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 )تهران:1392:نخستين( اشتغال و آموزيمهارت الملليبين همايشسرشناسه: 
مديريت ،يادگيري ،ايآموزش فني و حرفه ؛/ ]كتاب[تضمين كيفيت و نيازهاي مهارتي ،ايحرفهو آموزش فني عنوان و نام پديد آور :

 زاده. علييداله مهرعلي توكلي گلپايگاني، آبادي، كورش پرند، رضا زينحسن :/ گردآورندگانو رفتار سازماني
 .1392اي، ران: سازمان آموزش فني و حرفهته مشخصات نشر :

 ص. 676 مشخصات ظاهري :
 .3انداز پژوهش؛ اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفهفروست: 
 9-409-153-964-978شابك : 

 فيپا نويسي:وضعيت فهرست
   ريال 300,000 قيمت :

 ؛ گردآورنده-1357رضا، آبادي، حسنزين  شناسه افزوده :
 ؛گردآورنده-1350پرند، كورش،:  شناسه افزوده

 ؛گردآورنده-1352،علي، توكلي گلپايگانيشناسه افزوده : 
 ،گردآورنده-1340زاده، يداهللا،مهرعليشناسه افزوده : 

 1047LCالف/ 9هـ 84 1391الفرده بندي كنگره: 
  1130955/370 : ديويي رده بندي

 3288771شماره كتابشناسي ملي: 
 هاكنگره –ايران  –اي آموزش حرفه موضوع :
 هامقاله—ايران–آموزش فني  موضوع :
 هاكنگره –ايران  – توسعه صنعتي موضوع :
 هاها و طابهمقاله –اسالم و اقتصاد  موضوع:

 و كيفيت تضمين اي،حرفه و فني آموزش /انداز پژوهشو اشتغال در چشم ايحرفه و فني آموزشعنوان كتاب : 
 سازماني رفتار و مديريت يادگيري، اي،حرفه و فني مهارتي؛ آموزش نيازهاي

 زادهدكتر يداله مهرعليدكتر علي توكلي گلپايگاني، ، آبادي، دكتر كورش پرندرضا زيندكتر حسنگردآوردنگان : 

 ژيال حسيني صفحه آرا : 
 : ندا حيدري خواننمونه

 علي حبيبي، يزدان رحيمياندي، رسول شيرزادي، عليرضا سوري، شريفمليحه شيرمحمكارشناسان: 
 الهام افضلي طراح جلد:
 اول نوبت چاپ:

 جلد 1000 تيراژ:
 وزيري قطع:

 ريال 300,000 قيمت:
 اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه ناشر:

 اي كشور ، سازمان آموزش فني و حرفه، نبش چهارراه خوش، خيابان آزاديتهرانمركز پخش: 
www.irantvto.ir 

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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 7 ..................................................................................................................................... گفتارپيش

9 ...................................... نيازهاي مهارتياي، تضمين كيفيت وآموزش فني و حرفه فصل اول:
، كيقبـاد  زايي آن بـر اسـاس امكانـات و آمـايش سرزميني/سـاالر هديـه لمـر       دستي و اشتغاليعارائة الگويي جهت توسعة صنا

 11 .....................................................................................................................................................................و عليرضا سوريسليمانپور
از ديدگاه كارآموزان و كارفرمايان استان چهارمحال و بختيـاري  رسمي اي غيرهاي آموزش فني و حرفهارزشيابي عملكرد دوره

 20 ..................................................................................... عليرضا كريم زاده و سيامك حيدري/دكتر محمد ربيعي، نوراهللا سعيدي، 
، هاي پيشرفتة ارم مشهد، بـا كاربسـت الگـوي  سيسـتمي (درونـداد، فراينـد      هاي مركز آموزش مهارتارزشيابي كيفيت دوره

 26 ............................................................................ برونداد)/ صغري حسيني قصر، دكتر حسن رضا زين آبادي و مرتضي عليزاده   
دكتـر بيـژن   / ت      الي سـازماني بنيـاد اروپـايي مـديريت كيفيـت      اساس الگوي تعارزشيابي مركز تربيت مربي كرج بر 

 39 .......................................................................................................................................................... مسعود انصاري جابريو عبدالهي
  54 ..... فاطمه جاويد معينو  ي/ محمدرضا عليمحمدي سيابانياارزشيابي و تضمين كيفيت آموزشي در آموزش فني و حرفه

) مطالعـة مـوردي: اسـتان      (  وامـل اسـتراتژيك  (  اي با اسـتفاده از رويكـرد تحليـل ع   حرفههاي فني و ارزيابي آموزش
   66 ................................................................................. كردستان/ صبا شيخ االسالمي، سروه دولت آبادي و محمدناصر شيرمحمدي

يـابي بـه اهـداف)/ عليرضـا     اي كشور(با رويكرد ميـزان دسـت  ارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه
 75 ..................................................................................................و حبيب عرفان منش  حاتم زاده، رضا علي طرخان ،رامين رضايي 

اي شهرسـتان  هاي مهارتي  با تكنيـك ويليـام فاين(مطالعـة مـوردي مجتمـع مراكـز فنـي و حرفـه        ارزيابي ريسك در كارگاه
85 .............................................................. كرمان)/مجيد مالمحمدي راوري، فرهاد حكيم نيا، نرگس مكي آبادي و حميد مواليي

ـاد خالقيـت در دانـش    مهاي مهارتي مهندسان فردا رويكردي بهبررسي اثربخشي دوره آمـوزان، مطالعـة مـوردي (مراكـز فنـي و      نظـور ايج
93 ..........................................................................................اي استان كرمانشاه)/سهراب دل انگيزان، مرجان سپه پناه و محمد مسعود فرشاديانحرفه

اي هاي فنـي و حرفـه  درجة دو آموزشگاه ر كار بررسي تأثير ارزشيابي تكويني بر ميزان يادگيري كارآموزان حرفة رايانه
106 ................................................... /حسين باقرپور، حسين محمودي سفيدكوهي وعليرضا سوري  1391ان كردستان سال است

اي (مطالعـة مـوردي، سـازمان    هاي آزاد سازمان فنـي و حرفـه  هاي آموزشگاههاي ارتقاء كيفيت و كارايي فعاليتبررسي شيوه
118 .................................................. زادهننژاد، محدثه حامدي و سميرا حساي استان كرمان)/دكتر مهدي ابراهيميفني و حرفه

هـاي  هـاي مشـمول آمـوزش   روي كيفيـت و كميـت سـازمان   هـاي پـيش  ها و شناسايي فرصـت بررسي عوامل مؤثر بر چالش
130 ....................................................................................... نژاد، سميرا حسن زاده و محدثه حامديمهارتي/دكتر مهدي ابراهيمي

هاي درسـي سـنتي   سه با برنامهمحور در مقايهاي مهارتي مهندسان فردا با رويكرد يادگيري مسئلهبررسي مزايا و معايب دوره
144اي استان كرمانشاه/سهراب دل انگيزان،  مرجان سپه پناه و محمد مسعود فرشاديان   از ديدگاه مربيان مراكز فني و حرفه

هـاي كـاردانش اسـتان مازنـدران/     بررسي ميزان انطباق تجهيزات كارگاهي بـا محتـواي آموزشـي دروس مهـارتي، هنرسـتان     
158 ............................................................................................................................................................................. بانيمعصومه رمضانقر

وري المپياد مهارت ازطريق مديريت اجرايي رويداد (با تأكيـدي برتربيـت نيـروي انسـاني     هاي اثربخشي و بهرهتحليل شاخص
170 ...................................................................................................................................................................... هوشمند)/ ميناپايدارنيك
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اي/ دكتـر علـي   هاي كارگـاهي فنّـي و حرفـه   هاي سنجش كيفيت آموزش دورهبندي مؤلفهدر اولويت ك  كاربرد تكنيك  

187 ......................................................................................................... وسي دريجاني، امين فتاحي و اسماعيل دريجانيدريجاني، م
زاده، الهـام كريمـي،   ها با بازاركـار/ حبيـب اهللا حسـن   اي و انطباق آموزشايجاد صالحيت حرفهكاربرد نيازسنجي آموزشي در 

  194 ....................................................................................................................................................................................... علي حسن زاده
نگـري در تعيـين نيازهـاي    يندهاي (بخش صنعت، خدمات،كشاورزي)، با رويكرد آهاي آموزشي فني و حرفهمطالعة نيازسنجي

207 ............. استان در كشور)/ احمد رضا واثق، محمد جهانگيري، فرزاد نوابخش و محبوبه احمدلو 14آموزشي (مورد مطالعه:
با توجه به برنامة توسعه اشتغال استان چهار محال و بختيـاري/ دكتـر رضـا     رسمياي غيرهاي فني و حرفهسنجي آموزشنياز

219 ................................................................................................... عيدي، سيامك حيدري و آيت اهللا بختياري فرهمايي، نوراهللا س
هاي مهارتي بر اساس آمايش سرزمين در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات(مطالعة مـوردي: اسـتان كرمـان)/    نيازسنجي آموزش

225 ............................................................................. نژاد رفسنجاني،  سينا زينلي،  مرجان توسلي و مرجان شعبان نژاددكتر مهدي ابراهيمي

 237 .............................. سازماني رفتار و اي، يادگيري، مديريترفهح و فني آموزش فصل دوم:
): مطالعة موردي مراكـز آمـوزش فنـي و    ن تعالي سازمان شناختي با عملكرد سازماني (مدلارتباط متغيرهاي جمعيت

 239 ......................................................................................................... اي استان كرمان/ مهدي ابراهيمي نژاد و فرهاد فتاحيحرفه
اي اسـتان  حرفـه  و اختي(مطالعة مـوردي مراكـز آمـوزش فنـي    شـن شناختي بـا توانمندسـازي روان  ارتباط متغيرهاي جمعيت
 249 ..................................................................................................................................... نژاد و فرهاد فتاحيكرمان)/.مهدي ابراهيمي

اعظـم  ،علي فروزش/ دلاي استان اصفهان با استفاده از مدلارزيابي سطح تعالي سازماني ادارة كل آموزش فني و حرفه
 260 ................................................................................................................................................ سعيد خنجريو  منيژه كريمي، اميني

در نقاشـي دورة قاجارعبـدالعظيم/ علـي    ) تبديل نظام آموزشي استادشاگردي به نظام آموزشي آكادميك(اه از كارگاه تا دانشگ
 269 .............................................................................................................................................................................................................. نيا

 283 ................................... آسيب شناسي برنامة درسي حرفه و فن دورة راهنمايي تحصيلي در سطح عملياتي/ علي عبدالخاني
ـان (مطالعـة مـوردي: ادارة    حرفههاي فني و هاي بازآموزي در مركز تربيت مربي و پژوهشبررسي اثرات آموزش اي بر توانمندي شغلي مربي

 297 ............................................................................................ فريبا جمشيديامين رستم نيا ورضا نصري،)/ اي استان ايالمكل آموزش فني و حرفه
اي اسـتان مركـزي/ سـپيده    بررسي ارتباط بين وفاداري كاركنان،كيفيت خدمات و عملكرد در سازمان آمـوزش فنـي وحرفـه   

 313 ................................................................................................................................................................................................ بخشايشي
احمـد فقيـه   و اي/ فهيمـه رضـايي  سازي شغلي كاركنان مراكز فني حرفـه آوري اطالعات بر توانمنديرات كاربرد فنبررسي تأث
 328 ................................................................................................................................................................................................... عبدالهي

هـاي مركـز آمـوزش فنـي و     آموزي كارآموزان طرح استاد شاگردي نوين با كارآموزان كارگـاه بررسي تطبيقي وضعيت مهارت
 339 ....................... سيروس نخودچيو گل خندانضا عليخاني، افشين رحيمي/غالمر1390اي شهرستان گناباد در سال حرفه

اي استان كرمـان)/  بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي و عملكرد سازمان (مطالعه موردي مراكز آموزش فني و حرفه
 344 ..................................................................................................................................................... فرهاد فتاحي، مهدي ابراهيمي نژاد

و اساس مدل سيلور، استرانگ و پريني/ مهـدي رجبيـان   اي مشهد برهاي يادگيري كارآموزان مراكز فني و حرفهبررسي سبك
 357 .......................................................................................................................................................................................... زيتا سالجقهآ
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ي (مطالعـة مـوردي:   ابررسي عوامل انگيزشي مؤثر بر رضـايت آموزشـي كـارآموزان مؤسسـات كـارآموزي آزاد فنـي و حرفـه       

 368 ........................................................................................................... د شادكامهافرو اعظم فخرالديني/ي آزاد گرگانهاآموزشگاه
فريبـا  و رضا نصـري ، ايالم/ امين رستم نيااي استانلي مربيان ادارة كل آموزش فني و حرفهبررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغ

 377 ................................................................................................................................................................................................ جمشيدي
اي اسـتان كرمـان/ مهنـاز نجيـب زاده و     بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري زبان انگليسي در بين مربيان ادارة كل فنـي و حرفـه  

 394 .............................................................................................................................................................................................. وامق آبادي
 402 ...................................................... سحر علوي زاده/گيران مركز تربيت مربي كرجبررسي ميزان تأثير محيط بر يادگيري فرا

آمـوزان مقـاطع راهنمـايي در شـهر بيارجمنـد/      سازي دانشاي درتوانمندهاي فني و حرفهآموزي آموزشبررسي نقش مهارت
 412 ............................................................................................................................................. مراد علي باقريو فرشته مغني دامغاني

 418 ........ زينب زراعت پيشهو ون/ محمدجعفر شفيعيي شهرك صنعتي كازرهاوري شركتي مديران در بهرههابررسي نقش مهارت
 432 ............................................... رجب كريمي گيگلوو بررسي و تأثيرات وجدان كاري برروي ارتقاء آموزش نيروي انساني/ ايرج كريمي گيگلو

/ اي اسـتان سـمنان  دهندة توسعة مسير شغلي شاين دركاركنان ادارة كل آموزش فني و حرفهبررسي وضعيت عوامل تشكيل
 441 ........................................................................................................................................................... مراد علي باقري وگلنارشجاعي

شـقايق  و زينب سلحشوري، اي استان خوزستان/ صباح اشرفي بيرگانيبررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان فني و حرفه
 452 ............................................................................................................................................................................................ حبيب فرعي

اي هـاي فنـي و حرفـه   اي؛ پژوهشي در خصوص تناسب عناصر برنامة درسـي در آمـوزش  برنامة درسي و آموزش فني و حرفه
 464 ................................................................................................................................................. تر جمال سليميدك)/ (مطالعة موردي

سـيد  )/ ايكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در خريد تجهيزات آموزشي (مطالعة موردي سازمان آموزش فنـي و حرفـه  به
 480 .............................................................................................. سميه رزقيو محمد رضا بهروزي فر، عليرضا اسالمي، شبنم تدين

 493 ................................................................... اريزي درسي براي ايجاد اشتغال/ عبدالعظيم علي نيتأملي بر الگوي مناسب برنامه
اي هاي توسعة تكنولوژيكي(مطالعه موردي: مركـز آمـوزش فنـي و حرفـه    تحليل نقش مديريت دانش در بهبود عملكرد پروژه

 503 ............................................................................................................. نرجس ميرشكارو دكتر محمد قاسمي)/ شهرستان زهك
زاده نجيـب  اي در مهارت يادگيري زبـان انگليسـي/ مهنـاز   تحليل و بررسي عوامل ضعف مربيان ادارة كل آموزش فني و حرفه

 515 .............................................................................................................................................................................................. وامق آبادي
اي مطالعة مـوردي ادارة كـل آمـوزش فنـي و حرفـه     (ريزي مبتني بر سناريونويسي تغيير فرهنگ سازماني با استفاده از برنامه

 526 .................................................................................................................................................................... روح اله دوران)/ استان يزد
ه در مراكز آمـوزش فنـي و   هاي يادگيرندكارگيري ابعاد سازمانآموزي: بررسي ميزان بهسازي نيروي انساني در مهارتتوانمند

 540 ....................... اعظم امينيو  منيژه كريمي، علي فروزش، اساس مدل پيتر سنج/ سعيد خنجرياي استان اصفهان برحرفه
سـيد  )/ اي كشـور هاي مهارتي (با نگاهي بر پرتال جامع سازمان آموزش فني و حرفـه ها ابزاري نو در مديريت آموزشداشبورد

 550 ..................................................................................................................... محمد رضا بهروزي فرو سميه رزقي، عليرضا اسالمي
 564 ............................. فرهاد شادكامو  مهين رضايي/ايشناسايي راهكارهاي افزايش انگيزة شغلي مربيان آموزش فني و حرفه

آنـا حـوري آبـاد    و اي بر مدل آدكار/ دكتر محمدحسن ميرزا محمديضرورت تحول در نظام آموزش كشور با نگاه توسعه
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 گفتارپيش

اشـتغال و   هاي اول تا پنجم توسعه و توجه خاص دولت به امرساله و با عنايت به برنامهانداز بيستبا نگاه به چشم
سـازمان ملـي   «اي كشور مفتخر به تشكيل و استقرار ان آموزش فني و حرفهنقش آموزش در اشتغال پايدار، سازم

نظـام آمـوزش مهـارت و    «بـا سـه زيرنظـام    » نظام جامع ملي و مهارت و فنـاوري «و طراحي » مهارت و فناوري
سـازي  باشد. در ايـن شـرايط بـا يكپارچـه    مي» نظام شرايط احراز اشتغال«و » اينظام صالحيت حرفه«، »فناوري

هـا از  منـد نمـودن ايـن آمـوزش    اي شاهد تحول بزرگ در نظامهاي فني و حرفهگذاري آموزشريت و سياستمدي
طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با رويكرد و توجه به تغييرات فناوري و مبتني كردن آنها بـا نيـاز بـازار    

كارشناسـان   ةبا مشاركت گسترد» وزي و اشتغالآممهارت«المللي باشيم. در اين راستا نخستين همايش بينكار مي
 ةبرنامـ  194«و » 21، مـواد  1404انـداز  سـند چشـم  «اسناد باالدستي از جمله  ةالمللي و با توجه به كليملي و بين

سـند راهبـردي مهـارت و    «، »شده از طرف مقـام معظـم رهبـري   هاي كلي اشتغال ابالغسياست«، »پنجم توسعه
ها، تدوين برگزار شده است. آنچه هم راستا با ايجاد ساختارها، نظام» اي كشوري و حرفهفناوري سازمان آموزش فن

عمـل در كشـور    ةهـا در عرصـ  اي و كاربرد اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش ةها در مسير توسعقوانين و رويه
باشد كـه در ايـن   ها ميرسد، داشتن رويكرد مدبرانه، علمي و مبتني بر پژوهش به اين آموزشضروري به نظر مي

هـا،  ها يكي از آنها بوده است. شناسـائي چـالش  برگزاري اين همايش وهاي مؤثري برداشته شده است عرصه گام
سـازي بـراي گسـترش توجـه بـه      ها، نقاط قوت و ضعف، تبيين نظـام جـامع مهـارت و فنـاوري، فرهنـگ     فرصت
ها در اشتغال از جمله اهداف كالني است كـه ايـن   اي و تبيين نقش حساس اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش

هـا و  هـا، راهبردهـا، سياسـت   فعاليـت  ةپژوهانه در كليهمايش پيگيري نموده است. با تأكيد بر نگاه پيشرو و آينده
اي، بيانيه و نتايج محوري حاصل از اين همـايش بـه شـرح ذيـل در نظـر      هاي سازمان آموزش فني و حرفهبرنامه

 ت: گرفته شده اس
 .پايدار و كاهش نرخ بيكاري ةاي به عنوان زيربناي توسعهاي فني و حرفهآفريني آموزشارتقاء نقش�
ها در سطوح و ها، مدارك و گواهينامهاي ملي براي ارتباط صالحيتكاربست چارچوب صالحيت حرفه�

 .مرالعحرفه و شغل و در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ،انواع مختلف در حوزه
اي دولتي و غيردولتي بر اساس بندي، اعتبارسنجي و اعتباربخشي به مراكز آموزش فني و حرفهرتبه�

منابع و شاخص پشتيباني  ةهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي و يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعشاخص
 .فراگيران
ظام آموزش مهارت و فناوري، نظام ضرورت استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با سه زيرنظام، ن�

 .ايآموزش فني و حرفه ةاي و نظام شرايط احراز اشتغال به عنوان زيربناي ايجاد اشتغال بر پايصالحيت حرفه
هاي آموزش ةهاي فضاي كسب و كار كشور و نيز ارائالگوهاي آموزشي بر اساس ظرفيت ةتوسع�
 .شدهسازيشبيه
 هاي مشترك.اي براي اجراي پروژههاي فني و حرفهشورهاي پيشرو در آموزشريزي براي جلب مشاركت كبرنامه�
مسابقات جهاني و نيز برگزاري مسابقات  ةريزي براي استفاده از تجارب كشورهاي موفق در عرصبرنامه�

 .المللي مهارت بين كشورهاي اسالميبين
 المللي.نظام آموزش بين هاي سازمان درريزي براي اعتباربخشي به گواهينامهضرورت برنامه�
آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاء توان �

 .هاي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت آنهاكارآفريني و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه



 پيشگفتار 8
گيري از اجتماعي از طريق توانمندسازي آنان با بهره هاي اقتصادي وارتقاء مشاركت زنان در فعاليت�

 .ايهاي فني و حرفهآموزش
هاي اجتماعي و اي در كاهش آسيبهاي فني و حرفهافزايش سهم گسترده و تأثيرگذار آموزش�

 .توانمندسازي اقشار در معرض آسيب
كاربردي در دو -علمي هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي با مشاركت دانشگاه جامعطراحي و اجراي دوره�

 .بخش آموزش مهارتي دولتي و خصوصي
هاي كلي ابالغي از سوي معظم له در بخش استفاده از منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست�

عملياتي  ةبرنام 260اشتغال و نظام اداري و آموزشي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان و با اجراي بيش از 
 .اي كشورازمان آموزش فني و حرفهسند مذكور در س

مقاالت ارسال شده براي اين همايش است. اين مجموعه در كنار  ةجلد منعكس كنند ششحاضر در  ةمجموع
هاي فني و آموزش ة، از جمله اسناد علمي مهم در حوز»آموزي و اشتغال در ايرانمهارت«چهار جلدي  ةمجموع

تواند بسياري از جلد نيز مي ششاد علمي و پژوهشي در اين حوزه، اين باشد. با توجه به كمبود اسناي ميحرفه
اي را مرتفع نمايد. اين مجموعه نيز هاي فني و حرفهآموزش ةمند به حوزنيازهاي پژوهشي پژوهشگران عالقه

 هاي ذيل طراحي و تدوين شده است:بهتر و هدفمند در قالب بخش ةبراي استفاد
 . (جلد اول)اناي و زنآموزش فني و حرفه�
 (جلد دوم) آينده پژوهي و اشتغال ،ايآموزش فني و حرفه�
 . (جلد سوم)اي، تضمين كيفيت و نيازهاي مهارتيآموزش فني و حرفه�
 . (جلد سوم)اي، يادگيري، مديريت و رفتار سازمانيآموزش فني و حرفه�
 . (جلد چهارم)اي، اقتصاد و توليد مليآموزش فني و حرفه�
 . (جلد چهارم)اي، فناوري و نظام جامع مهارت و فناوريحرفهآموزش فني و �
 . (جلد پنجم)و كارآفريني ايآموزش فني و حرفه�
 . (جلد ششم)پايدار روستايي ةاي، مشاغل خانگي و توسعآموزش فني و حرفه�
 و آموزش عالي. (جلد ششم) ايآموزش فني و حرفه�

ــامي دســت  ــان ضــمن تشــكر از تم ــزدر پاي ــدركاران برگ ــ ان ــايش، ب ــن هم ــژه كميهاري اي ــةوي ــي و  ت علم
ــت         ــگران و دس ــامي پژوهش ــاري تم ــزرگ و ي ــد ب ــتعانت خداون ــا اس ــه ب ــدواريم ك ــي، امي ــدركاران اجراي ان

 ها باشيم.اين آموزش ةاي، شاهد اعتالي هر چه بيشتر ايران عزيز در سايهاي فني و حرفهآموزش
 آباديحسن رضا زين

 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي
 ورش پرندك

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
 علي توكلي گلپايگاني

 پژوهشگاه استانداردعضو هيأت علمي 
 زادهيداله مهرعلي

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 



 

اول
  

اي، تضمين  آموزش فني و حرفهه

  كيفيت و نيازهاي مهارتي



 

 

 
 

 
 



 زايياشتغال و دستيصنايع ةتوسع جهت الگويي ةارائ
 سرزميني آمايش و امكانات اساس بر آن

 1لمر هديه ساالر
 2سليمانپور كيقباد

 3سوري عليرضا

 چكيده
 در كشور، در ملي ناخالص توليد ةتوسع و رشد عامل دومين عنوانبه دستي صنايع
 گشته غيرفعال آن با مرتبط ارك بازار از مهمي قسمت و شده ركود دچار اخير ساليان
 ارزش دليل به و باشدمي فرهنگي ابزارهاي از دستي صنايع اينكه به توجه با است.
 و سني محدوديت عدم نيز و روستاها و كوچك شهرهاي در اشتغال ايجاد و باال ةافزود

 در كارآمد سازماندهي يك عدم دليل به ،وجود اين با .دارد زيادي اهميت جنسيتي
 مناسب كار و كسب فاقد زمينه اين در مهارت صاحبان ،كشور مختلف قمناط
 نظريات از جوييبهره با و ايكتابخانه روش به كه پژوهش، اين در باشند.مي

 صورت مرتبط خصوصي و دولتي هايدستگاه و دانشگاهيان هنرمندان، متخصصان،
 هر امكانات به توجه با دستي صنايع توسعة و ترويج راستاي در برآنيم است، گرفته
 جمله از نماييم. طراحي كارا و مناسب الگويي سرزميني، آمايش و جغرافيايي ةمنطق

 ةتهي ،دستي صنايع زمينة در فعاالن شناسايي ترتيب: به شده ارائة الگوي اجزاي
 علمي، آموزش ها،طرح اصالح ها،جشنواره برگزاري طريق از مناسب هايطرح

 الگوي طبق توليد بانكي، تسهيالت ارائة در كنترل اليت،فع مجوز صدور ساماندهي
 هايبازارچه در عرضه و بنديبسته محصول، ةشناسنام و كيفيت كنترل شده،ارائه

 ةاشائ جهت گامي بتوانيم كه اميد اين با باشد.مي الكترونيكي بازار و دستي صنايع
 كاالهاي هجوم مقابل در را ايراني دستي صنايع و برداشته اسالمي و بومي فرهنگ
 نماييم. ياري وارداتي

 
 .دستي صنايع توسعة الگوي اشتغال، :يكليد واژگان
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 مقدمه
 نمود اثر، صانع ابتكار و خالقيت آن در كه است صنايعي و هنرها از دسته آن دستي صنايع

 كار دةعم كه دليل اين به كنوني، دنياي در شماربي ماشيني و انبوه توليدات برخالف و دارد
 منحصر شخصيت و روح داراي گيرد،مي شكل بدني هايفعاليت و دست طريق از شدهانجام

 نه آفرينش اين با كه دارد حكايت زناني و مردان آاليشبي و پاك دل از كه است فرد به
 كوچك است راهي مهم اين واقع در بلكه هستند، خويش ابراز و هنرنمايي دنبال به صرفاً
 و خود ةاستفاد و مصرف براي شماربي موارد در البته و زندگيشان گذران و ارتزاق براي

 ما، كشور جايجاي در شماربي دستي هنرهاي وجود ).1389 رويين،( زندگي در شانخانواده
 و نقش كه است گوناگوني يهااقليم و هافرهنگخرده و هافرهنگ از متنوعي وجود بيانگر

 و اقليمي نيازهاي اساسبر بايد را هافرهنگ و اقوام اين از هركدام دستي صنايع جايگاه
 .كرد جستجو شانفرهنگي و معيشتي

 ديرباز از مختلف هايرشته تنوع و ايران در ساله هزار چندين سابقة دليلبه دستي صنايع
 خود به كشور در را اشتغال ميزان باالترين و رودمي شماربه ايرانيان مهم يهاحرفه از يكي

 كه دهدمي نشان غيرنفتي درآمدهاي روند بررسي ،اخير يهاسال در .است داده اختصاص
 شده كشور عايد ارز دالر ميليارد نيم از بيش ،فرش و دستي صنايع صادرات محل از ساالنه
 چهار بر بالغ دستي، صنايع جهاني تجارت رسمي آمارهاي كه است حالي در اين .است

 رتبة هند، و چين از پس ايران دستي، صنايع در اشتغال ميزان نظر زا .است بوده دالر ميليارد
 150 حدود كه دستي صنايع يهارشته تنوع نظر از ما كشور ،همچنين .دارد را جهاني سوم
 سوم مقام دستي صنايع توليدات حجم نظر از و نخست رتبة است، شده شناسايي آن نوع

 ،(آپهام .دارد قرار پايين بسيار تبةر در ادراتص ميزان نظر از اما باشد،مي دارا را جهان
1380(.  
 و مستقيم طوربه نفر ميليون ده حدود اكنونهم بخش اين در شاغل جمعيت نظر از

 ساالنه تواندمي آن تقويت صورت در و باشندمي فعاليت مشغول دستي صنايع در غيرمستقيم
 بايد كشور ملي ناخالص توليد در دستي صنايع سهم لحاظ از .كند ايجاد شغل هزار صد تا

 كه است حالي در اين .دارد تعلق بخش اين به درصد، سه يعني ميزان، بيشترين كه گفت
 2,5 دولتي حمايت و گذاريسرمايه سال چندين با ملي ناخالص توليد در خودرو صنعت سهم

 علوم كدةشدان ملي، ةتوسع و زنان اشتغال آموزش، همايش يهامقاله مجموعه( .است درصد
 هزينة سرانة كه حاليست در اين ).1381 بابلسر، مازندران، دانشگاه اجتماعي و انساني
 صنعت بخش 50/1 متوسط حدود دستي صنايع بخش در اشتغال ايجاد براي گذاريسرمايه

 . )1383 ،رستمي( است
 مراكز تعدد علت به ملي، هنرهاي به كشورها از بسياري توجه وجود با اخير هايسال در
 و گذاريسياست براي الزم هماهنگي نبودن دستي، صنايع حوزة در عمومي و دولتي
 و قوانين نبودن و زمينه اين در بانكي تسهيالت و مناسب گذاريسرمايه نبودن ريزي،برنامه

 موجب باشد، آورده فراهم را دستيصنايع تشويق و صنعتگران از بيشتري حمايت كه مقرراتي
 و )1383(رستمي، شود، فراواني تنگناهاي و مشكالت دچار ،سودآور و كهن تصنع اين شده



                                         انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمحرفه و فني آموزش
 

13 
 فرهنگي، ميراث خبرگزاري( گيرد قرار تعطيلي وضعيت در صنعت اين درصد 90 حدود
1391.( 
 دستي صنايع ةتوسع براي ريزيبرنامه مانع بزرگترين مشخص الگوي نبود رسدمي نظر به
 از و بوده هنري فرهنگي پويايي داراي و دستي صنايع با مرتبط كهآنجايي از الگو اين .است
 سازمان باشد. محورپژوهش و زنده الگويي بايد است، بازار عوامل ثيرأت تحت ،ديگر طرف

 كارت توليد امكانات و مهارت ميزان به توجه بدون عرصه اين در صنعتگران به دستي صنايع
 بانكي تسهيالت پرداخت براي اينامهبر وجود صورت در و كرده اعطا صنعتگري شناسايي

 عرصة در كند.مي پرداخت متقاضيان به ايمشابه تقريبًا وام ميزان توليد، برنامة به توجه بدون
 و بركيفيت كنترلي كه بينندمي تدارك ،باشندمي فصلي عمدتاً كه هاييبازارچه نهايتاً فروش

 .گيردنمي صورت آن ةعرض
 عملبه اقدامات به توجه با دستي صنايع بخش در ثرؤم ريزيامهبرن فقدان به توجه با حال

 توليد در ثرؤم عوامل از مدلي است گشته تالش كشور، بومي شرايط و كشورها ساير در آمده
 در كشورهاي از بسياري در گردد. پيشنهاد توسعه براي همديگر با آنها ارتباط و دستي صنايع

 بزرگ شهرهاي از پيشرفت يعني، باشدمي پايين به باال از صورتهب توسعه الگوي توسعه حال
 آمار طبق ).UNIDO, 2003( باشندمي توسعه مسير آخر در روستايي نواحي و شده شروع
 توجه كه حالي در كنند.مي زندگي روستايي مناطق در جهان فقيران درصد 70 جهاني بانك

  Mundle & Van( رددگمي كشور اقتصاد كسادي موجب روستايي ةتوسع به نكردن
Arkadie، 1997( آفرينيكار جهاني بانديده سازمان و )اشتغال درصدي 30 سهم )2003 

 داند.مي ثرؤم بيكاري كاهش در را كوچك هايكار و كسب در
 كشورهايي در رقم اين و غولندمش كاربه روستاها در شاغل جمعيت درصد 21,8 برزيل در

ة منطق در و )Ferreira، 2001( رسد.مي درصد 40 به كننديم كار روستايي صنايع در كه
Polikastro-Peonia كوچك صنايع در كارهايي مشغول جمعيت از درصد 52 يونان 

 ). Kalantardis،1999( باشندمي
 روستاهاة توسع موجب و دارد قرار بزرگ صنايع مقابل در متوسط و كوچك صنايع

 اوليه مواد به آسان دسترسي و پذيريانعطاف كم،ة اولية ينهز دليل به هابنگاه اين. گرددمي
 صنايع ،)Weijland, 1999( روستايي صنايع نام به كه شودمي اروستاه در اشتغال موجب
 و )Kalantaridis,،1999( كوچك هايبنگاه ،)Booth,، 1996 ( و )Sood،,2002( دستي
 ).Rachael A. Szydlowski، 2008,(معروفند )Daniels، , 1999( كوچك و ريز هايبنگاه

 با سرعت به يكي .دارد وجود محور بازار اقتصادي حركت نوع دو است داده نشان تاريخ
 اتحاد مانند اول نوع روستايي. مناطق بر تكيه با و كندي به ديگري و شهري مناطق بر تكيه

 ترموفق زمينه اين در كه چين مانند دومي و بينيپيش قابل غير اقتصادي با شوروي جماهير
 )Rosegrant & Hazell، 2000(دارد. جاي روستاها در آن توسعه هايريشه زيرا ،است بوده

ة سرماي لحاظ از روستايي مناطق در اشتغال ترينآلايده دستي صنايع ).Selden، 1992(و
    ).Weijland،, 1999( باشدمي توليد آسان هايشيوه و يهاول مواد دسترسي اندك،
 ،)Weijland، 1999( اندونزي ،)Chibnik، 2000( مكزيك مثل دركشورهايي حقيقاتت

 از نشان ) Kyle،1999( اكوادور و )Jongeward، 2002( تايلند ،)Sood، 2000( هندوستان
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 صنايع روستاي 2017 ويتنام در دارد. دستيصنايع طريق از روستايي مناطق ةتوسع امكان
 ميليون 11 و دارند دخالت دستي صنايع توليد در جمعيتشان رصدد40 كه دارد وجود دستي

 ).Rachael A. Szydlowski، 2008( هستند شاغل زمينه اين در ويتنامي

 )Rachael A. Szydlowski ،2008,(ثر در موفقيت صنايع دستيؤ: مدل عوامل م 1نمودار . 
 

 نبودن و محيط از الزم آگاهي نداشتن دليل به انفرادي فعاليت در كوچك صنايع ولي
 گردندمي حذف بازار هايرثابت در تكنولوژي كردن روزهب و آموزش براي ريزيبرنامه

 ةاولي مواد از بعضي تداركة زمين در كوچك صنايع فعاالن البته و )1388 رياحي، ابولفضل(
 مرتفع يحد تا ايخوشه هايفعاليت در اين و هستند مشكل دچار همواره يابيبازار و خود
 ترموفق نظر به كنندمي كمك همديگر به كوچك صنايع وقتي دستي صنايع در گردد.مي

 ).Weijland، 1999( شوندمي ناميده ايخوشه اصطالحاً كه هستند
 اندونزي دمانن كشورهايي در كه است روستايي ةتوسع روش يك ايخوشه مدل

)Weijland، 1999 ( تانزانيا و )Kristiansen & Mbwambo، 2003 ( كرده عمل موفق 
 يهاكننده تدارك توجه بيشتر اوليهمواد به نياز و بيشتر توليد دليلبه ايخوشه مدل در است.
 صنعتگران هامجموعه اين در و كنندمي جلب خود به را محصوالت كنندگانتوزيع و اوليهمواد

 ).Weijland، 1999( دارند جهاني بازار در شدن ديده براي بيشتري امكان
 ولي گرديد شروع قبل سال 10 از بيش خراسان روستايي بخش در ايخوشه فعاليت

 هايتهشر در صنف وجود كه است حالي در اين است نداشته بر در ايمشاهده قابل ةنتيج
 طرفي از .باشدمي توسعه هايقابليت از آن دولتيغير ساختار و سابقه و توزيع و توليد مختلف

 بر توزيع و توليد از حمايت كه مدلي است شده موجب ايران در انفرادي كردن ارك ةروحي
 گردد. پيشنهاد باشد، صنف ةپاي

 هدف با Craft Link دولتيغير ةسسؤم چند از متشكل مركز يك ةوسيلهب كه مدل يك
  گردد:مي ارائه زير شكل در ،كندمي فعاليت ويتنام در توسعه
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 )Rachael A. Szydlowski ،2008(تناميدر و يدست عيصنا ي. مدل صنف2نمودار  
 

 استفاده سيستمي نگرش از پيشنهادي الگوي در شدهمطرح تعامالت از بهتر درك براي
 آن از اينمونه كه كشور از خارج در قبلي مطالعات ةپيشين اساس بر كهچنانآن است. شده

  است. شده آورده ذيل در

  
 رش سيستمي از توسعه صنايع دستي در ويتنام.مدلي با نگ3نمودار 

 )Rachael A. Szydlowski ،2008( 
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  پيشنهادي مدل ةارائ و گيرينتيجه

 محيط: موقعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي
 

 دستي هنرهاي ةتوسع پيشنهادي الگوي سيستمي نگرش . 4 نمودار 
 

Outputخروجي 
استادكاران ماهر-1
اســــــــتادكاران -2

 ماهرنيمه
ــاه-3 ــاي كارگــ هــ

شدهبنديدرجه
جــزوات آموزشــي -4

شدهسازيهنري مستند
هــا، آرشــيو طــرح-5

صنايع هايالگوها و سازه
دستي

توليـد محصــوالت  -6
دارشناسنامه

Processفرآيند 
شناسايي -1

ادكاران هنري و است
دستيصنايع

 سنجيامكان-2
سنجيمهارت-3
شناسايي طرح و -4
رساني آن روزبه
گسترش، توسعه و -5

سازي تجارب مستند
آموزش تكميلي و -6

هدايت افراد 
آموخته به سمت مهارت

كاربازار
آموزش كارگاهي -7

استادكاران و عالقمندان 
اي صورت دورهبه
ايجاد مراكز مشاوره -8

توسط خدماتي و هنري 
مراكز علمي و آموزشي 

توجه به نيازهاي -9
بازار كار و فروش منطقه 

به تناسب آمايش سرزمين 

Inputورودي 

استادكاران  -1
 مواد و تجهيزات  -2
هـاي هنـري و   طرح-3

سنتي 
ــارب  -4 ــابع و تجـ منـ

مدون شده  
ــارت-5 ــان مه آموختگ

مراكز آموزشي و هنري

Feed backبازخورد 

كار جامان فرآيند نمودن محورپژوهش-١
 كاراناستاد به شده كارشناسي تسهيالت اعطاي-٢
 بازار به دارشناسنامه محصوالت معرفي-٣

الكترونيكي بازارهاي و ايمنطقه



                                         انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمحرفه و فني آموزش
 

17 
 و آموزشي مراكز آموختگانمهارت و استادكاران دستيصنايع حيطه در موجود امكانات

 به امروزه و شده اصالح و تغيير دستخوش ساليان طول در كه ييهاطرح و هستند هنري
 يزاتتجه و مواد همچنين و باشندمي ما فرهنگي مهم منابع از سنتي نقوش و هاطرح عنوان
 صنعت اين مزاياي از بودن بومي و دسترسي سهولت دليل به كه دستي صنايع در توليد

 ديد با كه است ايمجموعه دستي صنايع در مدون تجارب و منابع عالوههب .شوندمي محسوب
 گردند.مي محسوب ما پيشنهادي الگوي يهاورودي سيستماتيك

 و داشته دارشناسنامه و مناسب كيفيت با توليداتي دستيصنايع در كه اين براي حال   
 همراه به توليد نياز مورد كامل دستي صنايع الگوهاي و طرح آرشيو ماهر، استادكاراني بتوانيم
 باشند شدهبنديدرجه ما هايكارگاه ضمناً و باشيم داشته شدهمستند هنري – آموزشي منابع

 و پويا يفرايند بايد ،هستند پيشنهادي الگوي هايخروجي سيستماتيك نگاه با كه
 هنري كاراناستاد و فعاالن شناسايي اقدام، اولين اولويت لحاظ با پذيرد، صورت محورپژوهش
 در موجود هايطرح آوريجمع و آنها هايكارگاه سنجيامكانات سنجي،مهارت دستي، صنايع
 و مناطق دستي نايعص مديريت از توانمي را فوق اطالعات از قسمتي باشد.مي دستي صنايع

 يهازمينه در است الزم آن نمودن كامل براي ولي .نمود تهيه شدهانجام دانشجويي تحقيقات
 و هاطرح محوريت با كشور لفمخت مناطق در تخصصي يهاجشنواره دستي صنايع مختلف
 ورتص هاكنندهتوليد امكانات و مهارت شناسايي راستا همين در و گردد برگزار بومي الگوهاي

 محور دو در فعاليت بعد ةمرحل در گردد. كامل موجود يالگوها و هاطرح آرشيو و پذيرد
 پيدا ادامه هاكنندهتوليد و كاران استاد تكميلي آموزش نيز و هاطرح رسانيروزهب و اصالح

 با متناسب و سنتي قالب همان در بايد دستي صنايع در استفاده مورد يهاطرح كند.مي
 و نمايد تغيير بازار ةسليق با متناسب زمان گذشت با توليد ةمنطق جغرافياي و فرهنگ
 اين گردد. روزهب جديد كاربردهاي با متناسب زندگي نوع تغييرات با نيز توليد الگوهاي
 و صنعتي و سنتي طراحي به آشنا پژوهشگران تعامل با و محورپژوهش بايد تغييرات

 يك توانمي روند اين با زيرا ،پذيرد صورت توليد ةهزين و هامحدوديت به آشنا كاراناستاد
 اين نياز مستند منبع اين و يافته توسعه مداوم صورتهب كه ديد تدارك الگو و طرح از آرشيو
 و هاكنندهتوليد آموزش تكنولوژي، تغييرات با نمايد. طرفبر زمينه اين در را صنعت

 پذيردمي صورت آموزشي هايكارگاه قالب در هازشآمو اين رسد.مي نظر به الزم استادكاران
 نيز و بنديبسته توليد، هايروش مواد، ابزارها، جديد انواع معرفي آموزش، محورهاي و

 و علمي مراكز توسط هنري و خدماتي ةمشاور مراكز ايجاد باشد.مي بازاريابي هايشيوه
 توليد ةزمين در فعاالن به كمك يبرا مراكز اين باشد.مي استادكاران آموزش مكمل آموزشي

 ايجاد براي راهي صنعت اين ةتوسع موانع كردن طرف بر منظوربه دستي صنايع توزيع و
 با توليد محورهاي انطباق در ارتباط اين باشد.مي توليدي و علمي مراكز تنگاتنگ ارتباط

 همديگر از دو آن ةفاصل امروزه كه چرا ،بوده ثرؤم دانشگاهي هايپژوهش و آموزش
 از اين و باشدمي دتولي محل در دستي صنايع فروش بازار ةعمد است. شده كنندهنگران
 صنايع ةعرض مديريت عدم وليكن است دستي صنايع با گردشگري صنعت ارتباط داليل
 .است شده آن بازار ركود موجب محصول اين بودن محورعرضه لحاظ به گردشگران به دستي

 .گرددمي دستي صنايع بازار كسادي باعث گردشگري بخش در عهتوس عدم ،ديگر طرف از
 هايسايت طريق از گسترده سطح در محصوالت اين ةعرض مشكل اين حل براي ،لذا
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 بازارهاي به كه دستي صنايع توليدي مراكز زيرا باشدمي الزم آنها صادرات و اينترنتي

  )Rachael A. Szydlowski ,2008(. اندبوده ترموفق ،اندآورده روي محليغير
 

  
 الگوي پيشنهادي توسعه صنايع دستي .5نمودار 

 
 گردد توليد ديدهآموزش استادكاران ةوسيلهب و رشيوآ الگوهاي و هاطرح از كه محصولي   

 عرضه قابليت و نموده دريافت شناسنامه تواندمي ،باشد مناسب آن بنديبسته و كيفيت و
 دائمي و فصلي دستي صنايع هايچهبازار در توانندمي دارمهشناسنا محصوالت كند. پيدا

 اصناف ةعهد بر توليد مراحل رعايت اساس بر محصوالت كردن دارشناسنامه و گردند عرضه
 بايد گردشگري مناطق در صنعت اين بقاي براي شناسنامه بدون محصوالت ةعرض باشد.مي

 پذيردمي صورت اينترنت ةشبك طريق از دتولي محل از غير دستيصنايع ةعرض گردد. محدود
 تجارت اصول طبق مناطق، دستيصنايع صنف ةوسيلهب سايتي طراحي با امر اين كه

 تشخيص با خود ةتوسع براي نياز صورت در توليدي هايكارگاه گردد.مي انجام الكترونيك
 گردند. خورداربر بانكي تسهيالت از توانندمي مشاوره و آموزش دهندهخدمات علمي مراكز
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 منابع
  187. ص ،112 ةشمار اسالمي هنر مطالعات پژوهشي و علمي ةنامفصل ،) 1389 (ر، پاكباز، 
 دوم، .چـاپ  فرهنگـي،  و علمـي  انتشـارات  شـركت  ايـران،  هنر شاهكارهاي ،)1380(،آ پوپ، 

 .1380 سال تهران،
 مجموعـه  مازندران، استان در نزنا اشتغال بر آموزش تأثير :اجتماعي و انساني علومة دانشكد
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 چكيده 
زان و كارفرمايـان  از ديـدگاه كـارآمو  اي حرفـه ي آموزشي فنـي و  هاژوهش حاضر به ارزشيابي برنامهپ

اي حرفـه از بين تمام كارآموزان سازمان فني و  ،پردازد. به اين منظورمياستان چهارمحال و بختياري 
آموزش ديده اي حرفهي آموزشي فني و هادر يكي از رشته 84تا  80هاي در سراسر استان كه در سال

يستماتيك انتخاب شده و مـورد ارزيـابي   گيري تصادفي سنمونه ةنفر از آنها به شيو 300بودند، تعداد 
باشـد. ابـزار پـژوهش دو    مـي نفـر   57قرار گرفتند. تعداد كارفرمايان نيز كه در تحقيق شركت كردنـد  

بـراي كـارآموزان تـدوين شـده اسـت و يـك        نامـه پرسشباشد كه يك ميمحقق ساخته  ةنامپرسش
قسـمت اسـت كـه قسـمت اول آن بـه       كارآموزان شـامل دو  ةنامپرسش. براي كارفرمايان نامهپرسش

پـردازد و قسـمت دوم   مـي كارآموزان اعم از شاغل و بيكار  ةي آموزشي از ديدگاه كليهاارزشيابي دوره
نتايج تحقيق  هانامهپرسشپس از اجراي  ،باشند. بدين ترتيبميمربوط به كارآموزاني است كه شاغل 

از ديدگاه كارآموزان اي حرفهي آموزشي فني و هاهترين نقاط قوت دورمهم .1دست آمد.هبدين شرح ب
اسـتفاده كـردن از امكانـات و تجهيـزات توسـط       ة، اجازعبارتند از: برخورد خوب مربيان با كارآموزان

ي كارآموزان به شكل منظم، گرما و نور مناسب محل آمـوزش،  هاكارآموزان، امتحان گرفتن از آموخته
تـرين نقـاط قـوت    مهـم  .2مان كافي اختصاص دادن بـراي آمـوزش.  آموزش كافي از لحاظ تئوري و ز

ديـدگان فنـي و   : رضـايت از آمـوزش  از نظر كارفرمايـان عبارتنـد از  اي حرفهي آموزشي فني و هادوره
نسبت به افراد عادي، رعايت بهداشت محيط كار، رعايت اصول ايمني در محيط كار، توصـيه  اي حرفه

هـاي تئـوري الزم   اي، مهارتديدگان فني و حرفهدادن استخدام آموزش به همكاران براي اولويت قرار
از ديدگاه كارآموزان عبارتند از: عدم بازديد اي حرفهي فني و هاترين نقاط ضعف دورهمهم .3براي كار،
، عدم انتقال تمام اطالعـات مـورد   ها و مراكز صنعتي، عدم برآورده كردن انتظارات كارآموزاناز كارگاه

، عدم تناسب تجهيزات و امكانات با تعداد كارآموزان ، عدم آموزش متناسب هر رشته به كارآموزانياز ن
: از ديـدگاه كارفرمايـان عبارتنـد از   اي حرفهي فني و هاترين نقاط ضعف دورهمهم .4با تكنولوژي روز.

رد نيـاز و كـافي بـراي    هاي موبه كارآموزي ضمن كار، عدم مهارتاي حرفهديدگان فني و نياز آموزش
بـين ارزشـيابي عملكـرد     .6نـدارد.   بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان زن و مرد تفـاوت وجـود   .5 كار.

بين ارزشيابي عملكـرد كـارآموزان و طـول     .7كارآموزان بر حسب تحصيالت آنان تفاوتي وجود ندارد. 
كارآموزان و وضعيت شـغلي آنـان    بين ارزشيابي عملكرد .8وجود ندارد. اي آموزشي رابطه ةمدت دور

تفـاوتي بـا ارزشـيابي     انـد ارزشيابي كارآموزاني كه بعد از آموزش شـاغل شـده   .9تفاوتي وجود ندارد. 
از نظر كـارآموزان   هاارزشيابي عملكرد دوره .10، نداشت. اندكارآموزاني كه قبل از آموزش شاغل بوده

ي آموزشي فنـي و  هابي كارآموزان و كارفرمايان از دورهبين ارزشيا .11شاغل زن و مرد تفاوتي ندارد. 
تـر از كـارآموزان ارزشـيابي    را پـايين  هـا تفاوت معنادار وجود دارد و كارفرمايان عملكرد دورهاي حرفه
 .اندكرده

اي، كارآموزان، كارفرمايان.حرفه هاي فني وآموزش : ارزشيابي عملكرد،يكليدگانژوا
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 مقدمه

اي از اواخـر قـرن   هـاي فنـي و حرفـه   ساني مورد نياز جوامع در قالب آمـوزش تربيت نيروي ان
نوزدهم و اوايل قرن بيستم مـورد توجـه بسـياري از كشـورهاي جهـان قـرار گرفـت. در پـي         

اي سـابقه طـور بـي  هـا بـه  اين آموزش ،هاي علمي و صنعتي پس از جنگ جهاني دومپيشرفت
اي از اهداف بيشـتر كشـورها   آموزش فني و حرفه هايبرنامه ةگسترش يافت تا آنجا كه توسع

آن در سه بخش صنعت،  ةهاي موفقيت هر كشوري، توسعقرار گرفت و امروزه يكي از شاخص
اي اهميـت  هـاي فنـي و حرفـه   آموزش ،شود. به همين دليلكشاورزي و خدمات محسوب مي

هـاي آمـوزش   برنامـه  كيفـي  ءمناسب و ارتقا ةاي يافته است. ترديدي نيست كه توسعفزاينده
پذير است و بدون اتكاء بـه  هاي علمي معتبر امكاناي تنها از طريق انجام پژوهشفني و حرفه

تيـري در   ةاي به مثابهاي فني و حرفهآموزش ةهاي پژوهشي، هر اقدامي در جهت توسعيافته
 ).1382نويدي، ( تاريكي خواهد بود

اجتمـاعي،   اي كه بـا مسـائل متعـدد انسـاني،    ههاي كالن و پيچيدريزي طرحاصوالً برنامه
شـناخت   ةبر پاي ،قدر هم با دقت و ظرافت صورت گيرداقتصادي و فرهنگي همراه هستند، هر

بيني صحيح آينده باشد، باز هم در عمل بدون عيب و نقص نخواهد بود. دقيق امكانات و پيش
بلكـه   ،كنـد ها منصرف نمياجراي طرحريزان و مجريان برنامه را از البته چنين واقعيتي برنامه

.ارزشيابي براي بهبود برنامه و ريزياستمرار برنامه: آوردبراي آنها دو ضرورت را پيش مي
 فني ةديدگان دورپردازد و عملكرد آموزشاين پژوهش به ضرورت دوم يعني ارزشيابي مي

نمايد.و كارفرمايان بررسي مي اي را از ديدگاه كارآموزانحرفه

 انجام پژوهش ضرورت
حسـاب آيـد. تنهـا از طريـق     هاي مهم و حسـاس فرآينـد آمـوزش بـه    ارزشيابي يكي از مؤلفه

هـاي آموزشـي را تعيـين نمـود و     توان كارآيي و اثربخشي طرحارزشيابي صحيح و منطقي مي
گـويي هـر نظـام    توانـد ميـزان پاسـخ   ترين عاملي كه مي). مهم1384نيكخواه، ( بهبود بخشيد

ازه انـد شي به نيازهاي فردي اجتماعي را تعيين كند و نشان دهد كه نظام آموزشي تا چهآموز
هـاي  گرايي اقتصادي و رشـد توانـايي  آورانه، جهانبه اهداف خود رسيده است و با تحوالت فن

باشـد.  فردي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هماهنگ باشد، سنجش و ارزشيابي آموزشي مـي 
ركاران انــد گيرنــدگان و دســتآورد تــا تصــميماي را فــراهم مــييينــهارزشــيابي آموزشــي آ

دسـت آورنـد، بـا اسـتفاده از ايـن      هها بهاي آموزشي، تصويري از چگونگي اين فعاليتفعاليت
گـويي بـه   عمـل آورنـد تـا در راسـتاي پاسـخ     هاي آموزشي مراقبت بيشتري بـه تصوير از نظام

). اش يكـي از  1380(بازرگـان،  موزشـي ارتقـاء يابـد.   هاي آنيازهاي فرد و جامعه كيفيت نظام
سانتيمتري  50شناسان اجتماعي در آزمايشي از افرادي با چشم بسته خواست يك خط روان

گونه راهنمـايي  اي از گروه راهنمايي كرد و باز خورد داد و گروه ديگر هيچبه عده .رسم نمايند
زودتـر   ،ادي كه باز خورد دريافت كرده بودندو باز خوردي دريافت نكردند. نتيجه نشان داد افر

شناسان اين تئوري را مطرح نمودنـد  سانتيمتري ترسيم نمايند. سپس روان 50توانستند خط 
توانـد باعـث يـادگيري شـود.     بلكـه بـاز خـورد مـي     ،شودكه تنها آموزش باعث يادگيري نمي
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ها را كارآمدتر و در كـاهش  ها، آموزشتواند با شناخت نقاط قوت و ضعف آموزشارزشيابي مي
 ها كمك فراواني نمايد.اتالف هزينه

ريـال   000/000/20هزار ريال يـا   300اي بين آموزش فني حرفه ةاجرايي هر دور ةهزين
هاي در دست اجرا قرار است در سال جاري در استان چهارمحـال  دارد. طبق برنامهبرهزينه در

مـالي اجـراي    ةجز هزينه). ب1385تقويم آموزشي، ( نفر دوره برگزار گردد 27800و بختياري 
هـا  گـردد. آيـا ايـن دوره   ها، هزاران ساعت از وقت افراد و هنرجويان نيـز صـرف مـي   اين دوره

هـاي سـازمان آمـوزش فنـي و     ديـده در دوره اثربخشي مورد نظر را دارند؟ آيـا افـراد آمـوزش   
تظارات شغل و كارفرما برآيند يـا خيـر؟   ان ةتوانند از عهدكار مياي در صورت اشتغال بهحرفه

ريـزان كمـك نماينـد از    تواند با اصالح نقاط ضعف و شناسايي مشكالت به برنامهارزشيابي مي
هـا  اعتماد كارفرمايان بـه آمـوزش   ،ها جلوگيري نمايند. از سوي ديگرها و هزينهاتالف سرمايه

مايتي سـازمان آموزشـي فنـي و    هاي مهم حهاي حين كار يكي از سرمايهخصوصاً در آموزش
شده از سوي كارفرما هاي يادگرفتهگردد. در صورت مكفي نبودن مهارتاي محسوب ميحرفه

هـاي فراوانـي بـه همـراه دارد.     اعتمـادي زيـان  ايـن بـي   ةشود كه نتيجاعتمادي حاصل ميبي
اي زش فنـي و حرفـه  ريزان سازمان آموتواند با انتقال قضاوت كارفرما يا به برنامهارزشيابي مي

تر نمايد.ها گردد و ارتباط بين كارفرما و سازمان را گستردهموجب بازدهي بيشتر آموزش

 شناسيروش
ي شامل توصيف دقيق نوعي تحقيق كم ،پژوهش حاضر از نوع توصيفي است. تحقيق توصيفي

؟ هسـت  . تحقيقات توصيفي اساساً با مشخص كردن جواب سوال چـه ي تربيتي استهاپديده
 ). 1383، نصرر و همكاران ة، ترجمگال و همكاران( سر و كار دارد

 آماري   ةجامعه و نمون
اي داراي آدرس كامـل از سـال   كارآموزان فني و حرفـه  ةمورد نظر در اين پژوهش كلي ةجامع
. باشـد كننـد مـي  اي كـار مـي  ديدگان فني و حرفهكارفرماياني كه با آموزش ةو كلي 84تا  80
نفـر از   57نفر از كارآموزان و  300مورد نظر  ةباشد. نمونميهزار نفر  23د كل كارآموزان تعدا

. بـه ايـن   اندكارآموزان به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شده ةكارفرمايان بوده كه نمون
 نفـر  300اي از سازمان تهيه شد و از بـين آنهـا   آموزان فني و حرفهكارصورت كه ابتدا ليست 

تصادفي سيستماتيك انتخـاب شـدند. حجـم     ةبه شيو ،كه آدرس كامل و تلفن تماس داشتند
از بين كـارآموزان كسـاني كـه داراي كارفرمـا      دست آمد.هاساس جدول مورگان بز برنمونه ني

عـودت داده   نامـه پرسـش  57مربوط به كارفرما را بين آنها توزيع كرده كه  ةنامپرسش ،بودند
شد.  

ال ؤسـ  37آمـوز: كـه شـامل    از ديـد كـار  اي حرفـه ارزشيابي عملكرد فني و  ةنامپرسش.1
ال مربـوط  ؤسـ  15ال عمومي و ؤس 22در دو قسمت تدوين شده كه  نامهپرسشباشد. اين مي

ليكـرت  اي درجـه  5گذاري اين آزمون در طيـف  . نمرهباشندبه كارآموزاني است كه شاغل مي
و كامالً مخالف 2ي ندارم، مخالف ، نظر4، موافق 5ة وافق نمري كامالً مهاباشد كه به گزينهمي
 گيرد.تعلق مي 1 ةنمر
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ال ؤسـ  18شـامل   از ديـد كـار فرمـا: كـه    اي حرفهارزشيابي عملكرد فني و  ةنامپرسش .2

ي هـا باشد كـه بـه گزينـه   ميليكرت اي درجه 5گذاري اين آزمون نيز در طيف باشد. نمرهمي
گيـرد.  تعلق مي 1ةنمرو كامالً مخالف 2، مخالف 3ندارم ، نظري 4موافق ، 5كامالً موافق نمرة 

قـوت   پاسخ نيز طرح شده است كه به بررسـي نقـاط ضـعف و   ال بازؤس 3 نامهپرسشدر پايان 
پردازد.مي پيشنهادات ةها و ارائآموزش

روايـي   ،ييـد شـده اسـت. همچنـين    أمتخصص ت 5توسط  نامهپرسش روايي محتوايي اين
كـل نيـز محاسـبه شـده كـه همبسـتگي تمـام         ةال با نمرؤت از طريق همبستگي هر ساالؤس
كل از نظر آماري معنادار بوده است. پايايي آزمون نيز از طريق آلفاي كرنبـاخ   ةاالت با نمرؤس

محاسبه شد. 73/0

 هايافته
 ،دهـد يمـ ثير قرار أرا تحت ت هاي پژوهش حاضر كه امكان بحث در يافتههايكي از محدوديت

) 1383( ي مرتبط، بررسي نويـدي هايد فقدان پژوهشؤباشد. مميي همسو هافقدان پژوهش
از اي حرفـه ي فنـي و  هـا آموزش ةهاي پژوهشي در زمينفعاليت" نمايد:ميباشد كه اشاره مي

ا بسيار كم است. ، تعداد آنههانيافته است. صرف نظر از كيفيت اين پژوهشتوسعه يملحاظ ك
ي فنـي و  هـا آمـوزش  ةپـژوهش در زمينـ   120] حدود 82[منظور تا سال سال گذشته 15ر د

 اندشده هايي كه صرف اين پژوهشهاشده كه اين تعداد بسيار كم است و هزينهانجاماي حرفه
ي هـا پـژوهش مـورد اشـاره بيشـتر در زمينـه      120. الزم به ذكر است كه "بسيار ناچيز است
باشـد و پژوهشـي كـه    مـي  ميي رسـ هـا كيد بر آموزشأهم با تر اشتغال آنكارايي و آثار آن ب

) نيز اشاره كرده كه از 1364( مشاهده نگرديد. زيبا كالم ،به ارزشيابي پرداخته باشد مستقيماً
 ايـزدي  ،آيد. همچنينميعمل نارزيابي و كنترلي بهاي حرفهي آموزش فني و هاروند كار نظام

شده را از جمله معضالت و تنگناهاي سيستم ي ارائههامستمر از آموزش ) عدم ارزيابي1383(
پژوهش حاضر با بعضـي   ةي مورد اشاره به مقايسهاتوجه به محدوديت اداند. بميريزي برنامه

كلـي پـژوهش حـاكي از رضـايت كلـي       ةشـود. نتيجـ  ميي ساير تحقيقات پرداخته هااز يافته
 .باشدمي ي مختلفي آموزشهاكارآموزان از دوره

اي حرفـه ي فني و هاترين نقطه قوت آموزشقابل بحث اينكه كارآموزان مهم ةآخرين نكت
دهندگان موافق اين برخـورد  درصد پاسخ5/82. اندرا برخورد خوب مربيان با كارآموزان داشته

يجـاد  توانـد از طريـق ا  مـي . اين نكته از جهتي قابل بررسي و توجه اسـت كـه   اندمناسب بوده
بـه دليـل رضـايت از     ،تيبـه عبـار   .الشعاع قرار دهدساير عملكردها را نيز تحتاي لهها خطاي

الشـعاع قـرار دهـد و ارزيـابي مثبـت از      ي آمـوزش را نيـز تحـت   هـا ، ساير جنبهبرخورد ةنحو
بيشـتر كسـب مهـارت و    اي حرفهي فني و هاكه هدف آموزش عملكردها صورت گيرد. از آنجا

ل ئچند تكـريم يادگيرنـدگان از مسـا   تواند نقطه قوت مناسبي تلقي شود. هرمين ،تجربه است
تري نيز وجود دارد كـه نبايـد توجـه بـه ايـن      ي مهمهااما جنبه ،باشدميمهم در هر آموزشي 

 شاءاهللا.ريزان را غافل نمايد.اني آموزش برنامههانكته از توجه به ساير جنبه
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 سازماني تعالي الگوي اساسبر كرج مربي تربيت مركز ارزشيابي
 )EFQM(كيفيت مديريت اروپايي بنياد

 1عبدالهي بيژن دكتر
2جابري انصاري مسعود

  چكيده
 موضوع آيد،مي ميانبه آموزش در كيفيت مديريت اصالح و بهبود بحث وقتي

 كيفيت بهبود موجب ارزشيابي شود.مي مطرح مؤسسات عملكرد جامع ارزشيابي
 مربي تربيت مركز گردد.مي آموزشي مراكز پذيريمسؤليت و پاسخگويي و هافعاليت

 و آموزش ،ريزيبرنامه خطيروظيفة  به كشور ايحرفه و فني سازمان به وابسته كرج
 كيفيت مديريت اروپايي بنياد مدل .پردازندمي (مربيان) انساني منابع بهسازي

 سرعت به آموزشي يهابخش در ارزيابيخود مدل تريناساسي عنوانبه )((
 آموزشي مؤسسات در كيفيت بهبود ابزار عنوانبه مدل اين كرد. پيدا رواج و ظهور

 الگوي اساسبر كرج مربي تربيت مركز ارزيابيخود هدف با مقاله اين رود.مي كارهب
 شده تدوين انمندسازهاتوة حوز در كيفيت مديريت اروپايي بنياد يسازمان تعالي
 كاركنان ساير و بازآموز مربيان و مدرسان معاونين، مديران؛ آماري ةجامع است.
 براي شدند. انتخاب كامل سرشماري گيرينمونه روش با كه بود، مربي تربيت مركز
 ي،سازمان تعالي الگوي به توجه با ساختهمحقق ةنامپرسش از هاداده آوريجمع

 روش از پايايي براي و متخصصين نظر از روايي آوردن دستهب رايب گرديد. استفاده
 آماري از استفاده با هاداده شد. برداريبهره /)96 پايايي (ضريب كرانباخ آلفاي

 يمعيارها ةهم چهاگر كه: است اين از حاكي نتايج و هايافته شدند. تحليل توصيفي
 و منابع، و مشاركت كاركنان، استراتژي، و مشيخط (رهبري، توانمندسازها ةحوز

 مديريت معيارهاي اما است، شده برآورد مطلوب نسبتاً سطح در نتايج) و فرايندها
 در هستند. متوسط حد از ترپايين هامشاركت و منابع مديريت و كاركنان امور

 توانمندسازها ةحوز امتياز 500ع امتياز مركز تربيت مربي كرج از مجمو ،نهايت
  است. شده برآورد متوسط سطح در كه بود 17/252 برابر

 
 ،كيفيت مديريت اروپايي بنياد ،سازماني تعالي الگوي ارزيابي،خود :يكليد واژگان
.كرج مربي تربيت مركز كشور، ايحرفه و فني سازمان

                                               Email:biabdollahi@yahoo.com،            خوارزمي دانشگاه علمي هيئت .عضو1
 .آموزشي مديريت ارشد .كارشناس 2
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   مقدمه
 و تربيت است، كشور هر ةتوسع و رشد در مؤثر عامل ترينمهم انساني نيروي كه آنجا از

 سازمان به وابسته كرج مربي تربيت مركز رسد.مي نظرهب ضروري كامالً امري آن آموزش
 نيازمند ايحرفه و فني سازمان مربيان تربيت و آموزش جهت كشور ايحرفه و فني آموزش

 وظايف و موقعيت دليل به مركز اين باشد.مي خود هايفعاليت كيفيت ارتقاء و مستمر بهبود
 به جدي توجه پيش از بيش كار، جوياي كارآموزان و مربيان بيتتر و آموزش براي حساس
 نوجوانان و جوانان پرورش براي الزم يهازمينه ايجاد با دارد. خود آموزشي خدمات كيفيت
 مهارت مختلف سطوح در شغلي مهارت ارتقاء بازآموزي، آموزي،حرفه به مندعالقه و مستعد
 اندازصص، بستر الزم براي تحقق سند چشممتخ نمربيا و سرپرستان مديران، تربيت شغلي،

  نمايد. فراهممياسال جمهوري نظام ةسال 20
 عوامل و و...) مديران، و مشتريان گذاران،(سياست نفعانذي فشارهاي ،ديگر سوي از

 كارآيي بهبود جهت ييهاتالش آموزشي مراكز كه شده موجب شدن جهاني شرايط و محيطي
 به فشارهايي چنين دهند. انجام مشتريان حداكثري رضايت به تيابيدس هدف با اثربخشي و

 به مجبور را آنها كه گرديده منجر آموزشي عوامل و عناصر ةكلي در تغييرات و اصالحات
 اندركاراندست و مديران از بسياري خصوصاين در است. كرده متنوع يهااستراتژي اجراي
 همكاران، و1(سهيل اندداده تشخيص مفيد تژياسترا يك عنوانبه را كيفيت يهافعاليت
 مطرح را آموزش در كيفيت مديريت كاربرد سطح سه )2002(2كول و گلدبرگ ).2003

 طرح شامل كه است آموزشي مركز يك فرآيندهاي مديريتسطح؛  اولين كنند:مي
 كه هآنچ هماهنگي پايان در و منابع سازماندهي كارمندان، ارتقاء و استخدام استراتژيك،

 به مربوط ،سطح دومين .است آن ارزيابي چگونگي و آن تدريس چگونگي با شدهتدريس
 در كارمند هم و مشتري عنوان به هم فراگيران كه صورتبدين .است فراگيران كيفيت
 شخصي آموزش با را فراگيران بايستمي مديران و شوندمي گرفته نظر در آموزشي سيستم

 در مسئوليت قبول خود، يادگيري فرايند ارزشيابي چگونگي شآموز با و كنند درگير خود
 اصول سوم سطح سازند. نهادينه آنها بين در را شخصي آموزش ةشيو يادگيريشان، قبال

 .گذاردمي تأثير درس كالس در كيفيت كه جائيست درست و دارد قرار يادگيري در كيفيت،
 و اصلي فرآيندهاي و هاروش بايستمي آموزشي مديران مطلوب، نتايج به دستيابي منظوربه

 هر براي مديريت استانداردهاي دهند. قرار سؤال مورد را خود يادگيري و آموزش ايهسته
 تعيين و مشخص شود، فراگيران امتحاني نمرات و هادرجه ارتقاء به منجر كه كاري فرآيند

 مديريت تأثير است، اگيرانفر يادگيري و آموزشي فرآيندهاي روي بر تمركز كهزماني اند.شده
 كيفيت به كاربرد به عالقه و توجه ).2002كول و (گلدبرگ كندمي خودنمايي بيشتر كيفيت

 گرديد. آموزشي نظام اصالح موجب آموزش در

1. Sohail 
2. Goldberg and Cool 
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 ).2003 ،2(مك شد منجر 1تعالي يهامدل معرفي به آموزشي اصالحات گونهاين 

 مدل تريناساسي عنوانبه )EFQM(3فيتكي مديريت اروپايي بنياد مدل مثال، عنوانبه
 ،5لونگبوتوم و اسار -(اسو كرد پيدا رواج و ظهور سرعت به آموزشي يهابخش در 4ارزيابيخود

 بهبود ابزار عنوان به آميزيموفقيت طوربه تواندمي كه است كليدي ابزاري مدل اين ).2002
 براي هاسازمان به  EFQMنيسازما تعالي مدل رود. كارهب آموزشي مؤسسات در كيفيت
 هاسازمان براي كار اين كه دارد اعتقاد بنياد اين كند.مي راهنمايي موفقيت ارزيابي و تحقق

 اروپايي بنياد( دارد كاربرد آموزشي جمله از دولتي يهاسازمان از اعم سطوح تمام در
 درصد 60 يباًرقت كه داد نشان EFQM توسط ايمطالعه ).2003 سازماني، كيفيت مديريت
 با ،اين بر عالوه .)1997 ،6(هاكس پرداختند خودارزيابي به مدل اين از استفاده با هاسازمان

 هاسازمان عملكرد بر مثبتي اثر EFQM مدل كاربرد كه شد داده تشخيص ميداني مطالعات
 و 8(هيدز دولتي يهاسازمان عملكرد و هافعاليت بهبود و )2000 همكاران، و7سن (كريستن
 آوريفن و تحقيقات علوم، آموزش، وزارت در كه ايمطالعه يهايافته دارد. )2004 همكاران،

 آموزشي نظام در عامل ترينمهم كيفيت مديريت كه داد نشان است، گرفته صورت آلمان
 و 10ناپ از نقل ،92000كاچلر (ون است امروزي ةجامع در تغييرات و هاچالش با مقابله براي

  ).2004 همكاران،
 نباشد، گيرياندازه و ارزيابي قابل كه آنچههر كه معتقدند دانشمندان و نظرانصاحب اكثر

 به توانمين مشتريان به پاسخگويي و مستمر ارزيابي بدون بود. نخواهد نيز كنترل قابل
 ارتقاء هايراه از يكي منظور، اين به ).2003، 11(بارد يافت دست سازماني تعالي باالي سطوح
، مقدم(محبي باشدمي مستمر خودارزيابي فرايند اجراي ها،فعاليت مستمر بهبود و كيفيت
 يك نتايج و هافعاليت از منظم و دارنظام جامع، بررسي از است عبارت ارزيابي خود ).1387

 كسب سويهب بازرسي از گام يك يهانشانه خودارزيابي .سازماني عاليت براي سازمان
 بهبود از اساسي عنصر يك و سازماني بلوغ از اينشانه و خودكيفيتي رايب پذيريمسئوليت

 اندركاراندست كه است آن خودارزيابي از هدف ،واقع در ).122002(ساليس باشدمي كيفيت
 بيشتري آگاهي ،دارند وجود اهداف اين تحقق در كه مسائلي و خود اهداف به نسبت سسهمؤ

 جهت آينده ريزيبرنامه به آن براساس تا بسنجند را آن به دستيابي ميزان سپس و يابند
 و سيستماتيك منظم، فرايند يك ،خودارزيابي ).1383 ،(بازرگان بپردازند كيفيت بهبود
 شناسايي جهت عملكرد، سرآمدي مدل يك اساسبر آن نتايج و سازمان هايفعاليت از فراگير

1. Excellence Model 
2. Mok 
3. the European Foundation for Quality Management (EFQM)                                                                   
4. Self-Assessment 
5. Osseo-Asar and Longbottom 
6. Hakes 
7. Kristensen 
8. Hides 
9. Von Kuchler 
10. knop 
11. Bard 
12. Sallis 
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 فراهم را امكان اين خودارزيابي ).2006 ،1تري( باشدمي بهبود نيازمند يهاحوزه و قوتنقاط
 را خود عملكرد شناسايي، را خود وضعيت تعالي، مسير در بتواند سازمان تا كندمي

 ةهم و نمايد، اقدام خود وضعيت بهبود به نسبت حاصله يهايافته اساسبر وگيرياندازه
 ).2007 ،همكاران و (تري نمايد درگير مستمر بهبود فرايند در را خود كاركنان
 طورهب كه مؤسساتي و است فراگيران نيازهاي بررسي براي اساسي راه يك دارزيابيخو
 خودارزيابي است. زياد آنها كاميابي و موفقيت احتمال .دهندمي انجام را عمل اين جدي
 و بسنجد آنها با را خود تا دهدمي فرصت سازمان به كه استانداردهاست از ليستيچك

 و قوت نقاط تا دهدمي اجازه سازمان به و كندمي فراهم كيفيت فهم براي چارچوبي همچنين
 عنوانهب ،همچنين نمايند. گيريتصميم بهتر ةتوسع چگونگي براي و داده تشخيص را ضعف

 سازمان راه اين از و دهدمي ارائه را استانداردهايي و است آموزش بهبود براي كاتاليزوري
 .)2002 ساليس( بسازد اشآينده بهبود ايبر عمل ةبرنام يك تواندمي

 به توجه با كه دارند وجود هاسازمان در خودارزيابي فرايند استقرار براي متعددي الگوهاي
 در استفاده مورد هايمدل از يكي شود. گرفته كارهب و انتخاب تواندمي سازماني فرهنگ
 است، يافته فراواني كاربرد نيز موزشيآ يهاسازمان ارزيابي در اخيراً كه هاسازمان ارزيابي

 عملكرد ارزيابي براي سودمند ابزار يك عنوانهب مدل اين است. EFQM سازماني تعالي مدل
 كيفيت مديريت و مديريتي نوين هايسيستم استقرار در هاسازمان موفقيت ميزان سنجش و

  ).125ص 1387 همكاران، و (قرباني است يافته روزافزوني كاربرد جامع
 آن در كه گرديد معرفي كار و كسب تعالي مدل عنوانهب 1991 سال درEFQM مدل
 ارائه اروپايي كيفيت پاداش دريافت نهايتاً و سازماني ارزيابيخود و قضاوت براي چارچوبي

 كه است پايداري يهامزيت ةدهندنشان مدل اين گرديد. عملي 1992 سال در اقدام اين شد،
 اروپايي يهاشركت توجه مورد سرعت به مدل اين يابد. دست آنها به بايد متعالي سازمان يك
 از دارند عالقه هم كوچك صنايع و ميعمو بخش هايسازمان كه شد مشخص و گرفت قرار
  ).1386دل، (قوي كنند استفاده آن

 اين به توجه كه است 2بنيادين مفاهيم و اصول از تعدادي ةپاي بر سازماني تعالي مدل
 از: عبارتند اصول اين است. سازمان مستمر بهبود ايجاد و موفقيت ةالزم مفاهيم و لاصو

 و فرآيندها بر مبتني مديريت مقاصد، در ثبات و رهبري ،3مداريمشتري ،گرايينتيجه
 ةتوسع ،5مستمر بهبود و نوآوري يادگيري، ،4كاركنان مشاركت و توسعه ،هاواقعيت

 ديگر از ).19ص1387حسيني، و مي(نج6سازمان تماعياج وليتئمس تجاري، يهاهمكاري
 ارزيابي نمود. اشاره عملكرد ارزيابي ةنحو و روش به توانمي مدل، اين اصلي نكات و هاويژگي

 سه به ارزيابي ةاستفاد با هاسازمان است. خودارزيابي روش به مدل اين در هاسازمان عملكرد
 و سازمان تعالي براي بهبود قابل يهاحوزه شناسايي قوت، نقاط شناسايي اصلي؛ ةنتيج

 كرد، خواهد هدايت تعالي سمت به را سازمان هاآن اجراي كه ييهابرنامه و هاپروژه شناسايي

1. Tari 
2. Fundamentals 
3. Customer Focus 
4. People Development and Involvement 
5. Continuous Learning, Improvement and Innovation 
6. Coporate social Responsibility 
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 1سنجش معيارهاي مدل اركان ديگر از ).8 ،ص1385 ممقاني، (جلوداري يابندمي دست
 است. شده تشكيل مالك32 و معيار 9 از سازماني تعالي مدل هستند. مدل در استفاده مورد

 شوند،مي تقسيم 3نتايج معيارهاي و 2ساز توانمند معيارهاي دسته دو به گانهنه معيارهاي
 ،4رهبري شامل: كنند،مي توانمند نتايج، به رسيدن براي را سازمان كه اول دسته معيارهاي

 ةدست و گردندمي 8فرآيندها و ،7منابع و مشاركت ،6كاركنان مديريت ،5استراتژي و مشيخط
 و كندمي پيدا دست آنها به مختلف يهاحوزه در سرآمد سازمان كه هستند نتايجي دوم
 نتايج شامل هستند. توانمندسازها ةحوز در مناسب عملكرد از حاصل دستاوردهاي ةكنندبيان

 و مازلو (استيد، شوندمي عملكرد كليدي نتايج و جامعه نتايج كاركنان، نتايج مشتري،
  .)9،2005ازاليسكام

 مربي، تربيت مركز آموزشي هايفعاليت وسيع پوشش و گستردگي به باتوجه بنابراين، 
 بهبود منابع، از حداكثري ةاستفاد ملي، ةعرص در پذيريرقابت نفعان،ذي به گوييپاسخ

 آموزشي كيفيت آوردن فراهم در مؤثري نقش تواندمي آن دروني ارزيابي اثربخشي و كارآيي
 زيرا است. شده احساس آن ارزيابي به نياز مركز كيفي وضعيت از اطالع براي كه باشد، اشتهد
 و است ايحرفه و فني مؤسسات در اساسي مفهوم يك اغلب كيفيت مديريت طرف يك از

 است ايحرفه و فني مراكز مديران تأكيد مورد سازمان تعالي و مستمر بهبود به جدي توجه
 سرآمدي يا سازماني تعالي هايمدل ،طرفي از و )112004زونيگا از نقل به 1998 10(سدفپ

 ارزيابي براي ابزاري عنوانهب آميزيموفقيت طورهب آموزشي مؤسسات در تواندمي وكار كسب
 هدف ،ترتيب بدين دهند. هئارا را سازمان هايفعاليت از و منظم جامع، اطالعاتي و رود كارهب

 ةحوز معيارهاي در كرج مربي تربيت مركز عملكرد ارزيابي)ود(خ اعتبارسنجي ةمقال اساسي
 فرآيندها و منابع، و مشاركت كاركنان، مديريت استراتژي، و مشيخط رهبري، توانمندسازها:

 باشد.مي بهبود قابل يهاحوزه و قوت نقاط تعيين براي EFQM سازماني تعالي مدل

 پژوهشي سؤاالت
 اساس بر خود اهداف تحقق براي كرج مربي بيتتر مركز مديريت و رهبري عملكرد.1
است؟ چگونه EFQM سازماني تعالي الگوي
 در خود اهداف تحقق براي كرج مربي تربيت مركز راهبردهاي و هامشيخط وضعيت.2

 است؟ چگونه EFQM سازماني تعالي الگوي اساسبر ارزبابي
 الگوي براساس ابيارزب در خود كاركنان مديريت در كرج مربي تربيت مركز وضعيت.3
 است؟ چگونه تعالي

1. Criteria Scoring Model 
2. Enabelers 
3. Results 
4. Leadership 
5. Policy  & Strategy 
6. People 
7. Partnership  & Resources 
8. Processes 
9. Steed, Maslow and Mazaletskaya 
10.Cedefop
11. Zuniga 
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 خود اهداف تحقق براي منابع جذب و مشاركت در كرج مربي تربيت مركز عملكرد.4
 است؟ چگونه
 ابييارز در خود اهداف تحقق براي كرج مربي تربيت مركز يهافرآيند وضعيت.5

است؟ چگونه EFQM سازماني تعالي الگوي اساسبر
ة حوز در EFQM تعالي الگوي معيارهاي اساسرب كرج مربي تربيت مركز عملكرد.6

 است؟ چگونه توانمندسازها

  شناسيروش
 و كامل سرشماري روش به كه مدرسان ها،گروه مديران معاونان، مدير، كنندگانشركت
 مطالعه مورد ةنمون اند.بوده شدند، انتخاب تصادفي گيرينمونه روش به كه بازآموز مربيان

 ساير نفر، 35 مدرسان نفر، 12 هاگروه مدير نفر، 3معاونين و مدير شامل كه نفر 122
 92 و زن درصد) 8/25( نفر 32 تعداد اين از شدند.مي نفر 26 مربيان و نفر 46 كاركنان

 و ديپلم درصد) 5/14نفر( 18 تحصيالت نظر از آماري ةنمون باشند.مي مرد درصد) 2/74نفر(
 8/4( نفر 6 و ليسانس درصد) 3/61( نفر 76 لم،ديپ فوق درصد) 4/19( نفر 24 تر،پايين

 متشكل ساختهمحقق ةنامپرسش از اطالعات گردآوري براي .باشندمي ليسانس فوق درصد)
 و بوده 10 تا 1 از هامالك امتيازهاي شد. استفاده شاخص 86 و مالك 25 و معيار 5 از

 تا0( نامطلوب سطح عنيي كيفي سطح سه نمرات به را يمك ايدرجه10 نمرات محقق سپس
 نمره) 6,67 (باالي مطلوب سطح و نمره) 6,66 تا3,34( مطلوب نسبتاً سطح نمره)، 3,33
 آلفاي روش از پايايي تعيين براي و متخصصين نظر از صوري روايي تعيين براي .نمود تبديل

  است. آمده يك ةشمار جدول در كه شده استفاده كرونباخ
 

 آنها پايايي ضريب و امتيازات ،هاشاخص ،اهمالك معيارها، .1 جدول
آلفا امتيازات شاخص مالك رديف معيار
97/  1 مديريت و رهبري 5 18 100
96/ استراتژي و مشيخط 4 14 80 2 
97/  3 كاركنان مديريت 5 17 90
96/  4 مشاركت و منابع 5 16 90
98/  5 فرايندها 6 21 140
97/  كل 25 86 500

 

  هايافته
 تعالي الگوي براساس مربي تربيت مركز مديريت و رهبري عملكرد اول: السؤ

 است؟ چگونه EFQMسازماني
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 مديريت و رهبري معيار وضعيت .2 جدول

 وضعيتاستاندارد انحرافميانگين هامالكرديف
مطلوب نسبتاً 2,59 73/4سازمان فرهنگ و كلي اهداف و بيانيه تدوين 1
2 

 طريق از سازمان هايارزش به نسبت كيدأت
 خود كردار و رفتار

مطلوب نسبتاً 2,29 29/5

3 
 و داخلي نفعانيذ با همكاري و ارتباط

 خارجي
مطلوب نسبتاً 1,91 29/6

4 
 مديريت و سازماني ساختار استقرار وضعيت

 فرايندها
مطلوب نسبتاً 2,28 54/5

5 
 از قدرداني و مديران به كاركنان دسترسي

 آنها
مطلوب نسبتاً 2,43 64/4

مطلوب نسبتاً 1,97 34/5 معيار كلي وضعيت
 
 برآورد مطلوب نسبتاً حسط در 34/5 ميانگين با رهبري معيار 2 ةشمار جدول براساس 
 دسترسي و سازمان فرهنگ و كلي اهداف و بيانيه تدوين مالك دو ميانگين است. شده

 سطح در گرچه كه باشدمي 64/4 و 73/4 ترتيب به آنها از قدرداني و مديران به كاركنان
 برخوردارند. پاييني ميانگين از ولي ،هستند مطلوب نسبتاً
 
 است؟ چگونه كرج مربي تربيت مركز راهبردهاي و هامشيخط وضعيت دوم: سؤال

 
 هااستراتژي و مشيخط معيار وضعيت .3 جدول

 وضعيت
 انحراف

ميانگين استاندارد رديف ها مالك
مطلوب نسبتاً 2,09 59/5  1 مناسب يهايمشخط و هااستراتژي تدوين

مطلوب نسبتاً 2,15 16/5  توسط مركز كلي اهداف و هاارزش حمايت
 استراتژي و مشيخط

2 

مطلوب نسبتاً 2,36 85/4  3 استراتژي و مشيخط با كاركنان آشنايي

مطلوب نسبتاً 2,43 76/4  و مشيخط در موقعبه و مناسب تغيير اعمال
 استراتژي

4 

مطلوب نسبتاً 1,97 02/5  كل ميانگين
 

 سطح در 02/5استراتژي و مشيخط معيار ميانگين كه است اين نشانگر 3 ةشمار جدول
 است. شده برآورد مطلوب نسبتاً

 تغيير اعمال و )85/4( استراتژي و مشيخط با كاركنان آشنايي يهامالك ميانگين اما
است. پاييني حد در )76/4( استراتژي و مشيخط در موقع به و مناسب
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است؟ چگونه خود كاركنان مديريت در كرج مربي تربيت مركز وضعيت سوم: سؤال

 
 كاركنان مديريت معيار وضعيت .4 جدول

 وضعيت
 انحراف

ميانگين استاندارد رديف هامالك

مطلوب نسبتاً 2,24 55/5
 استخدام، كاركنان( به مربوط يهاطرح استخراج

 ...).و آموزش زي،بهسا
 مركز يهااستراتژي و كلي اهداف از

1 

مطلوب نسبتاً 2,20 60/5  و هاارزش با آنان نيازهاي و كاركنان سازيهمسو
 2 سازمان نيازهاي

مطلوب نسبتاً 2,49 12/4  3 گيريتصميم امور در كاركنان مشاركت
مطلوب نسبتاً 2,47 50/4  4 كاركنان با طرفه دو ارتباط

94/3 2,40 لوبنامط  5 كاركنان تشويق و تقدير
مطلوب نسبتاً 2,16 92/4  كل ميانگين

 
 اين مجموع در اما شده، برآورد مطلوب نسبتاً سطح در كاركنان مديريت معيار اگرچه

 يهامالك ميانگين و است برخوردار تريپايين ميانگين از معيارها ساير به نسبت معيار
 و )5/4( كاركنان با طرفه دو ارتباط )،12/4( گيريميمتص امور در كاركنان مشاركت

  باشد.مي پايين )94/3 ( كاركنان تشويق و تقدير خصوصبه
 
 تحقق براي منابع جذب و مشاركت در كرج مربي تربيت مركز عملكرد چهارم: سؤال

 است؟ چگونه خود اهداف
 

 مشاركت و منابع معيار وضعيت .5 جدول

 وضعيت
 انحراف

ميانگين استاندارد رديف مالك
مطلوب نسبتاً 2,25 73/5  1 ماليغير و مالي منابع به دستيابي و شناسايي

مطلوب نسبتاً 2,47 26/5 
 بودن دسترس در و بودن معتبر بودن، روز به

 اطالعاتميتما
2 

مطلوب نسبتاً 2,50 44/5  راستاي در مالي منابع كارگيريهب و تخصيص
 سازمان هايارزش و مقاصد استراتژيك، اهداف

3 

مطلوب نسبتاً 2,36 30/5  يهادارايي )مستمر(مديريت بهبود و حفظ
 مركز استراتژيك اهداف راستاي در فيزيكي

4 

مطلوب نسبتاً 2,67 57/4  5 فناوري كردن روزبه و رشد
مطلوب نسبتاً 2,15 18/5  كل ميانگين
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 سطح در 5,18 ميانگين ايدار مشاركت و منابع جذب معيار 5 ةشمار جدول براساس

  .است هشد برآورد مطلوب نسبتاً
 

است؟ چگونه مربي تربيت مركز يهافرآيند وضعيت پنجم: سؤال
 

 فرايندها معيار وضعيت .6 جدول

 وضعيت
 انحراف

ميانگين استاندارد رديف هامالك
42/5 2,31 مطلوب نسبتاً  1 كيفيت كنترل

70/5 2,34 مطلوب نسبتاً  نظرات نيازها، معتبر و جامع بررسي
 مركز نفعانذي

2 

97/4 2,66 مطلوب نسبتاً  و نيازها اساسبر خدمات ةارائ و پاسخگويي
 مركز نفعانذي انتظارات

3 

92/5 2,43 مطلوب نسبتاً  شناسايي اساسبر فرايندها مستمر بهبود
 نيازها و هافرصت

4 

05/5 2,50 مطلوب نسبتاً  و شدن رايياج ميزان ارزيابي و كنترل
 سازمان يهافعاليت اثربخشي

5 

19/5 2,67 مطلوب نسبتاً پشتيباني يهافعاليت مستمر بهبود و كنترل 6 
30/5 2,45 مطلوب نسبتاً  معيار كل ميانگين

 
 شد. برآورد مطلوب نسبتاً سطح در كه 5,30 ميانگين داراي فرايندها معيار

 
 است؟ چگونه توانمندسازها ةحوز در جكر مربي تربيت مركز كلي وضعيت ششم: سؤال
 
 EFQM سازماني تعالي مدل امتياز 1000 از امتياز 500داراي توانمندسازها ةحوز 
 .شودمي مشاهده زير جدول در كلي طورهب و معيار هر در شدهكسب امتياز ميزان كه باشدمي

 
 توانمندسازهاة حوز معيارهاي كلي وضعيت .7 جدول

 وضعيتاستاندارد انحرافميانگينكتسبهمامتيازكل امتياز معيارها
مطلوب نسبتاً 34/597/1 03/54 100 رهبري

مطلوب نسبتاً 02/508/2 40 80 هامشيخط
مطلوب نسبتاً 92/416/2 58/38 90 كاركنان

مطلوب نسبتاً 18/515/2 26/43 90مشاركت و منابع
مطلوب نسبتاً 30/545/2 30/76 140 فرايندها

مطلوب نسبتاً 39/517/2 17/252 500 كل امتياز
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 توانمندسازها ةحوز در كرج مربي تربيت مركز امتياز كه دهدمي نشان 7 ةشمار جدول

 در ولي ،است شده برآورد مطلوب نسبتاً سطح در اگرچه كه 39/5 ميانگين با ،17/252
 بين در كاركنان معيار زامتيا و ميانگين و است كرده كسب را امتيازات درصد 50 مجموع

 است. پاييني حد در توانمندسازها معيارهاي

  گيرينتيجه و بحث
 قسمت (در اول پاراگراف در شود.مي آورده مقاله اصلي متن از پس گيرينتيجه و بحث بخش
 و داده قرار مقايسه مورد پژوهشگران ديگر يهايافته با را خود يهايافته پژوهشگر بحث)
 يهايافته راستاي در او يهايافته حد چه تا كه نمايدمي مشخص دقيقاً و ايدنممي استناد
 عامل: چهار به توجه با گيرينتيجه بعدي، هايقسمت در است. مغاير آنها با يا است ديگران

 شود. تدوين پيشنهاد، .4 و تعميم .3 نگريآينده .2 هايافته بنديجمع .1
 ةحوز دو در هاسازمان عملكرد ارزيابي براي دروشمن چارچوبي سازماني تعالي مدل

 نقاط تعيين ارزيابي از حاصل دستاوردهاي است. هافرآيند اين از حاصل نتايج و هاتوانمندساز
 سنجياعتبار مقاله اصلي هدف باشد.مي آن بهبود قابل يهازمينه و سازمان قوت
 مديريت اروپايي بنياد سازمان تعالي الگوي اساسبر كرج مربي تربيت مركز ارزيابي)(خود

 معاونين، مديران، آماري ةجامع است. بوده تدوين توانمندسازها ةحوز در )EFQM ( كيفيت
 آوريجمع هاداده ساختهمحقق ةنامپرسش طريق از كه بودند مركز بازآموز مربيان و مدرسان

 امتياز 1000 از امتياز 500 داراي EFQM سازماني تعالي مدل توانمندسازها ةحوز شدند.
 17/252 گانهپنج معيارها در كرج مربي تربيت مركز ةشدكسب امتياز ميزان كه باشدمي

 درصد 50 مجموع در كه است شده برآورد مطلوب نسبتاً سطح در 39/5 ميانگين با امتياز،
 و امتياز 100 از 03/54 امتياز با رهبري معيار در مركز اين است. كرده كسب را امتيازات

 اهداف و بيانيه تدوين يهامالك و است شده برآورد مطلوب نسبتاً سطح در 34/5 يانگينم
 ميانگين از ترپايين از قدرداني و مديران به كاركنان دسترسي و سازمان فرهنگ و كلي

 نسبتاً سطح در 02/5 ميانگين و ،80 از امتياز با40 استراتژي و مشيخط معيار در هستند.
 استراتژي و مشيخط با كاركنان آشنايي يهامالك ميانگين و است شده برآورد مطلوب

 پاييني حد در )76/4( استراتژي و مشيخط در موقع به و مناسب تغيير اعمال و )85/4(
 مطلوب نسبتاً سطح در 92/4 ميانگين و 90 از 58/38 امتياز با كاركنان مديريت معيار است.

 برخوردار تريپايين ميانگين از معيارها ساير به سبتن معيار اين مجموع در كه شده، برآورد
 با طرفهدو ارتباط )،12/4( گيريتصميم امور در كاركنان مشاركت يهامالك ميانگين و است

 از باشند.مي نامطلوب سطح در )94/3 ( كاركنان تشويق و تقدير خصوصبه و )5/4( كاركنان
 با يندهاآفر و ،18/5 وميانگين 90 از امتياز 26/43 با مشاركت و منابع جذب يهامعيار نظر

 .اندشده برآورد مطلوب نسبتاً سطح در 3/5ميانگين و 140 از 3/76 امتياز
 نتايجي و گيردمي صورت عمل براي رهنمودي ئةارا منظوربه آگاهانه ارزشيابي كه آنجا از

 مجري اصوالً و دباشمي پذيريتعميم فاقد ،گرددمي كسب هاطرح گونهاين طريق از كه
 آن مورد در و بشناسد را شدهبررسي موضوع آن كمك به كه انديشدمي دانشي به ارزشيابي

 نيازي ،بنابراين .)16ص ،11371 كيامنش، ةترجم (ولف، كند گيريتصميم هدف ةجامع در
  نيست. پژوهشگران ديگر يهايافته با ارزيابي يهايافته ةسيمقا به
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 مطلوب حد در مربي تربيت مركز در تواناساز عوامل و هامالك ،معيارها از كدامهيچ 

 همكاري و ارتباط از: عبارتند مطلوب نسبتاً حد در سازماني عوامل و مالك است. نشده برآورد
 هايارزش بر كيدأت فرايندها، مديريت و سازماني ساختار خارجي، و داخلي نفعانذي با

 با آنان نيازهاي و كاركنان سازيهمسو مناسب، يهامشيخط و هااستراتژي تدوين سازمان،
 و تخصيص مالي،غير و مالي منابع به دستيابي و شناسايي سازمان، نيازهاي و هاارزش

 بررسي سازمان، هايارزش و مقاصد استراتژيك، اهداف راستاي در مالي منابع كارگيريهب
 پشتيباني، يهافعاليت مستمر بهبود و كنترل مركز، نفعانذي نظرات نيازها، معتبر و جامع
 نيازها. و هافرصت شناسايي اساسبر فرايندها مستمر بهبود
 و بيانيه نشدن تدوين :از عبارتند نامطلوب حد تا و طلوبم نسبتاً حد زير يهامالك 

 كم آشنايي كاركنان، از مديران كم قدرداني و مديران به كاركنان كم دسترسي كلي، اهداف
 و مناسب تغيير اعمال از كاركنان نداشتن اطالع و مركز يهااستراتژي و مشيخط اب كاركنان

 ارتباط نبود گيري،تصميم امور در كاركنان مشاركت عدم ها،استراتژي و مشيخط در موقعبه
كاركنان. تشويق و تقدير نظام نبود خصوصبه و كاركنان با طرفهدو

 ةسرماي مديريت به توجهيكم است، شده ستهبرج مربي تربيت مركز ارزيابي در آنچه
 ميان اصلي ةفاصل امروزه كه شودمي يادآوري مركز اين ريزانبرنامه و مديران به است. انساني

 چالش ،بنابراين است. ناداني و دانايي ةجنب از بلكه ،نيست ناداري و دارايي ازحيث هاملت
 با و ترينگران ترين،مهم عنوان هب كه انساني نيروي است. انساني نيروي چالش اصلي،

 است شعوريذي عنصر تنها انسان شود.مي محسوب سازماني منبع و سرمايه ارزشمندترين
 و دارد عوامل ةكلي ميان در را اصلي نقش سازماني، عوامل ساير ةكنندهماهنگ عنوانبه كه
 غيرممكن سازماني دافاه به دستيابي كارآمد، افراد بدون كه نمود بيان سادگي به توانمي

 نابودي و شكست يا و بالندگي و پويايي رشد، در اساسي نقش انساني، منابع رو، ازاين است.
 هرسازمان عملياتي ةزنجير در عامل ترينمهم عنوانبه عامل اين اهميت دارند. هاسازمان

 اند،داشته چشمگيري يهاموفقيت كه ييهاسازمان و است رسيده اثبات به كه است هامدت
  اند.قرارداده خويش كارهاي ةسرلوح را موضوع اين به توجه

 منابع 
 اسـاس بـر  داراب سـيمان  شـركت  عملكـرد  ارزيابي ).1386( ع روشن، و .ا جهانشاهي، افشار

 دولتـي،  مـديريت  ةرشـت  ارشـد، رشناسـي كا ةنامـ پايـان  ،EFQM سـازماني  تعالي الگوي
 بلوچيستان. و سيستان دانشگاه

 درونـي  ارزيـابي  كيفيـت  بهبـود  ريزيبرنامه ).1387( س رهجو، و خ نژاد، فرخ ، .م ي،بهروز
 كيفيـت.  ءارتقـا  منظـور بـه  بوشهر پزشكي علوم دانشگاه پرستاري آموزشي گروه كيفيت
.ايران عالي آموزش انجمن عالي. آموزش ارزيابي و نظارت ملي همايش

 ميعمـو  پزشـكي  آمـوزش  كيفيـت  ةمقايسـ  و ارزيـابي  ).1387( ع زارعي، و ،م آزاد، خواجه
 و نظـارت  ملـي  همـايش  جهـاني.  و ملـي  اسـتانداردهاي  اساسبر (عج) اهللا بقيه دانشگاه
ايران. عالي آموزش انجمن عالي، آموزش ارزيابي

 دبيـر  تربيـت  دانشـگاه  عملكـرد  ارزيابي ).1387( م جمعه، امام و ،م پرداختچي، ، .ز قرباني،
 انسـاني.  منـابع  و رهبـري  يهـا حـوزه  در EFQM تعـالي  لمـد  اسـاس بـر  رجايي شهيد
.144-123 صص ،3 ةشمار دوم، سال آموزشي. مديريت و رهبري ةنامفصل
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 اجرايـي.  رويكردهـاي  و هـا تكنيك ،EFQM سازماني تعالي مدل ).1387 ( ع مقدم، محبي

بهشت. ياس تهران:
 پـرورش  و آمـوزش  ةتوسـع  سـوم  ةبرنامـ  اهداف تحقق ميزان ارزيابي ).1387( هزاد مهرعلي

 طـرح  EFQM سـازمان  تعـالي  اروپايي الگوي اساسبر خوزستان استان متوسطه مقطع
اهواز. چمران شهيد دانشگاه پژوهشي معاونت ةپژوهان

سرآمد. تهران: عمل، تا ايده از EFQM سرآمدي مدل ).1387 ( .س حسيني، و ،م نجمي،
 مـدل  از اسـتفاده  بـا  رجـاء  مسـافربري  ايقطاره شركت عملكرد ارزيابي )1386( م رحمتي،
 علـوم  ةدانشـكد  مازنـدران،  دانشگاه ارشد. كارشناسي ةنامپايان ،EFQM سازماني تعالي

.اداري و اقتصادي
 .EFQM سازماني ) سرآمدي تعالي( مدل مباني و اصول ).1386( ع دل، قوي

 http://www.mgtsolution.com/olib/973316016.aspx.
 تحقيقـات  و آمـوزش  مركـز  :تهـران  .EFQM سازماني تعالي ).1385(.ب ي،ممقان جلوداري

 ايران. صنعتي
 دكتـري  و ارشـد  كارشناسي يهادوره كيفيت بيروني و دروني ارزيابي ).1385( .خ نژاد، فرخ

 تضـمين  منظـور به شيراز دانشگاه شناسيجامعه و تربيتي شناسيروان آموزشي، مديريت
 تربيـت  دانشـگاه  تربيتـي  علـوم  و شناسـي روان ةدانشكد ،كتريد ةدور ةنامپايان كيفيت.

معلم.
.سمت انتشارات تهران: آموزشي. ارزشيابي .)1383( .ع بازرگان،

.دانشگاهي نشر مركز تهران: كيامنش). رضا علي ة(ترجم آموزشي ارزشيابي .)1371(.ر ولف،
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 2معين جاويد فاطمه

  چكيده
 ،متعدد يهاارزشيابي انجام كه است آن از حاكي گرفته انجام يهابررسي
 وضعيت شناخت منظوربه باتجربه و مجرب محققان توسط جديد و دقيق
 صحيح ريزيبرنامه به كمك براي ،ياهحرف و فني يهاآموزش ةتوسع

 ضروري امر يك ،ياهحرف و فني سازمان محترم مسئولين توسط آموزشي
 ةدربار ارزشيابي)( پژوهشي بود زمال نكهيا هب توجه با ،لذا .است

 يهابرنامه كيفيت ءارتقا و توسعه منظوربه ياهحرف و فني يهاآموزش
 ،تحقيق اين اساس، اين بر .آيد عملهب جامعه واقعي يهانياز با هماهنگ

 ياهحرف و فني سازمان كارآموزان و كارشناسان،مربيان مديران، ديدگاه از
 از آزاد يهاآموزشگاه و آموزشي ثابت مراكز در شرقي آذربايجان استان

 كارآموزان و كارشناسان مربيان، مديران، نفر) 46211( آماري ةجامع بين
 ياهچندمرحل ياهخوش گيرينمونه روش از استفاده با نفر 1004 روي بر
 از كه تحقيق نايدر آمده دست به نتايج به توجه با و است درآمده اجرا به

 در اصولي ارزشيابي خصوص در اجرايي داتهاپيشن ،باشدمي پيمايشي نوع
 است. شده ارائه كشور در همگن يهاآزمون راستاي

 
 و فني آموزش كيفيت، تضمين ارزيابي، ارزشيابي، :يليدك واژگان

 .ياحرفه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ،شرقي آذربايجان استان ايحرفه و فني آموزش كل مدير ، صنايع مهندسي ارشد كارشناس . 1
Email:sia_200@yahoo.com                                                            

                                تبريز، ، ايحرفه و فني وزشآم كارشناس اجرايي، مديريت ارشد كارشناس . 2
                                                           Email: tvto.javid@gmail.com



 ايدر آموزش فني و حرفه آموزشي كيفيت تضمين و ارزشيابي 
 

40 

  مقدمه
 يهامشغوليدل ترينمهم از يكي انساني منابع بهسازي و آموزش ،معاصر دوران در گمانبي

 و اهميت از فزاينده درك دهد.مي تشكيل را بخشاثر يهاسازمان گذرانسياست و مديران
 سازماني ةبازد بهبود و هانيرو عملكرد بهبود در تواندمي ياهحرف و فني يهازشآمو كه نقشي

 هاآموزش اين صرف ياهگسترد انساني و مادي مالي، منابع تا است شده سبب ،نمايد ءايفا
 نشان هابررسي .گردد جامعه عياد ملموسي يهادستاورد و منافع كه اميد اين به ،شود
 يك به ياهحرف و فني آموزشي يهادوره واقعي نتايج و ثيراتأت نمايش اكنونهم كه دهدمي

 است. شده مبدل كشور ياحرفه و فني سازمان آموزشي يهاواحد عيار تمام ةدغدغ
 آيا كه اندبوده مواجه پرسش اين با همواره سازمان، اين ارانكاندردست و مديران كهطوريهب

 اثربخشي توانمي چگونه و برخوردارند؟ واقعي اثربخشي از ياحرفه و فني زشيآمو يهادوره
  كرد؟ ارزشيابي را ياحرفه و فني آموزشي يهادوره

 ياهويژ جايگاه يادگيري -ياددهي جريان در و است آموزش اساسي فعاليت ارزشيابي
 و دانش در جامعه رفتاري يراتتغي گيرياندازه و سنجش براي ابزاري آموزشي ارزشيابي .دارد

 هب 1آموزشي ارزشيابي ةحوز در نظرانصاحب از تن دو كهطوريهب است. فراگيران بينش
 فعاليت يك به ارزشيابي ،آموزشي يهافعاليت در« اند،گفته )1987(2وسندرز ورتن يهانام
 ،پروژه فرآورده، برنامه، يك ارزش يا اثربخشي، كيفيت، تعيين براي كه شودمي گفتهميرس

 3تايلر اعتقاد به ).1987 سندرز؛ (ورتن، آيدمي در اجرا به درسي ةبرنام يا هدف، فرايند،
 ةبرنام آموزشي يهاهدف كنيم تعيين كه است اين ارزشيابي اجرايي از هدف )1969(

 ).1969(تايلر، نداهيافت تحقق ميزاني چه تا درسي ةبرنام يا آموزشگاه
 قرار توجه مورد اثربخشي و كارايي كيفيت، مفاهيم معموالً آموزشي يهاامنظ ارزيابي در

 معموالً را آموزشي نظام كيفيت دارد. مستقيم ةرابط اثربخشي و كارآيي با كيفيت گيرد.مي
 كيفيت و هابرونداد كيفيت محصول، كيفيت فرايند، كيفيت ،هادرونداد كيفيت برحسب

 شماريبي يهاكاربرد توانمي فوق مطالب به توجه با دهند.مي رقرا ارزيابي مورد هاپيامد
 به نسبت تردقيق آگاهي )1( :هاآن ترينمهم همه از گرفت، نظر در آموزشي ارزشيابي براي
 و آيد دستبه آموزشي يهافعاليت و هابرنامه از بايد كه نتايجي و يادگيري يهاهدف

 جبراني و آغازين آموزشي يهافعاليت و هابرنامه از حمايت )2( .هاآن ةدربار گيريتصميم
 و تعهد و تقويت )3( انساني. ةتوسع و آموزشي هاهدف به نيل در هاكمبود رفع براي

 )4( آموزشي. يهاهدف تحقق يت،هان در و آموزشي يهافعاليت به نسبت افراد ستگيدلب
 انساني نيروي ةتوسع و سازماني جو ،تشكيالت ساختار، جاداي يبرا الزم ةزمين آوردن فراهم

 )5( كشور. فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، ةتوسع يت،هان در و هاهدف تحقق براي مناسب
 اين قبال در جامعه و فرد به دادن اطمينان و آموزشي يهافعاليت به نسبت پاسخگويي

 روند يك ،ارزشيابي ،ديگر عبارت به آموزشي. يهافعاليت ةباردر رسانياطالع )6( .هافعاليت

1. Educational Evaluation. 
2. Worthen &Sanders. 
3. Ralph W.Tyler. 
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 معين يهاطرح معايب و مزايا بر شواهدي و هادليل شودمي كوشش آن در كه است تحصيلي

  آيد. دستهب برتر يهاآلترناتيو ةتهي براي جديد يهانگرش و شود فراهم
 چيست ما مطلوب ايم،بوده كجا ابتدا يابيمدر كه است آن ارزشيابي از مقصود طوركلي،هب 

 ايم.رفته پيش كجا تا راه اين در و
 گذردمي كه روز هر دهند،مي نشان كشور داخل در گرفتهانجام يهابررسي 
 بازار نياز با هاآن تخصص و رتهام تناسب عدم دليلهب كشور، ياحرفه مراكز آموختگاندانش

 گوناگون مشاغل تعداد صنايع، شدن خصصيت چنانچه پيوندند،مي كشور بيكاران صف به كار
 پايين را ياحرفه نوع هر عمر طول تكنولوژيكي يهانوآوري حال عين در .دهدمي افزايش را

 و است، تكنولوژي سريع پيشرفت قيمتمس ةنتيج صرفاً شغل گردش و جاييهجاب آورد،مي
 .است آمده در هاوركش آموزيحرفه و آموزشي معضالت ترينعمده از يكي به سفانهأمت

 منظوربه باتجربه و مجرب محققان توسط ديدج و دقيق ،متعدد يهاارزشيابي انجام ،بنابراين
 صحيح ريزيبرنامه به كمك براي ،ياحرفه و فني يهاآموزش ةتوسع وضعيت شناخت
 رتعباهب است. ضروري امر يك ،ياحرفه و فني سازمان محترم مسئولين توسط آموزشي

 يهابرنامه ثيرأت تحت را جوانان كه حالي در ياحرفه و فني سازمان آموزشي مراكز ديگر،
 يهارتهام يادگيري براي را هاآن و دهندمي قرار كشاورزي و خدماتي ،فني آموزشي

 ميزان ةدربار مستمر يهاارزشيابي انجام با دارد ضرورت كنند،مي آماده آينده نيازمورد
 .كرد كمك آن بهبود به و كرد قضاوت ياحرفه و فني سازمان آموزشي يهابرنامه بخشياثر

 پژوهش ادبيات بر مروري
  ارزشيابي تعريف 

 تفسير و تحليل آوري،جمع براي منظم فرايند يك ارزشيابي« )1991(1گي ديدگاه از -1
 است. شده تعريف »اندهيافت تحقق نظر مورد يهاهدف اب هنكاي منظورهب اطالعات،

 موفقيت ميزان تعيين جهت ايوسيله« را ارزشيابي )1986(2تايلر دبليو رالف -2
 ،ديگر عبارتهب داند.مي »موردنظر مطلوب آموزشي اهداف به رسيدن در آموزشي يهابرنامه
 شده،ينتعي قبل از آموزشي يهاهدف از كامل اطالع« به تايلر، ديدگاه از ارزشيابي فرايند

 فراگيران در ميزان چه به درعمل رفتاري تغييرات اين كه كند تعيين كه است آن پي در
 ».است شده ظاهر

 و آوريجمع« را ارزشيابي او است، داده ارائه تركامل نسبتاً تعريفي )1963(3كرانباخ -3
 ست.ا كرده تعريف »آموزشي ةبرنام يك دربارة گيريتصميم منظوربه اطالعات كاربرد
 و مواد از ايمجموعه از كه است وسيع طيفي »آموزشي برنامة« از كرانباخ منظور
 آموزشي تجارب تا ياددهي) يها(موقعيت كشور سطح در شدهتوزيع آموزشي يهافعاليت

 .گيردمي بر در را واحد يادگيري) يها(موقعيت فراگير يك

1. Gay 
2. Ralph W. Tyler 
3. Cronbach 
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 1ارزيابي با ارزشيابي ةمقايس 

 لغوي: نظر از
 منابع در است. رفته كاربه (ارزشيابي) ةواژ  اب مترادف ارزيابي)( ةواژ فارسي، منابع در 

 مفهوم يك عنوانبه نيز گاه و (ارزشيابي) و گيري)(اندازه با مترادف (ارزيابي)ة واژ ،انگليسي
 است. رفته كاربه ديگرة واژ دو با متفاوت و مستقل كامالً

 علمي: نظر از
 به بردنپي منظوربه (فراگيران)، فراگير فرد هر يهاقابليت سطح يينتع و گيرياندازه« 

 يهاهدف به رسيدن در آموزش) پايان همچنين زش،وآم جريان در( هاآن فقيتوم ميزان
 گويند.مي »ارزيابي« را، شدهتعيين

 ةامبرن« از ارزشيابي مجري ارزشيابي مشابه زيادي حد تا »فراگيران عملكرد« از ارزيابي  
 است. »آموزشي

 .2، كندمي قضاوت.1 فراگيران عملكرد مورد در ارزيابي عامل عنوانبه معلم ،ديگر عبارت به 
 براي را خاصي يهاراه امكانات، و شرايط به توجه با ضرورت صورت در .3، گيردمي تصميم
 فراگير« ،زيابيار مجري معلم، ترتيببدين آورد.مي در »اجرا« به و »انتخاب« فراگير به كمك

 ند.يآمي شماربه ارزيابي موضوع »وي عملكرد و
 هدف ولي ،گيردمي قرار گيرياندازه مورد فراگيران يهاقابليت چهاگر نيز ارزشيابي در  

 فراگيران از خاص سري يك براي برنامه بودن ثرؤم و برنامه ارزش مورد در قضاوت ،ارزشيابي
 قرار ارزشيابي مجري توجه ةحوز در فراگيران فرد قابليت ينتعي است. برنامه در كنندهشركت

 با نبايد كه است »بيروني فعاليت« يك موارد بيشتر در ارزيابي خالف بر ارزشيابي گيرد.نمي
 )2،1984(ولف گردد. آن جايگزين يا و شود گرفته اشتباه فراگيران از معلم ارزيابي عمل

 آموزشي ارزشيابي مراحل و فرايند
 كه كردن واضح و كردن تعريف كردن، مشخص نظير ييهافعاليت :3كردن تعيين )الف

 دارند. نياز نآ به گيرندگانتصميم
 .اطالعات تحليل و تجزيه و دادن سازمان آوري،جمع :4 آوردن دستهب )ب
 دو هر و هستند قضاوتي يا توصيفي كه شدهآوريجمع اطالعات تركيب :5كردن فراهم )ج

 هستند. مناسب نظر مورد ةبرنام بهبود به كمك و سنجش براي
 

 

1. Evaluation and Appraisal 
2. Wolf. 
3. Delinneating. 
4. Obtaining. 
5. Providing. 
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 ناي عناصر و ءاجزا تمام آموزشي مدير يك اگر گردد،مي مالحظه شكل در كهوريطهمان
 در فرد به منحصر توانمندي يك به بود خواهد قادر ،دهد قرار خود عملكرد مبناي را تعريف

 بسيار تخصص و فن ،رتهام يك شيابيارز اساس كه چرا .كند پيدا دست ارزشيابي ةمقول
 به اقدام ارزشيابي فرايند كردن ساده براي هوشمند و عاقل مديران ،روناي از و است پيچيده

  كنند.مي زمينه ناي در متخصص و كارآمد انساني نيروي كارگيريهب

  قضاوتي و توصيفي اطالعات
 انجام ارزشيابي عمل كه ياهحوز در ار اطالعات نوع دو انتظار مدير ،ارزشيابي فرايند در 

 :دارد است گرفته
  .است موجود وضعيت از نمايي بيانگر :توصيفي اطالعات ) الف
  است. مربوطه يهااستاندارد با موجود وضعيت ةمقايس بيانگر كه :قضاوتي اطالعات ) ب

  مطلوبيت و ارزش
 هاارزش البته شود. مي كسب هاآن هب نسبت اطالعات كه هستند ييهامالك مفهوم دو ناي

 و است مكان و زمان تابع مطلوبيت اما دارند. تريهمگاني و عمومي ةجنب و اندثابت نسبتاً
 در نباشد. برخوردار اجتماعي مطلوبيت از خاص شرايطي در ارزش يك است ممكن حتي
 مقطعي يهاتاكتيك عنوان به اهمطلوبيت از و هااستراتژي عنوان به هاارزش از توانمي واقع
 برد. نام

  برنامه ةحوز رهاچ بررسي
 ارزش آوردن دستبه و كردن تعيين دنبال به ارزشيابي فرايند در مدير كه بريمميپي نجااي تا
 چيزي چه مطلوبيت و ارزش دنبال به ارزياب ؟است دامك چيز ناي .است چيزي مطلوبيت و

 به ارزياب كه شودمي روشن آنگاه ،كنيممي اشاره برنامه از بخش رهاچ به نجااي در است؟
  :است حوزه رهاچ ناي مطلوبيت و ارزش پيرامون اطالعاتي كسب دنبال
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 دارند اهميت اهداف ناي است. نظر مد اهدافي يا هدف برنامه هر اجراي از :هاهدف ) الف 

  .شوندمي محسوب آموزشي ازمانس هر يهافعاليت ةكنندمشخص و دهندهجهت چراكه
 گويند.مي نيز »درونداد«ارزشيابي آن به كه است ارزشيابي فرايند از نوع دومين :هاطرح ) ب 

 ةزمين يا اهداف ارزشيابي در يعني پيش ةمرحل در مدير كه افتدمي اتفاق زماني ارزشيابي ناي
  .باشد كرده صادر را برنامه اجراي دستور

 شود:مي منظور عناصر ترينمهم از زير عوامل آموزشي، نظام درونداد املعو درميان
 ورودي رفتار ةدربار كه است آن يادگيرندگان ارزيابي از هدف يادگيرنده:)1

 يهاويژگي مطلوبيت و ديآ عملبه قضاوت آموزشي يهادوره يا هابرنامه در كنندگانشركت
 شود. آشكار شدهياد يهاورهد يا هابرنامه مشخصات با رابطه در آنان

 ارزيابي الف) است: هدف دو داراي معلمان از ارزيابي آموزشي: مربيان يا معلمان)2
 يهارتهام و هاتوانايي ةدربار قضاوت و الزم يهاداده ةئاار طريق از معلمان عملكرد تكويني

 از استخدامي يهاگيريتصميم براي مانمعل عملكرد پاياني ارزيابي ب) ؛بهبود دهاپيشن و آنان
  .ارتقاء و نگهداري ،خدمت به ورود قبيل
 تا شود ارزيابي بايد نيز درونداد عامل سومين عنوان به ،درسي ةبرنام درسي: ةبرنام)3

 تدوين مراحل تمام تواندمي درسي ةبرنام ارزيابي شود. فراهم آموزشي نظام بهبود امكان حد
  رگيردب در را درسي ةبرنام

 و ديداري يهادستگاه شامل آموزشي تجهيزات آموزشي: تجهيزات يهاويژگي)4
  گيرد.مي قرار استفاده مورد آموزشي كمك يهادستگاه عنوان به كه است شنيداري

 نظام در اداري ظرفيت يهانشانگر از يكي :اداري ظرفيت و تشكيالتي يهاويژگي)5
 طوركلي به و ستادي كارشناسان ،مسئوالن مديران، تحصيالت سطح از است عبارت آموزشي

 افراد آموزش نمايانگر كه شودمي تعريف چنان نشانگر ناي مواقع برخي .اداري اندركاراندست
 در افراد ةتجرب برآن عالوه باشد. آموزشي ريزيبرنامه و مديريت به مربوط يهارتهام در

 .شودمي منظور نيز بارهاين
 درونداد عوامل جمله از آموزشي تسهيالت و فضا درونداد: عوامل ايرس يهاويژگي)6
 به عوامل نيا هب مربوط يهانشانگر شود.مي توجه بدان اثربخشي ارزيابي در كه است
 قرار دسترس در و ياحرفه – فني يهاوكار يهاآزمايشگاه كالبدي، فضاي وسعت گيرياندازه

  پردازند.مي هاآن داشتن
 چه .سازيم هار خود حال به را برنامه اجراي بخواهيم كه نيست معقول ترديد بدون :اجرا )ج  

 غير كه راداتياي و اشكاالت يا و ندهد نشان سازگاري برنامه متن با كه باشد مواردي بسا
 آن هماهنگي و اجرا چگونگي از ارزياب است. نشده بينيپيش ةبرنام متن در و بوده مترقبه

  دهد.مي مدير به اطالعاتي ،ضعف و قوت نقاط و شدهتدوين نامهبر با
 همه از و ؟آوريم دست به چه برنامه ناي اجراي ازاي در كه بدانيم خواهيممي مسلماً نتايج: -م

 و علمي ةتوصي و راهكار يك ةبرنام ندهيآ براي يا بعدي يهادوره براي خواهيممي ترمهم
  اشيم.ب داشته اختيار در عملي

  ارزشيابي ةاستفاد موارد
 گيريتصميم هدايت)1
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   گوئيپاسخ براي اطالعات كردن فراهم)2
  بررسي مورد يهاپديده از بيشتر درك)3

  تحقيق با مرتبط خارجي تحقيقات ةچكيد
بر  انينقش مرب ةانجام داد در رابط قاتيتحق جينتا يپ ) در2003( درمنيوز ومنين. 1

در  توانيبا تجربه نم انيروش ساخته كه بدون استفاده از مرب ياهو حرف يفن يهاآموزش
 بود. دواريام ياحرفه و يآموزش فن تيفيمورد ك

مالزي نشان  ياحرفه و يالتحصيالن مراكز فنبررسي برروي فارغ كي) در 1999راملي ( .2
التحصيالن ارغدرصد ف 3/18و  ياحرفه التحصيالن مراكز فني ودرصد فارغ 8/24دهد، مي
 هابيكار هستند، اكثر آن ياحرفه و يفن يهاآموزش تيفيبودن ك نييپا ليدلهتكنيك بپلي

 باشند.رت و داري ديدگاه منفي نسبت به كار كردن ميمها قدفا
كاري جوانان ناشي از يدهند، بنشان مي )1988يت (ها) و1985ي جكسون (هايافته .3

كاري با و يا به عبارت ديگر ميزان بي ياحرفه و يمراكز فن يآموزش يهادوره نييكيفيت پا
 باشد.شده با بازار كار مرتبط ميي ارائههانامناسب بودن آموزش

مراكز  كارگراني كه در ة) در چين نشان داد: بازد1990( نتايج تحقيق توسط مين وتسانگ .4
 ريبيش از كارگراني است كه در مراكز غ ،انددهاستاندارد آموزش دي تيرت با وضعمها يآموزش

 ).1990(مين وتسانگ، اند، بوده استقرار داشته يااستاندارد تحت پوشش آموزش حرفه

 تحقيق روش
 و است، بوده مقطعي) يابي(زمينه پيمايشي نوع از موضوع، ماهيت به توجه با تحقيق اين
 به قريب كهطوريهب ساختهمحقق ةنامپرسش دو ،از نياز مورد يهاداده آوريجمع منظوربه

 كه است، بوده 92/0 از باالتر كرانباخ آلفاي روش به نامهپرسش اعتبار ضرايب ميانگين اتفاق
 براي ،همچنين باشد.مي جاري تحقيق در شده گرفته كاربه ابزار ثبات و دقت ةدهندنشان

 درصد، فراواني، مانند استنباطي و توصيفي آماري روش از تحقيق يهايافته تحليل و تجزيه
 آزمون دوخي آزمون ،Tنآزمو ،كرانباخ آلفاي ضرايب معيار،انحراف واريانس، ميانگين،
 تحليل و تجزيه جهت بعديدو اسميرنوف كالماگورف )،ياهرتب واريانس (تحليل فريدمن

  است. شده استفاده تاالؤس

 دياهپيشن مدل سازيپياده مراحل
 دارد: مقاله نايدر زير الؤس بررسي در سعي هاواژه عملياتي تعريف ضمن هشگرپژو
 

 استان ياحرفه و فني سازمان يهادوره آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان :سوال
 چگونه كارآموزان و آموزشي مربيان و كاركنان مديران، ديدگاه از شرقي آذربايجان

  است؟
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ي آموزشي از ديدگاه مديران،كارشناسان هاابي ميزان مطلوبيت هدفتوزيع فراواني ارزي .1جدول

 شرقياستان آذربايجان  ياحرفه مربيان سازمان فني و و

 آموزشي كارشناسان و مربيان ،مديران ديدگاه ،گرددمي مالحظه 1 جدول به توجه با
 از آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان به تنسب شرقي آذربايجان استان ياهحرف و فني سازمان

 تحقق ميزان )rM(،)2=46/3( نيازسنجي انجام ازطريق آموزشي اهداف تدوين )1( نظر:
محتواييباآموزشياهدافهمخوانيميزان)rM(،)4=59/3(عمالً)(آموزشياهداف

 آموزشي يهابرنامه ةفلسف با آموزشي اهداف سازگاري ميزان )rM()،4= 70/3( آموزشي

آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان
 وكاركنان مربيان ازديدگاه

 آموزشي

 خيلي
 خيلي كممتوسط زياد زياد

 كم
يچ

ه
ين 

انگ
مي

 
زني

و
 NP NP NPNPN P

 آموزشي هدافا تعيين1م
3013602776341246/3 3 40186 نيازسنجي ازطريق

 اهداف تحقق ميزان12
59/3 44 120498836239009 عمالً)(آموزشي

 با اهداف همخواني ميزان28
933880333816212191070/3 آموزشي محتوايي

 با اهداف سازگاري ميزان27
55/3 7732104433514521776آموزشي يهابرنامهة فلسف

 اهميت و ارزش ميزان29
48/3 923867281254265274 آموزشي اهداف اجتماعي

 يهاهدف انطباق ميزان30
22/3 67289037401611528128كارفرمايان نياز با آموزشي

489203435180178738237216934421 جمع:
5/3 2 16 6 12 30 34 درصد(ميانگين):

3/5 =rM      sig=0/0001      df=5      t=51 
2
r�    5 df=    =9.9

sig:0/0001 

 ي آموزشي از ديدگاه مديران،كارشناسان وها.: درصد فراواني ارزيابي ميزان مطلوبيت هدف1نمودار
 ).1مربيان طبق جدول(
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)55/3 =rM( ،)5( آموزشي اهداف اجتماعي اهميت و ارزش ميزان )48/3=rM( و )ميزان )6 

 )rM= 5/3باال( به متوسط حد در )rM= 48/3( كارفرمايان نياز يا آموزشي يهاهدف انطباق
 است. بوده
 دهدمي نشان )(4)=9/9 و N=244(و )1( جدول طبق آمده دستهب نتايج ،طوركليهب
 تفاوت )>P 0001/0( سطح در ارزيابي مورد يهامتغير ياهرتب ميانگين ميزان بين
 ياحرفه و فني سازمان مربيان و كارشناسان مديران، ديدگاه از بنابراين، .وجودارد دارينيمع

 آموزشي يهانياز برآورد نظر از آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان شرقي آذربايجان استان
 )1( نمودار و )tM=5/3(ميزان به توجه با كشاورزي و خدمات ،صنعت يهابخش در فراگيران

 است. شده ارزيابي باال به متوسط حد در
 

 فني سازماني آموزشي از ديدگاه كارآموزان هاهدف مطلوبيت ميزان ارزيابي فراواني توزيع.2جدول
 شرقي آذربايجان استان ياحرفه و

 اهداف مطلوبيت ميزان
 ديدگاه از آموزشي

 كارآموزان

 خيلي
 خيلي كممتوسط زياد زياد

يچ كم
ه

ين 
انگ

مي
ني 

وز
 N PNP NP NPN P

طول در نظرسنجي انجام12
10113182241482010213185244250/1 آموزشي ةدور

 اهداف انطباق ميزان18
791026134203406893241795/2يراننيازفراگ با آموزشي

اهداف به دسترسي ميزان19
9012212282863895134962878/2 آموزشي(عمالً)

20
 يهاهدف انطباق ميزان

 نياز با آموزشي
 كارفرمايان

71924032284376083984677/2

34144895118921135325433054213310 جمع:
5/2 3 11 11 34 30 11 درصد(ميانگين):

2/5 =rM      sig=0/005      df=3      t=4.7 
2
r�    3 df=    =734

sig:0/0001 
 طبق كارآموزان ديدگاه از آموزشي يهاهدف مطلوبيت ميزان ارزيابي فراواني درصد .2نمودار

 ).2جدول(
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 و فني سازمان آموزشي مراكز كارآموزان ديدگاه ،گرددمي مالحظه 2جدول به توجه با  

 نظرسنجي انجام )1( نظر: از آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان شرقي نآذربايجا استان ياهحرف
 95/2( فراگيران نياز با آموزشي اهداف همخواني ميزان )rM(،)2=50/1( دوره طول در
=rM(، )3( آموزشي اهداف به دسترسي ميزان )(ًعمال )78/2 =rM(، )4( همخواني ميزان 

 است. بوده )rM= 5/2( متوسط حد رد )rM=77/2( كارفرمايان نياز با آموزشي اهداف
 نشان )(3)=734 و N=760( و )2( جدول طبق آمده دستهب نتايج ،طوركليهب  

 تفاوت )>P 005/0(سطح در ارزيابي مورد يهامتغير يهارتبه ميانگين ميزان بين دهدمي
 آذربايجان استان ياحرفه و يفن سازمان كارآموزان ديدگاه از بنابراين، .وجودارد دارينيمع

 يهابخش در فراگيران آموزشي يهانياز برآورد نظر از آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان شرقي
 ارزيابي متوسط حد در )2( نمودار و )tM=5/2( ميزان به توجه با كشاورزي و خدمات ،صنعت

 است. شده
 

 و مديران ،كارآموزان ديدگاه از آموزشي يهاهدف مطلوبيت ميزان ارزيابي فراواني توزيع.3جدول
 شرقي آذربايجان استان ياحرفه و فني سازمان مربيان

 گروه
 كل كم خيلي كم متوسط زياد زياد خيلي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 مديران
 ومربيان

49 22 108 49 54 24 7 3 4 2 222 100 

 100 689 4 26 12 79 42 289 34 237 8 58 انكارآموز
Dn=.0   Dp=.279    Da=.279      p<=0/0001        =3.6

S-K
 Z 

 كارآموزان ديدگاه از آموزشي يهاهدف مطلوبيت ميزان ارزيابي فراواني درصد يهامقايس .3نمودار
 ).3جدول( طبق آموزشي كارشناسان و مربيان و

 
 و مديران ،مربيان با كارآموزان يهاديدگاه بين ،گرددمي الحظهم 3جدول به توجه با

 ميزان نظر از شرقي آذربايجان استان ياحرفه و فني سازمان آموزشي مراكز كارشناسان
S-K = 6/3و N=1002( ياحرفه و فني آموزش مراكز در آموزشي اهداف مطلوبيت

 Z( در 
 از آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان ،بنابراين .رددا دوجو داريمعني تفاوت )>P 001/0( سطح

 ديدگاه از ،كشاورزي و خدمات ،صنعت يهابخش در فراگيران آموزشي يهانياز برآورد نظر
 از )،tM=5/2( متوسط درحد شرقي آذربايجان استان ياحرفه و فني سازمان كارآموزان

 از طوركليهب و است بوده )rM= 5/3( باال به متوسط آموزشي مربيان و مديران ديدگاه
 است. شده ارزيابي باال به متوسط حد در )3( نمودار به توجه با گروه دو هر ديدگاه
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 سيب الگوي يهازمين ارزيابي دادن قرار الگو با تحقيق يكال ؤس به توجه با الؤس ناي  
 و يانمرب ،مديران ديدگاه از )3( جدول نتايج بررسي ،است گرفته قرار بررسي مورد

 ميزان به نسبت شرقي آذربايجان استان ياحرفه و فني سازمان آموزشي كارشناسان
 كشاورزي و خدماتي صنعتي، مراكز در فراگيران آموزشي يهانياز با آموزشي اهداف همخواني

 اهداف تحقق ميزان )2( نيازسنجي، انجام طريق از آموزشي اهداف تدوين )1( نظر: از
 ميزان )5( ،آموزشي محتوايي با آموزشي اهداف همخواني ميزان )4( ،عمالً)( آموزشي
 اجتماعي اهميت و زشار ميزان )6( ،آموزشي يهابرنامه فلسفه با آموزشي اهداف سازگاري

 به متوسط حد در كارفرمايان نياز اب آموزشي يهاهدف انطباق ميزان )7( و آموزشي اهداف
 است. بوده باال

 آذربايجان استان ياحرفه و فني سازمان آموزشي مراكز كارآموزان اهديدگ از ،همچنين  
 صنعتي، مراكز در فراگيران آموزشي يهانياز با آموزشي اهداف همخواني ميزان شرقي

 اهداف همخواني ميزان )2( ،دوره طول در نظرسنجي انجام )1( نظر: از كشاورزي و خدماتي
 همخواني ميزان )4( ،عمالً)( آموزشي اهداف به دسترسي ميزان )3( فراگيران، نياز با آموزشي

  است. بوده متوسط حد در نيازكارفرمايان با آموزشي اهداف
 نمود استناج چنين توانمي تحقيق ناي در آمده دستهب نتايج به توجه با طوركلي،هب 

 استافل گاهديد از سيب الگوي يهامعيار با مقايسه حسب بر آموزشي اهداف مطلوبيت ميزان
 دهند،مي نشان هايافته نتايج چنانچه است. بوده مطلوب حد در )1971( همكارانش و بيم

 اساس بر شرقي آذربايجان استان ياحرفه و فني آموزشي مراكز در ريزيبرنامه فرايند
 ناي نتايج ،همچنين است. گرفته شكل كارفرمايان و فراگيران آموزشي يهانياز و هاالويت

 با و واضح صورتبه ،موجود وضع بررسي از پس آموزشي اهداف كه، دهدمي نشان تحقيق
 و نقش و جايگاه ،هاهدف آنجاكه از بنابراين، اند.شده طراحي هامحدوديت و امكانات به توجه
 ،واضح صورت به است الزم ،دارند آموزشي ارزشيابي و آموزشي يهابرنامه فرآيند در اثراتي
 شود آموخته كه درسي موضوع و ماهيت و جامعه ،يادگيرندگان يهانياز برحسب و روشن
 گردد. تدوين

  گيرينتيجه و بحث
 بر .گيرندمي قرار استفاده مورد يآموزش يهادوره ارزشيابي براي مختلفي يهارويكرد امروزه

 مستلزم ديگر موزشيآ فعاليت هر مانند نيز ياحرفه و فني يهاآموزش ،اساس اين
 بندييتلوا ،يشناساي( آموزشي، ريزيبرنامه اگر ،عبارتي به .است اصولي و صحيح ريزيبرنامه

 شود انجام و ريزيطرح كار بازار نياز برحسب درستيهب )هاارزشيابي و آموزشي يهانياز
 سيستم يك اجراي و ايجاد ،كهطوريهب .باشد داشته توجه قابل اقتصادي ةبازد تواندمي

 آموزشي ةبرنام يك يهابخش ترينضروري از آموزشي، يهادوره از كامل و جامع ارزشيابي
 بر اند.نبوده برخوردار الزم كيفيت از هابرنامه است، نشده توجه مهم اين به كه هرجا و است
 ةرابط ابيارزشي با كيفيت است. برخوردار زيادي اهميت از كيفيت مفاهيم اساس، اين

 از هريك با موجود وضعيت تطابق ميزان :از است عبارت آموزشي نظام كيفيت دارد. مستقيم
 انتظارات. و هدف رسالت، .2 شده)؛ تعيين قبل از يهامعيار( هااستاندارد .1زير: يهاحالت
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 ل،محصو كيفيت فرايند، كيفيت ،هادرونداد كيفيت برحسب معموالً را آموزشي نظام يتكيف

 دهند.مي قرار ارزيابي مورد هاپيامد كيفيت و هابرونداد كيفيت
 ضعف و قوت نقاط شناسايي منظوربه است تحصيلي روند يك ،ارزشيابي حقيقت در
 انتخاب و اولويت ترتيب به هاآن بنديدرجه و بنديطبقه و باشد) بايد آنچه و هست (آنچه

 به .شود اجرا بايد مياقدا هر از قبل ،گردد اصالح يا و يافته كاهش بايد كه آموزشي اقدامات
 معين يهاطرح كيفيت ميزان شواهدي و هادليل شودمي كوشش ارزشيابي در ديگر، عبارت
 ،ساده بيان به آيد. دستهب برتر يهاآلترناتيو ةتهي براي جديد يهانگرش و شود فراهم

 تا راه اين در و چيست ما مطلوب ايم،بوده كجا ءابتدا يابيمدر كه است آن ارزشيابي از مقصود
 اينكه نخست دارد: مهم حسن دو حداقل آموزشي ارزشيابي انجام .ايمرفته پيش كجا

 اين در را هاضعف آنكه دوم و كندمي مشخص را شناسايي نفوذ ةحوز اصطالح به و چارچوب
 .نماييم اجرا و يهته آن رفع براي بهتري ةبرنام توانيممي .شناختيم چارچوب

 آموزشي ارزشيابي براي شماريبي يهاكاربرد توانمي فوق مطالب به توجه با طوركلي،هب
 و يادگيري يهاهدف به نسبت تردقيق آگاهي )1( :هاآن ترينمهم همه از گرفت، نظر در

 .هاآن ةباردر ريگيتصميم و آيد دستبه آموزشي يهافعاليت و هابرنامه از بايد كه نتايجي
 به نيل در هاكمبود رفع براي جبراني و آغازين آموزشي يهافعاليت و هابرنامه از حمايت )2(

 يهافعاليت به نسبت افراد دلبستگي و تعهد و تقويت )3( .انساني ةتوسع و آموزشي هاهدف
 ايجاد يبرا الزم ةزمين آوردن فراهم )4( آموزشي. يهاهدف تحقق يت،هان در و آموزشي
 در و هاهدف تحقق براي مناسب انساني نيروي ةتوسع و جوسازماني ،تشكيالت ساختار،

 يهافعاليت به نسبت پاسخگويي )5( كشور. فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، ةتوسع يت،هان
 ةربادر رسانياطالع )6( .هافعاليت اين قبال در جامعه و فرد به دادن اطمينان و آموزشي
 وجود با داد، نشان آسيايي مختلف يهاكشور در موجود شواهد چنانچه آموزشي. يهافعاليت
 آموزشي يهابرنامه اما ،ياحرفه و فني يهاآموزش در هاكشور آن ،جوانان از بسياري شركت

 يهادوره پايين )كيفيت1( مانند: يدليلهب ،شدهتعيين پيش از و آموزشي اهداف به نيل در
 ،مستمر يهاارزشيابي اجرايي عدم )3( آموزش از پس شغلي امكان وجود عدم )2( آموزشي
 .است نداشته را كافي كارآيي
 كيفيت بحث به الزم توجه ،صحيح يهاارزشيابي و آموزشي سازيبهينه جهت در

 است: الزم آموزشي
 .هاآزمون ةتهي در آموزشي اهداف تمام نمودن لحاظ و استفاده)1
 .آموزشي مديران و نظرصاحب اساتيد ،كارشناسان داتهاپيشن و نظرات از استفاده)2
 .مربوطه نتايج تحليل و هانظرسنجي لزوم به توجه)3
 توالي ،علم هر قوانين و اصول ،كارآموزان توانايي ،رغبت ،عالقه ميزان به توجه لزوم)4

 آموزشي يهادوره طول و آموزش جرايا زمان در دقت و موضوع بودن روزبه و تازگي ،مطالب
 .آموزشي يهامحتوا و آموزشي يهااستاندارد توين در هاآن نمودن لحاظ و

 .مربيان ياحرفه صالحيت به توجه لزوم)5
 .آزمونگران اطالعات بانك جاداي لزوم)6
 .آزمونگران براي تخصصي يهاآموزش لزوم)7
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 و است اشتغال جاداي راستاي در و ودهب عملي ياحرفه و فني يهاآموزش ماهيت)8

 عملي. كامالً يعني ،باشد اشتغال جاداي راستاي در و عملي كامالً نحو به بايد نيز آن ارزشيابي
 باال) به سال 15( باال ةسابق با مربيان بين از بايد ياحرفه و فني يهارشته آزمونگران)9

 حداقل كميسيون و بوده باال) به سال 15 ةسابق( خدمات و صنعت در سابقهبا شاغل افراد و
 شود. ارزيابي متقاضي و شده تشكيل نفري دو

 اهداف به توجه با و شده نوشته ارزيابي مراحل خاص استاندارد رشته هر براي بايد )10
 شود. گرفته نظر در آزمون خاصي نوع شغل

 تحت بايد افراد ناي و شده برگزار باال تجربه با افراد توسط بايد آزمونگران آموزش )11
 گيرند. قرار آزمون خذأ روند همچنين و مربوطه شغل تخصصي ويژه يهاآموزش
 دليلبه كه محلي( اشتغال محل درخواست آزمون براي فرد پذيرش مراحل در اگر )12
 شكل به سنجينياز و شود لحاظ نيز شده) كاربه مشغول آنجا در فرد رتهام كارت داشتن
 كرد. خواهد پيدا نمود ترصحيح نيز اطالعات و آمار و شدهانجام تردقيق

 گردد: اصالح زير نحو به ارزشيابي و آزمون مراحل گرددمي دهاپيشن)13
 داراي كه خصوصي) -دولتي( آموزش محل از آموزشي ةدور طي و شركت گواهي ةارائ الف:
 .باشد محلي هر به ارائه براي الزم راعتبا

 :كه صورتي در گرددمي صادر آزمون خذأ از پس كه رتهام گواهي ةارائ ب:
 باشد. موجود آموزشي ةدور طي و شركت گواهي)1
 باشد. داشته كتبي خواستدر (كارفرما) كرد خواهد كارگيريهب را شاناي كه محلي از)2

 مانند ياهرشت اگر بالفرض كه است ناي ياحرفه و فني آموزش يهاچالش از ،همچنين
 در و باشد داشته سال در ورودي كارآموز نفر 3000 باشدمي محورپروژه كه اتومكانيك

 هر طول و كرد برگزار عملي آزمون بتوان كارآموز 10 براي همزمان حالت ترينبينانهخوش
 سال در ساعت 3000 مدت براي بايد آموزشي كارگاه هر ،باشد ساعت 10 عملي ةپروژ

 است سال در روز 300-250 بين معموالً كه سال هر فعال يهاروز تعداد اگر و شود تعطيل
 هاتن آزمون برگزاري براي يعني ،بگيريم نظر در ساعت 10 را كاري روز هر و بگيريم نظر در را

 تعطيل كارگاه آن بايد كاري يكسال اتومكانيك ةرشت در صرفاً شدهپذيرش كارآموز نفر 3000
 و سنجش ثابت مركز حتما گرددمي داهپيشن ،لذا يابد. اختصاص آزمون خذأ به صرفاً و شده

 ةتهي نيازمند كه برسرمايه يهارشته در تخصصي يهاكارگاه جوار در رتهام ارزشيابي
 صنايع جوشكاري، صنايع سيسات،أت الكترونيك، مانند: ،باشندمي باال اعتبار با تجهيزات

 سعي كارآموزان به و... انسيونپ چون خدماتي ةارائ با و شود برپا و..... مكانيك ،عمران چوب،
 نمايد هااستان ساير و استان خود به مربوط عملي يهاآزموننمودن  بهتر هرچه برگزاري در
 را كارآموزان جذب يهافرصت و نشده منحرف خود اصلي مسير از محورپروژه يهاآموزش تا
 ننمايد. بديلت اصولي غير يهاارزشيابي و هاآموزش از ناشي تهديدات به
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 تحليل رويكرد از استفاده با ايحرفه و فني يهاآموزش ارزيابي
 كردستان استان موردي: ة)مطالعSWOT( استراتژيك عوامل

  1االسالمي شيخ صبا
2آبادي دولت سروه

 3شيرمحمدي محمدناصر

  چكيده
 منابع، تحليل و تجزيه از استفاده با كه است هاييتالش مجموعه بر مشتمل پژوهيآينده 
 آنها براي ريزيبرنامه و بالقوه هاييندهآ تجسم به ثبات، يا و تغيير عوامل و گوهاال

 تولد فردا واقعيت امروز، تغييرات دل از چگونه كه كندمي منعكس پژوهيآينده پردازد.مي
 و است زندگي كيفيت بهبود ابزارهاي از يكي ةمثاب به آموزيمهارت راستا اين در .يابدمي

 ءارتقا براي ريزيبرنامه باشد.مي مهم اين به رسيدن در ثريؤم گام آموزش، تكيفي ءارتقا
 درون ضعف و قوت نقاط تعيين و موجود وضعيت شناسايي طريق از آموزش، كيفيت

 با مقاله اين باشد.مي پيرامون فضاي تهديدهاي و هافرصت شناسايي همچنين و سازماني
 و ضعف (نقاط داخلي عوامل شناخت به SWOT تكنيك و دلفي تحليل ابزار از استفاده

ة ارائ سپس و استراتژي تعيين و محيطي) تهديدهاي و ها(فرصت خارجي عوامل ،قوت)
 استان در ايهحرف و فني هايآموزش بهبود و موجود وضعيت از فتربرون جهت در راهكار

 استان در ايحرفه و فني هايآموزش كه داد نشان هاتحليل و تجزيه .پردازدمي كردستان
ة ارائ و بازنگري نيازمند كه دارد قرار تدافعي استراتژي موقعيت در موجود، ةروي با كردستان
 باشد.مي موجود هايمزيت تقويت و هامحدوديت رفع جهت مناسب هايسياست

 
 عوامل تحليل آموزي،مهارت اي،حرفه و فني آموزش پژوهي،آينده :يكليد واژگان
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  مقدمه
 منابع، تحليل و تجزيه از استفاده با كه است هاييتالش مجموعه بر مشتملپژوهي آينده
 پردازد.مي آنها براي ريزيبرنامه و بالقوه هاييندهآ تجسم به ثبات، يا و تغيير عوامل و الگوها
 در .يابدمي تولد فردا واقعيت امروز، تغييرات دل از چگونه كه كندمي منعكسپژوهي آينده

 كيفيت ءارتقا و است زندگي كيفيت بهبود ابزارهاي از يكي ةمثاب به آموزيمهارت ،راستا اين
 آموزش، كيفيت ءارتقا براي ريزيبرنامه باشد.مي مهم اين به رسيدن در ثريؤم گام آموزش،

 ينهمچن و سازماني درون ضعف و قوت نقاط تعيين و موجود وضعيت شناسايي طريق از
 كلي ديدگاه دو فضا با ارتباط در باشد.مي پيرامون فضاي تهديدهاي و هافرصت شناسايي

 دارد. وجود
.است وجود داراي عبارتي به و است گذاري ثيرأت توان داراي فضا.1
 دارد، وجـود  ءشـي  دو حـداقل  كه شرايطي در و ندارد وجودي ماهيت خود خودي به فضا.2

گيرد.مي شكل فضا در كه شودمي برقرار ايرابطه دو اين بين
 شامل فضا در موجود روابط بگيريم، نظر در طبيعت و انسان اگر را فضا در موجود عناصر

 فضا در موجود ساختارهاي بين روابط است. طبيعت-طبيعت و طبيعت-انسان انسان،-انسان
 شدن ختهسا از بعد فضا شود.مي مطرح سياسي و اقتصادي اجتماعي، طبقات بين عبارتيبه و

 باز را آن عبارتي به و گذاردمي ثيرأت آن ةسازند عناصر در آن، ساخت در ثرؤم عوامل توسط
 ميتما در آموزشي امكانات كه است معني بدين آموزشي فضاي در تعادل بحث كند.مي توليد
 آرماني فضاي يك در كه باشد شده پخش آن نيازهاي و جمعيت با متناسب شهري نقاط
 وجود با آموزشي يهازيرساخت و امكانات كه دارد آن از نشان حاضر تحليل د.شومي ديده

 جمعيتي نقاط ميتما نيازهاي جوابگوي نتوانسته هنگفت يهاهزينه صرف و فراوان تالش
باشد. استان

  شناسيروش
 (نقاط داخلي عوامل شناخت به SWOTتكنيك و دلفي تحليل ابزار از استفاده با مقاله اين

 سپس و استراتژي تعيين و محيطي) تهديدهاي و ها(فرصت خارجي عوامل ،قوت) و ضعف
 در ايحرفه و فني هايآموزش بهبود و موجود وضعيت از رفتبرون جهت در راهكار ةارائ

 كردستان استان ايحرفه و فني آموزش مراكز آماري ةجامع .پردازدمي كردستان استان
 .باشدمي

  هايافته
 در ثرؤم عوامل كه شده سعي دلفي) (تكنيك نويسندگان گروه نظر اساس بر قيقتح اين در

 اساس بر و گردد مشخص عامل هر امتياز و شده دهيوزن و بنديرتبه موجود وضعيت تحليل
 دستهب اعداد مطابق ،تحقيق اين در گردد. مشخص كنوني وضعيت جايگاه مختصات محور
 وضعيت ةادام و دارد قرار تدافعي استراتژي موقعيت در ايحرفه و فني يهاآموزش آمده

 به ابتدا بايستيمي فعلي وضعيت از رفتبرون براي شود.مين توصيه عنوانهيچ به كنوني
 :باشدمي زير شرح به كه پرداخت موجود وضعيت در كنكاش
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 SW بررسي -الف
S1: مناسب افزارسخت و تجهيزات 

 يهاآموزش ترينپرخرج از تخصصي تجهيزات به نياز علت به ايحرفه و فني يهاآموزش
 براي ،لذا است، كالني منابع داشتن مستلزم تجهيزات، اين خريد و ساخت و است موجود

 به يهابررسي به توجه با است.ميالزا ابزارها اين به بودن مجهز مهارتي يهاآموزش ءارتقا
 به نسبت ،استان در ايحرفه و فني شآموز ثابت مراكز كه گفت توانمي تأجر به آمده عمل

 باشند.مي برخوردار مناسب افزارسخت از استاندارد
S2مناسب آموزشي :فضاي 

 را سازمان رسالت و موريتأم آن، فرايند كه است آموزش ،سازمان يهافعاليت اصلي ركن
 ثابت آموزشي مراكز طريق از عمدتاً ماهه، 18 تا يك يهادوره قالب در و دهدمي شكل

 به ثابت مركز 12 داشتن با كردستان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار گيرد.مي صورت
 يهاآموزش قوت نقاط از يكي مناسب، آموزشي فضاي مربع متر هزار 30 تقريبي مساحت

 باشد.مي ايحرفه و فني
S3آموزشي محتواي :تنوع 

 انجام فرد يك ةوسيل به كه ظيفهو يا كار سري يك عنوانبه ISCO بنديطبقه در شغل
 هم با زيادي مشابهت آنها اصلي وظايف كه مشاغل از گروهي است. شده تعريف شود،مي

 شغلي يهاگروه مهارت، مفهوم به توجه با ISCO در دهند.مي تشكيل را حرفه يك ،دارند
 لشغ يك وظايف و كار اجراي توانايي عنوانبه مهارت اند.شده گردآوري و مشخص،

 :است زير بعد دو داراي ISCO اهداف به توجه با و است شده تعريف خصوصهب
شود.مي شامل را كار وظايف و حدود و پيچيدگي كه مهارت سطح.1
 و كاال نوع و مصرفي مواد آالت،ماشين و ابزار ،الزم دانش كه مهارتو  تخصص.2

گيرد.مي بر در را شدهتوليد خدمات
 عناوين تحت را خود مصوب آموزشية برنام كشور، ايحرفه و فني آموزش سازمان

 و سايت در است، شده قيد هاحرفه آموزشي اجراي چارچوب آن در كه آموزشي استاندارد
 استانداردهاي اجراي امكان نبود اهميت حائز ةنكت اما است. كرده بارگذاري سازمان پورتال

 به آموزشي مراكز ميتما در نقيصه ينا كه است امكانات كمبود به توجه با منطقه نيازمورد
 خورد.مي چشم
W1: (مربي) ضعيف انساني نيروي 

ة توسع در انكارناپذير و كليدي عوامل از كارآمد و متخصص ماهر، انساني نيروي تربيت امروزه
 هايبخش در كالن گذاريسرمايه نوع هر و شودمي محسوب كشور هر اجتماعي و اقتصادي

 منابع ةتوسع و انساني نيروي بخش در گذاريسرمايه و ريزيبرنامه زمندنيا اقتصادي فتمخل
 ،كارشناسان متخصصين، ارشد، مديران شامل انساني نيروي ،واقع در باشد.مي نيرو اين

 سازمان اين اصلي رسالت كه آنجا از اما ،است آموزشي ارگان يك ةمثاب به مربيان و هاكاردان
 ثيرگذارترينأت عنوانهب ايحرفه و فني آموزش مراكز ربيانم مقاله اين در ،است آموزش
 خروجي مطابق كه باشدمي نظر مورد ماهر، انساني نيروي تربيت در سازمان اين اعضاي
 را درصد 10 وزن كه باشدمي 1ة رتب با شديد تهديدهاي گروه در گزينه اين swot جدول
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 و فني آموزش مراكز از درصد 25 از آمده عملهب اعتبارسنجي به استناد با است. بوده دارا

 ايحرفه و فني آموزش مراكز مربيان ضعف نقاط عنوانبه زير نتايج كردستان ايحرفه
 گرديد: احصاء كردستان

 ،پايين تحصيالت سطح.1
  ي،تدريس ةرشت با مربي تحصيالت كامل ارتباط عدم.2
  ،پژوهشي و ميعل مقاالت ةارائ عدم.3
  ،ترجمه و ليفأت فقدان.4
  ،پژوهشي هايطرح ةارائ عدم.5
  .آموزشي كمك وسايل توليد و اختراعات ثبت عدم.6
 

 موجود وضعيت تحليل در ثرؤم عوامل .1 جدول
 و ضعف
SW قوت

 و فرصت
 OT تهديد

S1مناسب افزار سخت و تجهيزات O1قانوني مزاياي از منديبهره 
S2مناسب آموزشي فضاي O2 ساير به نسبت اشتغال بازدهي 

 هاموزشآ
S3محتوايي تنوع O3 سني محدوديت نبود 
W1متخصص(مربي) انساني نيروي O4 ادارات ساير پتانسيل از استفاده 

 آموزش براي
W2قوانين در مكرر تغييرات O5 مدرك بودن الملليبين 
W3كشوري الگوي از تبعيت O6 اشتغالي خود يهافرصت 
W4آموزش در فضايي تعادل عدم T1 اجتماعي قبوليتم عدم 
W5زنان بخش در هاآموزش اندك سهمT2 عمومي شناخت 
W6آموزشي منابع نبود T3 از ءارتقا به شاغلين باور عدم 

 آموزش طريق
W7آموزشي اجراي تنوع عدم T4 در ايحرفه و فني مدرك جايگاه

 رسمي مدارك
W8

 و سنجش يهاروش در ضعف
 بازار در وريفنا تغيير T5 كارآموزان ارزشيابي

W9كار واقعي محيط با تعامل و ارتباط  
 

 W4آموزشي فضايي تعادل :عدم 
 داراي آبادي 1742 و دهستان 84 ،بخش 27 شهر، 25 شهرستان، 10 داراي كردستان استان
 سروآباد، بيجار، بانه، مريوان، سقز، سنندج، :از عبارتند استان يهاشهرستان باشد.مي سكنه
 كل ةادار است. سنندج شهر كردستان، استان مركز دهگالن. و ديواندره ران،كاميا قروه،

 آموزش مركز داراي تابعه، يهاشهرستان ةكلي در كردستان استان ايحرفه و فني آموزش
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 كه گرديده برگزار ثابت مراكز توسط آموزشي ةحرف 69 ،1390 سال در .است ايحرفه و فني
 سنندج سهم بايستي ،تعادل شرايط در باشد.مي اهآموزش درصدكل 30 سنندج سهم
 توزيع در فضايي تعادل عدم و نيست گونهاين كه درصورتي .باشد هاآموزش كل دهميك

 خورد.مي چشم به امكانات
W5: زنان بخش در آموزش اندك سهم 

 نفر 1493645 جمعيت داراي كردستان استان ،1390 سال آمارگيري نتايج اساس بر
 ةادار سال همان در كه باشندمي زنان درصد) 49,7نفر( 489328 تعداد اين از هك باشدمي
 13 تنها كه داده قرار آموزش تحت را نفر 14700كردستان استان ايحرفه و فني آموزش كل

 به زنان دسترسي كه باشدمي واقعيت اين گوياي خود اين باشند.مي زنان آنها درصداز
 باشد.مين متوازن ايحرفه و فني يهاآموزش

W6آموزشي منابع :نبود 
 كلي چارچوب آن در كه شودمي ناميده استاندارد سازمان، مصوب آموزشي يهابرنامه عنوان
 تعداد ايحرفه و فني آموزش سازمان ،راستا اين در است. شده قيد هاحرفه آموزش اجراي
 تا ولي است. كرده بارگذاري سازمان پورتال و سايت در و تهيه را آموزشي استاندارد 1164
 آموزشي استانداردهاي با متناسب درصد) 5( كتاب عنوان 67 تعداد 1391 ماه شهريور پايان

 از يكي آموزشي منابع نبود گرفت، نتيجه توانمي كه است رسيده چاپ ةمرحل به و تدوين
 باشد.مي مهارتي يهاآموزش ةعمد ضعف نقاط
W7: آموزشي اجراي تنوع عدم 

 و فني آموزش ثابت مراكز در آموزشي عنوان 70به نزديك 1391 سال چهارم ةماه هس در
 سازمان توسط كه آموزشي استاندارد 1167دتعدا با قياس در كه است شده اجرا ايحرفه

 در آموزشي اجراي تنوع عدم گواه و باشدمي ناچيز درصدي 6 سهم اين ،است شده تدوين
.است ايحرفه و فني آموزش مراكز
W8: كارآموزان ارزشيابي و سنجش هايروش در ضعف 

 بخش دو از ايحرفه و فني مهارت هايآزمون مهارت، ارزشيابي و سنجش ةنامشيوه اساس بر
 كتبي بخش در را 100 از 50 نصاب حد كه كارآموزاني كه گرددمي تشكيل عملي و كتبي
 عملي بخش در قبولي نصاب حد و باشندمي عملي آزمون در شركت به مجاز نمايند كسب

 گردد:مي محاسبه زير فرمول از مهارتي هايآزمون نهايي ةنمر و باشدمي100 از 70 نيز
  = نهايي نمره

 1391 سال اول ةماه شش در كه گرديد مشخص آمده عملهب هايبررسي به توجه با كه
 آنان درصد 55 تقريباً كتبي ايهآزمون در دولتي كارآموزان كنندگانشركت كل تعداد از

 بخش شدگانقبول از %94 تقريباً و اندشده )100 از 50( الزم نصاب حد كسب به موفق
 عملي هايآزمون چون گفت توانمي عبارتيهب و اندشده گواهينامه دريافت به موفق كتبي

 و نيست رخوردارب عملي هايآزمون استاندارد شرايط از ،گرددنمي برگزار ايپروژه صورتهب
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 الزم نصاب حد كسب به موفق ايحرفه و فني كتبي هاآزمون بخش در كه كساني تمام تقريباً
 شد. خواهند نيز مهارت گواهينامه كسب به موفق ،شوند
W9: كار واقعي محيط با مراكز تعامل و ارتباط  

 محيط با هاآموزش هگوناين كارآموزان ارتباط علوم مهارتي آموزش يهادغدغه از يكي همواره
 كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان موزشيآ استانداردهاي كه حالي در باشد.كارمي واقعي

 هنر و كشاورزي خدمات، صنعت، مختلف هايبخش در شاغل توانمند نيروهاي همكاري
 جهت ساعاتي مهارتي، هايآموزش ساعات مجموع در سفانهأمت ولي .است شده تدوين

 ساعت با متناسب گرددمي پيشنهاد كه است نشده بينيپيش كار واقعي محيط در كارآموزي
 يابد. اختصاص موضوع اين به نيز ساعاتي آموزشي استاندارد هر

 

امتيازعوامل جمع ةمحاسب اساس بر كنوني وضعيت موقعيت .1 شكل

 OT بررسي -ب
O1 : مهارتي هايگواهينامه قانوني مزاياي از منديبهره 

 و تحصيلي مدارك دارندگان ،فناوري و مهارت آموزش نظامة نامآيين12 ةماد 2 ةتبصر مطابق
 هستند برخوردار تسهيالت دريافت و اشتغال قانوني مزاياي ميتما از آموزشي يهاگواهينامه

 گردد:مي اشاره مهارتي هايگواهينامه كاربردهاي از برخي به زير در كه
،كسب پروانه خذأ جهت كاربرد�
  ،لمپدي خذأ جهت كاربرد�
 ،اشتغاليخود وام جهت كاربرد�
 ،كارخانجات و هاشركت در استخدام جهت كاربرد�
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 استانداردهاي اساسبر مهارت و توانايي نظر از صنايع به ديدهآموزش اشخاص معرفي�

.مهارتي ملي
 

امتيازات جمع و ثرؤم عوامل به دهيوزن .2 جدول
امتياز وزنرتبهتهديد و صتفرامتياز وزن رتبهقوت و ضعف

S13 0,100,30O13 0,090,27
S230,050,15O2 3 0,100,30
S330,050,15O3 4 0,080,32
W110,100,10O4 3 0,110,33
W210,060,06O5 3 0,040,12
W320,130,26O6 3 0,090,27
W420,060,12T1 2 0,110,22
W510,110,22T2 2 0,080,16
W620,050,10T3 1 0,080,08
W720,100,20T4 1 0,100,10
W810,090,09T5 1 0,120,12
W920,100,10    
2,29 1  جمع11,85 جمع

 
O2: هاموزشآ ساير به نسبت ايحرفه و يفن هايآموزش در اشتغال بازدهي 

 نيروهاي تربيت طريق از انساني ةسرماي تشكيل در مهمي نقش ايحرفه و فني هايآموزش
 اصلي يهامالك از يكي كنند.مي ايفا جهان مختلف كشورهاي كاردر بازار نياز مورد ماهر

 مورد انساني نيروي بيتتر در هاآموزش اين توانمندي ،ايحرفه و فني يهاآموزش اثربخشي
 و فني يهاآموزش اينكه نخست است؛ اصلي مفهوم دو حاوي عبارت اين است. كار بازار نياز

 ديگر مشاغل به نسبت كه كند تربيت مشاغلي از دسته آن براي انساني نيروي بايد ايحرفه
 هايآموزش ينكها دوم برخوردارند. بهتري كار بازار از ديگر بيان به يا دارند بيشتري اهميت

 كه دهد آموزش را هاييمهارت و هادانش از دسته آن شغلي، تربيت در بايد ايحرفه و فني
است. شاغل سوي از شغلي ثرؤم نقش ايفاي ةالزم
 روند،مي شماربه نيز انساني نيروي تربيت مسير در بريميان راه هاآموزش اين عالوه، به 
 شدهپذيرفته هايروش از استفاده و علمي مباني از منديهبهر به توجه با سو يك از كه چرا

 نوع اين (كه صرف عملي ةتجرب مبناي بر يادگيري از را خود راه كالسيك، هايآموزش
 فراهم ديدهآموزش در را اناييتو اين و كرده جدا است) علميغير هم و درازمدت هم فراگيري

 سوي از نمايد. هماهنگ آساني به تكنولوژيكي تغييرات مقابل در را خود بتواند تا كنندمي
 ديدهآموزش براي را كانام اين عملي و نظري هايآموزش نمودن مأتو با هاآموزش اين ،ديگر

 دليل به كه شاغالني براي و داشته كار بازار نيازهاي با بيشتري همسويي كه نمايندمي فراهم
 فراهم را مهارت تكميل و شدن روزبه نامكا شوند،مي كارايي كاهش دچار فناوري تغييرات
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 اجتماعي -اقتصادي هايفعاليت در آنها جذب براي بيشتري امكان طريق اين از و كندمي

 برخوردار مدتميان يا و مدتكوتاه در بازدهي مزيت از همچنين هاآموزش اين گردد. فراهم
 آموزش، ةدور بودن طوالني باال، ةهزين دليلبه كالسيك هايآموزش كهحالي در باشند.مي

 از كارگاهي، عمليات از اندك منديبهره نتيجه در و آنها در نظري هايآموزش زياد سهم
 به و باشندمي مشكل دچار آن در جذب ،لذا و كار بازار نيازهاي با هماهنگي جهت

 بيكاري خصوصبه بيكاري، با مقابله براي ابزاري عنوانبه ايحرفه و فني هايآموزش
 ،1384 فر،مي(سلي شودمي نگريسته است، جهاني اقتصاد در تغييرات از ناشي كه ساختاري

 ).2 ص
O3: هاآموزش در سني محدوديت نبود 
 ايحرفه و فني آموزش سازمان ايران،مياسال جمهوري كار قانون 108 و 107 ماده موجب به

 شاغل كارگران مهارت ارتقاء و زيبازآمو و غيرماهر كارجويان و جوانان آموزش دارعهده كشور
 تشكيل ةنحو ةنامآئين 18 ةماد طبق ،همچنين است. ايحرفه و فني يانمرب مينأت و تربيت و
 آموزشي يهادوره در شركت جهت آموزكار سن آزاد ايحرفه و فني يهاآموزشگاه ةادار و

 نهادينه اهميت به توجه با 1391 سال در نيز قانون اين كه دباش تمام سال 12 از كمتر نبايد
 آموزش سازمان رياست پرند كورش دكتر سوي از كودكان در آموزيمهارت فرهنگ كردن

 هايآموزش ةارائ منظوربه هاييريزيبرنامه راستا اين در و شد شكسته اي،حرفه و فني
 ،خالقيت ،كارآفريني اطالعات، فناوري مختلف هايبخش در كودكان به آموزيمهارت

 در كودك رايانه ةدور آزمايشي صورتهب و اول فاز در و گرفت صورت لهأمس حل و الكترونيك
 اجرايي كشور هاياستان در سازمان كاركنان سال 7 زير كودكان براي اطالعات فناوري ةحوز

گرديد.
O4: آموزش براي اراتاد ساير پتانسيل از استفاده 

 هاسازمان ساير پتانسيل از كه است برخوردار ويژگي اين از ايحرفه و فني آموزش نظام
 غايي هدف ،آموزش باشد. مختلف يهابخش آموزشي نيازهاي پاسخگوي و نموده استفاده
 زمانِ در جوييصرفه لحاظ از گزينه بهترين هدف اين به رسيدن براي و باشدمي سازمان

 ادارات ساير توسط كه باشدمي مكان در موجود افزارهاي سخت از استفاده ،هادوره شروع
 دانشگاه توسط فكر اين حاضر حال در باشد.مي برداري بهره حال در و شده ساخته دولتي

 رفاه و كار تعاون كشاورزي، جهاد يهاوزارتخانه از كه اجراست حال در كاربرديميعل
 بهره آموزشي اهداف به رسيدن براي قضاييه ةقو همچنين و پرورش و آموزش اجتماعي،

 دانشگاه توسط كه آنچه مشابه ،ايحرفه و فني آموزش سازمان در كار اين اجراي جويد.مي
 به ميعمو اقبال اهميت حائز ةنكت اما باشد.مي پذيرامكان است، شده انجام كاربرديميعل

 محسوب دانشگاه آن موفقيت عامل كه ستا كارآموزي جايبه دانشجويي عنوان داشتن
 شود.مي

 6O: اشتغاليخود يهافرصت 
 افزايش ،افراد در خالقيت و ابتكارات رشد براي هاييزمينه وجود نيازمند اشتغاليخود

 يهامهارت و هاتوانايي داشتن نهايتاً و اقتصادي رشد هايفرصت و هازمينه از افراد شناخت
 اين در .باشدمي هافرصت اين از مطلوب ةاستفاد براي مختلف منابع به دستيابي براي الزم

 و رشد در خصوصاً ،فرهنگي و اجتماعي تغييرات در ايحرفه و فني هايآموزش نقش ،راستا
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 هايآموزش زيرا ،است اهميت حائز جامعه در بيكاري نرخ سطح كاهش و كار فرهنگ بهبود
 و دانش به كردن مجهز از فراتز را افراد الزم، يهاتمهار آوردن فراهم با ايحرفه و فني

 اين فراگيري با كار جوياي مهارت فاقد جوانان و كندمي آماده شغل براي خاص، هايمهارت
 مهارتي دانش ءارتقا با و نموده فراهم خود براي را پايدار و مولد اشتغال يهازمينه هاآموزش

 حل به اشتغالي،خود سازيبستر طريق از شوندمي امپيشگ جامعه در كارآفريني هايزمينه در
  نمايند.مي كمك خود بيكاري مشكل

T1: اجتماعي مقبوليت عدم  
 كه معني بدين است؛ متفاوت هم با بسيار اجتماعي لحاظ از ،بودن دانشجو يا بودن كارآموز
 كسب و رورغ احساس و آشنايان و دوستان خانواده، لحاظ از مقبوليت يعني بودن دانشجو

 دوستان و خانواده ميان در خنثي حداقل واكنشي بودن كارآموز مقابل در اجتماعي، شخصيت
 مقبوليت محورمدرك فضاي يك در مهارتي هايآموزش ةنتيج در .داشت خواهد پي در

 به گرايش و مهارتي هايآموزش از جوان اقشار گزينيدوري و كرد نخواهد پيدا چنداني
 تشويق اجتماعي فضاي چنين در داشت. خواهد پي در را دانشگاهي و نظري هايآموزش
 حتي .شد نخواهد مواجه ميعمو اقبال با مهارتي آموزش هايدوره در شركت براي جوانان
 مدارس درصدي 50 گسترش براي كه شعارهايي تمام با هنوز هم پرورش و آموزش وزارت
 شد. خواهد روهروب ميناكا با كامل موفقيت به دامي هم باز دارد و...) ها(هنرستان محورمهارت

T2: ميعمو شناخت 
 مجري هايتوانايي و امكانات از بالقوه مخاطب شناخت ميزان معني به ميعمو شناخت
 هايآموزش كل به ايحرفه و فني هايآموزش سهم است. ايحرفه و فني هايآموزش

 بر و است اندك پرورش و آموزش وزارت و ريفناو و تحقيقات علوم، وزارت سوي از شدههارائ
 يهادوره در سال 65-10 بين سني گروه افراد ميتما كه داشت انتظار تواننمي اساس اين

 انتخاب را خود نظر مورد ةحرف و شغل ها،آموزش اين قبل از و كنند شركت مهارتي آموزشي
 ةتوسع به رسيدن براي ايحرفه و فني هايآموزش راهبردي نقش رغمعلي ،طرفي از نمايند.
 هدايت ةزمين اغلب مسوالن، جدي توجه عدم و جامعه و خانواده شناخت عدم دليل به پايدار
 از است شده فراهم ايحرفه و فني هايآموزش به هوشي و ميعل بضاعتكم آموزاندانش

 خود اصلي طبانمخا ايحرفه و فني هايآموزش ما كشور در غلط هايبينش اساس بر ،رواين
 و نظري يهاآموزش به هاخانواده گرايش و ندارد اختيار در را خالق و متفكر كارآموزان يعني
 تربيت و جامعه نياز تأمين براي ايعمده مانع اي،حرفه و فني هايآموزش از كافي اطالع عدم

 ،1387 اصف،(و است. بوده كشور اعتالي و توسعه منظوربه كارآفرين و كارآمد هايانسان
 ..).كارآفريني ةتوسع ملي همايش مقاالت مجموعه 470ص
T3: آموزش طريق از ارتقاء به شاغلين باور عدم  

 كسب نوع اما است. جهاني و شده تعريف روشي مكتسبه هايمهارت طريق از درآمد كسب
 هايانمك در آن متقابل اثرات و جهاني تهديدهاي و هافرصت به مختلف كشورهاي در درآمد

 فاكتورهاي از يكي فقط مهارت نوع با آن ارتباط و درآمد كسب ،بنابراين دارد. بستگي مختلف
 از خاصي رتامه به نياز زمين فروش و خريد و بازي دالل ،مثال عنوان به باشد.مي اشتغال



                                               پژوهش اندازچشم در اشتغال و ايحرفه و فني آموزش 
 

63 
 خوبي درآمد به كلك و دوز چاشني ميك و تجربه كسب با توانمي و ندارد آموزشي لحاظ
 مستثني قاعده اين از هم ما كشور كرد. طي شبهيك را ساله صد ره تعبيري به و رسيد
 باشد.مي شدهتعريف هايروش از بيشتر بسيار معمولغير طريق از درآمد گاهي و نيست

 وكار كسب شروع براي مالي ةسرماي وجود الزام ،جامعه در موجود باورهاي از ديگر يكي
 ذهن در موجود هايانتخاب ميان از و دارد دوم ولويتا مهارت داشتن ،بنابراين است.

 باور ايجاد فضايي چنين در .گرفت خواهد قرار بعد به دوم هاياولويت جزء كار جويندگان
 مهارت كه كسيهر كه معني بدين موزش؛آ طريق از درآمد كسب فرهنگ و آموزش اهميت

 دشواري با ،داشت خواهد را شتربي درآمد با بهتر شغل احراز احتمال ،باشد داشته بيشتري
 است. همراه

T4: رسمي مدارك در ايحرفه و فني مدرك احتساب جايگاه 
 ميمه عامل مدرك كه شده موجب اقتصادي -اجتماعي منزلت و مدرك ميان متقابل ةرابط
 ايعده شود،مي ارزش جامعه يك در مدرك كسب وقتي آيد. شماربه افراد اجتماعي حيات در

 آن سمت به مدرك داشتن از ناشي اجتماعي امتيازات آوردن دستبه براي گاهآ ناخود
 نوع اين افراد برخي اينكه جمله از ايحرفه و فني هايآموزش به نادرست نگاه .روندمي

 و اهميت شودمي باعث دانند،مي ميغيررس ايحرفه و فني هايآموزش فقط را هاآموزش
 قرار توجهيبي مورد كشور اجتماعي و اقتصادي ةتوسع و كاربازار در هاآموزش اين جايگاه

 كرده پيدا سوق گراييمدرك سمت به بيشتر كشور گذشته، يهاسال طي ،نتيجه در .گيرد
 و هوشمند و خالق ذهنيتي از تنها نه دانشجويان تا شودمي سبب روند اين ةادام و است

 بازار در مهارتي گونههيچ كسب بدون و سرگردان و هدفبي بلكه ،نشوند برخوردار پرسشگر
 نيازمند اي،حرفه و فني هايآموزش بيشتر هرچه ترويج و معضل اين از عبور .شوند رها كار

 است. مناسب سازيفرهنگ
T5: كار بازار در فناوري تغييرات 

 و طلبدمي را كار نيروي كيفيت در انعطاف قابليت تكنولوژيكي، و فناوري تغييرات سرعت
 بلكه كند، تربيت ثابت مشاغلي براي را كار نيروي آموزشي هاينظام كه رودنمي انتظار ديگر
 به دنياي با را خويش تطبيق قابليت و تكامل توانايي كه كند تربيت را مبتكري افراد بايد

 ،روز به تخصصي تجهيزات خريد و ساخت چون ،طرفي از باشد. داشته تغيير حال در سرعت
 ،رواين از است كالني مبالغ صرف مستلزم آنها آموزش و استفاده جهت هرما نيروي تربيت

 موجود هايآموزش ترينخرجپر از زياد ةبودج تخصيص علت به ايحرفه و فني يهاآموزش
 انتظارات و تكنولوژي تغييرات با را ايحرفه و فني هايآموزش نتوان چنانچه و آيدمي شماربه

شد. خواهد هاآموزش اين عملكرد افت و نامناسب ةبازد به منجر امر اين ،داد تطبيق كار بازار

  گيرينتيجه و بحث
 خارجي عوامل نظر از ايحرفه و فني هايآموزش كه دهدمي نشان آمده دستهب نتايج

 امتياز جمع زيرا ،است متوسط حد از ترپايين و ندارند مناسبي وضع )هافرصت و (تهديدات
 هيچ به وضعيت اين ةادام ،بنابراين است. تركوچك 2,5 عدد از كه است 2,29 خارجي عوامل
 شود.مين توصيه عنوان
:است زير شرح به كه شده بنديجمع OT و SW بخش دو در مقاله اين پيشنهادات ،لذا
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 SW بخش پيشنهادات -الف
 ةويژ ياحرفه و فني آموزش مراكز ةتوسع ،زنان بخش آموزش اندك سهم به توجه با�

گيرد. قرار اولويت در خواهران
 براي آموزشي، مراكز در آموزشي اجراي تنوع عدم و تكنولوژي سريع تغييرات به نظر�

شود. ريزيبرنامه كار بازار با متناسب و جديد يهاحرفه و هارشته ةتوسع
 دقيق صورتبه را هاآن مهارت ميزان كارآموزان، ارزشيابي و سنجش كنوني يهاروش�

 مهارت، يهاآزمون عملي بخش االتؤس بانك تقويت ،بنابراين .كندمين شخصم
رسد.مي نظربه ضروري

 اي،حرفه و فني يهاآموزش بخش در موجود آموزشي منابع محدوديت به توجه با�
 سازمان يهافعاليت ليست در بايستي آموزشي يهااستاندارد با متناسب منابع تدوين

گيرد. قرار كل ادارات و

 OT بخش پيشنهادات -ب
 خانواده ءارتقا ضمن كه بپردازيم هاييآموزش به اجتماعي مقبوليت تقويت منظور به�

 و امحتو ،همچنين كند. ايجاد تغيير والدين رفتاري هايشيوه در آن، فرهنگ و
 يهارشته و شده بازنگري ايحرفه و فني مراكز در شدههئارا آموزشي هايدوره كيفيت

 سطوح با كارآموزاني جذب موجب تواندمي كه شوند ايجاد جديدي و تخصصي
 گردد. باالتر خانوادگي پايگاه و تحصيلي

 فرهنگ و جايگاه تقويت و ايحرفه و فني هايآموزش كردن مردمي جهت�
 از ايحرفه و فني هايآموزش خدمات و هافعاليت از ميعمو اذهان در آموزيمهارت
 گيرد. صورت شفاف رسانياطالع تبليغات، و انتشارات ،ايرسانه ابزارهاي طريق

 آموزش به شاغلين التزام اجرايي ةنامآيين ،آموزش به شاغلين آوردن روي براي�
 مزاياي از منديبهره و درآيد اجرا به مربوطه صنفي هاياتحاديه طريق از مستمر
 گردد. مشروط شاغلين مهارتي سطح ارتقاء به مهارتي هايگواهينامه قانوني

 ةگواهينام داشتن رسمي، مدارك در ايحرفه و فني مدرك جايگاه تحكيم منظوربه�
 شناختنرسميتبه ةزمين ،همچنين .شود ميالزا اشتغال براي مرتبط مهارت

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت توسط عالي) آموزش نظام (در سازمان هايگواهينامه
 گردد. فراهم قانوني مصوبات طريق از

 روزهب طرفي از و كار بازار بر آن اثرات و فناوري سريع تغييرات پوشش براي�
 جديد يهافناوري شناسايي در شاغلين و صنايع صاحبان نظر از ها،آموزش نگهداشتن

 هايمهارت بينيپيش در حاصله نتايج از و شدهاستفاده كار بازار بر آن اثر ارزيابي و
 شود. استفاده آموزشي هايدوره مهارتي هايبرنامه نتدوي و جامعه نياز مورد

 جديد مشاغل بحث در متخصص كارشناسان مشاغل، ناپايداري به توجه با ،همچنين
شوند. كارگيريهب مربوطه هايآموزش و
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.مازندران .(p. 273) ,اجتماعي و اقتصادي تحوالت در ايحرفه و فني آموزش
 و فني مراكز در صنعتي آموزش يهادوره كميت و كيفيت ارزيابي). 1384. (ي ,مهرعليزاده

، اعياجتمـ  و اقتصـادي  تحوالت در ايحرفه و فني آموزش نقش همايش دومين .ايحرفه
(p. 293). مازندران.



ارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و 
 يابي به اهداف)با رويكرد ميزان دست(كشوراي حرفه

 1عليرضا حاتم زاده
 2رضا علي طرخان
 3رامين رضايي
  4حبيب عرفان منش

 چكيده
 كشوراي حرفهارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و  ،هدف اين پژوهش

باشد. روش انجام اين پژوهش از نظر هدف، مي به اهداف) يابيدستد ميزان با رويكر(
آماري اين  ةباشد. جامعها توصيفي از نوع پيمايشي ميكاربردي و از نظر گردآوري داده

اند. مراكز آموزشي سازمان تشكيل داده كاركنان بخش اجرايي سازمان در ةپژوهش را نيز كلي
از روش سرشماري  ،لذا .باشدميمراكز سازمان  ةي دروني شامل هماز آنجايي كه اجراي ارزياب

مراكز به اهداف  يابيدستدر اين پژوهش بهره برده شده است. اين پژوهش ميزان مطلوبيت 
هدف جزئي، با توجه به عوامل  29هدف اصلي و  8شده در ارزيابي دروني را با طراحي
ه دو ب يابيدستحاكي از آن است كه ميزان  هاشده مورد بررسي قرار داده است. يافتهطراحي

بر اي حرفهو كيفي) مراكز آموزش فني و  يمك( و بهبود عملكرد آموزشي ءهدف اصلي ارتقا
در شناسايي اي حرفهشده و كمك به مراكز آموزش فني و اساس استاندارهاي تعريف

هدف اصلي ديگر در سطح  6و به فعليت رساندن آنها، در سطح متوسط مطلوبيت و  هاقابليت
به  يابيدستثر در عدم ؤترين عوامل ماز جمله مهم ،مطلوبيت خوب قرار دارند. همچنين

ي اجراي هابه عدم تنوع در روشتوان مياهداف آموزشي توسط مراكز آموزشي سازمان را 
 اي، عدم توجه به تنوع مخاطبين در آموزش و عدم كيفيت مناسبي فني و حرفههاآموزش

 نيروي انساني دانست.
 

 .، جمعيت فعال اقتصاديايحرفهآموزشي، آموزش فني و  ةسران :يكليد واژگان
             

 
 

ــه    1 ــي و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــارت س ــازي و نظ ــر بهس ــديركل دفت ــران،   ا. م ــي عم ــي مهندس ــور، كارشناس ي كش
Email:ahatamzadeh@yahoo.com                                                                                                    

 .آموزشيارشد تحقيقات ، كارشناساي كشور. كارشناس مسئول اجراي برنامه سازمان آموزش فني و حرفه2
  .ارشد مديريت آموزشياي كشور، كارشناسبهبود كيفيت سازمان آموزش فني و حرفه ة. رئيس ادار3
.اي كشور، كارشناسي مهندسي شيمي. معاون دفتر بهسازي و نظارت سازمان آموزش فني و حرفه4



                                                            انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمفني و حرفه آموزش
                                             

67 

 مقدمه
از  1359كار و امور اجتماعي در سـال   كشور وابسته به وزارتاي حرفهسازمان آموزش فني و 

ت كار و امـور اجتمـاعي و   وزاراي حرفهكل تعليمات  ةي ادارهاادغام سه واحد آموزشي به نام
 تشكيل گرديد. 1صندوق كارآموزي و كانون كارآموزي

اين سازمان در بدو تشكيل، سازمان آموزش فني و نيروي انساني نـام گرفـت كـه ضـمن     
آموزش حرفه و فن، خدمات اشتغال و مسائل مربوط به نيروي انساني و بازار كار كشور را نيـز  

ت محترم وزيران، نيروي انسـاني منفـك و   أبا تصويب هي 1360بر عهده داشت، لكن در سال 
هـاي آموزشـي در   نظـام  ،طـور كلـي  تغيير نام يافت. بـه اي حرفهبه نام سازمان آموزش فني و 

نظام تشكيل شده است. يكي آموزش عمومي و بسياري از كشورها از جمله كشور ما از دو زير
را در نظـر   2لب آمادگي براي زندگياي. آموزش رسمي عمومي اغديگري آموزش فني و حرفه

در نظـر   3عنـوان آمـادگي بـراي شـغل    اي معموالً بهگيرد در حالي كه آموزش فني و حرفهمي
اي عمالً به عنوان آموزش مهـارت بـراي يـك    در آموزش فني و حرفه ،شود. در واقعگرفته مي

محور اسـت.  حور يا بازارماين نوع آموزش اغلب اقتصاد ،شود. بنابراينشغل يا حرفه تعريف مي
گيرنـد. آمـوزش صـنعتي، آمـوزش     اي قرار مـي هاي مختلفي تحت آموزش فني و حرفهلفهؤم

كشــاورزي، آمــوزش بازرگــاني، آمــوزش بازاريــابي، آمــوزش فنــاوري، آمــوزش از راه دور و...  
زي توان به عنوان تركيبي از آموزش تئـوري و كـارآمو  اي را ميهاي درسي فني و حرفهبرنامه

 )1377(ملك، ، دانست.يا آموزش محيط كار 4در حين كار
كشـور، تربيـت بخشـي از    اي حرفـه توان گفت هدف سازمان آموزش فنـي و  مي ،در واقع

 ةي كارگري با درجهاتخصص ةنيروي انساني ماهر و كارآمد مورد نياز كشور است كه در زمين
نيروهـاي شـاغل متناسـب بـا      ي مختلف سرپرستي كارگـاه و ارتقـاء سـطح مهـارت    هامهارت

اي حرفـه و  اهداف سازمان آموزش فني ،باشد. به عبارتيمي هاپيشرفت صنعت و تكامل حرفه
آموزش جوينـدگان  ( رماهماهر و نيمه تربيت نيروي كار.1توان در قالب دو عنوان ميرا  كشور

گونـه  ت دانست. ايـن ثاب آموزش در مراكزو  شاغل ارتقاء مهارت نيروي كار .2 ،كار فاقد مهارت
يي كه مجهـز  هادر كارگاه عمدتاً ،باشنداي و تخصصي ميي پايههاآموزش عموماً كه هاآموزش

 شوند.اند، اجرا مياي است كه در محل ثابتي مستقر گرديدهآالت ويژهماشين به تجهيزات و
ي هـا وزشآم ةمركز در سطح كشور نسبت به ارائ 586با دارا بودن  در حال حاضر سازمان

مـردان و   ةمركز ويـژ  262زنان،  ةمركز ويژ 146كه از اين تعداد  اي فعاليت دارد،فني و حرفه
 خدمات آموزشي مشغول هستند. ةبه ارائ 5مركز دو منظوره 178

و تعدد مراكز آموزشي سـازمان   ها، باتوجه به گسترش برنامههااثربخش بودن اين آموزش
ستلزم صرف منابع انسـاني، مـالي و مـادي فراوانـي اسـت      كشور كه ماي حرفهآموزش فني و 

نسبت به آمـوزش شـده اسـت.     هاكنندگان در دورهموجب حساسيت بيشتر مديران و شركت

.كانون كارآموزي تغيير نام يافته است به نام 1346سيس و در سال أ. كانون كارآموزي ابتدا به عنوان سازمان اردوي كار ت1
2. Preparation for life 
3. Preparation for work 
4. On-the-job training 

.هاي مردان و زنان، هر دو در حال اجراستدر اين نوع مراكزآموزش .5
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بازخورد اطالعاتي بـه افـراد پاسـخي منطقـي بـه ايـن        ةو ارائ هابررسي ميزان اثربخشي دوره

 حساسيت است. 
بنـدي مراكـز   ايـران رتبـه  ميجمهـوري اسـال   ةپنجم توسع ةبرنام 21 ةبر اساس بند ز ماد

ي مـديريت اجرائـي، فرآينـد    هـا بر اساس شاخص ميرسو غير ميرساي حرفهآموزش فني و 
منـابع و شـاخص پشـتيباني فراگيـران      ةيادگيري، نيروي انسـاني، تحقيـق و توسـع    -ياددهي

ي مراكـز آموزشـي و   با توجه به حجم باال ،بايست در دستور كار اين سازمان قرار گيرد. لذامي
و چه بـه لحـاظ كيفـي و از طرفـي      يمدر اين مراكز چه به لحاظ ك هاو فعاليت هاتنوع رشته

ي هـا بخشي به آموزشمند شوند و اعتباربهره هابايست از اين آموزشميحجم مخاطبيني كه 
يك سـازوكار   ةبايست در جهت اصالح، بهبود و اثربخشي آن گام برداشت، ارائميشده كه ارائه

ي ارزشيابي كـه بتوانـد   هااساس الگويي متناسب با نظام بندي اين مراكز برمناسب جهت رتبه
(كمـاالن،   رسـد. ميضروري به نظر  ،عناصر موجود در نظام آموزشي را مورد بررسي قرار دهد

1390( 
ي ترين الگوي ارزيابي كيفيـت، مبنـاي مـوثري بـرا    به عنوان شناخته شده 1سنجياعتبار

سـنجش ميـزان توجـه مراكـز آمـوزش، بـه رعايـت اسـتانداردهاي الزم را ايجـاد كـرده و بــا           
منطبـق بـا معيارهـاي از     هاسازي امور، اين اطمينان را به سازمان خواهد داد كه برنامهشفاف

است كه طـي آن اعتبـار و   روند. در حقيقت اعتبارسنجي فرايندي پيش تعيين شده پيش مي
ــي  ــت علم ــي و ، پژمنزل ــك  وهش ــي ي ــي آموزش ــام آموزش ــز) از(نظ ــرفمرك ــأت  ط ــك هي ي

 ،رسميعلمي، نهادهايهاياي، انجمنشوراي عالي اعتبارسنجي، مؤسسات حرفه(كنندهارزيابي
بـه آن نظـام اعطـاء    با توجه به استانداردهاي تعيين شـده مربـوط    دولتي و...)غيرهاي سازمان

هـاي  و ارزيـابي مسـتمر شـاخص   › نظارت‹و › سنجش‹ي چون با استفاده از ابزارهاي شود ومي
گيـرد كـه آيـا مركـز يـا      گيري قرار مـي و كيفي ارزيابي، سرانجام مورد قضاوت و تصميمميك

اي از زمان برخـوردار هسـتند يـا    قل استانداردها در برههامؤسسات آموزشي و پژوهشي از حد
 ) 2002, 2دانشگاه واشنگتون(خير؟

 ي به دو بخش قابـل تقسـيم اسـت: ارزيـابي درونـي و ارزيـابي بيرونـي       سنجالگوي اعتبار
). ارزيابي دروني و ارزيابي بيروني الزم و ملزوم يكديگرند. ارزيابي دروني بايـد  1389بازرگان، (

كيفيـت انجـام    ةقبل از ارزيابي بيروني و براي درك مفهوم ارزيابي و حساس شدن بـه مسـئل  
 .پذيرد
هـاي رايـج در ارزيـابي مراكـز آموزشـي و      يكي از روش» ارزيابيودخ« يا» ارزيابي دروني«

برنامـه، سـازمان يـا    ( نظـام  ةدهنـد پژوهشي بوده، و توسط اين روش كيفيت عوامـل تشـكيل  
). در واقـع  1382بازرگـان،  ( شودنظام ارزيابي مي ةدهندخود اعضاء تشكيل ةوسيلمؤسسه) به

حمايـت   هـا سازمان و تغييـر برنامـه   ةاز توسعارزيابي دروني يك نوع روش پژوهشي است كه 
اصـالح وضـع   «كند. نتايج ارزيابي دروني شناخت وضعيت موجود و تـالش بـراي بهبـود و    مي

ارزيـابي   ،يا به عبارت ديگر حركت آگاهانه در جهت اهداف سازمان است. به عبـارتي » موجود
 )2004، 3دي ناتا( است.» سنجيخود« دروني در حكم

1. Accreditation 
2. University of Washington 
3. Di Nauta 
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 روش  

هـا توصـيفي از نـوع    ام اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظـر گـردآوري داده  روش انج
كاركنان بخـش اجرايـي سـازمان در     ةآماري اين پژوهش را نيز كلي ةباشد. جامعپيمايشي مي

مراكـز   ةاند. از آنجايي كه اجراي ارزيابي دروني شامل هممراكز آموزشي سازمان تشكيل داده
برده شـده اسـت. بـا توجـه بـه       از روش سرشماري در اين پژوهش بهره ،لذا ،باشدميسازمان 

اي حرفـه يعني ارزيابي دروني مراكز آموزشـي سـازمان آمـوزش فنـي و      ،هدف اصلي پژوهش
ي فنـي  هاتخصصي مربوط به آموزش ةاي متشكل از متخصصان و خبرگان حوزكشور، كميته

اي حرفهان آشنا به سازمان آموزش فني و اندركارطور از كارشناسان، دستو هميناي حرفهو 
ي تخصصـي  هـا ي اصلي اين كميته آشنايي با اهداف، وظـايف و حـوزه  هاكشور كه از شاخصه

گيري از مصاحبه با خبرگـان  ويژه ساختار آموزشي سازمان است، تشكيل و با بهرهسازمان و به
هـدف اصـلي    8خارجي تعداد منابع داخلي و  ةاندركاران در امر اجرا و همچنين مطالعو دست

شـده  به ميـزان تحقـق اهـداف طراحـي     يابيدستهدف جزئي طراحي شده است. براي  28و 
ال نيز طراحي كه با استفاده از آلفاي كرونباخ، اعتبار يا ضريب همساني دروني ؤس 150تعداد 

ه به نوع گرديد. با توج هاالؤدست آمد و در نتيجه منجر به حذف برخي از سهب 78/0االت ؤس
سـاي مراكـز،   ؤنامه به تفكيك مربيان آموزشي، رو تنوع مخاطبين، چهار گروه پرسش هاالؤس

مركز آموزشي اجرا گرديـد   210كارآموزان، و كارفرمايان طراحي و با توجه به فاز اول اجرا در 
 بـه ميـزان تحقـق اهـداف     يـابي دستتا مبنايي براي ارزيابي دروني مراكز آموزشي با رويكرد 

اي را مندي از نظر متخصصان، دامنهارزيابي دروني سازمان با بهره ةطراحي شده باشند. كميت
بـه اهـداف    يابيدستمطلوبيت اهداف، طراحي نمود تا مبنايي براي ميزان  ةتحت عنوان دامن

رنگ قرمز) باشد اين ( 20تا  0طراحي شده باشد به اين شكل كه اگر درصد تحقق اهداف بين
ست كه ميزان تحقق اهداف در شـرايط بسـيار نـامطلوب قـرار دارد. درصـد تحقـق       بدان معنا

بدان معناست كه ميزان تحقق اهـداف در شـرايط    ،رنگ نارنجي) باشد( 40تا  21اهداف بين 
بـدان معناسـت كـه     ،رنگ زرد) باشـد ( 60تا  41 درصد تحقق اهداف بين نامطلوب قرار دارد.

رنـگ  ( 80تـا   61قرار دارد. درصد تحقق اهداف بـين   ميزان تحقق اهداف در شرايط متوسط
بدان معناست كه ميزان تحقق اهداف در شرايط مطلوب قرار دارد. درصـد تحقـق    ،سبز) باشد

بدان معناسـت كـه ميـزان تحقـق اهـداف در شـرايط       ، رنگ آبي)باشد(100تا  81اهداف بين 
 بسيار مطلوب قرار دارد.
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 هايافته
 براي حرفهو كيفي) مركز آموزش فني و  يم( ك و بهبود عملكرد آموزشي ءهدف اصلي؛ ارتقا .1جدول

 شدهتعريف اساس استاندارهاي
درصد تحقق  اهداف جزئي

 اهداف جزئي
درصد تحقق 
 اهداف كلي

يادگيري در  –راهبردهاي ياددهي ةتوسع
 70,4 .ايحرفهمراكز آموزش فني و 

59,9 

 68,4ي آموزشي.هاو حرفه هاايش تنوع گروهافز

 48,2افزايش تنوع مخاطبين و ظرفيت اجرايي.
 

ايجاد تنوع بيشتر در روشهاي اجراي 
 .ايحرفههاي فني و آموزش

37,7 
 

بهبود كارايي آموزشي مركز آموزش فني و
 74,8 .ايحرفه

 
و بهبـود عملكـرد    ءي، ارتقـا هـدف اصـل   ،طور كه در جدول باال قابل مشـاهده اسـت  همان
 5بـا  شده، اساس استاندارهاي تعريفبراي حرفهو كيفي) مركز آموزش فني و  يم( ك آموزشي

عنوان اولين هدفي است كه در اين طرح بررسي شده و با توجه بـه  هدف يا هدف جزئي بهزير
ود كـارايي  دست آمده از درصد تحقق در سـطح متوسـط برخـوردار بـوده اسـت. بهبـ      هنتايج ب

درصد تحقق بيشترين و ايجاد تنوع بيشـتر در   74,8با اي حرفهآموزشي مركز آموزش فني و 
به اهـداف   يابيدستكمترين درصد تحقق را در اي حرفههاي فني و هاي اجراي آموزشروش

 اند.در سطح كشور داشته
 

استانداردهاي  ايترعمالي از  كنندگانمينأو ت مديريت اطمينانهدف اصلي؛ حصول . 2جدول
 منابع ةكرد بهينشده و هزينهتعيين

درصد تحقق  اهداف جزئي
 اهداف جزئي

درصد تحقق 
 اهداف كلي

يادگيري در مراكز  –توسعه راهبردهاي ياددهي
 70,4 .ايحرفهآموزش فني و 

69,5 
ها و  استاندادهاي ارتقاء و افزايش سطح عوامل، مالك

 79,3 .ايحرفههاي فني و شده در مراكز آموزشتعريف

 77,9 سيستم ارزيابي و كنترل مستمر كيفيت. ةتوسع
اي كارشناسان بيروني و دورهارزيابي ميان ةتوسع

 75,5 بخشي به نتايج آناعتبار

 45,3 كارآموختگاناي حرفهارتقاء كيفيت سنجش صالحيت 
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كننـدگان مـالي از   نميأدومين هدف اصلي مورد بررسي، حصـول اطمينـان مـديريت و تـ    

هدف جزئي  4باشد، اين هدف از ميمنابع  ةكرد بهينشده و هزينهرعايت استانداردهاي تعيين
وط به ارتقاء و افـزايش  بشده بيشترين ميزان تحقق، مرتشكيل شده كه بر اساس نتايج حاصل

بـا  اي حرفـه هـاي فنـي و   شده در مراكز آمـوزش ها و استاندادهاي تعريفسطح عوامل، مالك
اي حرفـه درصد و كمترين ميزان تحقق اهداف نيز به ارتقاء كيفيت سنجش صـالحيت   79,3

بـه ايـن هـدف نيـز در سـطح       يـابي دسـت  ،باشد. در مجموعميدرصد  45,3كارآموختگان با 
 .دست آمده استهمتوسط ب

 
 منطقه نيازبا  متناسباي حرفهفني و  آموزش مركز كالبدي ةتوسعهدف اصلي؛  .3جدول

 درصد تحقق اهداف كلي درصد تحقق اهداف جزئي اهداف جزئي
و  مديريت صحيح توزيع

برداري مناسب تجهيزات بهره
 آموزشي.

70,4 
73,29 

 79,3 توسعه و بهبود فضاي آموزشي.
 77,9 ساماندهي اماكن پشتيباني.

 
سب با متنااي حرفهكالبدي مركز آموزش فني و  ةسومين هدف اصلي مورد بررسي، توسع

هدف جزئي تشكيل شده كه همگـي ايـن اهـداف در سـطح      3نياز منطقه است. اين هدف از 
درصـد در سـطح خـوب قـرار      73,29خوب قرار دارند به عبارتي، ميزان تحقق اهداف فوق با 

 دارند.
 
نفعان و كمك به كارآموزان در انتخاب ؛ جلب اعتماد ذيهدف اصلي؛ افزايش اثربخشي .4جدول

 معتبراي حرفهركز آموزش فني و م ةآگاهان

درصد تحقق  اهداف جزئي
 اهداف جزئي

درصد تحقق 
 اهداف كلي

اي در بازار كار و افزايش سهم كارآموختگان فني و حرفه
 60,0 اشتغال.

70,8 
، مشاوره و پذيرش رسانيساماندهي سيستم اطالع

 68,0 كارآموزان.

از آموزش  بردارانافزايش رضايت و تسهيل مشاركت بهره
 78,9 دولتي.ي دولتي و غيرهادر بخشاي حرفهفني و 

و  هانامهانعقاد تفاهم تعامالت بيروني مركز و ةتوسع
 76,3 قراردادهاي آموزشي.

 
بيانگر اين مطلب است كه هدف اصـلي افـزايش اثربخشـي، جلـب اعتمـاد       4نتايج جدول 

 4معتبـر، بـا   اي حرفـه مركز آموزش فني و  نفعان و كمك به كارآموزان در انتخاب آگاهانهذي
. ايـن موضـوع بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه ميـزان         هدف جزئي در سطح خوبي  قـرار دارد 
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درصد از سطح خوبي برخوردار اسـت. در ايـن هـدف، هـدف      70,8به هدف فوق با  يابيدست

ي هابخش دراي حرفهبرداران از آموزش فني و جزئي افزايش رضايت و تسهيل مشاركت بهره
اي در بـازار  بيشترين و  افزايش سهم كارآموختگان فني و حرفـه  78,9دولتي و غير دولتي با 

 اند.كار و اشتغال، كمترين ميزان تحقق اهداف را به خود اختصاص داده
 

صورت هباي حرفه فعال نمودن اركان اجرايي مركزآموزش فني و هدف اصلي؛ مشاركت و .5جدول
 ارزشيابي مركز ريزي وگذاري، برنامههدف جامع و هدفمند در

درصد تحقق اهداف  اهداف جزئي
 جزئي

درصد تحقق اهداف
 كلي

 79,8مركز. ميشده با ظرفيت استناسب اهداف تعيين

77,9 
در جهت تحقق ثرؤريزي عملياتي و نظارت مبرنامه

 75,9 اهداف مركز.

 85,0 تناسب اهداف مركز با نيازهاي فرد و جامعه.
 71,0 اركان اجرايي جهت تحقق اهداف. ةتقويت انگيز

 
حاكي از آن است كه هدف اصلي، مشاركت و فعال نمودن اركـان اجرايـي    5نتايج جدول 

ـ اي حرفه آموزش فني و مركز  ريـزي و گـذاري، برنامـه  صـورت جـامع و هدفمنـد در هـدف    هب
درصـد   77,9ت. اين هـدف بـا   هدف جزئي از سطح مطلوبي برخوردار اس 4ارزشيابي مركز، با 

بـه اهـداف را از ميـان     يـابي دستشده بيشترين درصد به اهداف طراحي يابيدستتحقق در 
شده به خود اختصاص داده و در سطح مطلوبيت خوب قرار دارد. از ميان اهداف اصلي طراحي

تحقـق   جامعه بيشترين ميزان درصد تناسب اهداف مركز با نيازهاي فرد و ،اهداف جزئي فوق
اركان اجرايي جهت تحقق اهداف، كمترين ميزان تحقـق اهـداف را بـه خـود      ةو تقويت انگيز

 اختصاص داده است.
 

و به فعليت  هادر شناسايي قابليتاي حرفههدف اصلي؛ كمك به مركز آموزش فني و  .6جدول 
 رساندن آنها 

درصد تحقق  اهداف جزئي
 اهداف جزئي

درصد تحقق 
 اهداف كلي

نهادها و  هامجوز آموزشي از ساير دستگاه دريافت
 77,1 الملليمتوليان آموزشي در سطح ملي و بين

سسات ؤآموزي در مو كيفي مهارت يمك ةتوسع 59,3
 41.5 كارآموزي آزاد.

 
در شناسـايي  اي حرفـه دهد هدف اصلي، كمك به مركز آموزش فني و مينشان  6جدول 

كمترين ميزان درصـد  شود كه ميهدف جزئي تشكيل  2از  هاو به فعليت رساندن آن هاقابليت
سـطح   ،وجـود  بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بـا ايـن       درصد 59,3تحقق اهداف اصلي را با 

مطلوبيت اين هدف در سطح متوسط قرار دارد. هدف جزئـي اول دريافـت مجـوز آموزشـي از     
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درصد بيشترين  77,1المللي با ؛ نهادها و متوليان آموزشي در سطح ملي و بينهاساير دستگاه

درصد كمتـرين   41,5سسات كارآموزي آزاد نيز با ؤآموزي در مو كيفي مهارت يمك ةو توسع
 اند.ميزان تحقق اهداف را در هدف اصلي فوق به خود اختصاص داده

 
ي طريق تعيين معيارهاي شايستگي اركان اجراي هدف اصلي؛ بهبودمديريت منابع انساني از .7جدول 

 ايحرفهمركزآموزش فني و

درصد تحقق  اهداف جزئي
اهداف جزئي

درصد تحقق 
اهداف كلي

انتخاب و انتصاب مدير آموزش بر اساس معيارهاي 
 80,4 شده.شايستگي طراحي

62,6 
دانش و مهارت مربيان  بر  ةاحراز صالحيت و توسع

 50,8 شده.اساس معيارهاي شايستگي طراحي

هاي نساني شاغل در بخششغلي منابع ا ءارتقا
اساس معيارهاي شايستگي آموزش/پژوهش مركز بر

 شدهطراحي
56,7 

 
طريـق تعيـين معيارهـاي شايسـتگي اركـان       هدف اصلي بهبود مديريت منابع انسـاني از 

هـدف جزئـي تشـكيل شـده اسـت كـه انتخـاب و         3، از ايحرفه اجرايي مركز آموزش فني و
درصـد كمتـرين و    50,8ارهاي شايستگي طراحي شده بـا  انتصاب مدير آموزش بر اساس معي
درصـد   80,4اساس معيارهاي شايسـتگي طراحـي شـده بـا     انتخاب و انتصاب مدير آموزش بر

 62,6انـد. ايـن هـدف در مجمـوع بـا      تحقق اهداف، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده
 درصد تحقق اهداف از مطلوبيت خوبي برخوردار است. 

 
 ايحرفهكاركردهاي مديريت مركز آموزش فني و  ةف اصلي؛ توسعهد .8جدول

درصد تحقق اهداف  اهداف جزئي
 جزئي

درصد تحقق اهداف 
 كلي

ريزي و سازماندهي مناسب برنامه
 77,4 هاي مركزفعاليت

بهبود و ساماندهي سيستم ارزيابي و  75,9
 75,5 پاسخگويي

 74,9 منابع مالي. ةمديريت بهين
 

كاركردهـاي مـديريت مركـز     ةحاكي از آن است كـه هـدف اصـلي توسـع     8ول نتايج جد
هـدف جزئـي    3، از مطلوبيت خوبي برخوردار است. به اين شـكل كـه   ايحرفهآموزش فني و 

 اين هدف همگي از مطلوبيت خوبي برخوردارند. ةمجموعزير
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 نتيجه
فراينـدهاي آموزشـي    منظور ارتقاء و تضمين كيفيـت كشور بهاي حرفهسازمان آموزش فني و 

مندي از يك الگوي ارزشيابي جهت ارزيابي درونـي  مراكز آموزشي تحت نظر خود درصدد بهره
بـه اهـداف آموزشـي،     يـابي دستاساس و با رويكرد  اين مراكز آموزش دولتي برآمده است. بر

اي هسـاخت ي محقـق هانامهمندي از پرسشاهدافي در دو سطح اصلي و جزئي طراحي و با بهره
يانگر اين موضوع است كه بر بايم. نتايج به ميزان تحقق اين اهداف پرداخته يابيدستدرصدد 

شـده  اهـداف طراحـي   ةشده از جانب مراكز آموزشي در مجموع به همـ سنجي ارائهاساس خود
هـدف از سـطح    2هدف اصـلي،   8ايم. از مجموع البته با سطوح مطلوبيت متفاوت دست يافته

انـد.  هدف نيز از سطح مطلوبيـت خـوب برخـوردار بـوده     6سط برخوردار بوده و مطلوبيت متو
يي از هـا آمده بيانگر اين موضوع است كه مراكز آموزشي سازمان در بخشدستتحليل نتايج به

از سطح مطلوبيت مناسبي برخـوردار  اي حرفهي فني و هاي اجراي آموزشهاجمله تنوع روش
يي چون واگذاري مديريت، خريـد خـدمات   هامندي از روشهرهدر جهت ب ،نيستند. به عبارتي

ي آزاد موفقيـت چنـداني   هـا منـدي از ظرفيـت آموزشـگاه   ي تعاوني و بهرههاآموزشي، شركت
مطلوب به اهـداف سـازماني در ايـن     يابيدستله موجب عدم موفقيت أاين مس ،اند. لذانداشته
و يـا   هـا شـامل آمـوزش در پادگـان   در بخش تنوع مخـاطبين   ،گشته است. همچنين هابخش

له نيـز در مجمـوع در پـايين    أمراكز جوار دانشگاهي در سطح نامطلوبي قرار دارند و ايـن مسـ  
ثر بـوده اسـت. عـدم كيفيـت مناسـب نيـروي       ؤآوردن سطح مطلوبيت اهداف در اين بخش م

در بخش  ،لبه اهداف آموزشي است. به عنوان مثا يابيدستانساني نيز از ديگر عوامل افت در 
خصـوص در بخـش سـنجش و    بـه  هـا سنجش و آموزش به لحاظ تخصصي بـودن ايـن بخـش   

دسـت آمـده توسـط ايشـان از     هيي پژوهشي و يا افتخارات بهاو مهارت هاطور شايستگيهمين
توان با ارتقاء آن در بهتر شدن شـاخص كيفيـت نيـروي انسـاني     ميجمله مواردي هستند كه 

 گذار بود.ثيرأت
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  چكيده
 وقوع هب حوادث شدت و تعداد سازمان يك وضعيت بررسي يهاشاخص ترينمهم از يكي امروزه

 ةدربار گيريتصميم جهت ييدأت مورد و ميعل روش يك راستا اين در باشد،مي سازمان آن در پيوسته
 يهابرنامه ترسريع هرچه اجراي لزوم چنينهم و خطر حذف يهاهزينه نمودن موجه و ضرورت
 ريسك ارزيابي و محاسبه ةپاي بر تكنيك اين اساس .است فاين ويليام تكنيك خطرات، كنترل

 روش اين اساس بر كار محيط خطرات كنترل و ارزيابي ،شناسايي هدف با حاضر پژوهش ،لذا .باشدمي
 R=S*E*P: باشدمي شرح بدين ريسك ارزيابي و محاسبه ةپاي بر فاين ويليام تكنيك اساس است.

 خطر وعوق احتمال P و فركانس)( مواجهه ميزان E ،ريسك شدت S  ،ريسك ةنمر R آن در كه
 معرض در افراد نفر 122 تعداد روي بر ايحرفه و فني آموزشي كارگاه 8 در حاضر ارزيابي باشد.مي

 است. شده انجام تكنيك اين اساس بر كرمان شهرستان مربيان و كارآموزان از اعم كار محيط خطرات
 با و( مختلف تطبقا به حادثه شدت به باتوجه حوادث ها،كارگاه )S( ريسك شدت اول ةمرحل در

 ،مير) و مرگ مورد (چندين متعدد فوت به منجر حوادث به مالي) خسارت و حوادث پيامد به توجه
 آسيب ،ميائد ناتواني بدون مدتطوالني آسيب ،عضو) قطع( دائم كارافتادگي از به منجر آسيب
 ةمرحل در شد. بنديطبقه بررسي به نياز بدون حادثه و اوليه يهاكمك نيازمند جزئي آسيب ،موقتي

 طوربه افراد تماس ميزان شد: امتيازبندي شرح بدين زماني الگوي براساس )E( مواجهه ميزان دوم
 6-8 بين تماس و اربچندين ايهفته( غالباً و ساعت) 8 از بيش تماس و بار چندين روزي( پيوسته
 چندين (سالي غيرمعمول طورهب روز)، در ساعت 6 تا 4 بين تماس و بار چندين (ماهي گهگاه ساعت)،

 روز)، در ساعت 2 تا 1 بين تماس و يكبار سال (چند ندرتهب روز)، در ساعت 4 تا 2 بين تماس و بار
 در و وقوع) فركانس (بدون تماس بدون روز)، در ساعت 1 از كمتر تماس و كم (خيلي جزئي طورهب

 طبقات به كار محيط آورزيان عوامل ثيرأت مالاحت به توجه با )P(خطر وقوع احتمال سوم ةمرحل
 و ايمني خطرات كلي ةدست دو به جامعي ليستچك در هاكارگاه خطرات شد. بنديامتياز مختلف
 اين اساس بر كه هستند زيرمجموعه در طبقاتي داراي هريك كه شد بنديتقسيم سالمت خطرات
 اين اساس بر شد. ارزيابي معرض در افراد دتعدا و كارگاه در خطر وجود عدم يا وجود بنديتقسيم
 پايين ريسك با عوامل %66,3 و متوسط ريسك با عوامل %21,5 و باال ريسك با عوامل %12,1 ،مطالعه
 بين و )High risk( باال ريسك داراي 200 باالي رنج در گرفتن قرار به توجه با كه گرديدند تعيين

 بنديدسته )Low risk( 90 مساوي يا ترپايين و )Middle risk( متوسط ريسك با 200 الي 90
 باشدمي ايران ايحرفه و فني مراكز ةكلي در هاكارگاه ساير به تعميم قابل تحقيق يهايافته گرديدند،

طلبد.مي را مركز محترم مسئوالن توجه لزوم كه
خطر. ارزيابي ،ريسك ةنمر فاين، ويليام تكنيك :يكليد واژگان
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 مقدمه

 به ميل زيرا .است بوده اعصار ةهم در مردم ةهم هدف و آرزو ،خطر از عاري زندگي شتندا
 نياز يك عنوانبه و باشدمي هاانسان ةهم ماهيت از ناپذيريتفكيك بخش امنيت و ايمني
 آينده به اطمينان عدم نوعي ريسك، )1384. اعرابي و پارسائيان( گردد.مي محسوب مبرم
 عدم ميزان نتوان اگر ).1382،گودرزي ،ونوس داور( باشد داشته را اسبهمح قابليت كه است

 همينبه است؛ اطمينان عدم فقط بلكه نيست؛ ريسك كرد، محاسبه را آينده به اطمينان
 كنترل و مديريت را آن توانمي ريسك قالب در اطمينان عدم مقداري ةمحاسب دليلبه جهت
 ميدو و خطر معنيبه اولي كه شودمي تعريف عالمت دو اب نيز چينيان زبان در ريسك كرد.

 از كه نتايجي و خصلت به توجه با هاريسك .)1387،سعيدي و (راعي است فرصت مفهوم به
 :شوندمي بندي تقسيم هجداگان گروه چهار به ،شودمي ناشي آنها

 براي مثالي سوزيآتش ةحادث اثر بر ساختمان يك انهدام و خسارت خالص: ريسك .1
 دچار ساختمان يا است متصور حالت دو فقط حادثه اين ةنتيج در .است خالص ريسك

 سالم و دهدمين رخ آن در سوزيآتش اينكه يا ،بيندمي ترخساو  شودمي سوزيآتش
 سوداگرانه: ريسك .2 است. زيان عدم و زيان حالت دو داشتن ريسك اين صوصيتخ .ماندمي

 پاخرده تاجران به باالتر قيمتي با را آن و خردمي عمده صورتبه را كاال كه بازرگاني
 سوادگرانه تاجر اين كار .شود عايدش سودي خود تجارت از كه است اميدوار و فروشدمي

 ناي در مالك وضعيت كه زيان / سود عدم / سود است متصور حالت سه ريسك اين در است.
 زيان است ممكن نهايت در و نكند تغيير يا ببرد سود و شود قبل از بهتر است ممكن مورد
 نمايد.مي وارد زيان افراد از كوچكي گروه به هواپيما يك سقوط :صخا ريسك .3 .كند

 گذاردمي نامطلوب اثر كوچكي گروه بر همزمان يا شخص روي مشخصاً كه ييهاريسك
 روي نامطلوبي اثر وقوع صورت در زلزله يا سيل مانند عام: ريسك .4 است. صخا ريسك

 خود تواندمي شخص هر ،ريسك با رفتار و مقابله خصوص در گذارند.مي مردم از كثيري گروه
 ).1382،گودرزيونوس، داور( بگيرد تصميم

 ديگر كشور به كشور يك از و ديگر ةمنطق به طقهمن يك از ريسك برابر در واكنش
 گونهاين از نمونه چند زير در كه است وابسته جامعه فرهنگي هايارزش به و متفاوت

 .4نفس به اعتماد .3 فردي هايآزادي .2 شخصي منزلت .1 شود:مي بيان فرهنگي هايارزش
 مديريت هايتكنيك" نام به ريسك كاهش هايتكنيك تمام. غيره و موفقيت به نددا اهميت
 كاهش و تغيير براي كه هاييتالش ةكلي به :شوندمي تعريف چنين و معروفند "ريسك
 ريسك مديريت هايتكنيك ،دهد كاهش را خسارت پتانسل كه ،خطر پذيريريسك

 كه است پذيرامكان ريسك با رفتار و برخورد نوع هفت كم دست ،خصوصاين در گويند.مي
 منتقل ديگري به را آن شخص كه است ريسكي وضعيت ،حالت اين :.نگهداري1 : از رتندعبا

 است آن حالت اين در ريسك با برخورد ةنحو ترينمعقوالنه دارد.مي نگه خود براي و كندمين
 احتمالي هايخسارت جبران براي را ذخايري تا باشد داشته كافي زمان ريسك نگهدارنده كه
 هايتكنيك از روش اين :.گريز2 گويند.مي نيز گيريبيمه خود را حالت اين كه بگيرد نظر در

 است مقرر تعهدات ايفاي از قصور و كوتاهي حالت شامل شود.مين محسوب ريسك مديريت
 عاملي باشد، همراه موفقيت با كه جايي در و هاستمسؤوليت قبول از اجتناب براي روشي كه
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 با درگيري از اجتناب براي شركتي يا شخص كه حالتي :تناباج .3 .است زيان كاهش جهت

 ريسك از اجتناب دهد.مين انجام و كندمي ترك را خاصي امور اجراي و فعاليت ريسك
 يا كه دارد انتخاب حق شخص ييهاموقعيت در ولي نيست مناسبي و معقول حل راه هميشه

 هاياقدام كه است حالتي پيشگيري: و شكاه .4 بپذيرد. را آن اينكه يا كند اجتناب ريسك از
 ،حريق ضد درهاي از استفاده مانند گيرد،مي انجام خطر بروز احتمال كاهش براي الزم ايمني
 و حفاظت .ديگر ايمني هاياقدام ساير و هاشيشه پوشش ،سوزي آتش خطر يهاكنندهاعالم

 وقوع از بعد وارده زيان و خسارت كاهش براي درنگبي كه است ايمني هاياقدام ،مينأت
 هايماشين ،نشاني آتش شيرهاي ،هاكنندهخاموش وجود مانند پذيرد،مي انجام حادثه

 كاهش ابزارهاي از يكي نيز مسؤوليت هايمحدوديت آن. ءجز و نشاني آتش گارد ،پاشآب
 .5  باشد.يم خطرات برابر در سهامداران مسؤليت محدوديت شامل كه رودمي شماربه ريسك
 حالت اين در گيرد.مي انجام ريسك مقابل در اضطراب كاهش منظوربه ريسك انتقال :انتقال

 شود.مي منتقل ديگري به آن ةعمد بخش كمدست يا ريسك از ناشي خسارت و زيان كل
 قرار گذاربيمه جاي به حادثه وقوع صورت در گربيمه كه است بيمه مورد اين در مثال بهترين

 و جايگزيني ،تعويض تغيير، مسؤوليت ،گربيمه .كشدمي دوش به را خسارت بار و گيردمي
 اطالق گروهي هايريسك به تركيب .6 شود.مي متقبل گذاربيمه جاي به را خسارت پرداخت

 ارزشمند توانندمي و گويندمي تركيبي تكنيكهاي را آنها كردن معتدل هايروش كه شودمي
 گروهي اقدام و دارند رقابت از از ناشي ريسك كه هاشركت از گروهي مانند( شدبا مفيد و

  ،ريسك كاهش براي شخص كه حالتي سازي.خنثي7 .كنند)مي گروهي ريسك با مقابله براي
 كه كندمي بينيپيش خريدار مثالً كند.مي ديگري مقابل در جبراني معامالت انجام به اقدام

 ايفروشنده با داد قرار بستن به اقدام )) امروز (( ،لذا يافت. خواهد افزايش هاقيمت آينده در
 را بينيپيش چنين كه ايفروشنده البته( داد خواهد تحويل را جنس ))(فردا( كه كندمي

 ،سعيدي و راعي( .است خطر كاهش هايروش از جبراني و سازيخنثي حالت است). نكرده
 در تقريباً ،شوندمي كار نيروي سالمت افتادن خطر به موجب كه عواملي و شرايط )1387

 تفاوت داراي ،مختلف يهامحيط در آنها شدت و نوع اما ،دارند وجود كار يهامحيط ةهم
 شدت و تعداد سازمان يك وضعيت بررسي يهاشاخص رينتازمهم يكي امروزه باشد.مي

 ييدأت مورد و ميعل روش يك راستا اين در ،باشدمي سازمان آن در پيوسته وقوعبه حوادث
 لزوم چنينهم و خطر حذف يهاهزينه نمودن موجه و ضرورت ةدربار گيريتصميم جهت
 اين اساس كه است فاين لياموي تكنيك خطرات، كنترل يهابرنامه ترسريعهرچه اجراي

 ،شناسايي هدف با حاضر پژوهش ،لذا .باشدمي ريسك ارزيابي و محاسبه ةپاي بر تكنيك
 است. روش اين اساس بر كار محيط خطرات كنترل و ارزيابي

 شناسيروش
 منظور بدين و يابند دست صد در صد اعتماد قابليت به تا دارند تالش ايمني يهابرنامه
 به نسبت خود مختصات و شرايط به توجه با سيستم هر كه دارد وجود ختلفيم هايروش

 و خود خاص هدف با هاروش اين از نمونه چند زير در نمايد.مي اقدام مناسب ةشيو انتخاب
 : است شده آورده مربوطه هايويژگي
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 :Preliminary Hazard Analysis(PHA) روش به خطر مقدماتي ارزيابي
 معيارهاي به توجه و خطرها نسبي شناسايي ،سيستم در بحراني مناطق هدف:شناسايي

 تجارب از آن در كه باشدمي اوليه خطرات شناسايي روش اين ،واقع در است ايمن طراحي
 كرد حاصل اطمينان تواننمي كه است اين آن معايب از و شده استفاده موجود ايمني كامل

 .اندشده كشف خطرات ةهم كه

 و ابتدايي شكل به كه : Preliminary Hazard List(PHL)خطر اتيمقدم فهرست
 تجربي كامالً
 كار به خطرناك بسيار يهاريسك شناسايي براي و بوده كيفي روش اين :HAZOP روش

 .شودمي گرفته بهره علوم ةهم در متخصص يمتي از همچنين و رودمي
 شدهتعيين اهداف از سيستم انحراف نيز آن از قبل كه فرآيند ةبالقو خطرات شناسايي هدف:

 .گرددمي شناسايي
 جامع ايگونهبه را سيستم افزارسخت و بوده مناسب پيچيده يهاسيستم براي روش اين
 .هستند دقيق و مفصل بسيار نيز حاصل نتايج .نمايدمي بررسي

 .ندارد وجود عاملي چند يهانقص در نتيجه حصول امكان و بوده گيروقت معايب:
 مورد در كه معكوس) كمتر، بيشتر، هيچ،( راهنما عبارات تلفيق منتخب تيم كار: شرح

 ارتباط و...) دما فشار، ،جريان( فرآيند يهاوضعيت و مختلف حاالت با و است صادق فرآيند
 پيامد بدترين احتمالي انحرافات تواندمي و كرده بررسي ذهني طوفان طريق از را كندمي پيدا

 .نمايد دنبال را
 : (WHAT IF METOD)اگر شودمي چه
 شده شناسايي هاريسك مشخص رويداد يك وقوع از حاصل نتايج پرسش با روش اين در

 .گرددمي پيشنهاد كنترل يهاروش و
 سيستم بر ناخواسته يهارويداد اثرات شناسايي هدف:

 :SSHA)Sub System Hazard Analysis(سيستمزير ريسك ارزيابي
 و هانقص ،خطاها .گرددمي انجام بزرگ يهاسيستم طراحي از ناشي خطرات ناساييش براي

 .شوندمي بررسي همديگر همراه يا جداگانه صورتبه انساني خطاهاي و افزارهانرم ،تجهيزات
 .رديگمي صورت مذكور ةوسيل ةسازند توسط سيستمزير پيچيدگي به توجه با روش اين معموالً

 : SHA System Hazard Analysisروش هب ريسك ارزيابي
 را SSHA روش نتايج و خروجي و كندمي ارزيابي را سيستم كل ايمني وضعيت ،روش اين

 بررسي ذيل موارد لحاظ از را هاسيستمزير ارتباط واقع در روش اين .كندمي بنديجمع
 .نمايدمي

 ايمني معيارهاي با مطابقت
 ،طراحي در تغييرات شامل، شودمي نقص سبب كه خطرناك يهارويداد از ايمجموعه
 باشد.مي انساني كنترل عملكرد ،سيستمي كنترل عملكرد
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 : O&SHAروش به ريسك ارزيابي

 و كاركنان، ،محيط خطرات ارزيابي و شناسايي هدف: با روش اين هاروش اغلب خالفبر
 بررسي را سيستم ملكردع سراسر در شدهگرفته كاربه تجهيزات و كار انجام هايروش

 ثبت ،شناسايي را افراد وظائف يا هافعاليت انجام از ناشي خطرات O&SHA روش نمايد.مي
 هاواسطه ،سيستم ةشدريزيبرنامه تغييرات :باشدمي ذيل موارد شامل كه نمايدمي ارزيابي و
 ديگر و شتيبانيپ وسايل ،شدهريزيبرنامه يهامحيط ،هاهدستگا سيسات وأي تهارابط و

 ،آن يهامحدوديت و زمانهم وظائف اثرات ،وظائف يا هافعاليت توانايي، تجهيزات
 .رويداد وقوع پتانسيل ،بهداشت و ايمني پرسنل به سيستم هاينيازمندي
 : FTAخطا درخت ارزيابي

 و محيط به توجه با سپس ،شده گرفته نظر در بحراني يا نامطلوب وضعيت يك روش اين در 
 شوند نامطلوب و ناخواسته وضعيت آن بروز سبب توانندمي كه ييهاراه ةهم سيستم عملكرد
 يك FTA.آوردمي فراهم را خطا از تصويري مدل يك خطا درخت ،واقع در.گرددمي جستجو

 .نمود اجراميك شكل به را آن توانمي كه است كيفي مدل
 SWHA افزارنرم خطرات ارزيابي

 خطاهاي ،نويسانبرنامه خطاهاي :شامل ،نمايدمي بررسي را افزارينرم خطاهاي روش اين
 .آن عملكرد از سيستم كامل درك عدم از ناشي افزارنرم نادرست خصوصيات

 : FMEA خطرات كانون شناسايي روش
 جـزء .آوردمي جود بو را سيستم در اعتماد قابل غير وضعيت يك كه است ييهانقص بر تمركز

 مـذكور  سيسـتم  در خرابـي  تايجن و دبيافت كار از يا و شده خراب ميتواند چگونه بررسي وردم
 .بود خواهد چگونه
 :MORT ريسك درخت و مديريت غفلت

 انگاري سهل و شده پذيرفته يهاريسك ،ميدهد قرار موردبررسي را مفهوم دو روش اين
 .است زيان همان اصلي رويداد MORT در.وغفلت
  : ETBA حفاظها رزيابيا و انرژي رديابي روش
 .انرژي كنترل براي موجود موانع و سيستم در انرژي وجود بر تمركز
 : Aden.S.L.J.Heat روش

 .خطر شدت و خطر احتمال به توجه با ساده فرم يك
  Kroner روش
 .خطر تكرار در شدت ضرب با معين خطرات براي ريسك بنديدرجه شامل
M.Toak روش
  .آسيب احتمال  ،آسيب ،شدت عامل چهار ريسك ارزيابي براي

 Robert N.Anderson روش
 يك وقوع احتمال و آسيب شدت يعني ،ريسك ةاولي عنصر دو اساس بر را ريسك ارزيابي

 با كهافرادي تعداد ،خطر با تماس ميزان اساس بر خطر وقوع احتمال كه است نهاده بنا خطر
 .نمايدمي تعيين ايمني عملكرد اداعتم قابليت و محيطي فاكتورهاي مواجهند، خطر
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 Rolin Geronsin روش

 شدت يا اهميت و رويداد يك وقوع احتمال برآورد فرآيند را ريسك ارزيابي نيز روش اين
 .گيردمي نظر در آن آورزيان اثرات
 Robin Taitو Sue cox روش

 كه گيرندمي نظر در ريسك ارزشيابي و ريسك تحليل تجزيه بخش دو در را ريسك ارزيابي
 .است استوار خطر وقوع احتمال و پيامد اساس بر ريسك ارزيابي ماتريس

 Nick w.hurst روش
 قرار مطالعه مورد ريسك ارزشيابي و ريسك برآورد قالب در را ريسك ارزيابي روش اين
 ريسك اهميت ميزان ،ارزشيابي در و ريسك بزرگي ريسك، برآورد در كهطوريهب .دهدمي

 .شودمي تعيين
 Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello وشر

 و پيامد ارزيابي ،تماس ارزيابي ريسك) عوامل( سازيآزاد ارزيابي شامل ريسك ارزيابي فرآيند
 .دانندمي ريسك برآورد
 Lars Harms – Ringdahl روش

 به راوآن يردگمي نظر در آن از ناشي پيامد و حادثه وقوع احتمال از تابعي را ريسك ارزيابي
 .كندمي بنديتقسيم يمك ارزيابي و كيفي ارزيابي ،ميرس غير ارزيابي دسته سه صورت
 William Fine روش

 خطر با تماس ميزان و آن از ناشي پيامد ،خطر وقوع احتمال از تابعي را ريسك روش اين
 .داندمي

 باشد:مي شرح نبدي ريسك ارزيابي و محاسبه ةپاي بر فاين ويليام تكنيك اساس
R=S*E*P آن در كه R ريسك ةنمر، S ريسك شدت، E فركانس)( مواجهه ميزان، P 

 تعداد روي بر ايحرفه و فني آموزشي كارگاه  8در حاضر ارزيابي .باشدمي خطر وقوع احتمال
 بر كرمان شهرستان مربيان و كارآموزان از اعم كار محيط خطرات معرض در افراد نفر 122

 با حوادث ها،كارگاه )S( ريسك شدت اول ةمرحل در است. شده انجام تكنيك اين ساسا
 به مالي) خسارت و حوادث پيامد به توجه با و( مختلف طبقات به حادثه شدت به توجه

 دائم كارافتادگي از به منجر آسيب ،مير) و مرگ مورد (چندين متعدد فوت به منجر حوادث
 نيازمند جزئي آسيب ،موقتي آسيب ،ميدائ ناتواني بدون مدت نيطوال آسيب ،عضو) قطع(

 مواجهه ميزان دوم ةمرحل در شد. بنديطبقه بررسي به نياز بدون حادثه و اوليه يهاكمك
)E( پيوسته طوربه افراد تماس ميزان شد: امتيازبندي شرح بدين زماني الگوي اساس بر 
 6-8 بين تماس و بار چندين ايهفته(ً غالبا و ت)ساع 8 از بيش تماس و بار چندين روزي(

 (سالي غيرمعمول طورهب روز)، در ساعت 6 تا 4 بين تماس و بارچندين (ماهي گهگاه ساعت)،
 2 تا 1 بين تماس و يكبار سال(چند ندرتهب روز)، در ساعت 4 تا 2 بين تماس و بارچندين
 تماس بدون روز)، در ساعت 1 از تركم تماس و كم (خيلي طورجزئيهب روز)، در ساعت
 ثيرأت مالاحت به توجه با )P(خطر وقوع احتمال سوم ةمرحل در و وقوع) فركانس (بدون
 ليستچك در هاكارگاه خطرات شد. بنديامتياز مختلف طبقات به كار محيط آورزيان عوامل
 ايمني خطرات كه شد بنديتقسيم سالمت خطرات و ايمني خطرات كلي ةدست دو به جامعي
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 سطوح برنده، و تيز اجسام اشيا، پرتاب و مواد و ابزار سقوط ،مكانيكي خطرات طبقات به

 ،سيلندرها انفجار، و اشتعال قابل مواد ،موادشيميايي پاشيدن ،ارتفاع ،داغ سطوح ،نامناسب
 محيط در خشونت الكتريسيته، كارگاهي، نامناسب انضباط و نظم ،فشار تحت مخازن و هالوله

 سرما، روشنايي، ارتعاش، صدا، شامل سالمت خطرات و شد بنديتقسيم ديگر موارد و كاري
 مواد با پوستي تماس معلق، مواد بخارات، و گازها الكترومغناطيسي، امواج اشعه، گرما،

 تكراري، حركات ،بار كشيدن و دادن هل بار، جاييجابه نامناسب بدني وضعيت شيميايي،
 قارچ، باكتري، ويروس،( بيولوژيك عوامل ،كاري نوبت ،استرس ،نامناسب ةپل ناسب،نام ابزار

 وجود عدم يا وجود بنديتقسيم اين اساس بر كه شد بنديتقسيم موذي حيوانات و انگل)،
                                       ).1385 همكاران، و كوهپايي(شد ارزيابي معرض در افراد تعداد و كارگاه در خطر

 هايافته
 اساس بر خطرات ))level( تراز سطح( R ريسك ةنمر هاكارگاه در ارزيابي اين اساس بر

 و )Middle risk( متوسط خطر نقاط و )High risk( خطرناك نقاط و شد معين باال فرمول
 و خطر حذف يهاهزينه و ضرورت ةدربار گيريتصميم براي )Low risk( خطركم نقاط

 اين اساس بر شد. مشخص خطرات كنترل ةبرنام ترسريع هرچه اجراي لزوم ،همچنين
 مكانيكي خطراتبه  مربوط )H( خطرناك نقاط ايمني خطرات قسمت در ،مطالعه
 ذرات و سنگ يهاجرقه و كار ةقطع پرتاب ،سنگ شكستن ،سنگ پرتاب شامل آالتماشين
 كار همچنين و داشتند قرار اين معرض در نفر 45 روزانه كه باشدمي هاهپليس قطعات و مذاب

  ،كنندمي كار ولت 380 برق با كه الكتريكي آالتاشينم و هادستگاه برق تابلوهاي كنار در
 و سوختگي آن پيامد و داشتند قرار گرفتگيبرق خطر معرض در نفر 122 تعداد روزانه كه

 هاكارگاه جهت تزا چاه حفر به اقدام آن بودن خطرپر به توجه با. باشدمي مير و مرگ
 جوشكاري و تراشكاري هايكارگاه در موجود صداي سالمت خطرات قسمت در گرديد.
 مدل صداسنج دستگاه ةوسيلبه شدهانجام هايگيرياندازه ،شد شناخته H پرخطر

CASELLA CEL450 و مختلف يهافركانس در صدا آناليز جهت آناليزور به مجهز كه 
 از استفاده مورد استاندارد و گرديد استفاده CASELLA CEL320 مدل متردوزي دستگاه
 كشور ايحرفه بهداشت فني ةكميت مصوب زابيماري عوامل شغلي تماس حدود قسمت

)ITCOH( 85 روزانه كار ساعت 8 براي مجاز تماس حد استاندارد اين در .باشدميdb نظردر 
 مقادير باشد.مي 140db حداكثر استاندارد ايضربه صداهاي خصوص در است. شده هگرفت
  باشد:مي جدول شرح به مختلف يهافركانس در مجاز

 
مركزي فركانس8000400020001000500250125

استاندارد مقادير 96 92 88 86 85 85 86
 

 باشد:مي زير جدول شرح به1ة شمار مركز در صدا متريدوزي نتايج
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 مكان

 زمان مدت كارآموز گيرياندازه
 متريدوزي

 8  معادل تراز
 توضيحاتleq ساعته

 كارگاه
 تراشكاري

 دستگاه كارآموز
 8 گيرياندازه درحين * 89,9 دقيقه 60 4 ةشمار تراش

 بود فعال تراش دستگاه
 كارگاه

  * 92,7 دقيقه 60 كارگاه مربي جوشكاري
 

 حد از بيش صدا باالبودن ةدهندنشان صوتي آلودگي ميزان گيريدازهان از حاصل نتايج
 گيرياندازه .گرديد پيشنهاد استاندارد گوشي از استفاده كه بوده هاكارگاه در استاندارد

 ةاشع و چشم ارتفاع در و موضعي صورتبه قرمز مادون ةاشع با افراد ةمواجه ميزان منظوربه
 براي استفاده مورد دستگاه شد. انجام شكم و چشم ارتفاع در و موضعي صورتبه بنفش ماوراء
 از IR تشعشعات و EC1UV-A مدل HANGER دستگاه از UV تشعشعات ميزان تعيين

 مقدار كه )ITCOH( استفاده مورد استاندارد و بود EC1-IR مدل HANGER دستگاه
 را 1mw/cm2 ابنفش ءماور ةاشع مجاز ميزان و 10mw/cm2 قرمز مادون ةاشع استاندارد

 ةاشع و 58mw/cm2. قرمز مادون ةاشع ميزان گيرياندازه از حاصل نتايج كه كندمي اعالم
 به توجه با و باشدمي استاندارد حد از ترپايين بسيار كه باشدمي 05mw/cm2. بنفش ماوراء

 ةمنطق جزء طقهمن اين ،باشدمي فردي حفاظت وسايل از استفاده كه موجود كنترلي اقدامات
 شيميايي يهاآالينده گيرياندازه همچنين شد. شناخته جوشكاري كارگاه در )(L خطركم

 ،كربناكسيددي شامل جوشكاري از حاصل بخارات و گازها شامل كه هاكارگاه كار محيط
 اهدستگ نوع .شد بردارينمونه ،باشندمي فلزي يهافيوم و نيتروژناكسيددي مونوكسيدكربن،

 پمپ و First check مدل VOC سنجش و Gastec مدل پيستوني پمپ بردارينمونه
 ةآستان حد كه )ITCOH( استفاده مورد استاندارد طبق و SKC مدل فردي بردارينمونه
 25ppmm  مونوكسيدكربن و 5000ppm كربناكسيددي و 5mg/m3 فلزي يهافيوم مجاز

 فلزي يهافيوم گيرياندازه از حاصل نتايج ند،كمي اعالم 3ppm اكسيدنيتروژندي و
18.5mg/m3 500 اكسيدكربندي وppm 1 مونوكسيدكربن وppm اكسيدنيتروژندي و 

0ppm ريوي آسيب آن پيامد كه جوشكاري از حاصل فلزي يهافيوم انتشار كه داد نشان را 
 جزء باشدمي صبي)ع استخواني، ،خوني هايسلول( هدف يهابافت تخريب و زاييسرطان و

 يهاكابين در مناسب موضعي ةتهوي سيستم طراحي با كه شد شناخته )H( پرخطر ةمنطق
 مواقع در توقف عدم و كارآموزان و مربيان تماس زمان كاهش نينچهم و جوشكاري
 خطر اين كار محل در آشاميدن و خوردن از جلوگيري و آلوده يهامحوطه در غيرضروري

 باريسك عوامل %21,5 و باال ريسك با عوامل %12,1 ،مطالعه اين اساسبر گرديد. كنترل
 رنج در گرفتن قرار به توجه با كه گرديدند تعيين پايين باريسك عوامل %66,3 و متوسط

 Middle( متوسط ريسك با 200 الي 90بين و )High risk( باال ريسك داراي 200 باالي
risk( 90 مساوي يا ترپايين و )Low risk( قابل تحقيق يهايافته گرديدند، بنديدسته 

 مسئوالن توجه لزوم كه باشدمي ايران اي حرفه و فني مراكز ةكلي در هاكارگاه ساير به تعميم
  طلبد.مي را مركز محترم
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 گيرينتيجه و بحث

 و خطرات شناسايي براي دسترس در اطالعات بردن كاربه :از عبارتست هاسيستم ارزيابي
 سيستم ارزيابي مراحل. محيط يا هادارايي جمعيت، ،افراد براي آنها از ناشي ريسك ينتخم

 :است اصلي عنصر سه داراي
 .خطرات شناسايي .الف
 .شده شناسايي خطرات ريسك ارزيابي .ب
 .ايمني اقدامات براي ييهاپيشنهاد ةارائ .ج

 نظر در با شود ارزيابي بايد نچهآ تعيينبايستي  ايمني كاويوا انجام براي ريزيبرنامه در
 افزايش براي هاييراه يافتن كه ارزيابي دفه و پذيرد صورت فرضيات و هامحدوديت فتنرگ

 آوريگرد ود.ش اقدام دستورالعمل و روش انتخاب به سپس و گيرد قرار نظر مد ،است ايمني
 شناسايي ،ليقب حوادث ،عملكرد ةنحو ،سيستم فني طراحي اساس بر بايد نيز اطالعات
 ويژه روش يك كه ميهنگا خطرات شناسايي براي كه داشت دقت بايد اما .باشد خطرات

 دور نظر از ديگر خطرات از برخي و شدهشناسايي خطرات از برخي ،شودمي برده كاربه
 است ممكن كه عواملي و خطر ةعمد منابع كشف و اصلي بخش ارزيابي در شناسايي .بمانند

 به ريسك ارزيابي .باشد اصلي هدف بايد ،كندمي عمل حادثه بروز چاشني و زگرآغا عنوانبه
 از: عبارتند كه پذيردمي صورت كيفي ب:و  يمك الف: صورت دو

 برآورد يا محاسبه آن پيامدهاي و خاص حادثه يك وقوع احتمال آن در كه ي:كم ارزيابي
 ريسك بودن پذيرفتني مورد در وتقضا براي آمده دستهب عددي معيار از سپس و گرددمي

 كيفي روش ،لذا .است مشكل عددي برآورد انجام كه :ييفك ارزيابي .شودمي استفاده خطرات
 خطر يهااولويت تعيين براي را مناسبي شاخص وقوع احتمال و شدت .دارد بيشتري كاربرد
 عمر از اندازه هر .است ترپذيرفتني خطر ،باشد كوچك وقوع احتمال چههر .نمايدمي فراهم

 مجموعه ،لذا .است ترهزينهپر آنها ريسك كاهش براي تغييرات انجام ،باشد گذشته سيستم
:گيرندقرار نظر مد بايستي بندياولويت لحاظ از اقدامات اين
 طراحي در تغيير�

 از ناشي ريسك بايد ،نمود حذف طراحي هنگام در را خطري نتوان اگر ريسك كاهش براي
 از استفاده مثال عنوانبه يابد كاهش پذيرفتني سطح تا مختلف يهاگزينه ةوسيلبه خطر آن

 يهاكارگاه در كاريفرز و تراش و برش ةگردند هايدستگاه ةكلي براي ايمني يهاحفاظ
 كشور ايحرفه و فني آموزش

سيستم در ايمني تجهيزات از استفاده�
 يهاكنترل كاربرد با بايستي ،داد كاهش را هاآن ريسك يا نمود حذف را خطرات نتوان اگر

 و كاركرد در ايدوره بازرسي است بهتر .داد كاهش را آنها ايمني ابزارهاي و مهندسي
 روي بر شدهنصب هايكارت از استفاده مانند. شود گرفته نظر در ايمني ابزارهاي نگهداري
  .آموزشي هايگاهركا ميتما در نشانيآتش هايكپسول
 كه گرفت كاربه ابزارهايي بايد ،نگرديدند ريسك كاهش به منجر هاكنترل كهصورتي در
 .كند آگاه خطر از را كاركنان ،مناسب عاليم ايجاد با و كرده شناسايي را خطرناك شرايط
 برق. يهاتابلو روي بر دهندههشدار هايبرچسب نصب مانند
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 آموزش و هادستورالعمل تدوين مانند اجرايي و مديريت كنترل هايروش از استفاده در 

 ترينمهم عنوانبه انساني خطاهاي نرخ اينكه به توجه با وليكن. برد بهره بايد كاركنان
 كنترلي اقدام اين ،است بيشتر الكترومكانيكي وسايل نرخ از معموالً حوادث بروز يهاعامل

 .شودمي هاستفاد خطرات كنترل براي راه آخرين و تريناثركم عنوانبه
 ريسك پذيرش�

 خطر بروز احتمال از آگاهي با بايستي فرد و دشو پذيرفته بايستي ريسك از مقداري خرهباأل
 .نمايد اقدام مناسب رفتار به نسبت
 راستاي در نيز مكمل هايروش كاربرد و تر،كامل يهابررسي تكميلي، يهاارزيابي
.باشند كارا بسيار دتوانمي بهتر گيريتصميم

 منابع
 تهـران،  اعرابـي،  سيدمحمد و پارسائيان علي ترجمه: سازماني، رفتار مباني پي، استيفن رابينز،

 .1384 فرهنگي، هايپژوهش دفتر
 ،1387 سـمت،  تهـران،  ريسـك،  مـديريت  و مالي مهندسي مباني علي؛ سعيدي، و رضا راعي،

 .46ص سوم، چاپ
 ذاتـاً  طراحـي  رويكرد با( فرايند ايمني هندسيم ايرج، اعاليي، شم؛ها ستاره، عليرضا؛ كوهپايي،

 .1385 اول، چاپ آوران،فن انتشارات ايمن)،
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 فردا مهندسان مهارتي هايدوره اثربخشي بررسي
 ةمطالع :آموزاندانش در خالقيت ايجاد منظوربه يرويكرد

كرمانشاه استان ايحرفه و فني مراكز موردي
 1انگيزان دل سهراب

 2پناه سپه مرجان
3فرشاديان مسعود محمد

  چكيده
 رويكردي ،افرد مهندسان مهارتي هايدوره اثربخشي بررسي ،مطالعه اين هدف

 و كابردي هدف لحاظ از بررسي اين باشد.مي آموزاندانش در خالقيت ايجاد منظوربه
 با آزمونپس – آزمونپيش سنجش روش از بررسي اين در است. يكم روش نوع از
 در استفاده مورد ابزار است. شده استفاده آزمونپيش با گروهي يك طرح كارگيريهب

 ليكرت سطحي پنج طيف از خالقيت متغيير ميزان يينتع منظوربه تحقيق اين
 آماري آزمون از هايافته تحليل و تجزيه منظوربه ،همچنين است. شده استفاده
 مستقل گروه دو t-test آزمونپس و آزمونپيش گروه دو هايميانگين تفاوت

 در هك است يآموزاندانش شامل مطالعه اين بررسي مورد آماري ةجامع است. استفاده
 و  اندكرده شركت =N 16800 كرمانشاه استان در آينده مهندسان آموزشي ةبرنام

 اساسبر شدهانتخابة نمون است. شده استفاده ايخوشه تصادفي گيري،نمونه روش از
 درصد 0,03 پذيرش مورد خطاي و درصدپنجاه موفقيت احتمال با و كوكران روش
 بخش دو در خالقيت متغير هايميانگين ةقايسم آزمون در است. بوده نفر 944 برابر

 درصد95 سطح در متغير اين ميانگين كه شد مشخص آزمونپس و آزمونپيش
 هايآموزش كه، داد نشان بررسي اين از حاصل نتايج لذا، باشد.مي دارمعني

 آموزاندانش در انتزاعي تفكر و عمل ابتكار و خالقيت ءارتقا سبب تواندمي زاخالقيت
  ود.ش
 
 توانمندسازي، اي،حرفه و فني فردا، مهندسان مهارتي هايدوره :يكليد واژگان 

 كرمانشاه. استان خالقيت،

 مطالعاتعلوم اجتماعي دانشگاه رازي، مركز ةدانشكد اقتصاد، گروه رازي، دانشگاه اقتصاد گروه علمي هيأت عضو استاديار، .1
          Email: sohrabdelangizan@gmail.com                                               رازي دانشگاه اجتماعي و اقتصادي

 كشاورزي، آموزش و پرديس -رازي دانشگاه كشاورزي، وآموزش ترويج ارشد كارشناسي .2
Email:sepahpanah1981@gmail.com                          

 پژوهشـگران  باشـگاه  عضـو  كرمانشـاه،  واحد اسالمي ادآز دانشگاه بازاريابي، -بازرگاني مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي .3
    Email: masoud_farshadian@yahoo.com                                                                        كرمانشاه، جوان،
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  مقدمه
 و خالقيت عصر عنوان تحت دارد كه خالقي و متغير بسيار هايويژگي دليل به امروز دنياي از

 هـاي عرصـه  نـوآوري  ت،خالقيـ  هـاي پديـده  فرآيندها، دوران دراين شود،مي برده نام نوآوري
 عامـل  رو،نايـ از است؛ داده قرار خود عميق تأثيرات تحت را انساني جامعة از ايبسيارگسترده

 و خالقيـت  محوريـت  بـا  حركـت  مختلـف،  نهادهـاي  هـاي موفقيت و پويايي پايداري، اساسي
 اآمريكـ  ةمتحـد االت ايـ در آن مفهـوم  كـه  1950 سـال  از واقع در خالقيت واژة .است نوآوري
 هـدف  كـه  توجه شايان كوشش ناي شد. معمول قرارگرفت، مهمي تحقيقات و تعميم موضوع

 عـين  در امـا  .بخشـيد  خاص منزلتي واژه نايبه بود، خالقيت رايج و ابتدايي مفهوم تعميق آن
 طرح قابل و مهم واژة كه شد موجب هازمينه همة در آن كاربرد گستردة و سريع توسعة حال

 امـا  دارد، ارتبـاط  مـوروثي  و ژنتيـك  عوامـل  با خالقيت د.يآحساببه علمي محافل تمامي در
 بـروز  براي بالقوه شرايط آوردن فراهم در آموزشي محيط و معلم والدين، نقش منكر تواننمي

 در معلـم  نقش خالق، يادگيري امر در عامل ترينمهم .شد آموزاندانش يادگيري در خالقيت
 كـار  كيفيت ،لذا .سازندمي خوبي يادگيري هايمحيط كه تندهس معلمان نيا و است آموزش

 همواره مؤثر تدريس كهطوريبه است؛ خالق يادگيري و آموزش به مربوط امور رأس در معلم
 مـدير  مثابـة  بـه  تواندمي نيز درس دركالس معلم و است يادگيري امور حياتي عنصر مثابة به

 يـك  يـادگيري  و اسـت  آمـوزان دانـش  به مهارت يادگيري فن مدير او ا زير باشد، خود كالس
 و انگيـزه  بـا  و كـارآزموده  است معلم كه آن، اصلي عوامل از يكي كه است مؤثر زماني مهارت
 بـا  نـاآزموده  انسـاني  بـه  مهـارت  بنيادي آموزش براي تالش ساية در بتواند تا باشد مندعالقه

 سـوم  هـزارة  در ،نتيجـه  در بخشد، تسهيل را خالق يادگيري امر مهارتي، و علمي هايتكنيك
 تـرين عمـده  از پرشـتاب  و مسـتمر  تحـول  و تغييـر  كـه  اطالعـات  انفجـار  عصر در و ميالدي
 خالقيـت،  فرآينـد  .است آن بارز هايمشخصه ترينمهم از و بشري حيات بر حاكم هايجريان

 بـر  مبتنـي  مهـارتي  يـادگيري  و آمـوزش  .اسـت  عميـق  دگرگـوني  و تحول و تغيير بسترساز
 در را دانـش  و دانـايي  سـطح  است توانسته كه است يادگيري نوين هايشيوه از يكي خالقيت

 هايشاخص و اطالعات دستاوردها، بر مبتني امور گردش آن در كه ايجامعه .ببرد باال جامعه
 در .اسـت  آشكار امروزي جوامع از خيلي در آن نمود كه است محوردانش جامعة باشد، علمي

 برنامـة  در الزامـي  بخشـي مهارت كسب راستاي در خالقانه تفكر آموزش امروز نجها سرتاسر
 آمـوزش  و موضـوع  بـه  فـردي  هـر  اشـتياق  ،حقيقت در است. شده آموزاندانش براي آموزش
 نظـام  در امـا  ).1384 خانيـان،  (سـام  شـود مـي  مشـاهده  جديد مهارت يك كسب و خالقيت
 يا كلمات صورتبه چيز هر كه طوريبه دارد؛ وجود نقصان خالقيت لحاظ از ما كشور آموزش

 تفكـر  نـه  ،گيرنـد مي قرار آموزاندانش اختيار در بيان ابزارهاي اًتعمد و شودمي بيان معادالت
 خـود  بـه  را كسـي  توجه متأسفانه كه است موضوعي خالقيت دادن ياد و يادگيري ،لذا .خالق
 موضـوعي  نيـز  خالقيـت  نـوين  تربيـت  و تعلـيم  هـاي مقولـه  اغلـب  همچون و كندنمي جلب

 هـاي دوره اثربخشي بررسي پژوهش اين اصلي هدف فوق مطالب اساس بر .است شدهفراموش
 اين در كنندهشركت آموزاندانش در خالقيت ايجاد منظوربه رويكردي فردا مهندسان مهارتي
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 انجـام  انآمـوز دانـش  مهـارت  بر خالقيت ثيرأت با رابطه در زيادي هاييپژوهش باشد.مي طرح
 مديريت كه دهندمي نشان مطالعات يادگيري، در آن ثيرأت و خالقيت با ارتباط در است. شده

 شـود. مـي  محسوب خالقيت بروز در اثربخش روش يك عنوانبه اطالعات سازماندهي و دانش
 و (وانـگ  گـردد مـي  سـايرين  بـه  نسـبت  خالق افراد در رقابتي مزيت ايجاد سبب مسئله اين

 انجـام  آمـوزش  و خالقيت نقش با رابطه در )2000( ديويس كه ايمطالعه در ).2001 احمد،
 در اضـطراب  بـروز  سـبب  كـه  دارد وجـود  آموزش در بسياري عوامل كه گرديد مشخص ،داد

 سـبب  امـر  ايـن  .شـود مي آموزاندانش در نوآوري و خالقيت شدن سركوب و يادگيري هنگام
 ايجـاد  را مـوقعيتي  يدبا مربي شرايط اين در بدهد. دست از را خود خالق ذهن فرد تا شودمي
 عمـل  و علـم  تلفيق به بايد حالت اين در شود. فعال و برده لذت يادگيري از آموزدانش تا كند

 نزديك از مشكالت و مسائل لمس طريق از مهارت يادگيري به وادار را آموزاندانش و بپردازد
 معلمـان  كـه  شـد  مشـخص  گرفت، انجام )1383( حسيني توسط كه ديگري ةمطالع در شود.
 كـه  دهدمي رخ زماني ويژهبه امر اين دارند. آموزاندانش خالقيت بروز در كليدي بسيار نقش

 و عـاطفي  اجتمـاعي،  اقتصـادي،  عوامل همچون مسائلي و يافتهتغير آموزشي و درسي مطالب
 در خالقيت ايجاد منظوربه بايد مربي ،اين بر عالوه دهد. قرار نظر مد را آموزاندانش شناختي

 بـا  ارتبـاط  در شـده انجـام  هـاي بررسي ديگر از باشد. ارتباطي هايمهارت به مجهز آموزدانش
 در گـام  نخسـتين  شـد.  حاصـل  زيـر  نتـايج  گرفـت،  صورت وي توسط كه خالقيت و آموزش
 ،لتعقـ  ،تخيـل  پرورش ،زايا و خالق ،متفكر هايانسان پرورش ،هدف تحقق براي سازيزمينه
   بپروراند. كاوشگر ذهني بتواند تا است متفاوت هايروش و راه ابداع تحليل

  شناسيروش
 انجام آزمونپس و آزمونپيش روش از استفاده با كه است يكم تحقيقات نوع از مطالعه اين

 كه آزمونپيش ةنامپرسش يك آموزشي، ةدور مجريان نظر مورد اهداف اساس بر است. شده
 از نفر 5 ،نامهپرسش روايي براي گرديد. تهيه ،است نظر مورد اهداف ةدهندپوشش

 ايحرفه و فني كل ةادار توسط آن رسمي تصويب و دلفي روش به تربيتي علوم كارشناسان
 گروه براي آموزشي ةبرنام گونههر انجام از قبل و دوره اجراي اول روز در كرمانشاه استان
 آلفاي آزمون از نيز تحقيق هايداده پايايي بررسي براي گرديد. پر شده، انتخاب نمونه

 مورد هانامهپرسش پايايي كه بود درصد0,82 شاخص اين ةانداز است. شده استفاده كرونباخ
 است. برآورد و تحليل و تجزيه روش آزمونپيش با گروهي يك طرح از استفاده گرفت. قبول
 ةنامپرسش دو بين هاميانگين داريمعني تفاوت آزمون از ابتدا ها،تفاوت سنجش ابزار

 از استفاده به ترقوي درك ايجاد براي سپس است. شده استفاده آزمونپس و آزمونپيش
 داده قرار تحليل و سنجش مورد هاگروه درون و هاگروه بين تفاوت و اقدام واريانس آناليز
 هايپاسخ وابستگي ميزان همبستگي ضريب از استفاده با بعد ةمرحل در است. شده
 آماري ةجامع ).1388 بازرگان، و (سرمد شد واقع سنجش مورد آزمونپس و آزمونپيش
 در آينده مهندسان آموزشي ةبرنام در كنندگانشركت ةكلي شامل مطالعه اين پوشش تحت

 باشد.مي ايخوشه تصادفي نيز گيرينمونه روش باشد.مي نفر 16800 حدود كرمانشاه استان
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 بود. خواهد كل از شهرستان آن شدگاننامثبت سهم برابر نمونه از شهرستان هر سهم ،لذا

 مورد خطاي و درصد پنجاه موفقيت احتمال با و كوكران روش اساس بر شدهانتخاب ةنمون
 است. نفر 944 با برابر درصدي 0,03 پذيرش

 تحقيق اهداف

 كلي هدف
 رويكردي فردا مهندسان مهارتي هايهدور اثربخشي بررسي پژوهش، اين اجراي كلي هدف

 باشد.مي آموزاندانش در خالقيت ايجاد منظوربه

 اختصاصي اهداف
 دهد؟ افزايش را خالقيت است توانسته پوشش تحت مخاطبان در برنامه اين اجراي آيا

  هايافته
 ادافر كل تعداد كه دهدمي نشان آزمونپيش بخش در توصيفي آمار از آمدهدستهب نتايج

 به تعداد اين از كه باشدمي نفر 1529 پژوهش، اين در كرمانشاه شهر در ساكن كنندهشركت
 افراد سني ميانگين شود.مي شامل را زن 623 و مرد 893 جنسيتي، تفكيك ترتيب
 به مربوط فراواني بيشترين كه باشدمي سال 50 تا 5 بين مطالعه اين در كنندهشركت

 سني فراواني كمترين ،همچنين شود.مي درصد 11,4 راوانيف با سال 14 سني ميانگين
 نيز، آزمونپس بخش در شود.مي شامل را درصد 0,1 فراواني با سال 5 كنندگانمشاركت

 سني ميانگين داشتند. شركت پژوهش در كرمانشاه استان از زن نفر 512 و مرد نفر 328
 13 سني ميانگين باالترين تعداد اين از كه است سال 40 تا 6 طرح بخش اين در فراگيران

 آزمونپس بخش در باشد.مي درصد)1( سال 40 آن ميزان كمترين و درصد)12( سال
 درصد 55,1 اعتبار درصد با زن كنندگانشركت تعداد آزمونپيش بخش در كه شد مشخص

 از آمده دستهب نتايج كه حالي در .باشدمي كرمانشاه شهر در مرد پاسخگويان از بيشتر
 61 فراواني درصد با زنان ةكنندشركت افراد تعداد بيشترين كه دهدمي نشان آزمونپس

 و آزمونپيش بخش دو در پژوهش اين كلي هدف به توجه با اساس، اين باشد.مي درصد
 پرداخته كنندگانشركت خالقيت ميزان در مهارتي هايكالس اثربخشي بررسي به آزمونپس
 تغيير سبب كه را عواملي ترينمهم آزمونپس و آزمونپيش شبخ دو در لذا، است. شده

 نشان 1 ةشمار جدول نتايج است. شده آورده گرديد، مهارتي دوره طي در آموزاندانش نگرش
 روبهرو دشواري خيلي لهأمس با وقتي( گويه فراگيران نظر از كرمانشاه استان در كه دهدمي
 62,4 فراواني درصد با )بيابم لهأمس حل براي بيمناس راه كنممي سعي معموالً ،مشومي

 داراي )كنيد؟مي طرح مشكلي االتؤس شما ديگران، نظر به آيا( پرسش و اهميت بيشترين
 به تحقيق از قسمت اين در ،همچنين درصد). 38,2( باشدمي اهميت ميزان ترينپايين

 صحنه، هايشهرستان جويانمهارت ديدگاه از مهارتي هايگويه سنجش تحليل و بررسي
 براي است. شده پرداخته كنگاور سنقر، داالهو، هرسين، جوانرود، پاوه، آباد، اسالم روانسر،
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 شده پرداخته افراد خالقيت ميزان سنجش به تحقيق اين در فراگيران مهارت ميزان بررسي
 شواريد خيلي لهأمس با وقتي( متغيرهاي كه دهد،مي نشان 2 جدول نيز آزمونپس در است.

 بيشتري اهميت از )بيابم لهأمس حل براي مناسبي راه كنممي سعي معموالً ،مشو مي روبهرو
 گويه متغيرها، ساير ميان در اما درصد). 62,9( است بوده برخوردار موارد ساير به نسبت

 شما صورت اين در ايم.داده دست از را غذا كردن گرم براي معمولي هايراه ةهم دكني فرض(
 مقدار كمترين داراي بگيريد) نظر در غذا كردن گرم براي يديگر هايراه داريد ستدو

 درصد). 34,4( است پاسخگويان نظر از اهميت
 كرمانشاه استان در پاسخگويان خالقيت سنجش متغييرهاي فراواني درصد و فراواني توزيع .1جدول

 آزمونپيش در

 هاگويه
 موافق موافق كامالً
 درصدفراواني

 درصدفراوانيفراواني
فراواني

 معموالً ،مشومي روبهرو دشواري خيلي ةلأمس با وقتي
 درصدفراواني بيابم. لهأمس حل براي مناسبي راه كنممي سعي

 درصدفراوانيفراواني
فراواني

 كه مدرياب ناگهان و مباش ايوسيله ساختن سرگرم اگر
 به كنم، پيدا را آن نتوانم اگر شده، گم آن از مهمي ةقطع

 سازم.مي ديگري ةقطع آن جاي
156962,9 - - 

 -992 - - كنيد؟مي طرح مشكلي االتؤس شما ديگران، نظر به آيا
خيلي وسايل دستكاري و علمي هايآزمايش دادن انجام از

 -964 - - .برممي لذت
بخواهند شما از منتظرهغير نحوي به افراد از ايعده هرگاه
 ةعهد از كنيد، صحبت موضوعي ةدربار دقيقه پنج از بيش

 ؟آمد يدبرخواه كار اين
138956 - - 

 تا بايد آن در كه كنيد شركت ايمسابقه در ناچار به اگر
 شروع "ج" حرف با كه را بسياري هايكلمه امكان حد
 ؟آمد خواهيد بر كار اين ةعهد از نماييد، بيان شوند،مي

- - 102041,1 

 كاربردهاي ،اشياء معمولي كاربرد از غير دداري دوست آيا
 102741,4 - - بگيريد. نظر در آنها براي ديگري

از را غذا كردن گرم براي معمولي هايراه ةهم دكني فرض
 هايراه داريد دوست شما صورت اين در ايم.داده دست

 بگيريد. نظر در غذا كردن گرم براي يديگر
102641,3 - - 

عوامل به گيريد،مي قرار  ايمنتظره غير موقعيت در وقتي
 - - 101040,7كنيد.مي فكر اندداشته دخالت آن در احتماالً كه مختلفي

-مي كه را آنچه ةهم كنممي سعي ،مخوانمي كتابي وقتي
 - - 104242 كنم. مجسم خوانم،
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 كرمانشاه استان در پاسخگويان خالقيت سنجش متغييرهاي فراواني درصد و فراواني توزيع .2جدول

 آزمونپس در

 هاگويه
 موافق موافق كامالً
 درصدفراواني

 درصدفراوانيفراواني
فراواني

سعي معموالً ،مشومي روبهرو دشواري خيلي ةلأمس با وقتي
 - -53663,8 بيابم. لهأمس حل براي مناسبي راه كنممي

 كه مدرياب ناگهان و مباش ايوسيله ساختن سرگرم اگر
 كنم، پيدا را آن نتوانم اگر شده، گم آن از مهمي ةقطع

 سازم. مي ديگري ةقطع آن جايبه
- - 40848,6 

 35442,1 - - كنيد؟مي طرح مشكلي االتؤس شما ديگران، نظر به آيا
خيلي وسايل دستكاري و علمي هايآزمايش دادن انجام از

 - - 42150,1 .برممي لذت
 بخواهند شما از منتظرهغير نحويبه فرادا از ايعده هرگاه
 ةعهد از كنيد، صحبت موضوعي ةدربار دقيقه پنج از بيش

 ؟آمد يدبرخواه كار اين
- - 36243,1

 تا بايد آن در كه كنيد شركت ايمسابقه در ناچار به اگر
 شروع "ج" حرف با كه را بسياري هايكلمه امكان حد
 ؟آمد خواهيد بر كار ينا ةعهد از نماييد، بيان شوند،مي

- - 31337,3

 كاربردهاي ،اشياء معمولي كاربرد از غير داريد دوست آيا
 30436,2 - - ؟بگيريد نظر در آنها براي ديگري

 از را غذا كردن گرم براي معمولي هايراه ةهم دكني فرض
 هايراه داريد دوست شما صورت اين در ايم.داده دست

 ؟بگيريد نظر در ذاغ كردن گرم براي يديگر
28934,4 - - 

 عوامل به گيريد،مي قرار  ايمنتظره غير موقعيت در وقتي
 - - 32338,5كنيد.مي فكر اندداشته دخالت آن در احتماالً كه مختلفي
 كه را آنچه ةهم كنممي سعي ،مخوانمي كتابي وقتي

 - - 47556,5 كنم. مجسم خوانم،مي
 

 خالقيت افزايش منظوربه آموزاندانش مهارتي ايهكالس اثربخشي بررسي
 آزمونپس و آزمونپيش بخش در
 شده پرداخته آزمونپس و آزمونپيش ةمرحل در متغيرخالقيت ةمقايس به قسمت، اين در

 است. شده استفاده مستقل t آزمون از فوق متغيرهاي ميانگين تفاوت بررسي براي ،لذا است.
 مقدار كه است هشد مشخص آزمونپس و آزمونپيش بخشدو از حاصل ميانگين اساس بر

 ةدهندنشان امر اين كه است رسيده آزمونپس در 20,41 به آزمونپيش در 19,85 از آن
 است. آزمونپس ةمرحل در آموزاندانش خالقيت ميزان بر فردا مهندسان ةدور اثرگذاري
 داده قرار ييدأت مورد درصد95 حسط در را نظر مورد فرض نيز t دارمعني آزمون ،همچنين
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 خالقيت ميزان افزايش سبب مهارتي ةدور كه گفت توانمي درصد 95 اطمينان با ،لذا است.

  ).4و 3 شماره هاياست(جدول شده آموزاندانش در
 

 آزمونپس و آزمونپيش ةمرحل در خالقيت ميانگين .3 جدول
Group Statistics 

tests N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
خالقيت pretest 2467 19.85 5.569 .112

post test 1026 20.41 5.808 .181
 

 آزمونپس و آزمونپيش در خالقيت داريمعني  سطح و تي آزمون .4 جدول
Independent Samples Test

Levene's 
Test for

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t Df
Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference

Lower Upper

خالقيت

Equal 
variances 
assumed

1.112 .292 -
2.657 3491 .008 -.557 .210 -.967 -.146

Equal 
variances 

not 
assumed

-
2.611 1.847E3 .009 -.557 .213 -.975 -.139

 گيرينتيجه و بحث
 راستاي در محورمسئله آموزش رويكرد با فردا مهندسان تربيت ملي طرح آموزشي هايدوره

 21 و 19 ةماد ،1404 افق در ايران اسالمي جمهوري اندازچشم سند اهداف به دستيابي
 تحقق و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كاري منشور كشور، ةتوسع پنجم ةبرنام قانون
 ايحرفه و فني آموزش سازمان طرف از باراولين براي مهارت)، يك حداقل ايراني (هر شعار
 است. شده آغاز كرمانشاه استان جمله از مختلف هاياستان در 1391 سال تابستان از كشور

 ساير همچنين و بيرستاند و راهنمايي ابتدايي، هايدوره آموزاندانش براي هاآموزش اين
 رايانه، زيردريايي، ساخت رباتيك، جون هاييرشته در مهارت جوياي جوانان و نوجوانان
 سوخت با هايماشين الكترونيك، تجارت و بورس سايت، طراحي سازي،متحرك و انيميشن

 ازيسعروسك بافي،گيوه ماكاروني، هايسازه كامپوزيتي، و پالستيك قطعات توليد شيميايي،
 تجهيزات و دوره دي سي جزوه، شامل آموزشي ةبست ها،دوره تمامي براي و است شده برگزار
 و آموزيمهارت فرهنگ تقويت ،كليطوربه است. شده تهيه هاپروژه اجراي براي نياز مورد
 نظري، هايرشته در آموزاندانش مهارت افزايش و ءارتقا آينده، كار نيروي سازيآماده

 مادگيآ و تحصيلي هدايت آينده، براي ماهر انساني نيروي تربيت مهارتي، خبگانن شناسايي
 ايجاد ،آموزاندانش در نوآوري و خالقيت ةروحي تحقق و تقويت آينده، مشاغل كسب براي
 از سالم رقابت و گروهي كارة روحي افزايش و پايه هايمهارت فراگيري براي الزم ةانگيز

 ساير خالف بر محورمسئله آموزشي هايدوره در است. بوده طرح اجراي هايضرورت
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 شودمي اجرا كارآموز توسط مشخص عملي ةپروژ چندين مربي، هدايت با آموزشي، هايشيوه

 نياز مورد هايشايستگي و توانايي پروژه، ةارائ و عملي هايفعاليت انجام حين در فراگيران و
 متغيير بر آزمونپس و آزمونپيش ثيرأت از آمده دستهب نتايج اساس بر د.نكنمي كسب را

 بسيار آموزاندانش خالقيت بر مهارتي هايدوره برگزاري كه شد مشخص ،خالقيت مهارتي
 مباحث از مشكل االتؤس طرح در خالقيت چون مهمي عوامل در اثرگذاري اين است. اثرگذار
 زيادي ثيرأت انتزاعي اتتفكر منتظره، غير مسائل به نسبت گفتگو و بحث در خالقيت درسي،

 سبب تواندمي زاخالقيت مسائل آموزش كه داد نشان مطالعه اين ،همچنين است. تهشدا
 مهارتي هايدوره كه گرفت نتيجه توانمي شود. آموزاندانش عمل ابتكار و خالقيت ءارتقا

 رحط رياضي، مسائل حل مانند ذهني و انتزاعي تفكر هايزمينه در خالقيت افزايش سبب
 نتايج است. شده مسئله حل براي جديد هايشيوه كارگيريهب و آن به پاسخ و مشكل االتؤس
 )2001( فاسكو و )1981( دومينوسكي و جكوبس هاييافته با بررسي اين از آمده دستهب

 به زاتحرك درسي موضوعات و مسائل آموزش كه كردند بيان آنها دارد. هماهنگي
 به نسبت گيرينتيجه و بحث عمل، ابتكار انتقادي، تفكر يادگيري، ءارتقا سبب آموزاندانش

 گردد.مي آموزشي و درسي موضوعات

  منابع
 رسـانة  انتشـارات  :تهـران  آموزشـي،  سـازمان  در نـوآوري  و خالقيت ).1384( م خانيان، سام

.تخصصي
  سوم. چاپ رضوي، قدس آستان آن، پرورش هايشيوه و خالقيت ).1383( الف حسيني،
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ن يادگيري كارآموزان ثير ارزشيابي تكويني بر ميزاأبررسي ت
اي ي فني و حرفههادرجه دو آموزشگاه ICDLكار رايانه ةحرف

1391استان كردستان سال 
 1حسين باقرپور
 2حسين محمودي سفيدكوهي
3عليرضا سوري

 چكيده
وم روي آوردن به لز ،ها و ابزارهاروش ،بازنگري در سيستم ارزشيابي در سطوح مختلف اهداف

 ناپذيراجتنابرويكردهاي نوين ارزشيابي را چه به صورت پاياني و چه به صورت مستمر 
ثيرات متفاوتي بر روي أي مختلف، تهاآزمونروش تدريس و  ،آموزشي ريزيبرنامه .كندمي

يزان ثير ارزشيابي تكويني بر مأاين مطالعه با هدف بررسي ت .يادگيري و نمرات فراگيران دارند
استان  ايي فني و حرفههادو آموزشگاه ةدرج ICDLرايانه كار ةيادگيري كارآموزان حرف

 ةدرج ICDLرايانه كار ةكارآموزان حرف ةآماري اين تحقيق كلي ةجامع .كردستان انجام شد
به  نفر 140اند كه نفر بوده 221بر  استان كردستان مشتمل ايي فني و حرفههادو آموزشگاه
عنوان حجم نمونه انتخاب ، بهبا استفاده از فرمول كوكران ايگيري خوشهنهصورت نمو

آزمايشي شبه ،هادادهكاربردي و از نظر روش گردآوري  ،فاين پژوهش از نظر هد .اندشده
در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي با استفاده از  هااست و روش تجزيه و تحليل داده

 ايي چند گزينههاشامل پرسش هاابزار گردآوري داده .گرفت صورت SPSS20 نرم افزار
شامل  هاآزمودني ،اين پژوهش در .نظر از استاندارد مهارت اين حرفه بوده استمربيان صاحب

، آزمونپيشپژوهش در قالب طرح دو گروه همسان با  .دو گروه آزمايش و گواه بوده است
در هر دو گروه انجام گرفت و سپس  آزمونپيش ابتدا .آزمون بودي تكويني و پسهاآزمون

طي سه نوبت بر روي  ايي چند گزينههاي تكويني شامل پرسشهاآزمونطي جلساتي 
گونه آزموني دريافت گروه گواه هيچ ،در اين مدت .ها در گروه آزمايش اجرا شدآزمودني

شده در گروه نجامثير ارزشيابي تكويني اأنكردند و در نهايت براي مشخص كردن ميزان ت
نتايج تجزيه و  .آزمون اجرا گرديدپس ،آن با گروه گواه در هر دو گروه ةآزمايش و مقايس

ميزان يادگيري كارآموزان در گروه  ثير مثبت ارزشيابي تكويني برأت ةدهندتحليل نشان
 .آزمايش در مقايسه با گروه گواه بوده است
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 مقدمه

ي آموزشي، هاارزشيابي در فرايند تحصيل، به عنوان يك ابزار براي تضمين كيفيت در برنامه
هدف از ارزشيابي، غافلگير كردن فراگير و محك زدن  .)Crooks.T,2002بسيار مهم است (

 ت به آموزش استبلكه خدم .),Vasiw 2005( داند، نيستميوي با معيار آنچه ن
 آموزاندانش ةشد) ارزشيابي فرايندي است كه از ارزيابي يادگيري كسب1387(محمودزاده، 

 شودميحاصل 
( Taras, 2005). 

بندي است ربوط به اصالحات و درجهم ، ارزيابي عمدتاًمنددر سطح نظامرسد ميبه نظر  
ندهاي يادگيري بين معلمان و ارتباطات در مورد فراي .شوندمينمايش داده ن هاو داده
شود بازخورد چيزي باشد كه به ميتصور  .عنوان بازخورد لحاظ شده استبه آموزاندانش

با اين حال ما هنگام تجزيه و تحليل اطالعات در  .آيدميدنبال يك آزمون يا يك تكليف 
زخورد است ي باهاايم چهار موقعيت كالس درس وجود دارند كه سرشار از فرصتيافته ،عمق

به  هافعاليت معلم از طريق يك آزمون يا تكليف، هنگام بازگرداندن اين .1كه عبارتند از: 
ي هابحث .4كار گروهي و  .3 ،آموزي دانشهاپروژه ةارائ .2 ،و انجام اصالحات آموزاندانش

  Black & Wiliams, 2009) آموز (بين معلم و دانش
 را پاياني و تكويني تشخيصي، سنجش نوع سه دگوينمي 2006 در مانمك و باتلر

ارزشيابي پيامدهاي  .دارد 1967 در اسكريون بنديتقسيم در ريشه كه كرد متمايز توانمي
استفاده شده است، ارزشيابي پاياني ناميده  هايادگيري كه جهت تعيين سطوح يا صالحيت

ي جهت بهبود يادگيري، فراهم بازخورد ،آموزاندانشارزشيابي كه براي معلمان و  .شده است
پاياني و  تواند منحصراًمياز نظر تئوري ارزشيابي  .شودميكند ارزشيابي تكويني ناميده مي
ارزشيابي تكويني ذاتاً داوري ارزشيابي را شامل  ،ارزشيابي باشد، با اين حال ةعنوان خاتمبه

تصور  زشيابي پاياني + بازخوردرا ةتوان به مثابميارزشيابي تكويني  را  ،بنابراين .شودمي
  .)(Taras, 2005كرد

آموزشي، يعني زماني كه هنوز  ةآزموني است كه در طول دور اي)،(مرحله آزمون تكويني
طور به گيري است،فعاليت آموزشي مدرس در جريان است و يادگيري فراگيران در حال شكل

ت فراگيران و هدايت پيشرفت شود و هدف آن شناسايي نقاط ضعف و قوميمستمر برگزار 
در ارزشيابي تكويني مدارك و شواهد  .)2008(پاول و همكاران، باشدميتحصيلي آنها 

آوري، تفسير و ارزيابي شده است و سپس معياري نيازهاي يادگيري، جمع ةيادگيري در ساي
 .William, 2006)سازد (ميجهت مواجهه با اين نيازها 

يادگيرندگان و  ةند پيگيري و تفسير شواهد براي استفادارزشيابي تكويني به فراي
شان، كجا هستند، نياز دارند به گويد يادگيرندگان در يادگيريميمعلمانشان اشاره دارد كه 

كلي، مسئوليت توسعه و طور) به(ARG1, 2002  .رسندميكجا بروند و چگونه بهتر به آنجا 
يان خصوصي در نظر گرفته شده است كه بايد اجراي عمليات ارزشيابي تكويني براي  مرب

.ي جذابشان در خصوص  ارزشيابي تكويني را در كالس درس كارآموزان پيدا كنندهاروش
(Black & William, 1998) 

1. Assessment Reform Group 
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براي  ايتواند و نبايد شامل رهنمودهاي بستهميدر حال حاضر تحقيقات روي ارزشيابي ن

 & ,Black, Harrison Lee, Marshall)شود مياين باشد كه چگونه ارزشيابي انجام 
Wiliam, 2003).  

 از مدتدر بلند جامعه كه كندمي بيان  استامپن از نقل به  جي فوستر ،2004 سال در
 ةعرص در را دانش انتقال ةشيو و تفكر كه است آموزشي فرايند بكارگيريبه متمايل سو يك

 و سنجش بر مبتني كه دارد ارزشيابي ندفراي به تمايل ديگر سوي از و دهد آموزش زندگي
 گردآوري آموزش و يادگيري ضمن در كه باشد دقيقي اطالعات اساس بر و عادالنه قضاوت

 با ارتباط بدون حقايق، از آموزاندانش ذهن انباشتن و پركردن به حد  از بيش كيدأت .شود
 آموزشي رويكرد در .است آموزشي يهابرنامه ميناكا و شكست عامل زندگي يهاواقعيت
 با آن از ارزشيابي و آموزشي سازماندهي ،هابرنامه ابزارها، ،هاروش ،هاهدف ،)پاياني(مدارنتيجه
 اين در .گيردمي صورت است، مشاهده قابل رفتار همان كه نهايي ةنتيج و بازده به توجه

 ارزشيابي ةشيو و غيرمنعطف و بسته يادگيري، محيط فعال؛ معلم، منفعل؛ آموز،دانش رويكرد
 مدار، -فرايند آموزشي رويكرد در كه درحالي .است كتبي يهاآزمون بر مبتني عمدتاً
 ةتوسع به توجه با آن از ارزشيابي و آموزشي سازماندهي ،هابرنامه ،ابزارها ها،روش ها،هدف

 محيط فعال؛ آموزدانش رويكرد اين در .گيردمي صورت تفكر هايمهارت و ذهني فرايندهاي
 و گرهدايت و كننده ترغيب -كننده تسهيل معلم، نقش شناختي؛ فرايندهاي مشوق يادگيري

 آموزاندانش به مستمر بازخوردهاي ةارائ و عملكرد ةمشاهد مبتني بر نيز ارزشيابي ةشيو
 بهنگام، بازخوردهاي ةارائ و يادگيري و آموزشي فرايند مستمر تحليل بر رويكرد اين .است
 .دارد كيدأت آموزشي اهداف به بخشيدن قتحق براي

 ثيرأت خصوصدر ميمحك شواهد كه وجودي با گويندمي 1998 سال در ويليام و بالك
 نشان هابررسي دارد، اما وجود آموزاندانش تحصيلي پيشرفت بر تكويني سنجش مثبت

 انجام به ايعالقه معلمان نباشد، فراهم درس كالس در آن اجراي براي شرايط اگر دهندمي
  .ندارند آن دادن

 بايد آموزدانش و معلم اينكه اول :كرد توجه مهم ةنكت دو به بايد تكويني سنجش از استفاده در
 شاگرد و معلم آن چه درك براي الزم ابزارهاي اينكه دوم يابد، بهبود تواندمي آنها عملكرد بدانند
 ,White & Frederiksen )1998( .باشد آنها اختيار در بايد دارند، نياز خوب عملكرد براي

 .بخشدميدهد كه ارزشيابي تكويني چگونه يادگيري را بهبود مييك نشان  ةدياگرام شمار
 
 
 
 
 

 
 

 (S.M. Curtis 2011)بخشد ميچگونه ارزشيابي تكويني چگونه يادگيري را بهبود  .1دياگرام 

 پيامدهاي يادگيري را بهبود مي بخشد بوسيله
 

 ارزشيابي تكويني هاي استفاده شده توسطبازخورد

هاييك فرايند كنترل شده توسط مربي كه ارزيابي مربي بهبود تدريس
هايادگيري آگاهي بخش مختلف در دانش، مهارت

 آموزانبهبود فرايندهاي يادگيري دانش آورد.وجود ميهآموزان بشو توانايي دان
 آموزدانش

 بهبود درك اهداف يادگيري و معيارهاي ارزيابي
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 تدريس بهبود جهت تكويني ارزشيابي از استفاده
) ارزشيابي عموماً منجر به افزايش رضايت CAT(1ي ارزشيابي تكوينيهاكنيكدر ت
 آموزاندانشمستقيم روي يادگيري ثيرات غيرأشود ولي تمياز تدريس  آموزاندانش

اگر استفاده از ارزشيابي تكويني جهت آگاه ساختن تغييرات در تدريس باشد الزم  .دگذارمي
به هم پيوند بزنيم تا پيامدهاي س بعدي را با يادگيري ي تدرياست كه به وضوح معيارها

 .Harwood & Cohen, 1999)( را بهبود ببخشيم آموزاندانشيادگيري 

 آموزاندانشاستفاده از ارزشيابي تكويني جهت هدايت فرايندهاي يادگيري 
در  .استداراي ابهام  تمايز ميان فرايندهاي ارزشيابي تكويني با تعليم و تربيت و يادگيري،

ي ارزشيابي تكويني هاو معلمان، فرايند آموزاندانشانواع خاصي از تعامل ميان  ،حقيقت
االت ؤو پاسخ به س آموزاندانشال از ؤتواند پرسيدن سميبه عنوان مثال، يك مربي  .هستند

را  آموزاندانشمربي هر دو نوع فعاليت پرسش و پاسخ  .آنها را تحت كنترل داشته باشد
ي بعدي ها، به سرعت، واكنشهامربي با استفاده از اين ارزيابي .كندميو ارزيابي  تفسير

عنوان بازخوردي به پرسش و پاسخ معلمان به .كندميپرسش و پاسخ را تنظيم و طبقه بندي 
مربي  .كندميشان عمل هايي در يادگيريبراي كمك به آنها در جهت فهم خأل آموزاندانش

 .)Perrenoud ,1998( كند كه تغييرات را ايجاد نمايدميش از طريق تعامل، تال

 تكويني ارزشيابي اجراي يهاشيوه
 شود كه عبارتند از: ميي مختلفي اجرا هاارزشيابي تكويني به روش

 و هاتوانايي ،هاموفقيت از بصري ةارائ يك شامل مجموعه اين: كارپوشه يا فوليو پورت�
  .باشدمي زمان طي در آموزدانش پيشرفت

 است يادگيرنده يهافعاليت و هاويژگي رفتارها، از فهرستي: ليست چك يا وارسي فهرست�
 موردنظر و مطلوب هايويژگي از آموزدانش فعاليت و كار حاصل ةنتيج كندمي تعيين كه

 .نه يا است برخوردار
 ) ...و جوركردني ي،اچندگزينه( عيني يهاآزمون انواع: تحصيلي پيشرفت يهاآزمون از استفاده�
 شفاهي هايپرسش از استفاده�
 ارزشيابي تكويني از پنج مرحله تشكيل شده است: ةبهين ةيك چرخ�

تعيين اهداف، تعريف اهداف و نتايج در نظر گرفته شده و راهبردها)( ريزيبرنامه�
آوري شواهد و مداركجمع�
ين نتايج در نظر ي بهاتفسير (تجزيه و تحليل و تفسير شواهد، برآورد فاصله�

شده)شده و مشاهدهگرفته
) هاجهت بستن فاصله ها(اجراي مداخله كارگيريتصويب و به�
 ;Birenbaum, 2007( ها)شي  مداخالت در بسته شدن شكاف(ارزيابي اثربخ ارزيابي�

Birenbaum, 2009(

1. Classroom Assessment Techniques 
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ستگي شود بميارزشيابي تكويني به روحي كه در آن دميده  ةآميز چرخاجراي موفقيت

كند، مانند ميتحقيقات به شرايط مختلف فرهنگ كالس كه يادگيري را تسهيل  .دارد
 ,Black & Wiliam) ;ارزيابي و ارزيابي همكار)(خود بيدر ارزشيا آموزاندانشمشاركت 

انتقادپذيري، گفتگو، آزادي  ،همكاري شفافيت، انصاف، اعتماد و احترام متقابل، ،(2006
 .بستگي دارد  (Tishman, Perkins, &Jay, 1995) ...انتخاب و غيره

، ارزشيابي تكويني ةشده در زميني انجامهامحققين اين پژوهش با بررسي پژوهش
ثير ارزشيابي تكويني بر فرايند ياددهي و يادگيري در سيستم أتاكنون در خصوص ت

هاي پژوهش، در اند ولي در مفهوم عاميافت نكرده، پژوهشي ايي فني و حرفههاآموزش
يادگيري سيستم آموزش نظري  -ي ياددهيهاثير اين نوع از ارزشيابي در فرايندأمختلفي ت

تكويني شيابي زثير مثبت ارأت ةدهندهمگي آنها نشان مورد بررسي قرار گرفته است كه تقريباً
 .انديادگيري بوده-در فرايند ياددهي

ي تكويني بر پيشرفت هاونآزمثير أبررسي ت"تحقيقي با عنوان  ،)1371( سپاسي
هدف آن  .انجام داده است "كالس سوم راهنمايي در دررس رياضيات آموزاندانشتحصيلي 

ي تكويني در طول يك سال تحصيلي در هاآزمونبود كه نشان دهد اجراي چه تعداد 
ثر است و به اين نتيجه رسيد كه چنانچه ؤدر درس رياضي م آموزاندانشپيشرفت 

 ،(سه بار در هر ثلث) طي يك سال تحصيلي انجام پذيرد ي به تعداد متوسطويني تكهاآزمون
ي تكويني بر معدل سال تحصيلي هاآزمونزياد)  (كم و هامقايسه با ساير فراواني در

 .ثير بيشتري خواهد داشتأدرس رياضيات ت آموزاندانش
يادگيري نقش ارزشيابي مستمر در تعميق ") در تحقيقي با عنوان 1384( حقيقي

با مشخص كردن  "1383-84راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي  مدو ةپاي آموزاندانش
آموزش و پرورش شهر تهران دست به  16-12-9-5-1از مدارس ابتدايي مناطق  اينمونه

طور تصادفي انتخاب هاي كنترل و آزمايش بهگروه ،در اين تحقيق .آزمايشي زدتحقيق نيمه
متغير مستقل كه برگزاري ارزشيابي مستمر بود نتايج حاصل از تحليل  ةائشده و بعد از ار

دار است و متفاوت و داراي تفاوتي معني ،نشان داد كه سطح يادگيري در دو گروه ،اطالعات
ي كه آموزاندانشدار بين يادگيري مبتني بر وجود تفاوت معني ،اصلي تحقيق ةفرضي

ي كه تنها ارزشيابي پاياني آموزاندانشعمل آمده و يادگيري ارزشيابي مستمر از فعاليت آنها به
.ييد كردأت ،آيدمياز فعاليت آنها به عمل 

كه در آن عملكرد با يك هدف مقايسه  اي(نظريه با تكيه بر ديدگاه مالكي1ايرازيان
كي، گويد در ديدگاه مالمياو  .ابتدايي انجام داده است آموزاندانش ةشود) پژوهشي دربارمي

به حد تسلط  آموزاندانشعنوان عاملي براي اصالح يادگيري و رساندن به نجش تكوينياز س
قبل از  آموزاندانشاو دريافت  .بازخورد دادن نقش اساسي دارد ،واقع در .شودمياستفاده 

درصد موفق شدند در  20ي تكويني مورد آزمايش قرار گيرند، فقط هاآزمون ةاينكه به شيو
 80در حالي كه پس از اجراي سنجش تكويني،  .بگيرند 17معادل  ايپايان ترم نمرهامتحان 
، به نقل از 1992(ايرازيان خود را به سطح مورد نظر برسانند توانستند آموزاندانشدرصد 

  .)1386 يادگارزاده

1. Airasian.P.W 
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عنوان ابزاري هاي واكنشي بهكارت"و همكاران پژوهشي تحت عنوان  )2002( كاستلو

 ةدر زمين آموزاندانشاين پژوهش به بررسي برداشت  .اندانجام داده "رزشيابي تكوينيجهت ا
وضعيت كالسي  ةدر زمين 1هاي واكنشيبر روي كارت هاثيرگذاري دروندادهاي آنأتة نحو
هاي شاخصي هستند كه بر اساس آن هر يك از هاي واكنشي، كارتكارت .پردازدمي هاآن

تحرير در  ةكالس خود به رشت ةهاي روزمررا در ارتباط با فعاليت نظرات خود آموزاندانش
ثير أت هامعتقد بودند كه اين كارت آموزاندانشتحقيق اين بود كه  ةترين نتيجمهم .آورندمي

مربيان نيز  .دهدميرا با مربيان افزايش  هادارد و ارتباط آن هامثبتي بر وضعيت كالسي آن
 و پيشنهادهاي خود را در ارتباط با تكاليف، هانظرات، پرسش وزانآمدانشگزارش كردند كه 

.ارائه دادند هاهاي گروهي كالسي آنمحتواي دروس و فعاليت
اقدام به  ،در يك پژوهش گسترده 2005در سال  2اقتصادي ةسازمان همكاري و توسع

 ،انگليس ،نماركدا ،استراليا ،ي كاناداهادانشگاه ةاجراي سنجش تكويني در مدارس متوسط
نتايج اين پروژه نشان داد كه سنجش تكويني  .ايتاليا و نيوزلند كرده است ،فنالند ،اسكاتلند

ثير انگيزش أنتايج همچنين ت .ي مورد استفاده در تدريس داردهاوابستگي زيادي به روش
 آموزاندانشمشاركت  ،مشخص بودن اهداف يادگيري ،وجود شرايط مناسب در كالس ،معلم

 .كيد قرار داده استأرا مورد ت آموزاندانشي سنجش بر بهبود هادر سنجش و تنوع روش
ي مربوط به كاربرد سنجش تكويني در كالس درس به هادر مورد پژوهش 4و بل 3كوي
 اند:كليدي اشاره كرده ةپنج نكت

.به هدفبراي رسيدن  آموزاندانشو مشاركت معلم و  هاآن فهم ،درگيري با اهداف يادگيري.1
.آموز براي فهم استانداردهاي عملكرد مطلوبكمك به دانش.2
.آموز در سنجش خودمشاركت دانش.3
كند گام بعدي يادگيري را تشخيص ميآموز كمك بازخورد دادن كه به معلم و دانش.4

.دهند و بشناسند
.توانند كارشان را بهبود ببخشندمي آموزاندانشايجاد اطمينان از اين كه .5

 پژوهشضرورت 
ي آخر قرن بيستم در برخي آثار و نشرياتش، به ضرورت توجه و هايونسكو در سال

گويي  .ي فراروي بشر در قرن بيست و يكم اشاره كردهاراهكارهايي براي مواجه با چالش
با الگوهاي جديد احساس  هاضرورت تغيير الگوهاي آموزش رايج و سنتي و جايگزيني آن

روي خودش ي پيشهاي آموزشي را براي مواجهه با چالشهاد نظاماين الگوها باي .شودمي
درسي است و  ريزيبرنامهي آموزشي، تغيير در الگوهاي هايكي از عناصر نظام .آماده كند

يي كه هامحققاً يكي از قسمت .كيد قرار گرفتأمورد ت 2001ضرورت اين تغيير در كنفرانس 
رد و ادعا نمود كه تغييرات مذكور در اين مورد بايد بر آن اشاره ك ريزيبرنامهتوان در مي
ي هابا توجه به هزينه .باشدمييادگيري و ارزشيابي تحصيلي -ي ياددهيهال گردد، روشااعم

1. Reaction Cards 
2. Organization for Economic Co-operation and Development 
3. Cowie,B 
4. Bell,B 
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زياد زماني، مالي و انساني كه در امر آموزش و فرايند تعليم و تربيت در جهت يادگيري 

مند شده و در مسيري هدايت ش ما بهرهشود، الزم است كه فرايند آموزميفراگيران صرف 
يادگيري و پيشرفت -شود كه اين فرايند به نتيجه و هدف مطلوب خود كه همان ياددهي

  .تحصيلي است، منتهي شود
 ي تحقيق حاضر عبارت اند از:هابر اين اساس اهميت و ضرورت

،ي مهارتيهاروشن كردن اهميت ارزشيابي مستمر از كارآموزان حرفه�
 ،بهبود فرايند تدريس و يادگيري توسط مربيان كمك به�
،ي تدريس اثربخش توسط مربيانهاو استراتژي هاكارگيري روشبه�
،ي آموزش مهارتهاكيفيت آموزشي و يادگيري در دوره ءارتقا�
سازي مقدمات استقرار نظام تضمين كيفيت در سازمان آموزش فني و كمك به فراهم�

،ايحرفه
،نفععالقه و ذيي ذيهاظام آموزشي به گروهكمك به پاسخگويي ن�
ي هامنظور بهبود، ارتقاء و تضمين كيفيت در دورهپيشنهادهاي مفيد و سازنده به ةارائ�

.آموزش مهارت
 ةمورد قبول هم عنوان يك روش ارزشيابي،به ي تكويني،هاآزموناز آنجا كه استفاده از 

 هاطرح درس ،ي آموزشيهانكه در بيشتر گروهباشد و با توجه به ايميمتخصصان امر آموزش 
 ةحاضر، محققين براي تهي ةدر مطالع ،لذا .شوندميبدون توجه به اين نوع آزمون ارائه و اجرا 

درس و برگزاري يكي از دروس كه تدريس به ايشان واگذار شده بود، به اين موضوع توجه 
اند تا با آموزشي، كوشيده ةدور ي تكويني در طول يكهاآزمونخاصي نموده و با گنجاندن 

  .هدايت تحصيلي دانشجويان، آنها را به مطالعه و فراگيري مستمر اين درس ترغيب نمايند

 پژوهش هدف
 ةآموزان حرفثير ارزشيابي تكويني بر ميزان يادگيري مهارتأبررسي ت ،هدف از اين تحقيق

ICDL باشدمي استان كردستان ايهاي فني و حرفهآموزشگاه 2 ةدرج. 

 پژوهش ةفرضي
ي فني و هادو آموزشگاه ةدرج ICDLرايانه كار  ةميان يادگيري آن دسته از كارآموزان حرف

آيد در مقايسه با ميعمل استان كردستان كه ارزشيابي تكويني از فعاليتشان به ايحرفه
آيد، تفاوت معناداري وجود دارد ميعمل كارآموزاني كه تنها ارزشيابي پاياني از فعاليتشان به

 .ثير مثبتي در ميزان يادگيري كارآموزان اين حرفه داردأو ارزشيابي تكويني ت

 پژوهش متغيرهاي
ارزشيابي تكويني: بخشي از فرايند آموزشي است كه در جريان آموزش متغير مستقل: 

عملكردي، آزمون يي مثل گفتگو، مشاهده، آزمون هاجاري است و معلم با استفاده از شيوه
در راستاي هدف  آموزاندانشي هاآموخته ةكتبي يا شفاهي و غيره اطالعاتي را در زمين

سپس با توجه به اين اطالعات و اهداف آموزشي و  .كندميآموزشي موردنظر گردآوري 
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، بهبود و اصالح آموزاندانشبه جزئيات پيشرفت  آموزاندانشهمچنين تجارب قبلي 

 .كندميبعدي آموزش را طراحي  ةورزد و مرحلمييا اصالح آموزش مبادرت يادگيري آنان 
رايانه كار  ةي تستي از استاندارد مهارت حرفهاآزمون ةوسيلتحقق يافتن آن در اين تحقيق به

ICDL ال بوده استؤس 30دو شامل سه نويت آزمون از سه فصل آموزش و از هر فصل  ةدرج. 
ترين تعريف براي يادگيري، مربوط به هيلگارد و ي: معروفميزان يادگيرمتغير وابسته: 

پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل  ماركوئيز است: يادگيري به فرايند ايجاد نسبتاً
ي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر هاتوان آن را به حالتميد و نشومي، گفته تجربه است

 )1379 ،(سيف .بت دادنس ،آيدميخستگي يا داروها پديد  ،بيماري
ي هاي يادگيري يا تواناييهاانواع بازدهي ،)1379( رابرت گانبه به نقل از سيف

عمل  ة(دانش شيو ي ذهنيهامهارت .1شده را پنج نوع ذكر كرده است كه عبارتند از:آموخته
دهاي راهبر .3 ،)ها(قادر بودن به بيان انديشه اطالعات كالمي. 2 ،كار) ةيا اطالع از نحو

(اعمال حركتي  ي حركتيهامهارت .4 ،(كنترل فرايندهاي دروني يادگيرنده)  شناختي
يي از هاي مشخص به صورت انتخابهاجاي عملكرد(تمايالتي كه به هانگرش .5 ،يافتهانسجام

ي هاپاسخگويي به پرسش، ميزان يادگيري در اين پژوهش .كنند)ميجانب يادگيرنده جلوه 
دو مشتمل بر سه  ةدرج ICDLرايانه كار  ةف آموزشي استاندارد مهارت حرفمنطبق با اهدا

.باشدميال ؤس 30نوبت آزمون از سه فصل آموزش و  از هر فصل 

 پژوهش روش
پژوهش حاضر  در هاروش گردآوري داده .است 1پژوهش حاضر از نوع هدف كاربردي

كار رايانه ةآموزان حرفاز مهارتنفر  221آماري شامل  ةجامع .است 3از نوع پيمايشي2توصيفي
ICDL طور تصادفي استان كردستان هستند كه به ايي فني و حرفههادو آموزشگاه ةدرج
فرزانگان، مرينوس) و  (كسري، زانيار، پاسكال، نفر از پنج آموزشگاه شهر سنندج 140تعداد 

ان و جدول مورگان دو آموزشگاه شهر مريوان (پيشروان، رايان) با استفاده از فرمول كوكر
به  ي كسري، پاسكال و رايانهانفر از آموزشگاه 76از اين تعداد  .عنوان نمونه انتخاب شدندبه

ي فرزانگان، مرينوس هانفر از آموزشگاه 64نفر مرد) و  32نفر زن،  44عنوان گروه آزمايش (
ي آزمايش و هاگروه .عنوان گروه گواه انتخاب شدندنفر مرد)  به 19 ،نفر زن 45و پيشروان (

 .اندصورت همسان و همگن انتخاب شدهگواه به
 .آزمون در بوده استي تكويني و پسهاآزمون ،آزمونپيششامل  هادادهآوريابزار جمع

رايانه كار  ةآموزي حرفپرسش  مربوط به استاندارد مهارت 40به تعداد  آزمونپيشدر ابتدا 
ICDL ي تكويني براي گروه هاآزمونسپس  .عمل آمدبهنمونه  ةدو از كل جامع ةدرج

آزمايش طي سه مرحله انجام شد كه در هر مرحله يك توانايي از استاندارد مهارت حرفه به 
نظر االت آزمون از مربيان صاحبؤس ةپرسش مورد آزمون قرار گرفت، جهت تهي 30تعداد 

روش تحليل  .ه شده استال استفادؤي و مميزي سدر طراح ايسازمان آزموش فني و حرفه

1. Research  Applied 
2. descriptive 
3. survey 
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افزار استنباطي با نرمآمار استفاده از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و  ،هايافته
spss و 1ي لونهاآزموني پژوهش از هابوده است، بدين ترتيب كه براي آزمون فرضيهt 

.استيودنت استفاده شده است

 پژوهش يهايافته
ي هاي برگزارشده در گروههاآزمونگين و انحراف معيار نمرات يك مقدار ميان ةجدول شمار

.دهدميآزمون را  نشان ي تكويني و پسهاآزمون، آزمونپيش
 

 ي آزمايش و گواههاي برگزار شده در گروههاآزمونميانگين و انحراف معيار نمرات .1جدول 
گروه كنترلگروه آزمايش عنوان

 آزمونپيش
 46 76 تعداد
 38.98 34.61 ينميانگ

 11.93 11.82معيارانحراف

ي تكوينيهاآزمون

 آزمون اول
 46 76 تعداد

 - 46.40 ميانگين
 - 17.91معيارانحراف

 آزمون دوم
 46 76 تعداد

 - 52.72 ميانگين
 - 16.37معيارانحراف

آزمون سوم
 46 76 تعداد

 - 60.65 ميانگين
 - 14.93معيارانحراف

 آزمونپس
 46 76 تعداد

 67.97 74.55 ميانگين
 16.28 16.13معيارانحراف

 
شده توسط فراگيران در ، ميانگين نمرات كسبآزمونپيش ةطبق جدول فوق در مرحل

) 34,61( دست آمده در گروه آزمايشهميانگين ببيشتر از  كه ،بوده 38,98برابر  گروه كنترل
به تدريج ميانگين نمرات گروه  ،طي سه نوبت ايي مرحلههامونآزخذ أليكن با  .بوده است

  .آزمايش رو به افزايش يافته است
آزمون در هر دو گروه آزمايش و دهد ميانگين نمرات پسمياين جدول همچنين نشان 

مقدار افزايش ميانگين در گروه  ،بيشتر بوده است، ليكن آزمونپيشگواه از ميانگين نمرات 
  .شتر از گروه كنترل بوده استآزمايش، بي

1. Levene 
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ي پژوهش به شرح ذيل هايافته ،از نگاه آمار استنباطي و با توجه به فرضيه پژوهش

 باشد:مي
 

ميانگين نمـرات   آزمون گروه آزمايش، عنوان ميانگين نمرات پس، بهاين آزمون  در
      اگـر   .باشدمي 05,0خطاي مجاز  .ون در گروه گواه و آزمپس

 .گرددميتأييد    شود و فرض ميرد   فرض 
باشند مي 30بزرگتر از  هامشخص نيست و تعداد نمونه هااز آنجا واريانس جامعه

 ةبا استفاده از آزمون مقايس spssافزار ستفاده از نرمتحليل داده با ا ،لذا .
گيري در خصوص براي تصميم .گيردميو فرض برابري واريانس صورت  هاميانگين جامعه

از آنجايي  .انجام شد 1آزمون لون ،ي برابري يا عدم برابري واريانسهاانتخاب يكي از وضعيت
ي مورد هاي گروههاشود كه ميانگينمي، مشخص است  P=0.901 > 0.05كه در آزمون لون

دو نشان داده  ةدر جدول شمار ،SPSSافزارنتايج تحليل با استفاده از نرم .، برابر استمطالعه
 .شده است

 
 هابا فرض برابري و عدم برابري واريانس  tنتايج آزمون  .2جدول 

. 

آزمون لون جهت 
بررسي برابري 

 واريانس
 برابري ميانگين tآزمون 

F 
سطح 

 tمعناداري
 ةدرج

 آزادي
سطح 

 معناداري
(دوطرفه)

اختالف 
ميانگين

انحراف 
 استاندارد

تفاوت ضريب 
 %95اطمينان 

حد باالحد پايين
فرض 
برابري 
واريانس

.015.901-2.393138.018-6.5772.74837-12.011-
1.143

-12.018-6.5772.75055-2.391133.55.018-  واريانسبرابري فرض عدم
1.137

 
باشد مي 2,393برابر  هاآزمون با فرض برابري واريانس ةآمار  tمقدار  ،طبق جدول فوق

 ي استيودنتtجدول تابع توزيع  tكوچكتر از مقدار ،اين مقدار ،كه بنا بر فرض عنوان شده
  :بوده است )-1,646(

بوده  t، P<0.05عنايت به اينكه در آزمون آزمون و  همچنين با  ةآمار  tتوجه به مقدار  با 
يعني ميانگين نمرات پس  .گرددميتأييد  شود و فرضميرد  نتيجه فرض  در .است

توان نتيجه گرفت كه مي ،بنابراين .آزمون در گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه بوده است
  .يادگيري كارآموزان دو داشته است ثير مثبتي در ميزانأي تكويني تهاآزمون
 

1. Levene 
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 گيري بحث و نتيجه

ثير مثبت ارزشيابي تكويني در ميزان يادگيري أنتايج حاصل از پژوهش حاضر حاكي از ت
با نتايج اندرسون  هااين داده .بوده است دو  ةدرج ICDLرايانه كار  ةكارآموزان حرف

 اوراوان ،)1993( زاستنف ،)1995( مركوفر ،)1992( ايرازيان ،)1995( ، مواريج)1992(
همسويي داشته و حاكي از  )1373( سپاسي ،)1383( يادگارزاده ،)2003( كلكر ،)2004(

دريافت بازخوردهاي مثبت را در طي فرايند آموزش براي  ةآنند كه ارزشيابي مستمر زمين
 .كندميرا فراهم  هاكند و موجبات پيشرفت تحصيلي آنمييادگيرندگان فراهم 

ما بايد يك  ،اندارزشيابي توسعه نيافته ةرسد كه اگر هنوز مدارس در زمينميبه نظر 
، به آن آشنا هستند آموزاندانشآنچه كه معلمان و  ةبا همبراي يادگيري را  فرهنگ ارزشيابي

 ،اوقات  نياز به توسعه دارد كه شامل رهبري ةفرهنگ ارزشيابي در هميك  .پيداكنيم
بازخورد مفيد متقابل  ةئا، ارتعيين ضوابط ،در اهداف توسعه آموزاندانش ن واهمكاري معلم

در  آموزاندانشبه يكديگر و كشف اين چگونه بازخورد براي افزايش يادگيري معلمان و 
  .)(Wiliam,  2011  بهترين حالت به خوبي مورد استفاده قرار گيرد

 گردند عبارتند از:ميپيشنهاداتي كه در ارتباط با موضوع پژوهش ارائه 
نه و بستر ي اجتماعي و آموزشي بدون وجود زميهاتغيير و تحول يكباره در پديده�

شود ميپيشهاد  .مقاومت و انكار جامعه را به همراه دارد فرهنگي براي پذيرش آن، معموالً
م با أمستمر طي فرايند تدريجي و تركيبي تو صورتارزشيابي پاياني به ةتبديل شيو

درسي و غيره صورت  ةبرنام ،اعم از روش تدريس محتوا  هانهيزم ةمناسب در هم تغييرات
.گيرد

.ارزشيابي مستمر فراهم شود ةمساعد جهت اجراي بهين ةزمين�
.امتيازاتي درنظر گرفته شود ،كنندميبراي مربياني كه از روش ارزشيابي تكويني استفاده �
ي تكويني مورد هاآزمون ةوسيلبه آموزاندانشپيشرفت  ،پس از تدريس هر واحد يادگيري�

براي اين كار الزم است يك واحد درسي به واحدهاي كوچكتر تقسيم  .ارزشيابي قرار گيرد
نياز پيش ،طوري كه واحد يادگيري يكمراتب بهصورت سلسلهگردد و و تدريس آنها به

.واحدگيري دو الي آخر باشد، انجام پذيرد
و  ي الزم داده شودهاي هرچه بيشتر اين نوع ارزشيابي آموزشاجرا ةبه معلمان در زمين�

.يادگيري تشويق شوند-هاي فعال و گروهي در فرايند ياددهيگيري از روشجهت بهره
ي صحيح ارزشيابي در آموزش و هامعلمان و مربيان تربيتي با نقش ارزشيابي و شيوه�

ي ارزشيابي پيدا كنند، هاش شيوهي آموزهاطريق گذراندن دوره پرورش آشنايي الزم را از
صورت مستمر و پاياني به ةدر دو مرحل آموزاندانشتا ارزشيابي عملكرد تحصيلي 

 .تري انجام پذيردمطلوب
شود ميپيشنهاد  ،بنابراين .عالقه دارند انجام تكاليف خود را به تعويق اندازند آموزاندانش�

ي تكويني هاآزمونمطالب كه در  ةراي مطالعخود را مجبور كنند تا ب آموزاندانشمعلمان 
خود را  احتماالً ،آموز بداند بزودي آزموني در پيش دارددانش راگ .خواهند آمد تالش كنند

.براي شركت در آزمون آماده خواهد كرد
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 ةي تكويني بر ميزان يادگيري كارآموزان حرفهاآزمونثير أاگرچه در اين تحقيق ت�

توان در ارزشيابي مي اما از نتايج اين تحقيق ،بررسي شد دو ةدرج ICDLكاررايانه
.نيز استفاده كرد هاي كارآموزان در ساير حرفههاآموخته

متغير  ايثير تقويت فاصلهأت و الگوهاي يادگيري آمده است، هااساس آنچه كه در نظريه بر�
جاي اگر معلم به مثالً .ثابت است ايثير تقويت فاصلهأدر نگهداري رفتار از بيشتر از ت

 .متغير استفاده كرده است ايفاصله ةپايان ماه در روزهاي بين ماه امتحان بگيرد، از برنام
شود اين ميبا توجه به شباهت اين عمل با روش ارزشيابي تكويني، پيشنهاد  ،بنابراين

 .روش بيشتر توسط مربيان مورد استفاده قرار گيرد
صورت گرفت كه آموزش يك دوره را با سه واحد آزمون  مورد كارآموزاني اين تحقيق در�

يي با تعداد هادوره شود تحقيقات مشابهي درميپيشنهاد . تكويني به پايان رساندند
ثير ارزشيابي تكويني در أي كمتر يا بيشتر از سه مورد، انجام گيرد و يا اينكه تهاآزمون

پژوهشي در  ،همچنين .نمايندمتوالي مطالعه  ةعمق و دوام يادگيري را طي چند دور
.ارتباط ميان ارزشيابي مستمر و كاهش اضطراب حاصل از آزمون صورت گيرد ةزمين

منابع
 آموزاندانشنقش ارزشيابي مستمر در تعميق يادگيري  .)1384( فهيمه السادات ،حقيقي
.تهران نورپيام كارشناسي ارشد، ةنامپايان .دوم ابتدايي شهر تهران ةپاي
تحصيل ارزشيابي تكويني و ارزشيابي پاياني پيشرفت  ةمقايس .)1371( ،حسين ،سپاسي

.شناسيعلوم تربيتي و روان ةمجل ،چمران تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد
  .نشرآگاه .يادگيري در آموزش شناسيروان ،شناسي پرورشيروان .)1379علي اكبر، ( سيف،
نشر  .جديد ي قديم وهايادگيري، روش ةوردآفرسنجش فرايند و  .)1387( علي اكبر، سيف،

.دوران
بررسي ميزان ارتباط بين نتايج حاصل از ارزشيابي  .)1389( فاني، حجت اهللا و ديگران

 ميعل ةنامفصل متوسط نظري استان بوشهر، آموزاندانشمستمر و ارزشيابي پاياني از 
.پنجم ةشمار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي،

، ضرورت ارزشيابي تكويني در نظام آموزشي .)1387( ،رمضان ،رحماني ،فاطمه ،محمودزاده
، سال اول .راهبردي آموزش مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) ةمجل

.دو ةشمار
.، تهرانانتشارات سمت .درسي ريزيبرنامهي هانظريه .)1379( ،محمود ،مهرمحمدي

ي ارزشيابي تكويني رايج  در مدارس هابررسي مشكالت روش .)1383( غالمرضا يادگارزاده،
طرح پژوهشي سازمان آموزش  .راهبردهايي براي بهبود آن ةابتدايي استان همدان و ارائ
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ي هاهاي ارتقاء كيفيت و كارايي فعاليتبررسي شيوه
موردي،  ةمطالع: ايحرفهفني و  هاي آزاد سازمانآموزشگاه

 استان كرماناي حرفهسازمان فني و 
 1نژادميدكتر مهدي ابراهي

 2محدثه حامدي
 3سميرا حسن زاده

 چكيده 
باشد. ميآن  ةو توسع يافتگي كشورها نيروي انسانيي اصلي توسعههاامروزه يكي از شاخص

ي آموزشي و محتواي درسي كه خود عامل هاريزيي مزمن در بخش برنامههانارسايي
ي موجود در بخش هانارسايي، بخشي از استعدادهاي انساني است تضعيفماندگي و عقب

ي استراتژيك هاضعف ،اعم از محتوا و روش تدريس انمعلمان و مدرس ميي علهاتوانمندي
باشد و ضرورت مياساسي پژوهش  ةلأعنوان مسبه ... نيافتگي نظام آموزشي ووسعهدر بخش ت

كيفي و كارايي  ءي ارتقاهابررسي شيوه . هدف اصلي پژوهش،رساندهش را ميانجام اين پژو
نظر از  پژوهشاين  باشد.مياستان كرمان اي حرفهي آزاد فني و هاي آموزشگاههافعاليت

آماري  ةجامع .تپيمايشي اس ،توصيفي نوعاس ماهيت و روش از اس بر وهدف كاربردي 
 200گيري تصادفي ساده تعداد هاي آزاد و از طريق روش نمونهكارآموزان آموزشگاه ميتما

از پاسخگويان را مردان و  رنف 85 هاداده ليو تحلبا توجه به تجزيه  .نفر انتخاب گشته است
مقدار  -Pبا توجه به آزمون فرض اسپيرمن  .دهنديمنفر باقيمانده را زنان تشكيل  115

) 05/0( داريمتر از سطح معنيك) 000/0( در هر دو آزمون هافرضيه ميآمده تمادستبه
 .داري وجود داردمعني ةرابط هافرضيه ميادعا كرد كه بين دو متغير تما توانيم. باشديم
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 مقدمه 
ي هاباشد و براي رسيدن به شاخصميي صنعتي هااز آنجا كه استان كرمان از جمله استان

ي توليدي و هاو روش هاشاخص يموري و بازدهي در اين حوزه به بهبود كيفي و كباالي بهره
و  يمدر تحقق اهداف كاي حرفهي فني و هانقش آموزش ،در اين جهت باشد.ميمكانيزه نياز 

نيروي كار ت دانش و مهار ءنيروي انساني از طريق ارتقا سازيتوسعه و توانمند ةبرنام ،كيفي
منظور بهبود كيفيت مطابق با استانداردهاي جهاني و نيز ايجاد سازوكارهاي مناسب به

ناپذير شور امري اجتنابكد آزااي حرفههاي فني و سسات و آموزشگاهؤخدمات آموزشي م
دار تربيت نيروي كار مورد نياز تنها عهدهدر كشورهاي در حال توسعه نه هااين آموزشاست. 
اشتغالي، به سازي خودطريق بستر باشند، بلكه ازاين كشورها مي هاي مختلف اقتصادبخش

بري در مسير تربيت نراه ميا هانمايند. به عالوه، اين آموزشحل مشكل بيكاري نيز كمك مي
ها از مندي اين آموزشبا توجه به بهره زيرا از يك سو. روندشمار ميبه نيروي انساني نيز

هاي كالسيك راه خود را از يادگيري آموزش ةشدهاي پذيرفتهمباني علمي و استفاده از روش
ي اين نوع علماين طريق راه درازمدت و غير از عملي صرف جدا كرده و ةبر مبناي تجرب

كنند تا بتواند خود را در ديده فراهم ميفراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش
م أبا تو هااين آموزش ،مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از سوي ديگر

نمايند كه ديده فراهم ميي نظري و عملي اين امكان را براي آموزشهانمودن آموزش
همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها 

همچنين از مزيت بازدهي در  هااين آموزش اجتماعي فراهم گردد. -ي اقتصاديهادر فعاليت
دليل ي كالسيك بههاباشند. در حالي كه آموزشمدت برخوردار مييا ميان مدت وكوتاه
 ،نتيجه ي نظري در آنها و درهاآموزش، سهم زياد آموزش ةالني بودن دورباال، طو ةهزين
جذب در  ،و لذا مندي اندك از عمليات كارگاهي، از جهت هماهنگي با نيازهاي بازار كاربهره

هاي دليل كشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزش ،باشند. به همينآن دچار مشكل مي
هاي حتي به درون سيستم آموزش هاكه اين آموزشطورياند، بهاي مبذول داشتهحرفه فني و

 ).2003(پراوين ويزاريا:  نفوذ كرده است آكادميك اين كشورها نيز
ي قبل از هارسمي در قالب آموزشصورت رسمي و غيراي بهي فني و حرفههاآموزش

شورهاي جهان در ك ).2002(داش،  اشتغال و حين اشتغال در بيشتر كشورها وجود دارند
و از آنجايي كه اطالعات و فناوري باشند ميدچار فقر اطالعاتي ي آموزشي هاسوم اكثر نظام

 ةي بسيار اساسي و مهم در تسريع رشد و توسعهالفهؤماز  روزآمدهمگام با تحوالت جهاني و 
اخت و شن ،بنابراين بايد در جهت رفع اين مهم اقدامات اساسي را برداشت. ،باشدميكشورها 

سعي در جهت رفع نقصان و  ي آموزشي وهاكردن شيوه روزآمدكارهاي آموزش و بررسي راه
 نظر قرارگيرد.كيفي سازمان مد ءوري و ارتقاعنوان يكي از عوامل بهرهتواند بهميمشكالت آن 

 دارد.اي نياز جانبهسعه و پيشرفت همهكشور ما نيز به تو
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 اهداف تحقيق
هاي آزاد ي آموزشگاههاكيفي و كارايي فعاليت ءي ارتقاهاررسي شيوههدف اصلي پژوهش ب

 ايفني و حرفه

 اهداف فرعي
كيفي و  ءي ارتقاهاعنوان شيوهي بازار كار بههاي آموزشي با نيازهابررسي همسويي برنامه�

  .ايحرفهي آزاد فني و هاي آموزشگاههاكارايي فعاليت
كيفي و كارايي  ءي ارتقاهاعنوان شيوهبين مدرسان بهپژوهشي و خالق در  ةبررسي روحي�

  .ايحرفهي آزاد فني و هاي آموزشگاههافعاليت
عنوان آموختگان بهنشاط و شوق در بين كارمندان و دانش ةبررسي افزايش انگيزه و روحي�

  .ايحرفهي آزاد فني و هاي آموزشگاههاكيفي و كارايي فعاليت ءي ارتقاهاشيوه
عنوان آموختگان بهاعمال مشاوره و راهنمايي شغلي و آموزشي براي دانشبررسي �

 اي حرفهي آزاد فني و هاي آموزشگاههاكيفي و كارايي فعاليت ءي ارتقاهاشيوه
كيفي و كارايي  ءي ارتقاهاعنوان شيوهآمد بودن دانش شغلي مدرسان بهبررسي روز�

 ياي آزاد فني و حرفههاي آموزشگاههافعاليت

 فرضيات
ي هاكيفي و كارايي فعاليت ءارتقا و ي آموزشي با نيازهاي بازار كارهابين همسويي برنامه�

 وجود دارد.  ميارتباط مستقياي حرفهي آزاد فني و هاآموزشگاه
ي هاكيفي و كارايي فعاليت ءارتقا پژوهشي و خالق در بين مدرسان و ةبين روحي�

 وجود دارد.  ميارتباط مستقي ايحرفهي آزاد فني و هاآموزشگاه
ي هاكيفي و كارايي فعاليت ءارتقا نشاط و شوق و ةبين افزايش انگيزه و روحي�

 وجود دارد. ميارتباط مستقياي حرفهي آزاد فني و هاآموزشگاه
كيفي و  ءارتقا آموختگان وبين اعمال مشاوره و راهنمايي شغلي و آموزشي براي دانش�

  د.وجود دار ميارتباط مستقياي حرفهي آزاد فني و هاوزشگاهي آمهاكارايي فعاليت
ي آزاد هاي آموزشگاههاكيفي و كارايي فعاليت ءارتقا بين روز آمد بودن دانش شغلي و�

 .وجود دارد ميارتباط مستقياي حرفهفني و 

  شناسيروش
يز امكانات ماهيت و موضوع پژوهش و ن ،از آنجا كه انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف

همچنين از آنجا كه  هدف كاربردي است. نظر از توان گفت اين تحقيق مياجرايي آن دارد، 
ي مختلف استفاده شده است و از روش هاكتابها،پايان نامه در اين تحقيق از مطالعه مقاالت،

اساس ماهيت و روش پژوهش حاضر بر و مصاحبه بهره گرفته شده است. نامهپرسشميداني 
ي مورد نياز براي انجام اين تحقيق هاپيمايشي است اطالعات و داده ـتوصيفي  نوع قيق ازتح

در  ميآوري شده است. الگو و ماهيت تحقيق علاز منابع مختلفي گرد هابر حسب نوع آن
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محقق  يابي است.آن حقيقت علوم انساني و تربيتي از علوم مادي گرفته شده است و هدف

به دنبال كشف  هاگزيند و از طريق يك سلسله تالشميست) را بر آنچه كه ه( واقعيت
براي اينكه  )1390 حجازي، بازرگان، (سرمد، كندميتالش آنچه كه بايد باشد) ( حقيقت

دست آورد الزم است از روش تحقيق مناسب استفاده شود هبتوان نتايج درستي از پژوهش ب
متغير  ،در اين تحقيق جه مطلوب حاصل آيد.تر و سرعت و دقت بيشتر نتيتا با هزينه كم

كيفيت و  ءي ارتقاهالفهؤي آموزشگاه آزاد و متغير وابسته مهامستقل كيفيت و كارايي فعاليت
بر روي اي حرفهفني و ي آزاد هادر آموزشگاه 1390اين تحقيق در سال  باشد.ميكارايي 

دو اي در قالب نامهپرسشنيز  هاادهابزار گردآوري د شده است.نفر از كارآموزان انجام 200
ال قسمت دوم ؤس 21 طوركلي  وال اول كيفيت و كارايي بهؤس 7كه طوريقسمت به

 طيف ليكرتصورت گيرد و بهميرا در بر  ابعاد اصلي)( كيفي و كارايي ءي ارتقاهاشيوه
ال را شامل ؤس 28در مجموع  .تنظيم گشته است بسياركم) كم، متوسط، زياد، (بسيارزياد،

از لحاظ بعد زماني نيز پژوهش از  باشد.ميصورت مقطعي افق زماني: بررسي به شود.مي
 هامنظور تجزيه و تحليل دادهبه. ابتداي مهر ماه شروع و تا پايان بهمن ماه ادامه داشته است

با  ه استييد اساتيد رسيدأبه ت نامهپرسشروايي  استفاده شده است. SPSSافزار آماري از نرم
ا استفاده از آلفاي كرونباخ برابر ن) بكارآموزا( نامهشده پايايي پرسشتوجه به محاسبات انجام

از قابليت اعتماد برخوردار  %95مورد استفاده در سطح  ةنامپرسش .باشديم) درصد 0/88( اب
 .باشدمي

 هايافته
   هاشاخصتوصيف 

 توزيع فراواني جنسيت�
 115) از پاسخگويان را مردان و درصد 5/42( رنف 85 هاداده ليحلو تبا توجه به تجزيه 

فراواني دو  درصد ريزاي . نمودار ميلهدهنديم) باقيمانده را زنان تشكيل درصد 5/57( نفر
  ).1-1-4جدول و نمودار ( .دهديمگروه جنسيت را نشان 

  
 ي درصدي جنسيتو فراوانتوزيع فراواني  .1جدول

عيتجمراواني فدرصد  فراواني درصد فراواني  جنسيت
مرد 85 5/42 5/42  زن 115 5/57 0/100 پاسخگو

 كل 200 0/100 
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جنسيت

مردزن

گو
سخ

ي پا
اوان

 فر
صد

در

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

57.5

42.5

 در ميان پاسخگويان توزيع درصد فراواني جنسيت .1نمودار  
 

 تأهلتوزيع فراواني وضعيت �
) درصد 5/66( رنف 113و  متأهلدرصد) از پاسخگويان  5/33( نفر 67با توجه به جدول  

-4نمودار جدول و ( د.گرديممشاهده  ايمجرد هستند. درصد فراواني هرگروه در نمودار ميله
1-2.( 

 تأهلي درصدي وضعيت و فراوانتوزيع فراواني  .2جدول

 

وضعيت تاهل

متاهلمجرد

گو
سخ

ي پا
اوان

 فر
صد

در

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

66.5

33.5

 در ميان پاسخگويان تأهلتوزيع فراواني وضعيت  .2نمودار  
 

 توزيع فراواني سن�
 رنف 22سال،  30-25سني  ةدرصد) از پاسخگويان در رد 8/43(نفر 35با توجه به جدول  

-40) درصد 0/10( رنف 8سال،  40-35) درصد 5/12( رنف 10سال،  35-30) درصد 5/27(
قرار دارند. درصد فراواني هر گروه  سال 50-45سني  ة) در رددرصد 3/6( رنف 5سال و  45

 ).3-1-4نمودار جدول و ( د.گرديممشاهده  ايدر نمودار ميله

تجمعيراواني فدرصد  فراواني فراواني درصد  تأهلوضعيت 
 پاسخگو متأهل 67 5/33 5/33
 مجرد 113 5/66 0/100

 كل 200 0/100 
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 ي درصدي سنو فراوانتوزيع فراواني  .3جدول 

 
 

سن

لاس20-15لاس25-20لاس30-25لاس30-35

گو
خ

اس
ي پ

وان
فرا

د 
ص

در

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
6.0

15.0

52.5

26.5

 توزيع فراواني سن در ميان پاسخگويان.3نمودار  
 
 

 توزيع فراواني ميزان تحصيالت�
 نفر 108) از پاسخگويان داراي مدارك زير ديپلم، درصد5/23( نفر 47با توجه به جدول  

) داراي مدرك درصد 0/8(نفر 16ديپلم و درصد) فوق 5/4( رنف 29) ديپلم، درصد 0/54(
جدول و ( د.گرديماي مشاهده لهينمودار مرصد فراواني هر رده در د. دباشنيمليسانس 

 ).4-1-4نمودار 
 

 ي درصدي ميزان تحصيالتو فراوانتوزيع فراواني  .4جدول 
 
 
 
 
 

تجمعيراواني فدرصد  فراواني درصد فراواني  سن
سال 20-15 53 5/26 5/26

سال 20-25 105 5/52 0/79 پاسخگو
سال 30-25 30 0/15 0/94
سال 35-30 12 0/6 0/100

 كل 200 0/100 

راواني تجمعيفدرصد  راوانيف درصد فراواني  ميزان تحصيالت

زير  47 5/23 5/23
 ديپلم

 ديپلم 108 0/54 5/77 پاسخگو

فوق  29 5/14 0/92
 ديپلم

 ليسانس 16 0/8 0/100
 كل 200 0/100 
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ميزان تحصيالت

زير ديپلمديپلمفوق ديپلمليسانس

گو
سخ

ي پا
اوان

 فر
صد

در

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
8.0

14.5

54.0

23.5

 توزيع درصد فراواني ميزان تحصيالت در ميان پاسخگويان.4 
 آزمون فرض

 رابطه وجود دارد.  هابرنامهيي با بازار كار و كيفيت هم سواول: بين  ةفرضي�
HO باشدينمرابطه برقرار  هابرنامهيي با بازار كار و كيفيت سوهم: بين. 

1H :باشديمرابطه برقرار  هابرنامهيي با بازار كار و كيفيت سوهم نيب. 
متر از سطح ك) 000/0( دست آمده در هر دو آزمونمقدار به -Pبا توجه به اينكه 

ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0( داريمعني
داري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن معني ةرابط هابرنامهيي با بازار كار و كيفيت سوهم

ابطه از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي ضريب همبستگي اين ر
 .باشدينمآمده شدت اين رابطه چندان زياد دستبه

 
 هابرنامهيي با بازار كار در برابر كيفيت سوهمبين  ةبررسي رابط .5 جدول

 متغير هابرنامهكيفيت 
 اسپيرمن

فراواني
 كندال

مقدار -Pيي با بازار كارهم سو ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 35/0 200 000/0 30/0 

 
 

همسويي با بازار كار

654321

 ها
امه

 برن
ت

كيفي

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 هابرنامهيي با بازار كار در برابر كيفيت سوهمنمودار پراكنش  .5نمودار  
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 رابطه وجود دارد. هابرنامهدوم: بين انگيزه و كيفيت  ةفرضي�

HO باشدينمرابطه برقرار  هابرنامهكيفيت : بين انگيزه و. 
1H باشديمرابطه برقرار  هابرنامهكيفيت : بين انگيزه و. 

) كمتر از سطح 000/0( آمده در هر دو آزموندستبهمقدار  -Pبا توجه به اينكه 
ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0( يدارمعني
داري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضريب معني ةرابط هابرنامهو كيفيت  انگيزه

انتظار داريم هرچه انگيزه بيشتر باشد  ،نابراينب. تاين رابطه از نوع مستقيم اس ،همبستگي
 .التر باشدنيز با هابرنامهكيفيت 

 
 هابرنامهبين انگيزه در برابر كيفيت  ةبررسي رابط. 6 جدول

متغير هابرنامهكيفيت 
 اسپيرمن

فراواني
 كندال

مقدار -Pانگيزه ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 51/0 200 000/0 45/0 

                                                                 

انگيزه

655443322

 ها
امه

 برن
ت

كيفي

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 هابرنامهنمودار پراكنش انگيزه در برابر كيفيت .6نمودار 
 

 رابطه وجود دارد. هابرنامهسوم: بين خالقيت و كيفيت  ةفرضي�
HO باشدينمرابطه برقرار  هابرنامه: بين خالقيت و كيفيت. 

1H باشديمرابطه برقرار  هابرنامه: بين خالقيت و كيفيت. 
متر از سطح ك) 000/0( آمده در هر دو آزموندستمقدار به -Pبا توجه به اينكه 

 ادعا كرد كه بين دو متغير توانيمو  شوديم رد صفرفرض  ،باشديم) 05/0( داريمعني
داري وجود دارد. با توجه به مثبت بودن ضريب معني ةرابط هابرنامهخالقيت و كيفيت 

 ،آمدهدستاين رابطه از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي به ،همبستگي
 .باشدينمشدت اين رابطه چندان زياد 
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 هابرنامهبين خالقيت در برابر كيفيت  ةبررسي رابط.7جدول

 متغير هابرنامه كيفيت
 اسپيرمن

فراواني
 كندال

مقدار -Pخالقيت ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 39/0 200 000/0 35/0 

 

خالقيت

654321

 ها
امه

 برن
ت

كيفي

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 هابرنامهنمودار پراكنش خالقيت در برابر كيفيت .7نمودار  
 

 رابطه وجود دارد. هابرنامهچهارم: بين به روز بودن و كيفيت  ةفرضي�
HO باشدينمرابطه برقرار  هابرنامه: بين به روز بودن و كيفيت. 

1H  باشديمرابطه برقرار  هابرنامه: بين به روز بودن و كيفيت. 
) 000/0( ) و000/0( بآمده در دو آزمون به ترتيدستمقدار به -Pبا توجه به اينكه 

ادعا كرد كه بين  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0( داريكمتر از سطح معني
داري وجود دارد و اين رابطه با خطي معني ةرابط هابرنامهدو متغير به روز بودن و كيفيت 

ت آمده از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب دسهتوجه به ضريب همبستگي ب
 .باشدينمدست آمده شدت اين رابطه چندان زياد همبستگي به

 
 هابرنامهبين به روز بودن در برابر كيفيت  ةبررسي رابط.8جدول

 متغير هابرنامهكيفيت 
 اسپيرمن

فراواني
 كندال

مقدار -Pروز بودنبه همبستگيضريب  P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 38/0 200 000/0 34/0 
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به روز بودن

6543210
ه ها

رنام
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كيفي
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5
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2

 هابرنامهروز بودن در برابر كيفيت نمودار پراكنش به.8نمودار  
 
 رابطه وجود دارد. هابرنامهپنجم: بين مشاوره شغلي و كيفيت  ةفرضي�

HOباشدينمرابطه برقرار  هابرنامهشغلي و كيفيت  ة: بين مشاور. 
1H باشديمرابطه برقرار  هابرنامهشغلي و كيفيت  ة: بين مشاور. 

) 000/0( ) و000/0( بآمده در دو آزمون به ترتيدستمقدار به -Pبا توجه به اينكه
ادعا كرد كه بين  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0( داريكمتر از سطح معني

داري وجود دارد و اين رابطه با خطي معني ةرابط هابرنامهشغلي و كيفيت  ةدو متغير مشاور
توجه به ضريب همبستگي بدست آمده از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب 

 .باشدينمچندان زياد همبستگي به دست آمده شدت اين رابطه 
 

 هابرنامهشغلي در برابر كيفيت  ةبررسي رابطه بين مشاور.9 جدول
 متغير هابرنامهكيفيت 

 اسپيرمن
فراواني

 كندال

مقدار -Pمشاوره شغلي ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي

000/0 39/0 200 000/0 34/0 
 

مشاوره شغلي

6543210
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2

 هابرنامهنمودار پراكنش مشاوره شغلي در برابر كيفيت .9نمودار 
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 پيشنهاد ةگيري و ارائبحث و نتيجه
ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيماول  ةدر فرضي ي حاصل از پژوهش،هابا توجه به داده

اري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن دمعني ةرابط هابرنامهيي با بازار كار و كيفيت سوهم
ضريب همبستگي اين رابطه از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي به دست 

ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمدوم  ة.در فرضيباشدينمآمده شدت اين رابطه چندان زياد 
توجه به مثبت بودن ضريب  رابطه معني داري وجود دارد و با هابرنامهانگيزه و كيفيت 

نابراين انتظار داريم هرچه انگيزه بيشتر باشد ب. تهمبستگي اين رابطه از نوع مستقيم اس
ادعا كرد كه بين دو متغير خالقيت و  توانيمسوم  ةنيز باالتر باشد.در فرضي هابرنامهكيفيت 
ضريب همبستگي اين  رابطه معني داري وجود دارد. با توجه به مثبت بودن هابرنامهكيفيت 

رابطه از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي به دست آمده شدت اين رابطه 
ادعا كرد كه بين دو متغير روزآمد بودن و  توانيمچهارم  ة.در فرضيباشدينمچندان زياد 

مبستگي رابطه خطي معني داري وجود دارد و اين رابطه با توجه به ضريب ه هابرنامهكيفيت 
بدست آمده از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي به دست آمده شدت اين 

ادعا كرد كه بين دو متغير مشاوره شغلي  توانيمپنجم  ة.در فرضيباشدينمرابطه چندان زياد 
رابطه خطي معني داري وجود دارد و اين رابطه با توجه به ضريب  هابرنامهو كيفيت 

دست آمده از نوع مستقيم است. البته با توجه به ضريب همبستگي به دست همبستگي ب
.بنابراين با توجه به ارتباط مثبت و مستقيم اين باشدينمآمده شدت اين رابطه چندان زياد 

توان با رشد و تقويت آنها در جهت بهبود مستمر ميمتغيرها با ارتقا و كارايي سازمان 
يي در جهت ارتقاي ها.لذا بدنبال اين مطلب به ارائه  پيشنهادسازماني استفاده به عمل آيد 

 پردازيم.ميي آزاد هاي آموزشگاههاكيفيت وكارايي فعاليت
يندهاي آايجاد سامانه اطالعاتي نخبگان و استادكاران مهارتي در جهت تسريع فر .1

حيه نوآوري و طراحي و ايجاد نظام پيشنهادهاي پويا و سازنده در جهت تقويت رو.2كارايي.
ملي جهت تعيين سطح مهارت اي حرفهطراحي و تدوين الگوي صالحيت  .3بهبود خالقيت

برنامه ريزي در جهت استفاده از برگزيدگان  .4نيروي كار براي تسريع در ورود به بازار كار
جهاني كشور به عنوان مربي در مراكز آموزشي در جهت توانمند سازي نيروي انساني و حفظ 

ريزي در جهت استفاده از شركتهاي ملي و بين المللي به برنامه .5ن مهارتي كشورنخبگا
ريزي در جهت تبادالت برنامه .6وريعنوان حمايت كننده المپياد جهت افزايش بهره

فراهم كردن بسترهاي حضور  .7ي پيشرفته مهارتيهاباكشورهاي پيشرو در آموزشميعل
ي مرتبط با موضوعات مهارت و فناوري در سطح هايشمربيان و كارشناسان سازمان در هما

همكاري  .9وسمينارها يي در ارتباط با آخرين اطالعات شغلي  هابرگزاري كالس .8الملليبين
براي ارائه ي راهكارهاي مناسب هدايت  هاآموزشگاهبا  هاتنگاتنگ واحدهاي پژوهشي دانشگاه

يي كه هامعرفي ادارات وسازمان .11 ليتشكيل يك بانك اطالعاتي شغ .10 تحصيلي وشغلي
كنند تا وي بداند در صورت احراز چنين ميفعاليت  كارآموزدر رابطه با شغل مورد عالقه 

ي شغلي جهت هااجراي آزمون .12 اي در ارتباط قرار گيردشغلي بايد با چه موسسات يا اداره
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تجربيات صنعتگران  اري ازبردبهره .13كارجويان وشاغلين جهت هدايت صحيح انتخاب شغل 

 در جهت ارائه مشاوره شغلي و استادكاران 

 منابع 
،ويرايش ي تحقيق در علوم رفتاريهاروش )1390(زهره، سرمد، ،حجاز،الهه ،عباس ازرگان،ب

 22اول،چاپ 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ةسوم توسع ة)، پيوست برنام1378(سازمان برنامه و بودجه،

 جلد دوم
 

Prarvin Visaria.(2003), UnemPloyment Among Youth in India , ILO. 
Gimeno, J. Folta, T.B. Coper A.C. and Woo, C.Y,(1997), Survival of the 

Fittest? Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of 
Underperforming Firms, Administrative Science Quarterly, 42,4,PP. 
750-783. 

Dash Prasanna Kumar,(2002), Youth in India, Education and Training of 
Rural Youth, APO. 

 



 رويهاي پيشفرصت شناسايي وها چالشثر بر ؤعوامل م بررسي
 هاي مهارتيآموزش هاي مشمولسازمان كيفيت و كميت

 1نژادميدكتر مهدي ابراهي
 2سميرا حسن زاده
 3محدثه حامدي

 چكيده
طور مطلوب به و چه از نظر كيفي، يمچه از نظر ك اينظام آموزش فني و حرفه

دست هازهاي كشور در بخش صنعت، خدمات و كشاورزي را بتوانايي پاسخگويي به ني
هاي سازماني و چالش ثر برؤن پژوهش شناسايي عوامل ماي هدف از( ه استنياورد

 ةارائدر نهايت ي مهارتي و هاآموزش كيفيت و كميت رويهاي پيشفرصتشناسايي 
از تحقيق جام براي ان .باشدمي 1390 با توجه به وضعيت سال نظرراهكارهاي مورد 
 ميپژوهش نيز عبارتند از: تما ةجامع .اي و پيمايشي استفاده شددو روش كتابخانه

 و باشندمينفر  80كاركنان  ميتما .استان كرمان ايكاركنان سازمان فني و حرفه
ها ابزار گردآوري دادهه است. نفر در نظر گرفته شد 80 همين مورد نظر ةتعداد نمون

و دهد با توجه به تجزيه ميي حاصل از پژوهش نشان هايافته .ستا نامهپرسشنيز 
نفر باقيمانده را زنان تشكيل  47 از پاسخگويان را مردان و رنف 33 هاداده ليتحل

 ميآمده در تمادستمقدار به -Pتوجه به آزمون فرض اسپيرمن . بادهنديم
 داري) كمتر از سطح معني000/0(  ) و000/0(  بدر دو آزمون به ترتيها فرضيه

 ةرابطها فرضيه ميدر تما ادعا كرد كه بين دو متغير توانيم .باشديم) 05/0(
 معناداري وجود دارد.

 
 .ايآموزش فني و حرفه : چالش، فرصت، سازمانيكليد واژگان
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 مقدمه
تخصصي و رشد آنها صي و نيمهو مشاغل تخصها ا توجه به تغييرات دنياي كار و تنوع حرفهب 

افزايش يافته و  ايي فني و حرفههاي مشمول آموزشهاامروزي سازمان ةوظيف ندهيآ در
 ةي آموزشي دنيا در دورهااست. اغلب نظامشده اهميت تربيت نيروي ماهر دو چندان 

ي ي نظرهاآموزش شوند.ميتقسيم  ايي نظري و فني و حرفههامتوسطه به دو بخش آموزش
افراد را براي ورود به  ايي فني و حرفههارا براي ورود به دانشگاه و آموزشآموزان دانش

با انتقال مهارت و شايستگي مورد نياز  ايي فني و حرفههاسازند. آموزشميدنياي كار آماده 
افراد در  ةبراي همها تواند پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير بازار كار و برابري فرصتمي

ي توليد بكاهد هاگيري از ضايعات و هزينهطور چشمو به ي دولتي و غير دولتي باشدهاخشب
پايدار، انسان محور توسعه است و  ةدر توسع جاد نمايد.اي و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني

ي فني و هاآموزش ةتوسع ،به عبارت ديگر .است ايكليد آن آموزش و تربيت فني و حرفه
ن افزايش اي انساني، اجتماعي، فيزيكي و مالي شده است. ةجب افزايش سرمايمو ايحرفه

پايدار  ةو توسع شودمياجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي، پايدار سياسي ةسرمايه موجب توسع
 .)1390(محمدعلي، شودمي ايي فني و حرفههاآموزش ةخود موجب توسع ةنوببه

باال رفتن كارايي و كارآفريني نيروي انساني براي كه بايد موجب  ايي فني و حرفههاآموزش
به  ثرؤمطور كمك به رشد اقتصادي و اشتغال در جهت بهبود و كيفيت زندگي مردم شود به

اقتصادي  ةدر تحقق رشد و توسعها ن آموزشاي در تبيين .مطلوب منجر نشده است ةنتيج
ي بسيار هاها از متغيرمهارت ناي جانبه و كمك به افزايش سطح اشتغال همين بس كههمه

و ها شناسايي چالش ،لذا باشند.مياقتصادي  ةي رشد و توسعهاحساس و اساسي در مقوله
ن اي از ضرورياتها آن ها و راهكارهاي تضعيف و تقويتن مهارتاي رويي پيشهافرصت

ن موضوع اي پيرامون ايكنون كمتر مطالعهتا ،رغم اهميت موضوعباشند و عليميپژوهش 
مطرح نشده  اصالً» چالش« ةواژ» اجتماعي ،اصطالحات علميفرهنگ «در  شده است.انجام 
سازماني بي« نيز اصطالحاتي از قبيل» فرهنگ علوم اجتماعي«در ).1381 خو،آراسته( است

در اين منبع نيز » چالش« ةرا تعريف كرده ولي از واژ» نابساماني اجتماعي«و » اجتماعي
 ).1376، زاهدي مازندراني( ستخبري ني

 تحقيقاهداف 
راهكارهاي  ةي مهارتي و ارائهاروي آموزشي پيشهاو فرصتها شناسايي چالش هدف اصلي:

 .الزم در رويارويي با آنها

  فرعي اهداف
 .راهكارها ةارائ. 3و هاشناسايي فرصت. 2 ، هاشناسايي چالش .1

 .كافي آموزشيعدم وجود منابع و تجهيزات مناسب و . 1-1
 .عدم وجود مربيان و مدرسان مطلع و حاذق با تجربه .2-1
 .ايجود استانداردهاي شغلي و حرفهعدم و. 3-1
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 .عدم دسترسي به فضاي مجازي آموزشي. 4-1
 .ي آموزشيهاي دورههاصرفه بودن هزينهعدم مناسب و به. 5-1
 .ي آموزشيهاعدم وجود نظام ارزيابي دوره. 6-1
 .توجه كافي به نيازهاي كاركنان و كارمندان عدم. 7-1
 .عدم تبيين درست و واضح اهداف سازماني. 8-1
 . عدم وجود فضاي سازماني پذيراي تغيير. 9-1

 .عدم وجود نظام پرداخت و تشويق و تنبيه عادالنه. 10-1
 .جود فضاي اخالقي در سازمان. عدم و11-1
 .ي و عملكرد سازمانيگيرعدم وجود فضاي مشاركتي در تصميم. 12-1
 . ي مهارتيهاآموزش ي عملياتي استاندارد حين انجام وظايف شغلي وهاعدم وجود رويه. 13-1
 من.ايتجهيزات و امكانات فني آموزشي  عدم وجود. 14-1
 .ي تخصصي در سازمانهاعدم وجود آموزش. 15-1

 :توان بهمين پژوهش اي شده درهاي شناسايياز جمله فرصت
اعزام مربيان به .3،آموزش مربيان.2،كشور ةپرورش نيروي ماهر براي پيشرفت و توسع .1

 ةدستيابي به خود كفايي و توسع .4،خارج از كشور جهت آشنايي با اصول نوين آموزش
كاهش .7،دسترسي آسان به منابع اطالعاتي.6،كمك به امر اشتغال مولد در كشور.5 ،اقتصادي

ي هاي مهارتي و نظام آموزشهاآمد بودن سيستمروز.8 ،مدتي آموزشي در بلند هاهزينه
–ايجاد انگيزه .10 ،و دانش شغليها آموزي معلمان و افزايش مهارتباز.9 ،ايفني و حرفه

و  آموزشكاهش فاصله بين توانمندي دانش.11 ،ي مدارسهاتالش و نوآوري در برنامه
افزايش ظرفيت آموزشي مهارتي  .13،لملليااستفاده از تجارب بين.12،ايخدمات فني و حرفه

وري با توجه به شرايط قراردادها با افزايش بهره.14،با استفاده از امكانات بخش خصوصي
ي آموزش هايجاد تعاونياگروهي با تقويت كار.15 ،ي پايان دورههادرصد قبولي آزمون افزايش

حمايت از .17 ،آمايش استان ةزشي با توجه به نقشوسنجي آمنياز.16 ،رسميمربيان غير
امكان .18 ،گري دولتقانون اساسي و كاهش تصدي 44بخش خصوصي در راستاي اصل

ايجاد فرصت براي نيروهاي .19 ،ي جاري مراكز با مديريت صحيحهاجويي در هزينهصرفه
 اشاره نمود.  منظور تقويت خود در انجام كار گروهي با امكانات بخش دولتيالتدريس بهحق

  تنظيم گشته عبارتند از:  يهاثر در چالشؤاساس عوامل م ي تحقيق برهاضيهفر
 .معنا داري وجود دارد ةچالش سازماني رابطسازمان و بروز بين فضاي  .1
 .داري وجود داردمعنا ةبين فرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابط .2
 .معنا داري وجود دارد ةي سازماني رابطهاو بروز چالش بين اخالق سازمان .3
 .داري وجود داردمعنا ةبروز چالش سازماني رابط وبين امنيت شغلي سازمان  .4

 شناسيروش
اي و پيمايشي براي انجام آن از دو روش كتابخانهبوده و  پيمايشي وپژوهش از نوع توصيفي 

ال ؤس 12كه طوريدو قسمت بهدر قالب  اينامهپرسشنيز ها ابزار گردآوري داده استفاده شد.
ابعاد ( هاثر در بروز چالشؤال قسمت دوم عوامل مؤس 23هاي سازمان واول شامل چالش
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 ،همين منظور پژوهش ساخته شدطيف ليكرت كه بهصورت شود و بهميرا شامل  )اصلي

تنظيم گشته   يهاثر در چالشؤي تحقيق بر اساس عوامل مهافرضيهتنظيم گشته است. 
  عبارتند از:

 .داري وجود داردمعنا ةسازمان و بروز چالش سازماني رابطبين فضاي  .1
 .داري وجود داردمعنا ةبين فرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابط .2
 .داري وجود داردمعنا ةي سازماني رابطهاو بروز چالشبين اخالق سازمان  .3
 .داري وجود داردمعنا ةبروز چالش سازماني رابط و بين امنيت شغلي سازمان .4

 ةنامپرسش(ابعاد فرعي)كه در مجموع  باشدميتنهايي شامل چندين پرسش به هر فرضيه
كاركنان سازمان  ميپژوهش نيز عبارتند از: تما ةجامع گيرد.ميال را در بر ؤس 35مورد نظر 

مورد  ةتعداد نمون ،باشندمينفر  80كاركنان  ميكه تما ، از آنجااستان كرمان ايفني و حرفه
 SPSSافزار آماري از نرمها منظور تجزيه و تحليل دادهبه .نفر در نظر گرفته شد 80نظر 

ييد اساتيد و محققان رسيده است. نتايج أبه ت نامهپرسشروايي صوري  استفاده شده است.
. شدبايمدرصد)  0/85( ابرابر ببا استفاده از ضريب آلفاي كرنباخ  نامهپرسشاعتبار 
افق زماني: چون باشد. مياز قابليت اعتماد برخوردار   %95مورد استفاده در سطح  ةنامپرسش

منظور ماه بهروزه يا چند هفته يا چندچند ةي اطالعاتي يكبار در طي يك دورهابررسي داده
از لحاظ بعد  باشد.ميصورت مقطعي شود، بررسي بهميي تحقيق حاضر هاپاسخ به پرسش

 . ماه شروع و تا پايان بهمن ماه ادامه داشته استنيز پژوهش از ابتداي مهر زماني

 هايافته
   هاشاخص توصيف

 توزيع فراواني جنسيت�
 نفر 47) از پاسخگويان را مردان و درصد 2/41(رنف 33 هاداده ليو تحلبا توجه به تجزيه 

فراواني دو گروه  درصد ريز اي. نمودار ميلهدهنديم) باقيمانده را زنان تشكيل درصد 8/58(
  ).1-1-4جدول و نمودار ( .دهديمجنسيت را نشان 

  
 ي درصدي جنسيتو فراوانتوزيع فراواني  .1 جدول

تجمعيراواني فدرصد  فراواني درصد فراواني  جنسيت
مرد 33 2/41 2/41  زن 47 8/58 0/100 پاسخگو

 كل 80 0/100 
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جنسيت

مردزن
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واني پا
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41.3

 
 در ميان پاسخگويان توزيع درصد فراواني جنسيت .1 نمودار

 
 تأهلتوزيع فراواني وضعيت �

) مجرد درصد 0/35( رنف 28و  متأهل) از پاسخگويان درصد 0/65( نفر 52با توجه به جدول 
 ).2-1-4نمودار جدول و ( د.گرديممشاهده  ايهستند. درصد فراواني هر گروه در نمودار ميله

 
 تأهلي درصدي وضعيت و فراوانراواني توزيع ف .2جدول

  

وضعيت تاهل

متاهلمجرد

خگو
ي پاس

فراوان
رصد 

د

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

35.0

65.0

 در ميان پاسخگويان تأهلتوزيع فراواني وضعيت .2نمودار  
 توزيع فراواني سن�

 رنف 22سال،  30-25سني  ةدرصد) از پاسخگويان در رد 8/43(  نفر 35با توجه به جدول 
-40) درصد 0/10( رنف 8سال،  40-35) درصد 5/12(  رنف 10سال،  35-30) درصد 5/27(

تجمعي راوانيفدرصد  فراواني درصد فراواني  تأهلوضعيت 
متأهل 52 0/65 0/65  مجرد 28 0/35 0/100 پاسخگو

 كل 80 0/100 
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سال قرار دارند. درصد فراواني هر گروه در  50-45سني  ة) در رددرصد 3/6( رنف 5سال و  45

 ).3-1-4نمودار دول و ج( د.گرديممشاهده  اينمودار ميله
 

 ي درصدي سنو فراوانتوزيع فراواني  .3جدول

 

سن

لاس30-25لاس35-30لاس40-35لاس45-40لاس45-50

خگو
ي پاس

راوان
صد ف

در

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
6.3

10.0
12.5

27.5

43.8

 توزيع فراواني سن در ميان پاسخگويان.3نمودار  
 

سن

لاس30-25لاس35-30لاس40-35لاس45-40لاس45-50

خگو
 پاس

واني
 فرا

صد
در

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
6.3

10.0
12.5

27.5

43.8

 : توزيع فراواني ميزان تحصيالت3-1-4 
 

تجمعيراواني فدرصد  فراواني درصد فراواني  سن
سال 30-25 35 8/43 8/43

 پاسخگو
سال 35-30 22 5/27 3/71
سال 40-35 10 5/12 8/83
سال 45-40 8 0/10 8/93
سال 50-45 5 3/6 0/100

 كل 80 0/100 
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 رنف 22) از پاسخگويان داراي مدارك ديپلم، درصد 5/47( نفر 38با توجه به جدول  

) داراي مدرك درصد 0/5( نفر 4درصد) ليسانس و  0/20( رنف 16) فوق ديپلم، درصد 5/27(
جدول و ( د.گرديممشاهده  ايلهينمودار مرصد فراواني هر رده در د. دباشنيمفوق ليسانس 

 )4-1-3نمودار 
 ي درصدي ميزان تحصيالتو فراوانتوزيع فراواني  .4جدول

 

ميزان تحصيالت

ديپلمفوق ديپلمليسانسفوق ليسانس

گو
سخ

ي پا
اوان

د فر
رص

د

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0 5.0

20.0

27.5

47.5

 توزيع درصد فراواني ميزان تحصيالت در ميان پاسخگويان .4نمودار  
 

 توزيع فراواني ميزان درآمد�
 300000-150000) از پاسخگويان داراي درآمد درصد 88/53( رنف 43به جدول  با توجه 

) درصد 8/18( رنف 15تومان،  450000-300000) درآمد درصد 0/25( رنف 20تومان، 
تومان و باالتر  600000) داراي درآمد درصد 5/2( رنف 2تومان و  600000-450000درآمد 

 ).3-1-4نمودار جدول و ( دشويمدرصد فراواني هر گروه مشاهده  اي. در نمودار ميلهباشندمي
 

 ي درصدي ميزان درآمدو فراوانتوزيع فراواني  .5ل جدو

راواني تجمعيفدرصد  فراواني درصد فراواني  ميزان تحصيالت
 ديپلم 38 5/47 5/47

 پاسخگو
 فوق ديپلم 22 5/27 0/75
 ليسانس 16 0/20 0/95

فوق  4 0/5 0/100
 ليسانس

 كل 80 0/100 

راواني تجمعيفدرصد  فراواني درصد فراواني  ميزان درآمد
8/53 8/53 43 300000-150000 

 پاسخگو
8/78 0/25 20 450000-300000 
5/97 8/18 15 600000-450000 
 و باالتر 600000 2 5/2 0/100

 كل 80 0/100 
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ميزان درآمد

الاب هب600000
ناموت450000-600000

ناموت300000-450000
ناموت150000-300000

گو
سخ

ي پا
اوان

 فر
صد

در

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

18.8

25.0

53.8

 توزيع درصد فراواني ميزان درآمد پاسخگويان.5 

 فرض آزمون
 بين فضاي سازمان و بروز چالش سازماني رابطه وجود دارد.  اول: ةفرضي�

HO باشدينم: بين فضاي سازمان و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 
1H :باشديمسازماني رابطه برقرار  فضاي سازمان و بروز چالش نيب. 

متر از سطح ك) 000/0(  دست آمده در هر دو آزمونمقدار به -Pبا توجه به اينكه
ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0(  داريمعني

د دارد و با توجه به مثبت بودن داري وجومعني ةفضاي سازمان و بروز چالش سازماني رابط
چه در سازماني انتظار داريم هر ،يعبارت بهن رابطه از نوع مستقيم است. اي، ضريب همبستگي

 ميزان بروز چالش سازماني نيز افزايش پيدا كند. ،كنديمفضاي سازمان افزايش پيدا 
 

 بين فضاي سازمان در برابر بروز چالش سازماني ةبررسي رابط .6 جدول
 متغير بروز چالش سازماني

 اسپيرمن
فراواني

 كندال

مقدار -Pفضاي سازمان ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 68/0 80 000/0 61/0 
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فضاي سازمان

6543210

ماني
 ساز

الش
ز چ

برو

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 لش سازمانينمودار پراكنش فضاي سازمان در برابر بروز چا .6نمودار  
 

 دوم: بين اخالق سازمان و بروز چالش سازماني رابطه وجود دارد. ة: فرضي�3-2-2
HO باشدينم: بين اخالق سازمان و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 

1H باشديم: بين اخالق سازمان و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 
) كمتر از سطح 000/0(  آمده در هر دو آزموندستمقدار به -Pتوجه به اينكه با 
ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0(  داريمعني

داري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن معني ةاخالق سازمان و بروز چالش سازماني رابط
انتظار داريم هرچه اخالق  ،نابراينب. تن رابطه از نوع مستقيم اساي يب همبستگيضر

 افراد بروز چالش سازماني بيشتري داشته باشند. ،سازماني بيشتر باشد
 

 بين اخالق سازمان در برابر بروز چالش سازماني ةبررسي رابط .7 جدول
 متغير بروز چالش سازماني

 اسپيرمن
فراواني

 كندال
مقدار -Pسازمان اخالق ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي

000/0 60/0 80 000/0 51/0 
 

اخالق سازمان 

6543210

اني
سازم

ش 
 چال

روز
ب

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 نمودار پراكنش اخالق سازمان در برابر بروز چالش سازماني.7نمودار 
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 سازماني رابطه وجود دارد.بين فرهنگ سازمان و بروز چالش  سوم: ةفرضي�

HO باشدينم: بين فرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 
1H  باشديم: بين فرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 

متر از سطح ك) 000/0( هر دو آزمونآمده در دستمقدار به -Pبا توجه به اينكه
ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيمو  شوديم رد صفرفرض  ،باشديم) 05/0(  داريمعني

داري وجود دارد. با توجه به مثبت بودن معني ةفرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابط
 ن رابطه از نوع مستقيم است. اي ضريب همبستگي

 
 بين فرهنگ سازمان در برابر بروز چالش سازماني ةطبررسي راب .8 جدول

 متغير بروز چالش سازماني
 اسپيرمن

فراواني

 كندال

مقدار -Pفرهنگ سازمان ضريب همبستگي P- مقدار ضريب همبستگي

000/0 62/0 80 000/0 51/0 
 

فرهنگ سازمان

543210

اني
سازم

ش 
چال

وز 
بر

5

5

4

4

3

3

2

2

 نمودار پراكنش فرهنگ سازمان در برابر بروز چالش سازماني .8دار نمو 
 

 بين امنيت شغلي و بروز چالش سازماني رابطه وجود دارد. چهارم: فرضية�
HO باشدينم: بين امنيت شغلي و بروز چالش سازماني رابطه برقرار. 

1Hباشديمچالش سازماني رابطه برقرار  : بين امنيت شغلي و بروز. 
) 000/0( ) و000/0( بآمده در دو آزمون به ترتيدستمقدار به -Pبا توجه به اينكه
ادعا كرد كه بين  توانيمو  شوديمفرض صفر رد  ،باشديم) 05/0( داريكمتر از سطح معني

ن رابطه اي داري وجود دارد وخطي معني ةي رابطدو متغير امنيت شغلي و بروز چالش سازمان
 دست آمده از نوع مستقيم است.هبا توجه به ضريب همبستگي ب
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 بين امنيت شغلي در برابر بروز چالش سازماني ةبررسي رابط .9 جدول

 متغير بروز چالش سازماني
 اسپيرمن

فراواني
 كندال

مقدار -Pامنيت شغلي همبستگي ضريب P- مقدار ضريب همبستگي
000/0 73/0 80 000/0 66/0 

 

امنيت شغلي

6543210

زماني
ش سا

ز چال
برو

6

5

5

4

4

3

3

2

2

 نمودار پراكنش امنيت شغلي در برابر بروز چالش سازماني .9نمودار  

 راهكار ةارائو  گيرينتيجه
فته حاكي از آن است كه كه بر اساس آزمون فرض اسپيرمن شكل گرها نتايج حاصل از داده
ادعا كرد  توانيماول  ةدر فرضي .وجود دارد ميمستقي طةرابها ي فرضيههاهمواره ميان متغير

داري وجود دارد و با توجه معني ةكه بين دو متغير فضاي سازمان و بروز چالش سازماني رابط
انتظار داريم  ،يرتعبا بهن رابطه از نوع مستقيم است. اي، به مثبت بودن ضريب همبستگي

ميزان بروز چالش سازماني نيز افزايش  ،كنديمچه در سازماني فضاي سازمان افزايش پيدا هر
ادعا كرد كه بين دو متغير اخالق سازمان و بروز چالش  توانيمدوم  ةدر فرضي پيدا كند.

ن رابطه يا، داري وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگيمعني ةسازماني رابط
انتظار داريم هرچه اخالق سازماني بيشتر باشد افراد بروز  ،نابراينب. تاز نوع مستقيم اس

ادعا كرد كه بين دو متغير  توانيم سوم ةدر فرضي چالش سازماني بيشتري داشته باشند.
داري وجود دارد. با توجه به مثبت بودن معني ةفرهنگ سازمان و بروز چالش سازماني رابط

ادعا كرد كه بين  توانيم چهارم ةدر فرضي ن رابطه از نوع مستقيم است.اي، همبستگي ضريب
ن رابطه اي داري وجود دارد وخطي معني ةدو متغير امنيت شغلي و بروز چالش سازماني رابط

 .دست آمده از نوع مستقيم استهبا توجه به ضريب همبستگي ب
 ةي آزاد با نظرخواهي از كليهاخلفات آموزشگاهو تدوين دستورالعمل رسيدگي به ت ايجاد .1

 .مناطق در سطح كشور
 مطلوب بوده است.ها يي كه عملكرد آنهاايجاد مشوق الزم براي آموزشگاه .2
 .بضاعت در مناطق محرومافراد بي ةخريد خدمات ويژ ةافزايش دادن بودج .3
در جهت نهادينه  ايفني و حرفهدر فرايند آموزش  ايالگوي اخالق حرفه طراحي و استقرار .4

 .ايشدن اخالق حرفه
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 .ي آموزشي و فرهنگي مربيان سازمانهاطراحي بسته .5
 .مربيان ايي حرفههاجاد تشكلاي ايجاد بسترهاي الزم جهت .6
 .منظور جذب مربيان شايستهتدوين سازوكارهاي الزم به .7
 .آموزشي ميجاد فضاي علاي شي براي مربيان جهتآموز ميو بازديد از مراكز علها برگزاري همايش .7
 .هاي گردشگري كاركنانساماندهي و بهبود فعاليت. 8
 .در بين كاركنان از طريق اجراي پايش ساليانهها طرح پيشگيري از بروز بيماري .9

 .كاركنان ريزي جهت بهبود كيفيت زندگيبرنامه .10
 ي كاركنان و كارآموزان مراكز آموزشي.مسئوليت مدني برا ةانعقاد قرارداد بيم .11

 منابع
رشـد آمـوزش    هاي اصالح آن،و راه ايي فني و حرفههاآموزش )،1390( محبوبه؛، محمدعلي

 .1390،پاييز1 ةشمار هفتم، ةدور، ايفني و حرفه
 .فرهنگ اصطالحات علمي ــ اجتماعي، تهران ،)1381(؛ خو، محمدآراسته

؛ جـواد زاهـدي   ي، ويراسـته محمـد  ولب، فرهنـگ علـوم اجتمـاع   جوليوس گولد و ويليام ل. ك
 .مازندراني، تهران، مازيار ،)1376(

 .7سياسي، تهران، قومس، ص ةهاي توسع)، چالش1379(؛ قوام، عبدالعلي
هاي ايران و امريكا بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران، مركـز  چالش ،)1381( حميد، معادي؛

 .راناسناد انقالب اسالمي، ته
 )83-82صص( هاي كنوني ايران، تهران، سوژه و مهر،چالش ،)1380( ؛عماد فروغا

بـه كوشـش رضـا    ( سـوم  ةي فراروي آمـوزش عـالي در هـزار   ها،چالشياورنرزد، هيرش و لوك
 .)1381تهران، يوسفيان،

                            .ديآوجود ميهچگونه بها سازي در سازمانمنفعت )،1388( درگي،پرويز؛
                    

 



 رويكرد با فردا مهندسان مهارتي هايدوره معايب و مزايا بررسي
 ديدگاه از سنتي درسي هايبرنامه با مقايسه در محورمسئله يادگيري

 كرمانشاه استان ايحرفه و فني مراكز مربيان
  1انگيزان دل سهراب

 2پناه سپه مرجان 
  3فرشاديان مسعود محمد

  چكيده
 طرح راستاي در كرمانشاه استان ايحرفه و فني مراكز مربيان هايدگاهدي بررسي ،مطالعه اين از هدف
 با مقايسه در محورمسئله يادگيري رويكرد بر مبتني فردا مهندسان مهارتي هايدوره ةشد اجرا

 است. كيفي ،تحقيقات نوع از و كابردي هدف لحاظ از بررسي اين باشد.مي سنتي درسي هايبرنامه
 استان كل در ايحرفه و فني مراكز مربيان از نفر 87 شامل پژوهش اين در مطالعه مورد ةجامع

 سرشماري روش به و داشتند مشاركت فردا مهندسان آموزش ةپروژ اجراي در كه بود كرمانشاه
 ةنامپرسش ايحرفه و فني مراكز مربيان از اطالعات آوريجمع براي ،مطالعه اين در شدند. انتخاب
 از نامهپرسش از حاصل هايداده تحليل و تجزيه منظوربه ،همچنين است. شده استفاده هساختمحقق
 هايدوره تناسب به كه داد نشان بررسي اين از حاصل نتايج گرديد. استفاده امحتو تحليل روش

 عوامل به سنتي درسي هايبرنامه  با مقايسه در محورمسئله يادگيري رويكرد با فردا مهندسان مهارتي
 در شركت به فراگيران تمايل و آموزشي تجهيزات و امكانات دوره، طول با زمان تناسب ونچ ميمه

 آموزيمهارت هايدوره معايب و مزايا ايحرفه و فني مربيان ،اين بر عالوه دارد. بستگي هاكالس
 القيتخ ميزان باالرفتن كردند: معرفي زير صورتبه درسي هايبرنامه با مقايسه در را فردا مهندسان

 آنها ،همچنين تئوري. و عملي دروس به عالقمندي و پنهان استعدادهاي شدن شكوفا آموزان،دانش
 ةرشت با مناسب آموزشي كمك امكانات عدم را فردا مهندسان آموزيمهارت هايدوره معايب ترينمهم
 عنوان آموزاندانش سني تفكيك عدم و مناسب ريزيبرنامه عدم آموزشي، تجهيزات فقدان شده،ارائه

  كردند.
 

 و فني فردا، مهندسان مهارتي هايدوره محور،مسئله يادگيري كرمانشاه، استان :يكليد واژگان
 .سنتي درسي هايبرنامه اي،حرفه

 مركز رازي، دانشگاه اجتماعي علوم ةدانشكد اقتصاد، گروه رازي، دانشگاه اقتصاد گروه علمي هيأت عضو استاديار، .1
   Email:sohrabdelangizan@gmail.com                                         ،رازي شگاهدان اجتماعي و اقتصادي مطالعات

 كشاورزي، آموزش و پرديس -رازي دانشگاه كشاورزي، آموزشو ترويج ارشد كارشناسي .2
Email: sepahpanah1981@gmail.com 

 پژوهشـگران  باشـگاه  عضـو  كرمانشـاه،  واحد اسالمي آزاد دانشگاه بازاريابي، -بازرگاني مديريت ارشد ارشناسيك دانشجوي .3
                                                                                Email: masoud_farshadian@yahoo.com كرمانشاه، جوان،
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  مقدمه
 اشتغال و آموزش ساختارهاي كشوري هر در اقتصادي هاينظام ميتما مهم هايويژگي از

 هايريزيبرنامه در هميشه آموزش و كار ميان ارگانيكي طارتبا ،ديگر عبارت به .باشدمي
 آموزشي هر واقع، در .است شده گرفته نظر در يكديگر با همزمان طوربه اجتماعي و اقتصادي

 فراگير مهارت با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع بهترين كه باشد داشته اقتصادي بازدهي بايد
 الملليبين هايرقابت افزايش اقتصادي، عوامل درون در شدن جهاني ةپديد گيريشكل است.

 را آموزش سيستم جديد استراتژي به نياز اهميت، كار بازار در توسعه از حاصل تحوالت و
 به نسبت خود آموزشي سيستم اصالحات در كشورها بيشتر كه طوريبه دهد.مي افزايش

 است حالي در اين .نددهمي نشان بيشتري تمايل دانشگاهي و عمومي هايآموزش گسترش
 در اين، بر عالوه ندارد. اهميتي با جايگاه مقايسه اين در ايحرفه و فني هايآموزش هنوز  كه

 هاييدانشكده و متوسطه آموزش سيستم از قسمتي ايحرفه و فني هايآموزش كشورها اكثر
 محسوب شوند،مي وارد دانشگاه به جامعه تقاضاي حسب بر بنا آن التحصيالنفارغ كه
 كيفيت از كارفرمايان كه دهدمي نشان سيستم اين از ارزشيابي نتايج ،كلي طوربه گردد.مي
 كاربردي هايمهارت فقدان و آموزش ناچيز كيفيت از و ندارند رضايتي هاآموزش اين

 ايحرفه و فني آموزش (سازمان باشندنمي خشنود آموزشي محتواي تناسب عدم و كارآموزان
 عملكرد چگونگي و شرايط كنوني، عصر سرشت و ذات كه است حالي در اين ).1387 كشور،

 و فني هايمهارت داراي توانمند، انساني منابع به توجه محور،دانش اقتصاد ظهور و كار بازار
  ).1381 همكاران، و زادهعلي(مهر است ساخته ضروري را ايحرفه

 و نوزدهم قرن اواخر از ايحرفه و فني هايآموزش قالب در ماهر انساني نيروي تربيت
 هايپيشرفت دنبال به شد. واقع جهان كشورهاي از بسياري توجه مورد بيستم قرن اوايل
 تا يافت، گسترش ايسابقهبي طوربه هاآموزش ،دوم جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي
 تا گرفت، قرار اكشوره بيشتر ملي هدف اي،حرفه و فني آموزش هايبرنامه ةتوسع كه جايي
 و كشاورزي صنعت، بخش در آن ةتوسع كشوري، هر موفقيت هايشاخص از يكي كه امروزه

 كارآمد و ماهر انساني نيروي تربيت نيازمند بخش سه اين ةتوسع شود.مي محسوب خدمات
 اين بر ).1382 همكاران، و (نويدي است كار بازار با متناسب ايحرفه و فني هايزمينه در
 ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع كشور، يك پيشرفت براي نيازها ترينمهم از ،ساسا
 كشورها ةتوسع و رشد در كنندهتعيين عوامل از يكي آزمودهكار انساني نيروي زيرا ،باشدمي

 كارآيي نظر از مراكز اين كارآموزي و آموزشي هايدوره كيفيت تشخيص .شودمي محسوب
 فني آموزش نظام ريزانبرنامه و گذارانسياست ميتما براي گام اولين عنوانبه بروني و دروني

 ةواژ از كهميهنگا اصوالً ).1386 (مشايخ، است اهميت زئحا انساني نيروي تربيت و ايحرفه و
 اصلي هدف كه است آموزش از خاصي نوع منظور رود،مي كارهب فني ةكلم با همراه آموزش

 فني هايآموزش به نسبت متفاوتي اندازهايچشم لذا، باشد.مي كار براي افراد سازيآماده آن
 طرف از كند.مي ايجاد آن به نسبت را متفاوتي توقعات و انتظارات و دارد وجود ايحرفه و

 همواره كار بازار و جمعيتي تغييرات المللي،بين رقابت افزايش اقتصاد، شدن جهاني ديگر،
 .است ساخته مطرح را ايحرفه و فني آموزش در مهارتي يننو هاياستراتژي به نياز ضرورت
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 نهايت در كه پذيرفت صورت مفهومي تحوالت مجموعه دنبال به هامكانيزم و هااستراتژي اين

 ةپاي بر مفهومي تحوالت ساختار، .گرديد ايحرفه و فني آموزش از نوين تعريف سبب
 مبتني اقتصاد پيدايش ،همچنين .است گرفته صورت نوين درسي و آموزشي هايريزيبرنامه

 التين آمريكاي و آسيا شرقي جنوب كشورهاي از برخي در و صنعتي كشورهاي در دانش بر
 به ورود براي كشورها اين  موفقيت در ميمه و اساسي نقش انساني ةسرماي كه دهدمي نشان

 هايآموزش كه تداش اظهار توانمي ،لذا ).2000 جهاني، (بانك است داشته جديد اقتصاد
 ايجاد در زيادي توانايي از عملي و نظري هايآموزش با شدن همراه دليلبه ياحرفه و فني

 در ايحرفه و فني هايآموزش باشد.مي برخوردار محوردانش انسان تربيت و انساني ةسرماي
 بين است الزم ،ديگر طرف از .هستند گرانتر هزينه لحاظ از نظري هايآموزش با مقايسه
 ترينمهم از باشد.يكي داشته وجود هماهنگي و تناسب ،كار بازار نياز و شدهعرضه هايآموزش

 از خود انساني نيروي پرورش براي كه است اين توسعه حال در كشورهاي ةعمد هايضعف
 شرايط با را خود آموزشي نظام غرب صنعتي كشورهاي كهحالي در .اندكرده برداري الگو غرب

 كشورهاي در هانوآوري اين اما .دهندمي قرار نظر تجديد مورد جهان اقتصادي و يفن جديد
 به بايستي كشور اقتصادي هايبخش و صنعت ،بنابراين شود.نمي مشاهده توسعه حال در

 قالب در بايد نيز ايحرفه و فني هايآموزش و باشند داشته توجه تكنولوژي تحوالت
  تكنولوژيك پيشرفت با متناسب را آموزشي استانداردهاي و اهرشته آموزشي، جديد هايشيوه
 به جامعه نياز احساس صورت در صنعتي كشورهاي در اساس همين بر .كنند ريزيبرنامه

 در رشته آن ممكن زمان كمترين طي در ،باشد ثرؤم تكنولوژي پيشرفت در كه جديدي ةرشت
 ).1382 همكاران، و (وااليي گيردمي شكل آموزش ةنحو در جديد رويكرد با و آموزشي مراكز

 در بتوانند كه باشد ايگونهبه بايد آموزشي ريزانبرنامه و گذارانسياست سعي ،بنابراين
 كار بازار و جامعه نياز با را آن و نمايند ايجاد تغييراتي مهارتي و سنتي درسي هايبرنامه

 ايجاد در سزاييهب اهميت عملي و مهارتي هايآموزش كه آنجا از ،همچنين سازند. هماهنگ
 سمت به سنتي آموزشي نظام گيريجهت بايستمي دارد، آموزاندانش ايحرفه مهارت كسب

 باشد. يادگيري و آموزش در جديد رويكردهاي از استفاده
 با را ايبرنامه 1391 سال تابستان در ايحرفه و فني آموزش ريزانبرنامه ،اساس اين بر
 تا دادند ترتيب محورمسئله يادگيري رويكرد با فردا مهندسان مهارتي هايدوره عنوان
 براي خود ايحرفه هايمهارت تقويت و كسب به بتوانند هادوره اين در شركت با آموزاندانش
 و شناسايي هدف با كه است ملي طرح ،فردا مهندسين طرح بپردازند. خويش شغلي ةآيند

 تابستان فصل در كهاين به توجه با .است شده اجرا واناننوج و كودكان استعدادهاي شكوفايي
 را خويش فراغت اوقات مدت اين در كه است فرصتي ،شوندمي دور مدرسه از آموزاندانش

 مهندسان مهارتي هايدوره كهاين به توجه با بگيرند. ياد را مهارتي و نكنند سپري بيهوده
 به بايد مقاله اصلي هدف طبق است، فتهگر صورت محورمسئله يادگيري رويكرد با فردا

 رويكرد، اين اساس بر شود. پرداخته سنتي درسي هايبرنامه با مقايسه در رويكرد اين بررسي
 و مشكل با بايد بلكه شود، داده قرار هادانسته مقابل در نبايد آموزدانش كه، است معتقد برونر

 مشكل مناسب حلراه و اطالعات كسب و آن ميان ارتباط كشف به تا گردد روهروب مسئله
 اين مگر ،كنندنمي فكر افراد كه دارند اعتقاد تربيت و تعليم كارشناسان از بسياري يابد. دست
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 در تفكر گرو در امر اين و گيردمي ياد فرد ،تفكر فرايند طي در كنند. برخورد مشكلي با كه

 كردن آماده نوعي حقيقت در مدارمسئله روش ).1380 (محمودي، است مشكل حل جهت
 با كه شودمي تنظيم ايگونهبه آموزشي هايفعاليت شيوه اين در است. زندگي براي فراگير
 يادگيري طريق از مسأله حل هايمهارت اساساً كند. پيدا مسئله آن براي حليراه فرد تالش

 روش گرفتن قرار توجه مورد موجب امر اين شوند.مي كسب مشكالت با برخورد ةنحو مطلوب
 به روش اين كه است اين بر اعتقاد زيرا است. شده اخير سال چند در مسأله، ةپاي بر يادگيري
 ةتوسع موجب و كرده كمك زندگي طول تمام در متفكرانه و خالق فعال، يادگيري

 ابتدا ).2002 (باقايي، شودمي ارزيابي خود و گروهيبين همكاري ارتباطي، هايمهارت
 (دميريس شد وارد بهداشتي هايحرفه به كانادا مستر مك دانشگاه از مسأله ةپاي بر يادگيري

 نمودن مواجه بر كه است محور آموزدانش يادگيري نوعي روش اين .١)2010زرلير، و
 براي آموزاندانش تحريك و انگيزه ايجاد موجب و بوده متمركز مشكالت با دانشجويان

 كه پذيرفته و است شناختي شناسيروان اساس بر مسأله ةپاي بر يادگيري شود.مي يادگيري
 اطالعات فعال كنندگانپردازش بلكه ،نيستند دانش فعالغير ةكننددريافت يادگيرندگان

 باعث عالوهبه كند.مي كمك عمل در دانش ترآسان بازيابي به مسأله ةپاي بر يادگيري هستند.
 باليني محيط به تواندمي كه هاييمهارت جاداي به ،همچنين گردد.مي عمل و تئوري تلفيق
 مهارت تعامل، انتقادي، تفكر عمر طول در يادگيري مهارت و كارگروهي نظير ،يابد انتقال
 بر يادگيري ،كليطورهب .2)2008 همكاران، و (آرايي كندمي كمك خودارزشيابي و ارتباط

 و بگيرند ياد چگونه كه گيرندمي ياد آموزاندانش كه است آموزشي رويكردي همسأل ةپاي
 ايلديريم، و (ميته كنند كار هستند حلراه دنبالبه كه هاييگروه در مشاركتي صورتبه

 سنتي تدريس هايروش مكمل روش عنوانبه تربيتي محققان توسط روش اين لذا، .3)2008
 معلمان و يانمرب ديدگاه از ،كليطورهب .4)2006 (پاستريك، است شده شناخته محورمعلم و

 بررسي فرايندهاي در عملي شكلي به را آموزاندانش بتواند اينكه منظوربه درسي ةبرنام
 محورلهأمس است بهتر كند، درگير زندگيشان و يادگيري با مرتبط و مهم پيچيده، مسائل
 از بودن برخوردار بر عالوه ،آموزشي هايروش و درسي هايبرنامه كردن محورلهأمس باشد،

 داراي درسي، هايموضوع و اجتماع ادگيرنده،ي منابع كردن سازگار در نظري ةشتوانپ
 تفكر دانش، پايداري و بودن معنادار يادگيري، براي دروني ةانگيز ايجاد جمله از هاييمزيت

 در كه است حالي در اين باشد.مي بهتر يادگيري انتقال يادگيري، اهداف تحقق ،منطقي
 مطالعات .5)2010 (كريدل، شودمين پرداخته مهم امر اين به تيسن درسي هايبرنامه

 علوم در درسي سنتي هايبرنامه و مسأله بر مبتني يادگيري با مقايسه ةزمين در متعددي
 بر يادگيري اثرات كدام هر كه شده انجام و... پايه علوم پيراپزشكي، پزشكي، مانند مختلف

 تفكر يادگيري، سنتي، آموزشي هايروش نظير مختلف متغيرهاي روي بر را مسأله ةپاي
 يا و كيفي و يكم هايطرح از استفاده با و... اساتيد و دانشجويان تجارب يا دانش، انتقادي،

1. Demiris &  Zierler  
2. Aäri  & et al 
3. Mete  & Yildirim 
4. Pastirik 
5. Kridel 
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 بررسي عنوان با )1380( عباسي توسط كه يتحقيق در .نمودند بررسي دو هر از تركيبي
 به تدريس با كه داد نشان آمده دستهب نتايج ،شد انجام تفكر پرورش بر ثرؤم هايمهارت

 ارزشيابي، تركيب، تحليل، هايمهارت توانمي معلم توسط محورهپروژ و مسئله حل ةشيو
 سنتي درسي هايبرنامه مشكالت از و كرد تقويت آموزاندانش در را بنديجمع و استنباط

 كاست. هستند، كنندهخسته غالباً كه
 در رياضي مسائل حل از آموزاندانش درك بهبود رمنظوبه رياضي علوم در كه ايمطالعه

 كمك محورمسئله روش كارگيريهب كه داد نشان گرفت، صورت سنتي درسي هايبرنامه
 آموزاندانش اغلب كه چرا كند.مي رياضي مسائل حل از آموزاندانش درك قدرت به بسياري

 رياضي مفاهيم بين اطارتب ايجاد يا و جديد مسائل حل براي ميمفهو عميق درك فاقد
 اين با مقابله جهت معلمان براي را هاييفرصت مسئله حل بر مبتني يادگيري ،لذا هستند.
 عبداهللا توسط تحقيقي ،همچنين .1)2009 همكاران، و ماث (مك كندمي فراهم چالش

 و مهارتي هايآموزش روي بر محورمسئله يادگيري روش ثيرأت و نقش خصوص در )2010(
 كه گرديد مشخص .شد انجام سنتي درسي هايبرنامه با مقايسه در ابتدايي كودكان يارتباط
 و اجتماعي هايزمينه در مشكالت با آمدن كنار براي كودك توانايي سبب مسئله حل مهارت
 گردد.مي سنتي درسي هايبرنامه به نسبت آنها يادگيري ميزان ءارتقا و ارتباطي هايمهارت
 در محورلهأمس يادگيري روش اثربخشي ةمقايس به پژوهشي در )2010( 2نكوكهاو رينولدز

 .پرداختند محيطي زيست فناوري درس دانشجويان ميان در محورسخنراني روش با قياس
 دانشجويان نگرش و لهأمس حل مهارت تحصيلي، پيشرفت پژوهش اين در وابسته متغيرهاي

 سه هر در محورلهأمس گروه دانشجويان كه داد نشان پژوهش اين نتايج .بود دوره به نسبت
 و اندنموده كسب محور سخنراني گروه دانشجويان به نسبت را بيشتري ميانگين وابسته متغير

.بود معنادار آماري نظر از هاتفاوت اين ميتما
 و نگرش تحصيلي، پيشرفت بر محورلهأمس يادگيري ثيرأت )2006( 3تاندوگان و آكينوگلو

 درس اين كه دانشجوياني از گروه با آن ةمقايس طريق از علوم آموزش در را وممفه يادگيري
 پژوهش اين نتايج د.دادن قرار بررسي مورد گرديد،مي اجرا آنها براي سنتي آموزش ةشيو به

 به آنها نگرش و تحصيلي پيشرفت بر مثبتي شكل به محورلهأمس يادگيري كه نمود نمايان
 ةتوسع بر محورلهأمس يادگيري كاربرد كه دريافتند آنها ،چنينهم د.دار ثيرأت علوم درس
 كورتال .داردمي نگه سطح ترينپايين در را ميبدفه و دارد مثبت ثيرأت آموزاندانش ميمفهو

 .بردند كارهب دريايي مهندسي دانشجويان براي را محورلهأمس آموزش )2006( 4جالويس و
 طراحي اصلي موتور ةزمين در آموزش براي محورلهأمس يدرس ةبرنام اساس بر را مدلي آنها

 هايروش به نسبت شآموز اثربخشي افزايش از حاكي مدل، اين كارگيريبه نتايج .نمودند
 محورلهأمس روش به يدرس ةبرنام كه دريافتند )2003( 5بارات و كنت .بود سنتي آموزش

 سنتي آموزشي هايروش به سبتن مديريت دروس در عمليات و توليد مديريت تدريس براي

1. MacMath  & et al 
2. Reynolds &  Hancock   
3. Akınoğlu  & Tandoğan
4. Kurtela  & Jelavic 
5. Kanet  & Barut  
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 درسي ةبرنام رويكرد كارگيريبه با نيز )2003( 1همكاران و كركلي .باشدمي تراثربخش

 تحت شناسيروش مجازي هايمحيط با آن تركيب و مينظا هايآموزش در محورلهأمس
 وزشآم در آن از استفاده كه آوردند وجودبه لهأمس بر مبتني شدهجاسازي آموزش عنوان

 يادگيري كارگيريبه كه هاييزمينه از يكي .بود رويكرد اين اثربخشي از حاكي مينظا
 (لونكا، تاس پزشكي ةحوز ،باشدمي تررايج آن درسي هايبرنامه طراحي در محورلهأمس

 تدريس هايروش با محورلهأمس يادگيري ةمقايس به )2000(3همكاران و ناندي .2)2000
 ارزشيابي تحصيلي، فرايند متغيرهاي مقايسه، جهت و پرداختند كيپزش آموزش در سنتي
 قرار ارزيابي مورد را دوره به نسبت معلمان و دانشجويان نگرش و تحصيلي پيشرفت برنامه،
 برتري موجب بود توانسته محورلهأمس درسي ةبرنام كه داد نشان پژوهش اين نتايج .دادند
 بررسي در .گردد مرسوم هايشرو گروه بر حقيقت متغيرهاي ةكلي در محورلهأمس گروه

 در آموزشي هايبرنامه طراحي در را محورلهأمس آموزش )2009( 4چان و پنيل ديگري،
 اكثر كه بود اين نشانگر دوره ارزيابي نتايج .داد قرار بررسي مورد دانشگاهي هايكتابخانه
 به نسبت آموزشي روش ناي در آنها ةلأمس حل هايمهارت كه بودند معتقد فراگيران

 اندگرفته ياد را لهأمس حل هايمهارت و جديد اطالعات و است يافته بهبود سنتي هايروش
 د.ببرن كارهب توانندمي كه

  شناسيروش
 منظوربه باشد.مي كيفي تحقيقات نوع از و كاربردي ،هدف لحظ از پژوهش، اين ماهيت

 مهارتي هايدوره ميان تناسب بررسي جهت هختسامحقق ةنامپرسش از هاداده آوريجمع
 مراكز مربيان ديدگاه از سنتي هايآموزش و محورمسئله يادگيري رويكرد با فردا مهندسان

 باشد.مي بخش دو داراي نامهپرسش اين است. شده استفاده كرمانشاه استان ايحرفه و فني
 بررسي منظوربه باز هايشپرس شامل دوم بخش و مربيان فردي اطالعات شامل اول بخش

 اطالعات تحليل و تجزيه منظوربه لذا، بود. الؤس 29 داراي بخش اين باشد.مي آنها ديدگاه
 خصوصيات ،روش اين از استفاده با است. شده استفاده محتوي تحليل روش از آمده دستهب

 ةمسئل با رابطه در هايياسنتتاج سپس شد. شناسايي عيني و دقيق طورهب  مصاحبه متن
 است: شده تشكيل زير مراحل از مطالعه اين در محتوا تحليل روش گرديد. ايجاد نظر مورد

 بررسي اصلي، موضوعات نمودن مشخص موضوع، به نسبت افراد نظرات يمظتن و گردآوري
 اطالعات تحليل تحقيق، نظر مورد هايپاسخ از اطالعات ثبت و استخراج ها،نظريه

 اين در ،اين بر عالوه ).1388 بازرگان، و (سرمد نهايي بنديوجمع گيرينتيجه شده،استخراج
 جمله از كليدي كلمات قالب در مربيان هايگفته شدهپرسيده االتؤس به توجه با روش

 اظهارات اساس بر سپس است. آمده ثانويه عبارت اوليه، موضوع اوليه، ةكنندتوصيف عبارت
 روش اين در ،همچنين شد. گرفته قرار بررسي مورد طرح ينا اجرايي قوت و ضعف نقاط آنها

 اهميت ميزان شدن مشخص منظوربه نيز را مربيان از شدهپرسيده االتؤس از هريك فراواني

1. Kirkley  & et al 
2. Lonka 
3. Nandi & et al 
4. Pennell & Miles 
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 مراكز مربيان از نفر 87 بررسي اين در مطالعهمورد آماري ةجامع است. شده گرفته نظر در آن

 شدند. انتخاب سرشماري روشبه كه است بوده كرمانشاه استان در ايحرفه و فني آموزش
 تحقيق هايگويه روي خبرگان نظر سنجش روش از تحقيق ةنامپرسش روايي بررسي براي

 شدهتهيه ةنامپرسش شدهكنترل دلفي روش از استفاده با ،اساس اين بر است. شده استفاده
 و شد گرفته قرار قيقتح روش و تربيت و تعليم شناسي،روان متخصصان از نفر 5 نظر تحت
 قرار استفاده مورد نهايي ةنامپرسش عنوانبه صانصمتخ اين نظر مورد اصالحات انجام از پس
 مورد درسي هايبرنامه با مقايسه براي مربيان از آمده دستهب اطالعات ،نهايت در و شد داده

 شد. واقع بررسي

  هايافته
 كل در ايحرفه و فني مراكز مربيان از نفر 87 كه گرديد مشخص تحقيق، هايداده اساس بر

 تعداد اين آوردند. عملهب مشاركت فردا مهندسان آموزش ةپروژ اجراي در كرمانشاه استان
 شهرستان در شود.مي كرمانشاه هايشهرستان از نفر 35 و شهركرمانشاه از نفر 52شامل

 حضور مرد 20 و زن مربي 32 نيز كرمانشاه شهر در و مرد مربي 19 و زن مربي 16 كرمانشاه
 با كارشناسي مقطع ،كرمانشاه شهر در تحصيلي مقطع فراواني بيشترين ،تعداد اين از داشتند.
 شهرستان در باشد.مي نفر) 1( سيكل تحصيلي مقطع در فراواني كمترين و نفر 31 فراواني

 مربوط فراواني كمترين و نفر) 19( كارشناسي تحصيلي مقطع به مربوط فراواني بيشترين نيز
 شهر سهم كه شد مشخص ،همچنين باشد.مي نفر)1( ارشدكارشناسي تحصيلي مقطع به

 كه باشدمي )11( شهرستان و )89( مربيان ارشدكارشناسي تحصيلي مقطع از كرمانشاه
 امر اين گوياي هايافته ،اين بر عالوه است. فراواني توزيع ترينپايين و باالترين داراي ترتيببه
 شهرستان در و كمترين كرمانشاه شهر در سيكل تحصيلي مقطع فراواني توزيع كه ستنده

 نسبت كرمانشاه شهر در كارشناسي تحصيلي با مقطع مربيان ،همچنين است. مقدار باالترين
 به را توزيع ترينپايين سيكل تحصيلي مقطع با مربي و توزيع باالترين داراي شهرستان به

 ساير به نسبت كارداني تحصيلي مدرك با مربي راستا، همين در .است داده اختصاص خود
  باشد.مي توزيع نرخ باالترين داراي شهرستان در مقاطع

 15 فراواني با برق ةرشت ،كرمانشاه شهر در مربيان تحصيلي هايرشته بين ،اين بر افزون
 بخش در نتايج ،همچنين باشد.مي نفر 12 فراواني با كامپيوتر ةرشت شهرستان در و نفر

 دوخت، و طراحي تحصيلي يهارشته با ايحرفه و فني مربيان توزيع كه داد نشان توصيفي
 در كه است حالي در اين باشد.مي باالتر شهرستان به نسبت كرمانشاه شهر در معماري و برق

 ةرشت با مربيان ،همچنين است. بيشتر كامپيوتر و مديريت تحصيلي ةرشت با مربي شهرستان،
 42,4( كامپيوتر ةرشت و بيشترين كرمانشاه شهر در هارشته ساير به نسبت درصد)31,9( برق

 توزيع نيز استان كل در ،اين بر عالوه اند.گرفته قرار شهرستان در توزيع باالترين با درصد)
 با مربيان تعداد بودن باال ةدهندنشان كه باشدمي باالتر هارشته ساير به نسبت كامپيوتر ةرشت

 است. شده استفاده محتوي تحليل روش از نيز مطالعه كيفي بخش در است. كامپيوتر مدرك
 ةشد برگزار مهارتي هايدوره خصوص در مربيان هايديدگاه و نظرات ابتدا شيوه اين در

 از يك هر گرفت. قرار بررسي مورد نامه،پرسش در پاسخ باز االتؤس صورتبه فردا مهندسان
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 صورتبه آنان هايگفته ميتما آن از پس نمودند. بيان رابطه اين در را خود نظرات مربيان
 اين نتايج شد. درآورده آن فراواني همراه به ثانويه و اوليه موضوع صورتبه و شدهخالصه
 هايمزيت به نسبت مربيان يهاديدگاه و نظرات تحليل در كه داد نشان مطالعه بخش

 كاملي همپوشاني كه گرديد مشخص 1 ةشمار جدول هايفتهيا مطابق محورمسئله يادگيري
 مواردي شده،بررسي عوامل بين در كهچرا دارد. وجود كرمانشاه استان كل مربيان نظرات بين

 تقويت عالقه و انگيزه مشكالت، با شدن روهروب استرس كاهش و شجاعت (افزايش همچون
 تا شوندمي متكي خود به بيشتر آموزاندانش زنند،مي دست نو و خالق كارهاي به شود،مي
 پنهان، دادهايعاست شدن شكوفا همساالن، با كاربه عالقمندي افزايش ديگران، به

 از آموزش) ةهزين بودن رايگان و ديگران به تا شوندمي متكي خود به بيشتر آموزاندانش
 آمد. حساب به آموزشي رويكرد اين مزاياي ترينغالب و ترينمهم

 
 فردا مهندسان مهارتي هايدوره محورمسئله يادگيري مزاياي  .1 جدول

 محوري موضوعاوليه موضوعفراواني اوليه ةكنند توصيف عبارت
 ثانويه

استرس كاهش و شجاعت افزايش 87 شوندمي جسور هابچه
 انگيزش مشكالت با شدن روهروب

 باال آنها در ريسك قدرت
 حل براي را محتلف هايحلراه 25 رودمي

 گيريتصميم كنندمي آزمايش مشكل
 يافته افزايش آنها اشتياق

 انگيزشي شودمي تقويت عالقه و انگيزه 86 است
 مطرح زيادي هايايده

 خالق تفكركنند فكر چگونه كه گيرندمي ياد 14 كنندمي

 دست نو و اقخلّ كارهاي به 87شودمي شكوفا آنها خالقيت
 خودشكوفايي زنندمي

افزايش آنها عملي هايهارتم
تلفيق آموزاندانش در عمل و علم 54 يابدمي

 فني هايمهارت شودمي

 آنها در رقابت حس افزايش 65 كنندمي رقابت يكديگر با
 رقابتي-انگيزشي كندمي پيدا افزايش

 زياد نفسشان به اعتماد
متكي خود به بيشتر آموزاندانش 84 شودمي

 نفس به اتكا انديگر به تا شوندمي
 عالقمند گروهي كاربه

 با كاربه عالقمندي افزايش 82 شوندمي
همساالن با تعامل همساالن

 شده بيشتر استعدادهايشان
 خودشكوفايي پنهان دادهايعاست شكوفاشدن 87 بود

 آشنايي يادگيري اهداف با
دنبال را يادگيري ثرتريؤم طوربه 4 كردند پيدا

 كنندمي
 و هدفمندي

 ريزيبرنامه
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 محوري موضوعاوليه موضوعفراواني اوليه ةكنند توصيف عبارت
 ثانويه

 بيشتر آينده در اشتغال به
 در خود زندگي به نمودن توجه 25 كنندمي فكر

 هدفمند زندگي آينده
 نوع اين با هابچه والدين

 آموزش به والدين ةعالق افزايش 3 شدند آشنا هاآموزش
 نگري آينده خود فرزندان

 بودجه-ههزين آموزش ةهزين بودن رايگان 87بود پايين آموزش اين ةهزين
 توانايي و استقالل تنهايي به كارها انجام قدرت 76كنندمي توانمندي احساس

دوستانه ارتباط فراگير و مربي
 ميان دوستانه ارتباط افزايش 5 دارند

 تعامل و ارتباط آموزاندانش و مربي

 هايفرصت كسب مشاغل با شدن آشنا 15 كار بازار شناخت
 اشتغال

 گراييمدرك عدم آزمون و مدرك به توجه عدم 22 كتبي آزمون نداشتن
 در پذيريمسئوليت افزايش

 پذيريمسئوليت تعهدات و وظايف انجام 30 آموزاندانش
 اجتماعي

 
  مهارتي يهادوره در محور مسئله يادگيري معايب خصوص در مربيان ديدگاه�

 مهارتي هايدوره بمعاي با رابطه در مربيان هايديدگاه مطالعه اين از ديگر قسمت در
 محور،مسئله آموزش رويكرد پيامدهاي اهميت به توجه با شد. داده قرار بررسي مورد
 و هاچالش از برخي داراي مسئله حل آموزش كه است اين گوياي آمدهدستهب هاييافته

 امكانات (عدم است: شده اشاره مشكالت ترينمهم به 2 ةشمار جدول در باشد.مي مشكالت
 تفكيك و رعايت عدم و ريزيبرنامه عدم آموزشي، تجهيزات فقدان مناسب، موزشيآ كمك
 طرح اجراي در رويكرد اين اجرايي مشكالت ترينمهم از تماماً شدهذكر عوامل سني).

  باشد.مي مربيان ديدگاه از فردا مهندسان
     

 افرد مهندسان مهارتي هايدوره در محورمسئله يادگيري معايب .2 جدول

 ثانويه محوريموضوعاوليه موضوعفراواني اوليه ةكنند توصيف عبارت
 (شاخص)

 ارزشيابي درستي به مربيان از
 و ضعيف ارزشيابي ارزشيابي ةشيو 15 نيامد عملهب

 ناعادالنه
 خصوص در اطالعات ةارائ

 رسانياطالع عدم رسانياطالع ةنحو 20 نبود كامل برگزاري
 جامع

 آموزش ةجزو مطالب و مواد
 ةدور جزوات در نقص 14 نبود مطلوب چندان

 آموزشي
 نبودن كامل

 آموزشي يهابسته
 مربيان با اجرايي عوامل

 عوامل در مشكل هماهنگي و همكاري 27 نداشتند را الزم همكاري
 طرح اجرايي
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 ثانويه محوريموضوعاوليه موضوعفراواني اوليه ةكنند توصيف عبارت
 (شاخص)

 كمك امكانات عدم امكانات 82 نداشتيم را نياز مورد وسايل
 مناسب آموزشي

 مواد به زمجه آموزشي ةدور
 تجهيزات فقدان تجهيزات 84 نبود آموزشي الزم

 آموزشي
 توجه سني يهارده به مراكز

 تفكيك و رعايت عدم سني محدوديت 63 نداشتند الزم
 سني

 و هاآموزشگاه از بازرسين
 كافي ميزان به مربيان فعاليت

 نداشتند بازديد
34 

 فعاليت به بازرسين توجه
 و فني آموزش  مراكز

 ياحرفه
 و دقيق بازرسي عدم

 منظم
 صورت دقيق ريزيبرنامه

 ريزيبرنامه عدم برنامه عدم 87 بود نگرفته
 مناسب

 
 هايبرنامه با مهارتي هايدوره در محورمسئله آموزش رويكرد تفاوت بررسي�

 سنتي درسي
 هايدوره با محورمسئله آموزش رويكرد تفاوت از حاصل نتايج فوق هاييافته بر عالوه

 هايتفاوت داراي روش دو اين كه داد نشان مربيان نظر از ايحرفه و فني آموزش رسومم
 مربيان ديدگاه از كليطوربه هاتفاوت اين باشند.مي آموزشي و اجرايي عوامل در چندي

 انگيزه، ءارتقا كتبي، آزمون (نداشتن از: عبارتند هاتفاوت ترينمهم است. شده استخراج
 را نتايج اين 3 ةشمار جدول آموزشي). هايرشته بودن جديد و تنوع و هاخانواده استقبال

 دهد.مي نشان
 سنتي درسي هايبرنامه با محورمسئله يادگيري ةمقايس .3 جدول
 سنتي درسي هايبرنا محورمسئله يادگيري
فراواني فراواني 

 87 يادگيري به عالقه ميزان كاهش 87 انگيزه ءارتقا
 87 گراييمدرك 81 نآزمو نداشتن

-آموزش نوع اين از هاخانواده استقبال
 با نياز مورد هايمهارت كسب عدم 80 آموزشي هايدوره و ها

 86 جامعه

 مورد مشاغل با دروس تناسب عدم 68آموزشي هايرشته بودن جديد و تنوع
 86 جامعه در نياز

 86 درسي موضوعات بودن انتزاعي 45 مسابقات برگزاري
 85 شدهكسب دانش بودن پايدار عدم 35 نزديك از كار ةنتيج لمس

 سكونت محل به مراكز بودن نزديك
 79 دروس نبودن برانگيزچالش 32 جويان مهارت

 و پرسش سنتي هايروش از استفاده 24 فراگيران عمل آزادي
 78 ارزشيابي جهت پاسخ
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 سنتي درسي هايبرنا محورمسئله يادگيري
فراواني فراواني 

 75 محوريمعلم 20 فراگيرانميتما مشاركت
 73 كالس در آموزاندانش بودن منفعل 18 دوره پايين ةهزين

 72 آموزاندانش توانايي بر كيدأت عدم 11 سخنراني از استفاده عدم
 در شركت جهت بودن داوطلبانه

 70 مطالب وارطوطي يادگيري 10 هاكالس
 پيرامون واقعي مسائل به فراگير توجه

 64 مطالعه مهارت ميزان بودن پايين 8 زندگي محيط

مشكالت با آموزاندانش اندك آشنايي 4 دوره بودن محورگيرفرا
 55 زندگي محيط پيرامون

 48 گيريتصميم قدرت بودن پايين 3 هنرجويان توسط كالس كنترل
 فردي هايويژگي به توجه عدم 2 آزاد هايآموزشگاه در برگزاري

 45 آموزاندانش

 آموزش هاييوهش بر زياد كيدأت عدم 1 گواهي و مدرك بر تكيه عدم
 39 گروهي

 گيرينتيجه و بحث
 حال در يا و پيشرفته اجتماعي و سياسي نظام نوع هر با هاملت و كشورها ميتما امروزه
 و فني آموزشي، هايشيوه آخرين اساس بر آموزشي اصالحات و ريزيبرنامه ةمسئل به توسعه

 ديگر به نسبت و است نيجها و فراگير توجه اين دارند. خاصي توجه جهان در ميعل
 در موفق آموزشي هاينظام تحول تاريخ بررسي است. برخوردار ايويژه اولويت از هافعاليت
 و مطالعات از پيشرو كشورهاي اغلب مهم هدف اين به رسيدن براي كه دهدمي نشان جهان

 اصلي طشر عنوان به آن از و اندگرفته بهره پرورش و آموزش ةزمين در تطبيقي تحقيقات
 گونهاين ضرورت و لزوم بر ،همچنين برند.مي نام نوين آموزشي هاينظام طراحي براي

 رشد به رو هاينيازمندي رفع براي جامع آموزشي اصالح نوع هر به اقدام از قبل هابررسي
 با مهارتي ةدور پژوهش، اين هدف به توجه با كنند.مي كيدأت فني و فرهنگي اقتصادي،

 مورد ايحرفه و فني مربيان ديدگاه از سنتي درسي هايبرنامه با محورمسئله شآموز رويكرد
 1ويمير هايبررسي از حاصل نتايج با مطالعه از بخش اين هاييافته شد. داده قرار مقايسه

 نظام با آن ةمقايس و مسئله بر مبتني يادگيري روش معايب و مزايا شناسايي به كه )2009(
 در را رويكرد اين مزاياي مطالعه، اين در دارد. كامل هماهنگي است، پرداخته سنتي آموزش

 كه دريافت ويمير شد. داده قرار مطالعه مورد هاآموزشگاه و مربيان آموزان،دانش سطح سه
 تشويق سبب تواندمي سنتي و مرسوم هايروش ديگر با مقايسه در روش اين كارگيريهب اين
 در خالقيت افزايش عملي، هايمهارت ةتوسع پذيري،يتمسئول تجربه، كسب يادگيري، به

 رويكرد كارگيريهب با رابطه در كه مطالعاتي ديگر از ،همچنين شود. مطالعه تحت گروه
 مطالعه اين در باشد.مي )2007(2نگهاتحقيق است، شده انجام مسئله بر مبتني يادگيري

1. Weimer 
2. Hung 
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 در مشكالت با آموزاندانش شدن ناآش به منجر مسئله بر مبتني يادگيري كه دريافت نگها

 و لوهمان ،همچنين شود.مي عملي هايمهارت در تئوري دانش كارگيريهب و واقعي دنياي
 آموزاندانش براي محورمسئله يادگيري سبك به آموزش كه دريافتند )1999( 1فينكلستين

 موضوعات يادگيري در جديد ةتجرب كسب مشكل، حل مهارت ءارتقا باعث ماه 10 مدت به
 خصوص در كه ديگري ةمطالع دارد. همخواني بررسي اين با آن نتايج كه شود،مي درسي

 اسچولم توسط مدارس در سنتي درسي برنامه هايشيوه با مسئله حل روش نمودن جايگزين
 حل بر مبتني روش كارگيريهب خصوص در آنها تحقيق است. شده انجام )2010(2تايلك و

 كه دريافتند آنها بود. سنتي درسي هايبرنامه با مقايسه در هنر آموزش يهابرنامه در مسئله
 اجتماعي روابط ايجاد هنر، يادگيري به عالقه شدت و انگيزه افزايش سبب آموزشي روش اين

 اين از حاصل نتايج با هايافته اين است، شده آموزاندانش در گيريتصميم قدرت افزايش و
 مشكالت و پيامدها با ارتباط در )2010(3وود توسط كه قيقيتح در دارد. مطابقت پژوهش

 كه گرديد مشخص شد، انجام درسي هايبرنامه در محورمسئله رويكرد اجراي از پس و حين
 موضوع، به مربوط درسي جزوات نبودن كامل شامل: روش اين در موجود مشكالت ترينمهم

 از ارزيابي مالك يك فقدان و ريزينامهبر در دشواري ها،فعاليت از برخي انجام بودن سخت
 شناسايي بخش در حاضر تحقيق هاييافته با نتايج اين باشد.مي آموزاندانش هايفعاليت
 زاده،مهدي توسط كه ايمطالعه در ،همچنين دارد. كامل مطابقت محورمسئله روش معايب

 روش كارگيريهب ةمقايس خصوصدر )1386( شايان و مقدم مركزي ايرواني، كرمانيان،
 كه داد نشان شد، انجام پزشكي دروس در سخنراني سنتي ةشيو با مسئله حل يادگيري
 كالس هايفعاليت در بيشتري مشاركت دانشجويان تا است شده سبب روش اين از استفاده
 را درسي مطالب دانشجويان تا شودمي باعث روش اين از استفاده ،اين بر عالوه باشند. داشته

 هب توجه با بپردازند. يادگيري به گروهي مشاركت حس با و نكنند حفظ وارطوطي ورتص به
 هايشيوه با آن ةمقايس و محورمسئله يادگيري خصوص در گرفتهصورت تحقيقات و مطالعات

 طرح دهد.مي قرار يدأيت مورد را حاضر تحقيق هاييافته ها،بررسي اين نتايج سنتي،
 و فني آموزش كل سازمان در بار اولين براي محورمسئله يادگيري رويكرد با فردا مهندسان

 اين برگزاري به ايران در استان اولين عنوانبه نيز كرمانشاه استان گرديد. مطرح ايحرفه
 هك، و سايت رايانه، زيردريايي، مسرياب، جنگجو، ربات جمله از مختلف ةرشت 13 در دوره

 و انيمشين كميكار، هايماشين كامپوزيت، بافي،گيوه و عروسك مدل، هواپيماي بورس،
 در نهفته استعدادهاي كشف و شناسايي مذكور طرح اصلي هدف پرداخت. ماكاروني هايسازه

 پركردن گروهي، هايفعاليت انجام به آموزاندانش اشتياق و عالقه افزايش آموزان،دانش
 نيز محققان مطالعه اين در است. هبود و... مشاغل با آموزاندانش آشناسازي فراعت، اوقات
 مورد كرمانشاه استان ايحرفه و فني مراكز مربيان ديدگاه از را فوق طرح معايب و مزايا

 اساس بر پرداختند. سنتي درسي هايبرنامه با مقايسه به آن اساس بر و دادند قرار بررسي
 صورتبه سنتي درسي هايبرنامه با محورمسئله يادگيري تلفيق طرح اين از حاصل نتايج
 هايشيوه از استفاده جايبه كه صورتيبه شودمي پيشنهاد محورمسئله درسي هايبرنامه

1. Lohman &  Finkelstein 
2. Schwalm  & Tylek 
3. Wood 
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 در شركت به را آموزاندانش روش اين با معلمان و مربيان سخنراني، چون ايكنندهخسته

 محيط شدن پويا و فعال سبب فرايند اين نمايند. تشويق گروهي هايفعاليت و مباحث
 نهايت در و شده يادگيري و آموزشي هايفعاليت در آموزاندانش شدن درگير و ادگيريي

  گردد.مي آموزشي ساختار غناي سبب

 منابع
 اي،حرفـه  و فنـي  يهـا آمـوزش  كـردن  مدرنيزه ).1387( كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان

 در تحقيـق  يهـا روش ).1388( ع بازرگـان،  ز؛ سـرمد،  .BIBB ايمشـاوره  خدمات ةسسؤم
   رفتاري. علوم
 ةبرنامـ  در انتقادي تفكر پرورش بر ثرؤم هايمهارت بررسي دكتري، ةامنپايان ).1380(ع عباسي،

 متوسطه. ةدور در درسي
 دو ةمقايسـ   ).1386( ش شـايان،  و ن مقـدم،  مركـزي  ش؛ ايرواني، ف؛ كرمانيان، م؛ زاده،مهدي

 دانشـجويان  بـه  انـدام  آنـاتومي  آمـوزش  در مسأله حل اساس بر يادگيري و سخنراني روش
 پزشكي. علوم آموزش ةمجل اول، سال پزشكي

 دانشگاهي آموزشي ريزيبرنامه بر شدن جهاني پيامدهاي ).1381( همكاران و ي عليزاده، مهر
  بهار. جديد، ةدور هجدهم، سال شريف. دانشگاه پژوهشي علمي ةنامفصل .ايران در
 مدرسه. انتشارات :تهران آموزشي، ريزيبرنامه فرآيند ).1386( ف ، مشايخ

 كانـادا،  مسـتر  مك دانشگاه بهداشتي علوم ةدانشكد در پرستاري، آموزش ).1380( م محمودي،
 تهـران،  بهشـتي،  شـهيد  پزشـكي  علـوم  دانشـگاه  مامـايي  و پرسـتاري  ةدانشـكد  ةنامـ فصل
 .35ةشمار

 پـرورش،  و آمـوزش  تربيت و تعليم ةپژوهشكد اي،حرفه و فني آموزش همكاران، و الف ، نويدي
  .تهران

 صـنايع  در اشـتغال  ايجـاد  و ايحرفـه  و فنـي  يهـا آمـوزش  نقش ).1380( همكاران و ه واالي،
  همدان. استان ايحرفه و فني سازمان كل ةادار :پژوهشي طرح .كوچك
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 ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز يهادوره كيفيت ارزشيابي
 برونداد) ،فرايند ،(دروندادسيستمي الگوي كاربست با ،مشهد

  1قصر حسيني صغري
  2آبادي زين ضار حسن دكتر

  3عليزاده مرتضي

  چكيده
 يهامهارت آموزش مركز يآموزش يهادوره يبرگزار تيفيك از يابيارزش يپ در حاضر پژوهش 
 ايحرفه و يفن سازمان ثابت يآموزش مراكز از يكي عنوانبه مركز نيا باشد.مي مشهد ارم ةشرفتيپ

 توجه مورد ،است مواجه يدانشگاه النيالتحصفارغ و كارآموزان از يريكث ليخ با ساله هر كه كشور،
 در شرفتهيپ يهامهارت مراكز ريسا يبرا ييالگو عنوانبه و دارد قرار يآموزش نظرانصاحب از ياريبس

 به برونداد) و نديفرا (درونداد، يستميس يالگو كاربست با راستا نيا در است. گرفته قرار كشور سطح
 ييشناسا ژوهشپ نيا هدف است. شده پرداخته مركز نيا در موجود يهابرنامه تيفيك يابيارزش

 و هايكاست رفع و ضعف و وتق نقاط نييتع جهت در شده، يزيربرنامه اهداف به يابيدست زانيم
 يابينهيزم – يفيتوص ةويش به پژوهش انجام روش باشد.مي مركز يآت يهايريگميتصم به كمك

 يهادوره ةيكل پژوهش نيا در نظر مورد ةجامع است. يپژوهش يهاافتهي كاربرد هدف با )يشيماي(پ
 نمونه نييتع جهت باشد.مي1390الس در ارم ةشرفتيپ يهامهارت آموزش مركز ةشد برگزار يآموزش

 هدفمند يريگنمونه توسط ،1390سال در دهيرس اتمام به و شده برگزار ةدور 122و كارگاه 10نيب از
 مسئول و ونآزم و آموزش مسئول معاون، ر،ي(مد مركز در يآموزش نظرانصاحب نظر به توجه با

 دارا را يآموزش امكانات و بودجه صيتخص تيظرف نيشتريب كه كارگاه دو )يليتحص تيهدا و مشاوره
 و يپژوهش اهداف به توجه با سپس .ديگرد انتخاب يمرب دو سيتدر تيمحور با ةرشت سه و باشند،مي

 ،دروندادها ييشناسا جهت در لزوم مورد ينشانگرها و عوامل ةيكل ،قيتحق االتؤس به ييپاسخگو
 مالك 2 نشانگر، 10با يدرونداد مالك 5 انعنو تحت كه آمد، دستبه يآموزش يبروندادها و نديفرا
 نشانگر 22 و مالك 8 عامل، 3 مجموع در و نشانگر 5 با يبرونداد مالك كي ،نشانگر 7 با ينديفرا

 و يندهايراف ،دروندادها كه است نيا نشانگر پژوهش نيا يهاافتهي است. شده يبندميتقس
 .دارد قرار مطلوب سطح در ارم ةشرفتيپ يهامهارت مركز در يآموزش يبروندادها

 
 يهامهارت آموزش مركز ،ايحرفه و يفن آموزش ،يستميس يالگو ،يابيارزش :يديكل گانواژ

 ارم. شرفتهيپ
 

(مشـهد   ارم ةهاي پيشـرفت ، مربي مركز آموزش مهارتتهران يخوارزم دانشگاه ،يآموزش قاتيتحق ةارشد رشت يكارشناس.  1
      Email:zhossinighasr@yahoo.com                                                                                    مقدس)،

              Email:hzeinabadi@yahoo.com، تهران يدانشگاه خوارزم ارياستاد ،يآموزش يزيرو برنامه تيريمد يدكترا.  2
        Email:malizade14@yahoo.com ،تربت جام يدانشگاه آزاد اسالم ،يعموم يشناسروان ةرشت ارشد يكارشناس.  3
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  مقدمه
 و 19 قرن اواخر از ايحرفه و فني هايآموزش قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي تربيت
 يهاپيشرفت پي در گرفت. قرار جهان هايكشور از بسياري توجه مورد ميالدي 20قرن اوايل

 تا يافت. گسترش ايسابقهبي طوربه هاآموزش اين دوم جهاني جنگ از پس صنعتي و ميعل
 و گرفت قرار كشورها بيشتر ملي اهداف از ايحرفه و فني آموزش يهابرنامه ةتوسع كه آنجا

 و ،كشاورزي ،صنعت بخش سه در آن ةتوسع كشوري هر موفقيت يهاشاخص از يكي امروزه
 كارآمد و ماهر انساني نيروي تربيت نيازمند هابخش اين ةتوسع كه ،شودمي محسوب خدمات

 اهميت ايحرفه و فني يهاآموزش ،دليل همين به است، ايحرفه و فني يهازمينه در
 پيش از بيش ار جهاني اقتصاد آنچه ،لذا .)1384 نويدي، و پويامي(قاس است يافته ايفزاينده

 است. پيش از ترمتفاوت روز هر كه است المليبين و ملي كار بازارهاي ،كندمي مشخص
 ،اشتغال براي افراد سازيآماده هاينظام ايجاد با تا هستند تالش در سخت كشورها امروزه،
 افراد ةهم حقيقت در دهند. قرار بهينه ةاستفاد مورد را خود منابع

ز
 كشورهاي مردم حتي د

 توسعه حال در
ور

 هايتكنولوژي كاربرد در كه كنند رقابت كار بازار در توانندمي شرطي به ه
 ايحرفه آموزش نظام معموالً باشند. برخوردار تخصصي هايمهارت از و داشته مهارت نوين

 و فني آموزش ).1373(لويز، شودمي قلمداد كار براي افراد سازيآماده مسئول ،نهاد كشور هر
 ارتباط و پذيريانعطاف مدت،كوتاه يهابرنامه تنوع، نظير خاص هايويژگي دليلبه ايحرفه

 پذيرآسيب و محروم يهاگروه به رسانيخدمت براي عالي آموزش به نسبت بازار با تنگاتنگ
 به مربوط هاينوآوري از بسياري ةزمين توانسته و دارد بيشتري ظرفيت و امكان جامعه،

 ايحرفه و فني يهاآموزش كه صورتي در ،همچنين آورد. وجود به جوانان يبرا را كارآموزي
 افزايش نيز را توليد انساني، نيروي وريبهره بردن باال با شود، ءاجرا كار بازار نياز با متناسب

 هاآموزش اين زماني و كرد خواهد كمك اقتصادي ةتوسع و رشد به طريق اين از دهد.مي
 كار بازار جذب كارآموزان از زيادي تعداد كه شودمي انساني نيروي وريبهره افزايش موجب
 مثالً .باشدمي امر اين مبين خود موجود يهاآمار .)1384 حسيني، صميمي، (جعفري شوند

 و فني آموزش مراكز آموختگانتمهار اشتغال وضعيت مورد در كه ايتحليلي گزارش در
 ةدور اتمام از پس انتظار مورد زماني ةفاصل ،دهآم عملبه1389سال در دولتي ايحرفه

 و قوي بسيار ارتباط همچنين و شده برآورد ماه 3 ميانگين ميزان به كاربه اشتغال و آموزشي
 .است برقرار آموزشي يهادوره ماهيت و نوع با يافتگاناشتغال اكتسابي مشاغل ميان شديد

 آموزشي نظام به ورود تازه و پرهزينه يهاهدور روي بر جدي نظارت بتوان كهصورتي در ،لذا
 ارائه خدمات و امكانات از برداريبهره به تواندمي خود امر اين داشت كشور ايحرفه و فني
 اين در مندرج محتويات كه ISO10015 استاندارد در كه طوريبه گردد، منجر شده

 كيفيت بر كه ايآموزشي هايمسيست و راهبردها بهبود و نگهداري اجرا، ايجاد، به استاندارد
 يك عنوانهب آموزشي ارزشيابي به ،است ثيرگذارأت هاسازمان توسط شدهعرضه محصوالت

 مورد را هاآموزش از اثربخشي ارزشيابي چرايي و نگردمي امور انجام جهت اصالحي فرايند
 )1987(3نزرابي )،1973(2استيرز )،1968(1پرايس )،1964(1اتزيوني .دهدمي قرار ييدأت

1. IEtzion 
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 و درجه با معادل را، سازمان يك واقعى اثربخشى1375 كاظمي، از نقل به )2002(4لهاو

 يك را اثربخشى 5بالنچارد و هرسى .دانندمى يابدمى دست اهدافش به سازمان كه ميزانى
 انسانى ىهاهزينه شامل بلكه ،است عينى عملكرد شامل تنهانه كه داندمى اىپيچيده مفهوم

 اثربخشى گفت توانمى خالصه طوربه وجود، اين با .باشدمى نيز شناختىروان شرايط و
 و مدتكوتاه اهداف تحقق در موفقيت ميزان و انسانى منابع شرايط عملكرد، مطلوبيت ةنتيج

 ).1382زاده، عباس ترجمه همكاران، و (هوي تاس درازمدت
 به توجه با كهطوريبه .وجوددارد مختلفي هايديدگاه نيز ارزشيابي چگونگي خصوص در
 هاينظام اكثر خويش اهداف به برنامه دستيابي احتمال افزايش در كيفيت ارزيابي نقش

 تضمين و تعيين ةزمين در را مستمري تالش ،اثربخشي ارزيابي الگوهاي به توسل با يآموزش
 يآموزش ارزيابي هايلگوا بنديدسته .اندداشته خويش آموزشي يهادوره و هادربرنامه كيفيت

 )،1385عباسيان( از نقل )به1991(،6برملي بنديدسته به توانمي ميان آن از .شمارندبي
 كه است كرده شناسايي را آموزشي ارزشيابي براي ميعمو رويكرد شش كه داشت اشاره

 رزشيابيا .4،پاسخگو ارزشيابي .3،آزاد هدف ارزشيابي .2،مدارهدف ارزشيابي .1 از: عبارتند
 .قانونيشبه ارزشيابي .6و  متخصصان نظر اساس بر ارزشيابي .5، سيستمي

 ارزشيابي در ايگسترده طوربه سيستماتيك و مدارهدف رويكردهاي ،برملي ةعقيد به 
 داده جاي خود در را مختلفي الگوهاي هابنديدسته اين از يك هر روند.مي كاربه آموزشي

 ةادام يا و واصالح بهبود جهت آموزشي ةدور هر ضعف و قوت قاطن شناخت ،بنابراين .است
 اين در محقق ذهني يهامشغله جمله از .باشدمي هادوره از ارزشيابي ضروريات جمله از كار

 آموزشي ريزيبرنامه يعني ،آموزشي نظام هر اساسي اركان از يكي واكاوي و بررسي پژوهش
 برگزاري و آموزشي ريزيبرنامه كيفيت از ارزيابي به راستا اين در كه باشد،مي موجود

 آموزش مركز يعني كشور، ايحرفه و فني سازمان مراكز از يكي در آموزشي يهادوره
 از يكي و است مواجه كارآموزان از كثيري خيل با ساله هر كه ،ارم ةپيشرفت هايمهارت
 پيشرفته هايمهارت كسب جهت دانشگاهي التحصيالنفارغ توجه كانون و فعال هايقطب

 هادوره از اثربخشي ارزريابي الگوهاي انواع از يكي كمك با تا گرفته قرار توجه مورد ،باشدمي
 و موجود آموزشي ريزيبرنامه از ارزيابي به برونداد) و فرايند (درونداد، تميسسي مدل يعني

 پرداخته مركز اين در هادوره از برخي برگزاري كيفيت و آموزشي اهداف ميزان به دستيابي
 در شده، ريزيبرنامه اهداف به دستيابي ميزان شناسايي پژوهش اصلي هدف ،واقع در شود.
 يهاكاستي رفع و ضعف و قوت نقاط تعيين جهت ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز

 زمرك آتي هايگيريتصميم به كمك و آموزشي يهادوره اجراي و ريزيبرنامه در موجود
 است: گرديده مطرح زير پژوهشي االتؤس ،راستا اين در باشد.مي

 و فرايند درونداد، بخش سه در هادوره كيفيت ارزشيابي براي نشانگرها و هامالك .1
 كدامند؟ برونداد

1. Price 
2. Steers 
3. Robbins 
4. Hall 
5. Hersey and Blanchard 
5. Beremlee 
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 باشند؟مي برخوردار كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش دروندادهاي .2
 باشند؟مي برخوردار كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز موزشآ يهافرايند .3
 باشند؟مي برخوردار كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش بروندادهاي .4
 كدامند؟ بخش سه هر در موجود وضع كيفيت بهبود براي الزم راهكارهاي .5

  شناسيروش
 يابيزمينه ،توصيفي روش بعد از و كاربردي تحقيقات نوع از هدف بعد از تحقيق اين

 آموزش مركز در شدهبرگزار آموزشي يهادوره نظر مورد ةجامع باشد.مي (پيمايشي)
 122و كارگاه 10بين از نمونه تعيين جهت باشد.مي1390سال در ارم ةپيشرفت هايمهارت

 نظر به توجه با هدفمند گيرينمونه توسط ،1390سال در رسيده اتمام به و شدهبرگزار ةدور
 و مشاوره مسئول و آزمون و آموزش مسئول معاون، (مدير، مركز در آموزشي نظرانصاحب
 دارا را آموزشي امكانات و بودجه تخصيص ظرفيت بيشترين كه كارگاه دو تحصيلي) هدايت

 و استحصال ارشد شگريآزما( يهارشته با بيوتكنولوژي كارگاه كه گرديد انتخاب باشند،مي
 و )PCR & RT- PCR و يمولكول يزهايآنال و )بالغ و ينيجن( ياديبن يهاسلول كشت
 به توجه با سپس باشد،مي مايكروسافت) يهادهندهسرويس (مدير رشته با شبكه كارگاه

  & PCR دوره 2و بنيادي هايسلول استحصال و كشت ارشد آزمايشگر ةدور 2 برگزاري
RT- PCR كارگاه در مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير ةدور 3 و بيوتكنولوژي گاهكار در 

 اتمام به را آموزشية دور كه افرادي ةهم دوره هر از رشته هر تفكيك به 1390سال در شبكه
 مجموع در كه شدند، گرفته قرار بررسي مورد و انتخاب شماريتمام صورت به ،اندرسانده

 شبكه) كارگاه نفردر 54 و بيوتكنولوژي كارگاه در نفر 48 مل(شا نفر 102 نظر مورد ةنمون
 ابزار تفكيك به عوامل ةكلي پژوهش اين در الزم اطالعات به دستيابي جهت باشد.مي

 است. شده مشخص زير جداول در نشانگر، و مالك هر گيرياندازه
 

 آموزش دروندادهاي عامل به توجه با گيرياندازه ابزار .1جدول
 گيرياندازه ابزار آموزش روندادهايد -1عامل
  نشانگرها هامالك

 اهداف
 آموزشي

 درسي محتواي -1
 (استانداردهاي

 آموزشي)

 طريق از رشته هر آموزشي هايمهارت استاندارد خذأ
موجود اطالعات و كشور ايحرفه و فني سازمان پورتال

 استانداردنويسي يندآفر ةزمين در
 آموزشي تعهدات -2

 ابتث مركز
 آموزشي تعهدات نامهتفاهم به مربوط اسناد بررسي

 خراسان استان ايحرفه و فني كل ةادار با 1390سال
 رضوي

 ةبودج
 مصرفي

 ةبودج ميزان -1
 هر تفكيك به مصرفي

 رشته

 مربوط يهاهزينه خصوص در مركز مالي اسناد بررسي
 محتويات به توجه با هاكارگاه ةبودج تخصيص به

 چند با مصاحبه انجام و رشته هر جهيزاتت استاندارد
 متخصص نفر

 رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه تجهيزات وجود -1 و امكانات
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 گيرياندازه ابزار آموزش روندادهايد -1عامل
  نشانگرها هامالك

 بروز ميزان و كارگاهي تجهيزات
 آنها بودن

 فضاهاي تناسب -2
 نسبت به آموزشي

 كارآموز
بر كارگاه هر آموزشي فضاي ةسران استاندارد به مراجعه

 انسازم اسناد اساس
 كمك وسايل وجود -3

 آموزشي
 با مصاحبه و رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه

 متخصصين

 مربي
 رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه تحصيالت سطح -1
 رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه تحصيلي ةرشت -2
 آموزشي ةسابق -3

 رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه مربي
 رشته هر آموزشي استاندارد به مراجعه تحصيالت -1موزانكارآ

 
 آموزش فرايندهاي عامل به توجه با گيرياندازه ابزار .2جدول

 نشانگرها هامالك گيرياندازه ابزار آموزش فرايندهاي -2عامل
 كه 1ةشمار ةساختمحقق ةنامپرسش اول قسمت مربي كالسداري ةنحو -1 مربي

 گردد.مي تكميل دوره هر موزانآكار توسط

كارآموزان

 نحوه از مندي رضايت-1
 آموزشي دوره اداره

 كه 1ةشمار ساختهمحقق ةنامپرسش سوم قسمت
 گردد.مي تكميل دوره هر موزانآكار توسط

 موقع به و مرتب حضور -2
 كالس در

 مربي توسط كه 2ةشمار ةساختمحقق نامهپرسش
 گردد.مي تكميل دوره هر

 مباحث در لفعا شركت
 كالسي

 مربي توسط كه 2ةشمار ةساختمحقق ةنامپرسش
 گردد.مي تكميل دوره هر

 تكاليف موقع به اجراي-4
 عملي

 مربي توسط كه 2ةشمار ةساختمحقق ةنامپرسش
 گردد.مي تكميل دوره هر

 ةروحي و منديعالقه-5
 يادگيري

 مربي توسط كه 2ة شمار ةساختمحقق نامهپرسش
 گردد.مي تكميل دوره هر

 مربي توسط كه 2ة شمار ةساختمحقق ةنامپرسش كالسي شئونات رعايت-6
 گردد.مي تكميل دوره هر
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 آموزش بروندادهاي عامل به توجه با گيرياندازه ابزار .3جدول

 نشانگرها هامالك گيرياندازه ابزار آموزش بروندادهاي -3 عامل

 به دستيابي ميزان
 آموزشي اهداف

 مركز

محتواي از منديرضايت -1
 درس

ةشمار ساختهمحقق ةنامپرسش دوم قسمت
 تكميل دوره هر موزانآكار توسط كه 1

 گردد.مي
 به دستيابي ميزان -2

 مركز آموزشي تعهد
 و مركز در موجود مدارك و اسناد بررسي
 و فني سازمان پورتال اطالعات ثبت

 ايحرفه
 در يادگيري ميزان -3

 قبولي) (نرخ زانكارآمو
 و عملي و كتبي هايآزمون نتايج خذأ

 بخش در موجود م ارم مركز مجدد زمونآ
 مركز آزمون

 در كار به اشتغال نرخ -4
دوره طي از پس كارآموزان

 ساختهمحقق ةنامپرسش چهارم قسمت
 دوره هر موزانآكار توسط كه 1ة شمار

 گردد.مي تكميل
 

 آنها محتوايي روايي موجود مدارك و اسناد محتويات به توجه با روايي تعيين جهت
 يمك صورتبه سپس و شد گرفته قرار ييدأت و بررسي مورد مربوط مسئولين و محقق توسط

 آمد. دستبه 0/ 92كرونباخ آلفاي توسط ساختهمحقق ابزار پايايي و گرديد گزارش

  هايافته
 فرايند درونداد، بخش سه در هادوره فيتكي ارزشيابي براي نشانگرها و هامالك -اول الؤس
 مالك 5 عنوان تحت نشانگر 22 و مالك 8 شده،ياد عامل 3 به توجه با كدامند؟ برونداد و

  5 و مالك1با آموزشي بروندادهاي و نشانگر 7 با فرايندي مالك2 نشانگر، 10با دروندادي
  آمد. دستهب زير صورتبه نشانگر
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 زشيآمو يهانشانگر .4جدول

 
 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش دروندادهاي -دوم الؤس

 نشانگر 10 و مالك 5 به آموزشي دروندادهاي اينكه به توجه با باشند؟مي برخوردار
 كه: داشت بيان چنين توانمي ،اندشده بنديدسته
 ةبرنام خصوص در :)درسي (محتواي :1-1-1نشانگر شامل: آموزشي اهداف اول: مالك 

 ةكلي كه داشت اشاره مهم اين به توانمي ايحرفه و فني آموزش نظام در مدون درسي
 و فني سازمان سايت در كه خاصي آموزشي يهااستاندارد طبق شدهاجرا درسي يهابرنامه
 مطلوب سطح در و ،كندمي پيروي متمركز و هماهنگ نظام يك از دارد، قرار كشور ايحرفه
 دارد. قرار

 كل ةادار با مركز شدهانجام يهانامهتوافق طبق:مركز) آموزشي (تعهدات :2-1-1نشانگر
 حدود به تعهدات درصدي 5 افزايش هگذشت سنوات طبق بر و رضوي خراسان ايحرفه و فني

 آموزش بروندادهاي-3 عاملآموزش فرايندهاي -2عامل آموزش دروندادهاي -1عامل
 نشانگرهاهامالك نشانگرهاهامالك نشانگرها هامالك

 اهداف
 آموزشي

 درسي محتواي
 (استانداردهاي

 كالسدارية نحو مربي آموزشي)
 مربي

زان
مي

 
ابي

ستي
د

 به 
اف

هد
ا

 
شي

موز
آ

 
ركز

م
 

 
 از منديرضايت

 آموزشي تعهدات درس محتواي
 ثابت مركز

 بودجه
 مصرفي

 

ة بودج ميزان
 تفكيك به مصرفي
 رشته هر

كارآموزان

 از منديرضايت
ة دورة ادارة نحو

 آموزشي
 به دستيابي ميزان

 مركز آموزشي تعهد

 و مرتب حضور
كالس در موقعبه

 يادگيري ميزان
 آمار دركارآموزان(نرخ

 قبولي)

 و امكانات
اتتجهيز

 تجهيزات وجود
 ميزان و كارگاهي

 آنها بودن روزهب
 در فعال شركت
 كالسي مباحث

 در كاربه اشتغال نرخ
طي از پس كارآموزان

 دوره
 فضاي تناسب
 نسبت به آموزشي

 كارآموز
 موقع به اجراي

 عملي تكاليف
ة دور تناسب ميزان

 شغل با آموزشي
 اكتسابي

 

 كمك وسايل وجود
 آموزشي

 و منديعالقه
يادگيرية روحي

 مربي
 تحصيالت سطح

 شئونات رعايت
 كالسي

 تحصيلية رشت
 آموزشية سابق

 تحصيالتكارآموزان
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 بوده ارم مركز ةعهد به1390سال در ثابت مراكز بخش در تنها آموزش ساعت نفر 283285

 دارد. قرار مطلوب سطح در كه است
 اطالعات به توجه با مصرفي: ةبودج :ميزان1-2-:نشانگر مصرفي ةبودج دوم: مالك

 كارگاه و شبكه كارگاه اندازيراه جهت شدهدادهاختصاص ةبودج ميزان ،آمده دستبه
  دارد. را الزم كفايت و بوده برخوردار مطلوبي وضعيت از تجهيزات كردن روزبه و بيوتكنولوژي

 روزهب ميزان و كارگاهي تجهيزات وجود :1-3-1نشانگر :تجهيزات و امكانات سوم: مالك
 اقالم وضعيت نظر مورد هايكارگاه از بازديد و آمدهعملهب هايبررسي از پس آنها: بودن

 استاندارد با مطابقت به توجه با هادستگاه ةهم كارگاه، هر تفكيك به هاكارگاه در موجود
 .بود برخوردار الزم مطلوبيت از كه شد گرفته قرار بررسي مورد رشته هر به مربوط آموزشي

 كه خاصي رمعيا به توجه با :كارآموز نسبت به آموزشي فضاهاي تناسب :2-3-1نشانگر
 بيوتكنولوژي و شبكه هايكارگاه شود،مي استفاده ايحرفه و فني مراكز سنجياعتبار براي

 ،كارگاه هر كارآموز تعداد نسبت به كه دارد مساحت مربع متر 155 و 82 ترتيب به كدامهر
 سطح در كارگاه دو هر و است شده تعبيه كارآموزان تعداد و كارگاهي فضاي با متناسب

 .دارند قرار بمطلو
 از نظرخواهي از پس :تدريس جهت آموزشي كمك وسايل وجود :3-3-1نشانگر
 ترتيب به بيوتكنولوژي) و (شبكه كارگاه دو هر كارگاهي تجهيزات مورد در كارآموزان

 از كه اندآورده دستبه آموزشي كمك امكانات و تجهيزات نظر از را 4,41 و 4,07 ميانگين
 است. شده ارزشيابي مطلوب حسط در كارآموزان نظر

 و مربي تحصيالت سطح :1-4-1نشانگر شامل دوره، مربي هايويژگي چهارم: مالك
 سطح حداقل رشته، هر استاندارد گرفتن نظر در با مربي: تحصيلي ةرشت :2-4-1 نشانگر

 بررسي به توجه با كه است شده مشخص رشته هر براي مربي تحصيلي ةرشت و تحصيالت
 برخوردار رشته هر استاندارد با متناسب تحصيلي ةرشت و تحصيالت سطح از مربي دو ،مدارك

 شوند.مي شيابيزار مطلوب سطح در و باشندمي
 از بايستي مربي ،رشته هر استاندارد به توجه با :مربي آموزشي ةسابق :3-4-1نشانگر

 موجود سنادا و شواهد بررسي طبق كه ،باشد برخوردار خدمتي سنوات و تجربيات حداقل
 دارد. قرار مطلوب حد در رشته دو هر مربي آموزشي ةسابق

 كارآموزان تحصيالت سطح: تحصيالت :1-5-1نشانگر كارآموزان: هايويژگي پنجم: مالك
 100شواهد بررسي مجموع در كه گرديده مشخص رشته هر موزشيآ استاندارد به توجه با

 ةرشت و مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير ةرشت كارآموزان تحصيالت سطح درصد
 دارند. قرار مطلوب سطح در PCR & RT- PCR, ةرشت و استحصال ارشد شگريآزما

 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش يهافرايند -سوم الؤس
 باشند؟مي برخوردار

 حاصله اطالعات به توجه با :مربي كالسداري ةنحو :1-1-2نشانگر دوره: مربي اول: مالك
 ةنمر ميانگين ،مربي تدريس مورد در كارآموزان از نظرسنجي ةنامپرسش ميانگين از

 4,08 مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير ةرشت مربي تدريس خصوص در شدهكسب
 ارزشيابي ةنمر ميانگين همچنين، است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در كه آمده دستبه
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 ياديبن يهاسلول كشت و استحصال ارشد شگريآزما ةرشت مربي ريستد ةنحو از كارآموزان

 در كه آمده دستبه PCR & RT- PCR، 4,57 و يمولكول يزهايآنال و )بالغ و ينيجن(
 است. شده ارزشيابي مطلوب سطح

 توجه با: آموزشي ةدور ةادار ةنحو از منديرضايت :1-2-2نشانگر كارآموزان: دوم: مالك
 از منديرضايت مورد در كارآموزان از نظرسنجي ةنامپرسش ميانگين از هحاصل اطالعات به

 يهادهندهسرويس مدير رشته خصوص در شدهكسب ةنمر ميانگين ،آموزشي ةدور اداره ةنحو
 ميانگين همچنين، است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در كه آمده دستبه 3,95 مايكروسافت

 كشت و استحصال ارشد شگريآزما ةرشت آموزشي ةردو اداره ةنحو از منديرضايت ةنمر
 PCR & RT- PCR، 4,21 و يمولكول يزهايآنال و )بالغ و ينيجن( ياديبن يهاسلول

 است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در كه آمده دستبه
 مباحث در فعال شركت :3-2-2نشانگر كالس. در موقعبه و مرتب حضور :2-2-2 نشانگر

 ةروحي و منديعالقه :5-2-2نشانگر عملي تكاليف موقعبه اجراي :4-2-2نشانگر كالسي.
 كالسي. شئونات رعايت :6-2-2نشانگر يادگيري

 مورد در دوره هر مربي از نظرسنجي ةنامپرسش ميانگين از حاصله اطالعات به توجه با
 ةرشت كارآموزان از مربي منديرضايت خصوص در شدهكسب نمرات ميانگين باال، نشانگرهاي

-4,14 -3,92 -3,93-4,18فوق نشانگرهاي ترتيببه مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير
 دوره كارآموزان به مربوط مالك نشانگرهاي ةهم كه آمده، دستبه 4,20كل ميانگين و 4,81

 از مربي منديرضايت نمره ميانگين همچنين، است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در
 و )بالغ و ينيجن( ياديبن يهاسلول كشت و استحصال رشدا شگريآزما ةرشت كارآموزان

 -4,39 -4,27-4,56فوق نشانگرهاي ترتيببه ،PCR & RT- PCR و يمولكول يزهايآنال
 كارآموزان به مربوط مالك نشانگرهاي ةهم كه آمده، دستبه 4,54كل ميانگين و4,54-4,97
 است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در دوره

 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش ندادهايبرو -چهارم الؤس
 باشند؟مي برخوردار

 از منديرضايت :1-1-3نشانگر :مركز آموزشي اهداف به دستيابي ميزان اول: مالك
 در كارآموزان از نظرسنجي ةنامپرسش ميانگين از حاصله اطالعات به توجه با:درس محتواي

 ةرشت مورد در منديرضايت از شدهكسب ةنمر ميانگين ،درس ايمحتو از منديرضايت مورد
 شده ارزشيابي مطلوب سطح در كه آمده دستبه 4,05 مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير
 استحصال ارشد شگريآزما ةرشت محتواي از كارآموزان ارزشيابي ةنمر ميانگين همچنين، است.

 ،PCR & RT- PCRو يمولكول يزهايآنال و )بالغ و ينيجن( ياديبن يهاسلول كشت و
 است. شده ارزشيابي مطلوب سطح در كه آمده دستبه 4,48

 در مركز آموزشي تعهد :مركز آموزشي تعهدات به دستيابي ميزان :2-1-3نشانگر
 ساعت نفر 411722 ارم مركز كه باشد،مي آموزش ساعت نفر 444769 معادل 1390سال

 مقدار اين كه رسانده انجام به موفقيت با را 91سال وزشيآم تعهدات از %92معادل آموزش،
 نفر 247,907ميزان و باشدمي آموزشي تعهد ساعت نفر 283,285 معادل ثابت مركز در
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 موفقيت با ثابت مراكز آموزشي تعهدات از %87,51حدود كه،است شده انجام آموزش ساعت

  شود.مي ارزشيابي مطلوب سطح در و رسيده انجام به
 نرخ ،حاصله نتايج طبق :قبولي) آمار (نرخ كارآموزان در يادگيري ميزان :3-1-3نگرنشا
 باشدمي %73بنيادي هايسلول كشت ةرشت و %90,7 مايكروسافت ةرشت كارآموزان در قبولي

 كه خاصي معيارهاي به توجه با اما باشد،مي بيشتر مايكروسافت كارآموزان قبولي آمار كه
 باشد.مي مطلوب سطح در رشته دو هر در قبولي آمار نرخ شده، نتدوي نشانگر اين جهت

 دستبه نتايج طبق :دوره طي از پس كارآموزان در كار به اشتغال نرخ :4-1-3نشانگر
 هايسلول كشت ةرشت و %46,29 مايكروسافت ةرشت كارآموزان در كار به اشتغال نرخ ،آمده

 ةرشت به نسبت مايكروسافت ةرشت در ارآموزانك كاربه اشتغال نرخ و باشدمي %22,91بنيادي
 شده، تدوين نشانگر اين جهت كه خاصي معيارهاي به توجه با اما باشد،مي بيشتر آزمايشگر

 & PCR و آزمايشگر ةرشت و مطلوب نسبتاً سطح در مايكروسافت ةرشت در كاربه اشتغال نرخ
RT- PCR دارد. قرار نامطلوب سطح در نيز 
 نظرخواهي به توجه با: اكتسابي شغل با آموزشي ةدور تناسب يزانم :5-1-3نشانگر

 پايان از پس كه كارآموزاني اكتسابي شغل با آموزشي ةدور تناسب ميزان مورد در شدهانجام
 ميزان مايكروسافت يهادهندهسرويس مدير تةرش كارآموزان ،اندشده كاربه مشغول دوره

 مرتبط غير كامال%8و مرتبط حدودي تا%44 مرتبط، كامالً %48 را مربوطه شغل با تناسب
 -PCR & RT و ياديبن يهاسلول كشت و استحصال ارشد شگريآزما ةرشت در و انددانسته
PCR 63,6 % ًارزشيابي مرتبطغير كامالً %9,1 و مرتبط حدودي تا %27,3 مرتبط، كامال 
 مطلوب سطح در رشته دو هر در شدهمشاهده فراواني درصد و فراواني بيشترين كه اندنموده

  دارد. قرار
 كدامند؟ بخش سه هر در موجود وضع كيفيت بهبود براي الزم راهكارهاي -پنجم الؤس

 وضع كيفيت بهبود براي الزم راهكارهاي پژوهشي، الؤس پنجمين به پاسخگويي راستاي در
 پيشنهادات ةائار قالب در برونداد) فرايند، (درونداد، تفكيك به بخش سه هر در موجود

 گردد.مي ارائه پژوهشي

  گيرينتيجه و بحث
 به پژوهشي االتؤس و اهداف به توجه با قسمت اين در آمده عملبه هايبررسي از پس

 شود.مي پرداخته پژوهشي هايمحدوديت و راهكارها ةارائ و نتايج بنديجمع
 درونداد، بخش سه در هادوره كيفيت ارزشيابي براي نشانگرها و هامالك -اول الؤس
 22 و مالك 8 برونداد، و فرايند درونداد، عامل سه به توجه با كدامند؟ برونداد و فرايند
 بروندادهاي ،نشانگر 7با فرايندي مالك2 نشانگر، 10با دروندادي مالك 5 عنوان تحت نشانگر

 انگرها،نش و عوامل ةكلي بررسي از پس و آمد. دستبه نشانگر 5 و مالك يك با آموزشي
 نسبتاً مطلوب، سطح سه در نشانگر هر جهت پژوهشگر توسط معيارهايي يا استانداردها

 زير جدول در كلي صورتبه عامل هر امتياز مجموع كه شد، مشخص نامطلوب و مطلوب
 باشد.مي مشخص
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 نهايي ارزشيابي انجام جهت عامل، هر كل امتياز جمع حاصل .5جدول

 امتياز سه عامل
 طلوبم سطح جهت

 امتياز دو
مطلوب نسبتاً سطح جهت

 امتياز يك
 مطلوب سطح جهت

 1,66 تا1 2,33تا1,65 3 تا 2,34 دروندادها
 1,66 تا1 2,33تا1,65 3 تا 2,34 فرايندها
 1,66 تا1 2,33تا1,65 3 تا 2,34 بروندادها

 
 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش دروندادهاي -دوم الؤس

 مجموع ارم مركز آموزشي دروندادهاي از آمده دستبه نتايج به توجه با باشند؟مي برخوردار
 10 مجموع بر چنانچه كه آمده دستبه 30 عدد با برابر موجود نشانگر 10 امتياز جمع

 دروندادهاي قرارگيري ةدهندنشان كه آيدمي دستبه 3 عدد شود تقسيم موجود نشانگر
 ،مركز كردهزينه به مربوط نشانگرهاي نتايج باشد.مي مطلوب سطح رد ارم مركز آموزشي
 متغير بين ميمستقي ةرابط كه باشدمي 1389 همكاران و شاهنوشي پژوهش با منطبق

 باعث بودجه افزايش يعني دارد، وجود كار نيروي وريبهره و ايحرفه و فني آموزش ةبودج
 شود.مي كار نيروي وريبهره افزايش
 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش يهافرايند -سوم الؤس

 مجموع ارم مركز آموزشي فرايندهاي از آمده دستبه نتايج به توجه با باشند؟مي برخوردار
 تقسيم نشانگر 7 مجموع بر چنانچه كه آمده دستبه21 عدد با برابر موجود نشانگر 7 امتياز
 سطح در ارم مركز آموزشي فرايندهاي ارزشيابي ةدهندنشان كه يد،آمي دست به 3 عدد شود

 مراكز اصلي اركان از يكي اينكه به توجه با فرايندها، خصوص در ،همچنين باشد.مي مطلوب
 نظير انديشمنداني نظر به هستند، مربيان يا دهندگانآموزش ،ايحرفه و فني آموزش

 در كه است اين از حاكي آموزشي اصالحات ونروزافز رشد )،2001( همكاران و 1اسكريبنر
 تحقيقات اما باشد.مي آنان بيشتر مشاركت و معلم هايشايستگي بر بيشتر كيدأت حاضر حال
 بر ايحرفه و فني ةحوز تحقيقات بيشتر كيدأت كه دهدمي نشان )2002(2نافاخو و نگوار

 ارزشيابي به كمتر و بوده ادياقتص ةناحي از بيشتر و دروني كارايي تا است بيروني كارايي
 شده پرداخته آموزشي يهابرنامه دروني كارايي عنصر ترينمهم عنوانبه مربيان عملكرد

 توسط مشاهده خودارزيابي، :از عبارتند معلمان از ارزيابي هايروش حاضر حال در است.
 توسط رزيابيا از كمتر نسبتاً كه و... مدير يا همكاران توسط ارزيابي بيروني، ارزياب

 نه ايحرفه و فني يهاآموزش مربيان )1998(3گوردن نظربه دارد. رونق كارآموز از نظرسنجي
 از )،1385( عبدالهي نظر طبق ،همچنين اند.بوده فراگيران توسط ارزيابي مخالف نه و موافق

 مديران تادراكا اساس بر تنهانه كه شود استفاده مربيان عملكرد ارزشيابي براي ابزارهايي
 از ارزيابي جهت نيز پژوهش اين در كه دهد. قرار نظر مد نيز را فراگيران ادراكات بلكه ،باشد

1. Scribner 
2. Ngware and Nafukho 
3. Gordon 
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 نظرسنجي ةنامپرسش ،آموزشي فرايند گيريشكل در موجود اصلي عامل عنوانبه مربي عامل

 است. شده استفاده كارآموزان از
 و ذاكري ةمطالع نتايج با هشپژو اين نتايج نيز يادگيري يدهيياد فرايند خصوص در

 و كارآموزان ،مربي عملكرد رظن از دوره برگزاري كيفيت و باشدمي منطبق 1389 همكاران
 است. شده ارزيابي متوسط از باالتر و خوب سطح در آموزشي محتواي

 كيفيتي چه از ارم ةپيشرفت هايمهارت آموزش مركز آموزش بروندادهاي -چهارم الؤس
 مجموع ارم، مركز آموزشي بروندادهاي از آمده دستبه نتايج به توجه با شند؟بامي برخوردار

 تقسيم نشانگر 5 مجموع بر چنانچه كه آمده دستبه14 عدد با برابر موجود نشانگر 5 امتياز
 آموزشي بروندادهاي ارزشيابي مطلوب سطح ةدهندنشان كه آيد،مي دستبه 2,8 عدد شود
 مطالعه با پژوهش اين نتايج ،آموزشي بروندادهاي ارزيابي صخصو در باشد.مي ارم مركز

 )90تا88( سالهسه ةباز در ارم مركز يهادوره روي بر )1391( سيدين و علوي كه موردي
 دوره نفرساعت شامل وريبهره هايشاخص پژوهش اين در و داشته پوشانيهم ،اندداده انجام

 صعودي رشد 1390سال در آموزش يهاهزينه كل و مركز يهاهزينه كل و كاركنان تعداد بر
 روند آموزش يهاهزينه كل و مركز يهاهزينه كل بر شدگانقبول تعداد شاخص اند.داشته

 را نزولي روند آموزش يهاهزينه كل بر كنندگانشركت كل معدل شاخص تنها و صعودي
 دهد.مي نشان

 ديدگانآموزش اشتغال وضعيت بررسي به كه 1381 اميري تحقيق با پژوهش اين نتايج
 آموزشي يهارشته و پرداخته تهران در ايحرفه و فني آموزش سازمان ثابت آموزشي مراكز

 34,6 اشتغال نرخ و داشته منافات ،ندانسته زايياشتغال و كار بازار نياز مناسب را سازمان
 را آموزشي ةرشت با اكتسابي شغل منطبق) كامالً حد (در درصدي 55,8 تناسب و درصدي

 باشد.مي بيشتر زنان به نسبت مردان اشتغال نرخ و دهدمي نشان
 كدامند؟ بخش سه هر در موجود وضع كيفيت بهبود براي الزم راهكارهاي -پنجم الؤس

 فرايند، (درونداد، تفكيك به بخش سه هر در موجود وضع كيفيت بهبود براي الزم راهكارهاي
 گردد.مي ائهار زير قالب در برونداد)

 اين از بعد و قبل هايسال با ارم مركز آموزشي دروندادهاي تطبيقي ةمقايس )1 (عامل-1
 بهبود جهت ،سازمان در آزاد و ثابت آموزشي مراكز ساير با مقايسه حتي و پژوهش

 كشور. ايحرفه و فني مراكز آموزشي دروندادهاي
 انتخاب جهت در ،كارآموزان ورودي آزمون و مصاحبه به بيشتر توجه )2 (عامل-2

 بين در تا ،آموزشي هايكالس در حضور جهت تالشة روحي و انگيزه داراي و شايسته افرادي
 عمل به جلوگيري كاراموزان سايرة روحي تضعيف و جدي تالش عدم و كارآموز افت از دوره
  آيد.

 با آموزش از فراغت از پس بتوان چنانچه تحقيق؛ اين اجراي راستاي در )3(عامل-3
 مراكز بين تخصصي هاينشست و جلسات ايجاد طريق از ثابت مراكز ةمشاور واحد هماهنگي

 و مختلف يهارشته جهت مراكز ةبالقو پتانسيل و موجود يهارشته معرفي جهت هاكاريابي و
 مسلم ،نمود پيگيري مستقل صورتبه را كار دنيا با ارتباطي پل همكارية زمين شناسايي

 طريق اين از باشدمي زايياشتغال كه هادوره اثربخشي بيروني هايپيامد از يكي هك است
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 ،گيردمي قرار عموم اختيار در رايگان صورتبه كه شدهانجام يهاهزينه از و گرددمي محقق

 در كاربه اشتغال نامطلوب سطح كاهش باعث و هنمود استفاده هدفمندتر صورت به توانمي
 .شود آن امثال و بيوتكنولوژي كارگاه يهارشته مثل هارشته برخي
 پژوهشي صورت به كارآموزان برخي قبولي عدم و آموزشي افت علل بررسي )3(عامل-4
 مركز. در مجزا

 ايجاد و دوره پايان آزمون به موزانآكار از برخي شركت عدم علل بررسي )3(عامل-5
 مدتكوتاه يهادوره طي و تحصيل از غتفرا از پس تا موزانآكار براي مركز در تعهداتي
 گردند. دوره پايان هايآزمون در شركت به ملزم اموزشي،

 ساالنه و ايدوره صورت به ارم مركز يهادوره ساير برگزاري كيفيتة مقايس )3(عامل-6
 .كشور ايحرفه و فني سازمان در آزاد و ثابت آموزشي مراكز ساير با مقايسه حتي و

  منابع
 و ايحرفـه  و فني آموزش سازمان ديدگانآموزش اشتغال وضعيت بررسي ). 1381( م ي،امير

 بودجـه،  و برنامـه  ةمجلـ  ، تهـران)  شـهر  ميـداني  (بررسي آن بر ثرؤم عوامل الگوي برآورد
 .88ة شمار
 فنـي  آموزش ايافزوده ارزش نسبي مزيت بررسي ).1384( م م. حسيني، ا؛ صميمي، جعفري

 كشـور،  هـاي اسـتان  سـاير  بـا  آن ةمقايسـ  و مازندران استان خصوصي و دولتي ايحرفه و
 اقتصـادي  تحـوالت  در ايحرفـه  و فنـي  هـاي آمـوزش  همايش دومين مقاالت مجموعه

ور
 ي 

 .اول جلد مازندران، ايحرفه و فني آموزش كل ةادار اجتماعي.
 در يـادگيري  -يـاددهي  فراينـدهاي  بررسي ).1389م( صدراالشرافي، ر؛ نوقابي، كرد ذاكري،ع؛

 ،5 جلـد  پـنجم،  سـال  آموزش، فناوري پژوهشي ميعل ةنشري ،ايحرفه و فني يهاآموزش
 .1ةشمار

 آمـوزش  يهابودجه ثيرأت ).1389( ف رحماني، ح؛ آستانه، خاكسار م؛ مظهري، ن؛ شاهنوشي،
 و دانـش  مجلـة  بـزرگ،  خراسـان  صـنعت  بخـش  در كار نيروي وريبربهره ايحرفه و فني

 .33 شمارة هفدهم، سال پژوهشي) –ميل(ع توسعه
 و فنـي  آموزش سازمان مربيان آموزشي عملكرد ارزشيابي نظام طراحي ).1385( ب عبدالهي،
 كرج. ايحرفه و فني سازمان مربي تربيت مركز ،ايحرفه
 هفـدهم،  سـال  ،تـدبير  ةنامـ مـاه  ،آموزشي يهادوره اثربخشي ).1385( عبدالحسين ،عباسيان
 .116ص ،170 ةشمار
 وريبهره هايشاخص تحليل و گيرياندازه چاپ: حال در ةمقال ).1391( س سيدين، علوي،م؛

ـ  و وريره بـه  رشد ةبرندپيش و بازدارنده عوامل شناسايي و  در آن ءارتقـا  كارهـاي راه ةارائ
 و فنـي  ةپيشـرفت  هايمهارت آموزش مركز موردي: ة(مطالع ايحرفه و فني آموزش مراكز
 .كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان ترويجي -علمي ةمجل مشهد). -رما ايحرفه

 ايحرفـه  و فني هايآموزش همايش دومين مقاالت مجموعه ).1384ا( نويدي، ا؛ پويا، ميقاس
 اول. جلد مازندران، ايحرفه و فني آموزش كل ةادار اجتماعي. ي اقتصادي تحوالت در
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 فرهنـگ  معيارهـاى  بر تأكيد با سازمانى اثربخشى الگوى طراحى ).1375( سيدعباس كاظمى،

 .مدرس تربيت دانشگاه سازمانى،
 سـال  دولتـي  ايحرفـه  و فني آموزش مراكز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت تحليلي گزارش

 و فنــي آمــوزش ســازمان آموزشــي هــدايت و مشــاوره مــديريت ).1389( ،1388-1387
 كشور. ايحرفه

 كشـور  هفـت  درسي يهابرنامه در پژوهشي«گذار: حال در ايحرفه آموزش ).1373( گ لويز،
  اول. چاپ مدرسه، انتشارات بيگي، محمد اصغر علي ترجمه: ،»مداوم آموزيحرفه براي

 ميـر  ترجمه: آموزشى. مديريت در عمل و تحقيق و تئورى ).1382( ميسكل،س هوى،وين.ك؛
 اروميه. دانشگاه زاده، محمدعباس
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آموزشي ميزان انطباق تجهيزات كارگاهي با محتوايبررسي 
هاي كاردانش استان مازندرانهنرستان، دروس مهارتي

معصومه رمضانقرباني1

 چكيده
توليد  ةافزايش سرانوري،عنوان بهترين مسير براي اشتغال پايدار، رشد و بهرههآموزي بمهارت

آيد. در ايران نيز ميشمار د ملي بهرشد اقتصادي و اعتما ،ناخالص ملي و در نهايت
عنوان يك اولويت حساس و حياتي در تربيت نيروي انساني متخصص و بهي مهارتيهاآموزش

قرار راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار، مورد توجه جديكارآفرين و
ي هاكسب مهارت در هنرستان ،گرفته است. لزوم تربيت افراد ماهر براي اشتغال در بازار كار

آن انطباق بين تجهيزات كارگاهي با محتواي  ةو كاردانش است كه الزم ايحرفهفني و 
منظور بررسي ميزان انطباق تجهيزات كارگاهي با دروس مهارتي است. پژوهش حاضر به

هاي كشي ساختمان و كامپيوتر در هنرستاني نقشههامحتواي آموزشي دروس مهارتي رشته
هاي هنرستان ةآماري  تحقيق حاضر، كلي ةار دانش استان مازندران انجام شده است. جامعك

آموزشي بوده كه جمعاً به تعداد  ةشهرستان و منطق 28دانش استان مازندران در سطح  و كار
نظر كرده گيري صرفمورد مطالعه از نمونه ةدليل اندك بودن تعداد جامعآموزشگاه كه به 90

ليست انجام شده است. تجزيه و تحليل داده پس چك ةطريق سرشماري و با ارائ و بررسي از
آمار توصيفي صورت گرفته است. پس از تجزيه و تحليل اطالعات نتايج  ةآوري به شيواز جمع

توان گفت: انطباق تجهيزات كارگاهي موجود در مي %95دست آمده است: با اطمينان هزير ب
كامپيوتر حداكثر  ةاستان مازندران با محتواي دروس مهارتي رشتو دانش  ي كارهاهنرستان

توان گفت: مي %95كشي  با اطمينان نقشه ةدر مورد رشت ،همچنين .باشد) ميضعيف( 31%
دانش استان مازندران با محتواي  و ي كارهاانطباق تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان

  .باشدكم ) مي (%59تا  %29كشي ساختمان نقشه ةدروس مهارتي رشت
 

، نيروي ايحرفهدانش، فني و و  تجهيزات كارگاهي، دروس مهارتي، كار : يكليدواژگان
 ماهر.
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 مقدمه 

 هاپي و تغيير در رفتارها و منش ي پي درهاسوم در اوج جهش ةبشر كنوني در آغاز هزار
دهد. ميثير قرار أو يادگيري را تحت ت است كه به ناچار نظام تعليم و تربيت و فرايند ياددهي

قرن بيست و دوم نظام آموزش و پرورش با مشكالت متعدد در ارتباط ة بدون تـرديد در آستان
نه تنها  ،در آن عصر كه به قول تافلر: عصر دانايي است .روستهاقتصاد و فرهنگ روب ،با جامعه

بلكه به  .آيندميبه آساني به گردش در الملل مختلف دنيا ي بينهاكاال و خدمات و سرمايه
علم و ة ني لقب گرفته، سرعت، رشد و توسعرساعصر افكار و دانش و اطالعات و اطالع

با چنين تحولي، ضرورت استفاده ازتكنولوژي آموزشي هم از  .افزون شده استتكنولوژي روز
نظارت، مسلم و الزم به اي و مواد و وسايل آموزشي و هم از نظر مديريت و لحاظ بعد رسانه

 .هاي سنتي آموزش نيستو روش ميي قديها. چرا كه ديگر تنها اميدي به كتابرسدمينظر 
با آن ضرورت توجه به  ميمنظور همگاافزون دانش بشري و بهدر راستاي گسترش روز

مين نيازهاي متعدد جوامع انساني موجب توجه بيش از پيش به تربيت نيروي كار در أت
نظام آموزشي ما با  ،در آموزش و پرورش كشور ما نيز به تبع تحوالت جهاني .گرديد هاركشو
و توجه بيشتري به كاربرد مواد و وسايل آموزشي ، تغيير يافت ي درسي پرمحتواهابرنامه ةتهي

دانش با هدف تربيت نيروي و  هاي كارهاي جديد آموزش و يادگيري شد و هنرستانو روش
ها وجود آمد و آموزش در اين هنرستانهي متنوع بهاب دانش و مهارت در رشتهانساني صاح

افزون علوم و روز ةمتناسب و هماهنگ با رشد و توسعمورد توجه ويژه قرارگرفت، تا تغييراتي 
  .)1380مجدفر، ( فنون محقق گردد

رس با ود در مداموجآموزشي  و تجهيزات كارگاهي و هااز آنجا كه توجه به انطباق بسته
ريزي آموزشي و درسي تغيير يافته و ساختار جديدي پيدا اساس برنامه كتبي كه برمحتواي 

كارگاهي در كنار محتواي  زيرا وجود مواد و وسايل آموزشي ،رسدميكرده است؛ الزم به نظر 
سبب يادگيري بهتر و معنادارتري در يادگيرندگان خواهد شد و در اين مورد آموزشي 

ي مناسب آموزشي تنظيم هاحقيقاتي در گذشته انجام شده است كه فراهم كردن موقعيتت
هاي كوچك در ايجاد گروه ،دار يادگيري همراه با امكانات مطلوب آموزشيي هدفهافعاليت

آموختن در  ةكالس درس و استفاده از مواد و وسايل آموزشي باعث ايجاد عالقه و انگيز
ي حاكم بر كالس از مواد متناسب با وجود فضا ،موقعجا و بهبهة استفادشود. مي آموزاندانش
گيري از تجهيزات كارگاهي در جذابيت و مطلوب كردن امر آموزشي مناسب و بهره ةو رسان

 .)1379 ،احديان( سزايي دارندهآموزش و يادگيري سهم ب
اغل به تحصيل در آموز شد بيشترين تعداد دانشيدر يك بررسي اجمالي مشخص گرد

كشي ساختمان در حال ي كامپيوتر و نقشههارشته كاردانش استان مازندران در ةشاخ
 ،لذاريزي و آمار). واحد برنامه 1388سال  ةنامآمار( آموزي هستندفراگيري دانش و مهارت

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با سفارش انجام پژوهش قصد دارد به ارزيابي 
كشي ي كامپيوتر و نقشههازان انطباق تجهيزات كارگاهي با محتواي دروس مهارتي رشتهمي

اند بپردازد و مشخص نمايد چه آموز را در خود جاي دادهساختمان كه بيشترين تعداد دانش
كشي ي كامپيوتر و نقشههااندازه بين تجهيزات كارگاهي و محتواي دروس مهارتي رشته

؟دارد ساختمان انطباق وجود
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 ان مسئله يب

ي آموزشي در فرايند آموزشي يادگيري هااهميت مواد و رسانه ةسالهاست كه در زمين
كيد شده است أت هاگونه رسانهثر بودن اينؤتحقيقات فراواني انجام گرفته است و به مفيد و م

 گرفته است ي جديد آموزشي تحقيقاتي نيز بر كارآمد بودن آنها صورتهامواد و رسانه ةبا ارائ
 .)1382 ،فردانش(

 .آيدصورت يك آزمايشگاه درشود كه مدرسه بهميدر تعليم و تربيت جديد كوشش 
كه معلمان فعاليت خود را  ،پذير استباشد و اين در صورتي امكان آموزاندانشاي براي خانه

ادگيري سريع را ي ،پرورش جديد آموزش و ،از سوي ديگر .دني درسي محدود نكنهابه كتاب
داند و از امكانات و منابع زيادي براي آسان ساختن يادگيري و پيشرفت تحصيلي ميضروري 

از جمله اين امكانات  .گيردميي گوناگون درسي و تحصيلي كمك هادر زمينه آموزاندانش
ي و هاي ويدئوينوارهاي صوتي و فيلم ،ي آموزشيهابسته( ي آموزشي جديد مثلهارسانه
نژاد، شعاري( سازدميباشد كه جريان آموزش را متنوع ميتجهيزات كارگاهي  ) ودرسي
1374(.  

كاردانش  ةكشي ساختمان در شاخي كامپيوتر و نقشههابا نگاهي به اهداف آموزشي رشته
شويم كه كتب به ميمتوجه اين حقيقت  ،در اين دو رشته آموزاندانشو همچنين عملكرد 

چون  البته عوامل مختلفيصدثر باشند؛ ؤم هاتوانند در تحقق  اهداف اين رشتهميي نتنهاي
شده و وجود تجهيزات و امكانات و وسايل صحيح و حسابريزي آموزشي و درسي برنامه

شمار هتحقق اهداف ب ةآموزشي منطبق بر محتواي آموزشي الزمكارگاهي آموزشي و كمك
.روندمي

چرا  .گيردميبررسي قرار تجهيزات كارگاهي مورد  ان انطباق وسايل وميز ،در اين تحقيق
همين  ،در بسياري از موارد .اي دارندهاي درسي در نظام آموزشي ما اهميت ويژهكه كتاب

نيز مجبورند  آموزاندانشها تنها ابزار آموزشي هستند كه معلم در اختيار دارد و كتاب
هاي درسي لزومأ بررسي مستمر محتواي كتاب ،ر همين راستاد .محتواي آنها را فرا گيرند

بايد از طريق مطالعه و بررسي كارشناسان امر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و بر اساس 
هاي اخير تغيير يابد كه در آموزش و پرورش ما در اين سال آموزاندانشرشد شناختي 

در همين راستا بايستي مواد و وسايل كمك  .شودميتغييراتي هر ساله در كتب مدارس انجام 
 ،كندمياستفاده  هازماني كه معلم از اين بسته وآموزشي هم متناسب با محتوا تغيير كند 

 .)1382 ،حقيقت خواه( ثري در پي خواهند داشتؤتوان ادعا كرد نتايج ممي
حائز اهميت  1900استفاده از مواد و وسايل آموزشي در مدارس و توليد آن از سال  
ي مورد نياز مدارس اقدام كردند: از جمله وسايل هاافزارصاحبان صنايع به توليد نرم .باشدمي

 ةكر توان تابلوي گچي، نقشه،مي ،آموزشي كه در اين برهه از زمان رواج بيشتري داشت
 ساير مواد و وسايل آموزشي را نام برد. تصاوير آموزشي و ،جغرافيايي، چارت

هاي درسي و اتي كه توسط محققان در اين زمينه انجام گرفته اين است كه كتابتحقيق
اي تنظيم شوند كه فراگيران بتوانند مسائل متنوعي را تجربه كنند و گونههمواد آموزشي بايد ب

  .)1379 ،احديان( بياموزند
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ك طرف كشي ساختمان از يي كامپيوتر و نقشههاعلت انتخاب كتب مهارتي در رشته

خاطر تنوع هخاطر تغييرات اخيري است كه در اين كتب صورت گرفته و از طرف ديگر بهب
، براي يادگيري بهتر هادر اين رشته آموزاندانشآموزشي و نياز ابزاركمك زياد وسايل و

 شدهي يادهااالتي را از معلمان دروس مهارتي رشتهمحقق س ،باشد. همچنينميمطالب 
در رابطه با مشكالتي مربوط به تجهيزات كارگاهي موجود  كشي ساختمان)نقشه (كامپيوتر و

اند كه به شرح زير مواردي را بيان كرده ،عمل آورده استكاردانش به ةهاي شاخدر هنرستان
 : باشدمي

اي در خريد و ساخت وسايل و تجهيزات كارگاهي و عدم توجه به امكانات محلي و منطقه
طور همزمان در همواقعي كه نياز است كل شاگردان از يك نوع وسيله ب وسايل در ميك

گردد؛ ميگيري همزمان و متوالي موجب وقتغير ةكالس استفاده كنند و در صورت استفاد
كه در صورت تعويض محتوا و متن ( برخي از وسايل كارگاهي ةباالي خريد و تهي ةهزين

جايي هاز طرف ديگر، در برخي از موارد جاب )؛شوديمجديد گران تمام  ةجايگزين كردن وسيل
آموزش و در خدمت رسيدن به  ةكنندهدف رخ داده و وسايل بسته به جاي اينكه تكميل

 .) 2006 ،موهان ساهو( شودميگيرد و هدف اصلي فراموش ميخود هدف قرار  ،هدف باشد
) در 1380؛ فتح آبادي ،1381برزگر و محمدي؛ ( شده توسطي انجامهاپژوهش ،همچنين

 دهد:ي كار دانش نشان ميهاآموزش ةزمين
به وزارت آموزش و پرورش با وجود ي مهارتي در مراكز آموزشي وابستههاآموزش

آموزان از و در نتيجه جدايي مهارتاندازي اين مدارسآور تجهيزات و راهي سرسامهاهزينه
شاخه از مهارت كافي برخوردار لتحصيالن ايناشود كه فارغميمحيط واقعي كار سبب 

بعضاً مستهلك و يا از رده خارج، وجود تجهيزات و وسايل كارگاهي ،كمبود تجهيزات .نشوند
واقعي در بسياري از مدارس و آموزيعدم وجود مهارت ،آموزاندانشزياد بودن تعداد 

 ين رخداد تأثير دارد.اتحصيلي نيز در ةآموزان به رشترغبتي بخشي از دانشبي
محيط  ،توفيق مدرسه در هر شرايطي به وسايل كار نيز وابسته است بعد از برنامه و معلم

روش معلم  .آيندميشمار هآماده و ابزار كار كامل از نيازهاي درجة اول يك مدرسة خوب ب
رساز نياز خود به وسايل كافي و كا ،قدر هم سنجيده و از لحاظ اصولي قوي و كامل باشدهر

تر و مؤثرتر خواهد بود مجهز كردن مدرسه بخشسود ،تردارد و با ابزار و امكانات بهتر و كامل
بودجه و  كمبود .است ميهاي اجرائي مهم تعليم و تربيت رسوسايل كار از ضرورتبه

 ةاداري كه دولت راساً تأسيس مدارس و تهي هاي سياسي وويژه در آن نظامهاعتبارات ب
در  ،در عين حال .مؤثرترين عامل بروز اين تنگناهاست ،دار استمكانات آموزشي را عهدها

ديد و تلقي خاص كادر اداري و  ،هاي مربوط به مصرف اعتباراتنارسائي بعضي موارد
عدم اعتقاد مسئوالن مالي كه از مسائل تربيتي  ،ترها و به بيان روشنمسئوالن حسابداري

گاهي نيز پائين بودن استانداردهاي توليد محلي و  .هاستبروز دشواري ءمنشا ،فارغ هستند
گونه موارد و در اين .كندميخلل ايجاد  ،اي در تجهيز مدرسه به وسايل خوب و كافيمنطقه

گناه مديريت در عدم تجهيز مدرسه  ،تا آنجا كه محدوديت مالي و اقتصادي وجود ندارد
ساده نيست و چند  معموالً ،ن آموزشي به وسايل كارمجهز كردن يك سازما .شديد است
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اولين مسئله آن است كه مدرسه در هر سطح تحصيلي به  .آوردميوجود هاجرايي را ب ةمسئل

 ؟چه نوع كارافزار و وسايلي نياز دارد و استانداردهاي مطلوب ابزار كدامند
از خودياري معلم و گاهي براي مجهز كردن مدرسه توان ميدومين مسئله آن است كه 

مين نمود تا مدرسه با أاستفاده كرد و قسمتي از نيازها را از اين طريق ت آموزاندانش
اي كه همواره چشم به بازار وسايل ها از صورت مصرف كنندهگيري از اين كوششبهره

با صرف بودجه و  خارج شود و احتماالً ،ساخته متكي استآموزشي دوخته و به ابزار پيش
اين كار هم موجب رشد استعدادها  .سود جويد هاتبار كمتر از روش بهتر براي اجراي برنامهاع

گيرد و ميكار هها را بكودكان در جهت ابتكار و نوآوري است و دست ةو تقويت نيروي خالق
مين نيازهاي زندگي فرداي خويش و متكي نبودن به أدر جهت عادت دادن افراد جامعه به ت

بخش دارد. سومين مسئله را در محدود بودن امكانات مة عمر نيز اثر تربيتي سودديگران در ه
كافي  ةعلت محدوديت بودجهوسايل بايد ديد كه گاهي ب ةمالي و اجتماعي مدرسه براي تهي

 .دسترسي به وسايل آموزشي با مشكالتي مواجه است ،هاي محيطو گاهي به علت محدوديت
خور آن است كه مورد توجه از تجهيزات و وسايل مدرسه نيز درنگهداري و استفاده  ةلأمس

عالقگي يا چه بسا وسايل كارگاهي و آموزشي موجود در مدرسه، كه در اثر بي .قرار گيرد
كار گرفتن آنها مورد استفاده نيستند و يا در اثر هناتواني معلمان و مسئوالن امر در ب

 .شوندميفرسوده و از كار افتاده در كنجي رها  ،وبتوجهي در نگهداري در زماني كوتاه معيبي
 ةتجهيز مدارس به وسايل آموزشي را تنها در فراهم كردن وسايل در مرحل ةلأمس ،بنابراين

 )1379 ،معيري( .سيس مدرسه يا بعد از آن نبايد جستجو كردأت
ن در سيستم تكنولوژي آموزشي و اهميت آ ةعمل آمده در زمينبا توجه به مطالعات به

 ،امروز كه عصر ةخصوص در جامعهرسيم كه در تعليم و تربيت بميآموزشي به اين مورد 
صورتي صورت يك آزمايشگاه درآيد؛ و اين درمدارس بايستي به ،ي جديد استهاعصر فناوري

هاي درسي محدود نكنند و سازمان پذير است كه معلمان فعاليت خود را به كتابامكان
 .آموزشي مدارس خود بپردازدپرورش به تجهيز امكانات آموزشي و وسايل كمك آموزش و

معلم و  ،به وسايل كار عالوه  بر برنامهمدرسه در هر شرايطي  توفيق ،گونه كه اشاره شدهمان
كه براي يادگيري بهتر نياز آمده حاكي از آن است عملقات بهتحقي ،نيز وابسته استمحيط 

تحقيقي در  .باشدميي آموزشي مرتبط با موضوع مربوطه هازات و بستهبه امكانات و تجهي
توسط عباسي انجام گرفت نشان داد كه دبيران معتقد به تأثير وسايل در آموزش  1375سال 

كارگيري هو نامناسب بودن وسايل را سبب عدم ب ميمعلمان قدي %78هستند و نيز بيان كرد 
 .دانندميآموزشي 

ريزي سازمان آموزش و پرورش استان نتشره از سوي دفتر آمار و برنامهبررسي آمار م
كه بيشترين  ييهاي مختلف كاردانش رشتههان رشتهيحاكي از آن است كه در ب ،مازندران
ي كامپيوتر با تعداد هارشته ،را به خود اختصاص داده و در حال اجراست آموزاندانشفراواني 
 .آموز استدانش 1194ساختمان با تعداد  كشينقشه ةدانش و رشت 1880

 : بررسي نمايدتا لذا پژوهشگر بر آن است 
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استان   يهاهنرستانآيا بين محتواي آموزشي دروس مهارتي با تجهيزات كارگاهي در 

انطباقي وجود دارد؟

 اهميت و ضرورت تحقيق
ها در طول چند زندگي بشر تني مختلف هاوالت در زمينهـد و پرشتاب تحـروند رو به رش

وجود آورده و حتي فكري او به ةزندگي و گستر ةگذشته تغييرات شگرفي در عرص ةده
هاي اخير انسان در علوم و پيشرفت .كلي دگرگون كرده استنماي تاريخ آينده را نيز بهدور

و  هاسيستم ،تلويزيون ،كامپيوتر ،ي مختلف از قبيل تكنولوژي ارتباطاتهاتكنولوژي
نظر خصوص آموزش و پرورش نياز به تجديدبه هاعرصه ةاي در همرسانهافزارهاي چندنرم

خصوص انجام دهي و يادگيري را ايجاد كرده است و بهويژه يادي زندگي بههاكلي در روش
 )1380 ،مجدفر( تحقيقات آموزشي در اين زمينه ضروري مسلم است

اندركاران شود به دستميمربوط  ،تحقيق اهميت و ضرورت انجام اين ،از طرف ديگر
وزارت آموزش و ( ريزان درسي و آموزشي و دفتر تكنولوژي آموزشيتعليم و تربيت، برنامه

زياد مالي و انساني و فني براي تهيه و توليد و تكثير اين  پرورش) كه داراي منابع نسبتاً
آن  نقش هاي آموزشي در مدارس وهيز كارگاهي آموزشي است. با توجه به لزوم تجهارسانه

عمل آيد تا ليف پژوهش بهأالتبا محتواي كتب درسي جديد در فرايند ياددهي و يادگيري
 تصميمات الزم در اين زمينه گرفته شود.

صورت كار در جويان كه نيمي از دروس مهارتي آنان بهمنظور توانمند شدن هنربه
اشتغال در  ةآموزي آنان در زمينبخشي مهارتي و اثرو ارتقاء كارآي شودها انجام ميكارگاه

ن مهم ضرورت يو جهت انجام ا انجام شود خوبيهها ببازار كار ضرورت دارد كار در كارگاه
 .دارد تجهيزات و امكانات كارگاهي منطبق با محتواي دروس مهارتي آنان باشد

نمايد: اشتغال به تحصيل بيشترين تعداد ميداليل زير ضروري هاين پژوهش بانجام  ،لذا
كامپيوتر با  ةي كار دانش در رشتهادر هنرستانكاردانش استان مازندران  ةوز شاخآمدانش
مشغول به آموز دانش 1194ساختمان با تعداد  يكشنقشه ةآموز و رشتنفر دانش 1880تعداد

معلمان و كادر اجرايي و زمان ها از سوي آموزش ةبراي ارائ باشند. اختصاص زمانتحصيل مي
آموز و ساعات تدريس هفتگي كامپيوتر با توجه به تعداد دانش ةهاي رشتفراگيري آموزش

ساعت توسط  57312كشي ساختمان نقشه ةس و براي رشتيساعت تدر 90240حدود
 فضاهاي زات ويتوان امكانات و تجهمي ،شدهعالوه بر زمان هزينه .باشدمي آموزاندانش

ريزي سازمان آموزش و دفتر آمار و برنامه( كرداشاره   هايافته به اين دورهآموزشي تخصيص
اطالع از ميزان انطباق  ،آني انجام اين تحقيق ةفايد ،لذا .) 89 - 88 ،مازندران پرورش استان

كشي ي كامپيوتر و نقشههاتجهيزات كارگاهي با محتواي آموزشي دروس تخصصي رشته
 .باشدمي نساختما

 آتي انجام اين پژوهش ةديفا
 .ي پژوهشهاكاران با توجه به يافتهاندرگزارش به مسئولين و دست ةارائ -
 گيري جدي نمايند.توانند تصميمران و مسئولين مييي اين پژوهش مدهابراساس يافته -
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 .اي براي تحقيقات ديگران باشدتواند پيشينهي اين پژوهش ميهايافته -

توان به فقدان اطالع از ميزان انطباق ميناشي از عدم انجام اين تحقيق را  ي احتماليهازيان
 .تجهيزات كارگاهي با محتواي دروس و احيانأ صرف اعتبارات در موارد ناصواب نام برد

 اهداف تحقيق
 هدف كلي 

 دانش استانهاي كارهاي آموزشي موجود در هنرستانبررسي ميزان انطباق تجهيزات كارگاه
 – 88 كشي ساختمان در سال تحصيليي كامپيوتر و نقشههابا محتواي دروس مهارتي رشته

اندركاران و دستهاي موجود به هت رفع نواقص و ضعفراهكارهاي الزم ج ةو ارائ 89
 مسئووالن آموزش و پرورش استان.

 اهداف جزيي
هاي موجود در هنرستان كارگاهيميزان انطباق امكانات و تجهيزات كسب آگاهي از �

 .كامپيوتر ةكاردانش استان مازندران با محتواي دروس مهارتي رشت
هاي كارگاهي موجود در هنرستانميزان انطباق امكانات و تجهيزات كسب آگاهي از �

 .كشي ساختماننقشه ةكاردانش استان مازندران با محتواي دروس مهارتي رشت

 االت تحقيقؤس
هاي كاردانش استان تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان ميزان انطباق بين.1

كامپيوتر چقدر است؟ ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت
هاي كاردانش استان ميزان انطباق بين تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان.2

نقشه كشي ساختمان چقدر است؟ ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت

 متغييرها
دروس مهارتي  ،: تجهيزات كارگاهيدر اين بررسي توصيفي عبارتند از مورد مطالعهمتغيرهاي 

كشي ساختمان و ميزان انطباق تجهيزات با محتواي دروس در ي كامپيوتر و نقشههارشته
.شدهي يادهارشته

 شناسيروش
بيتوصيفي از نوع ارزشيا ءروش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا :روش تحقيق

كار هآموزشي بشرايط موجود در رابطه با نيازهاي  ةباشد. توصيفي به اين علت كه به مطالعمي
ارزشيابي به اين علت كه به ارزيابي ميزان انطباق تجهيزات موجود با محتواي  .شدبرده 

 .پردازدميآموزشي دروس مهارتي 
ژگي مشترك وي يك حداقل داراي كه واحدهايي يا افراد از آماري ةجامع :جامعة آماري
ها و اموري است كه مكان ،اشياء ،رويدادها ،اي از افرادشود. جامعه مجموعهميباشند، گفته 

افراد يا مواردي است  ةجامعه كلي ،در هر تحقيق .داراي يك يا چند ويژگي مشترك هستند
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گونه اقدام از هرمحقق قبل  ،كه محقق عالقمند است نتايج را به آنها تعميم دهد. در واقع

شود را مشخص ميگيري بايد جامعه يا همان چارچوبي كه نمونه از آن انتخاب نمونهبراي 
 دانش كار يهاهنرستان ةيكل حاضر، قيتحق آماري ةجامع) 98: 1383 ،زادهحسن( سازد.
 90 تعداد به جمعاً كه بوده يآموزش ةمنطق و شهرستان 28 سطح در مازندران استان

 )1389-1388 ،پرورش و آموزش آمار( .باشديم اهآموزشگ

 گيري تحقيق نمونه ةحجم و شيو
شود. ميگروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب  ونه،نم 

كه اطالعات مورد نياز پژوهشي، به كمك آنها  ،شدهتعريف ةگروهي از اعضاي يك جامع
مورد  ةبا توجه به محدود بودن جامع) 99: 1383زاده، (حسن شود را نمونه گويند.ميحاصل 

محقق  ،بنابراين .نظر كرده و بررسي از طريق سرشماري انجام شدگيري صرفمطالعه از نمونه
عنوان حجم بوده را بهشهرستان استان مازندران  28ه در آموزشگا 90آماري كه  ةكل جامع

 نمونه مد نظر قرار داده است.

 هاداده يآورر جمعروش و ابزا
 :است شرح بدين تحقيق اين در اطالعات آوريگرد هايروش ترينمهم

 و نظري مباني ةزمين در اطالعات آوريگرد جهت قسمت اين در :ايكتابخانه ةمطالع -1
 جهاني ةشبك از نيز و نيازمورد هايكتاب مقاالت، اي،كتابخانه منابع از تحقيق، موضوع ادبيات

 براي كه باشدمي ثانويه تحليل به مربوط قسمت اين ،واقع در .شد خواهد ستفادها اطالعات
 . نيازمنديم ايكتابخانه مطالعات به ثانويه يهاداده و اطالعات آوريجمع

 صورتبه محقق كه ستهاداده گردآوري هايروش از ميداني روش :ميداني ةمطالع -2
 آوريجمع به باشدمي ليستچك حاضر قتحقي در كه تحقيق خاص تكنيك با و مستقيم
ي كامپيوتر و هامحقق با توجه به محتواي دروس مهارتي رشته .پردازدمي اطالعات

ليست تجهيزات كارگاهي مورد نياز را تنظيم نموده و سپس با چك كشي ساختماننقشه
به وجود هاي آموزشي متجهيزات كارگاه ةهاي كاردانش استان و مشاهدمراجعه به هنرستان

آوري پردازد و اطالعات الزم را گردميارزيابي ميزان انطباق تجهيزات با محتواي دروس 
نمايد.مي

 روايي
 ةاز نظرات اساتيد و ناظر تحقيق و كميت ،براي اينكه روايي ابزار تحقيق مشخص گردد

وايي كه روايي آن ر هاي آموزشي مربوط استفاده شده استتخصصي شوراي تحقيقات و گروه
.محتوايي بوده است

 هاتجزيه و تحليل داده
 :نمود استفاده ريز يهاروش از توانيم هاداده ليتحل يبرا
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ها، از آمار توصيفي شامل بندي و خالصه كردن دادهمنظور توصيف، طبقهبه آمار توصيفي:

 توزيع فراواني و همچنين جداول متقاطع استفاده شده است.  ةجداول ساد
و تعميم نتايج حاصل از تنظيم و  ،تفسير ،اين بخش از آمار كه به تحليل نباطي :آمار است

 )1376 ،(پاشا شريفي مقدماتي آماري تكيه دارد. ةمحاسب
درصد)  ،فراواني ،نمودارها ،جداول( با استفاده از آمار توصيفي هابراي تحقيق حاضر داده

آماري از آمار استنباطي استفاده نگرديده  ةكل جامع ةدليل مطالعهتوصيف خواهند شد و ب
 است.

گيريبحث و نتيجه
همين  ،در بسياري از موارد .اي دارندهاي درسي در نظام آموزشي ما اهميت ويژهكتاب
نيز  آموزاندانشهاي درسي تنها ابزار آموزشي هستند كه معلم در اختيار دارد و كتاب

هاي درسي ي كاردانش فقط كتابهااما در هنرستان .مجبورند محتواي آنها را فرا گيرند
بلكه امكانات و تجهيزات كارگاهي و مواد و وسايل  ،اي برخوردارندنيستند كه از اهميت ويژه

زماني كه معلم از اين  .كمك آموزشي نيز در كنار محتواي كتابهاي درسي حائز اهميت است
نتايج مؤثري  ،ي درسي است استفاده كندهاامكانات و تجهيزات كه متناسب با محتواي كتاب

جود هاي آموزشي موهدف تحقيق بررسي ميزان انطباق تجهيزات كارگاه .در پي خواهد داشت
كشي ي كامپيوتر و نقشههابا محتواي دروس مهارتي رشته هاي كاردانش استاندر هنرستان

اندركاران و به دست هاي موجودراهكارهاي الزم جهت رفع نواقص و ضعف ةساختمان و ارائ
سؤاالت تحقيق نيز شامل: .باشدمي مسئووالن آموزش و پرورش استان

هاي كاردانش استان ميزان انطباق بين تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان.1
كامپيوتر چقدر است؟ ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت

اي كاردانش استان هميزان انطباق بين تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان.2
كشي ساختمان چقدر است؟نقشه ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت

باشد. ميتوصيفي از نوع ارزشيابي ءروش اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا
 28 سطح در مازندران استان دانش كار يهاهنرستان ةيكل حاضر، قيتحق  آماري ةجامع

 و آموزش آمار( .باشديم آموزشگاه 90 تعداد به جمعاً كه بوده يشآموز ةمنطق و شهرستان
نظر گيري صرفمورد مطالعه از نمونه ةبا توجه به محدود بودن جامع )1389-1388،پرورش

 90آماري كه ةمحقق كل جامع ،بنابراين .كرده و بررسي از طريق سرشماري انجام شد
عنوان حجم نمونه مد نظر قرار داده وده را بهب شهرستان استان مازندران 28اه در آموزشگ

 .باشدچك ليست مي ،آوري اطالعاتاست و ابزار جمع
شود و سپس گيري انجام ميي تحقيق نتيجههاابتدا با توجه به يافته جاحال در اين

 .گرددشده ارائه ميپيشنهادات الزم بر اساس اطالعات داده
هاي كاردانش استان موجود در هنرستان ميزان انطباق بين تجهيزات كارگاهي.1

كامپيوتر چقدر است؟ ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت
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ميزان انطباق امكانات و تجهيزات كارگاهي دست آمده نتايج كلي هي بهابا توجه به يافته
به شرح زير كامپيوتر  ةي كاردانش با محتواي دروس مهارتي رشتهاموجود در هنرستان

 : باشدمي

N
pppP )1(96.1 �

�� 

P1=%21- %10 =%11
P2= %21 +%10 =%31 

فوق شامل نسبت واقعي امكانات و تجهيزات كارگاهي  ةداريم كه فاصل % 95با اطمينان 
 %95با اطمينان  ،عبارت ديگرهب .باشدكامپيوتر مي ةمربوط به رشت هاموجود در هنرستان

و دانش استان  ي كارهاهي موجود در هنرستان: انطباق تجهيزات كارگاتوان گفتمي
كه اين ميزان باشد مي %31تا  %11كامپيوتر بين  ةمازندران با محتواي دروس مهارتي رشت

تر به چه سريعي استان هرهاتر از حد متوسط است و الزم است هنرستانخيلي پايين
از طرف آموزش و پرورش شده امكانات و تجهيزات كارگاهي مطابق با استانداردهاي تعيين

 .تجهيز گردند
هاي كاردانش استان ميزان انطباق بين تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان.2

چقدر است؟ نقشه كشي ساختمان ةمحتواي دروس مهارتي رشتمازندران با 
ميزان انطباق امكانات و تجهيزات كارگاهي نتايج كلي  ،دست آمدههي بهابا توجه به يافته

به كشي ساختمان نقشه ةي كاردانش با محتواي دروس مهارتي رشتهادر هنرستانموجود 
 :شرح زير مي باشد

N
pppP )1(96.1 �

�� 

P1= %44-%15=%29
P2=%44 +%15 = %59

و  ي كارها: انطباق تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستانتوان گفتمي %95با اطمينان 
 %59تا  %29كشي ساختمان نقشه ةوس مهارتي رشتدانش استان مازندران با محتواي در

 .باشدمي

 ي تحقيقهامبتني بر يافته يپيشنهادها
دهد و به دنبال آن را افزايش مي آموزاندانشآموزشي ميزان يادگيري يهااستفاده از رسانه

ي هاوسايل و رسانهكاربرد.خواهد شد آموزاندانشدر وقت معلمين و جوييموجب صرفه
با شوق و عالقه  آموزاندانشكند و عاملي است كه وزشي محيط كالس را پويا و فعال ميآم

توان در كالس است كه ميبا تكيه بر اين عالقه ،گيرند. بنابراينمطالب درسي را فرا مي
ابتكار و نوآوري را براي ةوجود آورد و از طريق آن زمينهب آموزاندانشخالق در  ةروحي

و پرورش پس از ساليان متمادي اكنون به اين  مسئوالن وزارت آموزشنمود. جامعه فراهم
كند و در شكوفايي اند وسايل كمك آموزشي، آموزش دروس را كاربردي ميباور رسيده
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ي تحقيق كه هابا توجه به يافته .آموزان مؤثر استعداد دانشـها و استو نوآوري هاخالقيت

ي كاردانش هاكانات و تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستانام %95مؤيد آن است با احتمال 
 ةو در رشت  %31تا  %11ي كامپيوتر هااستان مازندران با محتواي كتب مهارتي رشته

كه اين انطباق در حد از آنجايي .انطباق وجود دارد %59تا  %29كشي ساختمان با نقشه
 : شود كهتر از آن است پيشنهاد ميمتوسط و پايين

 مدارس به لحاظ وسايل كمك آموزشي اي را جهت تجهيزوزارت آموزش و پرورش بودجه�
ها قرار دهد.در اختيار سازمان آموزش و پرورش استان

تر نسبت به افزايش و تكميل امكانات و چه سريعاندركاران آموزش و پرورش هردست�
نمايند.ي كاردانش استان اقدام هاتجهيزات كارگاهي مورد نياز هنرستان

اندركاران امور در وزارت آموزش و پرورش ضمن تدوين استانداردهاي مورد نياز در دست�
ها متناسب با تعداد الزم نيز جهت تجهيز كارگاه ةهمزمان بودج ،ي هر رشتههاخصوص كتاب

.در نظر گرفته شود آموزاندانش
در اين زمينه تبحر دارند ي كه آموزاندانشدر جهت تهيه و ساخت تجهيزات از معلمان و �

.بهينه شود ةاستفاد
جهت تهيه و تجهيز  هاي مردمي و توانايي خانوادههاكمك ،از انجمن اولياء و مربيان�

مدارس به امكانات مورد نياز كارگاهي استفاده شود.
ريزي مفيد تربيت نيروي انساني مورد نياز و برنامهريزي آموزشي صحيح در جهتبرنامه�

بهينه از ابزارهاي كمك آموزشي. ة استفادجهت كاربردي
كارگيري وسايل كمك آموزشي اهميت بيشتري به استفاده از هآگاهي از نتايج بمعلمان با�

مواد كمك آموزشي در كالس درس بدهند. 
هاي كتاب ،مجالت ،افزارهانرم ي آموزشي كه شاملهامورد توجه قرار گرفتن رسانه�

ريزان آموزشي و تلويزيوني و راديويي و غيره توسط برنامه ةبرنام ،فيلم متحرك ،مرجع
 .كنندبيشتر آنها اتخاذ ةتصميماتي در جهت ارائ

 توصيه به محققان ديگر
ي هاكشي ساختمان هنرستانكامپيوتر و نقشه ةاز آنجايي كه تحقيق مذكور فقط در دو رشت

ي هاشود تحقيق ديگري را براي رشتهبه محققان ديگر توصيه مي ،شده است ءكاردانش اجرا
.كاردانش انجام دهند ةديگر شاخ

 منابع
.پنجم چاپ نور،پيام انتشارات .آموزشي مواد توليد و طراحي .)1379 ( م ،احديان
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.چاپ اول انتشارات اميركبير ،تكنولوژي آموزشي .)1371( ش ،عالي ؛ف  ،حمصي
 .تهران ،آموزش سمعي و بصري .)1355( ا ،رشيد پور

 ،انتشـارات مدرسـه   ،تهـران  ،: در گذر از ياددهي به يـادگيري ) كارماية معلمان1375( ،روؤف
   .چاپ اول

 و آمـوزش  سازمان پرورش، و آموزش آمارسازمان .)1386-1388( پرورش و آموزش سازمان
 .مازندران استان پرورش

 فرهنگـي،  مطالعـات  مركـزي  انتشـارات  ،تربيت شناختيروان مباني .)1374( ع ،نژاد شعاري
.سوم چاپ
انتشـارات   ،) تهرانها و متون تدريسروش( هاي آموزش و پروشمهارت .)1377( ح ،شعباني

.سمت
 شـهر  در آموزشـي  يهـا رسـانه  از اسـتفاده  چگـونگي  ةمطالع و بررسي  .)1375( پ ،عباسي
 .اصفهان .ارشد كارشناسي ةنامپايان ،هاناصف

.نورمركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام ،مقدمات تكنولوژي آموزشي .)1368( خ ،علي آبادي
.انتشارات سمت ،تهران آموزش يتكنولوژ ينظر يمبان .)1378( ـه ،فرادانش
.پنجم چاپ ،تسم انتشارات ،رسانه انتخاب اصول .) 1382( ـه ،فردانش

وسايل آموزشي در پيشرفت تحصيلي درس علوم  و بررسي تأثير مواد .)1372( ا ،نژاد يقاسم
هـاي  آموزان پسر سال اول راهنمايي شهرستان علـي آبـاد كتـول در سـال    اجتماعي دانش

 .1372بهمن ماه  ،سال نهم 5 ةشمار ،رشد تكنولوژي آموزش ةمجل ،)72-73( تحصيلي
سازمان چاپ و انتشارات. ،اقتصاد سياسي روابط كار در ايران .)1380( ي حكمال

 .افلس  تهران ،آموزش يتكنولوژ و يتكنولوژ .)1371( م ،مجدفر
 .چهارم چاپ انيس، انتشارات ،آموزشي تكنولوژي در مباحثي سلسله .)1380( م ،مجدفر
.هفتم چاپ اميركبير، انتشارات ،پرورش و آموزش مسائل .)1379 ( ط .م ،معيري
 ،نـور پيـام  انتشارات ،تدريس فنون و هاروش .)1376( ك ،خواه عزت و ا ،آقازاده ؛ د ،نوروزي
.سوم چاپ

www.hamsharionline.ir ) 1380( آبادي، فتح سايت اينترنتي 
www.hamsharionline.ir )1381( سايت اينترنتي برزگر و محمدي
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 مهارت از وري المپيادبهره ي اثربخشي وهاتحليل شاخص
تربيت نيروي  كيدي برأت با، طريق مديريت اجرايي رويداد

 انساني هوشمند
 ميناپايدارنيك1

 چكيده 
 ةگاه برگذاركنند شويم ومي رويداد گاهي اجزاء ،اندرا احاطه كرده زندگي ما رويدادها

 به هماهنگي  را ي فني نيازهاي پيچيدگيگستردگ ابزارها و امكانات و ةتوسع .آن
 اقتدار يك كشور سطح علم و ةدهندتر زماني كه نشانمهم سازد ومينمايان  بيشتر

باشد. رويداها نياز به مديريت دارند. مديريت رويداد چيزي نيست جز هماهنگي 
 ةينمصرف هز حتي در هازمينه ةهم صحيح در موقع وبه ازه واندبه اجزاء ةكامل هم

به  كشور ما كمتر علوم بسيار جديد است كه در تنها جزونه مديريت رويداد وتحليل 
 باال را ةيي با بازدهاتواند موقعيتميبلكه يك هنر است كه  ،شودآن پرداخته مي

بايست مييي كه هاعنوان صنعتصنعت به 3شدهانجام مطالعات اخير در. ايجاد نمايد
 المپياد آن صنعت مسابقات و ةجمل رند مطرح شده كه ازمورد توجه بيشتري قرارگي

رالعمل حتي دستو نظام خاصي پيروي نكرده و ما از كشور كه درست هاالمپيك و
شترين يحالي است كه ب اين در .ندارد بهتر وجود يرواي جهت بهرهجانبههمه

بودن گاهي ديده شده كه به خاطر منسجم ن شود ومياين بخش صرف  در هاهزينه
هدر تالش نيروي انساني درگير، به ،زمان كمبود يا يا اردوهاي آموزشي و و هابرنامه

 منفي آنها در بازخورد افراد جامعه و ةتوان به ديد منتقدانعواقب آن مي از رود ومي
المپياد ملي  ةبا توجه به برگزاري هرسال ،لذاث المپياد ملي مهارت اشاره كرد. مبح

طريق رويكرد  اين مقاله در نظردارد از ،مهارتي ةن در چندين رشتكشورما مهارت در
 قوت و گرفته و نقاط ضعف و مديريت اجرايي تمام جوانب المپياد را درنظر

تربيت نيروي  وري وراهكارهايي جهت بهره و وري را بررسي نمايدي بهرههاشاخص
 د.ي مهم اين امر ارائه دههامواجهه با چالش انساني هوشمند در

 
وري، المپيادمهارت، مديريت اجرايي رويداد، ي بهرهها: شاخصواژگان كليدي

 ي مهم، نيروي انساني هوشمند.هاچالش

 ،4و 6 ةاي مشهد مركز شمارحرفه مربي سازمان فني و. 1
Email: mail:kta_eram@yahoo.com      
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 مقدمه

 تحليل محيط خارجي 
اين فصل  است. ديريت عمليات رويدادمدل م ةمحتواي اين بخش مطابق اولين مرحل ةمقدم

محيط خارجي  كند.ميرا معرفي فرآيند تحليل  و دارد مدنظر تحليل محيط خارجي را
ريزي مطالب مدل مديريت رويداد را طرحزير رئوس .بخش ضروري فرآيند است ةمنزلبه

 كند.مي

 متن استفاده در ي كليدي موردهاواژه
 .كنندميلمپياد به مراكز مراجعه ا رابطه با شكل در كه به هر افرادي هستند منظور :مراجعان

 نفعان و..افرادي مانندذي، ارباب رجوعان ،يادكنندگان المپمانند شركت
 مانند .شودميصنعت مهم اشاره  3رويداد به  ،علم مديريت در ،طوركليرويداد: به

 .شودميگفته  اين موارد رويداد به هريك از. هانمايشگاه و المپيادها مسابقات و، سمينارها

 رويداد اجرايي مديريت رويكرد
 ةي آموزشي براي ارائهاكشورهاي مهم اروپاي شمالي دوره و كشورهاي انگليس زبان در

مديريت موفق  و مديريت اجرايي رويداد ةزمين كارشناسي ارشد در مدرك كارشناسي و
دنبال  ريزي خاصي رافردي برنامه هب منحصر رويداد قبل از هر ند واهرويداد تهيه كرد

 انند ميزان استفاده از فناوري توسط رقبا وتوميكسب امتيازهاي الزم  كنند كه عالوه برمي
كشور  كارشناسان مرتبط در توجه به نبود با ،لذا تخمين بزنند. رويداد را كنندگان درشركت

يك سري  اختيار اين علم در، تحقيق نمايند خاص تحصيل و طوراين زمينه به كه بتوانند در
ن آ رد مديريتي درامو و هاتكنيك پيچيدگي گي وستوجه به گستبا د واردر افراد خاص قرا

 موضوع پيدا درك بهتري از تا اين زمينه صحبت كرد كتاب در حداقل دو حد بايست درمي
درياي مديريت اجرايي  اي ازتنها گزيده شودميپرداخته  اين مقاله به آن شود. آنچه در

وص اين علم به زبان مخص گرفته و خود در وري راي بهرههاباشد كه شاخصمي درويدا
علم مديريت اجرايي رويداد  وري دري بهرههااست شاخص ذكرهالزم ب و دهدميتوضيح 

توان درك روشني داشت كه ميزماني  تنها و بررسي شود طور عاميانه استفاده وبه تواندمين
 حدي آشنايي داشت.  اين علم تا با

خاص  طورهب ست كه بايددسته از رويدادهايي ا آن جزو ما كشور مهارت در المپياد
به دليل  سوي ديگر از .كند پيدا المللي نمودسطح بين كه درزماني خصوصاً .بررسي شود

 در وري اجرايي آن خصوصاًي بهرههاشاخص سفانه درأمت ،بودن اين رويداد برهزينه
دست دادن  از اي جزشود كه نتيجهمييي مشاهده هاكاستي و هاسستي هاشهرستان

اين مقاله  ندارد.،باشند افتخارآميز توانند براي كشورميكه همواره  افراد ماهر ان ومراجع
ي هاشهرستان مسئولين در اول و ةوهل كه براي مديران رويداد در كندمينكاتي را بررسي 

 نمايد.ميضروري  تابعه از ديد علم مديريت رويداد

 رويداد مديريت اهداف
 :ارندمديران رويداد سه هدف كليدي د
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كاري  ةيك شركت مديريت رويداد كه حوز مثالً .دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان)1

كه به  داندميبرگزاري رويدادهايي  را به بخش خاص است هدف اصلي خود آن محدود
 ،بگيرد نظرر د كل جامعه را ي بخواهدمقام اگر شود. آن بخش منجر كسب نفوذي جامع در

صورت رايگان بهآموختگان شگاه دستاوردهاي مهارتنماي مانند آنگاه رويدادهاي رايگان
است. آوردن كل جامعه مورد نظرراهي براي گردهم

. كنندميرويداد شركت  مراجعان كساني هستند كه در ،اين مورد در .رضايت مراجعان)2
نخواهد داشت. سازمان بدون مراجعان وجود

رساني به سطح خدمات ةعهد زماني نتواند ازسا اگر منابع. از موثر ةدستيابي به استفاد)3
شد. خارج خواهد فعاليت خود ةحوز به زودي از ،مراجعان خود برآيد

طور همزمان دست اين اهداف به ةبايست به همميسازمان داراري رويدادهاي اساسي  هر)4
 يابد.

 رويداد مدير براي مهم مسائل و هاتنش
مسائل مختلفي  و هابا تنش ،به رشد مواجه است رو هاي متغير وسياست رويداد كه با مدير

 نگاري سازمان است.اهداف گذاري ومدير رويداد درگير سياست .بود دست به گريبان خواهد
به  كمتر هااما سازمان تعيين اهداف خاص عملياتي. منابع و برداري ازبهره ايجاد و ،همچنين

 بسياري از موارد بر رويداد در كه مدير واقعيت اين است كنند.ميآل عمل دهاي ايشيوه
 آيد به اين شرح است:ميمشكالتي كه متعاقب آن پيش  .كندمياساس ساختار موجود عمل 

به روشني  ،منابع است از ثرؤبرداري مكننده با بهرههدف اصلي كه همان رضايت مراجعه
 ان رضايت مراجعان وها خواهاكثر سازمان در ،واقع در در سياست كاري تعريف نشده است.

بدون اينكه متوجه باشند بين اين دو ،همسان هستند صورت اهدافي برابر واستفاده از منابع به
 دارد. تناقض وجود نوعي تضاد و

نفعان سازمان مطلوب يا مناسب آنچه ذي ي مراجعان وهابين نياز ،هابعضي سازمان در
 دارد. يي وجودهاتنش ،پندارندمي

نتيجه مدير بايد  در ممكن سازد. ،نمايدميبايست آنچه را كه ناممكن ميرويداد  مدير
استفاده از قدرت تخيل براي حل مشكالت  با كارگيري تفكري هدفمندبه در خوشبين باشد و

 شده دست يابد.به نحوي كه بتواند به اهداف تعيين، تبحر الزم برخوردارباشد از
 سياست كاري 

 :نمايدميمشخص  زير را سياست كاري سازمان موارد
  ،اهداف سازمان�
  ،كه بايد ارائه شودخدماتي �
 ،هدف بازار�
 ،خدمت ةروش ارائ�
 .ن دست يابدآبه  سطح كيفي مشخصي كه بايد�
 .شوندميعي كه استفاده بكيفيت منا مقدار و�
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 ةبراي ارائ هاسازمان ةبلكه تالش هوشمندان ،دهدميصورت تصادفي رخ نسياست كاري به

. سياست كاري باشدميريزي منابع جهت دست يافتن به اين اهداف برنامه بلندمدت و اهداف
از اندچشم آن را كه غالباً –بقاي سازمان  علت وجودي و –شود ميهدف سازمان شروع  با

 نامند.ميسازمان 
 شود.مياز تمايز قائل اندچشم موريت وأ) بين گزارشات م2001( همين ترتيب تامپسونبه

كه سازمان بدان  يي تمركز داشته باشدهاارزش بر موريت بايدأاست كه گزارش م معتقد او
پيشرفت در  تا داشته باشد محل وجود ي مناسبي درهاسنجه بايد معيارها و و ،متعهداست

اهميت است كه  حائز بسيار موريت هر سازمانأم ةبياني ها سنجيده شود.آلجهت اين ايده
 موريت واقعي راأم ،شده است بيانيه منتشر در ر از آنچه كه احتماالًنظصرف رويداد، مدير

 بايست داراي پنج خصيصه باشد:ميموريت أم ةيك بياني .بشناسد
.گيري اهداف داشته باشدازهاندبايد فرمولي براي)1
.رقبا متمايز سازداز  بايد سازمان را)2
.آن است كه سازمان خواهان دستيابي به تعريف كند نوعي فعاليت را)3
.سهامداران نه فقط به مديران و و نفعان مرتبط باشدذي ميبه تما)4
 .محرك باشد نويدبخش و)5

 مراجعان اهميت
سازمان منابع  ،كنندگانمينأبدون ت و داشته باشد تواند وجودميسازمان ن ،بدون مراجعان
آن  كه از دبو رويدادي نخواهد ،بدون تبديل اين منابع به خدمات داشت و كافي نخواهند
 استفاده شود.

اذعان داشت كه رضايت مراجعان  بايد اما كرد توان انكارمين اگرچه اهميت مراجعان را
بدون رضايت مراجعان  تواندميكار نيست. سازمان ن كسب و سياست ةكنندعامل تعيين تنها

عكس  اما، ستندوابسته به رضايت مراجعان ه تماماً منافع ماندگار دست يابد. به منافع ماندگار
سازمان  كند. تمركز براي آنها بهتر ةتجرب ايجاد مراجعان و سازمان بايد بر كند.مين صدق نآ

نه فراتر كه الاقل متناسب با  اگر تا سازدمييكسان  نحوي همسان وبه را خط مشي خود
شده نترلك ثر وؤطور مبه استفاده از منابع را مين وأضمن اينكه ت انتظارات مراجعان باشد.

اين  باشد. ماندگار سطح رضايت مرجعان بايد قابل ارائه و ،ور خالصهطبه كند.ميسازماندهي 
مدت كوتاه توانند درمي هاسازمان كافي است. اكثر مين معتبر وأت ةامر مستلزم داشتن زنجير

صنايع  در ماندگار باشد. شده بايدسطح ارائه اما رضايت مشتري دست يابند به سطح بااليي از
آنچه كه مشتري  گذشته با ةبر تجرب بنا اگر سطوح خدمات افت كند يا ،خدماتي آموزشي و

 شوند.ميدارد همسان نباشد، مراجعان به سرعت مطلع  انتظار
 سياست كاري  بر ثرؤعوامل م�
 فرهنگ سازماني �
 ميل به كيفيت�
 رساني ي اطالعهاسيستم�
 گذاري سرمايه مالي و امور�
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 اقداماتي از ةاما به واسط ،گيرندميثير فاكتورهاي خارجي قرارأتحت ت قطعاًاين موارد 
 نامند.ميضعف سازمان  اين موارد را نقاط قوت و كنترل كرد. را توان آنهاميدرون سازمان 

 ساير عوامل �
 قانوني  سياسي و�
 اقتصادي �
 اجتماعي �
 آوري فن�
 رقابت�
 نفعانذي�

از  و گذارندميثير أانتظارات مراجعان ت بر اما ند.اين موارد براي سازمان خارجي هست
غالب اين عوامل به فاكتورهاي  سازند.ميتوانايي انجام كار سازمان را محدود  ،بعدي ديگر

pest  شوند.ميشناخته 
 و هاتهديدها) فرصت ها ونقاط ضعف، فرصت ،نقاط قوت( سنتي swotتحليل  در

 ،رواين از مسائل داخلي هستند. ،نقاط قوت و تهديدها نسبت به سازمان خارجي هستند
 اندسمت چپ تصوير نشان داده شده يي كه درهاضعف از جنبه بينيد كه نقاط قوت ومي

 گيرند.مي ءي سمت راست تصوير منشاهاجنبه ها ازتهديد ها وفرصت و شوندميناشي 
ضمن  در رد وپذيري كمك خواهدكقوت سازمان به تعيين امكان شناخت نقاط ضعف و

مورد فاكتورهاي  در آنها اصالحات صورت بگيرد. كه بايد در كندمييي را مشخص هاحوزه
 پذيري سازمان ازثيرأت ةنحو و تهديدها معين شوند ها وهدف اين است كه فرصت ،خارجي

 اين عوامل خارجي نمايان گردند.
 هافرصت استفاده كنيم و كاهش تهديدها ها وسازي فرصتاز نقاط قوت براي بيشينه، لذا

يكي از  ةمنزلبه را swotگريفين تحليل  بريم. كارسازي نقاط ضعف بهبراي كمينه را
صورت يك موريت سازمان بهأاستفاده از م با داند.ميتدوين استراتژي  ترين اقدامات درمهم

ارزيابي  ها راتهديد ها وهمچنين فرصت ضعف داخلي و نقاط قوت و توانندميمديران  ،بيانيه
نقاط  و هافرصت اين خدمات از هدف اين است كه خدمات عالي ارائه دهيم و ،پس كنند.

كند.مينقاط ضعف جلوگيري  از سازد وميخنثي  تهديدها را كند،ميبرداري قوت بهره

  عوامل ساير
 ايمني  اصول بهداشت و�
 مقررات قوانين و�
 مجوزها�
 .ر سرتاسر جهاند هارژيم ها وسياست تغييرات در�
 كنندگان ازمينأيا ت شودميآنجا برگزار  كشورهايي كه رويداد در قوانين مختلف در�

 آيند.ميآنجا 
 .گيردميثير أبرگزاري مسابقات، كه از ابتكارات آموزشي دولت ت�
 .ي هنگفتهاهزينه هاي مالي وفرصت�
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 .ي مديريت بودجههاساير شيوه�

 اما ندارد. گذارند وجودواملي كه بر سازمان اثر ميهيچ محدوديتي براي فهرست كردن ع
 مستقيم برطور مستقيم يا غيرتنها جوانبي مدنظر باشند كه به ،الزم است كه طي تحليل

 بسط اين فهرست كنند سازمان بايد زماني را صرف بررسي و گذارند.ميثير أرقبا ت سازمان يا
 بر رود وميآينده  ه شايد احتمال وقوع آنها درحال وقوع يا تغييراتي ك تغييرات در تا واقعاً

 بود را مشخص نمايند. ثر خواهندؤسازمان م

  اقتصادي عوامل
  .)2001،(تامپسون ها هستنددولت ها وثير سياستأشرايط اقتصادي تحت ت

  اجتماعي عوامل
 به گيرندميبردر ساليق را فرهنگي كه تقاضا و –محيط اجتماعي  گرايشات اجتماعي و

 بر بنا ،به همين ترتيب )2001، (تامپسون كنندمي سبك زندگي تغيير و درآمد ةواسط
 در و رويداد در شهرهايي از كشور جاذبه ندارد نوع خاصي از ،ي محليهاسبك ا وهگرايش
 نمايد.ميديگري جذاب  شهر

 شناسي آگاهتغييرات جمعيت از المپياد بايد ي مسابقات وهاي متولي بحثهاسازمان
 ،شدهافراد استخدام تعداد ،فراواني ،ميخاستگاه قو ،زيرا جمعيت از نظر توزيع سني ،باشند

است. شايد تهديدها براي سبك  گرايشات تفريحي آنها در حال تغيير و ،ي سنيهارده
ظهوربخش  هايي براي ايجاد تمايز وفرصت به افزايش باشند و رو رساني موجودخدمات

 .داشته باشد قات وجودالگوي مساب جديدي در

 فرهنگ مسابقات وتبيين كاركرد
  آوريفن
 ي روز مانندهاي پيشرفته به دليل استفاده از فناوريهاي مجازي يا نمايشگاههاكنفرانس در

ي كامپيوتري را هامعجزه ي فناوري وهاوعده ةاسير وسوس مشتريان غالباً ،هاي ليزريچراغ
 شود.ميي مدرن دچار محدوريت هاروزرساني فناوريبه ةسطسازمان به وا ،طرفي از شوند.مي
 بهترآن است كه از تغييرات و اما ،دارد را ي مترتب خوداههراستايي با فناوري روز هزينهم

استفاده از تخصص الزم خدمات  با ،ممكن تا حد آگاه باشيم و ،دهندآنچه رقبا انجام مي
حفظ  و هاي ضروري براي جذب افرادري يكي از روشاستفاده از فناو .ارائه دهيم مطلوبي را

 .مزيت رقابتي است

  رقابت
هرسازماني  ،شدهسطح كيفي ارائه دهي وتعيين سرويس در اصلي است. گاهي رقابت خطر

امروزه رقابت در سرتاسر جهان مطرح  ارائه كند. رقابت را شده دربايد حداقل خدمات ارائه
امروزه مردم با  .ئه دهيماار عي باشيم كه خدمات بهتري راله اين نيست كه ما مدأمس است.



 176 ...مهارت المپيادوري بهره هاي اثربخشي وتحليل شاخص                        
د هاي خواساس برداشت مراجعان بر و انداستفاده از امكانات اينترنتي به آگاهي بااليي رسيده

 توان به هرحال كپي كرد ومي فناوري را كنند.ميرا قضاوت  از استانداردهاي جهاني ما
گيرند. گاهي نفرات برتر مي دسترس همگان قرار راحتي دربه ي جديدهاسيستم ها وروش

 با يي كه شايد هرگز عملي نشوند.هاوعده گيرند،ميثير جمالت رقابتي قرارأمسابقات تحت ت
 سازند.ميست كه استانداردهاي مسابقات را هابينش ها وهمين برداشت ،اين همه

 رقيب را بشناسيم واست كه  صورتي ميسر در كند تنهاميدانستن آنچه رقيب ارائه 
 بدانيم كه رقباي آينده چه كساني هستند.

 اسپانسرها يا حاميان
طور كه بايد به نفعان هستندواقع ذي در و حاميان گروه ديگري از محيط خارجي هستند

 ،تاريخي ةسابق رنظ از .جريان مسابقات دارند اثري مهم بر توانندمي زيرا ،بررسي شوند مجزا
اسپانسري  ).1997اي دارد(گولدبالترويدادهاي ورزشي حرفه ي ريشه درحمايت يا اسپانسر

به برگزاركنندگان  به بازارهاي خاص دست يابند و تا امكان ميدهد هاي مختلف افرادبه گروه
رويدادهاي  اما داشته باشند. هابيشتري براي پوشاندن هزينه ةسرماي تا كندميرويداد كمك 

 اسپانسرهاي بالقوه بايد نفعي در جذب كنند. را تي حاميان خودراحتوانند بهميمسابقات ن
صورت  در تنها كه آنها دارد اين احتمال به شدت وجود رويدادهاي مسابقات داشته باشند.

 تداركات نمايند. مين مالي ياأپرداخت مبادرت به تنوعي باز وجود
به آن  اميدوارند نسرهاكه اسپا اندفهرستي از مواردي راتهيه كرده )2004(پاري شون و
 دست يابند:

 مرتبط معرفي به بازار�
 افزايش روابط عمومي شهرت و�
 هارسانه معرفي در�
 رايگان به رويداد ورود�
 ترشفاف تصويري روشن و�
 عباتنداز: ،شمارندميپاري بر منابع اسپانسري كه شون و�
 خدمات تبادل كاال و�
 ي بالعوض از طرف دولتهاكمك�
 تفريحي  و ميسسات علؤم سسات توسعه وؤز طرف مي بالعوض اهاكمك�
 كشيي بالعوض قرعههاكمك�
 رويداد رابطه با در جهت افزايش درآمد يي درهافعاليت�
 وام بانكي تجاري �
 اماني ةسپرد�

 ضمن منبع محدوديت و در اما ،رويدادي بسيار مفيد هستند اسپانسرها براي هر مدير
بسيارمهم اين است كه اسپانسرها شهرت كافي براي  مورد 2شوند.ميناهمساني نيز محسوب 

 ةاهداف اولي با اسپانسرها و اينكه پروژه را به خطر نيندازند و داشته باشند شما تقويت رويداد
 شما تعارض نداشته باشند.
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 بخش خدمات

 تهيه كند. بانك اطالعاتي را تا اين امكان مهيا شود ،بررسي منظم منابع كليدي اطالعات با
راهكاري براي  است و بينشي سودمند اي براي كسب ديدگاه وصرفهن روش مقرون بهاي

 باشد.مي )2004 وود،( بيني صحيحداشتن سيستم پيش
 ،يي نظير كيفيتهاحوزه اما ،موفق تمركز دارند رويدادهاي مهيج و مديران رويداد بر

 گيرندميناديده  د رااز برگزاري رويدا بعد و طي ،قبل ارزيابي رضايت بازديدكننده و
 ،مراكز از درصد 40كه تنها  نشان داد )MIA( گرفته توسطنظرسنجي صورت )2004،(وود

 ها وسازمان درصد از 15 از شوند وكمترميدرخصوص خدماتشان جويا  نظر برگزاركنندگان را
شده)، مقاالت منتشر2002،(توم كنندميبازديدكنندگان نظرسنجي  يا از نمايندگان و مراكز

 :شوند ارائه بايد كه خدماتي تعريف
 شوند:ميي خدمات در مطابقت با عوامل زير ارائه هاويژگي
هاشاخص�
انسجام�
بندي زمان�
پذيري انعطاف�
قيمت صحيح�
ارزش افزوده�

هاي هاي مختلفي براي گروهاولويت ف اهميت وختلي مهااين ويژگي ،بسياري از موار در
كيد متفاوت أهمين ت نفعان.براي ذي و سازمان براي خود ،ي مراجعانبرا - دارند مختلف افراد

 ورد.آميوجود به است كه چالشي روزانه براي مدير رويداد
خدمات مطابق الزامات مشتري ارائه  اگر ترين موضوع مشخصات است.حياتي اولين و

كه  دارند شده صفات ديگري همخدمات ارائه شد. آن خدمات استفاده نخواهد از ،نشوند
 كه جزو خدمات بيشتر، اگر خدمات اصلي صحيحي ارائه نشوند اما .داشتن آنها خوب است

دب ؤاز م نظرصرف ،بنابراين ارزشي ندارند. ديگر ،كه بودنشان خوب است خدماتي هستند
نتوانند در  (مثالً طور صحيح ارائه نشوندخدمات به اگر، در المپياد بودن نيروي انساني درگير

موارد  ةكلي و هيچ كاربردي ندارد ،ي زماني با كارشناسان ارتباط برقرار كنندهابرهه ةهم
 )معني هستند.خوب اضافي بي

بار كه از خدمات استفاده  كه هر دارند مراجعان انتظار دومين موضوع مهم انسجام است. 
-زاري آزمونبرگ –رساني اطالع مورد در بيايند. بهتر يا سطح مشابه و در آن را كنندمي

 و  شودميخدمات تبليغ كه سطحي از كيفيت  ميهنگا غيره انسجام كامل باشد. پذريرايي و
همان سطح تبليغ شده  كه در شوندميمراجعان به سرعت متوجه  گردد،ميه ئارا يا عمال
يكنواخت  همسان و طوربه عمليات نتواند اگر به آن سطح نائل نشده است. يا است و

 موضع استانداردي عالي براي آن خدمات وجود هيچ امتيازي در ،كند رعايت ار استاندارد
 ندارد.
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چاي قهوه  ،استراحت يك كنفرانس زمان مقرر در اگر سومين موضوع زمانبندي است.

شايد  و كنندميبرگزاركنندگان احساس خستگي بيشتري  شركت كنندگان و ،آماده نباشد
نوشيدني  ةجاي زمانبندي دقيق براي تهين مسابقات بهجريا در هرگز به آن مركز برنگردند.

هم زمانبندي دقيق براي  باز اما كنندگان استفاده شده است.آزادي كامل براي شركت داغ از
 مانند نياز زيرا لوازم مورد ،است ميله مهأالمپيادها مس و هامراكز نمايشگاهي وكنفرانس

 دسترس باشد.  ري تمييز بايد هرگاه كه الزم است دهافنجان
طور معمول به مهم است. مسابقات بسيار دصنعت خدماتي مانن پذيري درچهارم انعطاف

 فرصتي براي تمرين عكسبرداري وجود جريان مسابقات وقت براي بررسي كيفيت نيست، در
مصرف  ،شودميلحظه اي كه رويداد ارائه  اول به درستي انجام شود. ةهمان مرحل بايد -ندارد

همان  گاهي الزم است كه در كنيم ومي بالفاصله به مشكالتي برخورد البته ما ست.شده ا
كنندگان دچار ممكن است برق قطع شود يا يكي از شركت مثالً لحظه تغييراتي اعمال شود.

ي هاوضعيت با را دوخ و پذير باشدانعطاف بايد رويداد تمام اين سناريوها مدير حادثه شود در
 .انتظارات مراجعان برآورده شود ةآمده كليد وجورغم تغييرات بهعليتا  متغير هماهنگ سازد

 شودميجايي كه رويداد برگزار 
شما يك  است. محل برگزاري رويداد ،گيري شودخصوص آن تصميم ردبعدي كه بايد  ةلأمس

سزايي هب ثيرأويدادتان تميزان ر تا كنيدميانتخاب  جايي كه نهايتاً و داريد روانتخاب پيش
گيري متصمي تبليغات است و بازاريابي و ةلأخدمات مس ةمحل ارائ روي موفقيت آن دارد.

 برگزار شود. كه رويداد كجاد خواهنمي و هستند  ثير اين است كه مراجعان كجاأتحت ت
 ،توزيع ،مينأت ةي عملياتي درخصوص حوزهاگيريمحل خدمات اثري مهم برتصميم

 امنيتي دارد. مسائل بهداشتي و ات وتدارك
 تبليغات رويداد

كلي تبليغات از  ةشود اما فلسفميي تبليغاتي توصيه هااستراتژي بازاريابي در بدون ترديد
بدون مشاركت مديريت رويداد هيچ فعاليت  شود.ميگيري سياست كاري ناشي تصميم

رويداد  در واني مردم براي حضوربازاريابي مهارت فقط فراخ تبليغاتي نبايد صورت پذيرد.
به  و شد رويداد جلب خواهد از آنها كه رضايت خاطر اين امر بلكه تضميني است بر ،نيست

 رسند.مي ،آنچه انتظاردارند
 ،ي هر مراجعه كننده بداندهاالزامات وخواسته ةكه سازمان جزييات بيشتري دربار قدر هر

 و ترمشتري بلندمدت روابط با و كندميارائه  هابه اين خواسته تررا نزديك خدمات خود
 شود.مي بيشتري ايجاد رضايت خاطر

  عملياتي پذيريامكان و بازاريابي ةمجموع
تيم تعيين  سزايي برسياست كاري دارد.هب ردهنده تاثيپاسخ روشن است كه تيم مروج و

تجهيزات و..)  مان،ز ،مشخصات( چه خدماتي بايد ارائه شو ،كه مراجع چه كسي است كندمي
تعيين  اد راپذيري كلي رويدرويداد بايد امكان مدير كند.ميتبليغ  ارزش افزوده را خدمات و و

 ممكن شود. ممكنغير تا ري بايد انجام شودكارديگچه  و ز داردبه چه منابعي نيا كند.
 ؟مبحث المپياد چه كساني هستند درگير در افراد

 :كندميبندي ع تقسيميارگروه وسكاندامپولي مراجعان را به چه
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 مديران هرحوزه كارمندان و  –مراجعان داخلي .1
 كنندگان نهاييشركت  –مراجعان خارجي .2
 كساني هستند كه سازمان خواهان جلب آنها است - رقبا.3
مانند  .كنندميجاي ديگري مراجعه كساني كه اكنون به -مراجعان سابق.4

 نيستند) ما ةمراجعه كنند ديگر ننابراي(ب كنندگان در المپيادهاي سابقشركت

  داخلي مراجعان
صنعت  در ما دانند.ميحياتي  ارفرآيند عمليات بسي در اهميت مراجعان را TQMطرفداران 

 ميتما مثالً .تماس باشيم عرضه در ةكنندگان زنجيرشركت ةكلي توانيم بامي رويداد
راستاي  خدماتي كه در ئةبه ارا تشويق آنها اب ي فني وهادانشگاه و هادبيرستان و هاهنرستان

 به مزيت رقابتي دست يابند. تا توان به آنها كمك كردمي ،ي مطلوب مراجعان استهاشخص
كارشناسان مسئول  ميزان شدت تعامل بين كاركنان داخلي اعم از كارشناسان المپياد و

 ،باشد بيشتر هاتعامل قدرچههر شود بستگي دارد.ميبه نوع خدماتي كه ارائه  متفاوت است و
 شود.ميبه آموزش هم بيشتر  نياز

  خارجي مراجعان
 و اندتر شدهمطلع كنند وميآنها بيش از گذشته سفر  هستند. ماهر مراجعان خارجي خبره و

 اكنون مراجعان هر سازمان دريافت خدمات مناسب را حق خود توقعات باالتري دارند.
 كه محصوالت يا خدمات جديد و دانندمي ،در سطح جهاني هستند هايي كهسازمان دانند.مي

 مزيت را ،رواين از و يابندمي بهبود يا و شوندميبرداري ي فناوري به سرعت كپيهاپيشرفت
حال اگر سازماني حتي  .دانندميكسب سطح باالتر رضايت مراجعان نسبت به رقبا  ةنتيج
از نظر مراجعان  ،صول مديريتي كشورهاي بيگانه نباشدا و هابرداري از فناوريبه كپي قادر
 شود.مياستفاده تلقي  بال مطرود و خود

  مراجعان رضايت
شود كه الزام اصلي در هر خدمتي ميطور استنباط هنگام معرفي مفهوم رضايت مشتري اين

نه را انتظارات هزي ثانياً .اين است كه آن خدمات مطابق مشخصات آن باشد ،براي مراجعان
 موقع باشد.سوم اينكه به و سازد برآورد
طول  بندي رويداد مناسب است؟گرفت آيا زمان بندي مطلوب بايد در نظرمورد زمان در

 معموالً دارد؟ خيري وجودأت ءزمان اجرا بين زمان توافق شده و آيا است؟ مدت رويداد چقدر
به  كاهش رضايت مشتري را كنندگان در المپياد پذيرفتني نيست ونظر شركت خير ازأت

 همانطور كه در ،لذا .شودمياين موجب تبليغات در جهت عكس  عالوه بر دنبال دارد و
اينجا به صورت عكس عمل  در ،هزينه استتبليغات بي ،شود مشتري راضيميتبليغات گفته 

 سازمان فني و در شود مردم بازخورد خوبي نسبت به جريان المپيادهاميموجب  كرده و
 به ساير مسابقات مراجعه كنند. اي نداشته باشند وحرفه
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 كنندگانمينأت رويكرد

چيزي  بايد ،شودميآنچه ارائه  ،تداركات مبحث المپياد مين وأديدگاه افراد مسئول در ت از
تعيين آنچه بايد  و بايد حداقل در حد استاندارد رقابت باشد توان ارائه است و باشد كه در

 ةتكنيك استفاده از دامن نه نوع دوستي. اساس مالحظات اقتصادي است و بر ،ارائه شود
ع فمنا برابر رسم اين عوامل در و عوامل كليدي موفقيت كه مشتريان خواهان آن هستند

مورد  كه تحقيقات جامعي درنآ مشروط بر ،صورت بگيرد تواندميسازماني  موجود توسط هر
 انجام دهد. شودميآنچه كه حياتي تصور  ست وآنچه مراجعان بيش از همه خواهان آن ا

به نوعي  و داد خصوصيات تسهيالت را تغيير توان بسط داد ومي را اراستفاده از نمود
 الزامات مطلوب شود. ريزي كرد تا متناسب باطرح

مقياسي مشابه  يي كه درهاگيژوي و بايد در خصوص محل خدمات خود نسازما
 در روي نمودار رسم شوند. بايد هااين ويژگي جدي باشد. شدت هدفمند و به ،گنجندمي

روشن است كه هرچقدر خط سازمان به آنچه كه  ما چگونه است؟ عملكردة پاسخ به مسئل
آن نيازها  سازمان با تر باشدنزديك ،كنندميكنندگان المپياد تعريف شركت مراجعان و

شده براي يك سازمان به ميخط ترسكند. بديهي است اگر ميتر عمل هماهنگ و ترمتناسب
 دهي بيش از حدآنگاه سرويس ،كنندگان انحراف داشته باشدي شركتهاسمت چپ خواسته

 قدركه اين گرددميمنابع براي صفتي هزينه  و شودميپول زيادي صرف  احتماالً است و
رآورده كردن به ب سازمان قادر ،به سمت راست انحراف داشته باشد اين خط اگر رزش ندارد.ا

 .ي مشتري نيستهاخواسته

 :دهدمي نشان را زير موارد نمودار يهاخط
 .خواهندميبحث المپياد  در درگير آنچه افراد�
 .داريد اعتقاد آنچه شما�
 .دهندميارائه  aآنچه رقيبان  گروه �
 .دهندميارائه bآنچه رقيبان  گروه �
 .دهندميارائه  cآنچه رقيبان  گروه �

  زشار افزودن
مهم  درك اين نكته بسيار .از منابع ثرؤم ةاستفاد رضايت مراجعان و دارد، بعد كيفيت دو

خدماتي  دهند.ميثبات خدمات اهميت  بودن و است كه مراجعان بيش از هرچيز به معتبر
كه  ميهنگا شود.ميگاهي معمولي است فقط موجب گيج شدن مراجعان  كه گاهي عالي و

 ،سازماني براي هر جهت حفظ استاندارد كوشيد. در بايد ،باشد شدهسطح خدمات تعيين
 ايجاد اي مستلزم فرهنگي خاص است.بدون هيچ هزينه يا كم و ةهزين افزايش خدمات با

 ايجاد عدم كارايي وانگيزه داشتن كاركنان براي كاهش كه از  فرهنگ سازماني كيفيت،
 كنندگان است.ستانه به شركتود خدمات منسجم و
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 :ايت مشتري شامل چندين نكته استرض

مطابق  انتظارات مراجعان باشد گرچه هميشه دقيقاً متناسب با شده بايدخدمات ارائه�
 آن نيست. با

اي پايين هم المپياد ازخدماتي باكيفيتي بهتر با هزينه كنندگان دراستباط شركت�
 ان وكارمند بودن، معتبر انسجام، ،تميزي شامل مواردي نظير است و ميسر

 شود.ميغيره  آماده به خدمت و و دبؤكارشناسان م
 قرار CFSتناظر سمت چپ خط نمودار دهيد كه درمييي ارائه هاشاخص اگر�

ساير مراجعان  كنندگان وتسهيالتي كه شركت مين خدمات وأپس براي ت ،گيردمي
كنيد ميمين أيي تهاشاخص اگر كنيد.ميزمان زيادي صرف  دانند هزينه وميمهم ن
 كنيد.ميتر از حد استاندارد عمل سمت راست اين خط هستند در واقع پايين كه در

 تمام مراكز باشد. پشتيباني در بايد قابل تهيه و شودميآنچه ارائه �
مطابقت  شود وميعدم توانايي براي برآورده ساختن اين انتظارات سبب عدم رضايت �

به  اين انتظارات منجر فراتر بودن از و دهدميافزايش  رضايت را ،اين انتظارات با
 گردد.ميمحفوظ شدن آنها 

  نفعانذي
عملكرد  تواند برميهركس يا گروهي كه  كند:ميگونه تعريف اين نفعان راذي )1984( فريمن

معنايي وسيع كه شامل  بگيرد. ثير عملكرد سازمان قرارأتحت ت يا و ثير بگذاردأسازمان ت
ي مختلف هابخش ،هاانجمن قبا،ر (كارمندان، دوست يا دشمن هستند كهشود مييي هاگروه
 كه شناسايي كند ي خاصي راهايا گروه افراد تا دارد نظر در ،معناي محدود كلمه در و..) و

 كاركنان، ،سسات دولتيؤكنندگان، ممينأ(ت نها وابسته استآبه  سازمان براي بقاي خود
كند كه ميكسي تعريف  نفع رااست ذي ) معتقد2001ايت ( ر ايمني و..). مقامات بهداشتي و

واقع  در تري دارد ووسيع ةاين تعريف دامن است. عالقمند ،دهدمينچه سازمان انجام آبه 
 .پولي به سازمان دارند ةمعناهاي ديگر كساني هستند كه عالق در تر است وكاربردي

 ماتريكس از اقتباسي
كه نشان  اقتصاددان ايتاليايي قرن نوزدهم بود پاراتو ويلفردو تحليل پاراتو ابزاري مفيد است.

همين پديده در مسائل كسب  درصد از جمعيت است. 20درصد از ثروت تحت تصرف  80داد
در صد  20به  رساني كافياطالعحتي مات مناسب وصد خددر 80كند كه مينيز صدق  كار و

 .رسدمي  كنندگان در سراسر كشوراز شركت
 اهميت ناميد.فراواني بي كم حياتي و را 80/20 ة) پديد1988( نژورا

نفعان اثري حياتي ذيدهد كه كممينشان  ،نفعانتحليل پاراتو هنگام بررسي رضايت ذي
رويداد بايد به اين  ةبه همين علت است كه برگزاركنند ،بنابراين دارد. المپياد تر بركارمهم
 .نفعان توجه بيشتري داشته باشدذي

توان ميخطاها  و هابدانيم آنگاه براي جلوگيري از رنجش ي مقامات درگير راهانگراني اگر
 اعتراضات صورت گيرد نه تنها شهرت سازمان را ةنتيج اقداماتي كه در اقداماتي انجام داد.
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ي هانيانگر و شدندميريزي شود اگر عمليات به درستي برنامهميت ببلكه ثا ،كندميدارلكه
 شد.ميكمتري مطرح  ةهزين ،داندمي قرار اول مدنظر ةهمان وهل در نفعان راذي

 هانظرسنجي
سنجي تواند نظرمي عمليات رويداد مدير المپياد، ةزمين هاي معقول دربراي تعيين خواسته

 و خواهندمينفعان چه ذي كه مشتري و كرد اين نظرسنجي ابتدا مشخص خواهد انجام دهد.
 چيست. ،كنندميحال حاضر دريافت  نها از آنچه دردوم برداشت آ

 جامع ريزيبرنامه
 انتخاب مكان برگزاري رويداد

فرد و تك هي منحصر بهاسالن مراكز مخصوص يا چه در ،شوندمي كجا برگزارهر رويدادها در
كه تحقيقات گسترده  گويدمي )2004( سيلور .ي غيرمتعارفهامكان برخي در و منظوره
ارزيابي محل بايد  ايمني است. انتخاب محل برگزاري رويداد ضروري در اده كه معيارنشان د

ي هاسازه ساخت و ي سياسي، مناطق وقوع جرم،هاناآرامي باشد. ناطمينا شامل ايمني و
 به دقت ارزيابي شوند. هاي خطرناك بايدموقعيت ساير اي وجاده

 معيارهاي گزينش مكان ةتهي
 بايد آنچه كه مدير رويداد اي ازايده اما ،كامل نيست جامع و ماالًگرچه فهرست زير احت

 دهد.ميدست به ،بگيرد نظر در هنگام انتخاب مكان برگزاري رويداد
.دسترس بودن در�
 ةهاي پزشكي، همفوريت كنندگان،مينأت قابليت دسترسي مكان براي مراجعان،�

.مسئوالن كاركنان و
 خوراكي در مواد ةغرف وجود ،موقعخدمات به ،محل درجريان امن  ايمني محل از نظر�

.محل
.براي مراجعان شهرت محل برگزاري رويداد و هاجاذبه محيط، ،بودن محل مناسب�
.پذيريموانع وتطبيق مالحظات فضايي مانند ،ظرفيت محل�
 .مسائل امنيتي�
.امكانات پاركينگ�
.گرايي مديريت رويدادتخصص محل و در خدمات موجود�
سايت  هزينه بازگرداندن آلودگي صوتي و ثيرات حاصل ازأت مانند ثيرات محيطيأت�

.آزمون به حالت اوليه
.مالحظات انبارداري�
.ي خاصهانيازمندي مناسب بودن محل براي افرادي با�
.نظافت استانداردهاي بهداشت و�
.رويداد ي احتمالي برهامحدوديت مالحظات قانوني و�
.درصورت نياز ،مشتريان بعدي بلپذيري باال جهت جيتؤر�
.مسائل كنترلي مديريت جمعيت و�
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.امكانات فني�

  خاص نيازهاي نميأت
هاي به دنبال ساير روش و براي ديگران وضع كند قوانيني را تالش كند بايد رويداد مدير

 ،به اين ترتيب .نيازهاي خاص نشان دهد نسبت به مسائل و را حساسيت خود تا نوين باشد
 جذب خوبي داشته باشد. توانديدادي ميرو هر
.مانع باشد عاري از هاورودي و مسيرها براي كساني كه مشكل حركتي دارند - 
.ارتفاعات در عالمت راهنما بيلبردهاي بزرگ و يا تابلوها استفاده از- 
.بيني سيستم اعالن حريق براي كساني كه مشكل شنوايي دارندپيش -
.درهاي عريض ،ي ماليمهاشيوه ،ريضبيني راهروهاي عپيش -
 .بيني پاركينگ مخصوص معلولينپيش -
.پاركينگ ةمنطق يابي وتابلوي مربوط به جهت -
.شما اينجا هستيد نام ياثبت ةمنطقتابلوي  يابي داخلي مانندتابلوي جهت -
.هاي اوليهتابلوي اجباري مانند خروج اضطراري و كمك -
.سريتابلوهاي اسپان -
.اقامت خوشي داشته باشيد و خوش آمديد، مانند ميتابلوهاي عمو -

   رگونوميكا
سازي تابع يق بهينهرط ذهني از رفاه فيزيكي و است كه به دنبال بهبود ميارگونوميك عل

 است. ماشين ي انسانهامحيط
 .رواني جهت كاهش استرس فيزيكي و كارآرايي افراد با باق تقاضاي كارطان�
مورد استفاده براي داشتن  افزارسخت عاتي براي طراحي مكان آزمون واطال ةتهي�

.ثرؤم عملكرد
 را خود محل كار به ميل خود بتوانند نحوي كه افرادبه محل كار يهاصندلي ةتهي�

.نيازشان تنظيم كنند مطابق با
به  رفتن بدن براي كاهش خستگي وگ خصوص وضعيت صحيح قرار اطالعاتي در ةتهي�

.شونده ساندن آسيب استرس تكرارحداقل ر
غيره  هاي صوتي ومحدوديت هوا، ةيوته خصوص روشنايي، ي الزم درهايراهنماي ةارائ�

 .محل آزمون نصب در و

ريسك مديريت
مديريت ريسك شناخت مواردي است كه  و آينده رخ دهد، در ريسك چيزي است كه شايد

 شود،مربوط مي آنها ه براي جلوگيري ازبرنامبه داشتن  داشت و روند نادرستي خواهد احتماالً
ارزيابي ميزان  شناسايي ماهيت آنها، ،هاشناسايي ريسك ،مديريت ريسك گويد:هريسون مي

ثيرات أبه حداقل رساندن ت ي احتياطي براي جلوگيري ياهاطرح ةيته رويداد، در آنها ثيرأت
نفس بيش به اعتماد ،ايمه عادت كردهبه رويدادهاي مشاب كه ما آنجاز گاهي ا .آنهاست ةبالقو
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چيزي بتواند  (اگر قانون مورفي ميگويد .شويمگاهي به شانس متكي مي حدي داريم و از

اين قانون ادامه  يك استنباط از نوآن در و اشتباه پيش خواهد رفت) اشتباه پيش برود،
)بدترين زمان ممكن در (و دهدمي

ي مديريت ريسكهاتكنيك
 آشفته و سايرين به علت سازماندهي مغشوش و ربوط به كاركنان وي مهاريسك�

 .ايمني جهت بهداشت و اقدامات ضعيف در
به انتظاراتي  منجر و گيردشمار صورت ميي بيهاوعده با و بازار ي ناشي ازهايسكر�

.نيست شود كه امكان برآورده شدن آنهامي
 فضاي باز ويدادهاي بزرگي كه درر مورد خصوص درهب ،ايمني بهداشت و در هاريسك�

.خطرناك هستند هاي ذاتاًشامل فعاليت ،شودميانجام 
.غذايي مواد ةي همراه با تهيهاريسك�
ي هاخروجي ،تركيب پروفايل بسته به تراكم و ي مرتبط با مديريت جمعيت،هاريسك�

.نقاط ازدحام اضطراري و
... اي وپوشش رسانه موارد انبوه جمعيت، ي مربوط به امنيت درهاريسك�
.ي آزمونهاي مربوط به انتقال منابع به سايتهاريسك�

 تكنيك مديريت ريسك درخت خطا
ساخت يك درخت خطا كه با  دهندمي ميكوالتيس پيشنهاد روشي كه كه اتول و

يك  كاهش كارايي در مثالً. شودميآغاز بد  پيامد خصوص يك نتيجه و گيري درتصميم
شناسايي  علل احتمالي را تا كندميتوابع مختلف عبور  و هاسپس از حوزه و درشته از المپيا

حل  رويداد شده درمشكالت مطرح تا رودمي كارروش ايشيكاوا به كنار اين روش در .كند
 شوند.

 وقوع) تحليل خرابي قبل از (تجزيه و FMEAبرگه ارزيابي ريسك 
 شود:مياي تعريف هفت مرحله يك فرآيند در

 .رويداد ةي سازندهابخش ةاسايي همشن)1
.شوندمينقص  دچار احتماالً آنها رساني درخدمات فرايندهايي كه ةفهرست هم)2
.غيره مشتريان و ثيرات برأت ،ايمني ،كارافتادگياز -خطا ثيرات شكست وأشناسايي ت)3
.شناسايي علل احتمالي خطا)4
 .احتمال رديابي و شدت خطا ،ارزيابي احتمال خطا)5
.يكديگر ازه دراند ضرب كردن سه تعداد ريسك با ةبمحاس)6
را  نسخهنقاطي كه باالترين  در بررسي اقدام اصالحي براي به حداقل رسيدن خطا)7

دارند.
. و.. خريد ،فناوري ،طراحي ،بخش ارزيابي ،نفعانذي ةكلي ةبايد از تجرب اينجا در)8

ثيرات احتمالي أت وند تامرحله بايد بررسي ش ي بالقوه در هرهاشكست كرد.استفاده 
 كامل مشخص گردد. طوربه رويداد بر آنها
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)moment of truth( حقيقت ةلحظ تكنيك
آن  اي كه درنقطه و كندمي ارتباط برقرار رويداداي است كه مشتري براي اولين با اين لحظه

ن اي ) در2000،(اوكلن كندميخدمات سازمان قضاوت  كيفيت محصوالت و ةمشتري دربار
 لهمرح هر .شوندمينمودارهاي گردشي شناسايي  ةمحدود نارضايتي در ةنقاط بالقو ،تحليل

به حداقل  بايد و گيردمي ثبت قرار بررسي و مورد، كندطي مي را كه مراجعان رويداد
 گردد.منجر  نشده بينيي پيشهاشكست

  كنترل ةچرخ
 گيري واندازه را اين راستا عملكرد در كنند وميكنترل  روش سنتي زيردستان را مديران در

 ةچرخ بوده است. نظر شده موردآنچه انجام .مطمئن شوندآن انجام  از تا كنندميكنترل 
لط تس باال و زافعاليتي چه كنترل  براي هر :است اي رايت بدين قراركنترل چهارمرحله

عامل كنترل  هارچ ،توسط كاركنان اعمال شود يا مستقيماً و ردين ارشد صورت بگمديرا
 :رودميكارمشابه به

 ،تعيين مشخصات استاندارد)1
 ،واقعي عملكرد بازخورد)2
،مقابل استاندارد گيري عملكرد دراندازه)3
.اصالح انحراف ازاستاندارد)4

  كاويبهينه
 .گيري كنيدازهاند عملياتي مشابه برابر در را دخو كاوي اين است كه عملكردبهينه هدف از

 :كندميكاوي را شناسايي بهينه نوع اسالك دو
.كندميمقايسه  كه عمليات داخلي يك سازمان را :داخلي)1
ي مختلف هاعمليات بخشي از سازمان با كه عمليات يك بخش سازمان را :خارجي)2

.كندميمقايسه 
رشد يا تغييري را  نوع بهبود هر همگام با تا دهدميكاوي به سازمان امكان تكنيك بهينه

 در .يدآميدست  گزارشات مالي ساالنه به ةآن مقايس در و باقي بماند ،دنكنمياعمال كه رقبا 
بررسي  و هانسبت با وريم وآميدست به رقبا را ةشدي مميزيهااين روش به سادگي حساب
غايب بودن : از عبارتند ي ديگرهاكاويبهينه كنيم.ميمقايسه  ارقام كليدي مختلف خود

 كاوي شكلي ازبهينه .افزايش نيروي استخدامي ي مالي وهاريانگردش ج ،كاركنان
 بهبود را هانآتوان ميكه  رودمي كاريي بههابراي برجسته ساختن حوزه گيري است واندازه

 بخشيد.
 

 گيري نتيجه
متعددي را  بسيار بايست مواردميتوان گفت كه مديران مي ،عنايت به علم مديريت رويداد با

آن اشاره شد كه تاكنون باتوجه به مشاهدات  به بخشي از اين مقاله تنها در گيرند وب نظر در
 هميشه بين رضايت و ،شودمي كه رويداد برگزارميهنگا .رسيدندمي شده مهم به نظرانجام
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 را آن و كرد كمتر بتوان اين شكاف را اگر اما داشت. خواهدد اي وجوفاصله انتظارات شكاف و

 شد. تر خواهدنزديك به رضايت مراجعان خود رويداد نگاه مديرآ ،درك نمود
اين عدم شناخت با ارتباطات  خواهند.ميچه  دانيم كه مراجعان مامين ) ما1شكاف

  .كننده اشاره داردافراد مراجعه عدم شفافيت در سوءتفاهم يا ،ضعيف
به آزمايش  نياز توانيم نياز مراجعان خودرا به روشني ترجمه كنيم ومي) ما ن2شكاف

  .است
آموزش  ي ضعيف وهابرگزاري خاطراين به و رودميدرستي پيش ن) موردي به3شكاف

 انگاري كاركنان است.سهل غفلت و يا ناكافي و
چيزي  انتظار يا و مراجعان كم استد تعدا اما ،رودميخوب پيش  چيزهمه )4شكاف

 .دارند متفاوت را نسبتاً
 .هستند مراجعان ناراضي )5شكاف

تري انجام ي نوينهاريزيمقاله برنامه شده درروي مباحث مطرح بهتر است با تمركز اميد
 تري را مشاهده نماييم.نتايج مثبت داده و

 منابع
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هاي سنجش بندي مؤلفهدر اولويتAHP كاربرد تكنيك 
 ايهاي كارگاهي فنّي و حرفهكيفيت آموزش دوره

  1دكتر علي دريجاني
 2موسي دريجاني
 3امين فتاحي
 4اسماعيل دريجاني

چكيده
ايستا مطرح نبوده، بلكه  ةعنوان مؤلفكيفيت در آموزش، هيچگاه به ةنظر به اينكه، مقول
آيد كه مراكز آموزشي مختلف شمار ميملّي به ةف استراتژيك و وظيفنوعي حركت، هد

بندي عوامل با هدف شناسايي و رتبه 1391با آن مواجهند، پژوهش حاضر در سال 
هاي آموزشي شهرستان بم صورت هاي فنّي در كارگاهمؤثر بر كيفيت آموزش مهارت

هاي اصلي اساس معيار هاي مؤثر بر كيفيت آموزش، برپذيرفت. ضمن آنكه، مؤلفه
آمادگي و انگيزه، تجارب و تمرين، موقعيت و محيط يادگيري، تجهيزات آموزشي 

بندي و ارزيابي گرديد. آمار و اطالعات پيمايشي و زمان تدريس گروه كارگاهي، شيوه
هاي نامه از مربيان و هنرآموزان كارگاهمورد نياز نيز از طريق طراحي و تكميل پرسش

بندي معيارها با استفاده از دهي و رتبهآوري شد. سپس، فرآيند وزنمعآموزشي ج
افزار گيري از نرم) و بهره5AHPمراتبي (تكنيك منعطف و كاربردي تحليل سلسله

هاي مؤثر ها نشان داد، از ميان مؤلفهصورت پذيرفت. يافته Expert Choiceتخصصي 
لّط مربي به موضوع تدريس، و يادگيرنده، تس ةبر كيفيت آموزش، ميزان انگيز

ترتيب داراي بيشترين ضريب اهميت وزني بوده، بودن ابزار و مواد مصرفي بهكافي
است. در كه، كيفيت مواد مصرفي كمترين ضريب وزني را به خود اختصاص دادهحاليدر

هاي تحقيق، پيشنهادهايي جهت ارزيابي بهتر كيفيت آموزش پايان با توجه به يافته
گيران ارائه گرديد.هاي فنّي به مديران و تصميمدوره

 
 بندي، كارگاه، بم.، رتبهAHPكيفيت آموزش، :يكليد واژگان
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5. Analytical Hierarchy Processes(AHP) 
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 مقدمه
توان متكي نمي تغييراتي روبروئيم و لحظه با هر ،ي روبه رشدهاباتكنولوژي دنياي رقابتي و در

 بايد همراه با ،بنابراين .شدعالوه برسكون، باعث ركود خواهد  زيرا ،به اطالعات گذشته بود
روز هب اين پويايي نيازمند به آموزش باكيفيت و براي همراهي با .اين پويايي حركت نمود

ديگر يك نياز  ،كيفيت در آموزش ةتوان نتيجه گرفت مقولكانو مي ةاساس نظري بر .باشيممي
دانش  مشتري علم وزيرا  .بلكه تبديل به نياز پايه شده است ،انگيزشي يا عملكردي نيست

اين پويايي حركت كند  كند تا بتواند همراه بامطالبه مي را باكيفيت آن همواره نوع مطلوب و
 نياز بازار ي فني موردهاتحقيقي آمده است مهار بحران بيكاري جوانان، ترويج مهارت در و

 ي فني وهاوزشهاي توجه به آمجمله انگيزه از هاوري كاركنان سازمانافزايش بهره كار و
 ي فني وهاشده آموزشتحقيق ديگري گفته در و )2002 ،(ساخار وپولوس اي هستندحرفه
حال تغيير  گويي به نيازهاي درپاسخ ،شايستگي مورد نياز تواند با انتقال مهارت واي ميحرفه

 ق سازد ودولتي محقغير بخش دولتي و در افراد ةبراي هم را هابرابري فرصت بازار كار و
 هاي جهاني رابازار قدرت رقابت در و ي توليد بكاهدهاضايعات و هزينه ي ازگيرطور چشمبه

خواهيم كه مي اين است اگر ةدهنداين نشان و )1390علي، (محبوبه محمد ايجاد نمايد
 ةهمگام با توسع گام در اين مسير پويايي قرار بگيرد وپيشاي حرفه ي فني وهاآموزش

 نياز به افزايش كيفيت آموزش است. ،ولوژي حركت نمايدتكن
(ترجمه واژه يوناني QUALITATQUALITAS التين ةريش كيفيت از ةواژ

POIOTES و معني چه نوعبهTATو TAS التين  ةريش ازGUI چه كسي  معني كي وبه
 در .كار رفته استعنوان چه خصوصياتي بهلغوي به ةكيفيت از ريش ةواژ ،واقع در .است
 در .عمل آمده استمنابع تخصصي علوم تربيتي از كيفيت تعاريف متعددي به گ لغات ونفره
چيزي  وصفي كه حاصل باشد در حالت و چوني و چگونگي و كيفيت صفت و دهخدا ةناملغت

در فرهنگ  چوني آورده و مترادف با چگونگي و كيفت را ،فرهنگ معين معني شده است.
چگونگي چيزي آمده است. وان صفت، حالت وعميد نيز كيفيت به عن

 كيفيت نوعي احساس يا .بنا به نظر جان استوارت براي كيفيت تعريفي داده نشده است
اين ديدگاه در طول  .اينكه يك چيز نسبت به چيز ديگر بهتر است ديدگاه است مبني بر

ي هاتوجه به فعاليتبا نسل پيشين متفاوت است و ديدگاه هر نسلي با و كندزندگي تغيير مي
.باشدانساني داراي وجوه گوناگون مي

به سبك اي حرفه كه آموزش فني و بيندله ميأاين مس در كار را ةجديد چار رويكرد
هاي پيچيده در قلمرو كه ظهور مهارت رسيدند سنتي، بايد تغيير يابد كارشناسان به اين باور

رويكرد  ةارائ گرايي سنتي وگذاشتن حرفه گويي مناسب به آن مستلزم كنارپاسخ مشاغل و
داراي كاركرد اي حرفه نظر كالو آموزش فني و) به1377 ،گرايي است (باقريجديد به حرفه

 هم آنها دهد ومشاغل مختلف آموزش مي ابراي انجام كارها و افراد ر ةاي است كه همدوگانه
 بفهمند و كارگري را ماعي وروابط اجت دهد تاشان آموزش ميبراي زندگي اجتماعي را
توجه به نظر دمينگ اختصاص دادن منابع كالن براي  با و بخش عمل كننداي اثرگونهبه

بهبود كيفيت باعث باالرفتن مرغوبيت محصول نخواهد شد و هيچ چيزي حتي باالترين 
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نيروي  معلومات نيروي انساني شوند. ضرورت توجه به توانند جايگزين دانش ونمي هاسرمايه
محيط  ماهر در براي داشتن نيروي كار پيش شده است و به توسعه بيش از جوامع رو كار در

ثر در ؤهاي ملفهؤنيز م هاي آموزش فني وگاهكار مخصوصاً بايد به مراكز آموزشي فني و كار
موزش را آتحقيقي مشخص شد چهار عاملي كه كيفيت  در اي داشت.آموزش فني نگاه ويژه

سيسات أتجهيزات و ت (مربي)، معلم موز)،آ(كار موزآدانش :عبارتنداز ،دهندر قرار ميثيأتحت ت
تحقيقي ذكرشده كه  در و )1382زاده،(عماد شده در سطح ملي و وزارتيهاي تدوينو برنامه

قبل به  ةچند ده از شناخت دقيق اين فرآيند امروزي باة يافتي توسعهبسياري از كشورها در
عنوان يكي از بهاي حرفه هاي فني وآموزشة زمين در كيفي همزمان ي وكم ةتوسع

توجه به اينكه در  با .)1390 ،محمد علي ة(محبوب اندانساني اقدام كرده ةي توسعهاشاخص
 ،بنابراين .جهت حركت به سوي توسعه است گزاران ما درريزي سياسترنامهبحال حاضر 

راستاي  اين تحقيق در و نمايدگذشته نمود مي از تربيشاي حرفه ي فني وهااهميت آموزش
ي فني انجام هاهاي اثربخش دركيفيت آموزشلفهؤتعيين م جهت شناسايي و اهميت موضوع،

.شده است

 هامواد و روش
 معلمان و مربيان واز چند تن  اي، انجام مصاحبه باكتابخانه پس از انجام مطالعات اسنادي و

سپس اين  .كيفيت آموزش شناسايي شد در گذارثيرأهاي تخصشا ،ارشناسان، نخستك
 هاتوضيح برخي از زير شاخه .بندي شدندگروه عمده طبقه چند همگني، در ةپاي بر هاشاخص

  :به شرح زيرند
 آموز براي يادگيري دارد واي كه كارنيز انگيزه انگيزه: ميزان آمادگي ذهني و آمادگي و�

 .مربي جهت انجام تدريس است ةانگيز همچنين ميزان آمادگي و
 .موضوع آموزش دارند ةتجربياتي كه كارآموز و مربي در زمين ها وآموختهتمرين: تجارب و�
  .نيز مكان برگزاري آموزش محيط آموزش و موقعيت و محيط يادگيري:�
 .تجهيزات مناسب و بر اساس استاندارد موجود در كارگاه امكانات و تجهيزات آموزشي:�
همچنين  ،شوداي كه جهت تدريس از سوي مربي انتخاب ميشيوه :زمان تمرين شيوه و�

 .زمان برگزاري كالس آموزش

  نامهپرسشتنظيم 
 بندي ومنظور اولويتسطوح مختلف آنها، به و هازير شاخص ،هامشخص شدن شاخص پس از

اي و حرفه مربيان فني واز  نفر 37بين  اي طراحي ونامهيك، پرسش اهميت هر ةتعيين درج
دريافت  گرفته پس ازهاي صورتهاي شهرستان بم توزيع شد. مقايسهمعلمان هنرستان

تعيين شد. هاپردازش و ارزش وزني هريك از شاخص ECافزار ها با استفاده از نرمنامهپرسش

 مراتبيروش تحليل سلسله
هاي گسسته و پيوسته وجي دادهز ةمقايس هاي نسبي ازاين فرآيند براي استخراج مقياس

ان كار رود يا اينكه نشههاي واقعي بگيريها ممكن است براي اندازهاين مقايسه .رودكار ميهب
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گيري اي از اندازهاين روش مجموعه ).2004(ساعتي،  وزن نسبي ترجيحات باشد ةدهند

ويژگي اصلي آن،  هاي تصميم است ومتفاوت جامع در داخل بخش كلي براي ارزيابي گزينه
گزينش افراد  الزم به يادآوري است، ).2005 همكاران، (مائو و داوري زوجي است

 گيري و تصادفي صورت پذيردصورت نمونهبه زوجي نبايد ةشونده براي انجام مقايسپرسش
موضوع مورد  ديدگاه خبرگاني استفاده نمود كه با بايست، ازبلكه مي )،2007(محمديان، 
ارزيابي  ةدر اين بررسي، بر پاي ،رواز اين كافي برخوردار باشند. ةبوده و از تجربطرح آشنا 
سال تجربه) شهرستان بم  5(باالي معلمان با تجربه خصوص گزينش مربيان  و محققان در

استفاده شد  (Sensus)شماري نفر بود و از روش سرشماري يا تمام 37آماري آنها  ةكه جامع
از تحليل خارج شد. 0,1ه به دليل نرخ ناسازگاري باالتر از نامپرسش 5در مجموع 

 

 گذار بر كيفيت آموزشثيرأهاي تشاخص. 1شكل 
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 زوجي  ةمقايسجدول 

زوجي معيارهاي مورد نظر است را شامل  ةنامه كه داراي مقايساين مرحله، طراحي پرسش
هريك از  شود. سپس، درمي يكديگر مقايسه به دو با شود. در آغاز معيارهاي اصلي دومي

يك  اهميت هر ةدرج ةگيرند. دربارمي مورد مقايسه قرار (معيارهاي فرعي ) معيارها آنها، زير
تنظيم نمود. زوجي را ةترجيحات براي مقايس جدول مقادير )1994از معيارها، (ساعتي ،

 زوجي ةمقايس ماتريستشكيل 
آغاز  گيرد. درها انجام ميروي داده يات براين مرحله عمل ها، درنامهپس از تكميل پرسش

 در طور طبيعي عدد يك است، زيراشود. قطر ماتريس بهزوجي استخراج مي ةماتريس مقايس
سوي ديگر، معكوس  جايگزين مشابه يكسان خواهد بود. از دو ةمقايس ماتريسي، ةمقايس
ماتريس  ،طوركليبهثبت خواهد شد.  صورت كسرينيز به يكديگر جايگزين با دو ةمقايس
 نشان داد. 1 ةه صورت رابطبتوان مي زوجي را ةمقايس

(1)J=1,2,………………………,n,]                    IijA=[a 
 

راه ماتريس  باشد. حال ازمي jوi ةدو مقايس ةمقايس ميزان ترجيح حاصل از ijaكه در آن 
 .ت آورددسهب فرعي را توان وزن راهكارهاي اصلي وزوجي مي ةمقايس

  هاوزن ةبمحاس
 .استفاد شد Ecكاربردي  افزارها از نرموزن ةي محاسببرا

 (I.R) ناسازگارينسبت 
كه  چرا ها اطمينان حاصل شودالزم است از سازگاري مقايسه هاتحليل داده پيش از
 ي وي با يكديگرهامجموع، مقايسه ممكن است در زوجي پرداخته و ةگيرنده به مقايستصميم

پاسخ  اعتبار الزم است تا ،رو). از اين2006همكاران،  (مرتضوي و سازگار نباشد
كنترل  گيري وگيري نهايي مورد ارزيابي قرار گيرد. اندازهشوندگان براي تصميمپرسش

مطرح  AHPي مهم روش هاعنوان يكي از برتريتصميم، همواره به سازگاري هر ماتريس و
هر  قابل قبول ناسازگاري در ةچند كه محدود هر ).2011ان، همكار باشد (دريجاني ومي

 كه اگر كندپيشنهاد مي )1980حالت كلي، ساعتي ( در رنده بستگي دارد، امابنظامي به 
 گيرنده در داوري خود تجديدنظر كندباشد، بهتراست تصميم 0,1 ناسازگاري بيشتر از

ماتريس مقايسه، مراحل زير را در بر  نرخ سازگاري يك ة محاسب ) 2011همكاران، (بهمني و
مي گيرد:

 .ميانگين بردار ناسازگاري ةمحاسب.1
.(.I.I) شاخص ناسازگاري ةمحاسب.2
.(.I.I.R)نسبت ناسازگاري ةمحاسب.3

باشد. از راه قابل اجرا مي Expert choiceافزار تخصصي استفاده از نرم با مراحل باال ةكلي
نامه را وارد هاي پرسشداده ترسيم و گيري راتصميم ةتوان شكل درختوارآن، به آساني مي
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 ةنسبت ناسازگاري ماتريس مقايس معيارها، زيرمعيارها و وزن ةامكان محاسب ،نمود. همچنين

سازد.فراهم مي زوجي را

آموزشيتجهيزات  0.188

تمرينوتجربه   0276.

انگيزهوآمادگي   0.364

)0.08(نسبت ناسازگاري بركيفيت آموزش ثيرگذارأهاي اصلي تشاخص وزن هريك از .1شكل 
 

136 ا اطا ا

مربيانگيزه   152.

مربيذهنيآمادگي   175.

كارآموزانگيزه   368.

بر كيفيت  ثيرگذارأانگيزه ت هاي مهم (به عنوان نمونه)آمادگي ووزن هريك از زيرشاخص .2شكل 
)0.08آموزش (نسبت ناسازگاري
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کيفيت مواد مصرفی   ٠٠۵.

خدمات رفاهی   ٠٠۵.

ميزان فضای مفيد کالس   ٠٠۵.

برگزاری کالس تئوری در عصر   ٠٠٧.

موقعيت جغرافيايی مرکز آموزشی   ٠٠٨.
انجام کار عملی در عصر   ٠٠٩.
ميزان تجربه کارآموز   ٠٠٩.
انجام کار گروهی در عصر   ٠١٣.
سرمايش و گرمايش کارگاه   ٠١۴.
ميزان تحصيالت مربی   ٠١۴.
نداشتن آمادگی جسمی کارآموز   ٠١۵.
نوبودن ابزار   ٠١٨.
ايمنی و بهداشت   ٠١٨.
انجام کار گروهی در صبح   ٠١٩.
دوره های آموزشی ضمن خدمت   ٠٢٠.
وسائل کمک آموزشی   ٠٢٢.
قابليت دستگاه   ٠٢٣.
کار عملی صبح   ٠٣١.
تمرين کارآموز   ٠٣۵.
تعداد دستگاه   ٠۴٢.
آموزش تئوری در صبح   ٠۴۴.
عاطفی   ٠۴۶.
مهارتهای ارتباطی   ٠۴٨.
کارآموزی در محيط کار   ٠۵٠.
انگيزه مربی   ٠۵۴.
آمادگی ذهنی مربی   ٠۶٢.
به اندازه بودن مواد مصرفی   ٠۶۵.
تعداد ابزار  ٠۶٨.
تسلط مربی   ٠٩٩.
انگيزه کارآموز    ١٣١.

 
 )0.08ناسازگاري نسبت( آموزش كيفيت بر ثيرگذارأت هايلفهؤم نهايي بندي اولويت .3 شكل

 پيشنهادات
زايي و اشتغال ،صنعت ةموزان از جمله توسعآكار ةايجاد بسترهاي مناسب براي باال بردن انگيز

 پيشرفت تكنولوژي، همراه با ي آموزشي متناسب با بازار كار وهاكارافريني، برگزاري دوره
 ةص بودجتخصي ي مستمر براي مربيان كارگاهي جهت باالبردن اطالعات،هابرگزاري دوره

.كافي براي خريد مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز كارگاهي
 منابع 

 واحدهاي يابيمكان در مؤثر معيارهاي بنديرتبه شناسايي و"علي اكبر بهمني، علي دريجاني،
 "1390گلستان استان HPL روكش

اي در هاي فني و حرفهنقش آموزش"مجموعه مقاالت اولين همايش ، مرتضي محسني
."1380ت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيتحوال



و اي حرفه تيصالح جاداي در يآموزش يازسنجيكاربرد ن
 با بازاركار ها انطباق آموزش

  1اهللا حسن زاده بيحب
 2يمكري الهام

  3علي حسن زاده

 چكيده 
 ط،ينسبت به مح نشيداشتن ب ،نهيدر هر زم شرفتياز الزامات توسعه و پ يكي

 سريامر م ناي .استهدفمند جامع و مانع  ةموقع و داشتن برنامبه يريگميتصم
 قيدق و نسبتاً حيصورت صحبه ازهاين ةنيكه انجام مطالعات در زمناي شود مگرينم

طور خاص در عصر و به خيدر طول تار مطور عاكه به ياز عوامل يكي. رديانجام گ
و كشورها ها ملت يبرتر نيچنشود و همميو تحوالت  رييباعث تغ ندهيآ و يكنون

 ةجانبهمه يدانش و آگاه شيزند، افزاميرقم  يالمللنيو ب ايطقهرا در سطوح من
 ةگرفته در حوزانجام قاتيتحق شتريآن است. ب يو توسعه و تعال يمنابع انسان

 نيب يموضوع است كه ارتباط ناياز  يبا بازار كار حاك يمهارت يهاآموزش انطباق
 ،مقاله هدف ناي در ،اساس نيهم بر .و بازار كار وجود ندارد يمهارت يهاآموزش

 يهاو انطباق آموزشاي حرفه تينظام صالح جاداي در يازسنجينقش ن نييتع
بوده و  يصورت مروربه همقال ناي يباشد. روش بررسمياشتغال  تيبا وضع يمهارت

و  ياسناد باالدست ،موجود يهاهيو نظر كردهايبر آن است تا با استفاده از رو يسع
 ةمستندات موجود رابط ريو سا ينيسرزم شيدر بخش توسعه، آما يركالن كشو

 يكاربرد يو با استفاده از مدل نييتعاي حرفه تينظام صالح نيدر تدو ازهاين نيب
 نمود.  نييو بازار كار را تب تيآموزش، صالح نيب ايجانبهسه تباطار نهيزم ناي در
 

 .ارت، اشتغال، بازار كارمه ،ايحرفه تيصالح ،يازسنجين: كليدي واژگان
 

 

 Email:hasanzadeh.kh@gmail.com                    اي سنندج،سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي فني و حرفه 1.
                                      Email:Pejvakfs@gmail.com، پژواك فكر سنندج يپژوهش ،يآموزش ةسسؤعامل م ريمد. 2
  .. دبير آموزش و پرورش استان كردستان3
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 مقدمه 
ماهرتر را روشن  ياز منابع انسان يرگيضرورت بهره رياخ هايدر سال يفن راتييسرعت تغ

را  نينو هايمهارت وستهيكه پ ييروهايبدون وجود ن ،است دهيرس جهينت ناي ساخته و به
 راتييد. سرعت تغمشكل خواهد بو يتكنولوژ شرفتيمورد نظر از پ جيكسب نتا رنديگفرا

مختلف  هايو ماهر در بخش ديجد يانسان يروهاياز به استخدام نيو ن ياز طرف يتكنولوژ
و مشاركت در  يزيرو ضرورت توجه به آموزش و برنامه تياهم ،گريكشور از طرف د ياقتصاد

ا آنه هايافراد و سطح مهارت يسازگار تيقابل نيدهد و از آنجا كه بميآن را نشان  ياجرا
 يو تجرب ميو باال بردن توان عل زهيانگ شيزااف سبب هامشاركت ناي. رابطه وجود دارد

 .گردديخدمات و فرهنگ و هنر م ،يمختلف صنعت، كشاورز هايبخش
 تحوالت، و تغير يندآفر در ايعنوان عاملي استراتژيك در هر جامعهنيروي انساني، به

هاي ح، سازنده و پردازندة نظامعنوان طرااز آنها به رايز ،دارد يگذاررثيأت و مهم جايگاه
 يازهايبا ن يخوانهم يفراهم شده است تا برا يطياساس شرا نيهمشود و برمي اديعملياتي 

و سرعت مشاهده گردد. آموزش و بهسازي منابع انساني و  يدگيچيو پ نوعافراد ت ناي
رو جايگاه و شود و از اينميها قلمداد نعنوان دو مزيت رقابتي سازماسازگاري با تغيير به

سازمان نمايان شده است. بديهي است، آموزش و  ةاهميت راهبردي آن در بقاء و توسع
منسجم و منظم اثربخشي خود را بروز دهد.  ةيك برنام اساس بربهسازي منابع انساني بايد 

فتحي موزشي است (بندي نيازهاي آريزي آموزشي، شناسايي و اولويتگام اول برنامه
 )1382 ،واجارگاه
 فيوضع موجود و مطلوب تعر نيب ةعنوان فاصلرا به يآموزش ازينظران نصاحب اغلب

 ييشناسا ،اساس همين بر .برندمينقصان نام  يعنوان نوعن بهآاز  زين اياند و عدهكرده
مهارت و  گسترش دانش، يهانهيزم اي يمعادل شناخت فقدان، كاست يآموزش يازهاين

 نديكردن فرا يدارد با مبتن دهي) عق1997( . آلن جورجباشديمرتبط با عملكرد م يهانگرش
انجام  ازهايبرآوردن ن ةنيدر زم دياز آنچه با يبهتر ليتحل ميتوانميبر عملكرد  يازسنجين

تواند نقش مي يسنجازيتوان گفت كه نمي ياجمال يبندجمع كيدر  .ميداشته باش ميده
 يهابرنامه يو اجرا نيگام در تدو نيترياساس رايز ،اشدداشته ب ماتيدر تصم ميمه اريبس

مهم  يازهاين ييبا شناسا قيطر ناي است تا از يسنجازين نديفرا حيصح ياجرا ،يآموزش
 افتهيتيمهم و اولو يازهايحول ن يسازمانده يبرا ياهداف و بستر مناسب نييتع يبرا ييمبنا

 هادر خصوص برنامه ياساس ماتيكه تصم ). از آنجا1382و همكاران، ايالرعانيام( فراهم آورد
از  توانديم يسنجازين ،نيبنابرا رد،يپذيها صورت مبرنامه يو ضمن اجرا طراحي مراحل در
 در يرگيميتصم يرا برا ميمه هايداده ،در قبل و ضمن آموزش ازهاين صيتشخ قيطر
 ).1997(هلمك،  ر دهدقرا زانيربرنامه ارياخت

 يبرا يبستر مناسب اهداف و تبعاً نييتع يبرا ييمهم، مبنا يازهاين ييبا شناسا يازسنجين
 ةيكل ،نيسازد. بنابراميفراهم  افتهيتياولو يازهايعناصر مهم حول محور ن ريسا يسازمانده

 ريسا ثر ازؤم ةمناسب و استفاد يآموزش يدر خصوص تدارك اهداف خاص، محتو ماتيتصم
 ي(فتح است يازسنجياز مطالعات ن ي) تابعيو ماد يمال ،ي(انسان محدودمنابع و امكانات 

 ناي تيفياست. چون در واقع ك ميمل و دقت علأت ةستيشا ،روناي از .)1380واجارگاه، 
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(راملر،  خواهد كرد نييكاركرد آموزش را تع تاًيو نها يآموزش يهادوره ي، اثربخشهاداده

2000 .( 
 ط،ينسبت به مح نشيداشتن ب ،نهيدر هر زم شرفتياز الزامات توسعه و پ يكي
شود مين سريامر م ناي هدفمند جامع و مانع است و ةموقع و داشتن برنامبه يريگميتصم
از  يكي. رديانجام گ قيدق و نسبتاً حيصورت صحبه ازهاين ةنيكه انجام مطالعات در زم ناي مگر

و  رييباعث تغ ندهيآ و يطور خاص در عصر كنونو به خيدر طول تار مر عاطوكه به يعوامل
رقم  يالمللنيو ب ايو كشورها را در سطوح منطقهها ملت يبرتر نيچنشود و همميتحوالت 

(پرند و  آن است يو توسعه و تعال يمنابع انسان ةجانبهمه يدانش و آگاه شيزند، افزامي
 )1391همكاران، 

 تيترب قياز طر يانسان ةيسرما ليرا در تشك مينقش مهاي حرفهو  يفن هايآموزش
 در هاآموزش ناي كنند.يم ءفااي مختلف جهان، يبازار كار در كشورها ازيماهر مورد ن يروهاين

مختلف  يهابخش ازيكار مورد ن يروين تيدار تربتنها عهدهدر حال توسعه نه كشورهاي
 يكاري، به حل مشكل بياشتغالخود يسازبستر قيشند، بلكه از طرباميكشورها  ناي اقتصاد

 زين يانسان يروين تيترب ريدر مس يبرانيها راه مآموزش ناي . به عالوه،ندينمايكمك م زين
و  ميعل يها از مبانآموزش ناي يمندسو با توجه به بهره كيروند، چرا كه از يشمار مبه

 يبر مبنا يريادگيراه خود را از  كيكالس يهاآموزش ةشدهرفتيپذ يهااستفاده از روش
را كوتاه  يرينوع فراگ نيا ميعلريمدت غراه دراز قيطر ناي صرف جدا كرده و از يعمل ةتجرب

 راتييكنند تا بتوانند خود را در مقابل تغيفراهم م دهيدرا در آموزش ييتوانا ناي نموده و
 يهام نمودن آموزشأها با توآموزش ناي ،گريد ي. از سوديماهماهنگ ن يبه آسان يكيتكنولوژ

با  يشتريب ييكه همسو ندينماميفراهم  دگانيدآموزش يامكان را برا ناي يو عمل ينظر
 يهاتيجذب آنها در فعال يبرا يشتريامكان ب قيطر ناي بازار كار داشته و از يازهاين

ها آموزش ناي ،گرياز طرف د .)1384،يتضومر فر ويمي(سل دفراهم شو اجتماعي – ياقتصاد
 يهاكه آموزش يبرخوردارند، درحال زيمدت نانيم ايمدت و در كوتاه يبازده تياز مز
در آنها  ينظر يهاآموزش ادي، سهم زيآموزش ةبودن دور يباال، طوالن ةنيهز ليدلبه كيكالس

بازاركار و  يازهاين با ياهنگهم، از جهت يكارگاه اتياندك از عمل يمندبهره جهيو در نت
را به  يافزونجهان توجه روز يكشورها ،ليدل نيهمباشند. بهيجذب كار دچار مشكل م

به درون  يها حتآموزش ناي كه يطوربه اند،مبذول داشته ياحرفه و يفن يهاآموزش
 دخو ةندينفوذ كرده است و رشد فزا زيكشورها ن نيا ميرس اي كيكالس يهاآموزش ستميس

، يانسان ةيسرما ةياست كه از منظر نظر يدر حال ناي )2003،ايزاري(و كندميرا دنبال 
 ةيموجد سرمااي حرفهو  يفن يهاو آموزش ميعمو ةيموجد سرما ميعمو يهاآموزش
دارندگان  ةشدكسب يهامهارت ياست كه به اتكا ناي دوم ةيسرما تياست. مز ياختصاص

باعث  نشيب نيسازد و هميآماده م شتريب يشغل يهاگاهيدست آوردن جابه يآنان را برا ،آن
باز ريآنها از د تيو ترب ميتعل يهادر نظام يجهان و حت يكشورها شترياست كه در ب دهيگرد

مورد نظر واقع  زيناي حرفهو  يفن يهاآموزش ،يعموم يهاآموزش يليدر كنار مقاطع تحص
 ).1964 (بكر، گردند
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 يسطح بازده ءو ارتقا ليدر تشكاي حرفه و يفن يهاكه آموزش يراتيثأجه به تبا تو

پژوهش،  70از شيعمل آمده در ببه يهايسفانه در بررسأاما مت ،در بر دارد يانسان يروين
بازار كار مورد مطالعه قرار گرفته است.  يازهايبا ناي حرفه و يفن يهاانطباق آموزش
 يازهاين اياي حرفهو  يآموزش فن يهانبودن انطباق برنامه يكافح يطور صرپژوهشگران به

و ها و گسترش رشته جاداي رسد كه درمينظر اند. بهاشاره كرده ياقتصاد ةگانسه يهابخش
 يامكانات و اقتضائات مناطق مختلف توجه كاف ازها،يبه نمحتوا،  نيو تدو يآموزش يواحدها

كشور  يكالن اقتصاد يهااستيبا ساي حرفهو  يفن ياهآموزش يريگشود و جهتمين
 ).1384،يدي(نو ندارد يخوانهم

شده ارائه يمهارت يهاآموزش نيب يخوانعدم هم لياز دال يكي ،توجه به آنچه گفته شد با
 تيوضع اساسبر ازيمورد ن يمهارت يهاآموزش تياز وضع ينبود كاتالوگ ،بازار كار يازهايو ن
بازار  يازهايو ن نيسرزم شيتوجه به آما اساس برطلبد تا ميامر  ناي باشد كهيمآن  يشيآما
چگونه پاسخ داد كه  الؤس ناي آن بتوان به اساسبرمنسجم ارائه گردد تا  ايمجموعه ارك

ي هاجاد مدلي مناسب براي انطباق آموزشاي نسبت بهها جاد تركيبي از مدلاي توان بامي
 ت بازار كار اقدام كرد؟مهارتي با وضعي

 ي مهارتيهاو ضرورت آموزش اهميت
افراد فاقد  يبه اشتغال برا يابيدست .1كه اي حرفهو  يفن يهابا توجه به اهداف آموزش

 .3 و ياز تحوالت فناور يناش ديجد يهابا مهارت يانسان يرويمهارت ن قيتطب. 2 ،مهارت
از  ميياز ن شيباالتر ب يوربه بهره يابينظور دستمبه .باشدمي يانسان يرويمهارت ن ءارتقا

را  يورو بهره يسطح دانش فن شيافزا يصنعت يكشورها ةشرفتيدر اقتصاد پ ديتول شدر
ست كه ا از آن يحاك1990ةدر ده افتهيانجام قاتيتحق رتشيكه ب يطوربه .دينمايم نيمأت

منجر  يباالتر يدرآمدها ديه تولتواند بيم گريد هاينسبت به آموزشاي حرفه هايآموزش
انجام گرفته،  نيچور كه در كش يگريد قيتحق جينتا .)2000،يميرح ريم ي(حاج شود

بازده  برند،يبهره م ديتول نديباال در فرا يكه از فناور ييهاست كه در شركتا نشانگر آن
 ست كه كمتر ازا ياز كارگران شتريب ،انددهيد ياسال آموزش حرفه 12 از شيكه ب يكارگران

  ).2002 ف،ي(شر اندقرار داشتهاي حرفه و يفن يهاسال تحت پوشش آموزش12
است كه  ينحوامروز به طيتر بود. اما شراساده اريگذشته ورود افراد به بازار كار بس در

 رابتوانند آن مهارت  بوده و يمهارت يتوانند ورود به بازار كار داشته باشند كه دارامي يافراد
اعالم  يسيانگل انيكارفرما ةنديآ كار مورد استفاده قرار دهند. در گزارش اقتصاد طيدر مح

خواهند بود كه  ييهاماهر دارند، از جمله نمونه اريكار بس يرويكه ن ييهااند كه شركتاشتهد
 يمتوجه رس زيمتحده ن االتاي ). در1992 ،يمل ي(كارگروه كارآموز هستند ريپذو رشد داريپا
 رايندارد؛ ز يجامعه سازگار يجار يازهايكار با ن يرويمقوله وجود دارد؛ كه امروزه ن ناي به
 شيافزا يرقابت خارج ةو توسع يآوردر فن راتييتغ شيكار، همگام با افزا يروين يازهاين

 ييجوامع اروپا ونيسي) كم1989بازار كار،  ييو كارا يانسان يروين تيفيك ونيسي(كم ابديمي
 ريمتغ يطيكار در شرا يبرا ،افراد زيعضو خواسته است تا جهت تجه ي) از كشورها1991(
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 ةارائ تيمسئول ،است نينو يهامهارت  ةتوسع تيو قابل يسازگار ييازمند توانايكه ن يكيتكن

 .رنديعهده بگرا به يآموزش و كارآموزش
 يهاآموزش ميرسريو چه در بخش غ ميچه در بخش رس ينيسنگ يهانهيهز امروزه

كه  دهديسفانه شواهد نشان مأاما مت .گرددها ميمهارت ناي صرف اجرا و آموزش يمهارت
افراد در  ناي درصد 60به  كينزد يديزعم نوهستند و به كاريافراد ب ناي از يتعداد قابل توجه

 ةارائ اساسرب). 1384 ،يدي(نو اندكار نشدهخود مشغول به يوزشآم ةمشاغل مرتبط با دور
دهد كه مينشان  جينتا ياقتصاد ةعمد يهااشتغال در بخش تيدر خصوص وضع 1389آمار 

از سهم  %8/31و در بخش صنعت  %8/20 ي، در بخش كشاورز%4/47در بخش خدمات 
) با توجه 1389 ران،اي آمار ي(درگاه مل به خود اختصاص داده است 1388اشتغال را در سال 

كه  ميامروزه ما شاهد آن هست ،كاريب يروهايكشور در بعد ن تيبه وضع ينگاهامر با  ناي به
 پلميد يو حداقل يعال التيتحص يدهند كه دارامي ليتشك يافراد را كسان ناي تياكثر

. از طرف شندباميخود  ياشتغال برا جاداي يفاقد مهارت برا يافراد به نحو ناي هستند و
در سطح كشور  كاريافراد ب %60كشور تعداد  يكار و رفاه اجتماعتعاون،  ريوز ةبه گفت ،گريد

 تي) كه  با توجه به عدم مهارت اكثر1391 ،ياالسالم خي(ش هستند يعال التيتحص يدارا
 .دباشمي يبررس ازمندين ياز معضالت اساس يكيعنوان گروه به ناي يكاريب، النيالتحصفارغ

 شده درارائه يهاآموزش يو هماهنگ يآموزارتتوجه به مه ،توجه به آنچه گفته شد با
 نيتدو تيو اهم رديقرار گ تيدر اولو يستياست كه با ميمه يهاتياز اولو يكي نهيزم ناي

 يازهايكه بتواند ن هاي مهارتي با وضعيت بازاررويكردي تركيبي براي تعيين و انطباق آموزش
ن اي ثيرگذاريأكه ت استبرخوردار  ييسزاهب تياز اهم ،ديرا با مشاغل هماهنگ نما يآموزش

 در موارد ذيل مشاهده كرد:توان ميرويكرد را 
  .يمهارت يهامرتبط با آموزش يهانهيدر هز ييجوصرفه)1
  .يمهارت يهاآموزش ةدر ارائ يكاريمواز زا زيپره)2
 .شدهكسب يهاآموختگان متناسب با مهارتاشتغال مهارت زانيم شيافزا)3
  .اسناد باالدستي اساس بر ازيمورد ن يمهارت يهاو حرفهها رشته ييشناسا)4
  .يمهارت يهادهندگان آموزشارائه نيدر ب يهماهنگ جاديا)5

 ي مهارتيهانگاهي به اهميت آموزش
آخر قرن گذشته و به دنبال آن  هايدر دهه يصنعت يدر كشورها محوراقتصاد دانش ظهور

نقش  يانسان ةينشان داد كه سرما نيالت يكايو آمر ايآس يرقجنوب ش ياز كشورها يدر برخ
 ،ي(بانك جهان كرده است فااي ديورود به اقتصاد جد يكشورها برا ناي قيدر توف يمحور

تواند به ميكرده ليكارگر تحص كياند كه ) نشان داده1999( يوناتاوكانور و ل .)2002
 يروهايپرورش ن تيترب ،روناي از .كمك كند يكيزيف ةيسرما ةبازد زانيم شيافزا

 ،نظرانصاحب ،مورد توجه دولت مردان ريناپذضرورت انكار كيعنوان كرده و ماهر بهليتحص
كه در جوامع  ايگونهبه .جوامع مختلف بوده است يآموزش استگزارانيو س عيصاحبان صنا

 يآموزش يهاهداف و برنامها شتريچه بطور مستمر در جهت انطباق هربه افتهيو توسعه شرويپ
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ما ناظر  ،ليدل نيشده و به همتالش يو صنعت يمختلف اقتصاد يهابخش يمهارت يازهايبا ن

 ).1382،يزي(عز ميجوامع مذكور هست يدر نظام آموزش ياصالحات متعدد
 العاتآنها گره خورده است و مط ينظام آموزش كشورها با ياقتصاد ةرشد و توسع

كشورها  ياقتصاد ةو توسع شرفتينشان داده است كه شاخص پ زين يرايبس ياقتصادسنج
 و پرستون ؛1999 دوتا و همكاران، ؛199ن،يمارت ؛199 (ادنت، باشديآنها م يبخش آموزش

 تيكه به اهم ييكشورها ،يطيشرا ني) در چن2000مكو،يهانوشك و ك ؛1994 ،ينتابلي
دارند،  زين يافتگيتوسعه ةهمزمان دغدغ اند وبردهيپ ندهيآ آموزش و نقش آن در اقتصاد

 داننديخود م هايتيو اولو نياديبن هايرا محور رسالت يبه نظام آموزش يبخشتيفيك
انجام گرفته  يانسان ةيسرما ةيمطالعات به استناد نظر ناي ). اكثر1992،يو فرامن ورگنسوني(

 ياثربخش ،تياركار و در نهاباز يوندادهارد شيآموزش ابزار افزا هينظر ناي است. طبق
 ياست كه اكثر كشورها ليدل ني). و به هم2002س،يوي(ادنت و د آن است يبروندادها

 اختصاص پرورش و خود را به امر آموزش يناخالص مل ديدرصد از تول 7تا  5 افتهيتوسعه
 ).2000 ،ياقتصاد ي(سازمان توسعه و همكار دهندمي

و در  افتهيتوسعه يكشورها ياساس هاييمشاز خط يكي يمهارت يهاتوجه به آموزش
 مسكي(س باشدياز دانشگاه م شيكارآمد در سطح پ يانسان يروين تيترب يحال توسعه برا

 ،يآن در تحقق اهداف اقتصاد يسزاهنقش ب ) و2003 س،يوروزاك اسي؛ كازام2000م،يلدرايو
؛ 1985 ،لوكسلي و روپولسساخا( دورنمانده است هاپژوهش ررسياز ت يو فرد ياجتماع

 شاپ،ي؛ ب1998؛ ماندل، 1996؛ بنل، 1993و ساخاروپولس،  نيزبي؛ ف1991 درمن،يو ذ ومنين
ماهر متناسب با  يانسان يروين ةو عرض يخدمات آموزش ةارائ ،اساس همين بر) 1998
كشور از منابع و امكانات  حيو صح نهيبه ةجامعه، موجب استفاد يو اقتصاد ياجتماع يتقاضا

مطالعات و  قياز طر دياست كه با يمهارت يهاآموزش يباعث ارتقاء اثربخش قتيو در حق
 يبرا يانسان يروين ينيبشيو پ يزيربرنامه ةيگشته و در سا سريبازار كار موجود، م ليتحل

مدون  ةبه برنام يابيدست يبرا يچارچوب نيتدو ،لذا گردد. ياتيعمل ندهاياستخدام و اشتغال
 زانريتواند برنامهمياست كه  هاييتيو فعال هابرنامه نيتراز مهم يكي هاآموزش ناي ةارائدر 

 .جامعه سازد ديرا عا ايارزنده جيكرده و نتا تهداي هاآموزش ةو توسع جادايو مسئوالن را در
 جاداي زات،يتجه ديكه در ابعاد خر ينيسنگ هاينهيزعم هز بهدر پايان بايد گفت كه 

 اردهايليامر ساالنه م ناي شده و يمهارت يآموزش يهابرنامه يو .... صرف اجرا ديجد يضاهاف
تعداد قابل  دهديموجود نشان م يدولت در بر دارد، شواهد پژوهش يرا برا نهيتومان هز

كه  ياز كارگران ياريكه بس يهستند، در حال كاريب ايحرفه و يفن النيالتحصاز فارغ يتوجه
 ياريبس ن،يدر بدو ورود فاقد مهارت هستند. همچن ابند،ييراه م يو صنعت يديكز تولبه مرا

خود  يليتحص ة) در مشاغل مرتبط با رشت%60به  كي(نزد ايحرفه و فني آموختگاناز دانش
است  ستهيطور كه شاافراد آن ناي يتغالاشخود يالزم برا التياند. تسهكار نشدهمشغول به

. به ستين يكاف ايحرفه و يآموختگان فندانش يبرا يشغل هاي. فرصتفراهم نشده است
به اشتغال در  يليتما ،ايو حرفه يآموختگان فندانش يحقوق و دستمزد كم، گاه ليدل

و  نبودن يفكا ،يو شغل يليتحص تيخود ندارند. ضعف هدا يليتحص ةمشاغل مرتبط با رشت
 يقانون يهاتينبودن حما يو كاف يغلش فيشده با وظاكسب هايضعف تناسب مهارت
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را با مشكل اي حرفه و يفن يهاآموزش النيالتحصهستند كه اشتغال مناسب فارغ يعوامل

گذار را ثيرأشايد بتوان يكي از عوامل ت ،همين اساس ). بر1384 ،يدي(نو مواجه نموده است
نبود  .مشكل مواجه شودمحور با ي مهارتهان زمينه كه باعث شده است تا آموزشاي در

ريزي برنامهقبل از  ،به عبارت ديگر .ي آموزشي باشدهانيازسنجي آموزشي قبل از شروع دوره
اجرا شده و ها آموزش ،ي مهارتيهاآموزشي ةي نيازسنجي براي ارائهاو انجام فعاليت

هاي مخاطبان آن با نيازهاي بازار كار و نيازها ن آموزشاي گونه عدم تطابق و همخوانيهيچ
 در سطح جامعه شده است.ها ن آموزشاي گردد و همين امر منجر به عدم تطابقميعملياتي ن

 مدل مناسب نيازسنجي 
 يهاخواسته ةباردر انيپرسش از كارفرما ):ي(روش دلف انيكارفرما قياز طر قيتحق .1

روش در  ناي بودن ديمف يمناسب است. شرط الزم برا يانسان يرويآنان نسبت به استخدام ن
كار، شمار و  يرويرا به انواع مختلف ن انيكارفرما ازيآن است كه ن يآموزش يزريبرنامه

 .ميانهر نوع بد باتيترك
حالت خود شامل  نيتردر ساده يخيروش روند تار :يخيتار يروندها نيروش تخم .2
ارتباط كامال ثابت  ناياگر و ستانده است. يانسان يرويكاربرد ن نيبميارتباط ك زانيم نييتع
قرار  ندهيآ ينيبشيپ يتوان روند شناخته شده را براميدو وجود داشته باشد، آنگاه  ناينيب

 داد.
 ترافتادهعقب يتقاضا در كشورها ةنديآ ينخست الزم است الگو :يقيتطب يروش بررس .3 

 يكيتكنولوژ يندهايآفر ةبار. دوم كسب دانش درابدي ونديپ ترشرفتهيمناطق پ يفعل الگوي با
 باتيسوم، الزم است ترك ة. در مرحلردگييصورت م قيطر نيبه آن، به هم يو دسترس

در هر  يمساو يبا توجه به سطح درآمدها نكهاي مشخص شود. چهارم شرو همان با هانهاده
ضرورت دارد. سرانجام الزم است هر دو اقتصاد  هينرخ انباشت سرما كيدو نوع اقتصاد، اعالم 

 يدسترس هيمواهب اول ةانداز كيبازار كاال و خدمات و به  كينداشته و به  يتجارت خارج
درآمد به  شياز اقتصادها در اثر افزا كيدر هر  يبنس يهامتيق كهيطورهداشته باشند، ب

 .كند رييشكل تغ كي
 يرا برا ندهيآ يروش برآورد تقاضا ناي ش مدل).(رو هيرو نيبا بهتر سهيروش مقا .4
 ةسسؤم ايدو بنگاه  نيب يمقطع ةنمون كي ةسيمقا قيخاص از طر يهابا مهارت يانسان يروين

 ةسيروش مثل روش مقا ناي .دهديانجام م نعتص كيدر  شرفتهيپو كمتر شرفتهيپيليخ
است  هيقض ناي به يمتك رايود. زشناخته ش يروش ساختار كيعنوان به توانديم المللنيب

كار  يروين ةرابط قتيو در حق -كار يرويمختلف ن هاينهاده بيصنعت خاص ترك كيكه در 
 يراهنما برا كيعنوان هب توانيرا م شرفتهيپ يليخ يهادستگاه ايها در بنگاه -هيبا سرما

روش به  ناي قرار داد. مورد استفاده شرفتهيپكمتر يهادستگاه ايدر بنگاهها  ندهيآ يالگو
و  كندينم يكمك شرفته،يپ يهادستگاه ايخود بنگاه  يانسان يرويساختار ن ينبيشيپ

 .آورديوارد شده به صنعت را به حساب نمتازه يهابنگاه نيهمچن
 يگروه شغل كينسبت  ةيروش بر پا ناي تراكم (روش استاندارد): ياهروش نسبت .5 
استوار  گريبا انواع د يانسان يروينوع ن كينسبت  يگرا و به عبارتهفيپارامتر وظ كيو  ژهيو
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پارامتر  كيعنوان مثال هب يانسان يروينوع ن كي نيشده است. در حالت اول نسبت ب

 يرويكار، ن يرويصورت كل نتوان بهميرا  مترپارا ناي شود.ميزده  نيخاص تخم يتيجمع
خاص در نظر گرفت. در هر  يگروه سن كي ايكل  تيجمع ژه،يصنعت و كيكار شاغل در 

در روش  دارد. يبستگ ،است يكه تحت بررس يانسان يرويپارامتر به گروه خاص ن ناي ،حال
 يروين كياز به يشود، برآورد نمي دهيسنج گريبه نوع د يانسان يروين كيدوم كه نسبت 

روش اغلب در ارتباط  ناي .خواهد شد يمنته گريبه نوع د ازين ينيبشيبه پ ماًيمستق ،يانسان
 شود. ميكار گرفته به گرند،يكديرسد مكمل مينظر خاص كه به يشغل يهابا گروه

 يازهاين نيروش در واقع تخم ناي :ترانهيمد ايمنطقه ة) روش پروژParnesپارنز ( .6
 مختلف ظاهر شده است. هايثابت است كه در گذشته به شكل يهابيبا ضر ينسانا يروين

 يهاهدف ةيموزش، بر پاآدر  يگذارهيسرما ةدربار ييهاهيتوص ةارائ آن الف) يهدف از اجرا
به  ييپاسخگو يبرا يموزشآ يازهاين يابيب) ارز ،ياجتماع -ياقتصاد ةبلندمدت توسع

 يو علوم بود. كشورها يدر آموزش فن ژهيوهو رشد آموزش، ب تيتوسعه، و ج) تقو يازهاين
 .يوگسالويو  هيترك ا،يپرتغال، اسپان ا،يتالاي ونان،ي :پروژه عبارتند بودند از ناي مورد مطالعه در
 يشغل يهادر تمام گروه يانسان يروين يازهايابتدا ن ترانه،يمد ايمنطقه ةدر روش پروژ

 ،روش ناي گردد. درمي ليتبد يموزشآ يازهايبه ن ازهاين ناي شود و سپسمي ينيبشيپ
 اني(كه در جر ندهيآ سال مشخص در كيهدف در  يمد ملآدر نييام از تعگ حركت گام به

با  يانسان يروين ةورد عرضآشود) آغاز گشته و به برمي نيمع ياقتصادريزي برنامه نديفرا
 گردد. مي يمنته هيبه هدف اول يابيدست يالزم، برا تيصالح

 ةتوسع يهاآورده كردن هدفبر يبرا يآموزش يازهاين ترانه،يمد ايمنطقه ةپروژ وشدر ر
سال  15 يبرا يقيو دق يليتفص يهابرنامه ،جهيمشخص شد. در نت 1975تا سال  ياقتصاد

دخالت دارند را  يانسان يروين يازهاين ينيبشيكه در پ يعناصر شد. يبعد از آن طراح
 د:داننميزير شامل مراحل 

  .هيسال پا يموجود برا يانسان يروين ليه و تحليالف) تجز
و  هيسال پا نيب يزمان ةدور يسال هدف و برا يطور كامل براهكار ب يرويب) برآورد شمار ن

 سال هدف.
 طور ساالنه.هب ياقتصاد ةدر هر بخش و شاخ ازيكار مورد ن يروين ةبرآورد انداز ج)
 . همورد استفاد يطبقات مختلف شغل نيمشاغل ب عي) توزح
مربوط به سطح  يهابه داده يشغل ةطبق ايهر دسته  در مشاغل ازيشمار مورد ن ليتبد )د

 الزم. التيتحص
 يهارهيو با احتساب ذخ التيبا هر نوع سطح تحص يانسان يروين ةنديآ ةبرآورد عرض )ر

 . هايها و ورودمهاجرت رها،يمرگ و م ها،يبازنشستگ ،يانسان يرويموجود ن
ة توازن عرض يكه برا يسسات آموزشؤم ناليالتحصدر شمار فارغ الزم راتييتغ ة) محاسبو
 است. يضرورشده نييتع يازهايبا ن يانسان يروين
 آموزش. ستميمطلوب س ةبه بازد يابيالزم جهت دست يهايسيشمار نام نو ة) محاسبه

ي هاهاي متعددي كه براي تعيين و برآورد نيروي انساني در بخشبا توجه به روش
بخشي از نيازها و ها اين مدل ميشود در تماميمشاهده گونه كه همان ،مختلف گفته شد
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بهترين مدل در  ،شودمينها برآورد آشود و آنچه از ميصورت تخصصي تعيين برآوردها به

تواند بخشي از مدل نيازسنجي را ها ميصورت تركيبي بوده و هر يك از مدلتعيين نيازها به
ي دلفي، روش هابا استفاده از تركيب مدلمدل تركيبي  ،ن پژوهشاي د. درنتعيين نماي

 مدلي كاربردي براي تعيين وضعيت نيازها مشخص خواهد شد.  ايمديترانه ،استاندارد
جلسات نظامند  يدر ابتدا پس از برگزارشود كه مين صورت اقدام اي در مدل مذكور به

سال مورد  5شده در ارائه يهاآموزش تيوضع يمهارت يهاآموزش تيدر خصوص وضع
بعد  .گرددمي نييتعها رشته و حرفه دآهنگ رش ،اساس همين برقرار خواهد گرفت و  يبررس

مشهور است از  يدلف كيكه به تكن انياز كارفرما ياستفاه از روش نظرخواه امرحله ب ناي از
 بخش خود را اعالم كنندندهيآ ازيمورد ن يانسان يرويشود كه نميخواسته  انيكارفرما

كه به روش  يانسان يروين ينيبشيروش با استفاه از روش پ ناي ). بعد از1379محسن پور، (
 يهابخش ازيمورد ن يانسان يرويشود تا نميكوشش  ،است ورمشه يانسان يروين ةنسبت بازد

عرضه و  نيدر ب يتعادل يبر آن است تا به نوع يسع ،روش ناي گردد. در نييچهارگانه تع
گام به  5روش كه  نيا كرده در سطح جامعه فراهم گردد. درليتحص يانسان يروين يتقاضا

 ياقتصاد يهايزيربه برنامه ربوطگام اول آن مچهار ،رديگميقرار  يمورد بررس بيترت
در گام دوم  ،سال مقصد در گام اول يناخالص داخل نيهمچون تخم يباشد كه مواردمي

 نيدر ب يناخالص داخل ديتول عيتوز گريبه عبارت د ايجامعه  يتحول ساختار اقتصاد نيتخم
سنجش  وردم ياقتصاد يهادر بخش يوراست. در گام سوم بهره يمختلف اقتصاد يهابخش
 ياقتصاد يهااز بخش كيكار هر  يروين يساختار شغل ني. در گام چهارم تخمرديگميقرار 

از  كيكار در هر  يروين يليتحصگام پنجم ساختار  اي ييگردد و در گام نهاميمحاسبه 
 گردد. الزم به ذكر است كه درمي نييتع ياقتصاد يهامربوط به بخش يشغل يهاطبقه

 ايكمبود  ايكه در رشته يهر زمان ستيبامي يانسان يروين يعرضه و تقاضان يتعادل ب جاداي
 ازيرا متناسب با ن انيآموزان و دانشجوورود دانش زانيم ديبا ،شد جاداي يانسان يرويتورم ن

و  سيواوي؛ د1991و همكاران،  لي؛ سان1989و همكاران،  لي(سان داد شيافزا ايكاهش 
 بردر پايان نيز با توجه به استانداردهاي موجود در هر بخش و نياز جامعه  ).1385همكاران، 

ها ان آموزشميزها گردد و با توجه به سرانهمين بخش تعيين آان نيروي انساني براي  اساس
 گردد.مينده تعيين يآ يهاو فعاليت
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  شناسيروش

گرفته و بوده كه در آن به بررسي مطالعات انجام ايصورت كتابخانهن مقاله بهاي روش مطالعه در
 ةگرفته در حوزروند مطالعات انجام اساسبربندي آنها پرداخته و هدف اصلي آن است تا جمع

ي هاارتي و نيازسنجي آموزشي به مدلي اثربخش در رابطه با انطباق آموزشي مههاآموزش
تعيين  ةنحو ةدر حوزريزي برنامهي متعددي براي هاروش مهارتي با وضعيت بازار برآييم.

گيري محتواهاي آموزشي وجود دارد درستي در تصميم ةيابي به نتيجنيازهاي آموزشي و دست
 است.قدام به تعيين نيازهاي آموزشي نمودهصورتي تخصصي او هر روش به

 گيري بحث و نتيجه
بوده و هر كشوري كه توانسته  ايي مهارتي يكي از نيازهاي امروز در هر جامعههاآموزش

ثيرات أتوانسته است ت ،باشد از نيروي انساني خود در بخش مهارت استفاده كرده باشد
ي خدمات، صنعت و كشاورزي مشاهده هاخشچشمگير توانمندي نيروي انساني خود را در ب

محور يكي از ي مهارتهادر كشور ما هم توجه به آموزش ،همين اساس كرده باشد. بر
 ةچهارم و پنجم توسع اياسناد توسعه ،سالهانداز بيستبوده كه در سند چشمها اولويت

هاي ق و استاندر هر يك از مناط اياقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور و اسناد توسعه
در سطح ها ن آموزشاي ثيرگذاريأن امر نشان از اهميت و تاي كشور مورد توجه بوده است كه

 .داردكشور 
تواند اهداف و كاربردهاي مينيازسنجي نيروي انساني و تعيين ميزان تقاضاي بازار كار 

كار، در حقيقت بسياري داشته باشد. يكي از اهداف مهم تعيين ميزان و سطح تقاضاي بازار 
شده در وضعيت موجود و عرضهاي حرفهي فني و هاروشن ساختن تناسب و تركيب آموزش

نده با يآ مورد اجرا دراي حرفه ي فني وهابراي تطابق تركيب آموزشريزي برنامههمچنين 
 ).1388(فرخي،  تقاضاي بازار كار خواهد بود

ي هاآن با ساير آموزش ةرتباط هوشمنداني شغلي و اهاسازي و هماهنگي آموزشيكپارچه
عنوان و به ،ي راهبردي براي سرآمدي كشور در منطقه و جهان بودههايكي از اولويت ،موجود

كاربرد  ةتواند موجب ساماندهي و تبيين يك ساختار آموزشي در حوزمييك فرصت مناسب 
شوند و در ميري معرفي يي شود كه در قالب نظام آموزش مهارت و فناوهاعملياتي دانش

كارگيري مطلوب سازي و بهو نظام شرايط احراز اشتغال، توانمنداي حرفهكنار نظام صالحيت 
 )1390(پرند و همكاران،  سازدمينيروي انساني را ممكن 

 ةجاد بستر مناسب جهت رشد و توسعاي كهاي حرفهبا توجه به اهداف نظام صالحيت 
هاي منابع انساني جهت پيشرفت مستمر در سطوح زيابي توانمندي، ارايي حرفههاشايستگي

سازي ي احراز شغل، گسترش و نهادينههاكسب شايستگي براياي حرفهمختلف صالحيت 
ي هامبتني بر دانش و مهارت تخصصي و كارآفريني با رويكرد ارزش فرهنگ كسب و كار

براي  ،لذا .باشدمي) 1390كشور، اي حرفه(سازمان آموزش فني و اي حرفهو اخالق  مياسال
جاد ارتباط بين بازار و اي ن زمينه نياز به تعيين مدلي براياي يابي به اهداف مستمر دردست

يابي به دست ،رودميشود و آنچه از آن انتظار ميي مهارتي بيش از بيش احساس هاآموزش
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ي و افزايش گرايش به سمت گراياصولي منسجم در رابطه با كاهش گرايش به سمت مدرك

 گرايي است.محوري و تخصصمهارت
نشان داده است كه  ،ي مهارتي انجام گرفته استهاآموزش ةبيشتر مطالعاتي كه در حوز 

جاد اشتغال براي افراد اي اند به رسالت اصلي خود كه هماناي مهارتي نتوانستههاآموزش
 دست پيدا كند ،حوري استمسازي مهارترسازي افراد شاغل و بستجوياي كار، توانمند

نويدي و همكاران،  ؛1383؛ جباري، 1383؛ موسايي، 1368؛ شكركن، 1368(وحيدنيا، 
نياز بازار كار  اساس برمحوري كه ي مهارتهان در حالي است كه در آموزشاي ) و1384

(احمدي و  است ي مهارتي بيشتر بودههاميزان اثربخشي آموزش ،تعيين و اجرا شده است
 ). 1386؛ شافعي،1381؛ نوروزي  و برزگر؛ 1383اخالقي پور، 

ي آموزشي توجه به هايكي از الزامات در اجراي دوره ،با توجه به آنچه گفته شد
ن ساختار اي باشد و آنچه درها ميساختار اساس برساختارهاي آن جامعه و تعيين نياز 

نكرده، كرده، جمعيت تحصيلروي انساني، جمعيت تحصيلني ،بايست مورد توجه قرار گيردمي
 همين برباشد و ميي مختلف و ... هاآموزشي در بخش ةجمعيت شاغل، جمعيت بيكار، سران

نده و تعيين يآ تواند درمي هان بخشاي يافته دريابي به اطالعات انسجامدست ،اساس
ثيرگذار و أمحور نقش توزش مهارتآم ةبراي فرايندهاي مناسب در حوزريزي برنامه
 گيري داشته باشد.چشم

 منابع  
و  ميي آمـوزش عمـو  هـا ) بررسي و تعيـين اولويـت  1383( احمدي، رضا؛ اخالقي پور، منصور

كل آموزش فنـي و   ةاستان هرمزگان، طرح پژوهشي اداراي حرفهتخصصي سازمان فني و 
 .استان هرمزگاناي حرفه

) نيازهـاي آموزشـي   1382( رضـا يعل ،يوسـف ي ن؛يمحمد حس ،انيارمحمدي؛ نيمه ا،يالرعانيام
 ،يآموزش در علـوم پزشـك   يراناية كارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مجل

 .6 ةشمار
بر  ينگاه .)1391اكبر( ،يارمك يفرج ز؛يعز نگجه،ي يبيپوراندخت؛ حب رومند،يكورش؛ ن پرند،

 .كشوراي حرفه و يهران، سازمان آموزش فنت ،ينظام آموزش مهارت و فناور
ي دولتـي و آزاد  هـا التحصيالن آموزشگاهبررسي وضعيت اشتغال فارغ .1383( جباري، سوسن

  .استان فارساي حرفهكل آموزش فني و  ةشيراز، طرح پژوهشي اداراي حرفهفني و 
عـت و رخسـاره   مـريم رف  ةروش پيمايش در تحقيق اجتماعي، ترجم .)1376دي، اي ( داوس،

 نشر مركز مطالعات و سنجش افكار.  ،تهران ،كاظم
و  يفنـ  كرديدر رو ينيو كارآفر يانسان ةيسرما .)1384( ديسع ،ي؛ مرتضو يمصطف ،فرمييسل

 .17 ةشمار ،دانش و توسعه ة) مجلخراسان ي(مورد مطالعاتاي حرفه
كاردانش با توجـه بـه    ةياز شاخني مهارتي موردهارشته ةنيازسنجي ارائ .)1386( شافعي، رضا

كـل آمـوزش و    ةنـده، طـرح پژوهشـي ادار   يآ سال 5نيازهاي بازار كار استان كردستان تا 
  .پرورش استان كردستان
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بـا اشـتغال   اي حرفـه  و يفنـ  ميرسـ  يهـا رابطـه آمـوزش   يبررس .)1371( نيشكر كن، حس

  .يشطرح پژوه ،در استان خوزستاناي حرفه و يفن النيالتحصفارغ
 وهـا  تيجوانان با صالح يآماده ساز آموزش و پرورش و بازار كار: .)1382نعمت اهللا ( ،يزيعز

 .1 ةشمار ،20 ةدور راز،يدانشگاه ش يو انسان يعلوم اجتماع ةمجل ،ياساس يهامهارت
 .ژييآ انتشارات ،تهران ،)(الگوها و فنون يآموزش يازسنجين .)1382كورش ( ،واجارگاه يفتح

(راهنماي تحليل صنعت و بازار كـار)، تهـران،    نيازسنجي نيروي انساني .)1388( ، داوودفرخي
  .كشوراي حرفهسازمان آموزش فني و 

 دهيـ ترجمـه فر  ،يدر نظام آموزشـ  كياستراتژريزي برنامه .)1374( يراجر؛ هرمن،جر كافمن،
 .عباس بازرگان، تهران، انتشارات مدرسه و خيمشا
  .انتشارات سمت ،تهران ،يآموزشريزي برنامه ي) مبان1379( پور، بهرام محسن

 ةبررسي ميزان انطباق محتواي دروس تخصصي رشت .)1381( محمود نوروزي، سوسن؛ برزگر،
ن رشـته، طـرح پژوهشـي    ايـ  با نيازهـاي صـنعت در  اي حرفهساخت و توليد شاخه فني و 

 .آموزشيريزي برنامهسازمان پژوهش و 
 ةديـ چك .)1384( اهللا نصـرت  ،يبـدر  ؛يمحمـد علـ   ،يليمحمـود؛ اسـماع   احد؛ برزگر، ،يدينو

و  ميتعلـ  ةتهران، وزارت آمـوزش و پـرورش، پژوهشـكد    اي،حرفه و يآموزش فن قاتيتحق
 .تيترب
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 صنعت، (بخش ايحرفه و فني آموزشي هاينيازسنجي ةمطالع
، آموزشي نيازهاي تعيين در نگريآينده رويكرد با كشاورزي)،،خدمات
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 چكيده
 وضع بين ةفاصل شناسايي اهداف، تعيين براي دارنظام فرايندي از: است عبارت آموزشي نيازسنجي

 از بسياري در مهم ةمؤلف يك عنوانبه نيازسنجي آموزش. براي اولويت ،نهايت در و هاهدف و موجود
رد كارب اجتماعي خدمات ةعرص در اغلب و است بوده توجه مورد آموزشي ريزيبرنامه جمله از هاحوزه

 مورد خدمات نوع روشنگر كه زيربنايي اصل يك عنوانبه موارهه »نياز« در اين حوزه داشته است. زيرا
 هايسازمان از يكي كه آنجا از است. پذيرش مورد نمايند، دريافت را خدمات آن بايد كه جهتي و نظر

 نسازما ،وركش نياز وردم متخصص و ماهر انساني نيروي تربيت و موزشآ علم، توليد در مؤثر آموزشي
 از يكي مختلف هايبخش در بازاركار نياز مورد هايآموزش ناساييش. است ايحرفه و فني آموزش
 در نگريآينده ثرؤم و صحيح نجاما و آموزشي نيازهاي تعيين به آگاهانه پرداختن. باشدمي هاضرورت
 چنين بر تكيه با بتوان تا است، موضوع مختلف ابعاد به نسبت آگاهي و اطالع مستلزم ،خصوص همين
 مختلف هايموقعيت و شرايط با متناسب را آموزشي نيازهاي تعيين در نگريآينده فرآيند ،ييهاآگاهي

 اشتغال ةتوسع راستاي در تواندمي ايحرفه و نيف هايآموزش مانيز شك بدون نمود. اجرا و طراحي
 آموزشي نيازهاي شناسايي اساس بر هك ،باشد كارساز خدمات و كشاورزي صنعت، هايبخش  در
 آموزش كل ادارات در شدهانجام نيازسنجي پژوهشي يهاپروژه مطالعه، اين در .باشد استوار عيقوا

 و فني آموزشي نيازهاي درتعيين نگريآينده رويكرد و هدف با كشور، استان 14 ايحرفه و فني
 در دشومي تالش مقاله اين در است. گرفته قرار كنكاش و مطالعه مورد هااستان بازاركار ايحرفه

 هايبخش آموزشي نيازهاي تحليل و شناسايي در نگريآينده مختلف ابعاد آموزشي، نيازهاي تعيين
 مختصر، چند هر ناختيش تا گرفته، قرار مطالعه و بررسي مورد كشاورزي) خدمات، (صنعت، مختلف
 دستهب ذكرشده، هايبخش در ايحرفه و فني آموزش نيازهاي تعيين و نيازسنجي ةپروس به نسبت

 ،عيني توصيف به كه باشدمي پيمايشي ،توصيفي مطالعه، مورد هايپژوهش در تحقيق روش آيد.
 كارشناسان و كارفرمايان با مصاحبه و نامهپرسش ابزارهاي از و پرداخته، مذكور يندآفر منظم و واقعي

   است. گرديده برداريبهره ربط،ذي
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 مقدمه
 و آموزش نظام و است پرورش و آموزش نظام از ايمجموعهزير اي،حرفه و فني آموزش
 ،اجتماعي نظام كل مجموع در كه ديگر نهادهاي با ارتباط در است نهادي نيز پرورش

 باال و ايحرفه و فني آموزش نظام در تحول ،بنابراين دهند.مي تشكيل را كشور اقتصادي
 نظام ءارتقا در اساسي گام تواندمي آموزشي وريبهره افزايش طريق از آن كيفيت بردن

 ايحرفه و فني هايآموزش )1379ديگران، و قاسمي( گردد قلمداد كشور اقتصادي ،اجتماعي
 از وريهبهر رشد به كار نيروي كردن توانمند طريق از كه است دهندهياري و توانمند بازوي
 باال كيفيت با ايحرفه و فني آموزش اگر انجامد.مي انساني منابعة توسع ويژهبه و منابع

 و جهاني ةعرص در نوآوري و آوريفن توان داشتن خالقيت، رشد باعث گردد، ارائه و گسترش
 از نقل به ،75ص :1382نويدي،( شد. خواهد جامعه اجتماعي و اقتصادي ةتوسع و رشد

 )1386ري،ذوالفقا
 از دسته اين گردد.مي مرتفع آموزش طريق از كه شودمي گفته نيازي به آموزشي نياز

 از آموزشي نيازهاي باشند.مي مطرح نگرشي و مهارتي دانشي، هايحوزه در تنها نيازها
 و اجرا ريزي،طرح اساسي مبناي كه آيندمي حسابهب آموزشي نظام اساسي دروندادهاي

 از يكي آموزش شك بدون )1382فاطمي،( باشند.مي آموزشي نظام هايتفعالي ارزشيابي
 هايمهارت ارتقاء و باشدمي انساني منابع سازيبهينه و توسعه در گذارثيرأت و مهم عوامل
 نظام هر در پايدار و پويا ةتوسع استمرارة الزم سازماني مختلف سطوح در تخصصي و ايحرفه

 متناسب توليد و صنعت يهاعرصه در جديد يهافناوري گسترش و نفوذ است. توليدي
 و گزينش و ساخته ناپذيراجتناب را صنايع نيازهاي با ايحرفه و فني يهاآموزش نمودن
 را تحول فرايند اين سيستم هر در اساسي عناصر از يكي عنوانهب انساني نيروي آموزش
 گرددمي مطرح مشكل عنوانهب توسعه حال در كشورهاي در كه آنچه بخشد.مي استمرار

 تطابق عدم و ديدهآموزش و ماهر كار نيروي كمبود بلكه ،نيست انساني نيروي فقدان
 )1382(فاطمي، است. نياز مورد يهامهارت با موجود هايمهارت

 انساني نيروي سازيبهينه درتوسعه، گذارثيرأت عوامل مهمترين جمله از شك بدون
 رهگذر اين در و گرديده، محسوب هركشورة سرماي بزرگترين انساني نيروي و باشد،مي

 سازمان گردد.مي مطرح كار، نيروي سازيبهينه راههاي بهترين از يكي بعنوان آموزش
 را صنايع نياز مورد انساني نيروي آموزش خطير وظيفه ما كشور در ايحرفه و فني آموزش
 مورد مذكور آموزشهاي كه است الزم هاآموزش اين نمودن بهينه و پويايي جهت دارد برعهده
 )1382شود.(فاطمي، داده انطباق صنايع نياز وبا گرفته قرار پايش

 اشتغال نيز و فراگيران به مختلف هايمهارت انتقال جهت ايحرفه و فني هايآموزش
 اين و است آمد وجودهب اشتغاليخود و مزدبگيري طريق از هادوره اين التحصيالنفارغ

 در خودكفايي ،نهايت در و صنعتي و فني توسعة به رسيدن هايراه از يكي هاآموزش
 سازمان تعريف طبق هاآموزش گونهاين ةعمد هدف .باشدمي كشور اقتصادي مهم يهاعرصه

 كاري نيروي مهارت ءارتقا و ماهرنيمه و ماهر كار نيروي تربيت ،كشور ايحرفه و فني آموزش
 تبادل و اشتغال ايجاد ،هسال پنج توسعة يهابرنامه به توجه با )1387(جباري،. باشدمي شاغل
 و است بود نظر مد هموار دولت، ةبرنام كالن هايسياست از يكي مثابةبه كار بازار در نسبي
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 و اقتصادي رشد و توسعه يهاهدف به دستيابي جهت انساني نيروي از بهينه استفادة

 بخش كه گيردمي سرچشمه آنجا از مهم اين .است تاولوي و اهميت حائز بسيار اجتماعي
 براي شغلي يهافرصت گسترش و دهندمي تشكيل جوانان را كشور فعال جمعيت از ميعظي
 از نقل به 1387جباري،( است. برخوردار خاصي حساسيت و ويژگي از سني هگرو اين

 ريزيبرنامه بر تنيمب معدن و صنعت بخش در ويژههب ايتوسعه هر شك بدون )1380بهرامي،
 يهاپژوهش انجام طريق از تنها كه است ايحرفه و فني يهاآموزش ريزيبرنامه باالخص

 جهت گيريتصميم ةمايدست ،هاپژوهش اين از حاصل اطالعات كه است پذيرامكان ميعل
 عاجتما سنجينياز )1386واميني، آبادي (علي باشد.مي ريزيبرنامه در مستتر اهداف تحقق

 روزافزون رشد به توجه اب .ودشيم بومحس آموزشبي ريزيبرنامه اساس و پايه عنوانهب
 و دگرگوني دستخوش جوامع و هاانسان نياز كار بازار متنوع و متغير شرايط و تكنولوژي

 نيازهاي از منفك صورت به نبايد ايحرفه و فني آموزش گذاريسياست و است تحوالت
 )1387اري،(جب گيرد. صورت جامعه

 فاصله شناسايي اهداف، تعيين براي دار نظام فرايندي از: است عبارت آموزشي نيازسنجي
 كنوني درجهان )1382(فتحي، آموزش. براي اولويت نهايت در و هاهدف و موجود وضع بين
 و شدهتعيين قبل از اهداف بر مبتني آموزشي و اقتصادي تحركات الملليبين هايعرصه در

 نيز و كالن سطح در هاحكومت ةادار در برنامه وجود گيرد.مي صورت شدهمدون ايهبرنامه
 الگوهاي. دارد آن اهداف به يابيدست و توسعه طرف به حركت از حكايت خرد، سطح در

 الگوي پي.دي.كا، الگوي ترند، الگوي به توانمي كه دارند، وجود مختلفي نيازسنجي
 الگوي مريل، و بورتون الگوي كالين، الگوي هوستون، ينيازسنج الگوي جهاني، نيازسنجي

 )1384شمي،ها و (مهرعليزاده نمود. اشاره و... وظيفه، تحليل
 در مهم ةمؤلف يك عنوانبه نيازسنجي« است: آمده توسعه در آموزش جايگاه تبيين در

 ةعرص در اغلب و است بوده توجه مورد آموزشي ريزيبرنامه جمله از هاحوزه از بسياري
 اصل يك عنوانبه همواره »نياز« حوزه اين در زيرا است. داشته بردكار اجتماعي خدمات

، نمايند دريافت را خدمات آن بايد كه جهتي و نظر مورد خدمات نوع روشنگر كه زيربنايي
 بخش در وريبهره بهبود فنون از يكي آموزش اصوالً )1382فتحي،( است پذيرش مورد

 خود توانايي از درصد 30 تا 20 با كاركنان كه كرد بررسي جيمز ويليام است. انساني نيروي
 برانگيخته شايسته طوربه و ببينند آموزش كاركنان اگر كه داد نشان وي تحقيق كنند،مي كار

 )1373(جزايري، داد. خواهند بروز را خود هايصالحيت و هاتوانائي درصد 90تا 80شوند،
 دو از و داشته آورسرسام و صعودي يافته،روندتوسعه كشورهاي در آموزشي نظام هايهزينه
 1998 سال در ملي ناخالص توليد درصد 13 به 1913 سال در ملي ناخالص توليد درصد
 و آموزش هايهدف تعيين آموزشي، نيازهاي تعيين( آموزش مراحل اگر ،بنابراين رسيد.
 ارزشيابي) و اجرا و يادگيري اصول گيريكارهب ها،دوره محتواي تعيين انساني، منابع ةتوسع

 بالطبع داشت. خواهد دنبالبه را آموزش وريبهره افت نگردد، اجرا و تدوين خوبيبه
 التحصيالنفارغ و كارآموزان از وسيعي طيف شامل كه آموزشي نظام چنين محصوالت

 )1382(ذوالفقاري، داشت. نخواهند را بهينه كارايي باشد،مي آموزشي
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 نيازسنجي پژوهشي يهاپروژه همچنين و علمي هايپژوهش و مقاالت مطالعه، ناي در

 آذربايجان (شامل: كشور استان 14 ايحرفه و فني آموزش كل ادارات در شدهانجام آموزشي
 يزد، گلستان، قم، اردبيل، كرمانشاه، مركزي، بلوچستان، و سيستان ،جنوبي خراسان ،غربي

 تعيين در نگريآينده رويكرد و هدف با گيالن)، و كردستان جان،زن ايالم، شرقي، آذربايجان
 خدمات و كشاورزي صنعت، هايبخش در هااستان كار بازار ايحرفه و فني آموزشي نيازهاي

 آموزشي، نيازهاي تعيين در نمايدمي سعي مقاله اين است. گرفته قرار كنكاش و مطالعه مورد
را  كشاورزي) ات،خدم (صنعت، مختلف هايبخش در آموزشي نيازهاي تحليل مختلف ابعاد
  قراردهد. بررسي مورد

 مطالعه مورد منابع انتخاب و بررسي روش
 پژوهشي يهاپروژه و چكيده همچنين پژوهشي، و علمي مقاالت تحقيقات، مطالعه، اين در

 شامل: كشور استان چهارده ايحرفه و فني آموزش كل ادارات در شدهانجام نيازسنجي
 قم، اردبيل، كرمانشاه، مركزي، بلوچستان، و سيستان ،جنوبي خراسان ،غربي آذربايجان
 نگريآينده رويكرد و هدف با وگيالن، كردستان زنجان، ايالم، شرقي، آذربايجان يزد، گلستان،

 قرار كنكاش و مطالعه مورد هااستان كار بازار ايحرفه و فني آموزشي نيازهاي تعيين در
 آموزشي نيازهاي تحليل مختلف ابعاد آموزشي، نيازهاي تعيين در مقاله، اين در .است گرفته

 هر ناختيش تا گرفته، قرار بررسي مورد كشاورزي) خدمات، (صنعت، مختلف هايبخش در
 در ايحرفه و فني آموزش نيازهاي تعيين و نيازسنجية سپرو به نسبت مختصر، چند

 ،توصيفي مطالعه، مورد هايپژوهش در حقيقت روش آيد. دستهب ذكرشده، هايبخش
 ابزارهاي از و پرداخته، مذكور يندآفر منظم و عيني توصيف به كه باشدمي پيمايشي

 و خدمات صنعت، هايبخش در مديران كارشناسان، كارفرمايان، با مصاحبه و نامهپرسش
 جمله: از نيازسنجي متعدد هايمدل از ،ميان اين در است. گرديده برداريبهره كشاورزي،

  است. گرديده استفاده نيز تركيبي الگوهاي و محور،لهأمس محور،هدف الگوهاي

 هايافته
 ترجيح يا خواست يا و افراد از گروهي يا فرد عملكرد در نقصان يا عيب نوعي عنوانهب نياز

 را هاوهگر و افراد هايديدگاه و هاخواسته كه است اين بر مبني و شودمي تعريف افراد
 ديگران، و مهرعليزاده از نقل به 1375رگاه،اواج (فتحي آورد. حساب به نياز عين توانمي

 (وضعيت نظر مورد نتايج و موجود) (وضعيت جاري نتايج ميان ةفاصل عنوانبه و )1384
 نبايد )1995( وكاسي رودا اظهارات بنابر )1374هرمن، و (كافمن نمود تلقي مطلوب)
 كامل تصويري آوردن دستهب بلكه گرفت، نظر در نيازها عنوانبه را مديران از برخي اظهارات

 فاصله نيز، )1998(1مورفي ةعقيد به است. بسيار اهميت حائز متعدد، منابع و هاديدگاه از
 نمايد.مي تعيين را مشكل ةمحدود يا نياز مطلوب، وضعيت و فعلي وضعيت بين شكاف)(

 الگوي به توانمي نيازسنجي الگوهاي تشريح در دارند. جودو مختلفي نيازسنجي الگوهاي
 كالين، الگوي هوستون، نيازسنجي الگوي جهاني، نيازسنجي الگوي پي.دي.كا، الگوي ترند،

1. Murphy 
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 ةاتحادي نيازسنجي الگوي متوسطه، مدارس سطح در نيازسنجي الگوي مريل، و بورتون الگوي
 الگوي جانسون. و كوريگان كافمن، ي:بعدسه مدل وظيفه، تحليل الگوي آموزشي، نظام

 سطح در كاركنان آموزشي نيازسنجي الگوي مدرسه)،( آموزشي مؤسسه سطح در نيازسنجي
 )1987(ويتكن، نمود. اشاره آموزشي ةمنطق

 در مركزي استان كار بازار آموزش هاينيازمندي )1386( ذوالفقاري پژوهش در
 مطالعه و شناسايي مورد خدمات و وچك،ك صنايع پتروشيمي، سنگين، صنايع چهاربخش

 كارشناسان و استان در شاغل صنايع صاحبان و كارفرمايان شامل آماري ةامعج گرفت. قرار
 نامه،پرسش ابزار از و بوده، خدمات و صنعتي واحدهاي و صنعتي مراكز در شاغل آموزش

 اين در است. يدهگرد اقدام اطالعات آوريجمع به نسبت اطالعات ثبت هايفرم و مصاحبه
  آمده دستهب  نتايج اساس بر است. شده استفاده وظيفه تحليل نيازسنجي الگوي از ،تحقيق

 در ايحرفه و فني هايآموزش استاندارد كد فهرست قالب در آموزشي هاينيازمندي
 هاييافته ترينمهم است. شده تدوين و شناسايي جدول مورد 35 تعداد به مختلف هايبخش

 آموزيمهارت ةدور عنوان 43 تعداد سنگين: صنايع بخش در از: عبارتند آمده دستبه
 و اند،بوده كارخانه جوار صورتبه هايدوره برگزاري خواستار درصد 4/34 كه گرديد شناسايي

 قابل فوري نيازهاي با متناسب شناور صورتبه هادوره درصد ده كار، ضمن صورتبه 6/56
 آموزشي هايدوره باال دقت و بودن تخصصي دليلبه پتروشيمي: بخش در باشند.مي تغيير
 و فني مركز در 86 و 85 هايسال در ولي شودمي تدارك شركت اين آموزش واحد توسط
 برق، جوش آرگون، جوش هايرشته در كارآموز نفر 428 براي دوره 26 تعداد ةآستان ايحرفه
 بازار تناسب به كوچك: صنايع بخش در است. شده برگزار صنعتي برق و صنعتي كشيلوله
 398 قالب در هانيازمندي موجود هايكارگاه ساير و استان صنعتي هايشهرك در موجود كار

 در اندداشته تمايل متقاضيان درصد 5/46 است. شده شناسايي متقاضي نفر 1086 براي دوره
 صورتبه هادوره بودند مندعالقه درصد 6/33 يابند، حضور ايحرفه و فني آموزشي مراكز

 درصد 2/3 و كار ضمن آموزشي ةشيو خواستار درصد 7/16 شود. برگزار سميناري و متمركز
 و كشاورزي گروه دو خدمات: بخش در اند.بوده كارگاه جوار آموزشي روش اضيمتق مابقي
 كارآموز نفر 366 براي دوره عنوان 27 تعداد كشاورزي بخش در :اندبوده توجه مورد اصناف

 ايحرفه و فني استانداردهاي فهرست از خارج شدهشناسايي عناوين اغلب. گرديد شناسايي
 اين برگزاري متولي كه است داده نشان استان در هادوره اين برگزاري ةپيشين است. بوده

 منابع و كشاورزي مهندسي نظام سازمان كشاورزي، جهاد مانند نهادها ساير هاآموزش
 درصد 9/17 و سميناري، آموزشي ةشيو خواستار متقاضيان درصد 5/56 و الت،شي و طبيعي

 و فني مراكز در حضور خواستار درصد 1/14 و كار ضمن درصد 3/15 كارگاه، جوار روش
 گرديد شناسايي متقاضي نفر 2990 براي دوره 234 تعداد اصناف گروه در اند.بوده ايحرفه

 9/90( متقاضيان اكثريت است. بوده روستاها و شهرها حسط در پراكنده بسيار نياز، اين كه
 تمايل مابقي درصد 1/9 و بوده ايحرفه و فني آموزشي مراكز در شركت خواستار درصد)
 هاينيازمندي دهدمي نشان آمده دستبه نتايج شود. برگزار كار ضمن هادوره اندداشته

 و خدمات و كوچك، صنايع ي،پتروشيم سنگين، صنايع هايبخش از يك هر در آموزشي
 كه كندمي اقتضا آنها شغلي ماهيت باشند.مي برخوردار متفاوتي هايگرايش از كشاورزي
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 دوم يا اول سال نيم انتخاب حتي باشد. متفاوت آنها ةشد صرف زمان و هادوره برگزاري ةشيو

 هايدوره ريزانهبرنام و كارشناسان ،بنابراين باشد.مي متفاوت برگزاري براي سال طول در
 هايبخش از هريك در شاغلين هايگرايش و هارغبت به توجه با بايستمي ايحرفه و فني

 نمايند. آموزشي استانداردهاي اجراي و يبرگزار به اقدام مذكور
 و فني آموزش دروس محتواي بررسي موضوع با )،1382( فاطمي ةمطالع نتايج به توجه با
 بودن بخشاثر از حاكي مجموع در مركزي، استان صنايع نيازهاي با آن انطباق و ايحرفه

 يهادوره اعم( آموزشي يهادوره پيشنهاد كه است جديد پيشنهادات وجود و هاآموزش
 كه آنچه است. ايحرفه و فني يهاآموزش انجام از منديرضايت از ناشي )جديد و استاندارد

 ارتقاء با ايحرفه و فني يهاآموزش بين مثبت ةرابط ،است رسيده اثبات به مطالعه اين از
 موجود كاركنان تركيب به باتوجه صنايع ،واقع در باشد.مي شاغل كارگران شغلي هايمهارت
 را آموزشي يهادوره و دانسته مؤثر مهارت ارتقاء در را ايحرفه و فني يهاآموزش خود،

 اشتغال افزايش به مستقيماً هاييزشآمو چنين انجام اينكه  بررسي اما اند،داده پيشنهاد
 از انتظارات ميزان بايستمي ،ديگر بارتع هب و نبوده، مطالعه اين ةحيط در ،گردد منجر

 .گردد مشخص شغلي هايفرصت ايجاد جهت در ايحرفه و فني يهاآموزش
 بخش در ايحرفه و فنيميرس غير آموزشي نيازهاي سنجش به )1387( جباري پژوهش

 و متخصصان مديران، ديدگاه از گلستان استان توسعة يهابرنامه اساس بر كشاورزي
 و استان نياز مورد آموزشي يهاحرفه شناسايي و تعيين است. پرداخته كارشناسان

 نوع از توصيفي تحقيق روش و بوده، تحقيق اهداف جمله از آنها اهميت بندياولويت
 بخش در را آموزشي اولويت ده توانمي ه،آمد تدسهب يهايافته اساس بر .است يابيزمينه

 و سرويس كشاورزي، مكانيزاسيون آب، مصرف مديريت كرد: بيان ذيل شرح به كشاورزي
 و آفات با همبارز و پيشگيري ،)برداشت و داشت كاشت،( كشاورزي آالتماشين نگهداري
 مديريت سويا، و پنبه زا،كل زراعت برنج، جو، گندم، زراعت هرز، هايعلف و زراعي هايبيماري

 با آشنايي صنعتي، مرغداري ماهر كارگر طيور، و دام هايبيماري كنترل و بهداشت
 جنگلكاري. و نهال توليد فشار، تحت هايسيستم
 به توجه با ميغيررس ايحرفه و فني هايآموزش نيازسنجي )1386( اميني آبادي،علي

 است. داده قرار مطالعه و بررسي مورد را جنوبي نخراسا استان معادن و صنايع ةتوسع ةبرنام
 تحقيق هايروش از و خصوصي، و دولتي هايبخش كارشناسان شامل آماري ةجامع

 پژوهش اين در هاداده آوريجمع براي است. گرديده دهااستف پيمايشي يا ميداني اي،كتابخانه
 و افزارهانرم و مأخذ و منابع و نياستا ةشدمدون مدارك و اسناد نامه،پرسش مصاحبه، ابزار از

 كه رسيد نتيجه اين به پژوهش اين در محقق است. گرديده برداريبهره اينترنتي يهاسايت
 طورهب انساني نيروي تربيت و آموزش تكنولوژي و علم سريع و عظيم تحوالت به توجه با

 معدن و صنعت روز اينيازه اساس بر و رشد بهرو يهادگرگوني اين با ميهمگا جهت مستمر
 صنعت بخش كارشناسان و مديران نظرات از استعانت با ،لذا .است برخوردار ايويژه اهميت از
 ةتوسع آتي نياز و موجود وضعيت به توجه با و استان ايحرفه و فني كارشناسان و معدن و

 يهاسياست مدت،ميان يهاهدف ،هامحدوديت و تنگناها ،هاقابليت به عنايت با و بخش اين
 چههر ةارائ جهت در معادن و صنايع توسعةة زمين در استان اقتصادي يهاشاخص و اجرايي
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 هايآموزش نيازسنجي به اقدام استان معدني و صنعتي واحدهاي به آموزشي خدمات بهتر
 تفكيك به نيازسنجي اين است. نموده مختلف معادن و صنايع در ميغيررس ايحرفه و فني
 مدت،ميان افق يك در استان معادن و صنايع ةتوسع ةبرنام به توجه با و رنامهب هايسال

 جهت عمده صنايع فعلي آموزشي نيازهاي است بديهي .است گرديده بينيپيش و تعيين
 از ،هارشته اين بندياولويت در .است بوده توجه مورد موجود انساني نيروي ارتقاء

 از معدن و صنعت نيازهاي و رشته نوع مسئوالن، ،كارشناسان نظرات چونهم ييهامدارك
 و صنعت يك از برداريبهره و ايجاد براي الزم زمان ميان برداري،بهره تا تأسيس جوازة مرحل

 شده استفاده نيز معدني و صنعتي يهاطرح موفقيت بر مؤثر متغيرهاي و پارامترها معدن، يا
 و صنايع نياز مورد يهارشته درصد 90 تا 80 معتقدند كارشناسان اينكه به توجه با است.

 يهارشته بينيپيش، باشدمي مشترك تقريباً معدني و صنعتي مختلف يهاگروه در معادن
 از برخي بود. نخواهد برخوردار توجهيقابل اتالف از آموزش يهاهزينه صرف و نياز مورد

 ،صنعتي گاز كشيلوله ،گاز جوشكاري ،تخصصي جوشكاري صنايع: بخش در آموزشي نيازهاي
 آوريفن ،صنايع آموزش ،كامپيوتر تعمير ،سوزگاز لوازم تعمير ،صنعتي الكترونيك ،تراشكاري
 و سازيپله ،كاري)چدن گري،ريخته( متالوژي ،الكتروتكنيك ،ايرسانهچند اطالعات

 داثاح ،صنعتي برق ،(لوگو) PLCآموزش ،صنايع ةاولي مواد سازمدل و ماكت ،سازينرده
 ،معماري كشينقشه ،بعدي)سه تابلوهاي و فيس فلكسي( تابلوسازي ،ساختمان صنايع ،سازه
 ،شناسيخاك ،كار معدن شامل: معدن بخش و...در مدرن فاضالب و آب كشيلوله ،اتوكد

 آزمايشگر ،بريسنگ ،تزئيني هايسنگ فرآوري ،آن يهامجموعهزير و معدني مواد فرآوري
 ،ايمني اصول ،بازارياب شامل: عمومي يهادوره بخش و...در معدن كشينقشه ،آزمايشگاه

 اصول ،حسابداري مباني ،كيفيت كنترل با آشنايي ،سرپرستي و مديريت اصول آموزش
 مأمور نگهبان ،بايگان ،انبار كارگر ،خارجه زبان ،هاگاوداري و هامرغداري فني كارگر ،بازرگاني

 باشد.مي و... خريد
 آموزش بر تأكيد با شرقي آذربايجان استان غذايي صنايع موزشآ نيازسنجي
 و بررسي مورد )1386( فانيد مهديزاده سوي از (HACCP) كيفيت كنترل استانداردهاي

 سنجش درآزمون غذايي واحد 122 تعداد طرح اين اجراي براي است. گرفته قرار مطالعه
 واقعي عملكرد نيز و كيفيت تضمين ارداستاند ةگان12 عناصر از هاآن ميعمو اطالعات ميزان

 خطا تحليل و تجزيه فن از استفاده طرح اين اجراي در تحقيق روش نمودند. شركت واحدها
 در است. شده استفاده همبستگي توصيفي روش از آماري هايداده تحليل و تجزيه در و بوده
 آفات كنترل نقل و حمل رديابي قابليت ةمرحل ترتيب به زني واحدها بحراني نقاط طرح، اين

 از پيشگيري هاناخالصي از مواد حفظ كاركنان سالمت و بهداشت كنترل پسماندها مديريت
 آب ايمني تماس در سطوح تميزي تأسيسات نگهداري انبارداري و نگهداري متقاطع آلودگي

 نيز و واحدها براي تفكيك به اولويت ترتيب به آموزشي هايدوره نهايتاً و مشخص يخ و
 اولويت داراي نقل و حمل و آب ايمني آموزشي ةدور ،كليطوربه شدند. معرفي متغيرها

 باشند.مي كمتري اولويت داراي تأسيسات نگهداري آموزشي ةدور و بيشتر
 مورد )1382( رحيمي سوي از غربي آذربايجان استان آموزشي نيازهاي تعيين و بررسي

 مهاباد، خوي، سلماس، اروميه، شهرهاي لشام آماري ةجامع است. گرفته قرار بررسي
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 مرتبط هايدستگاه مديران،كارشناسان نظرات از و بوده، بوكان و مياندوآب نقده، پيرانشهر،

 است. گرديده برداريبهره و استفاده كارآموزان همچنين و صنايع مديران مطالعه، موضوع با
 دستهب نتايج اساس بر است. شده برداريبهره نامهپرسش و مصاحبه ابزار از پژوهش اين در

 ريزيبرنامه در كه ند،هست متفاوتي آموزشي نيازهاي داراي مختلف، هايشهرستان آمده،
 جوابگوي موجود هايآموزش همچنين است. ضروري و مهم بسيار امر اين به توجه آموزشي،
 نيست. مناطق ةهم نيازهاي

 صنعت، هايبخش در مهارتي آموزشي نيازهاي )1381( عزيزي پژوهش به توجه با
 طرح اين آماري ةجامع است. گرفته قرار مطالعه مورد اردبيل، استان كشاورزي و خدمات

 اجرايي و اداري هايدستگاه از تعدادي اي،حرفه و فني آموزش مراكز ةكلي شامل پژوهشي،
 بر اشد.بمي ايحرفه و فني آموزش موضوع با مرتبط صنعتي و صنفي هايكارگاه و واحدها
 اولويت :است گرديده تعيين شرح بدين دهم الي كمي هاياولويت آمده، دستهب نتايج اساس

 سوم: اولويت آبزيان)، و دام( كشاورزي گردشگري دوم: اولويت اطالعات، فناوري اول:
 اولويت برق، پنجم: اولويت اتومكانيك، الكترونيك چهارم: اولويت آالت)،ماشين( كشاورزي

 نهم: اولويت اداري، خدمات هشتم: اولويت تأسيسات، هفتم: اولويت ايمني، و داشتبه ششم:
 شيميايي. صنايع هتلداري دهم: اولويت مكانيك،
 در ايالم استان ايحرفه و فني آموزشي نيازهاي )1384( مهردادي شيرواني، پژوهش طي

 بررسي مورد يي،اجرا ريزانبرنامه و مديران ديدگاه از كشاورزي و خدمات صنعت، بخش
 بخش در اجرايي ريزانبرنامه و مديران ةكلي را پژوهش اين مطالعه مورد ةجامع است. گرفته

 تعداد تصادفي روش از استفاده با تعداد اين از كه داده تشكيل كشاورزي و خدمات صنعت،
 رايب و توصيفي، نوع از تحقيق روش است. شده نظرگرفته در تحقيق ةنمون عنوانبه نفر 128
 لزوم آمدهدستهب نتايج به توجه با است. شده استفاده نامهپرسش از اطالعات آوريجمع
 مختلف هايبخش بردارانبهره و صنايع روز نيازهاي با آن انطباق و آموزشي ريزيبرنامه

  است. گرديده كيدأت
 ت.اس شده واقع بررسي مورد )1381( شعباني توسط زنجان استان صنايع آموزشي نياز

 نفر 36 حداقل با زنجان استان صنعتي توليدي، واحدهاي ةكلي شامل تحقيق آماري ةجامع
 صنايع در آموزش واحد براي مصوب تعهدات آمده، دستهب نتايج به توجه با باشد.مي پرسنل

 است. متفاوت هارشته نوع به نسب صنايع گرايش نبوده، متناسب صنايع آموزشي نيازهاي با
 دارد. وجود داريمعني ةرابط نيازها اعالم و شدهبينيپيش هايرشته بين اراست همين در

 تأمين ايحرفه و فني آموزش سازمان طريق از فقط را خود آموزشي نيازهاي استان صنايع
 باشند.نمي آموزشي استاندارد داراي نيز شدهبينيپيش هايدوره ةكلي و نكرده

 و سيستان استان در كشاورزي و صنعت خدمات، بخش سه در كار بازار نيازهاي
 ةجامع است. گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد )1384( شهركي اربابي، سوي از بلوچستان،

 سازمان هايآموزش داوطلبان و كشاورزي خدمات، صنايع، هايبخش كارشناسان آماري
 با است. ديدهگر انتخاب تصادفي صورتبه تايي 30 ةنمون يك جامعه هر براي و داده تشكيل
 فني هايآموزش ةارائ كه باشد اساسي بر بايد سازمان استراتژي آمده، دستهب نتايج به عنايت

 و دهد، افزايش را افراد بيشتر هرچه اشتغال قابليت كه پذيرد، صورت ايگونهبه ايحرفه و
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 ةكلي حورم يعني هست. و بوده نيازسنجي)( نيازپيش اولين ديدگاهي چنين راستاي در طبعاً

 همين بر داد. قرار كشور كل در نيز را مهم اين به پرداخت ةگستر و نيازسنجي را هافعاليت
 در گسترش با صرفًا و تخصصي، و ايحرفه و فني آموزش ةارائ ةوظيف به نكردن توجه ،اساس
 صنعتي و اقتصادي ـ اجتماعي عيني نيازهاي با مطابق خاصي كار عمومي، هايآموزش سطح

 است. نگرفته جامان
 آموزشي نيازهاي )1384( كاردوك پژوهاندانش كانون سوي از شدهانجام پژوهش طي 
 آماري ةجامع است. قرارگرفته مطالعه و بررسي مورد كردستان، استان صنعت بخش كار بازار
 واحد 500 تعداد اين آمار اساس بر كه باشدمي كردستان استان صنعتي واحدهاي ةكلي
 ،1آمده: دستهب نتايج به توجه با اند.شده انتخاب نمونه عنوانبه آن واحد 86 تعداد و باشدمي
 سطح در شغل 18 اي،حرفه و فني هايآموزش با مرتبط شغل 24 از استان صنعت بخش در

 و فني هايآموزش با مرتبط مشاغل در نفر 3644 استان، صنعت در. 2، دارد وجود استان
 فني مهارت 149 نيازمند استان صنعت در موجود مشاغل .3،هستند كاربه مشغول ايحرفه

 باشند.مي مختلف
 راستاي در شغلي احتياجات بر مبتني آموزشي نيازهاي )1380( حقايق صابري سوي از
 آماري ةجامع است. گرفته قرار بررسي مورد گيالن، استان ةتوسع هايبرنامه گيريجهت
 است. بوده داشته، نقش استان ةتوسع سند نگارش در كه كارشناساني و مديران ةكلي شامل
 از صنعت بخش .1 است. آمده دستهب آتي اجرايي هايروش ةزمينپيش عنوانبه زير نتايج

 برق و سلولزي صنايع پوشاك، و نساجي غذايي، صنعت چهار و بوده برخوردار بيشتري اولويت
 صنعت، دنبال به .2دارند. قرار ايويژه تبهر در ¾ از بيش امتياز كسب به عنايت با الكترونيك

 تغيير با نتايج اين متقابل اما باشدمي هم به نزديك امتياز داراي خدمات و كشاورزي بخش
 استان ةتوسع ملي سند و)( بند در مندرج گيالن استان برنامه در يمك هدف هايشاخص در

 بود؛ خواهد خدمات با نهايي ولويتا چهارم ةبرنام پايان در كه گرفت نتيجه توانمي گيالن
 %10 حدود( كاهش حال در اقتصاد در كشاورزي بخش سهم ،توسعه چهارم ةبرنام در زيرا

 طورهب داشت. خواهد چشمگيري بسيار و مالحظه قابل رشد خدمات بخش سهم و پايه)
 نينهمچ و بوده 186 به 101 از هنري و فرهنگي هايكانون مراكز، تعداد در هدف ،مثال
 با كشاورزي هاياولويت از برخي .3يافت. خواهند ارتقاء 10 به 1 از پژوهشي هايقطب

 با همگرايي در گلخانه مثل .است همگرا غيرنفتي صادرات ةتوسع مثل ايتوسعه هاياولويت
 اقالم سبد در طيور و دام پرورش مثل ديگر برخي و استان در گياه و گل ةپايان تأسيس
 دارند. سزاييهب شنق خانوار ضروري

 مكيان توسط وضعيت، بهبود الگوي ةارائ و يزد استان ايحرفه و فني آموزش نظام 
 كشاورزي، صنعت، هايبخش شامل آماري ةجامع است. گرفته قرار مطالعه مورد )1382(

 آمده: دستهب نتايجبه  عنايت با است. بوده استان كار بازار و بازرگاني
 بازار كه حالي در شوندمي تدريس بااليي بسيار كيفيت با موزشيآ هايرشته از برخي .1
 متخصصين گونهاين براي كار بازار واقع در ندارد. وجود كارآموزان اين جذب براي خوبي
 است. گرديده اشباع
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 را هاآموزش اين منسجم و منظم هايبررسي با كه باشد اين بر كشور مسئولين تالش .2

 دهند. وفق كار بازار نيازهاي با
 شود. گرفته كاربه آموزشي مؤسسات در ايمشاوره مراكز .3
 دارد. وجود آموزشي مراكز كارآموزان بين در تحصيلي مدرك و سني محدوديت عدم .4
 مراكز، بيشتر بازدهي و عملكرد سطح بردن باال جهت آمده دستهب ةنتيج به توجه با .5
 كارمندان ساير همانند آنان با برخورد از و هشد گرفته نظر در خاصي جايگاه مربيان براي

 گردد. كاسته

 گيرينتيجه و بحث
 براي هادولت اقبال و گذشته ةده دو در ايحرفه و فني هايآموزش براي فزاينده تمايل

 رشد است. جهاني ةجامع در آموزش نياز و ضرورت از نشان بخش اين در گذاريسرمايه
 ايحرفه و فني هايآموزش به اقبال براي شاهد هترينب كشورها از بسياري در اقتصادي

 جامعه در مهارتي هايآموزش ،گرددمي هامهارت اين انتقال و توسعه باعث آنچه باشد.مي
 هايبخش از يك هر در آموزشي هاينيازمندي دهدمي نشان آمده دستبه نتايج است.

 آنها شغلي ماهيت باشند.مي اربرخورد متفاوتي هايگرايش از كشاورزي و خدمات صنايع،
 انتخاب حتي باشد. متفاوت آنها ةشدصرف زمان و هادوره برگزاري ةشيو كه كندمي اقتضا

 و كارشناسان ،بنابراين باشد.مي متفاوت برگزاري براي سال طول در دوم يا اول سالنيم
 هايگرايش و هاترغب به توجه با بايستمي ايحرفه و فني آموزش هايدوره ريزانبرنامه

 آموزشي استانداردهاي اجراي و برگزاري به اقدام مذكور، هايبخش از يك هر در شاغلين
 ةرابط شاغل كارگران شغلي هايارتمه ارتقاء با ايحرفه و فني يهاآموزش بين نمايند.
 و فني يهاآموزش خود، موجود كاركنان تركيب به باتوجه صنايع ،واقع در .دارد وجود مثبت
 اند.داده پيشنهاد را آموزشي يهادوره و دانسته، مؤثر مهارت ارتقاء در را ايحرفه

 آموزشي، ريزيبرنامه در كه بوده متفاوتي آموزشي نيازهاي داراي مختلف، هايشهرستان
 نيازهاي جوابگوي موجود هايآموزش همچنين  است. وضروري مهم بسيار امر اين به توجه

 نيست. مناطق ةهم
 داشتن نيازمند آموزشي ريزيبرنامه خصوص در گيريتصميم چارچوب ،كليطورهب

 آمده دستهب نتايج به توجه با ،باشدمي آموزشي نيازسنجي و ارزيابي ةزمين دو در اطالعات
 زمال توانايي گيرندگانآموزش به ايحرفه و فني آموزشي يهادوره كه است، گرديده مشخص

 باال جهت زيادي تاحد  شدهانجام هايآموزش و است داده را ولهمح كارهاي انجام درخصوص
 از نشان نتيجه اين البته كه است، گرديده واقع مفيد رندگانگيآموزش مهارت و توانايي بردن

 دارد. ايحرفه و فني هايآموزش بودن بخشاثر
 روز يازهاين با آن انطباق و آموزشي ريزيبرنامه لزوم ،آمده دستهب نتايج به باتوجه

 نوع به نسب صنايع گرايش است. گرديده كيدأت مختلف هايبخش بردارانبهره و صنايع
 ةرابط نيازها، اعالم و شدهبينيپيش هايرشته بين ،راستا همين در است. متفاوت هارشته
 سازمان طريق از فقط را خود آموزشي نيازهاي ها،استان صنايع دارد. وجود داريمعني

 استاندارد داراي نيز شدهبينيپيش هايدوره ةكلي و نكرده تأمين ايحرفه و يفن آموزش
 ةارائ كه باشد اساسي بر بايد اي،حرفه و فني آموزش سازمان استراتژي باشند.نمي آموزشي
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 را افراد بيشتر هرچه اشتغال قابليت كه پذيرد، صورت ايگونهبه ايحرفه و فني هايآموزش
 هست. و بوده نيازسنجي نياز،پيش اولين ديدگاهي چنين راستاي در بعاًط و دهد، افزايش

 كشور كل در نيز را مهم اين به پرداخت ةگستر و نيازسنجي، را هافعاليت ةكلي محور يعني
 و تخصصي، و ايحرفه و فني آموزش ةارائ ةوظيف به نكردن توجه ،اساس همين بر داد. قرار

 اجتماعي، عيني نيازهاي با مطابق خاصي كار عمومي، هايآموزش سطح در گسترش با صرفاً
 است. نگرفته انجام صنعتي و اقتصادي

 صنعت،( مختلف هايبخش نياز مورد يهاحرفه شناسايي به شدهانجام هايپژوهش
 فني ميرسغير هايآموزش دادن سوق طريق از تا است، پرداخته خدمات) و كشاورزي

 وريبهره براي را هنزمي ديده،آموزش و ماهر نيروي كارگيريبه با :اوالً :سمت اين به ايحرفه
 هايبخش در اشتغال ايجاد ضمن ثانياً .سازد فراهم بالقوه امكانات و استعدادها بهتر و بيشتر

 كارشناسان اينكه به توجه با شود. سرانه درآمد رشد و داخلي توليد افزايش به منجر شده،ذكر
 و صنعتي مختلف يهاگروه در معادن و صنايع نياز مورد يهارشته درصد 90 تا 80معتقدند

 يهاهزينه صرف و نياز مورد آموزشي يهارشته بينيپيش باشد،مي مشترك تقريباً معدني
 بود. نخواهد برخوردار توجهي قابل اتالف از آموزش

 شناسايي نينهمچ و ها،استان ةتوسع يهابرنامه به توجه با گرفته،انجام يهانيازسنجي
 و تعيين مدت،ميان يا و كوتاه افق يك در ها،استان كار بازار در شاغلين آموزشي هاينيازمندي

 و خدمات صنعت، مختلف هايبخش در آموزشي نيازهاي است بديهي است. گرديده بينيپيش
 زشيآمو يهانيازسنجي در است. بوده توجه مورد موجود انساني نيروي ارتقاء جهت كشاورزي،

 مديران، نظرات و ديدگاه از كشاورزي، و خدمات صنعت، مختلف هايبخش در شدهانجام
 آموزشي يهاحرفه شناسايي و تعيين وليكن گرديده، برداريبهره و... كارشناسان و متخصصان

 .است بوده مذكور يهانيازسنجي اهداف جمله از آنها اهميت بندياولويت نياز، مورد

  منابع
 بـر  تأكيـد  بـا  مركـزي  اسـتان  كـار  بازار آموزشي نيازهاي بررسي )،1386( محمد ي،ذوالفقار 

 مركزي. استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار توسعه، چهارم ةبرنام اهداف
 انطباق و ايحرفه و فني يهاآموزش دروس محتواي بررسي )،1382( السادات اعظم اطمي،ف

 مركزي. استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار مركزي، استان صنايع نيازهاي با آن
 بخــش در ايحرفــه و ينــف ميغيررســ آموزشــي نيازهــاي جشنســ )،1387( بــاري،نگينج

 ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار گلستان، استان ةتوسع يهابرنامه اساس بر كشاورزي
    گلستان. استان

 ايحرفـه  و فنـي  يهـا آمـوزش  نيازسـنجي  )،1386( حسـين  وامينـي،  اكبـر  علي ،آبادي ليع
 و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار اسـتان،  معـادن  و صـنايع  ةتوسـع  ةبرنام به توجه با ميغيررس
  جنوبي. خراسان استان ايحرفه

 و كـار  ةشـاخ  مهـارتي  يهارشته نيازسنجي )،1384( سيدجالل هاشمي، و يداهللا هرعليزاده،م
 ةتوسـع  سـوم  ةسالپنج ةمبرنا در موجود وضعيت با انطباق ميزان و صنعت زمينة در دانش
 پرورش. و آموزش مطالعات پرورش،پژوهشگاه و آموزش وزارت خوزستان، استان در كشور
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 بـا  شـرقي  آذربايجـان  اسـتان  غـذايي  صنايع آموزش نيازسنجي )،1386( ليال فانيد، هديزادهم

 و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار ،)(HACCP كيفيـت  كنتـرل  اسـتانداردهاي  آموزش بر تأكيد
 شرقي. آذربايجان ستانا ايحرفه

 ةادار غربـي،  آذربايجـان  اسـتان  آموزشي نيازهاي تعيين و بررسي )،1382( غالمرضا حيمي،ر
 غربي. آذربايجان استان ايحرفه و فني آموزش كل

 صـنعت،  هـاي بخـش  در مهـارتي  آموزشـي  نيازهـاي  تعيين و بررسي )،1381( حسن زيزي،ع
 اردبيل. استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار اردبيل، استان كشاورزي و خدمات

 در ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  نيازهاي بررسي )،1384( امير مهردادي، و الدينجالل يرواني،ش
 اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  آموزش كل ةادار ايالم، استان كشاورزي و خدمات صنعت، بخش
 ايالم.

 كـل  ةادار زنجـان،  اناسـت  صنايع آموشي نياز تعيين و بررسي )،1381( محمدمهدي عباني،ش
 زنجان. استان ايحرفه و فني آموزش

 بخـش  سـه  در كـار  بـازار  نيازهـاي  تعيـين  و بررسـي  )،1384( عليرضا شهركي و زهرا ربابي،ا
 و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار بلوچسـتان،  و سيسـتان  استان در كشاورزي و صنعت خدمات،

 بلوچستان. و سيستان استان ايحرفه
 اسـتان  صنعت بخش كار بازار آموزشي نيازهاي بررسي )،1384( وككارد پژوهاندانش انونك

 كردستان. استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كردستان،
 در شـغلي  احتياجـات  بر مبتني آموزشي نيازهاي بررسي )،1380( عليرحمت حقايق، ابريص

 ايفـه حر و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار گـيالن،  استان ةتوسع هايبرنامه گيريجهت راستاي
 گيالن. استان

ـ  و اسـتان  ايحرفـه  و فني آموزش نظام بررسي )،1382( الديننظام سيد كيان،م  الگـوي  ةارائ
 يزد. استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار وضعيت، بهبود

 ،27 ةشـمار  دولتـي  مـديريت  ةنامـ فصـل  كاركنـان،  آمـوزش  )،1373( سـيداحمد،  زءايري،ج
 دولتي. مديريت سازمان انتشارات

 تهران. دوم، چاپ اكثير، انتشارات آموزشي، نيازسنجي )،1382( كورش، تحي،ف
 انتشـارات  اي،حرفـه  و فنـي  آموزش تحقيقات ةچكيد )،1379( ديگران، و اقبال و پويااسمي،ق

 تهران. تربيت، و تعليم ةپژوهشكد
 انتشــارات اي،حرفــه و فنــي آمــوزش تحقيقــات ةچكيــد ديگــران، و )،1382( احــد، ويــدي،ن

 تهران. تربيت، و تعليم ةپژوهشكد
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 ةبا توجه به برنام رسمياي غيرحرفهي فني و هاسنجي آموزشنياز
 اشتغال استان چهار محال و بختياري ةتوسع

 1دكتر رضا همايي
 2نوراهللا سعيدي
 3سيامك حيدري
 4آيت اهللا بختياري فر

 چكيده 
 ةتوسع ةبا توجه به برنام رسمياي غيرحرفهي فني و هاسنجي آموزشنياز« هدف پژوهش حاضر

آماري  ةبود. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامع» اشتغال استان چهارمحال و بختياري
ي هااستان چهارمحال و بختياري طي سالاي حرفهي فني و هاديدگان آموزشگاهآموزش ةشامل كلي

هاي اجرايي و مديران واحدهاي توليدي مديران و كارشناسان دستگاه ةو همچنين كلي 84-1382
اي حرفهديدگان فني و شده براي آموزشاي محاسبهبود. حجم نمونه1385 خش خصوصي در سالب

مديران و كارشناسان  ةانتخاب شدند. براي جامع ايگيري خوشهروش نمونه ةوسيلهنفر بود كه ب 209
 آماري ةي بخش خصوصي، حجم نمونه برابر با جامعهاهاي اجرايي استان و مديران فعاليتدستگاه

 ةناماي پرسشحرفهديدگان فني و گيري جهت سنجش نظرات آموزشنظر گرفته شد. ابزار اندازهدر
 ةنامپرسشيافته و سازماننيمه ةجهت مديران و كارشناسان از مصاحبساخته بود و محقق
ه هاي حاصل از ابزارهاي پژوهش عالوه بر استفادساخته استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل دادهمحقق

ميانگين دو گروه  ةمقايس Tتك متغيره و  Tي آماري هااز روش ي فراواني و درصدهااز شاخص
آموزشي در  ةرشت 270در بخش صنعت و معدن  :ترين نتايج نشان دادمستقل استفاده شد. عمده

و  مولدآالت ماشيناساس، در گروه فعاليت  ناي باشد. برمياشتغال استان موردنياز برنامة توسعه 
آموزشي، در گروه  ةرشت 21آموزشي، در گروه فعاليت محصوالت فلزي فابريكي  ةرشت 24انتقال برق 

آموزشي، در گروه فعاليت صنايع توليد مواد  ةرشت 52 ةنشدبنديو تجهيزات طبقهآالت ماشينفعاليت 
 ةشتر 18فلزي آموزشي، در گروه فعاليت محصوالت كاني غير ةرشت 22و محصوالت شيميايي 

آموزشي، در گروه فعاليت مديريت صنايع و  ةرشت 17آموزشي، در گروه فعاليت توليد منسوجات 
آموزشي، در گروه  ةرشت 1توليد پوشاك  آموزشي، در گروه فعاليت صنعتي ةرشت 75فناوري اطالعات 

 آموزشي، در گروه فعاليت صنايع مواد غذايي و ةرشت 5فعاليت توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 
آموزشي، در گروه  ةرشت 1آموزشي، در گروه فعاليت دباغي و عمل آوردن چرم  ةرشت 14آشاميدني 

اداري آالت ماشينآموزشي، در گروه فعاليت توليد  ةرشت 4فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 
در آموزشي  ةرشت 14آموزشي و در گروه فعاليت صنايع دستي  ةرشت 2و حسابگر و محاسباتي 

 .عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه. 1
 .مدرس دانشگاه شهركرد. 2
 Email:Siyamak.heydari@yahoo.com    ،علمي كاربردي دانشگاهمدرس . 3
 .آزاد شهركرد مدرس دانشگاه. 4
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آموزشي در ة رشت 173باشد. در بخش كشاورزيمياشتغال استان مورد نياز  ةبرنامة توسعراستاي 

 ةرشت 37ن اساس، در گروه فعاليت شيالت اي باشد. برمياشتغال استان موردنياز  ةبرنامة توسع
 ةرشت 5آموزشي، در گروه فعاليت دامپزشكي  ةرشت 44آموزشي، در گروه فعاليت امور دام و طيور 

باغات و توليد  ةآموزشي، در گروه فعاليت توسع ةرشت 33آموزشي، در گروه فعاليت زراعت چوب 
آموزشي، در گروه  ةرشت 8آموزشي، در گروه فعاليت طرح امور عشاير ةرشت 28 ايمحصوالت گلخانه

اورزي آموزشي، در گروه فعاليت مكانيزاسيون كش ةرشت 1فعاليت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي 
 3روستايي  ةآموزشي و در گروه فعاليت توسع ةرشت 3آموزشي، در گروه فعاليت آبخيزداري  ةرشت 9

 20باشد. در بخش ساختمانمياشتغال استان مورد نياز  ةبرنامة توسعآموزشي، در راستاي  ةرشت
آموزشي  ةرشت  35باشد. در بخش خدماتمياشتغال استان موردنياز  ةبرنامة توسعآموزشي در  ةرشت
 اساس، در گروه فعاليت خدمات عمومي، ناي باشد. برمينياز  اشتغال استان مورد ةبرنامة توسعدر 

آموزشي، در گروه  ةرشت 14آموزشي، در گروه فعاليت ارتباطات  ةرشت9اجتماعي، شخصي و خانگي 
 ةرشت 7تلداري آموزشي و در گروه فعاليت بازرگاني و ه ةرشت 5فعاليت حمل و نقل و انبارداري 

باشد. نياز به نيروهاي آموزشي در بخش مياشتغال استان مورد نياز  ةبرنامة توسعآموزشي در راستاي 
نفر  3639نث، در بخش كشاورزيؤنفر نيروي م 2900نفر نيروي مذكر و  6376صنعت و معدن 

 6775اتنفر مذكر و در بخش خدم 13000نث، در بخش مسكنؤنفر نيروي م 1978نيروي مذكر و 
ي مختلف هانياز در بخشباشد. نيروهاي آموزشي موردمينث ؤنفر نيروي م 5170نفر نيروي مذكر و 

ي شهركرد، اردل، ها، ساختمان و خدمات جهت اشتغال در شهرستانصنعت و معدن، كشاورزي
 باشد.ميلردگان، بروجن، فارسان و كوهرنگ مورد نياز 

 ، كارآموزان، اشتغال.ايحرفه ي فني وها: نيازسنجي، آموزشيكليد واژگان

 مقدمه 
دو  گردد. در هركشوري معموالًميآموزش يكي از كليدهاي موفقيت و رشد جوامع محسوب 

بوده كه توسط مقامات  ميهاي رسدسته آموزش وجود دارد. يك دسته شامل آموزش
مختلف مدارس ي تحصيلي هامانند دوره ،گرددميآموزشي كشورها با اهداف خاصي طراحي 

منظور تكميل بوده كه برخي از آنها به رسميغيرهاي ديگر آموزش ةها. دستو دانشگاه
مانند  گردد،ميبوده و برخي ديگر بر اساس نياز و موقعيت افراد ارائه  ميهاي رسآموزش
هر  ة). آنچه در زمين1381(صافي، هاي درون سازمانيو يا آموزشاي حرفههاي فني و آموزش

سازي و پرورش ن است كه، هدف آنها توانمنداي توان اذعان نمودميها دو گروه آموزش
  استعدادهاي نيروي انساني است.

جهت رفع نيازهاي شغلي استان، و اي حرفه ي فني وهابا توجه به اهميت و نقش آموزش
انساني  همچنين وجود سطح باالي بيكاري در استان كه موجب مهاجرت بسياري از نيروهاي

 ةبرنامة توسعمنطبق با اي حرفهشده در آموزش فني و هاي ارائهجوان شده، بايد آموزش
به همين  هاي اشتغال جوانان استان را فراهم نمايد.اشتغال استان باشد تا بتواند فرصت

سنجي آموزشي و كسب اطالعات از مديران نياز ةانجام يك تحقيق در زمين ،منظور
 ةبرنامة توسعيي و مديران بخش خصوصي و همچنين فراگيران بر اساس هاي اجرادستگاه

اساس نياز استان  براي حرفههاي فني و مندي آموزشتواند عالوه بر هدفمياشتغال استان 
م نماييد. پژوهش حاضر چهارم توسعه فراه ةي برنامهاي اشتغال جوانان را در سالهازمينه

 ةبرنامة توسعبا توجه به  رسمياي غيرحرفههاي فني و موزشسنجي آبررسي نياز با هدف نيز،
 اشتغال استان طراحي شده است.
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 اهداف تحقيق

 اهداف كلي
در بخش صنعت و معدن با توجه به  رسمياي غيرحرفههاي فني و تعيين نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري. ةتوسع ةبرنام
در بخش كشاورزي با توجه به  رسمياي غيرحرفهفني و هاي تعيين نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري. ةتوسع ةبرنام
در بخش ساختمان با توجه به  رسمياي غيرحرفههاي فني و تعيين نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري. ةتوسع ةبرنام
 ةدر بخش خدمات با توجه به برنام رسميغيراي حرفههاي فني و تعيين نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري. ةتوسع
 يئاهداف جز

اشتغال  ةبرنامة توسعبا توجه به  رسميغير ايحرفههاي فني و تعيين نيازهاي آموزش�
 استان چهار محال و بختياري بر اساس جنس.

اشتغال  ةتوسع ةبا توجه به برنام رسميغير ايحرفههاي فني و تعيين نيازهاي آموزش�
 استان چهار محال و بختياري بر اساس شهرستان.

 هاي تحقيقالؤس
 هاي كليالؤس
 ةدر بخش صنعت و معدن با توجه به برنام رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري چيست؟ ةتوسع
 ةدر بخش كشاورزي با توجه به برنام رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري چيست؟ ةتوسع
 ةدر بخش ساختمان با توجه به برنام رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري چيست؟ ةتوسع
 ةتوسع ةبخش خدمات با توجه به برنام در رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 اشتغال استان چهار محال و بختياري چيست؟
 ئيهاي جزالؤس
اشتغال استان  ةبرنامة توسعبا توجه به  رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 چهار محال و بختياري بر اساس جنس چيست؟
اشتغال استان  ةبرنامة توسعه با توجه ب رسمياي غيرحرفههاي فني و نيازهاي آموزش�

 چهار محال و بختياري بر اساس شهرستان چيست؟

 شناسيروش
فني و  رسميغيري هاصدد سنجش نيازهاي آموزشكه پژوهش حاضر درنايبا توجه به 

اشتغال مطابق با نظرات مديران و كارشناسان با توجه به  ةبرنامة توسعاساس براي حرفه
 نامهپرسشبا استفاده از مصاحبه و  ن نظراتاي اشتغال بوده و ةسعتو ةشدتدوين ةبرنام
 ،بنابراين روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. ،بر همين اساس آوري گرديد،جمع

    سنجي مورد استفاده بر اساس فنون پيمايشي بوده است.روش نياز
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 آماري ةجامع

مجزا مورد مطالعه قرار گرفت كه به شرح  آماري ةن پژوهش، سه جامعاي براي نيل به اهداف
 باشد: ميزير 

استان چهار محال و بختياري طي اي حرفههاي فني و ديدگان آموزشگاهآموزش ةكلي)1
 .86-84ي هاسال

هاي اجرايي استان كه شامل مديران و كارشناسان مديران و كارشناسان دستگاه ةكلي)2
مان صنايع و معادن، سازمان مسكن و كل تعاون، ساز ةادار سازمان جهاد كشاورزي،

كل  ةميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي، ادار ةادار سازمان بازرگاني، شهرسازي،
كل تربيت بدني،  ة، شركت پست و ارتباطات، سازمان بهزيستي، ادارحمل و نقل و پايانه

استان چهار محال و  ايحرفهكل آموزش فني و  ةسازمان كار و امور اجتماعي و ادار
 بختياري.

 .1388 ن واحدهاي توليدي بخش خصوصي در سالمديرا ةكلي)3

 حجم نمونه
با توجه به گستردگي اي حرفهديدگان فني و آموزش ةبراي تعيين حجم نمون ،ن پژوهشاي در

در پژوهش حاضر، با توجه به ناهمگني  .آماري، از فرمول حجم نمونه استفاده گرديد ةجامع
 استفاده شد. ايگيري تصادفي خوشه، از روش نمونهايحرفهديدگان فني و آموزش تعداد

شهرهاي استان، ابتدا چهار شهر  ايديدگان مراكز فني و حرفهاز بين آموزش ،بدين ترتيب
ديدگان طور تصادفي انتخاب و سپس از بين آموزشلردگان، بروجن و فارسان به شهركرد،

 طور تصادفي انتخاب شدند. نفر به 209كور تعداد شهرهاي مذ ايحرفهفني و 
ي بخش هاهاي اجرايي استان و مديران فعاليتبراي انتخاب مديران و كارشناسان دستگاه

 آماري در نظر گرفته شد. ةخصوصي نيز حجم نمونه برابر با جامع

 هايافته
نفر بوده كه  209مل گروه نمونه مورد مطالعه شااي حرفهي فني و هاتعداد فراگيران آموزش

نفر مؤنث بوده است. سطح تحصيالت آنها از زير ديپلم تا ليسانس  94نفر آنها مذكر و  115
ديپلم و درصد فوق 6/19، درصد آنها ديپلم 9/57درصد آنها زير ديپلم،  21طوري كه هب، بوده
راي مدرك ديپلم ديدگان مورد مطالعه دااكثريت آموزش ،اند. بنابرايندرصد ليسانس بوده 11

 اند. خذ مدرك ليسانس بودهأبوده و كمترين آنها داراي مدرك تحصيلي ليسانس و يا در حال 
 ،باشندميكه داراي تحصيالت دانشگاهي اي حرفهديدگان فني و از مجموع آموزش

الكترونيك،  ةدرصد در رشت 3/21زبان،  ةدرصد در رشت 9/14برق،  ةدرصد در رشت2/19
رياضي  ةدرصد در رشت 6/10عمران و  ةدرصد در رشت 5/8مديريت،  ةر رشتدرصد د 5/25

 اند. التحصيل شدهيا فارغ مشغول به تحصيل بوده و
 3/60حسب به شهرستان محل اقامت نشان داد، ديدگان مورد مطالعه برتوزيع آموزش
ه كه مورد مطالعه ساكن شهرستان شهركرد بوداي حرفهديدگان فني و درصد از آموزش

درصد ساكن  7/16بيشترين تعداد گروه حجم نمونه را تشكيل داده است. همچنين، 
درصد ساكن شهرستان  5/11درصد ساكن شهرستان بروجن و  5/11شهرستان لردگان، 
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ديدگان فني و شده توسط آنها، در بين آموزشهاي آموختهمهارت ةاند. در زمينفارسان بوده

درصد  3/11، ( اتوكد) نقشه كشي ةدرصد رشت 3/11برق،  ةتدرصد رش 8/7مذكر، اي حرفه
تعمير و وسايل خانگي،  ةدرصد رشت 3/11، بردارينقشه ةدرصد رشت 3/11، الكترونيك ةرشت

 ةدرصد رشت3/11تراشكاري،  ةدرصد رشت 3/11، تعمير تلويزيون ةدرصد رشت3/11
هاي مهارت ةدر زمين ،همچنيناند. كامپيوتر را آموخته ةدرصد رشت 3/11جوشكاري و 

 6/10الكترونيك،  ةدرصد رشت 6/9نث،ؤماي حرفهديدگان فني و شده در بين آموزشآموخته
درصد  3/21، قلم زني ةدرصد رشت 6/9آرايي، سفره ةدرصد رشت 6/10، گرافيك ةدرصد رشت

واده را بهداشت خان ةدرصد رشت 24/ 5كاري ومعرق ةدرصد رشت 8/13، بافيگليم ةرشت
ديدگان مذكر و مونث شده توسط دو گروه آموزشي آموختههارشته ةاند. با مقايسآموخته
ديدگان مذكر بيشتر متمايل به آموختن توان اذعان نمود كه آموزشاي ميحرفهفني و 
 ي فني بوده اند. هامهارت

 منابع
 .ريزي آموزشيعات و برنامه). آموزش و بهسازي منابع انساني. تهران: مطال1368ابطحي، حسين (

). 1374غالمرضا احمدي و سـعيده شـهابي (   ةريزي در فرآيند توسعه. ترجمبويل، پاتريك. ج. برنامه
 تهران: ققنوس.

راهنمـايي و متوسـطه    ة). بررسي نيازهاي آموزشي دبيران علوم اجتماعي دور1378بصيري، بتول (
 خوراسگان.ميريزي آموزشي، دانشگاه آزاد اسالارشد برنامهكارشناسي ةنامشهر اصفهان. پايان

 ةمديريت در آموزش و پرورش، شـمار  ةنام). مديريت منابع انساني. فصل1376پورظهير، علي تقي (
 .34-42. ص 16

ي دانشـگاه علـوم پزشـكي    هـا ). برآورد نيازهاي آموزشي مديران بيمارستان1378توانگر، امين اهللا (
ي ارشـد مـديريت آموزشـي، تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه آزاد       كارشناسـ  ةنامـ اصفهان. پايان

 واحد خوراسگان. مياسال
 .. تبريز: نيماي آموزشيها). طراحي و تحليل نظام1366رخشان، فريدون (

ـ   ة). بررسي نيازهاي آموزشـي مـديران مـدارس متوسـط    1378زرين مهر، مهدي (  ةنـواحي هفتگان
 ران.اي اطالعات و مدارك علمي ران، مركزاي يهانامهپايان ةمشهد. چكيد

 ران. قم: مهراي). سازمان و قوانين آموزش و پرورش1381صافي، احمد (
سـوادآموزي بـا نيازهـا و شـرايط      ةسـازي برنامـ  هاي متناسـب ). بررسي راه1370عابدي، لطفعلي (

 ريزي آموزشي، دانشگاه اصفهان.كارشناسي ارشد برنامه ةنامسوادآموزي. پايان
 ). مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: جهاد دانشگاهي.1374ه، مصطفي (عمادزاد
. تهـران:  هـا ). نيازسـنجي آموزشـي در سـازمان   1379زاده، جعفر (زادگان، سيدمحمد و تركعباس

 انتشار. ميشركت سها
). و فنـون  هـا ريزي آموزشي و درسـي (روش ). نيازسنجي در برنامه1375فتحي واجارگاه، كوروش (

 كل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني. ةتهران: ادار
ريـزي  ارشـد برنامـه  كارشناسـي  ةي درسي دورها). بررسي تناسب سرفصل1380فرقاني فرد، فريبا (

ريـزي  ارشد برنامـه  ةتوسع ةبرنام كارشناسي ةنامآموزشي با نيازهاي آموزشي دانشجويان. پايان
 ان.خوراسگميآموزشي. دانشگاه آزاد اسال
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سـيد   مشايخ و ةفريد ةريزي استراتژيك در نظام آموزشي. ترجمكافمن، راجر و هرمن، جري. برنامه

 انتشار. مي). تهران: شركت سها1374زادگان (محمد عباس
دانشـگاه فردوسـي مشـهد.     مـي اجراي طرح آموزش اعضاي هيئـت عل  .)1377ابراهيم ( محمدزاده،

 دانشگاه فردوسي مشهد.  
 ). تهران: مدرسه.1371علي نفيسي ( ةآموزش و پرورش. ترجم ةنديآ گذاري برايرمايه، ژ . سهلك
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 بخش سه در سرزمين آمايش اساس بر مهارتي يهاآموزش نيازسنجي
 كرمان استان :موردي مطالعة ،خدمات و كشاورزي صنعت،

 1رفسنجاني نژادميابراهي مهدي دكتر
  2زينلي سينا 

 3توسلي مرجان 
 4نژاد شعبان مرجان

 چكيده
 و متخصص افراد به كار بازار افزونروز نياز و شغلي موفقيت در مهارتي يهاآموزش نقش به توجه با

 با مطابق آموزشي يهادوره برگزاري ايحرفه و فني سازمان اهداف از يكي اينكه به نظر و كاردان،
 است. برخوردار بااليي ميتاه از زمينه اين در ميعل مطالعات انجام است، جامعه نياز مورد يهامهارت

 اتالف نوعي واقع در جامع آموزشي ريزيبرنامه يك ةتهي بدون مهارتي يهاآموزش يهادوره ارائة
 حال ست.ا آموزشي نيازسنجي آموزشي، ريزيبرنامه هر اجراي در گام اولين باشد.مي زشمندرا منابع

 به آموزشي يهادوره كارايي پذيرد، صورت سرزمين آمايش فرايند مبناي بر نيازسنجي اين اگر
 به جامعه و طبيعت انسان، بين رابطة تنظيم با زمينسر آمايش مطالعات رسيد. خواهد حداكثر

 و مادي رفاه موجبات كه پردازدمي منطقه در موجود نسبي يهامزيت و هاپتانسيل شناسايي
 نيازهاي از جامع طرح يك ارائة پژوهش اين اصلي هدف ساخت. خواهد فراهم را جامعه اجتماعي

 خدمات و كشاورزي صنعت، يهابخش در اهآن بندياولويت و كرمان استان مهارتي يهاآموزش
 دلفي فن طريق از هاداده و است جهاني نيازسنجي الگوي استفاده، مورد نيازسنجي الگوي است.
 توصيفي، نوع از روش و ماهيت اساس بر و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين اند.شده آوريجمع

 معرفي به كرمان استان سرزمين آمايش ردةگست لعاتمطا به استناد با نوشتار، اين در است. پيمايشي
 مشاغلي و هاحرفه آن ،هامزيت اين باالي حجم دليل به سپس .يمپرداخت استان اين نسبي يهامزيت

 كاري يهاحوزه با همچنين و داشته ارجحيت شدهياد بخش سه از يك هر در كه كرديم انتخاب را
 نيازهاي خبرگان و كارشناسان با مصاحبه طريق از ،تنهاي در اند.بوده مرتبط ايحرفه و فني سازمان
 به هادوره اين آموزشي محتواي براي راهكارهايي و كرده شناسايي را هاحرفه و مشاغل اين آموزشي
 گرديد. پيشنهاد كرمان استان ايحرفه و فني سازمان

 
 كرمان. استان سرزمين، آمايش مهارتي، هايآموزش نيازسنجي :يكليد واژگان

Email:ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir    عضو عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، .1
 .. كارشناس ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان2
 .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان3
 .ريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان. دانشجوي كارشناسي ارشد مدي4
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 مقدمه
 با نيازسنجي فرايند است. آموزشي نيازسنجي آموزشي، يهابرنامه اجراي در گام اولين

 در كه دو اين بين شكاف پيداكردن در سعي مطلوب استانداردهاي و موجود وضع مقايسة
 و كارايي نيازها اين برمبناي آموزشي يهادوره تهية .دارد ستا آموزشي نيازهاي همان واقع

 انسان، بين رابطة تنظيم با سرزمين آمايش فرايند رساند.مي حداكثر به را هادوره اثربخشي
 سرزمين فضايي و انساني امكانات جميع از را بهينه برداريبهره موجبات جامعه، و طبيعت

 نسبي يهامزيت و هاپتانسيل شناسايي به سرزمين آمايش مطالعات ،واقع در آورد.مي فراهم
 آنجا از سازد. هدفمندتر را كالن و خرد يهاريزيبرنامه انجام تا ردازدپمي منطقه در موجود

 جامعه نياز مورد آموزشي يهادوره برگزاري ايحرفه و فني سازمان اهداف از يكي كه
 آمايش اساسبر مهارتي يهاآموزش نيازسنجي با است شده تالش پژوهش اين در باشد،مي

 براي امكان اين كرمان استان سطح در خدمات و كشاورزي صنعت، بخش سه در سرزمين
 كند. برگزار استان در موجود آموزشي نيازهاي اساس بر را هادوره اين تا شود فراهم سازمان

 آمايش و آموزشي نيازسنجي نيازسنجي، همچون بحث كليدي مفاهيم معرفي به ابتدا در
 ايران در زمينسر آمايش تحوالت سير به نگاهي سپس ،است شده پرداخته سرزمين

 بيان و خدمات و كشاورزي صنعت، بخش سه از يك هر مختصر معرفي از بعد و ايمداشته
 اين در موجود نسبي يهامزيت و هاپتانسيل و كرمان استان معرفي به اقتصاد در هاآن نقش

 و كرمان استان سرزمين آمايش گستردة مطالعات به استناد با ،يتنها در پرداختيم. منطقه
 از گروه هر افزودة ازرش سهم بررسي به دياقتصا ةعمد هايفعاليت ةگان15 يهاگروه رفيمع

 يهاگروه استان، در نسبي مزيت داراي ةعمد يهافعاليت كرمان، استان ةافزود ارزش كل
 ارزش از اقتصادي هايبخش سهم و نسبي مزيت داراي يئجز يهافعاليت گانه، 72 فرعي
 م.پرداختي استان ةافزود

 تحقيق روش
 پيمايشي ،توصيفي نوع از روش و ماهيت اساس بر و كاربردي هدف  نظر از پژوهش اين

 ماريآ نمونة از نظرخواهي و مصاحبه نتايج و هاداده آوريجمع براي شدهاستفاده ابزار .است
 و صنعت كشاورزي، هايبخش ةتابع واحدهاي مراكز سرپرست يا و رئيس يعني نظر مورد

 در شاغل افراد شامل آماري ةجامع .است شده استفاده هاادهد كرمان ستانا خدمات
 و باشدمي كرمان استان ما آماري ةنمون مربوطه هايسازمان .باشدمي نظر مورد هايبخش
 و توصيفي هايروش دلفي، فن از استفاده با آموزشي سنجينياز از پس  هاداده تحليل تجزيه
 .تاس شده انجام محتوا تحليل

 موضوعات و مفاهيم بيان
 آموزشي سنجينياز

 كه چرا .باشد نياز از ديگر بنديتقسيم يك تواندمي آموزش و نياز ةواژ دو آمدن هم كنار در
 نيازها گونهاين و باشند رفع قابل آموزش طريق از كه شودمي اطالق نيازهايي به آموزشي نياز
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 ،1379 زادگان،عباس و زادهترك( شوندمي حمطر نگرشي و مهارتي دانشي، يهاحوزه در تنها
 زدگوش را معيني يهاآموزش اهميت و ضرورت نيازها، از دسته اين ،عبارتي به ).58 ص
 دانش يا و هاتوانايي ،هاويژگي حسب بر نياز ،يادگيري و آموزش ةزمين در ،بنابراين كنند.مي

 آن از يادگيرندگان از گروهي يا و يادگيرنده است الزم كه شودمي تعريف ييهانگرش و
 ).79،ص1380بيگي، (ميرزا هستند آن فاقد حاضر حال در ولي باشند؛ برخوردار
 و باشدمي آنها بندياولويت و آموزشي نيازهاي تعيين ،آموزشي ريزيبرنامه در اول گام

 يابد.مي تحقق ،است گرفته نام آموزشي نيازسنجي كه فعاليتي طريق از مهم امر اين
 و آوريجمع نيازها مورد در اطالعات آن طريق از كه است فرآيندي نوانع به نيازسنجي

 كه گفت توانمي ،برنامه يك اثربخشي در نيازسنجي ةمقول اهميت به توجه با شود.مي تحليل
 را افراد مشاركت نيازسنجي، ،ديگر طرفي از باشد.مي ريزيبرنامه ناپذيرجدايي جزء نيازسنجي

 در كنند. بيان را خود مختلف نظراتنقطه توانندمي افراد و شودمي منجر ريزيهبرنام در
 فراهم برنامه در آنها بيشتر فعاليت ةزمين هاگيريتصميم در آنها كردن درگير با نتيجه

 از شود.مي هابرنامه اجراي و طراحي در تريمثبت گيريجهت به منجر امر اين و شودمي
 اقتصادي لحاظبه نيازسنجي باشد.مي داراولويت نيازهاي گزينش ،ينيازسنج ديگر محاسن

 ريزانبرنامه به نيازسنجي قطع طوربه محدود منابع به توجه با كه چرا ،باشدمي صرفهبه نيز
 بيشتري اهميت و ضرورت از كه بدهند قرار توجه مورد را نيازهايي تا كندمي كمك

 )1389 ،حسن ،فرهمندخواه( برخوردارند
 داند:مي زير مراحل شامل را برنامه طراحي يهاگام تابا هيلدا

 تجربيات انتخاب محتوا، سازماندهي محتوا، انتخاب اهداف، تدوين نيازها، تشخيص
 وسايل و هاروش شود ارزشيابي بايد آنچه تعيين و يادگيري تجربيات سازماندهي يادگيري،
 ).71 ص ،1380 ميرزابيگي،( ارزشيابي

 رزمينس مايشآ
 آراستن، معني به آمادن و آمودن فعل ةريش از كه است فارسي نوين ةمكل آمايش ةواژ

 فرانسه زبان در Amenager ةواژ از كه است كردن آماده و دنآور در ريشه به آميختن،
 و فضا انسان، عنصر سه بين تعادل ايجاد سرزمين آمايش ،مفهوم لحاظ به است. شده اقتباس
 و اقليم بحث فضا با ارتباط در مديريت، ةمقول انسان با ارتباط در كه ستا شده تعريف فعاليت

 از تلفيقي آمايش مفهوم يعني شود.مي مطرح ريزيبرنامه و برنامه ةمقول فعاليت با رابطه در
 ).3_2,ص1389خنيفر؛( است. شناسيجامعه و جغرافيا اقتصاد، و مديريت علم سه

 ةنحو همان كه بدهد جديد بعدي ريزي،مهبرنا هب كه است اين سرزمين آمايش هدف 
 . است ملي سرزمين سراسر در هافعاليت و هاانسان يابيسازمان و توزيع
 مشخص هافعاليت توزيع كلي مشيخط و سياست سرزمين آمايش ريزيبرنامه در

 نظر دمور كشور اراضي از استفاده ةنحو و هاگاهسكونت و جمعيت جغرافيايي توزيع و شودمي
 ).3،ص1389دهكردي؛ ؛زادگان شريف( است

 ريزيبرنامه و مديريت حلراه ترينارزان و مؤثرترين بهترين، سرزمين آمايش
 مطالعات روند در املع ترينمهم ست.ا اجتماعي رفاه و اقتصادي يهامؤلفه زيست،محيط
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 خود با سرزمين يا ينزم زيرا باشد.مي زمين عامل منطقه سطح در ويژهبه ريزي،برنامه براي

 بشري اجتماعي و توليدي يهافعاليت ةكلي مهد سرزمين داراست. را منطقه معناي و مفهوم
 گيرد،مي جان كشاورزي شود،مي پخش جمعيت آن بر كه است زمين اين حقيقت در ست.ا

 شكل آن روي بر بشري اجتماعي و زيستي يهاواكنش و هاكنش و شودمي پا بر صنعت
 و هابافعاليت ازآن استفاده ةنحو و زمين بين نسبي و منطقي تعادل يك ايجاد پس .گيردمي

 ،بنابراين .)3،ص1389(خنيفر؛ شودمي ضروري و الزم آن روي بر هاانسان عملكردهاي
 سرزمين آمايش كه چرا ،شودمي مشخص اينجا در سرزمين آمايش موضوع ضرورت و اهميت
 كند.مي اهمفر را ليدتعا چنين ايجاد امكان

 فرانسه كشور به سرزمين آمايش ميعل و نوين پارادايم آكادميك و مدون سابقة
 مختلف مناطق توازن و تعديل و جهاني دوم جنگ يهاخرابي ترميم انگيزة با كه گرددميبر

 مبناي بر و تدوين جهان در را سرزمين آمايش اصول و مباني بارنخستين براي خود، سرزمين
 ،1388 (محمودي؛ آوردند در اجرا مرحلة به نيز را خود ملي بزرگ يهاطرح يمتما هاآن
 ).3ص

 هابخش معرفي
 كشاورزي بخش

 شودمي شناخته كشور اقتصادي يهابخش تواناترين و ترينمهم از يكي عنوانبه بخش اين
 توجه با، طرفي از است. داده اختصاص خود به را داخلي ناخالص توليد از درصد23 حدود كه
 و تبديلي، صنايع مانند اقتصادي، يهابخش ساير با بخش اين پيشين و پسين ارتباط به

 تجارت و اقتصاد در بخش اين اهميت به كشاورزي، محصوالت از برخي توليد در ايران مزيت
 آمايش برنامة ).3-1؛ص1382ديان؛هاسامتي، اكبري،( شودمي برده پي بيشتر ايران خارجي

 بخش از دولت يهاحمايت كردن هدفمند براي مؤثري بسيار ابزار ندتوامي سرزمين
 ).2،ص1390 (بيات؛ باشد هاحمايت اين بيشتر هرچه بودن ثمر مثمر و كشاورزي

 معدن و صنعت بخش
 اقتصادي، هايبخش ديگر با پسين و پيشين گستردة پيوندهاي داشتن علّت به صنعت بخش

 جمعيت افزايش به صنعت رو،توسعة اين از .كندمي عمل اقتصاد برندة پيش موتور همچون
 جمعيت، بودن جوان ايران، در .انجامد مي سرانه درآمد رفتن باال و افزوده ارزش رشد شاغل،

 كهنگي و يكسو از نفت فروش به اقتصاد وابستگي و وارداتي فزايندة نيازهاي بيكاري،
 ديگر، سوي از سرمايه تشكيل پايين نرخ و توليد عوامل اندك وري بهره توليد، يهاشيوه

 زمان هر از بيش را صنعت بخش در اشتغال و توليد رشد روند به پرداختن ضرورت
 براي معدن و صنعت آمايش طرح .)2-1،ص1390(كريمي،كشاورزي؛ كندمي ديگرآشكار

 ياهقابليت و امكانات از گيريبهره با كشور معدني و صنعتي ةتوسع در توازن و تعادل ايجاد
 ساختيزير و طبيعي و انساني منابع بالفعل و بالقوه امكانات به توجه و هااستان متنوع
 .باشدمي كشور مختلف هاياستان
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 خدمات بخش
 موضوع اين مبين اخير ةده دو در اقتصاد ةعرص در پذيرفتهصورت اقتصادي تحوالت ةمالحظ

 كه پيوسته وقوعبه صنعتي دماتخ ويژههب و خدمات ةحوز در تحوالت بيشترين كه باشدمي
 اهتمام و توجه ،رواين از است. الكترونيكي تجارت و مخابرات افزار،نرم صنعت بحث آن ةنمون

 ضروري آن كردن پذيرتررقابت همچنين و آن به نگرش ةنحو تغيير ةزمين در بخش اين به
  .رسدمي نظرهب

 حائز نيز آن تجاري ابعاد بلكه ،ستني توجه خور در آن داخلي بعد از تنها خدمات اهميت
 درآمد ةعمد منابع از يكي خدمات صادرات حاضر حال در كهطوريهب .است اهميت

 اقتصادي). امور وزارت( .باشدمي جهان كشورهاي

 كرمان استان و سرزمين آمايش
 كل مساحت از درصد08/11( مربع كيلومتر 182301 معادل مساحتي با كرمان استان
 هاياستان به شمال از كه باشدمي كشور پهناور استان اولين 2،938،988 جمعيت و كشور)

 به جنوب از و فارس استان به غرب از ،بلوچستان و سيستان استان به شرق از ،يزد و خراسان
 استان حاضر حال در كشوري، تقسيمات آخرين برطبق شود.مي محدود هرمزگان استان
 و باشدمي مسكوني آبادي 5937 و دهستان 143 شهر، 53 بخش، 39 شهرستان، 21 داراي

 زرند، جنوب، رودبار، رفسنجان، راور، جيرفت، بم؛ بردسير، بافت، كرمان، آن يهاشهرستان
 انواع هوايي و آب تنوع علتبه كرمان استان در باشند.مي غيره و شهربابك سيرجان،

 خود به را كشور يهاباغ سطح درصد 30 حدود و گرددمي كشت باغي و كشاورزي محصوالت
 و روستايي دامداري بر عالوه كه شده موجب همچنين هوايي و آب تنوع است. داده اختصاص
 پرورش ةزمين در صنعتي و شهري دامداري در گاو، و گوسفند بز، پرورش ةزمين در عشايري
 فعاليت مه قناري مانند زينتي پرندگان و عسل زنبور بلدرچين، گوشتي، بوقلمون شترمرغ،

 صنعتي واحد 1200و صنعتي ناحيه 19 و شهرك 18 داراي كرمان استان باشد. داشته
 تعداد است. دهش گذاريسرمايه صنعت بخش در ريال ميليارد هزار 40 حدود در و باشدمي

 دارند اشتغال معدن بخش در نفر 22000 حدود و دارد وجود استان اين در معدن فقره 232
 فرآيند با است. ريال ميليون 5 حدود بخش اين در گرفته صورت يهاگذاريسرمايه و

 قرار صنعتي بزرگ تحول ةآستان در استان معدني، و صنعتي آمايش طرح در شدهتعريف
 .است گرفته

 كرمان استان نسبي يهامزيت
 نسبي يهامزيت از برخي معرفي به كرمان استان توسعة ملي سند به استناد با سمتق اين در
 پردازيم.مي استان اين يهاانسيلپت و

 .غيره و آهن سنگ، ذغال مس، قبيل از غيرفلزي و فلزي غني معدني يهاپتانسيل از برخورداري�
 .باال صادراتي توان با بزرگ صنايع وجود�
 پسته، نظير محصوالتي ويژهبه كشاورزي توليدات بخش در فراوان نسبي يهامزيت وجود�

 . صادراتي يهاقابليت با غيره و گردو خرما، مركبات،
 .كشاورزي محصوالت جنبي و تبديلي صنايعة توسع باالي توان�
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 جلب زمينة در تاريخي و فرهنگي يستي،ز تنوع طبيعي، گوناگون يهاجاذبه از منديبهره�

 داخلي. و خارجي توريسم
 ترانزيتي. محورهاي مسير در قرارگيري و شرقي جنوب در جغرافيايي ويژة موقعيت�

 تحقيقة سابق
 از: عبارتند آموزشي نيازسنجي موضوع ةزمين در شدهانجام تحقيقات ةجمل از  

 هدف با كه )1389( پتروشيمي فناوري و پژوهش شركت در آموزشي نيازسنجي�
 و پژوهش شركت )R&D(ة توسع و تحقيق بخش در آموزشي نيازهاي شناخت
 .است گرفته صورت پژوهشگران توانمندسازي براي ميپتروشي

 عبدالمحمد ،(داودمجتهد آموزشي نيازسنجي براي پيشنهادي مدل ،مماس مدل�
 هايطرح اجراي حين در مقاله اين نگارندگان )2004سروش، خايقي فريبا ،مهدي

 هايمدل بررسي و كشور هايسازمان مشكالت با آشنايي و آموزشي نيازسنجي
 را مماس مدل عنوان تتح اييافتهتكامل و تلفيقي مدل زمينه، اين در موجود
 ءاجرا به تهران استان مخابرات و ايران مياسال جمهوري پست شركت دو در و طراحي

 گذاشتند.
 زيراند: قرار به گرفته صورت سرزمين آمايش ةزمين در كه تحقيقاتي جمله از همچنين

 (دكتر ايران شرق جنوب در محيطي ريزيبرنامه در آن كاربرد و سرزمين آمايش�
 و فكري مباني معرفي به ابتدا در نويسنده كتاب اين در. )1389زاده، براهيما عيسي
 در شرق محورهتوسع طرح ةمصوب به سپس است. هپرداخت سرزمين آمايش نظري
 و بازرگاني بناهاي زير معدن، و صنعت طبيعي، منابع و كشاورزي قبيل از ماده دوازده

 با بلوچستان و سيستان مكاني ـ ييفضا اندازچشم آن از پس كند.مي اشاره جمعيت
 .گيردمي قرار تحليل و تجزيه مورد محيطي نگرش

 پراكندگي كنترل از استفاده با شدهگيرياندازه سرزمين آمايش تطبيقي وريبهره�
 زاك، مارسينس سيمون لوكس،هاماري (جين لهستان و بلژيك هلند، موارد شهري،

 تئوري در را تطبيقي وريبهره مفهوم ددار قصد مقاله اين )2012؛١كرابن اروين
ه مقال اين است. شده انجام شهري پراكندگي كنترل بر تمركز با كه دهد قرار مايشآ

 آمايش كاربرد خصوصدر هماهنگي يهامكانيسم مدل دو بر نظري چوبرچادر 
 و بلژيك هلند، در موردي مطالعات از استفاده با و نهادي تغييرات توضيح و سرزمين

  است. شده استخراج تانلهس

 گيرينتيجه و بحث
 در آنها اهميت ديدگاه از كرمان استان اقتصادي يهافعاليت وضعيت بررسي براي

 اقتصادي هايفعاليت ةگان15 يهاگروه در كلي سطح 2 در را بررسي اين استان ةافزودارزش
  ايم.داده قرار بررسي مورد آن ةگان72 يهاگروه همچنين و

 

1. Jean-Marie Halleux, Szymon Marcinczak, Erwin van der Krabben 
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 گانه 15 اصلي يهاگروه -الف

رديف كد هافعاليت شرح
 1 0-1 جنگلداري و شكار ،كشاورزي

 2 0-2 گيريماهي
 3 0-3 معدن
 4 0-4 صنعت

 5 0-5 طبيعي گاز و برق آب، مينأت
 6 0-6 ساختمان

كاالها و نقليه وسايل تعمير ،فروشي خرده،فروشيعمده 7-0 7 
 8 0-8 رستوران و هتل

 9 0-9 ارتباطات و نبارداريا ،نقل و حمل
0-10 مالي يهاگريواسطه 10 

0-11 كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت، 11 
0-12 شهري خدمات و ميعمو امور ةادار 12 

0-13 آموزش 13 
0-14 اجتماعي مددكاري و بهداشت 14 

0-15 خانگي و شخصي اجتماعي عمومي، خدمات ساير 15 
 ايران آمار مركز خذ:أم

 1384 تا 1379 هايسال در كرمان استان در نسبي مزيت داراي ةعمد هايفعاليت
  يهابخش از

 گانه15
 1379سال

LQ 
 1380سال

LQ 
 1381سال

LQ 
 1382سال

LQ 
 1383سال

LQ 
 1384سال

LQ 
 69/1 73/1 68/1 52/1 41/1 21/1 آموزش

 امور ةادار
 و ميعمو
 11/1 16/1 07/1 02/1 05/1 شهري خدمات

 و اشتبهد
 مددكاري
 08/1 12/1 16/1 12/1 03/1  اجتماعي

 برق آب، تأمين
 72/1 43/1 03/1 03/1   طبيعي گاز و

 08/1 04/1 ساختمان
 04/1 13/1 11/1 19/1 05/1 صنعت
شكار كشاورزي،

 71/2 99/2 72/2 68/2 49/2 47/3 جنگلداري و

 01/1 01/1رستوران و هتل
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     :vai      استان ةافزود رزشا  a كاالي در i 
  :vat                                                   استان ةافزود ارزش كل  a كاالها تمامي در 

vni : دركاالي كشور ةافزود ارزش i 
vnt                          :كشور ةافزود ارزش كل a كاالها تمامي در 

 گانه 72 فرعي يهاگروه -ب
 كدگذاري و بنديتقسيم زير صورت به اقتصادي مهم هايفعاليت گانه 72 يهاگروه در

 سمت عدد و است كلي گروه شماره ةدهندنشان كد، چپ سمت عدد هاكدگذاري در اند.شده
 باشد.مي اصلي گروه در فرعي گروه ةدهندنشان راست

 رديف كد هافعاليت شرح
 1 1-1 باغداري و زراعت

 2 1-2 شكار و عسل زنبور و ابريشم كرم پرورش رغداري،م دامداري،
 3 1-3 داريجنگل
 4 2-4 گيريماهي

 5 3-5 طبيعي گاز و خام نفت
 6 3-6 معادن ساير

 7 4-7 هاآشاميدني انواع و غذايي محصوالت ساخت
 8 4-8 تنباكو و توتون از محصوالت ساخت

 9 4-9 منسوجات ساخت
 10 4-10 خز كردن رنگ و آوريعمل پوشاك، ساخت
 11 4-11 چرمي محصوالت و چرم پرداخت و دباغي

 12 4-12 چوبي محصوالت و چوب ساخت
 13 4-13 كاغذي محصوالت و كاغذ ساخت

 14 4-14 شدهضبط يهارسانه تكثير و چاپ انتشار،
ايهسته يهاسوخت و نفت ةتصفي از حاصل يهافراورده كك، ساخت 15-4 15 

 16 4-16 شيميايي محصوالت و شيميايي مواد ساخت
 17 4-17 پلتستيك و الستيك از محصوالت ساخت
 18 4-18 فلزيغير كاني از محصوالت ساير ساخت

 19 4-19 اساسي فلزات ساخت
 20 4-20 تجهيزات و التآماشين جزهب فايبريكي فلزي محصوالت ساخت
 21 4-21 ديگر ياج در نشده بنديطبقه تجهيزات و التآماشين ساخت

 22 4-22 محاسباتي و حسابداري ،دفتري التآماشين ساخت
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 رديف كد هافعاليت شرح

ديگر جاي در نشدهبنديطبقه برقي هايدستگاه و التآماشين ساخت 23-4 23 
 24 4-24 ارتباطي وسايل و هادستگاه تلويزيون، راديو ساخت

 25 4-25 ساعت انواع و دقيق ابزار ،اپتيكي ابزار پزشكي، ابزار ساخت
 26 4-26 تريلر نيم و تريلر موتوري، ةنقلي وسايل ساخت

 27 4-27 نقل و حمل تجهيزات ساير ساخت
 28 4-28 ديگر جاي در نشدهبنديطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت

 29 4-29 بازيافت
 30 5-30 برق

 31 5-31 طبيعي گاز توزيع
 32 5-32 آب

 33 6-33 مسكوني هايساختمان
 34 6-34 هاانساختم ساير

 35 7-35 كاالها و نقليه وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
 36 8-36 خوابگاه و هتل

 37 8-37 رستوران
 38 9-38 آهن راه

 39 9-39 ايجاده نقل و حمل
 40 9-40 ايلوله نقل و حمل

 41 9-41 آبي نقل و حمل
 42 9-42 هوايي نقل و حمل

 43 9-43 داريانبار و پشتيباني خدمات
 44 9-44 مخابرات و پست

10-45 بانك 45 
10-46 آنها نبياج يهافعاليت و مالي يهاگريطهسوا ساير 46 

10-47 بيمه 47 
11-48 شخصي مسكوني واحدهاي خدمات 48 
11-49 اياجاره مسكوني واحدهاي خدمات 49 

11-50 مسكونيغير واحدهاي خدمات 50 
11-51 مستغالت دالالن خدمات 51 

11-52 كار و كسب خدمات و كرايه 52 
12-53 عمومي امور 53 

12-54 شهري خدمات 54 
12-55 دفاعي امور 55 
12-56 انتظامي امور 56 
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 رديف كد هافعاليت شرح

12-57 اجباري اجتماعي مينأت 57 
13-58 دولتي ابتدايي آموزش 58 
13-59 خصوصي ابتدايي آموزش 59 

13-60 دولتي ايحرفه و فني متوسطه و ميعمو ةمتوسط آموزش 60 
13-61 خصوصي ايحرفه و فني متوسطه و ميعمو ةمتوسط آموزش 61 

13-62 دولتي عالي آموزش 62 
13-63 خصوصي عالي آموزش 63 
13-64 دولتي بزرگساالن آموزش 64 
13-65 خصوصي بزرگساالن آموزش 65 

14-66 دولتي درمان و بهداشت 66 
14-67 خصوصي درمان و بهداشت 67 

14-68 دامپزشكي 68 
14-69 اجتماعي مددكاري 69 

15-70 ورزشي و فرهنگي، تفريحي، 70 
15-71 وسياسي مذهبي 71 
15-72 خدمات ساير 72 

 
  1384 تا 1379 هايسال در كرمان استان در نسبي مزيت داراي جزئي هايفعاليت

 كدرديف
 فعاليت شرحفعاليت

 سال
1379 
LQ 

 سال
13 

80LQ

 لسا
13 

81LQ

 سال
13 

82LQ

سال
1383
LQ

سال
1384
LQ 

08/327/325/359/327/3 65/4 باغداري و زراعت 1-1 1
 پرورش مرغداري، دامداري، 2-1 2

03/112/134/152/132/1 _ ... كرم
91/112/214/283/154/1 53/1 داريجنگل 3-1 3
78/915/967/742/867/16 55/6 معادن ساير 6-3 4
 32/143/2 4/1 -- -- منسوجات ساخت 9-4 5
 از محصوالت ساخت 17-4 6

78/297/314/307/3 8/4 13/3 پالستيك و الستيك
 62/659/501/412/41/4 04/5 اساسي فلزات ساخت 19-4 7
 و آالتماشين ساخت 23-4 8

 --71/116/129/115/1 1/1 ... يهادستگاه

 نقليه لوساي ساخت 26-4 9
 -- -- -- 24/19/1 29/1 تريلر... موتوري،

62/171/2 -- -- -- -- برق 1030-5
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 كدرديف
 فعاليت شرحفعاليت

 سال
1379 
LQ 

 سال
13 

80LQ

 لسا
13 

81LQ

 سال
13 

82LQ

سال
1383
LQ

سال
1384
LQ 

96/239/381/2 44/24/2 14/2 آب 1132-5
05/123/131/129/112/1 -- هاساختمان ساير 1234-6
 --03/103/1 -- -- -- رستوران 1337-8
98/373/354/3 73/23 77/2 آهن راه 1438-9
22/146/15/157/1 1/1 -- ايلوله نقل و حمل 1540-9
 مسكوني واحدهاي خدمات1648-11

 -- --04/1 --02/1 03/1 شاخص

 واحدهاي خدمات1750-11
04/102/104/107/1 -- -- مسكونيغير

02/1 -- -- -- -- -- عمومي امور1853-12
27/132/142/147/133/1 09/1 دفاعي امور1955-12
4/112/1 09/118/12/1 -- انتظامي امور2056-12
17/115/127/149/112/1 -- اجباري اجتماعي مينأت2157-12
51/157/181/189/177/1 3/1 دولتي ابتدايي آموزش2258-13
56/189/101/262/203/2 55/1 خصوصي ابتدايي آموزش2359-13
 و ميعمو متوسطه آمورش2460-13

52/169/183/19/192/1 3/1 ... فني

 و ميعمو متوسطه آمورش2561-13
5/129/1 27/139/15/1 19/1 ... فني

17/122/134/13/136/1 04/1 دولتي عالي آموزش2662-13
 --11/133/135/132/1 -- خصوصي عالي آموزش2763-13
 65/113/117/117/11/1 3/1 دولتي بزرگساالن آموزش2864-13
14/111/1 01/107/11/1 --خصوصي بزرگساالن آموزش2965-13
42/153/154/162/146/1 15/1 دولتي درمان و بهداشت3066-14
27/107/139/143/116/1 01/1 دامپزشكي3168-14
 25/134/137/12/1 5/1 23/1 اجتماعي مددكاري3269-14

 درصد) ارقام:(  1379-84 هايسال طي استان ةافزود ارزش از اقتصادي هايبخش سهم
خدمات جمع معدن و صنعت ساختمان و مسكن كشاورزي اقتصادي سال/بخش

100.00 36.27 19.64 3.72 40.37 1379 
100.00 43.09 24.55 4.61 27.74 1380 
100.00 39.94 23.56 5.12 31.39 1381 
100.00 8.32 32.17 8.13 51.37 1382 
100.00 45.47 21.30 4.91 28.32 1383 
100.00 43.30 28.78 4.20 23.73 1384 



 ...اساس آمايش سرزمينهاي مهارتي برنيازسنجي آموزش                        

 

236 
 منابع
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 شناختي با عملكرد سازمانييتارتباط متغيرهاي جمع
موردي مراكز آموزش  ة): مطالعEFQMتعالي سازمان (مدل

 اي استان كرمانفني و حرفه
 1مهدي ابراهيمي نژاد
 2فرهاد فتاحي

 چكيده
شناختي با عملكرد سازماني در هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيت

 -اين تحقيـق از نـوع توصـيفي    .باشداستان كرمان مي ايمراكز آموزش فني و حرفه
كاركنان مراكز آموزش فني و  نفر از 300مورد مطالعه شامل  ةپيمايشي است و جامع

گيري تصادفي سـاده حجـم   باشد. با استفاده از روش نمونهاي استان كرمان ميحرفه
 شـده اسـتاندارد  ةنامـ ها از پرسشنفر تعيين گرديد. جهت گردآوري داده 168نمونه 

EFQM  شناختي استفاده شـد كـه درصـد پايـايي     مربوط به جمعيت ةنامپرسشو
محاسبه شـد.   85/0عملكرد سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ  ةنامپرسش

ها از روش آمار توصيفي و استنباطي اسـتفاده گرديـد.   منظور تجزيه و تحليل دادهبه
جنسيت با عملكرد سازماني مراكـز آمـوزش    ،يرهاي سننتايج نشان داد كه بين متغ

داري وجود ندارد ولـي بـين متغيـر سـطح     اي استان كرمان تفاوت معنيفني و حرفه
 داري وجود دارد.كاري با عملكرد سازماني تفاوت معني ةتحصيالت و سابق
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 مقدمه
پاسـخگويي،   ئترين فرآيندهاي راهبردي است كـه ضـمن ارتقـا   سنجش عملكرد يكي از مهم
معنـاي  سازد. سنجش عملكـرد بـه  هاي هر سازمان را مشخص ميميزان تحقق اهداف و برنامه

سطوح واقعي عملكرد با سطوح قبل از استقرار اصالحاتي است كـه بـا هـدف خاصـي      ةمقايس
عنوان ابزاري بـراي  هاي سنجش عملكرد به). سيستم1387ان، (ملكي و همكار اندتبيين شده

) سـنجش عملكـرد   1990( زعـم نـاني و همكـاران   انـد. بـه  پايش و اعمال نظارت طراحي شده
كه يك سازمان راهبردهايي را دنبال كند كه بـه  يند حصول اطمينان از اينآعبارت است از فر

 ).1388(رهنورد،  شودتحقق اهداف منجر مي
مديريت است. مـروري   ةهاي رشتترين ساختارها در پژوهشد سازماني يكي از مهمعملكر

 سـازد كـه عمـدتاً   خوبي آشكار ميبعدي بودن مفهوم اين مقوله را بهبر تحقيقات گذشته چند
مديريت  ةشود. تمام تحقيقات مديريتي در زميننفعان، بازار محصول و زمان ميمربوط به ذي

ماهيت خود عملكـرد داشـته    ةاي درباربرخوردار باشند: منطق تئوري قوينياز بايد از دو پيش
مقياس و متد را عرضـه دهنـد. ماننـد ديگـر      ،باشند و با توجه به تئوري كه از آن برخوردارند

هـا و سـرمايه، عملكـرد    دست آوردن مشتريان، وروديههاي مديريت، رقابت بازار براي بحوزه
سازد. بازاريـابي،  يت كسب و كارهاي مدرن امروزي ضروري ميسازماني را براي حيات و موفق

ها در عملكـرد مـورد قضـاوت    توسط نقش آن عمليات، منابع انساني و استراتژي همگي نهايتاً
الي بـاز اسـت كـه    ؤسـ  2005در سـال  1گيرند. تعريف عملكرد سـازماني از نظركربـاي  قرار مي

گيري سازگار از آن ارائه شـده  هاي اندازهتاكنون مطالعات اندكي در خصوص تعاريف و مقياس
 .)2003، 2(چين و همكاران است

براي سنجش عملكرد سازماني در عـين توجـه بـه نتـايج مشـهود اقتصـادي چـون نـرخ         
سود و از اين دست ابزارها بايد سطح خالقيـت و نـوآوري و    ةبازگشت سرمايه و افزايش حاشي

 ).1389(عالمه و مقدمي،  كردنيز افزايش سطح دانش سازماني را نيز سنجش 
 

 )EFQM( 3بنياد اروپايي مديريت كيفيت
ميالدي توسط چهارده شركت معتبر اروپايي  1998بنياد اروپايي مديريت كيفيت كه در سال 

بـيش   2005سيس گرديد، يك سازمان غيرانتفاعي است. تا سـال  أاروپا ت ةو با حمايت اتحادي
از  EFQMمركـزي  ةاند، اعضاي كميتـ عضويت داشته شركت اروپايي در اين سازمان 800از 

سال هم به  5هاي اروپايي هستند كه براي چهار سال انتخاب و به مدت مديران عامل شركت
اجرايي نيـز مركـب    ةباشند. كميتمي ،شوندعنوان عضو ذخيره كه هر سال يك بار انتخاب مي

كيفيـت   ةاالختيار در زمينـ تام ةنمايند عنوانتنها بهها بوده كه نهعضو از همان سازمان 20از 
نماينـد.  مركـزي ارائـه مـي    ةهاي الزم را بـه كميتـ  بلكه گزارش ،نمايندجامع انجام وظيفه مي

هـا و  اسـتراتژي  ةكننـد گـر و پشـتيباني  در واقع نقش هدايت EFQM اجرايي ةاعضاي كميت

1. Kirby 
2. Chin  et al 
3. European Foundation for Quality Management (EFQM) 
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تـدوين جهـت كلـي     هـا و در نهايـت  هاي عملياتي كسب و كار، نظارت بر پيشرفت طرحطرح

كشـور   19، 2005تـا سـال    ،عهـده دارنـد. همچنـين   ها را بهمناسب براي اهداف اين سازمان
موريـت ايـن   أ). م2006، 1(مك كـارتي و گريـت بنـك    اندمشاركت نموده EFQMاروپايي با 

انـداز آن در  سازمان، ايجاد يك نيـروي راهبرنـده در جهـت سـرآمدي كسـب و كـار و چشـم       
اي اروپايي در جهان است. رياست وقت اتحاديـه اروپـا بـه هنگـام امضـاي      هدرخشش سازمان

 دارد:سيس اين بنياد چنين اظهار ميأت ةنامموافقت
هـا و  تك شركتنيازهاي موفقيت براي تككيفيت يكي از پيش ءتالش براي بهبود و ارتقا

ت، نقشي اساسي صورت جمعي است. بنياد اروپايي مديريت كيفيما به ةپذيري همبراي رقابت
ديريت كيفيت در اروپـا داشـته   م ةهاي اروپايي براي توسعدر جهت ترغيب و كمك به شركت

 ).1385حسيني و نجمي، ( است
 EFQM: معيارهاي الگوي 1نگاره
 %50توانمندسازها   %50نتايج

 )1385منبع: حسيني و نجمي، (نوآوري و يادگيري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شوند:مطرح ميشرح ذيل همعيار اين الگو ب 9

موريت سازمان را تدوين و دسترسي به آن را تسـهيل  أانداز و م: رهبران سرآمد، چشمرهبري
هاي مورد نياز براي موفقيت پايدار سازمان را ايجاد كرده، بـا  ها و سيستمها ارزشكنند. آنمي

والت سـازمان  آورند، در دوران تغييـر و تحـ  در مي ءها را به اجراعمل و رفتار مناسب خود آن
گيري سـازمان را متحـول سـاخته،    قادرند جهت ،جا كه الزم باشدمقاصدشان ثبات دارد و هر

 ).2007، 2(النگ باتم ديگران را به پيروي از آن ترغيب كنند
موريـت و آرمـان خـود را از طريـق ايجـاد و      أهاي سـرآمد م : سازمانخط مشي و استراتژي

نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فع ذيتدوين يك استراتژي و متمركز بر منا
منظور تحقـق  ها، اهداف و فرايندها بهها، برنامهمشيآورند. خطكنند به اجرا در ميفعاليت مي

 شوند.ها تدوين و جاري مياستراتژي

1. Mccarthy&Greatbank 
2. Longbottom 
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كاركنان خـود را در سـطح فـردي، تيمـي و      ةهاي سرآمد تمامي توان بالقو: سازمانكاركنان

 گيرند.زماني مديريت كرده، توسعه داده و از آن بهره ميسا
هـاي تجـاري و بيرونـي،    هـا و همكـاري  هـاي سـرآمد، مشـاركت   : سازمانها و منابعشراكت

مشـي و اسـتراتژي و اجـراي    منظور حمايـت از خـط  كنندگان و منابع داخلي خود را بهمينأت
 د.كننريزي و مديريت مياثربخش فرايندهاي خود، برنامه

منظـور كسـب رضـايت كامـل و ايجـاد      هاي سرآمد، فرايندهاي خود را بـه سازمان فرآيندها:
نفعـان طراحــي نمـوده، مــديريت كـرده و توســعه    ارزش افـزوده بــراي مشـتريان و ســاير ذي  

 بخشند.مي
طور فراگيري نتايج مهم مـرتبط بـا مشـتريان خـود را     هاي سرآمد به: سازماننتايج مشتري

 يابند.ها دست ميرده و به آنگيري كاندازه
طور فراگيـر نتـايج مهـم مـرتبط بـا كاركنـان خـود را        هاي سرآمد به: سازماننتايج كاركنان

 يابند.ها دست ميگيري كرده و به آناندازه
اين اندازه از طريق  :عنوان مثالها: بيانگر ادراكات كاركنان از سازمان است. بهالف) مقياس

 آيند.دست مييافته بههاي ساختارها و ارزيابياي نمونه، مصاحبههها، گروهنظرسنجي
هاي داخلي هستند كه توسط سـازمان  ها، شاخصهاي عملكردي: اين شاخصب) شاخص

بيني ادراكات آنـان  بيني و بهبود عملكرد كاركنان سازمان و پيشمنظور پايش، درك، پيشبه
 ).1391(اكبري، شوندكار گرفته ميبه

گيـري  طور فراگير نتايج مهم مرتبط بـا جامعـه را انـدازه   هاي سرآمد به: سازمانجامعه نتايج
 يابند.ها دست ميكرده و به آن

 ها، بيانگر ادراكات جامعه از سازمان است.هاي ادراكي: اين مقياسالف) مقياس
هاي داخلي هستند كه توسط سـازمان  ها، شاخصهاي عملكردي: اين شاخصب) شاخص

بينـي ادراكـات جامعـه    بينـي و بهبـود عملكـرد سـازمان و پـيش     نظور پايش، درك، پيشمبه
 شوند.كارگرفته ميبه

طور فراگير نتايج مهم مرتبط با عناصـر اصـلي   هاي سرآمد به: سازماننتايج كليدي عملكرد
 يابند.ها دست ميگيري كرده و به آنمشي و استراتژي را اندازهخط

سازمان هسـتند   ةريزي شدها، نتايج كليدي برنامهدي: اين شاخصالف) دستاوردهاي كلي
 مدت آن است.مدت و كوتاهكه وابسته به اهداف بلند

هـاي عمليـاتي هسـتند كـه     هـا، شـاخص  هاي كليدي عملكـرد: ايـن شـاخص   ب) شاخص
 دهـد منظور پايش و درك فرايندها و بهبود احتمـالي و امتيـازات هـر معيـار را نشـان مـي      به

 ).1385ي و نجمي، (حسين
هـاي مـديريت   ثير فعاليـت أبررسـي تـ  ") تحقيقي را با عنـوان  1389( محقر و همكارانش

هـاي  ها به اين نتيجه دست يافتند كـه فعاليـت  آن انجام دادند. "هاكيفيت بر عملكرد سازمان
سيستم مـديريت كيفيـت بـر معيارهـاي عملكـردي رضـايت كاركنـان، رضـايت مشـتريان و          

ها بر معيـار نتـايج   ثيرگذاري اين فعاليتأثير مثبت و معنادار داشته ولي تأاني تاثربخشي سازم
عنـوان  ها بيان كردند كه مديريت كيفيـت بايـد نـه تنهـا بـه     ييد نشده است. آنأمالي و بازار ت

عنوان بخشي از استراتژي كـالن سـازماني   اي از تغييرات مهندسي تكنولوژي، بلكه بهمجموعه
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مـدار بـوده و   بايد مشـتري ها سازمان ميسازي اين استراتژيگيرد. براي پيادهمورد توجه قرار 

پـذير و قابـل اعتمـادي داشـته و     كننـدگان انعطـاف  مينأهاي خود را حفظ كنـد. تـ  صالحيت
 دهد. ءگيري را از راه آموزش و توانمندسازي ارتقامشاركت كاركنان در فرايند تصميم

ـ "با عنوان  ) تحقيقي را1389( باقري و تواليي ثير تعهـد سـازماني بـر عملكـرد     أبررسي ت
ترين نتايج تعهد كاركنان بـه  ها به اين نتيجه دست يافتند كه مهمنانجام دادند. آ "هاسازمان

عبارتند از: افزايش خالقيـت و نـوآوري كاركنـان،     ،ثرندؤسازمان كه بر روي عملكرد سازمان م
اس رضايت، تعلق، وابستگي و دلبستگي كاركنـان  افزايش ماندگاري كاركنان در سازمان، احس

ها، كاهش خروج كاركنان از سازمان، رفتـار اجتمـاعي   تر آنبه سازمان، عملكرد شغلي مطلوب
دوستي و كمك به همكاران و كاهش استرس شغلي خواهـد شـد   فعال، عدم غيبت از كار، نوع

وري سازمان را در پي دارد. هرههاي مالي سازمان و افزايش اثربخشي و بكه در نهايت موفقيت
شده و جامعـه را از منفعـت سـازمان و تـالش     اين نتايج موجب تعالي و كسب اهداف سازماني

 نمايد.مند ميكاركنان بهره

 تعريف مفهومي
: عملكرد سازمان شاخصي است كه چگونگي تحقق اهداف يـك سـازمان يـا    1عملكرد سازمان

 ).2007، 2(هو نمايدگيري ميسسه را اندازهؤم

 تعريف عملياتي
هـاي  لفـه ؤم ةوسـيل هنامـه و بـ  هاي پرسشعملكرد سازماني: در اين تحقيق با استفاده از گويه

مشي و استراتژي، كاركنان، مشاركت، فرايندها، نتايج مشـتري، نتـايج كاركنـان،    رهبري، خط
 شود.نتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد تعريف مي

 تحقيق)االت ؤس( فرضيات تحقيق
 ها متفاوت است.عملكرد سازمان بين جنسيت -
 عملكرد سازمان بين سطوح مختلف تحصيالت متفاوت است. -
 هاي مختلف سني متفاوت است.عملكرد سازمان بين رده -
 عملكرد سازمان بين سنوات مختلف خدمت متفاوت است. -

 شناسي تحقيقروش
تـوان از نـوع تحقيقـات    . اين تحقيق را ميباشدتحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي مي

 يابي) است.(زمينه رد. روش انجام اين تحقيق پيمايشيحساب آوميداني به
اي اسـتان كرمـان   كاركنان مراكز آموزش فنـي و حرفـه   ةآماري اين تحقيق را كلي ةجامع

نفر بوده و از اين تعـداد بـا اسـتفاده از     300مان تحقيق دهند. تعداد كاركنان در زتشكيل مي
نمونـه انتخـاب    ةعنوان جامعـ نفر به 168گيري تصادفي ساده فرمول كوكران و به روش نمونه

1. Organizational Performance 
2. Ho 
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هـا بـا اسـتفاده از آمـار اسـتنباطي از      باشد. دادهنامه ميشدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسش

منظـور  رد تجزيه و تحليل قـرار گرفتنـد. بـه   مو )ANOVA( طرفهطريق تحليل واريانس يك
(نظـرات متخصصـين).    ها از روش اعتبار محتوايي استفاده شده استنامهتعيين روايي پرسش

بـا   نامهپايايي اين پرسش درصد محاسبه شد. 90عملكرد سازمان به ميزان  ةنامروايي پرسش
 درصد محاسبه شد. 85 1استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد

 هايافته
 ةشناختي مانند جنسيت، سطح تحصـيالت، رد در اين تحقيق، ارتباط بين متغيرهاي جمعيت

 )ANOVAطرفـه ( كاري با عملكرد سازمان با استفاده از تحليل واريـانس يـك   ةسني و سابق
 گيرد.مورد بررسي قرار مي

 باشد:صورت زير ميهآماري ب ةشناختي نمونوضعيت متغيرهاي جمعيت
 

 شناختيوضعيت متغيرهاي جمعيت .1جدول 
درصد فراوانيفراوانيشناختيمتغيرهاي جمعيت

 %60 97 مرد جنسيت
 %40 64 زن

 سن
30-20 44 27,3% 
40-30 88 54,7% 
50-40 27 16,8% 
 %1,2 2 به باال 50

سطح تحصيالت
 %6,2 10 ديپلم

 %26,7 43فوق ديپلم
 %61,5 99 ليسانس

 %5,6 9فوق ليسانس

سنوات خدمت

5-0 45 28% 
10-5 58 36% 
15-10 36 22,4% 
20-15 17 10,6% 
 %3 5 به باال 20

 ها متفاوت است.: عملكرد سازمان بين جنسيت1 ةفرضي
H0دار نيست.: اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين زن و مرد معني 
H1 :دار است.اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين زن و مرد معني 

1.Test-Retest 
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دهـد جنسـيت بـر عملكـرد     بررسي متغير جنسيت بر متغير عملكرد سـازمان نشـان مـي   

است كه باعـث پـذيرش    05/0زيرا مقدار احتمال معناداري بيش از  ،ثير استأسازمان بدون ت
ـ     مرد و زن) مي ة(برابري ميانگين نمون فرض صفر مـورد   ةشـود. يعنـي مـرد و زن بـودن نمون

 ).2(جدول  ي نداردبررسي تفاوت معنادار
 

 نتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين جنسيت و عملكرد سازمان ةخالص .2جدول

منبع  متغير
 تغييرات

مجموع 
 مربعات

 ةدرج
 آزادي

ميانگين 
مقدار  F مربعات

 معناداري
 

عملكرد 
 سازمان

بين گروهي
درون 
 گروهي

148/0 
 
985/46 

1 
 
159 

148/0 
 
296/0 

500/0481/0 

    160 133/47 جموعم 

 : عملكرد سازمان بين سطوح مختلف تحصيالت متفاوت است.2 ةفرضي
H0دار نيست.: اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين سطوح مختلف تحصيلي معني 
H1 :دار است.اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين سطوح مختلف تحصيلي معني 

دهـد كـه سـطوح    سـازماني نشـان مـي    بررسي متغير سطح تحصيالت بر متغير عملكـرد 
است كه  05/0از  زيرا مقدار احتمال معناداري كمتر ،ثير داردأتحصيالت بر عملكرد سازمان ت

شـود. يعنـي سـطوح    مي (برابري ميانگين سطوح تحصيلي نمونه) اين امر باعث رد فرض صفر
وت بـين سـطوح   مورد بررسي تفاوت معناداري دارد. براي بررسي تفـا  ةمختلف تحصيلي نمون

 ).4(جدول  شود.تحصيلي از آزمون توكي استفاده مي
 

 نتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين تحصيالت و عملكرد سازماني ةخالص .3جدول

مجموع منبع تغييرات متغير
ميانگين آزادي ةدرج مربعات

مقدار  F مربعات
معناداري

عملكرد 
 سازمان

 بين گروهي
 درون گروهي

120/3 
 
013/44 

3 
 
157 

040/1 
 
280/0 

710/3013/0 

    160 133/47 مجموع 
 

 داري آزمون توكي مربوط به سطح تحصيالت و عملكرد سازماننتايج آماري معني ةخالص .4جدول
سطوح  ةمقايس

 تحصيالت
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

مقدار 
 معناداري

حد 
ميانگينحد باال پايين

 59/3      ديپلم
0653/09777/00685/3 018/0 17568/0 52150/0 يسانسل
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شود سطح تحصيلي ديپلم با سـطح تحصـيلي ليسـانس تفـاوت     از آزمون توكي نتيجه مي

 داري در عملكرد سازمان دارد.معني

 هاي مختلف سني متفاوت است.: عملكرد سازمان بين رده3 ةفرضي
H0دار نيست.مختلف سني معنيهاي : اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين رده 
H1 :دار است.هاي مختلف سني معنياختالف ميانگين عملكرد سازمان بين رده 

هـاي سـني بـر    دهـد كـه رده  سني بر متغير عملكرد سازماني نشان مي ةبررسي متغير رد
است كـه ايـن    05/0زيرا مقدار احتمال معناداري بيشتر از  ،ثير استأعملكرد سازمان بدون ت

 ).5(جدول  شودعث پذيرش فرض صفر ميامر با
 

 نتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين سن و عملكرد سازماني ةخالص .5جدول 
مجموع  منبع تغييرات متغير

 مربعات
 ةدرج

 آزادي
ميانگين 
مقدار  F مربعات

معناداري
عملكرد 
 سازمان

 بين گروهي
 درون گروهي

894/1 
 
239/45 

3 
 
157 

631/0 
 
288/0 

191/2091/0 

    160 133/47 مجموع 

 : عملكرد سازمان بين سنوات مختلف خدمت متفاوت است.4 ةفرضي
H0دار نيست.: اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين سنوات مختلف خدمت معني 
H1 :دار است.اختالف ميانگين عملكرد سازمان بين سنوات مختلف خدمت معني 

دهد سـنوات خـدمت بـر    ير عملكرد سازمان نشان ميبررسي متغير سنوات خدمت بر متغ
است كه اين امر باعث  05/0زيرا مقدار احتمال معناداري كمتر از  ،ثير داردأعملكرد سازمان ت

هاي مختلف خدمتي يعني رده .شود(برابري ميانگين سنوات خدمت نمونه) مي رد فرض صفر
آزمـون   زتفاوت بين سـنوات خـدمت ا   مورد بررسي تفاوت معناداري با هم دارند. براي بررسي

 ).7(جدول شودتوكي استفاده مي
 

 نتايج آماري آزمون اختالف ميانگين سنوات خدمت و عملكرد سازمان ةخالص .6جدول
مجموع  منبع تغييرات متغير

 مربعات
 ةدرج

 آزادي
ميانگين 
مقدار  F مربعات

معناداري
عملكرد 
 سازمان

 بين گروهي
 درون گروهي

149/4 
 
184/42 

4 
 
156 

237/1 
 
270/0 

575/4002/0 

    160 133/47 مجموع 
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 داري آزمون توكي مربوط به سنوات خدمت و عملكرد سازماننتايج آماري معني ةخالص .7جدول 
سنوات  ةمقايس

 خدمت
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

مقدار 
حد حد باال معناداري

ميانگين پايين
3468/3      سال 5زير 

1207/06909/09410/2 001/0 10330/0 40578/0 سال 10تا  5
 

تـا   5سـال و  5 شود كه بين كاركنان با سنوات خدمت كمتر از از آزمون توكي نتيجه مي
 سال تفاوت معناداري در عملكرد سازمان وجود دارد. 10

 گيرينتيجه
نشـان داد كـه    )ANOVA( ها با استفاده از آزمون تحليل واريانسنتايج تجزيه و تحليل داده

يعني زن يـا مـرد بـودن بـر      .داري وجود ندارداختالف معني ،بين عملكرد سازمان و جنسيت
ها عملكرد سازمان بين سطوح مختلـف  اساس يافتهن بريچنثيري ندارد. همأعملكرد سازمان ت

سـطوح مختلـف تحصـيالت بـر      ،بـه عبـارت ديگـر    .داري داردتحصيالت با هم اختالف معني
ثير دارد كه با استفاده از آزمون توكي مشخص گرديد كـه بـين   أشناختي تانمندسازي روانتو

اختالف معناداري وجـود   06/3 و ليسانس با ميانگين 59/3سطوح تحصيلي ديپلم با ميانگين 
كه به دليل انتظار باالتر سطح تحصيلي ليسانس نسبت بـه ديـپلم در خصـوص عملكـرد     دارد

 باشد.سازمان مي
داري وجود ها نشان داد كه عملكرد سازمان بين سنوات مختلف خدمت تفاوت معنييافته

شـود  ثير دارد كه از آزمون توكي نتيجـه مـي  أيعني سنوات خدمت بر عملكرد سازمان ت .دارد
 34/3سال با ميانگين  5با سنوات كمتر از  94/2سال با ميانگين  10تا  5بين سنوات خدمت 

ميـانگين عملكـرد سـازمان در     ،دارد و چنانچـه مشـخص گرديـد   داري وجـود  اختالف معنـي 
سـال   5سال كمتر از كاركنان با سـنوات خـدمت كمتـر از     10تا  5خدمت  ةكاركنان با سابق

تر عملكـرد سـازمان را بهتـر ارزيـابي     كاري پايينةكاركنان با سابق رسدنظر ميباشد كه بهمي
 كنند.  مي

يعنـي   ،داري نـدارد اي مختلـف سـني تفـاوت معنـي    هعملكرد سازمان بين رده ،چنينهم
 ثير است.أهاي مختلف سني بر عملكرد سازمان بدون ترده
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شناختي با توانمندسازي ارتباط متغيرهاي جمعيت
اي حرفه و موردي مراكز آموزش فني ةمطالع شناختيروان

 استان كرمان
 مهدي ابراهيمينژاد1
 فرهاد فتاحي2

 چكيده
شناختي با توانمندسازي هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيت

اين تحقيق  .باشدتان كرمان مياس ايشناختي در مراكز آموزش فني و حرفهروان
كاركنان  نفر از 300مورد مطالعه شامل  ةپيمايشي است و جامع -از نوع توصيفي

كه با استفاده از روش  باشداي استان كرمان ميمراكز آموزش فني و حرفه
نفر تعيين گرديد. جهت گردآوري  168گيري تصادفي ساده حجم نمونه نمونه
 ةنامپرسششناختي و تاندارد شده توانمندسازي رواناس ةنامپرسشها از داده

توانمندسازي  نامهپرسششناختي استفاده شد كه درصد پايايي مربوط به جمعيت
منظور محاسبه شد. به 89/0شناختي با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ روان

نتايج  ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.تجزيه و تحليل داده
، جنسيت و تحصيالت با توانمندسازي نشان داد كه بين متغيرهاي سن

اي استان كرمان تفاوت شناختي كاركنان مراكز آموزش فني و حرفهروان
شناختي كاري با توانمندسازي روان ةولي بين متغير سابق ،داري وجود نداردمعني

 داري وجود دارد.تفاوت معني
 

 شناختي.شناختي، متغيرهاي جمعيتتوانمندسازي روان ي،: توانمندسازيكليد واژگان
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 مقدمه 
كافي از منابع  ةها، عدم استفادهاي مديران عصر حاضر در سازمانترين چالشيكي از مهم

هاي ها از تواناييمنابع انساني است. در اغلب سازمان ةهاي بالقوفكري، توان ذهني و ظرفيت
هاي ظرفيت شود و مديران قادر نيستندبهينه نمي ةاستفاد ،ه استگونه كه شايستكاركنان آن

كار گيرند. به عبارت ديگر، با اين كه افراد توان بروز خالقيت و ابتكار و انجام آنان را به ةبالقو
طور مطلوبي ز اين قابليت بهتري را دارند، در محيط سازماني به داليلي افعاليت بيش

انديشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان،  ،همين منظورشود. بهبرداري نميبهره
عنوان راهبردي اثرگذار بر عملكرد و بهسازي نيروي انساني توانمندسازي منابع انساني را به

هاي عصر جديد است كه امروزه معرفي نموده و معتقدند توانمندسازي منابع انساني از نگرش
 (كينال، ياز حياتي معاصر استدر واقع پاسخ به ن شود وكار گرفته ميها بهتوسط سازمان

1383.( 
)، در الگوي شناختي خويش توانمندسازي را فرآيند 1990( 1»ولتهوس«و » توماس«

دانند و معتقدند كه توانمندسازي دروني كاركنان نسبت به وظايف محوله مي ةافزايش انگيز
دار حساس شايستگي، احساس معنيشناختي است كه عبارتند از: ا ةاي از چهار حوزمجموعه

 ).1383(عبدالهي،  ثر بودنؤبودن، احساس خودمختاري و احساس م
وري كاركنان، كه از طريق باال بردن تعهد توانمندسازي تكنيكي است براي افزايش بهره

گيرد. اين شيوه، روش مديران قرار مي ةها نسبت به سازمان و بالعكس، مورد استفادآن
كه بين كنترل كامل مديريت و آزادي عمل كامل كاركنان توازن برقرار  ارزشمندي است

عنوان يكي از شناختي به). به دليل اهميت توانمندسازي روان1383، 2(اسكات و ژافه كندمي
ها، شناخت گيريترين عوامل موفقيت فرآيندهاي توانمندسازي و مشاركت در تصميممهم

 ).1385(حرآبادي فراهاني،  خوردار استاي بريژههاي آن از اهميت ولفهؤابعاد و م
مند شدن و توانا شدن معني شده است. در توانمندسازي، قدرت ةواژ3در فرهنگ اكسفورد

خود و سازمان به معناي  ةمعناي خاص، قدرت بخشيدن و دادن آزادي عمل به افراد براي ادار
توانمندسازي  ماني است.تغيير در فرهنگ و شهامت در ايجاد و هدايت يك محيط ساز

اي است رود. اين ايدهكار ميروش استفاده از افراد خود به منظور بهبودمفهومي است كه به
هاي عنوان ايدهتر سازمان دارد. توانمندسازي بهها و راهبردهاي قديميكه ريشه در نظريه

داگالس Yة نظري هايش را در تشريحمرتبط با عملكرد و نوسازي سازماني، آشكارترين ريشه
 عنوان حاالتوكوه نيز توانمندسازي را بهلي ).1381(اسكندري، دارد4مك گريگور

ثير را درك أداري، شايستگي، خودتعييني و تشناختي كه زيردستان چهار بعد معنيروان
، 5(نيلسون ثير رفتارهاي تواناسازي سرپرستان استأكنند كه تحت تكنند، تعريف ميمي

 يف ديگر توانمندسازي عبارتند از:تعار ).2008

1. Thomas &Velthouse 
2. Scott & Jaffe 
3. Oxford 
4. Douglas MC Gregor 
5. Nilsen 
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گيري عنوان توانا ساختن كاركنان در تصميم)، توانمندسازي را به1992( 1باون و الولر

 ).2011، 2(مولودي و همكاران تشريح كردند
عنوان فرآيند افزايش احساس كاركنان از )، توانمندسازي را به1998كانگر و كاننگو (

 ).2011، 3(چانگ و همكاران عريف كردندخودكارآمدي در داخل سازمان ت
توانمندسازي فرآيند آزاد كردن ظرفيت كامل كاركنان با دادن اختيار و مسئوليت بيشتر 

 و (نومان دادن اين فرآيند است گيري و فراهم كردن منابع براي رخدر فرآيند تصميم
س يك مدل شناختي اسا )، توانمندسازي را بر1990( توماس و ولتهوس .)2005، 4همكاران

دروني شغل بر اساس چهار عنصر شناختي: معناداري، شايستگي،  ةاز طريق افزايش انگيز
 7) و واالس2008( 6فيلدهيس ).2008، 5(لورنز و ديكسون ثير توصيف كردندأانتخاب و ت

عنوان توزيع مجدد قدرت و اطالعات در درون سازمان تعريف )، توانمندسازي را به2008(
، 8(كروجا و الفكي سازدد كه كاركنان را به عملكرد شغلي كارآمدتر و مؤثرتري قادر ميكننمي

2009.( 

 اهميت و ضرورت توانمندسازي منابع انساني
كند. اقتصاد جهاني با ها را تهديد ميتغييرات سريع محيطي حيات بسياري از سازمان

ي جديد و فناوري جديد اطالعات، هاشود، رسانهاي به جلو رانده ميفشارهاي اقتصاد منطقه
ثيرگذار محيطي أكننده و ظهور استانداردهاي جهاني تغييرات تهاي جهاني مصرففرهنگ

دارند ها بيان مياين تئوري ).1388(محمدي،  هاي امروزي وجود دارندسازمان هستند كه در
 اين ثر است. برؤها براي تطابق با تغييرات محيطي براي بقاي آنان مكه توانايي سازمان

ها هاي آشكار و پنهان، سازمانتوان اظهار داشت كه در دنياي ماالمال از رقابتمي ،اساس
ة حيات بايد از حيث انديشه، ساختار، فرايندها و عمل از چهار ويژگي عمد ةبراي ادام

اشته ها بايد: از حيث دخل و خرج كارآيي دبدين معنا كه سازمان .سازماني برخوردار باشند
 ،پذير باشند، پيوسته رو به بهبود باشند. لذاالعمل و انعطافگرا باشند، سريعباشند، مشتري

ترين ابزار رقابت نيروي انساني است كه بايد آن را توانا مهم، براي دستيابي به اين خصوصيات
 ).1382(بالنچارد و همكاران،  ساخت

 مان دستاوردهاي حاصل از اجراي توانمندسازي در ساز
دست توانند در اثر اجراي توانمندسازي بههاي توانمند مياز جمله دستاوردهايي كه سازمان

 آورند، شامل موارد زير است:
 ،تأمين رضايت مشتري و افزايش آن -

1. Bowen & Lawler 
2. Moloudiet al 
3. Choong  et al 
4. Nauman  et al 
5. Lorenz & Dickson 
6. Heathfield 
7. Wallace 
8. Kruja&Oelfke 
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 ،افزايش رضايت شغلي در كاركنان -
 ،همسويي با نيازهاي بازار و مشتريان -
 ،در كاركنانافزايش احساس تعلق، مشاركت و مسئوليت  -
 ،تغيير طرز تلقي از اجبار به اختيار -
 ،تر كاركنان و بهبود كيفيت در كارهاتعهد بيش -
 ،ارتباط بهتر كاركنان با مديران و سرپرستان -
 ،هاي عملياتي و افزايش سودآوري سازمانكاهش هزينه -
 ،گيرييند تصميمآافزايش كارآيي فر -
 ،وريبهره بهبود مستمر در سازمان و افزايش -
 ).1390(سليماني،  تر از منابع فكريبيش ةخلق ابتكارات جديد و استفاد -

 شناختيابعاد توانمندسازي روان
شناختي يك مفهوم انگيزشي متشكل از چهار بعد احساس شايستگي، توانمندسازي روان

ه اين بودن است كثرؤ(حق انتخاب) و احساس م نييتعيدار بودن، احساس خوداحساس معني
 باشندادراكات فرد نسبت به نقش خويش در شغل و سازمان مي ةدهندابعاد انعكاس

 ).1995  ،1(اسپريتزر
اي، كه شايستگي به درجه« )1990( به نقل از توماس و ولتهوس :2احساس شايستگي

ابراهيم، (عبدالهي و نوه »تواند وظايف شغلي را با مهارت انجام دهد اشاره دارديك فرد مي
50:1385.( 

: خودتعييني يا داشتن احساس حق انتخاب، به معني آزادي عمل 3احساس خودمختاري
احساس . هاي الزم براي انجام دادن وظايف شغلي استتعيين فعاليت و استقالل در

ها و نظام بخشيدن به آغاز فعاليت مختاري به معني تجربة احساس انتخاب درخود
 ).2004، 4اسمچ باگلر و( هاي شخصي استفعاليت

ها و اعتقادات داري به تناسب بين الزامات كاري، ارزش: معني5دار بودناحساس معني
 ).2008، 6(آنبرين و اورانگزب شخصي اشاره دارد

تواند بر نتايج و شود كه فرد مياي گفته ميثر بودن به درجهؤ: م7ثر بودنؤاحساس م
 ).1995(اسپريتزر،  اشاره دارد ،بگذارد پيامدهاي راهبردي، اداري و عملياتي شغل اثر

شناسايي و تبيين مدل توانمندسازي ") تحقيقي تحت عنوان 1388( عابسي و كرد
ثير متغيرهاي تعهد، أها نشان داد كه تانجام دادند يافته "هاي دولتي ايرانكاركنان در سازمان

ش، حقوق و دستمزد و صورت مستقيم و ارتباط آموزسازگاري و مشاركت بر توانمندسازي به
مستقيم است و متغيرهاي سن، جنسيت و صورت غيرشرايط كاركنان بر توانمندسازي به

1. Spreitzer 
2. Competence Feeling 
3. Choice Feeling 
4. Bogler&Somech 
5. Meaning Feeling 
6. Anbbreen&Aurangzeb 
7. Impact Feeling 
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يعني با افزايش سن  .كنندسطح تحصيالت از طريق تعهد با توانمندسازي ارتباط برقرار مي

كنند، همچنين با افزايش تعهد بيشتر شده و در نتيجه كاركنان بيشتر احساس توانمندي مي
شود، همچنين تعهد كمتر شده و در نتيجه احساس توانمندي نيز كمتر مي ،سطح تحصيالت

 كنند.زنان بيشتر از مردان متعهد بوده و در نتيجه بيشتر احساس توانمندي مي
ساختار سازماني و  ةبررسي رابط") تحقيقي تحت عنوان 1389( واعظي و سبزيكاران

متغير ساختار سازماني و ابعاد ها نشان داد كه بين افتهي .انجام دادند "توانمندسازي كاركنان
داري وجود دارد. شناختي ارتباط معني(رسميت، پيچيدگي و تمركز) با توانمندسازي روان آن

با باال رفتن مدرك تحصيلي و افزايش سنوات خدمت ميزان احساس توانمندسازي  ،همچنين
بين متغير جنسيت و ميزان توانمندسازي اما  ،يابدشناختي در كاركنان افزايش ميروان
 شناختي ارتباط معناداري وجود ندارد.روان

 تعريف مفهومي
گونه شناختي را اين)، توانمندسازي روان1998( :كانگر و كاننگو1شناختيتوانمندسازي روان

اثربخشي ميان شناختي، فرآيند باال بردن احساس خوداند: توانمندسازي روانتعريف كرده
هايي است كه كمك به برطرف كردن احساس ضاي سازمان از طريق شناسايي موقعيتاع

 ). 1388(آذري و همكاران،  كندها ميضعف و ناتواني در آن

 تعريف عملياتي
به اين معني كه به آنان كمك شود  .توانمندسازي: به معني قدرت بخشيدن به كاركنان است

نند، بر احساس ناتواني يا درماندگي غلبه كنند و تا احساس اعتماد به نفس خود را تقويت ك
 ها نيرو و انگيزه داده شود.ها به آنبراي انجام دادن فعاليت

 االت تحقيق)ؤفرضيات تحقيق ( س
 ها متفاوت است.شناختي بين جنسيتتوانمندسازي روان -
 شناختي بين سطوح مختلف تحصيالت متفاوت است.توانمندسازي روان -
 هاي مختلف سني متفاوت است.شناختي بين ردهازي روانتوانمندس -
 شناختي بين سنوات مختلف خدمت متفاوت است.توانمندسازي روان -

 شناسي تحقيقروش
توان از نوع تحقيقات باشد. اين تحقيق را ميتحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي مي

 يابي) است.مينهميداني به حساب آورد. روش انجام اين تحقيق پيمايشي (ز
اي استان كرمان كاركنان مراكز آموزش فني و حرفه ةآماري اين تحقيق را كلي ةجامع

نفر بوده و از اين تعداد با استفاده از  300دهند. تعداد كاركنان در زمان تحقيق تشكيل مي
ب نمونه انتخا ةعنوان جامعنفر به 168گيري تصادفي ساده فرمول كوكران و به روش نمونه
ها با استفاده از آمار استنباطي از باشد. دادهمي نامهپرسششدند. ابزار گردآوري اطالعات 

1. Psychological Empowerment 
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منظور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. به )ANOVA( طرفهطريق تحليل واريانس يك

(نظرات متخصصان).  ها از روش اعتبار محتوايي استفاده شده استنامهپرسشتعيين روايي 
پايايي اين  درصد محاسبه شد. 90ختي به ميزان شناتوانمندسازي روان امهنپرسشروايي 
 درصد محاسبه شد. 89 1با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد نامهپرسش

 هايافته
ة شناختي مانند جنسيت، سطح تحصيالت، رددر اين تحقيق، ارتباط بين متغيرهاي جمعيت

طرفه شناختي با استفاده از تحليل واريانس يكنكاري با توانمندسازي روا ةسني و سابق
)ANOVA( گيرد.مورد بررسي قرار مي 
 

 شناختيوضعيت متغيرهاي جمعيت .1جدول 
درصد فراوانيفراواني شناختيمتغيرهاي جمعيت

 %60 97 مرد جنسيت
 %40 64 زن

 سن
30-20 44 27,3% 
40-30 88 54,7% 
50-40 27 16,8% 
 %1,2 2 به باال 50

سطح تحصيالت
 %6,2 10 ديپلم

 %26,7 43 فوق ديپلم
 %61,5 99 ليسانس

 %5,6 9فوق ليسانس

 سنوات خدمت

5-0 45 28% 
10-5 58 36% 
15-10 36 22,4% 
20-15 17 10,6% 
 %3 5 به باال 20

 

 هاي تحقيقبررسي فرضيه
 است.ها متفاوت شناختي بين جنسيت:توانمندسازي روان1 ةفرضي

H0دار نيست.شناختي بين زن و مرد معني: اختالف ميانگين توانمندسازي روان 
H1 :دار است.شناختي بين زن و مرد معنياختالف ميانگين توانمندسازي روان 

1. Test-Retest 
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دهد جنسيت بر شناختي نشان ميبررسي متغير جنسيت بر متغير توانمندسازي روان

است  05/0زيرا مقدار احتمال معناداري بيش از  ،ثير استأشناختي بدون تتوانمندسازي روان
شود. يعني مرد و زن بودن مرد و زن) مي ة(برابري ميانگين نمون كه باعث پذيرش فرض صفر

 ).2(جدول  مورد بررسي تفاوت معناداري ندارد ةنمون
 

 نتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين جنسيت و توانمندسازي ةخالص .2جدول
مجموع  نبع تغييراتم متغير

 مربعات
 ةدرج

 آزادي
ميانگين 
مقدار  F مربعات

معناداري
توانمندسازي

شناختيروان
 بين گروهي
 درون گروهي

797/0 
 
173/40 

1 
 
159 

797/0 
 
287/0 

780/2097/0 

    160 970/40 مجموع 

 .شناختي بين سطوح مختلف تحصيالت متفاوت استتوانمندسازي روان :2 ةرضيف
H0دار نيست.شناختي بين سطوح مختلف تحصيلي معنيختالف ميانگين توانمندسازي روان: ا 
H1 :دار است.شناختي بين سطوح مختلف تحصيلي معنياختالف ميانگين توانمندسازي روان 

شناختي بدون دهد كه سطح تحصيالت بر توانمندسازي رواندست آمده نشان مينتايج به
است كه اين امر باعث پذيرش فرض  05/0تر از مال معناداري بيشزيرا مقدار احت ،ثير استأت

 ).3(جدول شودصفر مي
 

نتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين سطح تحصيالت و توانمندسازي  ةخالص .3جدول
 شناختيروان

مجموع  منبع تغييرات متغير
 مربعات

 ةدرج
 آزادي

ميانگين 
مقدار  F مربعات

معناداري
زيتوانمندسا

شناختيروان
 بين گروهي
 درون گروهي

291/1 
 
064/45 

3 
 
157 

430/0 
 
287/0 

500/1217/0 

    160 355/46 مجموع 

 هاي مختلف سني متفاوت است.شناختي بين ردهتوانمندسازي روان :3 ةفرضي
H0دار نيست.هاي مختلف سني معنيشناختي بين رده: اختالف ميانگين توانمندسازي روان 
H1 :دار است.هاي مختلف سني معنيشناختي بين ردهاختالف ميانگين توانمندسازي روان 

 ،ثير استأشناختي بدون تدهد كه سن بر توانمندسازي رواندست آمده نشان مينتايج به
ه اين امر باعث پذيرش فرض صفر است ك 05/0تر از زيرا مقدار احتمال معناداري بيش

 ).4(جدول شودمي
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 شناختيسني و توانمندسازي روان ةنتايج آماري تحليل واريانس اختالف ميانگين رد ةالصخ .4جدول

مجموع  منبع تغييرات متغير
 مربعات

 ةدرج
 آزادي

ميانگين 
مقدار  F مربعات

معناداري
توانمندسازي

شناختيروان
 بين گروهي
 درون گروهي

052/1 
 
303/45 

3 
 
157 

351/0 
 
289/0 

215/1306/0 

    160 355/46 مجموع 

 شناختي بين سنوات مختلف خدمت متفاوت است.توانمندسازي روان :4 ةفرضي
H0دار نيست.شناختي بين سنوات مختلف خدمت معني: اختالف ميانگين توانمندسازي روان 
H1 :دار است.شناختي بين سنوات مختلف خدمت معنياختالف ميانگين توانمندسازي روان 

ثير أشناختي تدهد كه سنوات خدمت بر توانمندسازي روانشان ميدست آمده ننتايج به
است كه اين امر باعث رد فرض صفر (برابري  05/0از  زيرا مقدار احتمال معناداري كمتر .دارد

مورد بررسي  ةشود. يعني سنوات مختلف خدمتي نمونمي ميانگين سنوات خدمتي نمونه)
ت خدمت از آزمون توكي استفاده بين سنوا تفاوت معناداري دارد. براي بررسي تفاوت

 ).6( جدول شود.مي
 

 شناختينتايج آماري آزمون اختالف ميانگين سنوات خدمت و توانمندسازي روان ة: خالص5جدول
مجموع  منبع تغييرات متغير

 مربعات
 ةدرج

 آزادي
ميانگين 
 مربعات

F  مقدار
معناداري

توانمندسازي
شناختيروان

 بين گروهي
 روهيدرون گ

593/4 
 
762/41 

4 
 
156 

10148/0
 
268/0 

289/4003/0 

    160 355/46 مجموع 
 

داري آزمون توكي مربوط به سنوات خدمت و توانمندسازي نتايج آماري معني ةخالص .6جدول 
 شناختيروان

سنوات  ةمقايس
 خدمت

اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 استاندارد

مقدار 
نميانگيحد پايين حد باال معناداري

 81/3      10تا  5
1585/4-6448/0-6322/0 008/0 10287/0 -34853/0 5كمتر از 

5067/4-0311/0-3623/1 035/0 24116/0 -69668/0سال به باال 20
 

سال با كمتر از  10تا  5شود كه بين كاركنان با سنوات خدمت از آزمون توكي نتيجه مي
 شناختي دارد.ري در توانمندسازي روانسال به باال تفاوت معنادا 20سال و  5
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 گيرينتيجه

نشان داد كه  )ANOVA( ها با استفاده از آزمون تحليل واريانسنتايج تجزيه و تحليل داده
يعني زن يا مرد  .داري وجود نداردشناختي و جنسيت اختالف معنيبين توانمندسازي روان

) 1389كاران (با نتايج واعظي و سبزي كه ثيري نداردأشناختي تبودن بر توانمندسازي روان
هاي جنسيتي (زن/مرد) و توانمندسازي بنديكه در تحقيق خود نتيجه گرفتند بين گروه

 همخواني دارد و با نتايج تحقيق باقري و كرد ،شناختي تفاوت خاصي وجود نداردروان
تر احساس كه بيان كردند زنان بيشتر از مردان متعهد بوده و در نتيجه بيش )1388(

 همخواني ندارد.  ،كنندتوانمندي مي
شناختي بين سطوح مختلف تحصيالت با ها توانمندسازي روانچنين بر اساس يافتههم

سطوح مختلف تحصيالت بر توانمندسازي  ،به عبارت ديگر .داري نداردهم اختالف معني
) كه بيان 1389سبزيكاران (ها با نتايج تحقيق واعظي و يافته .ثير استأشناختي بدون تروان

شناختي با باال رفتن مدرك تحصيلي در كاركنان افزايش كردند احساس توانمندسازي روان
) كه بيان كردند با 1388( همچنين با نتايج تحقيق باقري و كرد .همخواني ندارد ،يابدمي

دي نيز افزايش سطح تحصيالت ميزان تعهد كاركنان كمتر شده و در نتيجه احساس توانمن
 همخواني ندارد. ،شودكمتر مي
بين سنوات مختلف خدمت تفاوت شناختي ها نشان داد كه توانمندسازي روانيافته

ثير دارد كه از أشناختي تيعني سنوات خدمت بر توانمندسازي روان .داري وجود داردمعني
ا سنوات ب 81/3سال با ميانگين  10تا  5شود بين سنوات خدمت آزمون توكي نتيجه مي

اختالف  50/4اال با ميانگين سال به ب 20و سنوات  15/4سال با ميانگين  5كمتر از 
ها، به علت عدم وجود روند مشخص و ملموس در ميان داده ،داري وجود دارد. در واقعمعني
شناختي هاي سنوات خدمت و احساس توانمندسازي روانخاصي را بين داده ةتوان رابطنمي

تنوع در نگرش كاركنان با سنوات  ةدهندباط نمود. در واقع، اين نتيجه نشانكاركنان استن
 شناختي دارد.آماري نسبت به احساس توانمندسازي روان ةمختلف خدمتي جامع

داري ندارد هاي مختلف سني تفاوت معنيشناختي بين ردهتوانمندسازي روان ،نينهمچ
ثير است كه با نتايج أشناختي بدون تهاي مختلف سني بر توانمندسازي روانيعني رده

 با نتايج تحقيق باقري و كرد ،) همخواني دارد. همچنين1389تحقيق واعظي و سبزيكاران (
تعهد كاركنان بيشتر شده و در نتيجه كاركنان بيشتر  ،) كه بيان كردند با افزايش سن1388(

 همخواني ندارد. ،كننداحساس توانمندي مي
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 و فني آموزش كل ةادار سازماني تعالي سطح ارزيابي
 EFQMمدل از استفاده با اصفهان استان ايحرفه

 1فروزش علي
  2اميني اعظم 

  3كريمي منيژه
 4خنجري سعيد

  چكيده
 ميزان تا سازدمي قادر را هاسازمان فراگير ابزار يك عنوانبه سازماني تعالي مدل

 و داده قرار ارزيابي مورد مختلف مقاطع در هاامهبرن اجراي در را خود يهاموفقيت
 تعريف آنها بهبود براي را ييهاژهپرو و شناسائي را خود عملكرد قوت و ضعف نقاط
 آموزش كل ةادار سازماني تعالي سطح ارزيابي حاضر پژوهش انجام از هدف د.ننماي
 دستيابي ايبر باشد.مي EFQMمدل از استفاده با اصفهان استان ايحرفه و فني

 پيمايشي – توصيفي تحقيق .روشال اصلي مطرح گرديده استؤس 10دف ه نايبه
 ةادار جوار مراكز يساؤر و ارشد كارشناسان و پايهمديران مياني،  ةباشد و كليمي
 آوريجمع ابزار گرديدند. انتخاب آماري ةجامع عنوانبه نفر 62 تعداد به كل

 است. بوده سازمان شرايط با شدهسازياسبمتن استاندارد ةنامپرسش اطالعات
 صورت استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهش يهاداده تحليل و تجزيه
 با و است بوده كل ةادار بودن متعالي بر مشرف حاضر تحقيق نتايج است. گرفته
 و ضعف نقاط تعيين و سازمان فعلي وضعيت شناخت اصلي هدف نكهايبه توجه
 بهبود و هاكاستي رفع ،هاقوت تقويت جهت در تالش بعد ةرحلم در و آن قوت

 را ضعف و قوت نقاط توانست بررسي ناي يهايافته باشد،مي سازمان وضعيت
 .باشد مديريتي يهاگذاريسياست و هاگيريتصميم براي راهنمايي و نمودهتعيين
 سازماني منابع و ريتجا شركاي ،انساني منابع معيارهاي به توجه داد نشان هايافته

 باشد.مي ضروري مشتريان نتايج و
 

 .EFQM عملكرد، ارزيابي، سازماني، تعالي :يكليد واژگان

  اي،حرفه و فني آموزش سازمان انساني منابع و اداري امور مديركل ،صنايع مهندسي ارشدكارشناس .1
Email:aforouzesh77@yahoo.com                                                      

 اي اسـتان حرفـه  و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار ريزيبرنامه و پژوهش ،كارشناسندسي صنايعشجوي كارشناسي ارشد مهدان .2
Email:azam_amini@yahoo.com                                                                                              اصفهان،

 اي،حرفه و فني آموزش سازمان تشكيالت و بودجه دفتر آموزشي،كارشناس ريزيبرنامه ارشد كارشناس .3
Email:mkarimi77@yahoo.com                                                        

  اصفهان، استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كارشناس ،دولتي مديريت ارشد كارشناس.4
Email:khanjari0012@yahoo.com                                                      
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  مقدمه
 در هاسيستم استقرار ميزان سنجش براي قدرتمند ابزاري عنوانبه سازماني تعالي هايمدل

 سازمان يك نكهاي ضمن ،اهمدل ناي كارگيريهب با شوند.مي گرفته كاربه مختلف هايسازمان
 مورد زماني مختلف مقاطع در بهبود يهابرنامه اجراي در را خود موفقيت ميزان تواندمي

 كند. مقايسه آنها بهترين ويژهبه هاسازمان ساير با را خود عملكرد تواندمي قراردهد، ارزيابي
 )1389 ،اللهي فيض(

 برخي بودن دارا صورت در يا هستند زيابيار نظام فاقد يا هاسازمان امروزه كه آنجا از
 كه دهندمي قرار استفاده مورد را سنتي و اداري معيارهاي برخي و سطحي معيارهاي
 سازماني تعالي هايمدل از صحيح درك و آشنايي ،لذا نيست؛ حاضر رقابتي دنياي با متناسب

 با آنها نمودن ايگزينج و استفاده به منجر تواندمي آنها كاركردهاي و هانقش اهداف، و
 ،تفرشي مشهدي( است. گرفتهمي قرار استفاده مورد سنتي طوربه كه شود ارزيابي يهانظام

1386( 
 آنها همگي كه اندشده استفاده و معرفي سازماني تعالي يهامدل از مختلفي انواع تاكنون

 يكساني يگيرجهت و گرفته شكل ،فراگير كيفيت مديريت يهاارزش و عناصر اساس بر
 تعالي مدل و بالدريج ملكوم عملكرد تعالي مدل دمينگ، مدل ،هامدل ناي، ميان در .دارند

 و هستند سازمان تعالي يهامدل ترينشدهشناخته از تا سه EFQM اروپايي عملكرد
 )1385 ،معنوي( دارند. هاسازمان عملكرد ارزيابي در را كاربرد بيشترين
 ناي معيار پنج .است شده گذاريپايه معيار 9 اساس بر EFQM سازماني تعالي مدل

 تعامل چگونگي و سازمان يك ةدهندتشكيل اجزاي ةكنندبيان و توانمندسازها ةدربار ،مدل
 نتايج و اندداده تشكيل را سازمان عملكرد از حاصل نتايج ديگر، معيار چهار و است؛ هم با آنها

 )1384 ،ممقاني جلوداري( كنند.مي معرفي ار توانمندسازها اجراي از حاصل مطلوب
 نيروي آموزش بر حاضر شرايط در كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان كه آنجا از

 ،مدل ناي مزاياي به توجه با است شايسته، لذا .است متمركز هاانسان تعالي واقع در و انساني
 با دارد سعي حاضر پژوهش ،اساس ناي بر بپردازد. خود سازماني تعالي ميزان ارزيابي به

 ،منظوربدين دهد. قرار ارزيابي مورد را سازمان ناي EFQM مدل اساس بر و كيفي رويكردي
 منابع، و هاشراكت كاركنان، استراتژي، و مشيخط رهبري، بعد 9 در پژوهشي االتؤس

 زير شرح به عملكرد كليدي نتايج و جامعه نتايج ،كاركنان نتايج مشتري، نتايج فرآيندها،
 گرديدند: تنظيم

 سازماني رهبري ةحوز در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)1
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر

 و مشي خط بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)2
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر سازماني استراتژي

 بر انساني منابع بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)3
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس
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 و تجاري شركاي بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)4
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر سازماني منابع

 سازماني فرآيندهاي بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)5
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر

 به مربوط نتايج بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)6
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر مشتري

 به مربوط نتايج بعد از اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)7
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر جامعه

 بر كاركنان نتايج ةحوز در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)8
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس

 كليدي نتايج ةحوز در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)9
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر عملكردي

 بر مختلف يهاحوزه در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان)10
 است؟ چقدر EFQM سازماني تعالي مدل اساس
 هايدانشگاه و تحقيقاتي سساتؤم و مراكز در هك پژوهش ناي با مشابه تحقيقات از برخي

 ارزيابي به پژوهشي در )1390( همكاران و زادهحسن از: عبارتند اندگرفته صورت دولتي
 است. پرداخته سازمان تعالي مدل از استفاده با ملي ةكتابخان و اسناد سازمان تعالي سطح
 منابع و هاشراكت معيار مدل، هايمعيار ةكلي ميان در كه داد نشان تحقيق اين يهايافته

 خود ناي كه است، داده اختصاص خود به را امتياز كمترين فرآيندها معيار و بيشترين
 ملي كتابخانه كليدي داخلي منابع و كليدي خارجي منابع بر مناسب مديريت ةدهندنشان
 براي افزودهارزش جاداي و كامل رضايت جلب منظوربه را خود فرآيندهاي بايستمي اما است،

 ،همكاران و ديزجي ةزادحسن. (دهد بهبود مطلوبي نحوبه خود نفعانذي ساير و كاربران
1390( 

 مراكز و هابيمارستان عملكرد ارزيابي به كه پژوهشي در )1387( همكاران و سجادي
 تهپرداخ سازمان تعالي مدل از استفاده با اصفهان پزشكي علوم دانشگاه درماني – آموزشي

 زير پيشنهادات سازمان تعالي مدل از ثرترؤم استفاده نيز و بيشتر تعالي به كمك براي است،
 )1387 ،همكاران و سجادي( است: نموده هئارا را
 نتايج از و شدهتحليل و گردآوري ،خارجي و داخلي مشتريان مختلف يهاگروه نظرات - 

 .گردد دهاستفا هاگيري تصميم و هاريزيبرنامه براي هاآن
 ارشد مديران عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان افزايش منظوربه آموزشي يهاريزيبرنامه -

 .مدل مفاهيم از بيمارستان
 با مرتبط موضوعات از روزبه آگاهي و اطالع كسب جهت در هابيمارستان بيشتر تالش -

  .انساني نيروي
 چمران شهيد دانشگاه يهاانهكتابخ 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 ،شهيدچمران دانشگاه يهاكتابخانه مديريت كيفيت بهبود براي مهم راهكارهاي

 و مشي خط تدوين در بايستي چارچوب ناي در كه بودند راهبردي يهابرنامه اجراي
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 از ،دانشگاهي ةجامع و كاركنان مراجعان، ةنديآ و حال انتظارهاي و نيازها اساس بر ردهاراهب

 و طرح از پس و كرده استفاده آنها مداوم بازنگري و عملكرد گيرياندازه از حاصل اطالعات
 & پهلو فرج( كنند. اجرا و ريزيپي را مناسبي عملياتي يهابرنامه ،راهبردها ناي تدوين

 )1388 ،آخشيك
 توسط كيفي مختلف يهااستراتژي و مفاهيم سازيپياده) 2006( پينتو و اكوآ ،همچنين

 پرتغال) پرورش و آموش وزارت ميعمو ةدبيرخان رسانياطالع واحد( دولتي تخصصي ةكتابخان
 را رسانياطالع واحد ناي انجام حال در كيفي عمليات از حاصل بازخورد و اجتماعي تأثيرات و

 آنها خودارزيابي نتايج كه است داده نشان پژوهش ناي يهايافته .اندداده قرار بررسي مورد
 سبببه ،1998 سال در نكهاي يكي :است داشته بر در دولتي يهاكتابخانه براي را زير مزاياي
 كيفيت ةجايز EFQM تعالي مدل اساس بر ميعمو خدمات براي خالقانه كيفي ةبرنام داشتن
 را پرتغال كشور رساني،اطالع واحد ناي ،2004 سال در ،نكهاي دوم و كردند؛ دريافت را پرتغال

  .(Ochao & Pinto 2006)داد شركت اروپا كيفي رويدادهاي ترينمهم از بسياري در
 آرتور توسط ،عالي آموزش سساتؤم مديريت در EFQM توانمندساز عوامل كاربرد

 سال در اسپانيا سويل دانشگاه بازرگاني و اقتصادي ومعل ةدانشكد در همكارانش و كولومورا
 توانمندساز عوامل مابين ةپيچيد روابط تحليل و تجزيه تحقيق از هدف گرديد. بررسي 2006

 در كيفيت بهبود و مديريت براي چارچوبي عنوانبه مدل ناي كارگيريهب و EFQM مدل
  است. شده بيان عالي آموزش سساتؤم

 از فرافن ةساز مهندسي شركت مديران آگاهي ميزان پژوهشي در )1383( زادهدشتي
 تعالي سوي به حركت براي مناسب بستري جاداي در مدل فوايد و اهميت و EFQM مدل

  پرداخت. EFQM مدل مختلف زواياي معرفيبه همچنين و داد قرار سنجش مورد را سازماني
 مدل از استفاده با ملت بانك شعب عملكرد ارزيابي به كه پژوهشي در )1389(الهي فيض

 آشنايي خود تحقيق از تردقيق و بهتر گيرينتيجه جهت ،پرداخت EFQM سازماني تعالي
 بيان را مرتبط آموزشي يهادوره نمودن سپري و EFQM مدل از آماري ةجامع اجمالي
  )1389 ،اللهي فيض( است. داشته

  شناسيروش
 ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ارزيابي تحقيق فهد نكهايبه عنايت با تحقيق نايدر

 آماري ةجامع گرديد. استفاده پيمايشي-توصيفي تحقيق روش از ،باشدمي اصفهان استان
 فني آموزش كل ةادار جوار مراكز سايؤر و ارشد كارشناسان و پايه ،مياني مديران ةكلي شامل

 .باشدمي نفر 62 مجموع در اآنه تعداد كه باشدمي اصفهان استان ايحرفه و
 روش هيچ از و شد استفاده نمونه عنوانبه جامعه كل از جامعه، آمار بودن پايين علت به
 48 تعداد توزيع از پس كه باشدمي 62 نمونه حجم تعداد است. نشده استفاده گيرينمونه

 استاندارد ةمناپرسش اطالعات گردآوري ابزار گرديد. آوريجمع استفاده قابل ةنامپرسش
 ةنامپرسش اساس بر نامهپرسش ناي كه است بوده پاسخ بسته الؤس 50 با شدهسازيمتناسب

 اعتبار طبع به و نامهپرسش اعتبار بر گواه خود امر نايو باشد،مي EFQM ارزيابي استاندارد
 ميمات در ميعمو استفاده منظوربه نامهپرسش ناي باشد.مي شدهآوريجمع يهاداده

 است. شده طراحي هابنگاه و هاسازمان
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 ةجامع اعضاي از نفر 20 اختيار در شدهتهيه ةنامپرسش ،نامهپرسش پايايي سنجش جهت
 حاصله يهاداده كرونباخ، آلفاي ةمحاسب منظوربه سپس گرفت. قرار تصادفي صورتبه آماري

 ميزان ،محاسبه انجام از سپ گرديد. استخراج و بنديطبقه spss محيط در نامهپرسش از
 ناي ييدأت مورد و قبول قابل ياييپا ةدهندنشان كه آمده دستبه 98/0 با برابر كرونباخ آلفاي

  .باشدمي نامهپرسش
 صورت استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهش ناي يهاداده تحليل و تجزيه

 و شد استفاده معيار انحراف و ميانگين درصد، فراواني، از توصيفي آمار قلمرو در است. گرفته
 2χ و واريانس تحليل مستقل، گروه دو با t ،متغيره تك t آزمون استنباطي آمار قلمرو در
 شد. گرفته كاربه

  هايافته
 2 جدول و باشدمي سازماني تعالي به رسيدن جهت الزم امتيازات ةدهندنشان 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 ةنتيج خذأ و پاسخگويي
 اند.شده داده

 سازماني تعالي به رسيدن جهت امتيازات .1 جدول

 معيار امتياز معيارها)( هافرضيه
 مدل در

امتيازات درصد
 الزمه

 جهت معيار هر براي الزم امتياز
 سازماني تعالي به رسيدن

 30 %30 100 رهبري
 24 %30 80استراتژي و مشي خط

 27 %30 90 كاركنان
 و سازماني منابع

 27 %30 90 تجاري شركاي
 42 %30 140 سازماني فرآيندهاي

 60 %30 200 مشتريان نتايج
 27 %30 90 جامعه نتايج
 45 %30 150 كاركنان نتايج
 كليدي نتايج

 18 %30 60 عملكردي
 300 %30 1000 كل امتياز

 
 اساس بر پژوهش االتؤس به پاسخگويي در فرضي ميانگين با نظرات ميانگين بين ةمقايس .2 جدول

 متغيرهتك t آزمون

 انحرافميانگين پژوهش االتؤسرديف
 معيار

 خطاي
 t معيار

 و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان 1
534/33135/13354/2453/5 بر رهبري ةحوز در ناصفها استان ايحرفه
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 انحرافميانگين پژوهش االتؤسرديف
 معيار

 خطاي
 t معيار

 EFQM نيسازما تعالي مدل اساس
598/48743/16112/3645/7 سازماني استراتژي و مشي خط بعد از 2
-390/23745/20207/3415/0 كاركنان بعد از 3
-474/25590/14675/2698/0 تجاري شركاي و انساني منابع بعد از 4
943/48753/17389/2879/2 سازماني فرآيندهاي بعد از 5
-264/41890/20761/3821/0 مشتريان نتايج 6
510/28923/15290/2321/2 جامعه نتايج 7
579/46867/19213/3675/3 كاركنان نتايج 8
592/20729/16954/2954/6 عملكردي كليدي نتايج 9

10
 و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان

 مختلف يهاحوزه در اصفهان استان ايحرفه
 EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر

518/324728/19564/3765/10

 
 شدهمشاهده t پژوهش ششم و چهارم سوم، االتؤس در كه دهدمي نشان 1 جدول نتايج

 ميانگين ةفرضي 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 نامهپرسش اجراي از آمده دستهب

 ،باشدمي مشتريان نتايج و تجاري شركاي كاركنان، ابعاد در سازمان يك دانستن متعالي براي
 الزمه امتياز حداقل با مقايسه در آمدهدستهب يهاميانگين با كه است گرديده مقايسه

 اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان نتيجه در و باشنديم كوچكتر
 EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر مشتريان نتايج و تجاري شركاي ،كاركنان بعدهاي در

 ةرشت و تحصيلي مدرك تناسب عدم از ناشي كاركنان براي لهأمس ناي باشد.مين متعالي
 آشنا از ناشي تجاري شركاي براي ،كاركنان يهاانگيزه كاهش همچنين و كاركنان شغلي
 به مشتريان نتايج براي و سازمان نبودن شدهشناخته بعضاً و تجاري شركاي كامل نبودن
 هاعرصه ناي در كل ةادار كه دهدمي نشان و باشدمي سازمان كارآموزان يهاانگيزه كمبود
 دارد. رو پيش در طوالني راهي

 بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t ،االتؤس بقيه در
 گردد.مي رد صفر فرضيات شش و چهار سه، الؤس جزهب االتؤس ةهم در ،بنابراين باشد.مي

 و است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t اول: الؤس
 امتياز حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمده دستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي
 با كه است گرديده مقايسه باشد،مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 534/33 آمدهدستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
  باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي



    ...ايارزيابي سطح تعالي سازماني ادارة كل آموزش فني و حرفه         
266 

 و است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t دوم: الؤس
 امتياز حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمدهدستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي
 با كه است گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در مانساز يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي تربزرگ الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 598/48 آمدهدستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
 باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t پنجم: الؤس

 امتياز حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمده دستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي و
 با كه است گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي بزرگتر ةالزم امتياز حداقل با مقايسه در 943/48 آمده دستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
 باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t هفتم: الؤس

 امتياز حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمده دستهب ميانگين ةفرضي آزمون ايبر و
 با كه است گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 510/28 آمده دستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
 باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t هشتم: الؤس

 تيازام حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمدهدستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي و
 با كه است گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 579/46 آمده دستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
 فرج و )1389( الهيفيض نتايج با الؤس ناي نتايج باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 دارد. همخواني )1388( پهلو

 و است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t نهم: الؤس
 ازامتي حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمده دستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي
 با كه است گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشدمي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 592/20 آمده دستهب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان
 باشد.مي متعالي EFQM زمانيسا تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t :دهم الؤس

 امتياز حداقل كه 30عدد با نامهپرسش اجراي از آمده دستهب ميانگين ةفرضي آزمون براي و
 با كه ستا گرديده مقايسه ،باشدمي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 در و باشدمي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 518/324 آمده دستهب ميانگين
 اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار عملكرد ميزان نتيجه
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 كه )1389( الهيفيض نتايج با الؤس ناي نتايج باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي مدل

 دارد. مطابقت ،انديافته دست بانك شعب در لهأمس همين به

  گيرينتيجه و بحث
 معيارهاي از حاصل امتياز مجموع، در كه گرفت نتيجه توانمي شد، ذكر آنچه به توجه با

 ،مشتريان نتايج و تجاري شركاي انساني، منابع يهاحوزه كه است واقعيت ناي بيانگر ،مدل
 شدةطراحي هايكار و ساز و هاروش ها،بخش و دارد قرار طمتوس از ترپايين سطحي در

 از حاصل هاييافته كنند. فعاليت مطلوب كيفيت با اندتوانستهن مذكور هايحوزه به مربوط
 نيازهاي با هماهنگي عدم ،انساني منابع به كافي توجه عدم كه است آن از حاكي بررسي ناي

 كل ةادار در عوامل ناي تضعيف باعث مناسبات و طرواب در موجود رويكرد و مشتريان اصلي
  روند.مي شماربه سازمان در بهبود نيازمند يهاحوزه از هاحوزه ناي است. گرديده

 صورت فوق ةحوز 3 در ميمه بنيادي هايفعاليت اخير يهاسال در است ذكر به الزم
 كه رودمي آن اميد ،بهبود مندنياز يهاحوزه در موارد انطباق با تدريج به كه است پذيرفته
 گردد. برطرف زني موجود نواقص

 سازماني استراتژي و مشيخط معيار در اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار
 كه گفت توانمي ،اساس ناي بر .است برخوردار بيشتري امتياز از هاحوزه ساير با مقايسه در
 فني آموزش سازمان راهبردي سند در مدون و شنرو هايسياست وجود دليل به موضوع ناي
 هايفعاليت و هاسياست راهبردها، مبناي بر سازماني وظايف آن در كه است كشور ايحرفه و

 ةانداز به انساني منابع و كاركنان محور در ،ديگر سوي از .اندگرديده مدون و مشخص سازمان
 انساني، نيروي ريزيبرنامه قبيل از مواردي بايستي و است نپذيرفته صورت فعاليت كافي

 توانمندي و مشاركت و ساالريشايسته ،كاركنان رفاه انساني، نيروي حفظ و توسعه ،ارزيابي
 گيرد. قرار مدنظر كاركنان

 يك به رسيدن براي ايحرفه و فني آموزش كل ادارات كه گرديد مشخص ،بنابراين
 سازماني متعالي سطح به رسيدن و رددا 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 اتپيشنهاد توانمي حاصل، نتايج به توجه با نهايت، در

 ،EFQM سازماني تعالي مدل معيارهاي دقيق بررسي با مديران شودمي توصيه�
 كنند. ريزيبرنامه آنها براي و شناسايي دارند نياز بهبود هب كه را مديريت از هاييجنبه

 از ارشد مديران عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان افزايش منظوربه آموزشي يهاريزيبرنامه�
 شود. پيگيري جدي بسيار صورتهب موجود وضعيت با آن انطباق و مدل مفاهيم

 پيگيري و شدهداده يهاوعده هب عمل طريق از كاركنان و مديران بين اعتماد حس ايجاد�
 .كاركنان مشكالت حل

 .معنوي و مادي صورت به محوله وظايف حسب بر كاركنان از تشويق و تقدير�
 ،خدمات از بهتر گيرينتيجه منظوربه تمهيداتي، اتخاذ با شودمي توصيه ارشد مديران به�

 آموزشي، يهادوره اندازيراه با و نموده تالش كاركنانشان رضايت جلب جهت در
 و ،امور انجام در كاركنان دادن مشاركت و مستدل هايگيريتصميم و اختيار تفويض
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 را الزم يهازمينه شغلي، مزاياي افزايش و مناسب رفاهي خدمات ارائة و تدارك با نيز،
 يابد. بهبود عملكرد طريق، ناياز تا سازند فراهم آنان منديرضايت براي

 نتايج از و شده تحليل و گردآوري ،خارجي و داخلي مشتريان مختلف يهاگروه نظرات�
 .گردد استفاده هاگيريتصميم و هاريزي برنامه براي هاآن

 ةتهي قبيل از هاارگان ساير به آن اهداف و هاسياست ،سازمان شناسايي راهكارهاي ايجاد�
 .موردي بروشورهاي ةتهي و شهر سطح در تبليغات تلويزيوني، يهابرنامه

 .. و ذهاب و اباي وسايل قبيل از سازمان كارآموزان براي الزم امكانات گرفتن نظر در�
 .سازمان هايآموزش با متناسب كارآموزان به شغلي هايفرصت معرفي پيگيري�
 .بهينه گيريبهره جهت خود مالي و فيزيكي يهادارايي بر صحيح مديريت�
 بگيرد ياري سازمان، مشكالت رفع در آنها نظرات و كاركنان از سازمان شودمي پيشنهاد�

 شود. فراهم آنها شغلي رضايت ةزمين تا
 نيازهاي بتوانند بهتر تا كنند دريافت عملكردشان از سازنده بازخوردهاي بايستي كاركنان�

 .نمايند مينأت را مردم
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 از كارگاه تا دانشگاه
آموزشي  تبديل نظام آموزشي استادشاگردي به نظام

 قاجار ةدور در نقاشي آكادميك
 1عبدالعظيم علي نيا

 چكيده 
ي گوناگون نظام هاكندوكاوي است براي يافتن و بازنمودن جنبه هاين مقال

تبديل آن به نظام آموزشي  قاجار و ةنقاشي دور شاگردي در-آموزشي استاد
ن مقاله هم اي ن نظام. هدف اصلياي يا همگاني شدن ايدميك و مدرسهآكا
جايگزين  ن دو نظام به يكديگر واي ن محور استوار است كه تبديلاي بر
مدن اسباب و امكاناتي ميسر شد كه از آاثر فراهم  جاي اولي، برهب ميدو

راست از  سر ن تحول بازتابياي مد و در حقيقتآران با غرب فراز اي ارتباط
ن تعامل از روزگاران صفويان اي ران و اروپا بود و اگرچهاي تعامل هنري بين

ثيري چشمگير برجاي أجهت نفوذ و تقاجار از همه ةولي در دور ،پديدار شد
ن تبديل و تبدل با حمايت دربار صورت پذيرفت و اي گفتني است كه گزارد.

فرودست  عوامل فرود و ولي چرا در حقيقت تحولي از فراز بود نه از فرود،
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 مقدمه
ران به سبب فقدان اطالعات و اي شاگردي هنر نقاشي -نظام استادمعيارهاي ارزيابي ما از 

ن نظام را شايد بتوان با رجوع به اي يهاچندان روشن نيست. ضابطه ،ن قلمرواي منابع در
ساختار بعضي از مشاغل مشابه آن پيگيري كرد. اشارات جسته و گريخته منابع به نقاشان در 

كه نقاشان نيز دركنار مشاغل ديگر، تشكيالت و اصولي رساند ميچارچوب نظام صنفي بازار 
ابهام  ةن تشكيالت و اصول به سبب كمبود اطالعات در بوتاي ولي ،اندبراي كارشان داشته

است. ابن اخوه در كتاب آئين شهرداري در قرن هفتم هجري نقاشان را در كنار صنف نجاران 
ي او پيداست كه كرد و كار دو سويه هاگفته كاران ياد كرده و ازگچ بران و بنايان وو چوب

ساختمان) را بر عهده ( آميزي و رنگ كاري بنانقاشان را در نظر داشته است: از يك سو رنگ
شان از اي. اندازي از ديگر وظايف آنها بوده استپردازي و نقشتصوير ،اند و از طرف ديگرداشته

نويسد: ميارتباط با نقاشان ذكر كرده و ن وظايف را نيز در اي وظايف محتسب بخشي از
محتسب بايد نقاشان را به خداي بزرگ سوگند دهد كه در نقاشي خيانت نكنند. خواه در 

كنند. بايد آنچه را كه ميسازند يا به سفارش مردم براي آنها كار ميچيزهايي كه خود آماده 
تا قبل از دادن به صاحبانشان  سه بار نقاشي كنند و پيش آفتاب گذارند ،فروشندميبه مردم 

دهند تا استعمال مييي كه مردم به آنها هارنگة كامالً آفتاب خورده باشد.... نقاشان دربار
 ةشده ظاهراً دربارمطالب ياد 1كنند نيز بايد امين باشد و بازمانده را به صاحبانشان برگردانند.

تقلبي در  ،شدهري است كه سفارشكاآميزي و رنگنقاشان يعني رنگ ةيكي از وظايف دوگان
ديگر كار نقاشان در  ، سويآن صورت نگيرد و محتسب بر كيفيت كار آنها نظارت داشته باشد

ي طبيعت بوده است. هاعبارات بعدي نهفته كه همانا تصويرپردازي و بازنمايي از پديده
خدا صورتگران را زيرا رسول  ،نويسد: از كشيدن تصاوير نيز بايد ممانعت شودمياخوه ابن

كشند در روز رستاخيز دچار عذاب الهي مييي هاآمده كساني كه صورت ثلعنت كرد در حدي
ن عبارات پيداست اي از 2كند كه آفريده خود را زنده كنيدميشوند و خدا به آنان خطاب مي

ي خاصي رسماً هاويژه خالفت عباسي) با شيوهبه( كه هنوز در سده هفتم هجري حكومت
ن مسئله با باورهاي اعتقادي آميخته بوده و اي كرده وميپردازي و صورتگري را كنترل هرهچ

ن نكته اي داشته است.مينقاشان را از دل و تصرف در طبيعت كه ويژه خداوند بوده برحذر 
نگاري نيز طور عرفي به چهرهكند كه نقاشان بهميچون معلوم  ،خور انتهاستدر
محتسب در باب بازنمايي فرم انسان و يا حيوان  ةوري كه همواره به وسيلاند، طپرداختهمي

آشكار است كه نقاشان نيز براي خود  ،گرفتند و از طرف ديگرميمحل پرسش و پاسخ قرار 
شده و در شمول مياند و كار آنها را در چارچوب قانوني هر شهري سنجيده تشكيالتي داشته

 گرفته است.يمي ديگر قرار هاي صنفهاويژگي

 ).263، ص 1367. (ابن اخوه ، 1
. همان 2
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 ).هـ 1199-1264( اينظام مدرسه ةدر آستان
شاگردي ـ شاه و محمدشاه بر محور نظام سنتي استادفتحعلي ةآموزش نقاشان در دور

روغن، الگوپردازي از زندگي قلم، رنگچرخيد. نقاشان اصول طراحي و نقاشي همچون سياهمي
آموختند. ميرا نزد استادان فن  پردازي)چهره( سازيسازي و شبيهروزمره، دورنماسازي، گل

توانستند در تذهيب، نگارگري، نقاشي الكي، نقاشي پشت ميآنها عالوه بر نقاشي و ترسيم، 
شيشه، ديوارنگاري و نقاشي مينايي هم اصولي را بياموزند. آنها حتي با طراحي روي پارچه، 

 ميصورت رسو تعليم نقاشي به كردند. تدريسميقالي، كاشي و پيكرتراشي هم آشنايي پيدا 
و فقهي  ميچون هنوز اصل ممانعت كال ،وجود نداشت و تشويق و ترغيب هم در ميان نبود

صورت خصوصي تعليم يي از جامعه جاري بود و نقاشان تنها بههانقاشي در بين گروه
منازل  دادند. البته نبايد فراموش كرد كه تعليم طراحي و نقاشي تحت نظام صنفي و درمي

گرفت. نقاشان همچون ساير صنعتگران براي خود ميي نقاشان صورت هاشخصي خانواده
قاجار در اختيار بعضي از  ةگفتني است كه هنر نقاشي در اوايل دور 1صنف خاصي داشتند.

ران داد. در اصفهان اية غفاري نقاشان زيادي را تحويل جامع ةبود. در كاشان خانواد هاخانواده
ي دروني هاازدواج هان خانوادهاي در .علي به امر نقاشي شهره بودندو نجف مياما ةخانواد

ن اي كرد. چون اعضايمين كار، هنر نقاشي حالت موروثي پيدا اي گرفت و باميصورت 
داشت ميالملكي همواره ابراز چندين نسل به امر نقاشي مشغول بودند. پدر مصور هاخانواده

 ةران دوراي . شمار نقاشان در شهرهاي2»جاي خون رنگ جريان داردا بهي مهادر رگ« كه
ران به نقاشي اي تن در شهرهاي 100ن دوره حداقل اي قاجار نيز قابل اعتنا بود. در اوايل

هفت نفر  هـ حدود بيست تن استاد نقاش و بيست و 1287در اصفهان سال  3مشغول بودند.
 5تن رسيده است. 30هـ به  1330ن نقاشان در سال اي شمار 4نقاش ساختمان وجود داشت.

در  6تن نقاش فعاليت داشتند. 10سيزدهم هجري حدود  ةدوم سد ةدر شيراز هم در نيم
شاگرد و پادو زندگي  26تن استاد همراه با  26حدود  .هـ 1342خود تهران هم در سال 

ترين گروه از عالي .1 ص داد.قاجار سه طبقه نقاش را تشخي ةشايد بتوان در دور 7كردند.مي
ي الكي و مينايي، هانقاشي ،آنان نقاشان درباري بودند كه نقاشي رنگ روغن، ديوارنگاري

ي شاه و غيره را با هاپردازي براي مطبوعات و سفرنامهپردازي و تصويرآرايي و نسخهكتاب
ي اعيان و هادر خانه ن طبقه عالوه بر درباراي رساندند وميامكانات خوب مالي به انجام 

نقاشاني كه در بازار حجره . 2كردند و از امتيازات خاصي برخوردار بودند.مياشراف هم كار 
دادند. آنها آثاري را توليد مييي را در معرض فروش قرار هاداشتند و طراحي و نقاشي

)112، 1342. (تحويدار اصفهان، 1
 )47-51. (هاتفي ، 2
 )53-50، 1366. (قاضي احمد قمي ، 3
 )7، 1381. (فلور و ديگران، 4
)7، 1303. (جناب، 5
 )548، 1314. (فرصت ، 6
).3/330، 1311. (كيهان ، 7
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تاني عاميانه ي داسهامردم بود و حتي تصاويري را نيز به كتاب ةكردند كه مورد پسند عاممي

ي خطي ها) و نيز نسخههاصندوقچه( ها، مجريهازدند. بعضي از آنها روي قلمدانمينقش 
يي را هانقاشاني كه كار آنها بيشتر فني و صناعتي بود، مثالً طرح. 3كشيدند.ميتصوير) ( نگاره

در  هاخانهشان قهوهكردند. نقاميپزان توليد بافان و يا كاشيبافان و پارچهقالي ةبراي استفاد
 هاخانهنقاالن در قهوه ةي حماسي و مذهبي را براي استفادهان نقاشان بودند كه پردهاية زمر

دوم  ةخصوص در بين طبقهشاگردي بـ كردند و گفتني است كه نظام سنتي استاد مينقاشي 
گرفتند. ميهره ن دو طبقه باي از وجود استاداناول  ةيشتر جلوه داشت و گاهي طبقو سوم ب

قاجار هم، به لحاظ  ةران را در دوراي بعدي بود. نقاشان ةاول بيشتر از طبق ةولي امتيازات طبق
 ي سنتي نگارگريهاتوان به سه گروه تقسيم كرد.گروهي كه بر طبق شيوهميكار  ةشيو

آنها از ( د.آورنميوجود هكردند. گروه ديگري كه با سبك فرنگي آثار خود را بميراني كار اي
الگوهاي ة گرفتند و الگوهايشان را بر پايميوجود عكس و تصاوير چاپي بيشترين بهره را 

كردند و آثاري مين دو گروه فعاليت اي كه در حد فاصل ميديدند).گروه سومياروپايي سامان 
نقاشي  توان از آن بهميشهرت يافت و  ايخانهآوردند كه بعدها به نقاشي قهوهميرا پديد 

 د.عاميانه تعبير كر

 خانهكارگاه يا نقاش
پيرايه بود. بيشتر آنها در حجرهاي محقري در بازار راني بسيار ساده و بياي ي نقاشانهاكارگاه

ران خبري نبود. تصويري كه بنجامين اي ي پر زرق و برق اروپايي درهاكردند و از آتليهميكار 
ن اي ران دراي نقاش ةعيار زندگي سادتصوير تمام ،دهدميائه ن دوره اراي راني دراي از نقاشي

 راني، چه در كارگاه خصوصي آنها و چه دراي ). بيشتر آثار استادان415، 1363( عهد است
شاگردان،  .گرفتميي همايوني با كمك و دستياري شماري از شاگردان انجام هاكارگاه

دادند كه وقت و ظرافت ميند و كارهايي را انجام كردميزدند، اجرا ميطرحي را كه استادان 
شاه همچون شاهان پيش از خود، نقاشان را وارد دربار خويش زيادي نياز نداشت. فتحعلي

خانه و يا كارگاه نقاشي ناميده ن كارگاه نقاشاي كرد و براي آنها كارگاهي ويژه ترتيب داد و
-64در سلطنت( باشي بودند. محمد شاهنقاشان و هنرمندان ديگر تحت نظر نقاش 1شد.مي

به  .هـ 1255هـ) فرماني به نام عبدا... خان معمار صادر كرد و او را در سال 1249
 ةخانن مقام،  جزء نقاشان نقاشاي مفتخر كرد. او پيش از انتصاب به» باشي باالستقاللنقاش«

قاشان، معماران، مهندسان، ن فرمان در رأس ناي شاه بود. عبدا... خان باهمايوني فتحعلي
بران، حدادان، سرايداران، باغبانان، سفالگران)، شيشه( نجاران، حجاران، فخاران ،ميناكاران

ن فرمان آمده كه اشراف و اعيان اي در 2سازان) قرار گرفت.شمع( كنان) و شماعانچاه( مقنيان
ل خود دانسته، از سخن و مشاراليه را كما في السابق نقاش باالستقال«شده هنرمندان ياد

باشي وجود داشتند. البته تن نقاش 19كم ن دوره دستاي در 3».صوابديد او تجاوز ننمايند
ي معروف عبارت بودند از: ميرزا هاباشينقاشان همايوني نبودند. نقاش ةجملگي آنها در زمر

)30، 1363رازي، ؛ ميرزا صالح شي58، 1354. (عضدالدوله ، 1
)302-1/3، 1376. (كريم زاده تبريزي، 2
 )1/303. (همان، 3
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حدود سال ( زا حسنهـ) ميرزا احمد فرزند مير 1227-8(هـ) عبدا... خان 1225تا سال ( بابا

 -59( هـ) محمد علي اصفهاني 1255( هـ) عبدا... خان معمار 1252( هـ) اسماعيل 1234
هـ) ابوالحسن  1266پس از سال ( هـ) كازروني صاحب 1265( هـ) محمد ابراهيم 1258

هـ) ميرزا علي اكبرخان  1288تا سال ( هـ) محمد اسماعيل 1277( غفاري صنيع الملك
از وظايف اصلي  1هـ). 1300( هـ) ميرزا محمد غفاري كمال الملك 1287( مزين الدوله

براي  هانگارهو ديوار هاچهرهي رنگ روغن، تكها، نقاشيهاباشي طراحي و اجراي نگارهنقاش
باشي بود. فرمان محمدشاه باشي يا نقاشخانهحاميان خود بود. معتبرترين مقام نقاش

كرد. او عالوه بر نظارت بر نقاشان بر ميرا كامالً مشخص ي كاري و وظايف باشي هاويژگي
ن مشاغل در اي چون تمامي ،كردميكنان و شمع سازان هم نظارت ساير صنوف حتي چاه

ارتباط مستقيم با امور تزيين عمارات شاهي قرار داشت. قابليت ذاتي و استعداد جبلي يك تن 
ديگر از جمله ميزان ارتباط در روابط نزديك او ل ئهنرمند و تجربه و تداوم كار و مسلماً مسا

ن مناسبات و خردمندي، صداقت و تقواي مذهبي در اي با رجال دربار و اعماد حاصله در
فرمان محمدشاه تا حدود زيادي شبيه  2انتخاب و به مقام باشيگري مؤثر بوده است.

بود كه شماري از  تيموري و صفوي و از براي رياست كتابخانه سلطنتي ةهاي دورفرمان
 خطاط، نقاش و مذهب و( دستهنرمندان را از هر صف تحت نظارت يك نفر هنرمند چيره

داد. دربار با متمركز كردن شماري از مشاغل هنري تحت نظر يك واحد، ميمعمار) قرار 
آثار هنري به نوعي به يكدستي و هماهنگي  ميخواست به نتايج مطلوبي دست يابد و تمامي

. 2نظارت بركارگاه سلطنتي؛ . 1اند: اصلي بوده ةقاجار داراي دو وظيف ةي دورها. باشيبرسد
آنها در حقيقت رابط بين دربار و ( ارتباط و مكاتبه با صنوف بازار پايتخت و سرتاسر مملكت

گري در واقع در دست دربار، وسيله و ابزاري شدند). منصب باشيمياصناف بازار محسوب 
هم تعليم  ديگر نيز داشت و آن ةاشي يك وظيفشد. نقاشبميامور بر شمرده  براي هماهنگي

قاجار وجود داشت و افرادي  ةن وظيفه در سرتاسر دوراي نقاشي و هنر به شاه و وليعهد بود.
 هاخانهاصوالً جايگاه نقاش 3ن وظيفه را بر عهده داشتند.اي الدوله و اسماعيل جاليرچون مزين

در  هاخانهري متمركز بود مثالً در روزگار تيموريان و صفويان، نقاشدر مجمتع دربا
همايوني در كاخ  ةخانقاجار نيز نقاش ةبود. در دور هاي سلطنتي متمركز دركاخهاخانهكتاب

در «نويسد كه ميهـ )  1227سال(سفر خود  ةقرار داشت. ميرزا صالح شيرازي در روزنام
غالم پيشخدمتان و دو  و اروسي به جهت پيشخدمتان وجنبين تاالر چهار اروسي است د

اروسي ديگر نشيمن نقاشان و زرگران و ميناكاران كه جهت شاه و اندروني شاه شب و روز كار 
ميرزا ملقب به عضدالدوله هم در تاريخ عضدي ). شاهزاده سلطان احمد30، 1362( »كنندمي

 ،). بدين ترتيب58، 1315( »مر قرار داردخانه در جنب تخت مرنقاش«مشابه دارد:  اياشاره
توانستند او را در حاالت گوناگون نظاره كننده و مينقاشان همواره به شاه دسترسي داشتند و 

شوند. از طرف ديگر، نزديكي نقاشان  مندنگاري از تجارب بصري خويش بهرهدر موقع چهره
ن اعتماد مكانت و اعتباري را براي اي د.اعتماد زياد او به نقاشان سلطنتي بو ةكنندبه شاه بيان

 )11، 1381. (فلور و ديگران، 1
 )101-2،  13487. (محمدهاشم آصف، 2
)277 -8، 275، 1361. (معيرالممالك، 3
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ن منزلت موجبات حقد و اي آورد كه ساير رجال از آن محروم بودند. گاهيميوجود هنقاشان ب

توان گفت كه نقاشي ميساخت. در حقيقت ميحسادت رجال و دسيسه عليه آنها را فراهم 
ر ترتيبي كه هتوانست بهميد. شاه ينات دربار بود كه پيرامون شاه را فرا گرفته بوئبخشي از تز

شاه مثالً فتحعلي ،شدميديگر  ايينات بهره بجويد. او گاهي متوسل به حربهئن تزاي شده از
انداخت تا در كار خود ميكردند به ياد مرگ ميهنرمنداني را كه روي سنگ قبر او كار 

پيوندي نزديك وجود داشت  پرور و هنرمندقاجار بين هنر ةپيداست كه در دور 1تعجيل كنند.
گذاشت. بعضي از هنرمندان حتي اجازه مين پيوند تأثيري قاطع در موقعيت هنرمند اي و

خان عبداهللا ةمثالً چهر .كردند، بگنجانندميخود را در آثاري كه براي شاه اجرا  ةداشتند چهر
هنرمندان  2شاه با دو بيت شعر نقش بسته بود.در بخش تحتاني غالف شمشير فتحعلي

شدند و از امتيازات زيادي برخوردار بودند. ميبيوتات همايوني جزو نوكران اندروني محسوب 
شاه شرايط كاري عالي و امكانات زيستي مطلوبي داشتند. دو فرمان از محمد ،خوراك، مسكن

 كند. درمياز وضع مساعد آنها حكايت  1264و  1261ي هابراي خطاطان و مذهبان در سال
شيرازي صادر شده، مبلغ ثابتي از ماليات خوشنويس وصال ةكه خطاب به خانواد هان فرماناي

 3فارس را در اختيار آنها قرار داده است.

 ) .هـ. 1264 -1324( ايگيري نظام مدرسهشكل
نوزدهم براي پيشرفت فن نقاشي بعضي از نقاشان را به اروپا  ةحكومت قاجار در اوايل سد

 .هـ 1266باشي عباس ميرزا از نخستين افرادي بود كه در سال م فرزند نقاشاعزام كرد. كاظ
يي از هانكه گزارشاي همراه گروهي از محصالن براي فراگيري نقاشي به بريتانيا اعزام شد. با

 .هـ 1228ران بازنگشت و در سال اي ولي وي هرگز به ،پيشرفت كار او در اروپا در دست است
رضا در زمان محمدشاه براي تحصيل در نقاشي و پس از او، ميرزا 4شت.در بريتانيا در گذ

انجام امور ديگر به پاريس اعزام شد. از تحصيالت و آثار او نيز چندان اطالعي در دست 
خان در حدود حسننيست. ابوالحسن غفاري كاشاني ملقب به صنيع الملك فرزند ميرزا محمد

وجواني به سبب داشتن استعداد نقاشي به تهران اعزام در كاشان متولد شد. در ن 1231سال 
باشي، مشقِ نقاشي كند. او تحت توجهات مهرعلي علي اصفهاني نقاشگشت تا در نزد مهر

شاه بكشد. ابوالحسن غفاري را در سال  ةقرارگرفت و حتي از او اجازه يافت تا طرحي از چهر
عزام كردند. وي پس از گذراندن براي تكميل تحصيالت نقاشي به رم و فلورانس ا1262

ابوالحسن در اروپا عالوه بر  ران بازگشت.اي به 1266نزديك به پنج سال در اروپا در سال 
خصوص تابلوي هنقاشي با فن چاپ و گراوورسازي هم آشنا شده بود. او در اروپا آثار رافائل ب

 ةدهندران جملگي نشاناي در او را تقليد و اقتباس كرد. آثار بعدي او» تجلي« و »مريم عذرا«
ويژه در تابلوي هن تأثيرپذيري در آثار نخستين او باي .تأثيرپذيري وي از نقاشي اروپايي است

كامالً مشهود است. اميركبير صدراعظم ناصرالدينشاه در » فرخ خان غفاري و سه فرزند وي«

)133 - 2/4، 1344(سپهر،  .1
)106، 1381. (فلور و ديگران ، 2
).83 -85، 1356. (رعنا حسيني، 3
 )125، 1/123، 1354. (محبوبي اردكاني، 4
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غربي بازار كه امروزه به ة الصنايع را براي پيشبرد صنايع و فنون در زاويمجمع 1266سال 
ن مركز براي توليد و ساخت و طراحي ساعت، توپ، اي ميدان شهرت دارد، تأسيس كرد.سبزه

سازي ي زيبا، زركشي و زردوزي، تفنگهابه سبك اروپا، نقاشي ميي نظاهاكالسكه، يونيفورم
ري همچون اجراي الصنايع به امور هنپيداست كه بخشي از مجمع 1گري برپا شده بود.و قداره

تن استادكار در  45نفر شاگرد تحت نظر  144ن مركز اي آثار نقاشي اختصاص داشت. در
اين بخش در اختيار ميرزا ابوالحسن قرار گرفت تا 2كردند.ميي مختلف سلطنتي كار هاپروژه
 ي هزار و يكشب را كه طسوجي آن را به فارسي برگردانده بود، به انجام برساند.هانگاره

خطاط و صحاف و غيره تحت نظر ميرزا ابوالحسن، كار  ،تن نقاش، مذهب 34نزديك به 
ولي از جريان  ،ي نقاشي اروپايي آشنايي داشتهانكه ميرزا ابوالحسن با شيوهاي با3كردند. مي

شاگردي صورت ـ سنتي استاد  ةكتاب آرايي هزار و يكشب با شيو ةامر پيداست كه پروژ
خانه تقسيم كار دقيقي وجود داشت. ميرزا ابوالحسن ن نقاشاي كاركنان گرفته است. بينمي

ن پروژه در اي پرداختند.ميكرد و شاگردان و سايرين به اجراي آن ميرا طراحي  هانگاره
محمد  ة) در شش جلد به پايان رسيد. كتابت آن بر عهد1268 -1275( عرض هفت سال

يرزا عبدالوهاب و و ميرزا علي محمد به همراهي حسين تهراني و تذهيب آن در مسئوليت م
را ميرزا علي و تدهين روي جلدها را ميرزا  دو تن از شاگردان بود. صحافي و تجليد از آن

 4تا  3بود و در هر برگ  1143ي آن هااحمد، غالمعلي و آقاجاني انجام دادند. كل نگاره
ستور ميرزا آقاخان نوري و با كمك به د 1273ميرزا ابوالحسن در سال 4نگاره وجود داشت. 
چهره از رجال تك 48 ،ن سالاي لقانته) پرداخت و در(نگاري قصر نظاميه شاگردانش به ديوار

خان پيش از اعزام به خارج از نكه ميرزا ابوالحسناي گفتني ةنكت 5ناصري را تصوير كرد. ةدور
 نقاشي اروپايي، ةاقع با فراگيري شيوشاگردي بارآمده بود. او در وـ كشور با نظام سنتي استاد

 ي جديد به توليد آثار هنري پرداخت.هان دو رويكرد هنري را درهم آميخت و با ديدگاهاي

 دولتي، نخستين مدرسه  ةخاننقاش
فن گراوورسازي و چاپ بود. به  ،تاليا فراگرفتاي گفتيم يكي از فنوني كه ميرزا ابوالحسن در

وقايع  ةشاه، طبع و نشر روزنام ةالسلطنه وزير علوم با اشارا اعتضادعليقلي ميرز ،همين دليل
 نام ،بود 1277صفر  5به بعد كه مصادف با  472 ةاتفاقيه را در اختيار او گذاشت و او از شمار

از  ايچهرهآن تك ةران تغيير داد. او در نخستين شماراي دولت ةن روزنامه را به روزناماي
ن روزنامه تهيه كرد. كار ابوالحسن مورد اي تصوير چاپي براي 57رفته هم خويش چاپ و روي

فرمان  1277ذيعقده  10به تاريخ  491 ةماه بعد در شمارپسند شاه قرار گرفت و حدود پنج
الملكي مفتخر كرد و به او خلعت بخشيد و ابوالحسن منتشر شد و او را به لقب صنيع ةاو دربار

)347 -1/51، 1367؛ كريم زاده تبريزي، 1269، ذيل وقايع  1306. (اعتمادالسلطنه، 1
).60 -70،  1325. (اقبال، 2
. (همان).3
). 52، 1381؛ فلور و ديگران، 28/ 1، 1376. (كريم تبريزي، 4
)1/23، 1376. (كريم زاده تبريزي، 5
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خانه و تأسيس نقاش ةشاه اجازضمناً ناصرالدين 1بق او افزود.چهارصد تومان بر مواجب سا

نقاشي را كه از  ةو اسباب مرغوب هامشاراليه پرده« نكهاي دولتي را به او تفويض كرد و ةچاپخان
آوري نموده با اتباع روزنامه و كارخانه در ن مدت جمعايتاليا به همراه آورده و يا دراي سفر

ابوالحسن پس از دريافت  2».ن صنعت تربيت نماينداي عديده نيز درآنجا برده، شاگردان 
نقاشي داشت، اسباب و لوازم نقاشي و  ةكه به تأسيس مدرس ايفرمان به جهت عالقه

دولتي و  گي گوناگون و ابزار و وسايل ديگر خود را جنب ارهاو رنگ هاو مدل هاطراحي
نقاشي پرداخت و آن را در  ةخانس مكتبعمارت سلطنتي نقل مكان داد و رسماً به تأسي

ي قبل هادر روزنامه« ران اعالم نمود:اي دولت عليه ةروزنام 1278شوال  3مورخ  518 ةشمار
باشي خاصه، كارخانه االمر مقرر گرديده است صنيع الملك نقاشنوشته شده بود كه حسب

ي كار استادان مشهور را با هاخانه دولتي ترتيب داده و در آنجا پردهباسمه تصوير و نقاش
با ساير  ،اندي معتبر كه از روي عمل استادان معتبر كشيده و طبع نمودههابعضي از باسمه

كه در فرنگستان ديده بوده است و اسباب طوريهنقاشي، ب ةخاناسباب و اوضاع يك مكتب
 طالب آموختنكه هركس طوريهالحكم با خود آورده است، ترتيب داده، بآن را حسب ةالزم

 هاوجه نقصي در اسباب تحصيلش نباشد، بلكه ساير صاحب صنعتن صنعت باشد به هيچاي
هم، در هر طرح و هر كار كه محتاج به نمونه و امتياز و سليقه باشند، معطل نباشند، و 

 روزه تصاوير مختلفه از كارخانه بيرونهمچنين كارخانه باسمه تصوير را متداول نمايد كه همه
ن خدمت بوده و در ارك اي ن مدت مشغول انجاماي ن صنايع را رواج كامل بدهد و دراي د ويآ

نحوي كه در هخانه و كارخانه را ترتيب داده، بنقاش ةمبارك ةخانسلطاني در جنب ديوان
چرخ در كار است و به عالوه خدمت طبع روزنامجات و احكامات دولتي و كارخانه باسمه چهار

ه تصاوير را چنان ممتاز نموده است كه هر كس طالب چاپ نمودن شبيه خود با طبع باسم
گردد كه ميچند روز يكهزار صورت او در كاغذهاي ضخيم طبع  ةمجلسي باشد، به فاصل

ن قرار است كه چند پرده كه خود مشاراليه اي نهايت امتياز را داشته باشد و ترتيب نقاشي از
جميع استادان گذارنيده  ةاستاد مشهور رافائيل كشيده و از صح تاليا از روي عملاي در سفر

ي گچي و ساير كارهايي كه از روي عمل هابود، در آنجا نصب نموده و از باسمه و صورت
آنها در كتاب آموختن نقاشي ذكر  ميو ساير استادان كه اسا 3ميكائيل و رفائيل و تيسيانه

اند از هر قبيل اسباب و آالت كار را در آنجا مودهاند، نصب نكشيده و چاپ نموده ،شده است
ثانياً اعالن  ،المبارك منقضي شدام رمضاناي نكهايفراهم آورده قريب به اتمام است. و بعد از

 ايشده مشغول تحصيل باشند و هفتهام هفته در آنجا جمعاي خواهد نمود كه جوانان قابل در
روز هم خود مشاراليه مشغول يك ايباشند و هفتهروز هم خود مشاراليه مشغول تحصيل يك

دو روز هم در آنجا قراري داده خواهد شد كه مردم جهت تماشاي  ايتعليم خواهد بود و هفته
ران اي باسمه تصوير است كه در دولت ةخانه و كارخانن اول نقاشاي آنجا ماذون باشند و

 ةنخستين مدرس ،انگلستان. بدين ترتيب طور و طرزهب .گرددمياالمر معمول و متداول حسب

 )24/ 1، 1376ده تبريزي، . (كريم زا1
)25/ 1، 1376(كريم زاده تبريزي،  .2

3. mikaeel-rafaiel-tieseyane 
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چرخيد. ميي آموزشي آن هم بر محور مدارس فرنگ هاران تأسيس شد و برنامهاي نقاشي

آوردند. شاگردان ميالملك والدين فرزندان خود را روزهاي شنبه براي تعليم نقاشي نزد صنيع
اروپايي تقليد و اقتباس  ي چاپيهاتوانستند از نقاشي او و نقاشيميدر روزهاي ديگر هم 

نيز شخصاً  اهشكردند. حتي ناصرالدينمينقاشي او ديدن  ةكنند. روز جمعه هم مردم از مدرس
ازديد در روزنامه ن باي الملك را مورد الطاف خود قرار داد. خبراز مدرسه ديدن كرد و صنيع

خانه دولتي نقاش كه مراجعت فرمودند به 1278شوال  12عصر روز شنبه « نيز درج گرديد:
طور خوب و وضع مرغوب ترتيب داده است خانه مباركه بهعمارت ديوان كه صنيع الملك در

تشريف شريف همايوني ارزاني داشته، صنيع الملك هم پيشكش و قرباني و شيريني مهيا 
نموده، مدتي سياحت نقاشخانه و چاپ تصوير را فرموده، زايدالوصف طرز و وضع نقاشخانه در 

حق صنيع الملك ر همايون مستحسن و مقبول افتاده، اظهار مرحمت و عطوفت بسيار در نظ
مندان الملك چاپ شده بود و عالقهشده اعالن هنرستان نقاشي صنيعياد در شمار» فرمودند.

 آموزان پرمايه براي فراگيري نقاشي دري آن كرده بودند تا دانشهارا دعوت به شركت كالس
خانه ببرد. هر كس خواسته باشد طفل خود را به مكتب نقاش«نام كنند وتن هنرستان ثباي

دولتي باز است و صنيع الملك روزهاي شنبه را خود به تعليم شاگردان خواهد  ةخاننقاش
ي و هاي كار استاد و صورتهاخانه از روي پردهام شاگردان در همان نقاشاي پرداخت و ساير

 1».پردازند...مين صنعت بديع اي به مشق نقاشي و تحصيلي فرنگستان و غيره هاباسمه
رجب  12دولتي نقاشي واقع در عمارت ديوانخانه مباركه در  ةدولتي يا مدرس ةخاننقاش

ناظر  1282الملك در سال افتتاح شد. صنيع 552 ةران در شمارايروزنامه ةطبق اشار 1280
ن مدرسه اي گيريزير علوم گرديد. با شكلديگر و نايب و ةچاپخانه دولتي و نيز سه روزنام

و تحت نظارت وزارت علوم  ايريزي نظام مدرسهبا برنامه بار تعليم نقاشي براي نخستين
سنتي را پديد آورد كه تا به  ،ن مدرسهاي نظارت وزارت علوم بر ،صورت گرفت. در حقيقت

ي مدارس هاغفاري از روي برنامه درسي ابوالحسن ةنكه برناماي روزگار ما ادامه يافته است. با
اروپايي بوده، ولي در مدرسه او از تعليم هندسه، تشريح و تئوري هنر خبري نبود و در 

ران نداشته اي طوري تنظيم شده بود كه تناقضي با تعليم سنتي هنر درحقيقت برنامه آن
آنژ، رافائل و ثار ميكلگراي اروپا همچون آو الگوها؛ آثار طبيعت هار حال مدلهاما به .باشد

شدند و آنها را تقليد مين استادان آشنا اي بوده و شاگردان با شيوه و شگردهاي 2تيسين
گرايي، پرسپكتيو، آمد كه اثر او از نظر واقعميخانه طوري بار ن مكتباي كردند. نقاش درمي

ه گفتني است كه فن روشن و الگوبندي با معيارهاي اروپايي منطبق باشد. البتاسلوب سايه
راني بتواند با دقت و صحت بيشتري كار كند و به اي عكاسي هم امكاناتي پديد آورد تا هنرمند

السلطنه وزير انطباعات ناصرالدينشاه به اعتماد شناختي آن دست پيدا كند.جزئيات روان
ن زمان اي ر). د268، 1363( ن دوره اشاره كرده استاي ارتباط تنگاتنگ عكاسي و نقاشي در

 3ي داگروتيپ صورت گرفته است.هاي رجال ناصري از روي عكسهاچهرهبيشتر تك

 )1/26، 1376(كريم زاده تبريزي،  1.
2. Miklanzh-Rafaeel-Tiseen 

 )112، 1381(فلور و ديگران،  3.
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 دارالفنون
خصوص نقاشي هتأثيري قاطع در روند آموزش هنرها ب 1268تأسيس دارالفنون در سال 

چون افرادي كه در آن به تعليم  .الگوهاي اروپايي بود ةريزي آموزشي آن برپايداشت. برنامه
ي نقاشي هاكردگان مدارس هنري اروپا بودند. كالسنقاشي پرداختند از تحصيلهنر 

و بازگشت مزين الدوله از فرانسه بوده » دولتي ةخاننقاش« دارالفنون ظاهراً پس از تأسيس
خود را در نقاشي، تئاتر و موسيقي  ةنامالدوله در فرانسه تحصيل كرد و دانشاست. مزين

ران اي ر پاريس در نزد يكي از نقاشان كار كرد و پس از بازگشت بهدريافت نمود. چندي را د
معلم فرانسوي نقاشي كه  1دارالفنون شد. او سپس به جاي موسيوكنستان ةمعلم زبان فرانس

ميرزا علي  به پاريس، او را استخدام كرده بود، منصوب گشت. 1848الدوله در سفر سال امين
شي دريافت كرد. او در دارالفنون در كنار موسيقي و بالقب نقاش 1288اكبرخان در سال 

مصورالممالك، اسماعيل جالير از  ،الملكتئاتر به تعليم نقاشي پرداخت و نقاشاني چون كمال
ي هاالدوله در رم از نقاشيسازي توانا بود. مزيننماسازي و شبيهشاگردان او بودند. او در دور
 3كار عبثي بود. 2رده است كه به نظر كنت دوگوبينوكبرداري مينقاشان عصر رنسانس مثني

مشابهي داشت و معتقد بود كه  ةشد، عقيدمينكه از شاگردان او محسوب اي الملك باكمال
ميرزا علي اكبرخان مزين الدوله طبع صنعتي نداشت. معايبي هم داشت از جمله حسود بود، «

خان ابوالحسن مرگ ميرزا ي نقاشي دارالفنون پس ازهاكالس 4».نظرش كوچك بود
تحت نظر مزين الدوله قرار گرفت. شناخت اصول و قرادادهاي  1284الملك از سال صنيع

نقاشي آكادميك اروپا، تخصصي در اجراي اسباب و لوازم فني غربي از شرايط اساسي تخصص 
دند، كرميخانه را وزارت علوم و يا شاه انتخاب شد. اعضاي نقاشميدر نقاشي برشمرده 

الدوله حدود پنجاه سال در دارالفنون ن شيوه انتخاب شد. مزيناي چنانكه مزين الدوله با
نمايد كه مياما چنين  ،درسي دارالفنون شناخته نيست ةكرد. البته چيزي از برنامميتدريس 

برداري مزين الدوله از تجارب تدريس ميرزا ابوالحسن بهره گرفته است و كار شاگردان مثني
ة تنسر و نيمه ،اروپايي ةي برهنهاز روي كار استادان اروپايي بود و الگوهاي آنها پيكرها

خود  ةيي از مسيح و مريم عذرا و تصويرپردازي از چهره و تنهاپيكرهاي كالسيك، طراحي
 الدوله كارگاهي در دارالفنوناسماعيل جالير از شاگردان مزين 5شاه بوده است.ناصرالدين

 6به تعليم شاگردان نيز مشغول شد. هاو در آن عالوه بر كشيدن تابلو نقاشي جاد كرداي
ي نقاشي دارالفنون بود كه هاالتحصيالن كالسصنيع الملك از ديگر فارغ ةزادابوتراب برادر

 بعدها مصور وزارت انطباعات گرديد.

1. Mosevkonstan 
2. kontdoGobeeno 

 )62، 1381(فلور و ديگران،  .3
)18، 1364، دهباشي -. (بهنام4
٥ (curzon) ١٨٩٢، ٤٩٤/١-٥(
.)277، 1361(معيرالممالك،  .6
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 ).هـ 1329-1345( :ايتكوين نظام مدرسه 
ظام آموزشي دارالفنون بود كه شناخت و اطالعات درخوري پروردگان نالملك از دستكمال

شاه لقب از ناصرالدين 1299ي نقاشي، تاريخ و زبان فرانسه پيدا كرد و در سال هادر زمينه
شاه به فكر مسافرت اروپا افتاد و يك سال باشي گرفت. او پس از كشته شدن ناصرالديننقاش

قفقاز عازم اروپا شد. يك سال و نيم در فلورانس  از طريق ،شاهو نيم پس از فوت ناصرالدين
 نقاش 2پرداخت و از محضر گوردياني 1برداري از آثار رامبراندصورت گذراند. در آنجا به

پس از فلورانس عازم رم شده و يك ماه را در آنجا گذراند و به گردش  3ياب شد.تاليايي بهرهاي
برپا كرد و  اياهي پاريس شد و در آنجا آتليهپرداخت و سپس از راه رم و ميالن و سوئيس ر

كرد. دو سال ميبرداري مثني 4مشغول كار گشت. او بيشتر از روي كارهاي تيسين و رامبراند
م زد و مورد تأييد او قرار گرفت. سپس به هآشنايي به 5در پاريس گذراند و با فانتن التور

و در دربار مشغول كار شد ولي  6ن بازگشترااي دستور مظفرالدينشاه از راه وين و روسيه به
.. و .دادميي كثيفي هاسفارش«نتوانست آن را تحمل كند؛ به قول خودش، مظفرالدينشاه 

دادم. شاه دوباره كه رفت به فرنگستان من هم رفتم به كربال. دو سال در ميمن تن در ن
 7».تابستان رفتم بغداد عتبات ماندم. يك پائيز و يك زمستان و يك بهار در كربال بودم و

 ن سفراي رمال بغدادي و ميدان كربال از يادگارهاي ،تابلوهاي فالگير بغدادي، آهنگر بغدادي
شاه او را به بود. يك سال و نيم را در بغداد گذراند و يك ماه در نجف. سپس مظفرالدين

بار زندگي او در دربار ناي الملك بار ديگر در دربار مشغول كار شد وتهران احضار كرد. كمال
 مصادف با انقالب مشروطيت بود كه به هواداري از آن پرداخت.

 صنايع مستظرفه  ةمدرس
الملك) وزير فرهنگ وقت و حكيم( با كمك ابراهيم حكيمي 1329الملك در سال كمال

 از مجلس براي واگذاري اينامهاحمدشاه، اجازه ةالسلطنهمراهي ناصرالملك قراگوزلو نايب
شش زرع از اراضي نگارستان با مبلغ هفت هزار تومان مخارج ساختمان مدرسه صنايع 

ران با همت و اي نقاشان ميرس ةمستظرفه را دريافت كرد و بدين ترتيب نخستين مدرس
الملك نيز خوانده ن مدرسه به نام مؤسس آن مدرسه، كمالاي الملك بر پا شد.رياست كمال

و  هاخود باغ نگارستان با ابنيه و كاخ 8اغ نگارستان قرار داشت.شد و در ضلع جنوبي بمي
صنايع مستظرفه با  ةشد. مدرسميقاجار محسوب  ةتزيين ويژه يكي از آثار معتبر هنري دور

گذار نقاشي كالسيك ن محل دوام يافت و پايهاي الملك مدت شانزده سال دررياست كمال

1. Ramberand 
2. gordigani  

 )15، 1364دهباشي ،  –(بهنام  .3
4. Teseen - Ramberand 
5. Fantenlatoor 

)16. (همان ، 6
 )16. (همان، 7
)43،  1368. (سهيلي خوانساري، 8
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خان)، يك حسنعلي( مستظرفه يك نفر مدير مدرسهصنايع  ةران گرديد. مدرساي اخير ةسد

ميرزا عبدالباقي ( ميرزا عليخان)، و يك نفر منشي( ميرزا اسماعيل)، يك نفر ناظم( نفر معاون
شد و پس از ميمدرسه صنايع مستظرفه از طرف وزارت معارف تعيين  ةبودج 1داشت. خان)

ن مدرسه شدند و اي نان هنرمند واردتعدادي از جوا 2گرديد.ميالملك ابالغ تصويب به كمال
صنايع مستظرفه شُعب مختلف داشت:  ةمدرس ران گرديدند.اي آوران هنر نقاشيبعدها از نام

 3نقاشي رنگ روغن، نقاشي آبرنگ، سياه قلم مدادي و گراوورسازي. ،بافيسازي، قاليمجسمه
ل خاصي داشت و وزارت صنايع مستظرفه استقال ةساعات كار مدرسه صبح و عصر بود. مدرس

الملك ن البته به شخصيت محكم و مستقل كمالاي كرد وميمعارف در كار آن دخالت ن
دخالت در كار مدرسه را شروع كرد و  ،ارتباط داشت. اما زماني كه تَدين وزير معارف شد

و دريافت كه كار مدرسه  4مهري و مغضوب دستگاه حكومتي قرار گرفتالملك محل بيكمال
استعفاي خود را تسليم داشت و تقاضاي بازنشستگي كرد و از كار  ،ن رواي تباه شده است. از

صنايع مستظرفه، نخستين ة ) و بدين ترتيب مدرس.هـ 1364ش/  1306( كناره جست
صنايع پيشه و هنر تبديل و  ةش) و به مدرس1306( ران تعطيل شداي هنرهاي زيباي ةمؤسس

صنايع پيشه و هنر  ةكه كار مدرسناي افسران سابق منتقل گرديد. بامحل آن به مقابل باشگاه 
الملك ادامه يافت ولي چندان دوام نياورد و بالكل بعضي از شاگردان كمال ةوسيلچندسالي به

الملك در حسين آباد نيشابور اقامت گزيد و پايان عمر را به به تعطيلي كشانده شد. كمال
ن مدرسه كه بعدها خودشان استادي نامدار و اي نامدار از شاگردان .كشاورزي پرداخت

برجسته شدند، اسماعيل آشتياني، حسنعلي وزيري، ميرزا عليخان ناظم، ابوالحسن صديقي، 
محمود ظهيرالديني، رفيع حالتي، نعمت  ،محمد اولياء، فتح ا... عبادي، علي محمد حيدريان

.. را .ز، محسن مقدم، محمد مختاري  ودي تجويدي، علي رخساها ا... مصيري، حسين شيخ،
يعني سال تأسيس  .ش1319مرداد  27الملك در روز يكشنبه كمال 5توان نام برد.مي

 هنرهاي زيبا دار فاني را وداع گفت. ةدانشكد

 گيرينتيجه
قاجار در چند  ةيي كه گذشت پيداست كه آموزش هنر نقاشي دورهااز اطالعات و يافته

ن دوره، همچون ساليان گذشته، اي ول يافته است. نهاد آموزش در ابتدايتدريج تحهمرحله ب
شاگردي در بين ارباب  ـخانه هم سنت استاد گرفت و در خود نقاشميخانه صورت در نقاش

داد. اثرها و برآيندهاي آن بيشتر موروثي و ميهنر رايج بود و ميدان رشدي به هنرآموزان ن
ك اندك، زيردست استاد خود كه بيشتر پدر و يا از اقوام خانوادگي آموز اندخانوادگي بود. هنر

آموخت و كنجكاوي و پژوهندگي او در چارچوب اصول سنتي توجيه و تفسير ميبود، هنر را 
ن اي رسيد و در صيرورتمياستادي  ةگرفت تا به مرحلمين اصول وام ايشد و او ناگزير ازمي

).77،  1368. (سهيلي خوانساري، 1
)44همان، . (2
)50. (همان، 3
 )182، 1364. (بهنام و دهباشي، 4
)18-3،  1368.(سهيلي خوانساري، 5
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ران اي گي هنر خود شديداً وابسته بود. چندي برنيامد كهمراحل به خاستگاه تاريخي و فرهن

ابتداي  .صفويان شروع شد ةجديد از دور ةن عرصاي تمدن مدرن افتاد و ةكم در عرصكم
ران، اعزام محصل اي داري قاجارها به سوي كمال رفت. رفت و آمد نقاشان اروپايي بهحكومت

ي تمدن جديد جهت هااي فراگيري فنون و جلوهقاجار از بر ةبه خارج از كشور در ابتداي دور
ي جديد را پيش روي آنها گشود. دستگاه هاران پديد آورد و افقاي در نقاشان ايفكري تازه

هنر نقاشي در دست دربار بود و دربار هم در پرورش و باالندن آن خواهان  ةگردنده و گردانند
نوآوري و بداعت را تشويق  ،روناي د؛ ازچيزهاي ارزنده در ارتباط با تحوالت هنري جهان بو

كار شماري از جوانان و ناي كرد تا شور و شوكت و شكوه درباري خويش را ارضا كند. برايمي
و دستاوردهاي فرنگ براي همسو  هانفس را راهي فرنگ كرد تا از دانستهي تازههانوخاسته

و مدارس  هاساليان پيش در آن آكادمين جوانان در فرنگ كه از اي شدن با آنها بهره بگيرد.
هنري راه افتاده و آموزش هنر را به سطح جامعه كشانده بود، با فرآيندها و دستاوردهاي آن 

ران برگشتند اي كه به ميفرا بردند. هنگا ايتازه ةاز نزديك آشنا شدند و هنرشان را به مرحل
ناهاي جديد هنري بر سركار شدند و ي معهاباري از تجارب فني و هنري و يادگيريبا كوله

به نقاشي، خواه به  ايم زدند و جهت تازههمعادالت سنتي هنر نقاشي پيشين را به ميتما
الملك در سال كه صنيع ايشناسي و خواه از حيث آموزش آن، دادند. مدرسهلحاظ زيبايي

به افول گذاشته بود، پيش رو  هاران را كه از مدتاي نگارگري سنتي ،هـ راه انداخت 1287
ن مدرسه اي نشين كرد و نقاشي از نوع ناتوراليستي فرنگي را جايگزين آن ساخت.كامال ًخاك

كار گرفت و بدان جهت و همان آداب آموزشي فرنگ به ةپاي راه و رسم آموزشي هنر را بر
 زش آن درهنر نقاشي و آمو ةجاد رشتاي دارالفنون و ةمعنايي جديد بخشيد. با تشكيل مدرس

ي نو در نقاشي فزوني گرفت و روش عينيت هان مؤسسه، گسترش و چيرگي فنون و انديشهاي
رواج پيدا كرد. با گذشت زمان و دگرگوني نهاد سياسي و پديداري فكر مشروطه در  ميعل

پيدا كرد و نخستين  ميجامعه، هنر نقاشي نيز از حصار دربار بيرون آمد و شكل و معناي مرد
مستقل هنر نقاشي بود كه با سرپرستي  ةجاد اولين مدرساي ن دگرديسي،اي بالفصل ةنتيج

اندازي شد و گرچه چندي بعد گرفتار الملك راهيكي از ارباب هنر درباري يعني كمال
ران اي بيستم ةولي بذري كه پاشيد در خاك متحول اوايل سد ،هاي سياسي گشتيازيدست

هنري  ةگيري نخستين دانشكدراثت اجتماعي و تاريخي در شكلوري از ورشد كرد و با بهره
 به تكامل رسيد و آموزش آكادميك هنر را در ساليان بعد به ارمغان آورد. .ش 1318در سال 
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 ةحرفه و فن دور يدرس ةبرنام يشناس بيآس
 ياتيدر سطح عمل يليتحص ييراهنما

  1علي عبدالخاني

 چكيده 
 ياجرا يهاو چالش هابيآس ييشناسا تيپژوهش با توجه به اهم نيدر ا 

حرفه و فن  رانيكه دب يشده است تا مشكالت يسع يدرس يهابرنامه
 ةحرفه و فن دور يدرس ةبرنام يشاوور استان خوزستان در اجرا ةمنطق

قرار گرفته و  يمورد بررس اندرو بودهبا آن روبه يليتحص ييراهنما
با استفاده از روش  يفيك ميپارادا يپژوهش بر مبنا نيشوند. ا ييشناسا

عمدتاً  هاداده يآورصورت گرفته، ابزار جمع يمورد ةمطالع قيتحق
هده و حضور همچون مشا يگريد يهامصاحبه و در كنار آن از روش

بر هدف با حداكثر  يمبتن يريگپژوهش با روش نمونه دانيمداوم در م
منظور شدند. به ليتحل يحاصل با روش كدگذار يهاتنوع انتخاب و داده

همچون: ارتباط مستمر با  ياقدامات هااعتماد داده تيباال بردن قابل
 و  اعضاء ينيافراد، بازب ميتما يهادگاهي، توجه به دهارساناطالع

 ةبرنام يهابيحاصل نشان داد كه آس جيانجام گرفت. نتا يسازهيچندسو
عبارتند از: محتوا، زمان،  ياتيحرفه و فن در سطح عمل يدرس

 .يكيزيمنابع ف ،يمنابع انسان ،يابيارزش رندگان،يادگي
 

)، حرفه و فن، منابع يياجرا( ياتيعمل يدرس ةبرنام :يكليد واژگان
 ي.كيزيفمنابع  ،يانسان
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 مقدمه 
المللي است كه بازارهاي كار ملّي و بين ،كندميآنچه اقتصاد جهاني را بيش از پيش مشخص 

جاد اي تا با دهستن شود. امروزه كشورها سخت در تالشميتر از پيش هر روز متفاوت
گرت ( ند.بهينه قرار ده ةسازي افراد براي اشتغال، منابع خود را مورد استفادي آمادههانظام

 )1373محمدبيگي، ةلوز، ترجم
ي تعليم و تربيت هاهاي الزم براي كار يكي از اهداف مهم در نظامكسب دانش و مهارت

سازي افراد براي اشتغال، منابع خود را مورد در تالش هستند تا با آماده هانظام ناي است.
صورت ابتدايي از در آغاز به سازين آمادهاي )1،ص1383اسالمي،( دهند. بهينه قرار ةاستفاد

جاد اي شد ولي با توجه به گسترش نيازهاي جوامع باميمنتقل  طريق نسلي به نسل ديگر
ي آموزشي منسجم، آموزش كار به تناسب نيازهاي جوامع از هاوجود آمدن برنامهمدارس و به

آموزي و تربيت مهارت ،منظورطرف خانواده و نسل بزرگتر به كوچكترها غيرممكن شد. بدين
با گنجاندن  ميبـراي افراد پيش از قرار گرفتن در جامعه، از طريق آموزش رس 1ايحرفه

را افزايش و آنها را به كسب دانش و آموزان دانش ايحرفهي شغلي و هادروسي كه آگاهي
و  ها به شكل عينين مهارتاي، گردد. در واقعميفراهم  ،هاي الزم براي كار سوق دهدمهارت

ي كارآموزي هاي يادگيري مختلف، برنامههاگيري كامل از مزاياي محيطعملي و با بهره
 .كندميآموزي در كار را تأكيد مبتني بر تجربه

شرط هر نوع توسعه را تحول در ن امر موجب شد، كه بسياري از كشورها پيشاي اهميت
پرورش معرفي گرديد، تا  رويكردهاي جديدي در آموزش و ،آموزش و پرورش بدانند. لذا

ن رويكردها كه اي ةرا به نحو بارزي افزايش دهد. از جملآموزان دانشكارايي و توانايي 
 ميآموزش عمو ةدر دور ايحرفهي فني و هاهاي آخر قرن بيستم مطرح گرديد، آموزشسال
 .بود

ي نيروي سازدر هر كشور، آماده ميي مهم آموزش رسهااز آنجايي كه يكي از رسالت
انساني توانا و كارآفرين و توانمندسازي نسل جوان در نظام اجتماعي كنوني است، پرورش 

ن اي به. بايد از دوران كودكي تقويت و هدايت و غنا بخشيده شود ايحرفهو تربيت  ميبعد عل
مسئوليت و نقش بسيار خطيري در  ميآموزش عموة ويژه در دورعلت آموزش و پرورش به

 با تغييراتي كه در ساختار نظام آموزشي آموزش و پرورش 1350كشور دارد. در سال ة توسع
) 1383صافي،( متوسطه شد.ة راهنمايي جايگزين سيكل اول دورة جاد گرديد، دوراي راناي

براي تربيت آموزان دانشسازي راهنمايي با هدف آماده ةسالسهة در برنام 2درس حرفه و فن
 ع متوسطه گنجانده شد.آنان در مقط ايحرفه

ي مغفول هارا بايد از حوزهاجرا) ة حوز( ي درسي در سطح عملياتيهاشناسي برنامهآسيب
آن صورت نگرفته است. با ة ران دانست كه تحقيق چنداني درباراي ي آموزشي درهاپژوهش

ه يك ي فارسي صورت گرفت، متأسفانه تنها بهاي اطالعاتي مقالههاجستجوهايي كه در بانك
 بودن منبع مين عنوان دسترسي پيدا شد كه آن هم به دليل قدياي پژوهش مرتبط با

1. vocationalism 
2. vocational and technical education 
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ي موجود هاي دبيران حرفه و فن و گزارشها) مورداستفاده قرار نگرفت. با مرور وبالگ1359(

ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، مطالب زير استخراج در سازمان پژوهش و برنامه
 ) كه با موضوع بررسي و ارزشيابي ميزان تحقق اهداف1381( اسالمي ةدر مطالع گرديد:

نتايج مطلوب و موردانتظار) درس حرفه و فن با تأكيد بر فرايند اجراي برنامه انجام گرفته و (
ي هاارزشيابي از اجراي آزمايشي كتابة ) كه دربار1388( ي پژوهش قربانيهايافته ،همچنين

كتابي كه تحت عنوان طرح مشاركت تأليف شده بود.) انجام ( نجديدالتأليف استان مازندرا
: نداشتن كارگاه مناسب و اندو مشكالت زير اشاره كرده هاشده بود، دبيران به آسيب

تجهيزات و مواد مصرفي الزم براي انجام كارهاي عملي، كمبود زمان با توجه به حجم 
)، 1389( لين نسبت به درس. فروزندهوئ، نگرش منفي و عدم همكاري مديران و مسهافعاليت

) نيز مشكالت اين 1382)، ساالري(1386( )، ايازي1389( )، عبدي1389( دهقاني ساماني
توجهي اجرا را: واگذاري تدريس اين درس به دبيران غيرمتخصص، بية درس در حوز

ن، زمان كم آموزالين نظام آموزشي اعم از مدرسه و اداره به اين درس، تعداد زياد دانشئومس
 دانند. ميي عملي براي دبيران هاكافي نبودن آموزشو  ي عمليهابراي انجام فعاليت
اهداف دليل وجودي هر برنامه درسي و راهنماي  ،دانيمميطور كه همان ،از سوي ديگر

تر از تهيه و درسي مشكل ةاجراي يك برنام اغلب، هر مرحله، طراحي و اجراي آن است.
طبيعي آن دانست، زيرا برنامه راهنماي عمل ة اجراي يك برنامه را بايد نتيج تدوين آن است.
كه راهنما طلب  اندناظر بر عملي بوده اندكرده ميبرنامه را الزا ةيي كه تهيهااست و ضرورت

ريزي اجرا در برنامهة ) حساسيت و اهميت مرحل145،ص1390پور،موسي( كرده است.مي
جاد تغييرات مطلوب اي در صورتي موفق به هاو برنامه هاطرح ةدرسي از آن روست كه كلي

 )181،ص1390واجارگاه،  فتحي( اجرايي با موفقيت پياده شوند.ة شوند كه در مرحلمي
ي درسي كه از لحاظ منطقي به خوبي طراحي و تدوين هاگاهي اوقات بهترين برنامه

دستيابي به اهداف موردنظر با  ، به علت اجراي ناقص يا نادرست ممكن است دراندشده
ن دليل تجربيات آموزشي بسياري از كشورها حاكي از آن است اي . بهاندشكست مواجه شده

عمل ة و مشكالت اجرايي يا به مرحل هاخوبي تعريف شده به علت نارساييهب هاكه برنامه
درسي حرفه ة بع) برنامهمان من( .اندو يا در صورت اجرا، با موفقيت همراه نبوده انددرنيامده

دبيران  دنبال آن هستيم كههن پژوهش باي ن قاعده مستثني نيست و ما دراي و فن نيز از
 :درسي آموزش حرفه و فنة شاوور استان خوزستان، در اجراي برنام ةحرفه و فن منطق

  به رو هستند؟ ـ با چه مشكالتي رو
 ن مشكالت كدامند؟اي ـ علل بروز

 روش شناسي 
 پژوهش روش

 هستند، 1آموزش حرفه و فن كه از نوع كمية گرفته در حوزي انجامهاخالف ساير پژوهشبر
صورت  3مورديمطالعة و با استفاده از روش تحقيقِ  2كيفي ميپارادا ين پژوهش بر مبنااي

1. Quantitative 
2. Qualitative paradigm 
3. Case study 
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 ي مورد مطالعههايي سر و كار دارد كه واقعيتهاتحقيق كيفي با داده ،كليطورگرفته است. به

ن نوع اي دهد.ميكالمي، تصويري يا امثال آن نمايان كرده و مورد تحليل قرار  ورترا به ص
مورد ة كنندگان در فرايند اجراي تحقيق) از پديدشركت( تحقيق بر معنايي كه افراد ذي ربط
 ) 1389بازرگان،( مطالعه در ذهن دارند، تأكيد دارد.

) مطالعات 2007كراسول، ( اعي دارد.موردي ريشه در علوم انساني و اجتم مطالعة
كي هستند و اين خورد مورد اند موردي، مشاهدات عميق و دقيق يك مورد واحد يا موارد

 ق مطالعات موردي بر پويايي نحوةگيرد. تحليل دقيق و عميمياست كه در مركزيت قرار 
 )1389اديب حاج باقري، پرويزي و صلصالي، ( تفكر است.

 هازيه و تحليل دادهآوري و تجروش جمع
آوري جمع 1ساختار يافتهي نيمههان پژوهش با استفاده از مصاحبهاي ي موردنياز برايهاداده
ن اي و يا اسناد مربوط استفاده شده است. در 2ي مشاهدههاو در كنار آن از روش اندشده

پارك، منزل،  مثل( يي كه آنان راحت بودندهاكنندگان در مكانپژوهش مصاحبه با مشاركت
كنندگان جهت ضبط شركتة ..) انجام گرفت. پيش از شروع مصاحبه از هم.محل كار و

اجازه گرفته شد و نيز در مورد محرمانه ماندن اطالعات و عدم پخش صداي  هامصاحبه
دقيقه به طول  60تا حداكثر  20از  هاكنندگان به آنان اطمينان داده شد. مصاحبهشركت

كنندگان، و جلب اعتماد بيشتر شركت مين وجود جهت برقراري ارتباط صمييا انجاميد. با
و روزمره سپري  ميصورت گفت و گوي عموگيري، پيش و پس از هر مصاحبه بهزمان چشم

 شد.
  :ن پژوهش اقدامات زير صورت گرفتاي در هابراي بررسي و تجزيه و تحليل داده

طور كه مطرح شد توسط ضبط همان هان مصاحبهاي :هارسانـ انجام مصاحبه با اطالع
  .اندصوت، ثبت شده

 .روي كاغذ هاـ پياده نمودن مصاحبه
 هامنظور تحليل دادهبه 4: كدگذاري روشي است كه توسط گليزر و استرواس3ـ كدگذاري

و شكستن آن به كوچكترين  هاابداع شده است. كدگذاري، خواندن دقيق و خط به خط داده
افشار) حاصل تجزيه و ة ترجم(1998كن است و بنا به تعبير استراوس و كوربين جزء مم

خط به خط خوانده شده و سپس  هاداده ،ن پژوهشاي تحليل ميكروسكوپي داده است. در
مفاهيم و جمالت اصلي استخراج و مقوالت و طبقات تشكيل را داده و در نهايت در قالب يك 

 بندي شدند. نمودار دسته

1. Semi- structured interviews 
2. Observation 
3. Coding 
4. Glaser & straus 
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 پژوهش ةجامع
 حرفه وة التحصيالن رشتن پژوهش، شامل دبيران شاغل در پست دبيري و يا فارغاي ةجامع

شاوور استان خوزستان مشغول به ة آموزش و پرورش منطقة ي اداري، ادارهافن كه در پست
گيري ن پژوهش به صورت هدفمند، از نوع نمونهاي گيري درنمونه باشند.ميفعاليت هستند، 

ة هاي متفاوتي دربارشوند كه داراي ديدگاهميكثر تنوع بوده، كه در آن افرادي انتخاب با حدا
 اديب حاج باقري و همكاران،( موضوع باشند و نيز زمينه و سوابق مختلفي داشته باشند.

1389( 
رسيدند، اما  1ششم به اشباعة كننددست آمده در مشاركتهي بهادر پژوهش حاضر، داده

ي جديد هاديگر نيز مورد مصاحبه قرار گرفتند كه داده ةشركت كنند 3بيشتر  براي اطمينان
 فزود.اچيزي به اطالعات قبلي ني

 هاقابليت اعتماد داده
ي متعددي براي سنجش ميزان روايي و پايايي در تحقيق وجود هاآزمون يمدر تحقيقات ك

بوطه و ارجاع به نتايج آن را بودن پژوهش مر ميتوان ميزان علميآنها ة دارد كه با وسيل
ن وجود اي يي استفاده نمود. باهاتوان از چنين آزمونميمشخص كرد، اما در تحقيقات كيفي ن

  .انديي را براي روايي و پايايي در تحقيقات كيفي تدارك ديدههابعضي از پژوهشگران پاسخ
 ،1389 همكاران،و  باقري حاج اديب( حقيقت يا ارزشمندي پژوهش است روايي:-الف

منظور افزايش ) به1390صفايي موحد،( ي واقعي است.هاآوري دادهو مستلزم جمع )57ص
 :ي زير استفاده شده استهان پژوهش، از روشاي در هاروايي داده

ة عنوان همكار سعي كردم رابط: به2حضور مداوم)( هارسانارتباط مستمر با اطالع�
 .حفظ نمايم همكاران خود ميخود را با تما

سعي  هان پژوهش جهت افزايش روايي دادهاي : در3افراد ميي تماهاتوجه به ديدگاه�
  د.يآ التدريس نيز مصاحبه به عملشد با كادر اداري، معلمان غيرمرتبط و حق

بازبيني ( كنندگان در پژوهشو نتايج از جانب مشاركت ها، مقولههامرور دست نوشته�
  4)اعضا
ي آموزشي، هاي مختلف از جمله: بازديد گروههاصاحبه، تحت عنوانعالوه بر م�
آوري اطالعات .. از روش مشاهده و بررسي اسناد نيز جهت جمع.ي آموزشي وهاكارگاه

  5)سازيچندسويه( استفاده گرديد.
مراحل كار به روشني بيان  مين پژوهش نيز سعي شده است تا تمااي در اعتبار: -ب

 كنندگان پژوهش فراهم گردد.قضاوت براي مطالعه شوند تا امكان

1. Saturation 
2. Long presence 
3. Attention to Voice 
4. Member check 
5. Traingulation 
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  هايافته

ة برنامي هاآسيبدهد كه مين پژوهش نشان اي يهارسانهاي حاصل از مصاحبه با اطالعداده
بندي مقوله به شرح ذيل طبقهعدادي زيركلي و تة مقول 6توان در ميدرسي حرفه و فن را 

 نمود:
نجا متأثر از يكديگر هستند و اي شده دري مطرحهاهن است كه مقولاي قابل ذكرة نكت

را بدون توجه به عناصر  هاتوان آنميمتقابل دارد و نة با ديگري رابطها آسيبكدام از هر
تواند بر منابع انساني تأثير بگذارد و ميهم  منابع فيزيكي ،عنوان نمونهديگر بررسي كرد. به
 د.هم از آن تأثير بپذير

عنوان يك منبع و تاب درسي يكي از عناصر سيستم آموزشي است كه بهك :محتوا )1
اثربخش محتواي آموزشي موجب انسجام و هدايت عوامل ة ئمرجع يادگيري از طريق ارا

) باال بودن سطح 1388حسن مرادي،( گردد.ميآموزشي و تسهيل جريان ياددهي ـ يادگيري 
طالب كتاب درسي مشكلي است كه بعضي از مطالب كتاب و به اصطالح سنگين بودن م

 در بنده . به نظردكتاب هم مشكل دار كند:ميگونه توصيف ناي رسان س.ع آن رااطالع
 سنگين برايشان دكار كنن هندكه بخوا يكمفلز  يا يا قسمت چوب هابچه يقسمت برق برا

كالس  متوسطآموزان دانشدرك و فهم ة شده بايد با گروه سني و قوهئ. مطالب ارااست
ي متفاوت دارند هاآموزاني كه قابليتي متعدد را براي دانشهامطابقت داشته باشد و فرصت

ي متفاوت مردم در نقاط هافراهم نمايد. كتاب بايد طوري باشد كه پاسخگوي نيازهاي گروه
رسد در مي) اما به نظر 1359 سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي،( مختلف كشور باشد.

 ن وضعيت رااي غفلت واقع شده است. دبير ع.خ ن مسأله مورداي حرفه و فنتدوين كتاب 
ن اي...نيست، واقعاً اصالً نيست. نآموزان دانشاي ن كتاب در سطحايدهد:مينگونه توضيح اي

واقعاً قابل قياس  بشودن سطح مقايسه اي تهراني، باآموز دانش كد با يهبخواآموز دانش
 .دنيستن

داند: چون تنوع ميزياد مطالب درسي را مانعي براي تدريس مؤثر و خوب  الف.خ تنوع
نه چند ان جداگام هم خودشاهر كد هستند. . موضوعاتش واقعاً متنوعدموضوعات زياد دار

 نين دليل دبيرامه. بهدشخص برسن آنسال بتونيم آموزششون بديم تا به حد مهارت براي 
 .دنهدمين نابه آموزش بعضي مطالب رغبت نش

جاد اي در نظام تعليم و تربيت، هاريزييكي از اهداف تمام برنامه )يادگيرندگان:2
اصلي و گروه هدف در آموزش ة به عنوان زنجيرآموزان دانشاست. آموزان دانشيادگيري در 

توان از آنها به عنوان مشتريان آموزش و پرورش نام ميو در واقع  آيندميو پرورش به حساب 
خواندن و نوشتن ة در مناطق دوزبانه يكي از مشكالت اساسي در دوران ابتدايي مسأل. برد

ن مشكل در مناطق روستايي در دوران راهنمايي نيز مشكالت زيادي را اي است كه متأسفانه
رفتم سر كالس به ميگويد: ميباره ناي آورند. دبير ح.ز درميوجود براي دبيران در تدريس به

. به اندگرد، نميدگفتم ميخ، ميخ فوالدي نميدونه. ميگفتم سوزن تهمي نآموزادانش
 .دنم بدهانست نشانم بده؟ نميداموئي رو نشة كالس سوم من ميگفتم ارآموز دانش
شود كه برخي ميبا وجود رايـگان بودن تحصيل در مدارس كشور، متأسفانه ديده  
كنند. م.چ در مورد ترك تحصيل ميصيل بخاطر كار در منزل اقدام به ترك تحآموزان دانش
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كنه از مدرسه ميآموزي داشتم حاال ترك تحصيل گويد: من دانشميآموزانش يكي از دانش
شون با پدرش صحبت كنم. گفتم كه .. رفتم خونه.سوم راهنمايي بودآموز دانشميره خونه. 

كشاورزي دارم. تراكتور .. برش گردونم مدرسه. گفت كه من .آموزدانشن اي اگه اجازه بدي
 ن بچه رو ميخوام بغل دستم باشه، كمكم كنه.اي دارم. خيلي زمين داريم، دست تنهام

كه:  اندي حرفه و فن تأكيد نمودههاكتابة مؤلفين در مقدم محدوديت زماني: )3
 آجورلو،( »نظر دبير انجام و ارزشيابي توسط دبير انجام گيرد. در مدرسه و زير هافعاليت«

زاده، ساعتچي، ميري چيمه، مظفري، نيكنام، هدايي و رانپور، رودنژاد، خاكي، زارعاي اطالعي،
رسد كه حجم مطالب تئوري كتاب، مي) اما با توجه به متن كتاب به نظر 1386يزداني،

ن درس زياد، و انجام اي ساعت تدريس هفتگية .. بدون مالحظ.كارهاي عملي و تحقيقات و
از موارد غيرمشكل  ايو ارزشيابي آنها توسط دبيران مشكل و در پاره هايتن فعالاي دادن
ي متعدد و حجم كتاب هاكمبود وقت، انجام فعاليتة ) ب.و دربار1382ساالري،( است.

گويد:  كم بودن وقتشه، بخصوص كتاب سوم. حجمش زياده، ولي سه ساعت در هفته مي
سه پرسش و پاسخ. مشخصه زمانش كمه. گفتم است. كه اون يه ساعتش هم معموالً ميره وا

كني يه ساعت پرسش و پاسخ يا مروره يا سؤاالت يه جوريه ميسه ساعته دو ساعت تدريس 
پرسن. اگه هم جواب ندي مشكل به وجود ميمدام سؤال ميپرسن خيلي سؤال  هاكه بچه

ملي غالباً زمان ي عهامياد مجبوري جواب بدي بهشون بخاطر همين وقت كم مياريم. فعاليت
) 1388(شود كه دبيران با مشكل روبه رو شوند. قربانيميبر هستند و همين عامل سبب 

دبيران با كمبود زمان مواجه هستند. س.ع  هامعتقد است كه با توجه به حجم فعاليت
جلسه وقت ميذاريم. مثالً براي برق يا چوب  2،3گويد: براي هر واحدي كه درس داديم مي

ي وقت ميبره يا مثالً ما االن پوشاك رو داريم درس ميديم بافتني رو بخوايم ياد چون خيل
 بديم خيلي طول ميبره تا ياد بگيرن زنجيره رو چندين جلسه ممكنه طول ببره. هابچه

ن اي ) بر1386( ازياي جايگاه نابرابر درس حرفه و فن در برابر ساير دروس:)4
مقايسه با ساير دروس از جايگاه اجتماعي الزم  عقيده است كه آموزش حرفه و فن در

 :برخوردار نيست. شايد بتوان داليل متعددي براي آن برشمرد
گويد شايد برخوردهاي متضاد با دبيران و درس حرفه و فن مي) 1370( علوي شوشتري

و هركس با  اندن درس را نشناختهاييهاو برنامه هاهنوز هدف ايآن است كه عدهة نشان
گويد: چون مديرامون متأسفانه مينگرد. دبير س.ع مين درس اي دگاه شخصي خود بهدي

اهميت شمردن درس كم .در واقع براي همين شناختي ندارن ،ابتدايينة بيشترشون از دور
ارزش جلوه دادن درس مقابل ساير دروس مثل رياضي، علوم، زبان از سوي حرفه و فن و بي

اطالع  :ن درس بي تأثير نيست. به عنوان مثالايين جايگاه نابرابربعضي مديران مدارس در تعي
خواست به دانش آموزا ميگويد: مراسم صبحگاهي بود، مدير رسان ح.ز در همين ارتباط مي

بگه كه درس بخونيد، درساي مهم رو بخونيد. بعد در اومد گفت كه مثالً درس مهم رو 
ونيد. حرفه هيچي نداره. مطالعات مختلف نشان نكه مثالً بريد حرفه رو بخاي بخونيد نه

دهد كه نوع نگرش مسؤولين آموزشي به درس حرفه و فن در تبيين جايگاه واقعي درس، مي
توجهي ) بي1386( ازياي ) نگرش منفي مسؤولين به درس،1383( تأثير گذار است. اسالمي

 ةكننددانند. مشاركتميس ن دراي ةن درس را از مشكالت عمداي مسؤولين نظام آموزشي به
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بينن. اُفت رو مثالً تو دروس مين درس ناي دهد كه: چون اكثراً اُفت رو تويميالف.خ توضيح 

ن درس بحراني اي. آموزا قبول ميشنبينن. چون اكثر دانشميهدف مثالً رياضي، زبان، علوم 
و داريم. بحثي از سازي علوم و رياضي رنيست. اهميت نميدن. مثالً االن ما درس غني

اختصاص  و همچنين نيز معتقد است كهنا نمياد. ايسازي دروسي فني مثل حرفه وغني
: مورد گويدميو  شودميارزش شدن درس نمره) باعث بي12( بيشتر نمره به نمرات عملي

نمره  8است.  12به 8حرفه گفتيم ة نمره شه. چون نمرة اهميت شدن درس به وسيلبعدي بي
 عملي. ةنمر 12كتبي،
درسي  ةكه در اجراي برنام افرادي استة منظور كلي ،ن پژوهشاي در نابع انساني:)م5

 مشكالت مربوط به ....و متصدي كارگاهنقشي را برعهده دارند، همانند دبيران حرفه و فن، 
 زير بررسي كرد:ة زيرمقول 3توان در مين حوزه را اي

به عنوان  توانميمراكز تربيت معلم را  ي پيش از خدمت:هاالف) نقص در آموزش
حساب آورد. عدم وجود فضايي تحت عنوان كارگاه و نده بهيآ ي پرورش معلمان نسلهاكانون

والن مربوطه، ئكمبود امكانات كارگاهي در دوران تحصيل دانشجو معلمان و عدم پيگيري مس
ربيت معلم با آن روبه رو يكي از مشكالتي است كه دبيران در دوران تحصيل خود در مراكز ت

گويد: در تربيت معلم كارگاهي نبود. امكانات برق و مكانيك ميباره ناي هستند. دبير ع.د در
چقدر تالش كرد كه براش وسايل مون هرطور سپري شد. استاد برقنداشت. ترم اول ما همين

ن وسايل ايدادن، مسؤولين دانشگاه تربيت معلم ولي تا آخر ترمميتهيه كنن، مسؤولين قول 
 د.مونميبه دست ما نرسيد و كار عملي مون ناقص 

تر باشد، به همان ي عملي و تخصصي دوران تربيت معلم بهتر و اصوليهاهر قدر آموزش
ربيت رو هستند. متأسفانه در مراكز تنسبت دبيران در زمان آموزش با مشكالت كمتري روبه

گونه مطرح نمود: ناي رسان ر. الف مشكل خود راشود. اطالعمين مهم كمتر توجه اي معلم به
تربيت معلم، خود معلم حتي ة بعضي كاراي عملي بخاطر دانش خود معلم و كم كاري تو دور

شون برنمياد. مثالً خود من درسي نداشتيم به عنوان الكترونيك و اگه هم داشتيم از عهده
 .تئوري شدهة اطالعات بيخود ديگصرف 

درسي يكي از  ةآموزش ضمن خدمت مجريان برنام آموزش ضمن خدمت معلمان:ب)
 ةدرسي است. خصوصاً در هنگام اجراي برنامة ي ضروري در هنگام اجراي برنامهافعاليت

ي هادرسي جديد و يا تغيير يافته، ضروري است كه معلمان و ساير عوامل اجرايي آموزش
) معتقد است كه اگر آموزش ضمن خدمت 1390( را دريافت كنند. فتحي واجارگاه خاصي

شود. با وجود تغيير كتاب و ميكاركنان وجود نداشته باشد، اجرا با مشكالت زيادي روبه رو 
  .سال از آن، هيچ 10گذشت چيزي حدود 

بير ف.د ضمن خدمت تخصصي براي به روز كردن دانش دبيران برگزار نشده است. دة دور
ضمن خدمتي ة درصد همكاران همچين دور 80گويد:متأسفانه براي ميشه گفت ميباره نايدر

ي الزم رو ببينه ميره سر كالس. هم هانكه همكار آموزشايبرگزار نشد. كتاب عوض شد بدون
دليل تراشي مسؤولين  .آموزدر حق همكار به نظر من اجحاف و ظلم شد و هم در حق دانش

ي ضمن خدمت يكي از مسائلي است كه هابراي برگزار نكردن دوره هانامهبه آئين و استناد
اگر نخوان ضمن خدمتي بذارن، ربطش ندن به عده  كند:ميگونه بيان ناي ن مشكل راايع.خ
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تون كمه. گفت آقا عدهميپرسيدم مي X تون كمه، فالنه بهمانه، چون من هر موقع از آقاي

نفر كه يه كالس تشكيل بشه. عالوه بر مطالب گفته شده شايد  12شيد مثالً حداقل بايد ب
ي ضمن خدمت را بتوان در شناخت بسيار كم مسؤولين هايكي از داليل عدم برگزاري دوره

درسي حرفه و فن و همچنين اهميت پائين درس از نظر آنان جستجو كرد كه ة امر از برنام
 .دمن مورد صحبت به ميان آايدرقبالً 

ن پژوهش منظور فردي است كه عالوه بر دبير ايمتصدي كارگاه در )متصدي كارگاه:ج
حرفه و فن، در كارگاه مدارس مسؤوليت حفظ و نگهداري از وسايل كارگاه، و انجام كارهاي 

به آن اشاره  1383عملي را برعهده دارد. عدم وجود مسؤول كارگاه مشكلي است كه اسالمي
ن فرد وجود ندارد. دبير ح.ز در ايشود كهميكثر مدارس مشاهـده كرده است. متأسفانه در ا

.. ميگم .گويد: متصدي كارگاه نداريم، متصدي آزمايشگاه نداريم.ن مقوله چنين مياي ارتباط با
 ايهيچي ما نديديم كسي بامون همكاري نكرده، خودمون ميريم وسايل رو اگر معدود وسيله

در معدود مدارسي كه داراي پست متصدي كارگاه  .ه ديگه هيچكنيم، اگه نباشميباشه آماده 
نا ايگويد:مين خصوص اين افراد مشكل دارند. مشاركت كننده ف.د درايهستند هم دبيران با

هست، روحي ميافرادين كه متأسفانه ميشه گفت بنا به مشكالتي كه دارن. مشكالت جس
اده بشه كه به لحاظ اداري جايگاهي ندارن. .. بايد در پستايي ازاشون استف.هست رواني هست

ن افراد استفاده ايتحت عنوان متصدي كارگاه كه معرفي شدن بايد با توجه به شرح وظايف از
 ميكنن ولي عمالً در جاهاي ديگه ازشون استفاده ميشه.

امكانات و ابزارهاي كارگاهي و ة ن پژوهش منظور كلياي در)منابع فيزيكي: 6
 يي است كه براي آموزش كتاب حرفه و فن موردهاساختهطور دستهمينافزاري و سخت

ي حاصل از مصاحبه، امكانات هااساس داده ) بر1388 قرباني،( گيرد.مياستفاده معلم قرار 
 :زير بررسي كردة توان در سه زيرمقولميعنوان يك مشكل اساسي كارگاهي را به

حلي كه در آن افرادي با استفاده از ابزار و م ،كليطوربه كارگاه):( الف)فضاي آموزشي
گويند. در كارگاه ميكنند، كارگاه ميرا توليد و يا تعمير  ايآالت كار كرده و قطعهماشين
ي هاتواند آموختهميدهند و معلم نيز بهتر ميتر كارهاي عملي را انجام راحتآموزان دانش

به وسايل و امكانات كارگاهي و قرار دادن  خود را بهتر به آنها منتقل كند و دسترسي معلم
وجود فضايي اختصاصي براي درس  ،گيرد. بنابراينميوقت كمتري آموز دانشآنها در اختيار 

دهد كه يكي از مشكالت ميحرفه و فن در مدارس ضروري است. مطالعات مختلف نشان 
، 1382 ساالري،( درس حرفه و فن، نبود فضاي كارگاهي مناسب براي كارهاي عملي است.

) متأسفانه مشاهده 1389 ،، عبدي1389 ، دهقاني ساماني،1389 ، فروزنده،1388 قرباني،
ن اي عنوان كارگاه وجود ندارد. دبير ف.د در رابطه باشود كه در اكثر مدارس فضايي بهمي

گويد: نبود فضاي مناسبه، فضاي مناسب توي مدارس ميشه گفت در اكثر مدارسي ميمشكل 
نبود كارگاه باعث  مون هستشون فضاي مناسب ساخته نشده يا وجود نداره.ما تو منطقه كه
رسان ع.خ شود كه امكانات و وسايل كمك آموزشي بدون استفاده باقي بمانند. اطالعمي
گويد: خيلي از مديران وسايلي كه ميارن بيشتر چون جايي ندارن برا مين ارتباط ايدر

بينيد تو دفتر يا توي مياالن مثالً شما بريد توي اكثر مدارس  استفادشون خاك ميخورن.
انباري انواع كيتا مثالً آموزشي گذاشتن ولي قابل استفاده نيستن. البته بعضي از كارهاي 
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ي كوچك امكان انجام كارها به هاتوان در كالس درس انجام داد ولي در كالسميعملي را 

 ها) انجام كارهاي عملي در كالس1389 فروزنده،( صورت گروهي سخت و گاهي محال است.
شود. دبير ح.ز مي هاباعث به وجود آوردن مشكالتي همچون سر و صدا براي ساير كالس

اون  .كنه باالخره اون سر و صداميجاد ايمشكلي دهد:مين صورت توضيح ايمشكل را به
يل بزنه يا مثالً بخواد ميخ پرچ در 4بخواد آموز دانشكنم سر كالس. ميدريلي كه مثالً روشن 

بزنه صداي تق و تقش كالسا بسيار به هم نزديكن و در واقع ساختمان سازيشون هم در كل 
در مقابل مدارسي كه  .سانتي كشيدن بينشون صدا خيلي منتقل ميشه 10ضعيفه، ديواراي 

ه و آزمايشگاه از فضاي كارگاة كارگاه ندارند، در مدارس برخوردار از فضاي مناسب، استفاد
كنند. دبير ميعلوم به صورت مشترك نيز از مشكالتي است كه اكثر دبيران از آن شكايت 

گويد: مدارسي كه هم تو شهر بودن اگه كارگاه داشتن كارگاهاشون مين ارتباط ايع.د در
م شد. معلميمجزا نبود. كارگاه حرفه و آزمايشگاه علوم با هم بودن. به هر حال تداخل پيدا 

  .دادميخواست بره آزمايشگاه. معلم حرفه بايد كارش رو توي حياط مدرسه انجام ميعلوم 
كارگاه مدرسه بايد وسايل و تجهيزات و مواد الزم را  ب)امكانات و وسايل كارگاهي:

ي) كتاب را داشته باشد. متأسفانه در اكثر مطالعات و هافصل( واحدهاي ميجهت كار در تما
يك تدريس ة مفقودة ه عمل آمده مشكلي به نام كمبود امكانات به عنوان حلقي بهامصاحبه

) در 1389، فروزنده،1388، قهرماني،1386ازي،اي،1382ساالري،( موفق مطرح بوده است.
مناطق روستايي مشكل دوچندان است و حتي از مشكالت اوليه و حياتي يك كالس درس 

، اونجا كه اصالً برق Xة گويد: توي مدرسمياط نيز محروم هستند. دبير ح.ز در همين ارتب
ندارن.  اياجاره گرفتن. مدرسه ايهم نداريم. نه آب، نه برق. حاال كارگاه كه بماند. يه خونه

. نه برقي، نه آبي، و ايتا اتاق، و يه مقداري خاك، نه دري، نه پنجره 3اجاره گرفتن  ايخونه
نصورت نميشه با حرفه كار كرد. در مقابل در برخي ايهن صورت نميشه با حرفه كار كرد. بايبه

مدارس با وجود فضاي مناسب، وسايل اختصاصي و ضروري براي انجام كارهاي عملي مانند 
گويد: توي كارگاه ما مي) 1389؛ عبدي،1389ميزكار و گيره وجود ندارد.(دهقاني ساماني،

ود داشته باشه، ميز كار مناسبي به اون متأسفانه اگر فضا هم وجود داشته باشه، ابزارآالت وج
بزرگي هستش اگر ميز كاري مناسبي اونجا باشه  شكل وجود نداره كه خأل خيلي خيلي

خيلي از كارهايي كه مربوط به چكش كاري ميشه، برق كاري ميشه، و اصالً  حداقل ميشه
اونجا انجامش  تونيمميميشه گفت اگر ميز كار مناسبي نباشه عمالً هيچگونه كارعملي رو ن

 .بديم
استفاده در كارهاي عملي  از آنجايي كه ابزار و مواد مورد مني:ايج)عدم رعايت نكات

رسان مني حائز اهميت است. اطالعاي رعايت نكات ،آميز است، بنابراينحرفه و فن مخاطره
ز هم هستش... آمين حرفه هم تا حدودي مخاطرهاي نكهاي گويد: با توجه بهميباره ناي ف.د در
نكه كارشون با برقه. خطر برق گرفتگي هست. كارشون با لحيم اي آميز هست به لحاظمخاطره

آالت تيز و برنده هست و وسايل حفاظتي نا كارشون با ابزاراي سوزي هستشكاريه، خطر آتش
بروز  متأسفانه تو مدارسمون وجود نداره. در مقابل استفاده از وسايل ناامن ممكن است باعث

كند: من يه مينگونه توصيف اي خود راة ن مورد دبير ح.ز تجرباي حوادث خطرناكي شود. در
ميخواست كه براشون كار عملي  ،...سري رفته بودم مدرسه يكي از در واقع شيفت مخالفمون،
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 نيك رو نياز داريم،درست كنه، گاز ميخواست حاال به مديرش گفته بود آقا ما دوشنبه پيك

آموزا رو كار عملي بهشون ياد بديم، پيك نيك رو برامون پر كنيد گاز، كه بيايم و دانش ناي
نيومده، پيك نيك رو پرنشده يا هر چي، گاز نبود اون روز، رفتن از تو  حاال مدير يادش رفته،

ن دفعه يه شعله اُوردن، بعد من رفتم اونجا ديدم ايي روستا گشتن يه گازي اُوردن،هاخونه
نشتي داره ميده اونجا پخش شده توي كالس. من اونجا رسيدم هم خودشون متوجه گاز 

نشده بودن و هم ما متوجه شديم سريع جلوشون رو گرفتيم. شيلنگ گاز نشتي ميداد از سه 
نا هنوز اي داد. شانسميباز نشتي  ،جا، بعد اون كپسول گاز هم از قسمتي كه شير باز ميشه

 كبريت رو نزده بودن.

 گيري و نتيجه بحث
ن مشكالت را اي دهد كهمين پژوهش نشان اي شده توسط دبيران درنگاهي به مشكالت مطرح

 :را در ارتباط با يكديگر بررسي كرد هاتوان جدا از هم دانست و ضروري است كه آنمين
ي عملي كتاب فضاي مناسب است اما اكثر هاترين نكته براي انجام فعاليتشايد مهم

ي موجود داراي وسعت موردنظر هاكارگاهي نيستند و كارگاه داراي فضاي مناسب مدارس
رادات اي...، گرمايش و سرمايش وابراي كار نبوده و از نظر تأمين روشنايي و نور، تهويه هو

 ، فروزنده،1388، قرباني،1382(ساالري، مطالعات مختلفكه منطبق با نتايج  بسياري دارند
 باشد.مي )1389،، عبدي1389،، دهقاني ساماني1389

آمده توسط پژوهشگر از بهترين مدارس چند استان كشور و با توجه به بازديدهاي به عمل
كنندگان در پژوهش در زماني كه بهترين مدارس در شده توسط مشاركتموارد مطرح

.. روبه رو .و مواد اوليه ابزار، ويژه ميزكار، گيره،يشان با كمبود تجهيزات و وسايل بههاكارگاه
توان از دبيران انتظار داشت كارهاي عملي كتاب را به نحو درس آموزش ميهستند، چگونه 

مواد و وسايل كارگاهي دخيل ة طور كه اشاره شد عوامل بسيار زيادي در تهيهمان ؟!بدهند
انگاري مديران و مسؤوالن به دليل عدم آشنايي با درس و همچنين توجه بيشتر هستند. سهل

توان از ميبيشتر براي آن دروس را  ةبه دروس رياضي، زبان و علوم و صرف هزينه و سران
عوامل كمبود وسايل كارگاهي دانست. اگر از آن روي سكه به قضيه نگاه شود، دبيران نيز در 

توان علل آنها را بدين صورت ميآموزش كارهاي عملي كتاب با مشكالتي روبه رو هستند كه 
آموزان دانشبه  هاضي همكاران تخصص الزم را براي آموزش بعضي فعاليتبيان كرد: بع

ن درس برگزار نشده اي ي آموزش ضمن خدمت به دليل نگاه تبعيض آميز بههاندارند و كالس
متصدي كارگاه وجود ندارد و دبير حرفه و فن وظايف تكنسين،  هااست. در بسياري از كارگاه

با توجه به سن پايين ( با هم برعهده دارد كه هر آن احتمال حادثه.. را .استادكار، انباردار و
ي هارود. وقت كافي براي انجام فعاليتميآموزان) مفقود شدن يا خراب شدن ابزارها دانش

تواند جوابگوي كار عملي و تئوري باشد. تفاوتي ميعملي وجود ندارد و سه ساعت در هفته ن
يگر وجود ندارد و آنها عالوه بر تدريس واحدهاي گوناگون بين معلمان حرفه و فن و دبيران د

ي عملي را نيز بايد به ها.. آموزش.ي كتبي، ميان ترم، وهاو متنوع كتاب، برگزاري آزمون
تئوري است ة ي بسياري از دبيران مالك آنها نمرهاتنهايي انجام دهند. همچنين در ارزشيابي

با توجه به حجم مطالب تئوري  د.شونميبيشتري قائل  ن نمره ارزشاي و اتفاقاً مديران براي
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دليل گرم بودن هوا منطقه به مي.. و همچنين شرايط اقلي.كتاب، كارهاي عملي، تحقيقات و

ي هاشود. دبيران براي انجام فعاليتميمدارس تعطيل  هاتقريباً يك ماه زودتر از ساير استان
بيران معتقدند كه بين عدم انجام بعضي رو هستند. دعملي با محدوديت زماني روبه

ي كتاب و حجم زياد آن و زمان رابطه وجود دارد. بدين معني كه حجم زياد كتاب هافعاليت
جاد مشكلي به نام اي ي عملي و زمان محدود باعثهااز يك سو و باال بودن حجم فعاليت

ب و يا حتي مطالب ي عملي كتاهاآن بعضي فعاليت ةشود كه در نتيجميمحدوديت زماني 
گذاران نظام آموزشي كشور به والن و سياستئمديران، مس .تئوري كتاب آموزش داده نشود

به دليل  ،. به عنوان مثالاندجاد مشكالتي براي آن شدهايدليل نگاه ناعادالنه به درس باعث
آنان و بيشتر جذب دبير در مراكز تربيت معلم به  ةنگاه ويژه به برخي دروس و دادن سهمي

همچنين تجهيز مراكز تربيت معلم، در آن دروس مشكل نيروي انساني و آموزش اثربخش 
و  يمن بخش، درس حرفه و فن هم از لحاظ كاي كه به دليل اهمال دردر صورتي .وجود ندارد

ة نگارندة عنوان نمونه تجرببه( كيفي با نيروي انساني مشكل دارد. جذب تعداد كمتر دبيران
در زمان جذب به مراكز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش، از داوطلبان سه پژوهش 

يك نفر سهميه اختصاص داده شد.) و  هان شهرستاناي شهرستان فقط براي يكي از مناطق
همچنين عدم تجهيز مراكز تربيت معلم مشكالت آموزشي را به سطح آموزش عالي تسرّي 

خدمت تحت عناويني همچون ضمنة ي ويژهاداده است. عالوه بر آن گنجاندن دوره
يي براي ها.. براي ساير دروس و عدم برگزاري چنين دوره.سازي و تجارب تربيتي وغني

ي هادبيران حرفه و فن آنها را با مشكل دمده بودن مواجه ساخته و دبيران براي آموزش
با توجه به نتايج حاصل خود داراي مشكالت اساسي هستند. آموزان دانشبعضي از مفاهيم به 

 گردد:مياز اين پژوهش پيشنهاد 
هزينه و ساده بودن بدون توجه به توجيه دبيران حرفه و فن براي انجام كارهاي عملي كم�

 .فضا و امكانات كارگاهي
عنوان متصدي كارگاه در مدارسي كه امكانات و فضاي استفاده از افراد با تجربه و فني به�

  .مك به دبيران حرفه و فنمطلوبي دارند براي ك
ي هاي عملي دبيران در رشتههاخدمت براي افزايش مهارتي ضمنهاتشكيل كالس�

ي هايا دانشكده هابا استفاده از اساتيد متخصص و مجرب هنرستان ايحرفهمختلف فني و 
  .فني

 احياي نقش مراكز تربيت معلم در تربيت نيروي انساني ماهر در دانشگاه فرهنگيان و�
 .افزاري آنافزاري و سختتجهيز نرم

 منابع
ميـري   ؛سـاعتچي، ن  ؛زارع زاده، م ؛خاكي، ع ؛رانپور، ج، رودنژاد، هاي ؛اطالعي، ه ؛آجورلو، ص
). آمـوزش حرفـه و فـن    1385( نيكنام، م، هدايي، ع و يزدانـي، ج  ؛مظفري، م ؛چيمه، س

 ران.اي هاي درسيابراهنمايي تحصيلي. تهران: شركت چاپ و نشركتة سال اول دور
هـاي تحقيـق كيفـي.    ). روش1386( پرويزي، س و صلصـالي، مهـوش   ؛اديب حاج باقري، م

 تهران: انتشارات بشري.
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). مباني پژوهش كيفـي فنـون و مراحـل توليـد     1390( استراوس، انسلم و كوربين، جوليت.

 )1998ه زبان اصلي تاريخ انتشار ب(ابراهيم افشار. تهران: نشر ني. ة. ترجمايزمينهة نظري
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 .انتظار) درس آموزش حرفه و فن دوره
ريـزي و  پژوهش برنامـه  ةراهنمايي با تأكيد بر فرايند اجراي برنامه. [گزارش]. تهران: مؤسس

 هاي آموزشي.نوآوري
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رويكردهاي متداول  ي تحقيق كيفي و آميخته؛هابر روش اي). مقدمه1389(بازرگان، عباس.
 در علوم رفتاري. تهران: نشر ديدار.

 يژ.اي). تحليل محتواي كتاب درسي. تهران: نشر1388حسن مرادي، نرگس.(
مشكالت درس حرفه و فن از منظر دبيران، انجمن حرفـه و   ).1389( .دهقاني ساماني، بتول

 //:http<]: 21/8/1389[دسترسـي  .فن استان چهارمحال و بختيـاري. وبـالگ شخصـي   
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حرفه و  ي كارگاهي در مدارس. دنيايها). علل عدم توجه به فعاليت1382ساالري، محسن.(
  > http:// herfe-rszy.blogfa.com<]: 17/4/1387[دسترسي .فن. وبالگ شخصي

ران و ضـوابط تحصـيل در آن.   ايـ  ي تحصـيلي در هـا و رشـته  هـا ). دوره1383(صافي، احمد.
 . 20-30، صص279ة پيوند. شمارة نامماه

رسي پنهـان) در  د ةبرنام( ي هنجارهاي پنهانها). تبيين تفاوت1390( صفايي موحد، سعيد.
ة دكتري. دانشكدة ي علوم رياضي و علوم تربيتي. رسالهاانتخاب استاد راهنما در دانشكده

 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران.روان
آل براي حرفه و فن. گروه درسي حرفـه و فـن عجـب شـير.     دهاي ). كارگاه1389( ـ عبدي،پ

  > http://aj-herfefan.blogfa.com<]: 1/12/1389[دسترسي .وبالگ شخصي
رشـد معلـم.   ة ). معلم حرفه و فن بـودن: معلـم چنـدچهره. مجلـ    1370( علوي شوشتري، ف

 .58-59، صص80ة شمار
  ران زمين.اي ريزي درسي. تهران:). اصول برنامه1390( فتحي واجارگاه، ك

حرفه و فـن اسـتان    ). مشكالت درس حرفه و فن از منظر دبيران. انجمن1389( فروزنده، ن
ــي    ــي. [دسترسـ ــالگ شخصـ ــاري. وبـ ــال و بختيـ  //:http<]: 19/9/1389چهارمحـ

herfevafanostan.blogfa.com < 
اول  ة). ارزشيابي از اجراي آزمايشي كتـاب جديـدالتأليف حرفـه و فـن پايـ     1388( قرباني، و

ف كتب درسي ريزي و تألياستان مازندران. [گزارش]. تهران: دفتر برنامه 87-88راهنمايي 
 ريزي آموزشي. سازمان پژوهش و برنامه
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كز تربيت مربي و ي بازآموزي در مرهابررسي اثرات آموزش
بر توانمندي شغلي اي حرفه هاي فني وپژوهش

اي حرفه: اداره كل آموزش فني و (مطالعه مورديمربيان
 استان ايالم)

 1رضا نصري
 2امين رستم نيا
 3فريبا جمشيدي

 چكيده
و  تربيت مربي ي بازآموزي مركزهاحاضر بررسي اثرات آموزش ،هدف كلي تحقيق

كل آموزش فني و  ةكرج در توانمندي شغلي مربيان اداراي حرفهي فني و هاپژوهش
باشد. نوع تحقيق توصيفي و كاربردي مي 90-91ي هااستان ايالم طي سالاي حرفه

 ود كه پس از طراحي روايي صوري آننامه بپرسش هااست و ابزار گردآوري داده
) آن %83(با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  ن) و پايايينظراديدگاه صاحباساس بر(

آماري  ةآماري تحقيق قرار داده شد. جامع ةي جامعهاسنجيده و در اختيار نمونه
ي بازآموزي مركز تربيت مربي شركت داشتند هانفر از مربيان كه در دوره 145تحقيق 

ي هانامهين گرديد. پرسشنفر تعي103اساس جدول مورگان  آماري بر ةرا شامل و نمون
ي اگويه جهت سنجش محتو 19گويه جهت سنجش توانمندي و  29دو گانه شامل 

اساس برآموزشي و مربيان آموزشي تهيه، تكميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
نشانگرهاي توانمندي  ميي آموزشي در تماهاتوان بيان داشت كه دورهنتايج حاصله مي

ي آموزشي هاي دورههااند. تحليل عاملي نيز براي ويژگيقش داشتهدر حد متوسطي ن
 ةو خصوصيات آموزشي مربيان، تقويت قو هاعامل: مهارت 5مركز تربيت مربي كرج 

خالقيت و خودآموزي، تقويت مشاركت فراگيران، خصوصيات محيط آموزشي و 
نتايج  اساس  برمعرفي نمود.  62/74خصوصيات مربوط به فنون تدريس با واريانس 

 ةقويت قوكه شامل ت اندمتغير مستقل به مدل وارد شده 6 بهگامرگرسيون گام 
ي تدريس، استفاده از وسايل كمك هاتسلط مربيان به روشخودآموزي در فراگيران، 

، ارتباط مناسب هاآموزشي، ايجاد تفكر در فراگير، توجه به جديدترين ابداعات و نوآوري
درصد تغييرات توانمندي شغلي مربيان  4/81 اندران بوده و توانستهبين مربيان و فراگي

 را تبيين نمايند.
ي آموزشي، اايالم، محتواي حرفهتوانمندي شغلي، آموزش فني و  :يكليد واژگان 

 مربيان آموزشي.

 اي استان ايالم،دانشجوي دكتري تخصصي، معاون اداري و پشتيباني ادارة كل آموزش فني و حرفه .1
                                                          Email: nasri@ilamtvto.ir  

 اي استان ايالم،دانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناس ادارة كل آموزش فني و حرفه .2
 Email:aminrostamnia@yahoo.com                                                                                                        

                      Email:Fariba_gam@yahoo.comكارشناس بودجه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ايالم، .3
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 مقدمه
عنوان بهاي حرفهسازمان آموزش فني و  ةپنجم توسع ةقانون برنام 21 ةماداساس  بر

 ةدر زمين ميرسي غيرهاآموزش ةدهندآموزي نيروي كار و ارائهرين داالن مهارتتاصلي
افزايش مهارت و دانش مطابق با فناوري روز در كشور شناخته شده است. كه جهت اثربخش 

سازي نيروي ي آموزشي نيازمند شناخت و توجه ويژه به توانمندهاكردن هرچه بيشتر فعاليت
 كه جديد قرن ةطليع باشد. درميي ستادي و كادر آموزشي خود هاانساني موجود در حوزه

 به نياز همواره هستند، جهاني مواجه رقابت محيط با آموزشي نهادهاي خصوصبه هاسازمان
 شود. مي احساس كاري يهاخالقيت واي ريشه تغييرات
ركنان و الخصوص كاعلي( سازي كاركنانثر بر توانمندؤشك توجه ويژه به عوامل مبي

ترين فاكتور پويايي و عنوان مهمتواند بهميي مهارتي) هاآموزش ةمربيان شاغل در حوز
به متقاضيان و جوانان جوياي كار مورد توجه قرار گيرد.  هااثربخشي هرچه بيشتر آموزش

 نسبت او كه نحويبه ،دهدمى افزايش كارش به نسبت را كارمند تملك سازى احساستوانمند
 غير در .گيردمى عهده بر رغبت و ميل با را وظايف انجام و كندمى احساس غرور شكار به

 ترتوانمند كه كاركناني. داشت خواهد كارش به نسبت احساس خالي از نگاه يك، صورتاين
 .دارند كمتري شغلي ىهاو فشار بيشتر نسبت به شغل خود داشته رضايت و تعهد هستند
انساني و  ةبين سرماي با توجه به اينكه .دارند بيشتري كاري مشاركت و همكاري احتماالً

توانمندسازي كاركنان يكي از ابزارهاي ، مستقيم وجود دارداي رابطه هادر سازمان وريبهره
ي فردي و هاو توانايي هابهينه از ظرفيت ةكاركنان و استفاد وريبهرهثر براي افزايش ؤم

توانمندسازي فرآيندي است كه در آن از طريق  اني است.گروهي آنها در راستاي اهداف سازم
به بهبود و بهسازي مستمر عملكرد كمك  هاتوسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيم

توانمندسازي يك راهبرد توسعه و شكوفايي سازماني است. پس از  ،شود. به عبارت ديگرمي
سازماني بخواهد در اقتصاد و امور كاري  تجربه، دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر هاسال

بايد از نيروي انساني متخصص، خالق و  ،رقابت عقب نماند ةخود پيشتاز باشد و در عرص
 باال برخوردار باشد.  ةباانگيز

تر، دانش و معرفت تواند باعث بينش و بصيرتي عميقميآموزش و بهسازي منابع انساني 
ي هايروي انساني در سازمان براي اجراي وظايف و مسئوليتباالتر و توانايي و مهارت بيشتر ن

ي سازماني و نظام مديريت منابع انساني با كارايي و هانيل به هدف ،شغلي شود. در نتيجه
 مثبت تأثيرات رغم). علي1381جعفري قوشچي،( بخشي بهتر و بيشتر ميسرگردد.اثر
 موجبات است نتوانسته هادوره اين ن،كاركنا در كاربه ايجاد رغبت در آموزشي يهارهود

 كاركنان مديران و مشترك ديدگاه به توجه با اما .نمايد فراهم را آنان شغلي افزايش توانايي
 در اصولي يهابازنگري و اي اصالحاتپاره با توانمي آموزش، ةوسيلبه شغلي سازيغني امر در

 ). 1389، و برومند نسبباور صاد ( گام برداشت آنان شغلي سازيتوانمند جهت
 ابتدا وريبهره افزايش جهت ،) در پژوهشي اعالم كردند1388( شريفي و همكاران،

 عوامل بايد ترتيب به نيز امر اين راستاي در و توجه، كاركنان سازيتوانمند به بايستمي
 بر ثرؤم آموزشي بررسي عوامل در .دهد قرار نظر مد را مديريتي و انگيزشي آموزشي،
 اعالم را موافق هستم %10 و نظربي %54 مخالف، %31 مخالف، پاسخ شديداً %5 سازيتوانمند

 در ثرؤم عوامل از يكي عنوانبه آموزشي عامل انتخاب به شدهارائه هايپاسخ وسط .اندكرده
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 دراست.  مخالف، شديداً مخالف) نظر،(بي 3 از كمتر پاسخي كاركنان توانمندسازي در

 ةاختيار، تيم كاري، شيو گذار بر توانمند نمودن كاركنان شامل اطالعات،مل اثرعا 20پژوهشي
مشي، مشاركت، بودن اهداف و خط روزي، روشناندرهبري، آموزش، تعلق سازماني، تجربه

سازي شغل، هدايت و حمايت، تشويق، غني مسئوليت، عدم تمركز، دسترسي به منابع،
ابهام نقش، اهميت قائل شدن به كاركنان و محيط  ،دار بودن شغل، اعتماد به نفسمعني

 1باالي  ةاستفاده از تكنيك تحليل عاملي، پنج عامل با مقدار ويژ شناسايي گرديدند، كه با
 ل نيروي انساني وئتوجه به رشد فردي و طراحي شغلي، توجه به مسا :تحت عناوين احصاء كه

 عدم تمركز يت و توجه به محيط وي كاري، سبك رهبري، توجه به رسميت و شفافهاتيم
واريانس كل متغيرها را  درصد 533/64نامگذاري گرديدند. پنج عامل مذكور بر روي هم 

و طراحي شغلي با ارزش ويژه  تبيين نمودند و عامل اول يعني عامل توجه به رشد فردي
توانمندسازي  ثيرگذار برأترين عامل تمهم عنواندرصد از واريانس به 729/38و تبيين  746/7

و سيدجوادين ( باشداهميت اين عامل مي ةدرج ةدهندكاركنان تعيين گرديد كه نشان
 .)1388همكاران، 

 ميي آموزشي در تماهاتوان بيان داشت كه دورهمي) 1390( پسند و باقريشاه
ي ها. تحليل عاملي نيز براي ويژگياندنشانگرهاي توانمندي در حد مطلوب نقش داشته

و كاربردي، چهار عامل: مهارت آموزشي مربيان، برقراري ارتباط بين آموزش و  ميشي علآموز
واريانس معرفي  95/73خالقيت و خودآموزي و تقويت تفكر و مشاركت را با  ةكار، تقويت قو

ي: افزايش تفكر خالق و قدرت تجزيه و تحليل در هانمود. نتايج رگرسيون نشان داد كه متغير
، توجه به هااط مناسب مربيان با فراگيران، توجه به جديدترين ابداعات و نوآوريفراگير، ارتب

ي حل مسئله در فراگيران و قدرت بيان و انتقال مطالب مربيان در توانمندي هاايجاد مهارت
تواند به ايجاد انگيزه در كاركنان ميي آموزشي هارسد كه تالشمينظر ثر بوده است. بهؤم

ر منجر شود. شركت در آموزش بايد با ميل و رغبت صورت گيرد. زيرا براي تالش بيشت
اي را كسب كنند، توانمندي قابل مالحظهميطور تصادفي در آموزش شركت كساني كه به

 ة. آموزش بايد منجر به توانمندي شود. يعني ارائ(Choi et al., 2005) نمايند.مين
). 1382(آقايار،  ايجاد كرده و آن را تقويت كنند.ي كيفي بايد توانمندي را در افراد هاآموزش
 انساني نيروي افزايش كارايي بر آن آثار و خدمت ضمن آموزش عنوان با هم ديگري پژوهش

 براي را انساني نيروي خدمت، ضمن آموزش كه داد نشان و انجام گرديد بخش دولتي در
 نيروي شغلي يهامهارت فزايشا در و تقويت نموده سازمان يهامأموريت و اهداف به رسيدن
 معلومات و دانش ةحيط هاآموزش اين ،است، همچنين مؤثر كاركنان و مديران از اعم انساني
نادري و ( افزايدمي آنان شغلي يهامهارت بر و بخشدمي گسترش را كاركنانة وظيف به مربوط

 )1386همكاران، 
است كه بين عوامل سطح آمده حاكي از آن دستهي بهايافته ).1385( قنبري

 ةسازي شغلي، انگيزتفويض اختيار به كاركنان، غني ،ي ضمن خدمت كاركنانهاآموزش
ميزان توانمندي رابطه  فردي، ميزان اعمال سبك مديريت مشاركتي كاركنان و دروني و

ي توانمندسازي كاركنان هاعنوان ارزيابي راه ) در تحقيقي با1380( وجود دارد. محمدي
 بر يپاداش مبتن ار،ياخت ضيتفو ،يشغل يسازيغن، اعالم داشته است كه گاه بيرجنددانش

 يتوانمندساز ياصل يهاعنوان راهبه يكار يهاميت ليتشكو  ،يمشاركت تيريعملكرد، مد
 گردد.ميمحسوب 
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ثر بر افزايش عملكرد نيروي انساني ؤ) دريافتند كه عوامل م1389( زاده و همكارانابراهيم

افزايش  بيشترين تأثير را در 4/69ي فردي با ميانگينهاانگيزه :باشندمي ترتيب زير به
، تفويض اختيار با 1/69سازي شغلي با ميانگين ي بعدي، غنيهاعملكرد دارد. در مرتبه

و  5/54سبك مديريت مشاركتي با ميانگين  4/64، آموزش شغلي با ميانگين  9/68ميانگين 
 ضمن يهاآموزش ن اثر را بر افزايش عملكرد دارد.كمتري 3/48ين نگرش شغلي با ميانگ

 انجام براي الزم آمادگي و رضايت شغلي شغلي، يهامهارت تقويت عملكرد، بهبود در خدمت
 در حيات تجديد براي ). سازمان1388كروبي و متاني، .(است بوده مؤثر كاركنان در وظايف

 كنندمي ييهابرنامه اجراي به اقدام خود ازي كاركنانتوانمندس منظوربه و تحوالت اين برابر
 اقدامات اين از يكي.شودمي آنان يهاتوانمندي و ، ظرفيتهاقابليت افزايش موجب كه

 خدمتضمن يهاآموزش.است خدمتضمن آموزش يهابرنامه و ارزشيابي اجرا ريزي،برنامه
 سازمان فرد در استخدام از پس عموماً كه شودمي اطالق آموزشي نوع آن به سازماني لحاظبه

 ).1383واجارگاه،  فتحي( گيرد مي صورت
 آن تأثير و كاركنان نظام شغلي بررسي بر مبني خود تحقيقات نتايج در )1381( خطيبي

 كاركنان درصد 65 و مديران هفتاد درصد كه كنندمي اشاره مطلب بدين كارائي افزايش بر
 افزايش و شغلي اطالعات ءدانش، ارتقا موجب افزايش ليشغ يهاآموزش كه كردند بيان

 يهاآموزش و توانمندسازي ةرابط )1996( شده است. موريس آنان شغلي يهاتوانايي
 ضمن آموزش در كه كاركناني داردمي بيان او. است كرده خدمت را بررسي و اشارهضمن

 .اندشده توانمند ،اندكرده شركت دوره اين در كه كساني از كمتر ،اندنكرده شركت خدمت
 توانمندسازي رويكرد بر مبتني بهداشت و ايمني يهاآموزش بررسي با )2001( ليپين

 يهاآموزش پژوهش معتقدند اين در كنندگانمشاركت كه است داشته بيان، كاركنان
 و شودمي كاري مكان و بهداشت كاركنان و ايمني حفظ در تغييراتي موجب خدمتضمن
 دو ،وي نظر از .گرددمي وظايفشان در انجام افراد توانمندي افزايش موجب عوامل همين
 از كاركنان توانمندسازي از مدير حمايت يكي داشته است. سهم موفقيت اين در كليدي عامل
 (Lippin , 2001 ). هاآموزش اين از استقبال ديگري و و بهداشت ايمني يهاآموزش طريق
 كاركنان ديدگاه ةنمر كه بينيمميتكراري،  مشاهدات با واريانس ناليزآ آزمون از استفاده با

 انساني منابع وريبهره مختلف يهالفهؤم بر خدمتضمن آموزش يهانقش دوره مورد در
 بازخورد بر را اثر كمترين و انگيزش بر را ثيرأت بيشترين  خدمتضمن آموزش و نيست يكسان
شناخت اجتماعي سه دسته عوامل  ةنظرياساس  بر). 1389(حريري و همكاران، .دارد عملكرد

و ي گروه كاري هاي فردي و شخصيتي، ويژگيهاگذارند: ويژگيميبر توانمندي افراد تأثير 
ي شخصيتي و فردي به آموزش و هاي ساختار اجتماعي واحد كار. در داخل ويژگيهاويژگي

عنوان يك موضوع در اين تحقيق بهدليل اهميت سطح تحصيالت نيز اشاره شده است كه به
شده به افراد ي ارائههاي آموزشهاشود. ويژگيميمتغير مستقل و جداگانه در نظر گرفته 

باشند كه در اين تحقيق دو متغير ميي محتوي، مربيان، امكانات و شرايط هاشامل ويژگي
 . اندي مربيان مد نظر قرار گرفتههامحتوي و ويژگي

ي خاصي داشته باشد تا فراگيران به اهداف آموزشي هاايد ويژگيمحتوي آموزشي ب
، هانظر دست يابند. محتوي به مفاهيم، تعاريف، حقايق، اصول، قوانين، نظرات، مهارتمورد

 ها، نمودارها، گرافها، عكسها، خودآزماييهابنديي علمي، جمعهاي تفكر، فعاليتهافرايند
ي امحتو .كنند تا يك مبحث درسي را آموزش دهندميكه تالش  شودميو جداول گفته 
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شود و براي اجرا و يادگيري در ميموزشي توسط مربيان دروس و يا متخصصين تدوين آ

). در اين تحقيق مواردي چون سوق 1389، پسند و باقريشاه( گيرد.مياختيار فراگيران قرار 
الق و قدرت تجزيه و تحليل در افزايش تفكر خبه سمت عمل،  ميدادن اصول و قوانين عل

، برقراري هاخودآموزي در فراگير، توجه به جديدترين ابداعات و نوآورية فراگير، تقويت قو
 ةي يادگيري براي فراگيران، ارائهابين محيط آموزش شغلي، توجه به ايجاد فرصت ةرابط

ل مسئله در ي حهاي آموزشي به شكلي جذاب و قابل فهم و توجه به ايجاد مهارتامحتو
پسند و . شاه1378، نژادمي. كري1378ابتكار، ( فراگيران مورد بررسي قرار گرفته است

مربيان نيز بايد حائز شرايطي چون:  ،). از طرفي1389پسند و باقري ، شاه1386همكاران 
ي هاتوان ايجاد انگيزه در فراگيران، توان بيان اهداف به صورت شفاف و آسان، تسلط به روش

مطالب جديد و جذاب، قدرت  ةنوين تدريس، توان تغيير شرايط يادگيري در فراگيران، ارائ
گيري از وسايل كمك آموزشي، به مشاركت گرفتن مناسب بيان و انتقال مطالب، بهره

(ابتكار،  فراگيران در امر آموزش و توان برقراري ارتباط مناسب با فراگيران را داشته باشد
 ).1389باقري . شاه پسند و 1378

ي بازآموزي هاآموزش ةتواند نتيجميدر تحقيق حاضر فرض شده است كه توانمندي 
منجر به توانمندي خواهد شد. اما بخشي كه  هامربيان باشد. يعني طي كردن اين آموزش

اموزش است. كيفيت از  ةدهد، كيفيت ارائميثير قرار أبخشي آموزش را تحت تهمواره اثر
ي آموزشي و اي محتوهاقابل بررسي است. اما در اينجا از دو منظر ويژگيابعاد مختلفي 

ي بازآموزي هامربيان مورد بررسي قرار گرفته است. هدف تحقيق حاضر بررسي اثرات آموزش
اي حرفهكل آموزش فني و  ةمربيان در مركز تربيت مربي كرج بر توانمندي شغلي مربيان ادار

 باشد.ميخصوص محتوي و مربيان در اين يهااستان ايالم و نقش ويژگي

 شناسي تحقيقروش
مورد بررسي در  آماري ةكاربردي است، جامع-ي توصيفيهاروي از نوع پژوهشپژوهش پيش

باشند مينفر  145استان ايالم به تعداد اي حرفهكل آموزش فني و  ةادار اين تحقيق مربيان
نفر  103متناسب با جامعه به تعداد  ةنمونجدول مورگان تعداد اساس بركه از ميان آنها 

اول  ةنامباشد. پرسشمي نامهپرسش تحقيق اين در اطالعات آوريجمع ن گرديد. ابزاريتعي
گويه براي سنجش  19دوم با  ةنامال براي سنجش توانمندي و پرسشؤس 29مبتني بر 

گويه  9ش محتوي ي مربيان بر روي توانمندي طراحي گرديد، براي سنجهامحتوي و ويژگي
در قالب  ها. اين گويهاندگويه مورد استفاده قرار گرفته 10ي مربي هاو براي سنجش ويژگي

اي ليكرت و درجات مرحله 5از طيف  هانامه سازماندهي و براي سنجش ديدگاهپرسش
براي افراد نمونه ارسال گرديد تا  هانامهگيري شد. پرسشزياد بهرهكم تا خيليخيلي

براي تعين روايي و اعتبار و عوامل مؤثر برآن سنجيده شود.  ي توانمنديهافهمؤل
دست هاز روايي محتويي و ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ميزان آلفاي ب هانامهپرسش
است كه در تحقيقات مديريت از حد بااليي برخوردار است. افراد نمونه از طريق  %83آمده 
  هانامهستماتيك و بر مبناي تشكيالت سازماني انتخاب شدند، پرسشگيري تصادفي سينمونه

با  هاآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تجزيه و تحليل دادهجمع پس از تكميل،
صورت گرفت. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل:  2007Excelو    19SPSSافزار استفاده از نرم

گويه را به خود  19باشند كه در مجموع مين ي مربياهاي محتوي و ويژگيهاويژگي
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گويه كه با  29تحقيق نيز توانمندي است كه توسط  ة. متغير وابستانداختصاص داده

مورد سنجش قرار گرفته است.  بنا به ضرورت از  ميگيري از نتايج تحقيقات معتبر علبهره
واريانس، انحراف  ، ميانگين،ي آمار توصيفي از قبيل فراواني، فراواني تجمعي و نسبيهاشيوه

و  هااز روش هادر بخش آمار استنباطي جهت آزمون فرض ،معيار و ... استفاده شد. همچنين
ضريب همبستگي پيرسون)، رگرسيون گام به ( ي مختلفي نظير آزمون همبستگيهاتكنيك

تجزيه و تحليل  PATHو   9.1SAS افزار از طريق نرم هااستفاده و داده هاگام و تحليل عامل
 گرديدند.

 هايافته
 الف) آمار توصيفي

 1/30درصد پاسخگويان را مربيان مرد و  9/69از نظر جنسيت  گويان:مشخصات پاسخ
درصد را مربيان زن تشكيل دادند. از نظر مدرك تحصيلي بيشترين پاسخگويان داراي مدرك 

باشند. از نظر مينس ليساكمترين تعداد داراي مدرك تحصيلي فوق تحصيلي ليسانس و
دارند. از نظر سن بيشتر  كار قرار ةسال سابق15تا  11 ةگويان در ردسابقه بيشتر پاسخ

 75شغل  نظر ارتباط مدرك تحصيلي و از سال قرار دارند.35تا  31سني  ةگويان در ردپاسخ
 )1باشد(جدول ميمرتبط درصد غير 5درصد مرتبط و 

 ندگاندهتوزيع فراواني پاسخ .1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 درصدفراواني دهندگانوضعيت پاسخ

 تحصيالت
 3/22 23 ديپلم

 1/30 31 ديپلمفوق
 35 36 ليسانس

 6/12 13 ليسانسفوق

 كار ةسابق

 4/18 19 سال 5زير 
 1/29 30 سال 10تا  6

 9/37 39سال 11تا  15
 7/11 12سال 20تا  16
 9/2 3باال سال به 20

وضعيت استخدامي
 1/29 30 يرسم

 9/3 4 پيماني
 67 69 التدريسحق

 سن پاسخگويان

 0 0 سال 25-20
 3/24 25 سال 26-30
 8/38 40 سال 35-31
 4/18 19 سال 40-36
 5/15 16 سال 45-41

 9/2 3 سال 45باالي 
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 توانمندي . 1

 ةان الزم براي انجام يك شغل يا حرفآيد كه مربيان قدرت و توميوجود به ميتوانمندي هنگا
ي بازآموزي هاآموزشي جديد را كسب نمايند. فرض تحقيق حاضر اين است كه آموزش

تواند در توانمندي مربيان مؤثر باشد. در اين تحقيق ميمربيان در مركز تربيت مربي كرج 
گرفته است كه نشانگر مورد بررسي قرار  29در توانمندي مربيان از طريف  هاتأثير آموزش

 .اند) آمده2( اين نشانگرها به همراه فراواني و ميانگين و رتبه در جدول
اي بيشتري نشانگرهايي كه ميانگين رتبه ،گرددمي) مشاهده 2( گونه كه در جدولهمان

توان  .2 ،توان انجام وظايف شغلي .1كه شامل: اندپذيرفته هابيشترين تأثير را از آموزش ،دارند
دانش و  .5 ،احساس مسئوليت .4 ،آموزش مداوم خويش .3 ،گويي به نياز ارباب رجوعپاسخ

ي خالق و هاانجام فعاليت .7 ،مطلوب ميافزايش توان عل .6 ،توان كافي براي انجام كارها
ي جديد انجام كار. مطالب فوق مبين آن است كه مربيان توانمندي در سطح متوسط هاروش

آن را در محل كار خويش  ةنتيج اندكسب كرده و توانسته هان آموزشبه باال را از طريق اي
 .نشان دهند

 .3 ،ارزشمند بودن در سازمان .2 ،داشتن حق انتخاب در سازمان .1يي مانند: هااما متغير
مشاركت در  .5 ،گيري مستقل در سازمانتصميم .4 ،ريزي سازمانمشاركت در برنامه

اي ي خود با ميانگين رتبههاسو كردن سازمان با خواستههم .6 ،تصميمات حياتي سازمان
 اندتري قرارگرفتهي پايينهاو در اولويت اندكمتري را كسب كردهاي رتبهميانگين  3كمتر از 

خصوص يا عدم توجه مديران ي بازآموزي مربيان در اينهاآموزش تأثير كمتر ةكه نشان دهند
 باشد.ميمراكز به اين موارد 

 
 ي بازآموزي در مركز تربيت مربي كرجهاآموزش ةتوزيع فراواني و درصد توانمندي حاصل از ارائ .2جدول 

ي سنجش توانمندي شغلي هانشانگر
خيلي هيچ مربيان

خيلي زيادكم كم
 زياد

ميانگين 
 هارتبه

اولوي
 ت

 1 637/3 253425 16 3 توان انجام وظايف شغلي
 2 627/3 305211 7 3 عتوان پاسخگويي به نياز ارباب رجو

 3 608/3 213924 10 9 آموزش مداوم خويش
 4 509/3 373218 13 3 احساس مسئوليت

 5 480/3 353614 18 0 دانش و توان كافي براي انجام كارها
 6 461/3 363613 1818 مطلوب ميافزايش توان عل

ي هاي خالق و روشهاانجام فعاليت
 7 441/3 581818 6 3 جديد انجام كار

 8 402/3 363018 10 9 قبول مسئوليت انجام كار در سازمان
 9 373/3 42417 6 7 همكاران به مناي حرفهاحترام 

 10 372/3 292624 159 افزايش اعتماد به نفس
 11 284/3 452415 10 9گيريآزادي عمل كامل من در تصميم

 12 274/3 34407 15 7 امهارت عملي مناسب در انجام كاره
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ي سنجش توانمندي شغلي هانشانگر

خيلي هيچ مربيان
خيلي زيادكم كم

 زياد
ميانگين 

 هارتبه
اولوي
 ت

 13 275/3 32398 18 6 قابليت و تبحر الزم براي انجام كارها
 14 274/3 44338 12 6 تغييبرات موثر در من
 15 255/3 24477 1312 غلبه بر موانع انجام كار
 16 254/3 382017 325 كنترل محيط كاري

 17 235/3 35433 19 6 انجام كارها با كفايت الزم
صورت افزايش انجام دادن كار به

 18 235/3 372714 916 گروهي
يهاپيدا كردن راه براي مقابله با چالش

 19 226/3 42364 318 رويپيش
ي  هاثير و نفوذ بر فعاليتأافزايش ت

 20 137/3 37374 916 سازمان
 21 118/3 54207 319 توانايي ايجاد تغيير در جهت مطلوب

 22 00/3 50197 918 تمجيد از سوي همكاران
 23 00/3 40247 923 توان شناسايي مشكالت كاري

 24 971/2 392310 1813 همسو كردن سازمان با خواسته خود
 25 961/2 35316 1912مشاركت در تصميمات حياتي سازمان

 26 912/2 43218 1813 ريزي سازمانمشاركت در برنامه
 27 902/2 292010 935 گيري مستقل در سازمانتصميم

 28 872/2 36218 1523 ارزشمند بودن درسازمان
 29 706/2 25244 1535 داشتن حق انتخاب در سازمان

 
 ي بازآموزي مربيانهاي آموزشامحتو .2

ي محيط هايتي آموزشي بايد تا حد ممكن بر مبناي نيازهاي يادگيرنده باشد و با واقعامحتو
 ميعل ةزندگي و كاري فراگير ارتباط داشته باشد. نظام آموزشي بايد اين تجارب را با رشت

را در زندگي فراهم آورد، توجه به  مياستفاده از قوانين و حقايق عل ةمرتبط نموده و زمين
مركز ي هاريزان آموزشي آموزشي بايد مورد توجه برنامهاتغييرات اجتماعي در تعيين محتو

شود ديدگاه مي) استنباط 3(ة گونه كه در جدول شمارتربيت مربي قرارگيرد. همان
متوسط) ( ي مركز تربيت مربي در حدو كم تا زيادهاي آموزشادهندگان نسبت به محتوپاسخ

افزايش تفكر  .2 ،سمت عمل به ميسوق دادن اصول و قوانين عل. 1ي هاباشد و گويهمي
برقراري رابطه بين محيط شغلي و آموزشي با ميانگين  .3  ،و تحليلخالق و قدرت تجزيه 

اي نيز به ي اول تا سوم را به خود اختصاص داده و كمترين ميانگين رتبههارتبه 3,5باالتر از 
مطالب آموزشي به شكل جذاب و قابل فهم  ةي يادگيري براي فراگيران و ارائهاايجاد فرصت
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در تدوين محتوي آموزشي به اين موارد  هاريزان آموزشمهاختصاص داشت كه بايستي برنا

 توجه ويژه داشته باشند.
 

 ي بازآموزي در مركز تربيت مربي كرجهاي آموزشاتوزيع فراواني و درصد محتو .3جدول 

ميانگين زيادخيليزيادكمكمخيليهيچهاي سنجش محتوي آموزشهانشانگر
اولويت هارتبه

به  ميقوانين علسوق دادن اصول و 
 1 598/3 35548 33 سمت عمل

افزايش تفكر خالق و قدرت تجزيه و 
 2 539/3 462321 013 تحليل

برقراري رابطه بين محيط شغلي و 
 3 539/3 473016 010 آموزشي

موزشي به محل آباعث انتقال محيط 
 4 490/3 47473 06 كار فرد
و  ترين ابداعاتتوجه ويژه به جديد
 5 490/3 473511 010 هانوآوري

 6 480/3 25537 315 خودآموزي در فراگيران ةتقويت قو
محور در ي مسئلههاايجاد مهارت

 7 471/3 473113 012 فراگيران
ي يادگيري براي هاايجاد فرصت

 8 441/3 572614 33 فراگيران
مطالب آموزشي به شكل جذاب و ةارائ

 9 441/3 233718 19 6 قابل فهم
 
 ي بازآموزيهاي مربيان دورههاويژگي .3

ة باشند كه با ارائميي اساسي هامربيان آموزشي در هر نظام و مركز آموزشي يكي از مؤلفه
را تضمين نمايند. مربيان بايد  هابخشي آموزشتوانند اثرميو تخصصي  ميمطالب مناسب عل

صورت عملي و تحقيقي را با زبان ساده و به ميظريف، علبتوانند نكات پيچيده، نو و جديد، 
ورود به كارگاه، آزمايشگاه، محيط عملي كار و مشاركت فراگيران  ةبه فراگيران ارائه و روحي

در انجام كار را درحد بااليي داشته باشند. مربي مركز تربيت مربي به دليل ماهيت 
لي فني و آموزشي باشند تا بتوانند ضمن ي مهارتي بايد واجد دو دسته مهارت اصهاآموزش

روز و توان انجام آن در محيط عملي كار، آن دانش را به فراگيران  ميداشتن دانش فني و عل
مربيان  هاكنندگان در اين دورهشركت ةچون كلي ،به نحو مطلوب منتقل نمايد. عالوه بر اين

 ها، روشهابايد بتوانند در اين دوره ،باشندمي هاي آموزشي مهارتي استانهاشاغل در كارگاه
ي ابزارهاي توليدي جديد و روزآمد را به فراگيران آموزش هاو فنون جديد تدريس و مهارت

فراهم گردد.  هادر اين دوره هادهند تا انگيزش براي حضور مستمر و مداوم مربيان استان
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ن، ارائه جديدترين اگيرا) نشانگرهاي: ارتباط مناسب بين مربيان و فر4( جدولاساس بر

، توانايي در بيان اهداف آموزش و قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مربيان مطالب در كالس
باشد. مي هابيشتري داشته كه نشانه توانمندي بيشتر مربيان در اين زمينهاي رتبهميانگين 

استفاده از  در ضمن نتايج حاكي از آن است كه مربيان مركز تربيت مربي در نشانگرهاي
وسايل كمك آموزشي، مشاركت فراگيران در امر آموزش، توان تغيير شرايط يادگيري در 
فراگيران و ايجاد انگيزه در فراگيران توانمندي كمتري داشته كه بايد مورد توجه برنامه ريزان 

 آموزشي اين مركز قرار گيرد.
 بازآموزي در مركز تربيت مربي كرج يهاي مربي آموزشهاگيژتوزيع فراواني و درصد وي .4جدول 
ي مربي هاي سنجش ويژگيهانشانگر

ميانگين زيادخيليزيادكمكمخيليهيچ آموزشي
 هارتبه

اولوي
 ت

بين مربيان و فراگيران ارتباط مناسب 
 برقرار است

06 255517 843/3 1 

ترين مطالب را در كالس مربيان جديد
 دهندميارائه 

06 275218 833/3 2 

مربيان در بيان اهداف آموزش توانا 
 هستند

03 315415 824/3 3 

قدرت بيان و انتقال مطالب توسط 
 مربيان مناسب است

03 295813 823/3 4 

تدريس مربيان باعث ايجاد تفكر در 
 شودميفراگير 

03 295813 823/3 5 

ي تدريس مسلط هامربيان به روش
 هستند

06 295216 794/3 6 

مربيان توان ايجاد انگيزه در فراگيران 
 را دارا هستند

016 284019 638/3 7 

مربيان توان تغيير شرايط يادگيري را 
 دارا هستند

05 323521 637/3 8 

مربيان فراگيران را در امر آموزش 
 دهندميمشاركت 

36 314914 631/3 9 

آموزشي مربيان از وسايل كمك
 كنندميگيري بهره

315 31504 392/3 10 

 
 ب) آمار تحليلي

ي هادر اين تحقيق براي تعيين مقياس ي بازآموزي مربيان:ها) تحليل عاملي آموزش1
ي اين هامتغير كه ويژگي 19ي مركز تربيت مربي از تحليل عاملي براي هامرتبط با آموزش

توان ميدد كه آنها را در چند عامل گيري شد تا مشاهده گربهره ،اندرا تعيين نموده هاآموزش
محاسبه  KMOخصوص تحليل عاملي صورت گرفت و در ابتدا ميزان خالصه نمود. در اين
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داري آن نيز معادل و سطح معني 83/1495و ضريب بارتلت معادل  743/0گرديد كه معادل 

بعد  ةدر مرحلباشد. ميتأثير انجام تحليل عاملي تحقيق  ةدهند/. برآورد شد. كه نشان000
 باشد.مي) 5( تحليل واريانس و رگرسيوني هركدام از عوامل مشخص گرديد، كه به شرح جدول

 شدهشده و درصد واريانس تبييننيعوامل تعي .5جدول 
درصد تبيين واريانس تجمعيدرصد تبيين واريانس هر عاملعوامل

1 81/19 81/19 
2 69/15 50/35 
3 15/14 65/49 
4 63/12 28/62 
5 34/12 62/74 

 

 اندعامل شناسايي شده 5گانه در مجموع 19گردد كه براي اين نشانگرهاي ميمالحظه 
گذاري نوع متغيرها ناماساس  بر. اين عوامل انددرصد واريانس را تبيين نموده 62/74كه 
آموزي، خالقيت و خود ةت آموزشي مربيان، تقويت قوو خصوصيا هاكه شامل: مهارت اندشده

تقويت مشاركت فراگيران، خصوصيات محيط آموزشي و خصوصيات مربوط به فنون تدريس 
باشند. در اين جدول نيز سهم هر متغير در عامل آمده است، كه در تعيين نام عوامل يا بار مي

 تواند نقش داشته باشد.ميعاملي 
 ن شدهعوامل تعيين شده متغيرهاي مربوطه و درصد واريانس تبيي .6جدول 

بار  متغيرهاي مربوطه عامل و نام آن
 عاملي

 :1عامل 
و خصوصيات  هامهارت

 آموزشي مربيان

582/0 توان ايجاد انگيزه در فراگيران
724/0 گيري از وسايل كمك آموزشيبهره

774/0 توانايي در بيان اهداف آموزش
702/0 قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مربيان

726/0 در فراگيرايجاد تفكر 
536/0 ترين مطالب در كالسجديد ةارائ

621/0 هاترين ابداعات و نوآوريتوجه ويژه به جديد

: تقويت قوه 2عامل
 خالقيت و خودآموزي

693/0 توان تغيير شرايط يادگيري در فراگيران
535/0افزايش تفكر خالق و قدرت تجزيه و تحليل در فراگيران

858/0 محور در فراگيراني مسئلههاايجاد مهارت
579/0 خودآموزي در فراگيران. ةتقويت قو

:تقويت مشاركت 3عامل
 فراگيران

916/0 ارتباط مناسب بين مربيان و فراگيران
554/0 مطالب آموزشي به شكل جذاب و قابل فهم ةارائ

:خصوصيا ت محيط4عامل
 آموزشي

716/0 ارتباط بين محيط شغلي و آموزشي
730/0 موزشي به محل كار فردآانتقال محيط 

690/0 به سمت عمل ميسوق اصول و قوانين عل
: خصوصيات مربوط5عامل

 به فنون تدريس
717/0 ي تدريسهاتسلط به روش

837/0 ي يادگيري براي فراگيرانهاتوجه به ايجاد فرصت
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 ) رگرسيون گام به گام2

گيري شده است. متغير ل بر وابسته از رگرسيون بهرهبراي تعيين اثرات متغيرهاي مستق
ي بازآموزي در دو هاوابسته توانمندي شغلي و متغيرهاي مستقل عوامل مرتبط با آموزش

باشند. نوع رگرسيون گام به گام ميموزش و مربيان مركز تربيت مربي كرج آي امحتو ةدست
كه ميشوند تا هنگاميرد معادله ترين متغيرها يك به يك واباشد كه در اين روش قويمي

گام صورت گرفته  6درصد برسد. در اين تحقيق رگرسيون طي 5داري به خطاي آزمون معني
خودآموزي در فراگيران،  ةقويت قوكه شامل ت اندمتغير مستقل به مدل وارد شده 6است و 

كر در فراگير، ي تدريس، استفاده از وسايل كمك آموزشي، ايجاد تفهاتسلط مربيان به روش
 باشند. مي، ارتباط مناسب بين مربيان و فراگيران هاتوجه به جديدترين ابداعات و نوآوري

 
 خالصه و متغيرهاي وارد شده به مدل در هر گام از رگرسيون .7جدول 

ضريب همبستگي  متغيرهاي وارد شده به مدلمدل
 چند گانه

ضريب 
 تعيين

ضريب 
تعيين 
تعديل 

 شده
 484/0479/0 696/0 خودآموزي در فراگيران تقويت قوه 1
 647/0640/0 804/0 ي تدريسهاتسلط مربيان به روش 2
 735/0727/0 857/0 استفاده از وسايل كمك آموزشي 3
 783/0775/0 885/0 ايجاد تفكر در فراگير 4
 798/0787/0 893/0هاتوجه به جديدترين ابداعات و نوآوري 5
 814/0803/0 902/0 ين مربيان و فراگيرانارتباط مناسب ب 6

 
شده ي طيهاگاماساس  برمدل رگرسيوني آمده است. در اين جدول  ةخالص 7در جدول 

گانه بين متغيرهاي مستقل و وابسته در هر گام توسط ضريب همبستگي چند ةشدت رابط
نه) كه گامجذور ضريب همبستگي چند( ضريب تعيين ،نشان داده شده است. همچنين

توان تبيين تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل و ضريب تعيين  ةدهندنشان
آزادي وابسته است،  ةشده به درجكه ضريب تعيين تعديلدليل اينشده آمده است. بهتعديل

دار بودن رگرسيون معني ةدهندتر است. آناليز واريانس نيز نشاننسبت به ضريب تعيين دقيق
) آخرين مرحله از اجراي رگرسيون گام به گام متغيرها، 8( در جدول باشد.ميششم تا گام 

داري آنها آمده است. و معنيارد، انحراف معيار، تي استيودنت ضرايب استاندارد و غير استاند
داري بااليي به مرحله با معني شده به مدل در هرمتغيرهاي وارد ميگردد تماميمشاهده 

 .انددرصد وارد مدل شدهداري در سطح يكو تا گام ششم با معني اندتحليل وارد شده
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 ضرايب به دست آمده از تحليل رگرسيون و سطوح معني داري آنها .8جدول 

شده در مدلمتغيرهاي واردمدل
ضرايب 

استاندارد 
 B شده

انحراف 
 معيار

داستاندار
 شده

(Beta)
t Sig  ضريب

2Rتبيين

در  خودآموزي ةتقويت قو 1
061/0696/0737/9000/0484/0 598/0 فراگيران

2 
خودآموزي در  ةتقويت قو

053/0582/043/9000/0 500/0 فراگيران
ي هاتسلط مربيان به روش /647

063/0419/0792/6000/0 425/0 تدريس

3 

خودآموزي در  ةتقويت قو
057/0359/041/5000/0 309/0 فراگيران

735/0 ي هاربيان به روشتسلط م
054/0412/065/7000/0 417/0 تدريس

استفاده از وسايل كمك 
059/0372/0715/5000/0 334/0 آموزشي

4 

خودآموزي در  ةتقويت قو
052/0342/0666/5000/0 294/0 فراگيران

783/0
ي هاتسلط مربيان به روش

056/0287/016/5000/0 291/0 تدريس
ز وسايل كمك استفاده ا

053/0379/042/6000/0 341/0 آموزشي
256/0703/4016/0 05/0 234/0 ايجاد تفكر در فراگير

5 

خودآموزي در  ةتقويت قو
051/0318/0346/5000/0 273/0 فراگيران

893/0
ي هاتسلط مربيان به روش

057/0247/0403/4000/0 250/0 تدريس
 استفاده از وسايل كمك

055/0328/0413/5000/0 295/0 آموزشي
048/0262/0956/4000/0 239/0 ايجاد تفكر در فراگير

توجه به جديدترين ابداعات و
056/0147/0627/2000/0 147/0 هانوآوري

6 

خودآموزي در  ةتقويت قو
339/0873/5000/0 05/0 291/0 فراگيران

902/0

 يهاتسلط مربيان به روش
055/0257/0752/4000/0 261/0 تدريس

استفاده از وسايل كمك 
054/0375/0192/6000/0 337/0 آموزشي

047/0280/0452/5000/0 255/0 ايجاد تفكر در فراگير
توجه به جديدترين ابداعات و

056/0192/0418/3000/0 191/0 هانوآوري
ارتباط مناسب بين مربيان و 

016/0-927/2-061/0164/0 -179/0 رانفراگي
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 بحث 

ي بازآموزي در هامشخص گرديد كه آموزش ،هانامهدست آمده از پرسشنتايج بهاساس بر
تأثير داشته و  هاكننده در اين دورهمركز تربيت مربي كرج در توانمندي شغلي مربيان شركت

گويي ان انجام وظايف شغلي، توان پاسخي مختلف توهاتوانمندي آنان را از جنبه اندتوانسته
مطلوب را به ميزان  ميبه نياز ارباب رجوع، آموزش مداوم، احساس مسئوليت، افزايش توان عل

، حريري و همكاران 1381(خطيبي  يهاقابل قبولي افزايش دهد. اين نتيجه با نتايج پژوهش
پسند و ، شاه1388اران ، سيد جوادين و همك1388، كروبي و متاني 1385 ، قنبري1389
 ) مطابقت دارد.Choi et al, 2005، 1378نژاد مي، كري1390باقري 
عوامل مؤثر بر سنجش توانمندي شغلي مربيان كه عوامل  ،ايي رتبههاميانگيناساس  بر

موزي را بر آي بازهاشزآن اثر آمواساس برتوان ميبندي نموده است، را از قوي به ضعيف رتبه
ريزان آموزشي بايستي توجه خود را به نامهر مجزا مشخص نمود. مديران و برطور بههر نشانگ

گويان نيز وضعيت شده به پاسخي ارائهانشانگرهاي ضعيف بيشتر معطوف نمايند. محتو
باشد، يعني كمترين ميمربوطه نيز مؤيد اين موضوع اي رتبهمطلوبي داشته كه ميانگين 

مرتبط با متغيرهاي: اي رتبهبيشترين ميانگين  ،اشد. از طرفيبمي 44/3اي رتبهميانگين 
فكر خالق و قدرت تجزيه و به سمت عمل،  افزايش ت ميسوق دادن اصول و قوانين عل

اي مطلوب و برقراري رابطه بين محيط شغلي و آموزشي بوده و اينها از ميانگين رتبهتحليل، 
، شاه پسند و 1388سيد جوادين و همكاران ( تايج. موارد باال با ناندبااليي برخوردار بوده

اي كمترين ميانگين رتبه ،) مطابقت دارد. در اين تحقيق1378نژاد مي، كري1390باقري
ي هامطالب آموزشي به شكل جذاب و قابل فهم، ايجاد فرصت ةي: ارائهامربوط به متغير

ريزان باشد، كه برنامهميراگيران محور در في مسئلههايادگيري براي فراگيران، ايجاد مهارت
 عمل آورند.آموزشي بايد تالش بيشتري را در جهت تدوين محتوي متناسب با موارد باال به

مربيان، متغيرهاي: ارتباط مناسب بين مربيان و  هااز بين متغيرهاي سنجش ويژگي
اي ميانگين رتبهترين مطالب در كالس توانايي در بيان اهداف آموزش جديد ةفراگيران، ارائ

، 1390پسند و باقري شاه( ، نتايج با تحقيقاتاندبيشتري داشته و در توانمندي نقش داشته
ي ها) مطابقت دارد. متغير 1378نژاد مي، كري1378، ابتكار 1388 سيد جوادين و همكاران

شرايط گيري از وسايل كمك آموزشي، مشاركت  فراگيران را امر آموزش و توان تغيير بهره
كمتري بوده و بايد مورد توجه خاص اي رتبهيادگيري در فراگيران داراي ميانگين 

 ريزان قرار گيرد.برنامه
و خصوصيات  هاعامل : مهارت 5ي مربيان مركز تربيت مربي هاتحليل عاملي براي ويژگي

 تقويت مشاركت فراگيران، خصوصياتودآموزي، خالقيت و خ ةتقويت قوآموزشي مربيان، 
واريانس معرفي نمود. نتايج  62/74محيط آموزشي و خصوصيات مربوط به فنون تدريس را با 

 ةقويت قوكه شامل ت اندمتغير مستقل به مدل وارد شده 6رگرسيون گام به گام نشان داد كه 
آموزشي، ي تدريس، استفاده از وسايل كمكهاتسلط مربيان به روشخودآموزي در فراگيران، 

، ارتباط مناسب بين مربيان و هادر فراگير، توجه به جديدترين ابداعات و نوآوريايجاد تفكر 
، سيد جوادين و 1390پسند و باقري ، شاه1378ابتكار ( باشند. نتايج با تحقيقاتميفراگيران 
 ) مطابقت دارد.1388همكاران 
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 گردد:مينتايج حاصل پيشنهاد اساس  بر
ايش مربيان آموزشي مورد بازبيني و ويرب با نيازهاي متناس هاي آموزشي دورهامحتو. 1

ي تدريس، ابزارها و هاقرار گيرد و در تدوين محتوي و استانداردها به جديدترين روش
 توجه ويژه گردد. هاتجهيزات نوين و نوآوري

اي در جهت شناخت صورت منطقهي ديگر و يا بههااي در استاني مشابههاپژوهش. 2
 به انجام برسد. هاكنندگان در اين دورهبهتر نظر شركت

 منابع
ــ  مـي عل واي حرفـه ي فنـي ـ    هـا . اهميت استاد كاران و مدرسان آموزش)1378(ابتكار، تقي

ــ  مـي ي علهـا مجموعه مقـاالت دومـين همـايش بررسـي و تحليـل آمـوزش       كاربردي،
 .65-69، ص انتشارات پايا ،تهران ،كاربردي

نقـش   ). بررسـي 1389.(مهرانگيـز  ، اسماعيل. ، و حسينعلي، كوهستاني .،فريمان، زادهابراهيم 
نـور اسـتان   ي پيـام هـا هاي توانمندسازي بر افزايش عملكرد منابع انساني دانشـگاه روش

 كارشناسي ارشد، دانشگاه بيرجند. ةنام، پايانگلستان
 ةتـدبير، شـمار   ةنامـ رقـابتي، مـاه   محيط در نوين روش ) توانمندسازي1382( سيروس. آقايار،

 .28، ص 135
 ارتقـاء  در آموزشي يهادوره تأثير ). بررسي1389( باورصاد،  بلقيس.، برومندنسب، علي اكبر.

 گتوند. آبياري يهاشبكه از برداريبهره شركت كاركنان مديران و ديدگاه از شغلي
 ةتـدبير، شـمار   ةنامسازي، ماه). جايگاه آموزش در فرهنگ توانا1381( جعفري قوشچي، بهزاد.

 .50-52، ص 128
 ستاد كاركنان ديدگاه . بررسي1389زاده، اكبر.مهديان، سميه.، حسن ، حسين حريري، محمد

 وريبهـره  خدمت بر نقش آموزش ضمن مورد در اصفهان پزشكي علوم دانشگاه مركزي
 انساني. منابع

 در افزايش كارايي در آن ثيرأت و كاركنان شغلي آموزشي نظام ). بررسي1381( خطيبي، اصغر.
ة رشـت  ارشـد  كارشناسـي  مـدرك  خـذ أ جهـت  ةنامـ زنجان، پايـان  پزشكي علوم دانشگاه
 .زنجان پزشكي علوم دولتي، دانشگاه مديريت

ثر بـر  ؤبررسي عوامل م). 1388( .، سعيدشهباز مرادي .،حامد ،، حيدري.سيدرضا، سيدجوادين
 ةنامـ دو فصـل  ،وردي در نظـام بـانكي  توانمندسازي نيروي انساني در خدمات بررسي مـ 

 .75-88، ص 2ةشمار اول، ، سالمديريت دولتي
و كـاربردي در   مـي ي علها). بررسي اثرات آموزش1390( پسند، محمد رضا.، باقري، اصغر.شاه

 ةتحقيقـات اقتصـاد و توسـع    ةتوانمندي شغلي كاركنـان وزارت جهـاد كشـاورزي، مجلـ    
 .129-141، ص 1 ةرشما 42-2ة كشاورزي ايران،  دور

). 1388( سـعيد.  ، سـيد  .، موسوي بهجت بهاروند، مجيد.، بيرانوند، فتحي پور، ابراهيم.،شريفي
 در وريبهـره  و كاركنـان  توانمندسـازي  بر مديريتي و آموزشي انگيزشي، عوامل بررسي
 ي توزيع برق، كرمان.هالرستان، كنفرانس شبكه برق استان توزيع شركت
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 در عملكرد و خدمات كاركنان،كيفيت وفاداري بين ارتباط بررسي
 مركزي استان ايحرفه و فني آموزش سازمان

 سپيده بخشايشي1

 چكيده
 كه است سازماني و شغلي مهم نگرش يك كاركنان وفاداري كه است داده نشان تحقيقات

 وفادار كاركنان كه راچ. دارد  هاشركت و هاسازمان خدمات كيفيت و عملكرد بر زيادي ثيرأت
 آنها نمودن وفادار و مشتري رضايت جلب در و كنندمي ارائه باالتري كيفيت با را خدمات

 كيفيت كاركنان، وفاداري بين ارتباط بررسي هدف با حاضر تحقيق .دارند سزاييهب سهم
 ةجنب از تحقيق اين است. شده انجام ايحرفه و نيف آموزش سازمان در عملكرد و خدمات
 روش اطالعات آوريجمع براي و ميداني تحقيق روش ،باشدمي كاربردي تحقيقي هدف،

 قرار كار مبناي روش ترينمناسب عنوانبه ،اينامهپرسش تحقيق فن و ايكتابخانه مطالعات
 ترتيب به) (كارآموزان مشتريان و كاركنان ةنامپرسش دو از تحقيق ناي در است. شده داده

 از پس كه است شده استفاده ليكرت طيف و ترتيبي مقياس اساس بر پرسش 13 و 22 شامل
 سنجيده آن پايايي كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با و توزيع  هانامهپرسش روايي، يدأيت

 تحقيق، اين در آماري ةجامع .دهدمي نشان را باالئي پايايي 729/0 و 872/0 اعداد كه هشد
) نفر 432( مركزي استان ايحرفه و فني آموزش سازمان ركنانكا و) نفر 2400( كارآموزان

 پيرسون همبستگي آزمون از آنها آزمون براي و تدوين فرضيه پنج ،راستا اين در باشند،مي
 در پژوهش ناي يهاداده تحليل و تجزيه به اقدام  spssافزارنرم كمك به و گرديده استفاده

 آماري ةجامع در شدهانجام تحليل و تجزيه نتايج كه است شده استنباطي و توصيفي سطح دو
 ميزان چههر دهدمي نشان حاصل نتايج كهطوريبه ،باشدمي فرضيات  تمامي ييدأت از حاكي

 و شده ترنزديك خود، اهداف به رسيدن در سازمان ،يابد افزايش سازمان به كاركنان وفاداري
 يابد.مي افزايش سازمان عملكرد و تخدما كيفيت، مشتريان رضايت و وفاداري طحس

 
 مشتري، رضايت مشتري، وفاداري خدمات، كيفيت كاركنان، وفاداري :يليدك واژگان
 .عملكرد
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 مقدمه
 هاسازمان ناي، خدماتة ئاار كيفيت اهميت و خدماتي هايسازمان نقش افزايش به توجه با

 وضعيت از واضحي درك و گرندبن خدمات كيفيت به پويا و استراتژيك رويكردي با بايد
 باشند. داشته كيفيت ميعمو يهامشخصه و )مشتري( رجوع ارباب انتظارات خدمات، كيفيت

 مخصوصاً خدمت،ة كنندارائه كاركنان رفتاري عملكرد، خدماتي هايشركت و هاسازمان در
 شدهدرك خدمات كيفيت از ميمه بخش، هستند مشتريان با مستقيم تماس در كه كاركناني

 كه است داده نشان زيادي تحقيقات ).1382،3 نوري،( دهدمي تشكيل را، مشتري ةوسيلهب
 در را سازمان ةوجه ،گرديده ترمطلوب كيفيت با خدماتة ارائ به منجر كاركنان وفاداري
 متعهد  كاركنان .آوردمي فراهم را سازمان ةتوسع و رشد ةزمين و داده جلوه مناسب اجتماع

 بهبود مؤثري طوربه را سازمان عملكرد و كنند تقويت سازمان بيرون با را شانروابط وانندتمي
 ). 37ص ،1379 ،1اوتس ( بخشند.

 لهأمس بيان
 خدمات ةدربار خود مشتريان يهاديدگاه ارزيابي به هاسازمان ديگر زمان هر از بيش امروزه

 كه چرا دارند، نياز خدمات اين ةارا از نهاآ انتظارات شدن برآورده ميزان نيز و شدهارائه
 خدمات از مشتريان ادراكات بازخورد و انتظارات ةدربار اطالعات فقدان حد چه تا دانندمي

 هايسازمان در ).1382،66،(الواني كرد خواهد ايجاد را مشكالتي هاسازمان براي شدهارائه
 هستند، مشتريان با مستقيم تماس در كه كاركناني مخصوصاً انساني نيروي نقش خدماتي

 ايويژه اهميت از خدمات كيفيت از مشتري درك و مشتريان به كيفيت با خدمت ةارائ براي
 بدون وفادار، و راضي مشتريان نگهداري و حفظ كه دهدمي نشان مطالعات است. برخوردار
 توانمي پس ،)704، 2،2003كوايلو و ويالرس( نيست پذيرامكان وفادار و راضي كارمندان

 سازمان است. هاسازمان براي ناپذيرانكار ضرورتي افراد ةنهفت هايويژگي به توجه گفت
 ءارتقا و آموزش ةوظيف كه پرتماس خدماتي سازمان يك عنوانبه ايحرفه و فني آموزش

 مستثني امر اين از نيز ،دارد عهدهبه را كشور در اشتغال جاداي هدف با مهارت و سطح
 اين در مشتري وفاداري گيريشكل در مهم عوامل از يكي كه رسدمي نظر به. باشدمين

 پژوهش اصلي الؤس ،لذا .باشد خدمت ةارائ كاركنان با رو در رو تعامل از آن ادراكات ،سازمان
 و فني آموزش سازمان در عملكرد و خدمات كيفيت ،كاركنان وفاداري ايآ كه است اين

 ؟هستند مرتبط هم به ايحرفه

 تحقيق ضرورت و اهميت
 ،مشتري رضايت كسب و كيفيت چون موضوعاتي ،حاضر عصر يهاسازمان رقابتي جو رد

 در امر ناي تحقق ،است گرفته قرار  خدماتي و توليدي هايسازمان در مديران توجه مورد
 خدماتي، هايسازمان در .باشدمي متعهد و وفادار كاركنان از برخورداري مستلزم سازمان

  .است )كاركنان( خدمت ةكنندارائه شخص مناسب خدمات كيفيت تعيين در عامل ترينمهم

1. Ots 
2. Vilares, M. J. & Coelho 
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 جلب در و كنندمي ارائه باالتري كيفيت با را خدمات وفادار كاركنان دهدمي نشان تحقيقات

 كاركنان نقش نتيجه در برخوردارند. سزاييهب سهم از آنها نمودن وفادار و مشتري رضايت
 تالش پژوهش ناي در .حياتيست خدمات ةارائ در خدماتي هايسازمان در خصوصبه مانساز

 كيفيت با كاركنان وفاداري ارتباط ميداني ةمطالع و نظري ادبيات به توجه با تا است  گرديده
 صورت به امر ناي كه شود بررسي خدماتي و دولتي هايسازمان در عملكرد و خدمات ةارائ

 است. قرارگرفته بررسي مورد مركزي استان ايحرفه و فني آموزش نسازما در موردي

 تحقيق ةپيشين
 مشتري وفاداري و رضايت و خدمات كيفيت بين روابط ةدربار كه دهدمي نشان هابررسي

 عملكرد و مشتري وفاداري با كاركنان وفاداري ارتباط ولي .است شده انجام بسياري مطالعات
 پرداخته آن بررسي به تحقيقات از معدودي در تنها و نشده رسيبر آشكاري شكلبه سازمان

 دماتخ كيفيت در كاركنان وفاداري نقش آشكار اهميت شدهانجام تتحقيقا نتايج است. شده
  .دهدمي نشان را سازمان عملكرد بهبود و يمشتر وفاداري و رضايت و

 و كارمندان اداريوف با رابطه در 1020سال در1 وينگ راشل توسط كه تحقيقي در -
 كنگهنگ در باال روابط با خدماتي فروشگاه 210در شركت عملكرد و برخدمات آن ثيرأت

 مربوط خدمات بركيفيت ايمالحظه قابل طوربه كاركنان وفاداري گرديد مشاهده .شد انجام
 وفاداري ،همچنين .گرددمي سوددهي و مشتري وفاداري و رضايت به منجر نهايت در و است

 و بازار در رقابت و مشتري ووفاداري رضايت بر خدمات كيفيت بهبود طريق از اركنانك
  ).111، 2010،وينگ (راشل است ثرؤم  هاهزينه سطح كاهش
 خدمات، كيفيت كاركنان، وفاداري بين ةرابط بررسي در )،2009(2همكاران و يي راچل -

 بر كاركنان وفاداري كه دادند نشان سازمان سودآوري و مشتري وفاداري و مشتري رضايت
 مشتري، وفاداري بر مشتري رضايت و مشتري رضايت بر خدمات كيفيت خدمات، كيفيت
 ). 2009،109،همكاران و (يي است مؤثر سازمان عملكرد بر مشتري وفاداري

 وفاداري و كاركنان وفاداري بين ارتباط )،2001( 3مارتنسن و هلت گران ةمطالع در -
 مثبتي ةرابط كه داد نشان آمده دستهب نتايج .گرفت قرار بررسي مورد ريسودآو و مشتري

 دارد وجود سازمان سودآوري و مشتري وفاداري مشتري، وفاداري و كاركنان وفاداري بين
 .)338 ، 2001،مارتنسن و هلت (گران
 ميان ةرابط مورد در مختلف يهانظريه بررسي با) 1992( 4تيلور و رونينك همچنين -

 بر ايمالحظه قابل تأثير خدمات كيفيت كه ندداد نشان، مشتري رضايت و خدمات يفيتك
 .دارد خريد نيات روي بر ايمالحظه قابل تأثير مشتري رضايت و دارد مشتري رضايت روي

 رضايت يهابرنامه آنان ةعقيد به .دارد خريد نيات روي بر اندكي تأثير خدمات كيفيت اما
 ،1992 تيلور، و (كرونين نمايند. تمركز خدمات كيفيت روي بر تنها يدبا سازمان در مشتري

  .)55-68 ص

1. Rachel W.Y.Yee ,Andy C.L.Yeung 
2. Yee, R., Yeung, A. & Edwin Cheng 
3. Grønholdt, Lars, Martensen 
4. Cronin JJ Jr,Taylor2
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 نظري مباني و هاديدگاه مفاهيم،

 ،سازمان بيروني اثربخشي براي شاخص ترينمهم خدماتي هايسازمان در خدمات: كيفيت
 مثال عنوانبه .است شده ارائه خدمات كيفيت از مختلفي تعاريف ،باشدمي خدمات كيفيت

 خدمت برتر ماهيت ةدربار مشتري ةجانبهمه قضاوت را خدمات كيفيت) 1987(1 زيتهامل
) 1993( 2پاراسورامان .است كرده تعريف آن ةبرجست يهامزيت با مشابه خدمات به نسبت

 تعريف خاص خدمت از مشتري انتظارات شناخت و مشتري انتظارات با پايدار سازگاري را آن
 خدمت از مشتري ادراك بين مغايرت ةانداز را خدمات كيفيت) 2001( 3گرونروس.است كرده

 .است كرده تعريف او انتظارات و خدمت
 از او انتظارات ةمقايس طريق از توانمي را خدمت يك از مشتري رضايت :مشتري رضايت
 مشتري انتظارات حد از خدمات اگر .نمود تعريف شدهارائه خدمات از او برداشت با خدمات

 از او ادراكات با خدمات از مشتري انتظارات وقتي و شودمي قلمداد عالي آن باشد، فراتر
 ايزدي، و (اعرابي است بخشرضايت شده ارائه خدمات كيفيت شود، منطبق شدهارائه خدمات
 كنندهدريافت يا كنندهمصرف در كه است مثبت احساس يك وجود رضايت، ).65، 1382
 عملكرد و مشتري انتظارات شدن برآورده ةواسطبه حساسا اين اصل در .شودمي ايجاد
 با شدهدريافت خدمات و مشتري انتظارات اينكه حسب بر .آيدمي وجودبه كنندهعرضه

 و رضايت احساس او در باشد، مشتري انتظارات سطح از ترپائين و باالتريا  سطحهم يكديگر
   ).1388،42 دادخواه،( آيدمي پديد نارضايتي يا

 و خاص سازمان با معامله انجام براي مشتري در تعهد جاداي وفاداري، :مشتري وفاداري
) 1999( 5اوليور ريچارد ).4،2004الرسون( شودمي تعريف مكرر طوربه خدمات و كاالها خريد

 مجدد خريد براي عميق و قوي تعهد حفظ :كنندمي تعريف شكل نايبه را وفاداري مفهوم
 ثيراتأت رغمعلي محصول يا مارك همان كه صورتيبه ،آينده در برتر دمتخ يا محصول يك

 اين با) 272، 2006،وانگ و لين( گردد خريداري رقبا، ةبالقو بازاريابي يهاتالش و6موقعيتي
 .1 :است همراه زير عنصر سه با وفاداري داشت اظهار توانمي مشتري وفاداري از تعريف ارائة

 همان كه مشتري نگرشي عنصر .2است، خريد عمل تكرار همان كه مشتري رفتاري عنصر
 انتخاب براي زياد يهاگزينه با كه بودن دسترس در عنصر .3 است، مشتري اطمينان و تعهد

 .است همراه خريد انجام و
 كه كاري نيروي :نمود تعريف چنين توانمي را كاركنان وفاداري :كاركنان وفاداري

 مطبوعش سازمان كه است باور اين بر و نموده تعهد احساس انسازم موفقيت به نسبت
 باقي سازمان در كه دارند برنامه فقط نه نيروها اين .باشدمي كردن كار براي انتخاب بهترين
 پيشنهادها ساير به توجهي و نيستند جايگزين ةگزين دنبال به هم عمالً بلكه ،بمانند

  .1 :است شناسايي قابل فاكتور سه با وفاداري) 1997( 7ماير و الن ديدگاه از .كنندنمي

1. Zeitham 
2. Parasoraman 
3. Gronroos& Christian 
4. Susanna H. and Larsson 
5. OLIVER 
6. situation influence 
7. Allen & Meyer 
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 زياد تمايل .3و  سازمان اهداف تحقق براي زياد تالش .2 ،سازمان يهاارزش به قوي اعتقاد
 فرد كه است تعهدي دليل به سازمان، به فرد وفاداري مدل اين در .سازمان در ماندن براي

 دو وفاداري تعاريف اغلب در ).86:، 2009 ، 1(ساواريكين دارد آن اهداف و سازمان به نسبت
 نسبت  خاطري تعلق شخص، در مختلف احساسات2نگرشي رويكرد .1 شود:مي ديده رويكرد

 مثبت تبليغات شامل نگرشي وفاداري يهامقياس كند،مي ايجاد كاال و خدمات سازمان، به
 رويكرد .2.است خدمات و كاال از استفاده به ديگران تشويق و توصيه به تمايل دهان، به دهان

 ةكنندعرضه با ارتباط حفظ و توليدات و خدمات مكرر خريد براي مشتري تمايل 3رفتاري
 ).27، 2007، 4ميلر.و رايوين( است خدمات و كاال

 يك سازماني عملكرد ،بنابراين .كاركرد كيفيت يا حالت يعني لغت در عملكرد :5عملكرد
 عملكرد تعريف ترينمعروف .دارد اشاره سازماني عمليات انجام چگونگي بر كه است كلي ةساز

 كارايي و اثربخشي كيفيت تبيين فرايند« :است شده ارائه) 2002( 6همكاران و نيلي توسط
 كه كارايي. 1 :شودمي تقسيم جزء دو به عملكرد تعريف، ناي مطابق ».گذشته اقدامات
 يعني است، محصوالت يا خدمات توليد رد منابع از سازمان ةاستفاد چگونگي ةكنندتوصيف

 كه اثربخشي.2 معين. دادهايبرون توليد براي دادهادرون طلوبم و واقعي تركيب بين ةرابط
 .است سازماني اهداف به نيل ةدرج ةكنندتوصيف

 مشتري رضايت و خدمات كيفيت بين ةرابط
 هستند خدماتي ياهسازمان براي استراتژيك مباحث از مشتري، رضايت و خدمات كيفيت

 شدهانجام تحقيقات در برخوردارند. بااليي بسيار اهميت از خدمات مديريت ةزمين در كه
 شود.نمي ديده است، مقدم ديگري بر مفهوم دو اين از يككدام اينكه مورد در نظري توافق

 فيتكي به منجر كه است رضايت اين معتقدند ايعده دارد؛ وجود زمينه اين در ديدگاه سه
 كيفيت معتقدند كه است محققاني به مربوط زمينه اين در دوم ديدگاه شود،مي خدمات
 اين به دارد، اعتقاد اقتضايي رويكرد يك به سوم ديدگاه و گرددمي رضايت به منجر خدمات

 با مفهوم دو اين ميان يعلّ ةرابط و نيست مقدم ديگري بر مفهوم دو اين از يكهيچ كه معني
 اغلب اما .شودمي تعيين ... و خدمات ةارائ ةزمين فيزيكي، محيط مانند امليعو به توجه

 حمايت مشتري رضايت بر خدمات كيفيت بودن مقدم از زمينه اين در شدهانجام تحقيقات
 به منجر كه است خدمات كيفيت اين كه اندداده نشان تحقيقات بيشتر ،واقع در و كنندمي

 كيفيت كه يافت دست نتيجه ناي به خود اتعمطال در) 0022(7 كارونا .گرددمي رضايت
 يك خدمات كيفيت و است اثرگذار خدمت وفاداري بر مشتري رضايت طريق از خدمات
 .)818، 2002، (كارونا شودمي محسوب مشتري رضايت براي مهم ورودي

1. Savareikiene 
2. Attitude Approach 
3. Behavioral Approach 
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 مشتري وفاداري با مشتري رضايت ةرابط

 آن از ترمهم و است ضروري و مهم امري شتريم آوردن دستبه ،امروز رقابتي دنياي در
 و نبوده كافي مشتريان منديرضايت ديگر كهطوريهب. است آمده دستبه مشتريان حفظ

 روابط برقراري .هستند هم وفادار مندشانرضايت مشتريان كه شوند مطمئن بايد هاسازمان
 از و بيشتر مشتريان حفظ به بخشيرضايت بر عالوه تواندمي مشتري با متقابل و بلندمدت

 حاصل منافعي مدتبلند در ترتيب اين به و انجاميده مشتريان از كمتري تعداد دادن دست
 نشان مطالعات از برخي .دهدمي افزايش را سازمان سودآوري و بازار سهم نتيجه، در كه گردد
 ،يعني .اردد وجود آنها وفاداري و مشتريان رضايت ميان ميمستقي ارتباط كه اندداده

 فروشندگان به هستند ناراضي كه مشترياني و ماند خواهند وفادار ،شوند راضي كه مشترياني
 سازمان از آتي تقاضاهاي ةكنندپيشگويي عنوانبه رضايت از معموالً .دنكنمي رجوع ديگر

 .كنند تكرار را خود تقاضاهاي كه دارد زيادي احتمال راضي مشتريان .كنندمي استفاده
 بيشتر نيز وفاداري شود، بيشتر رضايتمندي چههر كه دهدمي نشان شدهانجام العاتمط

 از خروج براي ايبهانه مشتريان باشد، باال نارضايتي ميزان كه وقتي ،واقع در .شد خواهد
 ).901-918، 1،2008(يانلو .داد خواهند نشان خود نارضايتي بيان يا سازمان يا شركت

 مشتري رضايت و خدمات كيفيت، اركنانك وفاداري بين ةرابطه
 خدمات، دارد وجود ايفاصله خدمات و كاال توليد ميان كه توليدي هايشركت با مقايسه در

 دولتي خدمات در ،گيرندمي قرار استفاده مورد شوندمي ارائه كه زماني) (دولتي عمومي
 ظواهر و رفتار و برخورد ةپاي بر بلكه ،حاصل نتايج اساس بر تنهانه را نآ خدمت ةكننددريافت

 موجب بسياري طرق به خدمات كيفيت در نقصان .كندمي ارزيابي خدمت ةدهندارائه
 هايسازمان در ويژه به مشتريان، نااميدي براي مهم عامل يك شود.مي مشتريان نااميدي
 و حفظ و تربه خدمات ةارائ دهدمي نشان مطالعات است. كارمندان ضعيف عملكرد ،خدماتي
 داراي و مشتري به مندعالقه و وفادار كاركنان وجود از ناشي همگي ،مشتريان نگهداري

 حتي و گرددمي مهم مشتريان موضع تغيير باعث ضعيف خدمات .هستند انگيزه و آگاهي
 مشتريان جذب براي را خود منابع ةهم سازمان ،نتيجه در .نمايدمي ترجاذبهكم را كار محيط

 را مشتريان موارد اكثر در و شغل وفادار، كاركنان برعكس، .كندمي صرف جديد نانكارك و
 .)616، 1383 ، 2(الوالك دارند توجه آن به و شناسندمي نيز

 و وفاداري مدعي سازمان يك ندارد امكان كه شده داده نشان مختلف تحقيقات در
 چون؛ محققاني .باشد داشته ريوفادا و راضي كارمندان نكهاي بدون ،باشد مشتريانش رضايت
 كند،مي دريافت را خاصي خدمات مشتري، يك وقتي  كه دادند نشان  ،3اسميت و بروك

 مشتري يك كه ايگونهبه .گذارندمي اثر تعامل كيفيت از مشتري درك بر مستقيماً كاركنان
 بلكه د،كن مراجعه ديگري هايسازمان به خدمت دريافت براي است ممكن تنهانه ناراضي

 در است ممكن ديگر، سويي از گذارد؛مي اشتراك به ديگران با نيز را ناخوشايندش ةتجرب
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 خوشايندش ةتجرب و وفادارشده مشتري مشتري، و كاركنان ميان كيفيتبا تعامل يك ةنتيج

 وفاداري كه است داده نشان زيادي تحقيقات ،همچنين .بگذارد اشتراك به ديگران با را
 اجتماع، در را سازمان ةوجه و گرديده ترمطلوب كيفيت با خدمات ةارائ به جرمن كاركنان
 قصد از پاييني سطح .آوردمي فراهم را سازمان ةتوسع و رشد براي زمينه و داده جلوه مناسب

 در راضي كاركنان كه شودمي ناشي حقيقت اين از راضي كاركنان ميان در خدمت ترك
 عايد سازمان در ماندن ةواسط به بيشتري منافع كه باورند اين بر ناراضي كاركنان با مقايسه

 هايشانسازمان به وتعهد وفاداري از باالتري سطوح دادن نشان به ميل ،بنابراين .شودمي آنها
 ).791-812 ،2006، 1(مينجون دارند را

  سازمان عملكرد با مشتري وفاداري بين ةرابط
 .شودمي محسوب سازمان تجاري موفقيت در مهم لعام يك مشتريان وفاداري تقويت و حفظ
 دهيسود ميزان و بازار سهم داشت انتظار توانمي مشتريان وفاداري افزايش با كه معنا بدين
 كردن وفادار جهت مناسب هاياستراتژي اتخاذ و ريزيبرنامه با بازار درك .يابد ءارتقا

 شودمي سبب را هاسازمان براي تمدبلند منافع آنها وفاداري نرخ افزايش و مشتريان
 خدمت كيفيت بررسي به 2008  سال در پژوهشي در 2سوكي ).187 ،1388 زاده،حميدي(

 ادراك سطح چههر داد نشان پژوهش نتايج پرداخت. مشتري وفاداري و رضايت شده،درك
 تا دارد لاحتما و شوندمي ترراضي نيز شدهدريافت ازكيفيت ،يابد افزايش خدمت از مشتريان

 توصيه نيز ديگران به را فعلي ةدهندارائه و نمايند مراجعه خدمت دريافت براي نيز آينده در
 به منجر سازمان به او وفاداري طريق از مشتري رضايت كه دهندمي نشان  هابررسي نمايند.
 با مشتري جانب از جديد كاالي خريد مشتري، خريد تكرار. شودمي سود و درآمد افزايش
 مشتريان توسط كه جديدي مشتريان توسط كاال خريد نيز و تبليغات ةهزين كمترين صرف
 سازمان درآمد و سودآوري به منجر كه است هاييراه از اند،كرده پيدا تمايل كاال به راضي

 كيفيت كه است گرديده مشخص مختلف يهاپژوهش در ).1385 ،نيگل هيل،( شودمي
 سازمان سودآوري و ءبقا به منجر نهايتاً و شده مشتريان فاداريو و رضايت به منجر خدمات

 كيفيت بهبود و دريافتي خدمات از مشتريان رضايت كه گفت توانمي واقع، در .گرددمي
 آيدمي حساب به سازمان عملكرد ارزيابي در مهم شاخص دو سازمان، توسط خدمات

 .)102، 1385 ،(اسكندري

 تحقيق شناسيروش
 ناي در تحقيقي از برگرفته حاضر تحقيق الگوي : تحقيق مفهومي مدل و رينظ چارچوب

 ناي يهايافته اساس بر .است هشد انجام 1020 سال در 3وينگ راشل توسط كه است زمينه
 ارتباط درسازمان عملكرد و مشتري وفاداري و رضايت ،كاركنان وفاداري عوامل ميان ،تحقيق

1. Mynjvn 
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 مفهومي مدل است. روابط ناي بر گريتعديل اثر داراي ماتخد كيفيت ،همچنين دارد. وجود

 باشد. مي)1-1( شكل مطابق وينگ راشل توسط شدهارائه مدل از گيريبهره با تحقيق

 كاركنان وفاداري مفهومي مدل .1 شكل

 ١2010ينگ و راشل : منبع
 اصلي هدف

 با مشتري وفاداري و رضايت خدمات كيفيت ،كاركنان وفاداري يهالفهؤم بين ارتباط بررسي
 مركزي). استان -ايحرفه و فني آموزش سازمان :موردي ة(مطالع سازمان در عملكرد
 فرعي اهداف

 .ايحرفه و فني آموزش سازمان در علمي هدف به دستيابي -
 كاركنان. عملكرد و خدمات كيفيت بر مؤثر عوامل از يكي عنوانهب كاركنان وفاداري بر تأكيد -

  تفرضيا
 :از عبارتند كه است گرفته نظر در فرضيه  5،پژوهش اهداف تحقق جهت ،حاضر پژوهش در
 دارد. مثبت ارتباط خدمات كيفيت با كاركنان وفاداري�
 دارد. مثبت ارتباط مشتري رضايت با خدمات كيفيت�
 دارد. مثبت ارتباط مشتري رضايت با كاركنان وفاداري�
 دارد. مثبت باطارت مشتري وفاداري با مشتري رضايت�
 دارد. مثبت ارتباط سازمان باعملكرد مشتري وفاداري�

 تحقيق اجراي روش
 باشد.مي همبستگي  -توصيفي روش حيث از و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين

 آماري ةجامع
 آموزش سازمان در شاغل كاركنان و نفر 2400 تعداد به )(كارآموزان مشتريان گروه دو شامل
 باشند.مي نفر 432 تعداد به مركزي ستانا ايحرفه و فني

 

1. Wing 

 

مشتری رضايت 

 

وفاداری کارکنان

 

کيفيت خدمات

 
مشتری وفاداری 

 

عملکرد سازمان
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 نمونه حجم

 تعداد مشتريان براي و نفر  114 تعداد كاركنان براي نمونه حجم كوكران فرمول از استفاده با
 .گرديد نفرمحاسبه 222

 هاداده آوريجمع روش
  است. شده آوريجمع تصادفي صورتبه و ميداني روش به هاداده ،پژوهش اين در

 هاداده ردآوريابزارگ
 از اطالعات آوريجمع جهت و است ترتيبي گيري،اندازه مقياس ،حاضر پژوهش در

 .است گرديده تكميل كاركنان و مشتريان توسط كه است شده استفاده نامبي نامةپرسش
 پنج پرسش 13 شامل نيز كارآموزان ةنامپرسش و پرسش 22 شامل كاركنان ةنامپرسش
 2ليكرت ايدرجه پنج طيف و1ترتيبي مقياس اساس بر نامهپرسش االتسؤ كه است ايگزينه

 اند.شده طراحي تحقيق فرضيات اساس بر و
 نامهپرسش پايايي و روائي
 ةزمين در متخصصين و اساتيد از تن چند اختيار در نامهپرسش روايي، از اطمينان جهت

 منظوربه و بود نامهپرسش يرواي مؤيد آنان نظر كه گرفت قرار )انساني منابع( مديريت
 افراد از نفر 20 بين آزمايشي طوربه تحقيق هاينامهپرسش سنجش مورد ابزار پايائي سنجش

 ضريب از نامهپرسش اعتبار سنجش منظوربه ،پژوهش اين در گرديد. توزيع نمونه ةجامع
 ةنامپرسش براي آمده دستهب كرونباخ آلفاي مقدار .است شده استفاده كرونباخ آلفاي

 ناي كه است ناية دهندنشان كه است 729/0 كارآموزان ةنامپرسش و 872/0 كاركنان
  است. برخوردار بااليي بسيار اعتبار از نامهپرسش
 هاداده تحليل و تجزيه روش
 و است گرفته صورت استنباطي و توصيفي سطح دو در پژوهش ناي يهاداده تحليل و تجزيه

 است. شده استفاده Excel 2003 و  SPSS افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه منظوربه
 مطالعاتي حدود
 سازمان مكاني قلمرو، 90اسفندماه پايان لغايت 90مهرماه ابتداي از پژوهش ناي زماني قلمرو

 ارتباط بررسي موضوعي لحاظ به و مركزي استان در نمونه طورهب و ايحرفه و فني آموزش
 و فني آموزش كاركنان در خدمات ةارائ كيفيت و عملكرد بر آن ثيرأت و كاركنان وفاداري بين

 باشد.مي پژوهش اين موضوعي قلمرو ايحرفه

 پژوهش يهايافته
 %56,5 حدود پاسخگويان كل مجموع از كاركنان: از حاصل نمونه در كه داد نشان نتايج

 با دهندهپاسخ افراد سني گروه بيشترين ،همچنين اند.داده تشكيل زنان را %43,5 و مردان را
  %1,3 با سال 50 از بيشتر افراد و هستند سال 30الي 20 سني گروه در درصد 58,7%

1. Ordinal Scale 
2. Five-Point Likert Scale 
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 داراي دهندهپاسخ افراد اكثريت دهند.مي تشكيل را دهندگانپاسخ سني گروه ترينپائين

 حجم ،هستند مديپل زير تحصيلي مدرك داراي كه كساني و %60 ديپلمفوق تحصيلي مدرك
 ةسابق نظر از ،همچنين .دهندمي تشكيل را افراد از %2,5 حدود يعني جامعه از كمتري
  مربوط %10 با فراوني كمترين و سال 15 الي 10 سطح در %33,8 با فراواني بيشترين كاري،

 22 شامل كاركنان ةنامپرسش االتؤس باشد.مي سال 20الي 15 بين ةسابق داراي افراد به
 داده نشان 1 جدول در يك هر معيار انحراف و ميانگين به مربوط اطالعات كه باشدمي لاؤس

 است. شده
 تحقيق ةنامپرسش االتؤس معيار انحراف و ميانگين .1 جدول

 آماري شاخص                   
معيار انحرافميانگين                سوال

كاركنان وفاداري

Q1 12/4 125/1 
Q2 52/4 966/0 
Q3 23/4 147/1 
Q4 78/2 476/1 
Q5 71/2 436/1 
Q6 80/3 326/1 

 خدمات كيفيت

Q7 50/3 180/1 
Q8 48/4 711/0 
Q10 48/3 143/0 
Q11 19/3 266/1 

 مشتري رضايت

 Q9 04/4 892/0 
Q12 65/3 073/1 
Q13 40/3 114/1 
Q14 43/4 799/0 

 مشتري وفاداري

Q15 32/4 737/0 
Q16 25/4 862/0 
Q17 17/4 899/0 
Q18 62/3 360/1 

 سازمان عملكرد

Q19 58/3 195/1 
Q20 47/3 174/1 
Q21 19/4 971/0 
Q22 77/3 957/0 

 كل مجموع از (كارآموزان): مشتريان از حاصل ةنمون در كه داد نشان نتايج
 گروه بيشترين ،همچنين اند.هداد تشكيل زنان را %38 و مردان را %62 حدود پاسخگويان

 بيشتر افراد و هستند سال 30الي 20 سني گروه در درصد %68,6 با دهندهپاسخ افراد سني
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 اكثريت .دهندمي تشكيل را دهندگانپاسخ %5 حدود و سني گروه ترينپائين ،سال 50از

 داراي هك كساني و بوده ديپلمزير تحصيلي مدرك داراي %34,3 حدود دهندهپاسخ افراد
 را افراد از %1 حدود و جامعه از كمتري حجم ،هستند باالتر و ليسانسفوق تحصيلي مدرك
 مربوط اطالعات كه باشدمي الؤس 13 شامل كارآموزان ةنامپرسش االتؤس .دهندمي تشكيل

 است. شده داده نشان 2 جدول در معيار انحراف و ميانگين به
 

 تحقيق ةنامپرسش االتؤس معيار انحراف و ميانگين .2 جدول
 آماري شاخص             

             الؤس
معيار  انحراف  ميانگين

 
 خدمات كيفيت

Q1 34/4 926/0 
Q3 66/3 189/1 
Q4 17/4 985/0 
Q8 81/3 143/1 

 
 مشتري رضايت

Q2 62/4 796/0 
Q5 16/4 929/0 
Q6 98/3 072/1 
Q7 78/3 225/1 

 
ريمشت وفاداري

Q9 69/4 731/0 
Q10 61/4 821/0 
Q11 68/4 662/0 

 Q12 68/4 691/0سازمان عملكرد
Q13 40/4 850/0 

  پژوهش فرضيات آزمون از حاصل نتايج
 كيفيت و اركنانك وفاداري بين شودمي مشاهده ،اول ةفرضي خصوص در :اول ةفرضي

 باشد.مي معنادار 01/0 خطاي سطح در كه است آمده دستهب 362/0 همبستگي خدمات
 خدمات كيفيت و كاركنان وفاداري بين كه بگيريم نتيجه توانيممي %99 اطمينان با ،بنابراين

 كيفيت ،كاركنان وفاداري سطح افزايش با يعني دارد. وجود معناداري و مثبت همبستگي
 يابد.مي افزايش خدمات

، مشتريان و كاركنان ديدگاه دو از حاصل نتايج در دوم ةفرضي خصوصدر :دوم ةفرضي
 730/0همبستگي و )(كاركنان578/0 همبستگي مشتري رضايت و خدمات كيفيت بين

 با ،بنابراين باشد.مي معنادار 01/0 خطاي سطح در كه است آمده تدسهب )(مشتريان
 همبستگي مشتري رضايت و خدمات كيفيت بين كه بگيريم نتيجه توانيممي % 99 اطمينان

 مشتري رضايت كاركنان، خدمات كيفيت سطح افزايش با يعني دارد. وجود عناداريم و مثبت
  يابد.مي افزايش
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 رضايت و كاركنان وفاداري بين شودمي مشاهده سوم ةفرضي خصوص در :سوم ةفرضي

 باشد.مي معنادار 01/0 خطاي سطح در كه است آمده دستهب 333/0 همبستگي مشتري
 مشتري رضايت و كاركنان وفاداري بين كه بگيريم نتيجه توانيممي %99 اطمينان با ،بنابراين

 رضايت كاركنان، وفاداري سطح افزايش با يعني دارد. وجود معناداري و مثبت همبستگي
       يابد.مي افزايش مشتري

 كاركنان ديدگاه دو از حاصل نتايج بررسي با چهارم ةفرضي خصوص در :چهارم ةفرضي
 637/0 همبستگي مشتريان وفاداري و مشتريان رضايت بين شودمي مشاهده ومشتريان
 01/0 خطاي سطح در كه است آمده دستهب )(مشتريان 423/0 همبستگي )(كاركنان

 مشتريان رضايت بين كه بگيريم نتيجه توانيممي %99 اطمينان با ،بنابراين باشد.مي معنادار
 رضايت سطح افزايش با يعني دارد. وجود يمعنادار و مثبت همبستگي ،مشتريان وفاداري و

  يابد.مي افزايش مشتريان وفاداري مشتريان،
 مشتريان و كاركنان ديدگاه دو از حاصل نتايج پنجم ةفرضي خصوص در :پنجم ةفرضي

 و) (كاركنان 525/0 همبستگي سازمان عملكرد و مشتريان وفاداري بين دهدمي نشان
 باشد.مي معنادار 01/0 خطاي سطح در كه است آمده تدسهب )(مشتريان416/0 همبستگي

 عملكرد و مشتريان وفاداري بين كه بگيريم نتيجه توانيممي %99 اطمينان با ،بنابراين
 مشتريان، وفاداري سطح افزايش با يعني دارد. وجود معناداري و مثبت همبستگي سازمان
 يابد.مي افزايش سازمان عملكرد

 گيرينتيجه
 در عملكرد و خدمات كيفيت كاركنان، وفاداري بين ارتباط بررسي هدف با اضرح تحقيق
 تحليل و تجزيه نتايج است. شده انجام مركزي استان در ايحرفه و فني آموزش سازمان

 يهايافته كهطوريبه .باشدمي فرضيات تمامي ييدأت از حاكي آماري ةجامع در شدهانجام
 مشتري، رضايت با خدمات كيفيت ،خدمات كيفيت با اركنانك وفاداري كه داد نشان تحقيق

 با مشتري وفاداري و مشتري وفاداري با مشتري رضايت مشتري، رضايت با كاركنان وفاداري
 دارد. وجود آنها بين معناداري و مثبت همبستگي و اندوابسته هم به قوياً سازمان عملكرد

 بين ةرابط وجود كه )2009( همكاران و يي راچل ،)2010( وينگ راشل هايپژوهش نتايج
 نتايج ،تحقيق اول ةفرضي ةنتيج با كنندمي تأييد را كاركنان عملكرد با سازماني وفاداري
 كه و... )1992( 1وتيلور كرونين ،)2009( وهمكاران يي راچل ،)2010( وينگ راشل پژوهش

 دوم ةفرضي ةنتيج با كندمي تأييد را مشتري رضايت با خدمات كيفيت بين ةرابط وجود
 و هلت گران ،)2009( همكاران و يي راچل ،)2010( وينگ راشل پژوهش نتايج ،تحقيق

 مشتري رضايت ،مشتري رضايت با كاركنان وفاداري بين ارتباط وجود كه ،)2001( مارتنسن
 با كنندمي تأييد را سازمان سودآوري و عملكرد با مشتري وفاداري و مشتري وفاداري با
 .دارد همسويي حاضر پژوهش، پنجم و چهارم و سوم ةفرضي ةيجنت

1. Taylor&Cronin 
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  فرضيات از حاصل نتايج مبناي بر پيشنهاد ةارائ

 مشتري، وفاداري با كاركنان وفاداري بين كه دهدمي نشان سوم و اول فرضيات نتايج
 سازمان مديريت به ،لذا دارد، وجود همبستگي خدمات كيفيت و كاركنان وفاداري طورهمين

 سازماني وتعلق وفاداري احساس تقويت و ايجاد هدف با ئيهابرنامه اجراي با شودمي پيشنهاد
 افراد گزينش و استخدام كاركنان، با مؤثر و مفيد ارتباط برقراري جمله از كاركنان ميان در

 اساس بر شغلي پيشرفت مسير طراحي ،نكاركنا در اعتماد حس و شغلي امنيت جاداي ،اليق
 و هاتوانايي ةتوسع در كاركنان به كمك گيري،تصميم امر در كاركنان مشاركت، گيشايست

 كاري ساعات ،باالتر آموزشي يهافرصت از استفاده ةزمين نمودن فراهم ،هاقابليت به رسيدن
 مديران تعليم و عملكرد نتايج اساسبر تشويقي يهانظام برقراري پذير،انعطاف و مناسب
 با همكاري تداوم براي كاركنان تمايل افزايش موجباب ، و... كارآمد ابزار ناي زا استفاده جهت

 نمايند. فراهم را سازمان مشتريان وفاداري و خدمت ةارائ كيفيت ءارتقا ،سازمان
 مثبت همبستگي وجود بيانگر تحقيق ناي دوم ةفرضي از حاصل ةنتيج كهناي به نظر�

 شودمي پيشنهاد سازمان مديران به ،است مشتري ضايتر و خدمات كيفيت ميان معنادار و
 سنجش براي هاييپيمايش زمان مرور به مشتريان يهاخواسته و نيازها تغيير به توجه با كه

 ،مشتريان انتظارات و هاخواسته به توجه و دهند انجام منظم صورتبه مشتريان رضايت
 افزايش، سازمان خدمات از آنان كردن آگاه منظوربه مشتريان با دوطرفه ارتباط برقراري

 رسانياطالع رجوع، ارباب تكريم اهميت و مداريمشتري اهميت خصوص در كاركنان دانش
 صادقانه و درست رفتارهاي مشتريان، به خدمات ةارائ نوع و زمان شرايط، خصوص در مناسب

 زمان در شده داده تتعهدا انجام به پايبندي مشتريان، با مناسب تعامل مشتريان، برابر در
 وضعيت به توجه خدمات، ةارائ در سرعت و كيفيت ،تنوع افزايش تغيير، هيچ بدون و مقرر

 به مناسب پاسخگوئي جهت كاركنان دانش افزايش مناسب، شرايط مينأت و سازمان فيزيكي
 جلب و خدمات كيفيت بهبود موجبات وسيلهبدين تا دهند قرار كيدأت مورد را مشتريان

 .آورند فراهم را مشتريان ترضاي
  تمثب همبستگي وجود به توجه با ،پنجم و چهارم ةفرضي از حاصل نتايج اساس بر�
 مشتريان وفاداري توانمي مشتري رضايت افزايش با ،مشتري وفاداري و مشتري رضايت ميان

، مشتريان يهانياز با سازمان يهاسياست تطبيق چون مواري به توجه ،لذا، داد افزايش نيز را
 موقع به رسيدگي و مشتريان مشكالت بررسي مشتريان، به شدهارائه خدمات صحت بررسي

 ةارائ مشتريان، پيشنهادات و انتقادات به توجه و مشتريان از سنجينظر آنان، شكايات به
 و اضافي خدمات ارائة همچنين و كارشناسي و صادقانه يهامشاوره و شفاف صحيح، اطالعات
 رضايت جلب امر در بسياري كمك تواندمي مشتريان، با دوستانه ةرابط جاداي همراه به مكمل،

 .نمايد سازمان عملكرد بهبود نهايتاً و مشتريان حفظ و
 تأثير بررسي چون موضاعاتي دارند، را زمينه ناي در تحقيق قصد كه آتي محققان به�
 خدمات كيفيت ةارائ در ايحرفه و فني آموزش سازمان مشتريان جغرافيائي و فرهنگي عوامل

 آموزش مراكز ساير در عملكرد و خدمات كيفيت ،كاركنان وفاداري ةرابط بررسي، آموزشي
 ثرؤم عوامل ساير شناسايي و مختلف زماني يهابازه در تكرار و كشور سطح ايحرفه و فني
 .گرددمي پيشنهاد مشتريان به كيفيت با خدمات ةارائ در
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  تحقيق يهامحدوديت

 آوري جمع هاداده كه است زماني دوره يك به مربوط ،پژوهش ناي از آمده دستهب نتايج
 ناي، همچنين ،ديآ دست به متفاوتي نتايج است ممكن مختلف زماني يهادوره ودر ند ا شده

 در و باشدمي مركزي استان ايحرفه و فني آموزش كارآموزان و كاركنان به محدود پژوهش
 از عملكرد و رضايت سنجش اينكه ديگر و كرد احتياط بايد هااستان ساير به نتايج متعمي

 دارد. را خود به مربوط هايمحدوديت كه شده انجام نامهپرسش طريق
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سازي آوري اطالعات بر توانمندثيرات كاربرد فنأبررسي ت
 ايحرفهشغلي كاركنان مراكز فني 

 1فهيمه رضايي
 2احمد فقيه عبدالهي

 چكيده
ي پيمايشي به انجام هاژوهشهدف از اين تحقيق كه در چارچوب كلي پ

سازي شغلي آوري اطالعات بر توانمندثيرات كاربرد فنأرسيده، بررسي ت
از آنجا كه ديدگاه مديران و  .استان مازندران بود ايحرفهمراكز فني  انكاركن

در  ايحرفهي فني هامهارت ةعنوان متوليان امر آموزش و توسعهكاركنان ب
باشد، اين تحقيق به بررسي ديدگاه ميسطح جامعه، از اهميت بااليي برخوردار 

گيري روش نمونه .است استان پرداخته ايحرفهمديران و كاركنان مراكز فني 
ابتدا ميزان كاربرد فناوري  ،لذا .نفر) بوده است186صورت تمام شماري (هب

اطالعات را در سازمان مورد بررسي قرار داده و پس از حصول اطمينان از 
اساس  بر توانمندسازي شغلي كاركنان بررسي نموديم. بر كاربرد آن، اثراتش را

تبط با توانمندسازي شغلي كاركنان سازماني ي مرهامطالعات گذشته، شاخص
به  نامهپرسشاستفاده از  شده و سپس بابنديدر هفت دسته شناسايي و تقسيم

ي آماري به هاآوري اطالعات پرداخته شد. در نهايت با استفاده از آزمونجمع
با استفاده از  هاتحليل داده ،تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شد. همچنين

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه كاربرد  .انجام پذيرفت SPSS16افزارنرم
استان مازندران موجب  ايحرفهي اطالعاتي در مراكز فني هاتكنولوژي

 توانمندسازي كاري كاركنان گرديده است.
 

 .ايحرفهسازي شغلي، مراكز فني توانمند آوري اطالعات،فن :يكليد ناگواژ

Email:f.rezaei121@yahoo.com        ،دبير آموزش و پرورش شهرستان چالوس شي،دانشجوي دكتراي مديريت ورز. 1
، اي شهيد دستغيب نوشهرطبيعي، مدرس مركز فني حرفهليسانس مهندسي منابع فوق .2

Email:a.faghih91@yahoo.com                                                                                                                    
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 مقدمه
ي بزرگ كشورهاي صنعتي هاميالدي در سازمان 50 ةي دههاه از رايانه از سالچه استفاداگر

ميالدي كمتر در  80 ةولي موضوع فناوري اطالعات حتي تا ده يافته رايج بوده استو توسعه
است كه تا به  ميفناوري اطالعات مفهو شود.ميفرهنگ مديريت و منابع درسي آن مشاهده 

يقي از آن ارائه نشده است. برخي در تعاريف خود بر محور فناوري امروز تعاريف جامع و دق
و ديگر  هاافزار، پايگاه دادهافزار، نرماز سخت ايكيد دارند و آن را مجموعهأاطالعات ت

 ايي حاصل از آن، به مجموعههادانند و گروهي نيز با توجه به نوآوريميتجهيزات ارتباطي 
كسب وكار را  ةتواند شيوميكيد دارند كه أديريت اطالعات سازمان ت، كاربران و مهااز سيستم

كار امروز مطرح شود.  ي كسب وهاعنوان يك برتري رقابتي در محيطدچار تحول كند و به
 ،ي مختلف برداشته شده استهاكارگيري آن در زمينههيي در بهادر كشور ما نيز گرچه گام

شود كه در ميهاي اخير حركات بسيار مطلوبي مشاهده ولي هنوز ناشناخته است. در سال
ي آتي هاگيري مناسب از فناوري اطالعات را در سالتواند زيربناي بهرهميصورت تحقيق 

شود ميعنوان دارايي سازماني تلقي ي ما كمتر بههاهمراه داشته باشد. اطالعات در سازمانبه
شود. در حال ميو تحقق اهداف توجه  هايگيرو كمتر به نقش استراتژيك آن در تصميم

در بخش خصوصي و صنعت به مشكالت و معضالت بسياري  ي ما مخصوصاًهاحاضر سازمان
درگير هستند. نگاه بسته به اقتصاد و توليد، عدم برخورداري از يك بينش جهاني در كسب 

دستاوردهاي فناوري  كيد بر انحصار كسب منابع و بازار موجب گرديده كه كمتر بهأوكار و ت
 اطالعات در پاسخگويي به شرايط تغيير بازار بپردازند. 

توان عصر اطالعات يا دانش و جامعه جديد را اي شده است كه ميجهان ما وارد عصر تازه
ي گوناگون هاثيري كه بر جنبهأاطالعاتي ناميد. ظهور فناوري جديد اطالعات و ت ةجامع

برخي تحوالت بنيادي در روابط جوامع بشري منجر شده است. زندگي داشته است، به ظهور 
رقابتي شده است كه نيروي محرك اصلي بسياري  اين تغييرات منجر به ايجاد محيطي كامالً

آوري اطالعات و يا به عبارتي كاربرد آوري اطالعات است، در اين ميان فناز اين تحقيقات فن
). 1388و ياراحمدي،  حميدي( گام بلندي برداردي كامپيوتري توانسته است هاعملي نظام

ثير قرار داده و أي بشر را تحت تهافناوري اطالعات با سرعتي چشمگير خواسته ةپديد
از  هاسازمانبرخورداري  ةوجود آورده است. دنياي پرچالش امروز، بر پايهنيازهاي جديدي را ب

گذاري شده است. امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات را ي شايسته و توانمند پايههاانسان
عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاء كيفيت و كارايي كاركنان مورد استفاده قرار داد. توان بهمي

ي هاآن با نيازمندي و سرعت فراوان تطبيق هان فناورياي روزافزون ابزارهاي مبتني بر ةتوسع
جاد اي يادگيري و تعاملي خالق، فعال و فراگير انسان موجب شده تا شكل جديدي از محيط

 ناي رود، برميشمار هب هاترين منابع قدرت در سازمانشود. امروزه اطالعات يكي از مهم
وري يا نقش محتوانند ميرسند مينظر ويژه اطالعاتي كه بههكسب اطالعات ب ،اساس

تواند براي ساختن يك پايگاه قدرت و نيز اعمال نفوذ ميراهبردي در سازمان داشته باشند، 
، هابرخورداري از مزيت رقابتي سازمان ة). منابع عمد1390الن،د(ار كار رودهدر سازمان ب

ي جديد، در داشتن كاركنان متخصص و متعهد به سازمان است هاعالوه بر تكنولوژي
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شود تا ميآن به كاركنان تفويض اختيار  ازي يك رويكرد مديريتي است كه درتوانمندس

رقابت، به نيروي انساني،  ةبراي ماندن در عرص هاخودشان تصميم بگيرند. امروز سازمان
اي هستند كه ي بالقوههاانگيزه نيازمندند. كاركنان داراي استعدادخالق متخصص و با

كند. مديران با اطالع از سطح ميكمك  هااين استعدادتوانمندسازي به بالفعل شدن 
 ةي نامطلوب كاركنان و استفادهاتوانمندي ةتوانند براي بهبود و توسعميتوانمندي كاركنان، 

گمان امروزه تقويت توانمندسازي افراد در هر چه بهتر از اين منبع سازماني اقدام نمايند. بي
 شده از سوي سازمان باشدر بهبود كيفيت خدمات ارائهد ميتواند تقش مهمي ميبخش عمو

استان مازندران  ايحرفهفني  سعي شده است از ديدگاه كاركنان ،ن تحقيقاي (فالحي). در
 ارتباط بين فناوري اطالعات و توانمندسازي كاركنان مورد بررسي واقع شود.

 لهأبيان مس
وقتي مديران  ،باشد. از طرف ديگرمييريتي ترين ابزار قدرت مدترين و مهماطالعات از حياتي

به احتمال  كنند، آن افراد احساس توانمندي كرده وميافراد خود را با اطالعات بيشتر تجهيز 
كنند با اطالعات ميي مديريت كار هاوري، كاميابي و هماهنگ با خواستهبيشتري با بهره

و اعتماد بيشتر را تجربه  نترل شخصيساماني، ككنند تا خودميبيشتر، افراد تمايل پيدا 
وجود آمده و از مخالفت با مدير و تالش در جهت حمايت خويش هكنند. احساس توانمندي ب

(وتن و كمرون،  كنند جاي آن احتمال دارد كه آنان با مدير توانمند همكاريخواهد كاست. به
 ).51، ص1387

تر شدن ي كاركنان و نيزغنيهايكارگيري فناوري اطالعات به افزايش دانش و آگاههب
و  شودميهاي آنان بر سازمان كاركنان موجب تسلط حرف انجامد. دانشميمحتواي مشاغل 

يي كه هاتوانيم ادعا كنيم در سازماندانش، توانايي است را بپذيريم، آنگاه مي ةاگر جمل
 زاده،(صرافي رخوردارندشود، كاركنان از قدرت و توانايي بيشتري بميفناوري اطالعات حاكم 

 ).254،ص1388
انجامد و از طريق ميكارگيري فناوري اطالعات به تسهيل كنترل و نظارت بر سازمان هب

مهندسي مجدد به تقليل فرايندها، كاهش نيروي انساني در سطح عمليات در كنار گسترش 
وح مياني و ن امر به كاهش تعداد مديران سطاي شود كهمينظارت مديران منجر  ةحيط

، 1388زاده، (صرافي انجامدميسطوح مديريت مياني و در نتيجه مسطح شدن سازمان 
 ).253ص

ترين مفاهيم دنياي كسب وكار بوده كه كمتر به آن توجه توانمندسازي يكي از نويدبخش
). توانمند كردن افراد 1387(وارث،  شده ولي اكنون به موضوع روز دنيا بدل گشته است

تر و بدون اتالف منابع به اهداف نايل شوند و شود تا مديران و سازمان سريعميموجب 
 كاركنان نيز سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از كار كردن در آن به خود ببالند

ن اي سازي با پرورش كاركنان با انگيزه و توانا به مديرانتوانمند ).27، ص1388(عبدالهي، 
طور مناسب عمل نموده، موجبات هي محيط رقابتي بهابرابر پويايي دهد تا درمي ارامكان 

 ).1389(اورعي،  برتري رقابتي سازمانشان را فراهم آورند
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طور چشمگير بر اطالعات و هي مختلف بهادر ابعاد و جنبه هادر عصر نوين، سازمان

دار شود، صاحب كيد دارند. اطالعات قدرت است و هركس از آن برخورأفناوري اطالعات ت
باشد و مينكه فناوري اطالعات در سراسر دنيا در حال رشد اي قدرت است. با توجه به

ن موضوع را ناديده گيرند، دچار افول اي اند و هر سازماني كهنيازمند آن ءها براي بقاسازمان
انسان  ةمندي رابطاهميت فناوري اطالعات در كاهش نقش منابع انساني و نظام .خواهند شد

كاركنان سازمان نيز مانند اطالعات يكي از  ،شود. از طرفيميو ماشين، بيش از پيش نمايان 
آيند و توجه به آنها جهت رسيدن به اهداف نيز امري ضروري و ميشمار منابع بسيار مهم به

 باشد. كاركنان با دسترسي به اطالعات صحيح و كافي قادر به انجام وظايفميناپذير اجتناب
ردازش و نگهداري اطالعات پ ابزاري مناسب جهت تهيه و خود خواهند بود و فناوري اطالعات

لزوم در اختيار آنها قرار  عنياز كاركنان را در مواق ن ابزار در سازمان، اطالعات مورداي باشد.مي
موضوع ن اي باشد، توجه بهمياطالعات  ن عصر، عصر انفجار دانش واي نكهاي ر بهظدهد. نمي

پوشيده  كسن موضوع نيز بر هيچاي باشد و اهميتميهاي كشور ضروري و مهم در سازمان
هاي سسات و شركتؤواقعي از كاربرد فناوري اطالعات در م يهاباشد، اخبار و نمونهمين

توان گفت كه هيچ مديري در ميت أغربي همه را دچار شگفتي و بهت كرده است. به جر
منظور تحوالت سازماني، مديريتي و اقتصادي ن نياز و ضرورت را بهاي ر ماكشو حال حاضر در

ي زيادي هاتالش كند و از طرفي اخيراًميي خدماتي و اقتصادي رد نهادر صنايع و بنگاه
حول موضوعاتي مانند كاهش  تاًها انجام شده است كه عمدي اصالح و بهبود سازمانابر

گيري در ي فعال و مشاركت در تصميمهاتشكيل تيم ساالري،مراتب و ديوانسلسله
ن است كه اي ترين سطح ممكن سازماني نيازمند است. هدف اصلي توانمندسازيپايين

 ساالري كاهش داده شود. توانمندسازي در واقع به نيازهاي مشتريمراتب سنتي ديوانسلسله
ن به سازمان وابستگي و تعهد كيد دارد. اگر بخواهيم كه كاركناأ(نه نيازهاي سازمان) ت

فرماندهي سنتي بين كارمند و مدير تغيير يابد. پس  ةبيشتري داشته باشند، بايد زنجير
باشد و همين ميگيريم كه توجه به توانمندسازي كاركنان نيز امري مهم و حياتي مينتيجه 

آنها را در سازمان ن موضوع مهم پرداخته و اثرات اي ن پژوهش، بهاي عوامل باعث شدند كه در
 مدنظر بررسي كنيم.

و پردازش آنها و تبديل  هاآوري دادهفناوري اطالعات ابزاري جهت جمع ،نكهاينتيجه 
به سرعت در حال  هاكاربرد فناوري اطالعات در سازمان ،باشد. لذاميبه اطالعات  هاداده

يازمند استفاده از جهت رسيدن به اهداف و مقاصد خود ن هاگسترش است و سازمان
باشند ميها كاركنان نيز از منابع مهم سازمان ،ديگر باشند. از طرفميهاي اطالعاتي فناوري

انجام  ،آيدميدست هكه بيشتر كارهاي خود را با اطالعاتي كه توسط فناوري اطالعات ب
عات در سازمان ا اثرات فناوري اطاليآ ن است كهاي ن تحقيقاي ال اصلي درؤس ،دهند. لذامي

 شوند كه:مياالت مطرح ؤن سايحال موجبات توانمندسازي كاركنان را فراهم خواهد ساخت؟
 گردد؟ميكاركنان  ايحرفه ةآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان باعث توسع�
 گردد؟ميآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان باعث استقالل و آزادي كاركنان �
 گردد؟ميي اطالعات در سازمان باعث بهبود كيفيت عملكرد كاركنان آيا كاربرد فناور�
 گردد؟ميآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان باعث افزايش دانش و آگاهي كاركنان �
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 گردد؟ميي شغلي كاركنان هاآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان باعث افزايش فرصت�
 گردد؟ميپذيري كاركنان اعث افزايش مسئوليتآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان ب�
 گردد؟ميآيا كاربرد فناوري اطالعات در سازمان باعث افزايش خودكنترلي كاركنان �

 تحقيق ميمدل مفهو
شروع و مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است،  ةعنوان نقطهب ميهر مدل مفهو

 محمديانشاه( كندميان آنها را مشخص مي اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابطگونههب
يا همان  ميآل، مدل مفهوصورتي ايدههتوان گفت كه بمي ،عبارت ديگره). ب1387و عامري، 

مستريچ، ( ، يك استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق است2و ابزار تحليلي1ذهني ةنقش
يرها، روابط و تعامالت بين رود در حين اجراي تحقيق، متغاي كه انتظار ميگونهه، ب)2001

آنها مورد بررسي و آزمون قرار گرفته، و حسب ضرورت، تعديالتي در آنها انجام شده و عواملي 
تمام مطالعات تحقيق بر يك چهارچوب  ).1999(ساتر،  نيز از آنها كم و يا به آنها اضافه شود

 (ادوارد كندميرا مشخص  مورد انتظار و روابط ميان آنها استوار است كه متغيرهاي ميمفهو
 ).1792و همكاران،  زو

است كه  ميذهني و مدل مفهو ةاز آنجا كه هر پژوهش ميداني و پيمايشي نيازمند نقش
ن تحقيق نيز اي در غالب ابزار تحليلي مناسب، متغيرها و روابط بين آنها ترسيم شده باشد، در

 ن از مدل زير استفاده شده است.نظراي صاحبهامحقق با استفاده از مدل تلفيق مدل
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 شناسي تحقيقروش

باشد. در روش ميو ميداني  ايصورت كتابخانهآوري اطالعات در تحقيق حاضر بهروش گرد
در ميان بخشي از كاركنان، كارشناسان و مديران مراكز  نامهپرسشميداني پس از طراحي 

 ةنامپرسشع شد. ابزار گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر استان مازندران توزي ايحرفهفني 
اول در رابطه با  ةنامپرسشگردد. باشد كه به دو بخش مجزا تقسيم ميميساخته محقق

دوم مربوط به  ةنامپرسشال بوده و ؤس 27ثيرات آن مشتمل بر أفناوري اطالعات و ت
 نامهپرسشدر هر دو  27ال ؤال تشكيل شده است. سؤس27توانمندي كاركنان است كه از 

اول ابتدا ميزان كاربرد فناوري اطالعات را در سازمان  ةنامپرسشتشريحي بوده است. در 
مورد بررسي قرار داده و پس از اطمينان يافتن از كاربرد آن، اثراتش بر توانمندسازي شغلي 

اساتيد و خبرگان  از نظر نامهپرسشكاركنان را مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي روايي 
 ةدهنددست آمد كه نشانهب �=�892آلفاي كرونباخ  ةاستفاده شد و پايايي آن نيز با محاسب

 ست. هاهمبستگي باالي گويه
آماري مورد پژوهش را  ةباشد. جامعميپيمايشي  -توصيفي ةاين پژوهش يك مطالع

دهند ميتشكيل  1391ال استان مازندران در س ايحرفهكاركنان اداري مراكز فني  ميتما
 كه داراي شرايط زير باشند:

 يا پيماني باشد. ميكارمند رس�
 در سال جاري مشغول به خدمت باشد.�

 :باشدمينفر به شرح ذيل  186آماري مورد پژوهش  ةضمنا تعداد جامع
 
 

 آماري ةجامع .1جدول
رسميپيمانيآماري ةجامع
 22 7 زنتعداد

 136 20 مرد
 
 

آماري از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد و حجم  ةه حجم محدود جامعبا توجه ب
 ايرفت كه عدهمينفر برآورد شد. ولي چون احتمال  185نمونه نيز از طريق جدول مورگان 

االت را جواب ؤطور كامل سهعمل نياورند يا بهمكاري الزم را به ،آماري ةاز كاركنان نمون
طور كامل هنفر ب 120ن تعداد اي نفر انتخاب شود كه از 122ابر بر ايندهند، سعي شد نمونه

 پاسخ گفتند.  نامهپرسشاالت ؤبه س
افزار در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم هاتجزيه و تحليل داده

spss18 .در بخش آمار استنباطي با توجه به نوع متغيرها و اطالعات مورد نياز  صورت گرفت
هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي هت آزمون فرضيات تحقيق از آزمونج

 تست گروه مستقل استفاده شد.
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 هايافته

صورت پيوست در انتهاي هجهت توصيف متغيرهاي تحقيق از آمار توصيفي استفاده شد كه ب
درصد از  8/50روزانه از كامپيوتر  ةدر بخش استفاد ،مقاله آورده شده است. براي مثال

 3درصد بين  6/12ساعت،  6تا  5درصد بين  0/23اند. حدود گونه بيان داشتهناي پاسخگويان
كنند كه مييوتر استفاده نمپدرصد از كا 6/1ساعت و  3تا  1درصد بين  5/11ساعت،  5تا 

 باشد. ميطور روزانه از كامپيوتر هباالي كاركنان ب ةبيانگر استفاد
يل فرضيات در غالب نمودارهايي در زير آورده شده است. براي مثال نتايج حاصل از تحل

دانش و آگاهي كاركنان مراكز زياد و خيلي  اند كه ميزان افزايشبيشتر پاسخگويان بيان كرده
 6/28درصد كم و  4/1اند. حدود گونه بيان داشتهناي درصد پاسخگويان 3/0باشد. ميزياد 

ن اي درصد است كه بيانگر 72/2د. ميانگين نظرات پاسخگويان اندرصد متوسط ارزيابي نموده
 باشد. ميباال  مطلب است كه افزايش دانش و آگاهي كاركنان مراكز متوسط و تقريباً
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فيشر استفاده   F بين متغيرها از ةجهت بررسي رابط ،همانطور كه در جدول زير آمده است
، باشد. لذاميداري معني درصد 95 و در سطح 3آزادي  ةموارد با درج ميشد و در تما

متغيرهاي توانمندي شغلي كاركنان و استفاده از  ميگيري نمود كه بين تماتوان نتيجهمي
 .دار وجود داردمعني ةفناوري اطالعات رابط
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بوده  15,468اصلي تحقيق برابر  ةراي آزمون فرضيفيشر بF طور كه در جدول زير آمده،همان

از آنجا كه سطح  و باشدميداري معني درصد 95و در سطح  3آزادي  ةاست كه با درج
 ةكارگيري فناوري اطالعات و توانمندسازي رابطهاست، بين ب �=0,000داري يعني معني
موجب توانمندسازي  كارگيري فناوري اطالعاتهتوان گفت بميدار وجود دارد و معني

 شود.ميكاركنان 
سطح معناداري Fميانگين مجذورآزادي ةدرججمع مجذورمنبع تغييرات
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 بحث و نتيجه گيري

ه كاربرد فناوري اطالعات در مراكز فني توان نتيجه گرفت كميي تحقيق هابا توجه به يافته
كارگيري هكه بموجب بهبود كيفيت عملكرد كاركنان سازمان شده است. از آنجائي ايحرفه

ردازش ة پدر يك سازمان موجب به حداقل رسيدن خطاي انسان در شبك فناوري اطالعات
افزايش رضايت تر ات به مشتري و از همه مهممخد ةاطالعات سازمان، افزايش سرعت ارائ

كارگيري فناوري اطالعات موجب افزايش دانش و توانايي افراد يك هشود. بميمشتري 
نكه خطاي انسان در اي شود و ديگرميتر هزينهتر و كمتر، دقيقسازمان براي ارتباطات آسان

 كارگيريهاز طريق ب هايابد. امروزه سازمانميپردازش اطالعات سازمان كاهش  ةشبك
ها را توانند دستورات و پيامميمپيوتر و با اتوماتيك كردن بخشي از وظايف مديريت مياني كا

كاركنان به  ،ن طريقاي بدون ساختار سنتي مديريت در سراسر سازمان انتقال دهند و از
يابد و در انجام مياطالعات زيادتري دسترسي پيدا كرده و دانش و آگاهي آنها افزايش 

 ايحرفهكاربرد فناوري اطالعات در مراكز فني  ،لذا رسند.زودتر به نتيجه مي كارهاي خود نيز
موجب افزايش دانش و آگاهي كاركنان سازمان شده است. با توجه به آنچه كه از تحقيق 

موجب افزايش مسئوليت  ايحرفهكارگيري فناوري اطالعات در مراكز فني هبرآمده ب
. زيرا دستيابي به اطالعات مورد نياز جهت شودميگيري كاركنان سازمان تصميم
 ،گيري، كنترل و نظارت بيشتر بر سازمان و فرايندها، امكان تجزيه تحليل شرايطتصميم

كاهش زمان  ،همچنين باشد.مياثرات چشمگيري از وجود فناوري اطالعات در سازمان 
ن فرصت را به يا تر سازمانيگيري، تفويض اختيار به سطوح پايينپاسخگويي و تصميم

هاي طراحي و دهد تا از كارهاي تكراري و روزمره جدا شده و بيشتر به نقشميمديران 
 توانند دستورات وميكارگيري كامپيوتر هها از طريق بكارآفريني روي آورند. امروزه سازمان

 ،ن طريقاي ها را بدون ساختار سنتي مديريت در سراسر سازمان انتقال دهند و ازپيام
تري دسترسي دارند. اثر فناوري اطالعات بر مسير شغلي كاركنان به اطالعات زيادتر و دقيق

منظور كسب دانش و طي مسير شغلي را هاي مورد نياز بهاست كه زمان ايشيوهكاركنان به
شود كه در طي مسيرهاي شغلي ميمحدودتر را موجب  ةكارراه تر كرده و عمالًكوتاه

ثير أمحتواي مشاغل ت د. ضمناًآي كننده به حسابعنوان عامل تسريعهب تواندميكاركنان 
جاد فرصت شغلي، ميزان بازدهي شغل، جايگاه فردي شاغل در اي، چشمگيري بر رضايت شغل

توان نتيجه گرفت كه ميسازمان، جامعه و كارايي دارد. با توجه به موارد ذكر شده 
 ايحرفههاي شغلي كاركنان مراكز فني فرصت كارگيري فناوري اطالعات موجب افزايشهب

هايي كه روي گيريكه استقالل به نياز فرد براي مشاركت در تصميمشود. از آنجائيمي
هاي شغلي، آزادي عمل، اظهار گذارد و براي اعمال نفوذ در كنترل موقعيتميوظايف او اثر 

ري اطالعات به تسهيل كنترل و كارگيري فناوهب ،ي در كار اشاره داردأنظر و داشتن حق ر
انجامد و با گسترش حيطه نظارت، تعداد مديران سطوح مياني كاهش مينظارت بر سازمان 

د. در بياميهاي مياني سازمان تقليل طريق تعداد سطوح مديريتي در بخش ناي يابد و ازمي
اوري اطالعات موجب كارگيري فنهتوان نتيجه گرفت كه بميشده نتيجه با توجه به موارد ذكر

شود. از آنجا كه نياز به خودكنترلي مي ايحرفهاستقالل و آزادي كاري كاركنان مراكز فني 
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ة ، تعيين هدف و كار كردن به شيوهاگيريبا تمايل كاركنان براي شركت در تصميم

انجام  عهده گيرند و درهكند. كاركنان تمايل دارند مسئوليت را بميخودمختاري ارتباط پيدا 
جاد نظم كنترل اي كارگيري فناوري اطالعات موجبهب ،دادن كارهاي خود آزاد باشند. لذا

باعث افزايش  ايحرفهدروني شده و در نتيجه بر اساس نتايج تحقيق، در مراكز فني 
كارگيري فناوري اطالعات به افزايش دانش و هخودكنترلي كاركنان سازمان شده است. ب

كاركنان از  دانش، توانايي است، ةانجامد و به تبع آن و به مصداق جملميآگاهي كاركنان 
 ايحرفهكاربرد فناوري اطالعات در مراكز فني  ،قدرت و توانايي بيشتري برخوردارند. لذا

  كاركنان سازمان شده است. ايحرفه ةموجب توسع
ن ترتيب اي و بهد قرارگرفتند أييفرضيات فرعي مورد ت ةكلي ،با توجه آنچه كه بيان شد

توان ادعا نمود كه كاربرد فناوري مي هانتيجه طبق يافته شود. درمييد أياصلي نيز ت ةفرضي
استان مازندران موجب توانمندسازي كاركنان سازمان شده  ايحرفهاطالعات در مراكز فني 

 است.

 پيشنهادات
 ات.كيفيت خدمات و محصوالت فناوري اطالع ءفراهم كردن زمينه ارتقا�
 ةي جديد اطالعاتي در كليهاشود از آموزش فناوريميتوصيه  هابه مديران سازمان�

ها و تجهيزات جديد فناوري اطالعات و منظور آشنايي بيشتر آنان با تكنيكسطوح به
 .كاركنان حمايت نمايند ايحرفه ةتوسع

ها ترش آموزشكيفي منابع انساني از طريق گس ءجذب، حفظ و ارتقا ةفراهم كردن زمين�
 جهت بهبود كيفيت عملكرد كاركنان.

منظور افزايش دانش و ي جديد اطالعاتي بههاكارگيري فناوريهب ةفراهم كردن زمين�
 آگاهي كاركنان در سازمان.

 سازي مستمر درشود تا بهينهميي اطالعاتي، پيشنهاد هابه تغييرات سريع فناوري باتوجه�
 ن زمينه صورت گيرد.اي
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دي طرح استاد شاگركارآموزان آموزي بررسي تطبيقي وضعيت مهارت
شهرستان اي حرفه مركز آموزش فني و يهاكارگاهكارآموزان نوين با 

 1390گناباد در سال 
 غالمرضا عليخاني(نويسنده مسئول)1
 افشين رحيميگل خندان2
 سيروس نخودچي3

 چكيده
عنوان يكي از كشور بهاي حرفه ركز آموزش فني وشاگردي نوين در مبا توجه به اجراي طرح استاد

نفر در سطح شهرستان  150آموزشي براي  ةهاي جديد آموزشي و با توجه به اجراي اين شيوروش
برآن اي حرفه هاي مركز آموزش فني وآموزشي با آموزش در كارگاه ةي اين شيوهاتفاوت گناباد و

استاد شاگردي را بررسي  ةهارت آموزشي در شيوشديم تا با انجام يك پژوهش ميداني وضعيت م
صورت مقطعي و بر اساس باشد كه بهميتحليلي  ميداني و ةروش اجرا: پژوهش حاضر مطالع نماييم.
كارآموزان نفر از  100طرح استاد شاگردي وكارآموزان نفر از  100يي بوده كه در بين هانامهپرسش

روش  هر دوكارآموزان الت جداي از هم توزيع و توسط اؤالبته با ساي حرفه مركز آموزش فني و
 دست آمده است.هنتايج زير ب و هاافزار يافتهبندي در نرمآموزشي تكميل شده است كه پس از جمع

به آموزش كه آموزش در محيط واقعي كار را  موزان طرح استاد شاگردي معتقدندآكار %58: هايافته
طرح استاد شاگردي معتقدند كه اين روش آموزشي در موزان آارك %78دهند.ميدر كارگاه ترجيح 

نفس  به وري اعتمادبهره ر كار  ميزان شناخت و آگاهي آنها از اصولي مانند جسارت در ايجاد كسب و
موزان طرح استاد شاگردي كارآ %48ر زياد و بسيار داشته است.ثيأباوري تپذيري و خودريسك

 %91ي مركز برايشان وجود نداشته است .هاهاي آموزشي كارگاهورهدر دمعتقدند كه امكان حضور 
نحو مطلوب اند كه انتقال مهارت به اين روش آموزشي بهي مركز نيز بيان نمودههاكارگاهكارآموزان 

اند كه با وجود اطالع از طرح استاد ي مركز بيان نمودههاكارگاهكارآموزان  %53گيرد.ميصورت 
ي مركز نيز هاكارگاهكارآموزان  %73ي مركز شركت نمايند.هادهند كه در دورهميشاگردي ترجيح 

باتوجه به  :نتايج شود.ميبهتر انجام  تر وشده در اين روش آموزشي سريعمعتقدند كه مهارت منتقل
كه منحصراَ طرح استاد شاگردي مبني بر اينكارآموزان  %75ي مركز و هاكارگاهكارآموزان  %91اعالن 

كدام از م كه هريرسميبه اين نتيجه  ،نمايندميهمين روش آموزشي در دوره شركت  ط درفق
به  موز مخصوص به خود را دارد و اجراي هر روش آموزشي مانع اجراي روش ديگرآي فوق كارهاروش

در روش استاد كارآموزان لحاظ تعداد كارآموز نخواهد شد. از ديگر نتايج اين بررسي اين است كه 
گيرند كه از آن ميي كارآفرينانه را نيز فرا هاآموزي يكسري ويژگيعالوه به مهارتگردي نوين شا

طلبي و حس استقالل ،پذيريريسك ،خالقيت ،حسابداري ان به انجام امورمالي وتوميجمله 
 جسارت در ايجاد كسب وكار را نام برد. نفس وبهاعتماد

 

 آموزي.كارآموز طرح استادشاگردي، مهارت: آموزش استاد شاگردي، يكليد واژگان

                       Email:rez_alikhani@yahoo.com، گنابادايارشد برق، رئيس مركز آموزش فني و حرفه. كارشناس1
  .اي خراسان رضويكل فني و حرفه ةارشد برق، معاون آموزشي ادار. كارشناس2
ياي خراسان رضويكل آموزش فني و حرفهة ارشد برق، مسئول آموزش در صنايع ادار. كارشناس3
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 قدمهم
باشد كه به ميايجاد اشتغال در كشور ما  ثر درؤعنوان يكي از عوامل مامروزه بهآموزي مهارت

 .ثر استؤپايدار يك كشور م ةهمين دليل در توسع
تواند اتفاق بيفتد مهم است كه در جوامع مختلف ميچگونه آموزي مهارتاما اينكه 

 شود.ميمتفاوتي براي اين كار در نظر گرفته اي شيوه
گيرد ميكه امروزه كمتر مورد استفاده قرار آموزي مهارتي هاشيوه ترينيكي از مرسوم

روش يادگيري حرفه و شغل  ،بوده استآموزي مهارتااليام شايد تنها روش ولي در قديم
خاطر موانعي كه در قانون كار و ي اخير بههاي بوده است كه در دههصورت استاد شاگردبه
ولي  است.رنگ شده آموزش به روش استاد شاگردي كم ،مين اجتماعي وجود داشتأت

شاگردي نوين در سال گذشته با اجراي طرح آموزش استاداي حرفه سازمان آموزش فني و
ا فراهم آموزشي ر ةبستر الزم را براي ورود فراگيران بدون داشتن مشكالت قانوني به اين شيو

 نمود.
دولتي براي ورود افراد به شغل ي غيرهابخششاگردي نوين از ظرفيت طرح استاددر 

 ةنامي اشتغال مقام معظم رهبري و آييني كلهااستفاده شده است كه اين مسئله در سياست
 آوري مورد توجه قرار گرفته است.فن نظام آموزش مهارت و

 گردد.شاگردي نوين صورت ميد به طرح استادآموزشي به دو صورت ورو ةاين شيو در
مراجعه نموده و مركز نيز از قبل اي حرفه كارآموز به مركز آموزش فني و اول: ةشيو
نمايد و براساس نياز واحد صنفي و صنعتي ميي صنفي و صنعتي را شناسايي هاظرفيت

شود و پس از اجراي ميقد نمايد و قرارداد كارآموزي منعميكارآموزان را به استاد كار معرفي 
فرد به  ،باشدميسال آموزشي  3برابر طول زمان استاندارد و حداكثر  2دوره كه حداقل 

 نمايد. ميالزم را كسب  ةنامآزمون معرفي شده و پس از آزمون تئوري و عملي گواهي
كند و ميواحد صنعتي يا صنفي را براي كارآموزي پيدا  كارآموز خودش يك :دوم ةشيو

ئيد مركز أو پس از ت مراجعه نمودهاي حرفه كار به مركز آموزش فني وپس از توافق با استاد
شود كه در اين روش هم مانند روش اول پس از گذراندن حداقل ميقرارداد كارآموزي منعقد 

پس از آزمون  كارآموز به آزمون معرفي شده و ،سال 3برابر زمان استاندارد و حداكثر  2
 كند.ميمهارت را دريافت  ةناملي گواهيعم تئوري و

اين است كه  ،ني ساخته استثي مستهاروش آموزشي را از ساير روشاما آنچه كه اين 
گيرد كه ميصورت واقعي صورت يادگيري در حين انجام كار به ،در اين روش آموزشي

برخورد با  ،اريي ديگر از جمله مهارت حسابدهاكارآموز عالوه بر مهارت فني با برخي مهارت
درحالي  .نيز براي دولت ندارداي هيچ هزينهاين آموزش كند و ميوري و... آشنا بهره ،مشتري

باشد كه براي ميموز بسيار زياد آهر نفر كار ةي آموزشي سرانهاكه در روش آموزش در كارگاه
 ي مختلف متفاوت است.هارشته

 ةكه با توجه به اجراي روش آموزش به شيوايم اين مقاله سعي نموده مسئله) ما در(بيان
به تعداد  1391تا آبان سال 1390مرداد سال استاد شاگردي نوين در شهرستان گناباد از

اين مركز در طول سال به ظرفيت هر  ي فنيهاكارگاه 10نفر و در كنار آن آموزش در  120
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روش آموزشي يعني روش  بين اين دواي با انجام يك پژوهش ميداني مقايسه ،نفر 20كارگاه 

 ي آموزشي مراكز آموزش فني وهاشاگردي نوين و روش آموزش در كارگاهآموزشي استاد
ي اين دو روش را از ديدگاه هااز ديد كارآموزان هر رشته انجام داده و تفاوتاي حرفه

 موزان احصاء نماييم.آكار

 اهداف
 هدف كلي

شاگردي نوين در شهرستان گنابـاد  شي استادموزان روش آموزآمندي كارتعيين ميزان رضايت
 .مهارت آموزشي نسبت به فراگيري شغل و 1391تا آبان  1390از مرداد 

 اهداف جزئي
  .ردي از محيط آموزشيگكارآموزان روش استاد شامندي رضايتتعيين ميزان �
   .شدهردي نسبت به مهارت منتقلگكارآموزي روش استاد شامندي رضايتتعيين ميزان �
موزان اسـتاد شـاگردي نـوين در مـواردي     آشـده در كـار  تعيين ميزان تغييرنگـرش ايجـاد  �

   . ..امور مالي و. ،وريبهره ،كارآفريني ،پذيريهمچون ريسك
ي مراكـز آمـوزش   هـا كارآموزان روش سنتي آموزش در كارگاهمندي رضايتتعيين ميزان �

   .شده تعيين نگرش ايجاد شده ومهارت منتقل ،نسبت به محيط آموزشياي فني و حرفه
ي مراكز آمـوزش  هاو روش سنتي آموزش در كارگاه دو روش استاد شاگردي نوين ةمقايس�

  .ايفني و حرفه

 پژو هش ةهاي موجود در زميندانستني
 به مركز آموزش فني وشود كه جهت ياد گرفتن يك مهارت ميبه فردي اطالق  :كارآموز

يا در كارگاه استاد شاگردي  شود وميبه فراگيري مهارت  نمايد و مشغولميمراجعه اي حرفه
 باشد.مينوين به فراگيري مهارت مشغول 

در هر شهرستان مجري اي حرفه مركز آموزش فني و :ايحرفه مركز آموزش فني و
 باشد كه معموالًميي مختلف اجراء در آن شهرستان هاهاي مهارتي  به روشآموزش
پادگان و زندان و استاد شاگردي انواع  ،صنوف ،صنايع ،روستايي ،سيار ،هاي ثابتآموزش

 باشند. ميهاي آن روش
باشد كه در آن روش ميصورت ثابت منظور كارگاه آموزش مهارتي به كارگاه آموزشي:
آموزشي  ةنفر در يك دور 14باشد كه تعداد معيني كارآموز معموالً ميآموزش بدين صورت 

 نمايند.ميشركت 
صنوف  در اين روش آموزشي كارآموز به يكي از صنايع و :ستاد شاگردي نوينروش ا

كند و ميبه يكي از صنوف مراجعه اي حرفه نمايد و يا توسط مركز آموزش فني وميمراجعه 
گيرد و در آزمون پايان دوره شركت ميرا در حين كار به روش استاد شاگردي ياد  مهارت

 كند.ميخذ أي آموزشي را هاورهد ةنامهمان گواهي نمايد ومي
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 روش پژوهش
(آبان ماه  صورت مقطعيباشد بهميتحليلي  ميداني واي در پژوهش حاضر كه حاصل مطالعه 

نفر از كارآموزان  100نفر از كارآموزان روش استاد شاگردي نوين و  100) تعداد 1391
ن گناباد به صورت تصادفي شهرستااي ي مركز آموزش فني و حرفههاديده در كارگاهآموزش

هم تطابق  ي آموزشي تقريباً برهاالبته سعي بر اين شد كه از لحاظ حرفه .انتخاب گرديدند
 داشته باشند.

االت مد نظر ؤيي كه به پيوست آمده است طراحي و سهانامهپس براي هر گروه پرسش
كارآموزان هر دو  در بين هانامهو اين پرسشر اهداف جزئي در داخل آن گنجانده شده د

ي مركز توزيع شد و پس از هاو آموزش در كارگاهآموزشي يعني استاد شاگردي نوين  روش
سازي پياده excelافزار در نرم هاآوري گرديد و دادهجمع هانامهپرسش ،پاسخگويي كارآموزان

 دست آمد.هو نتايج مورد نظر ب

  هايافته
صورت قدند انتقال مهارت در اين روش آموزش بهكارآموزان طرح استاد شاگردي معت 75%

 گيرد.ميمطلوب صورت 
كارآموزان طرح استاد شاگردي آموزش در محيط واقعي كار را نسبت به آموزش در  85%

 دهند.ميكارگاه آموزشي ترجيح 
كارآموزان طرح استاد شاگردي معتقدند كه در آموزش استاد شاگردي در ميزان  60%
 ته است.شزياد داثير زياد و بسيارأتپذيري آنها ريسك
كارآموزان طرح استاد شاگردي معتقدند كه اين روش آموزشي در ميزان شناخت و  78%

خودباوري  ،نفسبهاعتماد ،بهره وري ،مانند جسارت در ايجاد كسب و كار آگاهي آنها از اصولي
 اشته است.بسيار زياد د ثير زياد وأت ،باشدميي كارآفرينان هاكه از ويژگي

اين مدل آموزش عالوه بر مهارت  كارآموزان طرح استاد شاگردي معتقدند كه در 65%
 اند.گرفتهشده اصول حسابداري كسب وكار را نيز فرامنتقل
بسيار  شده سخت وكارآموزان طرح استاد شاگردي معتقدند كه آزمون تئوري گرفته 95%

 سخت بوده است.
ي ثابت هااند كه امكان حضور در دورهردي بيان نمودهكارآموزان طرح استاد شاگ 48%

 . مركز برايشان وجود نداشته است
اند كه انتقال مهارت در اين روش آموزشي به هاي مركز بيان نمودهكارآموزان كارگاه 91%

 گيرد.مينحو مطلوب صورت 

 گيرينتيجه
 آموزش در ،گردين نوينبراساس نظر كارآموزان در هر دو روش آموزشي و (آموزش استاد شا

 آيد.ميدست هي مركز) نتايج تحليلي زير بهاكارگاه
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كارآموزان طرح استاد شاگردي معتقدند كه انتقال مهارت در اين  %75با توجه به اينكه 

هاي مركز نيز اين كارآموزان كارگاه %91از طرفي  ،گيردميصورت مطلوب صورت روش به
انتقال مهارت به نحو  ،دو روش آموزش رسيم كه در هرمي به اين نتيجه ،اعتقاد را دارند

واني اولي در روش استاد شاگردي به علت نبود نظارت آموزشي فر ،گيردميمطلوب صورت 
 باشد. ميآن كمتر 

اعالم  نمايند ومياستاد شاگردي نوين شركت  ةبا توجه به اينكه كارآموزاني كه در دور
به اين نتيجه  ،اندخوبي فرا گرفتههاي كارآفرينانه را بهآنها مبني بر اينكه ويژگي 78%
هاي انتقال ويژگي ريني ورسيم كه در اين روش به علت واقعي بودن محيط آموزش كارآفمي

 پذيرد.ميبه نحو مطلوب صورت  كارآفريني
شده بسيار كارآموزان اين طرح مبني بر اينكه آزمون تئوري گرفته %95با توجه به اعالن 

گيرند و  ميعلت اين امر اين است كه اين كارآموزان مطالب تئوري را فرا ن ،ت بوده استسخ
اين كارآموزان توانايي الزم به جهت  ،گرددميبه صورت تئوري برگزار  هاآزمونچون در ابتدا 

 د.نشركت در آزمون را ندار
از طرح استاد كارآموزان مركز مبني بر اينكه با وجود اطالع  %53با توجه به اعالن 

نيز بي  %11نمودند و همچنين ميي آموزشي مركز شركت هاشاگردي باز هم حتماً در كارگاه
هاي آموزشي فوق كارآموز منحصر به رسيم كه هر كدام از روشمياند. به اين نتيجه نظر بوده

 فرد خود را دارد.

 منابع
 .گناباداي فهحرآمار و اطالعات موجود در واحد آموزش مركز آموزش فني و 

 .ايپرتال جامع فني و حرفه
 .1391خراسان رضوي در سال اي حرفهكل آموزش فني و  ةكتاب عملكرد ادار

 .ايآموزش سازمان آموزش فني و حرفه ةنامشيوه
 
 



شناختي و بين توانمندسازي روان ةبررسي رابط
موردي مراكز آموزش فني و  ةمطالع، عملكرد سازمان

 اي استان كرمانحرفه
 1فرهاد فتاحي
 2مهدي ابراهيمي نژاد

 چكيده
شناختي منابع انساني بين توانمندسازي روان ةهدف تحقيق حاضر بررسي رابط

اين تحقيق  .باشدستان كرمان مياي او عملكرد در مراكز آموزش فني و حرفه
 نفر از 300مورد مطالعه شامل  ةپيمايشي است و جامع -از نوع توصيفي

با استفاده از روش  .باشداي استان كرمان ميكاركنان آموزش فني و حرفه
ها از نفر بود. جهت گردآوري داده 168گيري تصادفي ساده حجم نمونه نمونه

 ةنامشناختي و پرسشوانمندسازي روانت ةشداستاندارد ةنامپرسش
مدل تعالي كيفيت اروپا براي عملكرد سازمان استفاده شد كه  ةشداستاندارد

نامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب درصد پايايي هر دو پرسش
ها از روش آمار منظور تجزيه و تحليل دادهمحاسبه شد. به 85/0و  89/0

استفاده گرديد. نتيجه حاكي از آن است كه بين دو  توصيفي و استنباطي
مستقيم و مثبتي  ةشناختي و عملكرد سازمان رابطمتغير توانمندسازي روان

 دهد كه بين احساس شايستگي،وجود دارد. نتايج فرضيات فرعي نيز نشان مي
ثر بودن در كاركنان و ؤداري، احساس خودتعييني و احساس ماحساس معني

 مثبت و معناداري وجود دارد. ةرابط عملكرد سازمان
 

شناختي، منابع انساني، توانمندسازي روان : توانمندسازي،يكليد واژگان
.عملكرد سازمان

 

Email:fatahi@aem.uk.ac.ir                                                                     ،مديريت بحران كارشناس ارشد1.
  Email:ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir                ،مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ةدانشيار دانشكد. 2
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 مقدمه 
گذار بر ثيرأعنوان عامل تنظران تحول و بهسازي سازمان توانمندي كاركنان را بهصاحب

هاي امروزي نيز به افراد توانمندي اند. سازمانعملكرد و بهسازي نيروي انساني معرفي نموده
ها نيازمند افرادي هستند هاي خود پيروز گردند. سازمانها در رقابتنياز دارند تا با كمك آن

ها را بيابند و كه بتوانند بهترين استفاده از فناوري پيشرفته ارائه دهند. افرادي كه نوآوري
خشند. توانمندي كاركنان باعث بتوانند محصوالت و خدمات جاري سازمان را بهبود ب

باعث بامعني شدن شغل افراد و  ،چنينگردد كه سازمان در كسب و كار موفق باشد، هممي
توانمندي كاركنان باعث بهبود كيفيت  ،شود. از سوي ديگرها ميافزايش انگيزه در آن

انگيزه و  خدمات، افزايش اثربخشي در سازمان، نگرش مثبت به نظارت و ارزيابي كار، افزايش
ثير أگردد. كاركنان توانمند در عملكرد سازمان تها مورد مثبت ديگر در كاركنان ميتعهد و ده

از عملكرد  خواهند گذاشت و سازماني كه از منابع انساني توانمند برخوردار باشد، قطعاً
كيفي  ها، نيروي انسانيو حيات سازمان ءمتفاوتي نيز برخوردار خواهند بود. از عوامل مهم بقا

اهميت منابع انساني به مراتب از فناوري جديد، منابع مالي و  ،و توانمند است. به عبارت ديگر
تر است. با توجه به نقش محوري انسان و منابع انساني در گشايش تنگناها و ايجاد مادي بيش

، ها و در نهايت كل جامعهوري در سازمانترين عامل بهرهاينكه مهم هاي پيشرفته وفناوري
اي در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است باشد، شكوفايي هر جامعهمنابع انساني مي

ها با ياري متخصصان رفتاري و منابع انساني توجه و بدين سبب است كه مسئوالن سازمان
هاي نوين انگيزش در راستاي دارند. يكي از شيوهخاصي را به پرورش كاركنان مبذول مي

 بع انساني و غلبه بر ضعف كارگروهي و خودكنترلي، توانمندي كاركنان استبالندگي منا
ثير غيرقابل انكار آن در عملكرد سازمان أكه اين مسأله با توجه به ت )1388(افجه و ميري، 

 پژوهش حاضر قرار گرفته است. ةمبنا و پاي

 لهأبيان مس
رديد تحقق اهداف سازماني بدون گونه تانسان جزء الينفك از دنياي سازماني است. بدون هيچ

شده پذير نيست. تحقيقات انجاممند امكاندر اختيار داشتن نيروي انساني كارآمد و عالقه
ها خالصه ها در حيطه انسانحاكي از آن است كه بسياري از مشكالت امروزي سازمان

تن هاي علمي و فني ميسر نيست، بلكه داششود. حل اين مشكالت به مدد مهارتمي
اي دارد. به همين علت مديريت نيروي هاي اجتماعي در اين زمينه اهميت فوق العادهمهارت

انساني يكي از مسائل مهمي است كه در جهت تحقق اهداف سازماني بايد مورد توجه قرار 
ها، عدم هاي مديران عصر حاضر در سازمانترين چالش). يكي از مهم1390(رضايي،  گيرد

منابع انساني است. در اغلب  ةهاي بالقومنابع فكري، توان ذهني و ظرفيت كافي از ةاستفاد
هاي شود و مديران قادر نيستند، ظرفيتبهينه نمي ةهاي كاركنان استفادها از تواناييسازمان

كار گيرند. به عبارت ديگر، با اين كه افراد توان بروز خالقيت و ابتكار و انجام آنان را بهة بالقو
طور مطلوب ها بهبيشتري را دارند، اما در محيط سازماني به داليلي از اين قابليتفعاليت 

شود، انديشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان، توانمندسازي منابع برداري نميبهره
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اند و عنوان راهبردي اثرگذار بر عملكرد و بهسازي نيروي انساني معرفي كردهانساني را به

ها هاي عصر جديد است كه توسط سازمانازي منابع انساني يكي از نگرشمعتقدند توانمندس
).1387(جهانيان،  شود و در واقع پاسخ به نياز حياتي مديريت معاصر استكار گرفته ميبه

 توانمندسازي
مند شدن و توانا شدن معني شده است. در توانمندسازي، قدرت ةواژ1در فرهنگ اكسفورد

معناي خود و سازمان به ةو دادن آزادي عمل به افراد براي ادار معناي خاص قدرت بخشيدن
تغيير در فرهنگ و شهامت در ايجاد و هدايت يك محيط سازماني است. توانمندسازي 

اي است كه رود. اين ايدهكار ميمنظور بهبود  روش استفاده از افراد بهمفهومي است كه به
هاي مرتبط عنوان ايدهسازمان دارد. توانمندسازي بهتر ها و راهبردهاي قديميريشه در نظريه

داگالس مك Yهايش را در تشريح نظريهبا عملكرد و نوسازي سازماني، آشكارترين ريشه
 ).1381(اسكندري،  دارد2گريگور

اي است كه در علوم سازماني بسيار مورد استفاده قرار گرفته است ولي توانمندسازي واژه
عنوان حاالت نيز توانمندسازي را به 3اصل نشده است. لي وكوهروي تعاريف آن توافقي ح

درك  ثير راأداري، شايستگي، خودتعييني و تشناختي كه زيردستان چهار بعد معنيروان
، 4(نيلسن ثير رفتارهاي تواناسازي سرپرستان استأكنند كه تحت تكنند تعريف ميمي

 ). تعاريف ديگر از توانمندسازي عبارتند از:2008
عنوان توانا ساختن كاركنان در )، توانمندسازي را به1992( 5ريف باون و الورتع

)، 1998). كانگر و كاننگو (2010، 6(مولودي و همكاران گيري تشريح كردندتصميم
عنوان فرآيند افزايش احساس كاركنان از خودكارآمدي در داخل سازمان توانمندسازي را به

)، توانمندسازي 2001(8). از نظرهيوژسكي و بوكانان1120، 7(چانگ و همكاران تعريف كردند
شود كه بر اساس آن خودمختاري، آزادي اصطالحي است كه به ترتيبات سازماني گفته مي

 ،شود. به عبارت ديگرگيري بيشتري به كاركنان واگذار ميعمل و مسئوليت تصميم
كاركنان توانمندسازي  هاي مشابه براي افزايش آزادي عملپربارسازي عمودي و ساير روش

توانمندسازي فرآيند آزاد كردن ظرفيت كامل  ).2012،  9(حاتمي و همكاران  شودناميده مي
گيري و فراهم كردن منابع براي كاركنان با دادن اختيار و مسئوليت بيشتر در فرآيند تصميم

)، 1990( . توماس و ولتهوس)2005، 10(نومان و همكاران دادن اين فرآيند استرخ
دروني شغل بر اساس  ةتوانمندسازي را بر اساس يك مدل شناختي از طريق افزايش انگيز

، 1(لورنز و ديكسون ثير توصيف كردندأچهار عنصر شناختي: معناداري، شايستگي، انتخاب و ت

1. Oxford 
2. Douglas MC Gregor 
3. Lee&Koh 
4. Nilsen 
5. Bowen & Lawler 
6. Moloudiet al 
7. Choong  et al 
8. Huczyski& Buchanan 
9. Hatami et al 
10. Nauman  et al 
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نيروي انساني  ةهاي موجود مرتبط با توسع). توانمندسازي يكي از استراتژي2008، 1ديكسون

يت معاصر است. توانمندسازي فرآيندي براي دستيابي به بهبود براي پاسخ به نيازهاي مدير
عنوان ) توانمندسازي را به1994( 3). بورن2011، 2(گورتاني مستمر در عملكرد سازمان است

زير دستان بر اساس اعتماد  ةهاي بالقوها و تواناييهاي مختلف براي ارتقاء قابليتمهارت
)، توانمندسازي را 2008( 5) و واالس2008( 4يلد). هيس ف2001(لي و كوه،  كندتعريف مي

كنند كه كاركنان را به عنوان توزيع مجدد قدرت و اطالعات در درون سازمان تعريف ميبه
 ).2009، 6(كروجا و الفكي سازدعملكرد شغلي كارآمدتر و مؤثرتري قادر مي

 عملكرد سازماني
ميزان  ةدهندسازماني است كه نشان گيري، تصميمات و اقداماتعملكرد نتايج قابل اندازه

شوند، ها بخش محوري عملكرد محسوب ميشده است. هزينهموفقيت و دستاوردهاي كسب
هر هدف رقابتي و تعالي غيرمادي نظير قابليت اطمينان،  در عين حال عملكرد تقريباً

 ).1388(بياضي و همكاران،  گيردپذيري، كيفيت و سرعت را نيز در بر ميانعطاف
) با موضوع تأثير توانمندسازي تيم بر روي 2008( 7حقيقي توسط گوندال و خانت

ها به اين نتيجه رسيدند كه بين آباد پاكستان انجام شد. آنعملكرد تيم در اسالم
 8داري وجود دارد. فوك و همكارانمثبت و معني ةتوانمندسازي تيم و عملكرد تيم رابط

كاري در  ةشناختي با انگيزبين توانمندسازي روان ةابط) تحقيقي را با عنوان بررسي ر2011(
بين ابعاد  ةميان مديران مدارس متوسطه در مالزي انجام دادند. در اين تحقيق رابط

داري، خودتعييني و تأثير با شناختي شامل احساس شايستگي، معنيتوانمندسازي روان
هر چهار بعد توانمندسازي  انگيزش شغلي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين

 داري وجود دارد. شناختي با انگيزش شغلي ارتباط مثبت و معنيروان

  متغيرها و مدل مفهومي پژوهش
شناختي شامل هاي توانمندسازي روانلفهؤمتغير مستقل در تحقيق حاضر عبارتند از م

بودن.  ثرؤدار بودن و احساس ماحساس شايستگي، احساس خودمختاري، احساس معني
عنوان متغير وابسته درنظر گرفته شده است. بر اين اساس مدل  چنين عملكرد سازمان بههم

 :دگردصورت زير بيان ميهتحقيق ب
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اصلي تحقيق  ةفرضي
 معناداري وجود دارد. ةمنابع انساني و عملكرد سازماني رابط شناختيبين توانمندسازي روان

 ي تحقيق فرضيات فرع
 معناداري وجود دارد. ةبين احساس شايستگي در كاركنان با عملكرد سازماني رابط -
 معناداري وجود دارد. ةبين احساس معنادار بودن در كاركنان با عملكرد سازماني رابط -
 ارد.معناداري وجود د ةبين احساس خودمختاري در كاركنان با عملكرد سازماني رابط -
معناداري وجود دارد. ةثر بودن در كاركنان با عملكرد سازماني رابطؤبين احساس م -

 شناسي تحقيقروش
باشد كه براي تعيين ضريب همبستگي از تحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي مي

توان از نوع تحقيقات هاي اسپيرمن و پيرسون استفاده گرديده است. اين تحقيق را ميآزمون
 يابي) است.داني به حساب آورد. روش انجام اين تحقيق پيمايشي (زمينهمي

اي استان كاركنان رسمي مراكز آموزش فني و حرفه ةآماري اين تحقيق را كلي ةجامع
نفر بوده و از اين تعداد با  300دهند. تعداد كاركنان در زمان تحقيق كرمان تشكيل مي

 ةنفر به عنوان جامع 168گيري تصادفي ساده نهاستفاده از فرمول كوكران و به روش نمو
ها با استفاده از آمار باشد. كه دادهنامه مينمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسش

تك متغيره مورد تجزيه و tهاي اسپيرمن و پيرسون، فريدمن و استنباطي از طريق آزمون
ها از روش اعتبار محتوايي استفاده شده مهنامنظور تعيين روايي پرسشتحليل قرار گرفتند. به

شناختي و عملكرد سازماني به نامه توانمندسازي روان(نظرات متخصصان). روايي پرسش است

مندسازي توان
شناختيروان

احساس 
يشايستگ

احساس 
خودتعييني

احساس 
داريمعني

احساس 
ثر بودنؤم

عملكرد 
سازمان
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ها با استفاده از روش آزمون و نامهاست. پايايي اين پرسش درصد محاسبه شده 90ميزان 

 درصد محاسبه شد. 85درصد و  89به ترتيب  1آزمون مجدد

 فهومي متغيرهاتعاريف م
گونه شناختي را اين)، توانمندسازي روان1998( :كانگر و كاننگو2شناختيتوانمندسازي روان

اثربخشي ميان شناختي، فرآيند باال بردن احساس خوداند: توانمندسازي روانتعريف كرده
هايي است كه كمك به برطرف كردن احساس اعضاي سازمان از طريق شناسايي موقعيت

 ). 1388(آذري و همكاران،  كندها ميتواني در آنضعف و نا
اي، كه شايستگي به درجه) «1990( : به نقل از توماس و ولتهوس3احساس شايستگي

(عبدالهي و نوه ابراهيم،  »تواند وظايف شغلي را با مهارت انجام دهد اشاره دارديك فرد مي
5:1385.( 

آغاز  ربة احساس انتخاب درمختاري به معني تجاحساس خود. :4احساس خودمختاري
 ).2004، 5باگلر و اسمچ( هاي شخصي استها و نظام بخشيدن به فعاليتفعاليت

ها و اعتقادات داري به تناسب بين الزامات كاري، ارزش: معني6دار بودناحساس معني
.)2008، 7(آنبرين و اورانگزب شخصي اشاره دارد

تواند بر نتايج و پيامدهاي فرد مياي كه ثر بودن به درجهؤ: م8ثر بودنؤاحساس م
 ).1995، 9(اسپريتزر راهبردي، اداري و عملياتي شغل اثر بگذارد اشاره دارد

: عملكرد سازمان شاخصي است كه چگونگي تحقق اهداف يك سازمان 10عملكرد سازمان
).2008، 11(هو نمايدگيري ميسسه را اندازهؤيا م

 تعاريف عملياتي متغيرها
به معني قدرت بخشيدن به كاركنان است به اين معني كه به آنان كمك كنيم توانمندسازي: 

تا احساس اعتماد به نفس خود را تقويت كنند، بر احساس ناتواني يا درماندگي غلبه كنند و 
 ).1387(فيضي و ذوالفقاري مقدم،  ها نيرو و انگيزه بدهيمها به آنبراي انجام دادن فعاليت

هاي مورد نياز براي انجام دادن كار، اطمينان داشتن ر مهارتاحساس شايستگي: تسلط ب
چگونگي انجام دادن وظايف  ةگيري دربارنسبت به توانايي براي انجام دادن كار، تصميم

 شغلي.

1. Test-Retest 
2. Psychological Empowerment 
3. Competence Feeling 
4. Choice Feeling 
5. Bogler&Somech 
6. Meaning Feeling 
7. Anbbreen&Aurangzeb 
8. Impact Feeling 
9. Spreitzer 
10. Organizational Performance 
11.Ho 
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احساس خودمختاري: استقالل داشتن در انجام دادن وظايف شغلي، فرصت داشتن براي 

ف شغلي، قرار داشتن كار در محدودة تبحر و استفاده از ابتكار شخصي در انجام دادن وظاي
 ها.قابليت

ثر بودن: كنترل داشتن و تأثيرگذاردن بر رويدادهاي كاري، اظهار نظر در ؤاحساس م
 (همان منبع). خصوص رويدادهاي كاري

 دار بودن: مهم بودن كار، معنادار بودن كار، معنادار بودن وظايف شغلي.احساس معني
هاي لفهؤم ةوسيلهنامه و بهاي پرسشين تحقيق با استفاده از گويهعملكرد سازماني: در ا

رهبري، خط مشي و استراتژي، كاركنان، مشاركت، فرايندها، نتايج مشتري، نتايج كاركنان، 
 .شودنتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد تعريف مي

 هاي تحقيقيافته
 باشد:صورت زير ميهآماري ب ةشناختي نمونوضعيت متغيرهاي جمعيت

 
 شناختي: وضعيت متغيرهاي جمعيت1جدول 

 درصد فراواني فراواني شناختيمتغيرهاي جمعيت
 %60 97 مرد جنسيت

 %40 64 زن

 سن
30-20 44 27,3% 
40-30 88 54,7% 
50-40 27 16,8% 
 %1,2 2 به باال 50

سطح تحصيالت
 %6,2 10 ديپلم

 %26,7 43 فوق ديپلم
 %61,5 99 ليسانس

 %5,6 9 فوق ليسانس

 سنوات خدمت

5-0 45 28% 
10-5 58 36% 
15-10 36 22,4% 
20-15 17 10,6% 
 %3 5 به باال 20

 
فرضيات تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون مورد آزمون قرار 

 ).2(جدول  باشدصورت زير ميهگرفتند كه نتايج آن ب
 
 
 



 انداز پژوهشچشم اي و اشتغال درآموزش فني و حرفه
 

351 
 شناختي) و متغير وابسته(توانمندسازي روان ان متغيرهاي مستقل: سنجش همبستگي مي2جدول 

 (عملكرد سازمان)

متغير متغير مستقل
 پيرسون اسپيرمنفراواني وابسته

sig)(ضريب همبستگيsig)(ضريب همبستگي
000/0 000/0301/0 161265/0 عملكرد شايستگي

000/0 000/0280/0 161268/0 عملكرد داريمعني
000/0 000/0478/0 161508/0 عملكردمختاريخود
000/0 000/0315/0 161363/0 عملكرد ثيرأت

000/0 000/0397/0 161450/0 عملكردتوانمندسازي

 بررسي فرضيات تحقيق
معناداري  ةشناختي و عملكرد سازمان رابط: بين توانمندسازي رواناصلي ةفرضي�

 وجود دارد.
دهد كه ضرايب از طريق آزمون اسپيرمن و پيرسون نشان مي ها،تجزيه و تحليل داده

 و 450/0شناختي و عملكرد سازمان به ترتيب  همبستگي بين دو متغير توانمندسازي روان
است.  α=%1داري باشد، كه كوچكتر از سطح معنيمي 000/0با سطح معناداري  397/0

توانمندسازي درصد اطمينان بين  99توان چنين نتيجه گرفت كه با مي ،بنابراين
 .داري وجود داردمثبت و معني ةو عملكرد سازمان رابطشناختي روان
 ة: بين احساس شايستگي در كاركنان و عملكرد سازمان رابط1فرعي  ةفرضي�

 معناداري وجود دارد.
دهد كه ضرايب مون اسپيرمن و پيرسون نشان ميها، از طريق آزتجزيه و تحليل داده

 265/0همبستگي بين دو متغيراحساس شايستگي در كاركنان و عملكرد سازمان به ترتيب 
 α=%1 داريباشد، كه كوچكتر از سطح معني/. مي000و 000/0با سطح معناداري  301/0و

مينان بين احساس شايستگي درصد اط 99توان چنين نتيجه گرفت كه با مي ،است. بنابراين
 داري وجود دارد.معني ةدر كاركنان و عملكرد سازمان رابط

 ة: بين احساس خودتعييني در كاركنان و عملكرد سازمان رابط2فرعي ةفرضي�
 معناداري وجود دارد.

دهد كه ضرايب ها، از طريق آزمون اسپيرمن و پيرسون نشان ميتجزيه و تحليل داده
غير احساس خودتعييني در كاركنان و عملكرد سازمان به ترتيب همبستگي بين دو مت

 α=%1داري باشد، كه كوچكتر از سطح معنيمي 000/0با سطح معناداري  478/0و 508/0
درصد اطمينان بين احساس  99توان چنين نتيجه گرفت كه با مي ،است. بنابراين

 داري وجود دارد.ت و معنيمثب ةخودتعييني در كاركنان و عملكرد سازمان رابط
 ة: بين احساس معني داري در كاركنان و عملكرد سازمان رابط3فرعي ةفرضي�

 معناداري وجود دارد.
دهد كه ضرايب ها، از طريق آزمون اسپيرمن و پيرسون نشان ميتجزيه و تحليل داده

 268/0يب داري در كاركنان و عملكرد سازمان به ترتهمبستگي بين دو متغير احساس معني
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است.  α=%1داري باشد، كه كوچكتر از سطح معنيمي 000/0با سطح معناداري  280/0و

داري در درصد اطمينان بين احساس معني 99توان چنين نتيجه گرفت كه با مي ،بنابراين
داري وجود دارد.مثبت و معني ةكاركنان و عملكرد سازمان رابط

 ةساس مؤثر بودن در كاركنان و عملكرد سازمان رابط: بين اح4فرعي ةفرضي�
 معناداري وجود دارد.

دهد كه ضرايب همبستگي ها، از طريق آزمون اسپيرمن نشان ميتجزيه و تحليل داده
با  315/0 و 363/0بين دو متغير احساس مؤثر بودن در كاركنان و عملكرد سازمان به ترتيب 

 ،است. بنابراين α=%1داري كتر از سطح معنيباشد، كه كوچمي 000/0سطح معناداري 
درصد اطمينان بين احساس مؤثر بودن در كاركنان و  99توان چنين نتيجه گرفت كه با مي

 داري وجود دارد.مثبت و معني ةعملكرد سازمان رابط

 آزمون تحليل واريانس فريدمن
با استفاده از آزمون تحليل  شناختيبندي ابعاد توانمندسازي رواندر اين قسمت به رتبه

 شود.واريانس فريدمن پرداخته مي
H0باشد.شناختي با هم برابر ميميانگين ابعاد توانمندسازي روان ة: رتب 
H1شناختي با هم تفاوت ميانگين ابعاد توانمندسازي روان ة: حداقل يك زوج از رتب

داري دارند.معني
 

 شناختين براي ابعاد توانمندسازي رواننتايج آزمون تحليل واريانس فريدم .3جدول 
 شدهكاي دو محاسبه آزادي ةدرج داريسطح معني ميزان خطا آزمون ةنتيج

 0H 05/0 000/0 3 079/225رد 
 

درصد) چون سطح  5با پذيرش خطاي ( درصد 95گيري در سطح اطمينان تصميم
در  ،عبارت ديگربه شود.رد مي H0فرض  ،باشد، لذاداري كوچكتر از ميزان خطا ميمعني

ميانگين ابعاد  ةتوان ادعا نمود كه حداقل يك زوج از رتبدرصد مي 95سطح اطمينان 
داري دارند. شناختي با هم تفاوت معنيتوانمندسازي روان

 
 شناختيبندي ابعاد توانمندسازي روانرتبه .4جدول 

رديف ابعاد ميانگين انحراف معيار ميانگين ةرتب بنديرتبه
 1 شايستگي 4011/4 56881/0 28/3 اول

 2 خودتعييني 4995/3 84052/0 72/1 چهارم
 3 معني داري 3183/4 50697/0 18/3 دوم
 4 مؤثر بودن 5921/3 81987/0 82/1 سوم

شود احساس شايستگي داراي بيشترين اهميت و طور كه جدول باال مالحظه ميهمان
باشد.يداراي كمترين اهميت م 4 ةخودتعييني با رتب
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 تك متغيره) tآزمون ميانگين يك جامعه (

مورد بررسي  05/0شده در مورد ميانگين جامعه در سطح خطاي مطرح ةدر اين آزمون فرضي
گيرد. در اين تحقيق از اين آزمون براي تعيين ميزان متغيرهاي توانمندسازي و قرار مي

تايي ليكرت )  5ل استفاده از طيف ( به دلي 3ها با عدد عملكرد استفاده شده است. ميانگين
رد  H0گيري بدين ترتيب است كه در صورتي كه فرضمورد مقايسه قرار گرفته است. نتيجه

دار ميانگين عوامل با حد متوسط در سازمان بوده، و در غير نشان از تفاوت معني ،شود
باشد. اري نميها با حد متوسط در سازمان داراي تفاوت معنادتفاوت ميانگين آن ،صورتاين

 گردد:هاي تحقيق به صورت زير تعريف ميفرضيه

هاي آن) و عملكرد مورد آزمون قرار لفهؤدر اين قسمت متغيرهاي توانمندسازي (و م 
ها تعيين گردد.گيرند تا ميزان وضعيت آنمي
 

 تك متغيره tنتايج آزمون  .5جدول 

 ةدرجt آماره متغير
ف با ميانگين اختالميانگينمعناداري آزادي

 آزمون
حد 
حد باال پايين

8941/00616/1 000/09779/397787/0 052/23160توانمندسازي
3126/14897/1 000/04011/440114/1 256/31160 شايستگي

2394/13972/1 000/03183/431832/1 995/32160داريمعني
 3687/0 000/04995/349948/0 540/7160خودتعييني

4645/07198/0 000/05921/359213/0 164/9160 ثر بودنؤم
0756/02446/0 000/01601/316012/0 743/3160 عملكرد

با  درصد و 5از آنجا كه مقدار احتمال معناداري براي تمام متغيرها در سطح معناداري 
رد شده  3ابر با متغيرها فرض ميانگين بر ةاست؛ براي هم 05/0درصد، كمتر از  95اطمينان 

يعني در سطح متوسط نيستند و با توجه به مقدار اختالف ميانگين متغيرها با مقدار آزمون 
) همگي باالتر از سطح متوسط هستند.3=(متوسط

 گيري نتيجه
متغيره نشان داد كه ميانگين توانمندسازي تك tهاي پژوهش با استفاده از آزمون يافته
هاي يافته باشد.آن و عملكرد سازمان بيشتر از حد متوسط ميهاي لفهؤشناختي و مروان

شناختي كاركنان دهد كه بين توانمندسازي روانموجود از طريق ضريب همبستگي نشان مي
 ةمثبت و معناداري وجود دارد. نتايج اين تجزيه و تحليل با يافت ةو عملكرد سازمان رابط

ييد أو عملكرد را تبين توانمندسازي  ةود رابط)، كه او نيز در پژوهش خ2009گوندال و خان (
دار بين احساس معني ةفرعي اول كه وجود رابط ةباشد. در مورد فرضيكند همسو ميمي
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ترين عنصر توان گفت كه اين ويژگي، مهممي ،ييد شده استأشايستگي و عملكرد سازمان ت

كند افراد ه تعيين ميشناختي است، زيرا داشتن احساس شايستگي است كتوانمدسازي روان
چنين براي انجام دادن كاري دشوار خواهند كوشيد و پشتكار خواهند داشت يا خير؟ هم

شناختي از طريق آزمون هاي توانمندسازي روانلفهؤبندي ماحساس شايستگي در رتبه
) 2009( خان هاي گوندال وباشد اين نتايج با يافتهاول را دارا مي ةفريدمن از نظر اهميت رتب

 باشد. همسو مي
ثر بودن و ؤدهد كه بين احساس مهاي موجود از طريق ضريب همبستگي نشان مييافته

ثر ؤاحساس م ةداري وجود دارد. به عبارتي با افزايش نمرمثبت و معني ةعملكرد سازمان رابط
ا ثر بودن در محيط سازمان يؤيابد. با احساس معملكرد سازمان نيز افزايش مي ةبودن، نمر

يابد. ثير و كارايي افراد سازمان افزايش ميأوجود آمدن اثر مثبت وظايف فرد در سازمان، تبه
 باشد. ) همسو مي2009( هاي گوندال وخاناين نتايج با يافته

دهد كه دار بودن و عملكرد سازماني، نتايج نشان ميارتباط بين احساس معني ةدر زمين
دست آمده است. زماني كه كاركنان احساس هاري بدمثبت و معني ةبين دو متغير رابط

كنند، كنند و كارشان را مهم تلقي ميكنند اهداف شغلي مهم و باارزشي را دنبال ميمي
شوند و از پيگيري اهداف مطلوب، پشتكار بيشتري نشان بيشتر به آن متعهد و مرتبط مي

هاي باشد. همچنين يافتهي) همسو م2009( هاي گوندال وخاندهند. اين نتايج با يافتهمي
مثبت و  ةعملكرد سازمان رابط دهد كه بين احساس خودمختاري وپژوهش نشان مي

عملكرد  ةاحساس خودمختاري نمر ةداري وجود دارد. به عبارت ديگر، با افزايش نمرمعني
يابد.سازمان افزايش مي

 يشنهاداتپ
گيري به كاركنان خود، ران منابع انساني سازمان با دادن آزادي عمل و قدرت تصميممدي�

احساس نفوذ، اعتماد به نفس و قبول مسئوليت را در آنها تقويت كنند كه نهايتاً منجر به 
شود.بهبود احساس توانمندي كاركنان مي

كتي را در مديران در سازمان تفويض اختيار بيشتر و اعمال سيستم مديريت مشار�
مديريت خود قرار داده تا با درگير كردن كاركنان آنها را به اهميت وظايف  ةشيو ةلوحسر

شان آگاه سازند.و نقش
منظور افزايش احساس بازخورد مثبت به كاركنان در مورد چگونگي انجام كارها به ةارائ�

يب كه آغاز و بخشي به مشاغل بدين ترتشايستگي و تغيير در فرايندهاي كاري و هويت
شود.انجام آن مشخص باشد. چنين امري منجر به ارتقاء احساس خودتعييني مي

منظور افزايش گيري سيستم پيشنهادات بهمديران سطوح مختلف در سازمان با بهره�
 وجود آورند.گيري احساس توانمندي بيشتري در آنها بهدخالت كاركنان در فرايند تصميم

راهبردها و  ةازمان كاركنان خود را به مشاركت در توسعمديران منابع انساني س�
هاي سازمان تشويق نمايند.ريزيبرنامه
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 چكيده 
و تغييرات سريع در محتواي درسي اين اي هاي فني و حرفهبا توجه به گسترش روزافزون آموزش 

رو هستند و در هروب ميزياد و گسترده مطالب علبا حجم  ، كارآموزان اين مراكز هموارههارشته
 همواره ،خود فرا گيرند، لذا ةحافظ ةبا تكيه بر قو فقط اين مطالب را ميتوانند تمانتيجه نمي
. هدف از باشدميكيد أمورد ت كيفيت آموزشي ءجهت ارتقامختلف يادگيري  هايشيوهاستفاده از 
با  مشهداي كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه يادگيري هايبررسي سبك تحقيقانجام اين 
از كه در آن است از نوع توصيفي  تحقيق. اين باشدميسيلور، استرانگ و پريني  مدلاستفاده از 

مشهد، تعداد اي ي مختلف مراكز فني و حرفههادر رشته كارآموزيمشغول به كارآموز  450ميان 
. ابزار اندساده انتخاب شده گيري تصادفيش نمونهرو عنوان نمونه با استفاده ازهنفر ب 100
يادگيري به  هايباشد كه در آن سبكميسيلور، استرانگ و پريني  ةنامپرسش هاآوري دادهجمع

با استفاده از  ها. دادهشوندميتقسيم بين فردي و خوداظهارگر  ،استنباطي ،يابتسلط چهار سبك
 ةنموننفر  100 ميان. از اندهو تحليل قرار گرفت آمار توصيفي و اسنتباطي مورد تجزيه

 صنعت ةشاخدرصد) در  58( دهندگانپاسخ اكثر و مذكردرصد  61، در اين تحقيق كنندهشركت
 يها، سبككارآموزان به ترتيبترين سبك يادگيري در بين . فراوانهستند آموزيمهارتدر حال 

آماري ارتباط معناداري بين  هايآزمون .دباشنيمياب، بين فردي، استنباطي و خوداظهارگر تسلط
كه بين سبك يادگيري و سن، درحالي ،دهندميننشان  كارآموزانو جنسيت  يادگيريسبك 
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 مقدمه 
ترين شناسي امروز و در عين حال يكي از مشكلدر روان هاترين زمينهادگيري يكي از مهمي

). براي يادگيري تعاريف متفاوتي 1389هرگنهان و السون،( مفاهيم براي تعريف كردن است
) معتقد است: يادگيري عبارت است از 1992( سيف به نقل ازهيلگارد .ارائه شده است
پيوندد. براي ايجاد اين ميفرد بر اثر تجربه به وقوع  ةر كه در رفتار بالقوپايدا تغييرات نسبتاً

ثر در ؤباشند. يكي از عوامل مميتغييرات و يا همان يادگيري عوامل مختلفي دخيل 
اما ميزان و  ،توانايي يادگيري دارند هاي يادگيري است. اگرچه تمام انسانهاروشيادگيري، 

ترين باشد. شايد يكي از مهممييتي يكسان، متفاوت عتي در موق، حهاادگيري انساني ةنحو
كنند كه در برخورد با ميتعيين  هاروشي يادگيري متفاوت آنان باشد. اين هاروشداليل آن 

همكاران،  كلباسي و( كندمييك موقعيت، فرد چه مدت، به چه چيز و به چه ميزاني توجه 
). 1380سيف، ( گيري فرد اشاره دارد نه كميت آني يادگيري به كيفيت يادهاروش). 1387
و رفتارهايي هستند كه افراد در يك موقيعت براي  هاي يادگيري باورها، رجحانهاروش

يي اشاره دارد هاروشمفهوم سبك يادگيري به  ،كنند. همچنينمياستفاده  هايادگيري از آن
آورند كه آنان را ميوجود هي را براي خود بگيري از آنها مفاهيم، قوانين و اصولكه افراد با بهره

توان مي ،). لذا1388نجفي به نقل از كلب،( كنندميي جديد هدايت هادر برخورد با موقيعت
كيد دارند. از طريق أي يادگيري بر چگونگي يادگيري تهاگيري نمود كه سبكنتيجه
ترجيحاتشان را براي  توان روش يادگيري افراد و چگونگيميي يادگيري است كه هاسبك

سيلور و ( ثر بر رفتارهاي يادگيري آنان بررسي نمودؤانواع مشخصي از فرايندهاي تفكر م
 ).2005همكاران، 

ي آموزشي مورد توجه قرار گرفته، هاي اخير در پژوهشهايكي از موضوعاتي كه در سال
پردازند. ميطلب يي به فراگيري مهاگيري از چه سبكادگيرندگان با بهرهه ياين است ك

 به سه گروه تقسيم نمود:را  هاتوان آنميي يادگيري داراي انواع گوناگوني هستند و هاسبك
ي شخصيتي و هيجاني يادگيرنده، پشتكار، تنها كار هاويژگي ةبرگيرندالف) سبك عاطفي: در

بك ب) س ي بيروني است.هاكنندهكردن و پذيرش يا رد تقويتكردن يا با ديگران كار
ثر بر ؤواكنش فرد به محيط فيزيكي م ةبرگيرندشناختي دارد و درزيست ةفيزيولوژيك: جنب

ي ذهني است كه از طريق هايادگيري اوست. ج) سبك شناختي: شناخت نسبت به فعاليت
كند و به صورت رمز در ميي گوناگون تغيير هاشود، از راهميآنها، اطالعات از حواس دريافت 

 (سيف، شودميبعدي از حافظه بازيابي  ةدر حافظه ذخيره و براي استفادآيد. سپس مي
كند كه همان سبك ميي متفاوت استفاده هاروش). براي انجام اين اعمال، فرد از 1380

ي هاروشعبارتند از  هاترين آنو مهم اندبسيار متنوع هاروشيادگيري شناختي اوست. اين 
ي هاروش). 2001(ولفولك،  مليأي تكانشي و تهاروش ،زمينه وابسته به زمينه و ناوابسته به

ي هاروشديداري،  ةكننددر برابر پردازش ميكال ةكنندي پردازشهاروشسازي، مفهوم
زاده به نقل ولي( گراييگرايي در مقابل خردي سنتهاروشپذيري، ناپذيري و انعطافانعطاف

پور سعيدي( كننده و انطباق يابندها، واگرا، جذبي يادگيري همگرهاروش)، 1386از خاكسار
 ياب، استنباطي، خوداظهاري و بين فرديي يادگيري تسلطهاروش) و 1995به نقل از كلب، 
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بندي اخير استفاده شده است. سيلور ). در اين پژوهش از دسته2005ان، سيلور و همكار(

گيرد كه هر مرحله معرف يك ميصورت اي چهار مرحله ةمعتقد است يادگيري در يك چرخ
 دوم ذهنيت بخشيدن به احساسات، ةمرحل اول حس كردن، ةادگيري است. مرحلي ةشيو
) دو بعد و چهار 2005( چهارم تفكر كردن. سيلور ةسوم بصيرت و انتزاع كردن و مرحل ةمرحل
 ادگيري حس كردن در مقابلي ةشامل شيو ،ادگيري را معرفي كرده است. بعد نخستي ةشيو

شهود كردن و بعد دوم شامل احساس كردن در مقابل تفكر كردن است. از تركيب دو به دوي 
 آيد كه عبارتند از:ميوجود هروش يادگيري ب ي يادگيري چهارهاشيوه

 ي حسيهايادگيرنده�
روش

 ةاين روش از دو شيو :1يابي تسلطهاتفكري، يا يادگيرنده ي
 ،گيرندميفرادي كه از اين روش بهره گيرد. اميادگيري حس كردن و تفكر شكل ي

و  هاكيد بيشتر آنها بر كارهاست تا ايدهأدهند و تميكارهاي دستي و فني را ترجيح 
اشخاص. آنان نيازمند فعال بودن، انجام دادن، ديدن نتايج ملموس تالششان و نظارت 

 داشتن بر كار هستند. 
اين روش از دو  :2ستنباطيي اهاشهودي، يا يادگيرنده ي ي فكري هايادگيرنده�

ي فكري هاگيرد. يادگيرندهميادگيري تفكر كردن و شهود شكل ي ةشيو
ش

شهودي   
يافته و منظم در يادگيري دارند و به افراد و كارها سازمان و رويكردي منطقي، سازمان

كنند و ميدهي نظرها وقت صرف ريزي كردن و سازمانبخشند. آنان در برنامهميساختار 
 كنند.ميبع ضروري را قبل از آغاز كار روي تكاليف معين منا

ي احساسي هايادگيرنده�
ز
اين روش از  :3ي خوداظهارگرهاشهودي، يا يادگيرنده ي 

ي احساسي هاگيرد. رويكرد يادگيرندهميادگيري احساس كردن و شهود شكل ي ةدو شيو و
ي ها، ايجاد راه حلهاهكه آنان مشتاق كشف ايددگيري عبارت است از اينه ياشهودي ب 

الت معنوي هستند. عالئق آنان متنوع و كمسائل و مش ةالت و بحث درباركجديد براي مش
ا امكان استفاده از ه يدهند كمييي را ترجيح هابيني است. اما آنان فعاليتپيشقابلغير

شود.  فرد انجامهصورت منحصر بقدرت ادراك و تصورشان را ميسر سازد و يا اين كه به
 كننده است.تكاليف يكنواخت، تكراري و عادي برايشان كسل

ي حسي هايادگيرنده�
ري
اين روش از دو  :4ي بين فرديهااحساسي، يا يادگيرنده ي 

ي حسي هاگيرد. يادگيرندهميادگيري حس كردن و احساس شكل ي ةشيو
ن

احساسي  ي 
از مسائلي كه  نسبت به احساسات خودشان و ديگران حساس هستند، آنان آگاه بودن

شخصي و نظرات ترجيح اي غيرهگذارد را بر واقيعتميثير أبر حيات افراد ت مستقيماً
 دهند.مي

آن است كه  ةدهندي يادگيري نشانهاروششده در مورد ي انجامهانتايج پژوهش 
تحصيلي ارتباط دارند. مردان  ةي يادگيري گوناگون با جنس، سطح تحصيالت و رشتهاروش
 كنندميتر عمل مليأت عيني تمايل دارند، در حالي كه زنان معموالً ةبه تجرب بيشتر

1. Sensing – Thinking Learners, or Mastery Learners(ST) 
2. Intuitive – Thinking learners, or Understanding learners (NT) 
3. Intuitive – Feeling learners, or Self - Expressive learners (NT) 
4. Sensing – feeling Learners, or interpersonal Learners (SF) 
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ي هاروشدهد كه ميان مي) نشان 1385( پژوهش همايوني  ). نتايج1985، 1ويتكين(

ي رياضي و هاتحصيلي آنان رابطه وجود دارد. دانشجويان رشته ةيادگيري دانشجويان و رشت
كننده و را و دانشجويان پزشكي از روش يادگيري جذباز روش يادگيري واگ فني غالباً

) در 1378( كنند. نوقائيمييابنده استفاده دانشجويان علوم انساني از روش يادگيري انطباق
 ةآموزان رشتاين نتيجه رسيد كه دانشبه تحصيلي  ةي يادگيري و رشتهاروشبررسي ارتباط 

رياضي  ةآموزان رشتدانش كننده،تجربي بيشتر از روش يادگيري جذبعلوم
ش

فيزيك بيشتر  ي 
آموزان علوم انساني بيشتر از روش يادگيري انطباق يابنده از روش يادگيري واگرا و دانش

كه روش يادگيري دانشجويان  اند) بيان كرده1995( كنند. وايتينگتن و همكارانمياستفاده 
كننده و دانشجويان فيزيكي جذبي علوم هاعلوم انساني و اجتماعي واگرا، دانشجويان رشته

فني 
م
شناختي ميان سبك ة) پژوهشي در مورد رابط1390موسوي، ( مهندسي همگرا است. ي 

مختلف علوم انساني، پزشكي، فني  ةدر چهار رشت
و
مهندسي و هنر انجام داد. نتايج اين  ي 

بيشتر  دهد كه بيشتر دانشجويان علوم انساني داراي سبك انطباق يابنده،ميپژوهش نشان 
مهندسي داراي سبك  ي كننده، بيشتر دانشجويان فني دانشجويان پزشكي داراي سبك جذب

) در 22002فلدر،( كننده و بيشتر دانشجويان هنر داراي سبك همگرا هستند.واگرا و جذب
دانشگاهي خود را بر  ةالتحصيالن دانشگاه دريافتند دانشجوياني كه رشتپژوهشي بر روي فارغ

ي هااكثرا در زمينه ،اندي شناختي خود انتخاب كردههاو سازگاري با سبكحسب عالقه 
ولي دانشجوياني كه بدون توجه به  .اندشان را انتخاب كردهخود نيز حرفه ةمربوط به رشت

 ةيي غير از رشتها، در زمينهاندرشته كرده و در دانشگاه پذيرفته شدهيشان انتخابهاسبك
اول توجه بيشتري  ةدهد كه دانشجويان دستمي. اين امر نشان كار هستندخود مشغول به

 نسبت به بقيه در مورد انتخاب شغل و كار خود دارند.
هدف اصلي خود را بر روي  ،شده كه به آنها اشاره گرديدي انجامهااكثر پژوهش

ه كه بيشتر ب ميرسي غيرهاآموزش ةو كمتر در زمين اندمتمركز نموده ميي رسهاآموزش
رسد كه انجام پژوهش در اين مينظر هباشند، انجام شده است، لذا بميآموزي صورت مهارت

ي مهارتي سازمان آموزش هاآموزش ةي مهم در زمينهاباشد. يكي از سازمانمي ميزمينه الزا
اصلي: صنعت، خدمات  ةي خود را در سه شاخهاآموزش ،باشد. اين سازماناي ميفني و حرفه

ي هاسبك ةدهد. از آنجايي كه تا كنون پژوهشي در زمينميزي براي متقاضيان ارائه و كشاور
گونه صورت نپذيرفته است، هيچاي ثيرات آن در نظام آموزش فني و حرفهأيادگيري و ت

ي هاشده از سوي كارآموزان با سبكي مهارتي انتخابهااطالعي از ميزان تناسب رشته
مهارتي در مراكز آموزش  ةانتخاب رشت ةشد و با توجه به نحوبامييادگيري آنان در دست ن

از روي اجبار  رشته بدون شناخت و بعضاًكه در بسياري از موارد اين انتخاباي فني و حرفه
مهارتي از سوي كارآموزان بر اساس  ةمالك انتخاب رشت ،باشد و در بعضي موارد معدودمي

باشد، مشكالت و مسائلي از ميبر قواي ذهني  كيدأمناسب در آزمون ورودي و ت ةكسب نمر
مستقيم طور غيرهتحصيل و حتي بمهارتي و ترك ةقبيل افت تحصيلي، عدم موفقيت در رشت

ال ؤپژوهش حاضر در صدد است تا به اين س ،بيني است. بنابراينشكست شغلي قابل پيش

1. witkin 
2. felder 
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وجود دارد يا اي رابطهنسيت جسن و  مهارتي، ةپاسخ دهد كه آيا ميان سبك يادگيري و رشت

كمك نمود تا با اي توان به كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفهميخير؟ از اين طريق 
مهارتي خود اقدام نمايند، تا  ةي يادگيري خود در انتخاب رشتهاشناخت هر چه بيشتر سبك

 تر گردند.در امور تحصيلي و شغلي خود موفق

 االت پژوهشؤس
 ال اصليؤس

 نمايند؟ميمشهد از چه سبكي براي يادگيري استفاده اي مراكز فني و حرفهكارآموزان 

 االت فرعيؤس
 آيا بين سبك شناختي كارآموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟ .1
 آيا بين سبك شناختي كارآموزان با سنين مختلف تفاوت معناداري وجود دارد؟ .2
 تحصيالت مختلف تفاوت معناداري وجود دارد؟آيا بين سبك شناختي كارآموزان با  .3
 ي كارآموزي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد؟هاآيا بين سبك شناختي كارآموزان با رشته .4

 شناسي روش
ها و ماهيت پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. بستگي به هدف پژوهشانتخاب روش و نوع  

و  هاهدف ،تصميم گرفت كه ماهيت موضوع وهشپژتوان در مورد نوع مي ميهنگا ،بنابراين
مشخص باشد. همچنين سؤاالت و فرضيات پژوهش از عوامل  پژوهش ةنيز وسعت دامن

االت، روش خودسنجي كارآموزان ؤمنظور پاسخ به سبه د.نباشمي پژوهشروش  ةكنندتعيين
به عبارت  .اشدبپيمايشي ميتوصيفي  پژوهشروش اين  ،بنابراينمورد استفاده قرار گرفت، 

ها براي بررسي پيامدها يابي از نظرات افراد و گروهديگر، در روش پيمايشي يا مطالعات زمينه
منظور گردد. اين روش پژوهش بهميهاي آموزشي استفاده ها و دورهو اثرات برنامه، طرح

 ،دليل شود. به همينميتوزيع يك پديده معين انجام  ةپژوهشي در زمين ةتوصيف يك جامع
 ةكند، بلكه، تنها به چگونگي آن در جامعميپژوهشگر در مورد علت وجودي توزيع بحث ن

آماري  ةدر اين پژوهش جامع). 1380(دالور،  كندپردازد و آن را توصيف ميميمورد پژوهش 
اي هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفهباشند كه در دورهميكارآموزاني  ةشامل كلي

از حجم  %25در حدود  ،در اين تحقيق .باشدمينفر  450كه تعدادشان  اندشركت كرده
حجم فراواني  )1( . در جدولاندتحقيق انتخاب شده ةعنوان نموننفر به 100جامعه معادل 
 شده ذكر شده است. آوريهاي جمعنامهپرسش ي كارآموزي و تعدادهارشته نمونه بر حسب

 واني جامعهفرا .1جدول
 

 

 

 خدمات صنعت آموزيكار ةرشت
 219 231 فراواني

 42 58 شدهآوريهاي جمعنامهپرسش
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 هاروش و ابزار گردآوري داده

كه  طوريميداني استفاده شده است. به اي وخانهها از دو روش كتابآوري دادهجمع جهت 
كتب  ةها و مطالعپژوهش و مباني نظري آن با مراجعه به كتابخانه ةجهت دستيابي به پيشين

سبك  ةنامپرسشاز  نيز ميداني ةدر مرحل ه وو مقاالت مرتبط اطالعاتي گردآوري شد
باشد كه هر گويه مي 20الذكر داراي فوق ةنامپرسش. استفاده شده است يادگيري سيلور

 . استگويه داراي پنج مقياس 

 مهناپرسشروايي 
 ،مربوط به از روايي محتوايي استفاده شده است. بدين ترتيب ةنامپرسشبراي تعيين روايي 

شده در اختيار اساتيد راهنما، مشاور و كارشناسان مراكز آموزش فني و طراحي نامهپرسشكه 
االت ؤنظرات اين متخصصان و نيز همبستگي س ةاي مشهد قرار گرفت و بر پايحرفه

 اصالحات الزم در آن صورت گرفت. ،االت پژوهشؤاز س هاتبعيت آنو  نامهپرسش

 نامهپرسشپايايي 
مقدار  ،ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده استنامهپرسشدست آوردن پايايي هبراي ب
 باشد.ميدرصد است كه عدد قابل قبولي جهت انجام تحقيق  91آمده دستهبپايايي 

 هاروش تجزيه و تحليل داده
ي آمار توصيفي شامل: فراواني، هاروشاز  هامنظور بيان توصيفي دادهبه ،در اين پژوهش

درصد، ميانگين، انحراف استاندارد، رسم نمودار و جداول استفاده شده است و در سطح آمار 
  هاي مستقل استفاده شده است.براي گروه tاالت از روش آزمون ؤمنظور پاسخ به ساستنباطي به

 پژوهش هايهيافت
پژوهش به شرح زير حليل به تفكيك هر يك از سؤاالت هاي حاصل از اين تجزيه و تيافته 

 باشد:مي

 ال اصلي ؤس 
اساس ميانگين و بر هانامهپرسشال پس از تجزيه و تحليل آماري ؤبراي پاسخ به اين س

كارآموزان مراكز توان گفت كه سبك يادگيري رايج در مي) 2( انحراف معيار بر اساس جدول
ياب، بين فردي، استنباطي و مشهد به ترتيب عبارت است از: تسلطاي فني و حرفه
 خوداظهارگر.

انحراف استانداردميانگيننمونهي يادگيريهاسبك
 2,2 10016,4 يابتسلط

 1,8 1009,8 بين فردي
 1,3 1007 استنباطي

 1,6 1006,7 خود اظهارگر
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 نمونه توزيع جنسيت افراد

 توزيع فراواني برحسب جنسيت .3جدول
شاخص آماري

 درصد فراواني جنسيت
 39 39 زن
 61 61 مرد
 %100 100 جمع

 
درصد  39توزيع جنسيت به ترتيب شامل  ،شود) مشاهده مي3( كه در جدولطورهمان

 باشد. درصد مردان مي 61زنان و 

 توزيع تحصيالت افراد نمونه
 ي نمونه بر حسب ميزان تحصيالتتوزيع فراوان .4جدول

 شاخص آماري
 درصد فراواني تحصيالت

 53 53 ديپلم و زير ديپلم
 47 47 ديپلم تا كارشناسي

 100% 100 جمع كل
 

 47درصد نمونه داراي تحصيالت ديپلم و كمتر،  53دهد كهمي) نشان 4( اطالعات جدول
م به ذكر است كه از افراد نمونه يك باشند. الزميدرصد داراي تحصيالت ديپلم تا كارشناسي 

لحاظ افزايش اعتبار محاسبات در گروه ارشد بود كه بهنفر داراي تحصيالت كارشناسي
 كارشناسي ادغام گرديد. 

 ي آموزشي افراد نمونههاتوزيع رشته
 

 توزيع فراواني نمونه بر حسب رشته كارآموزي .5جدول 
شاخص آماري

 درصد فراواني پست سازماني
 58 58 نعتص

 29 42 خدمات
 %100 100 جمع كل
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 42نفر از افراد نمونه در رشته صنعت،   58شود مي) مشاهده 5( طور كه در جدولهمان

 باشند. ميخدمات، مشغول به تحصيل  ةنفر در رشت

 توزيع ميزان سن نمونه
 توزيع نمونه بر حسب سن .6جدول 

شاخص آماري
 درصد فراواني سنوات خدمت

35-15 74 74 
 26 26 36-باالتر

 %100 100 جمع كل
 

درصد  74شود توزيع سن افراد به ترتيب شامل ) مالحظه مي6( طور كه در جدولهمان
 باشد. سال مي 36-درصد بين باالتر  26سال،  15-35بين 
االت پژوهش پاسخ ؤدر اين بخش با استفاده از آمار استنباطي تالش شده است كه به س 

از آزمون آماري  (نظير جنسيت و ... ) هابراي تعيين تفاوت ميان گروه ،منظوربدين .داده شود
T مستقل استفاده شده است. هايبراي گروه 
 
 : آيا بين سبك يادگيري كارآموزان با جنسيت مختلف تفاوت معناداري وجود دارد؟1ال ؤس

 
توان فرض صفر را مين ،تتر اسبزرگ 05/0كه از آلفاي  0,34با توجه به سطح معناداري  

گيريم كه تفاوت بين ميانگين دو گروه كارآموزان ميدرصد اطمينان نتيجه  95رد كرد و و با 
بين سبك يادگيري دو  ،به عبارتي .خانم و آقا در خصوص سبك يادگيري معنادار نيست

 گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. 

 ارآموزان دختر و پسرهاي مستقل، كدر گروه  tنتايج آزمون .7جدول
 tارزش  انحراف استاندارد ميانگين تعداد هاگروه

 0,34 3,94 6,93 39 خانم
 4,03 6,81 61 آقا

 
 آيا بين سبك يادگيري كارآموزان با تحصيالت مختلف تفاوت معناداري وجود دارد؟  :2ال ؤس

 
ده است، با توجه به هاي مستقل استفاده شبراي گروه tال از آزمون ؤبراي پاسخ به اين س

) 1,96( درصد 95بحراني جدول در سطح اطمينان  t) از 2,53( شدهمحاسبه tاينكه ارزش 
شود و فرض تحقيق مبني بر اينكه بين سبك شناختي ميلذا فرض صفر رد  .تر استبزرگ

 ،) تفاوت وجود داردديپلم تا كارشناسي -ديپلم و زير ديپلم( كارآموزان با تحصيالت مختلف
گردد. به اين ترتيب كه افراد با تحصيالت ديپلم و كمتر از سبك استنباطي استفاده ميييد أت
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كه كارآموزان با تحصيالت دانشگاهي از سبك خوداظهارگر براي يادگيري حاليدر .كنندمي

 كنند.مياستفاده 

  كارآموزان با تحصيالت مختلف tنتايج آزمون  .8جدول
 لم تا كارشناسي ) در خصوص سبك يادگيريديپ -ديپلمديپلم و زير(

tارزش انحراف استانداردميانگينتعداد هاگروه
 2,53 4,12 7,45 53 ديپلم و زيرديپلم 
 3,85 6,19 47ديپلم تا كارشناسي

 
ي كارآموزي متفاوت تفاوت معناداري هاآيا بين سبك يادگيري كارآموزان با رشته: 3ال ؤس

 وجود دارد؟
 

با توجه به  .هاي مستقل استفاده شده استبراي گروه tال از آزمون ؤخ به اين سبراي پاس
) 1,96( درصد 95بحراني جدول در سطح اطمينان  t) از -2,29( شدهمحاسبه tاينكه ارزش 

شود و فرض تحقيق مبني بر اينكه بين سبك شناختي ميفرض صفر رد  ،تر استبزرگ
 ،به عبارت ديگر .گرددميييد أت ،ختلف تفاوت وجود داردي كارآموزي مهاكارآموزان با رشته

 ،صنعت، خدمات ةي شاخهابين سبك يادگيري كارآموزان مشغول به تحصيل در رشته
ي صنعت از سبك هاتفاوت معناداري وجود دارد. به اين ترتيب كه كارآموزان شاغل در رشته

ي خدمات هاتحصيل در رشته كنند و كارآموزان شاغل بهميفاده تياب اسيادگيري تسلط
 كنند.ميبيشتر ازسبك استنباطي استفاده 

 ي كارآموزي مختلف در خصوص سبك يادگيريهاكارآموزان با رشته tنتايج آزمون  .9جدول 
 tارزش  انحراف استاندارد ميانگين تعداد هاگروه

 -2,29 3,81 6,33 58 صنعت
 3,98 7,47 42 خدمات

 
 يادگيري كارآموزان با سنين متفاوت تفاوت معناداري وجود دارد؟آيا بين سبك  :4ال ؤس

 
براي گروههاي مستقل استفاده شده است، با توجه  tبراي پاسخ به اين سئوال از آزمون 

) 1,96(درصد 95بحراني جدول در سطح اطمينان  t) از 2,64(محاسبه شده tبه اينكه ارزش 
تحقيق مبني بر اينكه بين سبك شناختي  شود و فرضميبزرگتر است، لذا فرض صفر رد 

گردد، به عبارت ديگر بين سبك ميكارآموزان با سنين مختلف تفاوت وجود دارد تاييد 
يادگيري كارآموزان با سنين متفاوت تفاوت معناداري وجود دارد. به اين ترتيب كه كارآموزان 

كنند و كارآموزان مياده و كمتر از سبك يادگيري استنباطي و خود اظهارگر استف 35با سن 
 كنند.ميسال بيشتر از بين فردي و تسلط ياب استفاده  35با سن بيشتر از 
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 سبك يادگيريكارآموزان با سنين متفاوت در خصوص  tنتايج آزمون  .10 جدول

 tارزش  انحراف استاندارد ميانگين تعداد هاگروه
 3,58 6,19 26 و باالتر 36 2,64 3,98 7,47 74 35- 15

 گيريبحث و نتيجه
موزان به ترتيب از بيشترين ميانگين داراي سبك آدهد كه كارميي پژوهش نشان هايافته 

باشند مي )6,7گر(و خود اظهار )7( استنباطي )،9,8( بين فردي )،16,4( يابيادگيري تسلط
نظر قي بهاين نتايج منط ،ايموزش موجود در مراكز فني و حرفهآكه با توجه به ساختار 

ييد أبه اين سبك و سياق ت البته نه دقيقاً ،اين نتيجه به نوعي در تحقيقات مشابه ميرسد.
 تقريباً )1999( فان و همكاران )،2006( كه در پژوهش دياز و كارتنالطوريبه شده است،

دهد كه بين سبك يادگيري ميديگر اين پژوهش نشان  ةيافت مده است.آاين نتيجه به دست 
بيگي و گرفته توسط عليي صورتهاولي در پژوهش ،داري وجود نداردتفاوت معنا نسيت،و ج

طوري به .خالف اين مطلب ثابت شده است ،در مورد دانشجويان كشاورزي )1390( همكاران
دار وجود دارد و اغلب دانشجويان دختر از سبك كه در سبك يادگيري و جنسيت تفاوت معنا

ينه و اغلب دانشجويان پسر از سبك يادگيري مستقل از زمينه يادگيري وابسته به زم
ي يادگيري و سطح هاداري بين سبكمعنا طنتاج اين پژوهش ارتبا ،برخوردارند. همچنين

گرفته ي صورتهاتحصيلي نشان داد و اين ارتباط نيز در پژوهش ةرشتو  سن تحصيالت،
مشاهده شده  )1386( زادهو ولي )1385( همايوني )،2005( تيمونس )،2006( توسط ديويز

 است.

 پژوهش هايپيشنهادهايي بر اساس يافته
وري ي يادگيري در افزايش بهرههاشود با توجه به نقش كليدي سبكميپيشنهاد �

پذيرش كارآموزان با توجه سبك يادگيري و نيازهاي شغلي اي ي فني و حرفههاآموزش
 ي مربوطه صورت پذيرد. هارشته

ي شناختي كارآموزان و هاپژوهش آزمايشي جهت بررسي ارتباط ميان سبكانجام يك �
كي از داليل افت تحصيلي كارآموزان تحميل سبك ي كهي شناختي مربيان، چراهاسبك

 باشد.مييادگيري مربيان به كارآموزان 
آموزشي به  ةي يادگيري كارآموزان قبل از شروع دورهااطالعات مربوط به سبك ةارائ�

 ي فردي در ميان كارآموزان.هادر جهت توجه مربيان به تفاوتمربيان 
عنوان يك عامل هي شناختي بايستي بها) معتقد است كه سبك1985( ويتكن�

ي هابا توجه به سبك ،بنابراين .حساب آورده شودكننده در موفقيت شغلي بهبينيپيش
 د.توان آنان را براي انتخاب شغل ياري نموميشناختي كارآموزان 

ثر در ميزان ؤعنوان يك عامل مهي شناختي بهاتوان از سبكميدر پذيرش كارآموز �
 آموزشي استفاده نمود. ةپيشرفت تحصيلي كارآموز در طول دور
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ثر بر رضايت آموزشي كارآموزان ؤبررسي عوامل انگيزشي م
موردي:  ةمطالع،ياحرفهسسات كارآموزي آزاد فني و ؤم

 ي آزاد گرگانهاآموزشگاه
 -----پررنگ)  pt. 16نازنين (يك سطر فاصله -----

 اعظم فخرالديني1
 فرهاد شادكام2

 چكيده 
ي هايروي انساني و ايجاد زمينهآموزي با هدف توانمندسازي نرتمهافرهنگ  ةتوسع

ترين عوامل استقالل و ي شاغلين، از مهمهارتمهامناسب اشتغال و نيز ارتقاء 
موريت أكشور با م ياحرفهسازمان آموزش فني و  ،خودكفايي كشور است. در اين راستا

، و فناوري رتمهادر چارچوب نظام آموزش  ياحرفهي هاارتقاء سطح شايستگي
ي هاعنوان يكي از راهبردهرا ب ياحرفهسسات كارآموزي آزاد فني و ؤثر از مؤحمايت م

كوشند تا با هدف نيز مي ياحرفهي آزاد فني و هااساسي خود برگزيده است. آموزشگاه
ي هامزيت ةي عملي متقاضيان، ضمن ايجاد و توسعهارتمهاارتقاء سطح دانش فني و 

سبت به سايرين، بيشترين جذب و نگهداشت كارآموز را داشته باشند و با رقابتي خود ن
ي آموزشي خود به سود بيشتري نيز دست يابند. اين هارونق بخشيدن به فعاليت

ثر بر رضايت آموزشي كارآموزان، ؤپژوهش سعي دارد تا با بررسي عوامل انگيزشي م
عنوان نتايج تحقيق به به د آنهاي مذكور و پيشنهانسبت به شناسايي مزيت

اقدام نمايد. در اين پژوهش از روش ميداني و اسنادي استفاده شده است و  هاآموزشگاه
ساخته كه روايي آن با مراجعه به خبرگان و پايايي آن محقق ةنامبا استفاده از پرسش

آوري داده و سپس نيز توسط آزمون آلفاي كرونباخ به اثبات رسيده نسبت به جمع
 دست آمده از اين پژوهش حاكي از آنهتجزيه و تحليل آن اقدام شده است. نتايج ب

مربي آموزشي بوده و عوامل: محيط  رتمهاثرترين عامل رضايت كارآموزان، ؤست كه ما
رساني آموزشگاه از ديگر ريزي و اطالعآموزشي، امكانات آموزشي و سطح كيفي برنامه

دوره در ميزان  ةنقش عامل هزين ،ن پژوهشاي باشند. ضمناًميثر ؤعوامل م
 مندي كارآموزان را ضعيف ارزيابي نموده است.رضايت

 
، عوامل ياحرفهسسات كارآموزي آزاد فني و ؤآموزي، مرتها: ميكليد واژگان

 -----نازك)  pt. 10نازنين (سطر فاصله 2 -----.انگيزشي، رضايت آموزش

                     Email:BaranTabestani77@yahoo.comگرايش پژوهشگري، ، . دانشجوي كارشناسي علوم اجتماعي1
 .اي گلستانكل آموزش فني و حرفه ةريزي اداركارشناس پژوهش و برنامه،ارشد مديريت فناوري اطالعات. دانشجوي كارشناسي2
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  مقدمه
منابع انساني و تربيت  ةعنوان ابزار مهم توسعبه ياحرفهي فني و هااز آنجايي كه آموزش 

گونه بديهي است رضايت كارآموزان اين ،اي داردماهر، جايگاه ويژهنيروي انساني ماهر و نيمه
ال اساسي ؤرتي داشته است. سهاي مهاوري آموزشسزايي در افزايش بهرهثير بهأت هاآموزش

 هاكدامند؟ اين آموزش ياحرفهثر بر رضايت كارآموزان فني و ؤشي مآن است كه عوامل انگيز
نيروي انساني  به توسعة ،در كارآموزان منجر شودابتكار و نوآوري  ،خالقيت ،چنانچه به ارتقاء

ي مناسب جهت هاجوامع در پي يافتن مدل ،كند. بر اين اساسكارآمد، كمك جدي مي
، هماهنگي هاباشند. در اين مدلمي ياحرفهي آموزشي فني و هاكيفي برنامه ءتوسعه و ارتقا

، كادر آموزشي و منابع آموزشي از يك طرف و آموزشي از جمله: محتواي آموزشي عناصر
امكانات و منابع  ،ها، نيازر حسب كميت و كيفيت نيروي انسانيموردنظر ب ةمقتضيات جامع

يي هازه اقتصاد و صنعت جامعه، نيازمند نيروحائز اهميت است. امرو ،موجود از طرف ديگر
ترين نحوي در كار خود داراي شناخت و تخصص باشند. شايد يكي از مهماست كه به

ي متخصص هاما با آن سر و كار دارد عدم وجود اين نيرو ةمشكالتي كه صنعت امروز جامع
افراد را  ةبتوانند هم هاكه اين امكان وجود نخواهد داشت كه دانشگاهبا توجه به اين .است

آموزان كه ي معين براي بسياري از دانشاحرفهآماده كردن افراد براي اشتغال به  ،بپذيرند، لذا
ثر بر ؤررسي عوامل ممفيد و آموزنده خواهد بود. ب ،تحصيل در دانشگاه نيستند ةقادر به ادام

نساني و مادي و تالشي ، كوششي است در جهت جلوگيري از اتالف منابع اجذب هنرجويان
. در صورتي كه بتوان با استعدادترين هااست در جهت گسترش و تقويت كيفي اين آموزش

را به دنبال خواهد  هاافزايش كيفيت اين نوع آموزش ،ي فني نمودهاافراد را جذب رشته
ه ميل فرد جهت انجام دادن يك كار يا يك فعاليت تعريف شد ،انگيزش ،داشت. همچنين

انگيزش را تالش و كوشش افراد جهت تحقق اهداف سازماني به  ،است. از ديدگاه رفتاري
تواند مياند. شناسايي عوامل انگيزشي تعريف نموده ،نحوي كه اهداف فرد هم تعيين شود

وري و باعث افزايش بهره ، جهت و مسير دادههادهنده را در جهت تقويت آنسازمان آموزش
 آموزشي گردد. 

باعث  ،ي مناسبهاكي از داليل انجام اين پژوهش اين است كه ضمن معرفي راهكاري
ي آن در جهت هامزيت ةشود و با ارائمي ياحرفهي فني و هاگرايش افراد به سمت كالس

جويندگان كار را به سمت  ،ثر باشد. همچنينؤتواند مميرفع بيكاري و افزايش اشتغال، 
 كمك كند، ياحرفهي فني و هاتواند به گسترش آموزشميدهد و يمرت سوق هايادگيري م

گذاران ريزان و سياستوري نيروي انساني را افزايش دهد و راهنمايي براي برنامهبهره
آموزش  ،ي سازمانهاركن اصلي فعاليت در سطح استان باشد. ياحرفهي فني و هاآموزش

ي هاروز با استاندارد آوريي علوم و فنهاا تازهاست كه عمليات اجرايي آن همگام ب
عملي و  ،علمي ،هااين آموزش .دهدميموريت و هويت سازمان را شكل أم ،الملليبين

منظور كسب توانايي در احراز شغل ارائه و تخصص به رتمهامنظور ايجاد كاربردي بوده و به
ي هاگردد. در حال حاضر يكي از تنگنامي رتمها ةشود و منجر به دريافت گواهيناممي

ي هاآموزش .كمبود نيروي انساني كارآزموده و متخصص است،اقتصادي ايران ةاساسي توسع
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دهنده است كه از طريق توانمند كردن نيروي كار، به بازوي توانمند و ياري ي،احرفهفني و 

با  ياحرفهفني و  يهااگر آموزش انجامد.ميمنابع انساني  ةوري از منابع و توسعرشد بهره
آوري و نوآوري در فن توان داشتن ،باعث رشد خالقيت ،كيفيتي باال، گسترش و ارائه گردد

 اقتصادي خواهد شد. و رشد و توسعة نيهاج ةعرص

  هدف اصلي اين پژوهش
 ياحرفهو سسات كارآموزي آزاد فني ؤثر بر رضايت آموزشي كارآموزان مؤعوامل انگيزشي م بررسي

 ي فرعيهاهدف
  ،شناسايي نقش محيط آموزشي بر رضايت آموزشي�
 ،شناسايي نقش امكانات آموزشي بر رضايت آموزشي�
 ،آموزشي بر رضايت آموزشي ةشناسايي نقش هزين�
 ،مربي آموزشي بر رضايت آموزشي رتمهاشناسايي نقش �
 ،شناسايي نقش كيفيت آموزش بر رضايت آموزشي�
 .آموزشي بر رضايت آموزشي ةقشناسايي نقش عال�

 ي پژوهش هاپرسش
 محيط آموزشي 

 دهيد؟ميبه نوع منطقه اهميت  ،تا چه اندازه براي انتخاب محيط آموزشي�
 ثر است؟ؤآيا امنيت در محيط در رضايت آموزشي م�
 رضايت داريد؟ ،تا چه اندازه از وسايل گرمايشي و سرمايشي در محيط آموزشي�
 ثر است؟ؤن روشنايي كالس در رضايت آموزشي شما متا چه اندازه ميزا�

 امكانات آموزشي
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي مميآيا امكانات آموزشي �
 ثر است؟ؤآيا وجود ويدئو پروژكتور، بر رضايت آموزشي م�
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي مميآموزش  آيا كيفيت وسايل و ابزار�
 مكانات و تجهيزات آموزشي رضايت داريد؟تا چه اندازه از كيفيت ا �

 آموزشي  ةهزين
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي مميآموزش  ةتا چه اندازه هزين�
 موافق هستيد؟ تا چه اندازه با پرداخت هزينه به صورت اقساط،�
 موافق هستيد؟ ،تا چه اندازه با پرداخت هزينه به صورت واريز در بانك�
 كنيد؟مياستفاده  هاز كالسا ،آيا متناسب با هزينه�

 مربي آموزشي رتمها
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي ممي ،شدهتاچه اندازه مربي انتخاب�
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 تواند انگيزشي براي يادگيري بهتر باشد؟ميآيا احساس مسئوليت مربي �
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي ممي ،ي شخصيتي مربيهاآيا ويژگي�
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي شما ممي ،ط مربي انتخاب شدهچه اندازه تسل تا�
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي ممي ،مربي رتمهاروز بودن آيا به�

 كيفيت آموزش 
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي مميآيا كيفيت توانمندي پرسنل �
 ثر است؟ؤدر رضايت آموزشي م ،تا چه اندازه كيفيت روش تدريس�
 ثر باشد؟ؤتواند بر رضايت آموزشي ممي ،ي درسيهاا كيفيت كتاب و جزوهآي�

 آموزشي ةعالق
 عالقمند بوديد؟ رتمهابه اين  ،تا چه اندازه قبل از ثبت نام�
 شما افزايش يافته؟ ةميزان عالق ،تا چه اندازه در حين آموزش�
 آموزشي بگذرانيد؟در اين مكان  را هارتمها ةتا چه اندازه عالقه داريد كه بقي�

 رضايت آموزشي 
 ثر است؟ؤدر رضايت آموزشي م ،تا چه اندازه محيط آموزشي شاد�
 ثر باشد؟ؤتواند در رضايت آموزشي ممي ،آيا كيفيت آموزش�
 ثر است؟ ؤبر رضايت آموزشي م ،تا چه اندازه محيط آموزشي مطلوب�

 ي پژوهشهامتغير
 از :ي مستقل عبارت است هادر اين تحقيق متغير

 ،محيط آموزشي�
  ،امكانات آموزشي�
 ،آموزشي ةهزين�
  ،مربي آموزشي رتمها�
 ،كيفيت آموزش�
 ،آموزشي ةعالق�

 در قالب نمودار)  (مدل تحليلي تحقيق
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 ي پژوهش هافرضيه
 معناداري وجود دارد. ةو رضايت آموزشي رابط بين محيط آموزشي�
 داري وجود دارد.معنا ةو رضايت آموزشي رابط بين امكانات آموزشي�
 معناداري وجود دارد. ةو رضايت آموزشي رابط بين هزينه آموزشي�
 معناداري وجود دارد. ةو رضايت آموزشي رابط مربي آموزشي رتمهابين �
 معناداري وجود دارد. ةو رضايت آموزشي رابط بين كيفيت آموزش�
 معناداري وجود دارد. ةو رضايت آموزشي رابط آموزشي ةبين عالق�

 شناسي روش
آماري پژوهش  ةاستفاده شده است. جامع« ميداني و اسنادي« يهادر اين پژوهش از روش

 ياحرفهي فني و هادر كالس 1391دهند كه در سال ميحاضر را كارآموزاني تشكيل 
 اند.ي آزاد گرگان شركت نمودههاآموزشگاه

و ناهمگوني زيادي  كپارچه استآماري مورد نظر يكدست و ي ةدر اين پژوهش چون جامع
گيري تصادفي ساده استفاده از روش احتمالي از نوع نمونه ،مورد نظر وجود نداردة در حوز

 شده است. 
 باشد.مينامه پرسش ،هاآوري دادهابزار جمع ،در اين پژوهش
 ،نامهصوري يا ذهني و براي باال بردن روايي پرسشاز روش تعيين اعتبار ،در اين پژوهش

 از نظرات كارشناسان و افراد خبره استفاده شده است. 
ساخته از آلفاي محقق نامةبراي بررسي پايايي يا قابليت اعتبار پرسش ،در اين پژوهش

نفر از  45استفاده شده است كه ابتدا بر روي  هاكرونباخ براي همساني دروني يا پايايي گويه
ميزان پايايي آن محاسبه  spssافزار ا استفاده از نرمگردد و سپس بميآماري اجرا  ةنمون
 گردد.مي

 ساختهمحقق ةنامنتايج بررسي اعتبار پرسش .1جدول 

ميزان هامتغير
 تفسير آلفا االتؤس آلفا

گويه ضعيف است. 5همساني دروني بين  5-6-7-8-360/09 محيط آموزشي
 گويه قوي است. 2همساني دروني بين  10-677/012 امكانات آموزشي

گويه بسيار ضعيف است. 4همساني دروني بين  13-14-15-111/016 آموزشي ةهزين
گويه متوسط است. 5همساني دروني بين 17-18-19-20-605/021مربي آموزشي رتمها

.گويه متوسط است 4همساني دروني بين  11-22-23-603/024 كيفيت آموزش
گويه متوسط است. 3همساني دروني بين  25-26-497/027 آموزشي ةقعال

گويه ضعيف است. 3همساني دروني بين  28-29-271/030 رضايت آموزشي
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  هايافته
ييد أمورد ت 05/0اول: با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون در سطح آلفا  ةفرضي�

 .قرار گرفت
مورد  05/0مون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح آلفا دوم: با استفاده از آز ةفرضي�

 ييد قرار گرفت.أت
مورد  05/0سوم: با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون در سطح آلفا  ةفرضي�

 ييد قرار نگرفت و رد شده است. أت
مورد  05/0رم: با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون در سطح آلفا هاچ ةفرضي�

 گرفت.تاييد قرار 
مورد  05/0پنجم: با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون در سطح آلفا  ةفرضي�

 ييد قرار گرفت.أت
مورد  05/0ششم: با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح آلفا  ةفرضي�

 ييد قرار نگرفت و رد شده است. أت
 

 شدهي گردآوريهانامهپرسشفراواني نسبي اطالعات  .2جدول 

خيلي  هاگويهرديف
خيلي  زيادتاحدودي كم كم

 زياد
تا چه اندازه محيط آموزشي مطلوب بر  5

%8/17%6/35%2/42%2/2 %2/2 ثر است؟ؤرضايت آموزشي م

آيا امنيت در محيط، بر رضايت آموزشي  6
%2/62%2/22%3/13 - %2/2 ثر است؟ؤم

 براي انتخاب محيط آموزشي،تا چه اندازه  7
%8/17%4/24 %20%2/22%6/15 دهيد؟به نوع منطقه اهميت مي

8 
تا چه اندازه از وسايل گرمايشي و 

سرمايشي در محيط آموزشي رضايت 
 داريد؟

7/6% 4/4%7/46%3/33%9/8% 

تا چه اندازه ميزان روشنايي كالس، در  9
%4/24%40%3/33%2/2 - ثر است؟ؤرضايت آموزشي شما م

تواند در رضايت آيا امكانات آموزشي مي10
%1/31%2/42%4/24%2/2 - ثر باشد؟ؤآموزشي م

تواند آيا كيفيت وسايل و ابزار آموزش مي11
 %20%2/42%1/31%4/4 %2/2 ثر باشد؟ؤدر رضايت آموزشي م

ژكتور در رضايت آيا وجود ويدئو پرو12
%9/28%20%2/22%20 %9/8 ثر است؟ؤآموزشي م

تواند در آموزش، مي ةتا چه اندازه هزين13
%6/15%4/24%1/31%1/11%8/17 ثر باشد؟ؤرضايت آموزشي م
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خيلي  هاگويهرديف
خيلي  زيادتاحدودي كم كم

 زياد
صورت تا چه اندازه با پرداخت هزينه به14

%4/24%6/15 %40%7/6%3/13 اقساط موافق هستيد؟

صورت تا چه اندازه با پرداخت هزينه به15
 %7/6%1/31 %20%8/17%4/24 وافق هستيد؟واريز در بانك، م

استفاده  هاآيا متناسب با هزينه، از كالس16
 %7/6%1/51%3/33%2/2 %7/6 كنيد؟مي

تواند درتا چه اندازه مربي انتخاب شده، مي17
%1/31%8/37%9/28%2/2 - ثر باشد؟ؤرضايت آموزشي م

تواند آيا احساس مسئوليت مربي، مي18
 %40%6/35%4/24 - - زشي براي يادگيري بهتر باشد؟انگي

ي شخصيتي مربي در رضايت هاآيا ويژگي19
%3/33%2/22%4/24%9/8%1/11 ثر است؟ؤآموزشي شما م

تا چه اندازه تسلط مربي انتخاب شده در 20
%7/26%7/46%2/22%2/2 %2/2 ثر است؟ؤرضايت آموزشي شما م

مربي مي تواند در  رتامهروز بودن آيا به21
%3/33%3/53%3/13 - - ثر باشد؟ؤرضايت آموزشي م

تا چه اندازه از كيفيت امكانات و تجهيزات 22
%3/13%4/44%3/33%9/8 - آموزشي رضايت داريد؟

آيا كيفيت توانمندي پرسنل مي تواند در 23
%1/31%9/28%7/26%9/8 %4/4 ثر باشد؟ؤرضايت آموزشي م

چه اندازه كيفيت روش تدريس در  تا24
%9/28%8/37%7/26%4/4 %2/2 ؟ثر استؤرضايت آموزشي م

 رتمهانام به اين تا چه اندازه قبل از ثبت25
%1/11%20%3/33%20%6/15 عالقمند بوديد؟

 ةتا چه اندازه در حين آموزش ميزان عالق26
%8/17%6/35%7/46 - - شما افزايش يافته؟

 هارتمها ةا چه اندازه عالقه داريد كه بقيت27
%1/31%2/42 %20%2/2 %4/4 را در اين مكان آموزشي بگذرانيد؟

ي درسي هاآيا كيفيت كتاب و جزوه28
 %20%3/53%2/22%4/4 - ثر باشد؟ؤتواند بر رضايت آموزشي ممي

تا چه اندازه محيط آموزشي شاد در 29
%1/31%9/28%7/26%1/11 %2/2 ثر است؟ؤرضايت آموزشي م

تواند در رضايت آيا كيفيت آموزش مي30
%6/35%1/31%3/33 - - ثر باشد؟ؤآموزشي م
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 گيري بحث و نتيجه

ميزان  قوي وجود دارد. ةبر رضايت آموزشي رابط» مربي آموزشي رتمها« ثير نقشأبين ت�
 خوب است.مربي آموزشي در سطح  رتمهامندي كارآموزان از رضايت

 ةبر رضايت آموزشي رابط» محيط و امكانات آموزشي و كيفيت آموزش« ثير نقشأبين ت�
مندي كارآموزان از محيط و امكانات آموزشي و كيفيت ميزان رضايت متوسط وجود دارد.

 آموزش در سطح متوسط است.
ف وجود ضعي ةبر رضايت آموزشي رابط» آموزشي ةآموزشي و عالق ةهزين« ثير نقشأبين ت�

 آموزشي در سطح ضعيف است. ةمندي كارآموزان از هزينه و عالقدارد. ميزان رضايت
ترين عامل رضايت آموزشي كارآموزان ست كه مهما دست آمده حاكي از آنهنتايج ب

كنند. مي ءمربيان آموزشي ايفا رتمهامورد مطالعه را نقش  ةي آزاد در حوزهاموزشگاهآ
ي تدريس و هارتمهاي فني و دانشي مربيان و نيز ارتقاء هارتمها ارتقاء سطح ،بنابراين

مندي آموزشي و در ترين عامل رضايتاستفاده از وسايل كمك آموزشي توسط مربيان مهم
تدريج و با تبليغ هاين عامل ب ،خواهد بود. همچنين هانتيجه نگهداشت كارآموزان آموزشگاه

ثري در جذب متقاضيان آموزشي و ؤتواند عامل موزشگاه ميآموزشي آم ةكارآموزان دوره ديد
 نمايد. ءي رقابتي ايفاهاعامل مهمي در كسب مزيت

ي نيز در كنار نقش رتمهاي هاآموزش ةنقش محيط و امكانات آموزشي و كيفيت ارائ
. با ايجاد تواند نقش مكملي ايفا نمايدسزايي برخوردار بوده و ميهي مربي از اهميت بهارتمها

مندي آموزشي آموزشگاه در محيط مناسب و تدارك امكانات مناسب آموزشي ميزان رضايت
 يت به سودآوري و كارايي بيشتر آموزشگاه دست يافت.هاكارآموزان را باال برده و در ن

ست كه در ا دست آمده حاكي از آنهكمتر قابل انتظاري كه از اين پژوهش ب ةنتيج
آموزشي كمتر اهميت يافته و  ةو امكانات آموزشي، هزين رتمهامهم  عوامل ةصورت توسع

آن است  ةدهنداين موضوع نشانآموزش بهتر انتظار درآمد بيشتري داشت.  ةتوان با ارائمي
 .گذاري هدفمند بهترين راه كسب مزيت رقابتي استسرمايه كه
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كل آموزش فني و  ةبررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي مربيان ادار
 الماياستاناي حرفه

 امين رستم نيا1
 رضا نصري2
 فريبا جمشيدي3

 چكيده
ثير أبخشي توري و اثريي چون بهرههاتواند بر پديدهعنوان يك متغير مستقل ميرضايت شغلي به

عوامل متعددي چون حقوق و مزايا، محيط كار و ارتقاء تواند از عنوان متغير وابسته، ميبه بگذارد و
 ةبررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي مربيان ادار ،شغلي و... تأثير بپذيرد. هدف كلي تحقيق پيش روي

باشد. نوع تحقيق توصيفي و كاربردي و ابزار گردآوري الم مياي استاناي حرفهكل آموزش فني و 
نظران) و بر اساس ديدگاه صاحب( نامه روايي صوري آنطراحي پرسش نامه است. پس ازپرسش هاداده

آماري تحقيق  ةي جامعها) سنجيده و در اختيار نمونه%86با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( پايايي
التدريس) را شامل و رسمي، پيماني و حق( نفر از مربيان 145آماري تحقيق  ةقرار داده شد. جامع

شده مورد تجزيه ي تكميلهانامهنفر تعيين گرديد. پرسش 110بر اساس جدول مورگان  آماري ةنمون
ديپلم و بعد دهندگان مدرك فوقبيشترين پاسخ ،گويانو تحليل قرار گرفت. از نظر مشخصات پاسخ

 5/25درصد آنها مرد و  5/74كار داشتند.  ةسال سابق 6-15درصد آنها بين  70ليسانس داشتند و 
توان بيان داشت كه ميزان رضايت از . بر اساس نتايج حاصله مياندنها را زنان تشكيل دادهدرصد آ
متوسط قرار دارد. ميزان  ةدر رتب 96/2ي سنجش حقوق و مزايا و عوامل محيطي با ميانگين هانشانگر

ي گرديد. زياد) ارزياب( در محيط كار خوب 62/3رضايت از روابط انساني و عوامل رواني با ميانگين 
رهبري و مديريت، امكان  ةعامل: نحو 5تحليل عاملي نيز براي تمامي نشانگرهاي رضايت شغلي در 

 99/60ارتقاء شغلي، عوامل رفاهي و محيطي، عوامل رواني و انگيزشي و حقوق و مزايا با واريانس 
ي شد. بر اساس گيرمعرفي نمود. براي تعيين اثرات متغيرهاي مستقل بر وابسته از رگرسيون بهره

كه شامل تالش رئيس مركز در  اندمتغير مستقل به مدل وارد شده 5نتايج رگرسيون گام به گام 
شكوفا نمودن استعداد مربيان، رضايت از شرايط فيزيكي محيط كار، رضايت از ميزان حقوق دريافتي، 

درصد  9/82 اندهباشند كه توانستاحساس ارزش و احترام و پرداخت به موقع حقوق و مزايا مي
 غلي مربيان را تبيين نمايند. تغييرات رضايت ش

 .الم، مربيان، رضايت شغلياي استاناي حرفهكل آموزش فني و  ةادار :يكليد واژگان

، اي اســتان ايــالمكــل آمــوزش فنــي و حرفــه ة. دانشــجوي كارشناســي ارشــد مــديريت و كارشــناس پــژوهش ادار1
Email:zarienmail@gmail.com                                                                                                     

  ،اي استان ايالمكل آموزش فني و حرفه ة. دانشجوي دكتري تخصصي و معاون اداري و پشتيباني ادار2
Email:nasri200_R@yahoo.com 

 ،الميا يكل تعاون، كار و رفاه اجتماع ةكارشناس برنامه و بودجه ادار ،يبازرگان تيريمد سانسيل. 3
Email:Fariba_gam@yahoo.com                                                                                               
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 مقدمه

 فردي نيازمند داشتن شغل در جوامع امروزي، زندگي بدون داشتن شغل ميسر نيست و هر
دسترسي  ،اشتغال .و در جامعه جايگاهي داشته باشداست تا بتواند به سازماني وابسته شود 

 زعم بسياري از. بهي خانگي متفاوت استهابا محيطكند كه هايي را فراهم ميزمينه به
برانگيزترين مفاهيم علوم اجتماعي و رفتاري، رضايت شغلي يكي از چالش  ةيشمندان حوزاند

وري و كارايي رهبراي افزايش به مديريت هايمشيها و خطبسياري از سياست ةسازماني و پاي
بعدي است كه با رضايت شغلي مفهوم پيچيده و چند )1935( پاكها به نظر سازماني است

 عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد.
كه در واقع تأثير آن در رفتار كاركنان  رضايت شغلي از سه بعد اهميت دارد: بعد فردي؛ 

يعني تأثير رضايت شغلي در  كند. بعد سازماني؛مي تعيين كار)( وظيفه را در حسن انجام
اهميت بدهند. اول:  رضايت شغلي كاركنان متغيرهاي سازماني. مديران به سه دليل بايد به

كنند. دهند و محيط كار را ترك ميكنند، استعفا ميافراد ناراضي بيشتر از بقيه غيبت مي
مت جسمي و بهداشت رواني بيشتري برخوردارند و بيشتر عمر دوم: كاركنان راضي از سال

يابد. بعد افزايش مي (تعهد سازماني) كنند. سوم: با افزايش رضايت شغلي، تعهد به كارمي
گذارد. كاركناني كه از اجتماعي؛ يعني تأثيري كه رضايت شغلي در رضايت كلي از زندگي مي

 دارند، نگرشقدم برمي (مشتريان) كنندگاناجعهخود رضايت دارند، در جهت رضايت مر شغل
 .گذارندتري را به نمايش ميلمسا ةتري به زندگي دارند و از نظر رواني جامعمثبت

هايي چون افزايش توليد، تواند بر پديدهعنوان يك متغير مستقل ميرضايت شغلي به
در واقع پويايي توليد تأثير وري و كاهش ضايعات، افزايش ساعات كار، افزايش كارآيي و بهره

زاده (حاجي تواند از عوامل متعددي تأثير پذيردعنوان متغير وابسته، خود ميبگذارد و به
مندي شغلي و عدم رضايت شغل عوامل مختلفي ). اصوالً در ميزان رضايت1378 ميمندي،

ل مشخص و ن فكر را مطرح كردند كه عواماي بار، هرزبرگ و سيندرمندخيل است. نخستين
 ةادار ةرضايت است كه عبارتند از: سياست و نحو شماري وجود دارد كه باعث عدمانگشت

ن اي مزد، روابط با همكاران، وضعيت كار. مؤلفان مذكوركارخانه، جايگاه فرد در كارخانه، دست
ه قرار بهداشتي كار، مورد توج اي و خارج از كار يا عواملعنوان عوامل زمينهها را بهجنبه

شوند، عبارتند از: موفقيت در كار، طبيعت كار دادند. عوامل ديگري كه منبع رضايت تلقي مي
كند و يابي و ارزش گذاشتن ديگران به كار، مسئوليتي كه فرد احساس ميشده، ارزشانجام
). 1375(توسلي، باشندزا يا انگيزشي مين عوامل، عوامل دروناي آورد.ي كه به دست ميئارتقا

 هاي پيشرفتها، يكي از راهكاري كاركنان و توجه به آن ةانگيز شناخت عوامل تأثيرگذار بر
ن شناخت اي هاي موفق هر روز برتمايل خود نسبت بهها است كه البته سازمانسازمان

گيرند. واضح است كه هرچه فرد از شغلش بيشتر راضي آن بهره مي افزايند و از ثمراتمي
سازمان، با احساس مسئوليت  تر آنكه در مقابلي بهتري خواهد داشت و مهمباشد، زندگ

اند كه بين رضايت شغلي و تعهد، بيشتري كار خواهد كرد. ويليام و هذر خاطر نشان ساخته
تاميلنسون و ( باشد.شرط تعهد سازماني ميعلّي حاكم است و رضايت شغلي، پيش ةرابط

 ).1376جانكينزي،
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بندي هاي مخلتف طبقههاي مربوط به رضايت شغلي را از ديدگاهيهانديشمندان نظر

هاي ها را به سه دسته: نظريهن نظريهاي تامپسون به نقل از هي و ميسكل براي مثال .اندكرده
از كمپ  هاي وضعيتي تقسيم كرده استفرآيندي يا تفاوتي و مدل محتوايي؛ نظريات

ت شغلي را به سه دسته عمده: رويكرد نيازها، رويكرد رضاي ةشده در حوزهاي مطرحنظريه
ن اي تربندي كليتوان در يك دستهاما مي .بندي كرده استرد ارزشي طبقهانتظار و رويك

هاي ريز هاي درشت مدل قرار داد. نظريههاي ريز مدل و نظريهنظريه ةها را در دو دستنظريه
هاي شناختي است و بيشتر در ارتباط با يههاي مربوط به نياز و نظرمدل شامل نظريه

طور ن رو، مبناي رضايت شغلي را بهايآورد. ازچيزهايي است كه فرد با خود به محيط كار مي
ها فرض گونه نظريهناي دهد. دراساسي بر ارضاي نيروهاي دروني فرد در محيط كار قرار مي

تر و مولدتر راضي فرد بيشتر، ويبر آن است كه هرچه ارضاي نيازهاي رواني و شناختي 
نيازهاي انساني داراي سلسله  مزلو كه مطابق آن ةتوان به نظرين دسته مياي . درخواهد بود

و سرانجام، خوديابي را در بر  مراتبي است كه با نيازهاي زيستي آغاز و نيازهاي تعلق، منزلت
د، رضايت شغلي كن ءيازها را ارضان ناي گيرد، و شغل فرد هرچه بيشتر و بهتر بتواندمي

به پيشرفت، پيوندجويي و قدرت  . ملك كللند نيز در نظريه خود نيازهاي: ميليابدافزايش مي
ها در محيط كار نقش اساسي در رضايت شغلي ترين نيازها هستند و ارضاي آنكه جزو مهم

كند، ن اصل اساسي تأكيد ميايبرابري نيز بر ة. نظريد را مورد بحث قرار داده استكنبازي مي
ن فرضيه استوار است كه اي برابري بر ةخواهند با آنان عادالنه رفتار شود. نظرياشخاص مي

ديگري  ةاشخاص نسبت بين داده به ستانده خود را در داخل سازمان يا نسبت داده به ستاد
ده است، تصميم به ها عدالت نسبي رعايت نشمقايسه و اگر احساس كنند كه در رفتار با آن

 ةن نظريه، افرادي كه رفتارهاي ناعادالناي گيرند. در نتيجه، بر طبقن نابرابري مياي كم كردن
 انتظار فرض بر ة. در نظريمتري از شغل خود خواهند داشتبيشتري را درك كنند، رضايت ك

، كه هم بدان دستيابي به هدفي برخوردار خواهند بود ةزماني از انگيز ن است كه اشخاصاي
پذير بدانند. انتظار منتج شدن كوشش به تمايل داشته باشند و هم كسب موفقيت را امكان

نتايج مورد نظر فرد، به معناي آن است كه شخص پذيرفته است،  عملكرد و عملكرد به
ن اي يرضايت شغل ،پذير است؛ بنابراينهاي مورد نظر از راه عملكرد امكاندستيابي به نتيجه

 .ه فرآيند استس
 ،كه براي تبيين رضايت شغلي تنها بر فرد متمركز باشندجاي آنبه هااما تعدادي از نظريه

 بنديها كه در طبقهن گروه از نظريهاي براي بافت سازمان نيز اهميت زيادي قائل هستند.
اي آغاز، اي برساده كه شامل فرآيندهاي نسبتاًگيرند، به خاطر آنها قرار ميدرشت مدل

 از براي مديران برخوردار است از اهميت زيادي ،شوددهي و استمرار رضايت شغلي ميجهت
كرد. هرزبرگ  عاملي هرزبرگ در تبيين رضايت شغلي اشارهدو ةتوان به نظريها مين نظريهاي

بهداشتي از هم  مراتب مزلو، به جدايي عوامل انگيزشي و عواملسلسله ةدر تكميل نظري
كار، مسئوليت،  اعتقاد داشت و عوامل انگيزشي را كه شامل كسب موفقيت، شهرت، نفس

بهداشتي را تنها به  دانست و عواملپيشرفت و رشد هستند، از عوامل اصلي رضايت شغلي مي
رضايت و بارآوري كه در  ةتوان به نظريمي ،. همچنينكردعوامل نارضايي محسوب مي ةمثاب

جاد اي عوامل متعددي در ن مدل بهاي ه رضايت شغلي است، اشاره كرد.واقع مدل رسيدن ب
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كند و بارآوري يكي از عوامل است كه در تركيب با رضايت شغلي و پيامدهاي آن اشاره مي

 .رضايت شغلي شمرده شد ةكننديينديگر عوامل تع
است.  دهبندي شها براي تبيين رضايت شغلي توسط ترز صورتيكي از جديدترين نظريه

خود تحت عنوان جستجوي معنا در محيط كار، تالش كرده است از ديدگاه  ةوي در نظري
ها را ي كاري و سازماني معنا بخشيده و آنهاتواند به محيطشناختي عواملي را كه ميروان

كليد يا  22 ها را تبيين كند. ترز در مجموعهاي عملي ساختن آنمطلوب سازد شناخته و راه
تفصيل بيان  يك را بهجاد هراي اصلي رضايت شغلي را مشخص و شرايط فقدان و عامل

گيري؛ جهت.5 .بحث و گفتگو؛4.چالش؛ 3.توازن؛ 2 .قدرداني؛1ن عوامل عبارتند از: اي .كندمي
رسمي .غير11. برقراري ارتباط؛ 10. احترام؛ 9. هويت فردي؛ 8. هدف؛ 7. اعتبار سازماني؛ 6

 .برابري؛17 .نوآوري؛16 ؛پذيريانعطاف.15.رشد شخصي؛ 14.تناسب؛13گي؛.يكپارچ12بودن؛ 
 ..مربوط بودن 22 . ارزش؛21 مات؛.خد20 .حمايت؛19 .مالكيت؛18

مثبت ميان سطح  ةاز توضيح نظري در تبيين رابط ) بخشي1370( استوارت از كمپ،
راي بعضي از مشاغل و ن معناست كه اجتماع روي هم رفته باي شغل و رضايت شغلي ناشي از

اجتماعي  -پايگاه اقتصادي .است، تا براي برخي ديگر از مشاغل لئها ارزش بيشتري قاسمت
شغلي)  ة(رد هزينه و منزلت شغلي كه از تركيب سه متغير سطح تحصيالت، نسبت درآمد به

به رود، نسبت درآمد تحصيالت باالتر مي دهد كه هرچه سطحساخته شده است، نشان مي
شود، و در نتيجه رضايتش از شغل باالتري مي يابد و شغل فرد داراي منزلتهزينه افزايش مي

 شود.بيشتر مي
 كند، به اعتقاد او مشاركت فرآينديمشاركت و رضايت اشاره مي ة) به رابط1970( پتمن

خود در  نظرهايمستقيم و از طريق اظهاراي مستقيم يا غيرگونهاست كه در آن كاركنان به
به  دارد، سهم برابريهاي سازماني كه مديريت اغلب براي خود محفوظ ميگيريتصميم

شوند. در اي در قدرت با كاركنان شريك ميازهاند آورد. در مشاركت، مديران، تادست مي
فرصت  ناي گيري به كاركنان) مشاركت در تصميم1993( نهايت به اعتقاد هرسي و بالنچارد

ها و گيريدهد تا احساس كنند جزئي از سازمان هستند و در فرآيند تصميمرا مي
 نيازهاي پيوندجويي و عزت نفس ن رو،اي آيند. ازها عامل مهمي به حساب ميريزيبرنامه

 شده و احساس رضايت خواهند كرد.ها برآورده آن
 هايد است مطالعهدهد. او معتقابهام نقش و رضايت را مورد بحث قرار مي ةميچل رابط
 اي منفي بين دو عامل است؛ يعنيابهام نقش و رضايت شغلي بيانگر رابطه ةمربوط به رابط

جو سازمان و ) رابطه1368( دسلر، گري دهد.كاهش ابهام به ظاهر رضايت را افزايش مي
از نوع است از ادراكاتي كه فرد  كاود. به اعتقاد وي جو سازماني عبارترضايت شغلي را مي

كاركرد و خشنودي  ،هانگيز تواند برمي دارد. جو سازماني كند،سازماني كه در آن كار مي
طرفي و تا ناسازگاري گسترده ن پديده در پيوستاري از سازگاري تا بياي شغلي اثر بگذارد.

 شود. مي
 عتصن بانك كاركناني شغل تيرضا بر مؤثر عواملي قيتحق در )1389( زادهشمهاينيحس

 تمام را پژوهش ناي يآمار ةجامع. داد قراري بررس و ليتحل مورد را زمان طول در معدن و
 انيم در دهد،يم نشان پژوهش يهاافته. يدادنديم ليتشك معدن و صنعت بانك كاركنان
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 گاهيپا ريمتغ گذارند،يم ريتأثي شغل تيرضا بر ميمستقريغ و ميمستق صورتبه كهيي رهايمتغ

 ،362/0 زانيم به آمده وجودبهي سازمان وي فردي رهايمتغ بيترك از كهي اجتماع -ياقتصاد
 ،203/0 زانيم به مجموع در هايريگميتصم در مشاركت ريمتغ .دارد ريتأثي شغل تيرضا بر

 طيمح از تيرضا ،962/0ي اجتماعي ازهايني ارضا ،971/0يستيزي ازهايني ارضا ريمتغ
. دارند ريتأثي شغل تيرضا بر 11/0 زانيم بهي رفاه امكانات از تيرضا و ،11/0 كاري كيزيف

 -073/0 زانيم به كيهر زين نقش ابهام و نقش تضاد ،يعني شغل تيماه به مربوط ريمتغ دو
 با يپژوهش در )1387( همكارن و يابزر. دارندي منف ريتأثي شغل تيرضا ريمتغ بر -04/0 و

 و حقوق عوامل مباركه فوالد شركت يستاد نانكارك يشغل تيرضا بر مؤثر عوامل عنوان
 را تيريمد ةنحو و يشغل ءارتقا ،يانسان روابط ،يانسان عوامل و كار طيمح ،يپرداخت يايمزا
 آن از يحاك پژوهش از آمده دستبه جينتا. دادند قرار يبررس مورد كاركنان يشغل تيرضا در

 را ءارتقا نظام و دينما نظر ديتجد ايمزا و حقوق پرداخت ةويش در است الزم سازمان كه است
 . است مطلوب تيريمد ةنحو ارتباطات، ةنحو ،يانسان عوامل و كار طيمح. كند اصالح

 تعهد وي شغل تيرضا ةرابطي بررس عنوان باي قيتحق در )1386( همكاران و دانشفر
 بر %87 شدت با كهي شغل تيرضا كه كه ديرس جهينت ناي به كاركنانيي كارا باي سازمان
 ريثأت شركت كاركنانيي كارا بر %95 ريمس بيضر با دارد يمعنادار اثري سازمان تعهد

 %65 كاركنانيي كارا بري شغل تيرضا وي سازمان تعهد نييتع بيضر ،نيهمچن .گذارديم
 شغلي رضايت بررسي") در پژوهشي با عنوان 1386( اسماعيلي و انصاري زماني .باشديم

 و شركت آب كاركنان شغلي به بررسي رضايت "لرستان استان فاضالب و شركت آب كاركنان
 ةكشورهاي پيشرفت از بعضي در كاركنان شغلي رضايت با آن ةمقايس و لرستان استان فاضالب
 ةهجده فرضي و اصلي ةفرضي سه آن، در و آلمان) است انگلستان، آمريكا، مانند( دنيا صنعتي

 ) رضايت شغلي1 : است صورت اين به اصلية فرضي سه يبررس نتايج .اندشده بررسي فرعي
شركت  كاركنان كلي شغلي ) رضايت2نيست؛  مناسبي سطح در مذكور شركت كاركنان

 كاركنان كلي شغلي رضايت )3 دارد؛ معنادار همبستگي پژوهش بينپيش متغيرهاي با مذكور
  .ندارد معنادار ستگيهمب ةكنندتعدي متغيرهاي ةبقي با آمد، در سطح متغير جز باهب

) به بررسي ارتباط بين تعهدكاري و رضايت شغلي كاركنان 1386( علمي و همكاران
نتايج پژوهش آنها نشان داد  .اندران در استان آذربايجان شرقي پرداختهاية شركت سهامي بيم

و متوسط ميزان رضايت  3/10±51/50كه متوسط ميزان تعهدكاري كاركنان شركت بيمه 
داد كه بين تعهد كاري و رضايت دست آمده نشان ميهب ةبود و نتيج 44/7±28/59ي شغل

) بدين معني كه با افزايش رضايت =000/0p( شغلي كاركنان همبستگي مستقيم وجود دارد.
 مؤثر عوامل ) به بررسي1384( يابد. بار سلطانشغلي كاركنان تعهد كاري آنها نيز افزايش مي

پرداخت. وي نشانگرهاي سنجش رضايت  يانتظام علوم دانشگاه اركنانك يشغل تيرضا بر
ي انگيزشي، نشانگرهاي بهداشتي و هانشانگر ةشغلي كاركنان آن نهاد را به سه دست

 يهاجنبه به نسبت را انيپاسخگو واكنشبندي نمود سپس اي تقسيمنشانگرهاي واسطه
 يآزاد ،يشغل تيامن همكاران، سرپرست، شرفت،يپ و يترق شغل، تيماه( شغل مختلف

مورد بررسي  ...)و دستمزد و حقوق ها،ييتوانا با كار تناسب هايريگميتصم در مشاركت عمل،
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عوامل ، ايعوامل واسطه ،بين عوامل بهداشتيقرار داد. نتايج تحقيقات او نشان داد كه 

 داري وجود دارد.معني ةو رضايت شغلي كاركنان رابط انگيزشي
 وي فن آموزش كل ةادار كاركناني شغل تيرضا زانيم )1387( همكاران نوغاني و

 .را مورد تحليل و بررسي قرار دادند آن با مرتبط عوامل وي رضو خراسان استاناي حرفه
ي مستقلي كه با رضايت شغلي كاركنان رابطه هانتايج تحقيق آنها نشان داد كه متغير

ل سازماني، سمت و شهرستان محل خدمت. از چهارده : عوامبه ترتيب عبارتند از ،اندداشته
رسمي، متغير مرتبط با عوامل سازماني به ترتيب ميزان آگاهي و اشراف مدير به روابط غير

آزادي عمل و توجه به شخصيت كاركنان، عدم حمايت سازماني و برخورداري مديران از  ئةارا
 و همكاران اي. هزاوهانده داشتههمكاري فكري و عاطفي كاركنان با رضايت شغلي رابط

ي اجرايي استان همدان هاثر بر رضايت شغلي كاركنان تعدادي از دستگاهؤ) عوامل م1386(
نتايج تحقيق وي با استفاده از رگرسيون نشان داد كه جدي و  ند.را مورد بررسي قرار داد

دريافت بازخورد  )،B ،0001/0<P=096/0، 75/3ميانگين(  عملي بودن ارزشيابي عملكردها
)، B ،0001/0<P=11/0، 29/4ميانگين(  از طرق مختلف در مورد نتايج انجام وظايف كاري

) و B ،0001/0<P=306/0، 53/3ميانگين( كاركنان ةفراهم بودن فرصت پيشرفت براي هم
) بر روي رضايت شغل كاركنان B ،0001/0<P=454/0، 83/3ميانگين( سنج بودن مديرنكته

 داشته است. ايمالحظه اثر قابل
ميزان رضايت شغلي كاركنان واحد ") در تحقيق با عنوان 1384( فرهمند و همكاران

 به "ي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيرازهاپذيرش بيمارستان
ارتقاء و حقوق رابطه  ةميزان رضايت شغلي در بعد شيو ن نتيجه رسيدند كه بين جنسيت،اي

. كاركنان با تحصيالت باالتر از ديپلم از حقوق، )Pvalue<0.05( معناداري وجود داشت.
 ةتر بودند. بين پست سازماني و رضايت شغلي رابطارتقاء سازماني راضي ةدستمزد و شيو

 داري مشاهده گرديد.معني
ي بين ماهيت شغل و رضايت شغلي را مورد بررس ة) رابط1387(  نصير آبادي و همكاران

سرپرستان، ( ماهيت شغلي چهار گروه كاري ةن تحقيق تعيين رابطاي قرار دادند. هدف اصلي
 تحليل و مهندسين، كارگران و مديران مياني) شركت ذوب آهن اصفهان بوده است. تجزيه

 ارزش بين داده كه نشان نتايج .پذيرفت انجام استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در هاداده
 چهار رضايت شغلي با شغلي چالش و شغلي امكانات شغلي، يهافرصت قاللي،است خود كار،

) وجود داشته است. نتايج تحقيقات صادقي 05/0سطح  در( مثبت و معنادار ةرابط كاري گروه
 اساتيد سازماني تعهد با شغلي رضايت يهاشاخص ) عنوان ارتباط1390( فرد و همكاران

 حد بيش در اساتيد، رضايت ميزان ن بود كه كهاي گرر بيانگرمسا واحد اسالمي آزاد دانشگاه
 رضايت و سازماني ميان تعهد  است. باال به رو متوسط حد در هاآن سازماني تعهد و متوسط از

 از رضايت و همكار از رضايت سرپرست، از رضايت كار، از رضايت( آن يهاشاخص و شغلي
 سن نظرِنقطه از شغلي رضايت و تعهد ميزان بين شد. همبستگي مشاهده مثبت ارتقاء) رابطة

 با گرمتغير تعديل يك عنوانبه تحصيلي مدرك نوع رابطة اما. نيامد دستهب جنسيت تفاوتي و
 تعهد ليسانس فوق به اساتيد نسبت دكترا مدرك داراي اساتيد كه داد نشان سازماني تعهد
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 تفاوت نيز خدمت سابقة نظر از اساتيد يتو رضا تعهد ميزان بين نهايت، در دارند. را بيشتري
 .آمد دستهب معنادار

ميزان دريافتي كاركنان آموزش و پرورش در مقايسه با ) در تحقيقي 1383( فروغ زاده،
وي همچنين  .پرداخت بر رضايت شغلي آنها آن تأثيرو  هاي ديگرساير كاركنان در سازمان

 گذارد؟آثار و تبعاتي را از خود بر جاي مي ن پديده چهاي بررسي نمود كه عدم تعادل در
كارمندان شاغل در  انشان داد كه كارمندان آموزش و پرورش در مقايسه ب نتايج مطالعه

وضعيت ارتقاء در  همكاران، نوع كار،( رضايت شغلي ةحاظ ابعاد پنج گانلهاي ديگر به سازمان
ند. بيشترين ميزان رضايت از نوع نارضايتي بيشتري دار ها و سرپرست)پرداخت محل كار،

 هاي اقتصادي و اجتماعيها و وضعيت ارتقاء در ميان كارمندان شاغل در سازمانپرداخت كار،
هاي و بيشترين ميزان رضايت از همكاران و سرپرست در ميان كارمندان شاغل در سازمان

رضايت شغلي و  م،مستقيهاي غيربر آن ارتباط روشني ميان پرداخت عالوه .بودفرهنگي 
كارمندان آموزش و پرورش حتي نوع كار خود را كه ركن اصلي  تعداد سازماني پديدار گرديد.

 كنند.رود مطلوب تلقي نميكه انتظار ميگونه آن يك شغل است،

 آوري اطالعاتروش تحقيق و جمع
 سي درآماري مورد برر ةكاربردي است، جامع-ي توصيفيهاروي از نوع پژوهشپژوهش پيش

رسمي، پيماني، ( الماي استاناي حرفهآموزش فني و  كل ةن تحقيق مربيان  اداراي
باشند كه از ميان آنها بر اساس جدول مورگان تعداد نفر مي 135التدريس) به تعداد حق
 ناي در اطالعات آوريجمع ين گرديد. ابزارينفر تع 110متناسب با جامعه به تعداد  ةنمون

نامه با سؤاالت بسته تهيه و براساس روش ليكرت تنظيم باشد. پرسشمي نامهپرسش تحقيق
بخش اول آن اطالعات عمومي و بخش دوم آن سؤاالت  .شده است كه شامل دو بخش است

ال براي سنجش رضايت ؤس 26مبتني بر  مةناپرسشباشد هاي تحقيق ميفرضيه مربوط به
ن اي. طراحي گرديد ،كدام از چندين گويه بودندنشانگر اصلي كه هر  3شغلي مربيان و با 

ليكرت  ايمرحله 5از طيف  هاسازماندهي و براي سنجش ديدگاه ةنامپرسشدر قالب  هاگويه
براي افراد نمونه ارسال گرديد  هانامهپرسشگيري شد. زياد بهرهكم تا خيليو درجات خيلي

آن سنجيده شود.  براي تعين روايي و  ري رضايت شغلي مربيان و عوامل مؤثر بهاتا مؤلفه
از روايي محتويي و ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ميزان آلفاي  هانامهپرسشاعتبار 

است كه در تحقيقات مديريت از حد بااليي برخوردار است. افراد نمونه از  %81دست آمده هب
ازماني انتخاب شدند، گيري تصادفي سيستماتيك و بر مبناي تشكيالت سطريق نمونه

آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تجزيه و تحليل جمع پس از تكميل،ها نامهپرسش
 3صورت گرفت. متغير مستقل تحقيق شامل:  Excelو    SPSSافزاربا استفاده از نرم هاداده

الم از اي اناستاي حرفهكل آموزش فني و  ةمندي شغلي مربيان ادارثر بر رضايتؤنشانگر م
رهبري و مديريت و  ةجمله حقوق مزايا و عوامل محيطي، روابط انساني و عوامل رواني و نحو

 ةگويه را به خود اختصاص داد. متغير وابست 25باشند كه در مجموع امكان ارتقاء شغلي مي
 گيري از نتايج تحقيقاتگويه كه با بهره 12مندي شغلي  است كه توسط تحقيق نيز رضايت

ي آمار توصيفي از قبيل هابنا به ضرورت از شيوهعلمي مورد سنجش قرار گرفته است. معتبر 
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واريانس، انحراف معيار و ... استفاده شد. همچنين  فراواني، فراواني تجمعي و نسبي، ميانگين،

ي مختلفي نظير آزمون هاو تكنيك هااز روش هادر بخش آمار استنباطي جهت آزمون فرض
استفاده و  هاضريب همبستگي پيرسون)، رگرسيون گام به گام و  تحليل عامل( همبستگي

 تجزيه و تحليل گرديدند. PATHو    SASافزاراز طريق نرم هاداده

 هايافته
درصد را  5/25گويان را مربيان مرد و پاسخ 5/74از نظر جنسيت  گويان:مشخصات پاسخ

گويان داراي مدرك بيشترين پاسخ ،حصيليدادند. از نظر مدرك تمربيان زن تشكيل مي
از نظر  گويان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد،.تحصيلي فوق ديپلم و كمترين پاسخ

بيشترين  .كار دارند ةسال سابق 6-15درصد بين   70گويانكار بيشترين نسبت پاسخ ةسابق
 نخدامي بيشتريسال قرار داشته و از نظر وضعيت است 31-35سني  ةگويان در ردپاسخ
الم همكاري اي استاناي حرفهكل آموزش فني و  ةالتدريس با ادارصورت حقگويان بهپاسخ
 )1جدول ( .اندداشته

 دهندگانتوزيع فراواني پاسخ .1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) مشاهده 2(  گونه كه در جدولهماني سنجش حقوق مزايا و عوامل محيطي: هاشانگرن

مندي بيشترين تأثير را بر رضايت ،بيشتري دارند ايگردد نشانگرهايي كه ميانگين رتبهمي

درصدفراواني دهندگانوضعيت پاسخ

 تحصيالت

2/17 19 ديپلم
8/41 46 ديپلمفوق

5/35 39 ليسانس
 5/5 6 ليسانسفوق

 كار ةسابق

9/10 12 سال 5زير 
 70 77 سال 15تا  6
3/17 19سال 25تا  16

 8/1 3 به باال 26

وضعيت استخدامي
2/18 20 رسمي
 6/3 4 پيماني

2/78 86 التدريسحق

 گويانسن پاسخ

 8/1 2 سال 25-20
7/12 14 سال 26-30
5/34 38 سال 35-31
8/31 35 سال 40-36
 6/13 15 سال 45-41

 5/5 6سال 45باالي 
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پرداخت به موقع  .2 ،رداري از سالمت جسمانيبرخو .1 ل:كه شام اندشغلي بر جاي گذاشته

وجود همدلي و يكرنگي بين مربيان. مطالب فوق مبين آن است كه  .3 و حقوق و مزاي
. اما اندي مورد اشاره داشتههامندي در سطح متوسط به باال را در گويهمربيان رضايت

دريافتي مربي در مقايسه  تناسب حقوق .2 ،تناسب حقوق و مزايا با كار .1يي مانند: هارمتغي
وجود فضاي مناسب جهت انجام وظايف  .4 و  احساس امنيت در محيط .3 ،با ساير همكاران

و در  اندكمتري را كسب كرده ةميانگين رتب 3كمتر از  ايبا ميانگين رتبهاه در كارگ
مندي رضايت در هان گويهاي تأثير كمتر ةدهندكه نشان اندتري قرارگرفتههاي پاييناولويت

را جهت افزايش  هان گويهاي ريزان بايستي توجه به بهبودشغلي مربيان بوده و مديران و برنامه
 ي خويش قرار دهند.هابرنامه ةرضايت شغلي مربيان در سرلوح

 
 مزايا و عوامل محيطي ي حقوق وهاتوزيع فراواني و درصد نشانگر .2جدول 

ي سنجش حقوق مزايا و هانشانگر
 مل محيطيعوا

خيلي 
خيلي زيادمتوسطكم كم

 زياد
ميانگين 

اولويت هارتبه
 1 26/4 3555 216 2 برخورداري از سالمت جسماني

 2 04/4 3255 28 13 موقع حقوق و مزاياپرداخت به
 3 43/3 3423 932 12وجود همدلي و يكرنگي بين مربيان

مين امكانات رفاهي مربيان توسط أت
 4 99/2 3217 1918 24 رئيس مركز

 5 99/2 339 2430 14 رضايت  از محيط فيزيكي كار
وجود فضاي مناسب جهت انجام 

 6 64/2 4116 1835 - وظايف در كارگاه

 7 64/2 1516 1727 35 احساس امنيت در محيط كار
تناسب حقوق دريافتي مربي در 

 8 036/2 24 1041 53 مقايسه با ساير همكاران

 9 68/1 -8 2712 63 اسب حقوق و مزايا با كارتن
 

يعني تأثيري كه رضايت شغلي در  ي سنجش روابط انساني و عوامل رواني:هانشانگر
خود رضايت دارند، در جهت رضايت  گذارد. كاركناني كه از شغلرضايت كلي از زندگي مي

زندگي دارند و از نظر رواني  تري بهمثبت دارند، نگرش(مشتريان) قدم برمي كنندگانمراجعه
بايد تا حد ممكن بر گذارند. خدمات مختلف به مربيان تري را به نمايش ميسالم ةجامع

ي محيط زندگي و كاري آنها ارتباط داشته باشد. نظام هامبناي نيازهاي آنها باشد و با واقعيت
فاده از قوانين و حقايق است ةعلمي مرتبط نموده و زمين ةن تجارب را با رشتاي آموزشي بايد

توجه به تغييرات اجتماعي در تعيين عوامل مختلف رواني و  .علمي را در زندگي فراهم آورد
گونه كه در جدول ريزان مراكز آموزشي قرارگيرد. همانروابط انساني بايد مورد توجه برنامه

در و عوامل رواني  روابط انسانيدهندگان نسبت به ديدگاه پاسخ ،شود) استنباط مي3(ة شمار
 .2 ،ثيرگذاري مربي در تغيير نگرش كارآموزانأت .1ي هاباشد و گويهحدود متوسط به باال مي
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احساس موفقيت مربي با توجه  .3 و با توجه به نقش تربيتي مربي)( احساس ارزش و احترام

ود اختصاص ي اول تا سوم را به خهارتبه 3,5با ميانگين باالتر از  به مهارت و تخصص خود
كمك مربيان با سابقه به مربيان تازه وارد و مورد توجه نيز به  ايداده و كمترين ميانگين رتبه

ريزان مراكز اختصاص داشت كه بايستي برنامه قرار گرفتن مربي توسط كارآموزان در جامعه
 ن موارد توجه ويژه داشته باشند.اي ي خود بههاآموزشي در تدوين برنامه

 
  توزيع فراواني و درصد سنجش روابط انساني و عوامل رواني .3جدول 

ي سنجش روابط انساني و هانشانگر
خيلي هيچ عوامل رواني 

خيلي زيادكم كم
 زياد

ميانگين 
اولويت هارتبه

ثيرگذاري مربي در تغيير نگرش أت
 كارآموزان

2 4 165137 064/4 1 

  احساس ارزش و احترام
 تي مربي)توجه به نقش تربي(با

2 13 124637 936/3 2 

احساس موفقيت مربي با توجه به 
 مهارت و تخصص خود

6 14 85329 773/3 3 

رئيس مركز  ةرفتار دوستانه و صميمان
 با مربيان

6 10 274126 64/3 4 

مربيان از وضعيت رواني مناسبي 
 برخوردارند

6 11 362334 618/3 5 

با  ارتباط اجتماعي مناسب مربيان
 ديگرهم

4 10 434221 51/3 6 

مورد توجه قرار گرفتن مربي توسط 
 كارآموزان در جامعه

1012 413215 273/3 7 

 8 15/3 403013 1215واردسابقه به مربيان تازهكمك مربيان با
 

يعني تأثير رضايت رهبري، مديريت و امكان ارتقاء شغلي:  ةي سنجش نحوهانشانگر
شان اهميت رضايت شغلي كاركنان غيرهاي سازماني. مديران به سه دليل بايد بهشغلي در مت

دهند و محيط كار را ترك كنند، استعفا ميبدهند. اول: افراد ناراضي بيشتر از بقيه غيبت مي
كنند. دوم: كاركنان راضي از سالمت جسمي و بهداشت رواني بيشتري برخوردارند و مي

افزايش  (تعهد سازماني) : با افزايش رضايت شغلي، تعهد به كاركنند. سومبيشتر عمر مي
باشند كه با ي اساسي ميهايابد. مربيان آموزشي در هر نظام و مركز آموزشي يكي از مؤلفهمي
را تضمين نمايند. مربيان  هابخشي آموزشتوانند اثرمطالب مناسب علمي و تخصصي مي ةارائ

صورت و جديد، ظريف، علمي و تحقيقي را با زبان ساده و بهبايد بتوانند نكات پيچيده، نو 
ورود به كارگاه، آزمايشگاه، محيط عملي كار و مشاركت ة عملي به فراگيران ارائه و روحي

آموزش و پويايي يك  ةفراگيران در انجام كار را در حد بااليي داشته باشند. مربي موتور محرك
بخش تالش ي اثرهاآموزش ةشغلي او جهت ارائمركز آموزشي است و بايد درجهت رضايت 
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وجود ، ) نشانگرهاي: احساس مسئوليت نسبت به مركز و اهداف آن4( نمود. بر اساس جدول

 ايآزادي عمل در انجام وظايف شغلي، تمايل مربي به قبول پست و مسئوليت ميانگين رتبه
نتايج ، باشد. در ضمنمي هانهن زمياي مندي بيشتر مربيان دررضايت ةبيشتري داشته كه نشان

حاكي از آن است كه مربيان در نشانگرهاي وجود فرصت براي خالقيت و نوآوري توسط 
مسائل مركز و اميد مربي به داشتن رشد شغلي  ةمربي،  مورد توجه قرارگرفتن عقايد در زمين

 ر گيرد.ريزان مراكز قرانده  ميانگين كمتري داشته كه بايد مورد توجه برنامهيآ در
 

 توزيع فراواني و درصد سنجش نحوه رهبري و مديريت و امكان ارتقاء شغلي مربيان .4جدول 
رهبري  ةي سنجش نحوهانشانگر

 و مديريت و امكان ارتقاء شغلي
خيلي 

خيلي  زيادمتوسط كم كم
 زياد

ميانگين 
اولويت هارتبه

احساس مسئوليت نسبت به مركز
 1 88/3 38 43 17 2 10 و اهداف آن

وجود آزادي عمل در انجام 
 2 41/3 14 43 33 14 6 وظايف شغلي

تمايل مربي به قبول پست و 
 3 28/3 33 22 21 11 23 مسئوليت

توجه رئيس مركز به نيازهاي 
 4 23/3 16 41 28 2 23 مربيان تا اهداف آموزشي

استفاده از نظر مربيان در 
 5 18/3 26 20 33 10 21 گيريتصميم

يس مركز در شكوفا تالش رئ
 6 018/3 24 18 27 18 23 نمودن استعدادهاي مربيان

اميد مربي به داشتن رشد شغلي 
 7 73/2 8 32 24 14 32 ندهيآ در

مورد توجه قرارگرفتن عقايد در 
 8 7/2 2 22 42 19 15 مسائل مركز ةزمين

وجود فرصت براي خالقيت و 
 9 64/2 8 27 23 21 31 نوآوري توسط مربي

 مار تحليليآ
ي مـرتبط بـا   هـا ن تحقيق براي تعيين مقياساي مندي شغلي مربيان: درتحليل عاملي رضايت

منـدي  ي رضـايت هـا متغير كـه ويژگـي   25تحليل عاملي براي بيان از مندي شغلي مررضايت
تـوان  گيري شد تا مشاهده گردد كه آنها را در چنـد عامـل مـي   بهره ،اندرا تعيين نموده شغلي

محاسـبه   KMOن خصوص تحليل عاملي صورت گرفت و در ابتـدا ميـزان   اي نمود. در خالصه
داري آن نيز معـادل  و سطح معني 83/1495و ضريب بارتلت معادل  743/0گرديد كه معادل 

بعـد   ةباشـد. در مرحلـ  تأثير انجام تحليل عاملي تحقيق مـي  ةدهند/. برآورد شد كه نشان000
) 5( ركـدام از عوامـل مشـخص گرديـد، كـه بـه شـرح جـدول        تحليل واريانس و رگرسيوني ه

 باشد.مي
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 شدهشده و درصد واريانس تبيينعوامل تعيين .5جدول 

درصد تبيين واريانس تجمعيدرصد تبيين واريانس هر عاملعوامل
1 55/16 55/16 
2 83/9 38/26 
3 56/9 94/35 
4 59/8 54/44 
5 41/8 94/52 
6 04/8 99/60 

 
 اندعامل شناسايي شده 6گانه در مجموع  25ن نشانگرهاي اي گردد كه برايه ميمالحظ

گذاري ن عوامل بر اساس نوع متغيرها ناماي .انددرصد واريانس را تبيين نموده 99/60كه 
رهبري و مديريت، امكان ارتقاء شغلي، عوامل رفاهي و محيطي،  ةكه شامل: نحو اندشده

 باشند. درحقوق و مزايا و احساس موفقيت و ارزش در جامعه مي عوامل رواني و انگيزشي،
ن جدول نيز سهم هر متغير در عامل آمده است، كه در تعيين نام عوامل يا بار عاملي اي

 تواند نقش داشته باشد.مي
 عوامل تعيين شده متغيرهاي مربوطه و درصد واريانس تبيين شده .6جدول 

 بار عاملي همتغيرهاي مربوطعامل و نام آن

رهبري و  ةنحو
 مديريت

 729/0 رئيس مركز با مربيان ةرفتار دوستانه و صميمان
 736/0 ارتباط اجتماعي مناسب مربيان با يكديگر

 759/0 ي مركزهاگيرياستفاده از نظر مربيان در تصميم
 751/0 مورد توجه قرارگرفتن عقايد در مسائل مركز

 736/0 وظايف شغليوجود آزادي عمل در انجام 
 683/0 تالش رئيس مركز در شكوفا نمودن استعداد مربيان

امكان ارتقاء 
 شغلي

 803/0 ندهيآ اميد مربي به داشتن رشد شغلي در
 700/0 وجود فرصت براي نوآوري و خالقيت

 544/0 ت نسبت به مركز و اهداف آنياحساس مسئول

عوامل رفاهي و
 محيطي

 529/0 ي مربيان توسط رئيس مركزمين امكانات رفاهأت
 789/0 رضايت از محيط كاري از نظر فيزيكي

 823/0 فضاي مناسب و كافي جهت انجام وظايف

عوامل رواني و 
 انگيزشي

 585/0 احساس امنيت مربي در محيط كار
 619/0 در محيط كار بين مربيان همدلي و يكرنگي وجود دارد

 797/0 برخورداري از سالمت جسماني
 587/0 كنندسابقه به مربيان تازه وارد كمك ميمربيان با

 856/0تناسب حقوق دريافتي مربي در مقايسه با ساير همكارانحقوق و مزايا
 767/0 تناسب حقوق و مزايا با كاري كه انجام مي دهند

احساس 
موفقيت و 
ارزش در 

 جامعه

 مربي با توجه به نقش تربيتي خود احساس ارزش و
 914/0 احترام

 802/0احساس موفقيت مربي با توجه به مهارت و تخصص خود
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 رگرسيون گام به گام

گيري شده است. متغير براي تعيين اثرات متغيرهاي مستقل بر وابسته از رگرسيون بهره
مندي در سه دسته: مندي شغلي و متغيرهاي مستقل عوامل مرتبط با رضايتوابسته رضايت
رهبري، مديريت و امكان  ةعوامل محيطي، روابط انساني و عوامل رواني و نحو حقوق مزايا و
ترين متغيرها ن روش قوياي باشد كه درباشند. نوع رگرسيون گام به گام ميمي ارتقاء شغلي

درصد برسد.  5داري به شوند تا هنگامي كه خطاي آزمون معنييك به يك وارد معادله مي
متغير مستقل به مدل وارد  5گام صورت گرفته است و  5طي  رگرسيون ،ن تحقيقاي در

كه شامل تالش رئيس مركز در شكوفا نمودن استعداد مربيان، رضايت از شرايط  اندشده
فيزيكي محيط كار، رضايت از ميزان حقوق دريافتي، احساس ارزش و احترام و پرداخت به 

ن جدول اي رگرسيوني آمده است. درمدل  ةخالص 7در جدول  باشند.موقع حقوق و مزايا مي
گام توسط بين متغيرهاي مستقل و وابسته در هر ةشده شدت رابطي طيهابر اساس گام

مجذور ضريب ( ضريب تعيين ،گانه نشان داده شده است. همچنينضريب همبستگي چند
اي توان تبيين تغييرات متغير وابسته توسط متغيره ةدهندگانه) كه نشانهمبستگي چند

شده به ن كه ضريب تعيين تعديلاي شده آمده است. به دليلمستقل و ضريب تعيين تعديل
تر است. آناليز واريانس نيز آزادي وابسته است، نسبت به ضريب تعيين دقيق ةدرج

 باشد.دار بودن رگرسيون تا گام پنجم ميمعني ةدهندنشان
 

 ر گام از رگرسيونخالصه و متغيرهاي وارد شده به مدل در ه .7جدول 

ضريب همبستگي متغيرهاي وارد شده به مدلمدل
 گانهچند

ضريب 
 تعيين

ضريب تعيين 
 شدهتعديل

تالش رئيس مركز در شكوفا نمودن  1
 572/0 575/0 0//759 استعداد مربيان

 750/0 755/0 869/0رضايت از شرايط فيزيكي محيط كار 2
 789/0 795/0 891/0 رضايت از ميزان حقوق دريافتي 3
 806/0 813/0 902/0 احساس ارزش و احترام 4
 821/0 829/0 911/0 پرداخت به موقع حقوق و مزايا 5

 
) آخرين مرحله از اجراي رگرسيون گام به گام متغيرها، ضرايب استاندارد و 8( در جدول

گردد ه ميداري آنها آمده است. مشاهدو معنيارد، انحراف معيار، تي استيودنت استاندغير
و  اندداري بااليي به تحليل وارد شدهشده به مدل در هر مرحله با معنيتمامي متغيرهاي وارد
 .اندداري در سطح يك درصد وارد مدل شدهتا گام پنجم با معني
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 داري آنهادست آمده از تحليل رگرسيون و سطوح معنيضرايب به .8جدول 

شده در متغيرهاي واردمدل
 مدل

 ضرايب
استاندارد 

 B شده

انحراف 
 معيار

استاندارشده
(Beta) t Sig  ضريب

R2تبيين

1 
تالش رئيس مركز در 
شكوفا نمودن استعداد 

 مربيان
388/0 032/0759/0 100/12000/0575/0

2 

تالش رئيس مركز در 
شكوفا نمودن استعداد 

 مربيان
301/0 026/0589/0 410/11000/0

755/0
زيكي رضايت از محيط في

834/8000/0 032/0456/0 286/0 كار

3 

تالش رئيس مركز در 
شكوفا نمودن استعداد 

 مربيان
308/0 024/0602/0 665/12000/0

795/0 رضايت از محيط فيزيكي 
771/8000/0 030/0421/0 564/0 كار

تناسب حقوق دريافتي در
546/4000/0 029/0203/0 132/0مقايسه با ساير همكاران

4 

تالش رئيس مركز در 
شكوفا نمودن استعداد 

 مربيان
287/0 024/0561/0 895/11000/0

813/0 رضايت از محيط فيزيكي 
037/9000/0 029/0416/0 261/0 كار

تناسب حقوق دريافتي در
989/4000/0 028/0214/0 139/0مقايسه با ساير همكاران
237/3002/0 029/0143/0 092/0احساس ارزش و احترام

5 

تالش رئيس مركز در 
شكوفا نمودن استعداد 

 مربيان
294/0 023/0575/0 633/12000/0

829/0
رضايت از محيط فيزيكي 

613/7000/0 030/0362/0 227/0 كار
تناسب حقوق دريافتي در
827/3000/0 028/0167/0 109/0مقايسه با ساير همكاران

489/3001/0 027/0148/0 096/0و احترام احساس ارزش
پرداخت به موقع حقوق و

145/3002/0 026/0148/0 082/0 مزايا مربي
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 بحث 

عوامل محيطي نشانگرهايي نشانگرهاي سنجش حقوق و مزايا و  اساس جدول درصد فراوانيبر
شغلي بر جاي مندي بيشترين تأثير را بر رضايت ،بيشتري دارند ايكه ميانگين رتبه

 و پرداخت به موقع حقوق و مزايا .2 ،برخورداري از سالمت جسماني .1:كه شامل اندگذاشته
مندي وجود همدلي و يكرنگي بين مربيان. مطالب فوق مبين آن است كه مربيان رضايت .3

ران، ابزري و همكا(  . كه با نتايجاندي مورد اشاره داشتههادر سطح متوسط به باال را در گويه
تناسب حقوق و مزايا با  .1) مطابقت دارد. و عواملي همانند: 1389زاده شمها. حسيني1387

احساس امنيت در . 3 ،تناسب حقوق دريافتي مربي در مقايسه با ساير همكاران .2 ،كار
 3كمتر از  ايوجود فضاي مناسب جهت انجام وظايف در كارگاه  با ميانگين رتبه .4 و محيط

كه  اندتري قرارگرفتهي پايينهاو در اولويت انده كمتري را كسب كردهةتبميانگين ر
مندي شغلي مربيان بوده و مديران و در رضايت هان گويهاي تأثير كمتر ةدهندنشان
را جهت افزايش رضايت شغلي مربيان در  هان گويهاي ريزان بايستي توجه به بهبودبرنامه

. 1387ابزري و همكاران، ( دهند. نتايج با تحقيقات ي خويش قرارهابرنامه ةسرلوح
 ) مطابقت دارند.1389 ،شم زادههاحسيني

دهندگان نسبت به ديدگاه پاسخ ،شود) استنباط مي3(ة گونه كه در جدول شمارهمان
ثيرگذاري أت .1ي هاباشد و گويهروابط انساني و عوامل رواني در حدود متوسط به باال مي

با توجه به نقش تربيتي مربي) ( احساس ارزش و احترام .2 ،ر نگرش كارآموزانمربي در تغيي
 3,5احساس موفقيت مربي با توجه به مهارت و تخصص خود با ميانگين باالتر از  .3و 

نيز به كمك مربيان  ايي اول تا سوم را به خود اختصاص داده و كمترين ميانگين رتبههارتبه
وارد و مورد توجه قرار گرفتن مربي توسط كارآموزان در جامعه با سابقه به مربيان تازه

ن موارد ايي خود بههاريزان مراكز آموزشي در تدوين برنامهاختصاص داشت كه بايستي برنامه
. نوغاني و همكاران 1389شم زاده، هاتوجه ويژه داشته باشند. نتايج با تحقيقات حسيني

 قت دارد.مطاب 1390، صادقي فرد و همكاران1387
وجود ئوليت نسبت به مركز و اهداف آن، ) نشانگرهاي: احساس مس4( بر اساس جدول

 ايآزادي عمل در انجام وظايف شغلي، تمايل مربي به قبول پست و مسئوليت ميانگين رتبه
 ،باشد. در ضمنمي هان زمينهاي مندي  بيشتر مربيان دررضايت ةبيشتري داشته كه نشان

آن است كه مربيان در نشانگرهاي وجود فرصت براي خالقيت و نوآوري توسط  نتايج حاكي از
مسائل مركز و اميد مربي به داشتن رشد شغلي  ةمربي، مورد توجه قرارگرفتن عقايد در زمين

ريزان مراكز قرار گيرد. نتايج با نده  ميانگين كمتري داشته كه بايد مورد توجه برنامهيآ در
، اسماعيلي و انصاري 1384، فرهمند و همكاران 1387و همكاران آبادي تحقيقات نصير

 5گام صورت گرفته است و 5رگرسيون طي  ،ن تحقيقاي ، مطابقت دارد. در1386زماني 
كه شامل تالش رئيس مركز در شكوفا نمودن استعداد  اندمتغير مستقل به مدل وارد شده

از ميزان حقوق دريافتي، احساس ارزش مربيان، رضايت از شرايط فيزيكي محيط كار، رضايت 
 و احترام و پرداخت به موقع حقوق و مزايا مي باشند.

 6گانه در مجموع 25ن نشانگرهاي اي گردد كه براياساس تحليل عاملي مالحظه مي بر
اساس نوع  ن عوامل براي .انددرصد واريانس را تبيين نموده 99/60كه  اندعامل شناسايي شده
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رهبري و مديريت، امكان ارتقاء شغلي، عوامل  ةكه شامل: نحو اندگذاري شدهناممتغيرها 

رفاهي و محيطي، عوامل رواني و انگيزشي، حقوق و مزايا و احساس موفقيت و ارزش در 
ن جدول نيز سهم هر متغير در عامل آمده است، كه در تعيين نام اي باشند. درجامعه مي

)، 1386( همكاران و دانشفرنتايج با تحقيقات  .نقش داشته باشد تواندعوامل يا بار عاملي مي
 ) مطابقت دارد.1387( ناهمكار و يابزر
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 بين در انگليسي زبان يادگيري بر ثرؤم عوامل بررسي
 كرمان استاناي حرفه و فني كل ةمربيان ادار

 مهناز نجيبزاده وامق آبادي1

 چكيده
 ةادار مربيان بين در انگليسي زبان يادگيري بر ثرؤم عوامل بررسي به پژوهش اين
 نگرش، ،)ارچهيكپ و ابزاري( انگيزش شامل ثرؤم عوامل. است پرداخته استان كل

 ةنمون با هارشته ةكلي مربيان شامل آماري جمعيت. بودند جنسيت و سن اضطراب،
 ابزار. شد انتخاب بنديطبقه تصادفي گيرينمونه ةوسيل به كه نفر 120 آماري
. داشت قبول قابل اعتبار و روائي كه بود) 1998( نگرش آرندز نامهپرسش تحقيق

 قرار تحليل و تجزيه مورد دو كي و واريانس يلتحل آمارهاي ةوسيلبه هاداده
 : دارد وجود ارتباط ذيل شرح به تحقيق متغيرهاي بين كه داد نشان نتايج. گرفتند

 و اضطراب بين. 2. است دارمعني ارتباط انگليسي زبان يادگيري و انگيزش بين. 1
 و رشنگ بين .3 .است دارمعني منفي صورتبه ارتباط انگليسي زبان يادگيري
 و جنسيت و سن بين .4. دارد وجود داريمعني ارتباط انگليسي زبان يادگيري
 انگليسي زبان اساتيد به پژوهش اين .نگرديد مشاهده داريمعني ارتباط يادگيري
 را يادگيري بر ثرؤم عوامل كه دهدمي را امكان ايناي حرفه و فني آموزش سازمان

 ثرترؤم طوربه را انگليسي زبان ريستد يهاروش دنبتوان تا دنكن شناسايي
 كارگيرند.به
  

جنسيت،  و سن نگرش، انگيزش، يادگيري، بر ثرؤم عوامل: يكليد واژگان
 .اضطراب
 
 
 
 
 

 
 
 

 اي كرمان،كل فني و حرفه ةو زبان شناختي، اداري مطالعات اجتماعي ادانشجوي دكتر.1
  Email:mahnaz_najib@yahoo.com                                                                                           
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 مقدمه
سن و  بين انگيزش، نگرش، اضطراب، ةاين تحقيق از نوع توصيفي است كه به بررسي رابط

اي حرفهن كارمندان آموزشي فني و جنسيت كارآموزان و يادگيري زبان انگليسي در بي
ي مستقل و هاعنوان متغيري فردي كارآموزان بههامجتمع مراكز كرمان پرداخته است. تفاوت

 ةعنوان يك متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفت. نمونهآنها با يادگيري زبان انگليسي ب ةرابط
تواند در مراكز نتايج آن مي آماري در اين تحقيق از مجتمع مراكز كرمان انتخاب شدند و

ي ديگر تعميم داده شود. اهميت اين تحقيق در آن است كه كشف روابط فوق هاسازمان
ي فردي كار انجام هاطور تجمعي روي تفاوتصورت مجزا صورت گرفته است و بهتاكنون به

بان ي تدريس در يادگيري زهاكارگيري مناسب روشنگرفته است. نتايج اين پژوهش در به
عنوان هزبان انگليسي در حال حاضر ب عنوان زبان خارجي در ايران اهميت دارد.انگليسي به

و  )2005( نونان)،( المللي و نه متعلق به يك كشور يا يك فرهنگ مطرح استيك زبان بين
ي هادارد كه اساتيد زبان انگليسي بايد تفاوتبيان مي )2006( ). هيپشر1993( اسميت،

كار هي تدريس مناسب را بهااساس آن روش وزان را درك كنند تا بتوانند برفردي كارآم
و طرز نگرش كارآموزان خود داشته باشند. در اين  هاگيرند. آنها بايد ديدگاهي جامع از نياز

 به تدريس زبان انگليسي در كشور بپردازند.اي حرفهصورت توانند بهصورت مي

 هاله و فرضيهأبيان مس
هاي كشف روابط احتمالي بين يادگيري زبان انگليسي و تفاوت ،لي در اين پژوهشاص ةمسئل
 االت تحقيق در زير بيان شده است:ؤصورت سمربيان است كه به فردي

(ابزاري يا يكپارچه)، نگرش،  ي انگيزشهااي بين يادگيري زبان انگليسي و متغيرآيا رابطه)1
 اضطراب، سن و جنسيت وجود دارد؟

ثيري در يادگيري زبان انگليسي أتا چه اندازه است و چه ت ،وابط وجود دارداگر اين ر)2
 عنوان يك زبان خارجي دارند؟هب

 صفر وجود دارد. ةفرضي 6االت فوق ؤاساس س بر

 اهداف و اهميت تحقيق 
ي فردي زبان آموزان و يادگيري زبان انگليسي است. هاهدف تحقيق كشف روابط بين تفاوت

ردي نظير انگيزش، نگرش، اضطراب، سن و جنسيت در ميزان يادگيري ي فهاكشف تفاوت
سطح كيفي تدريس نموده  ءثري در ارتقاؤتواند به مربيان كمك مزبان انگليسي كارآموزان مي

 ةكننده داشته باشد. در كشور ما آموختن زبان انگليسي بعد از سه دورو نقش تعيين
جدي عدم توانايي در به كار بردن زبان همراه است. راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه با مشكل 

رود و مدرسين مجبور تدريس زبان از آموختن چند كلمه يا جمله و نكات دستوري فراتر نمي
آموزي زبان ،آموزان بايد آن را امتحان بدهند. بنابراينيي هستند كه دانشهابه تدريس مقوله

زبان اول در تدريس زبان دوم استفاده رسمي و سنتي دارد. در بيشتر مدارس از ة جنب
شود. اگر اعتقاد داشته باشيم كه اين رويه دنبال مي ي زبان نيز تقريباًهاشود و اكثر كالسمي
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) بايد به 2005:5( نونان ةبه عقيد ،ثير زيادي روي يادگيري زبان داردأي فردي تهاتفاوت

همت گمارده شود. نتايج اين  ي تدريس با آنهاهاو تطبيق روش هاشناسايي اين تفاوت
گذاران سازمان آموزش فني و تواند براي مدرسين، مربيان زبان مراكز و سياستپژوهش مي

 سطح يادگيري زبان انگليسي نيز نقش مهمي ايفا كند. ءثر باشد و در ارتقاؤكشور ماي حرفه

 تحقيق ةبررسي پيشين
ي تدريس بر روي هاكه روش شروع شده است 1970 ةمطالعات فردي دانشجويان از ده

ي فردي هاتفاوت ،بنابراين عنوان محور يادگيري متمركز شدند.هگيرنده بي يادهاتوانايي
براي يادگيري مد نظر قرار گرفت. از دانشمنداني  هايادگيرندگان محور شناسايي توانايي آن

 )،1982و 2005( كراشن )،1970توان مازلو(مي ،ي فردي تحقيق كردندهاكه روي تفاوت
) را نام برد. آنها عقيده 1981( ) و هفرمن1985( گاردنر )،1995( مادريد )،1994( ميرز

اضطراب، سن و جنسيت در يادگيري زبان  داشتند كه متغيرهايي نظير انگيزش، نگرش،
يعني سن و جنسيت  ،متغير آخر در مورد دو هاكند. آنثري را ايفا ميؤانگليسي نقش م

 كه نقش اجتماعي و فرهنگي آنها بيشتر از نقش بيولوژيكي آنها مهم است. اعتقاد دارند
و آنها بتوانند  ي فردي يادگيرندگان بايد در يادگيري زبان انگليسي مد نظر قرار گيردهاتفاوت
از ديدگاه  سازي مد نظر قرار دهند.مدرن و دنياي خارج را با توجه به نقش جهاني ةجامع

ي تمدن را هااي است كه جامعه در آن تمام مقولههاني شدن مرحله) ج2005( كينل و لويد
 طور اختصار در اين قسمت شرح داده خواهد شد.ي فردي بههادرك خواهد كرد. اين تفاوت

) و آكسفورد و 1985( عالقه يا آرزوي دروني براي رسيدن به يك هدف است.گاردنرانگيزش 
اند: انگيزش ابزاري و انگيزش يكپارچه. م كرده) انگيزش را به دو دسته تقسي1994( شيرين

آموزي خذ نمره يا پاس كردن امتحان در زبانأانگيزش ابزاري به اهدافي نظير يافتن شغل، 
آموزي جهت نزديك شدن به فرهنگ و گردد. ولي انگيزش يكپارچه به زبانمربوط مي

حقيقات ثابت كرده است كه ي اجتماعي آن زبان و تطبيق با افراد آن جامعه است. تهاارزش
 ،1994دورنيه، ،1998 (گرجيان، ثيردارند.أهر دو نوع انگيزش در يادگيري زبان انگليسي ت

 ).20005 و رحمان، 2004اوزمان،
صورت مثبت، منفي يا است كه به تلقي زبان آموزان نسبت به زبان انگليسي طرزنگرش 

 ةن طرز نگرش با توجه به سابقاي ).2003(كودك، خنثي ممكن است وجود داشته باشد.
 ةآموز، دور يا نزديك بودن به فرهنگ زبان دوم و تجربي زبان، فرهنگ زبانهاآموزش ذهني،

اگر اين تصوير ذهني مثبت بود،  گردد.ي زبان قبل تعريف و تلقي ميهابودن درآموزش
، 1988 سوانز،( د.گذارثير ميأيادگاري را تهسيل و اگر منفي يا خنثي بود در عدم يادگاري ت

 ).1982، گامپرز،1982 فرهادي
ثير منفي يا ممكن أنوعي نگراني دروني است كه در يادگيري زبان انگليسي تاضطراب 

تواند ) اعتقاد دارد كه اضطراب در سطوح باال مي1982( ثير مثبت بگذارد. كراشنأاست ت
كننده ممكن است تسهيل). اعتقاد دارد كه اضطراب 2000،2005بروان( مانع يادگيري شود

شود و مقدار زياد باشد. يعني مقدار كم اضطراب موجب تحريك يادگيرنده براي يادگيري مي



                                               انداز پژوهشاشتغال در چشماي و فني و حرفه آموزش
 

397 
تواند مانع يادگيري باشد. يعني مقدار زياد آن موجب تسليم يادگيرنده شود و از قصد آن مي

 او جهت يادگيري زبان باز دارد.
اساس آن در مراحل  يكي است كه بر) يك متغير بيولوژ1999( از نظر آكسفوردسن 

در يك مدت معين كسب كند. البته بيشتر اين را تواند زبان هدف مختلف زبان آموز مي
) است 1967( ترين آن مطالعات لنبرگمطالعات در زبان اول صورت گرفته است كه معروف

واني است و نوج ةآموزي را براي يادگيري زبان تعريف كرده است كه در دورزبان ةكه آستان
آموزي بيان مي دارد كه شود. تئوري سطح بلوغ در زبانسالگي را شامل مي 14تا  12حدود 

يابد و يادگيري زبان بعد از سن بلوغ و با افزايش سن فعل و انفعاالت كورتكس مغز كاهش مي
) ثابت كرده است كه يادگيري 1982(مثال كراشن، شود. تحقيقات اخيررو ميهبا كندي روب

ثير بگذارد ولي در ميزان يادگيري أزبان پس از بلوغ ممكن است در سرعت يادگيري زبان ت
آموزان ممكن است وجود داشته باشد اين است گذارد. تنها تفاوتي كه بين زبانثير نميأزبان ت

ولي در بقيه موارد از لحاظ يادگيري  ،گيردكه در بزرگسالي تسلط كامل بر تلفظ صورت نمي
) در تحقيقي بيان داشتند كه سن 2001( ) و قليچ لي2003كوك( وتي وجود ندارد.زبان تفا

 ثيري در يادگيري ندارد.أت
در يادگيري زبان داراي دو تعريف است. يكي تعريف بيولوژيك يعني جنس و جنسيت 

). در اين پژوهش 2006(عنايتي و گرجيان، ديگري تعريف اجتماعي يعني جنسيت است
ثر ؤو اين عقيده وجود دارد كه جنسيت در يادگيري زبان انگليسي م جنسيت مد نظر است

) در تحقيقي كه انجام داد نتيجه گرفت كه جنسيت در 2006( گرجيان ).2003(اوكي، است.
) نقش 2002( تحقيقات ديگر نظير مجتبي ثير چشمگيري ندارد.أيادگيري زبان انگليسي ت

 اند.ثر دانستهؤاند و آن را م ررسي كردهآموزي از لحاظ اجتماعي بجنسيت را در زبان
 

 روش پژوهش 
 ةروش پژوهش در اين تحقيق از نوع توصيفي است و در اين قسمت چگونگي انتخاب نمون

 شود.آماري، ابزار تحقيق و مراحل اجرا شرح داده مي
 

 كنندگان شركت
خانم) بودند  60آقا و  60( دانشجو 120دانشجوياني كه در اين پژوهش شركت كردند شامل

از طرف تربيت مربي كرج در  (آزمايشگاه) عنوان زبان پايههي زبان انگليسي بهاكه در كالس
آماري از بين  ةمجتمع مراكز شهر كرمان مشغول به تحصيل بودند. نمون 91سال دوم نيم

بندي انتخاب شدند و به گيري آماري احتمالي طبقهنمونه ةوسيلآماري موجود به ةجامع
 45تا  26) پاسخ دادند. اين دانشجويان بين سنين 1998 (آرندزنگرش سنجي ةنامشپرس

ي هاالتدريس و در ميان آنان تعدادي در دانشكدهبعضي كارمند رسمي و بعضي حق .بودند
 غير زبان انگليسي مشغول به تحصيل بودند.
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 ابزار تحقيق
 5االت ؤال از نوع سؤس 25امل ) بود كه ش1998(نگرش سنجي آرندز ةنامپرسشابزار تحقيق 

)، 2(كم، )1(كمي خيليهاصورت كه پاسخگويان گزينهبه اين ،بود )1932( اي ليكرتگزينه
 نامهپرسشي هاگذاري گزينهكردند. عدد) را انتخاب مي5(زيادو خيلي )4)، زياد(3(متوسط

ي بود. اعتبار ي جهت انجام تجزيه و تحليل آماري كيفي به كمهابه دليل تبديل پاسخ
 سنجي موقعيت كالسي آكسفوردنگرش ةنامپرسش ةوسيل) به1998( آرندز ةنامپرسش

تحقيق بر  ةنامپرسشپايايي  ) بود.r=.85( نامهپرسش) همبسته شد و ميزان اعتبار 1990(
 نباخ آلفا استفاده شد كه ميزان آنآماري مشابه انجام گرفت و از روش كرو ةروي يك نمون

)a=.94 صورت به نامهپرسش) بود. از دانشجويان خواسته بود كه سن و جنسيت خود را در
. در پايان ثبت كنندجداگانه در دو گروه دانشجويان خانم و آقا قابل تجزيه و تحليل آماري 

 نامهپرسشسنجي پاسخ دادند و سپس نگرش ةنامپرسشدانشجويان به  1391دوم  ةسه ماه
 تحليل آماري توصيفي و استنباطي آماده شدند. آوري و جهت تجزيه وجمع

 ءمراحل اجرا
آنها با يادگيري زبان انگليسي بررسي  ةي فردي دانشجويان و رابطهادر اين تحقيق تفاوت

عنوان يك زبان خارجي در مجتمع مراكز در نيمسال دوم هشد. اين دانشجويان زبان پايه را ب
گيري احتمالي نمونه ةوسيل) بهn=25( ) و مردn=25( آنها به دو دسته زن گذراندند.مي 91

اي بود گزينه 5ال ؤس 25) كه داراي 1998(آرندز ةنامپرسشبندي انتخاب شدند و به طبقه
فرضيه را مد نظر داشتند.  6االت بود كه ؤدسته س 5داراي  نامهپرسش. اين پاسخ گفتند

ابزاري ( ي فردي دانشجويان كه شامل انگيزشهاعبارت بودند از ارزيابي نقش تفاوت هافرضيه
 )سن و جنسيت پايين يا متوسط، باال،( اضطراب منفي و خنثي، مثبت، )نگرش و يكپارچه،

و از  ) تجزيه و تحليل آماري شدندspss 11.5افزار آماري(نرم ةوسيلاالت بهؤس شدند.مي
دامنه، حد باال و پايين استفاده واريانس،  ي توصيفي نظير ميانگين، انحراف استاندارد،هاروش

اسكور در تجزيه و تحليل آماري ي استنباطي نظير آناليز واريانس و كايهاشد و از آمار
 دست آمده استفاده شد.هي بهاداده

 
 نتايج

كنندگان در ي شركتهابندي و ميانگين پاسخآوري دستهپس جمعسي تحقيق هاداده
به روش كولمر گروف  هازياد) محاسبه گرديد. پاسخيلي(خ 5كم) تا خيلي( 1 از هاگزينه

اسميرنوف يا آزمون طبيعي بودن توزيع نمرات تجزيه و تحليل شدند تا اطمينان حاصل شود 
 ابزاري و يكپارچه)( ي انگيزشهاكه توزيع نرمال است. با استفاده از اين آزمون براي متغير

ي سن و جنسيت هايز واريانس و براي متغيرنگرش و اضطراب از روش آماري پارامتريك آنال
 استفاده شد. هااز آمار نان پارامتريك كاي اسكور در تجزيه و تحليل داده
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 گيري بحث و نتيجه

ي هاقايان در يادگيري زبان انگليسي تفاوتآو  هانتايج اين تحقيق نشان داد كه بين خانم
و آقايان  هافردي در دو جنسيت خانم يهافردي خاص وجود دارد كه ضمن بيان آنها، تفاوت

بين يادگيري زبان در  ةگيرد. نتايج نشان داد رابطاي مورد نظر قرار مياز ديدگاه مقايسه
) دارد. قدرت انگيزش p<.01(دارمعني ةقايان با انگيزش ابزاري و يكپارچه رابطآو  هاخانم

تر است تا در ميان كارآموزان قويپاس كردن امتحان و مانند آن)  ،خذ نمرهأ مثالً( ابزاري
چه كه اينكه بخواهد فرهنگ و زبان انگليسي را بخاطر ارتباط با آن جامعه فراگيرند. ولي آن

در يادگيري زبان  هابيشتري از خانم يكپارچه)( كلي مردان انگيزشطورمهم اين است كه به
) و 1994( )، دورنيه1998( دهند. اين نتيجه با تحقيقات گرجيانانگليسي از خود نشان مي

لحاظ ارتباط با كامپيوتر  زكنند، مردان ا) موافقت دارد كه بيان مي1994( آكسفورد و شيرين
ي انگليسي شانس و هاتلويزيوني و استفاده از فيلم ةي كامپيوتري، اينترنت، ماهوارهاو بازي

حضور  هاجتماع بيشتر از خانمايران، مردان در ا ةوقت بيشتري از دختران دارند. زيرا در جامع
 ،ي حضور اجتماعي نيستند. به همين دليلهالحاظ فرصت زا هاطور يكسان با خانمدارند و به

خذ نمرات و پاس أبيشتر از پسران است و اين امر ممكن است در  هاانگيزش ابزاري در خانم
غير در تحقيقات تر عمل كنند. نتايج اين متكردن دروس زبان انگليسي از مردان موفق

شود كه مردان حضور بيشتر در يادگيري زبان ) نيز مشاهده مي2002( انصاري و بابايي
كه دانشجويان  دهدنتايج اخير اين تحقيق نشان مي ،دهند. در هر حالانگليسي نشان مي

 اناز انگيزش ابزاري باال در يادگيري زبان برخوردار هستند و اين با تحقيقات رحم ،كليطوربه
كمتري در يادگيري زبان  ة) تطابق دارد. اين نكته كه دانشجويان از انگيزش يكپارچ2000(

) نيست و ESL( به اين دليل است كه زبان انگليسي زبان دوم ،در كشور ايران برخوردارند
افتد كه تعامل و گفتگوي آموزي اتفاق مي) است يعني در محيطي زبانESL( زبان خارجي

ي درس امكان پيدا هاآموزي فقط از طريق كالسگيرد و زبانصورت نمي رودرو در جامعه
 يهادارد در محيط) موافق است كه بيان مي2004( كند. اين نتايج با تحقيقات اوزمنمي

)ESLصورت رسمي در مدارس و آموزش به ،) كه تقابل زباني در جامعه وجود ندارد
در  .كندمي اد انگيزش ابزاري بيشتري كمكايج گيرد و اين امر بهصورت مي هادانشگاه
 ،) كه گويشوران آن زبان وجود دارند و تعامل زبان در جامعه وجود داردESL( يهامحيط

آقايان و نگرش آنها  و هابين نگرش خانم ةآيد. رابطوجود ميبيشتري به ةانگيزش يكپارچ
 ،عبارت ديگربه د.دار نبو) معنيp<.01( نسبت به يادگيري زبان انگليسي در سطح

آموزان نگرش مثبت يا منفي نسبت به يادگيري زبان انگليسي نداشتند و نگرش آنها زبان
كند كه يادگيرندگان اطالع جامع و كافي از فرهنگ و خنثي بود. نتايج اين فرضيه ثابت مي

دليل  اند.دروس پذيرفته ةعنوان يك موضوع درسي مثل بقيد و آن را بهنزبان انگليسي ندار
باشد و زبان را در سطح آموزش آن عدم ارتباط با فرهنگ و زبان و مردم آن جامعه مي ةعمد

همخواني دارد كه  )1985( ي گاردنرهافقط در اختيار دارند. نتايج اين فرضيه با يافته
 )،1982( آموختن يك زبان ممكن است آموختن يك فرهنگ نباشد. تحقيقات فرهادي
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اين تحقيق است.  ةيد نتيجؤ) نيز م2005( ) و كينل و لويد1998( نز)، سوا1982( گامپرز

ي فرهنگي و هاآموزان ايراني تصوير كامل از ارزشتوان ادعا نمود كه زبانمي ،بنابراين
همين دليل ديدگاه مثبت يا منفي نسبت به آن ندارد و به .اجتماعي فرهنگ و زبان ندارد

 بين يادگيري زبان انگليسي و اضطراب در سطح ةطديدگاه خنثي نسبت به آن دارند. راب
)p<.01ثير دارد. نتايج نشان أيعني اضطراب در يادگيري زبان انگليسي ت .دار بود) معني

) 2006( از ميانگين اضطراب باالتر نسبت به آقايان برخوردارند. گرجيان هادهد خانممي
ن نشان داد كه اين ارتباط ريب همبستگي پيرسوضهمبستگي اين دو متغير را از طريق 

يادگيري  ،چه اضطراب نسبت به يادگيري زبان انگليسي باالتر باشديعني هر ،منفي است
) F=2.235(در آقايان با ANOVAبا احتساب تجزيه و تحليل  ،افتد. بنابراينكمتر اتفاق مي

خود  در يادگيري انگليسي از هاگردد كه خانم) مشخص ميF=1.902( با هاو در خانم
) همخواني دارد 2005( ي كراشنهادهند. اين تحقيقات با يافتهاضطراب بيشتري نشان مي

تواند به يادگيري كننده ميكه اضطراب باال موجب عدم يادگيري و اضطراب كم يا تهسيل
دارند كه اضطراب ) نيز بيان مي2000( ) و براون1999( زبان انگليسي كمك كند. آكسفورد

آن با  ةرابط ،يادگيري گردد. بنابراين ءايد كنترل شود تا موجب ارتقادر كالس درس ب
كند كه ) تطبيق مي2000: 152( يادگيري منفي است. نتايج اين تحقيق با مطاالت براون

نث سطح اضطراب باالتري نسبت به افراد ؤدارد نتايج نشان داده است كه افراد مبيان مي
) p<.05( بين يادگيري زبان انگليسي و سن در سطح ةمذكر در مراحل يادگيري دارند. رابط

دار نبود. نتايج تحقيق نشان داد كه سن متغير در يادگيري زبان انگليسي در ايران معني
اي ثير برجستهأ) موافقت دارد كه سن ت2001(ي قليچ ليهانيست. نتايج اين تحقيق يا يافته

) 2001: 134() نداشته است. كوك35تا  15بين سنين ( آموزاني كه وي مطالعه كردهدر زبان
دست آورد و بيان داشت كه سن تفاوت خاصي در يادگيري زبان هنيز همين نتايج را ب
) نيز 1982: 434( كراشن .آوردوجود نميهو افراد با سنين مختلف ب هاانگليسي در موقعيت

متغيري است كه  بيشتربلكه  ،دارد كه سن متغيري نيست كه بر يادگيري اثر بگذاردبيان مي
ولي  .ثير نداردأسن در يادگيري زبان ت ،بنابراين .ارددارتباط  با وضعيت اجتماعي و روان فرد 

آن بررسي شود كه  يي اجتماعي و روانهاتواند همراه محدوديتدر كشور ايران سن مي
 ةسيت رابطثير بگذارد. بين يادگيري زبان انگليسي و جنأآموزي تممكن است روي روند زبان

خانم و آقا) ( نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين جنسيت ) مشاهده نگرديد.p<.05( معناداري
 4-5( ي مجتبي و مجتبيهاثيري در يادگيري زبان انگليسي ندارد. اين مطالعات با يافتهأت
دارد تفاوت جنسيت در يادگيري زبان يك متغير فرعي ) همخواني دارد كه بيان مي2003:

دارد كه جنسيت و سطح مهارت خالف نتايج اين تحقيق بيان مي ) بر2003( . اوكياست
جنسيت در يادگيري زبان يك  ،ثر است. بنابراينؤآموزي مزبان يزبان در يادگيري راهكارها

گذار ثيرأتواند روي چگونگي زبان آموزي از ديدگاه اجتماعي تبلكه مي ،عامل اصلي نيست
دهد تا در پرتو آن تحقيق راهكارهاي عيني را به كمك آمار نشان ميي اين هاباشد. يافته

ي درسي زبان هالفين كتابؤاي، ماساتيد زبان انگليسي سازمان آموزش فني و حرفه
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آموزان توجه نموده و ي فردي زبانهااران سازمان مذكور به تفاوتذگانگليسي، سياست

ي آموزش سازمان مراكز را جهت هادو مواد آموزشي مناسب استانداري تدريس هاروش
 ه دهند.ئتدريس در آموزشي ارا
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 بررسي ميزان تأثير محيط بر يادگيري فراگيران 
 مركز تربيت مربي كرج 

 1سحر علوي زاده

 چكيده
با توجه به اينكه مركز تربيت مربي كرج تنها مركز تخصصي در سطح كشور و 

، بهبود كيفيت آموزشي از استهاي مربيان سازمان متولي آموزش و ارتقاء مهارت
توجه به دور شدن فراگير از محل زندگي در  باشد. باهاي اساسي آن مياولويت

، شرايط ي آموزشيهاكوتاه بودن مدت دوره طي دوران آموزش و همچنين
يادگيري فراگير تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد. يكي از اين عوامل مؤثر 

هدف اين تحقيق بررسي  دهد.امكاناتي است كه محيط در اختيار فراگيران قرار مي
جهت انجام تحقيق  .ي مناسب در جهت يادگيري فراگيران مركز استعوامل محيط

اي با هدف سنجش ميزان تأثير نامهپرسش از روش تحقيق تحليلي استفاده شد.
ميزان روايي محتواي  .فضاهاي گوناگون بر يادگيري فراگيران تهيه گرديد

ي ي مهارتهابا نظر دو گروه از خبرگان طراحي محيط و آموزش نامهپرسش
نفر از فراگيران  30به  نامهپرسشبراي تعيين ضريب آلفاي كرونباخ  .سنجيده شد

مربيان سازمان  ،آماري اين تحقيق ةجامع .اين مركز چهت پاسخگويي داده شد
باشد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان اي كل كشور ميآموزش فني و حرفه

جهت  .حتمالي استفاده شدگيري ادست آمده است و از روش نمونههنفر ب 361
اي از آزمون ويلكاكسون تك نمونه هانامهدست آمده از پرسشهتحليل اطالعات ب
درصد مورد آزمون قرار گرفتند.  95فرضيات در سطح اطمينان  ةاستفاده شد و كلي

دهندگان فضاهايي مانند سايت اينترنت، در نهايت مشخص شد از نظر پاسخ
كدام از اين ي آنها تأثير دارند و تعيين گرديد كه وجود هر.. بر يادگير.كتابخانه و

تواند اين مقاله مي ةنتيج .ثرتر خواهد بودؤهاي مركز مبخش يك ازفضاها در كدام
هاي پيشرفته و در ايجاد مدل طراحي محيطي براي مراكز آموزش مهارت

 ،كنندميآموزشي از خوابگاه استفاده  ةمراكزآموزشي كه فراگيران در طول دور
 ارتقاء مهارتي مربيان اين سازمان باشد. مؤثر، در ميمؤثر باشد و به اين وسيله قد

 
 شناسي محيط.يادگيري، طراحي محيط، مركز تربيت مربي، روان :يكليد واژگان
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 مقدمه
در راهبرد  اي كشور،آوري سازمان آموزش فني و حرفهبا نگاهي به سند راهبردي مهارت و فن

مهارت و  ،دانش( نگهداشت و ارتقاء شايستگي ،جذب با عنوان 23و در راستاي سياست هفت 
مربيان سازمان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي مربيان بر ارتقاء دانش و به روز  )نگرش

و با توجه به اينكه مركز تربيت  )1390،ك،پرند( هاي مربيان تأكيد شده استكردن آگاهي
مربيان  باشد كه آموزش و ارتقاء مهارتخصصي در سطح كشور ميمربي كرج تنها مركز ت

چه بهتر انجام امكانات و لوازم، جهت هر ميسازمان را برعهده دارد، ضروري است كه از تما
 دادن اين مهم استفاده شود. 

هاي آموزشي، در صورتي با فرض مطلوب بودن سطح آموزش توسط مدرس و تكنولوژي
ر يادگيري فراگير از جمله انگيزه و اشتياق، سطح اطالعات قبلي و ي مؤثر بهاكه مؤلفه

 .مطلوب از آموزش دست يافت ةتوان به نتيجنمي ،و روحي وي مناسب نباشد ميشرايط جس
دليل دور شدن فراگير از محل زندگي و جريان زندگي اين موضوع در مركز تربيت مربي به

تري به خود نقش بسيار پررنگ ،آموزشيي هامدت بودن دورهعادي و همچنين كوتاه
 .گيردمي

در صورت  ،ي آموزشيهابا عنايت به اينكه آموزش مطلوب مربيان سازمان در طي دوره
براي رسيدن به اين هدف  ،شودشده بر آورده مييادگيري مناسب مطالب و موضوعات ارائه

 بايست شرايط يادگيري مطلوب را فراهم نمود.مي
يي هاسازمان .ي است كه شامل تغييرات رفتاري فردي و سازماني استيادگيري فرايند

دستيابي و انتقال دانش و نيز در  ،درخلق، كه يك فرهنگ يادگيري قوي را ايجاد كرده باشند
 ،1واجسرال( كنند.خوبي عمل مي، بهي جديدهااصالح رفتارها در جهت بازتاب دانش و بينش

2007( 
به وفور به اين موضوع  ،شدهمنشاء رفتارهاي بشر انجام ةباردر تحقيقات بسياري كه در

 ،هاي متفاوت و از سوي ديگرتأثير محيط ةنتيج ،اشاره شده كه رفتارهاي مختلف از يك سو
رفتار يادگيري بشر و اتخاذ  ةتواند در حيطاين موضوع مي .ي فردي افراد استهاتفاوت ةنتيج

فراگيران متفاوت در  ،به عبارت ديگر .باشدرويكردهاي يادگيري مختلف نيز درست 
 ،م ،(يميني .كنندي متفاوت رويكردهاي يادگيري گوناگوني براي يادگيري اتخاذ ميهامحيط
سيستم يادگيري افراد را تحت تأثير اكو توان) مي1 ةشكل شمار(2اساس مدل بيگزبر) 1387

سيستم داراي اين اكو .شودميي آنها هاكه باعث تغييراتي در آموخته اي دانستپيچيده
محيط و موقعيت يادگيري  ،به اعتقاد بيگز هالفهؤي مختلفي است كه يكي از اين مهالفهؤم

 .كندثري ايفا ميؤاست كه در يادگيري نقش م
ثر بر بازده و پيامدهاي ؤم ةزمينيكي از عناصر پيش ،بينيممي 1طور كه در شكل همان

عوامل  ،عوامل موقعيتي يا محيطي .محيط يادگيري دوره است ساختار و ،يادگيري فراگيران
 )1987،بيگز( شودمييادگيري انجام  تكليفن آفضايي هستند كه در  ةكنندايجاد

1. Skerlavaj Biggs 
2. Biggs 
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يعني زماني كه  ،گرددميباز  1960به اوائل سال محيط يادگيري تقريباً ةلفؤتوجه به م

بيني پيشرفت س براي پيشتوان از مالك محيط يادگيري كالاشاره كرد كه مي 1بلوم
خصوص موفقيت تحصيلي در آن زمان تحقيقات در .آموزان استفاده كردتحصيلي دانش

 ،محيط يادگيري ةعالقه به تحقيق دربار .ي يادگيري كارآمد شدهاآموزان متوجه محيطدانش
ادي ده و پيامدهاي يادگيري تا حد زيزبه ويژه زماني بيشتر شد كه محققان دريافتند كه با

) در 1974،، والبرگ1974 ،2(اندرسون و والبرگ .تحت تأثير ادارك آنها از اين محيط است
بين ادراك محيط يادگيري و بازده و پيامدهاي يادگيري را  ةبسياري از تحقيقاتي كه كه رابط

تواند تأثيرات عميقي بر بازده و معلوم شد كه ادراك محيط يادگيري مي ،كردندميارزيابي 
 )1986, 3(فريزر .هاي يادگيري فراگيران داشته باشدپيامد

 1987،منبع :بيگز يادگيري در الگوي بيگز، ةفرايند پيچيد .1شكل  
 
زمان محور در طول مدتي آموزشي مهارتهافراگيران دوره ،مركز تربيت مربي كرج در

ط زندگي عادي گيرند و چون در اين مدت از محيميهاي مهارتي الزم را فرا آموزش ،كوتاهي
تواند زندگي مي ةوزمرفراهم آوردن امكانات محيطي الزم جهت امور ر ،شوندخود دور مي

 ،عالوه بر اين موارد .يادگيري داشته باشد ةر ايجاد آرامش روحي و ايجاد انگيزثري دؤنقش م

1. Bloom 
2. Anderson & walberg 
3. Fraser 
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هايي جهت عنوان فرصتتدريس نيز به ميهاي رسهاي خارج از ساعتتوان از زمانمي
  .شده استفاده نمودافراد ذكر ميرسگيري غيرياد

صورت شده و هم بهريزيبرنامهتواند هم مي ميبر خالف يادگيري رس ميرسيادگيري غير
يي هانمونه .يافته باشدساختارصورت غيريافته و هم بهصورت ساختارهم به ،نشدهريزيبرنامه

ن و تشريك منابع با يكديگر، جستجو در مواردي مانند صحبت كرد ،رسمياز يادگيري غير
ترين اهميت بيش .شودميها و ابزارهاي جديد را شامل آموزي و آزمايش روشاينترنت، تجربه

هاي اي و تأثير متقابل ميان فعاليتهاي حرفهبه پرورش و رشد ويژگي ميرسيادگيري غير
باز  ،انديادگيري شدهمحيط يادگيري و ويژگي كساني كه درگير  ،رسمييادگيري غير

المللي كار در ي بينهاي آماري سازمانهاگزارش )2001 ،2، الستورم2001 ،1(بيلت گردد.مي
ي جديد نيروي كار از طريق هاصد از يادگيري اطالعات و مهارتدر 70دهد جهان نشان مي

 ،گفته شداساس آنچه ) بر3،1997(بنسون .آيدميدست در محل كار به ميرسيادگيري غير
منظور سنجش ميزان تأثير محيط بر يادگيري در مركز تربيت مربي كرج پژوهش حاضر به

  .انجام گرديد
بر ميزان يادگيري فراگيران  ،ال اصلي تحقيق عبارت است از اينكه: آيا محيطؤس�

كليت فضايي است كه در طول مدت  ،مركز تربيت مربي تأثير دارد؟ در اينجا منظور از محيط
هاي فردي و اجتماعي فراگيران در اين فعاليت بيشترين ،تربيت مربي ةت در مجموعاقام

 :كه عبارتند ازميرسو غير ميفضاهاي يادگيري رس ،عنوان مثالبه .شودمحدوده انجام مي
  ......فضاي آزاد مجموعه و ،رستوران ،هاي آموزشي، خوابگاهبخش
شده در محل قرارگيري فضاهاي ليست ،ال دوم اين تحقيق عبارت است از اينكهؤس�

و جهت جوابگويي سه  مركز واقع گردند؟ ةبهتر است در كدام قسمت مجموع ،نامهپرسش
در كنار يا داخل  آموزشي مربوطه ودر كنار يا داخل بخش  ،قسمت در مركز تربيت مربي

ثر ؤجهت م اين است كه اول ةگزين در نظر گرفته شد و توضيح داده شد كه منظور از خوابگاه
ال در ؤهدف از طرح اين س .فضا نيازي نيست نزديك خوابگاه يا بخش آموزشي باشد ،بودن

شده در مسير ي تلفهاتر و كم كردن زمانون دسترسي سادهچنظر گرفتن تأثير عواملي هم
آموزش  ةكه برنامچرا ،بود هايك از فضا هر ةو همچنين زمان مناسب استفاد هادسترسي

هاي فراگيران در محيط ،ها رازمان ةين مركز از صبح تا حوالي عصر بوده و بقيدر ا ميرس
 .برندسر ميمركز همچون خوابگاه به ميرسغير

 شناسيروش
موثر بر فراينـد   ميرسيا غير ميهاي مختلفي كه به شكل رسسنجش ميزان تأثير مكان براي

گشته و با توجـه بـه اينكـه     گويه تنظيم 20اي در قالب نامهپرسش ،انديادگيري دانسته شده
تـرجيح داده شـد كـه در     ،تدريس هستند ةخود مربيان سازمان بوده و داراي تجرب ،فراگيران
ثر ؤيك از فضاها را مـ صورت كه كدامبه اين ،شكل بگيرد نامهپرسشاين  ،ال مستقيمؤقالب س

 .گرديد استفادهقسمتي ليكرت  5دانند و جهت جوابگويي از طيف ميبر يادگيري 

1. Billett 
2. Ellstrpom 
3. Benson 
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هـاي  التدريس و مربيان آموزشـگاه حق ،مربيان رسمي ميآماري اين تحقيق را تما ةجامع

هـاي مركـز تربيـت مربـي كـرج اسـتفاده       اي كه از آمـوزش سازمان آموزش فني و حرفه آزاد
ايـن مركـز    ةكننـدگان سـاالن  اين تعداد با توجه به تعداد شـركت  .دهندتشكليل مي ،كنندمي

نفـر   361فر درنظر گرفته شد و حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان تعـداد        ن 6000
 .عـدد بازگشـت داده شـد    322تعـداد   ،شـده تهيه ةنامعدد پرسش 361از تعداد  .دست آمدهب

طراحـي محـيط و خبرگـان     ةاز نظرات خبرگـان دو حـوز   هانامهپرسشجهت سنجش روايي 
) نامـه پرسـش عـدد   30( مقـدماتي  ةآوري نمونـ پـس از جمـع   .آموزش استفاده گرديـد  ةحوز

ضريب آلفاي كرونباخ انجام گرديد. مقدارآلفاي كرونباخ كـل   ةسنجش پايايي از طريق محاسب
و  863/0شـده بريـادگيري   شده و تأثير فضاي مطرحدر دو بعد محل فضاي مطرح نامهپرسش

  .است نامهپرسشپايايي باالي  ةدهنددست آمد كه نشانهب 9/0
ابتدا وضعيت نرمال بودن  ،ي مربوطههاو انتخاب نوع آزمون هاجهت تجزيه و تحليل داده

اين آزمون در  ةبا توجه به نتيج .اسميرنوف انجام شد -متغيرها با كمك آزمون كولمو گوروف
فرض نرمال بودن  ،كمتر بود؛ لذا05/0متغيرهاي تحت بررسي ميزان سطح معناداري از  ةهم

ناپارامتريك  جهت بررسي فرضيات از آزمون ،نگرديد. بنابراين ييدأررسي تمتغيرهاي تحت ب
 .اي استفاده شدتك نمونه 1ويلكاكسون

استفاده شد.  نامهپرسشبر يادگيري از  هابراي بررسي تأثير مكان ،طور كه گفته شدهمان
حاصل از نتايج  .يدد) تعيين گر4تا خيلي زياد= 0از بي تأثير=( صورتهاالت بؤمقياس س

درصد  95اسميرنوف هم نشان داد توزيع متغيرها در سطح اطمينان -آزمون كولموگروف
بر يادگيري افراد تأثير دارند  هامكان نرمال نيست. روش استنباط اين مطلب كه آيا هركدام از

درصد از امتيازات پاسخگويان در آن مكان بيشتر 50بايست حداقل ميبه اين طريق است كه 
در نظر گرفته  5/2است ميانگين  4االت از صفر تا ؤ(چون طيف س ر ميانگين باشداز مقدا

 5/2بيشتر از  هادرصد ميانگين پاسخ 95چنانچه در سطح اطمينان  ،شده است). بنابراين
ثر بوده است و چنانچه در سطح ؤاكثر افراد معتقدند كه آن مكان بر يادگيري م ،باشد

اكثر افراد معتقدند كه آن مكان بر  ،باشد 5/2كمتر از  هادرصد ميانگين پاسخ 95اطمينان 
 2تبافزار مينيكمك نرماي بهنمونهي ويلكاكسون تكهاآزمون ةثر نيست. كليؤيادگيري م

 ةشناسي نيز از جامعهاي جمعيتشده تعدادي ويژگيتنظيم ةنامپرسشانجام گرفت. در 
كه تحليل  ...نوع همكاري با سازمان و ،شغلي ةسابق ،از قبيل سن ،ندپرسيده شد نمونه

براي تحليل  هايافته. انجام گرديد 3افزار اس پي اس اسنرم ةوسيلآمده بهدستهآمارهاي ب
ي ذيل هادر جدول هااز آمار در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد و يافته هاداده

 ارائه شده است. 
اي نمونهز آزمون ناپارامتريك ويلكاكسون تكبر يادگيري ا هابراي بررسي تأثير مكان

درصد در  95ي آماري زير در سطح اطمينان هابايست فرضمي ،بنابراين .استفاده شده است
 )1 ة(جدول شمار مورد بررسي قرار گيرد: هامكان ةمورد هم

1. K.s 
2. Minitab 
3. Spss 
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  )است 5/2برابر يا كمتر از  هاميانگين پاسخ( فرض صفر: مكان بر يادگيري تأثيري ندارد

 )است. 5/2بيشتر از  هاميانگين پاسخ( : مكان بر يادگيري تأثير داردفرض مقابل
 

 آمار توصيفي متغيرها .1جدول 
تعداد انحراف  ميانگين خطاي استاندارد   متغيرها
319 3.0533  تأثير كتابخانه 04485. 80113.
317 3.1798  تأثير بانك اطالعات 04387. 78101.
315 2.5937  تأثير كتابفروشي 05358. 95101.
317 3.1861  تأثير اطاق مطالعه 04446. 79161.
318 3.4843  تأثير سايت اينترنت 04124. 73536.
313 3.2492  تأثير چاپ و تكثير 04709. 83313.
322 2.7547  تأثير رستوران 06566. 1.17823
316 1.6930  تأثير فست فود 07836. 1.39298
315 1.8889  تأثير كافي شاپ 07410. 1.31516
320 2.6500  تأثيراطاق گفتگو 05778. 1.03360
319 2.6019 تأثير فروشگاه  05894. 1.05276
317 2.6498 تأثير نمايشگاه  05618. 1.00021
318 3.0346  تأثير آرشيو فيلم 04986. 88916.
319 2.6019  رمانگاهتأثير د 06737. 1.20330
314 2.0955  تأثير سوپرماركت 07406. 1.31243
313 1.9936  تأثير لوازم التحرير 07098. 1.25574
313 2.0351  تأثير بانك 07301. 1.29176
319 2.5047  تأثير سالن ورزش 05922. 1.05768
320 2.3750  تأثير سالن اجتماعات 06361. 1.13784
310 2.3032  ير مهد كودكتأث 07307. 1.28660

 
اي در جداول بعدي خالصه شده است. چنانچه نمونهي ويلكاكسون تكهاآزمون ةنتيج

ييد و چنانچه كمتر از أفرض صفر ت ،باشد 05/0بيشتر از  هاسطح معناداري هر كدام از آزمون
 )  2شود.(جدول ميييد أفرض مقابل ت ،باشد 05/0
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 اي آزمون ويلكاكسون يك نمونه .2جدول 

افزار اس پي اس نرم ةوسيلگيري هر يك از متغيرها بر اساس فراواني نسبي و بهمحل قرار
 ) 3(جدول  اس مورد تحليل قرار گرفت.

 گيري آنها بر اساس فراواني نسبيو محل قرار اساس آزمون ويلكاكسونبندي متغيرها برجدول رتبه .3جدول 

فراواني نسبي رتبه متغيرها محل قرار گيري

1 تأثير سايت اينترنت داخل يا كنار خوابگاه 46%
2 اطاق مطالعهتأثير  در مركز تربيت مربي 62%
3 تأثير بانك اطالعات داخل يا كنار خوابگاه 47%
موزشيآداخل يا كنار بخش  50% 4 چاپ و تكثيرتأثير 
5 كتابخانهتأثير  داخل يا كنار خوابگاه 47%
داخل يا كنار بخش آموزشي 51% 6 تأثير آرشيو فيلم
7 تأثير رستوران در مركز تربيت مربي 55%
داخل يا كنار بخش آموزشي 42% 8 تأثيراطاق گفتگو
ي مهارتيهادوره تأثير نمايشگاه توليدات در مركز تربيت مربي 53% 9
10 تأثير درمانگاه در مركز تربيت مربي 64%
ي مهارتيهادوره تأثير فروشگاه توليدات در مركز تربيت مربي 52% 11
12 تأثير كتابفروشي در مركز تربيت مربي 61%

أثير بر يادگيريت ويلكاكسون ةآمار سطح معناداري  متغيرها
 تأثير كتابخانه 0.000 41942.5 ثر استؤم
 تأثير بانك اطالعات 0.000 43913 ثر استؤم
 فروشيتأثير كتاب 0.015 28388 ثر استؤم
 تأثير اطاق مطالعه 0.000 44061.5 ثر استؤم
 تأثير سايت اينترنت 0.000 47704 ثر استؤم
 تأثير چاپ و تكثير 0.000 43066.5 ثر استؤم
 تأثير رستوران 0.000 33365 ثر استؤم
 تأثير فست فود 1.000 10880 ثر نيستؤم
 شاپتأثير كافي 1.000 13296.5 ثر نيستؤم
 تأثيراطاق گفتگو 0.003 30156 ثر استؤم
 تأثير فروشگاه توليدات 0.030 28614 ثر استؤم
تأثير نمايشگاه توليدات 0.002 29818 ثر استؤم
 تأثير آرشيو فيلم 0.000 39905 ثر استؤم
 تأثير درمانگاه 0.029 28641 ثر استؤم
 تأثير سوپرماركت 1.000 17079 ثر نيستؤم
 التحريرتأثير لوازم 1.000 14571 ثر نيستؤم
 تأثير بانك 1.000 15654.5 ثر نيستؤم
 شتأثير سالن ورز 0.404 25919 ثر نيستؤم
 تأثير سالن اجتماعات 0.928 23260 ثر نيستؤم
 تأثير مهد كودك 0.985 20670 ثر نيستؤم
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 شناسي موارد زير نيز جزو نتايج تحقيق بودند:ي جمعيتهابر اساس تحليل داده

 26نفر ليسانس و  197نفر فوق ديپلم، 45فر ديپلم، ن 36گويان از ميان پاسخ :تحصيالت�
 اند.نفر فوق ليسانس بوده

 درصد را زنان تشكيل داده است. 43گويان را مردان و درصد پاسخ 57 :جنسيت�
 40تا  31نفر بين  114سال،  30تا  20سني  ةنفر در رد 128گويان از ميان پاسخ :سن�

 اند.سال سن داشته 50از نفر بيشتر 6و  50تا  41نفر بين  49سال، 
تا  6نفر بين  79سال، 5كاري كمتر از  ةنفر سابق 130گويان از ميان پاسخ :كار ةسابق�

سال  25تا  21نفر بين  11سال،  20تا  16نفر بين  24سال،  15تا  11نفر بين  37سال،  10
 كاري داشتند. ةسال سابق 25نفر باالي  4و 
نفر  90التدريس، نفر حق 125نفر رسمي،  81ن دهندگااز ميان پاسخ: نوع همكاري�

 اند.سسات همكاري داشتهؤآموزشگاه آزاد و يك نفره هم در ساير م

 گيريبحث و نتيجه
سرعت و شتاب كنوني موجب شده است تا سرعت انتقال دانش و اطالعات در دنياي پر

اي باشند ع و كم هزينهي سريهابه دنبال ابزارها و روش هاآن ي آموزشي و كاركنانهاسازمان
 ،1(رودن .منتقل كند هااي را به آنكه بتواند در اسرع وقت دانش مورد نياز تخصصي و حرفه

آزادي عطا  هاگيري عالقه دارند كه به آنبيشتر به نوعي از ياد ،افراد شاغل ،) از طرفي2005
با  ،ت استفاده از آنكند و هميشه بتوانند بدون هيچ محدوديتي از آن استفاده كنند و ضرور

معلمان به آموختن  ،از طرف ديگر .هاي آن همراه نشودي كالسي و محدوديتهاچارچوب
قابل استفاده  هاصورت عملي براي آنه بهچصورت نظري و تمايل دارند كه چه به ميمفاهي

ادگيري نسبت بزرگساالن در ي معموالً .اي آنها تأثير بگذارندباشد و بتوانند بر ابعاد رشد حرفه
اي ل شغلي و حرفهئتر هستند و به آموختن مساكارامدراهبرتر و خودتر خودبه افراد جوان
 ،(نادي .كند را نيز دارندميرا تسهيل  هاه فرايند شغلي آنچآن ،همچنين .ندبسيار عالقمند

1385( 
 ر بر يادگيريثؤي مهابندي محيطو رتبه هانامهپرسشاز نتايج حاصل از تحليل اطالعات 

گروه اول شامل فضاهايي همچون سايت  .كنيمد ميخور) به چند گروه از فضاها بر3دولج(
چاپ و تكثير  ،ي مورد نظرهاي مرتبط با رشتههاآرشيو فيلم ،بانك اطالعات علمي ،اينترنت

گيري مندي فراگيران به استفاده از تكنولوژي و ياديد عالقهؤم ...منابع و جزوات آموزشي و
و فضاهايي همچون اطاق گفتگو و رستوران و فروشگاه  ،باشدسريع و بدون محدوديت مي

و از طريق  ميثر بودن يادگيري غيررسؤم ةدهندي آموزشي نشانهاكتاب و توليدات دوره
ثر دانستن فضاهايي ؤبوده و دليل م ميهاي رسبحث و گفتگو و خارج از چارچوب آموزش

مراقبت از سالمت  ،اين موضوع است كه از نظر فراگيران ةدهندون درمانگاه نشانچهم

1. Rowden 
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با در نظر گرفتن  .ثر دانسته شده استؤي آموزشي مهابر يادگيري در طول دوره ميجس

توان رسيد كه از نظر هاي پيشنهادي جهت هر فضا به اين نتيجه ميفراواني نسبي محل
ثر باشد و ؤتواند در ميزان يادگيري آنان ماستفاده از زمان حضور در خوابگاه مي ،فراگيران

مين أي الزم را جهت يادگيري آنان تهايي است كه عملكردهااين امر ايجاد محيط ةالزم
اول از نظر تأثير بر يادگيري  ةمحل قراگيري سايت اينترنت كه در رتب ،به عنوان مثال .نمايند

اول  ةرساند كه در وهلت و اين ميداخل يا كنار خوابگاه تعيين گرديده اس رد ،قرار گرفته
 ،بعد ةهاي حضور در مركز براي يادگيري مد نظر قرار گرفته و در مرحلاستفاده از تمام زمان

افراد در جوامع امروزي با استفاده از اينترنت انجام  ةبا توجه به اينكه بسياري از كارهاي روزان
 هافراگيران نيز در فرايند يادگيري آن برقرار ماندن ارتباط با روال زندگي معمول، گرددمي

  .ثر دانسته شده استؤم
هاي انساني و تجارب براي فعاليت هااي از قابليتواجد مجموعه ،شدههر محيط ساخته

يكي از اين  .بندي كردتوان از طرق مختلف طبقههاي محيط را ميويژگي .زيباشناختي است
مدل ساختاري را براي درك محيط رشد و  اين ،است 1مدل جيمز گيبسن هابنديطبقه

چه مادي و چه  ،چيزيي هرهاقابليت ،بر طبق اين مدل .زندگي انسان فراهم آورده است
ي آن چيز است كه آن را براي موجودي خاص يا عضوي از هابخشي از داشته ،غيرمادي

دي يك شيء يا يك بندي كالبپيكره ها،اين داشته .سازدمياده فقابل است ،گونه موجوداتيك
 هااين داشته .سازدميي خاصي قابل استفاده هامكان رفتاري است كه آن را براي فعاليت

ي هامهم اين است كه قابليت ةنكت .كنندميمين أي زيباشناختي را نيز تهامعاني و دريافت
 بندي وهاي پيكرهيك محيط كالبدي، چه خوب و چه بد چيزي است كه آن محيط با ويژگي

 )2،1390لنگ( .نمايدميخود پيشنهاد  ةمواد و مصالح سازند
 ميدهد كه محيط با تمانتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي ،بندي كليدر يك جمع

 5شناختيروان ،4اجتماعي ،3از جمله محيط كالبدي ،ي متنوعي كه از آن شده استهاتعريف
ي محيط هاقابليت .ثر باشدؤي متواند در ادراك و يادگيرمي) 1390،لنگ(6و رفتاري

يط حبندي مشناختي فرد را بسته به چگونگي پيكرهي رفتاري و زيباهاانتخاب ،شدهساخته
توان در جهت رسيدن به اهداف اين قابليت مي از .دهدميكند يا گسترش محدود مي

 .بخش استفاده نمودسازماني نيز به نحو اثر
گفته را با توجه به ل طراحي هر يك از فضاهاي پيشتوان اصومي ،اين پژوهش ةدر ادام
هت جدست آورد و به اين شيوه به استانداردهاي مطلوب فضايي در هي مورد نياز بعملكردها

 .ي آموزشي دست يافتهاهاي محيط در سازمانبهينه از قابليت ةاستفاد

1. James J . Gibson 
2. Lang 
3. Physical 
4. Social 
5. Psychological 
6. Behavioral 
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 منابع 

سازمان آموزش فني  آوريسند راهبردي مهارت و فن ،)1390( كوروش و همكاران،پرند
 .اي كشورنشر سازمان آموزش فني و حرفه ،تهران ،اي كشورو حرفه

 ،نقـش علـوم رفتـاري در طراحـي محـيط      ،معماري ةآفرينش نظري ،)1390( ،جان،لنگ
  .انتشارات دانشگاه تهران ةسسؤم ،تهران ،عليرضا ،عيني فر ةترجم

راهبري در بي مقياس سنجش خودياهنجار ،)1385( ايلناز ،سجاديان ،محمد علي ،نادي
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 در ايحرفه و فني هايآموزش آموزيمهارت نقش بررسي
 شهر در راهنمايي مقاطع آموزاندانش سازيتوانمند

 بيارجمند
 1دامغاني مغني فرشته

 2باقري مرادعلي

  چكيده
 توانمندسازي در ياحرفه و فني يهاآموزش تأثير مقاله اين در

 و صيتيشخ هايويژگي صفت دو بر راهنمايي مقاطع آموزاندانش
 پيمايشي تحقيق روش از منظوراين براي .است شده بررسي انگيزش
 شامل تحقيق اين آماري ةجامع .شد استفاده نامهپرسش توزيع بر مبتني

 كه بيارجمند شهر ةدختران و پسرانه راهنمايي مقاطع آموزاندانش ةكلي
 نفر 66 كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم بودند. نفر 80 مجموع در

 هايآموزش از يهايدوره كه آموزانيدانش داد نشان نتايج .شد تعيين
 لحاظ از دوره) يك حتي( اندكرده طي ايحرفه و فني مراكز در را مهارتي
 دروني كنترل محور و باالتر نفس به اعتماد با شخصيتي، هايويژگي
 بااليي زشانگي ريدا انگيزش ظلحا از و بيشتر خالقيت داراي و بيشتر

 هستند.
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  مقدمه
 ايحرفه و فني هايآموزش به توجه بدون عام معني به توسعه امروز راصنعتيف جهان در

 آن از و توليد هاينيرو در كيفي و عميق انقالبي فني، ـميعل انقالب .داشت نخواهد مفهوم
  .است آورده وجودبه توليد هايروش و انساني نيروي در جمله

 ،شغل احراز براي را فرد تواندمي كه است يهايفعاليت انجام ايحرفه و فني هايآموزش
 اين دهد. افزايش آن انجام در را وي توانايي و كارايي يا نمايد آماده كار و كسب و حرفه

 خاص هايدانش همراه به هوابست علوم و تكنولوژي راستاي در را هامهارت كسب هاآموزش
  .دهدمي ارائه فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي مختلف هايبخش در و شغل به مربوط

 تحقيق ضرورت و اهميت
 ويژهبه و ايران فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط در ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع

 ابزار افزايش و زيربنايي هاييگذارسرمايه زيرا ؛است حياتي امري توليد فرايند به دهيشتاب
 نحو به يا و مانده بالاستفاده انساني ةسرماي بدون فيزيكي ةسرماي كلي طوربه و تجهيزات و

  .گيردمين قرار برداريبهره مورد كارآمد و اقتصادي
 ايجاد براي آموزش نظام ،اقتصادي ةتوسع و رشد الزامات و هاضرورت از ،بنابراين

 است تلفيقي ايحرفه و فني هايآموزش ميان اين در و است انساني ةرمايس الزم هايمهارت
 مضموني و نموده ايفا كارآمد انساني نيروي مينأت در ميمه بسيار نقش و هنر و فن ،علم از

 .دارد ايتوسعه

 تحقيق ةپيشين
 مديريت ةگانسه هايمهارت

 كرده بنديطبقه ادراكي و انســاني فني، صورتبه را افراد موردنيــاز هايمهارت كاتز رابرت
 منعكس فوظاي ءبقا و عملكرد در كه شخص ورشپر قابل هايتوانايي به مهارت است.

 است. شخصي ةتجرب و دانش مؤثر بردن كار به توانايي مهارت از منظور ،بنابراين شود.مي
  است. متغير شرايط در مؤثر عمل و اقدام داشتن، مهارت اصلي ةضابط

 فني مهارت
 در ورزيدگي آن ةالزم كه خاص وظايف دادن انجام در توانايي و دانايي يعني فني مهارت
 طريق از فني هايمهارت است. فعاليت و دررفتار عملي شايستگي و ويژه ابزار و فنون كاربرد

 هايدوره طي را هامهارت اين معموالً افراد شوند.مي حاصل تجربه و كارورزي تحصيل،
 بندي،بودجه ريزي،برنامه هايروش و فنون نظيردانش، .گيرندمي فرا كارآموزي يا آموزشي
 غيره. و كارپردازي كارگزيني مالي، امور حسابداري، كنترل،

 توانمي آن در خبرگي و شايستگي ةدرج باالترين به كه است آن فني مهارت بارز ويژگي
 است. گيرياندازه قابل و عيني ابطضو داراي مشخص، دقيق، مهارت نوع اين زيرا .يافت دست

 آسان عمل و كاربرد ةمرحل در هم و آموزش جريان در هم آن ارزشيابي و روكنترلاين از
  است.
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 انساني هايمهارت

 دادن انجام و همكاري و تفاهم محيط ايجاد ةزمين در تشخيص قدرت و توانايي داشتن يعني
 انساني مهارت ثر.ؤم رهبري هايشيوه كنارگرفتن و تشويق فن از آگاهي ديگران، ةوسيلبه كار
 و اشيا با كردن كار مقابل در مردم با كردن كار يعني است. فني مهارت مقابل ةنقط در

 را خود چيز هر از بيش شخص كه است آن مستلزم انساني هايمهارت داشتن چيزها.
 باشند، روشن و ورداربرخ افكارش و عقايد باشد. آگاه خود قوت و ضعف نقاط به بشناسد،

 احترام آنان احساسات و هاارزش عقايد، به كند، اعتماد ديگران به باشد، داشته نفسبه اعتماد
 محيط بتواند و باشد آگاه ديگران بر خويش كردار و گفتار تأثير از كند، درك را آنان بگذارد،

 قابل آساني به انساني هايمهارت سازد. فراهم ديگران همكاري جلب براي قبولي قابل و امن
 قلمرو در علمي دانش امروزه ندارند. مشخصي هايروش و فنون و نيستند حصول

 و گروهي شرايط در كارورزي و تجربه و شناسيمردم و اجتماعي شناسيروان شناسي،روان
 كنش سازند.مي فراهم را انساني هايمهارت به دستيابي ةزمين غيرمستقيم طوربه اجتماعي،

 كمك آنان رفتارهاي و انتظارات ها،انگيزه به نسبت حساسيت و مردم با متقابل واكنش و
 و راه كرده درك را انسان رفتار ةدهندشكل عوامل و علل بتواند مرور به شخص تا كنندمي

  بياموزد. را آنان رفتار بر اثرگذاري و مردم با كردن كار رسم

 ادراكي هايمهارت
 كار ةدهندتشكيل اجزاي و عناصر ةهم تصور و سازمان كل هايچيدگيپي درك توانايي يعني

 مشكالت درك توانايي ،ديگر عبارت به سيستم).( واحد كل يك صورتبه سازماني فعاليت و
 و روابط از آگاهي .است سازمان از بخشي چه مخصوص كاري هر اينكه و سازمان كلي

 طريقي به كه سازدمي قادر را مدير ،مختلف هايموقعيت در مهم عناصر و ءاجزا شناخت
 فراهم را آن كاركنان رضايت و سازمان اثربخشي موجبات كه كند اقدام يا گيريتصميم
  نمايد.

 ويژههب رفتاري علوم هاينظريه آموزش مستلزم مفهومي) يا( ادراكي مهارت اكتساب
 آموزش هايدوره مروزها آنهاست. عملي كاربرد و گيريتصميم و مديريت سازمان، هايتئوري

 از استفاده و سيستمي هايروش و نگرش با آشنايي تخصصي، هايرشته در دانشگاهي
 در ادراكي مهارت به دستيابي ةزمين ها،سازمان به راجع تحقيقات و مطالعات هاييافته

 بطروا بشناسد، را آموزشي محيط بتواند اينكه براي آموزشي مدير سازند.مي فراهم را مديريت
 تصميمات دهد، تشخيص را آموزشي هاياولويت كند، درك را مختلف عوامل ميان متقابل

 مهارت از بايد سازد، آموزشي نظام عايد را نتايج بهترين خود اقدامات با و كند اتخاذ مؤثر
  باشد. برخوردار ايمالحظه قابل ادراكي

 تحقيق ةلأمس بيان
 هايكشور در و است جهان مشكالت و مسائل ترينمهم از يكي بيكاري موضوع كه آنجايي از
 سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، هايساختار توازن عدم به توجه با توسعه حال در

 فقدان كشور در بيكاري داليل از يكي اينكه به توجه با و دارد توسعه بر را بيشتري سهم
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 آموزش سازمان رودمي انتظار اشد،بمي كار جويندگان سوي از كار بازار نياز مورد هايمهارت

 ايفا بيكاري ميزان كاهش در سزاييهب نقش بتواند مهارتي هايآموزش ةارائ با ايحرفه و فني
 كند.

 پژوهش ةفرضي
 آموزاندانش سازيتوانمند و گيريتصميم و ارتباطي ادراكي، انساني، فني، يهامهارت بين

 .دارد وجود رابطه راهنمايي مقاطع

  شناسيروش
 يهاداده آوردن دستهب چگونگي اساس بر و بوده كاربردي آن هدف به توجه با پژوهش اين

 .دارد قرار همبستگي - پيمايشي هايپژوهش ةزمر در نياز مورد
 ةنامپرسش توانمندي و توانايي ،هامهارت ةزمين در پژوهش اين در نياز مورد يهاداده

 اين پايايي و است گرفته رتصو ابزارها اين نجاريابيه .است شده گردآوري استاندارد
  .بود 90/ 0،نيز هاآن روايي .است شده گزارش كرونباخ آلفا روش به هانامهپرسش

  آمارية جامع
 80 مجموع در كه بيارجمند شهر دخترانه و پسرانه راهنمايي مقاطع آموزاندانشة كلي شامل

 بودند. نفر

                                    يريگ نمونه روش و نمونه حجم
 :بصورت كوكران فرمول طريق از هانمونه تعداد
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22
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 مراجعه آنها به و انتخاب تصادفي صورتهب و بوده نفر 66 بر بالغ كه آمدهدستهب
  گردد.مي

 اطالعات آوريگرد ابزار
 ةنامپرسش از تحليل و تجزيه براي اطالعات و هاداده آوريجمع منظوربه قسمت اين در

  .شودمي استفاده استاندارد

 پژوهش پايايي و روايي تعيين
 تعيين منظوربه و آنان نظرات دريافت و متخصصان به نامهپرسش رجوع روايي تعيين براي

 شد. استفاده كرونباخ آلفاي از پايايي
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  هايافته

 نامهپايايي كل پرسش .1جدول
 تعداد سواالت  آلفاي كرونباخ استاندارد شده  كرونباخآلفاي 

.810 .850 20 

 

 كرونباخ آلفاي
 دستهب نتيجه اين ،باشدمي درصد 7 از تربزرگ كرونباخ آلفاي ضريب اينكه به توجه با

 .باشدمي پايايي داراي نامهپرسش كه آيدمي
 اجتماعي علوم آماري افزارنرم از شدهگردآوري يهاداده تحليل منظورهب پژوهش اين در

 مدير ةگانپنج يهامهارت بين از دهد،مي نشان 1 جدول كه گونههمان .است شده استفاده
 )ميانگين ترينبيش داراي ارتباطي هايمهارت / x = 48( يهامهارت بين از بنابراين، است.

 .است مديران بين در مهارت ترينقوي ارتباطي مهارت گانه،پنج8
 

 پژوهش ةپيوست متغيرهاي آمارتوصيفي يهاشاخص .2 جدول
نميانگي متغيرها مرهن بيشترين  رهنم كمترين  داستاندار انحراف   

 5/5 34 60 45/6 فني مهارت
 5/2 22 57 36/9 انساني مهارت
 4/8 26 49 38/1 ادراكي مهارت
 5/7 30 58 40/4 ارتباطي مهارت

 8/5 33 121 48/8گيريتصميم مهارت
 20/9 170 287 209/8 جمع

 
 .باشدمي ميانگين ترينبيش داراي گيريتصميم مهارت گانه، 5 هايمهارت بين از

 شده استفاده پيرسون همبستگي ضريب از متغيرها ميان همبستگي بررسي براي ،همچنين
 ست،هانقش و هاتوانايي ها،مهارت ابعاد بين ارتباط گوياي كه زير همبستگي ماتريس و است

 .آمد دستهب

 گيرينتيجه و بحث
 آموزاندانش سازيباتوانمند هاتوانايي و هامهارت بين ارتباط بررسي ،پژوهش اين از هدف

 كه داد نشان هافرضيه به مربوط نتايج .بود بيارجمند شهر پرورش و آموزش راهنمايي مقاطع
 از كه آموزانيدانش ديگر، بيان به .نددار را هانقش بينيپيش توان ،هاتوانايي و هامهارت
 را آنان به محوله يهانقش توانندمي بهتر باشند، برخوردار شدهمطرح يهاتوانايي و هامهارت

 اين .گذاشت خواهد اثر هانقش بر هاتوانايي و هامهارت در كمبود يا بهبود هرگونه و كنند ايفا
 .دارد خوانيهم پژوهش نتايج با يافته
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 به مطالعه، مورد آموزاندانش ديدگاه از كه دادند نشان آمده دستهب نتايج ،كلي طوربه
 اهميت از اولويت ترتيب به انساني و ادراكي ،ارتباطي ،فني ،گيريتصميم هايمهارت :ترتيب

 .بودند برخوردار بيشتري
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 .كبير امير انتشارات تهران،، بند عالقه علي مترجم
 .آگاه انتشارات ،تهران مديريت، يهاتئوري ،1372 پرهيزكار،كمال،
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ي هاوري شركتي مديران در بهرههابررسي نقش مهارت
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 چكيده
 ةتوسع كند كه رشد اقتصادي،ميفا اي هادر تحقق اهداف سازمان مينقش مه ،مديريت

ديران باز ي مهاو توانمندي هاسياسي و ثبات فرهنگي هر جامعه در درازمدت به مهارت
 هان نكته است كه سازماناي از طريق تضمين ،كسب مزيت رقابتي هر شركت گردد.مي

كيد أي مديرتي و تهاآگاهي از مهارت باشند. اردمتعهد و توانمند برخور از مديران ماهر،
 ،هان مهارتاي چون برخورداري از ،آن از اهميت حياتي برخوردار است ةبر توسع

منابع انساني  ةادار ةنحو ني شدن برجها شود.ميت مديريت محسوب نياز موفقيپيش
عنوان پاسخي به هب ،هامهارتدر واقع  ثير زيادي دارد.أت هاتوسط مديران سازمان

به  هاكه سازمان هستند هاعامل حياتي سازمان ،مديران ماهر .باشدميجهاني شدن 
در  هاروي سازماناشند. از جمله مسائل پيشبهتري داشته ب ةنديآ توانندميكمك آنها 

ن پست مهم اي ي الزم براي تصديهامديران با توجه به معيار نرگزيدب ،انتخاب مديران
ي هاو محيط رقابتي كنوني، داشتن مهارت هاسازمانة امروزه با رشد و توسع .است

ن اي آنهاست. هدف ازبه نوعي از ملزومات اصلي انتصاب  ،هامديريتي مديران سازمان
سطح درآمد و  ءبهينه از توليد و ارتقا وريبهرهي مديران در هابررسي مهارت ،پژوهش

مديران  ،ن پژوهشاي آماري ةجامع باشد.ميوضعيت اشتغال و اجتماعي جامعه 
آماري شامل  ةي شهرك صنعتي داراي مدرك ليسانس به باال هستند. جامعهاشركت

از گيري نمونهروش  در نظرگرفته شده است. نفر 171ماري شامل آ ةو نمون نفر 305
براي تحليل  باشد.مياستاندارد  ةنامپرسش ،تصادفي است. ابزار پژوهشگيري نمونهنوع 

تك  t انحراف استاندارد همچنين از آزمون ميانگين، درصد، از فراواني، هاآماري داده
 ANOVAمتغيره و آزمون چندt يهاآزمون متغيره براي سنجش متغيرهاي تحقيق و

 ةدهد كه رابطمينتايج نشان  براي بررسي ارتباط متغيرهاي آزمون استفاده شده است.
در  وريبهرهي مهارت، توانمندي مديران و در نهايت افزايش هاداري بين متغيرمعني

 صنايع صنعتي و توليدي وجود دارد.
ي شهرك صنعتي هاشركت ،وريبهرهنمندي، توا ي مديريتي،هامهارت :يكليد واژگان
 .كازرون

 نور،دانشگاه پيام استاد دانشگاه، فارس، كازرون، . مديرعامل شركت مهندسي رعدگستر،1
  Email:mjshafiee@yahoo.com 
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 مقدمه
 هامهارت ثير زيادي دارد.أت هامنابع انساني توسط مديران سازمان ةادار ةنحو جهاني شدن بر

كه  ستهامديران ماهر عامل حياتي سازمان باشد.ميعنوان پاسخي به جهاني شدن هب
روي بهتري داشته باشند. از جمله مسائل پيش ةنديآ توانندميبه كمك آنها  هاسازمان
ن اي ي الزم براي تصديهابرگزيدگان مديران با توجه به معيار در انتخاب مديران، هاسازمان

ي هاو محيط رقابتي كنوني، داشتن مهارت هاسازمان ةامروزه با رشد و توسع .پست مهم است
ي هات اصلي انتصاب آنهاست. آگاهي از مهارتبه نوعي از ملزوما هامديريتي مديران سازمان

ن اي چون برخورداري از .آن از اهميت حياتي برخوردار است ةكيد بر توسعأتي و تيمدير
ويژه نيروي انساني نيروي انساني، به شود.مينياز موفقيت مديريت محسوب پيش هامهارت
است. آنچه يك  يك كشور ةيترين سرماآموخته، ماهر و صاحب فكر و انديشه، بزرگدانش

ي هان واقعيت كه سرمايهاي كند، منابع انساني آن است.ميملت را به سمت پيشرفت هدايت 
واضح و  كشورها شوند،كامالً ةتواند موجب تسريع روند توسعميمادي و فيزيكي به تنهايي ن

 ةامروزه هم ي انساني توانا و متخصص بيشتر شده است.هاروشن است و تأكيد بر سرمايه
عنوان يكي از ضروريات به وريبهرهيافته و يا در حال توسعه به اهميت كشورهاي توسعه

المللي تأكيد دارند، زيرا در دنياي ي بينهااقتصادي و كسب مزيت رقابتي در ميدان ةتوسع
و تالش براي نيل به سطح  ي جهاني ابعاد ديگري به خود گرفتههاكنوني رقابت در صحنه

ران، اهميت توجه اي دهد. درميرا تشكيل  هان رقابتاي ي اصليهاباالتر يكي از پايه وريهرهب
 وريبهره، به داليل مختلفي از جمله حاكم نبودن فرهنگ و نگرش درست وريبهره ةبه مقول

شده مانند تأسيس سازمان رغم برخي اقدامات انجامدر جامعه مورد غفلت واقع گرديده و علي
، وريبهره ءسوم و چهارم توسعه در خصوص ارتقا ةو برخي تأكيدات در برنام وريبهرهلي م

ي اساسي هازيادي باقي مانده است و بايد قدم ةهنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصل
عنوان ). توليد، به2: 1386زاده زنوز، (مقدم تبريزي و ولي ن زمينه برداشته شوداي ثري درؤم

هاي افزايش توليد ملي، ملي مورد توجه بوده است. از راه ةمل اصلي رشد و توسعيكي از عوا
ن اي توليد و خدمات است. در ة) نهادهاي مهم در زمينوريبهرهباال بردن كارايي و اثربخشي (

شمار هترين عنصر آن نهاد بت بيان كرد كه منابع انساني هر نهاد مهمأتوان به جرميراستا 
 ةنيروي انساني افزايش يابد. توسع وريبهرههر سازمان بايد  وريبهرهافزايش  رود. برايمي

بنايي دولت، منابع انساني و تربيت و آموزش نيروي انساني، از جمله اقدامات اساسي و زير
است. تحكيم نظم و انظباط، افزايش وجدان كاري از طريق افزايش  وريبهرهجهت افزايش 

كاركنان از منابع حاصل از  وريبهرهري، بهبود نظم كاري و ... موجب پذي، مسئوليتهاآگاهي
). هنگام سپردن كار به كاركنان، 12-5: 1376زاده، خواهد شد (نعمت وريبهرهافزايش 

ي آنان، مطمئن هاور بودن كوششي زيادي قابل انجام است كه ما را نسبت به بهرههااقدام
نكه چه اي رود، يعنيميفراد بدانند كه از آنها چه انتظاري هرگاه ا ،كند. به عنوان مثالمي

 وريبهرهكاري بايد انجام دهند، چگونه بايد انجام دهند و آن را چه وقت بايد تمام كنند، 
 وريبهرهي مديران در هان مقاله به بررسي نقش مهارتاي بيشتري خواهند داشت. در

 .پردازيمميي شهرك صنعتي كازرون هاشركت
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 بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق
تواند ميباشد و صحيح است كه مدير بدون مهارت نمين هامدير بودن تنها شامل مهارت

طور يقين عالوه بر معلومات و تحقيق بايد با هنر مديريت نيز آشنا باشد، هتوفيق يابد، ولي ب
 ،1383 (بابا جعفري، هره بگيردي خود و يا معلومات خود بهايعني بداند كه چگونه از مهارت

يي هاسازمان ةندآي ي مورد نياز براي مديرانهاو شايستگي ها). توانايي شناخت مهارت16ص
، ص 2003 ،(چانچ هيرا، انز و لنگو رقابت باقي بمانند ضروري است ةخواهند در صحنميكه 
قابليت مدير آن سازمان در  ). امروزه ميزان تالش و كوشش هر سازمان تابعي از توانايي و17

جاد ميل و تالش و كوشش كاركنان آن در جهت اهداف سازمان است. بسياري اي برانگيختن و
نياز سازمان خود در ي موردهادهد كه چنانچه مديران از مهارتمياز مطالعات نشان 

يابد و منجر يمي استراتژيك برخوردار باشند، احتمال موفقيت آنها افزايش هاچارچوب برنامه
كه عامل اصلي در نيل به اهداف ناي با توجه به ).4، ص1389(تحفه، شودميوري آنها هبه بهر

ن منبع اصلي اي را هاحيات سازمان ةباشد و رشد و ادامميمد آنيروي انساني كار ،سازماني
از آنجا  رديد.ن منبع معطوف گاي توجه متخصصين امر مديريت به ،بنابراين ،گرداندميميسر 

ثير واقعي داشته و سازمان أافت توليد و خدمات در هر سازماني ت كه كاركنان بدون مهارت در
يكي از عوامل اصلي در بهبود عملكرد سازمان  ،داردميرا از رسيدن به اهداف خود باز 

 مينأا تي آموزشي و بهانياز باشد كه با شناختميي الزم به نيروي انساني هاآموزش مهارت
كه بتوان با اجراي وظايف ناي ). براي6، ص1379(بهاري خوب، گرددميمين أن نيازها تاي

 ةيي را كه الزمهااي از مهارتمديريتي به برتري رقابتي دست يافت، مديران بايد مجموعه
ن افراد بايد فعاليت جاري سازمان را بشناسند و از اي. رقابتي بودن است دارا باشند

) معتقدند 1382( و گودرزي مي). كر122، ص1380(جزئي ، هاي جامعه آگاه باشندشرفتپي
ي نوين هاجاد يك سازمان سالم و يادگيرنده، مديران نيازمند آشنايي با مهارتاي منظوربه

كيد بر أباشد. آگاهي از مهارت مديريت و ميعامل كليدي موفقيت مدير  هاهستند. مهارت
كلي طوربه هان مهارتاي هميت حياتي برخوردار است. چون برخورداري ازآن از ا ةتوسع
). 16، ص  2006(كرنو و ترويس كرنو، شودمينيازي براي موفقيت مديريت محسوب پيش

ي الزم براي مديران را به سه گروه فني، انساني و نظري تقسيم كرده هارابرت كنز مهارت
ي مديريتي ها) نيز معتقد است گرچه برخي تئوري2006). دفت (9، ص 1380(رابينز، است

ي الزم براي مديران يك بخش يا يك هاكنند، اما مهارتميرا بيان  هاليست طوالني مهارت
دهد ميشود. تحقيات اخير نشان  روه فني، انساني و اداركي خالصهگتواند در سه ميسازمان 

طور واضح بر اهداف هب ها، تجارب، مهارتهاانساني مثل آموخته ةي سرمايهاكه ويژگي
افزون به نشان دادن رغم عالقة روز). علي48، ص2008(پابلوس و ليتراس، سازماني اثر دارند

خورد، مين موضوع به چشم اي ماهيت عملكرد منابع انساني كه در نشريات مختلف راجع به
جديدي كه از مديران منابع  يهاو شايستگي هاماهيت ةدر زمينمي تحقيقات تجربي ك
رود، وجود دارد. جو رقابتي امروز مديران منابع ميي امروزه انتظار هاانساني در سازمان
 كند، تا به صورت استراتژيكي در عملكرد شركت سهيم باشند. اماميانساني را ترغيب 

د. نراتژيك را ندارن مديران فراست شغلي الزم براي عملكرد استاي رسد كهمينظر طور بهناي
ن است كه موفقيت و نجات منابع انساني در گروه صالحيت و اي ن رويهاي يهايكي از پيامد

 ).6، 2005(پاين،  است هاشايستگي
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 راناي در وريبهره ةتاريخچ

ي اقتصادي و سياسي هانظام ةموضوعي است كه از ابتداي تاريخ بشر و در كلي وريبهره
طور منظم و در چارچوب به وريبهرهچگونگي افزايش  ةاما تحقيق دربارمطرح بوده است. 

طور جدي مورد توجه انديشمندان قرار سال پيش به 230تحليلي از حدود  -مباحث علمي
ران رشد اي در 1355دهد كه در سال مي). نتايج نشان 1385:20گرفته است (طاهري،

به شدت كاهش يافته  60-56ي هاي سالكل عوامل توليد مثبت بوده و سپس ط وريبهره
و همزمان با خارج شدن از شوك جنگ و افزايش درآمدهاي  62-61ي هااست. در سال

وري كل عوامل توليد نيز افزايش هرهبكه منجر به بهبود رشد اقتصادي گرديد. رشد  نفتي،
آمدهاي نفتي كل عوامل توليد به دليل افت در وريبهرهرشد  ، 67-63يافت. سپس در سال 

و فرسودگي ناشي از جنگ به شدت كاهش يافت. پس از پايان جنگ  63خصوص در سال به
سازي نرخ ارز، رشد و شروع دوران بازسازي اقتصادي و تا قبل از اجراي سياست يكسان

). در سال 4-1: 1386(مقدم تبريزي و ولي زاده زنوز، كل عوامل توليد افزايش يافت وريبهره
ن شناخت وضع آران برگزار شد كه هدف اصلي اي وريبهرهملي  ةين كنگرنخست 1373

 وريبهره ءي كاربردي ارتقاهاروش ةابعاد و توسع ةدر هم وريبهرهموجود آن زمان از نظر 
ي انقباضي و نيل هادليل اصرار بر اجراي سياستبه 75-74ي هانده بود. در سالآي براي

ن روند تا اي كل عوامل توليد شده و وريبهرهسبب كاهش  اقتصاد به سمت شرايط ركودي
سازي نرخ ارز و نيز ي يكسانهاادامه يافت و از آن سال به بعد اجراي سياست 1380سال

 داشت. هان سالاي كل عوامل توليد در وريبهرهبر افزايش رشد  تمهيدات ديگر

 ران در مقايسه با ساير كشورها اي جايگاه
ران با برخي از كشورهاي آسيايي شده اي در وريبهرهكه از وضعيت رشد  ايطي مقايسه

ترين نيروي كار همواره داراي رشد مثبت بوده و كم وريبهرهاست، مشاهده شده كه شاخص 
درصد رشد ساليانه) و بيشترين آن به كشورهاي كره و چين تعلق داشته  7ران (با اي رشد به

ي خود در جهت رشد توان هايا مالك هايي، بر اساس شاخصآسيا وريبهرهاست. سازمان 
اين  پذيري كشورهاي آسيايي را محاسبه كرده است.توان رقابت پذيري كشورهاي عضو،رقابت

نيروي كار در برخي  وريبهره، متوسط نرخ رشد 2003سازمان در آخرين آمار خود در سال 
 5/37 درصد، سايگون 5/54ربستان سعودي گونه اعالم كرده است: عناي كشورهاي عضو را

درصد، ژاپن  2/37ران اي درصد، 4/44درصد،كره  4/5درصد، هندوستان 5/35درصد، مالزي 
ن آمار همچنين متوسط نرخ رشد ساالنه در اي درصد. در 0/2درصد و مغولستان منفي  1/81

 درصد، تايوان 3/10راناي درصد، 9/21كل اقتصاد كشورهاي زير چنين آمده ،كشور تايلند 
درصد و بنگالدش  0/23صد، هندوستاندر 0/32درصد، مالزي  1/99درصد، سنگاپور  2/2

سهم  ة)، در مقايسAOP( آسيا وريبهرهسازمان مي درصد. بر اساس گزارش رس 4/29منفي
كننده انگيز و نگرانسفأران بسيار تاي در توليد ناخالص ملي چند كشور، وضعيت وريبهره

جنوبي  ة، كر47درصد، چين  42در هند  وريبهرهن مقايسه سهم اي كه در ايگونهست. بها
 درصد بود. 10ران كمتر از اي درصد و در 46صد، بنگالدش در 43درصد، ژاپن  43
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 عملكرد سازماني

، منابع و امكانات و نيز متأثر از هاعملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مديران، فرصت
 كاركنان نيز تابع متغيرهاي فردي ي ديگر است. عملكردهاي محيطي و سازمانهاسيستم
(ادراك،  شناختيزندگي)، متغيرهاي روان ةي ذهني و رواني و پيشينهاو مهارت ها(توانايي

، ساختار ها(منابع، رهبري، پرداخت نگرش، شخصيت، يادگيري، انگيزه) و متغيرهاي سازماني
). از طرفي نيز بزرگترين درماندگي انسان، ناتواني 1381(دوالن و شولر، ي) استو طرح شغل

). در رويكرد 1382بالنچارد، ري و تفاهم با ديگران است (هرسي و در دستيابي به همكا
همكاري مدير با ديگران اهميت خاصي  ةو نحومي جديد مديريت، فرهنگ سازماني، كار تي

ي مختلف هاو جايگاه ها). مديريت در موقعيت1999ميلر،  به نقل از 2006(پرادو،  دارد
يكي از  ،طلبد تا مديران بتوانند عملكرد مفيدي داشته باشند. بنابراينميرفتارهاي خاصي را 

باشد. آمارها ميي مختلف هاثر بر عملكرد يك مدير توانايي و مهارت وي در موقعيتؤعوامل م
دهد كه افراد از ميرخ مي ي تجاري هنگاهاتگيدهد كه بسياري از ورشكسمينشان 
ي مختلف ها). در فرهنگ2004نكسون، اي(توماس و ي مختلف درك درستي ندارندهافرهنگ

فرهنگ ملي طيف وسيعي از احساسات و عواطف  در درون يك هافرهنگو حتي در خرده
ياري خصوصيات ديگر و بس هاوجود دارد. به نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، سياست

 ةعنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبودن درك صحيح، توسعتواند بهمي
ي هااثرات تفاوت ،). بنابراين 2006، روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد (تراينديس

).  2004،  (هريس و مورن باشدميي پيچيده هاگونه تنوعات از مقولهناي فرهنگي و مديريت
 ةكنندي ملي يكي از عوامل مهم تعيينهاي بين فرهنگهادهند كه تفاوتميتحقيقات نشان 

 ). 2005؛ گرين و هيل ، 2005(باركر،  باشدمينوع رفتار 
بخش افراد پذير براي مديريت اثري امكانهادر اقتصاد جهاني رو به رشد امروزي، روش

بستگي به فرهنگ افراد مورد  هان روشاي از هر كدام از باشد كه استفادهميبسيار زياد 
(سيد  درك رفتار افراد نياز به تشخيص دقيق محيط فرهنگي كار دارد ،مطالعه دارد. در واقع

المللي مطرح بوده است، ي بينهابراي شركت هايي كه مدتها). يكي از چالش1383جوادين،
). 2003، ؛ ليونس2002، ؛ آدلر2002، تاكيچيي فرهنگي مديران است (هابحث تفاوت

مداركي را در مورد ارتباط مثبت و قوي بين ميزان  21مديريت در قرن  ةتحقيقات در زمين
دهد ميبخشي فردي و سازماني افراد در تجارت بين مرزي ارائه شايستگي بين فرهنگي و اثر

يي هاي فرهنگي يكي از مهارتهاهدر واقع توانايي درك و تفسير و انطباق رفتاري با زمين
(هافستد،  باشدميالمللي بسيار مهم ي بينهابراي افراد شاغل در شركت است كه اساساً

يي كه داراي هاسازمان ).2004؛ پيترسون، 2004، ؛ تان2003 نكسون،اي؛ توماس و2001
كرد خود دچار تعامالت بين فرهنگي هستند ممكن است به دليل تضادهاي فرهنگي در عمل

چرا كه پرسنل و مديران با افرادي كه داراي فرهنگ و حتي زبان متفاوتي  ،اختالالتي شوند
)، يكي مفسران صنعت 2002). هولمز، (1385دارند (راموز،  ايارتباط گسترده ،هستند

براي مديران پروژه، پيشنهاد كرد كه  )IT( كامپيوتر، ضمن بررسي نقش تكنولوژي اطالعات
گذاري در ثيرأرهنگي مهارتي جديد براي مديريت اثربخش پروژه و توانايي براي تهوش ف
). وي معتقد است كه هوش فرهنگي 1387نكسون،ايباشد (توماس وميي ناهمگون هاسازمان

شود. فهم و ميخيرات و شكست رهبري أالزم، تسازي، تعارض غيرضعيف منجر به كليشه
دانند كه ميبا اهميتي است؛ مديران موفق  ةهم و درك افراد مسئلف ةنيز به انداز هادرك گروه

(ارلي و  ي متنوع شغلي، ملي و سازماني انطباق و سازگاري داشته باشندهابايد با فرهنگ
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و ديگران  زعم لينگ). به2005، ، كرتن و گرين2005، مورباراك، 2004موساكوفسكي 

ي فرهنگي امكان كارايي و هاابر تفاوتالعمل ماهرانه در بر)، شناخت و عكس2007(
 بخشد. ميبهبود  هابخشي را براي پروژهسود

تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و  هاكه از ابتداي پيدايش سازمان ميشايد اولين مفهو
تنهايي قادر به است كه بهمي مفهو هاگيرد، مفهوم عملكرد سازماني است. عملكرد سازمانمي

همان عملكرد آنها  هاسازمان ةفلسف ست و اصوالًهاو حتي انحالل سازمان ءوجود بقا توجيه
 سازندميي يك سازمان كه يك نظام يا سيستم هاعناصر و زيرمجموعه ةكه همچرا ،باشدمي

عنوان نتايج كاري ) معتقد است كه عملكرد را بايد به1995( ). برناردين1383(خاكپور، 
ترين رابطه را با اهداف راهبردي سازمان، رضايت مشتريان ن نتايج قوياي ا كهتعريف كرد؛ زير

دانند ميي اخير عملكرد شغلي، عملكرد را تابعي هاكنند. مدلميو مشاركت اقتصادي برقرار 
 ). كمپل و ديگران1997(برمن و ديگران،  عملكرد دارند ي جداگانةهاكه تأكيد بر جنبه

ي كاري تخصصي شغل، هااساس مهارت عاملي از عملكرد شغلي را برد) نيز مدلي چن1999(
ي ارتباطي شفاهي و كتبي، بروز دادن سعي و هامهارت ،ي كاري غيرتخصصي شغلهامهارت

تالش، حفظ انضباط فردي، تسهيل سنجش عملكرد همكاران، سرپرستي، رهبري، مديريت و 
است كه در عملكرد، رفتار وجود دارد و بايد از نتايج ن باور اي اداره پيشنهاد نمودند. كمپل بر

نظران توانند نتايج را از بين ببرند. صاحبمي هامتمايز باشد؛ زيرا كه برخي از عوامل سيستم
اند. يا فني تقسيم نموده ايو عملكرد وظيفه ايسازماني عملكرد را به دو بعد عملكرد زمينه

فني سازمان يا شغل  ة) آن را هست2000( وتوويدلوعملكرد فني با آنچه كه بورمن و م
طور غيرمستقيم با يا به اًشود كه مستقيمميشامل  يي راهانامند، ارتباط دارد و فعاليتمي

طور قابل ن نوع عملكرد بهاي گيرد.ميتبديل منابع به محصول در مبادالت اقتصادي انجام 
دارند و  هاو توانايي هاي به دانش، مهارتتوجهي از شغلي به شغل ديگر متفاوتند و بستگ

يي را هافعاليت ايباشد. در حالي كه عملكرد زمينهميي معين و مشخص هاشامل نقش
 ةگيرد كه در حفظ و نگهداري محيط رواني و بين فردي كه نياز به پذيرش هستميدربر

ي شخصيتي هاگيژ، تمايالت و ويهابه انگيزه هان نوع از فعاليتاي تكنيكي براي عمل دارد.
 مكتوب هستند.مي صورت نقش رسفرد بستگي دارند و به ندرت به

 مفاهيم متغيرهاي تحقيق
توانايي در انجام بعضي وظايف رفتاري يا توانايي در انجام بعضي فرآيندهاي  تعريف مهارت:

). 2004و ون فليت،(پترسون  شودمياي مربوط ي كاري ويژههاشناختي معين كه به عملكرد
يي است كه با تمرين يا كسب ها، تواناييها)، مهارت2009به اعتقاد التنتاوي و ديگران (

ثير كارايي و اثربخشي سازمان است أآيد و اهميت آنفتوانايي تميدست دانش به
ثر در ؤاز رفتارهايي است كه به عملكرد م ايي مديريتي، مجموعهها). مهارت1389،9(تحفه،

 ران،اي اقتصاد ةنام(ماه اكتسابي و قابل يادگيري هستند هان مهارتاي شود وميشغل منجر 
1389،3( 
يا فراورش، در لغت به معناي توانايي توليد، باروري و مولد  وريبهره ةواژ: وريبهرهتعريف 

 ةلمور مشتق است. كبهره ةاين لغت از نظر ادبي حاصل مصدر است كه از واژ بودن است.
است و در  بر، سودبرنده و كامياببه استناد فرهنگ فارسي معين، به معناي بهره وريبهره

بري، با فايده بودن، سودبرندگي و كاميابي معنا شده در ادبيات فارسي به بهره وريبهرهنتيجه 
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به حداكثر رساندن  وريبهرهژاپن،  وريبهرهطبق تعريف مركز ). 22: 1377است (خاكي،

ي توليد، هاده از منابع، نيروي انساني، تسهيالت و غيره به طريق علمي، كاهش هزينهاستفا
گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود 

 گويندميكنندگان باشد، گونه كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرفي زندگي آنهامعيار
در نظر گرفته شود، مي عنوان يك ديدگاه عموبه وريبهرهچنانچه ). 40: 1995 (شي ميزو،

خود به فكر  ةگيرد و بنابراين هر شخص بايد در امور روزانميتمام ابعاد زندگي انسان را در بر
بهتر كردن وضعيت زندگي و كار خود باشد و حداكثر استفاده را از نيروي فكر، زمان و 

ترين راه را انتخاب و از ور كسي است كه بهتر فكر كند، درستامكانات ببرد. نتيجه آنكه بهره
كند و از نظم در امور و وجدان كار برخودار است ميحداقل امكانات حداكثر استفاده را 

مديران در هر سازماني براي انجام بهتر وظايف خود به يك سري ). 8: 2000(مامسونگ،
 هان ويژگياي ي عام و خاص نياز دارد كه با در نظر گرفتنهاو مهارت ها، تواناييهاشايستگي

 . راي ادارة كردن سازمان تعيين كردتوان مديريتي مناسب را بمي
 ايي فردي و حرفههاتوانمندي فردي در هر جنبه از زندگي، به سطحي از تواناييتوانايي: 

طور معمول از سطح ناتواني و شود. افرادي كه از توانمندي بااليي برخوردارند، بهميمربوط 
ناآگاهي خود آگاهند.كساني كه داراي سطح توانمندي فردي باالتري هستند، احساس تسلط 

زنند، در كارهايشان احساس مسئوليت بيشتري ميبيشتري بر امور دارند، به ابتكار دست 
يي هاز توانايي) برخورداري ا1996( گيرند. جيم لوهر و توني شوارتزميتر ياد داشته و سريع

همچون توانايي جسمي، ظرفيت عاطفي، ذهني و روحي را براي مديران الزم دانستند. برخي 
را نيز براي مديران ضروري  ها، برخورداري از يكسري تواناييهااز محققين عالوه بر مهارت

همپوشي  ومي از هم جداست كه داراي موضوعات مفهو ةاند. توانايي و مهارت دو مقولدانسته
يك  هااز هم جداست، اما مهارت ايبوده، اما مرز بين آنها از هم جداست. توانايي خصيصه

). به همين دليل، با توجه به 75، ص 1384ويژگي كاري است و شغلي خاص است (فرهي ،
و توانايي مديران را در  هاي بين مهارتعلّ ةاند تا رابطاهميت مباحث فوق محققين كوشيده

ن پژوهش عبارتند از: اي يهامتغير ي شهرك صنعتي كازرون بسنجند.هاديران شركتبين م
ي فني، هاو مهارت رواني -ذهني، روحي -ي مديريتي مثل توانايي علمي، فكريهاتوانايي

 ةشامل: تحصيالت، تجربمي ي علهاگيري. مهارتادراكي و انساني، ارتباطي و تصميم
 كامپيوتر، دانش علوم و دانش مرتبط با شغل. ي آموزشي، دانشهادوره

بندي سريع و ي فكري به كار، توانايي در جمعهاذهني: انتقال دستاورد -فكري 
زدايي و قضاوت صحيح، گيري، توانايي انتقال مطالب و معاني به ديگران، قدرت ابهامنتيجه

ده، تجسم ايايي سريع زايشمديريت تغيير، طرز فكر فكر، سرعت و آمادگي در جوابگويي، توان
 پذيري فكري، بصيرت و ذكاوت و تمركز ذهني. انتزاعي، استقالل فكري، انعطاف

اتكايي، قدرت زبان، اعتماد به نفس، توانايي مواجهه با سازي، خودرواني: متقاعد -روحي
بسياري  ي مديريتي از ديدگاههاي مخالف. مهارتهادهايو توانايي تحليل گيريمشكالت و در

ي هالفهؤن پژوهش ابعاد و ماي نظران مورد بررسي قرار گرفته است كه ما دراز صاحب
 م.اياستفاده نمودهمي ) در مدل مفهو2000( انجمن مديريت آمريكايي را از ديدگاه هامهارت

 ن ابعاد شامل مهارت ادراكي، ارتباطي، ميان فردي و مهارت كارايي است.اي
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 شناسيروش
وري ي مديران در افزايش بهروههاو توانمندي هامنظور بررسي نقش مهارتمطالعه بهاين 

هاي شركت از شركت 73ن پژوهش اي آماري ةصنايع توليدي صورت گرفته است. جامع
باشد. از آنجا كه امكان بررسي ميكنند، مين زمينه فعاليت اي شهرك صنعتي كازرون كه در

 پذير نبود، تعدادي ازدليل نياز به هزينه و زمان زياد امكانهب شركت براي محققين 73هر 
آوري اطالعات مورد نياز، انتخاب و بررسي خواهيم عنوان نمونه براي جمعرا به هان شركتاي

 نمود.

 حجم 
ي مورد نياز تحقيق، با استفاده از فرمول آماري هابراي بررسي و جمع آوري داده 

n ةكه نمونناي صورت تصادفي انتخاب گرديد. برايشركت به 15تعداد  در كل 
را پوشش دهد و دقت برآورد افزايش يابد، از  ي كل شهرك صنعتيهاانتخابي بتواند شركت

براي  ،بندي به روش تخصيص متناسب، استفاده شده است. همچنينطبقهگيري نمونه
آوري اطالعات از فرمول شركت براي جمع 15ن اي مورد نياز از ةمشخص نمودن تعداد نمون

 زير استفاده شده است.
 

 
آوري با توجه به فرمول آماري باال و مقادير اجزاي آن تعداد افراد مورد نياز براي جمع 

 شركت انتخاب شده است. 15باشد كه در هر يك از مينفر  450اطالعات،

 روايي تحقيق
در واحد تحقيق و  هااتيد دانشگاه و مسئولين شركتنامه توسط تعدادي از اسروايي پرسش

يد واقع شد. ييد قرار گرفت و پايايي آن توسط ضريب آلفاي كرونباخ مورد تأيتوسعه مورد تأ
 باشد.مي 927/0 تا 803/0بين هافرضيهمي ن ضريب براي تمااي ميزان

 هاروش تحليل داده
نامه، از فنون آمار شده در پرسشمطرح ميي عموهاالؤبراي بررسي س ،ن تحقيقاي در

 ي اختصاصي، از فنون آمار استنباطيهاالؤتوصيفي و براي بررسي و تجزيه و تحليل س
ي ها(ضريب همبستگي گاما، تحليل رگرسيون و تحليل مسير) استفاده شده است. داده

حليل قرار گرفته مورد تجزيه و ت SPSSافزار نامه توسط نرمپرسش ةوسيلهشده بآوريجمع
پيروي  ن پژوهش از طيف مقياسي ليكرت (كامالً موافقم تا كامالً مخالفم)اية ناماست. پرسش

شده در مدل تحقيق و در جهت پاسخ به آنها ي ارائههااساس متغير ي آن برهاالؤكند و سمي
 .باشدمي
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 ي نمونههاويژگي

صورت تصادفي بين نامه بهپرسش 450هش، تعدادن پژواي ي مورد نيازهاآوري دادهبراي جمع
درصد از  9/34تايي بدين صورت است. 450 ةي نمونهاكاركنان توزيع گرديد كه ويژگي

دهندگان درصد از پاسخ 8/7درصد از آنها مرد بودند. 1/65نامه زن و دهندگان به پرسشپاسخ
درصد  9/10سال و  50تا  30درصد  3/31سال،  35تا  25درصد بين  50سال،  25كمتر از 

 4/28درصد از آنها داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم، 9/14سال سن دارند.  50از آنها باالتر از 
درصد داراي تحصيالت كارشناسي  8/9درصد كارشناسي و  2/32درصد داراي مدرك ديپلم،

 باشند.ميارشد و باالتر 

 شدهمدل ارائه
 داري وجود دارد. معني ةي مديران رابطهاي توانايي و مهارتهابين متغير
 داري وجود دارد.معني ةرابط وريبهرهي توانايي مديران و هابين متغير
 داري وجود دارد.معني ةرابط وريبهرهي مهارتهاي مديران و هابين متغير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهشمدل ارائه .1شكل

 سازيآزمون فرضيات و مدل
ي هر فرضيه مورد بررسي قرار هاداري بين متغيرمعني ةابتدا با استفاده از ضريب گاما، رابط

دار براي هر يك از ضرائب مشخص گرديد. گرفت و با استفاده از آزمون استقالل سطح معني
اخته شد. از طريق ي رگرسيوني پردهابه برازش مدل سپس با استفاده از تحليل رگرسيون
بيني تغييرات متغير وابسته از طريق متغير مستقل تحليل رگرسيون به تبيين و پيش

ي تحقيق حاضر كيفي بوده و داراي مقياس ليكرت هامتغير ميپرداخته شد. از آنجايي كه تما
با  تايي ليكرت 5آيند. مقياس ميبه نوعي هم واحد به حساب  ،باشند، بنابراينمي(ترتيبي) 

تر نزديك 5شود و براي هر عدد تعبيري وجود دارد. هرچه به ميگذاري كد 5تا  1اعداد 

روحي رواني

ذهني –فكري 

علمي

هاتوانايي

 وري بهره
صنايع 

مهارت ها

ارتباطي

ميان فردي

كارايي

 ادراكي

H

H
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شود. تحليل مسير از خانواده تحليل رگرسيون است. ميشويم، بر شدت موافقت افزوده مي

 يكي از كاربردهاي سودمند روش تحليل مسير آزمودن، مدل تحليلي تحقيق است. براي
صنايع توليدي  وريبهره ةروي متغير وابستثرگذاري هر متغير مستقل برنكه ميزان دقيق ااي

 كنيم. ميمشخص شود، از تحليل مسير استفاده 
دار هريك از ي تحقيق، مقادير ضريب گاما، سطح معنيهابين متغير ةجدول زير رابط

 دهد.ميرا نشان  هاضرايب و تأئيد يا رد شدن فرضيه
 

 هاآزمون فرضيه مسير معنادار و .1جدول 
 هافرضيه ارتباط بين دو متغيرضريب گاما P-Valueتأييد
  وري        تواناييبهره 0/ 409 0/ 000بله
  مهارت    وري     بهره 0/ 455 0/ 000بله
  مهارت         توانايي 0/ 391 0/ 000بله
  توانايي         مهارت 0/ 415 0/ 000بله

 

 ل رگرسيونتحلي
 ةبرازش مدل رگرسيوني: در اولين مدل رگرسيوني دو متغير مستقل، كه بر متغير وابست

  گيرد.ميگذارد، مورد بررسي قرار ميصنابع توليدي اثر  وريبهره
 

   صنابع توليدي = مهارت + توانايي وريبهره 
=بهرهوري صنايع توليدي   

 
پردازيم. بر اساس آزمون ميرسيوني و همچنين آزمون مدل اكنون به برآورد ضرائب رگ 

F  آيد.آزمون ميمدل خطي پيشنهاد مناسبي به نظرF  كند.ميفرضيه زير را آزمون 
 

 
  

 
باشد يا مينظر صفر ا ضريب متغير كمكي موردآي كند كهميداري آزمون آزمون معني

كمتر باشد، آن متغير  / 05داري خير؟ در صورتي كه مقدار احتمال از سطح معني
دهد كه عالوه بر ضروري ميگذار است. نتايج حاصله نشان مستقل بر روي متغير وابسته تأثير

 هاو مهارت هاي كمكي تواناييهامتغيرمي بودن يك عرض از مبدأ (مقدار ثابت در مدل) تما
 گذارد.ميصنايع توليدي تأثير  وريبهره ةبر متغير وابست
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 تحليل مسير 

و  هان موضوع است كه با افزايش مهارتايمثبت بودن ضريب متغير مهارت و توانايي، بيانگر
يابد. با توجه به ضرايب كه با استفاده از ميصنايع توليدي افزايش  وريبهره هاتوانمندي

رتيبي پيروي اند و همچنين مهم متغيرها كه از نوعي مقياس تضرايب استاندارد حاصل شده
 هامتعلق به مهارت وريبهرهتوان گفت كه بيشترين تأثير بر روي متغير وابسته ميكنند، مي

 باشد.مي 18355/0است. پس از آن متغير توانايي با ضريب  29/0با ضريب 
 

 ضرايب مسير متغيرهاي مستقل تحقيق .2جدول
 ي مستقلهامتغير ضريب مسير

 هامهارت 29/0
 هاتوانمندي 18355/0

 فاز شهرك 5شركت شهرك صنعتي واقع در  15در  هامتغير ةمقايس
توان از روش ناپارامتري براي تحليل واريانس استفاده ميي تحقيق، هابا توجه به ماهيت داده

توان از آزمون ميمستقل مورد مقايسه قرار گيرد،  ةنمود. وقتي الزم باشد بيش از دو جامع
در  هاكه فرض يكسان بودن توزيع هر يك از متغيراستفاده نمود. در صورتيكروسكال واليس 

يك از مناطق ن فرض ناشي از كداماي گانه رد شود، بايد بررسي كنيم كه عامل رد5مناطق 
يك در كدام مناطق، توزيع متغير مورد نظر يكسان است و در كدام ،است. به عبارتي ديگر

ن تحقيق كه اي يهايي نظير دادههامستقل از داده ةنمون دو ةيكسان نيست. براي مقايس
در  نمائيم.ميويتني استفاده  –ي پارامتري در مورد آنها برقرار نيست، از آزمون من هافرض

، مقدار آمار آزمون براي آزمون كروسكال واليس برابر با وريبهرهخصوص متغير 
دست هب value-p=07/0و مقدار احتمال  باشدمي df = 4با درجه آزادي  

باشد، ميدار ن، آزمون معنيداري آمده است. از آنجايي كه در سطح معني
باشد و به عبارت ديگر، ميجامعه برقرار  ةگان 5فرض يكسان بودن نقاط تمركز  ،بنابراين

باشند. ميگانه يكسان دي در مناطق پنچصنايع تولي وريبهرهپاسخ مشاهدات نسبت به متغير 
استفاده نيست، چون دليلي  وريبهرهتر بر روي متغير نيازي به انجام مطالعات جزئي ،بنابراين

 ي مشاهدات در پنچ فاز وجود ندارد.هابراي رد فرض صفر مبني بر يكسان بودن پاسخ

 ي تحقيقهابندي شاخصاولويت
بندي شده است. با انجام آزمون اخص هر متغير نيز اولويتبا استفاده از آزمون فريدمن ش

 شود كه دراند، مالحظه ميداده هااين شاخصيي كه مديران بههابين رتبه ةفريد من و مقايس
 ،است، بنابراين p-value>05/0 است، و از آنجايي كه مقدار  =p-value/000اين آزمون 

شود. به عبارتي ديگر، رد مي 05/0 داريطح معنيدر س هافرض مبني بر يكسان بودن رتبه
  داري وجود دارد.، تفاوت معنيهاو توانمندي هاي مهارتهابين شاخص
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 ي هر متغيرهابندي شاخصاولويت .3جدول

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 پيشنهادات
و جوامع،  هاتر، دانش و مهارت و معرفت باالتر در سازمانآموزش باعث بينش و بصيرت عميق

شي منظور اجراي وظايف محوله و در نتيجه موجب نيل به اهداف سازماني با كارايي و اثربخبه
در شرايط  هاگردد. ويليام جيمز طي يك مطالعه نشان داد كه كاركنان سازمانبيشتر مي

 ةكنند، در حالي كه با ارائدرصد از توانايي خود را صرف اهداف سازماني مي 30تا  20معمول 
(جزايري،  يابددرصد هم افزايش مي 90آموزش، درصد توانايي آنها براي كار در سازمان تا 

بخشي هر جرج استراوس و لئونارد سيلز نيز معتقدند كه كارايي و اثر، ). همچنين54 :1383
استراوس و ( صحيح آموزش كاركنان آن سازمان بستگي دارد ةطور مستقيم به نحوهسازمان ب

 ).511: 1967سيلز،

 گيرينتيجه
نمود. چرا كه يافتگي كشور محسوب اصلي توسعه ةكنندتوان تعييني صنعتي را ميهاسازمان

ايجاد ثبات اقتصادي كشور  سازي شرايط اشتغال، توليد، ارزآوري و در عين حالدر فراهم
نمايد. بديهي است كه در چنين شرايطي افزايش توانمندي و مهارت ايفا مي را نقش مهمي

ناپذير است. منابع انساني مديران جهت مقابله با رقباي داخلي و خارجي ضرورتي انكار
كيفي منابع  ةاند كه راهي جز توجه جدي به توسعاين نكته واقف شده نيز به هازمانسا

وري ، مديران بهرههادهد كه با افزايش مهارتتحقيق، نشان مي ةانساني خويش ندارند. نتيج
وري صنايع يابد و همچنين با افزايش توانمندي مديران بهرهصنايع توليدي افزايش مي

بيشتر از  هااين پژوهش نشان داد كه داشتن مهارت يابد. همچنينيتوليدي افزايش م
 كار مديريت است. ة، الزمهاتوانمندي

 Mean هاشاخص هامتغير

 هامهارت

 كارايي
 

 ارتباطي
 

 ميان فردي
 

 ادراكي
 

2822/4
 
1733/4
 
0868/4
 
211/4 

هاتوانمندي

 علمي
 

ذهني -فكري
 

رواني -روحي
 

9711/3
 
9467/3
 
9356/3
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 چكيده
كار و سازمان  ةدر حقيقت رويكردي اخالقي و انساني به مقول هاسازمانتوجه به مفهوم وجدان كار در 

 .ير براي آن ارائه شده استشده از وجدان و وجدان كار، تعريف زاست كه با توجه به تعاريف ارائه
اي كه منجر به ايجاد تعهد نسبت به وجدان كار عبارت است از رعايت قوانين اخالقي در رفتار حرفه
آن بهبود نتايج  ةاي كه نتيجگونهبه ،انجام وظايف محوله به بهترين شكل و بدون كنترل خارجي شود

فرد باشد. با توجه به جايگاه انسان در فرايند  كار، بهبود وضع اجتماع و رضايت باطني و آرامش وجدان
چگونگي رفتار انسان در راستاي رعايت وجدان كار، اهميت خاصي پيدا  ةتوليد و رشد اقتصادي، مسئل

ثري در راستاي تحقق اين هدف ؤطور متوان بهها را چگونه ميبايد ديد كه رفتار انسان ،كند. لذامي
كارگيري ساز و كار كنترل هدفمند مبتني بر علوم رفتاري است و ال بهؤترين پاسخ به اين سكرد. ساده

(يا همان رعايت وجدان كار) باشد، ميزان  فرد ةكنندچه اين كنترل از طريق نيروهاي دروني مقيدهر
مين اين هدف بايد به عواملي توجه كرد كه أبراي ت ،لذا .يابدبخشي آن بر فرد و سازمان افزايش مياثر

ال است كه ؤبه دنبال پاسخي براي اين س مقالهشوند. اين ه بروز رفتارهاي مطلوب سازماني ميمنجر ب
چگونه  ،ثر است و اگر چنين استؤوجدان كاري آنان م ءبر ارتقا هاسازمانآيا آموزش منابع انساني در 

تواند ناشي از تر هستند؟ از آنجا كه وجود ضعف در وجدان كاري افراد جامعه ميبخشيي اثرهاآموزش
آموزش نيز از طريق اثرگذاري بر  ةوسيلوجدان كار به ءهاي ارتقاعوامل دروني و بيروني باشد، روش

دانيم كه نمود عيني رعايت وجدان كار، تجلي رفتارهاي همين عوامل بايد مورد بررسي قرار گيرد. مي
ها (تمايل) و توانايي تابعي از انگيزهها خود نيز مطلوب سازماني و يا عملكرد مطلوب افراد است كه اين

بايد توجه به اهداف آموزش در  ،لذا .هاي مناسب براي بروز اين رفتارهاستها و موقعيتافراد و فرصت
محتوا و  ،ها و رفتارهاي فردي و گروهي استسازمان كه شامل تغيير در دانش، نگرش و ارزش

انتخاب و پيشنهاد شده  ،وجدان كار است ءبر ارتقاهايي از آموزش كه قادر به اثربخشي بيشتري شور
افراد و نقش رهبري سازمان در انگيزش براي  ةنقش فرهنگ و آموزش بر انگيز ،در اين ميان .است

سطح توانايي كاركنان و ايجاد هنجارهاي متناسب با وجدان كار در سازمان  ءرعايت وجدان كار، ارتقا
االت تحقيق در يك بررسي موردي نيز بررسي شد كه نتايج ؤس .است راي برخوردااز اهميت ويژه

يد نتايج حاصل از مطالعات نظري بوده است و در مجموع هر دو بخش تحقيق راهكارهايي ؤحاصل م
دست هآن پرورش افراد براي رعايت وجدان كار بوده است، ب ةبراي آموزش جامع منابع انساني كه نتيج
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 مقدمه
 ي تحقيقهافرضيه

ال اصلي مقاله يعني ؤاصلي كه در جهت پاسخ دادن به س ةاين مقاله به بررسي يك فرضي
اصلي به  ةپردازد. فرضيمي ،گذاري آموزش بر ارتقاء وجدان كار تدوين شده استچگونگي اثر

دار زش نيروي انساني و ارتقاء وجدان كار در سازمان، معنيبين آمو ةرابط« شرح زير است:
جا متغير مستقل، فرآيند آموزش است. نه صرفاً ميزان، نوع، روش يا محتواي در اين »است

آموزش، و متغير وابسته نيز وجدان كار است. در حقيقت متغير مستقل، ياد دادن است كه 
توا و ميزان آموزش است و خالصه آنكه هدف اين فرايند شامل جزئياتي نظير نوع، روش، مح

آن است كه آيا آموزش دادن بعضي موارد به كاركنان منجر به ارتقاء وجدان كاري آنها خواهد 
 شد يا خير؟

با توجه به آنكه فرآيند آموزش خود شامل اجزاء متنوعي است، مثل ميزان، محتوا و روش 
.. با توجه به اهميت .حضوري بودن ويرآموزش، مكان آموزش، زمان آموزش، حضوري و يا غ

سه عنصر اصلي و با ارشاد استاد محترم راهنما، تأثير سه عنصر روش و محتواي آموزش و 
 بر ارتقاء و وجدان كار كاركنان مورد بررسي قرار گرفت. ميي غير رسهاآموزش

گيري ازهنداك متغير كيفي است كه قابلاست ي» وجدان كار« اما متغير وابسته كه مفهوم
براي كاربردي و عملياتي كردن اين مفهوم با مراجعه به تحقيقات  ،با عدد و رقم نيست. لذا

يي كه رعايت آنها هاصباره، مراجعه به كتب و الگوهاي مشابه، شاخشده در اينانجام
الگويي كه شامل سه  ةمشخص شده است و سپس با ارائ ،باالست» وجدان كار«ة دهندنشان

كار تببين شده است تا و عناصر وجدان هاباشد، شاخصميي، ميانجي و بازده غير علّنوع مت
بلكه بتوان اثر آموزش را بر هر يك از اين عناصر مشخص نمود. با اين بيان صرفاً به اثرگذاري 

گذاري بر متغيرهاي ميانجي و شود، بلكه اثرميآموزش بر مفهوم كلي وجدان كار پرداخته ن
حاصل از ارتقاء  ةيعني اينكه در اينجا به نتايج و بازد ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت بازده نيز

تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته از  يا به عبارت ديگر، ،كار نيز پرداخته خواهد شد نوجدا
 .پذير استطريق متغيرهاي واسطه امكان

ر و تعريف مقام معظم رهبري از از وجدان كااي شده برگرفته از تعريف ويژهالگوي ارائه
 باشد كه تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفته است.مياين مفهوم 
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 قلمرو تحقيق

سرو كار دارد، در  هاسازماني انساني هاويژگيبا از آنجا كه » وجدان كار« بررسي مفهوم
هاي وط به آن مثل روشعالوه آنكه آموزش و مباحث مربگيرد. بهميمبحث علوم رفتاري قرار 

آموزش نيز دو جزء  ةوسيلهاي يادگيري و تغيير رفتار بهآموزشي، انواع آموزش، تئوري
هدف نهايي و مطلوب از شناخت ماهيت وجدان كار، ايجاد  مباحث علوم رفتاري هستند.

ها و شها و يا ايجاد ارزها و نگرشرفتارهاي سازماني مطلوب در افراد از طريق تغيير در ارزش
علوم  ةاز اين بحث نيز موضوع اين تحقيق در حيط ،فلذا .باشدميهاي جديد در آنها نگرش

ناشي از نوعي » كاروجدان« نفس مطرح ساختن ،از طرف ديگر است. رفتاري و رفتار سازماني
هاي قلمرو تحقيق از نظر موضوع در حيطه بحث ،نگرش اخالقي به كار و شغل است. بنابراين

ي وجدان كار همچون صداقت، هاگيرد. بررسي شاخصمياخالق و علم اخالق نيز قرار  ةفلسف
دهد كه اينها همه افعال و رفتارهاي مي.. نشان .رعايت امانت، خود كنترلي، وفاي به عهد و

 ءاخالقي هستند كه بررسي آنها موضوع علم اخالق و چرايي و علت انجام اين رفتارها نيز جز
وجدان « زيادي بر وجداني بون خصوص با نگرشي كه تأكيدبه .الق استاخ ةمباحث فلسف

 دارد و تعاريف زيادي كه از وجدان در مباحث اخالقي شده است» كار
ي مناسب هاروش تر تقسيم شد.فرعي جزئي ةفرضي 3اصلي به  ةبه اين ترتيب فرضي

نكته است كه ما شاهديم  خاستگاه اين فرضيه اين آموزش با ارتقاء وجدان كار مرتبط هستند.
وري و كارآمدي و  اما عمالً تأثير چنداني بر بهره ،آموزش وجود دارد هاسازمانكه اگرچه در 

گونه است كه نظران اينو نظرات صاحب هابندي گزارشيا وجدان كار افراد ندارد. جمع
داي تكليف به اجراء بلكه براي ا ،عنوان يك ضرورت گريزناپذيري ما نه بههاسازمانآموزش در 

دهيم چون كه آموزش خوب است و كمتر به شناسايي نيازهاي ميآيد. ما آموزش ميدر 
 ،پردازيم. لذاميي آموزشي با نيازهاي فرد و سازمان هاآموزشي كاركنان و تطبيق برنامه

كار، در ي ما بر ارتقاء وجدان هاآموزشتوان اين احتمال را مطرح كرد كه رمز ناكارآ بودن مي
هاي آموزش تصحيح شوند، كارآيي هاي نامناسب آموزش نهفته باشد و چنانچه روشروش

آموزش، چندين روش  ةآموزش بيشتر خواهد شد. با مراجعه به متون مختلف موجود دربار
انتخاب و  ،اندآموزشي كلي كه طبق تحقيقات نظري و عملي از كارآيي بااليي برخوردار بوده

 ها عبارتند از:اند. اين روشاي مناسب معرفي شدههبه عنوان روش
  .آموزشي ةكننده در دورهاي فردي افراد شركتروش آموزش مبتني بر رعايت تفاوت)1
 .بازخورد به فراگيران ةروش مبتني بر ارائ)2
  .هاي نوين آموزش مبتني بر شركت فعال فراگيران در امر يادگيري مثل انجامروش)3
 . ...ي گروهي وهابحث ةارائ سمينار و گزارش در كالس،  ةتحقيقات علمي، ارائ)4
 .هاي آموزش منظم و مستمرروش)5
 .روش آموزش همراه با كارآموزي)6

 پرداختن به مباحث اخالقي در ادبيات مديريتة پيشين
ها و اصول اخالقي رعايت ارزش ،رو شده استههايي كه امروزه مديريت با آن روباز چالش

 كار رفته است.در متون مديريت با مفاهيم مختلفي به» اخالقيرعايت اصول «است. 
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رساند و چه كساني از ميبررسي و تحقيق در مورد اينكه يك عامل به چه كساني سود 

شود ميباره به اين موضوع توجه اين اخالقي است. در ةلأاين جهت زيان خواهند ديد، يك مس
بايست چنين كاري را انجام ميكه چه كسي كه چه كسي آن كار را انجام داده است و اين 

بدهد و نهايت اينكه آيا آن فرد چنين حقي را داشته است يا خير؟ اگر به اين موضوع توجه 
 ةرعايت اصول اخالقي مطرح است و چنين چيزي بايد در هم ةشود، در آن صورت مسأل

 رعايت گردد. هاسطوح فعاليت

 رعايت اصول اخالقي در مكتب تيلر
ويژه در قرن وجود آمد. بههتا حدي به سبب نياز به افزايش توليد ب ميي مديريت علتئور

آمريكا نيروي كار بسيار كم بود، تنها راه بهبود بازدهي و باال  ةبيستم كه در اياالت متحد
بردن توليد اين بود كه كارآيي كارگران باال برود. به خصوص تيلر تحقيقات خود را بر اساس 

هاي شود كه هيچ توجهي به ماهيت و قابليتميمشاهده  ،ن و توليد گذارد. لذازما ةمطالع
 انساني نشده است.

 )1841-1925تئوري كالسيك: (
است. هنري فايول كه فرد سرشناس اين  مياي ديگر از مديريت علتئوري كالسيك شاخه

رده اصل تعداد مديريت بيان كرد. از اين چها ةرا درباراي گانهمكتب است اصول چهارده
 .اندتوجه كرده هاسازمانهاي انساني معدودي هستند كه به ماهيت و ويژگي

 نهضت روابط انساني
يي است هاشود و هدف بيان شيوهميكاربرده عنوان يك عبارت كلي بهبه غالباً روابط انساني

مدير بهتر  كنند. در صورتي عملكردكه مديران با زيردستان خود روابط متقابل ايجاد مي
با اي شود كه بتواند موجبات انگيزش كاركنان و زيردستان را فراهم آورد و رفتار شايستهمي

كه ميثرتري خواهد بود. هنگاؤآنها داشته باش كه در نتيجه سازمان داراي روابط انساني م
ثمر شده است. بط انساني بيگويند رواميافراد و كارآيي سازمان تضعيف شود،  ةروحي

شناسي بودند كه شناسي و رواني جامعههاپردازان در پي كشف عواملي در زمينهظريهن
 ثر اثر بگذارد.ؤتوانست بر بهبود روابط انساني ممي

 نهضت نوين در روابط انساني
در روابط انساني، يك روش منسجم و يكپارچه است كه در آن از ديدگاه مثبت  نهضت نوين

مورد مطالعه  مياساس روش علصورت همزمان سازمان برد و بهشوميبه ماهيت انسان توجه 
ثرترين طريق در بيشتر ؤتوانند با مميكه مديران اي سان شيوهگيرد و بدينميو تحقيق قرار 

 گردد.ميتجويز  ،موارد عمل نمايند
به شدت مورد  1982اين نظريه توسط دمينگ و تام پيترز گسترش يافت و در سال 

 رفت.توجه قرار گ
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 اصول اخالقي چيست؟

شد و به ادبيات  وضع هاسازمانرعايت مسائل اخالقي در  ةاز جمله اصطالحي كه دربار
» مسئوليت اجتماعي«ة هنگام قضاوت درباراست. به» اعيمسئوليت اجتم« مديريت راه يافت

 گيرد.ميآن با دنياي خارج مورد توجه قرار  ةها تنها رابطناسازم
روابط دروني و بيروني سازمان  ةتر است و در برگيرنديك عبارت كلي» اصول اخالقي«

 گونه تعريف كرد:توان اينميشود. اصول اخالقي را مي
گيري مطالعه يا بررسي حقوق و وظايف مردم، قوانين معنوي كه مردم به هنگام تصميم«

 ».كنند و ماهيت روابطي كه بين مردم وجود داردميرعايت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ي عملياتي آموزشهاوشر
 الف: آموزش حين كار 

گيرد و آنها را به شكل در ميدر آموزش حين كار، فرد در يك موقعيت واقعي كار قرار 
عمل كردن  ةوسيلور و كارآ باشد. در اين نوع آموزش افراد بهآورد كه به صورت فردي بهرهمي
تماشا و  ةوسيلسازي آنها مشكل است يا اينكه بهشبيهو در مورد مشاغلي كه  گيرندميفرا 

 كند.ميتواند ياد گرفته شود، آموزش حين كار معني پيدا ميانجام دادن سريعاً 
وري پايين در زماني كه كاركنان تواند بهرهميآموزش حين كار  ةاشكال عمد

همان اشتباهاتي باشد كه تواند تكرار ميباشد. اشكال ديگر  ،هنددميهايشان را توسعه مهارت
 دهد.ميكارآموز در زمان يادگيري رخ  ةوسيلبه

 آموزش خارج از شغل :ب
 .گيرندميدر زماني خارج از زمان اجراي وظيفه صورت  هاآموزشاين 

 

 قي وتصميم گيري اخال
اخالقي فرد غير

 
تقويت اصول اخالقي ةمرحل

 
محيط سازماني

 
كانون كنترل
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 كار (شغل) ي خارج ازهاآموزشانواع 
 رانينآموزش از طريق سخ .1
ا تشريح وضع و حالتي كه سخنراني آن را دانش و اطالعات و ي ةسخنراني عبارت است از ارائ«

درك و احتماالً قبول  شده راقبالً آماده كرده و هدف او اين است كه شنوندگان، مطالب ارائه
 داشته باشد، پيام او را دريافت دارند. ميي پياهانموده و چنانچه سخنراني جنبه

عني با حضور شخص آموزش است. معموالً به شكل زنده ي ةويترين شسخراني متداول
شود. با وجود اين از فيلم، ويدئو، تلويزيون مدار بسته و ماهواره نيز ميسخنران برگزار 

 مطالب استفاده نمود. ةتوان براي ارائمي
توان اطالعات مياز جمله مزاياي اين روش، مقبوليت زياد و اقتصادي بودن آن است. زيرا 

عالوه در پايان ههي از كارآموزان قرار داد. بزيادي را در زمان كوتاهي در دسترس انبو
شود تا ابهامات برطرف و نكات اصلي مياالت اختصاص داده ؤي براي پاسخ به سنراني زمانسخ

 كامالً براي كارآموزان روشن شود.
سخنراني داراي معايبي نيز هست. از جمله اينكه مطالب براي تمام  ةآموزش به شيو

هايي كه معموالً از لحاظ توانايي يا سرعت گردد و تفاوتميائه بينندگان تهيه و ارآموزش
اي دهندهشود. هر آموزشمييادگيري و ميزان معلومات ميان افراد وجود دارد در نظر گرفته ن

مطالب را  ةدهد و محتوا و سرعت ارائميمعموالً توان يادگيري كارآموز متوسط را مالك قرار 
شود كه از مياين امر معموالً موجب خستگي و كسالت كساني  نمايد.ميبر آن اساس تنظيم 

توان و سرعت يادگيري باالتري برخوردارند. از ديگر معايب اين است كه روش سخنراني 
ممكن است فاقد هر نوع بازخوري باشد و معموالً بدون مشاركت فعال كارآموز صورت 

مهارت يا ايجاد تغييرات رفتاري راني براي اهدافي همچون افزايش سطح نگيرد. روش سخمي
 در كارآموزان، چندان مفيد نيست.

 آموزش از طريق استفاده از بحث گروهي .2
ها نظرات، محتواي درسي و ذهنيتبحث گروهي عبارت است از تبادل شفاهي عقايد، نقطه

دهنده و فراگيران به قصد روشن شدن موضوع و تقويت فرايند درك محتواي بين آموزش
 .شدهبحث هدايتو بحث آزاد  تواند انجام شود:ميي. بحث گروهي به دو صورت آموزش

شده، هدايت ثاما در بح ،گيردميدر بحث آزاد، موضوع مشخص در دستور كار قرار ن
 حول محور موضوعي است كه توسط مسئول جلسه تعيين شده است. هابحث

 روش كنفرانس .3
كنفرانس  ،بارت ديگربه ع». طور رسمييكديگر بهعمل مشورت با « كنفرانس عبارت است از

منظور آموزش دادن يا آموزش ديدن، تبادل گردهمايي دو يا چند نفر به« عبارت است از:
هاي عملي ممكن، و روش هامشيبردن به خط، پيهااطالعات، هماهنگ كردن كوشش

سزايي دارد و يكي هبدر روش كنفرانس، رهبر كنفرانس نقش ». ريزي براي حل مشكالتطرح
 باشد.ميكنندگان شركت ةهاي اين روش، مشاركت فعاالناز ويژگي
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 روش سمينار. 4

شوند تا ميگروهي متشكل از چند نفر كه دور هم جمع  ةسمينار عبارت از يك جلس
گونه موضوعي را تحت هدايت يك يا چند متخصص مورد بررسي و تفحص قرار دهند. در اين

 گيرد.ميخاصي شناسايي و مورد بحث قرار  ةمسألجلسات معموالً 
بيشتري دارد و در آن  ميعمو ةالزم به تذكر است كه كنفرانس به لحاظ موضوعي جنب

 .شودميكمتر بر روي يك مسأله يا موضوع منحصر به فرد و خاص تأكيد 
 آموزش از طريق استفاده از سمپوزيوم .5
 ةو دوستانه كه عقايد و نظرات، آزادانه در موارد ويژآميز تفاهم ةعبارت است از مجلس مذاكر«

نظران، ي مثبت اين روش استفاده از صاحبهااز جنبه». شودميشده مبادله از پيش تعيين
ي منفي اين هاباشد و از جنبهميه، نشريان و تنوع سخنرانان نتبادل نظر آزادانه و دوستا

 اد يكسان نباشد.روش اين است كه ممكن است ميزان مشاركت افر
 بازديدهاي علمي .6

وزي مستقيم از موضوع يا موضوعات مورد آموزش. گردش اندست از مشاهده و تجربها عبارت
 گيرد.ميدر خدمت » آزمايشگاه آموزشي« محيط حقيقي كار را به صورت يك ميعل
 قضاياي اداري .7

اص نيز به كار رفته است. در اين كاوي و بررسي موارد خافتهي كاوي،هاي مورداين روش با نام
شود تا ميروش شرح مبسوطي از يك واقعه يا وضعيت خاص به كارآموز داده و از او خواسته 

با تجزيه و تحليل آن، مشكل را بيابد و براي رفع آن راهي را پيشنهاد نمايد. معموالً 
رفداران اين روش آموزش شود. طميكار هر كارآموز در اختيار افراد ديگر هم قرار داده گزارش

توان مطالب بيشتري آموخت و ثانياً حجم بيشتري از ميوسيله اوالً معتقدند كه بدين
ماند. اما انتقادي كه به اين روش وارد شده است، عدم توانايي ميدر ذهن باقي  هاآموخته

دهنده آموزش اصول و قواعد كلي با استفاده از اين روش است و همچنين معموالً آموزش
گيري كارآموز از تواند با قاطعيت معين كند كه تجزيه و تحليل مسأله و استنباط و نتيجهمين

 آن واقعاً صحيح است يا خير.
 تحرك مغزي (طوفان مغزي) .8

، توسط آلكس اسبورن معرفي شد كه براي ايجاد انگيزه در كار 1953اين روش در سال 
از اينكه مشكل توضيح داده شد،  گروهي بسيار مناسب است. در اين روش پس

وجه مورد ارزشيابي قرار نظرهاي خود را با اين اطمينان كه به هيچكنندگان، نقطهشركت
 ثر است:ؤكنند. سه عامل در اين روش بسيار مميطور آزادانه ابراز هب ،گيرندمين

 ،فضاي آزاد .1
 ،ماهيت مشكل .2
 .مدت زمان مشخص شده .3

 وش عبارتند از:مراحل كار در اين ر
  .مشخص شدن مسأله يا مشكل الف:
له يا مشكل بايد كامالً روشن شود كه مربوط به يك گروه خاص است يا أدر مورد مس ب:

 شود.ميبه سازمان مربوط 
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 دارند.ميافراد گروه عقايد و نظرات خود را ابراز  ج:
 د يادداشت نمايد.مسئول گروه بايد تمام عقايد و اظهارنظرها را بدون كم و زيا د:
نظر مشترك توافق گردد. اين گروه ارزيابي شود تا اينكه يك نقطه ةوسيلنظرات بهنقطه ه:

 ثر است.ؤروش در جلب مشاركت كارآموزان م
 سازيتمرينات شبيه .9

طور مربوطي گيرد كه بهميدر هر فعاليت آموزشي كارآموز آشكارا در شرايط مصنوعي قرار 
سازي در نظر گرفته عنوان يك شبيهتواند بهميط واقعي كار است كه شراي ةكنندمنعكس

 سازي شامل اين موارد است.هاي شبيهشود. فعاليت

 تمرينات تجربي
تمرينات تجربي معموالً خيلي كوتاه هستند و در جايي است كه افراد با انجام دادن كار 

بندي شده هستند. به عنوان بقهگيرند. اين نوع تجربيات به شكل يادگيري طميموضوعي ياد 
العملي از خود نشان خواهيم ببينيم كه در حالت تضاد سازماني بايد چه عكسميمقال ما 

تواند به منظور ايجاد يك موقعيت تضاد در جايي كه كاركنان ميبدهيم؟ يك تمرين تجربي 
د استفاده قرار آورند مورميمجبورند تضادي پرسنلي را تجربه كنند و راه حل آن را بدست 

كند و ميگيرد. پس از انجام اين تمرين، آموزنده اغلب درباره آنچه كه اتفاق افتاده بحث 
از مفاهيم نظري را جهت كمك به توضيح رفتار اعضاء در طي اين تمرين معرفي اي مجموعه

 نمايد.مي

 نتايج
ازه آموزش كاركنان اندمعين تعيين شده است تا چه ةدر اين مقاله نتايج حاصل بعدخاتمه دور

 كيفيت بهتر كار منجر افزايش توليد و شكايات، چون كاهش ضايعات وبه نتايج مطلوبي هم
بررسي رضايت  مربيان آموزشي با كنندگان از برنامه وارزشيابي شركت گرديده است.

ه مصاحب ،اندآموزشي شركت داشته ةدور كساني كه در با شود.دوره انجام مي موزان ازآكار
 موزشي الزاماًآ ةدور از البته رضايت افراد ن راضي هستند.آ ازه ازاند چه شود كه تامي
اي تواند قرينهعدم رضايت مي اما .انتقال مفاهيم نيست ثربودن آن درؤم معناي موفق وبه

 زمان و مربيان، محتوا، موز ازآچراكه وقتي كار.آموزشي باشد ةثير برنامأت براي عدم توفيق و
مطالب  توجه دقيق به يابد وانگيزه براي يادگيري كاهش مي ،يند اگاه باشدآفر ءاجزا ان ومك

 نخواهد داشت.
 

 
 
 
 
 

 

 ارزشيابي قبل از
 ةشروع برنام
آموزشي

 ارزشيابي در خالل
آموزشي ةبرنام

 ةارزشيابي در خاتم
آموزشي ةبرنام

ارزشيابي درمحيط 
 از واقعي كارپس

 دوره ةخاتم
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 .16 ة، صفح79 ة، تدبير، شمار»وريسيف اللهي، مديريت، فرهنگ كار و بهره
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 .1373برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري در اول فروردين ماه سال 

وري، (تهران: كـانون  واتسون ويلسون، نامعلوم، نقل در غالمرضا خاكي، آشنايي با مديريت بهره
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 .1377 چاپ اول، يشه،اندجنگ ميرحسين موسوي،
 .27 و 26 ةشمار ةزمين ي مختلفهابهروري درعرصه داود محب علي،
 .52ص جزايري، سيد احمد بزاز

 .1377چاپ اول  ،سازماني مديريت رفتار اصغرمشبكي
 .1372چاپ هشتم، ،شناسي پرورشيرواندر  علي اكبرسيف،

 .144يك، ةشمار پژوهش، ةنام محمدفاضلي، مترجم، چالش توسعه، در نامعلوم،
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مسير  ةتوسع ةدهندبررسي وضعيت عوامل تشكيل
 كل آموزش فني و ةكاركنان ادار شغلي شاين در

 استان سمنان اي حرفه
 1گلنارشجاعي
 2مراد علي باقري

 چكيده 
در عصر حاضر يكي از  ها سازمانكه نگهداشت نيروهاي با ارزش از آنجايي 

و مديريت ريزي برنامه ي امروزي است، اهميتهاسازماني هاترين نگرانيمهم
يكي از  .شدت افزايش يافته است هب هاسازمانشغلي منابع انساني در اين 

مسير شغلي را در ريزي برنامهي هابخشي سيستمتواند اثرميعواملي كه 
ها و گاهي شغلي با تكيههابررسي همخواني مسير .افزايش دهد هاسازمان

هاي گاهروايي لنگر ،اين تحقيق رمراجع دروني شغلي كاركنان است. د
گانه هشت هايلفهؤنتايج نشان داد م .مسير شغلي شاين بررسي شد ةگانهشت

شامل شايستگي فني، امنيت، تنوع، خدمت، استقالل كاري، خالقيت، تعيين 
مسير شغلي نقش دارند و  ةهويت و صالحيت مديريتي همگي در توسع

كل آموزش  ةهاي شغل در ادارانتخاببيشترين تمايالت و گرايش افراد به 
هاي خدمت، استقالل لفهؤبه ترتيب اولويت م استان سمناناي حرفه فني و

كاري، صالحيت مديريتي، خالقيت، تنوع، شايستگي فني، تعيين هويت و 
 .باشدميامنيت 

 
هاي مسير شغلي گاهو مديريت مسير شغلي، لنگرريزي برنامه: يكليد واژگان
 شاين.
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 مقدمه 
نه تنها براي يافتن،  ،ديگر سو ي هر سازمان است. ازهامنابع انساني از ارزشمندترين سرمايه

بايد رعايت گردد، بلكه ميهاي خاصي وجود دارد كه روش انتخاب و انتصاب فرد راه و
ر ايجاد تصادفي باشد؛ بلكه به منظو پيشرفت كارمند بعد از ورود به سازمان نيز نبايد اتفاقي و

انگيزه در كاركنان، مسير شغلي ايشان، يعني مشاغل مختلفي را كه هريك از آنان در طول 
 اساس معيار و گيرد، نيز بايد برميعهده عمر كارمندي خود كه يكي پس از ديگري به

هاي وي انتخاب گردد تا با همسويي منديعالقه ها وبا توجه به توانايي ضوابطي خاص و
در  نيروي انساني و ةتوسع پيشرفت و سازمان بسترسازي الزم جهت رشد و واهداف فرد 

 نهايت، كل سازمان فراهم آيد. 

 اهميت و ضرورت تحقيق
در گرو  هاامروزه با تشديد رقابت در بازارهاي جهاني در اختيار گرفتن سهم بيشتري از بازار

صحبت از رقابت،  هاسازمانست، شكي نيست وقتي در هاسازمانايجاد مزيت نسبي در 
مسير شغلي كاركنان  ةآيد توجه به توسعميميان هاي تكنولوژي، تغيير و تحول بهپيشرفت

رسد، مينظر ناپذير بهكل سازمان اجتناب ،در نهايت وري نيروي انساني وبراي افزايش بهره
 ةر عهدكيد بر سري مشاغلي است كه سازمان بأموضوع مورد توجه در مسير پيشرفت شغلي ت

امروزه بيشتر كاركنان انتظار دارند كه سازمان مسير پيشرفت شغلي آنان را  .گذاردميفرد 
ترين ي عصبي رواني از مهمهاو ترسيم نمايد. نگرش منفي نسبت به كار و فشارريزي برنامه

صحيح در مسير ريزي برنامهتوجهي به مديريت پيشرفت شغلي است كه اگر عوامل بي
 بود.  وري نيروي انساني در سازمانبايد شاهد افت شديد بهرهمي ،ركنان نشودپيشرفت كا

 تحقيق ةپيشين
 شغلي ريزي برنامه
هاي الينفك ريزي و تعيين اهداف بخشريزي شغلي يك فعاليت مستمر است كه برنامهبرنامه

هاي موفقيتيابي به بسيار مهم در دست ميريزي شغلي مناسب گااين فعاليت هستند. برنامه
ريزي شغلي صحيح، درك و شناخت فرد از اي است. با انجام يك برنامهشغلي و حرفه

يافته و با  هاي موجود افزايشهاي شخصيتي خود و همچنين فرصتخصوصيات و ويژگي
 گيرد. شغلي خود تصميم مي ةآيند ةدقت و آگاهي بهتري دربار

 ي فرسودگي شغليهاشاخص
م أهاي هيجاني كه تويابد. نخست شاخصميهاي گوناگون تجلي خصفرسودگي شغلي در شا

هاي نگرشي تفاوتي شاخصعالقه شدن فرد نسبت به شغل خود، افسردگي، احساس بيبا بي
اعتمادي نسبت به مديريت سازمان و محل كار مانند بدبيني و بدگماني نسبت به ديگران، بي

گيري از ديگران، و پرخاشگري، كنارهپذيري هاي رفتاري مانند تحريكخود، شاخص
هاي تني مانند احساس خستگي، ابتال به دردهاي عضالني و شاخصهاي روانشاخص

ي ارباب رجوع، تنزل ابعاد اخالقي و معنوي هاسازماني مانند كاهش رسيدگي به خواسته
  .باشدميكاركنان، غيبت از كار، ترك شغل، 
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 ادگارشاين

 ءارتقا مسير پنج تكيه گاه خدمتي را براي 1تي آي ام دانشگاه در قيقيتح مبناي بر ادگارشاين
 : كه عبارتند از داده تشخيص شغلي

كه  رسدمي نظربه، دارند راگاه تكيه اين كه افرادي: تخصصي – فني خدمتيگاه تكيه .1
  .دهندمي انجام كارها، تخصصي يا فني محتواي مبناي بر را خود خدمتي انتخاب

 هدف .دارند شدن مدير براي زيادي ةانگيز افراد بعضي: مديريتي صالحيت خدمتيگاه هتكي .2
  .باشدمي زياد مسئوليت داراي مديريت پست يك داشتن افراد اين نهايي

 نظر شاينبه .بشوند موفقي يها كارآفرين خواهندمي افراد بعضي: خالقيت خدمتيگاه تكيه .3
خودشان  محصول كامالً كه چيزي كردن ايجاد يا ساختن براي دروني نياز يك افراد اين

  .دارند باشد،
يك  در كه خواهندمين و باشند مستقل خواهندمي افراد بعضي: استقالل خدمتيگاه تكيه .4

 .كنند كار بزرگ سازمان
 مدتطوالني شغلي امنيت و خدمت ثبات به عالقمند افراد از برخي: امنيت خدمتيگاه تكيه .5

 ةآيند مكفي، درآمد شغلي، امنيت حفظ براي كه را كاري هر مايلند افراد اين. شندبامي
 .دهند انجام، باشدمي الزم مناسب، مستمري و بازنشستگي طرح يك شكل به مطمئن

 .باشد العمرمادام صورتبه تصدي ةدور و انتخاب كه جايي
 و تنوع خدمات، شامل كه افزود آن بر ديگر عنصر سه باال موارد بر عالوه دالنگ جي .تي    

  .باشدمي هويت تعيين
 به توانندمي چگونه كه پيمايندمي گونهاين را خود شغلي مسير افراد اينگونه: خدمات .6

 ديگران به كه دارند تمايل و خودشان استعدادهاي از بيشتر حتي كنند، ديگران كمك
 . كنند خدمت

متفاوت  آنان شغلي مسير و پيمايندمي قوي ةانگيز اب را خود شغلي مسير افراد اين: تنوع .7
 كاري هايپروژه و وظايف تنوع از آنان شغلي مسير كه دهندمي اهميت افراد. شد خواهد

 .باشد برخوردار
 اهميت خود شغل به و دهندمي پيوند خود سازمان با را خود شخصيت افراد بعضي: هويت .8

 كه فرد شخصي نيازهاي و اهداف ها،ارزش با ازمانس هايهدف ميان توافق يعني. دهندمي
 خودش هايارزش و مقاصد با ذاتهم و همانند را سازمان هايهدف صورت، فرداين در

 است) من هدف سازمان (هدف پنداشت. خواهد

 ي مسير شغليهانظريه
 گينزبرگ ةنظري

زندگي آغاز  وليةهاي افرايندي است كه از سال ،انتخاب شغل )1971زعم گينزبرگ (به
يابد و ميشود و در سرتاسر عمر ادامه دارد. اين فرايند از طريق آموزش و تربيت بهبود مي

شناسي رشد، كيد بر مبناي روانأشود. وي با تميمسير شغلي در جهت مناسبي هدايت 

1.MIT 
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با بلكه معتقد است  ،داندميانتخاب شغل و مسير شغلي را نه تنها فرايندي مستمر و تكاملي 

هاي تربيتي ارتباط تنگاتنگي هاي محيطي، عوامل عاطفي و فرصتهاي فردي، واقعيتارزش
 : گيردميعمده را در بر ةزعم ايشان اين فرايند سه دوردارد. به
 )سالگي 11دوران رؤيايي يا خيالپردازي (تا قبل از �
 ) سالگي 18تا  11دوران آزمايشي (�
 ) يسالگ 24 تا18گرايي (دوران واقع�

 لند هاة نظري
 كار برده شده براي انتخاب مسير شغلي مدل رجحان شغليترين رويكردهاي بهيكي از وسيع

لند دريافت كه افراد ها تشكيل شده است. نخست، هعمد ةلند است. اين نظريه از سه مؤلفها
شغلي را  پژوهش او نشان داد كه اگر فرد يك ،از ترجيحات شغلي متفاوتي برخوردارند. دوم

كند مهم است انجام دهد، يك كارمند برخوردار از ميداشته باشد كه بتواند آنچه را كه فكر 
ي عاليق مشابهي هاوري زياد خواهد بود. سوم، افراد بيشتر با كساني مشتركند كه انگارهبهره

 كمتر اشتراك دارند.  ،هستند هاداشته باشند و با كساني كه فاقد اين انگاره

 له تحقيقأمس بيان
كه انسان محور تحوالت سازماني است، براي دستيابي به تراز بالندگي قابل قبول  از آنجا

تراز منابع انساني پرداخت و آنها را از درون رشد داد كه يكي از  ءسازماني بايد به ارتقا
ي مسير شغلي، الگوهاي هامسير شغلي است. لنگرگاهة ترين راهكارها، سيستم توسعمهم

فرد  ةوسيلهشده بي تصورهاو ارزشها نگرش ،هاانگيزه ،هامشخصي از استعدادها، ظرفيت
دنياي واقعي  است كه مسير ترقي شغلي مشخصي را بعد از چندين سال تجربه و بازخورد از

تواند خسارات ميهاي مسير شغلي گاهعدم توجه به تكيه. نمايدميهدايت و تثبيت 
تخصصي خود قرار ي غيرهاچه بسا افراد در پست. ازمان ايجاد نمايدناپذيري براي سجبران

جذب سازمان شده كه در نهايت منجر به سقوط وافول  عدم توانمند انگيزه وبي گرفته و افراد
 كشاند.ميسازمان را به چالش  سازمان شده و

 اهداف تحقيق 
  هدف اصلي

استان  ةحرف كل آموزش فني و ةادار مسير شغلي در ةتوسع ةكنندشناسايي عوامل تعيين
  .سمنان

  اهداف فرعي
 كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةشناسايي نقش شايستگي فني در توسع�

  .استان سمنان ايحرفه
 ايحرفه كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةدر توسع خدمت شناسايي نقش�

 استان سمنان 
 كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةري در توسعالل كاقشناسايي نقش است�

  .استان سمنان ايحرفه
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 كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةشناسايي نقش تعيين هويت در توسع�

  .استان سمنان ايحرفه
 ايهحرف كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةتنوع در توسع شناسايي نقش�

  .استان سمنان
 كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةسايي نقش صالحيت مديريت در توسعشنا�

  .استان سمنان ايحرفه
 ايحرفه كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةشناسايي نقش امنيت در توسع�

  .استان سمنان
 ايحرفه كل آموزش فني و ةمسير شغلي كاركنان ادار ةدر توسع شناسايي نقش خالقيت�

 .استان سمنان

 االت پژوهشؤس
  پرسش اصلي تحقيق

(سني، جنسي، ميزان تحصيالت)  هاي متفاوتبين گروه مسير شغلي در ةوضعيت توسع
 استان سمنان چگونه است؟اي حرفه كل آموزش فني و ةكاركنان ادار

  هاي فرعيپرسش
 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش شايستگي فني در توسع

 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةر توسعنقش خدمت د
 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش استقالل كاري در توسع

 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةتعيين هويت در توسع نقش
 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش تنوع در توسع

 ؟باشدميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش صالحيت مديريت در توسع
 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش امنيت در توسع

 باشد؟ميبه چه ميزان  مسير شغلي ةنقش خالقيت در توسع

 شناسي روش
 روش تحقيق

كه وضعيت عوامل  باشدميهمخواني  همبستگي و ةتوصيفي و از نوع رابط روش به تحقيق
بررسي  تان سمنان را مورداساي حرفه كل فني و ةمسير شغلي در ادار ةتوسعة دهندتشكيل

 .دهدميقرار 

 آماري  ةجامع
كل  ةنظران ادارآماري در اين پژوهش شامل پرسنل، كارشناسان، مديران و صاحبة جامع

ص  ،1390(سمناني،  باشند.مي نفر 300كه بالغ بر  اي استان سمنانحرفه آموزش فني و
188( 



 ... مسير شغلي ةتوسع ةدهندبررسي وضعيت عوامل تشكيل                         
 

446 

 گيريحجم نمونه و روش نمونه
 :صورت هفرمول كوكران ب طريق ها ازتعداد نمونه

)1(
)1(

22

2

pptNd
ppNtn
�	

�
� 

صورت تصادفي انتخاب و به آنها مراجعه هنفر بوده و ب 168دست آمده كه بالغ بر هب
 گردد. مي

 آوري اطالعاتابزار گرد
تي  ةناماز پرسش تحليل و اطالعات براي تجزيه وها آوري دادهمنظور جمعدر اين قسمت به

مطابق با مقياس ليكرت  ال وؤس 44 نامه شاملشود كه اين پرسشميستفاده جي دالنگ ا
 باشد. مي

 تعيين روايي و پايايي پژوهش
 منظور تعييندريافت نظرات آنان و به نامه به متخصصان وبراي تعيين روايي رجوع پرسش

 پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد.

  هايافته
 آلفاي كرونباخ

 ي كل پرسشنامهپاياي .1جدول
تعداد سواالتآلفاي كرونباخ استاندارد شدهآلفاي كرونباخ

.708 .720 44 

دست هاين نتيجه ب ،باشدميدرصد  7با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ بزرگتر از 
 .باشدمينامه داراي پايايي آيد كه پرسشمي

 آمار توصيفي
 توصيف جنسيت بر حسب تحصيالت 

توصيف جنسيت برحسب تحصيالت .2جدول 

 
gender 

Total 
male female 

education 

diploma 23 10 33 
up diploma 34 21 55 

bachlor 36 34 70 
master & phd 9 1 10 

Total 102 66 168 
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نفر  66نفر مرد و  102باشد كه از اين تعداد مينفر  168 ها تعداد نمونه ،در جدول فوق

نفر  34 نفر داراي مدرك ديپلم، 23اشند و توزيع مردان برحسب تحصيالت شامل بميزن 
ليسانس و نفر داراي مدرك فوق 9 و نفر داراي مدرك ليسانس 36ديپلم، داراي مدرك فوق

نفر  21 نفر داراي مدرك ديپلم، 10زنان برحسب تحصيالت شامل  باشند و توزيعميباالتر 
نفر داراي مدرك فوق ليسانس و  1ر داراي مدرك ليسانس و نف 34داراي مدرك فوق ديپلم، 

 باشند.ميباالتر

 آمار استنباطي
 اسميرنوف يك بعدي –آزمون كالموگراف . 1

 آزمون كالموگراف اسميرنوف .3جدول 
 technical. 

competency service Autonomy Identity Diversity Managerial.competence Security Creativity 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

Uniform Parametersa,b 
Minimum 1.67 2.00 1.33 1.40 1.83 1.67 1.80 1.50 

Maximum 4.00 4.00 4.00 3.80 3.83 3.83 3.60 4.00 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .220 .262 .405 .190 .238 .319 .202 .311 

Positive .196 .119 .092 .173 .179 .094 .202 .152 
Negative -.220 -.262 -.405 -.190 -.238 -.319 -.137 -.311 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.855 3.395 5.246 2.469 3.086 4.131 2.623 4.027 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

 بررسي نقش متغيرها يا توصيف متغيرها 
 .H0ي مشاهده شده تفاوت وجود نداردهاي مورد انتطار وفراوانيهاين فراوانيب

 .H1ي مشاهده شده تفاوت وجود داردهاي مورد انتطار وفراوانيهابين فراواني
جدول فوق  .شودميصفر پذيرفته  ةفرضي ،برقرار باشد ℅Sig<5 با توجه به اين كه اگر

 ،استقالل كاري ،خدمت ،ه كه عبارتند از شايستگي فنيي مورد مطالعهادهد متغيرمينشان 
درصد هستند و درنتيجه 5از  امنيت و خالقيت همگي كمتر ،صالحيت مديريتي ،تنوع ،هويت

  در مسير شغلي نقش دارند.

 منآزمون فريد
آزمون فريد من .4جدول   

 Mean Rank 
technical.competency 4.27 

service 5.95 
Autonomy 5.45 

Identity 3.25 
Diversity 4.47 

Managerial.competence 4.87 

Security 3.07 
Creativity 4.68 
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Test Statisticsa 
N 168 

Chi-Square 199.572 
df 7 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 آزمون يومان ويتني

 
صالحيت  ،خدمت، استقالل كاري، هويت، تنوع ،وضعيت متغيرهاي شايستگي فني

 .دمديريتي، امنيت و خالقيت در بين زنان و مردان تفاوت ندار
 H1 صالحيت  ،خدمت، استقالل كاري، هويت، تنوع ،وضعيت متغيرهاي شايستگي فني

 .مديريتي، امنيت و خالقيت در بين زنان و مردان تفاوت دارد
جدول فوق  .شودميپذيرفته .H ةفرضي ،برقرار باشد ℅Sig>5 با توجه به اين كه اگر

درصد  5مورد مطالعه بزرگتر از  ةنمتغيرها در آزمون يومان ويتني در نمو Sigدهد مينشان 
 ،خدمت، استقالل كاري، هويت، تنوع ،وضعيت متغيرهاي شايستگي فنيدر نتيجه  .است

صالحيت مديريتي، امنيت و خالقيت در بين زنان و مردان تفاوت ندارد. ضمن اينكه 
 باشد.ميدار درصد معنا 93صالحيت مديريتي در سطح 

 گيري بحث و نتيجه
 ها وگاهكه براي سنجش تكيه هاي شغلي شاين)(لنگرگاهها لفهؤرسد با توجه به ممينظر به

 .استان سمنان صورت گرفتاي حرفهكل آموزش فني و  ةعالئق دروني شغلي كه در ادار
گونه همان .مسير شغلي افراد دارند ةمعناداري با توسع ةعاملي شاين رابط 8نشان داد ساختار 

 ،. همچنينييد نمودأها نيز اين ساختار را تشده در ساير كشورانجامكه در تحقيقات مشابه 
هاي گاهخر عالئق افراد در انتخاب لنگرأتوان از خروجي آن و شناسايي اولويت و تقدم و تمي

آزمون يومان ويتني .5جدول   

 technical. 
competency service Autonomy Identity Diversity Managerial.competence Security Creativity 

Mann-
Whitney 

U 
3268.500 3155.500 3352.000 3222.000 3306.000 2808.500 2911.500 3140.500 

Wilcoxon 
W 8521.500 8408.500 8605.000 5433.000 8559.000 8061.500 5122.500 8393.500 

Z -.320 -.690 -.046 -.471 -.197 -1.826 -1.493 -.743 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

.749 .490 .963 .637 .844 .068 .135 .457 

a. Grouping Variable: gender 
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 كاركنان استفاده نمود و ي مسير شغلي افرادهاريزيسازي برنامهمسير شغلي براي بهينه

  .ابت در دنياي رقابتي امروز به اين مهم پيوند خورده باشدماندن در رق بسا حيات وچه
ي شغلي در هاگيريبيني جهتشده براي پيشعوامل دروني در نظر گرفته ،از طرف ديگر

هاي گاهكه تكيههاي دروني شاين محدود شده بود، در حاليگاهاين تحقيق تنها به تكيه
گيري شغلي قابل جهت بينيين براي پيشهاي شغلي شاگاهدروني ديگري عالوه بر تكيه

گيري توانند در جهتميعوامل محيطي نيز  ،همچنين .باشندميگيري اندازه شناسايي و
  .ثر باشندؤشغلي افراد م

 تحليل فرضيات  تجزيه و
 ،ي، خدمت، استقالل كاريهادهد كه متغيرنشان مي ها آمده از آزمون فرضيهدستهنتايج ب

مسير  ةهمگي در توسع ،امنيت ،هويت ،شايستگي فني ،تنوع ،خالقيت ي،صالحيت مديريت
  .شغلي نقش دارند

 گيرينتيجه
گيرد كه مياول قرار  ةدر رتب 5,95 ةخدمت با رتب ةلفؤنتايج اين پژوهش نشان داد كه م

باشد ميشكوفايي معنويات كاركنان  گرايش به خدمت صادقانه به مشتريان و ةدهندنشان
تمايل كاركنان  ةدهندگيرد كه نشانميقرار  دوم ةدر رتب 5,45 ةتقالل كاري با رتباس ةلفؤم

صالحيت  ةلفؤ. مپاگير دارند مقررات دست و به استقالل كاري و نارضايتي از قوانين و
تمايل كاركنان براي  ةدهندكه نشان گيردميسوم قرار  ةدر رتب 5,45 ةمديريتي با رتب

 ةخالقيت با رتب ةلفؤم .باشدميسازمان ريزي برنامه زماندهي وهمراهي در سا مشاركت و
نوآوري  دهد كاركنان تمايل به خالقيت وميگيرد كه نشان ميچهارم قرار  ةدر رتب 4,68
نوعي تحرك  ةدهندقرار گرفت كه نشان در اولويت پنجم 4,47تنوع با ضريب  ةلفؤم .دارند

هويت، تعيين هويت،  ،ي شايستگي فنيهاهلفؤو در ادامه م ،تالش است جوش و جنب و
ي هاگيريبيني جهتاين نتايج راه را براي پيش .گيرندميي بعدي قرار هاامنيت در اولويت

قادر  هاسازمان ،در نتيجه .هاي دروني آنان هموار كرده استگاهبا توجه به تكيه رادفشغلي ا
بيني به پيش ،باشندميطول زمان پايدار خواهند بود با شناسايي عوامل دروني پرسنل كه در 

ي شغلي آنان اين هاريزيي شغلي كاركنان خويش بپردازند و در برنامههاگيريجهت
  .نظر بگيرند را درها گيريجهت

 پيشنهادات
مقامات و مديران  ةهاي) كاركنان جهت استفادگاهلنگر گاه و(تكيه تشكيل بانك اطالعات�

ي هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاسرمايه حفظ منظورربط بهذي
 .در طول زمان مسير شغلي كاركنانها مديريت و پرورش استعداد

رسد ميل و رغبت مينظر هاول ب ،قرار گرفتن در اولويت اهميت خدمت ةبا توجه به درج�
گردد با ميپيشنهاد  ،الذ .اهميت فراواني برخوردار است كاركنان براي خدمت صادقانه از

تواند ميسازمان  .پردازدمي دوستيحس نوع معنوي و ةتوجه به اينكه اين بعد بيشتر به جنب
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ي مرتبط با نيروي انساني به اين مورد توجه نمايد تا سبب برانگيختگي هاريزيدر برنامه

 وري سازمان گردد.نهايت بهرهدر بيشتر كاركنان و
گردد ميت استقالل كاري، قرار گرفتن در اولويت دوم پيشنهاد اهمي ةبا توجه به درج�

ي ارزيابي از هاتفويض و واگذاري هرچه بيشتر اختيارات به واحدها صورت گيرد و سيستم
اي كه مالك ارزيابي گونهصورت منعطف و عملكردي تغيير يابد بهصورت استانداردي به

 . رعايت چارچوب مقررات كار باشد تا ةنتيج
متناسب با عاليق و شخصيت افراد و رعايت تناسب شغل و  رزيابي و بازخورد مسير شغليا�

  .شاغل در سازمان
جايگاه سازمان و نقش پرسنل در  ةآگاهي دادن سازمان در خصوص اطالعات واقعي دربار�

  .تشكيالت
 .دست آمده از تحقيقههاي بگاهي تكيههااساس اولويت جذب نيرو در آينده بر�
 .نهاد براي ساير محققينپيش�
ي هاسازمانشاين در هاي مسير شليگاهتوانند با بررسي وضعيت لنگرميساير محققين �

ريزي ها برنامهلفهؤبندي مبا توجه به اولويت .بفهمند را ي دروني آنهاهاكاري خود گرايش
 .وري و عملكرد انجام دهندمناسب را جهت افزايش بهره

آنها را در  شناسايي و ،گذار هستندثيرأكه در مسير شغلي افراد ت ي ديگري راهالفهؤم�
 .مورد سنجش قرار دهند هاسازمان

 منابع
 ةترجمـ  ،مـديريت منـابع انسـاني جلـد اول    » دسـتنامه « كتاب كـاربردي  ،ميشل ،آرمسترانگ

 ،انتشـارات نيكـو روش   ،جمشـيد كمـايي   ،سيد مهدي ميرحسيني زواره ،حسين پهلوانيان
 .1388 ،چاپ اول

 .نى نشر: تهران عمومى، مديريت). 1379 (سيدمهدى الوانى،
چاپ  ةمعين ادار ةانتشارات مؤسس ،هاسازمانمديريت و راهبرد آموزش در  ،رحمت ا... ،پاكدل

 .1383 ،اول
 .1388 ،چاپ پنجم ،انتشارات دانشگاه تهران ،مباني مديريت منابع انساني ،سيد رضا ،جوادين

انتشـارات سـمت،    ،در علوم انسـاني  روش تحقيقاي بر )، مقدمه1385(  حافظ نيا، محمدرضا،
 چاپ دوازدهم.

 ،ت بازتـاب انتشـارا  ،نويسـي نامـه )، روش تحقيق با رويكردي به پايـان 1387( ،غالمرضا ،خاكي
 .چاپ چهارم

  .) مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد1374( ،دالور، علي
تربيتـي، انتشـارات دانشـگاه    شناسـي و علـوم   هاي تحقيق در روانروش ،)1368( ،دالور، علي
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 استان ايحرفه و فني كاركنان شغلي فرسودگي وضعيت بررسي
 خوزستان

  1بيرگاني اشرفي صباح
  2سلحشوري زينب

  3فرعي حبيب شقايق

  چكيده
 كند،مي وارد فرد به زيادي رواني فشار كه است صورتيبه مشاغل از بسياري ماهيت

 كار فشار از ناشي رواني، و جسمي هايبيماري از توجهي قابل درصد كه طوريبه
 شغلي خطرات جمله از شغلي فرسودگي فشارهاست. اين بودن مداوم و يكنواخت

 گرفته قرار توجه مورد اخير هايسال در كاركنان، بر منفي ثيرأت علت به كه است
 وريبهره ميزان با بلكه، شخص يك رواني بهداشت با تنهانه شغلي فرسودگي است.

ء ارتقا به تواندمي شغلي فرسودگي ميزان به شدن آشنا ،رواين از دارد؛ رابطه نيز او
 مطالعه اين كند. كمك انساني نيروي وريبهره و اثربخشي افزايش و رواني بهداشت

 ايحرفه و فني آموزش كلة ادار كاركنان شغلي فرسودگي ميزان بررسي هدف با
 و صيفيتو هايپژوهش نوع از حاضرة مطالع است. گرفته انجام خوزستان استان

 اين است. بوده مسلچة نامپرسش اطالعات آوريجمع ابزار باشد،مي تحليلي
 شخصيت، عملكرد عاطفي، خستگي بعد چهار كه است گزاره 25 شامل نامهپرسش

 ايدرجههفت مقياس براساس نامهپرسش گيرد.ميبردر را درگيري و شخصيت مسخ
 آلفاكرونباخ ضريب از نامهشپرس اعتبار بررسي براي است. شده تنظيم ليكرت

 توسط مذكورة نامپرسش از عدد 232 تعداد شد. حاصل 89,7 مقدار كه شد استفاده
 نتايج گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد spss افزارنرم استفادهاز  با و تكميل كاركنان
 شخصيت مسخ و شخصيت عملكرد عاطفي، خستگي ابعاد درصد داد نشان حاصل

 حاصل نتايج باشد.مي كم حد در خوددرگيري بعد و متوسط حد در نكاركنا بين در
 درگيري؛ خود و عاطفي خستگي با جنسيت بين ارتباط كندال، همبستگي ضريب از

 را خوددرگيري با سازماني پست شخصيت؛ مسخ و شخصيت عملكرد با تحصيالت
 داد. نشان معنادار

 
 مسخ شخصيت، كردعمل عاطفي، خستگي شغلي، فرسودگي :يكليد واژگان

 خوزستان. استان ايحرفه و فني آموزش كلة ادار شخصيت،

 اي استان خوزستان،كل آموزش فني و حرفه ة. كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي، ادار1
   Email:s.ashrafi.b@gmail.com         

  Email:khz_contact@yahoo.comاي استان خوزستان،كل آموزش فني و حرفهة . كارشناس امور قراردادها، ، ادار2
اي استان خوزستان،زش فني و حرفهكل آمو ةسسات كاراموزي آزاد، ادارؤ. كارشناس م3

 Email:shaghaeghhabibfarei@yahoo.com                                                                                  
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  مقدمه
 است؛ بشري تمدن بارز هايويژگي از آنها، افزونروز گسترش و اجتماعي هايسازمان ظهور

 جوامع خاص نيازهاي و هاويژگي و زماني و مكاني گوناگون عوامل به توجه با كه طوريبه
 افزوده تعدادشان بر و يابدمي گسترش و ظهور اجتماعي هايسازمان عانوا روزههمه مختلف،

 شود.مي شناخته كاركنانش ةوسيلبه سازمان يك و شهروندانش ةواسط به ملت يك .شودمي
 رضاييان، .شودمي مشخص كاركنان تندرستي و سالمتي ةوسيلبه سازمان يك پيشرفت

 ديده جهان در شغلي بيماري ميليون 160 ةساالن ركا الملليبين سازمان آمار بر بنا )1386(
 در ملي ناخالص توليد درصد 4 ،همچنين گردد.مي نفر 1100000 فوت به منجر كه شودمي

 جهاني جنگ طول در ).1385 (شرعي، رودمي هدر هابيماري و حوادث اين لحاظ به جهان
 مناسب افراد انتخاب براي اييهآزمون از استفاده بر رفتاري علوم دانشمندان اصلي تأكيد دوم
  ).1386 (شهرياري، بود كار با شخص دادن انطباق و تربيتي راهكارهاي ابداع و كار هر براي

 نظر از كاري فعاليت شود.مي كاربه اشتغال صرف شخص هر روزانه زندگي از ايعمده قسمت
 فرد براي كه است ايوسيله كار و آيدمي حساب به مهم فعاليتي شخص رواني سالمت

 صورتيبه مشاغل از بسياري ماهيت كند.مي مساعد را او نفس عزت رشد و آوردمي استقالل
 از توجهي قابل درصد كه طوريبه كند،مي وارد فرد به زيادي رواني فشار كه است

 اين بودن مداوم و يكنواخت كار فشار از ناشي رواني، هايپريشاني و جسمي هايبيماري
 شغلي فرسودگي كار، محيط فشار اثرات ترينمهم از يكي ).1379 ساعتچي،( فشارهاست

 همكاران، و زايي(ناستي دهد قرار ثيرأت تحت را فرد سالمت تواندمي خود ةنوب به كه است
 گرفته قرار توجه مورد اخير هايسال در هاسازمان و كاركنان بر منفي ثيرأت علت به و )1387
 تعريف شناختيروان حالت عنوانبه شغلي فرسودگي .1)2008 ن،همكارا و رو(آرجنت است
 (بحري شودمي ناشي شغلي زندگي در مدتطوالني هاياسترس باالي سطوح از كه شودمي
 است خستگي همراه به رواني و جسماني سندروم يك فرسودگي ).1382 همكاران، و باج بينا
 رضايت عدم و خلقيكج كار، از غيبت ،مراجعان به نسبت منفي نگرش و رفتار به منجر كه

 فرسودگي از تعريف ترينرايج ).2000 همكاران، و وينبرگ ؛1381 (پيامي، گرددمي شغلي
 شامل شناختيروان نشانگاني شغلي فرسودگي اند:نموده ارائه 2جكسون و مسلچ را شغلي

 كامالً يعاطف خستگي باشد.مي 5فردي موفقيت كاهش و 4شخصيت مسخ ،3عاطفي خستگي
 هيجاني منابع رفتن ميان از و گرفتن قرار فشار زير احساس و است رواني فشار متغير همانند

 معموالً كه است اشخاصي به سنگدالنه منفي پاسخ شخصيت، مسخ باشد.مي فرد در
 اشاره مددجويش از فرد منفي برداشت به و هستند فرد سوي از خدمت كنندگاندريافت

 شماربه كار انجام در شايستگي احساس شدن كم شخصي، كفايت احساس كاهش .دارد
 توانندمي شغلي فرسودگي كه است باور اين بر مازالك ).1383 همكاران، و (رسوليان رودمي

1. Argentero P, Dell’Olivo B, Ferretti MS 
2. Maslach&Jackson 
3. Emotional Exhaustion 
4. Depersonalization 
5. Decreased Personal Accomplishment 
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 يا و غيبت شغل، يك از كشيدن دست براي عاملي گردد، خدماتة ارائ كيفيت افت باعث
 و الكل به آوردن روي خوابي،بي بدني، گيخست چونهم هايياختالل با و باشد پايين ةروحي
 اختالل يك فرسودگي، نشانگان .باشد داشته ارتباط زناشويي و خانوادگي مشكالت و مواد

 ناتواني يك به است ممكن و يابدمي گسترش زمان طول در آهستگيبه ولي نيست رواني
 مختلفي عوامل ثيرتأ تحت شغلي فرسودگي .1)1994 همكاران، و (شوفلي شود تبديل رواني
 فقدان مديريت، نوع حد، از بيش كاريفشار نقش، در سردرگمي و تعارض شغل، نوع مانند

 .2)2001 همكاران، و (افلتچر دارد قرار كاري ساعت و سازماني تغييرات اجتماعي، حمايت
 فردي، پيشرفت عدم احساس سازماني، ناكارآمدي احساس كاري، نامناسب شرايط
 سازماني نظام در پاگير و دست و خشك مقررات و قوانين وجود و ارتقاء رايب كم هايفرصت

 ).1388همكاران، و (علوي هستند شغلي فرسودگي گسترش و ايجاد در مؤثر عوامل ديگر از
 براي را زمينه تواندمي پايين، درآمد قبيل از بيروني عوامل كه دارند اعتقاد دانسون و گيلمور

 تصور نظرانصاحب گذشته در .3)1990 گرينري، و (باربن ازندس فراهم شغلي فرسودگي
 پزشكان، قبيل از اجتماعي خدمات مشاغل در بيشتر شغلي فرسودگي سندرم كردندمي

 و (شارما است رايج پليس مأموران و مشاوران اجتماعي، كارگران پرستاران، معلمان،
 هر در است ممكن شغلي رسودگيف كه دارد وجود تصور اين امروزه اما ،4)2006  همكاران،

 انواع در كه افرادية هم براي سندرم اين كه است آن بيانگر ديگر شواهد و شود ايجاد شغلي
 به كهطوريبه )؛2003 (واتسون، آيد شماربه بزرگ تهديد تواندمي كنند،مي فعاليت مشاغل
 فرسودگي خطر معرض در نيز حسابداري يا و فروش مديريت مانند ديگري مشاغل تازگي
 معتقدند نظرانصاحب برخي ،همچنين ).2006 همكاران، و (شايروم اندشده قلمداد شغلي

 به كنندمي كار مردم با كه افرادي ميان در شغل نوع گرفتن نظر در بدون شغلي فرسودگي
 فرسودگي گفت توانمي ،بنابراين .5)2007 هاكانن، و (آهوال افتدمي اتفاق متفاوت هايميزان
 فرسودگي با رابطه در ديگر مهم ةنكت آيد.مي شماربه مشاغل تمام در بالقوه مشكلي شغلي
 از كاركنان غيبت باعث شغلي فرسودگي است. آن غيرمستقيم و مستقيم هايهزينه شغلي
 تغيير رواني، جسمي مشكالت همكاران، با فردي بين تعارضات كار، كيفيت كاهش كار، محل
 دنبال به سازمان براي زيادي هايهزينه خدمت ترك شود.مي دمتخ ترك سرانجام و شغل
 از ناشي مخارج به يورو ميليون 20 سالههمه اروپا ةاتحادي در موجود اطالعات براساس دارد.

 350 به هزينه اين متحده اياالت در شود.مي داده اختصاص شغلي فرسودگي و استرس
 و فني آموزش مديريت توجه ،بنابراين ).2003 (مارتينو، رسدمي سال هر در دالر ميليون

 فردي، بين روابط بهبود رواني، سالمت ءارتقا سبب شغلي فرسودگي موضوع به ايحرفه
 و موعد از پيش بازنشستگي غيبت، از ناشي هايهزينه كاهش و خدمات ئةارا كيفيت افزايش

 در محض اتوانين يا ضعف از برخاستهة مسئل تنها شغلي فرسودگي شود.مي شغل ترك
 و افراد ذاتي خصوصيات بين هماهنگي عدم و كار محيط با مرتبط بلكه نيست، كارمندان

1. Schaufli W. B, Maslach C, Marek T 
2. Fletche  at el 
3. Barbon RA, Greenery Y 
4. Sharma A, Sharp DM, Walker LG, and Manson JRT 
5. Ahola,Kirsi.,Hakanen, Jari 
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 پتانسيل ميزان همان به باشد بيشتر هماهنگي عدم ميزان هر به هست. نيز شغلشان ماهيت

 و هاارزش بيشتر اهميت كاهش باعث و )2001 ليتر، و (مسلچ رودمي باال شغلي فرسودگي
 آرون و پاينس مطالعات ).2004 جابالنسكا، و (سوارس شودمي روحيه و اراده نشد ضعيف
 شغل است ممكن ،اندشده هاناراحتي نوع اين دچار كه كاركناني دهدمي نشان )1981سون(
 ويژهبه شغلي فرسودگي بكشند. دست نيز خود تخصص و حرفه از حتي و كنند رها را خود

 اثر بر كه خساراتي و دهدمي نشان بيشتر را خود آثار سانيان خدمات و آموزشي هايشغل در
 باشدمي سنگين خساراتي ،شودمي وارد جامعه بر متخصص نيروهاي دادن دست از
 لحاظ از معموالً ،كنندمي تجربه را شغلي فرسودگي كه كارمنداني ).1379 پور،خواجه(

 با توانندنمي كه كننديم احساس تدريج به و هستند خسته نگرشي و عاطفي جسماني،
 شروع دارد امكان و كنندمي پيدا كار محيط به نسبت منفي هاينگرش شوند. روبرو مشكالت

 اين به و بنگرند اشيا عنوانبه بلكه ،انسان عنوانبه نه خود رجوع ارباب به و كنند تهديد به
 بسيار باشد قخال و فعاالنه انگيز،چالش آنان براي كاري محيط اينكه جايبه ترتيب
 از اعم خوزستان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كارمندان شد. خواهد كنندهخسته

 نبوده مستثني قاعده اين جمله از نيز ادارات و مراكز سايؤر و كارمندان كارشناسان، مربيان،
 شغلي گيفرسود به ءابتال خطر در آنان، اجرايي يا آموزشي هايمسئوليت ماهيت به توجه با و

 صورت آن ابعاد و شغلي فرسودگي مورد در كشور داخل در نيز زيادي تحقيقات باشند.مي
 فرسودگي ةرابط بررسي )1386( همكاران و عبدي به توانمي زمينه اين در است. گرفته
 فرسودگي ةرابط بررسي )1387( همكاران و رستمي پرستار، 200 در روان سالمت با شغلي
 ابتدايي، معلمان ميان در آوريتاب و جنسيت كنندگيكنترل نقش با انرو سالمت و شغلي
 فرسودگي و مديران رهبري هايسبك بين ةرابط بررسي )1387( زادهعباس و قراعيني سيد

 همكاران و كننده احياء ،85-86 تحصيلي سال در اروميه هايدبيرستان دبيران شغلي
 كاركنان شغلي فرسودگي بر ديويس شغلي ريسازگا ةشيو به شغلي ةمشاور ثيرأت )1387(

 و شغلي استرس بر ثرؤم عوامل بررسي )1387( نيافرخ ،بهبهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه
 مينأت سازمان درماني مراكز در شاغل عمومي پزشكان شغلي فرسودگي با نآ ارتباط

 سالمت با شغلي گيفرسود ةرابط بررسي )1387( همكاران و زاييناستي اراك، شهر اجتماعي
 عوامل بررسي )1386( همكاران و رفيعي زاهدان، شهر مخابرات كل ةادار كاركنان در عمومي

 بيمارستان شاغل پرستاران سالمت ارتقاء در آموزش نقش و شغلي فرسودگي به منجر
 شغلي فرسودگي بر ورزش نقش بررسي )1388( بيدختي امين و سلطانيان اروميه، طالقاني

 در شغلي فرسودگي و رواني سالمت ةمقايس و بررسي )1388( همكاران و علوي ،كارمندان
 بر درمانگري مقابله ثيرأت )1387( همكاران و يوسفي آقا سايپا، شركت كارگران و كاركنان
 موسيقي) ة(دانشكد كنسرواتور مدرسان شغلي فرسودگي و تنيدگي كارآمد، خود باورهاي
 نياشاكري پرورش، و آموزش در زنان شغلي فرسودگي اهشك هايراه )1388( جهاني تهران،

 زن، پرستاران در شغلي فرسودگي با آوريتاب و شغلي استرس ةرابط )1389( پورمحمد و
 دانشگاه پزشكي آخر سال دانشجويان در شغلي فرسودگي شيوع )1389( همكاران و عكاشه

 عوامل و شغلي فرسودگي )1387( همكاران و طاليي ،1386 سال در كاشان پزشكي علوم
 تيكدر مهدوي ،1385 سال در مشهد دانشگاهي هايبيمارستان كاركنان در آن به وابسته
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 و كرمان شهر متوسطه مقطع مرد) و (زن دبيران شغلي فرسودگي ميزان بررسي )1383(

 كاهش و اجتماعي حمايت بين ةرابط بررسي )1383( سيروس رضايي آن، بر ثرؤم عوامل
 از پس اما .نمود اشاره ... و تهران شهر دختران دولتي هايدبيرستان مديران غليش فرسودگي
 آموزش سازمان كاركنان شغلي فرسودگي مورد در ايشدهانجام پژوهش اي،كتابخانه مطالعات

 آموزش كاركنان شغلي فرسودگي بررسي پژوهش اين از هدف ،لذا نشد. يافت ايحرفه و فني
 سايؤر كارمندان، كارشناسان، مربيان، شغلي هايگروه در خوزستان استان ايحرفه و فني

 گروه و جنسيت اساس بر فرسودگي ميزان ةمقايس نيز و آن بر ثرؤم عوامل و مراكز و ادارات
   است. شغلي

 بررسي روش
 از نفر 232 شامل نمونه حجم باشد.مي تحليلي و توصيفي هايپژوهش نوع از حاضر ةمطالع

 اطالعات آوريجمع ابزار اند.بوده مراكز و ادارات سايؤر كارمندان، ناسان،كارش مربيان،
 جكسون و مسلش توسط 1981 سال در نامهپرسش اين است. بوده 1مسلچ ةنامپرسش
 .است كار محيط از ناشي هيجاني هايناراحتي ميزان سنجش جهت آزموني و شدهساخته

 عاطفي، خستگي هاينام به اصلي مقياسرزي سه كه است الؤس 25 داراي نامهپرسش اين
 اين اجراي دارد. درگيري نام به فرعي آزمونخرده و فردي عملكرد و شخصيت مسخ

  دارد. دستورالعمل نوع دو نامهپرسش
 در شغلي فرسودگي احساس كه را دفعاتي تعداد شيوه اين فراواني: دستورالعمل الف)

 شيوه اين  شدت: دستورالعمل ب) گيرد.مي بر در را است شده تجربه گانهسه هايجنبه
 بر در را كندمي فرسودگي احساس موارد از يك هر مورد در آزمودني كه شدتي ميزان

 از نامهپرسش هايگزينه از يك هر در ليكرت مقياس اساس بر مطالعه مورد افراد گيرد.مي
 مربوط اطالعات بر الوهع ،پژوهش اين در دادند. پاسخ بد) (خيلي 6 تا خوب) (خيلي1 شدت

 نيز تحصيلي مدرك سازماني، پست جنس، سن، شامل: ديگر اطالعات شغلي فرسودگي به
 آزمون با و 18 نسخه spss آماري افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه شد. بررسي
 توسط كرات به نامهپرسش اين .گرفت صورت كندال همبستگي ضريب و تب كراس

 )،1383،(محمدي است ييدأت مورد نآ علمي اعتبار و شده برده كاربه ايراني نپژوهشگرا
 طريق از نامهپرسش روايي ،حالاين با ).1378( پيامي )،1371( فعاليان )،1385( بشارت
  گرديد. تعيين كرونباخ آلفاي

 هايافته
 خوزستان استان ايحرفه و فني آموزش كاركنان از نفر 232 رضحا ةمطالع در

 25 مرد، درصد 72 تعداد اين از نمودند. تكميل را مسلش شغلي فرسودگي هاينامهپرسش
 6,5 تحصيلي مدرك وضعيت نظر از اند.ننموده اعالم را خود جنسيت درصد 3 و زن درصد
 باالتر و ليسانس درصد 37,5 ديپلم، فوق درصد 30,2 ديپلم، درصد 22 ديپلم، زير درصد

1. MBI(maslach Burnout Inventory) 
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 درصد 5,6 تصدي مورد پست نظر از اند.ننموده بيان را خود تحصيلي وضعيت 3,9 و بوده

 درصد 5,6 و مربي درصد 30,6 كارمند، 45,3 كارشناس، درصد 12,9 مركز، يسئر يا مسئول
 مورد كاركنان شغلي فرسودگي ميزان تعيين براي اند.ننموده اعالم را خود شغلي وضعيت
 ميانگين بيشترين كه داد نشان نتايج .شد استفاده ميانگين و درصد فراواني، از مطالعه

 باشد.مي متوسط حد در شدت و فراواني نظر از ابعاد ةهم در كارمندان شغلي فرسودگي
 ةسابق نظر از سال، 39 تا 30 سنين در سن نظر از زنان، بين در جنسيت نظر از ،همچنين

 نظر از مندان،كار بين در تصدي مورد شغل نظر از سال، 15 تا 11 ةسابق با افراد كار
 شغلي فرسودگي ميزان بيشترين داراي باالتر؛ و كارشناسي مدرك با افراد تحصيالت

 از شناختيجمعيت عوامل با فرسودگي ابعاد بين ةرابط بررسي براي ).1(جدول باشندمي
 شدت نظر از عاطفي خستگي با جنسيت نتايج طبق شد. استفاده كندال همبستگي ضريب

 در شدت و فراواني نظر از درگيري بعد در تصدي مورد شغل و سيتجن درصد، 5 سطح در
 دار معنا درصد 5 سطح در شدت نظر از درگيري بعد در كار ةسابق و سن ،درصد 5 سطح

 5 سطح در شدت نظر از عاطفي خستگي با تحصيالت سطح ةرابط ،همچنين باشند.مي
 دارمعنا درصد 5 سطح در شدت و فراواني نظر از شخصيت مسخ و شخصيت عملكرد درصد،

  ).1(جدول باشدمي
 

 مقياس دو در خستگي ابعاد و شناختيجمعيت متغيرهاي حسب بر شغلي فرسودگي ميزان .1 جدول
 فراواني و شدت
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 گيرينتيجه و بحث
 نظر از ابعاد، ةهم در كاركنان شغلي فرسودگي ميزان از حاكي تحقيق اين از حاصل نتايج

 سابرال و )1383( مقينيان تحقيق نتايج با كه باشدمي متوسط حد در شدت و فراواني
 فرد كه آيدمي وجودهب زماني شخصي كفايت و موفقيت احساس دارد. همخواني )1999(

 به را خود هايتوانايي وسيله بدين و بگذارد تأثير متبوع سازمان هايمشخط در بتواند
 (پيامي، آورد دست به سايرين و ودخ به نسبت مثبت نگرش و گذاشته نمايش معرض
 شخصي كفايت عدم بر دليلي تواند مي كار محيط در مثبت شرايط فقدان ،بنابراين ).1381
 كه شد داده نشان شغلي فرسودگي با شناختيجمعيت متغيرهاي بين ارتباط مورد در باشد.
 عاطفي، تگيخس بعد در تحصيالت و درگيري بعد در كار ةسابق و سن جنس، متغيرهاي بين

 بعد در شغلي فرسودگي دارد، وجود معناداري ةرابط شخصيت مسخ و شخصيت عملكرد
 همكاران و مقينيان ،زمينه اين در .بود بيشتر مردان به نسبت زنان، در شدت نظر از عاطفي

 فيليان پژوهش در اما نكردند، پيدا داريمعني ةرابط شغلي فرسودگي و جنس بين )1383(
 اين در .است شده گزارش باالتر مردان در فرسودگي ميزان )1380( نديارياسف و )1371(

 مردان از تربيش شخصيت مسخ و شخصيت عملكرد عاطفي، خستگي مشخصاً زنان پژوهش،
 گزارش باالتر مردان در شخصيت مسخ مطالعات سري يك در كه است حالي در اين داشتند.

 از ناشي تواندمي اختالف اين ).2003( اكبر )،2003( Kluger )،2007 (طاليي، است شده
 بين گيريچشم آماري ارتباط شارما ةمطالع در گرچه باشد، زنان حقوق به تربيش توجهيكم
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 طاليي ةمطالع مشابه مطالعه، ةنتيج اما نيامد. دستبه جنسيت و شغلي فرسودگي بعد سه

 اما است. بوده دارمعنا گيريدر بعد در تنها شغلي فرسودگي با سن ارتباط باشد.مي )1387(
 سني گروه به نسبت بيشتري شغلي فرسودگي  از سال 39 تا 30 سني گروه داد نشان نتايج
 مقيميان تحقيق از حاصل نتايج مشابه كه )1386 (عبدي، بودند برخوردار سال 40از باالتر

 بتوان ايدش مطلب اين توضيح در باشد.مي )1373( عبدي و )1379( نيا يعقوبي )،1383(
 ،بنابراين و يابدمي افزايش شغلي مسائل با برخورد در افراد كاري ةتجرب سن افزايش گفت

 افراد در و شغلي زندگي ةاولي هايسال در فرسودگي اينكه يا و شوندمي فرسوده تركم
 نشان كار ةسابق با ارتباط در دهد.مي رخ جديد شرايط با خود انطباق عدم دليل به ترجوان

 اين در .دارند باالتري شغلي فرسودگي ميزان سال 15 تا 11 كارة سابق با افراد كه شد ادهد
 ةرابط شغلي فرسودگي نمرات و كار ةسابق بين كه دادند نشان همكاران و زادهخاقاني زمينه

 عرفاني )،1380( اسفندياري هاييافته با كه )1380 (خاقاني، دارد وجود معكوس معنادار
 تناقض در )1383( رسوليان ةيافت با و همسو )1381( پيامي و )،1377( اكپورخ ،)1378(

 با رويارويي براي آمادگي بيشتر، كاري ةتجرب داشت اذعان Demir A ةتجرب ةزمين در .است
 دهد.مي كاهش را شغلي فرسودگي ميزان آموزش، سطح افزايش و زااسترس هايموقعيت

 مسخ و شخصيت عملكرد عاطفي، خستگي ابعاد در شغلي فرسودگي و تحصيالت سطح بين
 ميزان بين گرديد مشخص آمريكا در ايمطالعه در داشت. وجود داريمعنا ارتباط شخصيت

 از يكي )Barrach ، 2006( دارد وجود مستقيم ةرابط شغلي فرسودگي و تحصيل هايسال
 نظر به باشد.مي ،شودمي ارواگذ آنان با كه كاري به نسبت افراد توقع سطح تواندمي آن داليل

 .شود محول آنان به تراهميت با كارهاي دارند انتظار باالتر تحصيالت سطح با افراد رسدمي
 اين يدؤم شغلي فرسودگي با شخصيت مسخ و شخصيت عملكرد عاطفي، خستگي ارتباط
  باشد.مي مطلب

 بر هم و سازمان بر هم بسياري ةهزين و عواقب شغلي، فرسودگي شد اشاره كه طورهمان
 بعد در شغلي فرسودگي توجهقابل شيوع كند.مي تحميل پرسنل رواني و جسمي سالمت
 و خاص توجه نيازمند تر،كم كار ةسابق با و ترجوان افراد بين در خصوصاً فردي كارآيي

 از بسياري .برد نام را سازماني مداخالت توانمي مداخالت اين از كه باشدمي ويژه مداخالت
 در پرسنل دادن شركت گروهي، كار ترغيب مانند مداخالت، اين كه معتقدند محققان
 بر كنترل افزايش و شغلي هايمابها و تعارضات كاهش ،شغلي هايحمايت ها،گيريتصميم

 و شغلي هاياسترس كاهش جهت شناختيروان مداخالت همچنين شغلي، رخدادهاي
 جزو آنها آموزش بلكه گيرد، انجام كار محيط در بايد تنها نه كار، محيط در سازگاري افزايش
 گروهي مورد در رسدمي  نظر به البته و )1997 (رينولد، باشد كاركنان آموزشي هايبرنامه

 اين باشد.مي تخصصي فردي مداخالت به نياز هستند، شغلي شديد فرسودگي دچار كه
 از مداخالتي اثربخشي سنجش براي العاتيمط انجام منظور به مناسب بستري تواندمي مطالعه

 ةارائ كار، محيط به ورود از قبل پرسنل به شناسيروان و پزشكيروان ةمشاور ةارائ قبيل
 شغلي رخدادهاي در سازگاري افزايش و شغلي هايفشار كاهش جهت بازآموزي هايدوره
  باشد.



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

461 
 منابع

 هـاي بيمارستان در شاغل پرستاري كادر شغلي فرسودگي ميزان بررسي .غالمرضا اسفندياري
 ،6 سـال  ;1380 .كردسـتان  پزشـكي  علـوم  دانشـگاه  علمي ةمجل .1380 سال در سنندج

 .30تا 31 صفحات ،21 ةدور
 ارتبـاط  بررسـي  .معصـومه  قرچـه،  و مـريم  عطارباشي، مريم؛ مقيميان، نرجس؛ بيناباج، بحري

 و پزشـكي  ةدانشـكد  ةمجلـ  ي.پرستار و مامايي ةحرف در رواني سالمت و شغلي فرسودگي
 .10 تا 99 صفحات :1 ةشمار ،9 ةدور ;1382 گناباد درماني بهداشتي خدمات

 مراقبت. بخش پرستاران اجتماعي حمايت و شغلي فرسودگي بين ةرابط بررسي ميترا. پيامي،
 عوامـل  برخي و شغلي فرسودگي ميترا. بوساري، پيامي .1378 زنجان. پزشكي علوم ةمجل

 شـهر  آموزشي هايبيمارستان در شاغل زن علمي ةمجل .1380 پرستاران در آن با مرتبط
 سـال  ;1381 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه ، 81 زنجان،

 .51 تا 47 صفحات :40ةشمار .10
 .1385 شناسي.روان علوم ةمجل روان. سالمت و پذيريآسيب آوريتاب م. بشارت،
 و .مشـاوران  در شـغلي  فرسـودگي  نشـانگان  شيوع ميزان بررسي .بهروز بيرشك ا،رض خاكپور

 .23 تا 14 صفحات :3 ةشمار ،4 سال ;1377 رفتار و انديشه ةنامفصل .درمانگران روان
 مـؤثر  عوامـل  تعيين و شغلي فرسودگي ميزان بررسي .سيدحسن سليمي مرتضي، زادهخاقاني
 :پرسـتاري  ةدانشـكد  .(عـج   ...ا بقيـه  پزشكي علوم گاهدانش تحقيقاتي طرح .پرستاران در

1380. 
    .تهران سمت، انتشارات مديريت، سازمان مباني .)1386( .علي رضاييان،
 هـاي ويژگـي  :بـا  شـغلي  فرسودگي ارتباط .عزيزه ابراهيمي افخم فاطمه، الهي مريم، رسوليان

 .24 تا 18 صفحات .4 ةشمار ،9 سال ;1383 رفتار و انديشه .پرستاران در شخصيتي
 ويرايش. نشر انتشارات وري.بهره شناسيروان ).1379( محمود. ساعتچي،

ـ  كيفيـت  و ارگونومي سطح بين ةرابط بررسي .)1385( .زهره شرعي،  شـعب  در خـدمات  ةارائ
 سيســتان دانشــگاه ارشــد، كارشناســي ةنامــپايــان بيرجنــد، تانســشهر كشــاورزي بانــك

   .بلوچستان
 زربـاف  انتشـارات  .(ارگونومي) انساني عوامل شناسيروان .)1386( منصوره احمدي، شهرياري
 .تهران .اصل

 سـالمت  ةمقايسـ  و بررسـي  ).1388( علـي.  داوودي، و فرشته فرد، جنتي سلمان؛ سيد علوي،
 و خـودرو  مهندسـي  ةنامماه سايپا. شركت كارگران و كاركنان در شغلي فرسودگي و رواني

  .1388 ارديبهشت .6 ةشمار اول. سال وابسته. صنايع
 ةمتوسـط  آموزش جديد نظام مدارس مشاوران شغلي فرسودگي ميزان بررسي .نصراهللا عرفاني

 تـا  85 صـفحات  .1378 كردسـتان،  پرورش و آموزش كل ةادار سنندج، .كردستان استان
86. 
 شـغلي  فرسـودگي  بـا  آن ارتبـاط  و كـار  محـيط  از ناشـي  تنيـدگي  ميزان بررسي .هما عبدي
 .1373 سـال  در يزد شهر هايبيمارستان ةويژ هايمراقبت هايبخش در شاغل ستارانپر

 .1373 ايران، پزشكي علوم دانشگاه :تهران ارشد، كارشناسي ةنامپايان
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 .پرسـتاران  هـاي مقابـل  هايروش با آن ارتباط و شغلي فرسودگي ميزان بررسي .عماد فيليان

 .1371 مدرس، تربيت دانشگاه :تهران ري،پرستا آموزش ارشد كارشناسي ةنامپايان
 پرسـتارهاي  اسـترس  بـا  مقابلـه  هـاي مكانيسم با شغلي فرسودگي ارتباط بررسي ي. فعاليان،

 تهـران.  درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاه ةنامپايان تهران. شهر آموزشي بيمارستان
1371.  

 و شـغلي  فرسودگي ميزان بررسي .بيناباج بحري نسرين بيناباج، بحري نرجس مقيميان، مريم
 راز پرسـتاري،  و مامايي ةحرف شاغلين شغلي مشخصات و دموگرافيك عوامل با آن ارتباط

 .26 تا 21 صفحات :29 ةشمار ،12 سال ؛1383 بهزيستن
 دكتري ةنامپايان مواد. مصرف سوء خطر مرز در افراد در آوريتاب بر ثرؤم عوامل م. محمدي،
 .1383 توانبخشي. و بهزيستي علوم دانشگاه باليني. شناسيروان
 در شـاغل  پرسـتاران  در شـغلي  فرسـودگي  بـا  نفـس عـزت  ارتبـاط  بررسـي  .فريبا نيا يعقوبي

 :مشهد پرستاري، .ارشد كارشناسي ةنامپايان .مشهد پزشكي علوم دانشگاه هاينبيمارستا
 .1379 مشهد، پزشكي علوم دانشگاه

 بررسـي  ).1387( مهديـه.  مقدم، هزاره و زهرا مالزهي، لدين؛مظفرا واعظي، ناصر؛ زايي،ناستي
 زاهـدان.  شـهر  مخـابرات  كـل  ةادار كاركنـان  در عمومي سالمت با شغلي فرسودگي ةرابط

 و پـاييز  چهـارم.  و سـوم  ة:شـمار  هفـتم.  سـال  يـزد.  بهداشت ةدانشكد پژوهشي نامةفصل
 .1387 زمستان
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 در پژوهشي اي؛حرفه و فني آموزش و درسي ةبرنام
 و فني هايآموزش در درسي ةبرنام عناصر تناسب خصوص

 موردي ةمطالع ،ايحرفه
 1سليمي جمال دكتر

 چكيده
 ةبرنام عناصر حسب (بر درسي يهابرنامه تناسب بررسي هدف با حاضر تحقيق
 يهاپرسش است. شده مانجا كارآموزان منظر از ايحرفه و فني آموزش در درسي)

 هدف،( درسي ةبرنام ابعاد تناسب ميزان سنجش دنبالبه تحقيق اين در اصلي
 ةجامع باشد.مي ايحرفه و فني هايآموزش در ارزشيابي) و آموزش روش محتوا،
 ايحرفه و فني مراكز دختر) و (پسر كارآموزان ةكلي شامل تحقيق آماري

 تصادفي گيرينمونه روش د.بودن نفر 1780 بر مشتمل كه است، سنندج شهرستان
 پژوهش، اين در تحقيق روش شدند. نفرتعيين 344 نمونه حجم و بوده ساده

 اليؤس 48ة نامپرسش شامل تحقيق ابزار است. پيمايشي نوع از توصيفي
 است. شده ساخته درسية برنام اصلي عنصر 4 مبناي بر كه است ساختهمحقق
 ميانگين، از توصيفي سطح در تحقيق يهاادهد آماري تحليل و تجزيه جهت

 t يهاروش از استنباطي آمار بخش در و فراواني درصد فراواني، استاندارد، انحراف
 پژوهش نتايج  .شد استفاده فريدمن آزمون و يكراهه واريانس تحليل متغيره،تك

 و محتوا اهداف،ة گانسه ابعاد خصوص در شده مشاهده t ميزان كه دهدمي نشان
 يهاآموزش بين، لذا، شده برآورد كمتر )05/0 سطح (در بحراني t از ارزشيابي

 شدهمشاهده t دارد. وجود تناسب متوسط، حد در بعد، سه اين و ايحرفه و فني
، لذا است، بيشتر )05/0 سطح در( بحراني t از ،روش)( چهارم عنصر خصوص در

 در شدهمشاهده F، همچنين است. متوسط حد از بيش اينجا در تناسب ميزان
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 است. شده گزارش 84/2 ينميانگ با ارزشيابي ةلفؤم
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 مقدمه
 است، اشتغال و آموزش ساختارهاي تنيدگيهم در اقتصادي نظام هر مهم يهاويژگي از يكي

 اجتماعي و اقتصادي يهاريزيامهبرن در همواره آموزش و كار ارگانيك ارتباط ،عبارتي به
 اقتصادي توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر واقع، در است بوده نظر در يكديگر با همزمان

 جهاني ةپديد بروز است. فراگير با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع ترينعالي كه باشد داشته
 يهاپراكندگي و توسعه از ناشي تحوالت و الملليبين يهارقابت افزايش اقتصاد،روند در شدن

 اكثر بخشد.مي افزايش را آموزش سيستم استراتژي به نياز كاراهميت بازار در جغرافيايي
 و عمومي يهاآموزش گسترش به نسبت خود آموزشي سيستم اصالحات در كشورها

 اين در ايحرفه و فني يهاآموزش كهحالي در دهندمي نشان بيشتري تمايل دانشگاهي
 ايحرفه و فني يهاآموزش كشورها اكثر در عالوههب ندارند. اهميتي با چندان جايگاه مقايسه
 نوع بر بنا آن التحصيالنفارغ كه ييهادانشكده يا، و متوسطه آموزش سيستم از بخشي

 نشان سيستم اين از ارزشيابي شود.مي محسوب يابند،مي راه دانشگاه به جامعه تقاضاي
 ناچيز كيفيت از غالباً و نيستند راضي هاآموزش گونهاين كيفيت از نكارفرمايا كه دهدمي

 كاربردي هايمهارت فقدان و آموزش عدم و كارآموزان كاربردي يهامهارت فقدان و آموزش
 ايحرفه و فني آموزش (سازمان ندارند رضايت آموزشي محتواي تناسب عدم و كارآموزان

 اقتصاد ظهور و كار بازار عملكرد چگونگي و شرايط يعني، حاضر عصر ماهيت ).1387 كشور،
 ضروري را ايحرفه و فني يهامهارت داراي توانمند، انساني منابع به توجه محور،-دانش

  ).1381 نائلي، و (مهرعليزاده است ساخته
 قرن اواخر از ايحرفه و فني يهاآموزش قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي تربيت

 پي در ت.گرف قرار جهان كشورهاي از بسياري توجه مورد بيستم قرن ايلاو و نوزدهم
 ايسابقهبي طوربه هاآموزش دوم جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي يهاپيشرفت
 بيشتر ملي اهداف از اي،حرفه و فني آموزش يهابرنامه ةتوسع كه آنجا تا يافت، گسترش
 سه در آن ةتوسع كشوري، هر موفقيت يهاشاخص از يكي امروزه و گرفت قرار كشورها

 تربيت نيازمند بخش سه اين ةتوسع شود.مي محسوب خدمات و كشاورزي صنعت، بخش
 است كار بازار با متناسب ايحرفه و فني يهازمينه در كارآمد و ماهر انساني نيروي

 ةتوسع كشور، يك پيشرفت براي نيازها ترينمهم از ).1382،5 ،همكاران و (نويدي
 عوامل از يكي آزمودهكار انساني نيروي زيرا ،باشدمي ايحرفه و فني يهاآموزش
  شود.مي محسوب كشورها ةتوسع و رشد در كنندهتعيين

 بروني و دروني كارآيي نظر از مراكز اين كارآموزي و آموزشي يهادوره كيفيت تشخيص
 فني آموزش نظام ريزانبرنامه و نگذاراسياست اندركاران، دست ةكلي براي گام اولين عنوانبه
 وقتي ،كليطوربه ).1 ،1386 (مشايخ، است اهميت زئحا انساني نيروي تربيت و ايحرفه و

 آموزش از خاصي نوع منظور شود،مي استفاده فني صفت با همراه آموزش ةواژ از هاگفتگو
 و شويم ترعميق يمبخواه اگر اما است. كار براي افراد سازيآماده آن اصلي هدف كه است

 دريافت يا دهندمي ارائه آنرا كه كساني نزد در ايحرفه و فني آموزش از را مرسوم منظور
 به كه كساني ةهم نظر از كليطوربه و كنندمي عمل آن به كه كساني طورهمين كنند،مي
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 و فني يهاآموزش به نسبت متفاوتي ياندازهاچشم كنيم.مي درك را پردازندمي آن به نوعي
 و فني آموزش براي كه تعريفي و نگاه نوع در تفاوت ،ديگر عبارتبه .دارد وجود ايحرفه
 شدن جهاني كند.مي ايجاد آن به نسبت را متفاوتي توقعات و انتظارات دارد، وجود ايحرفه

 به نياز ضرورت همواره كار بازار و جمعيتي تغييرات المللي،بين رقابت افزايش اقتصاد،
 و هااستراتژي اين ساخت، مطرح را ايحرفه و فني آموزش امر در نوين يهاستراتژيا

 نوين تعريف سبب نهايت در كه پذيرفت صورت مفهومي تحوالت مجموعه دنبال به هامكانيزم
 و آموزشي هايريزيبرنامه پاية بر مفهومي تحوالت رساختا. گرديد ايحرفه و فني آموزش از

  ). 1384 صالحي، از نقل به ؛ 2004 ،1(بيب است رفتهگ صورت نوين درسي
 اشتغال، براي افراد سازيآماده يهانظام ايجاد با تا هستند تالش در سخت هاملت امروزه

 در كشورهاي مردم حتي- افراد ةهم حقيقت در دهند. قرار بهينه ةاستفاد مورد را خود منابع
 نوين هايتكنولوژي كاربرد در كه كنند رقابت كار بازار در توانندمي شرطي به -توسعه حال

 نظر در شك بدون ).1382 (نفيسي، باشند برخوردار تخصصي يهامهارت از و داشته مهارت
 اساسي ةنكت كند،نمي دوا را دردي ايحرفه و فني مراكز سيسأت جامعه، احتياجات گرفتن

 هادبيرستان در عمومي تربيت ةمبرنا موازت به بايد ايحرفه تربيتي يهابرنامه كه است اين
 باشد اختياري بايد علمي عالي برنامه مانند ايحرفه ةبرنام همچنين و شود، گنجانده

  ).1388 (شريعتمداري،
 از .گرانترند هاهزينه لحاظ از نظري يهاآموزش با مقايسه در ايحرفه و فني يهاآموزش

 وجود هماهنگي و تناسب كار بازار يازن و شدهعرضه يهاآموزش بين است الزم ،ديگر سوي
 پرورش براي كه است اين توسعه حال در كشورهاي ةعمد يهاضعف از يكي باشد. داشته
 طورهب غرب صنعتي كشورهاي كهحاليدر ،اندكرده برداري الگو غرب از خود انساني نيروي
 قرار نظر يدتجد مورد جهان اقتصادي- فني جديد شرايط با را خود آموزشي نظام منظم

 چنانچه شود.نمي مشاهده توسعه حال در كشورهاي در هاآورينو نوع اين ولي .دهندمي
 و كند توجه تكنولوژي سريع تحوالت به بايستي كشور اقتصادي يهابخش ساير و صنعت
 با متناسب را خود آموزشي استانداردهاي و هارشته بايد نيز ايحرفه و فني يهاآموزش

 در صنعتي كشورهاي در دليل همين به .بخشند بهبود سريعاً تكنولوژيك يهاپيشرفت
 طي باشد ثرؤم تكنولوژي پيشرفت در كه جديدي ةرشت به صنعت نياز احساس صورت
 شود اندازيراه غيره و صنعتي آموزشي مراكز در رشته آن است ممكن زمان ترينكوتاه

  ). 1382همكاران، و (وااليي
 ةبرنام تدوين در ارزشيابي و يادگيري-ياددهي يهاروش محتوا، ،هدف اصلي عنصر چهار

 در عناصر اين .افزود نيز را آموزش وسايل و مواد توانمي البته كه باشندمي مدنظر درسي
 تحت را ديگر عناصر عنصر، هر در تغيير ،بنابراين .دارند قرار يكديگر با متقابل ثيرأت و تعامل

 آموزشي و درسي ةبرنام واقعي بهبود و اصالح براي مثبت ويژگي كي اين و دهدمي قرار ثيرأت
  ).1367 همكاران، و (يارمحمديان باشدمي

 ستبري يهاريشه سو يك از ايحرفه آموزش كار، ةشيو و محتوا ماهيت، گرفتن نظر در با
 ازارب استانداردهاي و معيارها ديگر سوي از دارد، پرورش و آموزش يهاهدف و هاآرمان در

1. Bibb 
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-ايحرفه و انساني ةجنب دو هر رعايت براي است. افكنده سايه آن بر كامل طوربه كار

 باشند هانظام و هاطرح طراحي راهنماي بايد همواره عمده بعد دو اي،حرفه آموزش تخصصي
 حالي در كند،مي برآورده را انساني نيازهاي بيشتر آموزش بعد كار. و آموزش از عبارتند كه
 از فراتر  است. كار بازار الزامات و اجتماعي نيازهاي گويپاسخ بيشتر اقتصاد يا كار بعد در كه
 ايحرفه آموزش يهابرنامه و هاطرح كه اندگرفته مفروض را اصل اين جديد رويكردهاي آن،
 ،دليل همين به .باشد خاص كار يك با متناسب فقط كه شوند طراحي شكلي به توانندنمي
 كه آن تا شوند، طراحي تريگسترده مبناي با و ترآزادانه هابرنامه و هاطرح كه است الزم

 تحصيلي و شغلي تحرك بهبود و شغلي يهافرصت ميدان وسعت ،هاتوانايي شكوفايي
 يهانظام ريزانبرنامه و گذارانسياست هنوز كه ايعمده يهاچالش از يكي .بيانجامد
 روهروب آن با يافتهتوسعه كشورهاي همانند توسعه لحا در دركشورهاي ايحرفه آموزشي
 زيستيهم و آهنگيهم منحصراً نه و تنيدگي،همدر مفهوم كردن عملياتي توانايي هستند،

 دنياي و آموزش نظام ميان جدايي يا شكاف  است. شغلي و آموزشي يهاارزش و استانداردها
 ترينعمده از يكيو  خوردمي چشم به عهتوس حال در كشورهاي در همه از بيش ويژه به كار،

  ).1382(نفيسي، كشورهاست اين در ايحرفه آموزش يهانارسايي
 توانمندي اي،حرفه و فني يهاآموزش بخشياثر اصلي يهامالك از يكي اينكه به باتوجه

 ممفهو دو حاوي عبارت اين است، كار بازار نياز مورد انساني نيروي تربيت در هاآموزش اين
 از دسته آن براي انساني نيروي بايد ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه اول است: اصلي

 بازار از ديگر بيان به يا دارند بيشتري اهميت ديگر مشاغل به نسبت كه كند تربيت مشاغلي
 دسته آن شغلي تربيت در بايد ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه دوم برخوردارند، بهتري كار
 شاغل سوي از شغلي ثرؤم نقش ايفاي ةالزم كه دهد آموزش را ييهامهارت و هادانش از

 و آموزشي ريزيبرنامه بر مبتني بايد انساني نيروي تربيت كه است اين مشترك اصل است.
 مورد كار بازار نياز مورد مشاغل آموزشي، ريزيبرنامه ةحوز در ابتدا ترتيب بدين باشد. درسي

 يهامهارت و نگرش دانش، تعيين براي شدهشناخته مشاغل سپس و گيرند قرار شناسايي
 منظوربه سنجينياز فرايند چههر شود. سپرده درسي ريزيبرنامه متخصصان به شغلي

 اعتبار از شغلي يهامهارت و نگرش دانش، تعيين منظوربه سنجينياز نيز و مشاغل شناسايي
 اطمينان كار بازار در آموختگاندانش آمديكار به توانمي ،باشد برخوردار بيشتري دقت و

 موضوعي درسي و آموزشي ريزيبرنامه ةحوز در سنجينياز انجام داشت. بيشتري
 يهاآموزش از بيش ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه به توجه با اما ،است ناپذيراجتناب
 سنجينياز يندفرا از تبعيت ضرورت توانمي است، شغلي خاص يهامهارت به معطوف نظري

 در دانست. نظري يهاآموزش ةحوز از ترقوي را ايحرفه و فني يهاآموزش ةحوز در
 فيزيك و رياضي مفاهيم درك مانند مشترك و پايه يهامهارت عمدتاً نظري يهاآموزش

 و فني يهاآموزش اما ).ذهني عمدتاً يهامهارت (يعني است درسي ريزانبرنامه نظروجه
 از ثرأمت بسيار شغلي يهامهارت و دانش حيث از هم و شغل نوع حيث از هم ايحرفه

 .است كار بازار و فناوري تحوالت و تغييرات
 در اهداف تعيين به صنايع مديران كه است يافتهدر خود پژوهش در )1385( پاسبان

 )1385( شيرواني مطالعات از حاصل نتايج .دارند كيدأت ايحرفه و فني آموزش يهابرنامه
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 براي داد قرار عقد بين كار، بازار از سنجينياز قبيل از متغيرهايي بين كه دهدمي نشان

 در ماهر انساني نيروي مناسب توزيع خصوصي، بخش كارفرمايان با ماهر انساني نيروي مينأت
 بين شغلي، يهافرصت صحيح رسانياطالع بين آموزشي، فرآيند مستمر بهبود بين كار، بازار
 كيفي و يكم ارتقاء بين اي،حرفه و فني مدرك دارندگان از دولت قانوني يهاتحماي
 ةرابط ايحرفه و فني يهاآموزش به جوانان جذب و جامعه مثبت نگرش و آموزشي يهادوره

  ).1386 (نيكخو، دارد وجود معناداري
 دح در آموزشي يهابرنامه آموزشي محتوايي مطلوبيت و آموزشي اهداف مطلوبيت

 آموزش اهداف كه است كرده مشخص )2003(1ننها مطالعات است. بوده باال به متوسط
 نشان )1382( طائي پژوهش نتايج شود. تدوين جامعه نيازهاي به متناسب بايد كشاورزي

 سهم و يافته كاهش درصد 4/5 به 7/57 از ديپلم زير تحصيلي سطوح سهم كه دهدمي
 نيز پديده اين كه فتهيا افزايش درصد5/16 به درصد 4 از عالي و ديپلم تحصيلي سطوح

 نيازهاي با اهداف بعد در ايحرفه و فني آموزش ةتوسع الگوي بودن نامتناسب يدؤم تواندمي
 باشد. كشور كار بازار
 يهامهارت ارزيابي و آموزشي يهااستاندارد" عنوان تحت تحقيقي )2006(2باتومز 

 در آموزشي استاندارد معموالً .داد انجام "شغلي سيرم بهبود جهت صنعتي شده شناسايي
 توضيح را آموزشي ساختار و دوره طول آن تناسب به و آموزشي محتواي و اهداف خصوص

 با محتوا تطابق و سو يك از ايحرفه و فني يهاآموزش اصلي محور استانداردها اين .دهدمي
 و فني يهاآموزش بين كه داد نشان نتايج .باشدمي ديگر سوي از متبوع ةجامع كار بازار

 در )1383( باباخاني ندارد. وجوداي رابطه درسي يهابرنامه محتواي و اهداف با ايحرفه
 و امكانات محتوا، نظر از كاردانش ةشاخ قوت و ضعف نقاط بررسي" عنوان تحت خود پژوهش

 الف) :يافت دست يجنتا اين به "مسئوالن و مديران ديدگاه از سمنان استان در اجرا روش
 نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در كاردانش ةشاخ مسئوالن و دبيران نظرات بين

 نقاط مورد در كاردانششاخة  مسئوالن و دبيران نظرات بين ب) ندارد؛ وجود تفاوت محتوا
 نظرات ميانگين بين ج) ندارد؛ وجود تفاوت اجرا روش نظر از شاخه اين ضعف و قوت

 نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود شهرستان كاردانش ةشاخ نمسئوال
 نظرات ميانگين بين د) دارد؛ وجود تفاوت اجرا روش و آموزشي امكانات آموزشي، محتواي
 نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود شهرستان كاردانشة شاخ دبيران

 دارد. وجود تفاوت ءاجرا وشر و آموزشي امكانات آموزشي، محتواي
 توجهيقابل توفيق ايحرفه و فني يهاآموزش كه كرد مشخص )1384( سليمي مطالعات

 (كارآفرين) اشتغاليخود انساني نيروي تربيت و انساني) ة(سرماي كار ماهر نيروي پرورش در
 .نمايند نقش يايفا انساني ةسرماي ةتوسع جهت در ميانبر راه يك عنوانبه توانندمي و داشته

 بعد به تريجدي توجه نيازمند اي،سرمايه چنين تشكيل در بيشتر توفيقات اين، وجود با
 دارد. روش) و (محتوا آموزشي

1. Hanan 
2. Bottoms 
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 و فني آموزش ةادار كه يافت دست نتيجه اينبه خود تحقيق در )1384( معروفي

 هاآموزش محتواي رد را فني يهامهارت و نمايد نظر تجديد خود آموزشي ةبرنام در ايحرفه
 همان در اجرا ارزيابي )1384( قائدي مطالعات نتايج طبق .نمايد وارد آموزشي ارزيابي و

 ارزيابي آموزشي ةدور پايان ارزيابي ةمرحل در است، كرده كسب خوبي ةنمر طراحي ةمرحل
 مواجه مشكالتي با آموزشي ةدور اين كه دهدمي نشان اين و است نيامده دستهب خوبي

 به نسبت هاهدف تحقق و تدريس كيفيت تسهيالت، و امكانات ،هاروش موارد در ويژههب .ستا
 .است نياورده دستهب بهتري ةنمر هابخش ساير

 آمده دستبه يهاداده به توجه با كه يافت دست نتيجه اين به تحقيق در )1385( اماني
 بر در دورهپايان هايآزمون كه اندنموده بيان مديران%77 و مربيان %70،هانامهپرسش از

 و نظامدار ارتباطي كه دريافت )1385( زادهشريعت باشد.مي دوره اهداف و محتوا ةگيرند
 پرورش و آموزش سازمان سطح در كاردانش مهارتي هايآموزش (روش) اجراي بين مشخص

 تقاضاي به خگوييپاس و گراييكميت سياست و نيست برقرار كار بازار نيازهاي و تهران شهر
 آباديزين است. رانده حاشيه به را آن و داده ثيرقرارأت تحت شدت به را امر اين آموزان،دانش

 اقتصادي اجتماعي، فردي، ابعاد كيفيت ارزشيابي" عنوان با خود پژوهش در )1386(
 بعد در :يافت دست نتايج اين به "تهران شهر ايحرفه و فني يهاآموزشكده بروندادهاي

 در خالقيت و نگرش دانش، و التحصيالنفارغ در تحصيلي افت و پيشرفت كيفيت فردي،
 تحقق كيفيت اجتماعي، بعد در و نامطلوب سطح در تحصيل ةادام و مطلوب نسبتاً سطح
 و اشتغال كيفيت اقتصادي، بعد در و مطلوب نسبتاً سطح در آموزشي-اجتماعي اهداف

 ،بنابراين .دارد قرار مطلوب نسبتاً سطح در كارفرما يترضا و نامطلوب سطح در آفرينيكار
 مطلوب نسبتاً سطح در اجتماعي بعد در و نامطلوب سطح در اقتصادي و فردي اهداف

 .شد ارزشيابي
 استانداردها، بعضي در چون كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در )1386( عمادزاده

 تجهيزات به نياز يا مطلب بودن تخصصي مثل داليلي به و است شده گنجانده مهارت چندين
 از يكهيچ در... و كافي فضاي نداشتن همچنين و نيست موجود كارگاه آن در كه خاص
 .شودنمي تدريس استاندارد محتواي صد در صد هارشته

 ةرشت به زيادي ةعالق فراگيران اكثر كه داد نشان )1387( خالدي پژوهش يهايافته
 و تحصيلي ةرشت در موفقيت براي الزم پتانسيل ديگر، عبارت به .دانداشته خود تحصيلي
 درصد7/18 براي است توانسته شدهارائه يهاآموزش .است داشته وجود آن با مرتبط فعاليت

  نمايد. اشتغال ايجاد بيكار فراگيران از
 و فني (مراكز غيررسمي هايآموزش كارآيي آموزش ةدور مدت يا زمان به توجه با
 مراكز بين ةمقايس است. باالتر مراتب به رسمي هايآموزش به نسبت شغل ايجاد بر اي)حرفه

 شغل ايجاد در بيشتري موفقيت خصوصي مراكز كه دهدمي نشان دولتي و خصوصي
 و فني هايآموزش بين داد: نشان )2002( جانك هوانك توسط تحقيق يهايافته اند.داشته
 محتواي بودن پايين است، معتقد او كه طوريهب ندارد، طابقتم صنعت و كار بازار با ايحرفه
 لوش است. ايحرفه و فني مراكز درسي ةبرنام مشكالت عنوانهب صنعت، با آموزشي ةبرنام
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 استانداردهاي كارگيريبه در آموزشي، يهادوره ارزشيابي كه دريافت خود درتحقيق )2003(

  كند.مي ايفا سزاييهب نقش ايحرفه و فني وزشيآم و درسي ةبرنام ةتوسع و رشد در مهارت
 براي سوم جهان كشورهاي كه، كرد عنوان را زير نتايج پژوهشي در )2009( تونتوپاس

 گذشته مانند آنكه اول راه دارند: پيش در را راه دو تنها خود آموزشي مشكالت و مسائل حل
 تدريس هايروش درسي، يهارنامهب در يئجز تعديالتي با ي،نظركم از را خود آموزشي نظام

 را آموزشي ةپرهزين هايسياست و كار بازار نهادي ساخت ولي دهند، توسعه هاآزمون و
 نهايت در و نابرابري فقر، بيكاري، ةادام و تشديد موجب خود اين كه كنند حفظ همچنان

  خواهدشد. آنها بر كشورها ديگر فكري تسلط
 كه است آن رسدمي نظربه مطلوب وسعهت حال در رهايكشو براي وي نظر به كه دوم راه

 فني، آموزشي امكانات تقاضاي و عرضه شرايط در تصرف و دخل با را خود آموزشي نظام كل
 كنند. اصالح كشور واقعي ايهخواسته و نيازها با مطابق درسي يهابرنامه كارگيريهب با

 به دانشجويان تعداد افزايش و هانشگاهدا گسترش و رشد كه ساخت نشانخاطر بايد ،بنابراين
 نيست. كشور ةتوسع شاخص و مالك تنهايي
 فني يهاآموزش تناسب ضرورت بررسي حاضر، تحقيق هدف شد؛ گفته آنچه به توجه با

 تحقيق يهاسؤال .باشدمي سنندج شهرستان كارآموزان درسي ةبرنام عناصر با ايحرفه و
 :از عبارتند

 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين.1
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش ينب.2
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به هاروش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين.3
 دارد؟ ودوج تناسب ميزان چه به ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين.4

 شناسيروش
 ديدگاه از درسي ةبرنام عناصر با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ضرورت پژوهش اين در

 نوع از توصيفي تحقيق ،لذا است، گرفته قرار بررسي مورد ايحرفه و فني سازمان كارآموزان
 ايحرفه و فني سازمان پسر كارآموزان ةكلي را پژوهش اين آماري ةجامع باشد.مي پيمايشي

 براي .بودند نفر1780 حدود آماري ةجامع كل .اندداده تشكيل 1391 سال بهار در سنندج
 اين در نياز مورد يهانمونه تعداد است، گرديده استفاده كوكران فرمول از نمونه حجم تعيين

 است. گرديده محاسبه نفر q ، 344 و p نسبت برآورد و مقدماتي ةمطالع ساسا بر پژوهش
 ةمطالع يك با ابتدا در .باشدمي ساختهمحقق ةنامپرسش پژوهش اين در گيرياندازه ابزار
 عوامل مورد در را كارآموزان از تعدادي و كارشناسان نظر پاسخ باز الؤس چند طرح و اكتشافي

 االتؤس آنها بررسي از پس و نموده آوريجمع كار بازار نيازهاي و درسي ةبرنام درعناصر مهم
 ايدرجهپنج طيف اساس بر سؤال 40تعداد به تحقيق يهاهدف با متناسب نهايي ةنامپرسش
 طريق از نامهپرسش روايي .است گرديده ريزيطرح مطلوب و موجود وضعيت دو در ليكرت

 اجراي يكبار ازنتايج استفاده با نامهپرسش پايايي .است رسيده ييدأت به نظرانصاحب با مشورت
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 از پس و محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب دسترس، در اعضاي از نفر 23 حداقل روي بر آزمايشي

 شد. تدوين نهايي ابزار )91/0( قبول قابل ضريب آمدن دستبه
 نامهپرسش پايايي ضرايب .1 جدول
 پايايي ضريب هالفهؤم

 %93 اهداف
 %96 محتوا
 %95 روش

 %97 ارزشيابي
 

 گرفته صورت استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهشي يهاداده تحليل و تجزيه
 از استنباطي آمار سطح در و معيار انحراف و ميانگين فراواني، از توصيفي سطح در است،
 است. شده استفاده فريدمن آزمون و هتلينگ t ره،متغي تك t آزمون

 هايافته
 :دهدمي نشان خوبيهب را حاضر تحقيق ةنامپرسش توصيفي يهايافته .2 جدول

 انحرافرتبه ميانگينميانگين التاؤس
 معيار

 29/1 20/340/7 كار بازار يهانياز با آموزشي اهداف تناسب
 زندگي نيازهاي با اهداف روشني و صراحت دقت، تناسب

 27/1 13/338/6 فراگيران واقعي
 20/1 88/239/5 مادي امكانات و شرايط به توجه با اهداف تناسب

 اجتماعي و فرهنگي يهاويژگي با آموزشي اهداف تناسب
 16/1 15/327/6 فراگيران

 شخصي تمايالت و هارغبت با آموزشي اهداف تناسب
 16/1 11/343/6 فراگيران

 21/1 95/255/5 درسي مواد اهداف ساير با آموزشي اهداف تناسب
 28/1 88/243/5 مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب

 22/1 32/5 76/2 جهاني تحوالت با آموزشي اهداف تناسب
 17/1 30/209/5 ملي تحوالت با آموزشي اهداف تناسب

 16/1 32/5 67/2 تكنولوژي و علمي تغييرات با آموزشي اهداف تناسب
 32/1 89/221/5 فراگيران عقالني رشد سطح با آموزشي اهداف تناسب

 فريدمن آزمون نتايج
 
 
 

n

311

 خي دو

912/98

df

10 

سطح معناداري

05/0



  ...اي؛ پژوهشي در برنامة درسي و آموزش فني و حرفه                               
 

472 
 اهداف تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان 2 جدول يهايافته
 با اهداف تناسب به مربوط ميانگين كمترين و 20/3 ميانگين با كار بازار يهانياز با آموزشي

 تناسب و مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب مادي، امكانات و شرايط به توجه
 ميانگين ةمقايس منظوربه فريدمن آزمون اجراي است. دهبو جهاني تحوالت با آموزشي اهداف

 ةحاصل هايافته اساس بر باشد.مي پژوهش يهالفهؤم به مربوط يهاالؤس از يك هر ةرتب
 مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين ،بنابراين ،بوده دارمعني  / ≥ 05P سطح در فريدمن ةآمار

  .دارد وجود تفاوت اهداف به
 محتوا به مربوط يهاسؤال معيار انحراف و ميانگين عتوزي .3 جدول

 ميانگينميانگين التؤاس
 رتبه

 انحراف
 معيار

 شدهارائه يهاآموزش سودمندي ميزان با محتوا تناسب
 19/1 52/7 10/3 فعاليت جهت

 20/1 44/7 00/3 فراگيران اجتماعي يهامهارت تقويت با محتوا تناسب
 20/1 12/7 88/2 خرد)(سطح محلي معهجا نيازهاي با محتوا تناسب

 21/1 72/6 10/3 كالن)(سطح ملي نيازهاي با محتوا تناسب
اجتماعي و فرهنگي يهاويژگي با آموزشي اهداف تناسب

 16/1 37/7 11/3 فراگيران
 21/1 19/7 95/2 فراگيران شغلي نيازهاي با محتوا تناسب

 27/1 66/6 89/2 راگيرانف رشد يهاويژگي و مقتضيات با محتوا تناسب
 23/1 07/8 16/3 مشكل به آسان از محتوا سازماندهي تناسب
 27/1 28/7 10/3 كارگاهي و عملي يهافعاليت با محتوا تناسب

 16/1 09/7 99/2 درسي مطالب رئوس با شدهآماده محتواي تناسب
 18/1 53/8 33/3 آموزشي اهداف با درسي محتوا تناسب

 
 ريدمنف آزمون نتايج

 
 
 
 
 
 

 تناسب  به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان 3جدول يهايافته
 به مربوط ميانگين كمترين و است بوده 33/3 ميانگين با آموزشي اهداف با درسي يمحتوا

 ةآمار هايافته اساس بر است. بوده فراگيران رشد يهاويژگي و مقتضيات با محتوا تناسب
 به مربوط يهاسؤال رتبه ميانگين بين بنابراين و بوده دار معني P ≤ /05 سطح در فريدمن

 .دارد وجود تفاوت محتوا

n

311

 خي دو

198/72

df

13 

سطح معناداري

05/0
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 آموزش روش به مربوط يهاسؤال معيار انحراف و ميانگين توزيع .4 جدول

معيار انحرافرتبه ميانگينميانگين االتؤس
 24/1 22/311/5 جامعه فرهنگي نيازها با هاروش تناسب

 13/1 01/303/5جامعه نياز مورد شغلي يهاتوانمندي با هاروش اسبتن
 22/1 12/398/4 يادگيري-دهيياد فرآيند با هاروش تناسب
 28/1 22/320/5 مربي مديريتي يهاشيوه با هاروش تناسب

 20/1 11/398/4 آموزشي ارزشيابي يهاشيوه با هاروش تناسب
 21/1 95/252/4 تسهيالت و ليما امكانات با هاروش تناسب

 28/1 52/337/5 كارآموزان يهاويژگي با هاروش تناسب
 18/1 12/389/4 درسي برنامه محتوا با هاروش تناسب

 24/1 23/309/5 درسي برنامه يهاهدف با هاروش تناسب
 
 فريدمن آزمون نتايج
 
 
 
 
 

 روش تناسب به مربوط هاپاسخ ةرنم ميانگين بيشترين دهدمي نشان 4 جدول يهايافته
 و مالي امكانات با هاروش تناسب به مربوط ميانگين كمترين و جامعه فرهنگي نيازهاي با

 و بوده دارمعني / ≥ 05P سطح در فريدمن ةآمار يهايافته اساس بر است. بوده تسهيالت
  .دارد وجود تفاوت روش به مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين

 
 ارزشيابي به مربوط يهاسؤال معيار انحراف و ميانگين توزيع .5 جدول

 ميانگينميانگين االتؤس
 رتبه

 انحراف
 معيار

 26/1 10/345/3 جامعه واقعي نيازهاي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 29/1 01/350/5كارآموزان عملي يهامهارت با ارزشيابي يهاشيوه تناسب

 مالي امكانات و تجهيزات با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 32/1 02/344/3 موجود

 19/1 97/230/3 آموزشي فعاليت محتواي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 17/1 15/360/3 كارآموزان فردي ويژگي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب

 18/1 65/3 06/3 درسي ةبرنام اهداف با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
  

n

311

 خي دو

166/23

df

8 

سطح معناداري

05/0
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 يدمنفر آزمون نتايج
 
 
 
 
 
 

 تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان 5 جدول يهايافته
 تناسب به مربوط ميانگين كمترين و كاراموزان فردي هايويژگي با ارزشيابي يهاشيو
 ةآمار يهايافته اساس بر است. بوده آموزشي يهافعاليت محتواي با ارزشيابي يهاشيو

 به مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين ،بنابراين ،نبوده دارمعني / ≥ 05P سطح در فريدمن
  .ندارد وجود تفاوت ارزشيابي

 
 اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .6 جدول

 
 
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده  t،6جدول يهايافته اساس بر
 سطح در و اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي كوچكتر درصد

 .دارد وجود تناسب متوسط
 

 محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .7 جدول
 T معيار خطاي ارمعي انحراف Min هامولفه

 86/1 054/0 755/0 08/3 محتوا
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t،7 جدول يهايافته اساس بر
 سطح در محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي بزرگتر درصد

 .دارد وجود تناسب متوسط
 

 روش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بتناس نمره ميانگين مقايسه . 8 جدول
 T معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم

 96/2 054/0 811/0 14/3 روش
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده  t،8 جدول يهايافته اساس بر
 متوسط از بيش روش، بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي بزرگتر درصد

 .دارد وجود تناسب

 T معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم
 56/1 053/0 722/0 11/3 اهداف

n

311

 خي دو

238/4

df

4 

سطح معناداري

05/0
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 ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .9 جدول
 T معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم

 14/1 055/0 820/0 02/3 ارزشيابي
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده  t،9 جدول يهايافته اساس بر
 سطح در ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي كوچكتر درصد

 .دارد وجود تناسب متوسط

 گيري نتيجه و بحث
 غيرماهر نيروهاي حضور يا و ماهر انساني نيروي كمبود ما كشور مشكل تريناساسي از يكي

 مه از پيشرفت نظر از را دنيا كشورهاي امروز آنچه باشد.مي صنعت گوناگون يهاعرصه در
 يهابرنامه كنندمي تالش كشورها اكثر است. انساني يهاسرمايه بودن دارا .سازدمي متفاوت
 و نوين تكنولوژي تقويت ضمن بتوانند تا سازند مدون ايگونهبه را خود آموزشي
 قدرت آن همراه و آورند فراهم را مناسب اشتغال شرايط انساني، نيروي در گذاريسرمايه

 اين به پاسخگويي هايراه از يكي دهند. افزايش جهاني بازارهاي در را خود محصوالت قابتر
 جامعه نيازهاي با آن ساختن هماهنگ و ايحرفه و فني يهاآموزش به بخشي كيفيت نيازها،

 ساختار، اهداف، از پيوسته همهب ايمجموعه غيررسمي ايحرفه و فني آموزش نظام باشد.مي
 مكمل كه باشدمي كشور غيررسمي ايحرفه و فني آموزش منابع و مديريت ،روش محتوا،

 .گرددمي ارائه رسمي، آموزش نظام
 آموزش نظام آن اول بخش كه است كشور آموزش نظام كل از سوم بخش نظام اين
 كه است عالي آموزش نظام دوم بخش و است آن متولي پرورش و آموزش وزارت كه عمومي
 و است آن متولي غيردولتي بخش همكاري با فناوري و تحقيقات علوم، يهاخانه وزارت

 ايحرفه و فني آموزش سازمان مدتكوتاه و غيررسمي آموزش نظام كه سوم بخش خرهألاب
 كه پژوهش اول الؤس ةنتيج  .شودمي محسوب آن متولي هادستگاه ساير همكاري با كشور

 بين كه دهدمي نشان ،پرداختمي اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب به
 با هايافته اين .دارد وجود تناسب متوسط سطح در اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش

 بوده همسو  )2003( وهنان )1386( نيكخو )،1385( پاسبان )،1385( شيرواني يهايافته
  بود. ناهمسو )2006( باتومز و )1382( طائي تحقيقات با و است
 نيازهاي مورد در كافي اطالعات از برخورداري در توانمي را بودن همسو داليل جمله زا
 تناسب و اهداف بودن فهم قابل محلي، ةجامع و كارآموزان نيازهاي با اهداف تناسب كار، بازار

 مجموع ايحرفه و فني يهاآموزش دانست. افراد شخصي تمايالت و هارغبت با اهداف
 ايجاد و دانش كسب براي الزم شرايط ايجاد آن هدف كه است عملي و علمي يهاآموزش
 كه آنجا از و باشدمي مهارت ءارتقا و شغل احراز منظوربه كارآموزان مهارت پرورش و نگرش

 است. اشتغال و آموزش ساختارهاي تنيدگيدرهم اقتصادي نظام هر مهم يهاويژگي از يكي
 و اقتصادي يهاريزيبرنامه در همواره آموزش و كار ارگانيك ارتباط ديگر، عبارتي به

 اقتصادي توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر و است بوده نظر در يكديگر با همزمان اجتماعي
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 داليل جمله از است. فراگير با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع ترينعالي كه باشد داشته

 بودجه با اهداف تناسب عدم اهداف، ينيبپيش اهداف، توالي نبود در توانمي را بودن ناهمسو
 تدوين در علمي روح نداشتن فراگيران، عقلي رشد سطح با تناسب عدم و مالي امكانات و

 آموزشي يهاهدف يا گزينيهدف ،بنابراين .دانست ديگر سوي از آن نبودن هنگامبه و اهداف
 توجه با هاهدف و گيرد امانج علمي و دقيق طورهب ايحرفه و فني سازمان آموزشي يهادوره

 شوند. طراحي ديدگانآموزش زايياشتغال منظوربه جامعه واقعي يهانياز به
 متنوع فراگيران به آموزشي مهارت بر تمركز با ايحرفه و فني آموزشي يهادوره محتواي

 يمبتن جامعه، واقعي يهانياز با مرتبط و آموزشي مراكز در ثرؤم آموزش باشد.مي مختلف و
 شده تدوين و تهيه كار بازار با منطبق مهارت و دانش انتقال به كه درسي و محتوا بر است
 ساختن آماده و آموزان كار تعليم .1 باشند:مي اساسي نقش سه داراي آموزشي محتواي باشد.
 ساختن قادر و شاغلين مهارت و دانش بهبود .2 ؛جامعه در وظيفه ايفاي و شغل احراز براي
 يهابرنامه اجراي به كمك و پشتيباني .3 زندگي؛ در آنها ارزش و علوم اهميت كدر آنان

 اينكه به نظر شود. برآورده آموزشي يهاهدف كه سوييبه هابرنامه اين دادن سوق و آموزشي
 توانمي كه دارد را ويژگي اين است، كردن لمس و شنيدن ديدن، قابل آموزشي مواد و محتوا
 كارآموزان هوش و درك قابليت با متناسب و نظر مورد آموزش براي آن ميزان و مقدار

 بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين كه بود اين بر مبني تحقيق دوم سؤال گردد. انتخاب
 و فني يهاآموزش بين كه داد نشان تحقيق نتايج دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به محتوا
 دارد. وجود اسبتن متوسط سطح در اهداف بعد با ايحرفه

 )،1385( شيرواني )،1384( سليمي )،1383( باباخاني يهايافته با حاضر تحقيق نتايج
 عمادزاده ،)1384( معروفي يهايافته با و است بوده همسو )2009( پرايس و )1386( نيكخو،

 بودن همسو داليل جمله از باشد.مي ناهمسو )2006(باتومز و )2002( هوانكجانك )،1386(
 همسو داليل از بعدي. يهايادگيري و تجربيات استعداد، عاليق، با محتوا تناسب از: عبارتند
 ،)محتوا انسجام و محتوا تعادل( درسي ةبرنام يهاقانونمندي با تناسب عدم محتوا: نبودن

 آموزش كاربرد قابليت عدم و فرهنگ و هاآلايده نظير اجتماعي يهاارزش با تناسب عدم
 .باشد تواندمي جامعه در شدههئارا

 بر نمود، بررسي را روش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب تحقيق سوم سؤال
 متوسط سطح از بيش روش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين تحقيق يهايافته اساس
 و است بوده همسو )1383( يباباخاني يهايافته با حاضر تحقيق نتايج دارد. وجود تناسب

 آموزشي ثر،ؤم آموزش شك بدون است. نبوده همسو )2009( تونتوپاس يهايافته با همچنين
 با بتواند ديدهآموزش فرد كهطوريهب ،شده اجتماعي و اقتصادي فعاليت به منجر كه است

 .شود جذب اشتغال موجود بازار توسط يا نموده اشتغال ايجاد نموده، كسب مهارت كمك
 مورد آموزشي يهادوره طراحي از اعم سازماني يهافعاليت از وسيعي ةدامن مهم اين انجام
 و مالي منابع تأمين ،هاآموزش اين نيازمورد استانداردهاي و هاروش تدوين جامعه، نياز

 و اجتماعي اعتبار ايجاد كارآموز، داشت نگه و ثرجذبؤم نظام ايجاد آموزش، اجراي انساني
 يهادوره مخاطبين اكثريت گيرد.ميبر در را ... و شدهفتعري مهارت براي الزم اقتصادي

 دوره اين اجراي و ريزيبرنامه ،نابراينب دهند،مي تشكيل بزرگساالن و جوانان را كارآموزي
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 كارآموزي يهادوره چون باشد. داشته كامل سازگاري بزرگساالن يادگيري اصول با بايد

 بايد هادوره اين در آموزشي امكانات و ،هارسانه ،هاروش از استفاده و بوده مدتكوتاه عموماً
 از باشد. نظر مد شغلي بالندگي و توسعه موانع بر شاغل بزرگساالن ساختن فائق خدمت در

 امكانات با توجه با آموزشي روش تناسب از توانمي ،پژوهش بودن همسو داليل جمله
 سطح به توجه با روش تناسب ي،درس يهابرنامه محتواي و هدف با روش تناسب كارگاهي،

ة يافت اين تبيين در برد. نام پذيري)(انعطاف بوده پذيرتغيير فراگيران درك و بودن عقالني
 شخصي يهاتفاوت به توجه آموزشي، فرايند بودن محور فراگير به توانمي پژوهشي
 .كرد اشاره هاهدور با متناسب آموزشي امكانات و آموزشي ارزشيابي ةشيو به توجه فراگيران،

 پرداختمي را ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب به كه پژوهش چهارم سؤال
 تناسب متوسط سطح در ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين كه دهدمي نشان
 .بود معمولي حد ايحرفه و فني يهاآموزش مركز يهاارزيابي ديگر، عبارت به .دارد وجود
 همسو )1387( خالدي  و )1385( اماني )،1385( شيرواني يهايافته با تحقيق اين يهايافته
  است. بوده

 .گيرندمي قرار استفادهمورد آموزشي يهادوره ارزشيابي براي مختلفي رويكردهاي امروزه
 يزيربرنامه  مستلزم آموزشي فعاليت هر هر مانند نيز ايحرفه و فني آموزش اساس اين بر

 نيازهاي بندياولويت (شناسايي، آموزشي، ريزيبرنامه اگر ،عبارتي به است، اصولي و صحيح
 ةبازد تواندمي شود انجام و ريزيطرح كار بازار نياز حسب بر درستيهب )هاارزشيابي و آموزشي
 و جامع ارزشيابي سيستم يك اجراي و ايجاد كهطوريهب باشد، داشته توجه قابل اقتصادي

 كه جا هر و است آموزشي ةبرنام يك يهابخش ترينضروري از آموزشي، يهادوره از كامل
 اساس، اين بر .اندنبوده برخوردار الزم كيفيت از هابرنامه است، نشده توجه مهم اين به

 .دارد مستقيم ةرابط ارزشيابي با كيفيت .است برخوردار زيادي اهميت از كيفيت مفاهيم
 .1 ، يهاحالت از هريك با موجود وضعيت تطابق ميزان از است عبارت وزشيآم نظام كيفيت

 نظام كيفيت .انتظارات و هدف رسالت، .2 شده)؛تعيين قبل از (معيارهايي استانداردها
 مورد هاپيامد و بروندادها محصول، فرآيند، دروندادها، كيفيت حسب بر معموالً را آموزشي
 با ارزشيابي يهاشيوه تناسب به توانمي يافته اين همسويي يلدال از .دهندمي قرار ارزيابي

 تناسب و درسي يهابرنامه اهداف با ارزشيابي ةشيو تناسب تدريس، يهاروش توجه
 ايسليقه كه نمود بيان توانمي ،ديگر نگاهي از .دانست آموزشي دوره زمان مدت با ارزشيابي

 با ارزشيابي تناسب عدم ارزشيابي، يهاشيوه انواع از صحيحغير استفاده كردن، ارزيابي
 و نبودن لآايده علت فردي يهاويژگي با ارزشيابي تناسب عدم و مالي امكانات و تجهيزات

 يهاارزشيابي انجام. باشدمي كار بازار نياز با ارزشيابي يهاشيوه تناسب بودن متوسط حد در
 ةتوسع وضعيت شناخت منظوربه هتجرب با و مجرب محققان توسط جديد و دقيق متعدد،
  صحيح. ريزيبرنامه به كمك براي اي، حرفه و فني يهاآموزش

 آموزشي مراكز ديگر، عبارتهب .است ضروري امر يك مسئولين توسط درسي و آموزشي
 و خدماتي فني، آموزشي يهابرنامه ثيرأت تحت را جوانان كه حالي در ايحرفه و فني سازمان

 ،كنندمي آماده آينده نياز مورد يهامهارت يادگيري براي را آنها و دهنديم قرار كشاورزي
 آموزشي يهابرنامه اثربخشي ميزان ةباردر مستمر يهاارزشيابي انجام با كه دارد ضرورت
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 يهابرنامه كه آنجا از .كرد كمك آن بهبود به و كرد قضاوت ايحرفه و فني سازمان
 و بوده رسمي طرفي از و هستند بلندمدت يهادوره عالي يهاآموزش و عمومي يهاآموزش

 يهاريزيبرنامه و زياد زمان به آنها در تحول و تغيير هرگونه براي معيني چارچوب در
 با ييهاآموزش اي،حرفه و فني يهاآموزش كه آنجايي از ولي .داشت خواهد احتياج بلندمدت

 ريزيبرنامه در توانمي راحتيهب ،هستند يغيررسم و مدتكوتاه باال، بسيار موضوعي تنوع
 .كرد هماهنگ كاربردي مراكز در موجود نيازهاي با را آنها و آورد وجود به تغيير آنها درسي

  مراحل مرتبط، صنايع و ايحرفه و فني يهاآموزش ميان تنگاتنگ ارتباط با ،ديگر طرف زا
 تعيين استراتژي، تعيين درسي، ةبرنام عناصر و مربوطه يهادوره آموزشي ريزيبرنامه

 در مهمي نقش امر اين كه پذيرد انجام طرف دو توسط تواندمي آموزشي يهاسياست
 .داشت خواهد ديدهآموزش افراد با ماهر كار نيروي به جامعه و صنايع نياز همسوسازي

 منابع
  خراسـان  استان رسميغير ايحرفه و فني آموزش هايدوره ارزشيابي ).1385( فرشته. اماني،

 و فنـي  يهـا آمـوزش  كـل  ةادار پژوهشـي،  طـرح  ،1380- 1385 هـاي سـال  طي شمالي
 شمالي. خراسان ايحرفه

 و امكانـات  ،محتـوا  نظـر  از دانـش  كـار  ةشاخ قوت و ضعف نقاط بررسي ).1383( باباخاني،ح.
 شـد، ار كارشناسـي  ةنامـ پايـان  مسـئوالن،  و دبيران ديدگاه از سمنان استان در اجرا روش

 تهران. دانشگاه
 امـر  در مشـاركت  بـراي  صـنايع  مديران انگيزش افزايش راهكارهاي .)1385( محمد پاسبان،

 اسـتان  ايحرفـه  و فني يهاآموزش كل ةادار پژوهشي، طرح اي،حرفه و فني هايآموزش
 شرقي. آذربايجان

 و هـا هنرسـتان  اي،حرفـه  و فنـي  هـاي آمـوزش  اثربخشـي  ارزيـابي  ).1387( محمـد  خالدي،
 پژوهشـي،  طـرح  اشـتغال،  در دولتـي  و خصوصـي  تفكيـك  به كاربردي و علمي يهادوره

 اجتماعي. تأمين و كار ةمؤسس
 ابعـاد  كيفيـت  ارزشـيابي  ،ايحرفـه  و فني آموزش و جوانان ).1386( رضا. حسن آبادي، زين

 ةمجلـ  تهران، شهر ايحرفه و فني يهاآموزشكده بروندادهاي اقتصادي و اجتماعي فردي،
   .5 ةشمار زنان، پژوهش

 بـا  كـاردانش  يهـا رشـته  سـازگاري  و انطبـاق  الگـوي  طراحـي  ).1385( مهدي. زاده،شريعت
 .تهران شهر پرورش و آموزش سازمان پژوهشي، طرح تهران، شهر در كار بازار نيازهاي

 بيسـت  چاپ .اميركبير انتشارات :تهران .تربيت و تعليم و جامعه ).1388( علي. شريعتمداري،
 .دوم و

 اسـتان  سـال  28 تـا  18 جوانـان  جـذب  بـر  ثرؤمـ  عوامـل  بررسي ).1385( عليرضا. شيرواني،
 طـرح  جـذب،  در بهبود راهكار ةارائ و ايحرفه و فني هايآموزش فرآگيري جهت اصفهان

 .اصفهان استان ايحرفه و فني هايآموزش كل ةادار پژوهشي،
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 دومين مقاالت مجموعه سازي،مكانيزم و ايحرفه و فني آموزش تحول ).1384( ص. صالحي،

 :مازنـدران  اجتمـاعي،  و اقتصـادي  تحـوالت  در ايحرفه و فني هايآموزش نقش همايش
 .مازندران ايحرفه و فني آموزش كل ةادار
 منـابع  ةتوسـع  گـذاري سياسـت  و متخصـص  انساني نيروي نيازسنجي ).1382( حيدر. طايي،

 .عالي آموزش ريزيبرنامهو  شپژوه ةسسؤم انساني،
 اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  ثابـت  مراكز در آموزشي عوامل بررسي ).1386( مصطفي. عمادزاده،

 .اصفهان استان ايحرفه و فني سازمان پژوهشي، طرح اصفهان،
 :تهـران  خدماتي، و صنعتي هايسازمان براي اثربخشي ارزيابي الگوي ).1384( يحيي. قائدي،

 .سبز انديشفراز انتشارات
 مدرسه. انتشارات :تهران ،آموزشي ريزيبرنامه فرآيند ).1386( فريده. مشايخ،

 آموزشـي  ريـزي برنامـه   بـر  شـدن  جهـاني  پيامـدهاي  .)1381( .ع نـائليم،  يداهللا؛ مهرعليزاده،
 جديد. ةدور هجدهم، سال شريف، دانشگاه پژوهشي علمي ةنامفصل ايران، در دانشگاهي

 گـروه  يكـم،  و بيسـت  قـرن  در ايحرفـه  و فنـي  هـاي آموزش ).1382( عبدالحسين. نفيسي،
ة شـمار  تربيـت،  و تعليم ةپژوهشكد انتشارات :تهران اي،حرفه و فني يهاآموزش پژوهش

19.  
 آمـوزش  تربيت و تعليم ةپژوهشكد اي،حرفه و فني آموزش ).1382( همكاران. و احد نويدي،

 .تهران پرورش، و
 ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  يهـا دوره كيفيـت  و كميت ارزشيابي ).1386( حيدر. غالم نيكخو،

ــدگاه زا غيررســمي ــان، مــديران، دي ــارآموزان و آموزشــي كارشناســان مربي  كــل ةادار ك
 طـرح   ،1385-1386 سـال  در شـرقي  آذربايجـان  اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  هـاي آموزش

 .شرقي آذربايجان اناست ايحرفه و فني هايآموزش كل ةادار :پژوهشي
 ايجـاد  و ايحرفـه  و فني هايآموزش نقش ).1380( زهرا. نصيري، و زهرا اكبري، هما؛ واالي،

 همدان. استان ايحرفه و فني سازمان كل ةادار :پژوهشي طرح كوچك، صنايع در اشتغال
 ةدواريـا  انتشـارات  :تهـران  .درسـي  ريـزي برنامه اصول ).1386( حسين. محمد ، يارمحمديان
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 آموزشي تجهيزات خريد در مراتبيسلسله تحليل روش كارگيريهب
 ايحرفه و فني آموزش سازمان موردي ةمطالع

 1مياسال عليرضا سيد
 2تدين شبنم

 3فر بهروزي رضا محمد
 4رزقي سميه

 چكيده
 ةويژ نقش به توجه با ،باشدمي آموزش بخشياثر اركان ترينمهم از يكي آموزشي تجهيزات كه آنجا از

 انساني منابع توليد منبع ترينمهم عنوانهب كشور آموزشي سيستم در ايحرفه و فني آموزش سازمان
 صنعت، مشاغل در كار جهت متخصص و ماهر انساني نيروي مينأت آن اصلي موريتأم كه ماهر

 كه كار، بازار نياز با متناسب و كارآمد كارگاهي تجهيزات كارگيريهب باشد؛مي كشاورزي و خدمات
 هر وضعيت با كييتكنولوژ تناسب آموزشي، يهافصلسر دادن پوشش كار، بازار نيازهاي پاسخگوي

 انتخاب و ارزيابي ،لذا گردد.مي محسوب ميمه موضوع ،باشد كارگاهي فضاي با تناسب و استان
 كه اتياعتبار باالي ميزان و مهارتي يهاآموزش فرآيند در آن اهميت دليلهب كارگاهي زاتيتجه

 نيازمند و گرددمي محسوب اساسي چالشي ،دهدمي اختصاص آنبه ايحرفه و فني آموزش سازمان
 تجهيزات اين انتخاب و ارزيابي در را تجهيزات كنندگانمينأت و مديران كه است مدلي گيريكارهب

 مراتبلسلهس تحليل فرآيند تشريح به گيريتصميم فرآيند توضيح از پس مقاله اين رساند. ياري
 براي گيريتصميم ةپيچيد مسائل تحليل و تجزيه در هاروش ترينكاربردي از يكي عنوانهب

 مدل سپس و پرداخته معيارهچند هايمحيط در گيريتصميم مورد يهاگزينه بندياولويت
 يرانمد مدل سادگي به توجه با معتقدند نگارندگان است. گرديده بيان تجهيزات خريد گيريتصميم
 تجهيزات انتخاب براي آسان و كاربردي دقيق، نو، روشي تجهيزات كنندگانمينأت و مربيان مراكز،
  يافت. خواهند مشابه يهاكاربرد با تجهيزات انبوه ميان از نظر مورد

 
 مراتبي. سلسله تحليل ،ايحرفه و فني آموزش بخشي،اثر آموزشي، تجهيزات :يكليد واژگان

اي وزش فني و حرفـه كل آم ةارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد واحد مشهد، كارشناس پژوهش ادار. دانشجوي كارشناسي1
                                                                                                  Email:s.a.e.tvto@gmail.com خراسان جنوبي،

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد،ي لت. دكتري مديريت توليد و عمليات،  مدرس گروه مديريت دو2
     Email:sht11gr@yahoo.com                                                                                                                     
       Email:behrouzifar.mr@gmail.co ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد،ارشد مديريت دولتي. دانشجوي كارشناسي3
 نور خراسان جنوبي واحد قائن،يامارشد زبان شناسي، دانشگاه جامع پ. دانشجوي كارشناسي4

 Email:s.rezghi.ling@gmail.com                                                                                                                  
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  مقدمه
 اجتماعي و اقتصادي ةتوسع و رشد مهم عناصر از مهارتي يهاآموزش بخش در گذاريسرمايه

 چشمگيري رشد اخير ةده دو در كه كشورهايي بررسي .آيدمي حساب به كشورها فرهنگي و
 از يكي است. مهارتي يهاآموزش در كارآ و متناسب گذاريسرمايه از حاكي همگي ،اندداشته
  باشد.مي آموزشي تجهيزات خريد بخش، ناي در يگذارسرمايه يهاجنبه
 تعدد و مهارتي يهاآموزش در گيريتصميم و مديريتي شرايط پيچيدگي به توجه با 

 ميعل يهاروش بردن كاربه گيري،تصميم فرايند در تأثيرپذير و تأثيرگذار متغيرهاي و عوامل
 مينأت رسد.مي نظربه ضروري راستا ينا در كارشناسان و مديران توسط گيريتصميم يمك  و

 مهارتي يهاآموزش ةحوز در مسائل ترينمهم از يكي آموزشي كمك و آموزشي تجهيزات
 با سو دگر از و است ارتباط در آموزش بخشياثر با مستقيم صورتهب سو يك از زيرا ،باشدمي

 آموزش اساسي كنر تجهيزات مهارتي، يهاآموزش خاص يهاويژگي و طيشرا به توجه
 باشد.مي

اقتصادي  و آموزشي سيستم بر موزون و هماهنگ مديريتي تجهيزات، مينأت مديريت
 تجهيزات، مورد در آموزشي يهاخواسته تأمين ضمن كه سازدمي فراهم شرايطي و بوده

 وردآبر از پس تجهيزات مينأت مديريت در .شود گرفته نظر در نيز دستگاه اقتصادي منافع
 مينأت ةشيو ريزيبرنامه و نياز مورد مالي منابع مينأت آموزشي، هايكارگاه تجهيزاتي هاينياز

 بازار در موجود تجهيزات ميان از تجهيزات بهترين انتخاب ةمرحل ترينمهم تجهيزات،
 پوشش جمله از عواملي ثيرأت تحت آموزشي تجهيزات انتخاب اينكه به توجه با باشد.مي
 مديريت در باشد،مي نگهداري ةهزين و دستگاه ابعاد قيمت، يباني،پشت آموزش، فصلسر

 عوامل اين ةهم آموزشي هايكارگاه براي تجهيزات بهترين انتخاب در بايد تجهيزات مينأت
 انتخاب براي ييهاگيريتصميم با شرايطي چنين در شود. داده دخالت گيريتصميم در

  بود. خواهيم مواجه انسازم منابع محدوديت به توجه با تجهيزات
 هستند تجديدناپذير منابع از بسياري و است سازمان اختيار در محدودي امكانات و منابع

 هستند، كمياب منابع از بعضي يا و طلبدمي را زيادي هايسال آنها مجدد گيريشكل يا و
 جمعيت يشافزا همچنين و دارد نياز زياد ةهزين صرف به منابع اين كردن فراهم كه طوريبه
 امكان ،رواين از افزايد،مي منابع محدوديت بر روز به روز توليد، و مصرف افزايش آن پي در و

 تنها ،بنابراين نيست. ميسر هرگز امكاناتي و منابع چنين بر تكيه با نامحدود نيازهاي ارضاي
 نكته اين و باشدمي منابع حداقل از فايده و بازدهي حداكثر كسب پذير،امكان و منطقي راه
 كه ايجامعه و سازمان خود نفع به تواندمي آن به توجه و است مستتر وريبهره ةمسئل در

 كلي اعتبار به تواندمي گروهي مشاركت ).SNAR, 2004( باشد دارد قرار آن در سازمان
 آساني به كار نظرات،نقطه در اختالف وجود صورت در است ممكن چهاگر نمايد، كمك نتيجه
 اختصاص براي ويژههب و شود كارگرفتههب واقعي مسائل براي تواندمي فوق فرايند نرود. پيش

 علي توفيق،( باشدمي مفيد بسيار هاكشمكش رفع و تدبير تأثير تحليل ريزي،طرح منابع،
 AHP باشد.مي AHP روش گروهي گيريتصميم در مفيد يهاروش از يكي ).1378 اصغر،
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 مراتبيسلسله تحليل فرايند معني به Analytical Hierarchy process عبارت مخفف
  است.

 فرايندهاي كردن تسريع و نمودنساده با كه است فرآيندي مراتبي، سلسله تحليل فرآيند
 .نمايدمي اتخاذ پيچيده موضوعات مورد در را مؤثري تصميمات طبيعي، گيريتصميم

 ناي چيدن و آن تركيبي يهابخش به دهپيچي وضعيت ةتجزي براي ايشيوه) AHP(اصوالً
 جايبه عددي هايارزش و باشدمي مراتبيسلسه نظم اساس بر متغيرها يا هابخش

 تحليل با آخر در متغير، هر نسبي اهميت حسب و گرددمي جايگزين عيني هايقضاوت
  ).Saaty,1991( شوندمي مشخص بوده تقدم باالترين داراي كه متغيرهايي ها،قضاوت

 كم با گيريتصميم فرآيند در مديران و نفعانذي دخالت و پذيريانعطاف به توجه با
 گيريتصميم در خصوصبه روش ناي مقادير، نمودن يمك طريق از ذهني هايقضاوت كردن

 تواندمي آموزشي، كارگاهاي تجهيز جهت آموزشي تجهيزات خريد به مربوط مسائل مورد در
 و گيريتصميم تشريح ضمن، مقاله ناي در باشد. هاگزينه بندياولويت براي مناسبي روش

 خريد گيريتصميم از اينمونه و عنوان تفصيلبه AHPروش گيريتصميم يهاتكنيك
  است. گرديده ذكر ايحرفه و فني آموزش هايكارگاه از يكي در تجهيزات

  گيريتصميم و ريزيبرنامه چارچوب
 كه نيست معلوم هنوز ساده؟ و راحت كار يا ستا ناشناخته و عجيبة پديد گيري،تصميم آيا

 كه است محققي سايمون هربرت شود.مي پرداخته و ساخته تصميم كجا و موقع چه چگونه،
 او نظر از است. آورده عملهب زيادي مطالعات گيريتصميم مكانيسم و مفهوم با رابطه در

 ديگري گروه سايمون، بر عالوه باشند.مي مترادف و نيمعهمة واژ دو گيريتصميم و مديريت
 را مديريت و كرده تعريف معنيهم و يكي را گيريتصميم و مديريت نيز نظرانصاحب از

 گيريتصميم را مديريت اصلي كانون كه معتقدند و اندندانسته گيريميتصمي جز چيزي
 جز كاري واقع در كنترل يا و دهي،سازمان ريزي،برنامه چون وظائفي انجام و دهدمي تشكيل

 كيدأت دراكر، قولهب نيست. هافعاليت اين انجام چگونگي و نحوهة دربار گيريميتصمي
 .(Drucker,1987) است فراگرد اين درك و گيريتصميم فراگرد بر آينده مديريت

  از: عبارتند ترتيب به كه دارد وجود ميعمو گيريتصميم تحليل در گام پنج
 مسئله تعريف و ساييشنا.1
 احتمالي يهاحل راه يافتن براي جستجو.2
 حل راه هر از ناشي عواقب نمودن بررسي.3
  گيريتصميم يهامدل از يكي انتخاب.4
 .(Render, 1992) تصميم اتخاذ و گيريتصميم يهامدل از يكي كاربردنهب.5

 ماناه كه اندنموده هاضاف هاگام اين به نيز را ميششة مرحل دانشمندان از ديگر برخي
  باشد.مي تصميم نتايج از ناشي بازخورهاي گيريپي

 مشكل حل براي شدهارائه راهكارهاي از يككدام كه كنيممي بررسي انتخابة مرحل در
 گرددمي انتخاب شدهارائه راهكار ترينمناسب ،مرحله اين در است؟ سود بيشترين داراي
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)2003sharifi & Herwijnen,.( فنون طريق از كه ييهاروش از ييك (رياضي) يكم 

 عمليات در تحقيق مباحث، كندمي كمك گيريتصميم جهت انتخابة مرحل در را مديران
 معياره چند گيريتصميم ي،كم هايروش و هامدل در مطرح يهاتكنيك جمله از باشد.مي
 به توجه با گردد.مي يمتقس شاخصهچند و هدفهچند گيريتصميم انواع به كه باشدمي

 مورد تجهيزات مختلف يهاشاخصة مقايس با آن در كه تجهيزات مينأت مسائل ماهيت
  گيريم.مي بهره 1MADM شاخصه چند گيريتصميم مدل از، كنيممي انتخاب را ماننظر

 از موفق ةاستفاد مسائل، حل در يمك هايروش و هامدل كليدي نقشي به توجه با
 صرف با اقتصادي و اطمينان قابل دقيق، يهاحلراهة ارائ به منجر تواندمي يمك هايروش
 است كيفي مسائل بررسي براي بشر نياز به پاسخي AHP ميان ناي در .گردد معقول زمان

 ظاهر يمك مسائل همراه ما هايگيريتصميم در همواره و ندارند گيرياندازه براي معياري كه
 .)1385 سبزي، (محمد شوندمي

 مراتبيسلسله تحليل روش
 گرديد. ارائه االصلعراقي ساعتي پرفسور توسط بار اولين براي مراتبيسلسله تحليل فرآيند

 دخيل آن در متعددي عوامل كه پيچيده مسائل مورد در گيريتصميم براي را روش ناي وي
 براي ابتدا در روش ناي هرچند گرديد. معروف AHP به روش ناي لذا داد، ارائه بودند

 نيز گروهي AHP روش تكنيك، ناية توسع با اما ،بود شده ساخته نفرهيك يهاگيريتصميم
 بين از را هزينه و زمان فكري،تك جمله از نفري تك روش معايب از برخي كه شدهمعرفي

  گرديد. افزوده AHP يهامزيت بر گروهي گيريتصميم مزاياي و برد
 بايد آغاز در گروه شود،مي استفاده گيرندهتصميم ابزار عنوانبه گروهي AHP از هرگاه

 كند. فراهم ،است مطالعه تحت ةلأمس ةكنندبيان كه مناسب مراتب سلسله درخت يك
 متعدد سطوح ارايد بررسي تحت ةلأمس به توجه با كه است درختي تصميم مراتبسلسله
 هر آخر سطح است. گيريتصميم هدف ةندكنبيان درخت هر اول سطح اختصاصاً است.

 در انتخاب براي و شوندمي مقايسه همديگر با كه است ييهاگزينه ةكنندبيان نيز درخت
 مالك كه است فاكتورهايي ةدهندنشان مياني)( سطوح ديگر هستند. همديگر با رقابت
 اساس بر كه است يفاكتورهاي تعيين تصميم ناي در اساسي ةمرحل .هستند هاگزينه ةمقايس

 انفرادي تصميمات در فاكتورها ناي تعيين شوند. مقايسه همديگر با رقيب يهاگزينه آنها
 در كند.مي تعيين شخصهبه را عوامل ناي گيرندهتصميم خود كه چرا ،نيست مشكل چندان
 و عالئق اختالف دليل به گروهي هايگيريتصميم در عوامل ناي است ممكن كه حالي

 گروهي گيريتصميم معمول فنون از استفاده مرحله ناي در باشد؛ متعدد افراد تخصص
 دلفي تكنيك از استفاده با كه است آن زمينه ناي در معمول ةتوصي باشد. كارساز تواندمي

 ميان نامهپرسش توزيع با كه است روشي دلفي تكنيك گردند. تعيين فاكتورها ترينمهم
 .رساندمي اكثريت نظر به مراحلي طي و كندمي آوريجمع را آنها دعقاي و نظر متخصصان،

  .)1373 – عادل آذر،(

1. Multi Attribute Decision Making 
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 تحليل فرآيند بناي سنگ پذيرد،مي انجام زوجي مقايسات ،هاشاخص تعيين از بعد
 كيفي لئمسا كه دهدمي را امكان ناي ما به روش ناي است. زوجي يهامقايسه مراتبيسلسله

 يمك مسائل با را آنها بتوانيم و كنيم ارزيابي ندارد وجود آنها گيرياندازه ايبر واحدي كه را
 از ماتريس ناي يهادرايه كه دهندمي تشكيل ماتريسي مقايسات ناي. كنيم تركيب و مقايسه
 در را فاكتورها از يك هر وزن مقايسات ناي دستهب هاستون عناصر با سطر هر عنصر ةمقايس

 .)1385 -محمد (سبزي، سازدمي مشخص رقيب يهاينهگز راستاي
 همديگر با را زوجي مقايسات از حاصل هايماتريس ايگونهبه AHP منطق ،نهايت در
 مراحل ةكلي انجام از پس .)1373 – عادل آذر،( د.يآ حاصل بهينه تصميم كه سازدمي تلفيق

 تحليل فرايند مزاياي از يكي .نمود محاسبه را سازگاري نرخ بايد برتر ةگزين تعيين و
 تحليل فرايند در همواره ،ديگر عبارت به است. سيستم سازگاري كنترل مراتبيسلسله
 و بودن بد و خوب به نسبت و نمود محاسبه را تصميم سازگاري ميزان توانمي مراتبيسلسله

 .كرد قضاوت آن بودن مردود و قبول قابل يا
 نسبت ناي، باشيم داشته سازگاري شاخص مطلوب حدود به نسبت ديدي كهناي براي

 ةمحاسب با جفتي ةمقايس يهاماتريس خواص با ولي رندوم يهادرايه با ييهاماتريس براي
 جدول مقادير و است شده محاسبه( كامپيوتر توسط مذكور يهاماتريس ويژه مقادير ميانگين

 را )Consistency Index) RI Randomرندوم سازگاري شاخص كه است آمده دستبه زير
 .)1385 -محمد (سبزي، دهدمي تشكيل
 

 
  ايحرفه و فني آموزش در كارگاهي تجهيزات خريد در مراتبيسلسله تحليل
 فنون برخي از استفاده با ايحرفه و فني آموزش مراكز در تجهيزات خريد فعلي فرآيند
 پذيردمي انجام گروهي يا شخصي يهاقضاوت گاه و ذهني هايقضاوت ةپاي بر گيريتصميم

 ناي اشكاالت جمله از هاهزينه افزايش و فكري جمود بودن، برزمان جمله از مواردي كه
 را اعضا ةكلي نظرات يمك روشي از استفاده با تواندمي مدير مدل ناي در اما باشد.مي هاروش
 در مطرح مسائل از نمونه يك بخش ناي در ،لذا .داينم گيريتصميم آن منطق با و آوريجمع
 گردد.مي مطرح تجهيزات خريد
 صنايع كارگاه تجهيز براي دارد نظر در بيرجند برادران ايحرفه و فني مركزآموزش 
 تاليايياية نمون سه دستگاه ناي از نمايد، خريداري چوب CNC فرز دستگاه يك خود چوب

)(IT، چيني (CH) رانياي و )(IR آموزشي محيط نكهاي به توجه با باشد،مي موجود بازار در 
 طيشرا ،شد خواهد استفاده مهارت جوياي كارآموزان به آموزش عنوانهب دستگاه از و باشدمي

 فصل سر دادن پوشش .4 ،قيمت .3، پشتيباني .2 ،دستگاه گارانتي .1 باشد:مي نظر مد ذيل
 .دستگاه ابعاد .8 و راتتعمي ةهزين .7 ،اوليه آموزش .6 ،دوام .5 ،آموزشي
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 مراتبيسلسله انتخاب الگوي. 1 شكل 
 
 پشتيباني، آموزش، فصلسر پوشش شاخص 5 گري،غربال و هاشاخص ةمطالع از بعد 

 انتخاب اصلي شاخص عنوانهب و گرفت قرار توجه مورد نگهداري ةهزين و دستگاه ابعاد قيمت،
 آموزشي كارگاه مربي مركز، رئيس ظراتن و تنظيم ذيل شرحه ب خبرگان نظرات شدند.

  گرديد. آوريجمع صنف از نظرصاحب و مربوطه
 دو مورد در و بوده يمك نگهداري ةهزين و ابعاد قيمت، يهاشاخص ،شاخص 5 اين از
 است. شده خذأ خبرگان نظرات ديگر كيفي متغير
 

C5نگهداري هزينهC4ابعادC3پشتيبانيC2قيمتC1آموزش فصل سر 
     A1تالياييايدستگاه
     A2چيني دستگاه
     A3رانيايدستگاه

 
 باشد:مي زير شرح به مركز رئيس نظرات
 :هاشاخص زوجي ةمقايس

 
 c1 c2 c3 c4 c5 مركز رئيس

c1 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000
c2 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000
c3 0.333 0.333 1.000 0.667 0.667
c4 0.500 0.500 1.500 1.000 1.000
c5 0.500 0.500 1.500 1.000 1.000

 
 :شاخص هر حسب بر هاگزينه زوجي مقايسات
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 اكتفا كارگاه مربي نظرات به مركز رئيس آموزشي، سرفصل مورد (در آموزش سرفصل

 :است نموده
آموزش سرفصل A1 A2 A3 

A1 1.000 0.500 0.250
A2 2.000 1.000 0.500
A3 4.000 2.000 1.000

 : پشتيباني
 A1 A2 A3 پشتيباني

A1 1.000 3.000 6.000 
A2 0.333 1.000 1.500 
A3 0.167 0.667 1.000 

 
 : باشدمي زير شرح به كارگاه مربي نظرات
 : هاشاخص زوجي ةمقايس

 
كارگاه مربي c1 c2 c3 c4 c5 

c1 1.000 2.000 3.000 2.000 3.000
c2 0.500 1.000 1.500 1.000 1.000
c3 0.333 0.667 1.000 0.667 0.667
c4 0.500 1.000 1.500 1.000 1.000
c5 0.333 1.000 1.500 1.000 1.000

 
 :شاخص هر حسب بر هاگزينه زوجي مقايسات
 :آموزش سرفصل

 A1 A2 A3 آموزش سرفصل
A1 1.000 0.500 0.250 
A2 2.000 1.000 0.500 
A3 4.000 2.000 1.000 

 
 است) نموده اكتفا صنف از نظرصاحب نظرات به كارگاه مربي پشتيباني، مورد در( :پشتيباني

 
 A1 A2 A3 پشتيباني .

A1 1.000 3.000 3.000 
A2 0.333 1.000 1.000 
A3 0.333 1.000 1.000 
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 : باشدمي زير شرح به صنف از نظرصاحب نظرات

صنف از نظرصاحب c1 c2 c3 c4 c5 
c1 1.000 0.500 2.000 2.000 3.000
c2 2.000 1.000 4.000 4.000 6.000
c3 0.500 0.250 1.000 1.000 1.500
c4 0.500 0.250 1.000 1.000 1.500
c5 0.333 0.167 0.667 0.667 1.000

 
 :شاخص هر حسب بر هاگزينه زوجي مقايسات
 :آموزش سرفصل

آموزش سرفصل A1 A2 A3 
A1 1.000 0.250 0.200
A2 4.000 1.000 0.750
A3 5.000 1.333 1.000

 :پشتيباني
 A1 A2 A3 پشتيباني

A1 1.000 3.000 3.000 
A2 0.333 1.000 1.000 
A3 0.333 1.000 1.000 

 :يمك مقادير
 :منفي)(قيمت

 قيمت
A1 45 
A2 35 
A3 80.000 

 
 :منفي)(ابعاد

 ابعاد
A1 140 
A2 110 
A3 85.000

 
 :منفي)(نگهداري ةهزين

 نگهداري ةهزين
A1 5.000 
A2 10.000 
A3 30.000 

 
 براي گيرندگانتصميم ديگر برابر دو وزني ،وي باالتر ةتجرب و مركز رئيس نقش به توجه با

 خبرگان) نظرات از( شدهتلفيق زوجي ةمقايس ماتريس ابتدا حل، براي .ايمگرفته نظر در وي
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 .نماييممي استفاده گروهي AHP ةرابط از مهم اين به دستيابي براي .آوريممي تدسبه را

 است. آمده دستبه زير نتايج
 لحاظ دوبار را وي نظرات بايستي مركز، رئيس نظرات برابر دو وزن به توجه با :توجه

 نماييم.
 :هاشاخص زوجي مقايسات

 
شده تلفيق c1 c2 c3 c4 c5 

c1 1.000 1.000 2.711 2.000 2.449
c2 1.000 1.000 2.711 2.000 2.213
c3 0.369 0.369 1.000 0.738 0.816
c4 0.500 0.500 1.355 1.000 1.107
c5 0.408 0.452 1.225 0.904 1.000

 7.59 6.64 9.00 3.32 3.28 مجموع
 

 :شاخص هر حسب بر هاگزينه زوجي مقايسات
 

سرفصل A1 A2 A3 
A1 1.000 0.420 0.236
A2 2.378 1.000 0.553
A3 4.229 1.807 1.000

7.608 مجموع 3.228 1.790
 

پشتيباني A1 A2 A3 
A1 1.000 3.000 4.243
A2 0.333 1.000 1.225
A3 0.236 0.816 1.000

1.569 مجموع 4.816 6.467
 

 :است آمده ستدبه ماتريس هر براي زير مقادير ميانگين، ةمحاسب و سازيهنجار به از پس
c1 c2 c3 c4 c5 حسابي ميانگين

c1 0.305 0.301 0.301 0.301 0.323 0.306 
c2 0.305 0.301 0.301 0.301 0.292 0.300 
c3 0.113 0.111 0.111 0.111 0.108 0.111 
c4 0.153 0.151 0.151 0.151 0.146 0.150 
c5 0.125 0.136 0.136 0.136 0.132 0.133 

 
 حسابي ميانگين A1 A2 A3 شآموز سرفصل

A1 0.131 0.130 0.132 0.131 
A2 0.313 0.310 0.309 0.311 
A3 0.556 0.560 0.559 0.558 
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 حسابي ميانگين A1 A2 A3 پشتيباني
A1 0.637 0.623 0.656 0.639 
A2 0.212 0.208 0.189 0.203 
A3 0.150 0.170 0.155 0.158 

 
 محاسبات هاشاخص اين بودن منفي به توجه با( داريم نيز يمك يهاشاخص مورد در
 :است) گرفته انجام

 ميانگين(هنجار) قيمت معكوس قيمت قيمت
A1 45 0.022222222 0.351 
A2 35 0.028571429 0.451 
A3 80.000 0.0125 0.197 

مجموع 160.000 0.063 1.000 
 

 ميانگين(هنجار) ابعاد معكوس ابعاد ابعاد
A1 140 0.007142857 0.255115962 
A2 110 0.009090909 0.324693042 
A3 85.000 0.012 0.420190996 

مجموع 335.000 0.028 1.000 
 

نگهداري هزينه ه.ن معكوس ه.ن  ميانگين(هنجار)
A1 5.000 0.200 0.600 
A2 10.000 0.100 0.300 
A3 30.000 0.033 0.100 

45.000 مجموع 0.333 1.000 
 
 زوجي مقايسات ماتريس در )( هاگزينه زوجي مقايسات يهاوزن ماتريس ربض با

  .دهدمي نشان ما به را ترمطلوبة گزين كه آيدمي دستبه زير بردار هاشاخص )(
0.334 A1  

 

0.342 A2 →
0.324 A3

 
 يهاشاخص به توجه با گاهدست سه اين مورد در خبرگان نظرات به توجه با يعني

 و دارد قرار دوم اولويت در ايراني دستگاه است، چيني دستگاه با اول اولويت كننده،تعيين
 .است داده اختصاص خود به را آخر جايگاه نيز ايتاليا ساخت دستگاه

 .شويم مطمئن خبرگان نظرات بودن سازگار از بايستي ،نتيجه اين بودن اتكا قابل براي
.دهيمميانجامايمقايسهيهاماتريسمورددرراازگاريناسنرخ
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 :هاشاخص زوجي ةمقايس ناسازگاري نرخ

 ضرب شاخص هر براي آمده دستبه يهاوزن ماتريس در را زوجي مقايسات ابتداماتريس
 :آيدمي دستبه زير ماتريس .نماييممي

 
1 1.532 
c2 1.501 
c3 0.554 
c4 0.750 
c5 0.665 

 
 .نماييممي تقسيم كدام هر متناظر وزن بر تك تك صورتبه را مقادير اين سپس

 
1.532

 

 

0.306 5.001958868
1.501 0.300 5.001140505
0.554 0.111 = 5.001140505
0.750 0.150 5.001140505
0.665 0.133 5.000786847

 
 برابر كه آوريممي دستبه را ردارب اين عناصر حسابي ميانگين ةرابط از ادامه در

 دستبه را ناسازگاري نرخ پايان در و ناسازگار شاخص آن از پس .باشدمي 001233/5
 .آوريممي

 
 
 
 
 
 

 هاشاخص زوجي مقايسات ماتريس لذا ،است كوچكتر 1/0 از آمده دستبه مقدار چون
 شاخص برحسب هاگزينه جيزو ةمقايس ماتريس مورد در مشابه طريقبه باشد.مي سازگار
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  گيرينتيجه و بحث
 بازمهندسي ضرورت بنيان،دانش اقتصاد در نهادن پاي و صنعتي و سنتي اقتصادهاي از گذر

 اساسي شرطپيش است. نموده آشكار پيش از بيش را توسعه فرآيندهاي و هاروش رويكردها،
 فني يهاآموزش .باشدمي نونگاري و نوانديشي ذهني، واگرايي و توسعه نوني،ك دنياي ةتوسع

 دنيا نوين خدماتي صنايع از يكي و انساني نيروي ةتوسع بنايزير عنوانبه ايحرفه و
 عصر در مهارتي يهاآموزش ةتوسع .باشدنمي گفتهپيش حقايق از فارغ و نبوده پذيراستثناء
 .دهدمي تشكيل را آن اجزاي كه است ميسيست به نونگاهي نيازمند جديدة هزار در و كنوني

 محتاج آن ءاجزا ساير از بيش آموزش، اساس عنوانبه كارگاهي تجهيزات مينأت و تهيه
 و فني آموزش مراكز در آموزشي تجهيزات مينأت روش بر مختصر نگاهي است. توجهي چنين
 حاكميت ميعل هاياستدالل بر شخصي هايقضاوت كه است حقيقت ناي مبين ايحرفه
 جامعه و بخش ناي بر زيادي فيزيكي و رواني مالي، انساني، يهاهزينه نتيجه در و انديافته

 وجود زمينه ناي در كه بزرگي بسيار خالء و مذكور هايواقعيت به توجه با .است شده تحميل
 مينأت براي مناسب روشي ميعل يكيتكن از استفاده با تا گرديد كوشش مقاله ناي در دارد،

  گردد. عنوان ايحرفه و فني يهاآموزش در تجهيزات
 فرآيند اين اعمال از را نتيجه بهترين بتوان شدهباعث AHP يهاويژگي و مزايا امكانات،

 مؤثر پارامترهاي داراي تجهيزات مينأت و تهيه زيرا گرفت، مناسب تجهيزات انتخاب در
 متفاوت نقش علت به آنها مورد در گيريتصميم كه هستند كيفي بعضاً و هپيچيد گوناگون،

 يكسان و برخي بودن كيفي آنها، متفاوت بخشياثر مقدار آموزش، بر پارامترها از كدامهر
 انتخاب مورد در راحتيهب نتوان كه شودمي باعث عناصر ةبقي مورد در سنجش معيار نبودن

 اساس بر ولي كرد، اظهارنظر مختلف مناطق براي مشابه اتتجهيز ميان از مناسب تجهيزات
 تلفيق به سپس و كرد مقايسه دو به دو ابتدا را گوناگون معيارهاي توانمي (AHP)فرآيند

 مشابه مناطق در آن از توانمي كه داد ارائه مدلي آخر در و پرداخت حاصله نتايج كلي
 .كرد استفاده
 ممكن ايحرفه و فني آموزش سازمان در تجهيزات دخري براي روش ناي كارگيريهب در
 محدود ،ايمقايسه يهاشاخص نبود ،محاسبات پيچيدگي جمله از ييهامحدوديت است

 مرتفع براي ذيل پيشنهادات ،لذا باشد. داشته وجود خالقيت كاهش و هاديدگاه نمودن
 گردد:مي ارائه آنها نمودن

 آموزشي پرتال روي بر امكان صورت در و تهيه AHP مسائل حل تخصصي يهاافزارنرم�
 گردد. بارگذاري سازمان

 استخراج هااستان ةكلي فكريهم با زوجي مقايسات يهاشاخص و خبرگان ةنامپرسش�
 شود. رساني روزهب يكبار سال هر و گردد

 با فقط كه هااستان به آن ةارائ و افزارنرم در تجهيزات خريد موضوع كردن فرموله�
 آورد. دستهب را مسائل پاسخ بتوان گذاريدعد

 ستاد و هااستان در تجهيزات مينأت با مرتبط كارشناسان براي آموزشي ةدور برگزاري�
 . AHP تكنيك با آشنايي جهت سازمان
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 براي درسي ريزيبرنامه مناسب الگوي بر تأملي
 اشتغال ايجاد

  1عبدالعظيم علي نيا

 چكيده
 موضوعاتي جمله از مناسب، شغل تصدي درآموختگان دانش موفقيت عدم
 و مسؤوالن انتقاد جدي مورد همواره، اخير هايدهه كه است

 هايديدگاه اجتماعي، معضل اين علل تحليل در .است بوده نظرانصاحب
 تخصص و مهارت صالحيت و عدم برخي دارد؛ وجود مختلفي

 اقتصاد برخي كنند،مي معرفي اصلي عامل عنوانبه راآموختگان دانش
 و تغييرات سرعت برخي و دانندمي مقصر را ناسالم كار بازار و مونتاژ

 سرعت معتقدند اخير ةدست. را امروز جهان در فناوري و دانش تحوالت
 و ارتباطات و تكنولوژي، اطالعات اشاعة ،اقتصادي هايدگرگوني گرفتن
 و لذا كندمي ارزشبي سرعت به را هامهارت مشاغل، شدن متحول
 الزم بلكه د،نباش شغل يك به معطوف گذشته همچون تواندمين هاآموزش

 نيازمورد مشترك و ايپايه هايصالحيت از ايمجموعه پرورش است
 ارتباطي، هايمهارت پذيري،وليتئمس فكري،پذيري انعطاف نظير كار،بازار

 مورد را آفرينيكار و كوشيسخت براي كار، گذاريارزش ،پذيريمخاطره
 هايرويكردي نقد و بررسي ضمن مقاله اين در .دهد قرار توجه
 رويكرد آموزي،حرفه رويكرد شامل اشتغال ايجاد برايريزي برنامه

 و هاصالحيت پرورش رويكرد ظري ون و عملي آموزش سازييكپارچه
 با آن تناسب و شده اشاره اخير رويكرد مزاياي به پايه، هايمهارت
 گذاشته بحث به معاصر دنياية شد تحول حال در كار بازار هايويژگي

اي و استفاده از روش پژوهش در مقاله به صورت كتابخانه  .است شده
 باشد.ميهاي اينترنتي سايت
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 مقدمه 
 به انتقادات ها،دانشگاه و مدارسآموختگان دانش بيكاري نرخ افزايش با ،اخير هايدهه در

 سئوالنم از برخي نارسايي، اين با مقابله براي .است يافته فزوني ميرس آموزش نظام عملكرد
 دنياي و جامعه مقتضيات با را درسي هايبرنامه تدابيري، تخاذإ با اندكوشيده متخصصان و

 هايبخش تقاضاي به آموختگاندانش بيكاري از ممانعت ضمن طريق اين تا بزنند پيوند كار
 از برخي البته. دهند پاسخ متخصص و ماهر انساني نيروي به كشور اقتصادي مختلف

 است آموزشي نظام وظايف جزء اشتغال كه اين اساساً عالي، آموزش نظام در ويژهبه مسئوالن،
 عدم اخير گروه. انددانسته وي اقتصادي هايسياست و دولت متوجه را آن و كرده رد را

 اقتصاد نابساماني و كشور بيمار صنعت متوجه عمدتاً را عالي آموزش آموختگاندانش اشتغال
 اصل دو در نظرانصاحب اكثريت ميان اين در. هادانشگاه كردعمل در ضعف تا اندكرده
 معناست بدين بلكه ،نيست كار وجود عدم معناي به آموختگان،دانش بيكاري: القولندمتفق

 بسياري در كه اين يا و ندارند حرفه تحصيلي را آن در اشتغال توانايي آموختگاناوالً دانش كه
 به دهندمي ترجيح ماآموختگان دانش ولي ،دارد وجود تغالاش و كار هايها، زمينهحوزه از

 هايحل راه و نارسايي دو اين پيرامون در بحث. بمانند استخدام منتظر كار، آفرينش جاي
 .دهدمي تشكيل را حاضر ةمقال اصلي چهارچوب ممكن

 لهأمس طرح
. است بوده ميرس آموزش نظام اهداف از يكي همواره اشتغال براي جوانان سازيآماده

 مثالً. است مطلب همين مؤيد نيز اخير هايدهه در آموزش جهاني رويكردهاي
 عالي تا ابتدايي از آموزشي مؤسسات رسالت بر عموماً يونسكو هاياجالس هاينامهتوصيه

 هاياجالس مثال عنوان به( اندداشته تأكيد مناسب شغل احراز جهت فرد سازيآماده براي
 جهاني كنفرانس گزارش در). 1377 نفيسي از نقل به ـ ژنو 1989 ژنو، 1986 پاريس، 1974

 مورد موضوع اين نيز شد برگزار پاريس در 1998 سال در كه عالي آموزش باب در يونسكو
 و تغييرات كه اقتصادي شرايط در« است آمده گزارش اين 7 ةماد در. است گرفته قرار كيدأت

 هايويژگي از اطالعات، ةارائ و آن بستن كاربه و دانش بر ينتوليد مبت نوين هايشيوه ظهور
 فكري ةلوح سر بايستي جامعه تشكيالت ساير و كار جهان عالي آموزش روابط است. آن

 بايد افراد اين و يابد افزايش آموختگاندانش اشتغال قابليت تا گيرد قرار عالي آموزش
 خود بلكه ،نباشند كار متقاضي تنهانه كه گردد جلب لهأمس اين به پيش از بيش نظرشان

 و آموزشي ريزانبرنامه كه گيردمي قرار بررسي مورد موضوع اين ،ادامه در 1.»شوند آن خالق
 را رويكردهايي چه شغلي، هايصالحيت پرورش هدف تحقق براي مختلف هايدولت درسي

 .آوريم عملبه متوانيمي رويكردها اين از هايياستفاده چه ما و اندكرده تخاذإ

)16ص 1998يونسكو،(.1
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 تحليلي چوب چهار
 و آموزش پيوند براي مختلف الگوهاي و هارويكرد به درسي و آموزشي ريزيبرنامه ادبيات در

 رويكرد سه در را متخصصان نظرات مجموع بتوان رسدمي نظربه. است شده اشاره كار، بازار
 و  نظري و عملي آموزش زيسايكپارچه رويكرد. 2 ،آموزيحرفه رويكرد. 1. كرد بنديدسته

 .پايه هايمهارت و هاصالحيت پرورش رويكرد .3

 آموزيحرفه رويكرد
 به آنها از كه( مستقل و خاص سساتؤم در محض ايحرفه دروس ةارائ به معتقد رويكرد اين
 مدارس، اصلي ةوظيف رويكرد اين در. است) شودمي ياد ايحرفه و فني مدارس نام

 ايرشته به بخشيدن تنوع طريق از هدف اين و است كار و كسب براي نجوانا سازيآماده
 ةده از خصوصاً ايحرفه آموزش رويكرد اين در. شودمي محقق مدارس در ياحرفه و فني

: ابتدايي مقطع .1 1است. مطرح زير تحصيلي مقاطع تمام در و يافت زيادي گسترش 1970
 هايمهارت: عالي مقطع .3 ،ايحرفه هايمهارت تقويت: متوسطه مقطع .2 ،ايحرفه آمادگي

 گرفته قرار هادولت ةاستفاد مورد روش چندين آموزي كهحرفه رويكرد قالب در تخصصي
 .شودمي اشاره اساسي الگوي سه به اجمال به كه 2است

 محورمدرسه الگوي) الف
 سوئد، هايكشور مانند( گيردمي صورت آموزشگاه محيط در آموزيحرفه الگو اين در

 براي جوانان سازيآماده مسئوليت مدرسه اگرچه محورمدرسه الگوي در). آمريكا و انگلستان
 هايآموزش پربارسازي براي نيز صنعت همكاري از آن كنار در دارد، عهده بر را كار دنياي

 .شودمي استفاده مهارتي

 محوركار الگوي) ب
 شغلي هايصالحيت بخشاثر تربيت در كار واقعي محيط اهميت و نقش به ناظر الگو اين

 است برجسته بسيار مهارتي هايآموزش در صنعتي مؤسسات نقش كشورها، برخي در .است
 با. گيردمي صورت كارآموزي طريق از كار واقعي محيط با آشنايي كشورها برخي در و

 بين ترينزديك ارتباط ضمن، در و شودمي باز صنعت به دانشجو وآموز دانش پاي كارآموزي
 در محوركار الگوي مزاياي به توجه با .شودمي برقرار صنايع صاحبان و مدرسه اولياي

 در و شده كشيده نيز عالي آموزش به كار محيط در يادگيري اهميت به توجه اخير هايدهه
 ويسكنسين، دانشگاه مثالً. است شده فعال صنعت با ارتباط مراكز هادانشگاه از بسياري

 هاياستراتژي. است داده اختصاص كاري هايپروژه انجام براي را خاصي مدارس 3ديسونما
 ايجاد .2 ،واقعي دنياي موقعيت در آموزش قراردادن .1 :از عبارتند دانشگاه اين اهداف به نيل

)16،ص1378لوز گرت(. 1
 )1377عزيزي ،1378،خالقي1380نفيسي(. 2

3.Veskonsen , madiesoon 
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 كتب وراي يادگيري هايفرصت ايجاد .3 ،بياورد درس كالس به را خارج دنياي كه آموزشي

 اي.حرفه دنياي مشابه شرايط تحت ميعل تسلط به رسيدن .4 و متعارف درس

 محور كار مدرسه، الگوي) ج
 بر بخشي و مدارس ةعهد بر شغلي هايمهارت و دانش آموزش فرايند از بخشي الگو اين در

 اين در. است آلمان كشور الگو اين ةنمون بارزترين. است صنايع صاحبان و كارفرمايان ةعهد
 بعضاً و پردازندمي شغلي هايصالحيت آموزش به مدارس كنار در عتيصن سساتؤم كشور
 بودن ثرأمت آموزشي، ةحرف الگوهاي ةكلي مشترك وجه .است مدارس از ترمهم آنها نقش
 نظام الگوها، اين در ريزيبرنامه نظام. است جامعه موجود مشاغل از درسي هايبرنامه

 و شودمي تحليل آن اصلي وظايف به مشاغل ابتدا آن اساس بر كه باشدمي محورمهارت
 1.گرددمي تعيين شغلي وظايف انجام براي نياز مورد هايمهارت و هادانش سپس

 آموزيحرفه رويكرد نقد
 ماهيت تغيير آوري،فن و دانش بعد در وسيع و سريع تغييرات به توجه با آموزيحرفه رويكرد
 جورج. است شده مواجه انتقاداتي و هاچالش با.. .و انساني نيروي تقاضاي نوع تغيير مشاغل،
 محض ايحرفه دروس ةارائ مورد در 80و70 ةده در تجربي شواهد بررسي با 3 2پولس ساخارا

 كشورهاي در ميرس آموزش نظام در ايحرفه -فني آموزش خاص و مستقل سساتؤم در
 و تانزانيا ، كينا اردن، ربادوس،با مالزي، چين، آمريكا، جمله از توسعه حال در و يافتهتوسعه
 ةبرنام در ايحرفه دروس گنجاندن كه تصورند اين بر همگان« كه گيردمي نتيجه كلمبيا
 اقتصادي ةتوسع توسعه، راهگشاي حال در كشورهاي ويژههب كشور، هر توسط مدارس درسي
 در گذاريرمايهس كشورها، از بسياري در ،دهدمي نشان مختلف شواهد كه طورهمان اما است،
 تخصصي هايرشته در گذاريسرمايه از تربازدهپر متوسط طوربه سنتي نظري هايرشته
 يك به نسبت فني، ةرشت التحصيلفارغ يك تربيت ةسران ةهزين فزوني از ناشي امر اين. است
 دو هر التحصيلفارغ جذب ميزان كه است حقيقت اين و باشدمي ميعمو ةرشت التحصيلفارغ

 دستمزد كه استدالل اين با همچنين پولس ساخارا .است برابر كامالً كار، بازار در رشته
 به است عالي آموزش ةفايد تقريبي معرف عالي آموزش مختلف هايرشته التحصيالنفارغ

 نتيجه و پردازدمي عالي آموزش مختلف هايرشته التحصيالنفارغ دستمزد سطح ةمقايس
 خالف بر و دارد را دستمزد سطح ترينكم كشاورزي، مانند خرج رپ هايرشته كه گيردمي

)  اجتماعي علوم و حقوق اقتصاد، مانند( مهندسي ـ فني غير هايرشته التحصيالنفارغ انتظار
 آموختگاندانش كارايي عدم .برخوردارند بهتري اقتصادي موقعيت از كشورها از بسياري در

 ارتباط اين در كه تحقيقاتي از بسياري در ايران در يعال و متوسط ةدور در ايحرفه -فني
 در) 1368( آموزشي ريزيبرنامه در مطالعات ةسسؤم. است گرفته قرار كيدأت مورد شده انجام

 :بررسي اين مطابق. كرد بررسي را هاهنرستانآموختگان دانش اشتغال وضعيت ايمطالعه

 )1380 سعيدي و بينقي( . 1
)116 ص ،1371 تربيت و تعليم ةنامفصل(. 2

3. Jorjsakharapols 
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 كه نيست حدي در هاهنرستان آموزش كيفيت كه معتقدند توليدي مراكز مديران
 بين كيفي تفاوت كارفرمايان نظر از .يابند اشتغال مراكز اين در بتوانندآموختگان دانش

 مساعدتر را فنيغير هايديپلمه شرايط غالباً حتي و ندارد وجود فني غير و فني هايديپلمه
 آموختگاندانش از نفر 29731 نمونه روي كه تحقيقي در) 1374( فرشاد مجيد .انددانسته

 در آموختگاندانش درصد 55 كه كرد مشخص ،گرفت صورت ايحرفه_ فني هنرستان
 در ايمطالعه طي) 1375( ميضرغا .دارند اشتغال تحصيلي ةرشت با مرتبطغير مشاغل

 آموختگاندانش درصد 73 حدود كه داد نشان عالي آموزش موختگانآدانش خصوص
 هايرشته درصد 66 حدود و مهندسي هايرشته درصد 75 دودح ايحرفه و فني هايرشته

 شكست عوامل ديگر از. هستند شاغل خدمات بخش در رييگماهي و جنگلداري كشاورزي،
 ةدور در چه حاضر حال در. است نظام اين اجتماعي منزلت كسب عدم اي،حرفه آموزش نظام

 يا ايحرفه و فني هايدوره به ورود عموماً عالي، آموزش نظام دورة در چه و متوسطه
 در كه پذيردمي صورت كساني ميان از جامع دانشگاه كاربرديميعل كارداني هايدوره
 از پس هادانشگاه به ورود اميد به نيز عده اين اكثريت. 1شوندمين  پذيرفته نظري هايرشته
 بتوانند حصيلت از فراغت از پس هم اگر و شوندمي ايحرفه آموزش وارد تحصيالت اتمام
 نظري هايرشتهآموختگان دانش با  ايحرفهغير مشاغل تصاحب سر بر دهند تحصيل ادامه

 تقاضاي با شدهمشاهده عيني نامثبت ميان گويدمي) 1371( پولس ساخارا. كنندمي رقابت
 دليل به اغلب ايحرفه مدارس آموزاندانش .است زيادي تفاوت حرفه يادگيري براي واقعي

 موقعيتي چنين در شوند.مي ايحرفه ةرشت به انتخاب به ناگزير نظري، مدارس به ورود نعم
 يك وجود سبب به ،ايحرفه مدارس ،است توسعه حال در كشورهاي در معمول موفقيت كه

خواهند  شكست شانتحصيلي ةرشت نوع و دهندمي ترجيحآموزان دانش آنچه بين ذاتي تضاد
 .خورد

  نظري و عملي آموزش سازيچهيكپار رويكرد
 مطرح ايحرفه آموزش خاص نظام در اشتغال براي آموزش رويكرد به كه انتقاداتي به توجه با

 مشاغل قلمرو در پيچيده هايمهارت ظهور كه رسيدند باور اين به نظرانصاحب از برخي شد،
 آموزش رويكرد در نظر تجديد مستلزم تكنولوژي و دانش مورد در وسيع و سريع تغييرات و

 بين مرز كه است اين شدهمطرح هايايده محور جديد رويكرد در. است سنتي ايحرفه
 و ايحرفه آموزش سازييكپارچه به معتقدان. شود رنگكم بايد ميعل و ايحرفه هايآموزش
 دروس طريق آن از تا كنندمي مطرح را ايحرفه و فني و نظري دروس سازمانتجديد  نظري،

 ابعاد(  نظر مورد ةحرف يا شغل هايجنبه ةهم بتوانند نيز آموزاندانش و گردند مرتبط هم به
 خود كتاب در) 1991(2بريتون ادوارد نمونه عنوانبه .نمايند درك را) مهارتي ابعاد و دانش
 هايآموزش تنيدگيهمكار، در دنياي به تجربي علوم و رياضيات دادن پيوند عنوان تحت
 توجه اخير هايسال در ،همچنين. دهدمي قرار تأكيد مورد را ايحرفه هايآموزش با نظري
 هايآموزش در را) نظري( متداول درسي هايبرنامه مزاياي از استفاده نظرانصاحب از برخي

 )39 ص 1379نفيسي( .1
2. Advardbryetoon 
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 به توجه مزاياي مورد در) 2000(1لوچ چارلز مثالً. اندداده قرارد توجه مورد مهارتي

 استانداردهاي از كه درسي هايبرنامه ةتوسع و ايجاد است معتقد ارتيمه استانداردهاي
 آموزش كيفيت كه است پتانسيل اين داراي كندمي استفاده اعتماد قابل و روان مهارتي

 درسي ةبرنام هايكوشش هدايت براي نياز مورد اطالعات و بخشد ارتقاء را ميرس و ايحرفه
 و رشد. آوردمي فراهم را صنعت و تجارت بازار هايتكنيك و آوريفن آخرين دستيابي به

 ضمن رويكرد اين در .است رويكرد همين از گرفتهنشأت كاربرديميعل هايآموزش ةتوسع
 ميعل مباني آموزش به ،آموزش اصلي محور عنوانبه شغلي هايمهارت آموزش دادن قرار

 شده تقويت موضوع اين نيز يونسكو اخير هاينامهتوصيه در. شودمي كافي توجه نيز رشته
 براي افراد ميعمو دانش بايد كار، بازار تغيير حال در تقاضاهاي با تطابق براي كه است

 ايرشتهميان و جانبهچند صورتبه مشاغل براي آموزش و يابد ارتقاء آنها فني دانش تكميل
 شوند طراحي طوري تواندمين ايحرفه و فني آموزشي هايبرنامه است شده گفته مثالً. باشد

 پاسخگو كار به اشتغال از پس وظايف از ايمجموعه يا معين شغل يك نيازهاي به دقت با كه
 كه كندمي ايجاد پيش از بيش كار دنياي هايتقاضا سريع تغييرات و پويايي. باشند

 نيروي ،آموزشي نظام اين در 2.بدهد ذهني هايمهارت به را خود جاي يدي هايمهارت
 تحت فرد يعني. يابند دست شغلي مهارت چند به كه شودمي تربيت ايگونهبه انساني

 را شغل با مرتبط مسائل حل توانايي و مهارت و دانش ،اجرايي هايتوانايي بر عالوه آموزش،
 و كره زالندنو، مانند توسعه حال در كشورهاي از برخي بين در الگو اين .استكرده كسب

 است داشته همراه به نيز خوبي نتايج و مطرح فليپين

   پايه ياهمهارت و هاصالحيت آموزش رويكرد
 درسي هايبرنامه قالب در را نظرمورد هايآموزش عمدتاً گذشت، آن شرح كه رويكردي

 آموزش و متوسطه ةدور آن، عملكرد ةحيط ،لذا و دارد نظر مد را دانشگاه و مدارس در مرسوم
 را مطرح ايده اين ايحرفه آموزش ضرورت قبول ضمن نظرانصاحب از برخي اام. است عالي

 يك وجود مستلزم عملي و ميعل هايمهارت در چيرگي بر عالوه شغلي موفقيت كه كردند
 گذاريارزش مثل. است خاص شغل يك وراي كه هست نيز فردي عادات و هامهارت سري
 از برخي ،لذا. ...وپذيري انعطاف ري،پذيپذيري، مخاطرهمسئوليت كار، كسب براي

 كار محيط با انطباق در آنان ضعف به پيش از بيش را دركار افراد موفقيت عدم نظرانصاحب
 به مربوط هايجنبه امروزه ،دليل همين به .كردي كار هايمهارت ندانستن تا اندداده نسبت

 كسب از ترمهم حتي ري،كا زندگي در متقابلشان روابط و كار به نسبت افراد انگيزش
 در بعضاً كه شغلي يهاقابليت آموزش 3.شودمي تلقي كرديكار هايمهارت در هاصالحيت

 شروع كودكي اوايل همان از بايد افتد،مي مذكور آموزشي نظام مصرح غير يا نهايي اهداف
 براي درسي ريزيبرنامه رويكرد درچهارچوب .يابد تعميق باالتر تحصيلي هايپايه در و شود

 متعدي هايصالحيت آموزشي، هايروش اشتغال، نياز مورد ةپاي و ميعمو هايمهارت ايجاد

1. CHarl's loch 
)12 ص 1380 زاده شريعت از نقل به( . 2
)15 ص 1373 لوز گرت( . 3
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 هايمهارت و شغلي شرايط با متناسب تربيت" ةمقال در) 1997( 1آيزنر مثالً. است شده ذكر

 زندگي و شغل و كار براي راآموزان دانش تواندمي هنرها اصول آموزش است معتقد "فردي
 در گيريتصميم توانايي و ظرايف به توجه روابط، درك نظير هاييصالحيت وي كند ادهآم

 اين است معتقد و داندمي الزم شغلي آمادگي براي را شدهتعيين قبل از قواعد غياب
 مهر( شودمي حاصل متعارف مفهوم به ايحرفه تربيت نه و هنري تربيت طريق از هاصالحيت
 در مثالً .اندكرده مطرح را شغلي تربيت در عادات نقش صصانمتخ برخي) 1381،محمدي

 هايمهارت پرورش براي مفيد عادات) 2002( شغلي تربيت در توجه مورد مهارت هفت كتاب
 :است شده معرفي زير قرار به اشتغال و كار بازار در ثرؤم فردي

 در مسئوليت حس ايجادديگران،  با مثبت تعامل و ارتباط ءنفس، ارتقا به اعتماد بردن باال
 احساس بردن اجتماع، باال و مدرسه خانه، با ارتباط در فرد ةشداتخاذ تصميمات برابر

 گيريتصميم مهارت مؤثر، ارتقاء ألةمس حل مهارت بردن العمر، باالمادام يادگيري مسؤوليت
  فردي. رشد اهميت به راجع دانش ارتقاء آموزشي، و فردي مقاصد براي

 كه است معتقد نيز ايحرفه و فني هايآموزش نظرانصاحب از) 9619(2لوئيس
 شخصي، هايها و مهارتنگرش ةتوسع قبيل از هاييزمينه در بايد ايحرفه و فني هايآموزش
 در هاصالحيت اين .كند عمل زايياشتغال هايمهارت و ايرايانه و ارتباطي هايمهارت

 در پژوهشي) 1380( پور شارع محمود مثالً. است شده معين و مشخص نيز داخلي تحقيقات
 بر كيدأت با پژوهش اين .داد انجام جامعه نيازهاي با دانشگاهي هايآموزش ارتباط مورد

 را زير موارد عالي،آموزش آموختگاندانش كانوني هايشايستگي و هاتوانمندي شناسايي
 آوري،جمع قابليت. 1. كندمي معرفي آموختگاندانشمفيد  اشتغال موثر، در عوامل عنوانبه

 با آشنايي. 3، خارجي زبان از گيريبهره توانايي. 2 ،اطالعات تحليل و تجزيه و سازماندهي
 و ارتباط برقراري توانايي. 5، تكنولوژي از استفاده قابليت. 4 ،دانش ةاشاع و توليد ابزارهاي

 ،فرهنگي فهم .7 ،لفمخا عقايد پذيرش و بررسي قابليت .6 ،اطالعات تبادل
 رفتار عناصر به عمل و شناخت .10 ،انديشي محلي توانايي .9 ،لهأمس حل توانايي. 8 

 شغلي انتظارات داشتن. 12 ،تحصيلي رشتة به نسبت مثبت گيريجهت و درك. 11 ،سازماني
 گروهي، روندهاي كار قابليت .14 ،انتقادي تفكر قابليت و كار اخالق و تعهد. 13 ،معقول

 كاهش است؛ اساسي و پايه هايمهارت آموزش رويكرد يدؤم نيز اشتغال جهاني و اريج
 غير هايبخش در اشتغال افزايش خصوصي، بزرگ هايشركت و دولتي بخش در اشتغال
 نياز شغلي، امنيت و ثبات شدن كم جديد، مشاغل ايجاد گرفتن سرعت اقتصادي، متشكل
 نشان و... يدي مشاغل كاهش اطالعاتي، و ارتباطي ظريف هايمهارت و رايانه به فزاينده

 براي فرد كردن آماده در نهايي به» عملي دانش« و »نظري دانش« راهبردهاي كه دهدمي
 هايمهارت آموزش جديد راهبردهاي است الزم و است ناتوان شغلي تحوالت با رويارويي

 هايمهارت هايآموزش يگاهجا و ضرورت كنوني دنياي در كه ديگري عامل .شود اتخاذ شغلي
 در آفرينكار افراد نقش به توجه است، بخشيده قوت را اشتغال نياز مورد ةپاي و ميعمو

 كار و كسب خلق به تغيير، عامل عنوانبه آفرينيكار ،كليطوربه. است كشور اقتصادي ةتوسع

1. Ayenz 
2. Looyes 
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 پيشرفت هب مربوط مطالعات در كه شودمي اطالق هاي كوچكگروه يا فرد توسط جديد

 حيات تداوم و تضمين عامل ترينمهم كه است شده مشخص بزرگ هايسازمان و هاشركت
 از بيش كه است بوده جديد هايروش و هافرايند به محصوالت، خلق و ابداع نوآوري، آنان
 افراد هايويژگي مورد كه تحقيقاتي در. است آفرينكار كاركنان و مديران وجود مديون همه

 آنها پرورش كه است شده مشخص متعددي هايويژگي ،است گرفته صورت كارآفرين
 آموزش ةزمين در كه محققاني است. كودكي هايسال اولين از آموزشي ةبرنام وجود مستلزم

 انتخاب يك عنوانبه كارآفريني ارتقاء با بايد مدارس معتقدند ،اندكرده مطالعه كارآفريني
 ،نيستند كارآفريني روح داراي معلمان كه كنندمي انتقاد نآنا. كنند آغاز را خود كار شغلي

 كهاين نتيجه. هستند فعاليت مشغول يافتهسازمان بسيار نظام يك معموالً در كه چرا
 1آفرين. كار عنوانبه نه و بنگرند بالقوه كاركنان عنوانبه را خود مايلند نيز آموزاندانش

  زااشتغال درسي ةمبرنا راهنماي خطوط ترسيم و گيرينتيجه
 آمديكار دوران كه است واقعيت اين گوياي جهان در كار بازار و اقتصاد اندازهايچشم�

 بهترين شرايط اين در. است آمده سر به انساني نيروي تقاضاي مبناي بر ريزيبرنامه
 پرورش و هاآموزش در كيفيت ةاشاع سطوح، ةهم در و هاآموزش انواع در رويكرد
 پذيري،اجتماع انتقادي، تفكر پذيري،انعطاف نظير كار، بازار مناسب هايخصلت
 گيريجهت عنوانبه خالقيت، و كارآفريني كوشي،سخت كار، و كسب براي گذاريارزش
 .است اجرايي هايشيوه و هابرنامه ةكلي در اصلي

 دانش كار و ايحرفه ـ فني هايآموزش متوسطه سطح در كه اين بر مبني فعلي مرزبندي�
 عهده بر را آموزيحرفه مسؤوليت كاربرديميعل هايدوره ، عالي آموزش سطح در و

 تحصيلي هايرشته ةكلي درسي هايبرنامهاست  الزم و است مردود كامالً ديدگاهي دارند،
 .شوند مجدد ندهيسازما اشتغال ايجاد رويكرد با
 ،لذا .است يدي كارهاي جامان در انسان جايبه ماشين جانشيني از حاكي مشاغل روند�

 كاسته يدي هايمهارت آموزش غلظت ميزان از بايد درسي هايبرنامه در رسدمي نظربه
 به بايد گذاريسرمايه اولويت لذا. شود افزوده ذهني هايمهارتآموزش به مقابل در و

 .شود داده ميعمو پرورش و آموزش
 بخشيتنوع عدم رسدمي نظربه كار، بازار با دانشگاه و مدرسه پيوند ضرورت بر كيدأت با�

 از تركلي نسبتاً بنديدسته و كاربرديميعل و ايحرفه و فني هايرشته به حد از بيش
 تغيير با كه هاييمهارت يعني پايه و مشترك ايحرفه هايمهارت بر تكيه و مشاغل
 ايجاد از تريناسبم روش باشد، داشته را جديدتر مشاغل در اشتغال قابليت فرد ،مشاغل

 هاآموزش شدن تخصصي درجة بر باالتر  مقاطع در است بديهي. باشد متعددي هايرشته
 .شودمي افزوده

 زا،اشتغال آموزش مناسب الگوي ترسيم براي ،اندكرده تصريح نظرانصاحب كه گونههمان�
 هر انيسازم و فردي ابعاد در سياسي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي مشخصات به توجه

 )182 ص 1380 دارياني، پور احمد(. 1
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 سوئد كشور در مدارس در آموزيحرفه الگوي كهاين المثلفي .زدمي را اول حرف كشور
 .باشد بخشاثر نيز كشورها ساير در كه نيست مفهوم اين به الزاماً ،است داده مثبت پاسخ

 و كشورها ساير هاينظام ةمطالع آموزيحرفه مناسب الگوي به دستيابي براي لذا
 است. ضروري داخلي شرايط به توجه اب آنها سازيميبو

. است آموزشي نظام از زداييتمركز زا،الغاشت هايآموزش ةتوسع هايساختزير از يكي�
 كمتريميقو تنوع از ايران با مقايسه در كه اروپايي كشورهاي در حتي موضوع اين

 .است كيدأت مورد برخوردارند،

 منابع
 .پرديس انتشارات: تهران. الگوها نظريات، تعاريف، آفريني، كار .)1380( محمود پور، احمد

 هـاي دوره درسي ةبرنام طراحي نظام بررسي .)1380( محمود ،رضواني سعيدي و تقي بينقي،
 كـاربرد  ملي همايش مقاالت مجموعه. مناسب الگوي ةارائ و كاربرديميعل عالي آموزش

 .1380 آبان 3و2 اراك عالي، آموزش در آموزشي تكنولوژي
 مقـاالت  مجموعـه  .كـار  محيط و آموزشي مراكز  ارتباط هايالگو). 1378( اصغر علي ،خالقي

 .1378 اسـفند  10/11 كـاربردي، مـي عل هـاي آمـوزش  تحليل و بررسي همايش دومين
 .پايا انتشارات تهران، 

 اعظـم  علـي  ةترجمـ . درسـي  ةبرنامـ  در آموزشي ةحرف جايگاه .)1371( جورج پولس، ساخارا
 .29 ة، شمار1371 بهار تربيت، و تعليم ةنامبيگي، فصل محمد

 طـرح  گـزارش . جامعـه  نيازهـاي  با دانشگاهي هايآموزش ارتباط .)1380( محمود ،پور شارع
 .عالي آموزش ريزيبرنامه و پژوهش ةمؤسس تهران، پژوهشي،

 و فنـي  ايهآموزش ةبرنام در تحول ضرورت و آينده هايچالش .)1380( مهدي زاده، شريعت
 .34 ةشمار ،آموزشي ةنامپژوهش تربيت، و تعليم ة، پژوهشكدايحرفه

 و هـا روش بررسـي  ضـرورت : اقتصـادي  ةتوسـع  و آموزش ارتباط). 1377( اهللا نعمت ، عزيزي
 ةشـمار  ،تربيـت  و تعلـيم  ةنامـ فصـل  .كـار  بازار به آموزشي نظام اتصال نوين راهكارهاي

 .56 و 55 مسلسل
 علـي  ةموردي، ترجم ةمطالع هفت از تلفيقي گذار،درحال ايحرفه آموزش .)1373( لوز،گرت

 .مدرسه انتشارات تهران، بيگي، محمد اعظم
 تربيت ةمقال .اندازهاچشم و رويكردها ،هاگاهدرسي، نظر ة، برنام)1381( محمود محمدي، مهر

 ،تهران اميني،  محمد ةترجم آيزنر، ، تأليففردي هايمهارت و شغلي شرايط با متناسب
 .18سمت، ص  انتشارات

 بـازار  و پـرورش  و آموزش هاينظام ارتباط هاينارسايي بررسي). 1379( عبدالحسين نفيسي،
 .مدرسه انتشارات اصالحي، تهران، هايحل راه ةارائ و كار

 هـاي نامهتوصيه پنجم، مجموعه 1400 ايران پرورش و آموزش .)1377( عبدالحسين ،نفيسي
 .تربيت و تعليم ةپژوهشكد ،، تهرانپرورش و آموزش ةدربار الملليبين مجامع

 روي پـيش  هـاي چـالش  و ايحرفه و فني آموزش هايرويكرد). 1380( عبدالحسين ،نفيسي
 .تربيت و تعليم ةپژوهشكد ،1380 فروردين 34 ةشمار آموزشي ةنامپژوهش. آن
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 ،)1371(جاوداني حميد ةآينده، ترجم قرن براي عالي آموزش جهاني يةبيان). 1998( يونسكو

 .عالي آموزش ريزيبرنامه و پژوهش سسةؤم تهران،
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 ةتوسع هايپروژه عملكرد بهبود در دانش مديريت نقش تحليل
 ايحرفه و فني آموزش مركز موردي: ةمطالع ي،تكنولوژيك

 زهك شهرستان
 1قاسمي محمد دكتر

 2ميرشكار نرجس

 چكيده
 ،ديگر سوي از .نمود نخواهد تصديق را سازماني ةتوسع و عملكرد بهبود دانش، مديريت

 منظوربه است، ايپروژه اطالعات كسب اصلي منابع از يكي عنوانبه كه تكنولوژيك يهاپروژه
 دانش مديريت از فراواني هايبهره تواندمي ها،سازمان ضعف و قوت نقاط ارزيابي و بررسي

 خواهد ناپذيرجبران ضايعات و خسارات موجب مواردي در توانمندي اين فقدان بساچه و ببرد
 مديريت بهبود در دانش مديريت ثيرأت نمودن پيدا اب هك رسدمي نظربه ضروري ،لذا شد.

 اصلي هدف گردد. پيشنهاد هاييپروژه چنين بهبود براي راهكارهايي تكنولوژيك، يهاپروژه
 و فني سازمان در پروژهدانش مديريت هايشاخص عملكرد وضعيت تحليل تحقيق، ناي

 ةتوسع يهاپروژه عملكرد هبودب بر دانش مديريت اثرات تعيين و زهك شهرستان ايحرفه
 كارآموزان و كارشناسان مديران، ةكلي را پژوهش ناي آماري ةجامع .باشدمي تكنولوژيك

 توزيع و نمونه حجم تعيين از پس .دهندمي تشكيل زهك شهرستان ايحرفه و فني سازمان
 بررسي گرفت. قرار هاتحليل مبناي كامل ةنامپرسش 285 نهايت در تحقيق، ةنامپرسش
 در دانش مديريت سازيپياده عوامل از دسته سه كه بود ناي از حاكي تحقيق هايفرضيه

 كه مالي بعد فقط و دارند قرار مطلوبي وضعيت در زهك شهرستان ايحرفه و فني سازمان
 در باشد،مي سازمان مالي هايشاخص بهبود در دانش مديريت سيستم كارگيريهب معنايبه

 را مطلوبي وضعيت نيز پروژه مديريت بعد شش ،ديگر سوي از ندارد. قرار مناسبي وضعيت
 دو بين كه است آن از حاكي تحقيق متغيرهاي همبستگي تحليل نتايج اند.كرده تجربه
 سطح و پيرسون همبستگي در 0,158 ضريب با و درصد 99 اطمينان سطح در متغير،
 ارتباط وجود عدم اما ،دارد وجود معناداري و مثبت ةرابط كندال همبستگي در 0,217
 در است. بوده مشهود نتايج در نيز پروژه مديريت عملكرد با مالي و فرآيندها ابعاد بين معنادار

 شده ارائه كاربردي پيشنهاداتي بررسي، مورد متغيرهاي در سازمان وضعيت بهبود براي انتها
 است.

 و فني آموزش انسازم ولوژيك،تكن ةتوسع هايپروژه دانش، مديريت :يكليد واژگان
 ايحرفه

 دانشگاه سيستان، بلوچستان، . دانشيار دانشگاه سيستان و1
Email:mghasemi35@yahoo.com           

 امالك شهرستان زابل، و اسناد ثبت ةادار . كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد،2
Email:mirshekar.narjes@yahoo.com                                                      
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 مقدمه
 )،2011 ،1همكاران و واالس( ارزش جاداي و رقابتي مزيت مهم منبع يك عنوانبه دانش

 براي كنندهتعيين عاملي كلي طوربه و كليدي هايشايستگي ةتوسع براي ضروري عنصري
 آشنا آن با هاشركت كه را دانشي ن،اي بر عالوه است. شده شناخته جهاني آمال با هاشركت

 كه را دانشي ن،اي بر عالوه باشد.مي دقيق مديريت نيازمند كه است پويا منبعي شوند،مي
 بديهي باشد.مي دقيق مديريت نيازمند كه است پويا منبعي شوند،مي آشنا آن با هاشركت
 ندهند، انجام ايشيپيم خود، دانشي هايدارايي ارزيابي ةزمين در هاسازمان كه مادامي است،

 و باتوم النگ( نمود نخواهد تصديق را سازماني ةتوسع و عملكرد بهبود دانش، مديريت
 تمايالت تجاري، هايرقابت افزايش ةواسطبه اقتصادي جريانات ).2009 ،2چوريدس

 شده تخصصي تكنولوژي، وسيع ةتوسع و خدمات و محصوالت تقارب و همگوني ها،سازمان
 پويايي، محيط چنين در ذاتي اطمينان عدم و ريسك ).2009 ،3 همكاران و هانيش( است

 چنين در ذاتي اطمينان عدم و ريسك است. داده افزايش را سازماني دانش مديريت اهميت
 كه است ذكر به الزم است. داده افزايش را سازماني دانش مديريت اهميت پويايي، محيط

 اداري و علمي ةجامع در كه است مباحثي ترين يزانگبحث از يكي ما كشور در دانش مديريت
 ةپديد ما، كشور دولتي بخش در دهدمي نشان اجمالي مطالعات شود.مي تهپرداخ بدان

 تمركز مديران تجارب سازيمستند و پنهان دانش استخراج ةجنب بر بيشتر دانش مديريت
 توليد منظوربه دانش دكاربر بر خصوصي بخش در دانش مديريت اجراي كهحاليدر .ابديمي

 مسير فوق اهداف از هريك به يابيدست چه اگر دارد. كيدأت جديد خدمات ةارائ يا محصوالت
 از تبعيت مستلزم حال عين در اما است، برخوردار خود خاص شرايط از و داشته ايجداگانه
 ةتوسع و تيرقاب مزيت كسب به نهايت در هاپروژه در را دانش مديريت اجراي كه است اصولي

 يافتهتوسعه هايكشور در گذشته، ةده در ).22 ص. ،1386 زاده،حسن( نمايد منجر سازماني
 هايسازمان از توجهي قابل طوربه فكري ةسرماي يا نامحسوس يهاسرمايه به فزاينده توجه

 ،4همكاران و اوون( است يافته گسترش محورپروژه هايسازمان سمت به دولتي و خصوصي
 همچنين و سازماني دانش پايش و رهبري دهي،سازمان ريزي،برنامه ضرورت امر ناي ).2004

 را باشد داشته بخشياثر و كارايي كه ايگونهبه درست دانش به دسترسي فرآيند مديريت
 سوي از رساند.مي يدأيت به را حاضر پژوهش انجام ضرورت لهأمس همين كه دهدمي نشان
 از و ايپروژه اطالعات كسب اصلي منابع از يكي عنوانبه كه ولوژيكتكن يهاپروژه ،ديگر

 و قوت نقاط ارزيابي و بررسي منظوربه است، تخصصي كامالً و پيچيده مهم، يهاسيستم
 اين فقدان بسا چه و ببرد دانش مديريت از فراواني يهابهره تواندمي ها،سازمان ضعف

 و آنانتاتموال( شد خواهد ناپذيرجبران يعاتضا و خسارات موجب مواردي در توانمندي
 بهبود در دانش مديريت ثيرأت نمودن پيدا با كه رسدمي نظر به ضروري ،لذا ).2008 ،5كانونگو

1. Wallace et al 
2. Longbottom & Chourides 
3. Hanisch et al 
4. Owen et al 
5.Anantatmula & Kanungo 
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 ناي .گردد پيشنهاد هاييپروژه چنين بهبود براي راهكارهايي تكنولوژيك، يهاپروژه مديريت
 يهاپروژه مبناي بر كه هاييشركت يانم ناي در است. شده طراحي هدف همين با مطالعه
 نو معناي به پروژه يك بودن موقت ذات دارند. تربحراني وضعيتي مشغولند، فعاليت به موقت
 شود برافراشته نو طرحي بايد پروژه هر در نكهاي و است گذشته ةسابق فراموشي و شدن

 به هاپروژه در خطاها ينبيشتر تا گرددمي باعث لهأمس همين  ).2003 ،1همكاران و كاسوي(
 همكاران، و صارمي( دهد رخ آمده، وجودهب تغييرات و گذشته از گرفتن درس عدم علت

 دانش مديريت استانداردهاي از استفاده با صريح دانش به ضمني دانش تبديل با كه )1388
 رستيد به را نشده بينيپيش و شده بينيپيش تغييرات و كرد غلبه مشكل ناي بر توانمي

 دانش مديريت هايشاخص عملكرد وضعيت تحليل به تحقيق ناي رو، همين از .كرد مديريت
 بهبود بر دانش مديريت اثرات تعيين و زهك شهرستان ايحرفه و فني سازمان در پروژه

 براي را عملي راهنمايي تا پرداخت خواهد تكنولوژيك ةتوسع يهاپروژه عملكرد
  آورد. فراهم سازمان ناي اندركاراندست

 پژوهش ةپيشين بررسي
 اركان و ابعاد تمام كه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، تحوالت ةفزايند روند با همزمان
 هايسازمان و است آورده پديد را جديدي انتظارات و داده قرار تأثير تحت را هاسازمان
 و مديران يفوظا و نقش است، كرده هدايت ايپروژه هايسازمان سمت به را ايوظيفه
به هاسازمان در بنيادي تحوالت اخير، هايدهه طي است. شده دگرگون شدتبه نيز رهبران

 نويني مديريتي هايمهارت و هاروش اصول، پيدايش موجب تحوالت ناي و است آمده وجود
 دانش امروزه .)2002 ,2ويلسون( است پروژه در دانش مديريت آنها ترينمهم از يكي كه شده

 يهاپروژه در رقابتي منبع و دارايي يك عنوانبه و استراتژيك و ارزشمند منبع يك عنوانبه
 اقتصادي و مناسب كيفيت با خدمات و محصوالت ةارائ و باشدمي مطرح هاسازمان در موقت
 افرازه،( است ممكننا و سخت امري ارزشمند منبع ناي از صحيح استفاده و مديريت بدون

 شرايط در هاشركت موفقيت عوامل ترينمهم از يكي موقت يهاپروژه دانش ريتمدي ).1382
 از شماري امروزه كه است حدي به موضوع اين اهميت است. اطالعات عصر و رقابتي

 نيز و سازمان فكري ةسرماي ةمنزلبه و كنندمي گيرياندازه را خود  پروژهدانش ها،سازمان
 ).1384 موسوي،( كنندمي منعكس خود هايگزارش در هاشركت بنديدرجه براي شاخصي

 در هستند. پروژه به توجه با كارشان دادن سازمان حال در هاشركت اغلب راستا، همين در
 هاياستراتژي ميان در كار و كسب قبول قابل استراتژي يك پروژه بر مبتني كارهاي ،واقع
 رقابتي محيط در ).2004 ,3وهمكاران اون( استشده هاشركت براي موجود، كاروكسبة بالقو

 جهت امروزه و دارد وجود هاپروژه در سريع نتايج ةارائ جهت در زيادي بسيار فشار امروز،
 نظر در متعددي عوامل بايد شده،تعيين پيش از اهداف به دستيابي در پروژه يك موفقيت

 يكة حيط در مؤثر دانش يتمدير به تعهد كلي طور به ).1381 پرور،سبزه(شوندگرفته

1. Kasvi et al 
2. Wilson 
3. Owen et al 
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 شماربه رقابتي مزيت حفظ و جاداي قوي ابزار عنوانبه پروژه بر مبتني كارو كسب استرتژي

 ةزمين در را دانش مديريت مباني كه حياتي عوامل تا است تالش ناي در حاضر،ة مقال رود.مي
 هاسازمان اغلب كند. بررسي و شناسايي ورزدمي ممانعت يا كندمي تسهيل پروژه مديريت

 را فردي به منحصر خدمت يا محصول تا گيرندمي عهدهبه را ها)پروژه( موقتي هايتالش
 پروژه چندين با همزمان پروژه، بر مبتني هايسازمان اغلب و )PMI, 2002( كنند جاداي

 آنها در دانش مديريت و يادگيري اهميت تا شودمي باعث امر همين و هستند درگير
 پيوسته، و منظم ساختار يك جاداي با تا دارد سعي پروژه مديريت كند. پيدا نمود وچنداند

 لحاظ به پروژه مديريت دهد. افزايش را پروژه هايفعاليت اجراي كارايي و اثربخشي
 ابزار پرتغيير، هايمحيط با رويارويي و پيچيده هايفعاليت اجراي جهت هايشتوانايي

 نكهاي بر عالوه دارند عقيده محققين رود.مي شماربه امروزي هاينسازما براي توانمندي
 مهندسي بودن، عمراني از اعم آنها ماهيت بر مبتني  هاپروژه  در مديريتي هايفعاليت اجراي
 و صنعت سازمان، دانش مديريت بر حاكم فرهنگ بلكه است، ... و بودن تحقيقاتي بودن،
 داريمعني آزمون .درصدد1)2003 وگرافورد، موريتي( رددا نقش آن اجراي در نيز جامعه
 صنايع در دانش مديريت هايقابليت  افزايش در دانش انتقال و حفظ اجتماعي عوامل

 در دانش يادگيري و انتقال خذ،أ فرايند كه است ناي تحقيقة عمدة يافت باشد.مي ساختمان
 اهميت و ارزش بر كه دارد بستگي عياجتما كارهاي و الگوها به شدتبه پروژه هايموقعيت

ة توسع به مقاله ناي كند.مي تأكيد دانش مديريت براي اجتماع بر مبتني رويكرد يك خذأ
 مديران كه عملي پيشنهاد هيچ اما كند،مي كمك پروژه هايمحيط در دانش مديريت نظريه
 و برسنن( دهندنمي رائها، كنند اداره و توزيع خلق، را دانش تا كارگيرندهب بتوانند پروژه

 ادغام هايروش بهبود و توسعه در فزاينده عالقة مطالعات، اين به توجه با2).2003 همكاران،
 و هاحلراه همة تا است الزم بيشتري تحقيقات دارد. وجود پروژه مديريت و دانش مديريت
 را پروژه يريتمد از پشتيباني در دانش مديريت مباني موفق اجراي براي موردنياز مفاهيم

 يهاپروژه بررسي با و دادند انجام سعودي عربستان در مشابهي تحقيق  كنيم. درك بهتر
 ساخت، پيمانكاران ديد از كردند. فهرست را تاخيرات اين دليل 56 بزرگ، ساختماني

 يدأيت و سازيآماده  پروژه، دانش مديريت به مربوط مشكالت خيرات،أت اين داليل ترينمهم
 از است. بوده طراحي تغييرات و كارفرما يهاپرداخت پيمانكاران، كندي كارگاهي، يهانقشه
ة نشدتعريف روابط و كارفرما گيريتصميم كندي و نقدينگي مشكالت، مهندسان ديد

 رآزموده،كا افراد مخصوصاً و افراد كمبود طراحي، اشكاالت كارفرماها؛ ديد از و پيمانكاران،
 )2005 همكاران، و اصف( باشند.مي خيرأت عوامل ترينمهم

 پژوهش روش
 جهت گيرد.مي قرار كاربردي نوع از و پيمايشي – تحليلي تحقيقاتة دست در تحقيق اين

 استنباطي آمار دانش، مديريت ارزيابي هايشاخص شناسايي و متغيرها ثيرأت ميزان بررسي
 جهت شد. خواهد استفاده استانداردة نامپرسش دو از تحقيق ناي در است. شده گرفته كاربه

1. Muriithi & Crawford 
2. Bresnen et al 
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 استاندارد بعدي 9ة نامپرسش از بررسي مورد سازمان در پروژه مديريت وضعيت سنجش
 آن تحليل براي شاخص 39 داراي كه گرددمي استفاده )PMBOK( پروژهدانش مديريت

 دانش مديريت بعدي 4ة نامپرسش نيز دانش مديريت وضعيت سنجش جهت و باشدمي
 اختيار در با ،نهايت در است. شاخص 27 داراي كه شد خواهد گرفته كاربه1)2001 ندر،برا(

 تحليل به پروژه، مديريت و دانش مديريتة نامپرسش دو در موجود وضعيت امتيازات داشتن
 ناي در پرداخت. خواهيم كندال و پيرسون همبستگي هايآزمونة استفاد با آنها ارتباط

 ايحرفه و فني سازمان كارآموزان و كارشناسان مديران، زياد دتعدا دليل به پژوهش
 دليل به، ديگر سوي از شد. استفاده محدود ةجامع در گيرينمونه روش از زهك، شهرستان

 در نكهاي به توجه با نمود. استفاده سرشماري روش از تواننمي آماري، هايآزمون انجام
 تعيين جهت باشد،مي نفر 1400 حدود در همطالع مورد آمارية جامع حجم حاضر پژوهش
ة نامپرسش، منظوربدين گرديد. استفاده مقدماتي گيرينمونه يك از جامعه معيار انحراف
 و فني سازمان كارآموزان و كارشناسان مديران، از نفر 43 بين تصادفي صورتبه تحقيق
 هاينامهپرسش االتؤس معيار انحراف بررسي نتايج گرديد. توزيع زهك شهرستان ايحرفه

 باشد.مي 0,471 با برابر جامعه در معيار انحراف بيشترين كه بود ناي از حاكي پژوهش
 سطح در شده برآوردة نمون حجم حداكثر آمده،دستهب معيار انحراف بهتوجه  با، بنابراين
 285 عدادت نهايتاً ،نامهپرسش توزيع از بعد كه باشدمي نفر 274  با برابر درصد 5 خطاي
  گرفت. قرار هاتحليل مبناي كاملة نامپرسش
 روايي و پايايي ،SPSS افزارنرم از استفاده با و تحقيق هاينامهپرسش هايداده داشتن با
 استاندارد صورتهب تحقيق هاينامهپرسش آنكه وجود با گرفت. قرار بررسي مورد تحقيق ابزار
 در آنكه دليل به اما است، رسيده اثبات به پيشين يقاتتحق در آن پايايي و روايي و است بوده

 آلفاي ضريب بپيمايد. را مراحل ناي مجدد بايد، است گرفته قرار استفاده مورد جديد محيطي
ة نامپرسش براي و 0,935 سطح در دانش مديريت سازيپيادهة نامپرسش براي كرونباخ
 سطح در ترتيب به بردارينمونه كفايت آزمون است. بوده 0,957 معادل نيز پروژه مديريت
 عاملي بارهاي، همچنين است. رسانده اثبات به را روايي از بااليي سطح نيز 0,851 و 0,944
 شاخصي هيچ حذف به نياز، ترتيب بدين و اندداشته قرار بااليي حد در همگي نيز هاشاخص

 عاملي تحليل از توانمي صورتي در است، ذكر به الزم شود.نمي احساس هانامهپرسش از
 كه )1373 آذر،( گردد توزيع نامهپرسش ها،شاخص برابر دو تعداد به حداقل كه نمود استفاده

 تعداد برابر 7 حداقل نامهپرسش دو هر در شدهگردآورية نامپرسش تعداد تحقيق، ناي در
 و گرفت قرار دأييت مورد تحقيق ابزار باالي پايايي و روايي مرحله، ناي تا است. بوده هاشاخص
 خت.پردا نامهپرسش ابعاد بر منطبق فرضيات آزمون به توانمي اكنون

 

1. Brander 
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 تحقيق هاييافته

 دانش مديريت موجود وضعيتة نامپرسش آماري هايآزمون
 بودن نرمال عدم يا بودن نرمال به نسبت تا است ضروري آماري، تحليل هرگونه انجام از پيش
 اسميرنوف كولموگروف آزمون از بايد كارناي انجام براي نماييم. حاصل ناطمينا هاداده توزيع

ة نامپرسش در هاداده توزيع ،121معادل معناداري سطح و نتايج اساس بر نماييم. استفاده
 هايآزمون از بايد كارة ادام در و باشدمي نرمال صورتبه دانش مديريت موجود وضعيت

 به مربوط هاداده تحليل نتايج قسمت، ناي در نماييم. استفاده اهداده تحليل براي پارامتريك
 بعد و مالي بعد مشتري، بعد فرآيندها، بعد يعني، دانش مديريتة چهارگان ابعاد از هريك

 استفاده با هاداده تحليل از حاصل نتايج اول، قسمت در شد. خواهد بيان نوآوري و يادگيري
 گيرد.مي قرار بررسي مورد شدهطراحي فرض اساس بر و استيودنت -تي ةطرف يك آزمون از
 بايد آماري كتب اساس بر است، بوده ايگزينه 7 طيف مبناي بر ةنامپرسش نكهايبه توجه با

 بگيريم. نظر در 4 عدد سختگيرانه صورت به را آزمون مورد مقدار همان يا ميانگين
 و فني سازمان در يندها،فرآ بعد در دانش مديريت سازيپياده عوامل :1 ةفرضي
  دارد. قرار مطلوب وضعيت در زهك، شهرستان ايحرفه
 .گرديد طراحي زير شكل به آماري فرض فرضيه، ناي بررسي براي

  .باشدنمي مطلوب وضعيت در فرآيندها، بعد در دانش مديريت سازيپياده عوامل
4: ��H   

 : باشدمي مطلوب وضعيت در فرآيندها، بعد در دانش مديريت سازيپياده عوامل
    4:1 �H       

 )2( جدول در آن هاييافته كه رفت كاربه استيودنت -تي ةطرفيك آزمون ةفرضي ناي آزمون جهت
 است. شده داده نشان

   فرآيندها بعد در اول ةفرضي از برآمده يهايافته .1 جدول
One-Sample Test 

 Test Value = 4 
 T df Sig.(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
 Lower Upper 

فرآيندها بعد -
3.137 284 .002 -.27597 -.4497 .1022 

- مشتري بعد
2.127 284 .035 -.17922 .3456 .0128 

596. مالي بعد 284 .552 .04638 -.1075 -.2003 
و يادگيري بعد

 نوآوري
-

2.600 284 .010 -.21299 .3748 .0511 

 
 مديريت سازيپياده عوامل از دسته سه كه بود ناي از حاكي تحقيق هايفرضيه بررسي

 بعد فقط و دارند قرار مطلوبي وضعيت در زهك شهرستان ايحرفه و فني سازمان در دانش
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 سازمان مالي هايشاخص بهبود در انشد مديريت سيستم كارگيريهب معنايبه كه مالي
   ندارد. قرار مناسبي وضعيت در باشد،مي

 يا است يكسان عوامل دسته چهار ناي ثيرأت ميزان ايآ كه است باقي الؤس ناي جاي حال
 ةفرضي شد. گرفته كاربه 1انوا واريانس تحليل آماري روش الؤس ناي به دهيپاسخ براي خير؟

 باشد:مي زير صورتبه مونآز ناي با متناسب
 وجود داريمعني تفاوت دانش مديريت سازيپياده ابعاد دسته چهار ثيرأت ميزان بين

:4321                                                                    ندارد.  ����H 
 دارد. وجود داريمعني وتتفا دانش مديريت سازيپياده ابعاد دسته چهار ثيرأت ميزان بين

   43211 :  ���H 
 بين ،%95 اطمينان سطح در كه است ناي از حاكي واريانس تحليل از حاصل نتايج
 شهرستان ايحرفه و فني سازمان در دانش مديريت سازيپياده عوامل واريانس و ميانگين

 دارد. وجود معناداري اختالف زهك،

 پروژه مديريت موجود وضعيت ةمناپرسش آماري هايآزمون
 كه گيرد قرار آزمون مورد پروژه مديريت ابعاد از هريك وضعيت تا است الزم نيز ادامه در
 توزيع نتايج، با مطابق و باشدمي اسميرنوف كولموگروف آزمون انجام اول، گام نيز بارناي

  .بود خواهند كار مبناي پارامتريك هايآزمون و بوده نرمال هاداده
 تي آزمون از ،زهك شهرستان ايحرفه و فني سازمان در پروژه مديريت وضعيت بررسي براي

  .نماييممي استفاده استيودنت
 در پروژه، يكپارچگي مديريت بعد به مربوط پروژه مديريت عوامل :نمونه ةفرضي

  دارد. قرار مناسبي وضعيت در زهك، شهرستان ايحرفه و فني سازمان
 گرديد. طراحي زير شكل به آماري فرض فرضيه، ناي بررسي براي

 مناسبي وضعيت در پروژه، يكپارچگي مديريت بعد به مربوط پروژه مديريت عوامل
 .باشدنمي

 4: ��H   
 مناسبي وضعيت در پروژه، يكپارچگي مديريت بعد به مربوط پروژه مديريت عوامل

  .باشدمي
4:1 �H        

 

1. ANOVA 
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 پروژه مديريت ةنامپرسش ابعاد ةكلي براي استيودنت تي آزمون .2 جدول

One-Sample Test 
 Test Value = 4 

 ابعاد
T df Sig.(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
 Lower Upper 

 مديريت
 يكپارچگي

 پروژه
-2.347 284 .020 -.21158 -.3896 .0335 

 مديريت
پروژه محدوده -2.017 284 .045 -.18669 -.3696 .0038 

 زمان مديريت
284 141.- پروژه .888 -.01391 -.2087 -.1809 

 هزينه مديريت
284 472.- پروژه .000 -.04257 .2209 .1357 

 مديريت
284 1.601- پروژه كيفيت .112 -.16667 -.3724 -.0391 

 منابع مديريت
284 2.443 پروژه نسانيا .016 .25974 .0497 .4697 

 مديريت
پروژه ارتباطات 2.248 284 .026 .23377 .0284 .4392 

 مديريت
پروژه ريسك 1.274 284 .204 .14935 -.0822 -.3809 

 مديريت
پروژه تداركات -1.439 284 .007 -.13871 .1139 .2097 

 
 وضعيت در ،باشندمي 0,05 از كمتر داريمعنا سطح داراي كه ابعادي باال، جدول در

 براي آنووا آزمون نيز ادامه در گيرند.مي قرار دسته ناي در بعد شش كه دارند قرار مناسبي
 زير شرح به نيز آزمون ناية فرضي گرفت. خواهد انجام هاگروه بين اختالف وجود تعيين

  باشد.مي
  ندارد. وجود داريمعني تفاوت پروژه مديريت ابعاد دسته نه ثيرأت ميزان بين

987654321:  ���������H 
  ندارد. وجود داريمعني تفاوت پروژه مديريت ابعاد دسته نه ثيرأت ميزان بين

 9876543211 :  ��������H 
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 پروژه مديريت ةنامپرسش ابعاد واريانس تحليل از حاصل يهايافته
 و ميانگين بين ،%95 اطمينان سطح در كه است ناي از حاكي واريانس تحليل از حاصل نتايج

 معناداري اختالف زهك، شهرستان ايحرفه و فني سازمان در پروژه مديريت ابعاد واريانس
  دارد. وجود

 پژوهش اصلي متغيرهاي بين همبستگي تحليل
 ضرايب از بايد ،است بوده نرمال ،نامهپرسش دو هر در هاداده توزيع نكهاي به توجه با

 مورد تحقيق نايدر پيرسون همبستگي ضريب كه نمود استفاده پارامتريك همبستگي
 مورد نيز كندال آزمون اصلي، فرضيات در نتايج دوچندان دقت براي و گيردمي قرار استفاده
 مديريت سازيپياده بين همبستگي آزمون نتايج ،اول بخش در گرفت. خواهد قرار تحليل
 مديريت ابعاد از هريك براي بعدي بخش در و كلي رطوبه پروژه مديريت عملكرد و دانش
  شد. خواهد داده نشان جداگانه صورتبه دانش

 و دانش مديريت سازيپياده بين كلّي كندال و پيرسون همبستگي تحليل
 تكنولوژي پروژه مديريت عملكرد

 ضريب با و درصد 99 اطمينان سطح در تحقيق، متغير دو بين كه است آن از حاكي نتايج
 معناداري و مثبت ةرابط كندال همبستگي در 0,217 سطح و پيرسون همبستگي در 0,158

  شود.مي واقع يدأيت مورد تحقيق اول ةفرضي ترتيب بدين و دارد وجود

 مديريت عملكرد و فرآيندها بعد بين كندال و پيرسون همبستگي تحليل
 تكنولوژي ةپروژ
 در 0,060 سطح و پيرسون همبستگي در 0,108 سطح در متغير، دو نايبين اگرچه

 5 و درصد 1 خطاي سطح در رابطه ناي اما گردد،مي مشاهده اندكي ةرابط كندال همبستگي
 شود.مي رد دوم ةفرضي و باشدنمي معنادار درصد

 مديريت عملكرد و مشتري بعد بين كندال و پيرسون همبستگي تحليل
 تكنولوژي پروژه

 ضريب با و درصد 95 اطمينان سطح در تحقيق، متغير دو نبي كه است آن از حاكي نتايج
 معناداري و مثبت ةرابط كندال همبستگي در 0,137 سطح و پيرسون همبستگي در 0,214

  شود.مي واقع يدأيت مورد تحقيق سوم ةفرضي ترتيب بدين و دارد وجود

 پروژه مديريت عملكرد و مالي بعد بين كندال و پيرسون همبستگي تحليل
 نولوژيتك

 همبستگي در 28 سطح و پيرسون همبستگي در 16 سطح در متغير، دو ناي بين اگرچه
 درصد 5 و درصد 1 خطاي سطح در رابطه ناي اما ميگردد، مشاهده اندكي ةرابط كندال
 شود.مي رد چهارم ةفرضي و باشدنمي معنادار
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 عملكرد و نوآوري و يادگيري بين كندال و پيرسون همبستگي تحليل

 تكنولوژي ةپروژ مديريت
 ضريب با و درصد 99 اطمينان سطح در تحقيق، متغير دو بين كه است آن از حاكي نتايج

 معناداري و مثبت ةرابط كندال همبستگي در 0,201 سطح و پيرسون همبستگي در 0,247
  شود.مي واقع يدأيت مورد تحقيق پنجم ةفرضي ترتيب بدين و دارد وجود
 

 
 تكنولوژي ةپروژ مديريت ابعاد و دانش مديريت بين كندال و پيرسون مبستگيه تحليل .3جدول

 كيفيت هزينه زمان محدوده يكپارچگي متغير
پيرسونكندالپيرسونكندالپيرسونكندالپيرسونكندالپيرسونكندال

 مديريت
0,017**0,3710,218**0,1100,415*0,0930,174**0,3150,3270,161 دانش

 P-0,2060,1980,0000,000 0,0460,0190,0060,003 0,0010,000مقدار
 است معنادار 05/0 سطح در *                  است معنادار 01/0 سطح در **

 

 متغير
 منابع
 تداركات ريسك ارتباطات انساني

 پيرسونكندال پيرسونكندالپيرسونكندال پيرسونكندال
0,162**0,1580,107**0,0670,133*0,2150,082**0,174دانش مديريت
 P- 0,0000,000 0,0410,0260,0000,000 0,0000,000مقدار

 است معنادار 05/0 سطح در *                  است معنادار 01/0 سطح در **

 گيرينتيجه و بحث
 سطح در كه بود ناي از حاكي نتايج تحقيق، اصلي متغير دو بين يهمبستگ آزمون انجام با

 همبستگي در 217. سطح و پيرسون همبستگي در 0,158 بضري با و درصد 99 اطمينان
 مثبت رابطة تكنولوژي توسعه ةپروژ مديريت عملكرد و دانش مديريت سازيپياده بين كندال

 ايحرفه و فني سازمان مديران تحقيق، هايهداد آوريجمع هنگام در دارد. وجود معناداري و
 اشتراك دانش، مديريت راه سر بر اصلي موانع از يكي كه بودند معتقد همواره زهك شهرستان

 تا دانش، اشتراك هاياستراتژي طريق از را مشكل ناي توانمي باشد.مي اطالعات ناكافي
 اشتراك فرايند طريق از مؤثر و آمدكار شكل به تواندمي سازماني نشدا زيرا ،نمود رفع حدي
 مورد سازمان هايبخش ديگر در دانش اين كه هنگاميشود. توزيع سازمان سطح در دانش

 و فرخاتميان( .شد خواهد منجر نيز سازماني عملكرد ءارتقا و بهبود به گيرد، قرار استفاده
 اندنموده پيشنهاد انيسازم دانش اشتراك براي را راهكارهايي خود ةمقال در )1386 پريرخ،

 است افراد از ايشبكه دانش جتماعاتا است. دانش اجتماعات جاداي آنها ترينمهم از يكي كه
 كار به ،دانشي ةوزـح آن در و داشته مشتركي ةعالق ،خاص رقابتي يا دانشي ةحوز يك در كه
 عملكردها بهترين از داده پايگاه ايجاد ،همچنين دارند. يلتما يكديگر از يادگيري و يكديگر با
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 هايگروه در شركت مسئله/ حل جلسات برگزاري رسمي/ هايشستن ،كاري هايتجربه و

 باشد.مي حوزه ناي هايروش ساير از كارآموزي افراد/ ميان غيررسمي هايتعامل بحث/
 وضعيت از دانش مديريت مالي بعد عوامل گرديد، مشاهده كه گونههمان ،ديگر سوي از

 مديريت منفي نگرش نيز آن اصلي دليل و اندنبوده برخوردار بررسي مورد شركت در مناسبي
 در دانش مديريت سازيپياده  عدم و دانش مديريت مالي هايتوانايي به نسبت سازمان ارشد

 خود ةدغدغ بزرگترين همواره بررسي، مورد شركت كاركنان و است سازمان مالي فرآيندهاي
 دانش مديريت بر مبتني سازماني مالي فرآيندهاي نوسازي رايب مديريت حمايت عدم را

 بردن بين از براي است. تغيير مقابل در مقاومت همان موضوع، ناية ريش كه دانستندمي
 هايمقاومت تواند مي كه هاييراه از يكي شود،مي ثبات به تمايل باعث كه عواملي يا منابع
 ارزشمند چيزي مقاومت، شدن كم ازاي در كه ستا اين دببر بين از را تغيير راه سر بر بالقوه

 در شود. برشمرده شودمي افراد حاصل راه اين از كه را منافعي يا و شود داده افراد آن به
 شك بدون داد، نشان را دانش مديريت بر مبتني مالي ارزش مديران، به بتوان كه صورتي
 گرديد. خواهد رفع لهأمس ينا از عمده بخشي

 منابع
 مـديريت،  دانش رفتاري، -مديريتي هايپژوهش در فرضيات آماري تبيين ).1373(عادل آذر،

 .1373 پاييز ،26 ةشمار تهران، دانشگاه مديريت ةدانشكد انتشارات
 رسـاني اطـالع  مركز دانش، مديريت در جامع اطالعات كيفيت مديريت ).1382( عباس افرازه،

 ران.اي معادن و صنايع وزارت
 ةنامپايان ايران، اسالمي جمهوري دولت در دانش مديريت بررسي ).1385( محمد ه،زاد حسن

 مشهد. فردوسي دانشگاه شناسي،روان و تربيتي علوم ةدانشكد كتابداري، دكتراي
 گـذاري اشـتراك  بـه  بسـترهاي  و وضـعيت  بررسي ).1386( مهري ،پريرخ و پريسا ،فرخاتميان

 تاكـه  و نوناكـا  الگـوي  بـا  انطبـاق  در رضـوي  قدس نآستا يهاكتابخانه سازمان در دانش
-212 صفحات ،40 مسلسل ،10 جلد ،4 ةشمار ،رسانياطالع و كتابداري ةنامفصل ،اوچي
177. 

 بـه  گـام  روش بـه  پروژه كنترل كاربردي و درسي مرجع ترينكامل ).1381( مجيد پرور،سبزه
 خانيران. انتشارات گام،
 مـديريت  در سـازماني  بلـوغ  ).1388( محمدرضـا  افشـاري،  .،مـيالد  ابتهـاج،  محمود.، صارمي،

 مـديريت  هـاي كـاوش  ،سـاخت  و مهندسي يهاشركت انجمن در ميداني ةمطالع :هاپروژه
   .45-59 صفحات ،1 ةشمار اول، سال بازرگاني،

 .19-26 صفحات .46 ةشمار تربيت، و  اصالح ةمجل دانش. مديريت ).1384( عباس موسوي،
 مـديريت  وضـعيت  ارزيـابي  ).1389( نازنين نادري، و محمدابراهيم پورزندي، زاد،مهر مينويي،

 حسـابداري  ةنامـ فصـل  تاليا)، شركت موردي: ةمطالع( نوناكاتاكوچي مدل اساس بر دانش
 .49-58 صفحات چهارم، ةشمار سوم، سال مديريت،
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 فني آموزش كل ةادار مربيان ضعف عوامل بررسي و تحليل
 انگليسي زبان يادگيري مهارت دراي حرفه و

 مهناز نجيب زاده وامق آبادي1

 چكيده
 كارگيريبه در ضعفاي، حرفه فني آموزش ةادار مربيان مشكالت ترينمهم از يكي

 ترينمهم ضعف، اين يابيريشه و تحليل براي است؛ انگليسي زبان هايمهارت
 يهامهارت مدرسين و خارجي يهازبان آموزش متخصصان كه گذارثيرأت هايلفهؤم

 اين گذاريثيرأت ميزان سپس و مشخصاند كرده كيدأت آنها بر انگليسي، زبان
 بي عوامل ترينمهم«ازاند عبارتها لفهؤم اين. شد بررسي مربيان ضعف درها، لفهؤم

 كارآمدي و مفيد ميزان« »انگليسي زبان مهارت رشد و ييادگير در مربيان نشاطي
 به مربوط دروس ةارائي هاشيوه كارآمدي ميزان« »موجود آموزشي استانداردهاي

ي هاروش كارآمدي ميزان« »آن ماهيت و مربيان ةانگيز ميزان« »انگليسي زبان
 ارآمديك ميزان« و كلي صورتبه »مربيان نشاط بردن باال براي اساتيد تدريس

 صورتبه مهم، مهارت يك عنوانبه »گفتاري مهارت به مربوط تدريسي هاروش
ها، داده تحليل ةشيو و نامهپرسش تحقيق، ابزار پيمايش، تحقيق، روش. خاص

 از بسياري خالف بر كه دهدمي نشان پژوهش اين ةنتيج. است تحليلي – توصيفي
 اين بلكه نيستند، انگيزهبي انگليسي نزبا مهارت يادگيري به نسبت مربيانها، گمان

نشاطي بي اين مهم عوامل از. رودمي شماربه انگيزگيبي اشتباه به كه است نشاطيبي
 استفاده« و »مناسب استانداردهاي فقدان« »تدريس نامناسبي هاروش«ضعف و

 .است مناسب گفتاري فنون از نكردن
 

 انگيزه، انگليسي، زبان آموزش و نيزبا هايمهارت زبان، آموزش :يكليد واژگان
 .تدريس يادگيري، روش
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 مقدمه
با ها نياز انسان ةواسطزبان در اجتماعات انساني و در زندگي گروهي و روابط اجتماعي، به

گوناگوني به خود گرفت. ي هايكديگر پديد آمد و در يك تحول طوالني چند هزار ساله، شكل
تواند وسايل ارتباط فرهنگي، ميگشايد و ميدر برابر چشمان بشر اي تازهي هاهر زباني افق

المللي به اقتصادي، اجتماعي و سياسي گردد. زبان انگليسي نيز كه به عنوان زبان بين ميعل
ارتباطي بين ملل گوناگون است. از اين جهت است كه زبان را  ةرسميت شناخته شده، وسيل

ن ايجاد آترين نقش به اعتقاد برخي از زبان شناسان، مهم كهاند رفتاري اجتماعي دانسته
انساني گرفته شود، تمدن و فرهنگ بشر  ةاگر زبان از جامع .)1380فر، (نوشين ارتباط است

تعليم و  ةآموزش فراگيري زبان در عرص ،بنابراين .شودمينابود و اجتماع از سير خود منحرف 
امروزه با توجه به پيشرفت علم و فناوري و تحوالت تربيت از اولويت خاصي برخوردار است. 

در  ،المللي و اصلي شناخته شده است. از اين روعنوان زبان بينپي در پي، زبان انگليسي به
كننده براي تجارت، سياست، اقتصاد و فناوري و علوم جديد، زبان، عاملي هدايت ةهزار

ري زبان انگليسي به دليل پيشرفت محسوب شده و مورد نياز جهانيان است. گسترش فراگي
ي هامختلف و نياز به آگاه شدن آنها از طريق رسانهي هاافزون فناوري و علوم در زمينهروز

زبان انگليسي از طريق  ةتوسع ةوسيلجمعي يك امر ضروري است. حاصل شدن اين امر به
ياز به آموزش ويژه مدرس زبان دوم ن پذير و ميسر است وتدريس اصولي آن در كشور امكان

حاضر و  ة). ده72ص  ،2002كارتر، نونان، ( ان را داردببراي آموختن چگونگي تدريس اين ز
قرن گذشته با تمام آنچه از تاريخ شناخته شده تفاوت دارد. تغييراتي بسيار عميق و وسيع نيم

ته است. ديگر ثير گذاشأهاي بشر تن هرگز در گذشته ديده نشده، بر تمام فعاليتآكه مشابه 
معلمان به متعلمان  ةوسيلثابت و اطالعات مندرج بهي هاآموزش متكي بر انتقال درس مايه

). نبايد فراموش كرد كه 141، 1388(عباسي،  منفعل و براي حال و آينده مناسب نيست
كنند و هر فرايند تدريس بايد هم شاگرد و هم مياز افراد تدريس اي معلمان به مجموعه

 ). 1381مارتون، ( تر و بارورتر سازدرا از نظر احساسي غني معلم
چيزي كه در مورد يادگيري زبان اهميت دارد استفاده و كاربرد از آن است و آگاهي از 

). البته 2000(انگلستون، لزوم آموزش و كاربرد زبان انگليسي براي هر كسي ضروري است
عواملي مثل نگرش و عاليق  ،تنشان كرده اسرط) خا1981( طور كه ريورزهمان
درسي، نياز اجتماع، طرز تفكر معلم و روش تدريس وي در اين امر ي هاآموزان، برنامهدانش

اخير در آموزش زبان ي ها). با وجود تحوالتي كه طي سال1388عباسي، ( باشدميثر ؤم
بسياري مواجه  وجود آمده است، آموزش اين زبان همچنان با مشكالتانگليسي در ايران به

زباني انگليسي اشاره كرد. ي هاتوان به مشكالت بخش آموزش مهارتمياست، از جمله 
متعدد دچار مشكالت فراواني در ي هادانشجويان اين رشته حتي بعد از گذراندن دوره

تدريس زبان، وضعيت  ةهستند. شكي نيست كه عواملي چون شيوها كارگيري اين مهارتبه
اي ثير گذارند. بديهي است كه هيچ مطالعهأستانداردها، و .... در اين مسئله بسيار تو اها كتاب

مهم و  ةلفؤبه بررسي چند م ،روگذار را بررسي كند، از اينثيرأتواند تمام جزئيات عوامل تمين
زباني پرداخته خواهد شد كه هم مورد توجه متخصصان ي هاگذار و يادگيري مهارتثيرأت
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زبان انگليسي در ي هابه مهارت خارجي است و هم مدرسان دروس مرتبطي هانآموزش زبا

گذار بر ضعف دانشجويان ثيرأترين عوامل تعنوان مهمبهها خود با نگارنده، بر آني هامصاحبه
 از: اند عبارتها لفهؤاين م .اندكيد كردهأزباني تي هاگيري مهارتكاردر به

نشاطي ترين عوامل بيمهم استاد:ي هاالؤمربوط به س كليي هالفهؤالف: م
زباني، ميزان مفيد كارآمدي استانداردهاي آموزشي ي هادانشجويان در يادگيري رشد مهارت

 زباني. ي هادروس مربوط به مهارت ةارائي هاموجود و ميزان كارآمدي شيوه
 ةميزان انگيز مندان):كار( دانشجوياني هاالؤكلي مربوط به سي هالفهؤب: م

تدريس استاد براي باال بردن نشاط ي هاميزان كارآمدي روش، دانشجويان و ماهيت آن
تدريس مربوط به مهارت گفتاري به ي هاصورت كلي و ميزان كارآمدي روشدانشجويان به

 عنوان يك مهارت مهم، به صورت خاص و ميزان مفيد بودن استانداردهاي آموزشي. 
 گذار ديگرثيرأتي هالفهؤشده به معني انكار ميادي هالفهؤكيد بر مأر است كه تشايان ذك

پذير در اين مقاله امكانها آن ةنيست. بلكه موارد بسيار ديگري وجود دارد كه گنجاندن هم
 االت زير پاسخ دهد: ؤشده به سذكري هالفهؤكوشد با توجه به ممينيست. اين پژوهش 

گانه، كمتر توسط كارآموزان در آموزش چهاري هايك از مهارتداماز نظر استاد، ك.1
 تر هستند؟ شود و كارآموزان در آن ضعيفميزبان انگليسي استفاده 

 زباني از نظر استاد كدامند؟ ي هانشاطي كارآموزان در يادگيري و رشد مهارتترين عوامل بيمهم.2
 زباني از نظر استاد چقدر است؟ ي هامهارتدروس مربوط به  ةارائي هاميزان كارآمدي روش.3
 ميزان مناسب بودن استانداردهاي آموزشي موجود، از نظر استاد و كارآموزان چقدر است؟ .4
زباني براي باال بردن ي هاتدريس دروس مربوط به مهارتي هااز نظر كارآموزان، روش.5

 چه ميزان كارآمدند؟ ، نشاط و شادابي يادگيري آنان
يس دروس مربوط به مهارت گفتاري تدري هاارآموزان، ميزان كارآمدي روشاز نظر ك.6

 قدر است ؟ چ
موزان، در مجموع، عوامل اصلي ضعيف آشده از استادان و كارمطرحي هاالؤبا توجه به س.7

 زباني چيست؟ي هاكارگيري مهارتكارآموزان در به

 پژوهشي ةپيشين
و راهكارها و  21جهاني در يادگيري زبان در قرن  در مورد تمايالتاي در اين زمينه مقاله

چاپ رسيده به كه توسط خانم دكتر سارا الين ايتون نوشته است كه انتشارات انات، ها ضعف
ديگر ي هاهاي امروزه با قديم كرده است كه روشاست. در اين مقاله به بررسي تفاوت كالس

صورت استفاده از زبان و دانش فرهنگي صورت مجزا گرامر و حفظ كردن نيستند بلكه به به
عنوان ابزاري جهت ارتباط و اتصال با بقيه در كره خاكي هستند و اين كه تكنولوژي، به

محور ديگر از تاريخ معلمي هادر هم نورديده است و كالس مرزهاي جغرافيايي و فيزيكي را
 .اندگذشته
آموزان اددهي درس زبان انگليسي دانشديگري در اين زمينه در رابطه با مشكالت ي ةمقال

باشد. در اين تحقيق به بررسي ميمهوش عباسي  ةاز ديدگاه دبيران شهر اصفهان نوشت
پردازد و نقش و دخالت عوامل فردي، ميمشكالت ياددهي و يادگيري درس زبان انگليسي 
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 سازد.مياجتماعي در ايجاد مشكالت ياددهي و يادگيري را مشخص  -آموزشي و فرهنگي

آموزان اصفهان از ديدگاه دبيران مشكالت درسي و يادگيري درس زبان انگليسي دانش
سال جامع عموم انساني. دانش و پژوهش در  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بر

  141-156ص  88تابستان  22 ةشمار ريزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي،برنامه –تربيتي علوم
از آقاي قربانعلي آقا احمدي در رابطه با ارزيابي نگرش دانشجويان نسبت به ديگري  ةمقال

غرب مازندران كه عدم  ميآزاد اسالي هاموردي دانشجويان دانشگاه ةزبان انگليسي كه مطالع
داند و متغيرهاي ميآموز و بخش ديگر به محيط پيرامون او مربوط موفقيت را مربوط به زبان

ي، اجتماعي، شناختي و عاطفي در ايجاد و نگرش و تقويت نگرش مثبت و اي، خانوادگزمينه
علوم اجتماعي، سال اول،  ةنام(پژوهش داند.ميثر ؤقوي نسبت به زبان انگليسي را بسيار م

 ) 84زمستان  4 ةشمار
شده و با مراجعه به نظريات متخصصان آموزش پژوهش حاضر، ضمن توجه به مقاالت ياد

كارگيري ترين عوامل ضعف دانشجويان را در به، سعي كرده است مهمخارجيي هازبان
رسد استفاده از نظريات متخصصان مينظر به ،روزبان انگليسي كشف كند، از اين مهارت

استادان و دانشجويان با ي هاآوري ديدگاهصورت گسترده و جمعخارجي، بهي هاآموزش زبان
نظري (نظريات متخصصان) و  ةگيري با استناد بر دو حوزتكيه بر اين نظريات و سپس، نتيجه

 ةعملي (ديدگاه اساتيد و دانشجويان) از نوآوري اين پژوهش در آموزش زبان انگليسي در ادار
 باشد. مياي حرفهكل آموزش فني و 

 گيري پژوهش آماري و روش نمونه ةروش، جامع
استفاده شده است ها عات و ديدگاهدست آوردن اطالدر اين تحقيق از روش پيمايش براي به

زبان انگليسي  ةزباني در رشتي هاآماري اين تحقيق شامل دو گروه مدرسين مهارت ةجامع
 ةهم .باشدمي(كارمندان) سازمان  مركز تربيت مربي كرج و دانشجوياندر بين نمايندگان 

گيري از . روش نمونهاندرا گذرانيده FL/0001استاندارد ةساعت آموزشي پاي 60دانشجويان 
صورت شده بهمشخصي هااست به تعداد نمونهاي گيري خوشهدانشجويان، روش نمونه

 ةنفر از مدرساني كه نمايند 5نامه ميان آنان تقسيم شد. تصادفي، دانشجو انتخاب و پرسش
ي كه و با شناختاند هاي موجود مشغولداكنون به تدريس استاندارمركز تربيت مربي كرج هم

 نگارنده مقاله از آنان داشتند انتخاب شدند. 
 

 آماري دانشجويان ةتوصيف جامع .1جدول 
 نمونه انتخاب شده از كارمندان 76

مركز ي هاتعداد نمونه
 اروميه

مركز ي هاتعداد نمونه
 كرمان

مركز ابر كوه ي هاتعداد نمونه
 (يزد)

23 33 20 
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 ابزار پژوهش
مشابه  ةنجا كه نمونآاز  ساخته است.محقق ةنامپرسشت در اين تحقيق، ابزار گردآوري اطالعا

شناسان و اين تحقيق وجود نداشت، نگارنده با مطالعات نظريات زبان ةنامپرسشبراي 
اين پژوهش را تهيه كرده است.  ةنامپرسشخارجي، ي هاآموزش زبان ةپردازان حوزنظريه

اساتيد  ةنامپرسشدانشجويان تدارك ديده شده است. ، براي دو گروه استادان و نامهپرسش
از طيف ليكرت  نامهپرسشدر  ال است.ؤس 5دانشجويان داراي  ةنامپرسشال و ؤس 4داراي 

 ةدهندنشان 5ارزش خيلي كم و عدد  ةدهندنشان 1طوري كه عدد به ،استفاده شده است
بررس نظريات اساتيد و  هنامپرسشارزش باال بوده است. شايان ذكر است كه هدف اين 

دانشجويان است و كاركردي شبيه مصاحبه دارد و فقط براي سهولت امر و امكان بررسي 
 ةنامپرسشاستفاده شده است. براي بررسي اعتبار  نامهپرسشتعداد بيشتري از افراد، از ابزار 

بر اساس آن  استفاده شد كهها نفر از آن 20مقدماتي و به تعداد اي دانشجويان از نمونه
 نامهپرسشاعتبار مناسب  ةدهنددست آمد كه نشانبه 0,832ميزان آلفاي كرونباخ برابر با 

است. براي بررسي  0,821اساتيد برابر با ةنامپرسشميزان آلفاي كردنباخ  ،چنيناست. هم
فاده خارجي استي ها، از ديدگاه و نظريات اساتيد و كارشناسان آموزش زباننامهپرسشروائي 
تن از اساتيد و كارشناسان ارسال شد و پس از از اعمال  3براي  نامهپرسشطوري كه شد، به

سنجي اين تغييرات، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع، روش اعتبار ميبا كها، نظري آن
با مفاهيم مورد نظر و با توجه به نظر كارشناسان ها الؤبا تكيه بر مرتبط بودن س نامهپرسش

 اين فن صورت گرفته است. 

 ادبيات نظري تحقيق 
انگيزه و نقش آن در آموزش زبان: انگيزه داشتن يك نياز جسماني يا نياز رواني و اجتماعي 

 ةدارد و معلم زبان در ايجاد انگيزمياست كه شخص را به براي نيل به هدف به حركت وا 
). گاردنر و 20:  1372(گرجيان:  كندميرا ايفا اي آموزان در يادگيري زبان نقش عمدهزبان

 ةاشاره كردند. انگيز» سازگاري ةانگيز«و» ابزاري ةانگيز« ليبرت دو نوع انگيزه تحت عناوين
آموز از يادگيري زبان صرفاً است كه در آن هدف زباناي ادگيري زبان دوم، انگيزهي ابزاري در

ند پيشرفت شغلي است و از سوي اجتماعي و شخصي ماني هامسائلي در رابطه با پيشرفت
آموز آشنايي شود كه در آن، هدف زبانمياطالق  ةسازگاري به نوعي از انگيز ةانگيز ،ديگر

: 1972لمبرت  -گاردنر( .و هويت كاربران زبان مقصد است چه بيشتر با فرهنگ، سنتهر
و چند اند ن پرداختهايجاد انگيزه در زبان آموزاي ها). دورنيه و سينرز به بررسي روش55-70

كنند كه از آن ميان ميعامل كليدي را براي ايجاد انگيزه و باال بردن آن در زبان آموزان بيان 
ان ايجاد ارتباط مناسب با زب« »محيط خوشايند و صميمانه در كالسايجاد و « توان بهمي

ز طريق شركت دادن آموزان انفس به زباندادن اعتماد به« »هاي آنانآموزان و تشويق تالش
هدفمند كردن «و» يسمتنوع در تدري هادر استفاده از روش«» كالسيي هادر بحثها آن

پردازان بر نقش معلم ). نظريه217 – 215: 1998( (دورنيه و سينرز نام برد» يادگيري
: يانكيد دارند (گرجأآموزان تعنوان يك نقش اساسي در ايجاد انگيزه و افزايش آن در زبانبه
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روش  ،در هر وضعيت آموزشي سه عنصر اساسي وجود دارد: معلم ،). در واقع14: 1372

توانيم بر ميزان رغبت او اثر بگذاريم و به اين ترتيب كه سعي مييادگيرنده. ما و  آموزش
 ). 25:  1365(ژيرار، او را برانگيزيم كنيم دائماً

 روش آموزش
 ةشناسي، مانند نظريشناسي و روانت جديد در زباناخير تحت بسياري از نظريا ةدر سه ده

گراي گشتالت و نظريات شناسي كلليدي، مدل توانشي زباني مك من، روانها نقش گراي
نگري و آموزش زبان گرايش بيشتري به كلي هاپياژه، و ويگوتسكي، روش ةگرايانساختار

ي كه در اين دوره مورد توجه قرار . يكي از مباحث كليداندمطابقت با زندگي واقعي داشته
واقع به مطابقت ). اين مفهوم در25 – 1990،80(ويدوسيون  گرفته است موضوع اصالت است

آموز ممكن است رخ آموزشي با آنچه در زندگي واقعي براي يك زباني هامتون و فعاليت
اتيد و ماهيت است كه براي روش تدريس اس ميمهي هادهد، اشاره دارد و يكي از ويژگي

ثير أتر كه تحت تميقديي هاشود. بديهي است كه روشميآموزشي ذكر ي هابسته
صورت مجزا دارند. حال آنكه در مطالب به ةساختارگرايي هستند، گرايش بيشتري به ارائ

آنها  ةكيد عمده بر تركيب اجزاي زباني و ارائأتاند، يي كه اخيراً مورد توجه قرار گرفتههاروش
صورت تلفيقي، زبان به ة). در شيو49 -28:  1994(كومارا و اديولو:  به صورت تلفيقي است

 (كراهنك: شودميرود استعمال ميكار طبيعي بهي هاگونه كه در موقعيتيكپارچه، همان
داند كه ميعنوان يك نظام مجزا ). در حالي كه در تدريس مجزا، زبان را به1987:44-30
و .... است. اين اجزاء مطابق با قواعد نحوي منظم ها اجزائي مانند اصوات، كلمات، واژه داراي
هاي خارجي، بر ضرورت پردازان آموزش زبان). بسياري از نظريه584: 1378(چستن: اند شده

آموزش زبان بايد ي هاكنند. براون معتقد است كه در كالسميكيد أزبان، ت ةيكپارچ
طور جداگانه و مجرد از ختلف با هم انجام پذيرد و آموزش يك مهارت بهمي هافعاليت
ديگر چندان مفيد نيست در نتيجه تلفيق شنيدار با گفتار و خواندن و نوشتار ي هامهارت

 .آموزان در سطوح مختلف يادگيري استتركيبي مناسب براي يادگيري و بسط قدرت زبان
تاري هستيد و گوش دادن و يا خواندن را از آن اگر درصدد رشد كالس نوشتاري و يا گف

 ) 304:  1378(چستن:  خالق خواهد بودحذف كنيد، آن كالس غير واقعي و غير

 پژوهشيي هاتحليل داده
رود و ميكار مربوط به اساتيد: مهارتي كه در آموزش زبان انگليسي كمتر بهي هاتحليل داده

 تر هستند. دانشجويان در آن ضعيف
رود و كارآموزان در آن ميكار چهارگانه، كمتر بهي هايك از مهارتكدام: 1ل اؤس

 تر هستند؟ ضعيف
درصد از استادان، در طرح بااليي مهارت  80دهد كه ميال نشان ؤتجربي اين سي هاداده

عنوان مهارتي كه مورد نياز است و دانشجويان نيز در آن ضعيف هستند مطرح گفتاري را به
درصد هم مهارت نوشتن را  10درصد نيز در سطح باال مهارت شنيداري و  10. كردند

 توجه شده در نظر گرفتند. ها يي كه كمتر به آنها عنوان مهارتبه
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ي هانشاطي كارآموزان در يادگيري رشد مهارتازه در بياندموارد زير تا چه .2ال ؤس

 ثرند؟ ؤاين زبان م ةچهارگان
 .2 ،جايگاه زبان انگليسي در ايران .1ال عبارتند از: ؤگفتار اين سعناصر معنايي هفت 

نگرش دانشجويان نسبت به دشواري  .3 ،نگرش دانشجويان نسبت به كاربرد زبان انگليسي
 .5 ،كنندميرا تدريس ها انگيزگي مدرساني كه اين مهارتبي .4 ،زبانيي هايادگيري مهارت

 نبود استانداردهاي آموزشي مناسب.  .6 و زبانيي هاتدريس مهارتي هاروش
است ها تدريس اين مهارتي هاگذارترين عامل، روشثيرأدهد كه تمينشان ها اين داده

درصد از استادان نيز در سطح  80. اندي دادهأدرصد از استادان در سطوح باال به آن ر 90كه 
درصد نيز بر نگرش  20و اند باال فقدان استانداردهاي آموزشي مناسب را انتخاب كرده

كيد كردند و أزباني در سطح باال تي هادانشجويان نسبت به دشواري يادگيري و رشد مهارت
عناصر با درصدهاي متوسطي توسط استادان انتخاب شدند. با توجه به موارد زير نظر  ةبقي

 خود را در مورد پراكندگي ميان ارائه و تدريس بيان كنيد؟
زباني ي هاپراكندگي سبب رشد نامتوازن مهارت .1ال عبارتند از؟ ؤاين س عناصر معنايي

 .3و  گرددمياين پراكندگي سبب يادگيري بهتر كارآموزان  .2 ،شودميدر كارآموزان 
 گردد. ميصورت يكپارچه بهها شده مانع از تدريس اين مهارتتعيينپراكندگي 

درصد از استادان در سطح بااليي با اين  90اول  دهد كه در گفتارميتجربي نشان ي هاداده
به علت استانداردهاي ها موضوع موافقند كه التزام به پراكندگي در تدريس اين مهارت

درصد در سطح پايين  40در نظر گرفته است و ها شده است كه سازمان براي آنتعيين
ها هر كدام از اين مهارتمعتقد بودند كه اين پراكندگي سبب يادگيري بهتر كارآموزان در 

 ةدرصد استادان در سطح بااليي با اين موضوع موافقند كه اين پراكندگي در ارائ 60شود و مي
 شود. ميزباني در بين كارآموزان ي هادروس سبب رشد نامتوازن مهارت

 :كارآموزان و ماهيت آن ةميزان انگيز :مربوط به كارآموزاني هاتحليل داده
تجربي نشان ي هاداده دانيد؟ميازه ضروري اند زباني را تا چهي هارشد مهارت يادگيري و

را ها درصد از كارآموزان مورد نظر، ضرورت يادگيري و رشد اين مهارت 8/65دهد كه مي
كم درصد از اين كارآموزان به ضرورت بسيار 3/1دانند. در حالي كه فقط ميبسيار باال 

 معتقدند.  هايادگيري اين مهارت
ي هاخود از يادگيري ةمورد انگيز نظر خورد را در، با توجه به موارد زير .2سئوال 

كاربردي بودن زبان  .2 ،ارتباط با اهل فن اين زبان .1زبان انگليسي بيان كنيد؟ ي هامهارت
 ،آشنايي با فرهنگ كشورهاي انگليس زبان .3 ،المللي استانگليسي و اين كه يك زبان بين

 .6 ،ارتقاء شغلي .5 ،استفاده از آن در مواقع ضرورت، مثل سفر به يك كشور انگليسي زبان .4
 .8و انگليسي ي هاعالقه به زبان و متون انگليسي و داستان .7 ،آموختن معلومات جديد

تجربي ي هابخش بودن صحبت كردن به زبان انگليسي، نوشتن و خواندن با آن. دادهلذت
درصد از كارآموزان به ترتيب در  3/89و  8/90دهد كه ميال نشان ؤز اين سدست آمده ابه

خود در فراگيري  ةترين انگيزعنوان مهمسطح بااليي، عالقه به ارتباط با اهل اين زبان را به
درصد از آنان در سطح باال، استفاده از اين زبان در  2/88زباني انتخاب كردند و ي هامهارت

درصد در سطح باال آموختن  9/69درصد در سطح باال، ارتقاء شغلي و  9/82مواقع ضرورت، 
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درصد در سطح باال لذت بخش بودن صحبت كردن، فهميدن، خواندن  9/82معلومات جديد، 

 5/64. درصد در سطح باال كاربردي بودن زبان انگليسي 3/60و نوشتن به زبان انگليسي، 
ترين عنوان مهمكشورهاي انگليسي زبان را بهدرصد نيز در سطح باال آشنايي با فرهنگ 

 . اندزبان انگليسي، اعالم كردهي هاخود در يادگيري و رشد مهارتي هاانگيزه
 تدريس استادان براي باال بردن نشاط كارآموزان ي هاميزان كارآمدي روش 

ازه از ابزارهاي ندا تا چه، زبانيي هامدرسان شما در استاندارد مربوط به مهارت .3ال ؤس
ال ؤ؟ عناصر معنايي شش گفتار اين ساندزير براي افزايش نشاط و شادابي شما استفاده كرده

 عبارتند از : 
ي هااستفاده از روش .2 ،هاكارآموزان در اين مهارتي هاو پيشرفتها تشويق تالش .1

كارآموزان در  شركت دادن .3 ،متنوع در تدريس براي جذب و با نشاط كردن كالس
ي هااستفاده از بسته .6و استفاده از ماهواره  .5 ،استفاده از اينترنت .4 ،كالسيي هابحث

 نوار و ...).  -Cdآموزشي 
كارآموزان در سطح باال و  968/59نشان داد كه در مجموع اي بررسي تحليل داده

رسان از ابزارهاي فوق در سطح پايين ميزان استفاده مد 866/11در سطح متوسط و  166/28
 . اندثر دانستهؤرا براي افزايش كارائي و باال بردن نشاط و جذابيت كالس م

 
 مدرسان از ابزارهاي متنوع براي  ةميزان استفاد .2جدول

 افزايش كارايي و باال بردن نشاط و جذابيت كالس از منظر كارآموزان
 كل درصد درصد پايين درصد متوسط درصد باال

968/59 166/28 866/11 100 
 

مربوط به دو گروه ي هادست آمده از تحليل دادهنتايج بهاي بحث و بررسي مقايسه
نشان داد ، ميزان انگيزه و ماهيت آن ةلفؤمربوط به مي هااستادان و كارآموزان، تحليل داده

گيزه نيستند، انزباني بيي هادانشجويان در يادگيري مهارتها كه بر خالف بسياري از گمان
زبان انگليسي را ي هاخوبي ضرورت يادگيري مهارتبلكه بيشتر كارآموزان بيان كردند كه به

چراكه عالقه به ارتباط با اهل اين  .سازگاري است ةآنها از نوع انگيز ةو انگيزاند درك كرده
توجه به اين كه  زباني است. باي هاآنان براي يادگيري مهارتي هاترين انگيزهزبان از مهم
رسد كه بسياري، در ميبه نظر  ،دانندميانگيزگي را عامل ضعف در يادگيري زبان بسياري بي

اين حقيق و ي هادانند. بر اساس يافتهمينشاطي را از يكديگر جدا نمبحث بي انگيزگي و بي
براي يادگيري  كافي ةجداگانه نگارنده با كارآموزان، بسياري از آنان از انگيزي هامصاحبه
نشاطي و ماللت در ولي همگي از نوعي بي ،برخوردارندها زباني و رشد آني هامهارت

نشاطي و درنتيجه بايد ديد چه عواملي سبب اين بي ،روبرند، از اينمييادگيري خود رنج 
نشاطي كارآموزان، بيشتر استادان ترين عوامل بيمهم ةلفؤضعف كارآموزان شده است. در م

نشاطي دانستند. نبود استانداردهاي ترين عوامل اين بيتدريس ناكارآمد را از مهمي هاوشر
گذارد بود و دو عامل نبود فضاي مناسب جهت تقويت ثيرأمناسب آموزشي دومين عامل ت
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زباني به ترتيب در ي هامهارت گفتاري و نگرش دانشجويان نسبت به يادگيري مهارت

تدريس و ي هافتند. از نظر بيشتر استادان با بهبود عواملي چون روشبعدي قرار گري هارده
ي هاتوان بر نشاط و شادابي دانشجويان افزود. تحليل دادهميكيفيت استانداردهاي آموزش 

استادان هماهنگ است. بيشتر كارآموزان در سطح ي هامربوط به دانشجويان نيز يا ديدگاه
صورت مجزا زباني بهي هادروس مربوط به مهارت ةتيد روش ارائبااليي معتقدند كه از نظر اسا

در كارآموزان شده است و همچنين از نظر بيشتر آنان ها سبب رشد نامتوازن اين مهارت
تر باشد. از نظر بيشتر دانشجويان ميزان تواند سودمندميصورت تلفيقي دروس به ةارائ ةشيو

زباني، براي باال بردن نشاط و ي هاط به مهارتتدريس در دروس مربوي هاكارآمدي روش
ها زبان بر خالف بسياري از گمان ةشادابي يادگيري آنان بسيار باال است و كارآموزان رشت

 ةولي با وجود اين انگيز ،زباني هستندي هاكافي براي يادگيري و رشد مهارت ةداراي انگيز
نشاطي، اين بي ةبرند. نتيجميرنج ها مهارت نشاطي و ماللت در يادگيري اينباال از نوعي بي

 زباني است. ي هاكارگيري مهارتضعف در به
زبان انگليسي ي هاكارگيري مهارتنشاطي و ضعف دانشجويان در بهعوامل مهم بي 

 عبارتند از:
مدرسان از ابزارهايي مثل تشويق،  ةنادرست تدريسي و عدم استفادي هاروش�

گروهي مثل ي هاكالسي و عدم استفاده از رسانهي هار بحثمشاركت كارآموزان د
  .ماهواره اينترنت

  .فقدان استانداردهاي آموزشي مناسب�
  .فقدان يك جو مجازي تكلم به زبان انگليسي در سازمان�
 زباني.ي هادروس مربوط به مهارت ةنشست و پراكندگي ميان تدريس و ارائ�

شده در كالس براي هئاراي هادهد كه تا به حال روشميتدريسي اساتيد نشان ي هاروش
توان گفت يكي از عوامل مي ،روباال بردن نشاط و شادابي آنان ناكارآمد بوده است. از اين

تدريس ناكارآمد مدرسان است. در مورد استانداردهاي ي هانشاطي دانشجويان، روشبي
ها ب بودن و ناكارآمد بودن اين بستهآموزشي، هم بيشتر استادان و دانشجويان بر نامناس

ناكارآمد ي هانشاطي كارآموزان شده است، روشاز عوامل ديگري كه سبب بي كيد داشتند.أت
تدريس دروس مربوط به مهارت گفتاري است و استادان معقتدند كه كارآموزان در اين 

شود ميديگري ي هاجا كه رشد اين مهارت سبب رشد مهارتباشند. از آنميمهارت ضعيف 
غلط تدريس مربوط به اين مهارت از ي هاو روش توجهي به اين مهارتتوان گفت كه بيمي

زباني ي هانشاطي كارآموزان و در نتيجه ضعف آنان در يادگيري و رشد مهارتعوامل مهم بي
گ است خارجي هماهني هاپردازان آموزش زبانبا نظريات بسياري از نظريهها اين داده است.

اساتيد بود، ميزان مفيد بودن  ةنامپرسشمهم كه مخصوص ي هالفهؤو يكي ديگر از م
زباني است و بيشتر استادان در سطوح بااليي ي هادروس مربوط به مهارت ةارائي هاشيوه

زباني كارآموزان ي هاطور مجزا سبب رشد نامتوازن مهارتاين دروس به ةمعتقد بودند كه ارائ
 ت. شده اس
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 گيرينتيجه
ل آموزش ئترين مسابعضي از مهم ةبا توجه به آنچه در بحث ادبيات نظري اين مقاله دربار

 خارجي مطرح شد، نتايج مقاله به شرح ذيل است:ي هازبان
از نظر اساتيد مهارت گفتاري مهارت بسيار مهم و داراي عملكرد بااليي است كه 

نشاطي ترين عوامل بيترند و مهمديگر ضعيف يهادانشجويان در آن نسبت به مهارت
زباني از نظر استادان به ترتيب عبارتند از: ي هادانشجويان در يادگيري و رشد مهارت

نادرست تدريس، فقدان استانداردهاي آموزش مناسب، نبود فضاي مناسب، نگرش ي هاروش
  .زبانيي هادانشجويان نسبت به دشواري يادگيري مهارت

 ارهاكراه
 تجربيات از استفاده و زبانيي هامهارت مدرسين براي آموزشي هايتشكيل كارگاه�

 . خارجيي هازبان مدرسان
 در دانشجويان ضعف اصلي عوامل يابيريشه براي ميداني پژوهشيي هاطرح تصويب�

 . زبانيي هامهارت
 ةحوز پردازاننظريه و شناسانزبان نظريات رعايت با مناسب آموزشي استانداردهاي ليفأت�

 در زباني هامهارت برتر مدرسان جمعي خرد و عقل از استفاده و خارجيي هازبان
  .هادانشگاه و سازمان

زباني و تالش براي تلفيق بيشتر ميان ي هادروس مربوط به مهارت ةارائ ةبازنگري در شيو�
 ارائه و تدريس اين دروس. 

 ةويژه در حوزآموزش زبان انگليسي و به ةزسيس نشريات و مجالت تخصصي در حوأت�
 . ايحرفهزباني در سازمان آموزش فني و ي هاآموزش مهارت

 
 منابع

 ة(تئـوري و عملـي)، ترجمـ    آمـوزش زبـان دوم  ي هـا ) گسترش مهـارت 1378چستن.كنت ( 
 رهنما  ، تهران:1نورمحمدي چ. محمود
: گيتـي ديهـم، تهـران    ةزبان، ترجمـ  شناسي كاربردي و علم آموزش). زبان1365ژيرار، دني.(

   .مركز نشر دانشگاهي
 ةمجلـ » نقش انگيزش در فرايند آموزش و يادگيري زبان انگليسـي ) «1372گرجيان، بهمن، (

   .. بهار29ش  رشد آموزش زبان،
)، انتشـارات دانشـگاه   1381( زهره سـيفوري،  ةهاي تدريس زبان، ترجممارتون، والدمر، روش

 تبريز.  واحد ميآزاد اسال
كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه     ةنامـ پايان» زبان، جنسيت، اجتماع« ، )1380( نوشين فر، وحيد

 علوم انساني. ةفردوسي مشهد، دانشكد
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مبتني ريزي برنامهتغيير فرهنگ سازماني با استفاده از 
كل آموزش فني  ةموردي ادار ةمطالع، بر سناريونويسي

 استان يزداي حرفهو 
 1روح اله دوران

 چكيده
كل آموزش فني و  ةتغيير فرهنگ سازماني ادار ،هدف از تحقيق حاضر

نويسي است. اريومبتني بر سنريزي برنامهاستان يزد با استفاده از اي حرفه
تغيير فرهنگ سازماني براي انطباق با تغييرات محيطي يك موضوع بسيار مهم 

هاست. در حالي كه اين تغيير در اغلب مواد واكنشي است. براي اغلب سازمان
جهت شناخت نقاط ضعف و قوت فرهنگ سازماني موجود و مطلوب از مدل 

ضعف گرايي نقطهشاخص تيم ،بيمطابق با نتايج اين ارزيا. دنيسون استفاده شد
فرهنگي (وضعيت مطلوب) اين  ةترين شاخص در توسعو درعين حال مهم

سپس جهت تغيير فرهنگ سازماني، فرآيند . كل از منظر كاركنان است ةادار
ريزي برنامهمبتني بر سناريو نويسي در مقايسه با روش سنتي ريزي برنامه

هاي فرهنگي ممكن و ها و ويژگيخصعنوان ابزاري فعال براي تحليل شابه
هاي ذهني مشترك اعضاي سازمان (فرهنگ سازمان) از وضع تغيير مدل

  د به وضع مطلوب پيشنهاد مي گردد.موجو
 

 ريزي مبتني بربرنامهي ذهني، هافرهنگ سازماني، مدل:  يكليد واژگان
 .ياسناريونويسي، آموزش فني و حرفه

 
 
 
 
 
 

  
 

 اي استان يزد،كل آموزش فني و حرفه ةارشد مديريت اجرايي و كارشناس مسئول آموزش ادار. كارشناسي1
 Email:ro.douran@gmailcom                                                                                                                       
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 مقدمه
هاي عميق كنيم كه به سرعت در حال تغيير است. دگرگونيا در دنيايي زندگي ميترديد مبي

آوري، آدمي را با افزون علوم و فنروز ةدر بنيادهاي جامعه و تحوالت سريع اجتماعي و توسع
 وضعيتي جديد مواجه ساخته است.

د تعداو  دهندها در محيط متالطم تغيير به حيات خود ادامه ميامروزه سازمان
ي متالطم و پر از هااز عملكرد خود در محيط هاو سازمان ها، شركتهاشماري از دولتانگشت

هاي سازماني، نيازمند تحول موريتأ. تحقق بخشيدن به مآشفتگي كسب و كار راضي هستند
براي تنظيم  ،سازي ساختار و فرآيندهاي سازمان با نيازهاي محيطي است. بنابراينو همگون

 . گ خود را شناسايي و بررسي نمايندها بايد فرهنفرايند تغيير، سازمان ةاهانثر و آگؤم
در دقيق و اصولي هستيم. ريزي برنامهنيازمند  ،براي انجام تغيير و تحول در سازمان

ي قطعي استوار بود، هابينيپيش ةسنتي، كه بيشتر بر پايريزي برنامهي گذشته روش هادهه
توان ميآمد. اما اكنون اين روش ديگر كارائي ندارد. البته نميآب در تا حدود زيادي موفق از 

شايد در بعضي موارد برخي  ،نادرست هستند، در واقع هابينيپيش ةادعا كرد كه هم
بر اين مبنا تهيه  هابينيپيشدرست و دقيق باشند، اما مشكل اينجاست كه اكثر  هابينيپيش

با دنياي امروز  ميان حال خواهد بود و دنياي فردا تفاوت كآينده بسيار شبيه زم شوند كهمي
شايد در افق زماني كوتاه و معيني درست باشند، ولي دير يا زود  هابينيپيشخواهد داشت. 
كننده، ناتواني رهبران و مديران براي درك نشده و غافلگيربينيي پيشهابا ظهور رويداد

يا استخدام  بيني وي پيشهاله بهبود روشأحل اين مستغييرات نوظهور آشكار خواهد شد. راه
ي فراوان در هازيرا نيروهاي متعدد و عدم قطعيت ،تر نيستكارشناسان متخصص

توان نشان داد كه تغييرات بزرگ و چشمگير ميبخشيدن به آينده دخيل هستند. حتي شكل
 أصي خطور نكرده بود. منشاند كه به ذهن هيچ متخصيي به وقوع پيوستههادر عرصه معموالً

به هر حال بايد اذعان كرد . چنين تغييراتي خارج از مرزهاي محيط متعارف كسب و كار است
گذشته و  ةاساس مطالعي قطعي كه فقط برهابينيپيشكه آينده ثابت و پايدار نيست و 

 هاو شركت ها، سازمانهاشوند، جوابگوي نيازهاي رهبران و مديران ارشد دولتميتاريخ تهيه 
سناريو براي پاسخگوئي به  ةپاي برريزي برنامهاستراتژيك نيست. روش ريزي برنامههنگام 

عنوان ابزاري فعال براي انجام تغيير فرهنگ و به گذاردمييي پا به ميدان هاچنين نياز
 . گرددمي سازماني پيشنهاد

 اهميت موضوع
توان با بررسي زواياي آن، به ي است كه ميتأثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حد

ها و نگرش اعضاي سازمان پي برد و واكنش احتمالي آنان چگونگي رفتار، احساسات، ديدگاه
بيني و هدايت كرد. با اهرم فرهنگ سازماني، به را در قبال تحوالت مورد نظر، ارزيابي، پيش

هاي جديد را در سازمان پايدار يگيرتوان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهتسادگي مي
 .كرد
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اي را براي تفكر ي قابل مالحظههاگذشته چالش ةتغييرات پويا در ده ،از سوي ديگر

مجبور به تطابق با  ءها براي بقابا توجه به اينكه سازمانو  مديريت سنتي روشن ساخته است
به رهبران و مديران  سناريو روشي براي كمك ةبر پايريزي برنامه ،تغييرات محيط هستند

ريزي باشد. به كمك برنامهميي مختلف، هاآينده، و يا بهتر بگوئيم آينده ةهنگام تفكر دربار
يي كه شايد در آينده باعث دگرگوني هاي بحراني، يعني رويدادهاعدم قطعيت يسناريو ةبرپاي

و مديران قرار در كانون توجه رهبران  ،و تحول اساسي دولت، سازمان و كسب و كار شوند
ي ادراكي رهبران و مديران هنگام هاگيرد. اين روش براي شناخت و درك محدوديتمي

گيري استراتژيك مفيد تصميم ي بديل و نهايتاًهاآينده ةشناخت محيط پيراموني، تفكر دربار
 را به فراسوي هاو شركت ها، سازمانهاسناريوها دولت ةبر پايريزي برنامهشود. ميواقع 
آينده آماده  ةي بالقوهابرده و آنها را براي مواجهه با رويدادريزي برنامههاي سنتي روش

 ةآينده را تشخيص داده و دربار ةي بالقوهاثيرات رويدادأي برتر و موفق تهاسازد. سازمانمي
وش كنند. با استفاده از رريزي ميبرنامهتفكر و  هاآمادگي بهتر در برابر اين رويداد ةنحو

پذيري براي كاهش و يا حذف ي انعطافهاتوان واكنشميسناريو  ةبر پايريزي برنامه
و موضوعات مبهم  هاهاي احتمالي آينده تدارك ديد و براي مواجهه با عدم قطعيتخسارت

 آينده مجهز و آماده شد.
 ،سازماني ريز دقيق و اصولي در فرآيند تغييربا توجه به اهميت و ضرورت برنامه ،بنابراين
 تواند اين فرآيند حياتي را تسهيل نمايد.مبتني بر سناريو نويسي ميريزي برنامهاستفاده از 

در كاهش ميزان اي حرفهبا توجه به نقش محوري سازمان آموزش فني و  ،همچنين
مند بيني نظامتواند در پيشاين مطالعه مي ،بيكاري و ارتقاء سطح مهارت نيروي كار

 تغيير و تسهيل در فرآيند تغيير و تحول سازماني كمك شاياني نمايد.هاي اولويت

 فرهنگ سازماني 
تأثير . ترين مفاهيم استمديريت و تئوري سازمان، فرهنگ سازماني يكي از مهم ةدر زمين

توان با بررسي زواياي آن، به فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه مي
ها و نگرش اعضاي سازمان پي برد و واكنش احتمالي آنان ديدگاهچگونگي رفتار، احساسات، 

تعريفي از فرهنگ سازماني . بيني و هدايت كردرا در قبال تحوالت مورد نظر، ارزيابي، پيش
در يك تعريف فرهنگ سازماني  مثالً .صورت عام مورد پذيرش واقع گردد، وجود نداردبه
 ،تفكر ةنحو فهم مشترك و ،باورهاي راهنما ،اهنجاره ،هااي از ارزشعنوان مجموعهبه

 .دگردفتار اعضاء سازمان شناخته مياحساسات و ر
ها و ارزش ،توان تركيبي از باورهاترين وجه فرهنگ سازماني را ميولي به ساده

طور يكسان در اعضاي سازمان كم و بيش به ةهايي كه در سازمان وجود دارد و همفرضپيش
دانست.  ،يي وجود داردأرگيرند و تاحدي نسبت به آن توافق و هم معرض آن قرار مي

همه داراي يك مفهوم  ،هايي كه در تعاريف فرهنگ سازماني وجود داردرغم تفاوتعلي
ي اشتراك هااي از سيستممركزي و مشترك هستند و آن اينكه فرهنگ سازمان مجموعه

ك) است كه هم به رفتارها و هاي ذهني مشتر(مدل گذاري سازمانيمفاهيم و ارزش
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ي تكنولوژيك سازمان و عملكرد هاهم خروجي دهند وهاي اعضاي سازمان شكل مينگرش

 كنند.كلي سازمان را كنترل مي

 تغيير فرهنگ سازماني 
بسياري از . هستند روهها با تغييرات اساسي در محيط كسب و كار خود روبامروزه سازمان

 بايد خود را با ،اند كه براي دستيابي به موفقيت در دنياي امروزدهسازمانها به اين باور رسي
  .نام تغيير تطبيق دهندواقعيتي به

ي موجود در فرهنگ سازماني موجب توقف و كند هاهنگامي كه تعارض و ناهماهنگي
  .شودنياز به تغيير فرهنگ سازماني مطرح مي ،هاي اهداف سازمان شودشدن اجراي استراتژي

 سازمان اعضاي ميتما ةفعاالن درگير شدن، تعهد و حمايت طريق جز از ر فرهنگيتغيي
 .نخواهد شد محقق

عملكرد فرهنگ  ةدهد بسياري از مديران از وجود و نحومطالعات و تحقيقات نشان مي
 طور عمده به انجام تغييرات فيزيكي وبه ،اطالعند و در فرايندهاي تغيير سازمانيسازماني بي

دهد كه مطالعات زيادي در اين مورد نشان مي. مدت مي پردازندقابل لمس و نمايش در كوتاه
از اين طريق بر  ،توسعه و هدايت فرهنگ سازماني پرداخته ،تغيير ،به شناسايي ،مديران موفق

ثير گذاشته و موجبات دستيابي به اهداف سازماني را فراهم أرفتار فردي در سطح سازماني ت
 د.كننمي

 تمام كه است دشوار و بلندمدت. بنابراين، الزم است كوششي سازماني تغيير فرهنگ
تغيير و پرورش فرهنگ  .شود تقويت مطلوب همسو شده، فرهنگ با آن سازمان هايجنبه

 ترين مرحله در فرآيند مديريت فرهنگ سازماني باشد.ترين و مشكلسازماني شايد مهم

 سازماني ارزيابي فرهنگ
آلي براي ارزيابي فرهنگ سازماني وجود ندارد و استفاده از هر رسد كه مدل ايدهنظر ميبه

 ،شوداي كه تحقيق در آن انجام ميهدف تحقيق و زمينهابزار سنجش فرهنگ سازماني به
 . بستگي دارد

 فرهنگ سازماني انجام شده است، نشان ةهايي كه در زميننتايج بسياري از تحقيق
هاي مديران عنوان يك ضرورت مهم، در اولويت فعاليتدهد شناخت فرهنگ سازماني بهمي

هاي آن، مديريت ها قرار دارد. با شناخت درست و دقيق فرهنگ و آشنايي با ويژگيسازمان
مدت خود را سامان داده و خود را براي مدت و بلندمدت، ميانهاي كوتاهتواند برنامهمي

عنوان يك بررسي فرهنگ سازمان به. حيط سرشار از تحول و رقابت آماده كندرويارويي با م
ها، سازد تا از اين طريق اوالً بخشكند و مديران را قادر ميآوري اطالعات عمل ميابزار جمع

بندي نمايند. ل را اولويتئهاي كاري را با يكديگر مقايسه كنند. ثانياً مساواحدها و يا گروه
ات و انتظارات كاركنان را شناسايي كرده تا بدين وسيله بتوانند شكاف بين وضع ثالثاً ادراك

 . موجود و مطلوب را بهبود بخشند
اين مدل از  در اين تحقيق براي ارزيابي فرهنگ سازماني از مدل دنيسون استفاده گرديد.

 جهت مدل هاي فرهنگ سازماني است. اينترين مدلجديدترين و در عين حال كامل
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هايي از فرهنگ سازماني كه نيازمند تغيير لفهؤرود و ممي كارها بهدر سازمان تغيير ديريتم

 ابعاد شامل كند تا در اولويت بازنگري قرار گيرند. اين مدلهستند را به خوبي مشخص مي
سازماني  فرهنگ روي بر مستقيمي بسيار باشد و تأثيرمي فرهنگ سازماني از عميقي و كامل
در  ،عالوه بر اين. نمايدمي ارائه سازماني فرهنگ هايمدل در بين جديد چارچوبي ،داشته

هاي اخير نيز براي شناخت فرهنگ سازماني، از مدل دنيسون استفاده بعضي از تحقيقات سال
  .شده است

، 2اصلي فرهنگ سازماني يعني: درگير كار شدن 1چهار ويژگي ةدر برگيرند اين مدل
هايي از مجموعه اين چهار ويژگي در قالب عبارت است. 5، و مأموريت4ي، يكپارچگ3سازگاري

هاي مديريت شامل عملكردهاي روشني هستند شوند. فعاليتبيان مي 6هاي مديريتفعاليت
ها و مفروضات باشند و از اعتقادات، ارزشكه با چهار ويژگي فرهنگ سازماني مرتبط مي

هاي مديريتي شوند. اين فعاليتآنها نيز تقويت مي ةوسيلمسلط بر سازمان نشأت گرفته و به
 .شوندگيري مياندازه ،دهندكه مدل را تشكيل مي 7شاخص 12استفاده از  ةوسيلبه

كل و مراكز  ةنفر از كاركنان ادار 70هاي تحقيق از توزيع پرسشنامه در بين داده 
 .رديدآوري گاي استان يزد جمعكل آموزش فني و حرفه ةآموزشي ادار

اي حرفهكل آموزش فني و  ةفرهنگ سازماني موجود ادار ةگانهاي دوازدهامتياز شاخص .1جدول  
 استان يزد

 
اي حرفهكل آموزش فني و  ةفرهنگ سازماني مطلوب ادار ةگانهاي دوازدهامتياز شاخص.2جدول 

 استان يزد

1. Trait 
2. Involvement 
3. Adaptability 
4. Consistency 
5. Mission 
6. Management Practices 
7. Index 
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ميانگين 3.9098 3.9732 3.8756 3.878 3.6463 3.7195 3.639 3.5073 3.7902 3.9095 3.9366 3.6659
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 هاي ذهني مدل
هاي افراد سازماني كه ات، باورها و ارزشهاي ذهني عبارت است از تعصبات، تجربيمدل

هاي ذهني محققان، مدل طور مستمر با الگوهاي ادراك، تفكر و عمل آنان در تعامل است.به
مورد  هاها و تيمگروه ،گيري استراتژيك و عملكرد افرادثر در تصميمؤعنوان عامل مرا به

  .دهندمطالعه قرار مي
 عمل را تفسير و نهايتاً ،هابرهان ،ي ذهنيهامدل ،دكننجاكوبز و هراكليوس بيان مي

هاي ذهني سنگ بناي مهم ساختن ) معتقد است كه مدلALLE )1997. دهندشكل مي
 .دانش و معرف برخي از فرآيندهاي شناختي است كه حامي يادگيري و تغيير سازماني است

Forrester )1961كه ما از طريق آن لنزهايي هستند  ،هاي ذهني) معتقد است كه مدل
  .كنيمجهان را مشاهده مي

دهد. تفكر سيستميك بدون مدل ذهني قسمت اعظم توان و قدرت خود را از دست مي
دنبال آشكار ساختن هگيرند. زيرا يكي بطور طبيعي در كنار يكديگر قرار ميهاين دو ب

سازي فرضيات و فرضيات اساسي است كه رفتار ما بر آن استوار است و ديگري درصدد باز
باشد. تفكر سيستميك در ايجاد و اصولي است كه مسبب بروز مشكالت و مسائل مي

دهد كه بسياري از هاي ذهني بسيار مهم است. تحقيقات اخير نشان مي كارگيري مدلهب
 .سيستميك دچار مشكل و خطا هستند ةهاي ذهني ما از جنبمدل

  Van der Heijden)1997كند و آن را در ني مشترك را بيان ميهاي ذهمدل ة) ايد
يدن در كتاب خود به همين نام ها كند.وارد مي ،مدلي كه گفتگوي استراتژيك ناميده شده

استراتژيك مابين اعضاي سازمان موجب پيدايش مدل  ةدهد كه چگونه محاورتوضيح مي
كمتر  اًگردد و مدل ذهني مشترك باعث پيدايش زبان مشترك و نهايتذهني مشترك مي

گردد. اين بدان معناست كه مدل ذهني شدن چسبندگي اطالعات در درون سازمان مي
كاهش هزينه را  گردد و ماالعات در درون سازمان ميتر شدن انتقال اطمشترك باعث روان

در شركت شل آن بود كه توانست از گفتگوي استراتژيك براي  1يدنهاكار. شاهد هستيم
شده كاركنان سازمان استفاده نمايد ي غير سازماندهيهارات و ديدگاهجنبش در آوردن تفكبه

و همزمان شناخت از جهان كه بر اساس مدل ذهني هر يك از كاركنان به نوعي متفاوت بود 
ي مشابهي هاآنان به ديدگاه ،با گفتگوي استراتژيك به همديگر نزديك نمايد. در نهايت

ي فراواني هابه سود 90و  80ي هاي پرآشوب دهههارسيدند و شركت شل توانست در دوره
 در صنايع نفت و گاز دست يابد.   

 ةدهنده و مهياكنندشكل ،كنندهراهنمايي ،هاي ذهنياست كه مدل ) معتقد1990ويك (
 .كننداصولي است كه افراد سازمان بدان وسيله زندگي سازماني را معنا كرده و تفسير مي

و يا حتي تصاوير و اشكالي  هاتعميم ،ذهني را مفروضاتهاي سنگه و همكاران مدل
عمل ما  ةبسيار عميقي هستند و بر چگونگي درك ما از دنيا و نحو ةدانند كه داراي ريشمي

وابط علت و رهاي ذهني به معناي تعبير ما از مدل ،بنا بر نظر فريدمن در آن اثر مي گذارد.
اند. با توجه به مشابهت معنا و رهنگ ما شكل گرفتهاعتقادات و ف ،هامعلولي است كه با ارزش

1. Heijden.
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توان چنين هاي ذهني و فرهنگ سازماني در اين تحقيق مينزديك بين مدل ةكاركرد و رابط

 تواند منجر به تغيير فرهنگ سازمان گردد.هاي ذهني مياستنباط كرد كه تغيير مدل

 نويسي مبتني بر سناريوريزي برنامه
مرسوم گشته  ميهاي تجاري، دولتي و نظاسال قبل در سازمان 30ود سازي از حدسناريو

است. اكثر مورخان، اولين كسي كه در اين مورد به صورت تخصصي انديشيده است را هرمن 
كرد. او ميالدي در اين زمينه كار مي 50سال  ةرند در ده ةسسؤدانند كه در مكان مي

ديداتي كه آنها فراروي خود داشتند، ترسيم كرد. سناريو را براي نيروهاي مسلح آمريكا و ته
گذاري پايه 60 ةدسن را در اواسط ده يهاسسهؤوي سپس نظريات خود را توسعه داده و م
معروف  ةترسيم كرد و جمل 2000بيني تا سال كرد. او سناريوهاي خود را بر اساس پيش

  .از اوست 1مطالبي كه غير قابل فكر كردن هستند ةتفكر دربار
هايي به صورت جداگانه از مدل SRI 2، شركت نفتي شل و شركت مشاوره 70 ةدر ده

استراتژيك بيشتر ريزي برنامهسازي بود، اما به استفاده كردند كه در عين حال كه سناريو
نوشتن سناريو و اجراي آن در  ةهايي بود كه در زمينشبيه بود. شل از اولين شركت

اي داشته است. در اين شركت، بخش خاصي در بل مالحظهي تجاري پيشرفت قاهامحيط
و  5، آريدوگوس4، پيرواك3سازي وجود دارد كه افراد متعددي از جمله تد نيولندمورد سناريو

يدن معتقد بود كه هدف تدوين ها اند.در آن بخش مشغول تحقيق بوده 6يدنهاندرو كيز
شكل زير برخي از  .ق با آن استجهان و كمك به سازمان براي تطبي ةسناريو، مشاهد

 .دهدي گذشته را نشان ميهاسناريو در دهه ةجريانات فكري موجود در پيدايش رشت

 

1. Thinking the unthinkable 
2. Stanford Research Institute 
3. Ted Newland 
4. Pierre Wack 
5. Arie De Geus 
6. Kees Van der Heijden 
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 سناريو چيست؟
داند. اما اگر مي 1فرهنگ لغت سناريو را  طرح كلي وضعيت طبيعي و يا مورد انتظار حوادث

اريو داستاني توصيفي از توان گفت كه سنمي ،تر بخواهيم سناريو را تعريف كنيمتخصصي
 هاي موجه است كه به بخش خاصي از آينده نظر دارد.بديل

سازي، گسترش تفكر در مورد گويي نيست، هدف سناريوآينده است. پيش ةسناريو، چهر
تواند مورد نظر ما باشد. سناريو تر كردن طيف آلترناتيوهايي است كه ميآينده و عريض

نامعلوم است و سناريو، انديشيدن  ةشوند. آيندينده مرتبط ميآمجموعه امكاناتي است كه به 
ها همين نامعلومي ةآموزند كه دربارميبه ما  هاآموزد. سناريورا به ما مي ميدر مورد نامعلو

ي دست و پاگير امروزي را از دست و پاي ذهن باز كنيم و بتوانيم هابينديشيم و فرض
ما را دگرگون سازند، شناسايي كنيم. البته اقرار به يي را كه ممكن است جهان هاگسست

اي براي دست روي دست گذاشتن باشد. برخي تواند بهانهنامعلوم بودن آينده هرگز نمي
كاري آن بايد اقدام كرد، پندارند كه  آينده همان اندازه نامعلوم است كه فردا براي دستمي

مكاناتي باشد كه براي تغيير وجود دارد و امروز شناخت ا ةولي اقدامات ما در فردا بايد بر پاي
 توانيم شناسايي نمائيم.آنها را مي

حيات خود  ةترين تالش بشري در دورشناخت طبيعت نامعلومي، بزرگترين و طوالني
 معتقد است كه اصوالً 2يزنبرگهابوده است. يكي از بزرگترين فيزيكدانان متاخر، ورنر

او توانايي انسان در درك كامل  3عت جاي دارد. اصل عدم قطعيتدر ذات و نهاد طبيمينامعلو
 .بردال ميؤحقيقت را به زير س

توانيم بدانيم كه فردا چگونه است، در تفسير ما بدين معنا نيست كه نمي ميالبته نامعلو
دانيم مسائل، روندها، تصميمات و حوادث چگونه فردا را شكل ميآن است كه ن ميبلكه نامعلو

است كه با توجه به  يمبا احتمال نبايد اشتباه شود. احتماالت يك امر ك مينامعلو .بخشندمي
از جنس ديگري است. اگر آينده روند و يا  ميتوان آن را حدس زد، اما نامعلوميروند گذشته، 

 مواجه هستيم. ميتوانيم بگوييم كه با نامعلومي ،د آگاه نباشيمجرياني باشد كه ما به آن رون
و وضعيت  6، پيرنگ5، منطق4عناصر اصلي يك سناريو عبارتند از: نيروهاي محرك

توانند . منظور از نيروهاي محرك دو دسته هستند: اول آن دسته از نيروهايي كه مي[7نهايي
محيطي و هاي اقتصادي، اجتماعي، زيستثير گذارند، مانند نيروأاز محيط بر سناريو ت

ي مربوط به شبندي كلي در بخشتوانند در يك دستهآوري. نيروهاي محرك ميروندهاي فن
ي هاديگر فعاليت ةدست .جامعه، تكنولوژي، اقتصاد، سياست و محيط زيست جاي گيرند

دولتي و نهادهاي ي هاي تجاري، احزاب سياسي، آژانسهامانند انواع سازمان ،نهادي هستند
 ،اي و جهاني. منظور از منطق سناريو، چرايي و چگونگي پيرنگ است. به زبان ديگرمنطقه

1. Scenario is outline of a natural or expected of events 
2. Werner Heisenberg 
3. Uncertainty principle 
4. Driving Forces 
5. Logic 
6. plots 
7. End States 
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و روندها كه براي طراحي يك سناريو مورد نياز است در اين بخش  هاعقاليي بودن فعاليت

ي گيرد. چرا نيروهاي محرك چنين رفتاري دارند؟ منطق و توجيه هر رفتارمورد نظر قرار مي
شود. هر پيرنگ و يا داستان سناريو منبعث از نيروهاي محرك در اين بخش فهميده مي

سازد. براي آنكه هر سناريو بدون ابهام باشد بايد وضعيت فعلي را به وضعيت نهايي مرتبط مي
هاي مشخص كردن آينده استفاده از وضعيت نهايي آخر آن سناريو مشخص باشد. يكي از راه

 چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ،. اگر چنين كاري را انجام دهيمجمالت شرطي است
سازي يك روش بيني در اين است كه سناريوهاي پيشتفاوت اصلي سناريو با ساير روش

هاي توصيفي است كه جريان تحوالت از حال تا آينده را مورد بررسي كيفي و وابسته به قرينه
تباط مستقيم با تفكر استراتژيك دارد و نه با سازي اردهد. به عبارت ديگر، سناريوقرار مي

سازي با كيفيت تفكر مرتبط است. در حال حاضر ما با شرايط استراتژيك. سناريوريزي برنامه
سنجيم، نگرش ما ثير اتفاقات اطراف خود، مسائل را ميأنگريم و تحت تزمان حال دنيا را مي

ا وابسته بوده كه خود ديد ما را نسبت به دنيا يك نگرش شرطي است كه به مبناي فرهنگي م
ها و هدف اصلي نگرش سناريويي، شكستن محدوديت ،سازد. بدين ترتيببه آينده محدود مي

پذير ثيرأباشد، چرا كه احتماالت توسط گروه بزرگي از مردم و نظرات متفاوت از ما تاماها مي
 باشند تا به يقين تبديل گردند.مي

كه درگير صنعت و يا تجارت خاصي هستيم بسيار مشكل ميدرك  طبيعت تغيير هنگا
ها در چنين زماني اين است كه  نگرش است. بهترين راه حل براي رفع مشكالت و بحران

چرا كه در صورت عدم تطابق با  ،تونلي را از خود برانيم و با اطمينان منتظر آينده نباشيم
 و دقيق خواهيم شد.گيري صحيح انتظار ما دچار افسردگي و عدم تصميم

 هاي مختلف سناريوبخش
ترين امر شفافيت كامل در مورد كل موضوع تا حد امكان ، مهمهاجهت بنا كردن سناريو

آوري گردند. سپس اطالعات جمع ةباشد. پس از درك كامل از تم و يا موضوع بايد كليمي
د شكل بگيرند بررسي تواننهايي كه اين اطالعات در طي زمان مياحتماالت و حالت ةكلي

دهي اين محيط بعد، شناخت و تجزيه و تحليل نيروهايي است كه در شكل ةگردد. مرحل
گردند. آنگاه عوامل نامربوط تصحيح مي يمهاي كثرند. سپس به ياري منطق و تحليلؤم

 عوامل زير بنا كرد: ةتوان بر پايرا مي هاسناريو، ترطور جامعهشوند. بحذف مي
 ها بايد بر اساس وقايع حال بنا گردند.سناريو�
 هر سناريو بايد از ديد استفاده كننده از آن سناريو مورد قبول قرار بگيرد.�
تجزيه و تحليل دقيق بنا گرديده و بين عوامل  ةيك سناريوي خوب بايد بر پاي�

 داخلي آن هماهنگي وجود داشته باشد. ةدهندتشكيل
درحقيقت سناريو به  ،دهدكننده از آن را تغيير ميادهكه يك سناريو طرز تفكر استفزماني�

 ابزاري براي آموزش تبديل گشته است.
بايد منظور سازندگان  ،امكان استفاده از سناريوها وجود داشته باشد براي اينكه مستقيماً�

 آن مستقيم و به وضوح بيان گردد.
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مبتني بر ريزي برنامهاي هعنوان گاممرحله را به 8پيتر شوارتز در كتاب هنر دورنگري 

 كند.سناريو نويسي مطرح مي
 ،آشكارسازي تصميم.1
 ،آوري اطالعاتدست آوردن و جمعهب.2
 ،شناسايي نيروهاي پيشران كليدي.3
 ،معين آشكارسازي عناصر نسبتاً.4
 ،هاي بحرانيشناسايي عدم قطعيت.5
 ،تدوين سناريوها.6
 ،تحليل تصميم.7
 .هاي راهنماانتخاب شاخص.8

 نويسيمبتني بر سناريوريزي برنامهزماني با استفاده از تغيير فرهنگ سا
هاي زيادي در ارتقاء سطح مبتني بر سناريونويسي ابزاري است كه قابليتريزي برنامه
هايي كه باعث ويژگي. پذيري آن با تغييرات محيطي داردهاي كيفي سازمان و انطباقويژگي

غلب با مفروضات عميقي چون باورها و ا ،گرددايجاد انطباق و پويايي در سازمان مي
بر  ،دهد اعضاي سازمانهاي اعضاي سازمان مرتبط است. شواهد و مطالعات نشان ميارزش

 كنند.هاي اساسي سازمان عمل ميباورها و ارزش ،اساس هنجارهاي زيربنايي
. دفرهنگ سازماني هستن ةدهنداجزاي تشكيل ،ها و باورهاي بنيادينارزش ،اين هنجارها

هاي سازماني پديدار مفروضات اساسي فرهنگ سازمان از تاريخ و تجربيات افراد و گروه
با وجود اينكه تعاريف متعددي در مورد فرهنگ  ،اشاره شد طور كه قبالًهمان گردد.مي

اي از مفروضات و يك تعريف مشترك از فرهنگ عبارتست از مجموعه ،سازمان وجود دارد
  .كندرفتار افراد در سازمان را مشخص مي ةبر سازمان كه نحو باورهاي بنيادين حاكم

هنجارها و باورهاي سازماني  ،هاثير فهم مشترك از ارزشأفعاليت اعضاي سازمان تحت ت
يك ارتباط منطقي بين فرهنگ . شوداست كه تحت عنوان مدل ذهني مشترك شناخته مي

ارها و باورهاي سازماني وجود دارد. هنج ،هاسازماني و فهم مشترك يا شناخت مشترك ارزش
هاي ذهني مشترك كاركنان سازمان متجلي با پذيرش اين فرض كه فرهنگ سازماني در مدل

 هاي ذهني كاركنان و درنويسي براي تغيير در مدلمبتني بر سناريوريزي برنامهاز  ،گرددمي
 گردد. تغيير فرهنگ سازمان استفاده مي ،نهايت

منظور ي ذهني بههامبتني بر سناريونويسي جهت تغيير مدلريزي مهبرنااستفاده از 
ها و نگرش ،نويسيمبتني بر سناريوريزي برنامهيادگيري استراتژيك بسيار مرسوم است. 

 . سازدهاي متفاوتي را براي ديدن جهان مهيا ميديدگاه
بالعكس از  گذارد وثير ميأفرهنگ سازماني تهاي ذهني مشترك بر مدل ،در سازمان

هاي ذهني مشترك اعضاي سازمان تغيير مدل ،بنابراين. پذيردثير ميأت ،فرهنگ سازماني
 ها و مفروضات اساسي سازمان و در نهايت تغيير فرهنگ سازمان.ارزش ،يعني تغيير باورها
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گيران يكي از اهداف جانبي سناريونويسي آن است كه مدل ذهني مديران و تصميم

ي سناريونويسي بر هايكي از فعاليت .ر و در صورت لزوم آن را تغيير دهدسازمان را آشكا
ي ذهني و مفروضات تصميم هاتغيير دادن مدل ذهني استوار است. با توجه به ارتباط مدل

طبيعي است كه با تغيير مدل ذهني، مفروضات تصميم نيز عوض خواهد شد. با تغيير مدل 
گذارد. گير ميري از جهان در اختيار تصميمتذهني، سناريو شناخت جديدي و جامع

يي كه به شكست منتهي شدند، ممكن است بدان دليل باشد كه آنان مدل ذهني هاسناريو
را درست درك نمايند و يا تهديدات فراروي سازمان را  هادرستي نداشتند تا نامعلومي

 بشناسند.
ادراكي  ةگوهاي ذهني و زمينباعث تغييرات تدريجي و مستمر در ال هاسناريو ،همچنين 

ساختاري دوباره به درك  هاتوانند با كمك سناريوسازان ميسازان مي شوند. تصميمتصميم
خود از محيط فعاليت سازمان داده و ذهنشان را همپاي محيط تغيير دهند و در نتيجه 

از طريق  هاسناريو ،گيري خود را دوباره تنظيم كنند. بنابراينالعمل جلسات تصميمدستور
مدت ثيرات كوتاهأي فوري كنوني تهاي بديل و پيامدهاي ممكن بر تصميمهابررسي آينده

 كنند.مدت اعمال ميثيراتي بلندأبندي مجدد الگوهاي ذهني تگذاشته و با تغيير و قالب
كنند و هر ادراكي ذهني با محيط بيروني واقعي مهيا مي ةابزاري براي پيوند زمينسناريوها 

 تر خواهد شد.تر باشد درك مسيرهاي موفقيت يا شكست سازمان آسانقدر اين پيوند قويچ
ي ذهني و مفروضات تصميم طبيعي است كه با تغيير مدل هابا توجه به ارتباط مدل

ذهني، مفروضات تصميم نيز عوض خواهد شد. با تغيير مدل ذهني، سناريو شناخت جديدي 
يي كه به شكست منتهي هاگذارد. سناريوگير ميتصميمتري از جهان در اختيار و جامع

را  هاشدند، ممكن است بدان دليل باشد كه آنان مدل ذهني درستي نداشتند تا نامعلومي
 درست درك نمايند و يا تهديدات فراروي سازمان را بشناسند. 

ي احرفه كل آموزش فني و ةبا بررسي نقاط ضعف وقوت فرهنگ موجود و مطلوب ادار 
ترين گرايي در حالت موجود ضعيفبرد كه شاخص تيمتوان بدين نكته پياستان يزد مي

ترين شاخص در فرهنگ سازماني شاخص و در عين حال از منظر كاركنان اين اداره مهم
ريزي برنامهمديران سازمان براي تغيير اين شاخص فرهنگي بايد  ،بنابراين. مطلوب است

به ميزان ارزشي كه براي كار مشاركتي در جهت اهداف مشترك و  گراييفرهنگ تيم نمايند.
هاي شود. سازمانكاركنان احساس مسئوليت دوگانه نمايند، اطالق مي ميبراي اين كه تما

 . تيم براي انجام كارها هستندهاي گرا، وابسته به تالشتيم
 :دهند عبارتند ازگرايي را تشكيل ميمواردي كه شاخص تيم

اي مورد هاي عملكردي به نحو شايستهان، همكاري و تشريك مساعي در نقشدر سازم�
 گيرد.تشويق قرار مي

 كار كردن در سازمان شبيه عضوي از تيم بودن است.�
كار در سازمان آنچنان سازمان يافته است كه هر فرد ارتباط ميان كار خود و اهداف �

 شود.سازمان را متوجه مي
 سازمان هستند. ةسنگ بنا و شالود ،هاتيم�
 .مراتبيسازمان براي انجام كارها به كنترل و هماهنگي افقي تكيه دارد تا سلسله�
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 گيري نتيجه
اين مقاله در پي آن بود كه نشان دهد كه در عين حال كه تغيير فرهنگ سازماني فرآيندي 

 ،ان يك ابزارمبتني بر سناريونويسي به عنوريزي برنامهبا استفاده از  دشوار و زمان بر است
 هاي ذهني مشترك اعضاي سازمان را تسهيل كرد.فرآيند نوسازي و بازسازي مجدد مدل

تواند با تغيير مدل مبتني بر سناريونويسي ميريزي برنامهموضوعات مربوط به فرآيند 
گيري ي حاكم بر تصميمهادر سياست ،اي بيابند. بنابراينذهني در ذهن هر فرد معاني تازه

ن تجديد نظر نمود و آنها را با نگرش جديدي به جهان و سيستمي كه هر فرد در آن مي توا
ي هاتواند محلي براي تست سياستسناريو خود مي، مطابق ساخت. همچنين ،كندعمل مي

تصميم باشد و با دستكاري در نيروها و آزمايش بر روي بازخور آنها در محيط آزمايشگاهي، 
با استفاده  ،مدت آنها را امتحان نمود. از طرف ديگرثيرات درازأگيري و تي تصميمهاسياست

مشابه در ميان افراد سازمان  از روش گفتگوي استراتژيك و زماني كه به يك مدل نسبتاً
 با مشاركت همگان مورد بازبيني قرار دهيم. ي تصميم را مجدداًهاتوانيم سياستمي ،رسيديم

در دسترس بودن الگوي فرهنگي جايگزين  ،ازمانييكي از نكات مهم در تغيير فرهنگ س
طراحي و  ،ي تغيير و توسعه فرهنگهابايد قبل از تدوين برنامه ،الگوي فرهنگ مطلوب. است

تغيير فرهنگ موجود  ،تا الگويي براي جايگزيني در دسترس نباشد ،در واقع تدوين شده باشد.
مبتني بر ريزي برنامهدر قالب  طراحي و تدوين الگوي مطلوب كه كند.مفهوم پيدا نمي

 ،مهمي چون آموزش به افراد بايد با عنايت و توجه به عناصر ،گيردنويسي صورت ميسناريو
ي هاتغيير ساختار ونظام ،نظام ارزشيابي عملكرد ،نظام مشاركتي ةتوسع ،تغيير افراد كليدي

دام و...) و طراحي مشاغل استخ ،حقوق و مزايا ،نظام كنترل ،سازماني (نظام اطالعات مديريت
گرايي و كار تيمي را شده بايد تيميعني تمامي عناصر و اجزاي ذكر ،سازماني همراه باشد

اجتماعي در سازمان و تغيير در  ةارتقاء سطح سرماي درسازمان تقويت و تشويق نموده و با
سازنده در تيمي شاهد تغييرات مثبت و  هاي ذهني مشترك اعضاي سازمان در مورد كارمدل

 جهت نيل به فرهنگ سازماني مطلوب باشيم.
تواند هاي ذهني مشترك تا حدي ميمبتني بر سناريو و مدلريزي برنامه ،بنابراين

بايد گفت كه چنين مباحثي نياز به  ،گيري را كاهش دهد. در عين حالخطاهاي تصميم
زمينه بايد مورد بحث اين  خصوص موارد عملي بيشتري درهتحقيق و تعمق بيشتر دارد. ب

 قرار گيرد. 
ي متعدد هاذكر اين نكته نيز ضروري است كه روش سناريو عالوه بر دارابودن مزيت

توان به موارد زير اشاره داراي معايبي نيز هست. از جمله اين معايب و يا نقاط ضعف مي
 :داشت

 .گيري و ندادن يك پاسخ براي هر تصميمعدم قطعيت در نتيجه -
شهودي  ةگردد تا قواز اندازه گرايش داشتن به كليات و جامع بودن كه باعث ميبيش  -

 مديران براي پيدا كردن راه حل كاهش پيدا نمايد.
كيفي هستند و براي مقايسه با يكديگر كه نياز به  ي سناريو عموماًهاو جواب هاروش -

 باشند.متغيرهاي مقداري است مناسب نمي
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ي هايي مانند كارگاههازمان بر و نيازمند به برنامه اريو عموماًي مبتني بر سنهاروش -

طوالني بايد با يكديگر در جلسات حضور داشته  ي نسبتاًهاآموزشي است كه افراد در زمان
 باشند.

كنند، آن را گيري استفاده مييي كه از سناريو براي تدوين تصميمهاپنهانكاري: اكثر شركت -
 1نمايند.براي عموم منتشر نمي
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كارگيري آموزي: بررسي ميزان بهسازي نيروي انساني در مهارتتوانمند
تان اساي حرفههاي يادگيرنده در مراكز آموزش فني و ابعاد سازمان

 مدل پيتر سنجاساس براصفهان 
  1سعيد خنجري
  2علي فروزش
  3منيژه كريمي
 4اعظم اميني

 چكيده 
منظور سازگاري با محيط به دنبال بهترين يوسته بهرا وادار ساخته تا پ هاسازمان تغييرات محيطي

هاي كسب مزيت به مزيت رقابتي دست خواهند يافت. يكي از راه ترتيببدينها باشند و راهكارها و رويه
منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثربخشي رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري مستمر كاركنان به

باشد كه با خدمات هايي مياز سازمانكشور اي سازمان آموزش فني و حرفه با توجه به اينكه .است
صورت آموزش جامعه را بر عهده دارد، الزم است كه به ءگسترده و فراگير، مسئوليت آموزش و ارتقا

سازماني پويا به تغييرات محيط پاسخ دهد. پرواضح است كه اين سازمان براي اين كه بتواند در مقام 
العمل نشان داده و مأموريت خود را عملي ن پويا در برابر محيط پرتنش خود به موقع عكسيك سازما

 ةبه محيط دروني و بروني خود نگريسته و از توان و تجرب ميسازد، الزم است بتواند با يك تفكر سيست
با عنايت به  گيري نمايد.هاي انساني در اختيار براي تأمين و حفظ و ارتقاء سالمت جامعه بهرهسرمايه

اي، هاي سازمان يادگيرنده در مراكز آموزش فني و حرفهسازي ابعاد و ويژگيمطالب فوق، ضرورت پياده
هاي آموزشي در محيط پيچيده و متغير فعاليت ةاي گسترده و ارائاز لحاظ برخورداري از شبكه
روش تحقيق در  ارناپذير است.منظور رقابت با ساير مؤسسات آموزشي انكاجتماعي، فني، تكنولوژيكي به

باشد نام مياز نوع بي نامهپرسشآوري اطالعات ابزار جمعبوده و اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي 
 براين تحقيق به دليل برخورداري از ابزار استاندارد  ،استفاده شده است. بنابراين نيفه ةنامپرسش كه از

 ةگاني پنجهااساس تحقيقات بر مهارت .باشدزم برخوردار ميتئوري و نظر متخصصان از روايي الاساس 
يادگيري  ،آرمان مشترك ،ي ذهنيهامدل ،ي شخصيهاقابليت :يادگيري سازماني بود كه عبارتند از

 استفاده گرديد. الؤس 23مشتمل براي نامهپرسشاز تفكر سيستمي. جهت ارزيابي فرضيات  جمعي و
 اندبودهاستان اصفهان اي حرفهكل آموزش فني و  ةركنان مراكز و ادارآماري تحقيق مجموعه كا ةجامع

نظرسنجي  پس از نفر تعيين و 284اي به تعداد گيري تصادفي خوشهنمونه با روش اينهكه حجم نمو
 ةتوان گفت كليميدست آمده هي بهابراساس يافته ،لذا .تحليل گرديد تجزيه و spss افزاربا نرم هاداده

استان اصفهان در اي حرفهكل آموزش فني و  ةي يادگيري سازماني مدل سنج در مراكز و ادارهاشاخص
در ميزان يادگيري  هاو با توجه به اهميت باال و يكسان هر يك از آن از متوسط قرار دارند. ترحد پايين

ي هاشاخص ةكلي ةي سازمان يادگيرنده در زمينهابه تقويت ويژگياي حرفهالزم است آموزش فني و 
ي هاشاخص ي مذكور توجه بههابندي شاخصبا توجه به رتبه ،يادگيري بپردازد. از سوي ديگر

تفكر  "و  "ي شخصيهاقابليت"، "ي ذهنيهامدل"نسبت به  "آرمان مشترك"و  "يادگيري جمعي"
 .در اولويت باالتري قرار دارند "سيستمي

 .ه، يادگيري جمعي، تفكر سيستمياني، سازمان يادگيرنديادگيري، يادگيري سازم :كليدي واژگان 

 اي استان اصفهان،كل آموزش فني و حرفه ة. كارشناس ارشد مديريت دولتي، كارشناس ادار1
 Email:khanjari0012@yahoo.com                                                                                                                   
 اي،ع، مديركل امور اداري و منابع انساني سازمان آموزش فني و حرفه. كارشناس ارشد مهندسي صناي2
 Email:aforouzesh77@yahoo.com                                                                                                                  
 اي،ودجه و تشكيالت سازمان آموزش فني و حرفهريزي آموزشي،كارشناس دفتر ب. كارشناس ارشد برنامه3

 Emal:mkarimi77@yahoo.com                                                                                                                      
 ،كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهانة ريزي اداردانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع،كارشناس پژوهش و برنامه .4

 Email:azam_amini@yahoo.com 
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 مقدمه 
ها اجازه محيط متغير امروز به سازمان .ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن استارزنده

صورت هاي رقيب، بهها و تكنولوژيها، توانايينخواهد داد در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت
دارد كه بتواند خود را  ءدر جهان رقابتي امروز، سازماني شانس بقا ،واقعبه .سنتي اداره شوند

تغييرات محيطي سازمان را وادار ساخته تا  .پيوسته با تغييرات محيط پيرامون وفق دهد
، به ترتيببدينها باشند و منظور سازگاري با محيط به دنبال بهترين راه كارها و رويهپيوسته به

هاي كسب مزيت رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري يكي از راه .يافتمزيت رقابتي دست خواهند 
 ،نژادسبحاني( منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثربخشي است.مستمر كاركنان به

1385( 
كند كه از نياز به فراگيري سمتي حركت ميدر دنياي كنوني انتظارات كاركنان به

مديريت موارد استثنايي و غيرعادي، از تكيه  ةاز نحو سوي كسب آگاهيهاي تكراري بهمهارت
گريزي به سوي سوي پويايي و خالقيت، از خطرشده در آن بهداشتن بر ذهن و حقايق ثبت
از  .رودبه سوي ايجاد همكاري با افراد پيش مي هاها و خط مشيخطرپذيري و از تمركز بر رويه

جايي انبوهي در اين زمينه صورت بهست و جاامروزه تركيب نيروي كار جهاني شده ا ،سويي
هايي را كه بدان نياز نوردند تا مهارتاي مرزها را در ميطور فزايندهها بهپذيرد؛ زيرا سازمانمي

حال  زمين در كشورهاي در ةبيابند. قسمت اعظم نيروي كار متخصص و ساده سيار ،دارند
 شوند.مي هاي دنياي صنعتي ايجادي در شهرتخصص درآمد وبيشتر مشاغل پر توسعه و

 كند.و به اين ترتيب سازمان يادگيرنده در اينجا مفهوم پيدا مي )2002، ماركوارت(
 هاي خود را افزايشطور مستمر تواناييسازمان يادگيرنده، سازماني است كه در آن افراد به

نمايند، تفكر رشد مي دهند تا به نتايج مهم مورد نظر دست يابند، جايي كه الگوهاي جديدمي
 آموزند.يابند و افراد چگونگي آموختن را به اتفاق هم ميهاي جمعي ترويج ميانديشه

عبارتي يادگيري فردي و گروهي كليد اصلي براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده به )1990،سنج(
 شود.است و يادگيري سازماني ابزاري براي رسيدن به اين سازمان يادگيرنده محسوب مي

)(Matthias & Brand, 1999 
اي حرفهمراكز آموزشي وابسته به سازمان آموزش فني و  ،ي آموزشيهادر ميان سازمان

بهره  ،با پيشرفت صنعت و فناوري .كنندميجامعه ايفا  ميرا در امر آموزش غيررس مينقش مه
بود كه مورد توجه و  ميي مههالفهؤبردن از نيروي انساني كارآمد و كارآموخته از جمله م

با گسترش  .عميق صنعتگران و متخصصان نظام آموزشي سراسر جهان قرار گرفت ةمطالع
صنايع ماشيني و نياز مبرم به آموزش و يا بازآموزي جويندگان كار فاقد مهارت و شاغالن 

 .گذارده شداي حرفهنظام آموزشي فني و  ةتجاري و كشاورزي بر عهد ،ي توليديهابخش
 ،زايياشتغال ،در توليداي حرفهثير و نقشي كه آموزش فني و أوان به جرأت ادعا نمود تتمي

جايگاه خود  ،در زمان كوتاه هاافزوده در جهان ايفا نموده باعث شد اين آموزشوري و ارزشبهره
  .را در كشور ما نمايان سازد

هاي سازمان يادگيرنده در سازي ابعاد و ويژگيبا عنايت به مطالب فوق، ضرورت پياده ،لذا
هاي فعاليت ةاي گسترده و ارائاي، از لحاظ برخورداري از شبكهمراكز آموزش فني و حرفه
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منظور رقابت با ساير آموزشي در محيط پيچيده و متغير اجتماعي، فني، تكنولوژيكي به

طرح مذكور در  سابقه بودن اجرايبا توجه به بي ،بنابراين .مؤسسات آموزشي انكارناپذير است
 در ميبه عنوان طرحي نو و با هدف پيشگا تحقيقاتي اي، اين پروژهمراكز آموزش فني و حرفه

  .كشور انتخاب شده است ميسيستم آموزش غيررس
ترين تحقيقات انجام شده در عنوان يكي از مهمتحقيق از تحقيق نيفه به ةبا بررسي پيشين

معروف پروفسور ماركوارت نيز به آن اشاره شده است و اين زمينه ياد شده است كه در كتاب 
 اصلي اين پژوهش با عنوان ةاز آن بهره جسته است. فرضي نامهپرسشمحقق در تدوين 

كه در دانشگاه  »هاي سنتي و غيرسنتيسطوح بلوغ يادگيري سازماني در دانشگاه ةمقايس«
هاي مدرن آموزشي استفاده هايي كه از روشدانشگاه :ويسكانن انجام شده اين است كه

از  ،كنندهاي آموزش عالي سنتي را دنبال ميهايي كه روشدر مقايسه با دانشگاه ،كنندمي
عسگري, (پس از بررسي فرضيه اثبات گرديد. سطوح يادگيري سازماني باالتري برخوردارند و

1387( 
موردي شركت  ةمطالع –ارزيابي سازماني « ، تحقيقي از1385شاهسوند هراتي در سال 

انجام داد كه وضع موجود و مطلوب شركت از نظر ابعاد رهبري » سازان در استان مازندرانپارت
مورد بررسي  )مدل ويك و لئون(ابتكار و اجرا ،اطالعات ،هاارزيابي ،هابرنامه ،مبتني بر بينش

 كت وجود ندارد.اين تحقيق يادگيري سازماني از نظر ابعاد فوق در اين شراساس  بر .قرار گرفت
 )1385 ،شاهسوند هراتي(

تربيتي دانشگاه آزاد شناسي و علومروان ةتحقيقي توسط رشمه از دانشكد 1385در سال 
بين نگرش مديران به تغيير و تحول و نوآوري  ةبررسي رابط«عنوان  با ،واحد رودهن مياسال

 ةعنوان فرضياين تحقيق به در .انجام شد »ي شهر تهرانهادبيرستان در بايادگيري سازماني،
عنوان بين نگرش مديران به نوآوري با يادگيري سازماني رابطه وجود دارد و به ،اصلي

گروهي و  ،بين نگرش مديران به تغيير و تحول در سطح فردي ةرابط ،هاي فرعيفرضيه
 )1385 ،رشمه( ها تأييد گرديد.فرضيه ةسازماني مورد بررسي قرار گرفت كه كلي

هاي ارزشيابي يادگيري سازماني در دانشگاه« با تحقيق در مورد 1387در سال  ريعسگ
) در سنجش يادگيري 1995( با استفاده از مدل ويك و لئون »غرب مازندران ميآزاد اسال

 ،هابرنامه ،رهبري مبتني بر بينش :سازماني از پنج عامل بهره گرفت كه عوامل عبارتند از
هاي خود اين فرض را بيان كرد كه بين وضعيت او در فرضيه .تكار و اجرااب ،اطالع ،هاارزيابي

 ،ي ذكرشدههالفهؤاز جهت برخورداري از هر يك از م ،موجود و مطلوب در قلمرو مكاني مزبور
عسگري, ( ها ثابت گرديد.فرضيه ةتفاوت معناداري وجود دارد كه پس از تحليل نتايج كلي

1387(  
يادگيري سازماني در جهت حفظ بقا و  ةبيانگر ضرورت طرح ايد برررسي تحقيقات پيشين

و  اصلي اين پژوهش اين است كه آموزش فني ةمسئل ،باشد، لذاميجهاني  ةتوسعه در عرص
استان اصفهان تا چه اندازه توانسته است با استفاده از يادگيري سازماني با تغييرات اي حرفه

 .اركنان خود براي اين هدف سود ببردي كهامحيطي هماهنگ شده و از توانايي
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يادگيري  ةگانهاي پنجدر راستاي تحقق سنجش يادگيري در اين سازمان از مهارت

هاي ذهني، آرمان مشترك، يادگيري جمعي، تفكر هاي شخصي، مدلقابليت :سازماني يعني
 )1999 ،سنج( .استفاده شده است ميسيست

عنوان رويكردي پيتر سنج كه بهميمدل سيستس اسا برترتيب اين تحقيق بر آن است تا 
 كار گرفته شده است، ميزانهاي موفق جهان بهمند توسط بسياري از سازمانجامع و نظام

استان اصفهان را از اي حرفهو  يادگيرنده در مراكز آموزش فني هايابعاد سازمان كارگيريبه
نظور شناسايي نقاط قوت و ضعف موجود، مديدگاه كاركنان مورد بررسي قرار دهد. اين امر به

سازي ايده سازمان يادگيرنده، تحول و بهبود تعيين شرايط و اقدامات مورد نياز جهت پياده
 عملكرد سازماني و تبديل آن به رويكرد جديد مديريتي است.

اي استان اصفهان بتوانند با به عبارت ديگر، هدف آن است كه مراكز آموزش فني و حرفه
خدمات بهتر و برتر و كسب  ةو از طريق يادگيري سازماني به ارائ هاي تحقيقده از يافتهاستفا

 در اين راستا فرضيات تحقيق به شرح زير طراحي گرديد: .مزيت رقابتي موفق شوند

 اصلي ةفرضي .الف
اي استان اصفهان مراكز آموزش فني و حرفه هاي يادگيرنده دركارگيري ابعاد سازمانهميزان ب

 باشد. ميبيش از حد متوسط 

 فرضيات فرعي .ب
اي استان اصفهان بيش مراكز آموزش فني و حرفه هاي شخصي درقابليت كارگيريبهميزان .1

 باشد.مياز حد متوسط 
اي استان اصفهان بيش از مراكز آموزش فني و حرفه هاي ذهني درمدل كارگيريبهميزان .2

 باشد.ميحد متوسط 
اي استان اصفهان بيش از مراكز آموزش فني و حرفه رمان مشترك درآ كارگيريبهميزان .3

 باشد.ميحد متوسط 
اي استان اصفهان بيش از مراكز آموزش فني و حرفه در مييادگيري تي كارگيريبهميزان .4

 باشد.ميحد متوسط 
اي استان اصفهان بيش از مراكز آموزش فني و حرفه در ميتفكر سيست كارگيريبهميزان .5

 باشد.ميد متوسط ح

 شناسي روش
 قرار توصيفي تحقيقات قلمرو در پردازدمي موجود وضع بررسي به كه آنجايي از تحقيق اين
 و يفن آموزش مراكز در را رندهيادگي يهاسازمان ابعاد كارگيريبه زانيم كه آنجايي از و دارد

 يشيمايپ نوع از دهدمي قرار يبررس مورد ترسنجيپ مدل اساس بر اصفهان استاناي حرفه
 استان ياحرفه و يفن آموزش كل ةادار و مراكز كاركنان ةيكل قيتحق نيا يآمار ةجامع .است

 .باشديم نفر 1090 آنان تعداد كه رديگيم بر در را 1390 سال در اصفهان
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 نفر 284 ،درصد 5 يخطا احتمال و درصد 95 نانياطم بيضر با كوكران فرمولاساس  بر

 اي استفاده گرديد.گيري تصادفي خوشهو از روش نمونه شدند انتخاب يآمار ةنمون عنوانبه
از نوع  نامهپرسش آوري اطالعات از منابع مختلف،ابزار پژوهش عالوه بر فيش جهت جمع

 ليدلبهكه  است شده استفاده )2002 ،ماركوارت( فهين ةنامپرسش از باشد كهنام ميبي
 .باشديم برخوردار الزم ييروا از متخصصان نظر و يتئوراساس  بر ندارداستا ابزار از يبرخوردار

 يريگبهره با) بود الؤس 23 شامل كه نامهپرسش 27 از استفاده با( قيتحق نيا آزمونشيپ در
كه  شد نييتع آن يهامؤلفه و نامهپرسش كل اعتبار ،كرونباخ يآلفا آزمون و SPSS افزارنرم از

 گريكدي با هاالؤس ارتباط كه است آن از يحاك امر نيا و كينزد كي به ونباخكر يآلفا ريمقاد
. دهند قرار سنجش مورد را) رندهيادگي سازمان همان( مؤلفه كي بتواند كه است يكاف قدر آن

 يانهيگز 7 الؤس 23 يدارا ،است شده عيتوز كارشناسان و رانيمد انيم كه ييهانامهپرسش
) موافق كامالً و موافق ،موافق يحد تا ندارم، ينظر ،مخالف يحد تا ،مخالف مخالف، كامالً(

 مدل ياصل شاخص 5 با رابطه در مذكور يهاالؤس. اندشدهي گذارارزش 7تا 1 اعداد با كه است
 تطابق زانيم انگريب هاالؤس از دسته هر به شدهارائه يهاپاسخ مجموع. است شده مطرح قيتحق

 رندهيادگي سازمان مدل يهاشاخص با اصفهان استان ياحرفه و يفنش آموز كل ةادار و مراكز
 .است سنج تريپ

منظور و به هاآمار توصيفي و جهت تحليل داده در بخش SPSS افزارنرم ازدر اين تحقيق 
 به يعامل ليتحل روش ازي استفاده شده است كه در اين زمينه استنباط آمار آزمون فرضيات از

 .گرديد استفاده دمنيفر و T يهاآزمون ،سيوال كروسكال آزمون ،يصلا يهامؤلفه روش

  هايافته
 :دهندگان حدودكه از مجموع پاسخ دهديمشناختي نشان ي جمعيتهايژگيوبررسي  ةنتيج

تا  5 ةبا سابق % 43 ،داراي تحصيالت ليسانس %4/53 ،يادارشغلي  ةدر رد%7/60 ،مرد 7/60%
 .باشنديمي مانيپ –ميرس %9/46و سال  10

  يسازماني ريادگي يهاشاخصموجود  تيوضعي ابيارز 
 

 ي يادگيري سازمانيهاشاخص. 1جدول 
خطاي انحراف  نميانگي دتعدا هي سازمان يادگيرندهامؤلفه
 /.8 /.97 50/2 284 يشخصي هاتيقابل -الف

 /.7 /.89 81/2 284 يذهني هامدل -ب
 /.8 /.97 76/2 284 كمشترآرمان  -ج
 /.8 /.99 99/2 284 يجمعي ريادگي -د
 /.7 /.81 59/2 284 يستميس تفكر -ذ

 
ي از ديدگاه شخصي هاتيقابلبعد كه  دهديم) نشان 1جدول شماره (تحليل توصيفي جينتا
و خطاي  97/0و انحراف استاندارد  50/2 باًيتقرميانگين مقياس  وشده نفر ارزيابي 284

  .باشديم 8/0رد استاندا
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و  81/2 باًيتقرنفر ارزيابي شده كه ميانگين مقياس  284ي از ديدگاه ذهني هامدلبعد 

 .باشديم 7/0و خطاي استاندارد  89/0انحراف استاندارد 
و  76/2 باًيتقرنفر ارزيابي شده كه ميانگين مقياس  284از ديدگاه  مشتركبعد آرمان 

 .باشديم 8/0ستاندارد و خطاي ا 97/0انحراف استاندارد 
و انحراف  99/2 باًيتقرنفر ارزيابي شده كه ميانگين مقياس  284ي از ديدگاه جمعي ريادگبعد ي

  .باشديم 8/0د و خطاي استاندار 99/0استاندارد 
و انحراف  59/2 باًيتقرنفر ارزيابي شده كه ميانگين مقياس  284از ديدگاه  ميستيس تفكربعد 

 .باشديم 7/0خطاي استاندارد  و 81/0استاندارد 

اي مراكز آموزش فني و حرفه هاي شخصي دركارگيري قابليتهميزان ب« :اول فرعي ةفرضي
 »باشد.مي ) μ < 4( استان اصفهان بيش از حد متوسط

  :دهديمي نشان انمونهتك  Tنتايج آزمون 
H0: هاي قابليت كارگيريبهميزان  ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي)  μ ≥ 4( مساوي حد متوسط يا اي كمترمراكز آموزش فني و حرفه شخصي در
H1:هاي كارگيري قابليتهميزان ب ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي ) μ < 4( اي بيش از حد متوسطمراكز آموزش فني و حرفه شخصي در
 دهندگان معتقدند آموزشپاسخ جه،ينتدر  ،) =009/0p≥ 05/0(  :يشخصي هاتيقابلشاخص 

 . باشديماز متوسط دارا  ترنييپاي را در حد شخصي هاتيقابل ،ياحرفهي و فن
 شود.ميتحقيق رد  ةنتيجه فرضي در شود.ميپذيرفته  H0 ة يفرضپس 

اي ز آموزش فني و حرفهمراك هاي ذهني دركارگيري مدلهميزان ب « :دوم فرعي ةفرضي
 »باشد.مي ) μ < 4( استان اصفهان بيش از حد متوسط

  :دهديمي نشان انمونهتك  Tنتايج آزمون 
H0 :هاي ذهني كارگيري مدلهميزان ب ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي)  μ ≥ 4( يا مساوي حد متوسط اي كمترمراكز آموزش فني و حرفه در
H1:هاي ذهني كارگيري مدلهميزان ب ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي) μ < 4( اي بيش از حد متوسطمراكز آموزش فني و حرفه در
ي و فن دهندگان معتقدند آموزشپاسخ جه،ينتدر  ،) p=03/0≥ 05/0( يذهني هامدلشاخص 
  .باشديماز متوسط دارا  ترنييپاحد  ي را درذهني هامدل ،ياحرفه

 شود.ميتحقيق رد  ةدرنتيجه فرضي شود.ميپذيرفته  H0 ة يفرضپس 

اي مراكز آموزش فني و حرفه آرمان مشترك در كارگيريبهميزان  « :سوم فرعي ةفرضي
  »باشد.مي ) μ < 4(استان اصفهان بيش از حد متوسط

 :هدديمي نشان انمونهتك  Tنتايج آزمون 
H0: كارگيري آرمان هميزان ب ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي)  μ ≥ 4( يا مساوي حد متوسط اي كمترمراكز آموزش فني و حرفه مشترك در
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H1:آرمان  كارگيريبهميزان  ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از

 باشد.مي ) μ < 4( اي بيش از حد متوسطو حرفهمراكز آموزش فني  مشترك در
دهندگان معتقدند آموزش پاسخ جه،ينتدر  ،) p=0/ 000≥ 05/0( مشتركشاخص آرمان 

  .باشديماز متوسط دارا  ترنييپارا در حد  مشتركآرمان  ،ياحرفهي و فن
 شود.ميتحقيق رد  ةفرضي ،نتيجه در شود.ميپذيرفته  H0 ة يفرضپس 

اي مراكز آموزش فني و حرفه در مييادگيري تي كارگيريبهميزان  « :چهارم عيفر ةفرضي
 »باشد.مي ) μ < 4( استان اصفهان بيش از حد متوسط

 :دهديمي نشان انمونهتك  Tنتايج آزمون 
H0: مييادگيري تي كارگيريبهميزان  ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از 

 باشد.مي ) μ ≥ 4( مساوي حد متوسط يا اي كمترش فني و حرفهمراكز آموز در
H1: مييادگيري تي كارگيريبهميزان  ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از 

 باشد.مي)  μ < 4( اي بيش از حد متوسطمراكز آموزش فني و حرفه در
ي فندهندگان معتقدند آموزش پاسخ جه،ينتدر  ،) p= 000/0≥ 05/0( يجمعي ريادگشاخص ي

  .باشديماز متوسط دارا  ترنييپاي را در حد جمعي ريادگي ،ياحرفهو 
 شود.ميتحقيق رد  ةفرضي ،نتيجه در شود.ميپذيرفته  H0 ة يفرضپس 

اي مراكز آموزش فني و حرفه در ميتفكر سيست كارگيريبهميزان  « :پنجم فرعي ةفرضي
 »باشد.مي)  μ < 4( توسطاستان اصفهان بيش از حد م

 :دهديمي نشان انمونهتك  Tنتايج آزمون 
H0: ميتفكر سيست كارگيريبهميزان  ،ي استان اصفهاناحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از 

 باشد.مي ) μ ≥ 4( مساوي حد متوسط يا اي كمترمراكز آموزش فني و حرفه در
H1: ميتفكر سيست كارگيريبهميزان  ،ستان اصفهاني ااحرفه وي فنآموزش  كاركنان نظر از 

 باشد.مي ) μ < 4( اي بيش از حد متوسطمراكز آموزش فني و حرفه در
ي فندهندگان معتقدند آموزش پاسخ جه،ينتدر  ،) p= 007/0≥ 0/ 05 ( يستميس تفكرشاخص 

  .باشديماز متوسط دارا  ترنييپادر حد  را ميستيس تفكر ،ياحرفهو 
 شود.ميتحقيق رد  ةفرضي ،نتيجه در شود.ميپذيرفته  H0 ة يضفرپس 

مراكز آموزش فني و  هاي يادگيرنده درابعاد سازمان كارگيريبه: ميزان H0  اصلي: ةفرضي
 .باشدمي)  μ ≥ 4( مساوي حد متوسط يا اي استان اصفهان كمترحرفه

H1:  اي استان ز آموزش فني و حرفهمراك هاي يادگيرنده درابعاد سازمان كارگيريبهميزان
 باشد.مي ) μ < 4( اصفهان بيش از حدمتوسط

 شود.ميتحقيق رد  ةفرضي ،نتيجه در شود.ميپذيرفته  H0 ة يفرضپس 
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 كارگيريآموزي: بررسي ميزان بهسازي نيروي انساني در مهارتتوانمند .2جدول 

 284 دتعدا
 703/60 مجذور كاي
 4 درجه آزادي

 /.000 داري سطح معني
       

اطمينان وضعيت موجود  %95كه با بيش از  دهديمنتايج آزمون فريدمن نشان  
 داري دارند.سازمان يادگيرنده با يكديگر تفاوت معني ةگانپنجي هاشاخص

5/≤ 000/0p=  2) 4(= 703/60وχ 
 

 ه.ي سازمان يادگيرندهامؤلفهبندي رتبه.3جدول 
 طرتبه متوس هي سازمان يادگيرندهامؤلفه
 41/4 يشخصي هاتيقابل -الف

 9/4 يذهني هامدل -ب
 51/3 مشتركآرمان  -ج
 4/3 يجمعي ريادگي -د
 58/4 يستميس تفكر -ذ

          
ي و آرمان جمعي ريادگدريافت كه ي توانيم هارتبهو ستون ميانگين  هارتبهاز نتايج جدول 

در وضعيت  ميستيس تفكري و شخصي هاتيقابل ،يذهني هامدلنسبت به  مشترك
 .دي قرار دارنترفيضع

 :سيوال كروسكالآزمون  -
 كار، ةسابق ت،يجنسعوامل  س،يوال كروسكالدست آمده از آزمون به جينتااساس  بر 
ي سازماني ريادگي يهاشاخص ةنيزمي پاسخ افراد در روي بر اثر چيهسمت  سن و ،التيتحص

 تفكري و جمعي ريادگي مشترك،آرمان  ،يذهني هامدل ،يشخصي هاتيقابل( سنجاز نظر
ي هاشاخصخصوص  رگو دنوع استخدام افراد پاسخاساس بري ول ،نداشته است )يستميس

 :باشديم ريزصورت نوع استخدام به ريتأثي جمعي ريادگو ي مشتركآرمان 
 شتريبي جمعي ريادگو ي مشتركي آرمان هاشاخصرا در مورد  سازمان س،يالتدرحقافراد 

 .داننديم رندهيادگي نيريسااز 

 گيري بحث و نتيجه
ي هاشاخص ةگفت كلي توانيم نامهپرسشي هادادهبا عنايت به نتايج حاصل از تحليل آماري 

ي استان اصفهان احرفهي و فنآموزش  كل ةو ادار مراكزيادگيري سازماني مدل سنج در 
در ميزان  هاآنتوجه به اهميت باال و يكسان هر يك از تر از حد متوسط قرار دارند و با پايين

ي سازمان يادگيرنده در هايژگيوي به تقويت احرفهي و فنيادگيرندگي الزم است آموزش 
 ي يادگيري بپردازد.هاشاخص ةكلي ةزمين
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 »يجمعي ريادگي«ي هاشاخصي مذكور توجه به هاشاخصبندي از سويي با توجه به رتبه

در  »يستميس تفكر«و  »يشخصي هاتيقابل« ،»يذهني هامدل«نسبت به  »مشتركرمان آ«و
 .داولويت باالتري قرار دارن

 ةهاي سازمان يادگيرنداي با ويژگيراه كارهاي تطابق آموزش فني و حرفه ،بنابراين
 شود:مدل مذكور به شرح زير پيشنهاد مي ةگانهاي پنجسنج در قالب شاخصمدل
ايجاد  ي،امكاتبهي آموزشي حضوري و هادورهردي از طريق برقراري تمركز بر يادگيري ف�

ي هادورهالزامات دانشي در برقراري  ،كاربرد مستقيم مشاغلاساس  بري آموزشي هاكارگاه
 ،كاربرد مستقيم مشاغلاساس  بري آموزشي هاكارگاهايجاد  ي،امكاتبهآموزشي حضوري و 

 ،منابع مرجع خارجي ،بصري واز تجهيزات سمعي  شركت كاركنان در سمينارها، استفاده
سنجي زچرخش شغلي، بررسي نيا و مندنظامگيري روش آموزش ضمن خدمت ركاهب

 .ياحرفهآموزشي در هر يك از واحدهاي فني و 
چگونگي يادگيري  ،ي يادگيريهامهارتمنظور تقويت استفاده از فنون يادگيري شتابناك به�

و  بي مناسهاي متنوع و چيدمانهارنگطي آرام و شاد، استفاده از فراهم آوردن محي نظير:
 ،و موانع يادگيري هااسترسكمك به افراد در كاهش  استفاده از موسيقي براي آرامش ذهن،

استفاده از  مفاهيم و انتقال يادگيري، ةمنظور توسعبه هاداستانو  هااستعارهاستفاده از 
 العاتي در آموزش مفاهيم.ي ذهني يا نمودارهاي اطهانقشه

توسعه و تقويت منابع انساني با برخوردار كردن يادگيرندگان شايسته از آزادي عمل و �
 ةتوسعي پرورش و هافرصتايجاد  ايجاد توازن بين نيازهاي فردي و سازماني، حمايت الزم،

ي هاحوزه ةالين براي استفاده در همايجاد بانك اطالعاتي آن ،ني براي افراد سازمااحرفه
ارتقاء  ،ي نقديهاپاداشدهي به يادگيرندگان نظير استفاده از سيستم پاداش ي،افهيوظ

يادگيرندگان به رترفيع، تشخص و احترام به افراد يادگيرنده و تشويق غي ،پست سازماني
 .يادگيري

    .منظور نمودن ميزان يادگيري در ارزيابي عملكرد�
دانش و الگوهاي ذهني  ،ي مشتركاندازق ايجاد چشمتقويت يادگيري سازماني از طري�

 .شي روشن براي ذخيره دانهامدلو  هاياستراتژ، هااستيساعضاي سازمان و نيز 
از موضع كنترلي به  ،آفرينتغيير رويكرد مديران از رويكرد سنتي به رويكرد رهبران تحول�

موضوع تشريك مساعي سازي و از تمركزگرايي به تفويض اختيار و توجه به دقدرتمن
 .لكاركنان در حل مسائ

گيري مدرسين مجرب كه از  ركاي كاري نظير: بههاگروهي يادگيري هامهارتتقويت �
 تيلئومسايجاد  عملي برخوردار باشند، صورتبهمطالب  ةي فني و تخصصي ارائهامهارت

ديريت فرايندهاي كمك به م منظوربهافزار استفاده از فناوري گروه گروهي براي يادگيري،
 تيم و مديريت جلسات. ةوسع، تريزي پروژهبرنامهر يي نظيهاحوزهگروهي و يادگيري در 

 .دتقويت يادگيري انطباقي از طريق ارزيابي نتايج عملكرد سازمان و دريافت بازخور�
 آزمايش ،مسأله مندنظامحل  ،ي توليد دانش نظير يادگيري عمليهاروشاستفاده از �

 .ادگيري از تجربيات گذشتهي ه)،تجرب(
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 مهارتي هايآموزش مديريت در نو ابزاري هاداشبورد
 كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان جامع پرتال بر نگاهي با

 1مياسال عليرضا سيد
 2رزقي سميه

 3فر بهروزي رضا محمد

  چكيده
 در چه مهارتي هايآموزش مديريت به مربوط مسائل در ايگسترده تغييرات شاهد اخير ساليان در

 و فني هايآموزش انطباق براي تغييرات ناي موازات به هستيم. آموزشي مراكز در چه و ديستا بخش
 دسترسي قابل و تازه كيفي، اطالعات توسط تصميمات كه است الزم جهاني استانداردهاي با ايحرفه

 هك آنجايي از ،ديگر سوي از شود. اتخاذ اطالعات ناي از تحليلي اساس بر نيز و واقعي زمان در
 يهانقش افزايش همچنين گردد،مي ماهر انساني نيروي تربيت به منجر ايحرفه و فني هايآموزش
 فناوري و مهارت جامع نظام تصويب از بعد كشور آموزشي سيستم در ايحرفه و فني آموزش سازمان
 ةعرص در ورود با تواندمي اطالعات فناوري شرايط اين در دارد. وجود ثرترؤم مديريت جهت فشاري

 بازارهاي يهانياز شناخت با تا قراردهد، مديران اختيار در را ابزارهايي مهارتي، يهاآموزش مديريت
 نوين ابزارهاي از يكي نمايند. فعاليت تربخشاثر و تر كارا كار، بازار نياز و تكنولوژي تغييرات جهاني،

 از بردنبهره و شناخت دادن افزايش با هاداشبورد باشند.مي مديريت داشبوردهاي عرصه ناي در
 سيستم يك گيريكارهب كه آنجا از بخشند.مي بهبود را گيريتصميم انسان، ادراكي يهاقابليت

 شود،مي محسوب اساسي چالشي ايحرفه و فني آموزش مراكز و ستادي بخش در عملكرد مديريت
 اندازيراه به توجه با مهارتي، يهاآموزش مديريت در داشبوردها به مربوط تحقيقات كمبود همچنين

 تعريف و تشريح ضمن مقاله ناي در ايحرفه و فني آموزش سازمان توسط آموزشي جامع پرتال
 پايان در و گرديده ذكر مهارتي يهاآموزش مديريت در داشبوردها كاربرد مديريت، يهاداشبورد

 در داشبورد سازيپياده ايحرفه و فني آموزش سازمان آموزشي جامع پرتال وضعيت بررسي ضمن
    است. شده بيان آموزشي پرتال وضعيت بهبود راهكارهاي و سازمان ناي
 

 نظام اطالعات، فناوري مديريت، داشبورد آموزشي، جامع پرتال مهارتي، هايآموزش :يكليد واژگان
 فناوري. و مهارت جامع

اي وزش فني و حرفـه ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد واحد مشهد، كارشناس پژوهش ادارة كل آمدانشجوي كارشناسي. 1
Email:s.a.e.tvto@gmail.com                                                                                         خراسان جنوبي،

 ،وبي واحد قائنارشد زبان شناسي، دانشگاه جامع پيام نور خراسان جندانشجوي كارشناسي. 2
Email:s.rezghi.ling@gmail.com                                                                                                                   

                                                                                               Email:behrouzifar.mr@gmail.com، زاد اسالمي واحد مشهدارشد مديريت دولتي، دانشگاه آدانشجوي كارشناسي .3



 انداز پژوهشو اشتغال در چشم ايفني و حرفه آموزش
 

551 

 مقدمه
 و هنرها آموزش و آموزيحرفه كه صفويه رعص تا اوليه قرون از ايحرفه و فني يهاآموزش
 هاخانه مكتب و مدارس در هنرها گونهناي و گرفتمي صورت شاگردي استاد طريق به صنايع
 براي و مختلف يهابخش در آموزش گوناگون يهاروش و هاشيوه كه كنون تا نداشت جايي
 تحوالت دچار ،گردديم اجرا هاآن مهارت و دانش سطح اساس بر مخاطبان از متنوعي طيف

 در شگرف تغييرات شاهد كه اخير ةده در الخصوصعلي تحوالت ناي است. گرديده متعددي
 همراهي جهت از ايحرفه و فني هايآموزش براي متعددي يهاچالش ،مايبوده تكنولوژي

  ت.اس نموده جاداي كار بازار يهانياز و تكنولوژي روزافزون تغييرات با هاآموزش ناي
 نظر از چه تغييراتي تغيير، ناي با همراهي جهت نيز راناي در مهارتي يهاآموزش

 و مهارت جامع نظام تصويب با تغييرات ناي كه است يافته كاركردي باب از چه و ساختاري
 در جديدي يهانقش و هاكاركرد ايحرفه و فني آموزش سازمان و شد قانوني فناوري
 بايستي جديد يهاكاركرد و هانقش فاياي براي داشت. اهدخو كشور آموزشي سيستم

 سيستم وجود ،لذا گردند. تعريف جديد اهداف آن طبع به و سازمان جديد يهاموريتأم
 رسد.مي نظرهب ضروري هاشكاف تعيين و اهداف اجراي بر نظارت براي يكپارچه اطالعاتي

 و فني آموزش سازمان امور در اطالعات اوريفن كارگيريهب ضرورت به توجه با و اساس نايبر
 فني آموزش سازمان جامع پرتال جاداي الكترونيك دولت تحقق راستاي در همچنين ،ايحرفه

 گرفت. قرار كار دستور در ايحرفه و
 و سخنراني مفاد از كه ايحرفه و فني آموزش سازمان مسئولين نظرات اساس بر

 هشت در آموزشي جامع پرتال اهداف ترينمهم ،است گرديده استخراج آنان يهامصاحبه
 :از عبارتند كه بوده محور
 ،سازمان در الكترونيك دولت استقرار�
 ،پوشش تحت يهاواحد بر ترنظا براي جامع ميسيست استقرار�
 ،كارآموزان منديرضايت ميزان افزايش�
  ،آزاد كارآموزي سساتؤم آموزشي عملكرد بر كنترل و نظارت افزايش�
  ،رجوع ارباب حضوري مراجعات اهشك�
 و فني آموزش هايظرفيت از مطلوب گيريبهره راستاي در اثربخش و صحيح ريزيبرنامه�

 ،ايحرفه
   ،سازمان مختلف هايبخش بين كامل و جامع ارتباط�
 .خصوصي و دولتي آموزش مراكز ةكلي فعاليت ةنحو از دقيق و كامل اطالعات�

 و نموده برآورده را هاخواست ناي هزاندا چه تا فعلي پرتال كه است ناي اساسي ةلأمس اما
 استاني و ستادي كارشناسان نظر اساس بر است؟ گرديده محقق اهداف ناي از ميزان چه

 ضعف .1 از: عبارتند مذكور سازمان پرتال به مربوط مسائل و مشكالت ايحرفه و فني آموزش
 غير يهابخش به كارشناسان دسترسي .3 ،سيستم هوشمندي عدم .2  ،گيريگزارش در

 مناسب مديريت عدم .5 و هادوره ويرايش و اطالعات ثبت مناسب مديريت عدم .4 ،مرتبط
 .گيريگزارش و آزمون بخش در



   ...هاي مهارتيها ابزاري نو در مديريت آموزشداشبورد         
 

552 
 محقق را اهدافش از مورد 5 حداقل پرتال نمود استنتاج توانمي نتايج ناي بر نگاهي با

 ناي در اصالحاتي جاداي ضرورت ،لذا است. نموده عمل جزئي بسيار آنها تحقق در يا ننموده
 وضعيت بهبود براي راهكاري جديد ابزاري معرفي با مقاله ناي در كه است مشهود سيستم
 نماييم.مي ارائه موجود

 وضعيت بر نظارت منظوربه هاشركت و هاسازمان ةكلي براي جامع است حلي راه داشبورد
 داشبوردها .و... بازار فروش، اداري، كيفيت، توليد، از اعم ركتش مختلف واحدهاي در موجود

 بهبود را گيريتصميم انسان ادراكي يهاقابليت از بردنبهره و شناخت دادن افزايش با
 راه دهندگانارائه افزايش است. يافته افزايش داشبوردها به عالقه اخيراً رو، ازاين بخشند.مي
 در هنوز داشبورد، محبوبيت باوجود است. افزايش ناي يهاانهنش از بازار داشبوردي يهاحل

 معين، وظايف براي داشبورد بهترين شناخت چگونگي جمله از آن آمدي كار با ارتباط
 به است ذكر قابل البته (M.MIHAELA,2011)است نيامده دستهب چنداني اطالعات
 تغييراتي الكترونيكي، رگانيباز و الكترونيكي كار و كسب در خصوصي بخش پيشرفت موازات

 وجود به كشورهاستميعمو بخش ةادار به مربوط كه - الكترونيكي دولت عنوان تحت نيز
 )1383-اصغر زاده،(صرافي است آمده

 كه كنند كمك اطالعاتي بار و ذهني ساختار لئمسا حل به توانندمي زماني داشبوردها
 drill هايويژگي و data-ink االيب نسبت  جمله از معين بصري يهاخصيصه و اصول

down نظري راهنماهاي برخي، همچنين باشند. دارا را pop-up و Warning هستند هم 
 گفت توانمي، مجموع در كنند.مي كمك مناسب نمايش ساختار انتخاب در كاربران به كه

 اختيار در ار مختلف يهانمايش ساختار انتخاب امكان و باشند پذيرانعطاف بايد داشبوردها
  بگذارند. كاربران

 تعريف ضمن كه يماداده شكل را جامعي ايضابطه چند بررسي مقاله، ناي در، بنابراين
 فني يهاآموزش الخصوصعلي آموزشي مراكز در داشبوردها يهاويژگي بررسي و داشبوردها

 و فني زشآمو مراكز در مديريت داشبوردهاي از استفاده چگونگي و اهميت ايحرفه و
 اجرا به مديريت داشبوردهاي از ييهانمونه ما كشور در چند هر است. گرديده ذكر ايحرفه

 داشبوردهاي خصوصيات نگرفتن نظر در و مشكالت تنگناها، برخي دليل به اما، است آمده در
 ودكمب به توجه با لذا است، نگرديده ارائه هاطرح ناي اجراي از ملموسي نتايج هنوز مديريتي
 كه مايداده ارائه را تحقيقاتية برنام پژوهش گيرينتيجه بخش در حوزه، ناي در تحقيقات

 نقش و مزايا بررسي مطالعه ناي نهايي هدف باشند. حوزه ناي بعدي محققان گرياري
 و فني آموزش مراكز مديريتة حيط در گيريتصميم پشتيبان ابزارهاي عنوانبه داشبوردها

 اشد.بمي ايحرفه

 چيست؟ داشبورد
 اجرايي اطالعاتي سيستم كاربر رابط يك داشبورد يك مديريت، اطالعاتي يهاسيستم در

 براي. شود خوانده راحت كه شودمي طراحي طوري )اتومبيل داشبورد يك مانند( كه است
 يك از كامپيوتر، يك در محلي عاملي سيستم از را اطالعات است ممكن محصول يك :مثال

 دور سايت چند يا يك از و باشد شدن اجرا حال در است ممكن كه كاربردية برنام چند يا
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 است، آمده منبع يك از همه گويي كهچنان. دهد نشان را آن و آورده دستهب وب روي دست

 يا هواپيما داخل از داشبورد ةواژ شوند. گرفته اشتباه امتيازي يهاكارت با نبايد هاداشبورد اما
 سازمان و هواپيما ،خودرو مورد سه هر در آن اصلي هدف و است شده گرفته لهاما خودرو

 كه كرد ادعا توانمي پيچيده. سيستم يك هدايت و نياز مورد اطالعات ةمشاهد :است يكي
 يك هدايت از ترپيچيده مراتب به رقابتي، ةپيچيد محيط در امروز، هايسازمان هدايت
 هايآرمان راه در حركت و سازمان موريتأم اجراي جهت انمدير ،ينابنابر است. هواپيما
 است آن هدايت و سازمان عملكرد مختلف يهاجنبه نمايانگر كه وسايلي به حداقل سازمان،

 گيرياندازه قابل كه را چيزي توانيدنمي شما كه است اين مديريت قانون يك دارند. نياز
 كه را آنچه تواننمي كه داشت اذعان توانمي منوال همين به كنيد. مديريت بخوبي نيست،

 سازماني يهاداشبورد بحث كه است جايي اين و كرد مديريت نيست ديدن و مشاهده قابل
 ةمجموع كه است حياتي يهاداده ديداري ابزار سازماني، داشبوردهاي يابد.مي ضرورت
 ارائه مربوط افراد به نياز دمور يهازمينه در را مديريتي فرايند به مربوط يهاتحليل از انبوهي

 غيرمالي و مالي معيارهاي كه است اجرايي اطالعاتي سيستم يك ،عملكرد داشبورد .دهدمي
 فرانسوي هايشركت كند.مي آوريجمع استراتژي موفق سازيپياده هايشاخص عنوان به را

 از اشبورديد آنها گيرند.مي كارهب را عملكرد داشبورد مفهوم كه است دهه دو از بيش
 عنوان تحت داشبورد ناي گيرند.مي كارهب و جاداي را سازمان موفقيت كليدي هايشاخص
 نتايج كه كندمي كمك سازمان كاركنان به نمايش تابلوي شود.مي شناخته نمايش تابلوي

 از بسياري دهند. قرار سنجش مورد كليدي معيارهاي كارگيريهب با ،را آزمايشي اجراهاي
 دست به معيارها ساير وزندهي با كه دهندمي نمايش را محدودي هايشاخص ردها،داشبو
 ها،گزارش نمودارها، با غني كامپيوتري واسط يك داشبورد ،ساده زبان به. اندآمده

 مربوط اطالعاتي و پويا افزارنرم يك در كه است اخطار مكانيزم و ديداري هايشاخص
 براي ساده روشي نآ ارشد مديران و سازمان اركنانك تمامي براي و اندشده يكپارچه

 از شدن مطلع و اهداف كسب از اطمينان تا است سازمان روز به يهاداده به دسترسي
 و دهيگزارش صرفاً سازماني داشبوردهاي اصلي كاربرد كند. فراهم را واقعي و بالقوه مشكالت

 به نياز مورد اطالعات نگامهبه ةئارا سازماني داشبوردهاي اصلي ةوظيف نيست. گيريگزارش
 ) (w.Lehman,2011.است تغييرات به سريع واكنش و دانش مديريت براي مربوط افراد

 يا روز هر در شده مصرف بنزين مقدار جزئيات گزارش خودرو، داشبورد كه كنيد تصور
 يتكيف كه چرا ،گيردنمي قرار استفاده مورد چندان گزارش اين دهد، نشان را ماه هر

 بايد آن جايبه است. شده گرفته ناديده سريع گيريتصميم يبرا مناسب زمان در اطالعات
 اين كيفيت كه چرا دهد، نشان را موجود بنزين مقدار يعني بنزين كنوني كميت جزئيات
 است. نياز مورد سريع گيريتصميم براي اطالعات

 تنها داشبورد كه است اين لمعمو شده ةگرفت اشتباه به ةنكت يك تعاريف، به توجه با
 قرار استفاده مورد آنها، به سازمان عملكرد از جامع اطالعات ةارائ منظوربه ارشد مديران براي
 ايگونهبه سازماني داشبورد تكنولوژي امروزه كه چرا بوده اشتباه كامالً برداشتي اين گيرد.مي

 داشبوردهاي ،منظور بدين و يابد استقرار سازمان مختلف سطوح در تواندمي كه است
 مديران به اطالعات نگامهبه و سريع ةارائ آنها تمامي نهايي هدف كه اندشده تعريف مختلفي
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 با صحيح يهاتصميم اتخاذ و متغير شرايط از آگاهي براي سازمان مختلف سطوح كاركنان و

 قرار مركزي دهدا پايگاه يك در مختلف منابع از هاداده سيستم اين در آنهاست. به توجه
 دارد امكان هاداده اينكه به توجه با گيرد.مي قرار استفاده مورد افزارنرم توسط سپس و گرفته

 تا شودمي استفاده سازيكپارچه عنوانبه واسطي از لذا باشند، مختلفي داده هايپايگاه در
 استفاده با گيرند. قرار يمركز داده پايگاه در و شده تبديل افزارنرم استاندارد قالب به هاداده

 ةپيچيد غير و زيبا محيط يك در سادگي به توانندمي نسازما ارشد مديران  سيستم ناي از
 خود واحد يا و بخش ،سازمان عملكردي هايشاخص بر مناسب ايهزينه صرف با ايرايانه

 .دهدمي را قابليت ناي مديران به محيط ناي از برداريبهره .باشند داشته روزبه و كامل نظارت
 از سرعت به شود بحراني عملكرد يا تشاشاغ دچار شاخص هر در در شركت كه صورتي در
 بحراني عملكرد به را مناسب مديريتي پاسخ و نمايند اتخاذ را الزم تصميم و گردند مطلع آن

 از اينقطه هر از سيستم ناي ايشبكه يهاقابليت از استفاده با توانندمي مديران دهند. نشان
 خود شركت وضعيت آخرين از دقيقه كي از كمتر زماني مدت در و راحتي به جهان يا كشور
 روند راحتيبه كه دهدمي را امكان ناي مديران به سيستم ناي ةپيشرفت امكانات يابند. اطالع

 اهداف با را روند ناي نموده، بينيپيش ندهيآ در را خود سازمان عملكرد كليدي يهاشاخص
 ةخبر سيستم يك يهاتحليل و تجزيه از استفاده با و نمايند مقايسه شدهتعيين پيش از

 نتايج و عملكرد كليدي يهاشاخص اختالالت علل و استراتژيك يهاگلوگاه به هوشمند
 ) (Rozgus.A,2010.ببرند پي خود سازمان

  سازماني يهاداشبورد انواع
 )(w.Lehman,2011 دكر تقسيم كلي ةدست شش به توانمي را سازماني داشبوردهاي

 و هابخش يهاداده شركت، عملكرد داشبوردهاي شركت: عملكرد داشبوردهاي�
 حياتي هايشاخص مالي، هايتحليل و كندمي يكپارچه را سازمان مختلف يهادپارتمان
 عملكرد از جامع ديدي تا گيرد،مي بر در را ... و فروش عملكردهاي سازمان، ) kpi (عملكرد
 .دارد بيشتري كاربرد ارشد، مديران براي معموالً ،رو ينا از دهد. ارائه را سازمان
 نيازمند عملياتي مديران و سازمان يهادپارتمان مديران دپارتماني: اشبوردهايد�

 از ،منظور بدين دهد. نمايش را آنها به مربوط عملكردي هايمقياس كه هستند داشبوردي
 از بهره با فروش مدير ،مثال براي گيرند.مي بهره خود دپارتمان به مختص هايداشبورد
 تعداد پيش، سال با مقايسه در واحد فروش از تواندمي فروش دپارتمان به مربوط داشبورد
 سازمان افراد درصد50 از بيش ،بنابراين شود. مطلع و... داده دست از و شده اضافه مشتريان

 استقرار سازمان مختلف سطوح در كه داشبوردي عنوانبه دپارتماني داشبوردهاي به بيشتر
 .دارند دسترسي است يافته
 براي فرايند، -فعاليت ةمشاهد داشبوردهاي يند:آفر - فعاليت ةمشاهد داشبوردهاي�

 و بيماري كنترل ملي، امنيت مانند گسترده هايفعاليت يا سازمان خاص يهافرايند ةمشاهد
 مشكلي وقوع به تحليلي و ديداري تجهيزات از بهره با هاداشبورد نوع اين شود.مي استفاده ...

 را هاداشبورد اين كنند.مي احتمالي خسارات كاهش در سعي و برندمي پي آن اتفاق از پيش
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 ةمشاهد يهاداشبورد از نمونه چند به زير در كه كرد تقسيم توانمي مختلف يهاگونهبه

  :شود مي اشاره فرايند
 مالي. يهاسسهؤم و اعتباري كارت داراي هايشركت براي :تقلبات ةمشاهد داشبورد�
 براي معادن و پااليشگاه ،هاكارخانه ةاستفاد مورد :توليد فرايند ةمشاهد داشبورد�

 استفاده مورد توزيع -انبار ةمشاهد داشبورد صنعتي. ةپيچيد و حياتي فرايندهاي ةمشاهد
 ....داشبورد و شدهداده تخصيص فضاي واقعي، موجودي ةمشاهد ايبر انبار و توزيع مراكز

 ترافيك، ةمشاهد ...داشبورد و اقتصادي هايشاخص بازار، شرايط ةمشاهد مالي بازار ةمشاهد
 داشبوردها. قبيل اين از و هوا و آب ةمشاهد داشبورد همچنين
 مورد ةبرنام نياز مورد خاص هايمقياس داشبوردها اين در خاص: ةبرنام داشبوردهاي�

 رود.مي شماربه كاربران ترجيحي واسط غالباً كه شودمي مطرح نظر
 مربوط هايمقياس و شودمي طراحي سازمان از مشتري ةاستفاد براي مشتري: اشبوردد�

 دهد.مي ارائه را سازمان مشتري به
 گرفتن قرار و مشاركت امكان كنندگان،عرضه به داشبورد گونهاين كننده:عرضه داشبورد�

 را عملكردش تواندمي كنندهعرضه هر و دهدمي را سازمان به مربوط اطالعات سطح يك در
 ةافزودارزش يك داشبوردها گونهاين كه گفت توانمي ،رو اين از كند. ارزيابي ديگران برابر در

  كنند.مي ايجاد كنندگانعرضه روابط بر اثربخش
 در هاجريان ردگيري جهت است ممكن داشبورد از نوع ناي ديجيتال: يهاداشبورد �

 است ممكن هاكاربر گرافيكي، طورهب هاداشبورد ناي در شوند. طراحي بازرگاني يهافرآيند
 اين كنند،  drill down پايين سطح هايداده داخل به سپس و ديده را باال سطح هايفرآيند
 در ارشد اجرايي مديران براي و شده نپنها سازماني ةسسؤم درون در اغلب جزئيات از سطح

 هايكاربرد اند:رايج بازار در امروزه ديجيتال داشبورد اصلي نوع سه باشد.نمي دسترس
 عنوانبه كه روميزي كاربردهاي و وب گرپيمايش اساس بر هايكاربرد مستقل، افزارينرم

 آيد.درمي حركت به widget موتور يك توسط آخري معروفند. نيز روميزي وسايل
 هامثال كنند. گيريرد را سازماني وظايف تمام است ممكن يافتهتخصص داشبوردهاي

 مديريت اطالعات، تكنولوژي ايمني، عمليات فروش، استخدام، انساني، منابع :از عبارتند
 متضمن ديجيتال داشبورد هايپروژه بخشي. هايداشبورد از بسياري و مشتري ةرابط ژه،وپر

 هستند. كنندهفعال عنوانهب اطالعات تكنولوژي بخش و گرداننده عنوانهب بازرگاني هايواحد
 بر نظارت براي كه دارد بستگي ييهامتريك به اغلب ديجيتال داشبورد يهاپروژه موفقيت
 عملكرد ارقام و اندشده انتخاب متوازن امتيازي يهاكارت و كليدي عملكرد يهاشاخص
 هستند. بازرگاني يهاداشبورد روي مناسب تمحتويا از مقداري فروش

  داشبورد يك يهايژگيو
 كرد خالصه )IMPACT(و )SMART(ة كلم دو در توانمي را سازماني داشبورد يك يژگيو

(Academy of Economic Studies,2010): 
 SMART ويژگي �

 ت:اس شده گرفته زير يهاويژگي ابتدايي حروف از SMART ويژگي
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 ديداري و ارگوناميكي لحاظ از سازماني داشبوردهاي ):SYNERGETIC(زاييافهم يژگي.و1

 افزاييهم باعث متفاوت يهاجنبه از اطالعات ةارائ و كردن جمع با و هستند بخشاثر
 شوند.مي اطالعاتي

 حياتي هايشاخص داشبورد يك :)Monitor kpi( عملكرد حياتي هايشاخص ةمشاهد .2
 گذارد.مي نمايش به بخشاثر گيريتصميم يبرا را ) kpi( عملكرد

 نمايش به را معتبر پشتيباني يهاداده و دقيق آمار و اطالعات :)Accurate( دقت .3
 گذارد.مي

 شده تعيين پيش از عملكردي مرزهاي پاسخگوي داشبورد :) Responsive( پاسخگويي .4
 است. وي سريع لعملاعكس و كاربر سريع توجه جلب براي اخطار ايجاد ةوسيلبه

 ارائه را اثربخش گيريتصميم براي روز به و حال اطالعات تمام :)timely ( بودن بهنگام .5
 شود.مي ارائه مناسب و واقعي زمان در اطالعات و دهدمي

 IMPACT ويژگي�
 است: گرفته شكل زير هايويژگي ابتدايي حروف از نيز IMPACT ويژگي

 امكان ... و مسائل ةريش بيشتر، جزئيات به رسيدن براي كاربران به :)Interactiveتعاملي( .1
 و كند كليك خود بنزين نشانگر بر بتواند خلبان اگر كنيد تصور دهد.مي كاو و كند

 بنزين نشت متوجه ،است شده نصف بنزين حجم اخير ةدقيق 15 در كه شود متوجه
 شود.مي

 مرور قابليت كاربران به داشبورد:) More data history( پيشين يهاداده به دسترسي .2
 بازار سهم در كنوني زمان در است ممكن ،نمونه عنوان به دهد.مي را گذشته روندهاي

  شود. نمايان بيش سال به نسبت ركود گذشته روندهاي مرور با اما شود، مشاهده رشد
 مسئوليت به مربوط ويژگي فرد هر براي داشبورد ةارائ ):personalized( سازيشخصي .3

 ةناحي به مربوط هايمقياس نيازمند شهري يك ةناحي مدير ،نمونه براي داراست. را وي
 است. خود ةناحي به مربوط هايمقياس نيازمند نيز شهري 2 ةناحي  مدير و خود

 را وقت.... آن شد، چنين اگر نظير هاييتحليل قابليت :)Analytical( تحليل قابليت .4
 كند.مي تسهيل را فرد ادراك ةقو مختلف متغيرهاي ةارائ با و دهدمي

 را نظرات يا هايادداشت تعويض قابليت سازماني داشبوردهاي :)Collaborative( مشاركت .5
  كنند.مي تسهيل

 را عالقه مورد هايمقياس كردن دنبال قابليت كاربر هر به :)Track ability( گيريپي .6
 دهد.مي

 سيستم يك نمود، استنتاج توانمي شدهذكر يهاويژگي به توجه با ،خالصه طورهب
 :باشد زير هايويژگي داراي بايد مناسب مديريتي داشبورد

 .باشد آسان آن از استفاده و پيكربندي-
 .باشد داشته را مختلف منابع از اطالعات نمايش قابليت-
 .كند پشتيباني ربهعق و نمودار جدول، مانند اطالعات نمايش گوناگون انواع از-
 .كند فراهم را اطالعات ترعميق تحليل كانام-
 .باشد داشته را سازمان گوناگون افراد و هامسئوليت براي گوناگون داشبوردهاي تعريف قابليت-
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 .كند فراهم را گزارشات توليد امكان-
 .كند فراهم را هادسترسي مديريت و مديريتي تعاريف انجام امكانات-

    ايحرفه و فني آموزش مراكز يبرا داشبوردهاي
 و شناسايي هستند. عملكرد مديريت سيستم يك از كليدي جزء يك عملكرد داشبوردهاي

 است. مهم ايحرفه و فني آموزش مراكز مديريت براي كليدي عملكرد يهامتريك بر نظارت
 /مركز و سازمان كه است موضوع ناي تعيين به كمك عملكرد يهامتريك اصلي ةوظيف

 اهداف با بايد عملكرد يهاشاخص است. رسيده خودش ةمربوط اهداف به چقدر خاص كارگاه
 اطالعات ناي ،بنابراين .باشند داشته ارتباط ايحرفه و فني آموزش مراكز در هااستراتژي و

 به مراكز مديريت فرآيندهاي از حمايت جهت شهودي و مختصر قالب يك در بايد عملكرد
  .شوند دهدا نشان مديران

 موز،آكار )ةادار( مديريت جهت را داشبوردها توانندمي ايحرفه و فني آموزش مركز
 طي در هاشاخص آن مديريت و هامتريك تعيين توسط پژوهش عملكرد و بخش پرسنل،

 ببرند. كارهب هاداده تجسم طريق از زمان
 شوند بنديطبقه زير اصلي هايگروه به بايد مراكز مديريت براي عملكرد داشبوردهاي

 ):1(شكل
 ،يادگيري و تدريس موز؛آكار داشبوردهاي
 ،مربي داشبوردهاي
 ،ماليه داشبوردهاي
 ،پژوهش داشبوردهاي
 ،پرسنل و كار محل رضايت داشبوردهاي
 .مراكز بازرگاني فرآيندهاي و عمليات داشبوردهاي

 
ايهاي مختلف داشبورد مراكز آموزش فني و حرفهبخش .1شكل 



   ...هاي مهارتيها ابزاري نو در مديريت آموزشداشبورد         
 

558 
 به كه كنندمي عمل پيچيده نسبتاً سازماني ساختار يك با ايحرفه و فني آموزش اكزمر
 مديريت لحظه، ناي در شوند.مي تقسيم آموزشي مختلف يهابخش در آموزشي هايكارگاه

 است. بزرگ شركت يك مديريت مانند آموزشي مركز يك
 نيروي وضعيت داشت،هنگ و جذب نرخ آموزش، كيفيت كارآموز، پذيرش قبيل از عواملي

 بايد ما آموزشي مراكز گذارند.مي ثيرأت مهارتي آموزش مركز يك عملكرد بر همه ... و انساني
 مخاطبان، تنوع به توجه با ،لذا كنند. گزارش و گرفته سطوح ةهم در را هاداده باشند قادر
 آموزش مراكز در عملكرد مديريت سيستم يك كارگيريهب و توسعه ءاجرا يهاشيوه و هادوره
 اصلي كاركردي يهاعرصه عملكرد بايد ميسيست چنين يك است. چالش يك ايحرفه و فني

 شكل انساني. منابع و يادگيري و آموزش كارآموز، تحقيق، مالي، امور كنند: فراهم را سازمان
 سازمان و آموزشي مراكز براي عملكرد مديريت سيستم يك براي معماري چارچوب 2

 حمايت جهت را ابزارهايي بايد ميسيست چنين يك دهد.مي نشان را ايحرفه و يفن آموزش
 استراتژي ريزيبرنامه و كنترل براي را الزم تحليل و هاداده كرده، فراهم نظارت فرآيندهاي

 دهد. نشان
 از: عبارتند كليدي اجزاي

 ،هاداده انبار محل يك -
 .ايمراوده دهيگزارش و ويژه يجو و پرس شامل دهيگزارش ةالي يك -
 ،text miningكاوي،داده بعدي،چند OLAP/تحليل شامل تحليلي سطح)( اليه يك -

 غيره. و بينيپيش سازيمدل بيني،پيش
 عملكرد يهاشاخص با امتيازي هايكارت و شدهمشخص داشبوردهاي شامل ناظر ةالي يك -

 كليدي.
 .پرتال -

 از انبار محل د.يآمي داده انبار محل منفرد، منبع از ايمراوده و تحليلي هايگزارش ةهم 
 ماليه، تحقيق، انساني، منابع كارآموز، اطالعات سيستم قبيل از متعددي ايمراوده ةداد منابع

 و پيوسته) هايآموزش كتابخانه، يهاسرويس دوره، (مديريت تحصيلي اطالعات سيستم
 هايداده كار، نيروي و اشتغال يهاداده ديگر، يهاسازمان عملكرد يها(داده خارجي منابع

 منابع جاري، و تاريخ و مالي اطالعات شامل داده انبار محل شود.مي تغذيه غيره) و ملي اي
 شود.مي كارآموز اطالعات انساني،

 كاربردهاي ةهم مزبور پرتال شود.مي ادغام سازمان پرتال در كامل طوربه مزبور سيستم
 را پرسنل و مربيان مديران، كارآموزان، توسط الزم يهاسرويس و سازمان عاتاطال تكنولوژي

 آورد.مي محل يك به
 ستادي مديران به جو و پرس ابزارهاي و داده انبار محل با همراه رفته كارهب داشبوردهاي

 را روندها و هاتحليل از ايواريته يك تا دهندمي اجازه ايحرفه و فني آموزش سازمان صفي و
 دهند. نمايش راحتيبه
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ايچارچوب معماري براي يك سيستم مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه .2شكل 

 داشبورد به سازمان تجهيز مزاياي
 اطالعات سيستم در جذاب و مشاهده قابل اهميت با موضوع يك استراتژيك ريزيامهبرن

 و تكنولوژيكي تصميمات هاسازمان از تعدادي سالهاست اشد.بمي 1970سال از ايحرفه
 اطالعات سيستم .اندداده قرار سازماني اطالعات يهاسيستم ثيرأت تحت را مالكيتي

 فرآيند با اطالعاتي هايسيستم انسجام جاداي براي مديريتي فرآيند يك استراتژيك
 با اطالعاتي هايسيستم كاربردي يهابرنامه كردن مرتبط ،منظوربه سازمان ريزيبرنامه
 مدتكوتاه و مدتبلند اهداف به دستيابي براي اطالعاتي لزاماتا تعيين و سازمان اهداف

 امروزي يهاسازمان در اطالعات يهاسيستم توضيح به كه چهارچوبي .باشدمي سازماني
 نقل مثلث ةيلوسهب كه ميپيا باشد.مي اطالعات يهاسيستم استراتژي مثلث كندمي كمك

 استراتژي ،كار) و كسب( تجارت هاينام به مثلث عنصر سه براي كه است ناي شودمي
  .(Pollack,2010)باشدمي مهم بودن همديگر مكمل و ترازيهم اطالعات، سيستم و سازمان
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 تصميمات ذخأ روزافزون اهميت به توجه با ايحرفه و فني آموزش مراكز در ،نايبنابر
 از استفاده و تياطالعا يهاسيستم استقرار كنوني ةپيچيد و رقابتي محيط به توجه با مناسب
 موضوع ناي به توجه با دارد. زيادي اهميت راهبردي نگرش راستاي در اطالعات فناوري

 گيريتصميم پشتيبان ابزار عنوانهب ايحرفه و فني آموزش مراكز در فناوري ابزار سازيپياده
: از عبارتند هاداشبورد به سازمان تجهيز مزاياي ترينمهم از برخي دارد، فراواني اهميت

(ogan.M,2011)    
 در هاداده سازييكپارچه و فهم بزرگ و كوچك يهاشركت براي ها:شاخص ةارائ و تدوين .1

 نگه روز به گيري،اندازه ها،مقياس تدوين و آيدمي شماربه چالش بزرگترين سطوح تمامي
 ورود با كه است هميشگي مشكلي هاسازمان در آنها بر تمركز و مقايسه ،داشتن

 مشاهده در داشبوردها شود.مي داده خاتمه مشكالت اين تمامي به سازماني داشبوردهاي
 دنبال امكان كاربر به و رسانندمي ياري سازمان سطوح تمامي به حياتي هايشاخص

 و متعدد هايشاخص كردن دنبال با دهند.مي را هاشاخص توسط سازمان جايگاه كردن
 و كند،مي عمل چگونه سازمان اينكه از بهتر درك يك توانمي روندها تحليل و نظر مورد
 كرد. كسب سازمان حياتي موارد از تريعميق فهم

 حياتي هايشاخص و هامقياس ةارائ با داشبوردها :نگاه يك در سازمان سالمت ةمشاهد .2
 در تنها را سازمان وضعيت درك امكان مختلف نمودارهاي در ديداري، صورت به سازمان

 ارائه را نگاه يك با صفحه يك در سازمان سالمت از تصويري و سازندمي فراهم نگاه يك
 دهند.مي

 موقعهب اطالعات ةارائ با هاداشبورد :بحران به تبديل از پيش بالقوه مشكالت تشخيص.  3
 فراهم مديران براي را سازمان بالقوه مشكالت وقوع تشخيص امكان مربوط، افراد براي
 داشبوردهاي شوند. داده تشخيص بحران به مشكالت شدن تبديل از قبل تا كند،مي

 و بيشتر جزئيات توانندمي مورد، هر بر كردن كليك و كندوكاو قابليت با سازماني
 كنند پيدا دسترسي آن ةريخچتا و زيرين يهاداده به و كنند ارائه را بيشتري نمودارهاي

 با معموالً كه اخطار سيستم اعمال با داشبوردها دهند. نشان را مسائل و هاضعف ةريش و
 است، همراه انيميشن، يك ةارائ يا زدن چشمك ،email فرستادن مانند توجهجلب اعمال

 و رسانندمي ياري مشكالت سمت به آنها توجه جلب و مشكل وجود درك در كاربران به
 شدن تبديل بحران به نتيجه در مشكالت شدن واقع غفلت مورد و شدن گرفته ناديده از

 هايشاخص به ارشد مديران كه بخشند مي را اطمينان اين و كنندمي جلوگيري آنها
 نشان بهنگام واكنش آنها به نسبت تا اندديده زودتر را مشكالت و كرده توجه حياتي
 دهند.

 روشي سازماني داشبوردهاي :نياز مورد اطالعات براي جستجو در هزينه و زمان كاهش .4
 آن تبديل و سازمان سطح در متفاوت پايگاهاي از متنوع يهاداده به دسترسي براي يگانه

 و اطالعات تمامي كردنجمع با داشبوردها دهند.مي ارائه را درك قابل فرمت يك به
 يك در آنها تشخيص و صفحه يك در بركار براي حياتي و مربوط هايمقياس و هاشاخص

 شوند.مي جوييصرفه باعث هاگزارش در اطالعات جستجوي براي هزينه و زمان در نگاه،
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 كه ييهاداده از گيريبهره به هاسازمان ،داشبوردها از گيريبهره با :اطالعات بودن روز به .5

 خود يا و كنندمي روز به را آنها كليك يك با و دهندمي خاتمه گذشته آنها مصرف زمان
 تمامي در مديران ،بنابراين كند.مي روز به را خود مرتباً هوشمندي، از استفاده با داشبورد
 دادن رخ حال در اتفاقاتي چه آنها ةمجموعزير و سازمان در دانندمي خوبيهب لحظات

 كليك، يك سرعت به تنها كه نيست آن از ترارزش با سازمان يبرا چيزهيچ است.
 گيرند. قرار استفاده مورد و شوند استخراج روز به يهاداده

 ) kpi( عملكرد حياتي هايشاخص ةمشاهد قابليت :ترشفاف تصميمات اتخاذ به كمك .6
 و حياتي موارد به بردن پي و اخطار سيستم با همراه دقيقه، به يهاداده از شده استخراج
 يهاگيريتصميم در همگي نگاه، يك با نسازما وضعيت از اطالع و بالقوه مشكالت

 سازمان تمامي كه آنجا از و رسانندمي ياري گيرندگانتصميم ساير و مديران به تر،شفاف
 كاراتر ةمجموع يك عنوانبه سازمان شود،مي گيريتصميم مشترك اطالعات اساس بر

 كند.مي عمل
 روز راستاييهم در سازمان به بوردهاداش :سازمان استراتژي با سازمان عمليات راستاييهم .7

 ةارائ با را اثربخش عمليات و كنندمي كمك سازمان استراتژي با عمليات روز به
 و هابرنامه اينكه به توجه با بخشند.مي اطمينان سازمان سطح هر در مربوط هايشاخص
 تمامي بوردداش يك وجود با كند،مي تغيير بازار شرايط تغيير با شركت استراتژي اهداف

 تغييرات به واكنش براي الزم انعطاف و شده روزبه عملكرد حياتي هايشاخص و هاداده
 امكان اين داشبوردها طريق از عملكرد هايشاخص و هاداده ةمشاهد شود.مي فراهم نيز
  شوند. همراستا اهداف به رسيدن براي مديران با همراه كاركنان كه دهدمي ارائه را

 داده نشان داشبورد در هاييشاخص چه نكهاي تعيين اهداف: راستاي در كارها تنظيم. 8
 بايد كه است اقداماتي ترينحساس تعيين نتيجه در و سازمانيدرون تعامل مستلزم ،شوند
 در فردي هر كه دهدمي تضمين تعامالت ناي برسد. انجام به سازمان موفقيت براي

 دارد. اقدامات ناي وضعيت به نسبت شفاف ديد يك سازمان
 امور كارايي كه كنندمي كمك كاربران به داشبوردها عملكرد: كنترل و كارايي گيرياندازه. 9

  كنند. كنترل مختلف هايفايل و گزارشات با شدن درگير بدون و سادگي به را خود
 و مشكالت علت تعيين و شاخص يك در شدن عميق قابليت داشبوردها تحليل: .10

  كنند.مي فراهم را شاخص آن با مرتبط آمدهپيش هايفرت
 را خود تصميمات كه كنندمي كمك كاربران به داشبوردها گيري:تصميم فرآيند بهبود. 11

  كنند. اتخاذ آنالين اطالعات مبناي بر و ترسريع
 اصالح و شناسايي توانايي عملكرد، ميزان بصري نمايش داشبوردها: مزاياي ديگر. 12

 مفصل يهاگزارش توليد توانايي ،هاكارايي عدم – هاكارايي گيرياندازه منفي، يهاروند
 هوش اساسبر كه ترآگاهانه تصميمات اتخاذ توانايي دهند،مي نشان را جديد يهاروند كه

 در وقت در جوييصرفه سازماني، اهداف و هااستراتژي تنظيم شده، آوريجمع تجاري
 بالفاصله، هاسيستم ةهم كلي پديداري حصول جاري، ةگانچند هايگزارش با مقايسه

 .هاهمبستگي و ايداده ناهمگون نقاط سريع شناسايي



   ...هاي مهارتيها ابزاري نو در مديريت آموزشداشبورد         
 

562 
 پيشنهادات و گيرينتيجه

 نظر از منطقه يهاكشور در اول ةرتب كسب بر مبني 1404 سند در مندرج اهداف به توجه با
 سازمان فناوري و ارتمه سند در مندرج اهداف همچنين و اقتصادي و فرهنگي علمي،

 مهارتي، هايآموزش كيفي و يمك افزايش ةعمد گرايش سه كشور ايحرفه و فني آموزش
 مهارتي هايآموزش گرفتن قرار و كار بازار نياز با هاآموزش انطباق براي تحقيقات ةتوسع
 با مهارتي هايآموزش انطباق براي ،لذا نمود. مشاهده الملليبين سطح در كشور

 در دسترسي قابل و تازه كيفي، اطالعات توسط تصميمات كه است الزم جهاني انداردهاياست
 و آوريجمع اساسبر شود. اتخاذ اطالعات ناي از تحليلي يك اساس بر نيز و واقعي زمان

 ابزارهاي داشبوردها د.يآمي دستهب ارزشي با اطالعات غالباً داشبورد روش با اطالعات تحليل
 ندهيآ هايسال در باشند.مي گيرندهتصميم براي هاداده گذاشتن نمايش به براي ثريؤم

 سيستم بنايزير ساختار ولي شد خواهند ضروري ايحرفه و فني هايآموزش در داشبوردها
 عملكرد داشبوردهاي ةتوسع از قبل بايد دهيگزارش ةالي و پرتال مني،اي داده، انبار محل
 اطالعات سيستم گفت توانمي واقع در گردد. فراهم رتيمها يهاآموزش مديريت براي

 خواهد ميسر مهارتي هايآموزش مديريت براي را عملكرد داشبوردها ةتوسعو  يكپارچه
 ساخت.

 در هاداشبورد يهاويژگي و كارگيريهب يهاضرورت برخي الذكرفوق موارد به توجه با 
 از: عبارتند ايحرفه و فني آموزش مراكز مديريت

 يهامزيت آوردن دستهب براي كشور ايحرفه و فني آموزش مراكز و ستادي مديران�
 مراكز ناي مديريت در راهبردي ابزاري عنوانهب هاداشبورد از الملليبين سطح در رقابتي

 نمايند. استفاده
 زمان در مهم اطالعات از برخي شودمي باعث امر ناي و دارند محدود ةحافظ اشخاص�

 تمركز افزايش و اطالعاتي بار سازيبهينه با داشبوردها بماند. دور نظر از يريگتصميم
 طراحي پس .دهندمي كاهش را منفي اثر ناي موضوع با مرتبط و مهم اطالعات بر كاربر

 به را شناخت انسان اداركي هايظرفيت به باتوجه كه است مهم موضوع يك داشبورد
  رساند.مي حداكثر

 هايويژگي از داشبوردها خصوصيات از برخي مقاالت، ايبرنامه چند مرور اساس بر�
  است. بصري طراحي هايويژگي آنها ةجمل از و برقرارند شرايط تمام در كه هستند جهاني

 شخصيت )4 و دانش )3 وظايف )2 داشبورد هدف )1 به داشبورد طراحي هايويژگي�
 يك داشبورد در پذيريانعطاف و متقابل فعاليت ادغام دليل ناي به هستند. مرتبط كاربر

 يكپارچگي سطوح در و مختلف هايشكل به داده نمايش ،ديگر عبارت به .است ضرورت
 توانمي روش ناي به گردد.مي ممكن پذيريانعطاف و متقابل فعاليت ادغام با مختلف

 و اديننم وظايف پاي پيش و داد ارائه را مفيدي حلراه اطالعات نمايش مشكل براي
 گذاشت. گوناگوني هايحلهرا مختلف هايشخصيت و دانش با كاربران فضاي

 كاربرد به عالقمند پژوهشگران به داشبورد ةشدشناخته هايويژگي و مقاالت مرور�
 دهند.مي جديد يهادهاي كنوني هايحل راه بهبود به عالقمندان يا داشبورد
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 مهم يهاعرصه ناي در مفيد تحقيقاتي سيرهايم شعار با مختلف يهاخصيصه و آثار مرور�

 باشند.مي
 ارزيابي متفاوت سطح چند در را عملكرد داشبوردها است، وسيع خيلي داشبوردها كاربرد�

 .فرآيند سطح و كاركردي سطح بازرگاني، واحد ،سازماني سطح كنند:مي
 تعدد يچيدگي،پ دليلبه مهارتي يهاآموزش مجريان مدنظر حياتي و كليدي يهاشاخص�

 .گردد بينيپيش پرتال در متقابل، ارتباط همچنين و
 آموزش سيستم دادهايدرون ترينمهم از يكي و كليدي بخشي عنوانبه كار بازار نيازهاي�

  .شود گرفته نظر در سازمان پرتال در مهارتي
  .گردد بينيپيش سازمان پرتال در جداگانه طوربه آموزش سازيكيفي يهاشاخص�
 گرفته نظر در سازمان پرتال در آموزش داشبورد از جداگانه صورتبه پژوهش داشبورد�

 .شود
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شغلي مربيان آموزش  ةشناسايي راهكارهاي افزايش انگيز
اي فني و حرفه

  1مهين رضايي
  2فرهاد شادكام

 چكيده 
، مستلزم تغيير رويكرد كشور 1404كشور، در افق  ةسال 20انداز نيل به اهداف سند چشم

از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش است. امروزه علم، فناوري و نوآوري 
اقتصادي كشورها شناخته شده و در اين ميان بهبود  ةعنوان محور رشد و توسعبه

اي از و حرفه هاي فنيهاي نيروي انساني و گسترش آموزشها و مهارتشايستگي
سازي سياست نوآوري و فناوري است. سازمان آموزش فني و ترين ابزارهاي پيادهمهم

اي و تحقق اهداف سند هاي حرفهموريت ارتقاء سطح شايستگيأاي كشور با محرفه
راهبرد و  8انداز و نظام جامع مهارت و فناوري، سند راهبردي خود را مشتمل بر چشم

عملياتي  ةبرنام 260ها، بيش از راي تحقق اين راهبردها و سياستسياست تدوين و ب 27
ويژه انساني به ةسازماني ابالغ نموده است. در اين راستا توجه به سرماي ةمجموعرا به زير

جذب، "سند راهبردي سازمان  7از راهبرد  23اي در سياست مربيان آموزش فني و حرفه
نوان يكي عبه "هبود شرايط رفاهي و معيشتي آنهانگهداشت و ارتقاء شايستگي مربيان و ب

 هاي شغلياز اركان تحقق اهداف شناخته شده است. شناسايي راهكارهاي افزايش انگيزه
تواند سازمان را در اجراي بهتر و مندي آنان ميمربيان در جهت ارتقاء سطح رضايت

ي مهارتي گردد. اين هاوري آموزشها ياري نموده و باعث افزايش بهرهثرتر آموزشؤم
كارگيري راهكارهاي ههاي بشده و روشراهكارهاي شناسايي ةپژوهش سعي دارد تا با ارائ

اي كشور را در جهت نيل به اين اهداف سازماني مذكور، ادارات كل آموزش فني و حرفه
دهد كه عوامل افزايش امكانات موجود نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي ياري دهد.

مواد مصرفي و امكانات موجود كارگاه و  توجه  ،هاي آموزشي از قبيل تجهيزاتارگاهدر ك
سالمت روحي و رواني مربيان  ءبه عوامل ارتقاء شغلي و درآمدي مربيان و ارتقا

زش فني شغلي مربيان آمو ةثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير متغيرها در افزايش انگيزأت
 .اندداشتهايو حرفه

 
 اي.شغلي، مربي، آموزش فني و حرفه ةانگيز كليدي:واژگان 

 

ــي كاربرد در كامپيوتر. 1 ــناس رياض ــناس آموزش مراكز ثابت فني و حرفه ،كارش  ايكل آموزش فني و حرفه ةاي، اداركارش
Email: mahinrezaie@yahoo.com                                                                                                     گلستان،

 اي گلستان، كل آموزش فني و حرفه ةريزي، اداركارشناس پژوهش و برنامه ،آوري اطالعات. كارشناسي ارشد مديريت فن2
Email: farhad.shadkam@gmail.com 
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مقدمه

 توانايي ،مربي در سازمان آموزش فني و حرفه اي فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري
 ، استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري و تكنولوژي روزانتقال دانش فني به كارآموزان
پايان دوره را مطابق با استانداردهاي مهارت و آموزش داشته و انجام ارزشيابي طي دوره و 

 باشدمي ، سرمربي، مربي ارشد و استاد مربيصورت كمك مربيهبندي مربيان ب. طبقهباشند
 ).1391اي كشور،(سازمان آموزش فني و حرفه

ها نجوامع و سازما ةترين عامل توسعترين و اصلييافته مهمنيروي انساني ماهر و پرورش
ها زماني تصور مي شد كه ارضاي نيازهاي افراد از منابع و امكانات سازمان .شودقلمداد مي

 .شود ءاساس اين تصور براي اينكه به حداقل بازدهي برسيم بايد حداقل نيازها ارضا بر .كاهدمي
ه باكنون كارشناسان مديريت معتقدند چنانچه نيازهاي واقعي كاركنان به درستي درك و هم

 ،يابدوري در سازمان كاهش ميبهره ،آنها بها داده نشود و مديران درصدد ارضاي آنها برنيايند
ه باعث نتيج زيرا عالقمندي و نگرش نسبت به شغل سبب تالش و كوشش كاري بيشتر و در

)1379(الواني، شودها ميكاهش هزينه
 رد،اثرات زيادي كه دا ةواسطنگرش افراد است كه به  ةترين زمينرضايت شغلي يكي از مهم

شناختي و چند وجهي است انگيزش فرآيندي روان ،. بنابرايناز اهميت بااليي برخوردار است
كند و رضايت شغلي احساس مطلوب، هاي بهينه هدايت ميكه رفتارهاي افراد را به سمت هدف

عث رضايت شغلي مثبت و خوشايندي است كه افراد از شغل خود دارند. انگيزه تا چه حد با
 ،ددهنگردد و اين دو چگونه تعهد كاركنان را نسبت به كار و سازمان افزايش ميكاركنان مي

 )1384قاسمي، (ساعتچي و از مباحث مهم دنياي امروزاست.
از اهداف مهم رئيس سازمان  امنيت شغلي و وضعيت استخدامي كاركنان مراكز ءارتقا 

وجود با مدرك تحصيلي به منابع انساني صرفاً ةون  توسعچ .اي كشور استآموزش فني و حرفه
هاي ها و مهارتخذ گواهينامهأكار،  ةتري وجود دارد كه تجربهاي مهمآيد و شاخصنمي

ذير پامكان هاي مهارتي با بازار كار و تغييرات فناوري روزتخصصي با رويكرد انطباق آموزش
 ). 1391(پرند، قدر ميسرمي باشدمربيان گران ةوقفهاي بي. اين امر فقط در گرو تالششوديم

ثرترين عوامل و راهكارهاي ؤبه اين دليل پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با شناسايي م
سازمان را در  ،اي و معرفي آن به مديرانشغلي مربيان آموزش فني و حرفه ةافزايش انگيز

 اهداف خود ياري نمايد. ةتوسع

 شناسي روش
اي شغلي مربيان آموزش فني و حرفه ةپژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي افزايش انگيزاين 

 ةاي استان گلستان بوده و در اين مسير در مرحلموردي مراكز آموزش فني و حرفه ةبا مطالع
سي از نوياسنادي و نيز بررسي مطالعات پيشين در اين زمينه پرداخته و پيش ةاول به مطالع
دوم با مراجعه  ةشغلي پرداخته و در مرحل ةعنوان راهكارهاي افزايش انگيزه بهشدعناوين ذكر

ا استخراج گذار رثيرأل تمبه روش دلفي فهرستي از عوا به خبرگان و تشكيل جلسات كارشناسي،
ميزان اهميت هر  ةنامآماري و به روش استفاده از پرسش ةسوم با مراجعه به نمون ةو در مرحل

گرديد و نتايج  ءاحصا  spssافزارگيري از نرمدست آمده با كمكهشده ب ءحصايك از عناوين ا
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رائه ها ادست آمده به عنوان خروجي اين پژوهش در بخش يافتهههاي بحاصله به ترتيب اولويت

 باشند:شناسي اين پژوهش موارد زير قابل ذكر ميطور خالصه در روشه. بشده است
ميداني و اسنادي استفاده شده است.هاي در اين پژوهش از روش

مربي مراكز دولتي استان تشكيل  170حدوداً  تعداد را  آماري پژوهش حاضر ةجامع
اي را به كارآموزان ارائه  هاي آموزشي فني و حرفهطور فعال دورههب 1391دهند كه در سال مي

 اند.نموده
ه است و ناهمگوني زيادي آماري مورد نظر يك دست و يكپارچ ةدر اين روش چون جامع

گيري تصادفي ساده بنابراين، از روش احتمالي از نوع نمونه ،مورد نظر وجود ندارد ةدر حوز
 اند.پرسشنامه قابل قبول مورد تحليل واقع شده 60استفاده شده و در نهايت تعداد 

ايي آوري نهمتغير از روش دلفي و ابزار جمع 53تعداد  ةدر اين پژوهش استخراج اولي
 باشد.نامه ميها، پرسشداده

، امهن، از روش تعيين اعتبار صوري يا ذهني و براي باال بردن روايي پرسشدر اين پژوهش
 از نظرات كارشناسان و افراد خبره استفاده شده است.

 ساخته از آلفايمحققة ، براي بررسي پايايي يا قابليت اعتبار پرسشنامدر اين پژوهش
نفر از  30ها استفاده شده است كه ابتدا بر روي همساني دروني يا پايايي گويهكرونباخ براي 

ميزان پايايي آن محاسبه  spssافزار آماري اجرا مي گردد و سپس با استفاده از نرم ةنمون
 گردد.مي

ها يافته
هاي ساخته و استفاده از تحليل دادههاي محققبر اساس جمع بندي حاصل پرسشنامه

 نتايج زير حاصل گرديده است: spssافزار نرم ةوسيله، بنامهپرسش
 

امتياز نسبي شرحاولويت بندي و تحليل متغيرهاي پژوهشاز جمع نتايج حاصل:1جدول

مواد  ،هاي آموزشي از قبيل تجهيزاتافزايش امكانات موجود در كارگاه1
4,608مصرفي و امكانات موجود كارگاه

4,4625ء شغلي و درآمدي مربيانارتقاتوجه به عوامل 2
4,42سالمت روحي و رواني مربيان ءارتقا3
4,34875افزايش توجه به امور رفاهي مربيان4
4,3425و احساس اهميت شغلي حفظ كرامت انساني و توجه به مربيان تالشگر5
كارآموزان و هدايت شغلي  ةمربيان در نتايج ارزشيابي پايان دور ةمداخل6

4,24833آنها به بازار كار

ريزي مراكز هاي آموزشي و برنامهگيريمشاركت مربيان در تصميم7
4,216667آموزشي

4,141هاي پژوهشي مربيانسطح دانش و مهارت و فعاليت ءارتقا8
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 گيري بحث و نتيجه

هاي آموزشي از قبيل موجود در كارگاههاي افزايش امكانات دهد آيتمنتايج حاصله نشان مي
ء شغلي و درآمدي مربيان مواد مصرفي و امكانات موجود كارگاه و توجه به عوامل ارتقا ،تجهيزات

 اند،تهغيرها داشثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير متأسالمت روحي و رواني مربيان ت ءو ارتقا
 باشد:به شرح زير مي دست آمده براي هريك از متغيرهاهضمناً امتيازات ب

 
مواد مصرفي و امكانات  ،هاي آموزشي از قبيل تجهيزاتافزايش امكانات موجود در كارگاه. 1متغير 

4,608امتياز  ،موجود كارگاه امتياز  شرحاولويت
 نسبي

 4.71 فضاي آموزشي مناسب1
آموزشي مناسب در در اختيار قرار دادن تجهيزات آموزشي و كمك2

 4.68 هاكارگاه

 4.68 هاموقع مواد مصرفي كارگاهمين بهأت3
 4.57 موزشيآي هاكارگاه ةسرعت به كليامكانات اينترنت پر ةارائ4
4.4 هاي آموزشيكارگاه ةسازي وضعيت گرمايش و سرمايش و تهويمناسب5

 
، با قراردادن امكانات آموزشي مناسب در اختيار مربيان از جمله فضاي مناسب آموزشي

ها روز نمودن تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب و مواد مصرفي مورد نياز كارگاههب
 با افزايش .مربيان در امر آموزش كاسته و كيفيت آموزش را بهبود بخشيد ةتوان از دغدغمي

آموزشي آنها تقويت شده و مربيان با  ةدر نتيجه انگيز كيفيت آموزش محيط آموزش مربيان و
ضمناً با توجه به اينكه  .نمايندها اقدام ميآموزش ةآرامش و اعتماد بيشتري نسبت به ارائ

در دسترس  ،اي استهاي حرفهصورت آموزششده توسط مربيان عمدتاً بههاي ارائهآموزش
 ثر خواهد بود.ؤبسيار مها آموزش ةارائ ةآالت و تجهيزات آموزشي در نحوبودن ابزار

 4.421429امتياز  ، ء شغلي و درآمدي مربيانتوجه به عوامل ارتقا .2متغير 

امتياز نسبي شرحاولويت

 احتساب طول مدت خدمت مربيان قرارداداي به نسبت سنوات 1
4.64 در تغيير وضعيت استخدامي قراردادي به پيماني يا رسمي

 مهارتي كارآموزي در سطوح پيشرفته و مربيگري  ةاعطاء گواهينام 2
 4.64 هاي در حال تدريسبه مربيان در حرفه

 هاي بيرون از سازمان و اجراي آن توسط مربيان با دريافت پروژه3
 4.57 سهيم شدن در عوايد حاصله

هاي تربيت مربي كرج با سازمان مديريت سطح كردن گواهينامههم4
 4.53 شغلي مربيان  ءارتقاريزي جهت برنامه
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امتياز نسبي شرحاولويت

تشكيل دفترايجاد ارتباط صنايع با مربيان در جهت هدايت كارآموزان 5
 4.46 خريد توليد ات كارگاهي ديده و يا ايجاد بازارآموزش

ثير آن أهاي آموزشي و پژوهشي و تدر نظر گرفتن امتياز براي فعاليت6
4.4 شغلي مربيان ءارتقا

 3.71 معرفي دستاوردهاي مربيان و كارآموزان ايجاد نمايشگاه براي7
 

ي آموزش كار سطح كشور اي درحرفه فني و آموزش و مراكز اينكه محور اصلي كاربا توجه به
اين مراكز مربيان كه درصد بااليي از آنها نيز  ترين نقش را درنيز اصلياين راستا در است و

 از و ،نمايند به عهده دارندهمكاري مي كشوراي حرفه التدريسي با سازمان فني وصورت حقبه
 هاي استخدام كشوري مشكلي را ازآزمون التدريسي دربندي نيروهاي حقالويتطرفي چون

ن است كه اين نيروها همانند آ ثرؤحل مرسد راهمي بلكه به نظر كند،مربيان حل نميگونهاين
كاري و در صورت احراز شرايط شغلي اساس سوابق  پرورش بر التدريسي آموزش ونيروهاي حق

رسمي  امور اجتماعي جذب و وزارت كار واي وابسته بهحرفه مراكز آموزش فني و مناسب در
 اي مشكل ازدواج،حرفه فني و آموزش والتدريسي مراكزچون مربيان حق ،از طرفي گردند،

شخصيتي و بسياري هويت  بازنشستگي،مزاياي كامل، ةبيم عدم برخورداري از امنيت شغلي،
گرانبهاي خود  عمر سال از15الي  5سپري نمودن رو را دارند كه بايد پس ازمشكالت پيش از
مودن رسمي ن جذب و ،لذا .همچنان بالتكليف باشند التدريسي در اين مراكزعنوان نيروي حقبه

عث ارتقاء از طرفي با  .بدون ضرر نخواهد بود اي كشورحرفه فني وسازمان آموزش آنها در
 ،باشدتربيت مي پنجم دولت كه فرهنگ تعليم و ةتحقق برنام بزرگي دركمك سطح آموزشي و

.خواهد بود
اي هاي افراد در محيطكيفيت حضور حرفه"افراد بهتر است كه  ةتجرب ةالبته در محاسب

فرضي اي براي چند فرد هاي كاري و حرفهچرا كه حضور در محيط .مدنظر قرار گيرد "كار
 ةصرف محاسب ،لذا .هاي مختلف همراه باشدآوردها و كيفيتتواند با نتايج رهمورد مقايسه مي

در بسياري مواقع اعتبارت خاص  ،بنابراين .خيلي دقيق نخواهد بود اي قطعاًحرفهة كمي تجرب
هند دهاي محل خدمت به بعضي كاركنان مياز جمله تقديرهايي كه دستگاه -اعطا شده به فرد

ة تجرب"گيرد تا از اين طريق معيار اي او مد نظر قرار ميحرفه ةارزش تجرب ةدر محاسب –
 تري برخوردار گردد.از اعتبار مناسب "اي افرادحرفه

كه منظور ارزشي است  باشدمي "اعتبار خاص اعطا شده به فرد"نوع ديگري از اعتبارات 
هاي گر قابليت خاصي در زمينهه افرادي كه ارائهدر سطح ملي كه از طرف نهاد متولي قانوني ب

اي فردي كه در صنايع دستي حائز حداكثر قابليت حرفه مثالً .شوداعطا مي ،باشندگوناگون مي
 )1390حميد، (علوي ايلخچي، است.

جاري سال در–فروشوبازاريابيتوليد،آموزش، -محوربازارآموزشبا اجراي طرح مدل
هاي بيرون از سازمان و اجراي آن توسط مربيان با سهيم شدن در دريافت پروژهتوان با مي

 هاي مربيان نمود.عوايد حاصله كمكي در جهت دريافتي
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باهمزمانكارآموزانكهگيردميصورتايگونهبهآموزشجديد،آموزشيفرآيندايندر

غيرمتمركزياومتمركزهايهكارگاقالبدرمحصوالتيبه توليداقدامآنازبعدوآموزش
 .باشدداشتهفروشقابليتكهنمايندمي) ايخوشه(

وتخصصيصورتبهآموزشاينداشتبيانكشورايحرفهوفنيآموزشسازمانيسئر
دررامحصولفروشزمانتاابتداازفرآيندبلكه كلاوليه،مراحلتنهانهايرشتهبين

شده،توليدمحصوالتة عرضتابازارازاوليهموادخريدابتدايازمدلايندرآموزش. گيردبرمي
(از بازار تا بازار). يابدميادامهمصرفبازاردركارآموزانتوسط

 
 امتياز نسبي شرحاولويت 4,41امتياز  ، سالمت روحي و رواني مربيان ءارتقا. 3متغير 

 4.62 التدريسمربيان حقريزي مداوم و مناسب براي بيني برنامهپيش1
4.2ايصورت دورههشناسي براي مربيان باي و روانتشكيل جلسات مشاوره2

جاد منظور ايشده بهبينيريزي مداوم و پيشمنظور امنيت رواني مربيان نياز به برنامهبه
ن كه اغلب مربيا استباشد كه اين خود عاملي در جهت سالمت رواني مربيان امنيت شغلي مي

اشتن د ةهاي زندگي و دغدغمين هزينهأالتدريس به دليل منابع مالي كم و نگراني از عدم تحق
 در نگراني حاصله از يك سو و گذارد وير منفي ميأثقطع همكاري بر سالمت روحي آنان ت

خود  اند حين آموزش كسب كرده ها تجربه كه درسال ازصورت جدا شدن آنها از سازمان پس
 .اي كشور وارد خواهد شدحرفه سازمان فني وناپذيري خواهد بود كه بهجبران ةمصد

تواند شناسي براي مربيان با حضور مديران و مسئولين مياي و روانتشكيل جلسات مشاوره
التد ريس و ايجاد حس همكاري و تعامل جمله رسمي و حق مربيان از ةبراي رفع مشكالت كلي

 ثر باشد.ؤبين آنان م
 
امتياز نسبي شرحاولويت 4,387778امتياز  ، و احساس اهميت شغلي حفظ كرامت انساني و توجه به مربيان تالشگر. 4متغير 

 4.75 التدريسارتقاء سطح امنيت شغلي براي مربيان حق1
المللي براي مربيان جهت ) بينبندي شدهرتبه ةگواهينام( grade  ةارائ 2

 4.53 سازمانيها و مراكز بروندانشگاه ،صنايعمعرفي به 

تشويق مربياني كه كارآموزان آنها در المپيادهاي مختلف رتبه كسب 3
هاي آموزشي آنها منجر به اشتغال و خوداشتغالي اند و يا دورهنموده

 .اندشده
4.5

 4.46 شناسايي مربيان پويا و تشويق مالي و معنوي آنها4
4.4 داني مالي از آنهاهاي مربيان و قدرحمايت از ايده5
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التدريس براي گذراندن ساالري در انتخاب مربيان حقرعايت شايسته6
 4.32 موزشي و تالش در جهت جذب مربيان متخصصآهاي دوره

وري ء و بهرهجاي نظام ارتقايابي مبتني بر هدف بهارزل خوداستقرار مد7
 4.25 مربيان 

 4.21 ارزيابي عملكرد مربي موز درآنگهداشت كارثير أكاهش ت8
سطح مقام معنوي مربيگري در مقايسه با مشاغل ءايجاد راهكارهاي ارتقا9

ها را فعاليت در كارگاه ةاداري تا مربيان احساس رضايت شغلي و ادام
 .داشته باشند

4.07 

ان موجب مشاركت مربيدهد ايجاد امنيت شغلي نوعي تشويق است كه نتايج فوق نشان مي
التدريس يا پيماني ، مربيان حقدهدوري مشاركتي آنها را افزايش ميها شده و بهرهدر برنامه
ترين غفلت يا كوتاهي در ، و با كوچكداند قرارداد پايان سال تمديد خواهد شد يا خيركه نمي

د. با ر ثمري داشته باشتواند فعاليت مشاركتي مثمنمي ،افتداش به خطر ميكار امنيت شغلي
مشاركت در آنان بايد امتيازات خاصي همچون كارشناس ارشد،  ةهدف ايجاد انگيز

 گروه و لوح تقدير تعلق گيرد. ءارزشيابي باال، لوح تقدير، ارتقا خبره،
ديده تحت تربيت آنان موفق به ضمناً با ارج نهادن به فعاليت مربياني كه كارآموزان آموزش

يا مربياني كه با تعامل بيشتر با بازار كار و  اند واي شدهالمپيادهاي فني و حرفهخذ رتبه در أ
و  شوندديده منجر به اشتغال آنها ميمنظور معرفي كارآموزان آموزشصنايع و صنوف به

فراهم نمودن بستر الزم براي دريافت   و تشويق آنان و شناسايي مربيان پويا و تالشگر
كز صنايع و مرا ،هاالمللي و معتبر كه بتوانند در دانشگاهبين ةشدبنديهاي رتبهگواهينامه

فراهم ا ررشد و تعالي آنان  ةتوان زمينمي ،عنوان امتيازي از آنها استفاده نمايندسازماني بهبرون
احساس اهميت شغلي را در آنان  ةدو زمينواي براي مربيان ديگر ايجاد نمد و عامل و انگيزهكر

 شود.انگيزگي و يكنواختي آنان ميبين رفتن حس بي ايجاد نمود كه خود منجر به از
 

 4,34875امتياز  ، درآمدي مربيان افزايش توجه به امور رفاهي و .5متغير 

امتياز  شرحاولويت
نسبي

 4.86 نهاآسازي هاي اجرايي و مستندساده كردن فرآيند1
 4.71 التدريس مربيان با توجه به افزايش حقوق ساير كاركنانافزايش ميزان حق2
4.6 گيري امور فرهنگي و رفاهي كاركنانمشاركت مربيان در جلسات تصميم4

اي نسبت به مربيان ساير كاهش تفاوت دريافتي مربيان آموزش فني و حرفه5
4.6 هادستگاه

گران (استفاده از تسهيل مربيگري از دوش مربيانهاي غير مسئوليت ةرفع كلي6
 4.39 مشاوره و ....) امور آموزشي مثل انباردار،
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نسبي
 4.03 .كار براي مربياني كه در يك شيفت آموزشي فعاليت دارنددريافت اضافه7
4 استفاده از اساتيد دانشي در كنار مربيان مهارتي8
3.6 نسبت طول دوره ها بهمدت  بين دورهدادن تعطيالت كوتاه9

 
هاي الزم را به صورت عملي آموزشهاي بيشتر بكه مربيان آموزش فني و حرفهاز آنجايي

سازي فرآيندهاي اجرايي خذ شده تمايلي به انجام مستندأدر آمار  ،دهندآموزان ارائه ميكار
انجام فرآيندهاي صورت گسترده ندارند و معتقدند كه انجام اين امور مانعي براي هآموزش ب

توان با ساده كردن اين فرآيندها خواسته آنان را پوشش داد.باشد كه ميآموزش عملي مي
 اي با در نظر گرفتن وضعيت شغلي،بهبود وضعيت حقوق و دستمزد مربيان فني و حرفه

ترين پارامترهاي نظر گرفتن ديدگاه آبراهام مازلو از مهم نوع كار و سطح آموزش كه با در
نگيزشي است، تالش در جهت افزايش روابط مديران و مربيان و افزايش وفاداري آنها كه اين ا

امر يكي از پارامترهاي انگيزشي است كه براي بهبود انگيزش مربيان بسيار ضروري است و 
تواند عاملي براي ايجاد منظور امور رفاهي كاركنان خود ميدخيل نمودن نظرات مربيان به

 باشد.شغلي  ةانگيز
هاي بررسي نگرش ،با توجه به اينكه افراد داراي نگرش شغلي متعددي هستند ،همچنين

طي  ،تواند بر بهبود رفتار سازماني داشته باشداي كه ميدليل نتايج قابل مالحظهكاركنان به
شده در هاي انجامنظران بوده است. پژوهشگذشته مورد توجه پژوهشگران و صاحب ةچند ده
نوع نگرش كاركنان آگاه شوند و  شود تا مديران ازها باعث ميرش اعضاي سازمانمورد نگ

 ؟مطابق با نگرش كاركنان است يا خير ،آورنداي كه به اجرا در ميها و رويهدريابند كه سياست
 )1377پارسائيان و اعرابي ةرابينز ترجم(شوندثير بر رفتار افراد سازمان ميأكه خود موجب ت

كارشناسان مديريت معتقدند چنانچه نيازهاي واقعي كارمندان به درستي درك اكنون هم
وري در سازمان كاهش بهره ،و به آنها بها داده نشود و مديران در صدد ارضاي آنها برنيايند

زيرا عالقمندي و نگرش نسبت به شغل سبب تالش و كوشش كاري بيشتر و در نتيجه  .يابدمي
 )1379،لواني(ا ها مي شودكاهش هزينه

 
كارآموزان و هدايت شغلي آنها به بازار كار    ةمربيان در نتايج ارزشيابي پايان دور ةمداخل .6متغير 

 )4,24833(امتياز  

امتياز نسبي شرحاولويت

4.6 هاي كتبي و عمليهاي انتخابي آزمونسازي در آيتمشفاف1
 4.39 خذ آزمونأاعتماد بيشتر به مربيان در زمان 2

االت از قبيل ؤانتخاب نوع روش برگزاري آزمون و تعيين نسبت س3
 4.36 عملي يا كتبي توسط مربي يا شوراي مربيان ،تشريحي يا تستي
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هاي توجيهي و فني براي مربيان (كارشناسان همراه) برگزاري كالس4
 4.15 موزان مسابقات المپيادآكار

صنوف  تعامل با صنايع وارتباط مشاوران هدايت شغلي و مربيان و 5
 4.03 سوق كارآموزان به بازاركار رمنظوبه

 3.96 آموزكار ةارزيابي پايان دور ثرتر بودن نظر مربي درؤم6

هاي كتبي و عملي و االت آزمونؤهمكاري در طراحي س ها ومشاركت در اجراي آزمون   
علمي و كيفيت آموزشي مربيان بردن سطح  ثري در باالؤانتخاب روش برگزاري آزمون نقش م

ر دخالت مربيان د ضمناً .شودميضمن اينكه باعث باالرفتن اعتماد به نفس آنان  .خواهد داشت
ث ها گرديده و باعپذيري آنها حين برگزاري دورهنهايي كارآموزان باعث افزايش مسئوليت ةنمر
انجام پذيرفته و كارآموزان  شود ارزيابي مستمري در طول دوره از كارآموزان توسط مربيانمي

ها و ، انواع روشتر سازد. مقصود از مشاركت مربيانرا براي حضور در آزمون پاياني آماده
گيرد. اين امر نوعي فرايند مشاركتي مشاركت آنان انجام مي ةهايي است كه در زمينفعاليت

چه بيشتر در امر است كه هدف آن تشويق و ترغيب مربيان به دادن تعهد و مشاركت هر
ها است. اعتماد به آنها موجب تسريع در رسيدن به موفقيت كارآموزان در آزمون پايان دوره

 .هدف است
 

امتياز  ، ريزي مراكز آموزشيهاي آموزشي و برنامهگيريمشاركت مربيان در تصميم.7متغير 
4,216667 

اولويت
 

امتياز نسبي شرح

4.5 آموزشي كارگاهي ساالنه ةمشاركت مربيان در تنظيم برنام1
 4.25 برگزاري جلسات ماهيانه با مسئولين استاني2

ير ثأهاي صنفي مربيگري غير وابسته به سازمان و تتشكيل تشكل3
3.9 تصميمات آنها در اجراي فرايندها

هاي آموزشي كارگاهي منظور مشاركت مربيان در تنظيم برنامهايجاد بسترهاي الزم به
هاي الزم و تعامل آنان با بازار و صنايع و صنوف و شركت دادن منظور انجام نيازسنجيبه ساالنه

د توانهاي آموزشي ميخصوص تنظيم برنامهرساني دو طرفه  درمنظور اطالعآنها در جلسات به
شغلي در مربيان گردد و هم اهداف سازماني را در جهت آموزش به افراد  ةهم باعت ايجاد انگيز

 مين نمايد.أنهايت ايجاد اشتغال ت جوياي كار و در
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امتياز  شرحاولويت )4.141امتياز ( ،هاي پژوهشي مربيانسطح دانش و مهارت و فعاليت ءارتقا. 8متغير 
 نسبي

هاي بزرگ و معتبر قسمتي از آموزش از طريق همكاري با شركت ةارائ1
4.67 آموزشي ةهاي جديد مرتبط با حرفمنظور آشنايي با فناوريبه

4.64 تحصيلي براي مربيان ةهزينتحصيلي و كمك ةدر نظر گرفتن بورسي2

4.54 منظور ارتقاء سطح علمي آناندر نظر گرفتن زمان مطالعه براي مربيان به3

هاي ارتقاء مهارت و بازآموزي در سطح استاني و شهرستاني گذاشتن كالس4
4.46 زدايي)(عدم تمركز

4.36 آوري اطالعاتهاي خارج از كشور جهت بازديد و جمعموريتأم5

ها هاي بازآموزي مركز تربيت مربي و انتخاب دورهاختياري بودن دوره6
4.25 توسط مربيان به ميزان نياز

صورت مستمر و و ايجاد ههاي پژوهشگري براي مربيان ببرگزاري دوره7
4.07 هاي تحقيق و پژوهشزمينه

3.75 برگزاري مسابقات علمي بين مربيان براي رقابت و ارتقاء سطح علمي8

3.57 صورت الكترونيكي مجازي و از راه دورهآموزش ب ةارائ9
1
0

آموزشي آنها در  ةمربياني كه رشت ةايجاد زمينه براي تغيير رشت
3.1 .باشدها حائز اهميت نمينيازسنجي

اي مربيان موجبات هاي دانشي و حرفهها نشان داده است كه عدم ارتقاء مهارتپژوهش
معنا شدن كار را براي آنان فراهم كمرنگ شدن هويت آموزشي و بي ،هاي شغليكاهش مهارت

اي را بر عهده دارند ، پژوهشي و حرفههاي آموزشيمربيان مسئوليتنمايد و از آن جهت كه مي
و  شودها براي آنان تكراري و يكنواخت ميبا گذشت زمان انجام دادن اين وظايف و مسئوليت

منظور ي مناسب بههاآموزش ةارائ ،پذيري را دگرگون سازدتواند اين مسئوليتآنچه كه مي
 .باشدتحصيل آنان مي ةو يا فراهم نمودن شرايط براي ادامروز رساني اطالعات مربيان به

هايي است كه افراد و كارآموزان را براي احراز اي انجام فعاليتهاي فني و حرفهآموزش  
كند يا كارآيي و توانايي افراد را در انجام آن افزايش حرفه و كسب و كاري آماده مي ،شغل

آموزشي و تغييرات  ةهاي جديد مرتبط با حرفافزون فناوريبا توجه به ورود روز ،لذا .دهدمي
دانش فني و مهارت افراد جهت انجام مشاغل دستخوش تغيير  ،چشمگير و سريع آن در جامعه

تواند عاملي در ايجاد خود مي ،گردد كه اگر مربيان نتوانند خود را با تغييرات وفق دهندمي
رفت از اين وضعيت با آموزش علوم و فنون منظور برونانگيزگي در مربيان شود كه بهركود و بي

مي سطح عل ءثري در جهت ارتقاؤتوان گام مجديد در راستاي تكنولوژي روز دنيا به مربيان مي
 ،ذال .ها دارداين آموزش ةثر و مهمي در ارائؤكه البته مركز تربيت مربي نقش م آنان برداشت

عنوان نخستين بخش در زرگ و معتبر كه بههاي بتوان از طريق همكاري با شركتمي



   ... شغلي مربيان آموزش ةشناسايي راهكارهاي افزايش انگيز         
 

574 
هاي جديد آموزشي اقدام به آموزش منظور آشنايي با فناوريكارگيري فنون جديد هستند بههب

 مربيان نمود.
هاي آموزشي در حال آموزش به كارآموزان سپري مربيان اغلب ساعات طوالني را در كارگاه

آموزشي فعاليت دارند و ديگر زماني مناسب و مفيد شيفت  كنند كه در اغلب موارد در دومي
با در نظر گرفتن ساعاتي از روز يا روزهايي از هفته  ،براي مطالعه نخواهند داشت. بنابراين

 ءتواند باز هم عاملي در جهت رشد و ارتقامنظور مطالعه و تحقيق مي(بخشي از ساعت كاري) به
 .سطح علمي آنان فراهم شود

 منابع
 (چاپ چهاردهم). انتشارات ني. تهران.  ). مديريت عمومي1379م ( الواني،

 ة، نسخ3 ةصفح 1391آذر  18، 737 ةشـمار  ،12بازار كار، سـال   ة). خبرنام1391( پرند، ك
. دســترســي در  http://www.bazarekar.irالكترونيك، وب ســايت اينترنتي به آدرس: 

.30/11/91 تاريخ
انتشارات  .3و  2و  1) رفتار سازماني. جلد 1377( م س. ع؛ اعرابي، پارسائيان، ةا ترجم رابينز،

 هاي فرهنگي، تهران.دفتر پژوهش
) وب سايت اينترنتي به آدرس:1391( اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه
http://www.irantvto.ir 7/12/91. دسترسي در تاريخ

وشغليرضايت،مديرانشغليةانگيزميانة رابط). بررسـي 1384( ن سـاعتچي،م؛ قاسـمي،  
رهيافتي نو  ةناممرودشت). فصلشهرستانةمتوسط(دبيران مقطع كاركنانتعهد سازماني

، 87،زمســتان 2 ة، شــمار1در مديريت آموزشــي، دانشــگاه آزاد اســالمي مرودشــت، ســال
 .147ةصفح

هاي فني ). چارچوب صــالحيت1390( ح ب؛ نماينده، ي؛ ارواحي، ح؛ بهمنيار، علوي ايلخچي،
.اي كشوراي ايران، انتشارات سازمان آموزش فني و حرفهو حرفه



ضرورت تحول در نظام آموزش كشور با نگاه 
 اي بر مدل آدكارتوسعه

 1دكتر محمدحسن ميرزا محمدي
 2آنا حوري آباد صبور

 چكيده
يكي از نقاط ضعف سيستم آموزشي كشورمان  ،دانيمگونه كه ميهمان

التحصيالن توجه محض به نظام نظري و پائين بودن سطح مهارتي فارغ
هاي اخير اقداماتي در وزارت علوم، استا در سالن راي هاست. دردانشگاه

جاد يك نظام آموزشي تحت عنوان نظام اية وري در زميناتحقيقات و فن
كاربردي و -وري با همكاري دانشگاه جامع علمياآموزش مهارت و فن
 اي كشور صورت گرفته است كه البته خود نيازمندسازمان فني و حرفه

ن نظام آموزشي در اي جهت اجرايي شدن يافتهجاد يك تغيير سازماناي
ن زمينه استفاده از اي باشد. يكي از راهكارهاي موجود دركشور مي

عنوان يك ابزار ن ميان مدل آدكار بهاي هاي معتبر است كه درمدل
اي دارد و تاكنون در هاي تغيير جايگاه ويژهكننده در طراحي نظامهدايت
ن اي ه شده است. هرچند بايد توجه داشتكار گرفتههاي بسياري بپروژه

هايي اجرا شده است كه در بعد كسب و كار و مدل غالباً در سازمان
ن مقاله قصد داريم چارچوب مدل آدكار اي در ،كنند. لذاتجارت فعاليت مي

ران بررسي اي منظور طراحي ساختار تغيير در نظام آموزش كشورمانهرا ب
فقيت را در دو بعد نيروي انساني و محيط كنيم. مدل آدكار عوامل مو

 ،ن مقالهاي كند كه با توجه به هدفميي آن بررسي هاپيرامون تغيير و فاز
 بعد نيروي انساني و فازهاي تغيير در نظام آموزشي بررسي خواهد شد.

 
وري، تغيير نظام امدل آدكار، نظام آموزش مهارت و فن :يكليد واژگان
 آموزش.

 
 

 

                        Email:mirzamohammadi@shahed.ac.ir              ي،علوم انسان ةاهد. دانشكددانشيار دانشگاه ش 1.
يـابي دانشـگاه جـامع    ارشد مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران، كارشناس دفتر نظارت و ارزدانشجوي كارشناسي .2

                                                                                                    Email:saboor@vu.iust.ac.ir كاربردي،-علمي
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 مقدمه

 ةاما امروز سرعت تغيير افزايش يافته است. تغيير كه واژ ،هميشه اتفاق افتاده است تغيير
گذاري در ترين سرمايهاست بايد به مهم» آموزش« و مترادفي براي» رشد«ديگري براي

سازمان آموزش عالي مبدل شود تا تغييرات بنيادي و انقالبي را در نگرش كاركنان خود 
هندسي مجدد انديشه آغاز نده، جهت توسعه از طريق ميآ يي انساني تواناهانسبت به سرمايه

 .نمايد
هايي به نام طوري كه شگفتينامند، بهميصنعتي يا اطالعاتي عصر حاضر را عصر فرا
دي، اشتغال و حتي ن دوره از اهميت كار ياي ي آن هستند. درهاسرعت و تحوالت از ويژگي

جاي آن، نيروي انساني كيفي كه استه شده است و بهعصر سنتي و صنعتي ك زندگي به شيوة
گيري فكر و انديشه را دارد، اهميت پيدا كرده است. در چنين كارهتوان خالقيت و نوآوري با ب

توانند توسعه يابند كه از نيروي انساني كه ميفضايي كه تفكر و انديشه ارزش است، جوامعي 
. وري را داشته باشنداكثر بهرهحد زش آفريني است،ترين عنصر ارده و حياتياي فكر و ءمنشا

ي هاخالق و همچنين با خصيصه ةده و انديشايء پر واضح است كه نيروي انساني با منشا
ي هاآفريني محصول دستگاه آموزش عالي است كه خود داراي برنامهآفريني و كارارزش
در نظام آموزش عالي وزارت علوم . جهت اجراي تغييرات االطرافي براي كارآفريني باشدجامع

تحقيقات و فناوري به همراه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي كشور بر آن شدند تا نظام 
از نظام جامع معارت و  ايشاخهآموزشي با عنوان نظام آموزش مهارت و فناوري كه خود زير

ر راستاي نظام نظري بوده ن نظام آموزش داي فناوري است، را تدوين كرده و به اجرا در آورند.
 هاي مبتني بر محيط كار داللت دارد. و بر آموزش

يي هاآموزش مهارت و فناوري نظام آموزش شامل آموزش ةناميك آئين ةمطابق با ماد
ي شغلي و هاو انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارت ءاست كه با هدف ارتقا

صورت سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به ميدر تما وريبهره ةافزايش مستمر و فزايند
شود و با استفاده از ميي تكميلي بين سطوح طراحي و اجرا هاو آموزش ميي رسهاآموزش
ي آموزشي محيط كار، افراد را براساس استانداردها و هاي آموزشي روز و ظرفيتهافناوري

حرفه و كسب و كار تا  ،احراز شغلبراي  ايكيد بر اخالق حرفهأي شغلي و با تهاصالحيت
 .نمايدميسطح مطلوب تربيت 

ن تغييرات در نظام آموزش كشور با نگاهي اي بررسي ،پردازيممين مقاله به آن اي آنچه در
شود. در نگاه به آموزش عالي كشور بعد مين مدل در دو بعد بررسي اي بر مدل آدكار است.

 ،هان تغيير كه شامل دانشگاهاي ر درگير درافقي مربوط به نيروي انساني و عناص
هاي اجرايي است. ها و دستگاهن آموزشاي مراكز مجري ،متوسطه ةالتحصيالن دورفارغ

ن مقاله ديده شده اي ن مدل با رويكرد آموزش عالي دراي شده دري تعريفهاگام ،همچنين
ن تغييرات است نيز بر روي اي و كار الزم جهت اجراي ساز ةدهنداست. بعد افقي كه نشان

يي تنظيم شده تا با هانامهپرسش ،نظام آموزش مهارت و فناوري بررسي شده است. درنهايت
بتوان نمودار ادكار را رسم كرده و  هاارسال آن به عناصر درگير و استخراج و تحليل داده

 ن نظام آموزش را مورد بررسي قرار داد.اي ميزان موفقيت در اجراي
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 1ل تغيير آدكارمد

هاي مديريت تغيير اجازه است كه به تيم 2آدكار يك مدل مديريتي تغيير مبتني بر هدف
ن اي هاي خود را بر روي نتايج خاصي از سيستم مورد بررسي متمركز كنند.دهد تا فعاليتمي

شركت در  300پروسي پس از تحقيق روي  ةتوسط مؤسس 1998مدل اولين بار در سال 
هاي تغيير بزرگ منتشر گرديد. مدل آدكار شامل پنج عامل يا هدف است م پروژهحال انجا
ن عوامل اي آنها در جايگاه واقعي خود قرار گيرند. ةجاد يك تغيير موفق بايد هماي كه براي

 :عبارتند از
ميزان درك فرد از ماهيت تغيير، دليل انجام آن و  ةدهندآگاهي از نياز به تغيير: نشان-

 نجام ندادن آن است.ريسك ا
منظور ناي ميزان تمايل به حمايت از تغييرات است. براي ةدهند: نشانمطلوب بودن تغيير-

بايد  ،كندجاد مياي عوامل يا پيامدهايي (خوب يا بد) كه براي شخص تمايل به تغيير
 ييد شخص مورد نظر باشند.أانگيزاننده و پيامدهاي مرتبط با آن مورد ت

ها و تحصيالت مورد نياز براي پاسخ اطالعات، آموزش ةدهند: نشاني تغييردانستن چگونگ-
ن اطالعات شامل رفتارها، فرآيندها، ابزارها، اي جاد تغيير است.اي دادن به سؤال چگونگي

 هايي است كه براي انجام تغيير ضروري است.ها، وظايف كاري و روشها، مهارتسيستم
وم توانايي محقق ساختن و اجراي تغييرات (تبديل دانش در مفهه: بجاد تغييرايتوانايي-

هاي آيد كه فرد يا گروه، قابليتدست ميهن توانايي زماني باي تغيير به عمل) است. ةزمين
 انجام تغيير با سطوح كارآيي مورد انتظار را دارا باشد.

بب دوام و عوامل دروني و بيروني است كه س ةدهند: نشانتغيير تقويت و حمايت از-
تواند شامل شناسايي كارمندان نمونه، پاداش شود. عوامل بيروني ميتقويت يك تغيير مي

و عوامل دروني  هاي مرتبط با تحقق تغييرات در سيستم باشدو جبران خدمات و جشن
 جاد تغييرات است.اي بيانگر رضايت دروني فرد از ارتقاء عملكرد و كارآيي خود در اثر

 :كار گرفتهتوان در موارد زير بمي مدل آدكار را
 ،تشخيص مقاومت كاركنان در مقابل تغيير-
 ،كمك به كارمندان جهت گذر از فرآيند تغيير-
 ،اي در زمان انجام تغييرجاد يك طرح عملياتي موفق در راستاي ترقي فردي و حرفهاي براي-
 ،آيند تغييركننده جهت پشتيباني از كارمندان در فرعنوان يك ابزار هدايتبه-

 توان به سه سؤال اساسي زير پاسخ داد:ن مدل مياي با كمك
 چرا برخي تغييرات موفق و برخي ديگر ناموفق هستند؟-
هاي گوناگون براي مديريت ها و تاكتيكتوان به درك مشخصي از روشچگونه مي-

 تغييرات دست يافت؟
 توان تغييرات را با موفقيت انجام داد؟چگونه مي-

1. Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement (ADKAR) 
2. Goal-oriented 
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دهد كه بر اساس مدل آدكار، تغييرات در سيستم آموزش كشور در دو شان مين 1شكل 

افتد و تغييرات بعد سيستم آموزش (محور عمودي) و نيروي انساني (محور افقي) اتفاق مي
 طور همزمان رخ دهد.هتنها زماني موفق است كه هر دو بعد تغيير، ب

  
 

 
 
 

 شي كشور بر اساس مدل آدكارعوامل موفقيت در تغيير سيستم آموز .1شكل 

 بعد نيروي انساني
وجود آمده هترين دليل بروز نقص در فرآيند تغيير مشكالت بدهد كه مهمتحقيقات نشان مي

گونه كه در بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت، مديريت مؤثر در بعد نيروي انساني است. همان
هاي مدل هدف كليدي است كه پايه تغيير، نيازمند مديريت پنج ةبعد نيروي انساني پروژ

 دهند:آدكار را تشكيل مي
 ،آگاهي از نياز به تغيير-
 ،مطلوب بودن مشاركت و پشتيباني از تغيير-
 ،دانستن چگونگي انجام تغيير-
 ،توانايي انجام تغيير-
 .حمايت و تشويق جهت حفظ دوام تغيير-

 گام اول: آگاهي از نياز به تغيير
اند و يا رو هستند. اهداف يا به خوبي تدوين نشدهالت متعددي روبهبا مشك هاامروزه دانشگاه

خويش  ةبراي رسيدن به اهداف عالي ،رسانند. لذاميرا به مقصد ن هاراهبردهاي حاكم، آن
اتي خويش ي عمليهالزوم بازنگري، تغيير و تحول روزآمد، تجديدنظر در برخي اهداف و برنامه

 اند.را احساس نموده

نياز به تغيير

طراحي ساختار، 
اهداف و فرآيندها 

فاز اجرا

فاز پس از اجرا

آگاهي از 
نياز به 

تغيير

مطلوب 
بودن 
تغيير

دانستن 
د چكونگي ايجا

تغيير
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ايجاد 
تغيير

شي
موز
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نظا

در 
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ختل
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زها
فا

فازهاي مختلف تغيير در نيروي انساني
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تغيير

تغيير موفق
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عنوان يك فرايند بايد بتواند براي مشتريان خود (دانشجويان) آن ارزش يز بهآموزش ن«

وجود آمدن انگيزش در جاد كردن ارزش يكي از فاكتورهاي بهاي جاد نمايد.اي موردنظر را
گذاري آموزش بايد در يك تعامل مناسب در جهت است و نقش سياست هاانسان

ي اجتماعي را در نظر داشته باشد. در حال هاعيتمحوري قرار بگيرد و مسائل و واقمشتري
دانشجو با  ،حاضر دانشگاه آن ارزش مورد نظر را براي دانشجويان فراهم نياورده است. بنابراين

يوس است. عملكرد تابعي از تعامل يا أحاصل از عملكرد خود، ناراضي و م ةتوجه به نتيج
 .»= عملكردO×M×.A ( F( انگيزش و فرصت است ن توانايي،متقابل بي ةرابط

عناصر درگير  ميآگاهي تما ةدهد نياز به تغيير الزمميموضوع نشان  ةجانببررسي همه
ها متولي اجراي آموزش عالي در كشور هستند . آنها باشد. دانشگاهميدر نظام آموزش كشور 

هده گرفتند عرسالت آموزش نيروي انساني ماهر و متخصص را به براي بهبود راندمان توليد،
 تا كارفرمايان با توليد بيشتر و بهتر به سودآوري خود بيافزايند. 

حال حاضر، در  ةيافتصاحبان سرمايه نيز به سهم خود در بسياري از كشورهاي توسعه
كردند. دانشگاه با پرورش نيروي ماهر ميمين أخدمت دانشگاه بودند و نيازهاي مادي آنان را ت

عنوان مشتريان بيشترين و ت پيشرفت صنعت بوده است. دانشجويان بهمورد نياز نيز در خدم
عالي كشور هستند. دانشجو ممكن است  شثيرگذارترين عناصر در فرآيند تغيير نظام آموزأت

(كه دارد) ولي امكان  توانايي انجام را هم داشته باشد خواهان انجام كار باشد (كه هست)،
ي هالكرد قرار گيرند. آن مانع يا موانع فقدان سياستدارد مانع يا موانعي بر سر راه عم
گرايي و تغيير نگرش كهنه پروري و اصالح ديدگاه مدركآموزشي هدفمند در جهت كارآفرين

 .است

 گام دوم : مطلوب بودن تغيير
ن اي كند را جستجو نمود.ميجاد اي رين گام بايد عواملي كه براي شخص تمايل به تغياي در

نكه در حال حاضر تنها نظام اي با توجه به موارد مثبت و منفي است. ةرگيرندعوامل درب
تحصيل در نظام آموزشي كه مبتني بر محيط كار باشد  ،آموزش عالي كشور نظام نظري است

عناصر درگير در نظام  ةتواند در كليميمحور داشته باشد هاي مهارتكيدي بر آموزشأو ت
 جاد نمايد.اي تمايالتي

را به عنوان مبناي حقيقي  هاشخص معيني، موضوع يا وضعيتي كه آن ةقاد فرد درباراعت
عنوان مثال، دانشجو و شود. بهمياز شناخت فرد ناشي  ،پذيرندي خود ميهاو تجربه هاارزش

ن باورهاي ياد گرفته، اي كند و بامينده شناخت پيدا يآ چگونگي موفقيت ةيا جوان دربار
شود. اگرچه ما ميداراي نگرش معيني » ندهيآ آن با موفقيت خود در ةرابط تحصيل و«مانند 

گذارد ميير أثمنتهي به نگرشي كه روي رفتار ت هااما فقط برخي از آن ،باورهاي زيادي داريم
گردد كسي كه معتقد است تالش زياد (براي مثال در درس) مييا وضعيت معيني حاصل 

كند و با موفقيت ميبراي آن تالش زيادي  ،شودمينده يآ رمنتهي به شغل يا امنيت شغلي د
 .شودمييوس أنمايد، مميبرداري استخداتواند از آن بهرهمياما وقتي ن ،گرددميالتحصيل فارغ
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 گام سوم : دانستن چگونگي تغيير

جاد تغيير اي هاي مورد نياز براي پاسخ دادن به سؤال چگونگياين گام اطالعات و آموزش
هايي ها، وظايف كاري و روشها، مهارتاست كه شامل رفتارها، فرآيندها، ابزارها، سيستم

عنوان يكي از است كه براي انجام تغيير ضروري است. نظام آموزش مهارت و فناوري به
نظام ديگر شامل ن نظام مشتمل بر دو زيراي. هاي نظام جامع مهارت و فناوري استنظامزير
 و نظام اشتغال است.  ايم صالحيت حرفهنظا

ت أمربوطه به تصويب هي ةنامينيآ در حال حاضر نظام آموزش مهارت و فناوري تدوين و
ن راستا جلسات اي ي اجرايي ابالغ شده است. درهادستگاه ةوزيران رسيده و به كلي

كاربردي و -لميرگزار شده و به مراكز آموزش عبي مربوطه هاكارشناسي متعددي در دستگاه
ي هاي متعدد و همايشهان نظام در قالب نشستاي عنوان متوليان اجرايبه ايفني حرفه

رسد جهت آشنايي مينظر الزم در سراسر كشور اطالعات الزم ارائه شده است. به
 بايست اقداماتي صورت پذيرد.ميمتوسطه نيز  ةالتحصيالن دورفارغ

 ييرجاد تغاي گام چهارم : توانايي
آيد كه فرد يا دست ميهمطابق با مدل آدكار توانايي محقق ساختن و اجراي تغييرات زماني ب

االت ؤهاي انجام تغيير با سطوح كارآيي مورد انتظار را دارا باشد. پاسخ به سگروه، قابليت
 ن فاز كمك نمايد:اي تواند در گذر ازمياساسي ذيل 

ن نظام به اي گذارانعنوان بدعتبه ايزمان فني حرفهكاربردي و ساميآيا دانشگاه جامع عل-
 اند؟ن نظام رسيدهايهاي الزم جهت اجرايها و قابليتتوانائي

ن نظام آموزش اي سازي با اجرايهايي در راستاي همسوهاي اجرايي سياستآيا دستگاه-
 اند؟ سازي نمودهپياده

موزش مهارت و فناوري مثمر ثمر خواهد نظام ديگر اجراي نظام آآيا قبل از تصويب دو زير-
 بود؟

در اختيار داشتن بازوهاي توانمندي است تا  ةدر امر آموزش الزم ايجاد تغيير خصوصاً
ن اي بتواند با در دست داشتن ابزار الزم و البته موفقيت در اجراي كامل چهار گام قبلي به

 مهم دست يابد.

 : تقويت و حمايت از تغييرگام پنجم
اقتصادها و نهادهاي مبتني بر  ،منداني نظير تارو و دراكر عصر حاضر را عصر جوامعانديش

هاي جهاني در گرو توليد و جايگاه كشورها در رقابت ءملي و ارتقا ة. توسعدانندميدانش 
هاي حمايت دستگاه ةن تغيير در نظام آموزش كشور در ساياي كارگيري دانش است. قطعاًهب

كار و رفاه  ،تحقيقات و فناوري با وزارت تعاون وزارت علوم، ةجانبهمهاجرايي و همكاري 
 اجتماعي است.

گذاري و نظارت بر جريان آموزش عالي و فناوري در سطح سياست وزارت اساساً ةوظيف
ن وظيفه توسط بخش دولتي يا بخش خصوصي صورت گيرد. در اي اعم از آنكه كشور است.
عبارتي ديگر راه را ريزي كند و يا بههايي را پيو سياست هابايستي راهكارميواقع وزارت 
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هموار كند كه آموزش عالي و يا آموزش تخصصي در سطوح باالتر از ديپلم متوسطه به نحو 

ن اي اجراي شايسته در كشور انجام شود. چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصي. طبعاً
) برتري ولتي (در شرايط كيفي يكساننسبت به بخش د ميمهم توسط بخش خصوصي و عمو

 .سپاردميكاهد و كار مردم را به مردم ميدولت  ميي عموهازيرا از هزينه خواهد داشت.

 بعد سيستم آموزشي
باشد كه شامل شناسايي نيازهاي سيستم مين بعد شامل چهار گام اي بنا بر مدل آدكار

و فرآيندهاي جديد و ساختار سازماني ها آموزشي به تغيير، تعريف اهداف و طراحي سيستم
 باشد.ميمناسب، فاز اجرا و نيز فاز پس از اجرا 

ي هاجاد كند، پذيرفته نيست و دانشگاهاي در جهان امروز، دانشي كه نتواند ثروت
كارآفرين نيز براي منبع درآمد خود بايد كارآفريني كنند. مسلماً مسئوليت اصلي چنين 

زمان آموزش عالي است تا با تعهد به اهداف توسعه، هدايت رهبري سا ةتحولي بر عهد
ن اي را در هاعهده گيرد و دانشگاهي انساني كشور را برهاآموزشي و توانمندسازي سرمايه

 ي آموزشي كهنه، دانش را ابزار توليد ثروت خويشهاراستا جهت دهد و با تغيير نگرش
 اي مخاطبين خود تعريف نمايد.فرمايي بر

گاهي از نياز آموزش عالي كشور به اجراي يك نظام آموزشي مبتني بر محيط كار با آ
نوبت به شناسايي اهداف و طراحي ساختار سازماني و فرآيندهاي جديدي است كه در 

 سيستم به اجرا درآيد. 

آوري دانشگاه راهبردي نظام آموزش مهارت و فن ةپيشنهادي كميت -ساختار آموزش كشور .2شكل  
 كاربردي-علمي جامع
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 نظام آموزش مهارت و فناوري به شرح ذيل است: اهداف

ي مختلف صنعت، هابخشي نيروي انساني مورد نياز در بخشتربيت و افزايش كارايي و اثر-
 ميبو -كشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهاي شغلي، فرهنگ ارزشي

المللي متناسب با نظام اشتغال و بين ايي منطقههاو نياز بازار كار داخلي و تقاضاي بازار
 .كشور

سازي فرهنگ كسب و كار مبتني بر استعداد، ذوق، دانش، مهارت، اشاعه و نهادينه-
 .ايو اخالق حرفه ميهاي اسالآفريني با رويكرد ارزشفناوري، تخصص، توانايي و كار

د و البته قابل اجرا است. ن نظام آموزش طراحي ساختار هدفمناي اجراي اهداف ةالزم-
ن شكل دو نظام آموزش كشور و اي ساختار آموزش كشور است. در ةدهندشكل ذيل نشان

 هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي به همراه مسير تجميع آن ديده شده است.آموزش
مقرر است سازماني تحت عنوان سازمان ملي  ،هاي اجراييمنظور هماهنگي بين دستگاهبه-

امور اجرايي توسط  ةريزي و كليگذاري، برنامهفناوري تشكيل شود تا  سياستمهارت و 
 آن صورت پذيرد.

هدايت و  سازي،سازمان ملي مهارت و فناوري مسئول اجراي مصوبات شوراها، يكپارچه-
هاي مهارتي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري از طريق سه زير نظام اعتالي آموزش

 باشد.ميمطروحه 
ن نظام آموزش تاكنون اقداماتي صورت گرفته است كه برخي از اي ر راستاي اجرايي شدند

 آنان عبارتند از:
كارشناسي و كارشناسي  ،محور در سه مقطع كاردانيي مهارتهارشته تدوين و اجراي-

 ،ارشد
هاي مربوطه از قبيل گروه كاربردي و افزودن مديريت-اصالح ساختار دانشگاه جامع علمي-

 ،زير مجموعه معاونت آموزشي ايزيابي صالحيت حرفهار
  .ريزي درسي مهارتيبرنامهسترش آموزش عالي مهارتي و شوراي تشكيل شوراي گ-

ن نظام آموزش به شكل كامل به اجرا در نيامده و اي توان گفتمياما در حال حاضر 
نظر نمود. بديهي اظهار ن نظاماي توان راجع به بررسي شرايط پس از اجرايميهمين دليل نبه

تر از همه ن نظام آموزش در كشور و مهماي هايسياست ةاست در صورت اجرايي شدن كلي
نه چندان دور  ايندهيآ ن نظام، دراي التحصيالنهاي اجرايي و بازار كار از فارغحمايت دستگاه

ن اي تحصيل در ةالتحصيالن آموزش متوسطه براي ادامشاهد استقبال جمع كثيري از فارغ
 نظام  آموزش عالي در كشور خواهيم بود.

 گيرينتيجه
 گردد:شده در تحقيق حاضر، نتايج زير حاصل مياساس مطالعات انجام بر
هاي موفق ن راستا سازماناي ناپذير است. دردر دنياي امروز، انجام تغيير ضروري و اجتناب�

جاد اي كنند، بلكه خودازنده استقبال ميآنهايي هستند كه نه تنها از تغييرات مثبت و س
 ن تغييرات هستند.اية كنند
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دهد، اما انجام چه گاهي اوقات تغييرات اتوماتيك و تصادفي در يك سازمان رخ مياگر�

تغيير در حالت كلي نياز به طراحي دارد و در هنگام فرآيند اجراء، عوامل مهم متعددي 
عبارتند از: مشاركت نيروي كار، توانمندسازي نيروي  ن عواملاي بايد در نظر گرفته شوند.

انداز تغييرات، آموزش و تغيير رفتار نيروي كار و جاد و گسترش چشماي جاد انگيزه،اي كار،
جاد تغيير در مديريت و اي مجريان تغيير در سيستم، كنترل و نظارت بر فرآيند تغيير،

 مقاومت در برابر تغيير.
معناي عدم تمايل كاركنان به هر تغيير يك موضوع منفي و بوجود مقاومت در براب�

ن اي نمايد، زيرا،فا مياي مشاركت و همكاري نيست، بلكه نقش مثبتي در فرآيند تغيير
مقاومت برخي مواردي را كه توسط مديريت و طراحان ناديده گرفته شده است آشكار 

 نمايد.مي
به بر مقاومت، درگير كردن خود اعضاء هاي غلترين و مؤثرترين روشيكي از قديمي�

ن مشاركت منجر به اي سازمان در طراحي و اجراي فرآيند تغيير است و عالوه بر آن
 گردد.طراحي تغييرات با كيفيت باال مي

هاي آموزشي از اهميت زيادي هاي مختلف مديريت، مديريت سازماندر ميان شاخه�
ها مربوط ن سازماناي اهداف و عناصر ةرا همبرخوردار است و داراي نقش محوري است. زي
تجربه به ماهر، مبتكر و خود آگاه و رشد يك به انسان هستند و نقش آنها تغيير افراد بي

هاي فرهنگي، اجتماعي و منظور برآورده ساختن نياز نيروي انساني جامعه در بخشفرد به
تواند به ديران توانمند نميهيچ سيستم آموزشي بدون داشتن م ،اقتصادي است. بنابراين

گذاري در آموزش مديران با كيفيت در سطوح مختلف سرمايه و اهداف خود برسد
ي، بهترين و مفيدترين نوع ويژه مديران مراكز آموزشهسازماني در نظام آموزشي، ب

 ن زمينه است.اي گذاري درسرمايه
هاي باطي، سؤاالت و فرضيهن مقاله از طريق آمار توصيفي و استناي از سوي ديگر، در

شده مورد تحليل قرار هاي گردآوريصورت علمي مطرح گرديده و بر مبناي دادههتحقيق ب
ترين موانع بر سر راه هاي فوق مهمدست آمده از تحليلهكلي اطالعات ب ةگرفت. با مقايس

اهميت ترتيب آميز تغييرات در نظام آموزشي كشور بهمديريت تغيير و اجراي موفقيت
 عبارتند از:

 ،فقدان پويايي و پذيرش مشاركت در نظام آموزشي�
 ،ناكافي بودن و ناكارآمدي مديريت نظام آموزشي�
 ،مشكالت مالي نظام آموزشي�
 ،اجتماعي-مشكالت فرهنگي�
 ،ساختار سازماني نامناسب�
 ،مقاومت در برابر تغييرات�
 ،مشكالت ناشي از آموزش و تغيير رفتار نيروي انساني�
 ،ن انگيزهنبود�
 .طراحي اشتباه سيستم تغيير�



 بر مدل آدكار ايرت تحول در نظام آموزش كشور با نگاه توسعهضرو                   
    

584 584 
 منابع

 ة)، مهندسي مجـدد در نگـرش آمـوزش عـالي، مجلـ     1390ب. شريف، س.م. شبگو منصف (
 دوم. ةابتكار و خالقيت در علوم انساني، سال اول، شمار

فنآوري ملي  ة)، ضرورت تحول در نظام آموزش عالي كشور جهت توسع1389ع.ا. متحدي (
 .10و  9 ةصنعت و دانشگاه، سال دوم، شمار ةنشريو ارتباط با صنعت، 

 نامه هيئت وزيران.نظام آموزش مهارت و فنآوري، تصويب ة)، آئين نام1390م.ر. رحيمي (
 
J.M. Hiatt (2006), ADKAR: a Model for Change in Business, 

Government and our Community, Prosci Learning Center 
Publications, Loveland, Colorado, USA. 

N. Naderi (2010), The Obstacles of Managing Change in the Educational 
System of Iran (A study of the High Schools in Kermanshah), PhD 
Thesis, Freie Universitat Berlin. 

 
 



 سازمان فني و جاد نظام مديريت پژوهش دراي ضرورت
 و موانع ها، ضرورتهاتوانمندي، ايحرفه

 1ميناپايدارنيك

 چكيده 
رقابت  ةصحن ي جديدي درهاپي پديده جهاني شدن اقتصاد و ظهور پي در با

پيش  جوامع بيش از ةتوسع نقش تحقيقات در هاي اقتصادي،بنديبلوك المللي وبين
بلكه تحقق نقش محوري  ،پيشرفت علوم امروزه نه تنها. دهدنشان مي را داهميت خو

 اقتصادي جوامع منوط و افزايش توان انساني و پيشرفت جوامع و انساني در ةتوسع
 ةجهاني صحن كه اقتصاد چرا. كاربردي است ي بنيادي وهاپژوهش ةمشروط به توسع

 يابند وميفناوري دست  علم و ةعرص در ي نوهارقابت كشورهايي است كه به پديده
افزايش  دانش و روزافزون علم و رشد. دست دارند در تحوالت دانش فني جهان را

كه همواره  ايگونهبه. گرديده است هاي جديدموجب ظهور فناوري هاآگاهي اطالعات و
 رفاه جاداي يك سو و از هاپيشرفت فناوري و ميبين حجم اطالعات عل ميمستقي ةرابط

 آموزشي و و ميامروزه براي پيشرفت عل. دارد وجود سوي ديگر امنيت ملي از و
 شمارتحقيق سنگ بناي اوليه به پژوهش و يافتگي،توسعه يهارسيدن به حداقل

 پژوهشي در كيف عملكرد توان ميان كم وهمين جهت است كه همواره ميبه رود ومي
كه  ايگونهبه. كرد برقرارمي مستقي ةابطيافتگي آن جامعه رميزان توسعه جامعه و هر
 و حل مشكالت موجود به شناسايي و كرد كه بدون آن هيچ كشوري قادر توان ادعامي

فناوري  امروزه علم و. بود پيشرفت نخواهد جهت توسعه و طراحي استراتژي در
ناوري ف نكه علم وايتوجه به با. توجه قراردارد مورد هاعنوان محور اصلي فعاليتبه

به  منجر پژوهشي قطعاً ومي هاي علاست و فعاليت هاي پژوهشيمحصول فعاليت
بودن  دارعهده با ايحرفه سازمان آموزش فني و ،لذا ،گرديد پايدار خواهد ةتوسع
مراكز  فناوري و داشتن مربيان باتجربه در نظام جامع مهارت و خطير آموزش و ةوظيف

اين مقاله سعي شده است به روش  در. ماند دورهش بهپژو ةآموزشي خود نبايد از مقول
مناسبي جهت مديريت پژوهش و چگونگي استفاده از پژوهش  موردي ساختار ةمطالع

 . گيرد كارآفريني مورد مطالعه قرار در امر آموزش و
 

پيشرفت، كارآفريني از  ي توسعه وها: مديريت پژوهش، استراتژييكليد واژگان
 . فناوري امع مهارت وطريق پژوهش، نظام ج

 Email:kta_eram@yahoo.com،                                      4و 6 ةاي مشهد مركز شمارحرفه مربي سازمان فني و. 1
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 مقدمه
 سطح جهان و ي اعتالي هرفعاليتي درهاجمله نشانه از مقاله، ةارائ تحقيق و انجام پژوهش و

 وري دركه موجب افزايش بهره چرا. شودميترين عوامل توسعه محسوب مهم يكي از
كرده  اهميت فرضكم امروزه پژوهش را اگر. خواهدشد اقتصادي كشور ي آموزشي وهابخش

 . تري را متحمل شويمگزاف ةآينده بايد هزين در ،براي آن هزينه نكنيم و
 ،هاي مختلف آن اعم از وروديهالفهؤم از پژوهش يك فرآيند است، بنابراين بايد

عنوان عاملي هبفرآيندهاي اجراي پژوهش . پيامدهاي اجراي آن غافل ماند وها خروجي
 تري راخروجي مناسب باشد، سرعت بيشتري برخوردار وجامعيت، دقت  ساز، هرچه ازتصميم

نيروي انساني، قوانين، مقررات، تجهيزات و منابع مالي  ورودي آن:. داشت به دنبال خواهد
قوانين  وجود. مشكلي مواجه نيستيم خوشبختانه با »تجهيزات« و »منابع مالي« ازحيث. است

 گيري ازتصميم متعدد ميان مراكز ورگر، همچنين تعامل بهرهتسهيل مقررات مناسب و و
كارگيري به با تربيت و. است كشور سازنده براي كاربردي شدن پژوهش در عوامل مهم و

 از شده دورپيش تعيين نيل به اهداف از دانش، توليد در دلسوز نيروي انساني فرهيخته و
 رد:دا ايهجايگاه ويژ سه منظر اهميت و وهش ازبه پژ رويكرد. دسترس نيست

 سود واحد 30معادل پژوهش، گذاري درواحدپولي سرمايه ازاي هربه اقتصادي: )1
 . آيدميدست به

خاص به  طورتربيت مربيان آموزشي به كنار در چنانچه سازمان بتواند :آموزشي)2
 هر كنار در شده و وارد ميي علهاعرصه در تواندمي ،تربيت مربيان پژوهشي مبادرت ورزد

 . به جامعه تحويل دهد وهشگر فني نيزژخته يك پآمومهارت
 ي فرهنگي بالنده وهاخاستگاه يكي از ،پژوهشي آموزشي تحقيقاتي و مراكز فرهنگي: )3

 ي پژوهشي توسط پژوهشگران ميسرهاكه توفيق كانون آنجا از. رودمي شمارمتعالي به
 . بود جالب توجه خواهد نيز »محققين«لحاظ تعداد از آماري بين كشورها ايمقايسه گردد،مي

 .جمعيت يك ميليون نفر در محقق نفر 2500 از بيشتر :كشورهاي پيشرفته
 .جمعيت يك ميليون نفر محقق در1000 از بيشتر يافته:كشورهاي توسعه

 .جمعيت يك ميليون نفر محقق در 500 از بيشتر: كشورهاي درحال توسعه
 جمعيت يك ميليون نفر محقق در200 از كمتر مانده:كشورهاي عقب

 
  2006سال آن در نرخ رشد ناخالص داخلي و توليد .1 جدول

درصد)(GPDنرخ رشد دالر) ميليارد(واقعي GPD بندي كشورهاطبقه
 93/3 78/37754 جهان

 04/3 76/27413 يافتهكشورهاي توسعه
 35/6 97/9819 كشورهاي درحال توسعه

 47/6 05/521 نيافتهكشورهاي توسعه
 03/4 75/26210جهان بدون احتساب كشورآمريكا

 IMFخذ:أم           
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 طريق دانش درآمدزايي از -GPDبر ژوهشپ ثيرأت

يكي از  كشور، هر ناخالص داخلي در توليد يا GPD نسبت آن به اعتبارات پژوهشي و
 هرساله ي بزرگ دنياهاسازمان. جهان است ي توسعه درهاي ثابت ارزيابي شاخصهامالك
 تحقيقاتي در ةبودج. دهندميتوسعه اختصاص  براي بخش تحقيق و ي كالني راهابودجه

ي زيربنايي هاگذاريبلكه جزء سرمايه ،شودميمحسوب ن هاجزء هزينه هاپالن مالي سازمان
ترين مهم. شركت دارد پذيري هررقابت سودآوري و است كه ارتباط مستقيم با ميزان توليد،

 ة، داشتن يك جامعناخالص داخلي توليد بر ثيرگذارأن به پژوهشي تعامل براي رسيد
نه آنكه  آن صرف كند، صدور دانش و جهت توليد را كه منابع خود ايجامعه ;محوراستدانش

 . مصرفي اختصاص دهد به امور فقط منابع را
 يك يهالفهؤم ابتدا بايد ،بنابراين. است سويي منابع محدود از بسيار و نيازهاي بشر

اين طريق است  از نهادينه كنيم، جمعي خود رفتارهاي فردي ور د را »محوردانش ةجامع«
 در. پايدار دست يافت و هدفمند متعاقب آن اشتغال بنيان ودانش توان به يك اقتصادميكه 

 زايي دراشتغال ثروت و مولد و عامل اصلي رشد دانش، استفاده از و توزيع، توليد، اين اقتصاد،
حتي  هست، دانش نيز نيازمند نياز به سرمايه، عالوه بر كاال امروزه توليد. است هازمينه ةهم

 مذكور ةن اهداف جامعاي براي دستيابي به. باشد دانش استوار بايست برمي رفتارها و هانگرش
 را خود به خوبي كار اجزاء يك از نكه هراي ضمن تا داشته باشد يك طرح جامع وجود بايد
 . تعامل داشته باشند نيز يكديگر با دهند،ميام انج

ي يك فعاليت پژوهشي فراهم نشود، شايد در ظاهر خروجي مناسبي هازيرساخت اگر
يك  GPDبراي تغيير ،بنابراين. بود پيامدهاي آن مطلوب نخواهد داشته باشد، ولي قطعاً

ايران طبق اعالم  كشور. صورت گيرد عمل كارهاي زيادي بايد تا شعار ةمرحل از كشور
را كسب كرده و دستيابي GPDهجدهم  ةرتب 2007 گزارش سال المللي پول درصندوق بين

ثر پژوهشگران و مراكز ؤحضور م نيازمند مشاركت و ن مسيراي باالتر و موفقيت در ةبه رتب
 به عمل تبديل شود شعار سازمان از اين ضرورت در بايد است و هاگيريتصميم پژوهشي در

وضعيت  ةمقايس منظوراطالعات متناسبي به جداول زير در. شيرين آن باشيم ةثمر شاهد تا
ناخالص داخلي ارائه شده  توليد ثيرگذاري پژوهش برأكشورهاي مختلف درخصوص ميزان ت

 .است

 ازاندچشم سند منظر پژوهش از
اجايگاه اول يافته بران كشوري است توسعهاي شمسي، 1404سال  در ازاندچشم سند منظر از

جهان  بخش درالهام انقالبي، و ميهويت اسال با سطح منطقه، فناوري در و ميعل اقتصادي،
يافته به جايگاه اول دستهمچنين . المللوابط بينر در ثرؤم تعامل سازنده و با اسالم و
 ،(شامل آسياي ميانه، قفقاز ياي جنوب غربيآس ةسطح منطق فناوري در و ميعل ،اقتصادي

 پرشتاب و رشد توليد علم، افزاري وجنبش نرم كيد برأت با كشورهاي همسايه) خاورميانه و
 (نوري كاهاني) رسيدن به اشتغال كامل سرانه و نسبي سطح درآمد ءارتقا مستمر اقتصادي،

 يكي از لوازم اصلي دستيابي به اهداف كليدي سند گردد،ميگونه كه مالحظه همان
 توجه ويژه به توسعه و ،سطح منطقه فناوري در و ميجايگاه اول عل احرازجمله  از انداز،چشم
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محوريت جنبش  بر متن سند نيز طوري كه دربه باشدمي تحكيم نظام تحقيقاتي كشور

 . گرديده است كيدأتوليد علم ت افزاري ونرم

  آوري كشورهافن تطبقي پژوهش و ةمقايس
 سهم دولت در حقيقات،ت ةهزين يي نظيرهاصشاخ وضعيت پژوهشي كشورها، ةبراي مقايس

كشورهاي  در جمعيت، يك ميليون نفر پژوهشگران در تعداد مين اعتبارات تحقيقاتي وأت
 .گرفته است مقايسه قرار مختلف مورد

 
 )1388(سال ازاندچشم ي پژوهشي سندهاشاخص .2جدول

ميزا هاانواع شاخص
 ن

45/0 شاخص دستيابي به فناوري
 84 )100از( آموزشي ةعشاخص توس

 5/2 درصداعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي
200 ازاي هرميليون نفر)به( توسعه تحقيق و مهندسان شاغل در دانشمندان و تعداد

0 
 4 (به ازاي هرميليون نفر) علمي امتياز ثبت جواز تعداد

 6 صادرات كاالهاي فناوري پيشرفته به كل صادرات غيرنفتي درصد
 90 باالتر ساله و 6باسوادان درصد

9/54 جمعيت نفر هزار100 شده به  ي منتشرهاعناوين كتاب تعداد
 

 تحقيقات ةهزين ةمقايس .3جدول

 ناخالص داخلي نسبت به درآمد كشور
 درصد)(

تحقيق  ةسران ةهزين
 دالر)( توسعه و

 543 64/2 جنوبي ةكر
 964 62/2 آمريكا ةاياالت متحد
 838 12/3 ژاپن
 915 46/3 فنالند
 56 23/1 چين

 ---- 7/1 متوسط جهاني
 ---- 1 حال توسعهدرمتوسط كشورهاي 
 14 )85درصدسال 45/0(./67 ايران

 اهداف استراتژيك در پژوهش
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 ي پژوهشي باهاظرفيت بهينه از ةاستفاد راستاي توانمندسازي و تحقيقات در پژوهش و

 ن عنوان اهدافي چون،اي ذيل. تعريف شده است» بع پايهمنا« به جاي »دانش پايه« رويكرد
، افزايش سهم آوريفن ي توليد علم وهاشاخص نظر جهاني از رسيدن به موقعيت ممتاز

نگاه به  ارتقاء سطح پژوهش و توان رقابتي، وري وشاخص بهره ءارتقا آوري درفن پژوهش و
ة جامع توسع ةاساس برنام نوآوري بردستيابي به نظام ملي  گذاري وسرمايه ةآن به مثاب

 كيدأت گسترش صنايع نوين با آوري وفن ةتوسع بر كيدأت گسترش صنايع نوين با آوري وفن
هدف  مندي نيروي انساني پژوهشگر بارضايت. اندوري نوين مطرح شدهآفن ةتوسع بر

 به اهداف در جمله معيارهاي سنجش ميزان دستيابي سازمان از در تالش مستمر ماندگاري و
 . باشدميسازمان  هر

 پنجم توسعه  ةجايگاه پژوهش در برنام
 فرهنگي كه بايد مبناي تهيه و ، اجتماعي واقتصادي ةپنجم توسع ةي كلي برنامهاسياست

به اهداف  گيري دستيابيجهت پنجم توسعه با ةبرنام ،هااساس آن سياست بر تدوين قانون تا
سوي مقام معظم  از 1387دي ماه  22تاريخ  در گيرد ور قرارسند مذك متناسب با ايمرحله

كه آثار  ايگونهبه ساله تهيه شود، 20انداز رهبري جهت اجرا به دولت ابالغ شده است چشم
 حاصل اعمال نهايتاً. يابد بروز و اجرا ظهور بعد ه درچ تقنين و بعد ي مذكور چه درهاسياست

 باشد مياسال –راني اية ي اساسي براي تدوين الگوي توسعانجام اقدامات بايد هان سياستاي
ي هاارزش متكي بر ايدستيابي به جامعه عدالت و حق و مدار بر هابالندگي انسان و كه رشد

 . به دنبال داشته باشد انقالبي را و مياسال
برنامه پنجم توسعه،  توسعه همه جانبه در فناوري در با توجه به اهميت نقش علم و

ارتقاء  هدف پيشرفت و با پژوهش سياستي كلي تحت عنوان تحول در نظام آموزش عالي و
قالب  پنجم در ةبرنام ن هدف مهم دراي تحقق. كشور تعريف شده است فناوري در علم و

 ةآموختگان دوردانش افزايش ورود ،پژوهش تحقيق و ةافزايش بودج :محورهايي همچون
فناوري  علم و ةعرص در ميدستيابي به جايگاه دو ،ت تكميليي تحصيالهاكارشناسي به دوره

 ي مرتبط درهابخش صنعت و مراكز پژوهشي با و هابين دانشگاه ثرؤارتباط م ،منطقه در
 ،تحول وفناوري توليد علم و دولتي براي مشاركت دري غيرها، توانمندسازي بخشجامعه

 ...نياز ودمور ةي پيشرفتهادستيابي به فناوري ،علوم ناي منزلت تقويت و علوم انساني با ءارتقا
 . ديده شده است

 گذاري درضرورت سياست علم و ةتوسع در ايحرفه نقش سازمان فني و
 نوآوري فناوري و ،پژوهش

 ةتوسع ةزمين در كاركردهاي مثبت دولت، و هانقش از ميي مختلف، بخش مههانظريه در
در  هانقش سازمان. دارد قرار ايمحور تحوالت توسعه دردانش  ةتوسع زيرا دانش است؛

نگاه محدود كه متكي  در. ديده شود ترنگاهي باز يا و تواند از نگاهي محدودميدانش  ةتوسع
مراكز تحقيقات  جاداي اصلي دولت ةوظيف ،پژوهش است ةتوسع ي نارسايي بازار درهابر تئوري

 ةنگاه بازتر،گستر در اما. باشدميپژوهش  علوم و ةي توسعيارانه به مراكز خصوص ةارائ پايه و
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 ةبنابراين حوز نوآوري نيز گسترش يافته و فناوري و ةتحقيقات به توسع علوم پايه و نگاه از

براي  نياز نهادهاي مورد دولت بايد ،ن وظايفاي براي تحقق. شودميتر وظايف دولت گسترده
طريق  از تقويت نموده و و ايجاد ها براي افزايش دانش،بنگاه و نظام انگيزشي افراد ةتوسع

 توسعه دهد را ن كاراي مناسب براي بستر وضع مقررات الزم، گذاري وسرمايه ،ميآموزش عمو
نيز فراهم  ي فراملي راهاهمكاري ةتوسع و جاداي به عالوه آزادي عمل فعاالن اقتصادي براي و

 يهايفاي چنين نقشي براي دولت منوط به سياستگذاريا چگونگي انجام چنين وظايف و. كند
  )1387:(ضيايي .مناسب توسط دولت است

 ايحرفه سازمان فني و كارآفريني در
انساني از طريق تربيت نيروهاي  ةدر تشكيل سرماي ميمهاي نقش هاي فني و حرفهآموزش

ها در كشورهاي اين آموزش. كنندميدر كشورهاي مختلف جهان ايفا  ماهر مورد نياز بازار كار
هاي مختلف اقتصاد كشورها نياز بخشدار تربيت نيروي كار مورددر حال توسعه نه تنها عهده

. نمايندي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مياشتغالسازي خودطريق بستر باشند، بلكه ازمي
روند، چرا ميشمار به نيزبري در مسير تربيت نيروي انساني ها راه ميانبه عالوه، اين آموزش

هاي و استفاده از روش ميها از مباني علمندي اين آموزشبا توجه به بهره سوكه از يك
عملي صرف جدا  ةهاي كالسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربآموزش ةشدپذيرفته
وده و اين توانايي اين نوع فراگيري را كوتاه نم مياين طريق راه درازمدت و غير عل از كرده و

آساني كنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي بهديده فراهم ميرا در آموزش
هاي نظري و عملي اين م نمودن آموزشأها با تواين آموزش ،از سوي ديگر. هماهنگ نمايد

ر كار داشته و نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازاميديده فراهم امكان را براي آموزش
 . اجتماعي فراهم گردد -هاي اقتصادياز اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت

در . باشندميمدت برخوردار يا ميان مدت وها همچنين از مزيت بازدهي در كوتاهآموزش
آموزش، سهم زياد  ةه باال، طوالني بودن دورةدليل هزينهاي كالسيك بهكه آموزشحالي

ك از عمليات كارگاهي، از جهت اند منديهاي نظري در آنها و درنتيجه بهرهآموزش
همين دليل به. باشندجذب در آن دچار مشكل مي ،و لذا هماهنگي با نيازهاي بازار كار

اند، مبذول داشته ايحرفه هاي فني وكشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزش
نفوذ  هاي آكادميك اين كشورها نيزبه درون سيستم آموزش ها حتيكه اين آموزشطوريبه

 )2003(پراوين ويزاريا:  كرده است
منوط به وجود  ،اي مورد اشاره قرار گرفتحرفه هاي فني ويي كه براي آموزشهامزيت

ريزي توان به ضرورت برنامهميباشد كه از آن جمله ميها اين آموزش ةارائ برخي شرايط در
ها، برخورداري از امكانات و تجهيزات كارگاهي مناسب، انتخاب اين آموزشمدون براي 

ي، استفاده از مربيان مجرب و ي قوهاو انگيزه ميهاي عموكارآموزان بر اساس توانايي
و طراحي زمان مناسب  هاهاي عملي و نظري در اين دورهمند، سهم مناسب آموزشقهعال

 . اشاره نمود هابراي هر يك از دوره

 ايحرفه فني و در ديدگانعلل بيكاري آموزش بررسي
ميان  از ،مرتضوي انجام شد دكتر فر وميسلي توسط دكتر 1384سال  يك پژوهش كه در در

آنان  از درصد 7/36كه  اندبيكار بوده درصد 2/58،اندافرادي كه مورد پرسش قرار گرفته
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درصد عدم ارتباط  5/7بازار كار،  نياز با مهارت سطح ارتباطدرصد عدم  9/5 ،هنداشتن سرماي

 واند اين امر بيان نموده دليل رامهارت  كمبوددرصد  10آموزشي با نياز بازار كار و  ةرشت
سه دليل توان گفت مي ،بنابراين. اندذكر كردهساير موارد را  ومشموليت  ،بقيه ادامه تحصيل

تحصيل از  ةيا معافيت از آن و نيز ادامكافي، عدم انجام خدمت نظام وظيفه و  ةنداشتن سرماي
 . بوده استديدگان بيكاري اكثريت آموزشعلل اصلي 

 از منظر آنان  در بازار كار ديدگانآموزشجذب افزايش  راهكارهاي
ال سؤاي جذب بيشتر آنان در بازار كار بندي راهكارهاولويت موردديدگان در از آموزش وقتي
اين به را آموزشي ةدرصد افزايش دور 9/19 و آموزشيحتواي آنان افزايش م درصد 6/27 شد،

تجهيزات مركز را  افزايشدهندگان از پاسخ درصد 3/30 كهنمودند، در حالي پيشنهادمنظور 
ي هاايجاد رشته درصد 7/19 ،داراي اهميت بيشتري جهت تحقق هدف فوق مطرح نمودند

درصد از  32از طرف ديگر، حدود . م نمودندثر اعالؤدر اين مسير م رابقيه ساير موارد  و جديد
ها به ابزار جديد و درصد تجهيز كارگاه 31هاي عملي، مربيان معتقد بودند كه افزايش آموزش

ساز جذب بيشتر ثر بسترؤهاي مها را از روشدرصد افزايش امكانات كارگاه 7/18
ديدگان و هم شود كه هم آموزشميمشاهده  ،براينبنا. ديدگان در بازار كار خواهد بودآموزش

هاي عملي و نيز افزايش و مدرنيزه كردن تجهيزات مربيان در مورد دو متغير: محتواي آموزش
هاي عملي در يد عدم كفايت آموزشؤمشاهدات حضوري نيز م. اندعقيده بودهها همكارگاه

 . ها بودبودن امكانات كارگاه ميو نيز كمبود و قدي هابرخي از رشته

 ايهاي فني و حرفهديدگان از شركت در آموزشاهداف آموزش
، انداي اعالم كردهي فني و حرفههاديدگان از فراگيري آموزشترين هدفي را كه آموزشمهم

درصد از آنان اين هدف را دليل  6/45اي كه گونهبه. دست آوردن يك شغل بوده استبه
درصد، يادگيري  3/20آموزشي با  ةالقه به رشتع. اندذكر كرده هاشركت خود در اين دوره

ي بعدي از اين هادرصد در مرتبه 7/8درصد و گذراندن اوقات فراغت با  2/16  يك حرفه با
 . اندنظر قرار داشته

 اشتغال ةزمين جايگاه پژوهش در
 وهاي فني مطالب فوق و از آنجا كه هدف اصلي آموزش شده درارقام عنوان و با توجه به آمار

رسد يكي ميباشد، به نظر ميهاي مختلف جامعه اي تربيت نيروي كار مورد نياز بخشحرفه
ثر در افزايش توفيق اين مراكز در اين مسير، ارتباط تنگاتنگ آنان با ؤهاي ماز روش

تواند از طريق ميطور كه گفته شد) همان( اين ارتباط. باشدميجامعه  ي مرتبط درهابخش
 معتبر مراكز دانشگاهي و ي صنعت وهايي با بخشهاي پژوهشي و عقد قراردادهاانجام فعاليت

توان گفت به ميكه البته  منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز آنان انجام گيردبه پژوهشي
 :سه شكل عمده

راستاي به چالش كشيده  تواند درميي آموزشي توسط صنعت كه ها) تجهيز كارگاهالف
 مشكالت احتمالي ممكن در آشنايي با شده وي كسبهارابطه با مهارت وز درشدن كارآم

جانب صنعت  مصرفي از مواد تجهيزات و ،مثال طوربه. ي كاري مفيد واقع شودهامحيط
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انجام  را ياي مفيدهپروژه همدت آموزش خود بتواند بدون هزين در كارآموز فراهم شده و

 . دهد
طرق حساب شده به صنعت  انتقال آن از توسط كارآموزان وي پيشنهادي هاطرح ةب) ارائ

 .سازي نتايججانبه جهت بزرگحمايت همه و
 مفاد هرچه بهتر ةتجربيات آنها در ارائ ي كارآموزان وهادغدغه و هااستفاده از نگراني ج)

 .فرآيندهاي آموزشي در مهم است كار بازار نظر آنچه كه از درسي و
 سطح دانش كارمندان و ءسازمان باعث ارتقا وهش درژختارهاي پچنانچه سا ،به طوركلي

متعاقب آن  و شود التدريس كه جمعيت زيادي دارندمربيان بالخص مربيان حق
ي هاپژوهش ضرورت ةوسيلكه قبل از اقدام به اشتغال به آموختگاني تربيت شوندمهارت

داشت  توان اميدمي قطعاً ،بياموزند را نوآور محور و، تفكر پروژه، خالقيت موردنيازمحيط كار
پژوهش  ةزمين اينكه چنانچه سازمان در مضاف بر ،ديآ ن سازمان فراهمأش درخور ةكه نتيج

 . ماندميآموزشي عقب  ي دولتي وهابخش ساير از فعاليت ننمايد

نگاه  در كالن و اقتصاد دستيابي به سوددرنگاه پژوهشگر و ةتناقض در نحو
 بخش خصوصي

جزو  جايي پژوهشگران ضروري است وهنيز جاب نتايج پژوهش و نشر ،كالن ديدگاه اقتصاد از
دنبال انحصاري بخش خصوصي به اما ،آيدميشمار پژوهشگران به ةپاي ي اصلي وهاآزادي

 . باشدميدانش جديد  منافع حاصل از ةكردن كلي
ن عدم اي ، درصورتي كهتهاي پژوهشي اسذات فعاليت عدم اطمينان: عدم اطمينان در

 ن مخاطرات رااي راحتيبخش خصوصي به فراهم كند، اطمينان براي سودآوري خطربزرگي را
 ) 1387ضيايي( .متقبل گردد اين مخاطرات را تواندميدولت  اما پذيرد،مين

ن عدم اي صورتي كه هاي پژوهشي است، درذات فعاليت عدم اطمينان در عدم اطمينان:
اين  توانندميي خصوصي نهابخش ،آيدمي شماربزرگي به راي سودآوري خطراطمينان ب

 . مديريت كند و اين مخاطرات بپذيرد تواندميدولت  اما پذيرند،مين مخاطرات را

  هاسازمان ي تحقيقاتي درهاانواع نظام
 ةدو دستبه  را هان نظاماي توانميي تحقيقاتي هاخصوصيات كلي نظام توجه به وضعيت و با

 عمده تقسيم كرد:

 ي تحقيقاتي ارگانيكيهانظام
 در. باشندميجهان  ةيافتي تحقيقاتي ارگانيكي، مختص كشورهاي صنعتي توسعههانظام
 اجتماعي و ،هاي اقتصاديمستمري ميان سيست ارتباط متقابل و و ، پيوندهاهاگونه نظاماين

 واحدهاي مختلف اقتصادي و صنعتي و همچنين مراكز هاي تحقيقاتي وفرهنگي با سياست
 . دارد اجتماعي جامعه وجود
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 ي تحقيقاتي موزائيكيهانظام
اين  در. حال رشد است كشورهاي در ي پژوهش درهاويژگي از ،ي تحقيقاتي موزائيكيهانظام

با  كارراندواحدهاي دست ديگر نظام تحقيقاتي با مندنظام ارتباط و عدم پيوند شاهد كشورها،
قالب يك تابلوي يكپارچه بلكه  نه در ن عناصراي كه ايگونهبه. توسعه هستيم ريزي وبرنامه

آن است كه  هااين نظام ديگر ةمشخص. نمايندميعمل  مجزا الجزايرصورت مجمعبه
 از. حاكم نيست گونه كشورهاناي اقتصادي نظام پژوهشي و ساختار ساالري منطقي برديوان

 تخصص آنان در لياقت و اساس شايستگي و بر توانا و نيروهاي مستعد وجود زا طرف ديگر،
نظام  از كه كشورهاي درحال رشد شوندمين عوامل باعث اي .گيردميپژوهشي صورت ن ةزمين

بررسي مسائل  گونه كه در) همان1381(ارفعي مقدم: .نباشند فعال برخوردار و پژوهشي پويا
ي هانظام جزو ، نظام تحقيقاتي مابه تفصيل به آن خواهيم پرداخت يزران ناي به پژوهش مبتال
منسجم  را يك كل و توان آنمين هاي فراوان هنوزرغم تالشكه علي باشدمياخير  ةدست

 . تلقي نمود

 بازسازي نظام جامع پژوهش
 در. است نظرجمله اهداف كالن مد آوري ازفن نظام جامع مديريت پژوهش و مستمر بهبود

 آن الزام براي انجام مفاد ايجاد وري وآفن كامل نظام جامع پژوهش و استقرار ين مسير،ا
 ريزي وبرنامه ةدريس، توسعالتمربيان حق ،مربيان پيماني ،براي كارمندان نامه)نظام(

 سازمان، آوري درراه فن ةنقش ي پژوهشي متناسب با نظام پژوهش وهابندي فعاليتاولويت
واحدهاي  ارتقاء تعامل با سازمان، خارج از تباط بين واحدهاي پژوهشي داخل وار تسهيل در
 ي تحقيقاتي توسط مربيان ماهر به جاي اساتيد دانشگاههاهمچنين انجام اولويت اجرايي و

 سازمان ندارند)، در منابع موجود وضعيت كارآموزان و رتي به سازمان واگونه ديد مهكه هيچ(
 . مطرح شود ميعل پژوهشي و مراكز گردش اطالعات در اني ورسنظام اطالع ايجاد

 نظام پژوهش و مهندسي مجدد شناسي وآسيب معيارهاي سنجش اهداف مذكور،
حجم قراردادهاي  مهارت، توليد علم و وري وآپيشرفت تكوين فن درصد آوري موجود،فن

 ميزان كسب رتبه و ،يدولت دولتي وي غيرهاميزان تعامل با صندوق ،شدهپژوهشي منعقد
ي هايا قطب حكم آزمايشگاه و آموزشي كه در مراكز تعداد ،هاجشنواره ساله درجوايز هر

 هااعالن نوآوري مراجعات به بانك جامع اطالعات پژوهشي و تعداد پژوهشي مطرح هستند،
 . باشدميسازمان  در ميي عموهاسايت در

 )scale up( سازي نتايج پژوهشيبزرگ سازيتجاري
 آوري، نيازمندفن ةاشاع سازي وميبو سازي دستاوردهاي پژوهشي ونظام تجاري استقرار

 خدمات پژوهشي باة ارائ منظورمراكز به در هابستري حمايتي جهت گسترش فعاليت ايجاد
حمايت  و اجراي اصول پژوهش) رويكرد با( تكنولوژي ةتوسع انتقال و ،محوريموريت پروژهأم
 . باشدميكشور  آوري درفن آموزش و امر سازي درميي بوهاامهبرن از
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آموزشي  قالب مراكز شده در ايجاد رشد مراكز تعداد با را هان فعاليتاي معيارهاي سنجش

 .توان محاسبه نمودميمقايسه با سال بعد  سال در هر دانش فني استفاده شده در تعداد و

 سازمان موانع پژوهش در
 كشور ي موانع پژوهش دربررس ةتاريخچ

دوران مشروطه ظهوركرده  تمام نوشتارهاي مربوط به توسعه از شناسي درهواي مانع حال و
، پس 1368سال  كشور در ميي علهاشوراي پژوهش ،پژوهش ةحوز در ،عنوان مثالهب. است

 هادن در تركيب جديد با ،شوراي عالي انقالب فرهنگي پژوهش در ساختار از بررسي مجدد
بررسي " عنوان با ايهمان اولين جلسات انجام پروژه در كاركرده ورياست جمهوري شروع به

ن طرح اي گزارش بخش قابل توجهي از. رسدميبه تصويب  "مالي تحقيقات تنگناهاي اداري و
معطوف  كشور تحقيقات در به برشمردن موانع رشد شده است شرتمن 1370سال  كه در
 )1383 :(منصوري است

به  83سال  كه در توان به طرحي اشاره كرد، ميهمين زمينه حركت ديگري در در
 بر تا گرديد اجرا كشور ميدرخواست شوراي عالي انقالب فرهنگي توسط شوراي پژوهشي عل

 و هابرنامه ةارائ نوآوري و نسبت به شناسايي موانع تحقيق و اساس آن شوراي مذكور
حقيقي  افراد حقوقي و متشكل از ايكميته ،همين منظوربه. دي الزم اقدام نمايهاحلراه

مقاالت  روي منابع و ويژه برهجامع ب ةضمن انجام يك مطالع و ربط تشكيل گرددذي
بندي بقهط شناسايي و با ،مسائل گوناگون بخش تحقيقات خصوص مشكالت و شده درچاپ

گسترش  فناوري و علم و توليد ءرتقاهدف ا با1404ايران  ازاندچشم و راهكار موانع عمده،
افزاري تقويت نهضت نرم و كشور پژوهش در فرهنگ تقاضاي تحقيق و ايجاد مرزهاي دانش و

 . تدوين نمود

 موانع تحقيقات ونوآوري درايران
 گذاري و نظام تحقيقاتسياست موانع مربوط به مديريت،

 ،پژوهشي چندگانگي متوليان امور�
  ،پژوهشي و ميمراكز عل پژوهشي مناسب در و ميعل فقدان يك الگوي مديريت�
 ،نظام آموزشي براي پرورش محقق توانا فقدان ساختار مناسب در�
  ،خصوصي ي بخش دولتي وهاهدايت مشاركت درجلب و ميضعف مديريت عل�
 ،هاي اجراييدستگاه تحقيقاتي و شكاف بين مراكز�
 ،تبيين نيازها تحليل و در گرانظام رويكرديك  نبود هاي تحقيقاتي وغيرواقعي بودن اولويت�
 ،نظام پژوهشي سازمان ستادي در فقدان ساختار مناسب مديريت كالن و�
  ،ايحرفه سازمان فني و پژوهش مرتبط با امر ي مسئول درهاسازمان ناهماهنگي در�
 ،ربطيذي هامديريت پژوهش در استان عدم ثبات در�
 ،ايحرفه ي ودر سازمان فن ميفقدان استقالل عل�
 ،مدت براي سازمانتحقيقاتي دراز روشن نبودن راهبرد�
 ،نهاآ ةتعاملي مناسب دربار سياست حمايتي و مشخص نبودن جايگاه تحقيقات غيردولتي و�
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  ،هاي تحقيقاتيفعاليت نظارت در سنجش و ،فقدان معيارهاي ارزيابي�
 ،ري نتايج تحقيقاتكارگيبه ةسازماني براي پيگيري دربار يا فقدان جايگاه و�
 .آموزشي مراكز فقدان تشكيالت مناسب براي همكاري بين صنعت و�

 موانع مربوط به فرهنگ تحقيق 
 ،تربيت كشور محوري نظام تعليم وآموزش�
 ،گروهي عدم ترويج فرهنگ كار�
 ،انديشه و عدم توجه به زايش تفكر گذاري براي توليد دانش وضعف سرمايه�
 ،طح كشورس فقدان باور پژوهشي در�
 ،پژوهش امر فرهنگي در ةفقدان انگيز�
اساس  ي تحقيق برهاروش مفاهيم و ناآشنايي بسياري از مربيان محقق با تعاريف،�

 ،المللياستانداردهاي بين
 ،نوآوري به اتكاي تحقيق و توليد ةزمين فقدان عزم ملي در�
 ي تحقيقاتي درهاحانجام طر ي پژوهشي وهاسفارش و ي كافي براي تقاضاهافقدان زمينه�

 ،سطوح باالي مديريت سازمان
 ،جهان و فني ميان كشور و ميتعميق شكاف عل�
 ،فرهنگ تحقيق تجهيزات پژوهشي و ،تحقيق رابطه با مواد ناآشنايي مربيان در�
دستاوردهاي  نتايج و فرهنگ تقاضاي استفاده از ايجاد ميان مردم و فقدان ترويج دانش در�

 .محققان

 به محققان موانع مربوط
 ،بخش پژوهش مياعضاي عل چندشغلي بودن محققان و�
 ،كشور توسط محققان در ميمنابع عل ضعف دسترسي به اطالعات و�
 ،مطلوب عدم انتقال تجارب محققان برجسته به محققان جوان به نحو�
ضعف انگيزه  و هاالتدريسحق عدم توازن وضعيت وضعيت مالي مربيان محقق خصوصاً�

  ،ي تحقيقاتيهاطرح براي انجام
 ،آينده حال و آرامش فكري محققان نسبت به زندگي در فقدان امنيت شغلي و�
 ،خارج كشور داخل و المللي دري بينهافرهنگ همكاري فقدان فضاي مناسب و�
 ،عدم شرايط مناسب اجتماعي براي احترام به مربيان محقق�
 ،اكز پژوهشي طرف قراردادمر مربيان محقق در اساسي براي استقرار فقدان راهكار�
 ،يان محقق نسبت به ساير مربيانپايين بودن شاخص نسبت مرب�
 .تحقيق امر نظران درصاحب زبده و اساتيد ناشناخته ماندن محققان و�

 تحقيقاتي  و ميموانع مربوط به فضاي استاندارد عل
 راه رشد و سر در مسائل ناپيداي ديگر شده ومشكالت مطرح ميتما از مياين موضوع ادغا�

 . باشدميدانش كشور  ءارتقا
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ارزيابي  بايست هركارگاه آموزشي درحكم يك آزمايشگاه جهت سنجش وميطوركلي به�

 نوآوري و خالقيت و آن به كارآموزان امكان ابراز عالوه بر .گيرد شده قرارمهارت آموخته
 . راهكارهاي جديد داده شود ةارائ

 رات پژوهشيمقر موانع مربوط به قوانين و
 ،نظام استانداردهاي پژوهشي كشور ضعف در�
مصوب  ةجهت هزينه كردن بودج استان در مراحل پذيرش طرح توسط هر وجود�

 ،ي پژوهشيهاطرح
  ،تحقيقاتي و ميي اداري مراكز علهانظام پذيري درانعطاف عدم تحرك و�
 ،نظرخواهي از محققان ارشدتحقيق بدون  قوانين حاكم بر ميدائ تغيير ثباتي وچندقانوني بي�
 ،براي جذب نيروهاي پژوهشگر ميي استخداهانامهينيآ متناسب نبودن شرايط�
مربيان  كارهاي گيرد كه از انجام بسياري ازميتنها تقديري صورت نها نهبعضي استان در�

به نام افراد ديگري  ي مربوطه جذب وهاتوسط كميته هامحقق گرفته شده است يا طرح
 ،شودمي ثبت

  ،كارهاي تحقيقاتي و وكارهاي اداري نسبت به به ساز حاكميت ساز�
كرده  جاداي ثبت نوآوري كه مقرارت درخصوص مالكيت معنوي و فقدان شفافيت قوانين و�

 ،است
 ،سطح كشور يج تحقيقات دراكارگيري نتهمنظور بفقدان الزامات قانوني به�
  ،اطالعاتي تجهيزات تحقيقاتي و و ع موادتوزي تهيه و شدت مكاتبات اداري در مورد�
 .عدم شفافيت آنها غامض بودن بعضي از مقررات پژوهشي و�

 ساير كشورها  قياس با در GDPتحقيقات كشور برحسب ةجبود موانع مربوط بهبود
  ،اطالعات الزم تحقيقاتي تجهيزات و ابزار، كمبود�
  ،پژوهشي و ميعل امور گذاري بخش خصوصي درعدم سرمايه�
 .كشور ةتوسع ي تحقيق وهامناسب براي بخش ةفقدان تخصيص بودج�

 ج تحقيقيبكارگيري نتاموانع مربوط به
 ،ي پژوهشيهااعتمادي مديران نسبت به يافتهبي توجهي وبي�
 ،بينانه نبودن نتايج تحقيقواقع�
 ،سطوح اجرايي اختالف نگرشي ميان پژوهشگران و وجود�
 ،ي كشورهاگذاريسياست و هاريزيبرنامه پژوهشي در ةعدم احساس نياز به پشتوان�
 ،هاگيريزمان تصميم نتايج در ةعدم ارائ ي پژوهشي وهافرآيند اجراي طرح در خيرأت�
 ،كارگيري نتايج تحقيق در كشورهي الزم براي بهاتضمين فقدان الزامات و�
 .آنها گيري ازعدم بهره نامشخص بودن نتايج تحقيقات و�
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 هاي فرهنگيالشچ/ هاچالش
 اقتصاد سياست و ةنه در حوز ،ندارد فرهنگ تحقيق وجود ما كشور توان گفت درت ميأبه جر

 گذاران وسياست و مديران خواص و مردم و ةسطح عام نه در جامعه و، فرهنگ و
 حال انجام كشور بيشتر در گرفته وهاي انجامپژوهش. مجريان و گيرانتصميم سازان وتصميم

اين است كه مرعوب  به عالوه آفت بزرگ ما. محتوا تكيه بر تا پذيردميفرم صورت  ه برتكي با
 و ابتكارات معنوي از عدم حمايت اصولي مادي و ،صنعتي شده ةكشورهاي پيشرفت رشد

كالت شم اين يكي از شده است و دلسردي پژوهشگران ما كارهاي جديد موجب ناراحتي و
ذهن اغلب  گيري درتصميم به ضرورت انجام پژوهش قبل از واقعي عدم اعتقاد. اساسي ماست
رسد كه ميبه نظر  اينكه علت باشد ن مسئله قبل ازاي البته نهادينه شده كه مديران كشور

زماني كه  تا. مبتالبه نباشند كه مسائل تحقيق مسائل عيني وهنگامي تا. يك معلول است
گرانه مدت مداخلهبه تحقيقات بلند براي ورود اتوان الزم ر جسارت انگيزه و مربيان محقق ما

مدت ارزشيابي بلند مديران در وقتي كه عملكرد تا. مقابل تحقيقات توصيفي نداشته باشند در
 را قانوني موجود عمل خود تمام موانع اداري و وجود با دارند ميان مديراني كه قصد و نشود

تكيه  به شم خود گيري صرفاًتصميم درمديراني كه  نمايند با مبناي پژوهش استوار بر
 محققان و زماني كه با دليل عدم حمايت مالي از تا و نداشته باشد تفاوتي وجود ،كنندمي

 عنوان شغل تفنني وتجملي فرض كردن آن پژوهش به به پژوهش و ايحرفهفقدان نگرش 
 پيدا را ايگاه حقيقي خودداشت كه پژوهش ج توان انتظارنمي واقعاً ...و تلقي شود ما ةنتيجبي

فضاي  منابع و قوانين، مديران، پژوهشگران، مشكل است: ن دچارآاركان  ةكه هم چرا ،كند
نيست كه  ايگونهشود بههايي كه انجام ميپژوهش ،چنين فرايندي وجود ،نتيجه در. فكري
 ه آنقدريك پژوهش خوب هميش. گيرد استفاده قرار گذاري موردسياست در بتواند واقعاً

. خصوصي بيرون بكشد كتابخانه مديران دولتي و ةقفس از را خود جذاب هست كه بتواند
 ،عنوان نمونههب. قابل لمس است سطح جامعه نيز كامالً پژوهش در فقدان فرهنگ حمايت از

درماني فعال  ساختن اماكن مذهبي و سازي،يي همچون مدرسههاعرصه خيرين در بسياري از
مراكز  آزمايشگاها و ،هاتجهيز كتابخانه ساخت و ةنسبت خيريني كه در زمين اام ،باشندمي

موقوفات  خيريه و قالب امور كه در ايميزان بودجه چقدر است؟ كنندتحقيقاتي فعاليت مي
گردد ن شكل هزينه مياي كه به ايكل بودجه قياس با در ابديپژوهش تخصيص مي به امر

 چقدر است؟
 ن پژوهش،نبود محورمشتري�
 ي ارزيابي عملكرد،هانبودن شاخص�
 تحقيقات، به پژوهش و مينگرش غيرعل�
 دورني به اثربخش بودن پژوهش، باور نبود�
 پژوهش، مقررات به تسهيل امر قوانين و صحيح در رويكرد نبود�
 ،بازده بودن نتايج تحقيقاتدير�
 ،پژوهش يگري جزد ها به امورو شهرستان هااستان وهش درپژ ةسرماي استفاده از�
 .ليف به جاي تحقيقأعالقه به ت�
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 راهكارها

 بلندمدت نوآوري در رفع موانع تحقيق و
 فرهنگ تحقيق

 ،كشور تحقيقاتي در و ميفضاي عل باوري وپژوهش ،نوآوري ،فرهنگ نياز به تحقيق ايجاد�
  .محوريراستاي پژوهش الح نظام آموزشي درصا�

 محققان
 ،رآمدكا توانا و پرورش پژوهشگر�
 ،پژوهشگران پژوهش در نوآوري و تحقيق، ،انگيزه ايجاد�
 ،شئون اجتماعي آنان مين رفاه وأت حفظ و احترام عملي به مربيان محقق و�
  ،تحقيقاتي و ميفضاي استاندارد عل�
 ،الملليفضاهاي همكاري بين ايجاد�
 ،معنوي حقوق مالكيت فكري و حمايت از تالش براي حفظ و�
  .ثابت آموزشي مراكز در مربيان پژوهشگر اني مشخص براي استقرارجايگاه مك ايجاد�

 مقررات پژوهش ه قوانين وةحو
  ،مقررات قوانين و ساماندهي�
 ،پژوهشي مواد تجهيزات و ةراستاي تهي تسهيل امورمالي در�
 مراكز دولتي و وميان صنعت  استحكام پيوند جاد واي الزامات قانوني براي تدابير واتخاذ �

 ،پژوهشگران خارج از سازمان پژوهشي و مراكز
 ،اصالح قوانين و مقررات پژوهشي ةتشكيل كميت�
 .هاي پژوهشي بدون دخالت استانهاطرح ةي ارائفرآيندها ةالكترونيكي نمودن كلي�

 اطالعات اقدامات مربوط به دسترسي به منابع و
ي معتبر هاافزارنرم كتب و ،تخصصي –ميمالي براي اشتراك نشريات عل تسهيل امور�

  ،توسط كارت اعتباري مالي تخصصي افراد مذكور ةزمين المللي مرتبط بابين
 مراكز براي اتصال به مركز يا كشور الكترونيكي درميرساني علاطالع مركز ايجاد�

پژوهشي به مراكز  –ميرساني علراستاي اطالع كشورهاي پيشرفته در ميرساني علاطالع
 ،پژوهشگران كشور پژوهشي و و ميعل

 ،ي الزم براي انجام تحقيقات مشترك براي كارهاي تحقيقاتي گروهيهازمينه ايجاد�
 .كشور خارج از موقت پژوهشگران در شرايط استقرار ايجاد�

 آموزش  –نيروي انساني  –فرهنگ تحقيق 
روشن نبودن جايگاه  ،تحقيق مورد مربي محقق و تعاريف جامع در عدم آشنايي با�

عدم حمايت مسئوالن  پژوهشي و عدم آگاهي مردم از اهميت كار ي محقق واجتماع
 ،اجرايي از محققان
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رشد بدون  غفلت از عدم امكان توسعه و امر تحقيق و در ماندگي كشورغفلت از عقب�

 ،تحقيق
 ،توليد به اتكاي تحقيق ةزمين فقدان غرور ملي در�
 چه از نظر كيفيت تحقيقات، وپژوهشي چه از لحاظ تعداد محققان  ةكافي نبودن بني�

 اندآورده ي فردي به امر تحقيق روهاانگيزه شخصي و ةاغلب محققان كنوني به علت عالق
 .ندارد براي پيوستن اهل علم به كار تحقيق وجود ما ةجامع جذابيتي در گرنه و

ي پژوهشي هارواج داشتن فعاليت عدم توجه به اهميت آن و كارگروهي و ةفقدان روحي�
  ،زويمن

 ،ديگران و از كارهاي خود ميبودن روش نقادي عل با اعتبار�
 م باأقابت حسادت آميز تو جور عدم پرهيز از فضاي تحقيق و فقدان حس همكاري در�

 ،نفي ديگران
پشتيباني به  مشاغل سازماني خدماتي و ي سازماني كارشناسي وهاكافي نبودن سمت�

 ،آن مناسب با تعداد
 ،ثابت آموزش مراكز واحد كنار ش درپژوه واحد عدم وجود�
  ،محوريعدم اجراي بخش پروژه�
خالق  مربيان محقق وة اقتصادي با جامعبرخورد غير عدم توجه به ارزش وقت محقق و �

 .آموزش ةحوز اقدامات پژوهشي در ةزمين در

 تبادل علمي رساني وضعف سيستم اطالع
 هايپراكندگي بين فعاليت شكاف و نظام پژوهشي كشوركه موجب ةنقاط ضعف عمد يكي از 

 مبتني ساختن تصميمات بر همچنين تضعيف روند رفتن منابع و هدر كاري،دوباره تحقيقاتي،
 نبود. نظام هماهنگي است رساني واطالع فقدان يك سيستم كارامد گردد،مي هانتايج پژوهش

 اين موجب شده تا گرديده و هاپژوهش ن بخش سبب موازي كردن بسياري ازآ مديريت در
 بندي وسيستم طبقه نارسايي در رساني وضعف نظام اطالع. معطل بماند ميتوليدات عل

 المللي ازبين سطح ملي و شده درهاي انجامعدم دسترسي به پژوهش نگهداري اطالعات و
پژوهشي سازمان به آن  و ميبه فردي است كه نظام عل مشكالت منحصر جمله مسائل و

 سازي وذخيره ،سازماندهي ،مستندسازي ،گردآوري نتيجه به دليل ناتواني در در مبتالست و
 نيز هاگيريتصميم هاي تحقيقاتي تكراري گرديده وفعاليت بخشي از ،به موقع اطالعات ةاشاع

 . نگردد قوت كافي اتخاذ اطمينان و فقدان اطالعات با ضعف يا ثيرأتتحت

 هاشهرستان آموزشي ثابت در مراكز ژوهش درپ پژوهش يا دفتر چارت واحد ايجاد
پژوهش  ةحوز توانند درميكه  دارند ماهري وجود ها مربيان مستعد وشهرستان بسياري از در

ي هامرجعي براي بحث هاشهرستان در نكه اكثراًاي به دليل ،لذا .باعث افتخارآفريني گردند
 ةناس پژوهش گاهي بدون سابقيك كارش ها نيز تنهااستان در و ندارد پژوهشي وجود

كرج باعث  آن در استقرار دسترس بودن معاونت پژوهش و از دور. است پژوهشي موجود
صورت مستقيم ارائه به را پيشنهادات خود ساير افراد نتوانند نظرات و يا مربيان و شودمي

تشكيالتي و  ساختار پژوهش با واحد توان مطرح كرد وجودميخوبي كه  پيشنهاد ،لذا .نمايند
 نتايج و الزم را براي مربيان فراهم آورده و ةانگيز استان است كه بتواند ةمجموعزير

 . منعكس كند بازخوردهاي مختلف را
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 راهكارها ساير

 مراكز آموزشي ةپژوهش در هم ةگذاري كالن در ارتباط با توسعتحقق سياست�
 ژوهش )االمكان ارتباطات الكترونيكي و يا استقرار دفتر پحتي(

 ،صنايع و هاپژوهش مانند دانشگاه ةزمين تعامل سازنده ميان نهادهاي اجرايي در ايجاد�
كارگيري نتايج به آموزشي نسبت به پژوهش و ساي مراكزؤر ديدگاه مديران و تغيير�

 ،پژوهشي
 ،ي جديدهاشغل و شناخت بازار�
  ،شاناي يهادغدغه كارآموزان و استفاده از نظر�
 ،سازي نتايج پژوهشتجاري ي ومهندس ،طراحي�
انتخاب كارشناسان پژوهش  گزيني در(شايسته مين منابع انساني مرتبطأت آموزش و�

جذب نيروي انساني شاغل  دررا ثير أشان بيشترين تاي ذهنيت و عملكرد استان كه روند
 )،پژوهش دارد ةنسبت به حوز سازمان در

 ،كشور توجه به حقوق مالكيت معنوي در�
رهگيري جهت حفظ  كد ةارائ مراحل پيشنهاد، هاي الكترونيكي درساختزير ايجاد�

 .كرج در معاونت پژوهشي كشور ارتباط مستقيم با كارشناسان سازمان در مالكيت فكري و

 هافرصت
 پژوهشي قوي دركشور -كمبودمراكزآموزش �
 بهبودبسترقانوني براي پذيرش هزينه پژوهش�
ي پژوهشي باتوجه به تسهيل هاسرمايه گذاري درزمينه رانيان مقيم خارج برايايعالقه�

 وپژوهشي درداخل وخارج كشورميامكان ارتباط جوامع عل
 ي جديدهاعالقمندي به تحقيق وپژوهش بااستفاده ازتكنولوژي�
استفاده از نتايج كارهاي پژوهشي ازنوع كاربردي درحوزه آموزش وقدرت درآموزش �

 مهارت محور
 يداري پاهاايجاد اشتغال�
 ي فني ومهارتيهاكسب مالكيت دانش�
 ي جديدهااكتشاف�

 تهديدها
 ،الملليبين ةعرص شرايط رقابتي جديد در�
  ،جوصرفه به ذهنيت خالق و پايدار وابسته بودن اشتغال�
 ،ي سياسيهاي اقتصادي و محدوديتهاتحريم وجود�
طريق پژوهش صورت  از بايست حتماًميكه  هاوزي در بعضي زمينهاندعدم امكان تجربه�

 ،كم كند خطرات را و هاميزان چالش تا گيرد
 ،ماهر ةنخب دست دادن نيروي انساني كارشناس و از�
 .هستند نياز آموزش مورد امر سازمان كه در ميافت توليدات عل�
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 گيري نتيجه

عنوان سازمان متولي به ايحرفه ازهاي سازمان فني واندچشم عنايت به اهداف و با
ي گوناگون مانند هاجنبه سازمان در ي پژوهشي اخيرهافعاليت و محور،ي مهارتاهآموزش

 جهت تقدير از ةجاد جشنواراي ،انجام پروژه محوري ليف كتب،أت ،استانداردهاي آموزشي ةتهي
 سازمان موجود در ي مفيد اخير نشان داده است كه ظرفيت باالييهاهمايش پژوهشگران و

 و ميي علهادانشگاه ايجاد فناوري و عنايت به نظام جامع مهارت و اسمت ديگر ب از است و
 بندي پژوهش درنظام گيري وجهت تري درتوان گفت مشوق اساسميسازمان،  كاربردي در

 است بتوان در اميد .باشدمياشتغال  كنار مهارت در سطح كيفي دانش و ءارتقا سازمان و
 كارآفريني در ي جديد وهاشغل جاداي كارهايي برايراه نزديك با استفاده از پژوهش ايآينده
اين مقاله سعي شده است  در. برد صنعت سود با ميكنار همگا يي كه ديده نشده درهاعرصه

 طوركرج به تهران و به جز هااستان ساير و هاشهرستان به موانع عمده اشاره شود كه در
 . شودميواضح ديده 

 منابع 
 .2 ةشمار ،رهيافت ةنامفصل ،ايران ، وضعيت پژوهش در1387 اران،همك آقامحمدي و
 ةنامـ فصل اقتصادي كشور، ةتوسع فرآيند ، جايگاه پژوهش در1381 ، عبدالمجيد،ارفعي مقدم

 .27ة رهيافت شمار
 .70ة شمار صنعت خودرو،ة پايدار، نشري ةزيربناي توسع ،پژوهش ، تحقيق و، عليرضاخلجي

مهندسـي   ةمحور، انتشارات پژوهشـكد ، داناييتوسعه ، نوآوري و، دانش1387، ضيائي، مظاهر
 .كشاورزي جهاد

، سـوم  ة، دورپژوهاندين ة، خبرنامموانع و ها، كاستي، پژوهش روشمند1382، حسين خنيفر،
 .5 و 4 ةشمار

 
 
 

 



ثيرگذار بر اخالق كار در سازمان آموزش فني و أعوامل ت
 استان كرمان ايحرفهمورد بررسي: آموزش فني و ، ايحرفه

 1شبنم اسدي
 2نژادميدكتر مهدي ابراهي

 چكيده
عنوان منشوري كه براي راهنمايي و از اصول اغلب بهاي عنوان مجموعهاخالقيات به

ي هارا مسئوليت ايحرفهاخالق  ت.تعريف شده اس ،شودميهدايت استفاده 
كه  ميشود. هنگاميابعاد سازمان  ةكنند كه شامل هممياخالقي سازمان تعريف 

شود كه ميعواملي موجب  ،گيرندميافراد در يك جايگاه و پست سازماني قرار 
ثير أبر روي ميزان كارايي سازمان ت هانان سر بزند كه اين ويژگيآرفتار متفاوتي از 

به اعتبار نقشي كه در تربيت نيروي انساني  ايحرفهي فني و هاموزشآ گذارد.مي
 ايحرفهاصلي فني و  ةمورد توجه قرار گرفته است. وظيف ،نياز جوامع دارد مورد

ماده آنان را براي ورود به دنياي كار آسازي افراد است تا موزي و توانمندآمهارت
اجتماعي  ،انساني ةموجب افزايش سرماي ايحرفهي فني و هاآموزش ةسازد. توسع

گردد. تحقيق حاضر با ميپايدار  ةو مالي شده و اين افزايش سرمايه موجب توسع
گذار بر اخالق كار انجام شده است. اين مقاله ثيرأهدف شناسايي عوامل سازماني ت

را  آماري ةجامع باشد.ميپيمايشي آن  و روش انجاماي از نوع تحقيقات توسعه
دهند. مينفر تشكيل  400استان كرمان به تعداد  ايحرفهركنان سازمان فني و كا

 تصادفي انتخاب شد.گيري نمونهنفر تعيين گرديد كه به روش  108حجم نمونه 
و در روش اي تحقيق از مطالعات كتابخانه ةوري مباني نظري و پيشينآبراي گرد

ييد گرديده أتآن  يي و پايايينامه استفاده شده كه رواپيمايشي از ابزار پرسش
متغيره و ضريب شده با استفاده از رگرسيون چندوريآي گردهاداده است.

نتايج پژوهش نشان داد كه  همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
سبك مديريت و اصول رفتاري سازمان با  ،معناداري بين رضايت شغلي ةرابط

بين هدف سازمان با اخالق كار وجود اي ن رابطهاخالق كار وجود دارد و همچني
ثر بر اخالق كار را شناسايي كنند و از اين ؤتوانند عوامل ممي هاسازمان ندارد.

 وري سازمان را باال ببرند.طريق بهره
 

 اخالق كار، رضايت شغلي، سبك مديريت، اصول رفتاري. :يكليد واژگان
 

        Email:asadi.shabnam69@gmail.com. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر كرمان،1
اقتصاد و مديريت دانشگاه شهيد باهنر،  ةاي استان كرمان، عضو هيأت علمي دانشكد. مديركل سازمان فني و حرفه2

Email:Dr_Ebrahiminejad@yahoo.com  
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 مقدمه
عادت، رويه، سجيه واژه "هم آمده است و عبارت است از: ن آاخالق جمع خلق است كه در قر

كار شده بهمعناي خلق و خو و رفتار عادتگاهي اخالق به ،اخالق دو كاربرد متمايز دارد
معناي ديگر اين واژه دانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدي رفتار صحبت  .رودمي
 )1385 ،(قراملكي كند.مي

هنگي است كه به انجام كار مناسب و خوب در جامعه ارزش اخالق كار يك هنجار فر
 دهد و بر اين باور است كه كار في نفسه داراي يك ارزش ذاتي است.ميمعنوي مثبت 

 )1390،(بينش
اخالق سازماني عبارت از بررسي و عمل به رفتار اخالقي است كه شامل توضيح و ارزيابي 

يي براي هاسازماني و جستجوي مكانيزم و اعمال هااست و سياستاي ي ريشههاارزش
 )1387،(سليماني باشد.مياخالقي نمودن عملكردها 

از زمان  مخصوصاً ،رودميشمار ي دانش مديريت بههاعنوان يكي از زمينهاخالق كار به
ي هاو جنبش ها. در اين دهه نهضت1960 ةتولد نهضت مسئوليت اجتماعي در ده

باال برد مردم به اين عقيده رسيده بودند  هامردم را از شركتبخش اجتماعي توقعات گاهيآ
ها بايد از امكانات وسيع مالي و نفوذ اجتماعي خود براي رفع مشكالت اجتماعي كه شركت

بهداشت و سالمت همگاني و بهبود  ،تساوي حقوق ،حفاظت محيط زيست ،خشونت ،نظير فقر
با استفاده از منابع  هاا كردند چون شركتموزش استفاده كنند. بسياري از مردم ادعآوضع 

به كشور مديون بوده و براي بهبود وضع اجتماع بايد  ،لذا .يابندميكشور به سود دست 
كوشش كنند. بسياري از مديران و محققان اين تغيير و تحوالت را درك كرده و در 

تر اعم از سيعواي نفعان را كه شامل جامعهذي ةي خود و در عمل كلمهاريزيبرنامه
 اند.سهامداران كرده ةجايگزين كلم ،شودميكنندگان مينأمشتريان و ت ،كارمندان

مد. با آي مديريت به دنبال يك نياز به وجود هاو زمينه هااخالق كار همانند ديگر رشته
 يي جهت انجام كارهايهاها فهميدند كه به راهنماييسازمان ،تر شدن تجارتو پويا ترپيچيده

 صحيح و پرهيز از كارهاي غلط و مضر براي ديگران نياز دارند و لذا اخالق كار متولد شد.
 ةمشاغل پاي ايحرفهصورت منشور اخالقي در سازمان و قوانين رفتار اخالق اكنون به

 سازماني نهاده شده است.درون
ا در وقايع رآن  افزون به اين موضوع باعث شده كه بايد علتاخير توجه روز ةدر يك ده

افزايش روابط كاري  ،گراييمديريت ،عدم تمركز ةتوسع ،ي اخير مانند جهاني شدنهادهه
رشد مطالعات اجتماعي و درخواست  ،ي خصوصيهاي دولتي با بخشهاتجاري سازمان

 گويي و مسئوليت اجتماعي از سوي مراجع قانوني و سياسي ديد.فزاينده براي پاسخ
 )1382 ،(سلطاني

يي كه رفتار هاي بررسي بر روي چندين سازمان به اين نتيجه رسيد كه سازمانطهس مر
يي كه در رفتارهاي هاتري نسبت به سازمانداراي شانس موفقيت بيش ،اخالقي دارند

 )1389،(مظاهري راد هستند. ،شوندميصادقانه وارد اخالقي و غيرغير
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شوند تا تصميم بگيرند كه چه ميادر مديران ق ،از بعد سازماني با اتكا به اصول اخالقي

رود و چه ميچه كسي در سازمان به راه درست  ،چيزي درست و چه چيزي نادرست است
 ،گيريمدير در انجام دادن وظايف خود نظير تصميم ،پيمايد. بنابراينميكسي راه نادرست 

تواند با ميتشويق و تنبيه بدون وجود يك نظام اخالقي در سازمان ن ،نظارت ،ارزشيابي
 )1379،(الواني قاطعيت عمل كند.

از عوامل مختلف اتكا صرف به ساز و كارهاي  هاپذيري رفتار افراد سازمانثيرأبه علت ت
مديريتي  ،اقتصادي ،سازماني كافي نيست. ساختارهاي سياسيمديريت اخالقي درون

مادي و معنوي  قدر رهبران با قاطعيتترين نقش را در ساخت اخالقي دارند. هربيش
ي كنترل و هاسيستم، تر باشندكدهاي اخالقي مدون ،تري از اخالقيات حمايت كنندبيش

اخالقيات در بخش خدمات ، تر داده شودموزش اخالقي بيشآ ،تر مستقر باشندافشا بيش
 )1385 ،(عطاريان بهتر خواهد شد. ميعمو

شود. كسي كه رضايت ميق شغلش اطال ةاصطالح رضايت شغلي به نگرش كلي فرد دربار
 1)1991،(رابينز به كارش نگرش مثبتي دارد. ،اش در سطح بااليي باشدشغلي

 لفه در نظر گرفت:ؤتوان به نگرش كاركنان به شش مميرضايت شغلي را 
 )1380،(سليماني سرپرست – ترفيع – همكاران – سازمان -حقوق -كار

در نظر  هاو مديريت مشاركتي در سازمانمرانه آدو سبك مديريت يعني مديريت  معموالً
هاي سنتي رايج است و كمتر در تر در جوامع و سازمانمرانه بيشآمديريت  .شودميگرفته 

 شود.ميكار گرفته هاي مدرن بهجوامع و سازمان
مرانه آهاي مدرن را مديريت ي كار در سازمانهاترين علل افت انگيزهيكي از مهم

شود كه در جوامع و ميمديريت مشاركتي نوعي از مديريت دانسته  ،بلاند. در مقادانسته
اعتماد  ،بر مشاركت اعضاي سازمان در مديريتآن  هاي مدرن رايج است و بنيادسازمان

زادي عمل كاركنان و ترغيب به عمل خالقانه در سازمان آ ،متقابل اعضاي سازمان و مديريت
ي با هاو سازمان (امرانه) ي با اعتماد پايينهازمانمديريت در سا ،اين دو نوع مديريت است.

 )1385 ،(معيدفر شود.ميناميده  (مشاركتي) اعتماد باال
اي صورت قابل مالحظهي اخالقي هستند كه بههامشياصول رفتاري سازمان خط

 )1389 ،(تواليي دهند.مياخالقي را كاهش تصميمات غير
پيروي از  ،عدم استفاده از مواد مخدر ،كاركنان نوع پوشش اصول رفتاري سازمان شامل: 

حفظ  ،عدم استفاده از اموال سازمان براي مصارف شخصي ،عدم قبول رشوه ،دستورات مافوق
 قانونيگزارش دادن اعمال غير ،پيروي از قوانين و مقررات ،عدم تبعيض نژادي ،اسرار سازمان

 )1382،(سلطاني
عدالت  ،ه متغيرهاي سازماني نظير رضايت شغليي خود نشان داده كهاپيري در پژوهش

شود و ميسازماني و سبك رهبري مشاركتي موجب افزايش سطح اخالق كار در سازمان 
سطح تحصيالت، وضعيت  ،هلأوضعيت ت ،سن ،ي فردي كاركنان نظير جنسيتهاويژگي

 )1388،(پيري خدمت با اخالق كار همبسته هستند. ةاستخدام و سابق

1. Robbins 
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ثر بر رفتار اخالقي در سازمان نشان داد ؤعوامل م ةي خود دربارهاد در پژوهشاينگيريد نا

كدهاي ،سيستم پاداش ،رفتار رهبر يا مديران ،افراد مرجع گذار است:ثيرأكه شش عامل ت
 1)2004،(ناد ي فرديهافرهنگ سازماني و ويژگي ،اخالقي

ي در محيط شغلي ي اجتماعهااصول اخالقي و مسئوليت ةدر پژوهشي كه در زمين
معتقدند كه  هاگر اين موارد است كه مديران برخي از شركتبيان ،صورت گرفته است روماني

گذار ثيرأت هاطور مستقيم بر شركتشود و مشكالتي كه بهميرعايت ن اصول اخالقي كامالً
فقدان كارمندان  ،انساني: فقدان اعتماد در مرئوس ةبر حسب سرماي هستند مخصوصاً

 بحران اقتصادي يا مهاجرت. ،بازيپارتي ،فقر ،فقدان نظم و انضباط و جديت ،ديدهزشموآ
 2)2012،(هرمن

ي كاركنان و اخالق كاري وجود دارد و اين رابطه بيانگر هادار بين ارزشمعني ةيك رابط
 گذار بر اخالق كارثيرأعنوان عوامل تتواند بهميي فرهنگي و اقتصادي هااين است كه ارزش

 )1389،(عباداللهي مطرح شود.
بر  "نآثر بر ؤاخالق كار و عوامل فردي و اجتماعي م"با عنوان اي در پي مطالعه فرمعيد

افرادي كه  ،كشورشان دارند ةيندآاين باور است كه افرادي كه بيشترين اميد را نسبت به 
و افرادي كه كارشان  كاري اطمينان دارند ةيندآافرادي كه به  ،زادي عمل در كارشان دارندآ

كنند و افرادي كه به مينان است اخالق كار را در سازمان بيشتر رعايت آمطابق پست 
ترند و نسبت به محيط اجتماعي پيرامون خود سنتي نزديك ةي اجتماعي جامعهاارزش

تري دارند و نيز دريافته است كه از نظر ميزان اخالق كاري وضع مطلوب ،ترندخوشبين
بندي به اخالق وفاق و انسجام فرهنگي در جامعه با پاي ،عدالت اجتماعي ،جتماعيمشاركت ا

 )1385 ،(معيدفر ها همبستگي دارند.كار در سازمان
گرايي مديران را با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان ابعاد اخالق ةحقيري رابط

 )1388،(حقيري موزش و پرورش مشخص نموده است.آ
 ةته است كه بين جو اخالقي حاكم بر سازمان و رضايت شغلي مديران رابطعطاريان درياف

 )1386،(عطاريان مستقيم و مثبتي وجود دارد.
دهد كه ميگذار بر اخالق كاري نشان ثيرأعوامل سازماني ت ةنتايج تحقيق ديگري در زمين

يابي نظام ارزش ،محيط و فضاي عيني سازمان ،يي چون كيفيت اعمال مديريتهامتغير
 گذار هستند.ثيرأي كاركنان بر اخالق كار تهاي فردي و ارزشهاعملكرد كاركنان و ويژگي

  )1391،غضنفري ،مالمحمدي ،باقري ،باديآ(محمود
سبك  ،هدف سازمان ،گذار نظير رضايت شغليثيرأهدف تحقيق حاضر بررسي عوامل ت

ي اخالق كار عالقه و هاهلفؤم باشد.مديريت و اصول رفتاري سازمان بر اخالق كار مي
 باشد.ميروابط انساني و مشاركت جمعي  ،پشتكار و جديت ،دلبستگي به كار

 داري دارند.معني ةوامل سازماني با اخالق كار رابطع اصلي: ةفرضي

1. Naude 
2. Herman 
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.بين هدف 2معناداري وجود دارد. ةبين رضايت شغلي و اخالق كار رابط .1 فرضيات فرعي:

 ةبين سبك مديريت و اخالق كار رابط .3 معناداري وجود دارد. ةسازمان و اخالق كار رابط
 معناداري وجود دارد. ةبين اصول رفتاري سازمان و اخالق كار رابط .4معناداري وجود دارد.

 شناسيروش
 آماري ةجامع باشد.ميپيمايشي آن  و روش انجاماي اين مقاله از نوع تحقيقات توسعه

نفر تشكيل  400استان كرمان به تعداد  ايحرفهفني و كاركنان سازمان  ةپژوهش را كلي
گيري نمونهنفر تعيين گرديدكه به روش  108 دهند و حجم نمونه مطابق فرمول كوكرانمي

توسط آن  نامه استفاده شده كه رواييدر روش پيمايشي از ابزار پرسش تصادفي انتخاب شد.
تعيين  0,79لفاي كرونباخ آق ضريب از طريآن  ييد شد و پاياييأمتخصصان و كارشناسان ت

ليكرت تدوين شده است. براي تجزيه و تحليل اي درجهمقياس پنج در نامهپرسشگرديد. 
 از رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. هاداده

 هايافته
 اصلي ةبررسي فرضي

خطي عوامل سازماني رضايت  ةابطر داري دارند.معني ةعوامل سازماني با اخالق كار رابط
) با اخالق 4Xاصول رفتاري سازمان ( ) و3X( ) سبك مديريت2Xهدف سازمان ( )،1X( شغلي

 گردد:) با استفاده از مدل رگرسيون خطي زير تعيين ميY( كار كاركنان
+ ε 4X4 + β 3X3 + β 2X2 + β 1X1 + β 0Y = β (1) 

 باشند:صورت زير ميبه آماريهاي فوق، فرضيه ةن رابطيدر اين مدل، براي تعي
.       0  :H مدل رگرسيون خطي نيست 
.         1  :H مدل رگرسيون خطي است 

= 0       2:  β 
2

0= 0          H 1:  β 
1

0= 0           H 2:  β 
2

0= 0          H 1:  β 
1

0H
      

≠ 0 4:  β 
4

1≠ 0         H 3:  β 
3

1H  ≠ 0           2:  β 
2

1≠ 0         H 1:  β 
1

1H  
 

 05/0دار ) كمتر از سطح معني000/0شده از آزمون (مقدار محاسبه ـpبا توجه به اين كه 
باشد، ميدار شود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي معنيرد مي 0Hدر اين سطح،  ،است، لذا

داري وجود دارد. خطي معني ةيعني بين عوامل سازماني با اخالق كار كاركنان آنها رابط
عوامل سازماني با اخالق كار  ةميزان رابط ةدهندباشد كه نشانمي r=52/0ضريب همبستگي 

= 05/0و كوچكتر از سطح  000/0داري برابرباشد و با توجه به اينكه سطح معنيميكاركنان 
α باشد. با توجه به اينكه مقدار ميدار اين رابطه معني ،است. بنابراين adj

2R  شده (تعديل
2R ،( واريانس اخالق  23/0شده در اين مدل ي واردهامتغير ةباشد، پس كليمي 23/0برابر با

 )1(جدول .كنندميكار كاركنان را تبيين 
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 . تحليل واريانس مدل رگرسيون روابط عوامل سازماني با اخالق كار كاركنان1جدول
R adjمربعات ميانگيندرجه آزاديمربعاتمجموع منبع تغييرات

2Rمقدار Fpمقدارـ
 81/390 4 23/1563 رگرسيون

 
52/0

 
23/096/6 000/0  13/56 75 46/4209 ماندهباقي

 - 79 69/5772 جمع

 ي فرعيهافرضيه
 داري وجود دارد.معني ةبين رضايت شغلي كاركنان و اخالق كار آنها رابط 

0H :داري وجود ندارد.معني ةاخالق كار آنها رابط بين رضايت شغلي كاركنان و 
1H :داري وجود دارد.معني ةبين رضايت شغلي كاركنان و اخالق كار آنها رابط 

دو كه ضريب همبستگي بين  دهدمياز طريق آزمون پيرسون نشان  ،هاتجزيه و تحليل داده
 000/0داري) مقدار (معني -p با 321/0برابر  رضايت شغلي كاركنان و اخالق كار آنها متغير 

يعني  0Hدر اين سطح فرض ،، لذااست α= 05/0 دارياز سطح معني كوچكتر باشد، كهمي
 ةرابطرضايت شغلي كاركنان و اخالق كار آنها  بين شود و در نتيجهميعدم وجود رابطه رد 

بين  مستقيم ةاز رابط بودن ضرايب همبستگي نشان مثبتداري وجود دارد. در ضمن معني
نيز  رضايت شغلي كاركنان بيشتر شود، اخالق كار آنها ، يعني هر چقدراست اين دو متغير

 )2(جدول بهتر خواهد شد.
 

 بين ةمربوط به رابطپيرسون ي آزمون همبستگي هاآماره .2جدول
 رضايت شغلي كاركنان و اخالق كار آنها  

 متغير
 آزمون

 اخالق كار
نوع رابطهرابطهوجود  پيرسون  

رضايت شغلي
داريمعنيضريب همبستگي

 مستقيم دارد 000/0 321/0
 

 داري وجود دارد.معني ةبين هدف سازمان و اخالق كار كاركنان رابط
0H : داري وجود ندارد.معني ةرابط هدف سازمان و اخالق كار كاركنانبين 
1H : داري وجود دارد.معني ةرابط كار كاركنان هدف سازمان و اخالقبين 

دو كه ضريب همبستگي بين  دهدمياز طريق آزمون پيرسون نشان  هاتجزيه و تحليل داده
 079/0داري) مقدار (معني -p با 198/0برابر   هدف سازمان و اخالق كار كاركنانمتغير 

يعني  0Hن سطح فرض، لذا در اياست α= 05/0 دارياز سطح معني بزرگتر باشد، كهمي
 ةرابط هدف سازمان و اخالق كار كاركنان بين شود و در نتيجهمينعدم وجود رابطه رد 

 )3(جدولدارد. نداري وجود معني



 ...ايعوامل تأثيرگذار بر اخالق كار در سازمان آموزش فني و حرفه                 
 
 

608 
 هدف سازمان  بين ةمربوط به رابطپيرسون ي آزمون همبستگي هاآماره .3جدول

 و اخالق كار كاركنان
 متغير
 آزمون

 اخالق كار
نوع رابطهوجود رابطه پيرسون  

هدف سازمان
داريمعنيضريب همبستگي

 - ندارد 079/0 198/0
 

 داري وجود دارد.معني ةبين سبك مديريتي سازمان و اخالق كار كاركنان رابط
0H :داري وجود ندارد.معني ةرابط بين سبك مديريتي سازمان و اخالق كار كاركنان 
1H : داري وجود دارد.معني ةرابط سازمان و اخالق كار كاركنانبين سبك مديريتي 

دو كه ضريب همبستگي بين  دهدمياز طريق آزمون پيرسون نشان  ،هاتجزيه و تحليل داده
داري) مقدار (معني -p با 227/0برابر   سبك مديريتي سازمان و اخالق كار كاركنانمتغير 

 در اين سطح فرض ،لذا .است α= 05/0 دارياز سطح معني كوچكتر باشد، كهمي 013/0
0H  سبك مديريتي سازمان و اخالق كار  بين شود و در نتيجهمييعني عدم وجود رابطه رد

 ةبودن ضرايب همبستگي نشان از رابط مثبتدر ضمن  داري وجود دارد.معني ةرابط كاركنان
 )4(جدول .است اين دو متغيربين  مستقيم

 
  ةمربوط به رابطپيرسون بستگي ي آزمون همهاآماره .4جدول 

 سبك مديريتي سازمان و اخالق كار كاركنان بين
 متغير
 آزمون

 اخالق كار
نوع رابطهوجود رابطه پيرسون  

سبك مديريتي  سازمان
داريمعنيضريب همبستگي

مستقيم دارد 013/0 227/0
 

 ي وجود دارد.بين اصول رفتاري سازمان و اخالق كار كاركنان رابطه معني دار
0H :داري وجود ندارد.معني ةرابط بين اصول رفتاري سازمان و اخالق كار كاركنان 
1H :داري وجود دارد.معني ةرابط بين اصول رفتاري سازمان و اخالق كار كاركنان 

 كه ضريب همبستگي بين دهدمياز طريق آزمون پيرسون نشان  ،هاتجزيه و تحليل داده
داري) مقدار (معني -p با 238/0برابر   اصول رفتاري سازمان و اخالق كار كاركنانمتغير دو 

 در اين سطح فرض ،لذا .است α= 05/0 دارياز سطح معني كوچكتر باشد، كهمي 034/0
0H  اصول رفتاري سازمان و اخالق كار  بين شود و در نتيجهمييعني عدم وجود رابطه رد

 ةبودن ضرايب همبستگي نشان از رابط مثبت ،داري وجود دارد. در ضمنيمعن ةرابط كاركنان
اصول رفتاري سازمان براي كاركنان قابل  چقدر، يعني هراست اين دو متغيربين  مستقيم

 )5(جدول نيز بهتر خواهد شد. تر باشد، اخالق كار كاركنانقبول
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 بين ةمربوط به رابطپيرسون ي آزمون همبستگي هاآماره .5جدول

 اصول رفتاري سازمان و اخالق كار كاركنان 
 متغير
 آزمون

 اخالق كار
نوع رابطهوجود رابطه پيرسون  

اصول رفتاري سازمان
داريمعنيضريب همبستگي

 مستقيم دارد 034/0 238/0

 گيريبحث و نتيجه
مثبت و  ةرابط نانآاول پژوهش نشان داده است كه رضايت شغلي كاركنان با اخالق كار  ةيافت

نتايج نشان داده است كه هرچقدر كاركنان احساس رضايت  ،به عبارت ديگر معناداري دارد.
نان حاكم است. اين نتيجه آاخالقيات بر محيط كاري  ،تري در محيط كار داشته باشندبيش

) و 1385،ي (معيدفرهايد نتايج پژوهشؤبا مباني نظري و پژوهشي هماهنگ است و م
رضايت شغلي با اخالق  ةي مذكور رابطهاپژوهش ) است.1388،) و (پيري1386،(عطاريان

 اند.كار را مشخص كرده
وجود اي دوم پژوهش نشان داده است كه بين هدف سازمان با اخالق كار رابطه ةيافت

يافت نشده است  ،تحقيقاتي مرتبطي كه بتواند از اين يافته حمايت كند ةندارد. هرچند پيشين
 ق شواهد عقلي اين يافته سازگار است.ولي مطاب
معنادار اي سوم پژوهش نشان داده است كه بين سبك مديريت با اخالق كار رابطه ةيافت

هر چقدر سبك مديريت مشاركتي در سازمان اعمال شود و كاركنان در  .وجود دارد
تر بيش سطح اخالق كار در سازمان ،ي مربوط به سازمان مشاركت داده شوندهاگيريتصميم
) است كه به 1385،) و (معيدفر1388،يد نتايج پژوهش (پيريؤاين نتيجه م .شودميرعايت 

 اند.بين سبك مديريت و اخالق كار اشاره كرده ةرابط
 ةچهارم پژوهش نشان داده است كه بين اصول رفتاري سازمان و اخالق كار رابط ةيافت

تر باشد اخالق كار نيز ان قابل قبولمعناداري وجود دارد و هرچقدر اصول رفتاري سازم
ثير اصول رفتاري سازمان أت ة) در زمين2004،يد نتايج پژوهش (نادؤتر خواهد بود كه مبيش

 باشد.ميبر اخالق كار 
چنين نگرش و هم كنند هر چقدر كاركنان يك سازمان از شغل خود احساس رضايت

و به عالوه سبك مديريت مشاركتي همكاران و حقوق خود داشته باشند  ،مثبتي به سازمان
زادي آو  هاگيريمشاركت در تصميم ،اعتماد متقابل اعضاي سازمان ةبر پايآن  كه اساس

عنوان خط در سازمان وجود داشته باشد و اصول رفتاري سازمان كه به ،باشدميعمل در كار 
تري در الق كار بيشتر باشد اخبراي اعضاي سازمان قابل قبول ،ي اخالقي وجود دارندهامشي

هدف  سازمان حاكم است و عالقه به كار و پشتكار و جديت در كاركنان وجود خواهد داشت.
 گذار بر اخالق كار مطرح گردد.ثيرأتواند عاملي تميسازمان در هر شكلي كه باشد ن

تواند بر مياجتماعي و فردي مختلفي وجود دارد كه  ،با توجه به اينكه عوامل سازماني
 هانآو كاركنان  هاثير هر كدام از اين عوامل بر سازمانأگذار باشد و اينكه تثيرأالق كار تاخ

تعميم داد. اگر بتوان در  هاسازمان ةكلي نتايج تحقيق را به همطورتوان بهمين ،متفاوت است
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نان آ ةتحصيالت و عالق ،وجود اورد كه شغل و پست افراد مطابق تخصصسازمان شرايطي به

 ،ي مدرن رايج استهاتر در سازمانچنين سبك مديريت مشاركتي كه امروزه بيشاشد و همب
رعايت اخالق كار در  ةزمين ،مطرح شود هااعمال گردد و اصول رفتاري قابل قبولي در سازمان

 يد.آميوجود سازمان به

 منابع
ة شـمار  ،گ مـديريت فرهنـ  ،). فرايند تدوين منشور اخالقي براي سازمان1386( مهدي ،الواني

15. 
 .هادر سازمان ايحرفهموانع رشد اخالق  ).1390( مسعود ،بينش
 ةنامـ دو مـاه  ،ثيرگذار بر رفتار اخالقي كاركنان در سـازمان أعوامل ت ).1389روح اهللا ( ،تواليي

 .25ة شمار ،انساني پليس ةترويجي توسع -علمي
 .132ةشمار ،تدبير ةرينش ،مديريت اخالق در سازمان ).1382مرتضي ( ،سلطاني
اخالق كار با رضايت شغلي و استرس  ةبررسي رابط ).1380( ناصر ،زادهنادر و عباس ،سليماني

 .شغلي كاركنان
 .دانشگاه گيالن ،و اخالق كار در ايران هاارزش ).1389( جعفر ،حميد و نجات ،عبادالهي

 .انشگاه عالمه طباطباييد ،و رضايت شغلي ايحرفهارتباط بين اخالق  ).1387عطاريان (
 .رضوي ميدانشگاه علوم اسال ،شناسي مطالعات دينيروش ).1385احد ( ،فرامرز قراملكي

مـوزي  آهمايش ملي مهارت ،ثر بر اخالق كارؤعوامل سازماني م ).1391مهدي ( ،باديآمحمود
 .تهران،و اشتغال
پايگـاه مقـاالت    ،هـا زمانمروري بر مفهوم رفتار اخالقـي در سـا   ).1390حميد ( ،مظاهري راد

 .مديريت ميعل
سـازمان كـار و    ،ثر بر اخـالق كـار  ؤبررسي عوامل اجتماعي و فردي م ).1385سعيد ( ،معيدفر

 .مين اجتماعيأت
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پژوهش موردي ، ثر بر انگيزش در كاركنان دولتؤعوامل م
پرسنل اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي و درماني تهران
  1مهدي سوري

 

 چكيده
 شوند.ها از عوامل مهم در پيشبرد اهداف سازمان تلقي ميسازمان  ةها در همانسان

جهت نيل به افزايش كارايي و  ه درمورد توج موضوعات اساسي و عوامل انگيزشي از
 سپس در پس بايد عوامل فوق شناسايي و .باشدافراد مي وري هرچه بيشتر دربهره

 ةضمن اينكه كلي جهت افزايش كارايي همت گماشت. جهت ارضاء اين نيازها در
بعدي انگيزش را فرايندي پيچيده و داراي ماهيت چند ،نظران مديريتصاحب
گيري كارهفهم و كاربرد آن نيازمند تسلط بر دانش مربوطه و هنر ب ،رويناز ا .انددانسته
كه در (انگيزش كاركنان  ةمديران آگاهي از مسئل ةبراي كلي ،در ضمن باشد.آن مي

بسيار  )و افراد سازمان است ءجويي علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضاواقع پي
آوري ابزار جمع .فاده شده استضروري است. در تحقيق ذيل از روش ميداني است

نفر از 153آماري ةنمون دست آوردن اطالعاتباشد. براي بهنامه مياطالعات، پرسش
اند كه انتخاب شده و شدهبنديكاركنان اداري و مالي دانشگاه به روش تصادفي طبقه

گيري و آزمون در تجزيه و تحليل اطالعات از روش آماري فراواني، درصد
FRIEDMAN TEST .منظور بررسي عوامل پژوهش حاضر به استفاده شده است

ثر بر انگيزش كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و ؤم
 صورت گرفته است. 1391درماني تهران در سال 

 
 : انگيزش، انگيزه، دانشگاه علوم پزشكي، اداري مالي.كليدي واژگان

Email: tehranda@yahoo.com   درماني تهران،-. ليسانس حسابداري، كارمند دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي1
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 مقدمه
 .كندشود و زمينه را براي فعاليت فراهم ميآيد، جايگزين ميدست ميي بهتكنولوژي به سادگ

هاي راستي كه سرمايهها برخالف انسان توانايي انجام هر كاري را ندارند و بهاما ماشين
منابع انساني هستند كه به تصميمات سازمان شكل  .شوندارزشمند انساني راحت تكثير نمي

 نمايند. كنند و در نهايت مسائل و مشكالت سازمان را حل مييحل ارائه مدهند، راهمي
هاي خود نيروي انساني موجد سازمان است و در قبال ايجاد ماهيت براي سازمان خواسته

اند. بندي شدهصور گوناگون طبقههاي مختلف و بهها در تئورياين خواسته كند.را دنبال مي
هاي ستهها و خوا، ديدگاهبقاء خود با توجه به تمايالت سازمان وظيفه دارد در ازاء سالمتي و

 آورده نمايد.منابع انساني انتظارات آنها را بر
 "ثر نيروي انسانيؤمديريت م"اهميت اين موضوع تا آنجاست كه گروهي از انديشمندان 

 ةدهندانگيزه ارائههاي بارا كليد موفقيت سازمان دانسته و با اين استدالل كه تنها انسان
باشند، مباحثي مانند انگيزش و رضايت شغلي كاركنان خدمات با كيفيت و كميت باالتر مي

 مورد توجه آنان قرار گرفته است.

 االت پژوهشؤس
ثر بر انگيزش در كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران.ؤشناسايي عوامل م)1
هاي پرسنلي.شناسايي اثر انگيزشي هر كدام از صور مختلف هزينه)2
 ييد مثبت يا منفي آن برأپرسنلي و ت ةپرداخت هر كدام از اجزاء هزين ةبررسي نحو)3

انگيزش كاركنان.

 شناسيروش
نامه ، پرسشآوري اطالعات. ابزار جمعميداني است ،اين پژوهش رفته در كارروش تحقيق به

يك گروه كوچك  وابط موجود درر و هاويژگي ةمنظور دستيابي به اطالعاتي درباربه باشد.مي
از روش پژوهش  ،اصلي ةتعميم نتايج آن به گروه بزرگ موسوم به جامع موسوم به نمونه و

 .تحليلي استفاده شده است
عبارتند از:  و متغيرهاي مستقل : انگيزش واين تحقيق عبارت است از ةهاي وابستمتغير
، استقالل همكاران مديريت و ، رضايت ازمشاركت كاركنان ،تسهيالت رفاهي مزايا، حقوق و

 پاداش و... ها، تشويق وپرداخت عدالت در كار، در
دانشگاه علوم  مالي شاغل در كاركنان اداري و ةدر اين تحقيق شامل كلي آماري ةجامع

 باشد.پزشكي تهران مي
 في،گيري تصاداز روش نمونه ،آماري داراي ساختاري ناهمگون بود ةآنجا كه جامع از

  باشد.نفر مي 153دست آمده در اين تحقيق هآماري ب ة. حجم نموناستفاده شده است
در اين  باشد.هاي ترتيبي ميمقياس ،اين تحقيق گيري متغيرها دراندازه يهامقياس

 از هاي ترجيحي كاركنان،روش ،ترين عوامل انگيزشياي براي تعيين مهمنامهرابطه پرسش
 و اولويت1به اولويت اول امتياز  بندي نموده وتربيت رتبهكه اين عوامل را به آنان خواسته شد
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ميانگين  ةآخر داده شود. سپس با محاسب ال امتيازؤطور تا آخرين سهمين و ،2دوم امتياز 

آماري  ةدست آمد، كه جهت تعميم آن به جامعه، به ترتيب اولويت بترين عواملامتيازات مهم
  spssو  excelافزار نرم و friedman testآزمون  با استفاده از ام گرفت وانج ةآزمون فرضي

 .نتايج حاصل گرديد

 هايافته
، تعداد هلأ، وضعيت ت، سنآماري را بر حسب جنس ةدر جداول ذيل به ترتيب توزيع نمون

 ، نوع، وضعيت استخدامخدمت ة، سابق، آخرين مدرك تحصيلي، افراد تحت تكفلفرزندان
اياب و ذهاب نشان داده شده  ة، نوع وسيلمحل سكونت تا محل كار ة، فاصلمنزل مسكوني

 است.
آماري اين تحقيق را كاركنان واحدهاي اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران  ةجامع

نفر به 153دهند. از ميان كاركنان شاغل در واحدهاي اداري و مالي دانشگاه، تشكيل مي
شده در اين تحقيق ابتدا ده انتخاب شدند. سپس با توجه به مطالب ارائهروش تصادفي سا

افزار آماري و نرم Excelآوري شده و سپس اطالعات در نامه جمعاطالعات از طريق پرسش
SPSS هاي آمار توصيفي استفاده شده منظور تجزيه و تحليل اطالعات از روشوارد شد. به

شده به عنوان هر يك از عوامل مطرح ةدار بودن رتبنيمنظور تحليل معبه ،است. همچنين
كار ههاي غيرمستقيم بر اساس نوع مقياس بعوامل مهم انگيزش، عوامل تشويقي و نيز هزينه

و  Friedman Friedman TestesFriedman Testنامه، از آزمون برده شده در پرسش
ي مانند جنسيت، سن، نوع استخدام هاي دموگرافاستفاده شد. بررسي ويژگي Excel  افزارنرم

كننده در اين نفر افراد شركت 153دهد كه در ميان آماري اين تحقيق نشان مي ةو نمون
اساس مدرك  اند. بررسي اطالعات اين افراد برنفر زن بوده 102نفر مرد و  51تحقيق، 

صد در27,5درصد آنها داراي وضعيت استخدامي رسمي،  45,8دهد، تحصيلي نشان مي
، به پنج گروه سني كنندگان در تحقيقدرصد هم قراردادي بودند. شركت 8/26پيماني و 

گروه  سال سن دارند. 25دهد كه كمتر از گروه اول تعداد افرادي را نشان مي .اندتقسيم شده
و گروه آخر  45تا  36،  35تا  31،  30تا  26دوم تا پنجم به ترتيب كاركناني است كه داراي 

 باشد.سال به باال مي  46
كاركنان با باالترين درصد  %29سال) با 45تا  36دهد كه گروه چهارم (اطالعات نشان مي

 دهد.ها را تشكيل ميترين سن نمونهكاركنان پايين %4و گروه اول تنها با 
 ،بر اساس اطالعات مذكور .اندافراد بر اساس مدرك تحصيلي به پنج گروه تقسيم شده

) و كمترين تعداد %72تعداد از پرسنل پيماني در گروه پنجم (فوق ليسانس و باالتر بيشترين 
 ،مجموعدر  فوق ليسانس و باالتر) هستند.  %0را پرسنل قراردادي در گروه پنجم (با درصد 

آمار باالترين و افراد با مدرك  %48شود افراد با مدرك ليسانس با آنچنان كه مشاهده مي
 ترين مدارك را دارا هستند.پايين %3با فراواني آماري  تحصيلي زير ديپلم
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 .آماري پژوهش بر اساس جنسيت و به تفكيك نوع استخدام ةتوزيع نمون .1جدول 

 نوع استخدام

زنمرد مجموع جنسيت
 ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

1937,32221,64126,8قراردادي
917,63332,44227,5پيماني
2345,14746,17045,8رسمي
51100,0102100,0153100,0مجموع

 
 هاي سنيآماري پژوهش بر اساس جنسيت و به تفكيك گره ةتوزيع نمون .2جدول 

 هاي سني (سال)گروه
زنمرد مجموع جنسيت

↓درصدتعداد←درصد تعداد←درصد تعداد
116,7583,363,9سال 25 تا
1126,23173,84227,5سال30تا  26
1741,52458,54126,8سال 35 تا 31

451431,13168,94529,4تا  36
842,11157,91912,4سال به باال 46

5133,310266,7153100,0مجموع
 

 آماري پژوهش بر اساس مدرك تحصيلي و به تفكيك نوع استخدام ةتوزيع نمون .3جدول 

 مدرك تحصيلي
رسميپيمانيقراردادي مجموع نوع استخدام

↓درصدتعداد←درصدتعداد←درصدتعداد←درصدتعداد
375,000,0125,042,6زير ديپلم

1542,925,71851,43522,9ديپلم
1147,800,01252,22315,0ديپلمفوق

1216,42737,03446,67347,7ليسانس
00,01372,2527,81811,8ليسانس و باالترفوق

4126,84227,57045,8153100,0مجموع
 

 Friedmanبين عوامل مهم انگيزش با آزمون فريدمن ( ةميانگين رتب ةآزمون مقايس
Friedman TestesFriedman Test:(
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ها كه پاسخمود. از آنجائيتوان چند فرضيه را مقايسه نبا استفاده از آزمون فريدمن مي

توان آنها را از نظر رتبه با استفاده از اين روش مقايسه نمود. فرض مي ،وابسته به هم هستند
 :شودصفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي

 هم يكسان است.هاي عوامل مهم انگيزش بافرض صفر: ميانگين رتبه
 وامل مهم انگيزش ميانگين رتبة يكساني ندارند.فرض مخالف: حداقل يك جفت از ع

 
 a هاي عوامل مهم انگيزشيآزمون آماري برابري ميانگين رتبه

N 153
Chi-Square593

df14
Asymp. Sig0,000

a .Friedman FRIEDMAN TESTesFriedman Test
 
آزاديةدرجباجدولاسكوير بحرانيكايشاخصفريدمن،آزموننتيجهدركهآنجااز

متغيرهاي ازيكهرةرتبدرتفاوت ،لذا .باشدميباالتر)α=0,01درصد ( 99 با اطمينانو14
.باشدميدارمعنيدانشگاه علوم پزشكي تهرانكاركنان اداري و ماليانگيزشبرثرؤم

 ترتيب اولويت عوامل مهم انگيزش در ميان كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي
ارائه شده است.  21هاي هر يك از اين عوامل در جدول تهران با توجه به ميانگين رتبه

و انتخاب  2,7 ةشود عامل حقوق و مزاياي مناسب با ميانگين رتبطور كه مشاهده ميهمان
ترين عامل انگيزشي در ميان عنوان اولويت اول، مهمدرصد) كاركنان به9/71نفر ( 110

دهد كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي
شغلي و ميزان احترام و منزلت اجتماعي كه از شغل  ةعوامل تسهيالت رفاهي، امنيت و آيند

گيزشي ديگر، به ترتيب از ترين عوامل انها مهمها و تشويقآورند و نيز انواع پاداشدست ميبه
 اند. هاي دوم تا پنجم در ميان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران برخوردار بودهاولويت

 گيرينتيجه
مند به متخصصان عالقه نيز كارشناسان نيروي انساني و ،ريزانبرنامه ،هميشه براي مسئوالن

ها افزايش سازمان وري را درهتوان بهرال مطرح است كه چگونه ميؤاين س ،سرنوشت كشور
 ها را به ميزان دلخواه رسانيد؟سازمان وري نيروي انساني شاغل درتوان بهرهچگونه مي داد؟

 خدماتي و... سسه يا سازمان آموزشي توليدي،ؤم وري يك نهاد،شود بهرهچه عاملي باعث مي
 كند؟ افزايش يا كاهش پيدا

 كشور به حد بهينه يا به عبارت هاي فعال درنسازما ةوري در همهنگامي كه بهره تا
پيشرفت كشور در ابعاد  ترقي و ،امكانات موجود براي رشد يگر به سطح ممكن نرسد،د

 هانهادها يا سازمان ةاجتماعي و... فراهم نخواهد آمد. هم ،فرهنگي ،سياسي مختلف اقتصادي،
موجود زنده داراي روابط متقابل با هاي بدن يك همانند سلول ،هاي فعال در كشورسازمان و

 هاي ديگرنهادها يا سازمان در ،پيشرفت هر نهاد يا سازمان تحول و رشد، يكديگر هستند و
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چون نيروي انساني  ضمناً پذيرد.ثير ميأها نيز تآن نهادها يا سازمان از متقابالً گذارد واثر مي

 ،بنابراين .دهندان كشور تشكيل مينظرصاحب هاي آموزشي را متخصصان وفعال در سازمان
نيروهاي  بر بيشترين اثر را ،وري اين نيروي عظيمتوان گفت كه افزايش بهرهبا اطمينان مي

 اين نيروي متخصص و وريكاهش بهره و گذاردهاي ديگر ميانساني فعال در سازمان
 .ل جامعه خواهد داشتنتيجه برك در هاي ديگر وترين اثر را در سازماننظر  نيز مهلكصاحب

معيارهاي  آن، ةوري يك سازمان يا تعيين عوامل بازدارندتاكنون براي تشخيص بهره
 رضايت مشتريان، :ها عبارتند ازيا ميزان هابعضي از اين مالك گوناگوني ارائه شده است.

 شده،تعداد محصوالت فروخته ميزان استقبال مشتريان، كار، تعداد خطاهاي نيروي انساني در
نيز كل سازمان، ميزان  كاركنان و يك از هري ميزان بازده سود خالص، ،بازگشت سرمايه

سطح مهارت  غيبت كاركنان، سازمان، ساعات كار ها،كاريميزان دوباره شكايت مشتريان،
 هاي مربوط به هرهزينه نقايص، و هاميزان اشتباه معامالت سازمان، حجم كاركنان سازمان،

رضايت  هاي مورد نظر،ميزان رسيدن به هدف ها،تكميل پروژه سازمان، شده دردواحد تولي
آنچه در اينجا مورد  . كاركنان و... ةوسيلترك شغل به و استعفا تعداد موارد شغلي كاركنان،

 يا معيارهاي مناسب ديگر، بين اين معيارها و آن است كه بايد از گيردمي قرار كيدأت
هاي كشور انتخاب كنيم سازمان وري نيروي انساني شاغل درزيابي بهرهمعيارهايي را جهت ار

فراهم ساخت  توان موجباتي راچگونه مي اما باشند. راهگشا قابل دستيابي و واقعي، كه عملي،
 روند اين افزايش نيز در ها افزايش نشان دهد وسازمان وري نيروي انساني شاغل دركه بهره

ال را ؤدرسطح مطلوب نيز ثابت باقي بماند؟ پاسخ اين سفته و يا باالترين سطح ممكن ادامه
خوبي هب بخش بتواند نقش خود رابايد در مديريت سازمان جستجو كرد. براي اينكه مدير اثر

ايفا كند، الزم است كاركنان تحت نظارت او نيز براي انجام دادن وظايف شغلي خود انگيخته 
 شده باشند.

صنعتي  ةت يكي از اصول بنيادي مديريت دركشورهاي پيشرفتصورهكار ب انگيزش در
براي انجام  تا وقتي كاركنان يك سازمان نسبت به كارخود عالقه نداشته باشند، .درآمده است

آميز هاي الزم براي انجام دادن موفقيتمشوق دادن وظايف شغلي انگيخته نشده باشند،
رخوت  و وري آنان نيز در سطح پايين خواهد بودهبهر ،اختيار آنها قرار نگرفته باشد شغلي در

وري  سازمان خواهد عالقگي نيروي انساني موجب كاهش هرچه بيشتر بهرهبي سستي و و
 گرديد.

دنبال آن ههاي نوين بمديران در سازمان تحقيق با موضوع انگيزش در ايران: ةتاريخچ
ضمن آنكه بر  بيشتري ببرند. ةر استفادوآمد و بهره، روزهستند كه از نيروي انساني كارآمد

منابع انساني زماني انرژي و  ةعنوان عامل اصلي توسعاين نكته واقفند كه نيروي انساني به
آيندي نسبت به مديريت، سازمان كند كه احساس خوشتوانمندي خود را به سازمان اعطا مي

حامي خود احساس كند و عنوان پشتيبان و هشغلي خود داشته باشد، مدير را ب ةو آيند
در ايران نيز صاحبان  ،رونسبت به پايداري و امنيت شغلي خود اطمينان داشته باشد. از اين

تحقيقات  ةمراكز خدماتي و صنعتي ضمن ايجاد ارتباط  با مراكز علمي خواستار بررسي و ارائ
 باشند.مندي كاركنان مياي در خصوص انگيزش و رضايتگسترده
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هاي كشور صورت هاي تحصيلي در دانشگاهنامهعنوان پايانمعموالً بهاين تحقيقات 

روش  ةبارشده و اطالعات مختصري دردر اين بخش چند نمونه از تحقيقات انجام اند.گرفته
 گردد.هاي تحقيق ارائه ميآماري و يافته ةتحقيق، نمون

،  T، نوع آزمون ربخشكامران نو /ثر بر انگيزش در كاركنان شركت پارس خودروؤعوامل م)1
 .1370سال 

هاي معنوي نسبت به مسائل با اهميت بودن ارزش: اين تحقيق عبارت است از ةفرضي
نفر با استفاده از روش انتخاب  65آماري  ةحجم نمون .مادي در افزايش رضايت شغلي پرسنل

 ةيد فرضيؤم اند. انجام آزموننفري انتخاب گرديده 2300آماري  ةتصادفي ساده از بين جامع
 باشد.اصلي تحقيق مي

زاده احمد ابراهيم/ بررسي ميزان ارضاء نيازهاي انگيزشي كاركنان اداري دانشگاه گيالن)2
مراتبي بودن نتايج تحقيق حاكي از رد سلسله /مازلو ةبر اساس نظريه 1384، اصل فومني

 كاركنان است.
روش تحقيق / پست سمنان ةن اداروري كاركناثير آن بر بهرهأعوامل انگيزشي و ت ةمطالع)3

نفري  142 ةنفر از جامع 72حجم نمونه  نامه است.آوري اطالعات پرسش، ابزار گردميداني
 دينتحقيق ب ةاستفاده شده است و نتيج Tدر اين تحقيق از آزمون  كاركنان پست سمنان.

 وري ارتباط مستقيم وجود دارد.بين عوامل انگيزشي با بهره قرار است:
، رفاهي ستادي برق تهران و عوامل انگيزشي ةمندي كاركنان حوزرسي ميزان رضايتبر)4

وري آنها.ثر بر ارتقاء بهرهؤم
نفر  400آماري  ةنمون باشد.نامه ميآوري اطالعات پرسشابزار گرد .روش تحقيق ميداني

اند. دهنفري كاركنان ستادي برق تهران با روش تصادفي انتخاب ش 2835آماري  ةاز جامع
ثر ؤكننده و مرسنل و متغير هاي تعديلپبين رضايت شغلي  است:دين قرار نتايج تحقيق ب

 دار وجود دارد.ارتباط معني
وري منابع انساني از ديدگاه مديران مياني دانشگاه علوم پزشكي ثر بر بهرهؤعوامل م)5

ت سجادي سال ، حانيه السادا، سيد محمد احسان فرح آباديورديمصطفي اله .اصفهان
ثر بر انگيزش از ديدگاه ؤعامل را از عوامل م 6نفر كه پژوهشگران  99جامعه آماري  89

 باشد.افراد مورد بررسي قرار دادند كه عوامل مربوط بر اساس اولويت به قرار ذيل مي
ساختار  -4 ،فرهنگ سازماني -3 ،خصوصيت فردي -2 ،شيوه و سبك مديريت -1

 .سيستم پاداش -6 و  يكيفضاي فيز -5 ،سازماني
دانشگاه علوم پزشكي  )مالي ثر بر انگيزش كاركنان (اداري وؤمنظور شناخت عوامل مبه

 friedmanآزمون  با استفاده از نفر از كاركنان انجام گرديد. و153روي  تهران تحقيق ذيل بر
test افزار ونرمexcelوspss :نتايج ذيل حاصل گرديد 

.ركنان نيازهاي مالي استترين نيازهاي كامهم)1
.ثرترين روش جهت تشويق كاركنان استؤهاي مالي، مشپادا)2
هاي ترين عامل از عوامل هزينهدرماني مهم ةبيم استفاده از تسهيالت بيشتر در)3

باشد.مستقيم ميغير
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 اتپيشنهاد

 .شود انجام مشابه تحقيق هاسازمان ساير به پرسنل انتقال علت خصوص در�
 نيز بهداشتي و درماني ثر بر انگيزش جهت پرسنلؤابه در خصوص عوامل متحقيق مش�

 .پذيرد انجام
 دانشگاه در تحقيق نتايج وري،بهره افزايش و پرسنل انتظارات و نيازها از  آگاهي منظوربه�

 .شود گرفته كارهب پزشكي علوم هايدانشگاه ساير و تهران پزشكي علوم

 منابع 
 1377چاپ نوبهـار  ،�ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي ،ر سازمانيرفتا، استيفن پي رابينز

.327و  326 ةصفح
 ،، سازمان مديريت از تئوري تـا عمـل چـاپ دوم   مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر

.380 ةصفح ،1373بانكداري ايران  ةسسؤم، -تهران
تهـران  ، ، چاپ اول المرضا معمار زادهمهدي الواني و غ ةترجم ،، رفتار سازمانيمورهد گريفين
.92 ةصفح ،1374چاپ صهبا 

.126-125هاي صفحه، همان ماخذ، رفتار سازماني ،زاده و آرمن مهروژانعباس محمد
.137 ةصفح ،1377تهران انتشارات ترمه ، چاپ اول ،مديريت سازماني ،اصغر مشبكي

.332-335 ةصفح، خذأهمان م ،رفتار سازماني ،استيفن پي رابينز
.39 ةصفح، خذأهمان م، هاانگيزش در سازمان ،محمد علي نايلي

.98-97 ةصفح ،خذأهمان م، رفتار سازماني، مورهد گريفن
.139 ةخذ صفحأهمان م ،مديريت رفتار سازماني ،اصغر مشبكي

خـذ  أهمـان م  ،سازمان مديريت تئوري تا عمـل  ،مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر
.320 ةصفح

خـذ  أهمـان م  ،سازمان مديريت تئوري تا عمـل  ،مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر
.403 ةصفح

خـذ  أهمـان م  ،سازمان مديريت تئوري تا عمـل  ،مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر
.414 ةصفح

.407 ةصفح ،1377 ،استيفن پي رابينز
.1387 ،زهرا نجفي ،هاي انگيزشيبررسي نظريه



 سازي آن مديريت ارتباط با مشتريان و پياده
 ايحرفهدر سازمان آموزش فني و 

 1محمدرضا عليمحمدي سياباني
 2فاطمه جاويد معين

 چكيده 
تواند كمك كند تا مشتريان موجود حفظ سيستم مديريت روابط با مشتري مي

هايي را شامل ها برخي روششوند و مشتريان جديدي جذب شوند. سازمان
يت ارتباط با مشتري، تحليل ارزش مشتري، استراتژي سازماني و ساز و مدير

برند. ميكار هدهد بكارهاي خدماتي كه كارايي ارتباطات مشتري را بهبود مي
براي كسب مشتريان جديد و نگهداشتن  استراتژييك مديريت ارتباط با مشتري 

تا چه  ايحرفهو جاست كه سازمان آموزش فني ناي اصلي ةحال مسئل آنهاست.
ن زمينه تا اياندازه توانسته است ارتباط خود با مشتريانش را مديريت نموده و در

ن راستا ضرورت انجام چنين اي در ثر عمل نموده است؟ؤچه اندازه موفق و م
سازي مدل پياده و مديريت ارتباط با مشتريان ميمدل مفهو ةتحقيقي با اهداف ارائ

بسيار محسوس  ايحرفهريان در سازمان آموزش فني و مديريت ارتباط با مشت
 ةتبريز و با نمون 3و2و1 آماري كارآموزان مراكز ثابت ةپژوهشي با جامع ،لذا، بوده

گيري تصادفي ساده انجام ن مراكز به روش نمونهاي نفر از كارآموزان 500آماري 
از نوع پيمايشي ن تحقيق كه اي دست آمده درگرفته است و با توجه به نتايج به

ثر ارتباط با مشتريان در ؤپيشنهادات اجرايي در خصوص مديريت م ،باشدمي
 ارائه شده است. ايحرفه سازمان آموزش فني و

 
سازي مديريت ارتباط با مديريت ارتباط با مشتريان، پياده كليدي: واژگان

 .ايحرفهمشتريان، سازمان آموزش فني و 
 
 

 
 
 
 

 ،اي استان آذربايجان شرقيي و حرفه، مدير كل آموزش فنارشناس ارشد مهندسي صنايع. ك1
 Email:sia_200@yahoo.com                                                                                                                

                Email:tvto.javid@gmail.comاي تبريز، كارشناس آموزش فني و حرفه . كارشناس ارشد مديريت اجرايي،2
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 مقدمه 
باشد. اعتبار يك گونه فعاليت تجاري اقتصادي ميوفقيت هر سازمان و هرمشتري، رمز م

مدت آن سازمان با مشتريان بنا گرديده است. اعتقاد و عمل روابط بلند ةسازمان موفق، بر پاي
به اصول مشتري مداري، جلب رضايت مشتريان، جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان 

ترين عامل كسب شود. كليدييت سازمان محسوب ميترين موارد در موفققديمي، از اصلي
باشد. سازماني كه يكي از اهداف عملي خدمات مناسب مي ةرضايت و وفاداري مشتريان، ارائ

ريزي نموده باشد، انتظارات و نيازهاي مشتري طرح ةخدمات مناسب بر پاي ةخود را ارائ
 ةخدمات مناسب جز بر پاي ةشد. ارائتواند با تكيه بر ساير اصول تجارت، سازمان موفقي بامي

باشد. گردآوري پذير نميها، امكانات و انتظارات مشتريان امكانشناخت نيازها، عالقمندي
خدمات مناسب، مطابق با  ةصورت يكپارچه، سازمان را در جهت ارائاطالعاتي از اين قبيل به

رساند. و آماري ياري ميهاي تحليلي گزارش ةنيازها و انتظارات مشتريان و همچنين تهي
تواند كمك كند تا مشتريان موجود حفظ شوند و سيستم مديريت روابط با مشتري مي

هايي را شامل مديريت ارتباط با ها برخي روشمشتريان جديدي جذب شوند. سازمان
مشتري، تحليل ارزش مشتري، استراتژي سازماني و ساز و كارهاي خدماتي كه كارايي 

براي  ايبرند. مديريت ارتباط با مشتري استراتژيميكار هدهد بي را بهبود ميارتباطات مشتر
نجاست كه سازمان آموزش اي اصلي ةحال مسئل كسب مشتريان جديد و نگهداشتن آنها است.

ن ايتا چه اندازه توانسته است ارتباط خود با مشتريانش را مديريت نموده و در ايحرفهفني و 
عنوان با توجه به اهميت مشتري به ثر عمل نموده است؟ پسؤه موفق و مزمينه تا چه انداز

ن امر و گستردگي مشتريان فني و اي به CRMكيد أيكي از اركان حياتي يك سازمان و ت
در آموزش  CRMبراي  مينكه تا كنون مدل مفهواي و ضرورت جلب رضايت آنان و ايحرفه

ن اي كارگيري مدتين حجم از مشتريان بهاي براي كار گرفته نشده است وبه ايحرفهفني و 
 ايحرفهنجاست كه سازمان آموزش فني و اي الؤاما س. شودميچنيني يك ضرورت محسوب 

 در راستاي مديريت ارتباط با مشتريان خود چه اقداماتي كرده است؟
د و سعي نمايمين راستا دو هدف عمده را دنبال اي در ايحرفهكل آموزش فني و  ةادار

مديريت ارتباط  ميمدل مفهو ةال مطرح شده در قسمت قبلي پاسخ دهد: الف) ارائؤدارد به س
سازي مدل ب) پياده ،استان آذربايجان شرقي ايحرفهبا مشتريان در سازمان آموزش فني و 

 .استان آذربايجان شرقي ايحرفهمديريت ارتباط با مشتريان در سازمان آموزش فني و 

 ادبيات پژوهش مروري بر
 Customer Relationship Managementمديريت ارتباط با مشتريان برگرفته از عبارت 

شود. مديريت ارتباط با مشتري مفهوم به بوده و با نام مديريت ارتباط با مشتري شناخته مي
هاي مختلفي نسبت جديد مديريتي است، يك رويكرد جديد مديريت مشتريان كه المان

كنند تا ري، نيروي انساني، منابع اطالعاتي و فرايندهاي كاري را تركيب ميهمچون فناو
 . درجه به مشتريان خود دارد 360كسب و كاري خلق كند كه نگاه 
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 كنند:گونه تعريف ميمديريت ارتباط با مشتري را اين 1جرمي گالبرث و تام راجرز

يافتن، توسعه و حفظ  منظور شناسايي، توصيف،هايي كه يك كسب و كار بهفعاليت«
مشتريان وفادار و سودآور سازمان، با تحويل كاال و خدمات مناسب به مشتري مناسب، از 

هاي دهد. سيستماي مناسب انجام ميطريق كانال مناسب، در زمان مناسب و با هزينه
ان ريزي منابع سازمهاي فروش، بازاريابي، خدمات، برنامهمديريت ارتباط با مشتري، فعاليت

(ERP) هاي فناوري و حلو مديريت زنجيره تأمين را از طريق فرايندهاي اتوماسيون، راه
هاي كنند. سيستممنظور ماكزيمم كردن تماس با مشتري تلفيق ميمنابع اطالعاتي و به

كنندگان، كاركنان و ارتباط با مشتري روابط بين سازمان با مشتريان، شركاي تجاري، تأمين
 »كنند.ها را تسهيل ميساير سازمان

اي است كه كسب و كار را مديريت ارتباط با مشتريان يك عنصر عريض و پهناور محاوره
فروش را  ةكند. با وجود اينكه اين عنصر، مسئلدر ايجاد ارتباط با مشتريانش مديريت مي

 گيرد:اي ذيل را در برميهدف قرار داده، اما بيش از آنكه به فروش بپردازد، نكات ريشه
 حفظ مشتري: به حفظ مشتريان فعلي بپردازيم. -
 دست آوريم.كسب مشتري: مشتريان جديدي به -
 بخشي پايين به باالترين سودآوري برسانيم. مشتري: يك مشتري را از سود ةتوسع -
 تمايز مشتري: مشتريان سودآورتر را كانون توجه و رسيدگي قرار بدهيم. -
داري مشتري باشد، چرا كه نگهترين نكته ميمورد فوق مهم حفظ مشتري در بين چهار 

تر از كسب مشتري جديد تخمين زده شده است. رضايت بار ارزانموجود در حدود پنج
مشتري مهم است، اينكه بدانيم  ةها بايد جلب شود و به اين منظور اطالع از تاريخچمشتري

اند. هر شركت يد چقدر رضايت داشتهاند و از اين خرچه محصوالت يا خدماتي را خريده
بايستي در تماس با مشتري آنچنان پافشاري كند تا بتواند نيازهاي جديد او را درك نمايد. 

ها و تعديل نيازهاي مشتريان به شكلي كه بتوان تمامي نيازها را در سازي تماسالبته همسان
 يك قالب گنجانيد، بسيار ضروري است.

ها حيات آن ةرتباط سازمان با مشتري و برعكس، در طول دور) چگونگي ا1-2در شكل (
حيات نمايش داده شده، نمايانگر سه هدف  ةبه تصوير كشيده شده است. چرخ CRMدر 

 اند از:است كه عبارت CRMاصلي 
 ،تر به اورساني مطلوبكسب باالترين درآمد از هر مشتري با درك نيازها و خدمت)1
سازي اطالعات منظور حفظ و ابقاي او توسط يكپارچههمندي مشتري بافزايش رضايت)2

 ،هاي مختلفاز كانال
منظور كارگيري فناوري بهرساني به مشتري با بههاي جذب و خدمتكاهش هزينه)3

 .هامديريت و تحليل فرايندها و داده
 
 
 
 

1. Jeremy Galbreath & Tom Rogers. 
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 سازمان -حيات ارتباطي مشتري ةچرخ .1شكل 

 CRMبندي دسته
CRM شود:به سه نوع اصلي تقسيم مي 

 1عملياتي�
  2تحليلي�
 3مشاركتي�

 
 عملياتي

CRM  عملياتي در واقع بخشي ازCRM طور مستقيم با مشتري در ارتباط است است كه به
 CRMباشد (مانند خدمات پس از فروش). اين بخش از و به اصطالح ويترين سازمان مي

باشد و به عبارت بسيار ضروري مي CRMهايي است كه براي شامل بخشي از درخواست
 سازد.هايش در قبال مشتري آماده ميديگر شركت را براي مسئوليت

مهم در اينجا اين است كه اجزاي اين بخش (مثل خدمات پس از فروش، صورت  ةمسئل
خوبي ادغام شوند. زيرا به CRMهاي موجود در ها، فاكتورها و غيره) بايد با سيستمحساب

 CRMبه عدم ادغام مناسب اين دو بخش  CRMهاي درصد شكست پروژه 77تا  67
 گردد.برمي

1. Operational. 
2. Analytical. 
3. Collaborative. 

سازمان مشتريان

بازار مشتريان
انتخاب

جذب 
 مشتري

 از جديد
بازار

از دست 
 دادن

مشتري

و ابقاي  حفظ
مشتري با ارزش
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 تحليلي

هاي خام در اينجا در اختيار باشد، زيرا داده CRMترين قسمت اين بخش شايد مهم
ها، نتايج گيرند تا پس از پردازش اين دادهتحليلي قرار مي CRMهاي موجود در سيستم

 شتري به تناسب قرار گيرد.حاصله در اختيار سازمان و م
 پردازد:ها در اين حوزه به موارد زير ميتحليل

 به چه نحوي مشتريان كليدي از متفرقه جدا شوند؟
 بندي شوند؟چگونه مشتريان كليدي رتبه

 مشاركتي 
نظر از پردازد. صرفهاي فهم و ارتباط بهتر مشتري ميدر واقع به كانال CRMاين بخش از 

ي ارتباطي مشتري چه باشد (ايميل، نمابر، مركز تلفن، دسترسي به وب، فروش هااينكه كانال
 مستقيم و غيره)، ارتباط با مشتري بايد مد نظر قرار گيرد.

 مطالعات دانشگاهي
خصوص ههاي سراسر جهان بسوي دانشگاه هاي مختلفي ازمدل CRMسازي براي پياده

هاي مختلفي از آن تأكيد دارند. ر يك به جنبههاي آمريكايي ارائه گرديده است كه هدانشگاه
توضيحات مختصري در اين فصل در مورد  CRMهاي مختلف با توجه به اهميت و مدل

  :ها عبارتند ازگردد. اين مدلها ارائه ميآن
 4و مدل گرينبرگ 3؛ مدل گود هو ويكسوم و واتسون2؛ مدل انگ و باتل1مدل واينر

اين  مدلي پايه براي مديريت ارتباط با مشتري ارائه داد. 2001مدل واينر؛ واينردر سال 
مدل بيانگر اين نكته است كه مديران بايستي شناخت كافي از مشتريان داشته باشند و 

(جانكي بنك؛  استفاده نمايند. CRM نماي كاملدور ةبدانند چگونه از اطالعات براي توسع
 باشد:ي) مدل مذكور داري هفت جزء به شرح زير م2005
 هاي مربوط به فعاليت مشتري؛سازي دادهذخيره)1
 تجزيه و تحليل انبار داده؛ )2
يك از مشتريان هدف اينكه كدام ةتحليل (دربار گيري بر اساس نتايج تجزيه وتصميم)3

 گيرند)؛قرار مي
 استفاده از انبار داده براي هدف قرار دادن مشتريان؛)4
 ؛چگونگي برقراري ارتباط با مشتريان هدف)5
 سازي مشتريان؛مسائل مربوط به شخصي)6
 .تريگيري موفقيت برنامه مديريت ارتباط با مشهايي براي اندازهسنجه)7

بيان شده است، همچنين بر اهميت اساسي  CRMلفه حياتي در ؤدر مدل فوق چند م
هاي با اهميت در مورد مشتري از قبيل تعامالت و شود كه شامل دادهپايگاه داده تأكيد مي

1. Winer  
2. Ang and Buttle 
3. Goodhue, Wixom and Watson 
4. Greenberg 
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باشد. هاي بازاريابي ميهاي مشتري، اطالعات تفسيري و پاسخ به محركامالت، تماسمع

، حذف مشترياني كه سودآور 1ارزش حيات مشتري ةمحاسب ةعالوه بر اين، مدل در بر گيرند
، 3)1993(پپرز و راجرز؛  تعامل با مشتريان، 2)2001هامل، راست و لمون؛ نيستند (ذيت

 باشد.شده ميتباطات شخصيايجاد رضايت مشتري و ار
مديريت ارتباط با مشتري را در سه سطح  2002باتل؛ انگ و باتل در سال  مدل انگ و

 انتزاعي زير ارائه دادند:
 ؛. سطح استراتژيك1
 ؛. سطح عملياتي2
 . سطح تحليلي.3

عنوان يك استراتژي اصلي تجاري با رويكردي مشتري به CRMدر سطح استراتژيك، 
با اتوماسيون فرآيندهاي تجاري درهم  CRMيم شده است؛ در سطح عملياتي، محور، ترس

منظور يافتن بينش و حركت به كاوي بهبر داده CRMآميخته شده است و در سطح تحليلي، 
ريزي بازاريابي از طريق استفاده از ابزارهايي مانند درخت سمت فروش متمركز و نيز برنامه

 CRMاي متمركزشده است. در نگرش انگ و باتل، خوشه هاي عصبي وگيري، شبكهتصميم
يك استراتژي اصلي تجاري است كه فرايندهاي دروني و بيروني سازمان را براي ايجاد و ارائه 

هاي مشتري تكيه كند و بر كيفيت باالي دادهبه مشتريان هدف، منسجم و يكپارچه مي
 ) 2005د. (جانگي بنگ؛ نمايداشته و با كمك فناوري اطالعات آن را عملي مي

مدل معماري فني؛ گودهو، ويكسن و واتسن در سال  –مدل گود هو، ويتسن و واتسن 
 را از دو بعد مورد مطالعه قرار دادند: CRMمعماري فني  2002
 . بعد تحليلي؛1
 . بعد عملياتي.2

ايي از است عالوه بر كاربرده CRM در بعد تحليلي، انباره داده كه از اجزاي مهم فناوري
قبيل مديريت برنامه، تجزيه و تحليل درصد مشتريان از دست رفته تجزيه و تحليل سودآوري 

توان براي ها مينمايند؛ از اين دادههاي تاريخي را نيز نگهداري ميمشتري مشتري، داده
كاوي استفاده نمود. در ) و دادهOLAP( 4آمار، فرايندهاي تحليلي آنالين ةدهي، تهيگزارش

صورت هاي موجود در نقاط تماس داخلي از قبيل وب، مركز تلفن و.... بهد عملياتي، دادهبع
 گردد.يكپارچه ذخيره مي

)؛ گرينبرگ سه نوع مديريت ارتباط با مشتري را CRMمدل گرينبرگ (انواع فناوري 
مشتري نمايد كه عبارتند از: مديريت ارتباط با مشتري عملياتي، مديريت ارتباط با ارائه مي

 تحليلي و مديريت ارتباط با مشتري مشاركتي.

 مطالعات بازار
طلبد كه مشتري در مقابل انتخاب خود كسب رضايت مشتري توسط سازمان اين را مي

باالترين ارزش ممكن را دريافت كند و با اين امر، سياست حفظ مشتري فعلي و جذب 

1. Life Time Value 
2. Zeithaml, Rust, and Lemon 
3. Peppers and Rogers 
4. Online Analytical processing  
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از  ي نيست. ارزش يك فراوردهمشتري جديد محقق گردد، اما در عمل كار به اين سادگ

خيزد. هنگامي كه شما در مورد معيارهاي ارزشي يك تلويزيون هاي خريدار برميمطلوبيت
طور كامل با هاي خريداران در آمريكا، هندوستان و ايران بهكنيد، مطلوبيتبررسي مي

اوت از هاي متفيكديگر متفاوت است. تفاوت گروه سني و گروه درآمدي خريداري مجموعه
هاي اصلي خريداران بايست مطلوبيتدهد. براي تحليل نياز بازار ميها را شكل ميمطلوبيت

گيري و انتخاب كننده در تصميمترين عامل تعيينها مهمخوبي شناخته شود. اين مطلوبيتبه
 آيد.شمار ميخريدار به
مشتريان مورد نظر را هاي اصلي كنند تا مطلوبيتگران بازار به مديران كمك ميتحليل

بشناسند و براساس آن راهكار رقابتي خود را بنا نهند. اين كار اهميت بسيار زيادي دارد و در 
رايانه  ةصورت تشخيص ناصواب، ممكن است حتّي به نابودي شركت بينجامد. شركت سازند

درتمند گذاري سنگين براي طراحي ريزپردازنده قبا انجام يك سرمايه» 1ديجيتال«به نام 
ها ايفا كند، اما آنچه در اي را در تأمين نياز بازار ريزپردازندهاميدوار بود كه نقش عمده 2آلفا

درصد سهم  91درصد سهم بازار ريزپردازنده در مقابل  2/0عمل حاصل شد تنها دستيابي به 
آور بود. اين شكست راهبردي، شركت پرسابقه و نام 3رقيب پر قدرت خود يعني شركت اينتل

هاي بازار، روش ةبازار و سپس ورشكستگي سوق داد. براي مطالع ةديجيتال را به حاشي
گذارد، اما همواره هاي گوناگوني را در اختيار ميمتعددي وجود دارد. فنون آماري نيز تحليل

هاي اصلي ترين دستاورد، مشخص كردن تعداد محدود و در عين حال مؤثري از مطلوبيتمهم
ها است. در مطالعات بازار به سراغ مشتري نوعي تعيين ضرايب ارجحيت مابين آن خريدار و

شناسد. در ها را ميداند و مطلوبيتروند، زيرا معتقدند كه تنها اوست كه معيارها را ميمي
آيد و ابزار سريع و كارآمدي همچون هاي نظرسنجي به ميان ميها و فرماينجا پاي مصاحبه

اي در سطح جهان مابين نظرسنجي گسترده ،شود. به اين ترتيبگرفته ميكار اينترنت به
ها قادر هستند تا با گردد، اما آيا اين روشپذير ميها امكانكنندگان و واسطهمشتريان، توزيع

هاي آنان پي ببرند؟ متأسفانه اين كار چندان گيران انتخابگر به مطلوبيتپرسش از تصميم
داند، اما اين موضوع به هاي خود را ميهترين كسي است كه مطلوبيتساده نيست. خريدار ب

ها را به سادگي بيان كند. فرايندي كه هنگام تواند آناين مفهوم نيست كه او مي
گيرد، حتّي توسط خود او صورت ناخودآگاه در مغز انسان انجام ميگيري و انتخاب، بهتصميم

گردد. هاي ذهني انسان باز مياين امر به محدوديت نيز به سادگي قابل ارائه نيست. دليل
صورت ذهني بر مبناي ارجحيت گيري را بهانسان قادر نيست كه معيارهاي متعدد تصميم

مرتب كرده و بازگويي كند. اين كار مانند ضرب كردن ذهني دو عدد چند رقمي، پيچيده 
هاي حجيم و پيچيده محدود است. واقعيت اين است كه ظرفيت ذهن انسان در انجام فرايند

(قواعد سرانگشتي) بهره  ايكنندهنه موارد از قواعد سادهگوباشد. ذهن انسان در اينمي
آوري بار محاسباتي را كاهش جويد و به اين ترتيب با توجه به شرايط خاص به طرز اعجابمي

طور كامل خريد بهسازد. اما شرايط مصاحبه با شرايط داده و آن را متوجه قواعد اصلي مي

1. DEC. 
2. ALPHA. 
3. INTEL. 
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ها و نامهپرسشهاي ذهني در پاسخ به تواند از اين قابليتشونده نميمتفاوت است و مصاحبه

گيران دهد كه نظرسنجي از تصميمگران بازار استفاده كند. اين امر به ما هشدار ميتحليل
ه جاي هدايت، تواند بباشد و ميهاي معتبر، خطرزا ميها و متدولوژيبدون استفاده از روش

عنوان گيران را بههاي اثربخش نظرگيري از تصميمها روشكننده باشد. اين واقعيتگمراه
هاي علمي قرار داده است. تالش محققان اين هاي تحقيق و نوآوريترين زمينهيكي از مطرح

ايي هاي او را شناسها براي ارتباط با ذهن انسان و تشخيص مطلوبيتاست كه مؤثرترين شيوه
پس از مطالعات متعدد  ،گذارد. لذاكنند. هر دستاورد جديدي، ردپايي از اين تالش برجاي مي

 گردد:ميمدل پژوهشي تحقيق به صورت ذيل تاييد 

 شناسي روش
هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد، اتخاذ چه بايد توجه داشت 

تر به پاسخ براي پرسش تحقيق مورد تر و ارزانسريع، ترآسان، ترهايي او را هر چه دقيقشيوه
تحقيق از نوع ميداني است و ، ن تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسياي رساند. درمينظر 

چرا كه ، اسنادي و پيمايشي قرارداده است ،پژوهشگر روش تحقيق خود را بر مبناي توصيفي
مديريت ارتباط با مشتري  ميدل مفهومنظور رسيدن به ممحقق درصدد بررسي و تحقيق به

بايد توجه داشت كه تحقيق . سازي آن برآمده استو پياده ايحرفهدر آموزش فني و 
مورد نظر يا موضوع  ةمنظور توضيح دقيق و نظامدار وقايع و خصوصيات جامعتوصيفي به

في مورد هاي توصيآوري دادهگونه تحقيقات براي جمعناي. گيردميمورد عالقه صورت 
، پيمايش، مطالعات سرشماري ،از طرف ديگر. )1380،گيرند (ايزاكمياستفاده قرار 
هائي از سري پژوهش ايو مشاهده ايمصاحبه ،اينامهپرسشهاي ، بررسيمينظرخواهي عمو

، و كرلينجه 1370، نراقينادري و سيف(  شودميهستند كه در آنها از روش توصيفي استفاده 
 . )188ص ، 1374

منظور هاي اوليه بهآوري دادهجمع ةترين شيومتداول، يابيتحقيقات پيمايشي يا زمينه
، هاهائي را در مورد نگرشتوانند دادهميها يابيزمينه. انجام تحقيقات بازاريابي است

شناخت تملك و ديگر موضوعات ، رفتارهاي نيت شده، رفتارهاي گذشته، باورها، احساسات
كار بردن منابع و هروش اسنادي با ب ،)215ص ، 1382، تال و هاوكينز( اهم آورندتوصيفي فر

از آنجايي كه در اين  ،ها، مقاالت و نشريات مشهود است. همچنينمآخذ گوناگون مثل: كتاب
مورد مطالعه استفاده شده  ةو توزيع و تكميل حضوري آن در نمون نامهپرسشتحقيق از ابزار 

 گردد.پيمايشي محسوب مي جزء تحقيقات ،است
 مينكه مدلي مفهوايموضوع تحقيق بود و با توجه به، آماري ةاولين مبنا در انتخاب جامع

 مدلي ةكار نشده بود و لزوم ارائ ايحرفهبراي مديريت ارتباط با مشتريان در آموزش فني و 
ا آموزش فني و ن راستايمحقق در ،لذا، محسوس بود سازي آن كامالًچنيني و پيادهناي

عنوان قلمرو مكاني تحقيق در نظر گرفته و سپس با استان آذربايجان شرقي را به ايحرفه
ن سه مركز اي است كارآموزان دو و سه ريت كارآموزان مربوط به مراكز يك،نكه اكثاي توجه به

 . آماري تحقيق در نظر گرفته شد ةعنوان جامعبه
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نفر با توجه به ضوابط  500آماري مذكور تعداد  ةعاز جام، پس از تعيين محيط پژوهش

 . عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدندبه، گيري و با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونهنمونه
اضافه دادن به گروهي براي  الزم به ذكر است جهت جلوگيري از اريب بودن (شانس

شانس برابر در انتخاب ، مورد نظر آماري ةنكه هر فرد از جامعاي ) و نيز برايانتخاب شدن
 . گيري تصادفي ساده استفاده شده استداشته باشد از روش نمونه

يك ، آوري اطالعات مورد نيازمنظور گردهاي تحقيق و بهجهت پاسخگويي به پرسش
ن اي هاي مربوط به هر متغير مشخص و سپس بر اساسابتدا شاخص. تهيه گرديد نامهپرسش
 نامه طرح گرديد.ت پرشساالؤس، هاشاخص
االت محاسبه ؤمنظور بررسي روائي ساختاري صرف همساني دروني سن پژوهش بهاي در

چنين مشخص گرديد كه ، نامهپرسشهاي الؤشده و از طريق بررسي وضعيت هر يك از س
گردد و بدين ترتيب مين نامهپرسشاالت موجب افزايش چشمگير در ضريب اعتبار ؤحذف س

مورد استفاده از همساني دروني خوبي بر  ةنامپرسشهاي الؤنتيجه گرفت كه س توانمي
ضريب آلفاي كرونباخ  ةاز روش محاسب نامهپرسشجهت بررسي پايائي . خوردار هستند

هاي مختلفي براي سنجش پايائي وجود دارد كه روش ،در مجموع )فرمول زير(  استفاده شد
 ةمقايس، هاي همتافرم، باز آزمون –پايائي از طريق آزمون  ةتوان به محاسبمياز جمله آنها 

 . )412-408صص  1383، تال و هاوكينز(اشاره كرد دهنده داخلي و امتياز
صورت طيف ليكرت طراحي شده و در واقع از نوع سنجش به نامهپرسشنكه اينظر به

 . است 1رونباخاعتبار ضريب آلفاي ك ةترين روش براي محاسبمناسب ،باشدمينگرش 
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االتؤتعداد سآلفاي كرونباخ

9/0 37 
 

برابر  )الوس 37( نامهپرسششده براي كل دهد كه ضريب آلفاي محاسبهمينتايج نشان 
توان نتيجه مي، بيشتر است 70/0شده از نكه ضرايب پايائي محاسبهايبا توجه به .است 90/20

 . باشدميمورد استفاده از پايائي تحقيقي الزم برخوردار  ةنامپرسشگرفت كه 

 گيري وثبات واعتبار، دقت اندازه از منظور سنجش اعتبارو روايي پرسشنامه ازاهميت بااليي برخورداراست،: آلفاي كرونباخ .1
آلفاي كرونبـاخ همـواره    .شودازروش آلفاي كرونباخ براي سنجش اعتباراستفاده ميspss براي همين در  باشد.پايايي آن مي
كند.االت را اثبات ميؤباشد ميزان پايايي س7/0از اگر اين عدد بزرگتر. باشد دتوانمي 1و0عددي مابين 

 .صورت پذيرفته است SPSSافزار شده انجام محاسبات فوق با استفاده از نرمهاي گردآوريبا توجه به داده 2.
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 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 
اساس داده هاي گردآوري شده  بر ،گرددمين بخش فرضيات تحقيق بررسي و ارزيابي اي در

يا رد فرضيات به آزمون گذاشته  تأييد) SPSS( افزار آماريآماري و از طريق نرم ةاز جامع
 . شودمي

 ايحرفهشناسايي و توصيف در آموزش فني و  ة: كار آموزان از نحوآزمون فرض اول
 سزايي دارد. هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و
 ايحرفهشناسايي و توصيف در آموزش فني و  ةآموزان از نحو: كار(H0) فرض صفر
 سزايي دارد. هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤت من امر در مديرياي رضايت ندارند و

 ايحرفهشناسايي و توصيف در آموزش فني و  ةآموزان از نحو: كار(H1) فرض تحقيق
كه در صورت  سزايي داردهثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و

 . شودمييد أيرد فرض صفر فرض تحقيق ت
 

 توصيف و شناسايي سازمان ارزيابي. 1جدول 

 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا 

 خيلي بد
5 4 3 2 1 

شده مطابق با نيازها و هاي طراحيآيا آموزش 1
 5 4/344/282/239 احتياجات آموزشي شناسايي شده است؟

4/374/266/262/64/3محتواي دوره دارند؟ آيا فراگيران توجيه مقدماتي از 2
ي نسبت به شركت در دآيا درخصوص درخواست فر 3

132/9 8/2528 24 خاص اقدام صورت گرفته است؟ ةدور
 

 توصيف و شناسايي سازمان ةشاخص آماري جهت ارزيابي مرحل. 2جدول 
خطاي معيار ميانگينمعيار انحرافميانگينتعداد 

 03836/0 5006960/385774/0توصيف و شناسايي سازمان
 

 ايجدول آزمون تي يك نمونه .3ل جدو

 
 3مقدار آزمون = 

 سطحآزاديةدرج تي
داريمعني

 اختالف
 ميانگين

 %95اطمينان  ةفاصل
 براي اختالف

 ترينپايين باالترين
و  توصيف

شناسايي 
 سازمان

144/18499 000/0 69600/07714/0 6206/0 
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 تفسير
در صورتي  ،) استفاده شده استايگزينه 5( طيف ليكرت از نامهپرسشنكه در ايتوجه به با

 تأييد H1 رد و فرض H0باشد فرض  μ <3شود و اگر مييد أيت H0فرض  ،باشد μ ≥3كه 
در صورتي كه سطح  ،بنابراين .باشدمي 3خواهد شد و به عبارتي ديگر مقدار آزمون ما 

يجه ترد و در ن H0باشد فرض  3باشد و ميانگين ما بيشتر از  0,05داري ما كمتر از معني
داري ما صفر و ميانگين نكه در فرض اول سطح معنيايبا توجه به .باشدميصحيح  H1فرض 

 ،بنابراين .شودميييد أت H1در نتيجه فرض صفر ما رد و فرض  ،باشدمي 3بيشتر از 
 CRMميدر مدل مفهو 2و  1ة ديگر مرحل عبارتشناسايي و توصيف و به ةآموزان از نحوكار

ثر ارتباط با مشتريان لزوم ؤرضايت دارند و در جهت مديريت م ايحرفهدر آموزش فني و 
مديريت ارتباط با مشتري در آموزش فني و  ميتوجه به مراحل مختلف در مدل مفهو

ن مراحل اي از هريك از ايحرفهجلب رضايت كارآموزان و مشتريان آموزش فني و  ايحرفه
 . باشدميامري ضروري 

 ايحرفهها در آموزش فني و تجزيه و تحليل داده ةكارآموزان از نحو :آزمون فرض دوم
 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و

 ايرفهحها در آموزش فني و تجزيه و تحليل داده ةكارآموزان از نحو :(H0)فرض صفر 
 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت ندارند و

 ايحرفهها در آموزش فني و تجزيه و تحليل داده ةكارآموزان از نحو :(H1)فرض تحقيق 
سزايي دارد كه در صورت هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت مايرضايت دارند و

 . شودمي تأييدفرض تحقيق  فرض صفر رد
 

 ارزيابي نيازسنجي و تحليل .4جدول 

 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا 

 خيلي بد
5 4 3 2 1 

4/1 6/406/288/236/5 هاي آموزشي مشخص شده است؟آيا اهداف دوره 1
هاي آموزشي كنندگان در دورهآيا به سطوح شركت 2

4/3 4/374/266/262/6 شود؟ميتوجه 

آموزشي متناسب با نياز افراد درنظرگرفته ةمدت دور 3
2/222/118/8 8/2730 شده است؟

4 
آيا سازمان نسبت به طراحي دوره از موارد قابل 

عنوان ورودي طراحي استفاده بيني بهپيش
 نمايد؟مي

6/216/3033 11 8/3

هاي طرح آيا سازمان فزآيندي نسبت به خروجي 5
2/288/282/322/86/2 نمايد؟ميمدرس انتخاب  درس

8/244/326/344/48/3گيرد؟ميآيا تحليل استفاده از منابع آموزشي انجام  6
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 هاتجزيه و تحليل داده ةشاخص آماري جهت ارزيابي مرحل. 5جدول

خطاي معيار ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد 
 3547/0 5006993/379322/0هاتجزيه و تحليل داده

 
 ايجدول آزمون تي يك نمونه. 6جدول 

 
 3مقدار آزمون = 

 ةدرج تي
 آزادي

سطح 
 داريمعني

اختالف 
 ميانگين

براي  %95فاصله اطمينان 
 اختالف

 ترينپايين باالترين
تجزيه و 
 6296/0 7690/0 69933/0 000/0 714/19499هاتحليل داده

 تفسير
در صـورتي   ،) استفاده شـده اسـت  ايگزينه 5( از طيف ليكرت نامهپرسشنكه در ايتوجه به با

 تأييـد  H1 رد و فرض H0باشد فرض  μ <3شود و اگر مي تأييد H0فرض  ،باشد μ ≥3  كه
كـه سـطح   در صـورتي  ،بنـابراين  .باشـد مـي  3خواهد شد و به عبارتي ديگر مقدار آزمـون مـا   

يجـه  ترد و در ن H0باشـد فـرض    3و ميانگين ما بيشـتر از  باشد  0,05داري ما كمتر از معني
داري ما صفر و ميـانگين  نكه در فرض دوم سطح معنيايبا توجه به .باشدميصحيح  H1فرض 

 ةكار آموزان از نحو ،بنابراين .شودميييد أت H1فرض صفر ما رد و فرض  ،باشدمي 3بيشتر از 
در آمـوزش فنـي و    CRMميدر مدل مفهو 3 ةحلها و به عبارت ديگر مرتجزيه و تحليل داده

ثر ارتباط بـا مشـتريان لـزوم توجـه بـه مراحـل       ؤرضايت دارند و در جهت مديريت م ايحرفه
جلـب رضـايت    ايحرفهمديريت ارتباط با مشتري در آموزش فني و  ميدر مدل مفهو مختلف

 . باشدميامري ضروري ن مراحل اي از هريك از ايحرفهكارآموزان و مشتريان آموزش فني و 
ريـزي آموزشـي در آمـوزش فنـي و     طراحي و برنامه ةكارآموزان از نحو :آزمون فرض سوم

 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و ايحرفه
ريـزي آموزشـي در آمـوزش فنـي و     طراحي و برنامه ةكارآموزان از نحو :(H0)فرض صفر 

 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت ندارند و ايهحرف
ريزي آموزشي در آمـوزش فنـي و   طراحي و برنامه ةكارآموزان از نحو :(H1)فرض تحقيق 

سـزايي دارد كـه   هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و ايحرفه
 .  شودمي تأييدصفر فرض تحقيق  در صورت رد فرض

 
 طراحي ةارزيابي مرحل . 7جدول

 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا 

 خيلي بد
5 4 3 2 1 

6/314/228/102/5 30 آموزشي ةطول دور 1
6/8 8/336/314/196/6 ساعت اجراي آموزشي 2
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 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا 

 خيلي بد
5 4 3 2 1 

2/1 4/352/404/198/3 آموزشيميمحتواي عل 3
 6 6/406/344/198/4 ي عملي آموزشيمحتوا 4
4/0 2/1 4/6 22 70 مربيميسطح توان عل 5
4/0 4/1 6 8/654/4 سطح توان عملي مربي 6
2/2 8/436/276/208/5 مناسب بودن تجهيزات 7
8/2 2/358/324/218/7 به اندازه بودن مواد مصرفي 8
 شده مطابق با اصول وطراحيي هاآيا آموزش 9

4/1 2/368/334/222/6 است؟ميفنون عل
2/2 8/367/314/228/6 روز و كاربردي هستند؟ها بهآيا آموزش10
2/292/298/248/8 32ها به نحو مناسب طراحي شده است؟آيا آموزش11

 
 ريزيطراحي و برنامه ةشاخص آماري جهت ارزيابي مرحل .8جدول 
خطاي معيار ميانگينانحراف معيارميانگينتعداد 

 2978/0 5000464/466394/0ريزيطراحي و برنامه
 

 ايجدول آزمون تي يك نمونه. 9جدول 

 
 3مقدار آزمون = 

 ةدرج تي
 آزادي

سطح 
 داريمعني

اختالف 
 ميانگين

براي  %95اطمينان  ةفاصل
 اختالف

 پايين ترين باالترين
طراحي و 
 برنامه ريزي

137/
35 496 000/0 04645/1 1050/1 9879/0 

 تفسير
در صورتي  ،) استفاده شده استايگزينه 5( از طيف ليكرت نامهپرسشنكه در ايتوجه به با

 تأييد H1 رد و فرض H0باشد فرض  μ <3شود و اگر مي تأييد H0فرض  ،باشد μ ≥3كه 
صورتي كه سطح در  ،بنابراين .باشدمي 3خواهد شد و به عبارتي ديگر مقدار آزمون ما 

يجه ترد و در ن H0فرض  ،باشد 3باشد و ميانگين ما بيشتر از  0,05داري ما كمتر از معني
داري ما صفر و ميانگين نكه در فرض سوم سطح معنيايبا توجه به .باشدميصحيح  H1فرض 

 ،بنابراين .شودميييد أت H1در نتيجه فرض صفر ما رد و فرض  .باشدمي 3بيشتر از 
 ميدر مدل مفهو 4 ةعبارت ديگر مرحلريزي آموزشي و بهطراحي و برنامه ةوزان از نحوكارآم

CRM  ثر ارتباط با مشتريان ؤرضايت دارند و در جهت مديريت م ايحرفهدر آموزش فني و
مديريت ارتباط با مشتري در آموزش فني و  ميلزوم توجه به مراحل مختلف در مدل مفهو
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ن مراحل اي از هريك از ايحرفهموزان و مشتريان آموزش فني و جلب رضايت كارآ ايحرفه

 . باشدميامري ضروري 
هاي آموزشي در آموزش فني و اجراي دوره ةكارآموزان از نحو :آزمون فرض چهارم

 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و ايحرفه
 ايحرفههاي آموزشي در آموزش فني و اجراي دوره ةن از نحوكارآموزا :(H0)فرض صفر 
 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت ندارند و

هاي آموزشي در آموزش فني و اجراي دوره ةكارآموزان از نحو :(H1)فرض تحقيق 
سزايي دارد كه ها مشتريان نقش بثر ارتباط بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و ايحرفه

 . شودمي تأييدفرض صفر فرض تحقيق  در صورت رد
 ارزيابي اجرا. 10جدول 

 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا خيلي 

 بد
5 4 3 2 1 

8/1 2/338/152/4 45 شروع به موقع دوره 1
8/1 4/464/352/132/3 هاشروع به موقع كالس 2
4/3 8/2 2/526/2417 سئولينبرخورد م 3
2/0 4/114/1 31 56 مطالب ةارائ ةنحو 4
2/4 8/314/322/254/6 كتب استفاده از معرفي و 5
4/0 4/358/358/154/2 رعايت استاندارد 6
2/0 8/2 2/632/256/8 موقع دركالسبه حضور 7
بيني شده آيا تكنولوژي آموزشي مناسب پيش 8

2/1 6/284/318/7 31 است؟

آيا محتواي آموزشي توسط مديران چك شده  9
 6/334/282/228/114 است؟

 آيا براي انتقال يادگيري جو مناسبي وجود10
4/2 8/4 21 8/4328 دارد؟

 

 هاي آموزشياجراي دوره ةشاخص آماري جهت ارزيابي مرحل .11جدول 
نگينخطاي معيار مياانحراف معيارميانگينتعداد 

 2843/0 5001134/463574/0هاي آموزشياجراي دوره
 ايجدول آزمون تي يك نمونه. 12جدول 

 
 3مقدار آزمون = 

ة درج تي
 آزادي

معني سطح
 داري

 اختالف
 ميانگين

براي  %95فاصله اطمينان 
 اختالف

پايين ترين باالترين
هاي دورهاجراي

 0575/1 1693/1 11340/1 000/0 161/39499 آموزشي
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 تفسير

كه در صورتي ،) استفاده شده استايگزينه 5( از طيف ليكرت نامهپرسشنكه در ايتوجه به با
3≤ μ فرض  ،باشدH0 3شود و اگر مي تأييد> μ فرض  ،باشدH0 رد و فرض H1 تأييد 

ه سطح معني در صورتي ك ،بنابراين .باشدمي 3خواهد شد و به عبارتي ديگر مقدار آزمون ما 
رد و در نيجه فرض  H0باشد فرض  3باشد و ميانگين ما بيشتر از  0,05داري ما كمتر از 

H1  داري ما صفر و ميانگين نكه در فرض چهارم سطح معنيايباشد با توجه بهميصحيح
 ،بنابراين .شودميييد أت H1در نتيجه فرض صفر ما رد و فرض  ،باشدمي 3بيشتر از 

 ميدر مدل مفهو 5 ةهاي آموزشي و به عبارت ديگر مرحلاجراي دوره ةنحوكارآموزان از 
CRM  ثر ارتباط با مشتريان ؤرضايت دارند و در جهت مديريت م ايحرفهدر آموزش فني و

مديريت ارتباط با مشتري در آموزش فني و  ميلزوم توجه به مراحل مختلف در مدل مفهو
ن مراحل اي يك از از هر ايحرفهيان آموزش فني و جلب رضايت كارآموزان و مشتر ايحرفه

 . باشدميامري ضروري 
 ايحرفـه ها در آمـوزش فنـي و   آزمون و ارزشيابي دوره ةكارآموزان از نحو :آزمون فرض پنجم

 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و
 ايحرفـه هـا در آمـوزش فنـي و    آزمون و ارزشـيابي دوره  ةكارآموزان از نحو :(H0)فرض صفر 

 سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت ندارند و
 ايحرفـه ها در آموزش فنـي و  آزمون و ارزشيابي دوره ةكارآموزان از نحو :(H1)فرض تحقيق 

سزايي دارد كه در صـورت  هشتريان نقش بثر ارتباط با مؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و
 . شودمي تأييدفرض صفر فرض تحقيق  رد

 ارزشيابي ارزيابي آزمون و . 13جدول 

 االتؤسرديف
شرايط موجود ازخيلي خوب تا 

 خيلي بد
5 4 3 2 1 

تاچه اندازه تدريس مطابق با استاندارد پيش  1
8/48/1 8/396/3419 رود؟مي

د تاچه اندازه موجبات ايختهكه آمو ايحرفه 2
4/174/278/304/1311 اشتغال شما را فراهم كرده است؟

مني و بهداشتي رعايت اي ه اندازه اصولچ تا 3
2/34/1 2/412/3123 شود؟مي

ثرؤعالقه م ايجاد هاي مراكز تاچه اندازه درآموزش 4
6/344/356/196/88/1 است؟

هاي مناسب ها از روشآيا براي اجراي آموزش 5
2/382/316/218/78/0 شود؟مياستفاده 

2/48/0 6/424/2923آيا مجري آموزشي ازفناوري الزم برخورداراست؟ 6
آيا آموزش ديدگان فرصت مناسب براي كاربرد  7

4/222/102/3 2/2737 يادگيريشان دارند؟
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 ارزشيابيآزمون و  ةشاخص آماري جهت ارزيابي مرحل. 14جدول 

خطاي معيار ميانگينانحراف معيار ميانگينتعداد 
 3920/0 87658/0 9074/3 500آزمون و ارزشيابي

 

 ايجدول آزمون تي يك نمونه. 15 جدول

 
 3مقدار آزمون = 

ة درج تي
 اختالف داريمعنيسطحآزادي

 ميانگين
 %95فاصله اطمينان 

 براي اختالف
نپايين تري باالترين

 و آزمون
90743/09844/08304/0 000/0 148/23499ارزشيابي

 

 تفسير
كه در صورتي ،) استفاده شده استايگزينه 5( از طيف ليكرت نامهپرسشنكه در ايتوجه به با
3≤ μ فرض  ،باشدH0 3شود و اگر مي تأييد> μ  باشد فرضH0 رد و فرض H1 تأييد 

در صورتي كه سطح  ،بنابراين .باشدمي 3زمون ما آار خواهد شد و به عبارتي ديگر مقد
يجه ترد و در ن H0باشد فرض  3باشد و ميانگين ما بيشتر از  0,05داري ما كمتر از معني

داري ما صفر و نكه در فرض پنجم سطح معنيايبا توجه به .باشدميصحيح  H1فرض 
 ،بنابراين .شودميييد أت H1فرض در نتيجه فرض صفر ما رد و  ،باشدمي 3ميانگين بيشتر از 

در مدل  6 ةهاي آموزشي و به عبارت ديگر مرحلآزمون و ارزشيابي دوره ةموزان از نحوآكار
ثر ارتباط با ؤرضايت دارند و در جهت مديريت م ايحرفهدر آموزش فني و  CRM ميمفهو

مشتري در آموزش مديريت ارتباط با  ميمشتريان لزوم توجه به مراحل مختلف در مدل مفهو
ن اي از هريك از ايحرفهجلب رضايت كاراموزان و مشتريان آموزش فني و  ايحرفهفني و 

 . باشدميمراحل امري ضروري 
هاي آماري مختلف مورد آزمون ةوسيلدر بخش آمار استنباطي فرضيات تحقيق به

 ) آمده است.1ول (اي از نتايج آزمون فرضيات در جدسنجش و آزمون قرار گرفتند كه خالصه
 خالصه نتايج آزمون فرضيات .1جدول

ردپذيرش فرضيات تحقيق
 رضايت دارند و ايحرفهشناسايي و توصيف در آموزش فني و  ةكار آموزان از نحو

 * سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي
رضايت دارند ايحرفهش فني و ها در آموزتجزيه و تحليل داده ةكارآموزان از نحو

 * سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي و
 ايحرفهريزي آموزشي در آموزش فني و طراحي و برنامه ةكارآموزان از نحو

 * سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي رضايت دارند و
رضايت  ايحرفههاي آموزشي در آموزش فني و اجراي دوره ةحوكارآموزان از ن

 * سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي دارند و
رضايت  ايحرفهها در آموزش فني و آزمون و ارزشيابي دوره ةكارآموزان از نحو

 * سزايي دارد.هثر ارتباط با مشتريان نقش بؤن امر در مديريت ماي دارند و
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 گيري بحث و نتيجه

ثر ارتباط با مشتريان و با توجه به تحقيقات ؤبا حمد و سپاس الهي در راستاي مديريت م
كشور  ايحرفهمداري سازمان آموزش فني و پيشرفت و رشد و مشتري ةگرفته در دهصورت

 ايحرفهي فني و هاعنوان متولي اجراي آموزشوابسته به وزارت كار و امور اجتماعي به
 ن كه هدفاي با توجه به نمايد.مينترنتي اجرا اي صورتهاي آموزشي را بهنام استاني دورهثبت

مهارت افراد شاغل  ءآموزي افراد فاقد مهارت و ارتقاجاد بستر الزم جهت مهارتاي ن سازماناي
آموزشي مراكز  هايدر بخش ايحرفههاي آموزش فني و دوره ،باشدميدر حرف مربوطه 

پادگان و صنايع در مقاطع زماني مختلف در قالب  ،زندان ،روستايي ،شعب شهري ،ثابت
هاي مختلف منظور تربيت نيروي كار ماهر مورد نياز بخشالمللي بهاستانداردهاي ملي و بين

آزاد  ايحرفههاي فني و خدمات و كشاورزي كشور توسط مراكز آموزشي و آموزشگاه، صنعت
فراهم نمودن فرصت برابر  ،ثر ارتباط با مشتريانؤحال در راستاي مديريت م شوند.ميا اجر

رساني و تسهيل در انجام امور اطالع ،هان نوع آموزشاي مندي ازبراي متقاضيان جهت بهره
نام براي ثبت ةويژ ةكه بدين منظور دفترچ آموز امري ضروري استنام و پذيرش مهارتثبت

راحتي و با توجه به توانند بهمينام گردد و داوطلبان عالقمند به ثبتمي هر سال تدوين
 نام نمايند.هاي مورد نظر خود ثبتنترنتي در دورهاي اطالعات دفترچه به صورت

ثر مديريت ارتباط با مشتريان در آموزش فني ؤشود جهت اجراي مميپيشنهاد  ،همچنين
  :دموارد ذيل مد نظر قرار گير ايحرفه و
به روز و  ،هاي آموزشي مشخصثر ارتباط با مشتريان اهداف دورهؤدر جهت مديريت م�

صورت كامالً عملي و تغييرات و تحوالت تكنولوژي و به، همسو با نياز هاي بازار كار
 . كاربردي طراحي شوند

مربيان و مديران ، در تدوين اهداف آموزشي حتماً از نظرات و پيشنهاد كارشناسان�
 . استفاده شود مينظر محلي و بوي و اساتيد صاحبآموزش

آموزشي از كارآموزان و مربيان  ةآموزشي و طي اجراي هر برنام ةدر پايان هر دور�
 .انتقادات آنها حتماً ترتيب اثر داده شود، به پيشنهادات، هاي الزم صورت گرفتهسنجينظر

رايگان جهت بهتر نمودن خذ اطالعات درست و أچرا كه مشتريان بهترين منابع جهت 
 . باشندميخدمات و كيفيت آن ة ارائ ةنحو

 ارتباطات بيشتري با دانشگاه و صنعت برقرار شود تا همسوئي الزم با نيازهاي بازار كار و�
تري صورت هاي دقيقهاي آموزشي كارآموزان صورت گيرد تا نيازسنجيپركردن خأل

 برقرار شود. ايحرفهفني و ثرتري با مشتريان آموزش ؤگيرد و ارتباطات م
بهتر است كه در تهيه و تدوين استانداردهاي مهارتي و محتواهاي آموزشي به مواردي �

) 3 ،اصول و قوانين هر علم، ) مفاهيم2 ،رغبت و توانايي كارآموزان، ) ميزان عالقه1چون 
با  ) انطباق6 ،روز بودن موضوع) تازگي و به5 ،) توالي مطالب4 ،ساخت علوم مختلف

) دقت در زمان اجراي آموزشي مد 7 و كارجويان و كارآموزان، نيازهاي واقعي كارآموزان
 . نظر قرار گيرند

صالحيت  ،چه بيشتر مشتريانهاي آموزشي و رضايت هرچه بيشتر دورهوري هربهره جهت�
اساس كارايي و  هاي فني و بربررسي صالحيت ةمربيان تحت نظارت كميت ايحرفه
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هاي اساس ارزيابياتفاق بيفتد و بر ايصورت دورهن ارزيابي بهاي ارزيابي شود و اثربخشي

 . هاي ضمن خدمت طراحي شوندهاي تربيت مربي و دورهدوره ،گرفتهصورت
 ايحرفههاي فني وحتماً مديران آموزشي از افرادي باشند كه آشنايي كافي به حرفه�

ريزي و الزم در امر برنامه ةراي تخصص و تجرببه امور مديريتي واقف بوده و دا ،داشته
 مديريت آموزشي باشند.

حتماً به روز و منطبق با نيازهاي آموزشي  ايحرفه تجهيزات مراكز آموزش فني و�
هاي استاني تحقق يابد ها و ظرفيتكارآموزان بوده و اعتبار تجهيزات با توجه به پتانسيل

تواند نقش مين امر اي يريشان را تكميل نمايند وتا كارآموزان هر چه بهتر بتوانند يادگ
ثر ؤو در نهايت مديريت م ايحرفهسزايي در جلب رضايت مشتريان در آموزش فني و هب

 ارتباط با مشتريان داشته باشد.
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 عملكرد ارتقاء در نگريآينده بر كيدأت با دوركاري، مزاياي
 سازماني

 1واثق رضا احمد
 2اماني سعيد

 3رسولي حسين

  4صادقي مينو
 چكيده

 موجب شود،مي حاصل هاانسان زندگي بر تاريخ گذر در كه تكنولوژيكي و نگرشي تغييرات
 از يكي عنوانبه 5اريدورك است. گرديده آنها كاري و زندگي هايروش در تحول بروز

 رويكردي نيازمند اداري، نوين يهاسيستم دستاورد آخرين و اداري تحول ةگانده محورهاي
 از نوين ايشيوه عنوانهب دوركاري .است كار انجام يهاشيوه و منابع افراد، مديريت در نوين
 و اجراست حال در مختلف، كشورهاي و هاسازمان در كه هاستمدت شغلي، وظايف انجام
 از بسياري .باشدمي جديد الگوي ناي كردن تجربه درحال تازگي به نيز ما كشور اداري نظام

 در و دور راه از را خود كارهاي بتوانند پيمانكاران و كارمندان كه هستند عالقمند هاسازمان
 به كاري، وريبهره افزايش بر عالوه امر ناي رسانند. انجام به سازمان از خارج فيزيكي فضاي

 همه از و متخصص نيروهاي جذب براي كار شرايط كردن فراهم شغلي، منديرضايت
 براي كاريدور مزاياي .انجامدمي انرژي منابع در جوييصرفه و انرژي مصرف كاهش ترمهم

 هايسازمان و هاشركت از بسياري و است فراوان بسيار محيط و جامعه ،افراد ،هاسازمان
 مصرف در جوييصرفه باعث تواندمي بالقوه طوربه دوركاري .گيرندمي بهره آن از دنيا زرگب

 تواندمي حتي ،شود روحيه و وريبهره افزايش و هاآالينده كاري،كاهش فضاي بنزين،
 از خارج انساني نيروي استعدادهاي يا و كشور از خارج شغلي هايفرصت از استفاده موجب
 كاركنان براي هم و كارفرمايان براي هم دور راه از كار گردد. هافعاليت جامان براي كشور
 و پژوهش مروري، مقاله ماهيت بنابر مطالعه، اين در .دارد همراه به چندجانبه منافع

 قرار مطالعه و بررسي مورد آن، مختلف ابعاد و دوركاري پيرامون شدهانجام تحقيقات
 نگري،آينده با دوركاري، مزاياي شناسايي ضمن تا شوديم تالش مقاله اين در گيرد،مي

 ارائه سازماني عملكرد ارتقاء هدف با فرآينددوركاري اجراي بهبود جهت الزم راهكارهاي
 به كه باشدمي پيمايشي-توصيفي مطالعه، مورد هايپژوهش در تحقيق، روش گردد.

 پردازد.مي فمختل ابعاد در دوركاري يندآفر منظم و واقعي-عيني توصيف
 

 .دور راه از كار اداري، تحول سازماني، عملكرد نگري،آينده دوركاري، :يكليد واژگان

:ARV_1390@yahoo.com Email     اي استان مركزي،ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفهكارشناس .1
Email:Saeidamani89@yahoo.com  اي استان مركزي،حرفه پشتيباني، اداره كل آموزش فني و معاون اداري و .2
 اي استان مركزي،آموزش فني و حرفهكل  ةرئيس مركز آموزش و سنجش امام مهدي(عج)، ادار .3

Email:anjesh@markazitvto.ir 
 اي استان مركزي،كل آموزش فني و حرفه ةآموزش خواهران حضرت زهراء(س)، ادار رئيس مركز 4.

Email:arak_kh@markazitvto.ir                                                                                                             
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 مقدمه
 موجب شود،مي حاصل هاانسان زندگي بر تاريخ گذر در كه تكنولوژيكي و نگرشي تغييرات

 ريجيتد ورود با بيستم قرن اواسط از گردد.مي آنها كاري و زندگي هايروش در تحول بروز
 برقراري امكان .شد حاصل كار و زندگي ةشيو در جديدي تغييرات اطالعات عصر به جوامع

 ترتيب بدين .گرديد فراهم مختلف جغرافيايي فواصل از هافعاليت و اطالعات تبادل مراودات،
 سيدي( .شد فراهم واحد مديريت با الملليبين و مليتي چند هايشركت تشكيل امكان

 )1390،الجورديو
 يا تمام دهدمي اجازه كاركنان به كه دارد، وجود كار انجام روش به راجع انتخاب يك
 از ،شانخانه از توانندمي افراد يعني دهند انجام كاري محيط از خارج را كارشان از قسمتي

 را كاريشان وظايف ديگري كار محل از يا شانخانه نزديكي در دور راه از ارتباط مركز يك
 منابع مديران )1388 قليچ، باتمان از نقل به 2004 سپتامبر ،كانكشنز ةمجل( ندده انجام

 آورده ارمغان به را زير سازماني و فردي مزاياي توانندمي دور راه از كار به توجه بذل با انساني
 ةبهين انتخاب در هاسازمان قدرت :سازند فراهم را مديران و كاركنان رضايت موجبات و

 به نياز يابد،مي اهشگكار يهامحل حد از بيش شلوغي يابد،مي افزايش كار نيروي
 يابدمي كاهش كاركنان غيبت يابد،مي كاهش طويل و عريض ادارات و بزرگ يهاساختمان

 اضطراري و فوري يهانياز به پاسخگويي براي بيشتري قدرت هاسازمان ،)%60حدود در(
 تسهيل بسپارند، دور راه از شاغالن به را كارشان از سمتيق توانندمي چون ،داشت خواهند

 كاري ةپروژ كل رفتن لو امكان كاهش و گيرند انجام مخفيانه صورتبه بايد كه اموري انجام
 )1388 ،قليچ باتمان( وريبهره افزايش باشد،مي دوركاري مزاياي جمله از نظر، مورد
 شاغل به كه است كار ةشيو نوعي اي سازماندهي روش ةبلك نيست، شغل يك وركاريد
 تجهيزات گوناگون انواع از استفاده با كار محل در حضور به نياز بدون دهدمي اجازه

 بيشتري پذيريانعطاف با سنتي هايبروكراسي از دور به را خود ايحرفه وظايف الكترونيكي،
 ةپيشرفت دنياي در .اردد بسياري مزاياي دوركاري كه باورند اين بر نظرانصاحب .دهد انجام
 و اطالعات فناوري ةتوسع با و است كردن كار مدرن هايروش از يكي دوركاري امروز

 (گروه است گسترش و توسعه حال در سرعت به مربوطه امكانات شدن فراگير و ارتباطات
 بزرگ، هايسازمان گيريشكل و صنعتي عصر به ورود با )7ص:1389 مديريت، متخصصان

 بزرگ، هايسازمان ةادار جمله آن از .گشت پديدار نيز اجتماعي و سازماني التمعض برخي
 پايين سطح و پشتيباني باالي يهاهزينه ناكارآمد، و غيرمنعطف بروكراسي بروز موجب

 و سوخت زياد مصرف هوا، آلودگي نظير مشكالتي درگير جوامع اجتماعي، سطح در وريبهره
 و نوجوانان و كودكان در اجتماعي هويتيبي بروز و والدين دگيخانوا هاينقش كاهش انرژي،

 ،الجوردي و سيدي( .شد سازمان ماشين ةدندچرخ يهادندانه عنوانبه افراد گرفتن قرار
 تعاريف .شد گرفته كاربه 1نيلز توسط دوركاري اصطالح بار اولين براي 1973 سال در )1390

 در .هستند مفهوم ناي وجوه از يكي بر ناظر يك هر كه تاس شده ارائه دوركاري از مختلفي
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 تكنولوژيكي يهازمينه بهبود با كه داندمي كار انجام از متفاوت ايشيوه را دوركاري تحقيقي

 چهآن عنوانبه كار منظر، ناي از. است گرديده مطرح اطالعات فناوري گيريكاربه افزايش و
. شودمي تبيين نمايند، مراجعه جاآن به موظفند افراد كه جايي عنوانبه نه و شود انجام بايد

 يك توانمي را دوركاري )1390بيگي، و خاني سام از نقل به1998 پرلسون، و داونپورت(
 يهاهزينه و شانفيزيكي محل مينأت يهاهزينه كاهش جهت در هاسازمان براي استراتژي

 ة)پديد1390بيگي، و خاني (سام دانست خصمش مكان يك در افراد حضور با مرتبط
 .است جالبي موضوع محققان و كاركنان براي و دارد هاسازمان براي زيادي مزاياي دوركاري

 كنند.مي استفاده دوركاري از جهان سرار در كارمندان از توجهي قابل تعداد اكنونهم كه چرا
 )1391 ديگران، و شاهبندرزاده(

 ،شد انجام دورراه كاركنان از گروهي با ارتباط در 1999 الس در كه ايمطالعه طي 
 و وريبهره در تغيير عدم آنان درصد 42، وريبهره افزايش آنها از درصد 47 كه شد مشخص

 167 ةشمار ،شرق ةروزنام( اندكرده تجربه را خود كاري وريبهره در كاهش آنان درصد 10
 بيشتر، وريبهره بر درصد 31 ديگري پژوهش در ،همچنين .)1388قليچ، باتمان از نقل به

 اندبوده معتقد خود كاري وريبهره كاهش به درصد 6 و وريبهره در تغيير عدم به درصد 56
 بين وريبهره افزايش دهدمي نشان ديگر آمارهاي طورهمين .اندنداده پاسخي نيز درصد 7 و

 )1388 قليچ، باتمان از نقل به ،Telework America urvey,2000( است. %40 تا 10%
 ءبقا امكان ييهاسازمان تنها افزون،روز رقابت و تكنولوژي سريع تغييرات به توجه با

 قرار خود كار دستور در كاركنان خالقيت از استفاده با را وريبهره ارتقاء كه داشت خواهند
 براي مساعد محيطي خود، نكارمندا از برخي كردن كاردور با توانندمي هاسازمان .دهند

 از خارج را خود خدمات تواندمي كه دوركار كارمند .آورند وجودبه افراد خالقيت شكوفايي
 و رفت به مربوط مسائل حذف دليل به دهد، ارائه الكترونيكي، نظام از استفاده با كاري محيط
 دستمزد شدن ينجايگز همچنين و موقعبه حضور براي روحي فشار و هاترافيك آمدها،

 كار به را خود خالقيت ةقو توانندمي فيزيكي، كار ساعت اساسبر نه شده انجام كار اساسبر
 براي و دارد هاسازمان براي زيادي مزاياي 1دوركاري ةپديد )1390،انصاري و ميكاظ( بگيرند

 در رمندانكا از توجهي قابل تعداد اكنونهم چراكه است جالبي موضوع محققان و كنانركا
 بيش )1391( ديگران و شاهبندرزاده پژوهش در .كنندمي استفاده دوركاري از جهان سراسر

 مقاله 20 آنها بودن تكراري غير و مقاالت بودن جديد شاخص دو حسب بر مقاله 40 از
 مدلي در و شناسايي دارند اشاره دوركاري يهامزيت بر كه ييهاشاخص و شده انتخاب
 مزيت و مديريت ،هزينه ،كاركنان محور چهار شدهمعرفي مدل در .است يدهگرد معرفي
 و شاهبندرزاده( .اندشده شناسايي دوركاري يهامزيت ترينمهم عنوانبه محيطيزيست

 و تحوالت كنوني، دنياي در روزافزون شتاب با ارتباطات و اطالعات عصر )1391،فر درخشان
 همچون اينوظهوركننده يهاپديده و است زده رقم را ينيبپيش غيرقابل يهادگرگوني
 ،بنابراين .است آورده ارمغان به خود با را ... دانش اقتصاد و دانش مديريت مجازي، مديريت

 خود به گذشته به نسبت تريرنگ پر مفهوم خدمات ةارائ در سرعت و كيفيت دقت، به توجه
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 فناوري پيامدهاي از صحيح گيريبهره با تا تالشند در هاسازمان اساسناي بر .است گرفته
 مبتني كه دانايي محوريت با انساني يهاسرمايه بر تكيه با دوركاري طرح همچون جديد عصر

 ةجامع براي را روشن ايندهيآ است، مديريت با توأم كارآفريني و نوآوري و ابداع برخالقيت،
 )1390،مقصودي و نيفي(ح بكشند تصوير به خود

 .است اطالعاتي، فناوري حاضر عصر در پديده ترينآفرينتحول و ترينمهم ترديدبي
 تمام رسانياطالع و ارتباطي ارزان و سريع يهاسيستم از استفاده سبببه اطالعات فناوري
 فناوري ناي كاربردهاي جمله از است، داده قرار خود ةسيطر و نفوذ تحت را زندگي يهاعرصه

 قابل ميزان به اشتغال حاضر حال در كهيطوربه است، اشتغال ةحيط در آن از فادهاست
 تحول ناي مصاديق از يكي .است هگرفت قرار فناوري ناي كاربرد ثيرأت تحت ايمالحظه

 است. دوركاري عنوان تحت كاركردن جديد ةشيو جاداي اشتغال، ةزمين در شدهجاداي
 ارتباطات و اطالعات فناوري بر متكي كه است فعاليتي اريدورك )1384،فتحيان و خنجري(

 جديد كار محل ناي و رسد انجام به كار واقعي محل از خارج محلي در بعضاً يا و كامالً و بوده
 ماريو(. باشدمي متصل يكديگر به الكترونيكي ارتباطي تجهيزات طريق از كار اصلي محل با

 متون و هاطرح از استفاده رسدمي نظربه )2010بورگدرف، و بروكمن ينريشهاو برگ اشتابن
 امور انجام صدددر كه شودمي افرادي خالقيت شكوفايي موجب دوركاري طرح نظير مختلف
 نحو به زمان از حال زمان تغييرات با متناسب تا هستند جديد يهاشيوه به خود و هاسازمان
 اطالعاتي فرا ابزار با و خدمات و نقل و حمل يهاهزينه كاهش با و كنند استفاده احسن

 را خود سازمان و خود اهداف ...) و ارتباطات و اطالعات آوريفن اطالعات، آوريفن مجازي،(
 )1390ديگران، و حنيفي( نمايند محقق

 جاداي و گذاريسرمايه دوركاري، ةتوسع و جاداية زمين در مسأله تريناساسي
 جاداي يهاهزينه با مقايسه در هاهزينه ناي البته كه است اطالعاتي و مخابراتي هايزيرساخت

 باالي نرخ گرفتن نظر در با .است ناچيز بسيار و...) كشاورزي صنعتي، دفتري،( سنتي مشاغل
 و جاداي براي سازيزمينه و دوركاري جوان، نسبتاً جمعيتي بافت و راناي در موجود بيكاري

 نوين شغلي هايفرصت جاداي و بيكاري نرخ كاهش راهكارهاي از يكي عنوانبه آن، ازياندراه
 گيرد قرار امر مسئولين توجه مورد بايد كشور، بيكاران افزايش به رو و عظيم خيل جهت

 به كه است افراد شغلي وظايف انجام در نوين ايشيوه1كاريدور )1390ديگران، و شبيري(
 طيف امروزه و شده سنتي ادارات و دفاتر جايگزين مخابراتي و ايرايانه اداوات ،ICT مدد

 والنئمس و مديران تا گرفته معمولي اپراتورهاي از مختلف افراد و مشاغل از ايگسترده
 ةعرص در ICT كاربرد عيني تبلور دور راه از كار ،واقع در .گيردمي بر در را ارشد اجرايي
 )1380،اصغري و صدقي( باشدمي افراد براي نوين شغلي يهافرصت جاداي منظور به اشتغال
 پيرامون شدهانجام تحقيقات و پژوهش مروري، ةمقال ماهيت بنابر مطالعه، اين در

 تالش مقاله اين در است. گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد آن، مختلف ابعاد و دوركاري
 بهبود جهت الزم راهكارهاي نگري،آينده با دوركاري، مزاياي شناسايي ضمن تا شودمي

 گردد. ارائه سازماني عملكرد ارتقاء هدف با فرآينددوركاري اجراي
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  مطالعه مورد منابع انتخاب و بررسي روش
 پيرامون شدهانجام تحقيقات و هاپژوهش مقاالت، مروري، ةمقال ماهيت بنابر مطالعه، اين در

 تالش مقاله اين در است، قرارگرفته مطالعه و بررسي مورد آن، مختلف ابعاد و دوركاري
 بهبود جهت الزم راهكارهاي نگري،آينده با دوركاري، مزاياي شناسايي ضمن تا شودمي

 در تحقيق، روش گردد. ارائه سازماني عملكرد ارتقاء هدف با دوركاري فرآيند اجراي
 يندآرف منظم و واقعي ،عيني توصيف به كه باشدمي توصيفي موردمطالعه، هايپژوهش

 روش از استفاده با نيز هاپژوهش از برخي در است. شده پرداخته مختلف ابعاد در دوركاري
 در همچنين و بوده آن هايمزيت ترينمهم به دستيابي دنبال به آن، يهاشاخص به دهيوزن

  .است شده ارائه دوركاري از ثرأمت سازماني، ابعاد از هاييمدل نيز موارد برخي

 اهيافته
 و خانواده و كار بين مشخص مرز ايجاد )،1390( ديگران و سيدي ةمطالع نتايج اساس بر

 خانوادگي، حمايت .هستند دوركاري موفقيت براي حياتي عوامل از خانوادگي حمايت ايجاد
 خانه در وي كاري زمان به احترام و دوركار فرد به منحصر هايچالش از خانواده اعضاي درك

 و دوركاري رضايت ،زندگي-كار كيفيت با دوركاران از خانوادگي حمايت .شودمي شامل را
 و سيدي نقل به 2002 همكاران، و (هاينس دارد مستقيم ارتباط سازمان با ارتباط

 به بايد ابتدا طرح اين اجراي از قبل دوركاري مشكالت رفع براي هاسازمان )1390ديگران،
 اين كارشناسان و شناسانروان نظرات از استفاده و سازيگفرهن ةوسيلبه مشكالت اين رفع
 كارائي و اثربخشي كاهش باعث مشكالت اين از ناشي يهاتنش و هااسترس زيرا .بپردازند امر

 از طرح اين رويپيش لئمسا به جانبههمه توجه با بايد امر مسئولين شد. خواهد كارمندان
 سيدي( سازند. عملي را آن سپس و سنجيده را آن عواقب و كرده پرهيز آن اجراي در تعجيل

 )1390،الجوردي و
 كردن كار دور با توانندمي هاسازمان )1390( انصاري، كاظمي، پژوهش نتايج به توجه با
 كارمند .آورند وجودبه افراد خالقيت شكوفايي براي مساعد محيطي خود، كارمندان از برخي

 ارائه الكترونيكي، نظام از استفاده با كاري محيط از خارج را خود خدمات تواندمي كه دوركار
 به حضور براي روحي فشار و هاترافيك آمدها، و رفت به مربوط مسائل حذف دليل به دهد،
 كار ساعت اساس بر نه شدهانجام كار اساسبر دستمزد شدن جايگزين همچنين و موقع

 و شاهبندرزاده تحقيق ةنتيج با مطابق .بگيرند كار به را خود خالقيت ةقو توانندمي فيزيكي،
 از استفاده با و اخير ةرسيد چاپ به مقاالت در دوركاري مزاياي ةمطالع با )،1391( ديگران

 نيز آخر در و بوده آن يهامزيت ترينمهم به دستيابي دنبال به آن شاخص به دهيوزن روش
 مقاله 40 از بيش ،خصوص ناي در است. شده ارائه يدوركار از ثرأتم سازماني ابعاد از مدلي
 تكراريغير و مقاالت بودن جديد شاخص دو حسب بر و گرفته، قرار مطالعه و بررسي مورد
 يهامزيت بر كه ييهاشاخص ،راستا همين در .است شده انتخاب مقاله 20،آنها بودن

 محور 4 مدل ناي در .است هيدگرد معرفي مدلي در و شناسايي دارند اشاره دوركاري
 دوركاري يهامزيت ترينمهم عنوانبه محيطيزيست مزيت و مديريت ،هزينه ،كاركنان

 .اندشده شناسايي
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 بسيار هستند شاغل هردو كه والديني و هاخانواده از دسته آن براي خصوصاً دوركاري

 توانندمي والدين خانه در دوركاري ديگر عبارت به يا و خانه در كاركردن با .است توجه جالب
 انجام به را شغلي وظائف همزمان و نموده پيگيري را فرزندان تربيت و نيازها، ساده راهي از

 كارهاي و خانه كارهاي بين تعادل كه باشند مراقب بايد فقط مقام اين در دوركاران .رسانند
 و برگ (اشتابن .نگردند ستهناخوا روحي فشار و استرس دچار تا نمايند برقرار را اداري

 .شودمين وارد دوركار كارمند به زيادي فشار كار، شخصي زمانبندي ةواسطبه )1389 ديگران،
 مسئول و است خود رئيس تقريباً دوركار گيرد،مي انجام جبري ةقو بدون و ترتراح كار

 .گذاردمين ارفش تحت را او مافوق يا رئيس مستقيم كنترل ،اين بر عالوه .خويش كاركرد
 وقت و دارد بيشتري بيكاري اوقات نسبت همان به ،رساند اتمام به را خود كار زودتر هرچه

 و خشنودترند دوركاران غالب دليل همين به .گذردمين بطالت به اداره همانند بيكاريش
ة نزمي در مسأله تريناساسي )1389 ديگران، و برگ اشتابن(. كنندمي پيدا بيشتري ةانگيز

 كه است اطالعاتي و مخابراتي هايزيرساخت جاداي و گذاريسرمايه دوركاري، ةتوسع و جاداي
 كشاورزي صنعتي، دفتري،( سنتي مشاغل جاداي يهاهزينه با مقايسه در هاهزينه ناي البته
 جمعيتي بافت و راناي در موجود بيكاري باالي نرخ گرفتن نظر در با .است ناچيز بسيار و...)

 راهكارهاي از يكي عنوانبه آن، ازياندراه و جاداي براي سازيزمينه و دوركاري جوان، نسبتاً
 بيكاران افزايش به رو و عظيم خيل جهت نوين شغلي هايفرصت جاداي و بيكاري نرخ كاهش
 )1390ديگران، و شبيري( گيرد. قرار امر مسئولين توجه مورد بايد كشور،
 از متأثر سازماني هايمؤلفه از بسياري ابتدا )1391( ديگران و درزادهشاهبن پژوهش در

 2005 سال از رسيده چاپ به مقاالت از ،آيدمي حساب به آن هايمزيت از كه دوركاري
 در هامؤلفه ناي تمامي است. شده گردآوري باشد،مي مقاله 20 جمعاً كه تاكنون ميالدي
 اند.شده ذكر هاآن نتشارا سال و منبع ذكر با 1 ةشمار جدول
 

 سازماني هايمؤلفه و ابعاد بر دوركاري تأثير .1 جدول
 شاخصسال نويسندهرديف

 وري،بهره افزايش آلودگي، كاهش مالي، جوييصرفه افزايش2011 ازگرتورتكن 1
 كاركنان رضايت افزايش

 بن ام فوزي 2
 سازمان ساختار2011  علي

 ترافيك و نقل و حمل هشكا2010  ريواندپاول 3
 هوا آلودگي كاهش2010  يميني بي 4

 محمدرضا 5
1390  عباسي

 مهارت ةتوسع وري،بهره افزايش ها،هزينه در جوييصرفه
 به خدمات ةارائ بهبود پذيري،انعطاف خودآموزي، صورتبه

براي آن هايهزينه و تردد زمان كاهش انگيزه، تقويت مشتريان،
 در اختالل كاهش كار، بهبود براي هاييفرصت جاداي سازمان،
 در مشاركت خانوادگي، زندگي و كار در تعادل جاداي زندگي،
 حجم كاهش پذير،انعطاف اداري كار ساعات محلي، ةجامع
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 و اشتغال ةگستر افزايش زيست، محيط با دوستي ترافيك،
 خاص مشكالت با افراد براي كار به دسترسي كار، هايفرصت

 خواجه انتاب 6
1389  نصيري

 افزايش روحيه، رفتن باال هوايي، و آب دشوار شرايط بر غلبه
 آمار افزايش ساختمان، و زمين قيمت كاهش وري،بهره

 ارتباطات، افزايش كار، در حضور عدم امر در كاهش استخدامي،
 مديريت ةتوسع

 باتمان 7
1388  ثارايقليچ،

 نيروي ةبهين انتخاب در نسازما قدرت افزايش سازماني: بعد از
 هايساختمان به نياز كاهش كار، محل شلوغي كاهش كار،

 پاسخگويي، افزايش كاركنان، غيبت كاهش طويل، و بزرگ
 وري،بهره افزايش مخفيانه، امور تسهيل

رفت كاهش مكاني، و زماني هايمحدوديت كاهش فردي: بعد از
 خانواده، به رسيدگي افزايش و آن از ناشي ةهزين و آمد و

 ـ اقتصادي مزاياي جا، هر در كار و شغل انتخاب حق گسترش
 و راهسازي كاهش هوا، آلودگي ترافيك كاهش اجتماعي،
 رشد كاهش معلوالن، براي كاري موقعيت جاداي بزرگراه،

 بزرگ شهرهاي جمعيت
 افزايش كار، محل به نسبت خانه در كاري ساعات افزايش2009 مكفدريز پل 8

 شدگي طرد و تنهايي ساحسا

2008جورهي هيوك 9
كمتر، آزاد وقت و بيشتر كار سنتي، ارتباط الگوهاي رفتن بين از

و حمل زمان كاهش طوالني، مسافت در ارتباط و شهر گسترش
 ماشين) توسط شدهپيموده مسافت( DVT و هزينه و نقل

 مثبت اقتصادي آثار2008 فالچر ديويد10
 زمان در عملكرد كارفرما، جذابيت سبز، آغاز كاركنان، وريبهره2008 پيرس.ايجان11

 عملكرد هزينه بحران،

 كودوكوال12
2008 سابرهمانيم

 كاهش كار، كيفيت افزايش وري،بهره افزايش مدير: براي مزايا
 هواي برآوردن كار، از پزشكي ترك و غيبت كاهش مخارج،

 كارمند نگهداري و استخدام پاك،
 آمد، و رفت زمان و كاري استرس كاهش كارمند: براي يامزا

 خانواده به رسيدگي معلوالن، براي فرصت جاداي
 صدور كاهش اداري، فضاي كاهش سوخت، مصرف كاهش2008 روس استفان13

 روحيه افزايش وري،بهره افزايش كربن،
 انرژي مصرف و هوا آلودگي كاهش2007 روس كرت14
 يرسال ماردنه15

افزايش ترافيك، كاهش مالي، جوييصرفه تجاري، مزيت افزايش2006  كار
 كاري ساعات

 رضايت پذيري،انعطاف خانوادگي، زندگي و كار در تعادل ايجاد2006 سيها ام ساميا16
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 هواي برآوردن وري،بهره افزايش مالي، جوييصرفه كاركنان،
 ترافيك كاهش پاك،

 ارنست الن17
 فردي استرس كار، و خانواده ضادت2006  كسك

 ـ اج اي.اناس،18
 اداري و كاري فضاي به شدهداده اختصاص هزينه كاهش2006  جي.ارهي

زمان كار، پذيريانعطاف كارها، كيفيت افزايش كاركنان، عملكرد2006 شخار سندهيا19
 كاري زندگي كيفيت كاري، استرس ارتباطات،

 جرالد20
 خانوادگي زندگي و كار در تعادل ايجاد2005  كاواناق.اف

 بر دوركاري اثرات بررسي جهت مدلي ةارائ )،1391(رف درخشان،حميد،شاهبندرزادهمنبع:
 .سيستم و صنايع مهندسي ملي همايش سومين ،سازماني ابعاد بهبود

 
 تعامل و رابطه بهتر تبيين براي )،1390( نيري و اميري مطالعات نتايج اساس بر

 ،نفعانذي تئوري از: عبارتند كه تئوري سه از مشتريان متفاوت سطوح با دوركار يهاسازمان
 صاحبان تئوري اساس بر .است شده استفاده ستد و داد يهاهزينه تئوري و كارگزاري تئوري
 رد و گرفته قرار توجه كانون در آنان با تعامل و نفعانذي پژوهش ناي در نفعان)،(ذي سهام

 دوركاري، در آنها فراروي يهاچالش آنان، از كدام هر براي دوركاري مزاياي به راستا ناي
 تعامل در ،ديگر طرف از .است شده پرداخته آنان بر دوركاري بلندمدت و كوتاه پيامدهاي

 متعددي نفعانذي با ما كه زماني همچنين و دوركاران با كارفرمايان و دوركار يهاسازمان
 منافع تحقق دنبال به هركدام كنند،مي همكاري مشترك فعاليت يك در كه شويممي برورو

 داد به تمايل نفعانذي نكهايبراي است؛ مخالف ديگران منافع با گاهي كه هستند خود فردي
 داد يهاهزينه و كارگزاران تئوري شوند. مطمئن منافعشان مينأت از بايد باشند، داشته ستد و
 كارفرمايان لهأمس ناي پيرامون نگراني امروزه .دارند الؤس ناي به دادن پاسخ در يسع ستد و
 هم گران بسيار مديران براي كه كنترل و اطالعاتي يهاسيستم بيشتر چههر طراحي به را

 .است داده سوق ،شودمي تمام
 سطح در است. بررسي قابل ملي و سازماني فردي، مختلف سطوح در دوركاري اثرات

 در و بود خواهد دوركار فرد براي ييهاخصيصه و هاويژگي احراز مستلزم دوركاري فردي
 خواهد پي در را مطلوبي نتايج فرد، خانوادگي و كاري زندگي بين تعادل جاداي دليل به نهايت
 در ولي است استرس كاهش و زندگي كيفيت ارتقاء كارايي، ارتقاء شامل نتايج ناي. داشت

 سطح در. باشد داشته دنبال به نيز را فرد شغلي ضعف يا انزوا موجبات تواندمي حال عين
 تا را خود يهاهزينه تواندمي سازمان حمايتي، يهامكانيزم و هاسياست طريق از سازماني

 ناي در پيشرو سازمان يك عنوانبه را مطلوبي تصوير آن بر عالوه و دهد كاهش خوبي حد
 ممكن افراد روي بر كنترل توان كاهش با كه است حالي در ناي. دهد نشان خود از حوزه
 ةزمين در مشكالتي و نشوند حاصل خوبي به هاسازمان از انتظار مورد نتايج و هاخروجي است
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 جاداي و سازيفرهنگ طريق از ملي سطح در نمايد. بروز هاآن براي هماهنگي عدم

 ةحوز در توانمي كارآمد و جامع صحيح، مقررات و قوانين وضع نيز و الزم يهازيرساخت
 نيز جامعه ميعمو سالمت آن بر عالوه و بود شاهد را توجهي قابل بهبودهاي محيطيزيست
 خيالي ةجامع يك سوي و سمت به جامعه تغيير و اجتماعي روابط كاهش .يافت خواهد ارتقاء

 2000،باروچ( بود. خواهد ملي سطح در دوركاري گسترش نامطلوب نتايج از صرف مجازيِ و
 )1390ديگران، و خاني سام از نقل به

 براي كه دانست برد - برد استراتژي يك توانمي را دوركاري كلي حالت در ،بنابراين
 از برخي )2009(تسكين، است. مزايايي واجد جامعه يهابخش ساير حتي و كارفرما كارمند،

 .اندشده داده نشان زير جدول در خالصه صورتبه مزايا ناي
 

 )1390ديگران، و خاني سام از نقل به ،1999 (كاالنال، دوركاري مزاياي. 2جدول
 طريق از مزايا 

هاسازمان
 به دستيابي كوچك، نهادهاي سيسأت

 درآمدي ةشبك ايجاد جديد، بازارهاي
 جهاني ستد و داد قابليت، منابع

 به دسترسي بهبود ، ورود موانع كاستن
 سازمان چابكي و ،كوچكي بازار

ةمحدود از خارج -نرمال ساعت از خارج بهتر دهيسرويسمشتريان
 نرمال

كارفرمايان
 

 و وريبهره بردن باال ،هاهزينه كاهش
 يهاجاييهجاب كاهش كيفيت، بهبود

 كارمندان براي جذابيت ايجاد، كاركنان
 سازماني جديد آرايش ايجاد جديد،

كاهش شركت، ةتوسع براي نياز كاهش
 انجام در اخالل كاهش ،خالي ميزهاي
 سفرهاي مشكالت كاهش، كارها

 كار، از غيبت ،كاهششهري
 پذيريانعطاف بيشتر، منديرضايت

 بيشتر

كارمندان
 

 بردن باال هزينه، و استرس زمان، ةذخير
، كاركنان شغلي رضايت و انگيزش

 ناتوان، ركنانكا يهاقابليت از استفاده
 در استراحت خانوادگي، روابط بهبود

 دلخواه زمان

 بيشتر شهري،كنترل سفرهاي كاستن
شغلي يهافرصت محيط، انتخاب، زمان

 انسجام حفظ پذيري،انعطاف، متفاوت
 ارتباطات و اطالعات فناوري توسط

 خلقكار، مكان محدوديت بردن بين از رشد به ،كمكهاناهماهنگي اصالح منطقه
 اشتغال از جديدي نوع

 و ترافيك فرسودگي، آلودگي، كاهش محيط
 شهري خارج سفرهاي تعداد كاستن ازدحام

 اقتصاد
 بيشتر وريبهره ملي

 از جلوگيري كار، در وريبهره افزايش
 شهري، سفرهاي در وقت اتالف

، كاري جديد يهاگروه سودمندي
 آموزش بودن روزتربه



                                              انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

647 
 ناي. است ضروري عامل چهار ،همزمان حضور ثرؤم صورت هب دوركاري تحقق براي 

 :سازمان الكترونيكي، صورت به آن انجام قابليت و كار ماهيت :شغل از: عبارتند عوامل
 متعددي عوامل دارندةبر در :خانواده و خانه دوركارها، به مديريت اعتماد و سازماني فرهنگ

 ها،ارزش ،هانگرش تناسب :فرد كار، امانج امكانات نيز و خانوادگي روابط كيفيت چون
 ضروري و الزم دوركاري تحقق براي فوق عوامل گرچه .دوركاري با فرد نيازهاي و هنجارها
 همچون بيروني اتفاق يك و نمايند عمل امر ناي در پيشران عنوانبه توانندمين اما هستند،
 تحقق براي جدي محرك عنوانبه تواندمي ازدحام و ترافيك بحران يا و انرژي شديد بحران

 )1390وديگران، خاني سام از نقل به 2000، باروچ( رود. شماربه آن
 هزينه كاهش دوركاري براي انگيزه تنها اگر .باشد كاركنان انتخاب بايد هميشه دوركاري

 ،داننرسيده توافق به دوركاري قرارداد بندهاي و شرايط مورد در مدير و كارمند اگر يا و است
 باعث كه عواملي ترينمهم از يكي شود.مي تبديل ناموفق و مدت كوتاه ةتجرب به دوركاري

 فرهنگ و قراردادي مصوب چارچوب يك فقدان است، شده دوركاري رشد شدن كند
 به دادن انگيزه و جديد كارمندان استخدام امكان هاسازمان به دوركاري است. دوركاري
 دولتي متمركز بوروكراسي تعديل باعث دوركاري دولتي، بخش در .دهدمي را فعلي كارمندان

 دارد خوبي نتايج بوروكراتيك يهامحيط در دوركاري شود،مي تصور آنچه برخالف .شودمي
),2011 Pyoria 1390زماني، و قنبري و پور قلي از نقل به( 

 گيري نتيجه و بحث
 فردي سطح در .است بررسي قابل ليم و سازماني فردي، مختلف سطوح در دوركاري اثرات

 به نهايت در و بود خواهد دوركار فرد براي ييهاخصيصه و هاويژگي احراز مستلزم دوركاري
 .داشت خواهد پي در را مطلوبي نتايج فرد، خانوادگي و كاري زندگي بين تعادل جاداي دليل

 سازماني سطح در .است استرس هشكا و زندگي كيفيت ارتقاء كارايي، ارتقاء شامل نتايج ناي
 خوبي حد تا را خود يهاهزينه تواندمي سازمان حمايتي، يهامكانيزم و هاسياست طريق از

 خود از حوزه نايدر پيشرو سازمان يك عنوانبه را مطلوبي تصوير آن بر عالوه و دهد كاهش
 وضع نيز و الزم يهاختزيرسا جاداي و سازيفرهنگ طريق از ملي سطح در دهد. نشان

 قابل بهبودهاي محيطيزيست ةحوز در توانمي كارآمد و جامع صحيح، مقررات و قوانين
 .يافت خواهد ارتقاء نيز جامعه ميعمو سالمت آن بر عالوه و بود شاهد را توجهي

 اين رفع به بايد ابتدا طرح اين اجراي از قبل دوركاري مشكالت رفع براي هاسازمان
 امر اين كارشناسان و شناسانروان نظرات از استفاده و سازيفرهنگ ةوسيلبه شكالتم

 كارائي و اثربخشي كاهش باعث مشكالت اين از ناشي يهاتنش و هااسترس زيرا .بپردازند
 از طرح اين رويپيش لئمسا به جانبههمه توجه با بايد امر مسئولين شد. خواهد كارمندان

 سازند. عملي را آن سپس و سنجيده را آن عواقب و كرده پرهيز آن اياجر در تعجيل
 هايزيرساخت جاداي و گذاريسرمايه دوركاري، ةتوسع و جاداية زمين در مسأله تريناساسي

 والدين خانه در دوركاري ،ديگر عبارت به يا و درخانه كاركردن با .است اطالعاتي و مخابراتي
 را شغلي وظائف همزمان و نموده پيگيري را فرزندان تربيت و نيازها، ساده راهي از توانندمي
 و خانه كارهاي بين تعادل كه باشند مراقب بايد فقط مقام اين در دوركاران رسانند انجام به
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 محور چهار نگردند. ناخواسته روحي فشار و استرس دچار تا نمايند برقرار را اداري كارهاي

 دوركاري يهامزيت ترينمهم عنوانبه محيطيزيست مزيت و مديريت ،هزينه كاركنان،
 .باشندمي مطرح

 زير سازماني و فردي مزاياي توانندمي دور راه از كار به توجه بذل با انساني منابع مديران
 در هاسازمان قدرت سازند: فراهم را مديران و كاركنان رضايت موجبات و آورده ارمغان به را

 يابد،مي كاركاهش يهامحل حد از بيش شلوغي يابد،مي افزايش كار نيروي ةبهين انتخاب
 كاهش كاركنان غيبت يابد،مي كاهش طويل و عريض ادارات و بزرگ يهاساختمان به نياز
 و فوري يهانياز به پاسخگويي براي بيشتري قدرت هاسازمان )،%60درحدود( يابدمي

 بسپارند، دور راه از شاغالن به را كارشان از قسمتي توانندمي چون داشت خواهند اضطراري
 كل رفتن لو امكان كاهش و گيرند انجام مخفيانه صورت به بايد كه اموري انجام تسهيل

 بر متكي كه است فعاليتي دوركاري .باشدمي دوركاري مزاياي جمله از نظر، مورد كاري ةپروژ
 به كار واقعي محل از خارج محلي در بعضاً يا و كامالً و بوده ارتباطات و اطالعات فناوري

 به الكترونيكي ارتباطي تجهيزات طريق از كار اصلي محل با جديد كار محل ناي و رسد انجام
 از خانوادگي حمايت ايجاد و خانواده و كار بين مشخص مرز ايجاد باشد.مي متصل يكديگر
 از خانواده اعضاي درك خانوادگي، حمايت .هستند دوركاري موفقيت براي حياتي عوامل
 .شودمي شامل را خانه در وي كاري زمان به احترام و دوركار فرد به منحصر هايچالش

 سازمان با ارتباط و دوركاري رضايت ،زندگي-كار كيفيت با دوركاران از خانوادگي حمايت
 برخوردار بيشتري تاهمي از دوركار زنان خصوص در خانوادگي حمايت .دارد مستقيم ارتباط
 نظام از استفاده با كاري محيط از خارج را خود خدمات تواندمي كه دوركار كارمند است.

 روحي فشار و هاترافيك آمدها، و رفت به مربوط مسائل حذف دليل به دهد، ارائه الكترونيكي،
 اساسبر نه شدهانجام كار اساسبر دستمزد شدن جايگزين همچنين و موقعبه حضور براي

 خالقيت بين رسدمي نظر به بگيرند. كاربه را خود خالقيت ةقو توانندمي فيزيكي، كار ساعت
 ترسيم كه دارد وجود تنگاتنگي ةرابط هاسازمان در اقتصاد مديريت با دوركاري و كارآفريني و
 استفاده رسدمي نظر به .كندمي كمك سازمان منابع از بهينه ةاستفاد در مديران به رابطه ناي
 كه شودمي افرادي خالقيت شكوفايي موجب دوركاري طرح نظير مختلف متون و هاطرح از
 زمان تغييرات با متناسب تا هستند جديد يهاشيوه به خود و هاسازمان امور انجام صدد در

 با و خدمات و نقل و حمل يهاهزينه كاهش با و كنند استفاده احسن نحو به زمان از حال
 خود اهداف ...) و ارتباطات و اطالعات آوريفن اطالعات، آوريفن مجازي،( اطالعاتي فرا ابزار

 ةبهين تركيب با دوركاري روش كارگيريبه با هاسازمان .نمايند محقق را خود سازمان و
 يابند.مي دست خدماتة ارائ يا محصول توليد هايهزينه در توجهي قابل كاهش به كار عوامل
 بقيه از بيش كاركنان وريبهره كه است داده نشان مطالعه مورد تحقيقات نتايج در 

 نظام كه كشورهايي تجارب .باشدمي دوركاري ثيرأتتحت سازمان از بعد ناي هايشاخص
 درصد 40 تا را هاسازمان در وريبهره دوركاري، كه دهدمي نشان اند،كرده اجرا را دوركاري

 اند.كرده تأييد را موضوع ناي مديران هم و دوركاران هم ها،نظرسنجي در ست.ا داده افزايش
 )1391،ديگران و (شاهبندرزاده
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 جوان، نسبتاً جمعيتي بافت و راناي در موجود بيكاري باالي نرخ گرفتن نظر در با

 نرخ هشكا راهكارهاي از يكي عنوانبه آن، ازياندراه و جاداي براي سازيزمينه و دوركاري
 بايد كشور، بيكاران افزايش به رو و عظيم خيل جهت نوين شغلي هايفرصت جاداي و بيكاري

 براي حل راه يك كه بسيارجوان ةپديد ناي كارگيريبه گيرد. قرار امر مسئولين توجه مورد
 است، اطالعاتي و ارتباطي يهاتكنولوژي از استفاده با انساني يهاسرمايه ةبهين كارگيريبه
 يهاتئوري از استفاده كه است بسياري يهاجنبه گرفتن نظر در و داشتن جامع نگاه گرو در

 آن از كه است شده دوركاري رشد باعث زيادي عوامل .است راهگشا رابطه ناي در مرتبط
 تغييرات رقابتي، شرايط در منعطفغير و سنتي يهابوروكراسي ناكارآمدي به توانمي جمله

 يهاخانواده شاغلند، هردو كه ييهازوج تعداد افزايش شناختي،جامعه يهاروند تكنولوژي، در
 زيست، محيط حفظ كاري، يهاارزش كاري، و شخصي زندگي توازن براي فشار والديني،تك

ً  احتماال نمود. اشاره كاركنان نگهداري و حفظ و هاهزينه كاهش رقابتي، فشار افزايش
 در اعتماد وجود ارتباطات، و حمايت مانند .است اعتماد دوركاري، موفقيت عامل ينترمهم
 را خود وظايف توانندمي دوركاران نكهاي به بايد مديران .است ميالزا سازمان سطوح تمام

 اعتماد نيز خود سرپرستان به بايد دوركاران ،همچنين .كنند اعتماد دهند، انجام درستيبه
 ةرابط شغلي استرس با و مثبت ةرابط شغلي رضايت و خوب عملكرد از ادراك با داعتما .كنند
 بيشتر كه هاييشاخص مطالعه، مورد هايپژوهش در سازماني ابعاد بررسي با .دارد منفي
 هوا، آلودگي نتيجه در و ايگلخانه گازهاي كاهش از عبارتند ،است بوده هاآن توجه مورد
 نيز مديريتي ديد از كاركنان، وريبهره افزايش نيز و عملكرد ةزينه كاهش و مالي جوييصرفه

 در البته .است توجه شايان ،گذاردمي كاري ساعات پذيريانعطاف بر دوركاري كه تأثيري
 توجه بايد است. بوده توجه مورد بقيه از بيش كاركنان وريبهره بر دوركاري تأثير نهايت
 و كامپيوتر به دسترسي ميزان تحصيالت، افراد، ةالقع دوركاري از استفاده در كه داشت
 هر فرهنگ بستر در دوركاري از استفاده واقع در و دارند سزاييهب نقش ارتباطي وسايل
 از بسياري براي دوركاري كه داشت نظر در بايستمي نيز پايان در .باشدمي پذيرامكان جامعه

 آزمايشگاهي، كار پليس، نشاني،آتش مثل ايياجر و عملي كارهاي .ندارد كاربرد نيز مشاغل
 مشاغلي جمله از .نيستند مناسب دوركاري براي .و.. پزشكي اورژانس دندانپزشكي، جراحي،

 باشد. ميمه بسيار ةمسئل افراد در نفوذ و تأثيرگذاري كه

 منابع
 ةسسـ ؤم ،كاركنـان  روابط بر دوركاري تأثير )،1390( سادات نرجس ،الجورديو امير ،سيدي

 .مديريت ميعل مقاالت پايگاه ،كار عالي آموزش
 در نـوين  مفـاهيم ( راهكارهـا  و مزايـا  دور): راه از كـار ( دوركاري )،1388( ايثار ،قليچ باتمان

 .مديريت ميعل مقاالت پايگاه )،هاسازمان
 بـر  آن تـأثير  و هاسازمان در دوركاري طرح اجراي )،1390( زينت ،انصاري و مهدي ،كاظمي

 .اقتصادي جهاد تعاون، كارآفريني، ملي كنفرانس ،كاركنان خالقيت و نوآوري
 دوركـاري  اثرات بررسي جهت مدلي ةارائ )،1391( شيوا ،فر درخشان و حميد ،شاهبندرزاده

 ةدانشـكد  ،سيسـتم  و صـنايع  مهندسـي  ملـي  همـايش  سـومين  ،سـازماني  ابعـاد  بهبود بر
 جنوب. تهران احدو مياسال آزاد دانشگاه صنايع مهندسي
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 و كـارآفريني  خالقيـت،  ةرابطـ  چـارچوب  ترسـيم  )،1390( مـريم  ،مقصودي و فريبا ،حنيفي

 جهـاد  تعـاون،  كـارآفريني،  ملـي  كنفـرانس  ،هـا سـازمان  در اقتصـاد  مـديريت  با دوركاري
 .اقتصادي

 درشـ  رونـد  تحليل و جاداي يهازمينه كاري،دور )،1384( محمد ،فتحيان و مليحه ،خنجري
 .ارتباطات و اطالعات فناوري مديريت الملليبين كنفرانس دومين ،جهان در آن
 دوركـاري،  بـر  درآمـدي  )،2010( بورگـدرف  دكتـر  و بروكمن ينريشها و برگ اشتابن ماريو

 كشور. ايحرفه و فني آموزش سازمان ،حميدرضا نژاد،ثابت مترجم:
 شكوفايي بر آن تأثير و دوركاري طرح )،1390( ليال ،درويشي و ملودي ،نيرو و فريبا ،حنيفي

 .اقتصادي جهاد تعاون، كارآفريني، ملي كنفرانس ،هاسازمان در كاركنان خالقيت و
 الزامـات  و دوركـاري  موانـع  و فوايـد  )،1390( نيمـا  سـيد  ،شبيري و السادات فروغ ،شبيري

 .الكترونيك شهر ملي همايش ،آن ازياندراه
 ،اشـتغال  بـراي  نوين هايچالش ،دور راه از كار )،1380( اهللا حبيب ،اصغري و شهرام ،صدقي

 .اشتغال در اطالعات فناوري نقش همايش
 :تئوريـك  رويكرد با مشتريان با تعامل و ي دوركار )،1390( شهرزاد ونيري، مجتبي اميري، 

 التمقـا  مجموعـه  سـتد،  و داد يهـا هزينـه  و كـارگزاري  نفعان،ذي هايبرتئوري كيدأت با
 .راهكارها و هاچالش اداري، نظام در دوركاري ملي همايش

 مجموعه دوركاري، نوين ابزارهاي و هاروش راهبردها، )،1390( بيگي مينا و خاني سام سارا 
 راهكارها. و هاچالش اداري، نظام در دوركاري ملي همايش مقاالت

 بر كيدأت با دوركاري هايچالش تحليل )،1390( ناهيد زماني، و علي قنبري، و پور،آرين قلي
 اداري، نظـام  در دوركـاري  ملـي  همـايش  مقـاالت  مجموعـه  ران،ايـ  در قانوني هايچالش
 راهكارها. و هاچالش
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 يادگيري فرآيند در آموزانمهارت تحصيلي ةانگيز نقش
 ايحرفه و فني هايآموزش

 1واثق رضا احمد
 2احمدلو محبوبه

 3منفرد عابدي رضا

 چكيده
 مهم اركان از يكي عنوانبه تدريس فنون و هاروش يادگيري، و ياددهي فرآيندهاي در

 و فني آموزش نظام بيروني و يدرون كارايي و بخشياثر در سزاييهب ثيرأت درسي، ةبرنام
 نظام در .گردد ارائه تدريس براي بخشاثر الگويي بايد راستا همين در ليكن دارد، ايحرفه

 يهاروش از استفاده شاهد گسترده صورتبه هنوز سفانهأمت ،ايحرفه و فني آموزشي
 باشيميم متنوع آموزشي مباحث و محتوا از گسترده طيف با آموزش، در سنتي و متعارف

 فراگيران فردي يهاتفاوت به بلكه ندارند، تناسبي موضوعات آن با تنهانه مواقع اغلب در كه
 آموزش امر در مهم مباحث از يكي .گرددمين توجه نيز آنها نيازهاي و عاليق استعدادها، در

 آموزشي مربيان كه ايگونهبه است، يادگيري تسهيل جهت در شرايطي آمدن وجودهب
 عامل انگيزش .آورند وجودبه فراگيران رفتار در مطلوب تغييراتي ،كوتاه مدت در نندبتوا

 دهد،مي الگو يادگيرنده رفتار به انگيزش .است يادگيري شرط ترينمهم اغلب و مهم بسيار
 يا نقشه آوريپديد سبب و افزايدمي كارايي و كار نيروي بر ،دهدمي سازمان هافعاليت به و

 و بوده متوسط حد از بيش يادگيري به آموزانحرفه ةانگيز ،هايافته اساس بر .دشومي طرح
 مقاله، ناي در .است بيشتر آنان يادگيري ميزان باشد، باالتر آموزانحرفه ةانگيز هرقدر

 يهاآموزش در يادگيري و ياددهي يهافرآيند ةمطالع موضوع با مرتبط مقاالت و هاپژوهش
 .است گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد آموزان،حرفه تحصيلي ةنگيزا و ،ايحرفه و فني

 عيني توصيف به كه باشدمي پيمايشي-توصيفي مطالعه، مورد هايپژوهش در تحقيق روش
 پرداخته ايحرفه و فني هايآموزش در يادگيري و ياددهي فرآيندهاي منظم و واقعي –

 تحصيلي ةانگيز نقش بررسي و مطالعه با تا است ناي بر سعي مقاله اين در .است شده
 ةساي در و ،ايحرفه و فني آموزش مراكز يادگيري و فرآيندياددهي در آموزانحرفه

 فرآيند، بهبود و اصالح نيز و وضعيت، تحليل و راهكار ةارائ به نسبت موقعيت، ناي شناسايي
  .نمايد مبادرت ي،آموزش مربيان ياددهي همچنين و كارآموزان يادگيري ارتقاءكيفيت و

 ،ايحرفه و فني هايشآموز يادگيري، و ياددهي فرآيند آموزشي، ةانگيز :يكليد واژگان
 .آموزشي مراكز

               Email:ARV_1390@yahoo.com اي استان مركزي،موزش فني و حرفهارشد آموزش، اداره كل آ. كارشناس1
 اي استان مركزي،ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه. سرپرست اداره آموزش،پژوهش وبرنامه2

 Email:ahmadloo89@yahoo.com                                                                                        
 اي استان مركزي،  . كارشناس مشاوره و هدايت شغلي، اداره كل آموزش فني و حرفه3

abedimonfared@Gmail.com.Email:
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 مقدمه
 و رشد و كار بازار نياز به پاسخگويي ،اشتغال جاداي در ايحرفه و فني آموزش نقش امروزه
 طوربه بايد كشور ايحرفه و فني آموزش نظام در .نيست پوشيده كسي بر اقتصادي ةتوسع
 تحوالت با متناسب را الزم تغييرات و پرداخته خود بيروني و دروني عملكرد بازنگري به دائم

 انساني، منابع تربيت نظام آموزشي، يهابرنامه ،هاسياست ،اهداف .نمايد جاداي اجتماعي
 از يكي عنوانبه ،تدريس فنون و هاروش و تدريس فرآيند يادگيري و ياددهي فرآيندهاي

 آموزش نظام بيروني و دروني كارايي و بخشياثر در سزاييهب ثيرأت درسي ةبرنام مهم اركان
 )1387(محمودي، .گردد ارائه تدريس براي بخشاثر الگويي بايد و دارد ايحرفه و فني

 .دارد بستگي پيامد و بروندادها محصول، فرآيند، روندادها،د كيفيت به آموزشي نظام كيفيت
 از استاندادهاي با آموزشي نظام دروندادهاي تطابق ميزان از است عبارت دروندادها، كيفيت

 فرآيندهاي بخشيرضايت ميزان از است عبارت فرآيند كيفيت .هاهدف يا شدهتعيين قبل
 حد چه تا نكهاي از است عبارت محصول، كيفيت .فرآيندها ساير و يادگيري –ياددهي

 از است عبارت بروندادها، كيفيت .هستند بخشرضايت آموزشي نظام ايسطهوا بروندادهاي
 شدهتعيين قبل از يهااستاندارد با مقايسه در آموزشي نظام نتايج ازهاند چه تا نكهاي

 آموختگان كار به اشتغال وضعيت نكهاي از است عبارت هاپيامد كيفيت .هستند بخشرضايت
 براي .هستند يادگيري ةانگيز داراي تولد بدو از ودكانك )1381آغاز،( .است بخشرضايت
 انگيزه اين ،شوندمي بزرگتر چقدر هر و نمايندمي لمس را اطراف محيط پيوسته همين

 تا پردازندمي بيشتر هرچه يادگيري به و نمايند عمل مستقالً خواهندمي حتي و شده ترقوي
 ادامه خود تالش به كودك هم مرحله اين رد .رسدمي نوشتن و خواندن به نوبت كه وقتي

 كندمي فكر و بردمي لذت يادگيري از يا و ايستدمي باز تالش از هاوقت گاهي و دهدمي
 گيرد،مي فاصله دانش و علم يادگيري از ،لذا .هستند متفاوت او با شوندمي موفق كه كساني

 بيشتر محيطي عوامل يا خانواده فرهنگ و رواني و روحي يهاويژگي به توجه با فاصله اين
 فكر آن به هرگز گرفته فاصله عرصه اين از شخص و شودمي ناپذيرجبران گاهي و شده

 در دانش و علم كه شوندمي متوجه بعدها زندگي روش لحاظ به هاانسان از بعضي .كندمين
 به همين براي .شوندمي پشيمان خويش ةگذشت عملكرد از و دارد اهميت چقدر زندگي

 اين در ،بنابراين .دهند ادامه خود تحصيل به حتمأ كه نمايندمي توصيه خود فرزندان
 يادگيرنده به را آن اهميت و شود توجه بايستي گيرندهياد انساني ابعاد تمام به ريزيبرنامه
 بناي زير گوييپيش و فهم بر انگيزش تئوري چهارچوب )1391،(سعيديان كنيم تفهيم

 منظوربه فعال ةمداخل بر انگيزش از ايجنبه كاركرد ،است شده متمركز انساني رفتار نيعقال
 ،(سينگر .كندمي تأكيد مطلوب رفتاري هايپاسخ دادن توسعه و دادن تغيير و كردن اصالح
 يادگيري شرط ترينمهم اغلب و مهم بسيار عامل انگيزش )1388 كارگر، از نقل به 1990
 از آموزانيدانش است شده ديده بارها .است بيشتر نيز كلي وشه از اغلب آن اهميت .است
 اما هستند، هم به شبيه بسيار كلي هوش ديگر عبارتبه و تحصيلي استعداد و توانايي لحاظ

 به انگيزه با آموزاندانش ،واقع در .دارند يكديگر با زيادي هايتفاوت تحصيلي پيشرفت در
 را بيشتري زمان و هستند جدي و سختكوش كنجكاو، مند،عالقه .دارند اشتياق يادگيري

 آنان ةفاصل رفتارهايي چنين كه گفت بتوان شايد .كنندمي صرف تكاليف انجام و مطالعه براي
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 و انگيزش بر نيز تحصيلي شكست يا موفقيت .كنندمي جبران باالتر، كلي باهوش افراد از را

 است، مؤثر تحصيلي پيشرفت بر تنها نه زشانگي ديگر، عبارتيبه .گذارندمي ثيرأت يادگيري
 .دارد قرار )آنها پيامدهاي و شكست (موفقيت، تحصيلي تجارب تأثير تحت نيز خود بلكه

 هايشكست يا هاموفقيت صورتبه وقتي مختلف هايدرس در آموزاندانش يادگيري تجارب
 در شانييتوانا به سبتن آنان در باورهايي و تصورات جادايبه ،شوندمي وختهانددرپيپي

 تالش به نسبت را آنان انگيزش پندارها، و باورها ناي .انجامدمي مختلف موضوعات يادگيري
 بر توجهي قابل ثيرأت وضعيتي چنين .دهدمي قرار ثيرأت تحت مشابه موضوعات يادگيري براي

 رواني تسالم ويژهبه و ندهيآ زندگي سبك كارآمدي،-خود نفس، به احترام و اعتماد
 صورتبه هنوز سفانهأمت ،ايحرفه و فني آموزشي نظام در )1391،(آريافر .دارد يادگيرندگان

 و محتوا از گسترده طيف با ،آموزش در سنتي و متعارف يهاروش از استفاده شاهد گسترده
 ندارند، تناسبي موضوعات آن با تنها نه مواقع اغلب در كه باشيممي متنوع آموزشي مباحث

 .گرددمين توجه نيز آنها نيازهاي و عاليق استعدادها، در فراگيران فردي يهاتفاوت به لكهب
 فعاليت ةزنجير فعاليت اهم ةحلق يادگيري و ياددهي فرآيند )1387 ديگران، و محمدي(گل

 ةتوسع در رود،مي هدر به يا و دهدمي ثمر هافعاليت كل طريق ناي از و است آموزشي
 گراكيفيت رويكرد ناي مدت دراز در كه دارد وجود گراكيفيت و گراكميت يكردرو دو آموزشي

 )1387 اسه،اي( .است جوابگو كه است
 نيروي بر ،دهدمي سازمان هافعاليت به انگيزش دهد،مي الگو يادگيرنده رفتار به انگيزش

 پشتكار عامل ارچه آثار .شودمي طرح يا نقشه آوريپديد سبب و افزايدمي كارايي و كار
 را غني بعامن آنها .است ضروري يادگيري براي شدهريزيبرنامه رفتار و بندياولويت يابيجهت
 ،(وطني .گردند مندبهره آن از توانندمي يادگيرندگان و معلمان و مربيان كه آورندمي پديد

 پاياني و دادن جهت برانگيختن، در كه دانندمي فرآيندهايي را انگيزش شناسانروان )1391
 جايبه ميآد چرا كه شودمي مطرح هاپرسش برابر در انگيزش ،هستند آفرين نقش ممتاز

 اهميت ازهاند اين بعضي كار يك به چرا آنكه يا پردازد،مي كوشش و كار به خواب و آسايش
 برايش كه ييهافعاليت به و كشدمين دست آن از فراوان هايدشواري وجود با و دهدمي

 آموزش امر در مهم مباحث از يكي )1387،(پارسا آورد!مين روي ندارد مشكلي گونههيچ
 بتوانند آموزشي مربيان كه ايگونهبه .است يادگيري تسهيل جهت در شرايطي آمدن وجودهب

 از بايد ،اساس ناي بر .وجودآورند به فراگيران رفتار در مطلوب تغييراتي كوتاه، مدت در
 اهداف به نيل جهت را ايزمينه يادگيري، كيفيت بودن باال بر عالوه كه جست بهره دانشي

 و اجرا ،طراحي در سيستماتيك روش نوعي بيانگر حال عين در و نمايد فراهم آموزش
 يونسكو، الملليبينة سسؤم )1387زاده، (رسول .باشد ياددهي و تدريس فرايند كل ارزشيابي
 قرار مطالعه و بررسي موردرا  توسعه حال در كشور 21آموزشي مراكز در آموزشي پيشرفت

 كيفيت از ناشي عمدتاً آموزشي مراكز كيفي تفاوت آمده دستهب نتايج اساس بر .است داده
 اقتصادي شرايط همچون عواملي و هستند، يادگيري مشغول مراكز آن در كه است كارآموزان

 كيفيت در تشويق و كارآموز به مربي نسبت اجتماعي، تحرك انگيزه، داشتن والدين،
 )1384 كريمي، و ييالق شهني و (مهرعليزاده دارد ثيرأت كارآموزان



 ...آموزان در فرآيند يادگيري تحصيلي مهارت ةنقش انگيز                 
  

654 
 تحصيالت سطح عامل چهار به را آموزانحرفه اقتصادي و اجتماعي )پايگاه1387( اسهاي
 نتايج در كه است، نموده بنديتقسيم پدر درآمد و پدر شغل پدر، تحصيالت سطح خود،
 با جديدي ةنمر گرديد، عنوان كه عاملي چهار از آموزانحرفه ةنمر جمع اصلح از كه نهايي
 سه به آن بندي گروه از پس كه آمد، دستهب آنها براي اقتصادي و اجتماعي پايگاه عنوان
 149 مجموع از آمده، دستهب نتايج اساس بر .گرديد تقسيم باال و متوسط پايين، گروه
 پايگاه داراي درصد 1 .59 گرديده، مشخص آنها اقتصادي و اجتماعي پايگاه كه آموزيحرفه

 اجتماعي پايگاه داراي درصد)32.9( بااليي اًتنسب درصد .هستند متوسط اقتصادي و اجتماعي
 كرد .اندبوده باال اقتصادي و اجتماعي پايگاه داراي آنان از درصد 8.1 و بوده پايين اقتصادي و

 را همدان استان در ايحرفه و فني يهاآموزش در يادگيري -ياددهي يندآفر )1387( نوقابي
 و يادگيري، آموزش، كيفي سطح پژوهش ناي در .است داده قرار بررسي و مطالعه مورد

 شغلي مهارت ةدرج مربي، سطح جنسيت، متغيرهاي تفكيك با و كلي شكلبه را ارزشيابي
 رغبت و انگيزه ميزان )1387( اسهاي .تاسداده  قرار مطالعه مورد را تحصيلي ةرشت و كارآموز

 برخورداري ميزان ،آموزانحرفه اقتصادي و اجتماعي پايگاه آموزشي،ة رشت به كارآموزان
 ايحرفه و فني يهاآموزش مراكز در...و آموزشي فضاي آموزشي، تجهيزات از آموزشي مراكز
 -ياددهي يندآفر )1386( يمهاجران .است قرارداده كنكاش و بررسي مورد را كرمانشاه استان

 بر .است داده قرار مطالعه مورد را مركزي استان ايحرفه و فني يآموزش مراكز در يادگيري
 فادهتاس توضيحي و سخنراني ،پاسخ و پرسش يهاروش از بيشتر مربيان مربوطه، نتايج اساس
  .نداكرده استفاده تدريس فعال يهاشيوه و سازيشبيه روش از كمتر و نموده
 دادن قرار نظر بامد آموزان،مهارت تحصيلية انگيز تا است ناي بر سعي پژوهش ناي در
 آموزش مراكز در آنچه موجود وضعيت به توجه با و يادگيري، و ياددهي فرآيند كيفي سطح
 ناي از پژوهشگرة انگيز، لذا .قرارگيرد مطالعه و بررسي مورد، افتدمي اتفاق ايحرفه و فني

 يادگيري و ياددهي فرآيندهاي در آموزانحرفهة انگيز نقش پيرامون كنكاش و مطالعه تحقيق
 و راهكارة ارائ و موقعيت، ناي شناسايية ساي در و باشد،مي ايحرفه و فني آموزش مراكز

 نيز و كارآموزان يادگيري كيفيت به دستيابي و فرآيند، بهبود و اصالح به وضعيت، تحليل
ة مطالع موضوع با مرتبط ميعل مقاالت و ،هاپژوهش .نمايد مبادرت موزشيآ مربيان ياددهي
 تحصيلية انگيز و ،ايحرفه و فني يهاآموزش در يادگيري و ياددهي يهافرآيند
 هايپژوهش در تحقيق روش .گرفت قرار مطالعه و بررسي مورد و انتخاب آموزان،مهارت
 و ياددهي يندهايآفر منظم و واقعي ،نيعي توصيف به كه باشدمي توصيفي شده،انجام

  .است پرداخته ايحرفه و فني هايآموزش در يادگيري

مطالعه مورد منابع انتخاب و بررسي روش   
 گرفته قرار بررسي مورد ياددهي فرآيند و تحصيلية انگيز با مرتبط هايپژوهش و مقاالت

 نيز كشور ايحرفه و فني آموزش درسازمان شدهانجام يهاپژوهش راستا همين در .است
 كشور، يهااستان از برخي سطح در شدهانجام تحقيقاتي هايطرح و كنكاش، و بررسي مورد

 و انتخاب ،ايحرفه و فني يهاآموزش در يادگيري و ياددهي يهافرآيندة مطالع موضوع با
 پيمايشي-توصيفي شده،انجام هايپژوهش در تحقيق روش .گرفت قرار مطالعه و بررسي مورد
 هايآموزش در يادگيري و ياددهي يندهايآفر منظم و واقعي ،عيني توصيف به كه باشدمي
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 گونههر بدون است مقدور كه آنجا تا است شده عيس البته .است پرداخته ايحرفه و فني

 از ميعل نتايج نظر، مورد يهاپژوهش در .شود گزارش ذهني گيرينتيجه يا و دخالت
 گرفته،صورت تحقيقات اساس بر ايحرفه و فني هايآموزش يادگيري و ييادده يهاروش
-اسنادي روش از نيز مذكور، هايپژوهش مطالعاتية پيشين بخش در .شودمي بيان

  .است گرديده برداريبهره و استفاده ايكتابخانه

هايافته   
 )الف شوند:مي نديبطبقه گروه سه به انساني رفتار يهاجنبه اساس بر انگيزش هايتئوري
 هم كه فرآيندي هايتئوري )ب .هستند مربوط افراد نيازهاي به كه محتوايي هايتئوري
 را يادگيري اصول كه تقويت هايتئوري )ج .گيرندمي بر در را شناختي هم و ميمفهو عناصر
 شدن انگيختهبر موجب كه را عواملي كه كوشندمي محتوايي هايتئوري .دهندمي قرار مدنظر

 ،تشريح و بيان دنبال به ينديآفر هاتئوري طوركليهب .سازند مشخص دقيقاً را شوندمي افراد
 )1388ازكارگر، نقل به 1372 الواني،( هستند انساني افراد در انگيزش كلي جريان و فرايند
 العهمط موردرا  تحصيلي پيشرفت با پيشرفت ةانگيز ةرابط خود پژوهش در )1390( مهران

 گرايشي از است عبارت پيشرفت ةانگيز ،آمده دستهب نتايج اساس بر .است داده قرار
 در موفقيت براي تالش ،معيارها ترينعالي به توجه با خود عملكرد ارزيابي به جانبههمه

 براي جستجو آن دنبال به .است مأتو عملكرد در موفقيت با كه لذتي از برخورداري و عملكرد
 همان نيز آموزاندانش تحصيلي پيشرفت و مشكالت آن دفع جهت ييهاحلراه يافتن

 يادگيري بر انگيزش ثيرأت ةدربار .باشدمي آنها مختلف دروس در آنها تحصيلي موفقيت
 همبستگي ضريب 232 بررسي با البرگ و اگوروگلو .است گرفته انجام زيادي يهاپژوهش

 637000 ةنمون حجم با شدهانجام ژوهشپ 40 از حاصل تحصيلي پيشرفت و انگيزه بين
 همبستگي ضريب 232 از درصد 98 كه دادند گزارش دوازدهم تا اول كالس از موزآدانش

 نشان ناي ،بود درصد 338 حدود در همبستگي ضرايب ميانگين و مثبت متغير دو ناي بين
 فقط مقدار ناي ماا .دارد مثبت ةرابط تحصيلي پيشرفت با زيادي حدود تا انگيزش كه دهدمي
 همكارانش و لند كله مك )1390(مهران، .نمايدمي تبيين را پيشرفت واريانس درصد 11 تنها

 محاسبه دانشگاهي نمرات و پيشرفت به نياز نهاآ در كه اندكرده گزارش را چندي تحقيقات
 ميزان به داريمعني ةرابط، شده انجام دانشجويان با كه تحقيقات ناي از يكي در .است شده
 )1390 (مهران، .است مدهآ دستبه دانشگاهي نمرات و پيشرفت به نياز بين درصد 51

 پيشرفت يادگيري لئمسا در انگيزش نقش كه انددريافته خود يهاپژوهش در شناسانروان
 ميزان از كمتر انگيزيشگفت طوربه درسي يهانمره و هوش ةدرج از ترثرؤم خيلي تحصيلي

 متوسط استعداد با شاگردان از بسياري كه بود شده مشاهده ،ديگر سوي از .است بوده انتظار
 )1390(مهران، .اندبوده مالحظه قابل تحصيلي پيشرفت داراي باال انگيزش و

 پيشرفت و انگيزش هايازهاندبين همبستگي ضريب 332)1979( گلوردبرگ و آكورد
 آنها متوسط و مثبت %98 آمده دستهب يهاهمبستگي از .كردند تحليل و تجزيه را تحصيلي

 نيز پيشرفت باالي سطوح كه شودمي تفسير گونهاين اينتيجه چنين معموالً .است بوده 34%
 )1390( دهقاني و باغباني )1388كارگر، از نقل (به .شودمي منجر انگيزش باالي سطوح به
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 آموزاندانش تحصيلي پيشرفت بر مطالعه يهارويكرد و خودكارآمدي ،تحصيلي نگيزشا ثيرأت

 بررسي و مطالعه مورد 89-90 تحصيلي سال در سبزوار دانشگاهي پيش مراكز پسر و دختر
 انگيزش خودكارآمدي، ميزان كه است ناي يدؤم پژوهش ناي يهايافته .است داده قرار

 طريق از ما و دارد وجود رابطه تحصيلي پيشرفت با مطالعه رويكردهاي و تحصيلي
 توانيممي دروس ةمطالع در آنها رويكرد و آموزاندانش تحصيلي انگيزش و كارآمديخود

 ارتباط خود پژوهش در )1390( ديگران و رشيد .كنيم بينيپيش را آنها تحصيلي پيشرفت
 آموزاندانش تحصيلي ةانگيز با آموزشگاهي و اجتماعي خانوادگي، فردي، مختلف عوامل
 نتايج .است قرارداده مطالعه مورد را مازندران استان ولتيد ةروزان مدارس متوسطه مقطع

 پايگاه (جز خانوادگي عوامل فردي، عوامل بين %99 اطمينان با كه داد نشان آمده دستبه
 تحصيلي ةانگيز با اجتماعي عوامل و آموزشگاهي عوامل خانواده)، اقتصادي -اجتماعي

 تحصيلي ةانگيز مورد در اساس، ينهم بر .دارد وجود داريمعني ةرابط آموزاندانش
 بايد زمينه ناي در بلكه نيست، كافي شناختيروان و فردي عوامل به توجه تنها آموزاندانش

 و رشيد( .نمود توجه نيز فردي و آموزشگاهي اجتماعي خانوادگي، عوامل از ايمجموعه به
 )1390نوقابي، كرد و سلحشوري و ذاكري

 يهادانشگاه دانشجويان تحصيلي ةانگيز كاهش بر مؤثر املعو )1388( ديگران و صالحي
 آمده، دستهب نتايج اساس بر .است داده قرار مطالعه مورد را مازندران استان مياسال آزاد

 كار، جذب و شغلي ضمانت عدم مدرس، تدريس مهارت و شيوه همچون مختلفي عوامل
 از را يادگيري و ياددهي امر در يتفعال و مشاركت عدم و دانشگاه آموزشي امكانات كمبود
 بهرامي، سليم و فالح و زادحاجي و (صالحي .است شمرده بر تحصيلي ةانگيز كاهش داليل
1389( 

 زماني مؤثر يادگيري يك كه دارد بنيادي اصل يك يادگيري احساسي هايمحرك ةنظري
 تقويتي ةنظري )1985 (اليرد، باشند شده تحريك خوب احساسات كه آيدمي وجودبه

 پيامد نتيجة يادگيري كه است معتقد اسكينر .است رفتاري هايتئوري از ديگر يكي يادگيري
 مسأله حل معني، تجربه، اهميت بر يادگيري، گشتالتي -شناختي ةنظري با مطابق .است رفتار

 اين بنيادي فرض گرايي،كل ةنظري اساس بر )1387(اياسه، .شودمي تأكيد بينش ةتوسع و
 هوش، جمله از .است شده تشكيل گوناگون اجزاء از افراد شخصيت كه است آن بر هنظري

 باشد مؤثر يادگيري كه صورتي در آنها ةهم كه خيال و بينش عاليق، يا هاانگيزه احساسات،
 را ديدگاه اين گرايانه)كه(انسان سازيتسهيل ةنظري اساس بر )1985 (اليرد، .شوندمي فعال
 اتفاق زماني يادگيري كه است آن نظريه اين اصلي بحث است، ساخته مطرح راجرز كارل

 ايجاد را فضايي مربي ديگر، عبارت به .كند عمل كنندهتسهيل يك عنوانبه مربي كه افتدمي
 با و كنندمي راحتي احساس جديد يهاايده گرفتن نظر در براي يادگيرندگان كه كندمي

 جريان يك كولب آزمايشي، يادگيري ةنظري اساس بر .شوندمين تهديد خارجي عوامل
 هر از جريان .دارد آزمايشي يادگيري به اشاره كه كندمي پيشنهاد را ايمرحله چهار يادگيري

 فرد كه هاييچرخه تعداد در محدوديتي هيچ و يابد ادامه و شود شروع تواندمي ايمرحله
 را انگيزش اصطالح )1387(اياسه، .ندارد وجود نمايد ايجاد يادگيري موقعيت در خواهدمي
 برالينر و گيج .كرد تعريف رفتار نگهدارنده و كننده هدايت نيرودهنده، عامل عنوانبه توانمي

 است گفته )1992( سيفرت .اندكرده تشبيه مبيلاتو فرمان و موتور به را انگيزش )1984(
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 به را انگيزه همچنين او .است خاص طريقي به كردن عمل به گرايش يا تمايل يك انگيزش
 لحاظ از .است كرده تعريف شودمي بجمو را انگيزش كه ايويژه خواست يا نياز صورت

 دانشجويان و موزانآدانش از ما هدف، عنوانبه .وسيله هم و است هدف هم انگيزش پرورشي،
 تمام و،ر ناي از .كنند كسب عالقه اجتماعي و ميعل مختلف يهاموضوع به نسبت خواهيممي

 داراي ،است شده گرفته نظر در عاطفية حوز هايفعاليت آنها براي كه درسي يهابرنامه
 ورودي رفتارهاي يا ذهني آمادگي مانند انگيزش وسيله، عنوانبه .هستند انگيزشي يهاهدف
 ،سيف( .است آشكار كامالً يادگيري بر آن تأثير و دآيمي حساب به يادگيري نيازپيش يك

 از پس ،كند ارزيابي را آموزشي پيشرفت نكهاي براي يونسكو الملليبين ةسسؤم )1380
 تفاوت كه يافت دست نتيجه بدين توسعه حال در كشور 21 در آموزشي كيفي شرايط بررسي
 مشغول مراكز آن در كه است كارآموزان كيفيت از ناشي عمدتاً آموزشي مراكز كيفي

 ،اجتماعي تحرك ،انگيزه داشتن والدين، اقتصادي شرايط همچون عواملي و هستند يادگيري
 ديگران، و (مهرعليزاده دارد) ثيرأت كارآموزان كيفيت در تشويق و كارآموز به مربي نسبت
 )298 ص ،1384

 وريبهره افزايش در مؤثر عوامل بررسي" عنوان با تحقيقي در )1377( كمائي
 كيفيت كه است نموده اشاره ،"وزستانخ استان در كارگاهي واحدهاي فني هايآموزش

 مهارت و تخصص از عبارتند كه است متكي بسياري عوامل به فني هايهنرستان محصوالت
 از برخورداري ميزان مديران، توان و قدرت هنرجويان، و كاركنان انگيزة ميزان كاركنان،
 تحقيق اين .يآموزش منابع و مواد و فيزيكي تسهيالت شغلي، و تحصيلي راهنمائي خدمات

 مديران و استادكاران هنرآموزان، از نفر 131 از اينمونه ميان در و توصيفي روش به كه
 داراي جمعاً كه فني هنرستان 19 خوزستان استان در پرورش و آموزش فني هايهنرستان

 تقويت :جمله از يافت دست ميمه نتايجبه گرفت انجام ،هستند استادكار و هنرآموز نفر 533
 سطح بهبود شغلي، و تحصيلي هدايت از استفاده كارگاهي، كاركنان و هنرجويان در انگيزه
 ارتقاء باعث هاهنرستان و هاكارگاه در ميعل و صحيح مديريت و كارگاهي كاركنان كيفي
 فرا و كاركردي هايمهارت به توجه ،همچنين .شودمي فني هايكارگاه وريهبهر سطح

 .شودمي كارگاهي يهاهزينه كاهش و درآمدها افزايش به منجر هاكارگاه در كاركردي
 عواملي جمله از نيز كاردانش و ايحرفه و فني مراكز تجهيزات و امكانات )1377كمائي،(

 جمله از محققين از بسياري .هستند گذارثيرأت مراكز اين هايآموزش كيفيت بر كه هستند
 را آموزشي يهارسانه و مواد انواع كارگيريبه انميز افزايش )1380( حسيني و خداورديان

 )302،ص1384 ديگران، و (مهرعليزاده .انددانسته ثرؤم هادوره سودمندي بر
 اسناد و شد برگزار ايحرفه و فني آموزش جهاني ةكنگر دومين سئول در 1999 سال در

 راهبردي اقدامات دمور در الملليبين سند ناي از بخشي )1382 (نفيسي، .گرديد منتشر آن
 تربيت كشور ناي است شده گفته .است بوده استراليا ايحرفه تربيت و آموزش نظام ملي

 .دهدمي انجام العمرمادام آموزيمهارت ةشالود و مشتري نيازهاي اساس بر را خود ايحرفه
 .است ايحرفه تربيت نظام در صنايع با دولت مشاركت گوياي كشور ناي در جديد مطالعات

 از آميزرقابت صورتبه الملليبين تجارت و صنعت در كار نيروي هايمهارت كشور ناي در
 تجهيز از: است عبارت فوق اقدامات برجستة اندازچشم .است برخوردار الزم كفايت



 ...آموزان در فرآيند يادگيري تحصيلي مهارت ةنقش انگيز                 
  

658 
 و نتايج در برابري به دستيابي .كار بازار در تحرك تقويت .كار دنياي براي هااستراليايي
 حداكثر به و آموزيمهارت در گذاريسرمايه افزايش .ايحرفه تربيت و وزشآم پيامدهاي

 استراليا كشور اساس همين بر .ايحرفه تربيت و آموزش در دولتي مخارج ارزش رساندن
 به و است ماهر كار نيروي نيازمند شدن جهاني شعار با و نموده اجرا را ايويژه هايبرنامه
 هايموفقيت و پرداخته ندهيآ هايگيريجهت و كار بازار ساختار تجديد بازار، اصالح

 ) 1386(ذوالفقاري، .است آورده دستبه چشمگيري
 استان در ايحرفه و فني يهاآموزش در يادگيري -ياددهي يندآفر )1387( نوقابي كرد
 آموزش، كيفي سطح پژهش ناي در .است داده قرار بررسي و مطالعه مورد را همدان

 ةدرج مربي، سطح جنسيت، متغيرهاي تفكيك با و كلي شكلبه را ارزشيابي و يادگيري،
 توصيفي تحقيق روش .است داده قرار مطالعه مورد را تحصيلي ةرشت و كارآموز شغلي مهارت

 نظرخواهي فرم ديگري و آموزش كيفيت ةنامپرسش يكي ابزار، دو از و است پيمايشي -
 يا مدير 30 و مربي 80 كارآموز، 240شامل نمونه حجم نيز و گرديده استفاده و برداريبهره

 ترينمهم .است بوده 1387 سال در كرمانشاه استان ايحرفه و فني آموزشگاه مسئول
 استان ايحرفه و فني يهاآموزشگاه در آموزش كيفي سطح از: عبارتند تحقيق يهايافته

 آموزشي اصول رعايت ميزان وزانكارآم .است شده ارزيابي خوب بسيار تا خوب از كلي طوربه
 كارآموزان يادگيري سطح .اندكرده ارزيابي زياد خيلي تا زياد بين مربيان توسط را

 و مديران مربيان، .است متوسط از باالتر ايحرفه و فني يهاآموزشگاه در ديدهآموزش
 در يابيارزش كيفيت .اندكرده رضايت ابراز كارآموزان يادگيري وضعيت از نيز مسئولين
 يهابخش ساير با مقايسه در .است شده ارزيابي متوسط حدود ايحرفه و فني يهاآموزشگاه

 يهاآموزشگاه در خصوصبه و هاخواهي نظر در ارزشيابي بخش يادگيري -ياددهي فرايند
  .است آورده دستبه كمتري ةنمر دخترانه

 و اجتماعي پايگاه ،آموزشي ةرشت به كارآموزان رغبت و انگيزه ميزان )1387( اسهاي
 آموزشي فضاي آموزشي، تجهيزات از آموزشي مراكز برخورداري ميزان ،آموزانحرفه اقتصادي

 قرارداده كنكاش و بررسي مورد را كرمانشاه استان ايحرفه و فني يهاآموزش مراكز در ... و
 شامل نمونه حجم .است گرديده استفاده نامهپرسش ابزار از و پيمايشي تحقيق روش .است
 سال در كرمانشاه استان ايحرفه و فني آموزشي مراكز آموزانحرفه و مربيان از نفر 335

 حد از بيش يادگيري به آموزانحرفه ةانگيز ،تحقيق يهايافته اساس بر .است بوده1387
 .تاس بيشتر آنان يادگيري ميزان باشد، باالتر آموزانحرفه ةانگيز هرقدر و بوده متوسط

 تريپايين اقتصادي و اجتماعي پايگاه به متعلق كه يآموزانحرفه شد مشخص، همچنين
 يندآفر )1386( مهاجراني .دارند قرار تريپايين سطح در تحصيلي پيشرفت نظر از هستند،
 داده قرار مطالعه مورد را مركزي استان ايحرفه و فني يآموزش مراكز در يادگيري -ياددهي

 يهاابزار از .است پذيرفته انجام پيمايشي ةشيو با طرح و بوده توصيفي تحقيق روش .است
 مربيان ةكلي شامل آماري ةجامع است گرديده استفاده ليست چك و مصاحبه نامه،پرسش

 .باشدمي 1386 سال در مركزي استان ياحرفه و فني آموزش مراكز در شاغل ايحرفه و فني
 و سخنراني ،پاسخ و پرسش يهاروش از بيشتر مربيان كه است آن نشانگر تحقيق يهايافته

 استفاده تدريس فعال يهاشيوه و سازيشبيه روش از كمتر و نموده فادهتاس توضيحي
 يهاروش و ثرترينؤم را آموزشي كمك وسائل از استفاده روش مربيان ،همچنين .اندكرده
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 فرهود و محمدي گل .اندانستهد هاروش اثرترينكم را سخنراني و توضيحي و پاسخ و سشپر
 جنوبي، خراسان استان ايحرفه و فني هايآموزش در را يادگيري و ياددهي يندآفر )1386(
 را، هاآموزش وريبهره افزايش در گاردنر ةگانچند هايهوش ةنظري كاربرد قابليت همچنين و

 از و است، كاربردي و اكتشافي پيمايشي، تحقيق نوع .است قرارداده كنكاش و بررسي مورد
 آماري ةجامع .است گرديده اقدام اطالعات آوريجمع به نسبت مصاحبه نامه،پرسش يهاابزار

 در شاغل پيماني و ميرس مربيان و نفر،100تعداد به آموزشي مراكز آموزانمهارت شامل
 ودهب نفر 40تعداد به ،1386 سال در جنوبي خراسان استان ياحرفه و فني آموزش مراكز
 از استفاده ميزان در فراگيران و مربيان نظرات بندياولويت تحقيق، يهايافته اساس بر .است
 زندگي دوران در چندگانه يهاهوش انواع ساير با متناسب آموزشي يهاتكنيك و هاروش
 با متناسب آموزشي يهاتكنيك و هاروش تمام تقريباً ،ايحرفه و فني يهاآموزش در و خود
 واحد 5 حداكثر از 3/ 5 تا2 /5 بين( متوسط ميانگين باالي ميك در چندگانه يهاهوش انواع
 هنوز كه است واقعيت ناية دهندنشان امر ناي .گيرندمي قرار استفاده مورد )،ليكرت طيف
 سطح در چندگانه يهاهوش انواع ناي از استفاده براي اجرائي قابل و مدون ريزيبرنامه
 ناي در گرفته انجام كارهاي بيشتر و است نگرفته صورت كشور آموزشي نظام در و جامعه

 )1369( مشايخ .است گرفته انجام قبلي مدون ةبرنام يك براساس نه و تجربي، حالت ةزمين
 ايگسترده طيف شغلي، راهنمايي به كيدأت به توجهبا فرانسه آموزشي نظام در« دارد:مي بيان

 كارفرما با سالگي 25 تا 16 بين كه ترتيب بدين .است شده فراهم ايحرفه يهاآموزش از
 اشتغال فرصت با مأتو تحصيل ةادام فرصت كارآموز قرارداد اين طبق و شودمي بسته قرارداد

 در كه است معتقد )1375( مهرمحمدي ،همچنين )1386،مهاجراني از نقل به( .»دارد را
 در ايحرفه و فني يهاآموزش كارآيي افزايش و توسعه منظوربه وسيعي تالش آلمان كشور
 .است گرفته صورت گوناگون يهابخش در كار نيروي به جامعه نيازهاي مينأت جهت

 و (دوگانه) آل دو سيستم قالب در يكي كلي ةگون دو به آلمان در ايحرفه و فني يهاآموزش
 مهاجراني، از نقل به(.شودمي عرضه وقتتمام ايحرفه و فني آموزش سيستم قالب در ديگري
 هر از بيش دولتي آموزش مراكز نيز ژاپن كشور در كه كندمي بيان )1375( اميد )1386

 شكاف و دهند كاهش را بازاركار در موجود تعادل عدم كافي يهامهارت ةعرض با بايد چيز
 پردازندمي وزشآم به خود نظر با ژاپني يهابنگاه اكثر .كنند پر را فناوري تغييرات از حاصل

 از نقل به( .گرددمي محسوب هابنگاه يهافعاليت ناپذيرجدايي جزء ايحرفه و فني آموزش و
 )1386 مهاجراني،

 توجه با يادگيري، و ياددهي فرآيند كيفي سطح تا است ناي بر سعي نيز پژوهش ناي در
 قرار بررسي مورد ،تدافمي اتفاق ايحرفه و فني آموزش مراكز در آنچه موجود وضعيت به

 و ياددهي فرآيندهاي در آموزانحرفه ةانگيز نقش بررسي و مطالعه به راستا همين در و داده،
 ةارائ و موقعيت ناي شناسايي ةساي در و پردازد،مي ايحرفه و فني آموزش مراكز يادگيري

 و كارآموزان گيريياد كيفيت به دستيابي و فرآيند، بهبود و اصالح به وضعيت تحليل و راهكار
   .نمايد مبادرت آموزشي مربيان ياددهي نيز

گيرينتيجه و بحث  
 به توجه با خود عملكرد ارزيابي به جانبههمه گرايشي :از است عبارت پيشرفت ةانگيز
 در موفقيت با كه لذتي از برخورداري و عملكرد در موفقيت براي تالش ،معيارها ترينعالي
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 مشكالت آن دفع جهت ،ييهاحل راه يافتن براي جستجو آن دنبال به و .است مأتو عملكرد

 در دقت و توجه جاداي از بعد تواندمي آموزشي تدابير از استفاده با مربي يا معلم .باشدمي
 زياد يا كم، ديگر سوي از .نمايد حفظ مطلوب سطح در را آن ،آموزانحرفه يا و آموزاندانش
 آنها تجارب به درسي مختلف هايموضوع آموختن و يادگيري به نسبت مخاطبان ةعالق بودن

 صورتبه وقتي مختلف هايدرس در يادگيري تجارب .دارد ارتباط هاموضوع اين با برخورد در
 با رابطه در هاتوانايي به نسبت تصوراتي جاداي سبب باشد، درپيپي يهاشكست يا هاموفقيت
 مشابه، يهاموضوع با رابطه در را آنها ةانگيز يحت و شودمي مختلف يهاموضوع يادگيري

 بدون يادگيري آزاد فضاي جاداي كه رسدمي نظربه مهم نكته اين .دهدمي قرار تأثير تحت
 و عقايد اظهار به آموزانمهارت تشويق شكست، و موفقيت عدم از اضطراب و ترس احساس
 خود هايشايستگي و هاييتوانا قبول و مسئوليت حس افزايش نتيجه در و خود يهاانديشه

 اشاره )2001( دورني كهطورهمان .تراستمناسب و ترسريع فراگيري در مهم بسيار امور از
 آموزش اهداف اصلي عنصر عنوانبه بايد شاگردان به بخشيانگيزه در استاد مهارت« كندمي
 تحصيلي ةانگيز مورد در كه گفت توانمي آمده دستبه نتايج به توجه با ».شود گرفته نظر در

 بايد زمينه ناي در بلكه نيست، كافي شناختيروان و فردي عوامل به توجه تنها ،آموزاندانش
  .نمود توجه فردي و آموزشگاهي اجتماعي، خانوادگي، عوامل از ايمجموعه به

 آنان هايتوانائي با آموزش تناسب و آموزانحرفه هايآمادگي بر يادگيري يهانظريه در
 شناختي تحول بر بايد چيز هر از قبل پرورش و آموزش پياژه، نظر از .شودمي تأكيد
 با آن هايروش و مواد ،هابرنامه محيط، بايد آموزش در يعني .باشد مبتني آموزاندانش

 داشته تناسب آنها اجتماعي و عاطفي نيازهاي و آموزاندانش شناختي و ميجس هايتوانائي
 انگيزش و دارد، وجود رابطه يادگيري و انگيزش بين آمده، دستهب نتايج اساس بر باشد،
 برانگيخته يادگيري براي كافي ةازاندبه كه آموزانيدانش .است يادگيري شرط ترينمهم

 مطالعه و تكاليف انجام به و دارندمي بر خود راه سر از را مشكالت و موانع راحتيبه ،باشند
  .شوندمي مشغول
 نظر از هستند تريپايين اقتصادي و اجتماعي پايگاه به متعلق كه يآموزانحرفه والًمعم
 تحصيل ترك پايين سطوح در معموالً و هستند تريپايين سطح در تحصيلي پيشرفت

 بين داريمعني ةرابط ديگران، و زادهمهرعلي تحقيق جمله از گذشته تحقيقات در .كنندمي
 (مهرعليزاده .انديافته آموزشي مراكز كيفي تفاوت و اجتماعي كتحر والدين، اقتصادي شرايط

 )1384 ديگران، و
 ازحد بيش آموزانحرفه انگيزه كه دهدمي نشان شده، انجام مطالعات و بررسي در

 آموزانحرفه يادگيري در موجود مشكالت بررسي در پاسخگويان كه آنجا از اما .است متوسط
 گرفت نتيجه توانمي ،اندكرده اشاره يادگيري و آموزش به قهعال و رغبت عدم اصلي عامل به
 .اندداده جواب اغراق حالت با آموزشي ةحرف به خود ةانگيز ميزان به پاسخ در آموزانحرفه كه
 ةانگيز هرقدر و بوده متوسط حد از بيش يادگيري به آموزانحرفه ةانگيز ،هايافته اساس بر

 شد مشخص ،همچنين .است بيشتر آنان يادگيري انميز باشد، باالتر آموزانحرفه
 پيشرفت نظر از هستند، تريپايين اقتصادي و اجتماعي پايگاه به متعلق كه يآموزانحرفه

 با زيادي حدود تا انگيزش كه دهدمي نشان اين .دارند قرار تريپايين سطح در تحصيلي
 انددريافته خود يهاپژوهش در شناسانروان كه طوريبه .دارد مثبت ةرابط تحصيلي پيشرفت



 انداز پژوهشچشم اي و اشتغال درآموزش فني و حرفه
 

661 
 و هوش ةدرج از ترثرؤم خيلي تحصيلي پيشرفت يادگيري لئمسا در انگيزش نقش كه

 مشاهده ،ديگر سوي از .است بوده انتظار ميزان از كمتر انگيزيشگفت طوربه درسي يهانمره
 تحصيلي فتپيشر داراي باال انگيزش و متوسط استعداد با شاگردان از بسياري كه بود شده
 باالي سطوح كه شودمي تفسير گونهاين اينتيجه چنين معموالً و اندبوده مالحظه قابل

 ميزان كه است ناي يدؤم هابررسي .شودمي منجر انگيزش باالي سطوح به نيز پيشرفت
 و دارد وجود رابطه تحصيلي پيشرفت با مطالعه رويكردهاي و تحصيلي انگيزش خودكارآمدي،

 دروس ةمطالع در آنها رويكرد و آموزانمهارت تحصيلي انگيزش و خودكارآمدي يقطر از ما
 آموزانمهارت تحصيلي ةانگيز مورد در .كنيم بينيپيش را آنها تحصيلي پيشرفت توانيممي
 ايمجموعه به بايد زمينه ناي در بلكه نيست، كافي شناختيروان و فردي عوامل به توجه تنها

  .نمود توجه نيز فردي و آموزشگاهي اجتماعي ي،خانوادگ عوامل از
 كار، جذب و شغلي ضمانت عدم مدرس، تدريس مهارت و شيوه همچون مختلفي عوامل

 كاهش داليل از يادگيري و ياددهي امر در فعاليت و مشاركت عدم و آموزشي امكانات كمبود
 هدايت از استفاده ،آموزانمهارت در انگيزه تقويت .شودمي شمرده بر تحصيلي ةانگيز

 باعث هاكارگاه در ميعل و صحيح مديريت و كارگاهي كيفي سطح بهبود شغلي، و تحصيلي
  .شودمي فني هايكارگاه وريهبهر سطح ارتقاء

  منابع
 در تـدريس  فنـون  و هـا روش اثربخشـي  ميـزان  بررسـي  « )، 1387( حسـين  امير ،محمودي

 منطقـه  ايحرفـه  و فنـي  مراكز كارآموزان و بيانمر ديدگاه از ايحرفه و فني يهاآموزش
 (طـرح  .البـرز  اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار ،»مناسـب  الگـوي  ةارائ و كرج

   پژوهشي)
 در يـادگيري  و يـاددهي  فرآينـدهاي  ةمطالع « )،1387( غالمرضا – فرهود بينا، -محمدي گل

 ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار ،»جنوبي خراسان استان ايحرفه و فني هايآموزش
 پژوهشي) (طرح .جنوبي خراسان استان

 ايحرفـه  و فني هايآموزش در يادگيري و ياددهي فرآيندهاي ةمطالع « )،1387( علي اياسه،
   پژوهشي) (طرح .كرمانشاه استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار ، »كرمانشاه استان

 و فنـي  هـاي آمـوزش  در يادگيري و ياددهي آيندهايفر ةمطالع« )،1387( بهزاد زاده، رسول 
  پژوهشي) (طرح .اردبيل استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار ،»اردبيل استان ايحرفه

 و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار آموزشـي  يهادوره اثربخشي ارزيابي« ،)1381( حسن محمد آغاز،
 اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  آموزش كل ةادار ،»كارآموزان كاريابي در مركزي استان ايحرفه

   . 30 ةصفح مركزي،
 و فنـي  هـاي آموزش در يادگيري و ياددهي فرآيندهاي ةمطالع « )،1387( رسول نوقابي، كرد

 پژوهشي) (طرح .همدان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار ،»همدان استان ايحرفه
 فني هايآموزش در يادگيري و ياددهي فرآيندهاي ةمطالع « )،1386( رضا حميد مهاجراني، 

 (طـرح  .مركـزي  اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  كـل  ةادار ،»مركـزي  استان ايحرفه و
    پژوهشي)
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 كيفيـت  و كميـت  ارزيـابي  )،1384( زيبـا  كريمي، و منيژه ييالق، شهني و يداله مهرعليزاده، 

 نقـش  مـايش ه دومين مقاالت مجموعه ،ايحرفه فني مراكز در صنعتي آموزش يهادوره
   . اجتماع، و اقتصادي تحوالت در ايحرفه و فني هايآموزش

 چاپ دوران، نشر تهران: آموزشي، ارزشيابي و گيريازهاند هايروش )،1381( اكبر علي سيف،
   .نهم
   .دهم چاپ معاصر، نشر :تهران تدريس، فنون و هاروش كليات )،1384 ( اله امان صفوي،
  .سوم چاپ سمت، :تهران تربيتي، شناسيروان ، )1381( پروين كديور،
   .www. ardomsalarim. comسايت از نقل به ،يادگيري در انگيزش نقش )،1391( ،رقيه ،وطني
   .ماه تير دوم، چاپ نور، پيام انتشارات هيجان، و انگيزش )،1387( محمد ،پارسا

 ســايت از نقــل هبــ آمــوزان،دانــش در يــادگيري انگيــزش )،1391( ربابــه، ،ســعيديان
www. magiran. com .   

 از نقل به مقاله ،اهري معلم تربيتي مقاالت معلم، يك هاييادداشت )،1391( سعداله، ،آريافر 
  www. alidargahi. blogfa. com سايت

 و تعلـيم  ةپژوهشـكد  انتشـارات  ا،استرالية تجرب ايحرفه تربيت )،1382( عبدالحسين نفيسي،
  .تهران تربيت،
 اهداف بر تأكيد با مركزي استان كار بازار آموزشي نيازهاي بررسي )،1387( محمد ذوالفقاري،

 پژوهشي) (طرح .مركزي استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار توسعه، چهارم ةبرنام
 عالمـه  معلـم  تربيـت  مركـز  ،يتحصـيل  پيشـرفت  بـا  پيشرفت ةانگيز ةرابط )،1390( م مهران،

 ) /http://mehranjon20. blogfa. com سايت از نقل (به .سبزوار شهرستان طباطبايي
  ./http://pishromarivan. blogfa. com سايت از نقل به ،تحصيلي ةانگيز )،1388(كارگر ريبوار

 از نقـل  بـه  ،دوم زبـان  يادگيري در انگيزه ةكاهند عوامل بررسي ،زهراميقاس، شيوا پناه يوانك
   .WWW. SID. IR سايت

 از نقـل  بـه  ،خـارجي  زبـان  دگيرييـا  در انگيزه ايجاد و ترغيب ،سيدابوالقاسم ميجهر ميفاط
  . WWW. SID. IR سايت

 از نقـل  بـه  ،دوم زبـان  يادگيري در انگيزه ةكاهند عوامل بررسي ،زهراميقاس، شيوا پناه كيوان
  . WWW. SID. IR سايت

 و خودكارآمـدي  ،تحصـيلي  انگيزش ثيرأت )،1390( نمحس نيشابوري، دهقاني و مريم باغباني،
 يهـا هيافتـ  ملـي  همـايش  اولـين  آمـوزان، دانش تحصيلي پيشرفت بر مطالعه يهارويكرد

   . 90آذرماه ،مشهد فردوسي دانشگاه ،تربيت و تعليم در شناختيعلوم
 ةزانگيـ  )،1391رسـول(  نوقـابي،  وكـرد  احمـد  سلحشـوري،  و عليرضـا  ذاكري، و خسرو رشيد،

 پژوهشـي  مـي عل ةنشـري  محيطي، عوامل با رابطه در متوسطه ةدور آموزاندانش تحصيلي
  .91 زمستان ،2 ةشمار ،7 جلد هفتم، سال آموزش، فناوري

 )،1389( حميـده  سـيده  بهرامـي،  سـليم  و علـي  فـالح،  و محمد زاد،حاجي و محمد صالحي، 
 آزاد هـاي هدانشـگا  پسـر  و خترد دانشجويان تحصيلي ةانگيز كاهش بر مؤثر عوامل بررسي

 واحـد  -اسـالمي  آزاد دانشـگاه  اجتماعي علوم تخصصي ةنامفصل مازندران، استان مياسال
   .89 تابستان نهم، ةشمار چهارم، سال شوشتر،

 



 سازمان كاركنان سازيتوانمند در اطالعات فناوري نقش
 ايحرفه و فني آموزش

  1اوليائي خداداد
 2نتيغياهج محمد 

 3ساالرزهي ...ا حبيب

 چكيده
 براي ارزش جاداي در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كه ييهاقابليت به توجه با

 اطالعات يهافناوري كارگيريهب رايب كالني يهاگذاريسرمايه  هاآن دارند، هاسازمان
 ناي از استفاده با توانندمي هاسازمان كه هاييارزش از يكي اند.نموده ارتباطات و

 هاابزار ناي از استفاده با كاركنان سازيتوانمند نمايند، ايجاد شانسازمان در هافناوري
 سازيتوانمند بر ارتباطات و اطالعات يهافناوري ثيرأت بررسي به حاضر تحقيق است.

 ناي براي پردازد.مي بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني كل ةادار كاركنان
 ييدأت ضمن و طراحي اينامهپرسش موضوع، ةپيشين و ادبيات بررسي ضمن منظور
 مشاور، و راهنما محترم اساتيد و مرتبط نظرانصاحب توسط آن صوري روايي

 از بعد نظر مورد يهاداده شد، توزيع مطالعه مورد ةنمون بين مذكور ةنامپرسش
 تحقيق)، فرضيات آزمون (براي رگرسيون آماري يهاروش از استفاده با آوريجمع

 آزمون و كاركنان توانمندي موجود سطح تعيين براي اينمونه تك ميانگين آزمون
 مورد كاركنان، توانمندي ابعاد از كدام هر ةرتب تعيين براي فريدمن واريانس تحليل
 يهافناوري كارگيريهب بين كه است آن ةدهندنشان نتايج گرفتند. قرار آزمون

 و دارد وجود داريمعني و مثبتة طراب كاركنان توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات
 استان ايحرفه و فني كل ةادار در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كارگيريهب

 تبيين417/0 ميزان به را آن كاركنان توانمندي تغييرات تواندمي بلوچستان و تانسسي
 سازمان ناي كاركنان توانمندي سطح كه دهدمي نشان تحقيق نتايج ،همچنين نمايد.
 40/3 ميانگين ةرتب با شايستگي بعد در هاآن توانمندي باشد.مي متوسط حد از باالتر

 توانمندسازي ابعاد ساير از كمتر 79/2 ميانگين ةرتب با بودن ثرؤم بعد در و بيشتر
 باشد.مي
 

 سازمان توانمند، كاركنان توانمندسازي، ارتباطات، و اطالعات فناوري :يكليد واژگان
 .ياهحرف و فني
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 مقدمه
 انتظارات افزايش اطالعات، فناوري سريع پيشرفت نظر از حاضر عصر محيطي يهاچالش

 واداركرده خود تداوم براي راهي جستجوي به را هاسازمان ،پذيريانعطاف ضرورت و مشتريان
 تشخيص سازيتوانمند يهابرنامه اجراي را حل راه هاسازمان از بسياري ميان اين در است.
 از افراد احساس بر ؤثرم يهامتغير اصالح ضمن هابرنامه اين اجراي با اندكرده تالش و داده

 كاركنان پرورش براي را الزم ةزمين و كرده غلبه بيروني و دروني موانع بر فرد، توانمندسازي
 به هاسازمان براي را خاص رفتاري و نگرشي يهاآمدپي كاركنان توانمندسازي وجودآورند.هب

 توانمندسازي افزايد.مي خارجي و داخلي رقابت ةعرص در هاآن توان بر و داشته همراه
 مسائل از يكي خارجي تغييرات با تطابق براي مختلف ياهسازمان ةتوسع براي مهم راهبردي

 موفق يهاسازمان تا است شده موجب امر ناي .)Kay et al,2008,50( ستهاسازمان اصلي
 توانمندسازي يهابرنامه نمودن فراهم در سعي مختلف، يهامكانيسم و هاابزار از استفاده با

 در ارتباطات و اطالعات يهافناورية بالقو يهايتواناي به توجه با باشند. داشته كاركنان
ة توسع براي هافناوري ناي از موفق مديران زمينه، ناي در سازمان يهانياز ساختن برآورده

 كنند. استفاده سازمان، اهداف به دستيابي راستاي در خود، كاركنان توانمندي
 دري كه خطير مسئوليت به توجه با بلوچستان و سيستان استان ياهحرف و فني كلة ادار

 طرف بر براي ماهر يهانيروة توسع راستاي در هاآن نموده آماده براي كارجويان آموزش امر
 استفاده منظورناي براي توانمند يهانيرو از تا است الزم دارد، كشور فني يهانياز نمودن
 ارتباطات، و اطالعات يهافناوري مناسب كارگيريهب، داديم توضيح كه گونههمان نمايد.

 نكهاي رغمعلي كه است آنة دهندنشان شواهد اما نمايد. كمك زمينه ناي در هاآن به تواندمي
 و اطالعات يهافناوري كافي و الزم يهاساختزير از ايحرفه و فني آموزش سيستم

 براي قابليت و توانمندي ناي از كه رسدمي نظرهب چنين ،باشدمي برخوردار ارتباطات
 حاضر پژوهش اصلية لأمس، اساس ناي بر شود.مين الزم گيريبهره كاركنان سازيتوانمند

 كلة ادار در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كارگيريهب آياباشد كه مي الؤس ناي به پاسخ
 آن كاركنان شدن توانمند به منجر بلوچستان و سيستان استان ياهحرف و فني آموزش

 ؟شوندمي

 نظري ادبيات بر مروري
 كاركنان توانمندسازي الف)

 افزايش و كاركنان كيفي ارتقاء سودمند يهاابزار از يكي عنوانبه توانمندسازي مروزها
 وكار تغييركسب حال در محيط در موفقيت كسب منظوربه گردد.مي تلقي سازماني اثربخشي
 خط ازكاركنان اعم كاركنان، ةكلي خالقيت و انرژي نظرات، دانش، به هاسازمان امروزي،

 توانمندسازي طريق از هاسازمان امر، اين تحقق جهت نيازمندند. باال، سطح مديران تا مقدم
 منافع به دنهان ارج فشار، اعمال بدون عمل ابتكار به آنان تشويق منظوربه مربوطه كاركنان
 نمايندمي اقدام سازمان، مالكان انعنوبه وظيفه انجام و نظارت كمترين با سازمان جمعي

)Smith, C. J. ,2000.( رقابت، افزايش كار، و كسب محيط در تغيير همچون عواملي 
 و باالتر كيفيت براي ميدائ تقاضاي ،هاسازمان كاربرد مورد يهافناوري در سريع نوآوري
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 افزايش را مقوله ناي به توجه ضرورت كاركنان و محيطيزيست مشكالت افزايش بهتر، قيمت

 پيروز رقابت در هاآن كمك با كه دارند توانمندسازي افراد به نياز هاسازمان .است داده
 را پيشرفته فناوري از استفاده بهترين بتوانند كه هستند افرادي نيازمند هاسازمان گردند؛

 بتوانند و بيابند را هانوآوري تا هستند توانمندسازي افراد نيازمند هاسازمان دهند؛ ارائه
 بخشند. بهبود را خود خدمات و محصوالت
 در را ماهر) غير كارگران حتي تكنولوژي، خام، مواد -(زمين ثروت سنتي و مرسوم منابع

 ناي از كه هستند افرادي كرد، كار توانمين آن بدون كه عاملي خريد، توانمي لزوم مواقع
 كه است ناي توانمندسازي هدف .كنندمي استفاده يامزا بهترين به دستيابي براي منابع همه
 ).MacQuarrie, K. 2008,p:7( انداخت كاربه بازوانشان همانند را افراد يهامغز

 افراد كه شودمي باعث همچنين شويم، موفق كار و كسب در كه گرددمي باعث توانمندسازي
 .دشو مشاهده هاآن در هزانگي افزايش و شده معنيبا شغلشان

 تا يمكن ككم افراد به كه يمعن ينبد است. يدنبخش قدرت يمعنبه توانمندسازي
 يرهچ خود گيدرماند و يناتوان احساس بر و دبخشن بهبود را خود نفس به اعتماد احساس

 .يمكن يجبس يفهوظ يك انجام يبرا را يدرون زةگيان كه است يمعن ينبد ينهمچن .دشون
 يبرا را يئهافرصت كهناي يعني ذارد.گمي يرثأت آنان بر شويقت يمعنبه افراد يتوانمندساز

 عمل به را هاآن و يدهآفر يخوب يهادهاي دتواننمي كه ددهن نشان تا يمآور فراهم افراد
  ).Smith,2000,p:18( دبرسانن
 سازمان افراد شايستگي تقويت فرايند از است عبارت سازىتوانمند كاننگو و كانگر نظر از

 در تالش و شده هاآن در قدرتيبي احساس باعث كه شرايطي شناسائي و شناسايي طريق از
 نيز، و رسميغير فنون از گيريبهره با همچنين و رسمي اقدامات كمك با هاآن رفع جهت
 & Conger( كندمى كمك سازمان در هاآن كفايت به كه اطالعاتي تدارك و تهيه

Kanunyo,1998,p:47.( 
 در كه يافراد ينب قدرت يمتقس يندفرآ را يتوانمندساز يترزپ و كبال ونچ يظراننصاحب

 مجدد يمتقس يندفرآ را يتوانمندساز رستوناك و يچاپ اند.كرده ريفتع كنند،مي كار سازمان
 كاركنان كامل مشاركت از است عبارت يتوانمندساز شوتز اعتقاد به .ددانستن كنترل و ياراخت

 و جادسن نكوول،ها .)Rapp Adam & et al,2006,p:176( گيرييمتصم در رانيمد و
 يريذپيتمسئول از عبارتست يتوانمندساز كه دداشتن ابراز فوق ريفتعا از گيريبهره با فنره

 Hanvaisch(. دهستن انجام حال در فعالً كه يكار يهايتفعال ةينزم در يمتصم اتخاذ يبرا
et al,2006,p:219.( 

 كه امروز، به تا يتوانمندساز ةينزم در شدهانجام تجربي مطالعات ينبهتر از يكي در
 رفتهگ صورت يشرام و يتزراسپر و،گكانن و رگكان ولتهوس، و توماس چون يدانشمندان توسط
 نكهاي براي شدند. شناسايي ذيل شرح به كاركنان يتوانمندساز يديكل بعد پنج ،است

 كنند: جاداي آنان در را ويژگي پنج نايبايد سازند، توانمند قيتموف با را ديگران بتوانند مديران
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 يبرا خود يتظرف و ييتوانا به فرد اعتقاد ،)2شياثربخ - (خود1يستگيشا احساس الف)

 كانگرو ؛1985نانوس و (بنيس نويسندگان از بعضي ست.ا باال رتاهم با هاكار انجام
 عنصر ترينمهم گيژوي ناي كه باورند نيا بر )1990زيمرمن ؛1988باندورا ؛1988كاننگو

 كاري انجام براي افراد ايآ كه كندمي تعيين شايستگي احساس داشتن زيرا است، توانمندي
  .)84،ص:1386همكاران، و (ابطحي يرخ يا داشت دخواهن پشتكار و يدكوش دخواهن دشوار

 مختاري خود ولتهون و توماس )،3يخودسامان احساس( انتخاب حق داشتن احساس ب)
 براي الزم يهافعاليت تعيين در كارمند استقالل و عمل آزادي به را انتخاب حق داشتن يا

 كهميهنگا ).54-55 ،صص:1385همكاران، و (عبدالهي كنندمي تعريف شغلي، وظايف انجام
 و داوطلبانه خود بكشند، آن از دست يا شوند درگير كاري در اجبار با نكهايجاي به افراد
 دارند. انتخاب حق كار در كنندمي احساسو  شوندمي درگير خويش وظايف در نههاآگا

 فرد كه يحد از است عبارت )،5يجهنت يشخص يرفتنپذ حساس( 4بودن رثمؤ احساس ج)
 افراد .باشدمي دارا را خود كار در ياتيعمل يا و يادار يكاستراتژ يهايامدپ در نفوذ ييتوانا

 يا كنندمي كار آن در كه يطيمح دادن قرار يرثأت تحت با دتواننمي كه رندباو نايبر توانمند
 احساس كه است معتقد )1989(رگبر ينرگ كنند. جاداي ييرتغ ،دشونمي يدتول هك يجينتا
 يبرا اشييتوانا مورد در زمان از مشخص مقطع يك در فرد اعتقادات از عبارت بودن، رثمؤ
 ).62،ص:1387كسايي، (محدث است مطلوب جهت در ييرتغ دجااي

 يچاشن يدارا كه ييهايتفعال )،بودن ارزشمند احساس(6يدارمعني احساس د)
 به كنند.مي جاداي دافرا يبرا يتمورأم يا يجان،ه دفمند،ه احساس ينوع ،دهستن يداريمعن
 فراهم نانآ يبرا ياقاشت و يرون از يمنبع ،دبدهن هدر را افراد ياقاشت و يرون كه ناي يجا
 .)62،ص:1387كسايي، (محدث ورندآمي

 (اعتماد زيردستان و فرادستان بين روابط به اعتماد ،7يگراند به اعتماد داشتن احساس ه)
 اطمينان و گشودگي شايستگي، عالقمندي، به اعتماد دارد. اشاره برعكس) و كارمند به مدير

 كه دهندمي اجازه افراد به مادكنندهاعت يهامحيط نكهايعلت به شود.مي مربوط ديگران به
 ناي داشتن يابد.مي پيوند اعتماد احساس با شدتهب توانمندي شوند، فرهيخته و يافته رشد

 اطمينان با توانمي را اطالعات و است اعتماد قابل و ثابت استوار، ديگران رفتار كه احساس
 رشد و گيريشكل از بخشي گيهم شد، خواهد عمل هاقرار و قول به نكهاي و كرد تلقي

 توانايي افراد به ديگران، به اعتماد احساس نكهاي خالصه هستند. افراد در توانمندي احساس
 ).33،ص:1381 يزداني، (اورعي كنند امنيت احساس تا بخشدمي

 در را ويژگي پنج ناي بتوانند مديران كهميهنگا كه، معتقدند )1381( كمرون و وتن
 توانندمي هاتننه شدهتوانمند افراد اند.ساخته توانمند كاميابي با را آنان دهند، پرورش ديگران

1. Competence 
2. Self-Efficiency 
3. Self-Determination 
4. Impact 
5. Personal Consequence 
6. Meaning 
7. Trust 
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 بعد پنج ناي انديشند.مي متفاوت ايگونه به نيز خودشان ةدربار دهند، انجام را خود وظايف

  ).84،ص:1386همكاران، و (ابطحي كنندمي توصيف را تفاوت آن
 

 اثر بعد
 امنيت احساسيگراند به اعتماد احساس

 بودن رثمؤ حساس يجهنت يشخص يرفتنپذ
 انتخاب حق داشتن احساس يخودسامان

شخصي شياثربخ خود احساس يستگيشا
 كار يارزشمند احساس يدار معني

 ).1386همكاران، و توانمندسازي(ابطحي ايهسته بعد پنج

 ارتباطات و اطالعات يهافناوري ب)
 شدت اطالعات فناوري يهاابزار رشد با انقالب اين كه كنيممي دگيزن انقالبي عصري در ما

 را صنعتي انقالب ماشينيسم، و بود تقدر از جديدي نوع بخار، موتور اگر است. يافته بيشتري
 فناوري انقالب ارتباطاتي، تجهيزات و كامپيوتر آورد، وجودهب پيش سال 100 حدود در

 henry( آوردند وجودهب بيستم قرن نصف زا كمتر در را ارتباطات و اطالعات
lucase,1994,p:6.( امروزه است. 1ارتباطات و اطالعات آوريفن تكنولوژي، مظاهر از يكي  

ICT گردد. مي محسوب صنعتي و اقتصادي پيشرفت و توسعه يهامعيار ترين عمده از يكي 
 و فرهنگي اعي،اجتم سياسي، زندگي مختلف يهاجنبه بر آنچنان ICT حاضر حال در

 ،1382 (نوري، نمود غفلت آن از تواننمي كه است گذاشته تأثير اجتماعات و افراد اقتصادي
 صورتبه اطالعات انتشار و بازيابي ذخيره، پردازش، دسترسي، در را مردم فناوري اين ).9ص:

 رد مؤثّري نحو به كه كندمي كمك توسعه درحال يهاكشور به و ساخته قادر كارآمدتر
 ).Secretariat,2005,p:1( بپردازند رقابت به هم با محوردانش نيهاج اقتصاد

 جوامع اساسي يهاپايه از يكي كوتاهي، خيلي زمان در ارتباطات و اطالعات فناوري
 يهامحور ترينمهم از يكي عنوانبه كه ايگونهبه ).Patru, 2002,p:8( است شده مدرن
 را اطالعات آوريفنة توسع نهاج يهاكشور از بسياري و دآيمي شماربه نهاج در توسعه

 آمريكا دولت كهطوريبه ،اندداده قرار خود ةتوسع يهازيرساخت ترينمهم از يكي عنوانبه
 دولت و داده اختصاص اطالعات آوريفن موضوع به را خود ةتوسع سرفصل ترينمهم

 از را دولتي و عمومي خدمات ةكلي ميالدي 2004 سال از كه است كرده اعالم انگلستان
 يهاسال در اساس همين بر ).48،ص:1382ولي، و (قضاوي است داده انجام اينترنت طريق
 در و يافته گسترش ايسابقهبي شكل به نهاج در اطالعات فناوري كارگيريبه اخير

 قرار تفادهاس مورد توسعه مختلف يهاپروژه براي هافناوري اين توسعه حال در يهاكشور
 توسعه و تحول محور ترينعمده عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري كه، آنجا تا اند.گرفته

 توسعة و رشد بنيادين و اساسي بخش و )17،ص:1383 (جاللي، شده مطرح نهاج در

1. Information and communication technology(ICT) 
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 از ايمجموعه ،ارتباطات و اطالعات فناوري .)Tongia et al.,2004,p:19( است اقتصادي

 پذيرامكان را اطالعات از برداريبهره و گردش كه ستهاافزارفكر و افزارنرم ،افزارسخت
 دريافت، به مربوط عوامل و هاموضوع خدمات، توليد هرگونه اطالعات، فناوري كند.مي

 در اطالعات و هاداده مديريت و محلي انتقال بازيابي، پردازش، سازي،ذخيره گردآوري،
  ).89،ص:1388 همكاران، و نژاد (رسولي است ايرايانه يهاسيستم

 و تحقيقات در هماهنگي و تارتباطا تسهيل براي ارتباطات و  اطالعات يهافناوري
 نظير ييهافناوري ظهور اند،شده تبديل مهمي موضوعبه ياطالعات يهاسيستم كاربرد

 در همديگر با افراد كه روشي بهبود در ايبالقوه جهش اينترنت و هاافزارگروه محصوالت
 Karin Olessn etكنند(مي  ايجاد كنندمي همكاري و كرده برقرار ارتباط هاسازمان

al.,1999.( كه هستند ابعادي و عناصر شامل خود ارتباطات و اطالعات يهافناوري 
 افزايش كارگروهي، و اطالعات جريان سازيساده به كرده، تسهيل را كار و كسب يهافرايند

 نگهداري سيستم كارگيريهب طراحي، فرايند بهبود مشتريان، با روابط بهبود فرايند، بر تنظار
 مبتني يهاسازمان در شود.مي منجر غيره كيفيت، يهاسيستم اجراي پيشگيرانه، تعميرات و
 و چرخش ارتباطات، بهبود براي اطالعاتي و ارتباطي ي،هاشبكه و هاسيستم از ،IT بر

 در و اطالعات امنيت اطالعات، روي بر تحليل و هاپروسه سهولت اطالعات، سريع دسترسي
 آوردمي فراهم مديريت براي منطقي حلراه و كنندمي استفاده خارج دنياي با ارتباط يتهان

 و كنترل مركزي ةنقط يك از امور ةهم تا شود سعي زمان، و هاهزينه كاهش با همراه تا
 ).68،ص:1389 ران،همكا و (موحدي شود نظارت

 و كاري زندگي در الكترونيك توانمندسازي ةتوسع كه اندداده وعده 1شناسانآينده
 سال تا كه كرد بينيپيش )2009( 2پويابرايود مثال عنوانبه داشت. خواهد ادامه ما اجتماعي

 كه وردآمي فراهم را اطمينان ناي فنآوري و شد خواهد تر)(سيال متغيرتر كار نيروي ،2030
 قرار آن دسترس در موقعيت، و محل گرفتن نظر در بدون دارد نياز كارمند كه را ييزچ ره

 ،(دفتري) اداري فضاي براي نياز مورد تجهيزات در ميعظي كاهش باعث ناي داد. خواهد
 و اجتماعي تغييرات ناي .شد خواهد همكارانه يهافضا نفع به فردي يهاميز شدن ناپديد
 Strohmeier( گذاشت خواهند انساني منابع سازيتوانمند بر عميقي ثيرأت شك بدون فني،

 و اطالعات وريافن كاربرد ةزمين در الزم يهارتهام كسب ،دليل همين به ).2007,
 ناپذيراجتناب امري يشانهادركار هاآن كردن توانمند براي مديران، و كاركنان به رسانياطالع
 تعريف افراد براي اطالعات تسهيم و آزادي وردنآ فراهم معنيبه را توانمندسازي اگر است.
 نانآ اينكه جايبه دهند انجام ميزآموفقيت ايگونهبه خواهندمي خود كه را آنچه نانآ تا كنيم

 كه محيطي يهامحرك ترينمهم به دهند، انجام خواهيممي ما را نچهآ تا كنيم وادار را
 بر وريآفن اثرات يعني ،مايندن مي ترغيب كاركنانشان يتوانمندساز به را هاسازمان
 برد. خواهيم پي كاري يهامحيط

 تحقيق ةپيشين ج:

1. Futurologists 
2. Puybaraud 
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 با اطالعات وريافن بين رابطه ةزمين در پيشين پژوهشگران طرف از متعددي موارد�

 هاآن اصلي يهامؤلفه كه گرديد عنوان هاسازمان كاركنان شغل بر تأثير يا سازي توانمند
 باشند:مي ذيل شرح به

 دارد. تأثير سازماني ساختار بر اطالعات وريافن�
  ست.هاسازمان مديران گيريتصميم بهبود موجب اطالعاتي يهاسيستم�
  گردد.مي هاسازمان سازيكوچك باعث اطالعات تكنولوژي كاربرد�
  رفته. ركاهب يهاروش و هاشيوه نه است، كارمندان توانمندسازي باعث مديران حضور�
 سازي،تيم نيز آن روش و گرددمي سازماني قدرت موجب اطالعات تكنولوژي كارگيريهب�

  است. همكاري و اجماع بر تأكيد مساعي، تشريك
 ،1388 همكاران، و (حميدي گردد مي كاركنان بيشتر كنترل موجب اطالعات آوري فن�

 ).69ص:
 يهافناوري از استفاده ةزمين در شدهانجام يهاپژوهش از برخي بررسي به زير در

   پرداخت: خواهيم كاركنان، توانمندسازي در ارتباطات و اطالعات
 در اطالعات آوريفن كاربرد عنوان با )1388( همكاران و حميدي تحقيق نتايج. 1

 كارهب كه: دهدمي نشان اسالمي آزاد دانشگاه 5 ةمنطق كتابخانه كاركنان شغلي توانمندسازي
 كنترل و پذيريمسئوليت وظايف؛ و هاكار شدن هدفمند موجب اطالعاتي يهاآوريفن گرفتن
 فردي گيريتصميم توان بر آوريفن ثيرأت ةنتيج اما است. گرديده كتابداران توسط كار فردي

 ،همچنين دهد.مي نشان را بينابين حالتي كه بود موردي هاتن كاركنان، توفيق به ميل و
 در و شغلي تنوع و تغييرات و شغلي منديرضايت به منجر ارتباطات و اطالعات يهاآوريفن

 ).1388 همكاران، و (حميدي شودمي مطالعه مورد  كتابداران ايحرفه خالقيت يتهان
 اطالعات فناوري يهازيرساخت تأثير عنوان با )1390( همكاران و لك تحقيق نتايج. 2

 در اطالعات فناوري يهاساختزير كه هددمي نشان ،پليس كاركنان توانمندسازي در
 اندازة كاهش دقت، افزايش سرعت، افزايش جمله از تأثيراتي پليس كاركنان سازيتوانمند
 دور راه از همكاري امكان ايجاد اداري، زائد يهافرايند از برخي حذف اطالعات، منابع فيزيكي

 ).1390همكاران، و (لك شتدا خواهد همراه به را پليس سازمان يهاهزينه كاهش و
 ايمنطقه آب سازمان كاركنان نگرش بررسي عنوان با پژوهشي در )1386( قائدي. 3
 آنان شغلي عملكرد بهبود بر )ICDL( اطالعات فناوري ةگانهفت رتهام ثيرأت مورد در فارس
 يهارتهام كار، انجام مقدار افزايشبر ICDL آموزش ثيرأت آن در كه: است كرده گيرينتيجه

 دانش ةتوسع و نوسازي شغلي، ةعالق افزايش شغلي، مسائل حل رايانه، تكنولوژي از استفاده
 شغلي عملكرد بهبود بر ICDL سطوح از يك هر ثيرأت ميزان همچنين و كاركنان شغلي

 SPSS از استفاده با و پيمايشي روش از استفاده با سازمان مختلف يهاحوزه در كاركنان
 از يك هر ثيرأت ميزان از غيربه مذكور موارد آن در و گرفت قرار ارزيابي مورد هانامهپرسش
 است. شده ييدأت كاركنان، شغلي عملكرد بهبود بر ICDL سطوح
 فناوري كارگيريهب ثيرأت بررسي عنوان تحت پژوهشي در )1385( هرزندي پورحسن. 4

 روش از استفاده با بلوچستان و سيستان ايمنطقه برق شركت در وريبهره بر اطالعات
 مشاهده و مصاحبه ،نامهپرسش ةوسيلبه آمده دستهب اطالعات پيمايشي – توصيفي تحقيق
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 فناوري كارگيريهب كه است نموده گيرينتيجه استنباطي آمار از استفاده با و آوريجمع را

 شده بلوچستان و سيستان ايمنطقه برق شركت اثربخشي و كارايي افزايش موجب اطالعات
 است.
 بر اطالعات فناوري ثيرأت بررسي منظوربه كه تحقيقي در )2001( همكاران و تاتچر. 5
 كيفيت بهبود كه كرد گيرينتيجه چنين اند،داده انجام سود و وريبهره كيفيت، بهبود
 ويژگي يا جديد محصول توليد باعث اطالعات فناوري گذاريسرمايه كه دهدمي رخ ميهنگا

 آن از استفاده جهت را انساني تمايالت مستقيماً كه شود، موجود محصوالت در ديدج
 ).Thatcher , M. ,2001,p:1( دهد افزايش محصول

 بر اطالعات فناوري كاربرد ثيراتأت بررسي عنوان تحت يتحقيق در نيهافرا مزيدآبادي. 6
 سازمان كارشناسان و نانكارك و مديران ديدگاه از است نموده سعي كاركنان توانمندسازي

 كاربرد ميزان ابتدا پژوهش ناي در كند. بررسي را موضوع ناي قم استان اجتماعي مينأت
 آن كاربرد از يافتن اطمينان از پس داده قرار بررسي مورد سازمان در را اطالعات فناوري

 كه هنددمي نشان نتايج است. شده بررسي كاركنان شغلي توانمندسازي بر را آن اثرات
 كاركنان شغلي عملكرد بهبود به منجر سازمان در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كاربرد

  ).1384 (مزيدآبادي، شودمي

 تحقيق روش
 از توصيفي تحقيقي ،هاداده آوريجمع يهاابزار و تحقيق اجراي ةشيو لحاظبه حاضر تحقيق

 مشكلي رفع صدد دراست و  كاربردي تحقيقي تحقيق هدف نظر از و باشدمي پيمايشي نوع
 شامل هاداده آوريجمع براي حاضر تحقيق در عمده يهاابزار باشد.مي جامعه براي خاص

 باشند.مي نامهپرسش و مصاحبه اي،كتابخانه مطالعات

 نمونه حجم تعيين روش و آماري ةنمون و جامعه
 استان ايحرفه و فني كل ةاراد مديران و كاركنان ةكلي شامل حاضر تحقيق آماري ةجامع

 پژوهش انجام زمان در سازمان، آمار اساس بر هاآن تعداد باشد.مي بلوچستان و سيستان
 جدول اساس بر آماري، ةجامع حجم به توجه با حاضر تحقيق در باشد.مي نفر 400 حدود

 كورمذ آماري ةجامع از نفر 196 )226 ،ص:1386 همكاران، و منيؤ(م كرجساي و مورگان
 به جامعه اعضاي بين نامهپرسش عدد 200 تعداد اساس ناي بر شدند. انتخاب نمونه عنوانبه

 داده عودت تحليل، قابل نامهپرسش 180 تعداد هاآن بين از و شد توزيع ساده تصادفي روش
  باشند.مي تحقيق فرضيات آزمون مبناي كه شدند

 و سيستان استان ايحرفه و فني كل ةادار كاركنان از نفر 180 حاضر تحقيق در
 8/42 زن، درصد 7/26 و مرد درصد 3/73 نفر 180 ناي از كه داشتند مسشاركت بلوچستان

 و كارشناسي تحصيالت داراي درصد 9,53 آن، از ترپايين و ديپلمفوق تحصيالت داراي درصد
 كاري ةسابق صددر 7/51 ،همچنين باشند.مي كارشناسي از باالتر تحصيالت داراي درصد 3/3

 سال، 30 تا 21 بين درصد 6/5 سال، 20 تا 11 بين ةسابق درصد 2/42 سال، 10 از كمتر
 1/11 مياني، مديريت پست داراي درصد 1/1 اند.داشته ةسابق سال 30 از بيش درصد 6/0
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 ساده كارشناس درصد2/22 مربي، درصد 7/32 كارشناس، درصد 8/27 عملياتي، مدير درصد

 بين درصد 3/43 سال، 31تا 21 بين درصد 7/41، سال 20 از كمتر درصد 7/1 سن هستند.
 باشد.مي سال 50 از بيشتر درصد 4/3 سن سال، 50 تا 41 بين درصد 10 سال، 40 تا 31
 كاري يهافعاليت انجام براي ارتباطات و اطالعات يهافناوري از اصالً هاآن از درصد 4/14

 2/32 ساعت، يك تا درصد 9/18 ساعت، نيم از كمتر درصد2/12 كنند،مين استفاده خود
 ارتباطات و اطالعات يهافناوري از ساعت 3 از بيشتر درصد 2/22 و ساعت 3 تا 2 درصد
 ،همچنين كنند.مي استفاده ارتباطات و اطالعات يهافناوري از كاري يهافعاليت انجام براي

 اندنموده شركت ارتباطات و اطالعات يهااوريفن به مربوط آموزش يهادوره در درصد 3/73
 كنندگانمشاركت از درصد 2/17 يتهان در اند.نداشته شركت يهادوره نايدر درصد7/26 و

 حد از كمتر ارتباطات و اطالعات يهافناوري با هاآن آشنايي كه اندنموده اعالم حاضر تحقيق
 يهافناوري با متوسط از بيشتر صددر 7/36 و متوسط حد در درصد 1/46 است، متوسط

 .باشندمي آشنا ارتباطات و اطالعات

 تحقيق فرضيات
 تحقيق اصلي ةفرضي

 ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كاركنان توانمندسازي و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين
 .وجوددارد معناداري ةرابط بلوچستان و سيستان استان

 فرعي يهافرضيه
 ةادار كاركنان داريمعني احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين اول: فرعي ةفرضي

 .دارد وجود معناداري ةرابط بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني آموزش كل
 ةادار كاركنان بودن ثرؤم احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين دوم: فرعي ةفرضي

 .دارد وجود معناداري ةرابط بلوچستان و ستانسي استان ايحرفه و فني آموزش كل
 ةادار كاركنان شايستگي احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين سوم: فرعي ةفرضي

 .دارد وجود معناداري ةرابط بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني آموزش كل
 انتخاب حق تنداش احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين رم:هاچ فرعي ةفرضي

 وجود معناداري ةرابط بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كاركنان
 .دارد

 به اعتماد داشتن احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين پنجم: فرعي ةفرضي
ة رابط بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار كاركنان در ديگران

 .دارد وجود اريمعناد

 سنجش ابزار پايايي و  روايي
 ةمطالع طريق از زيادي مطالعات ابتدا ،نامهپرسش روايي ميزان افزايش براي حاضر تحقيق در

 سؤاالتي آن اساس بر سپس گرفته، صورت مرتبط تحقيقات و هانامهپايان مقاالت، ،هاكتاب
 ديگر تعدادي استحضار به مشاور، و نماراه محترم اساتيد بر عالوه و طراحي فرضيه هر براي

 ييهان ةنامپرسش آنان دهاپيشن و مشاورت با و شد رسانده زمينه ناي در متخصصين از
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 اعضاي بين نامهپرسش 28 تعداد حاضر تحقيق پايايي ميزان تعيين براي است. شده طراحي

 شده محاسبه /.83عدد آنان براي شدهمحاسبه كرونباخ آلفاي مقدار كه شده توزيع نمونه
 از آزمون كه نمود ادعا توانمي است، /.7 از بزرگتر كرونباخ آلفاي مقدار كه آنجايي از و است.
 باشد.مي برخوردار قبولي قابل پايايي

 پژوهش يهايافته
 همبستگي آزمون از تحقيق يهامتغير ةكلي بين همبستگي تعيين براي حاضر پژوهش در

 از تحقيق فرضيات آزمون نتيجه در و هامتغير بين علي ةرابط عيينت براي .است شده استفاده
 يهامتغير موجود) (سطح موجود وضعيت نمودن مشخص براي ساده، رگرسيون آزمون
 كنندگانمشاركت توانمندي يهاابعاد از كدام هر بنديرتبه براي و ميانگين آزمون از تحقيق
 است. شده ادهاستف فريدمن واريانس تحليل آزمون از تحقيق

 و مثبت همبستگي پژوهش، در كنندگانمشاركت نظر از كه دهندمي نشان هايافته
 و دارد وجود كاركنان توانمندي و ارتباطات و اطالعات يهافناوري از استفاده بين داريمعني
 مانجا براي ارتباطات و اطالعات يهافناوري از كهصورتي در يعني ،باشدمي 417/0 آن ميزان

  حدود يعني 417/0 ميزان به را هاآن توانمندي امر ناي، شود استفاده سازماني يهافعاليت
 حاضر تحقيق كنندگانمشاركت نظر از ،بنابراين .برعكس و داد خواهد افزايش درصد 50

 به تواندمي امر ناي و دارد رابطه هانآ توانمندي با ارتباطات و اطالعات يهافناوري كاربرد
 يهااستراتژي و هابرنامه در هافناوري ناي از مناسب ريزيبرنامه با تا كند كمك مديران

   نمايند. استفاده كاركنانشان توانمدسازي
 اطالعات يهافناوري كاربرد بين دارمعني و مثبت همبستگي ةدهندنشان همچنين نتايج

 باشند.مي كاركنان سازيتوانمند ابعاد ةكلي با ارتباطات و
 

 خطي رگرسيون از استفاده با تحقيق فرضيات آزمون نتايج ةخالص

 فرضيه
 سطح
 معني
 داري

T-
Value 

 نتيجه
 آزمون

 توانمندسازي و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين
 سيستان استاناي حرفه و فني آموزش كلة ادار كاركنان

 .دارد وجود معنادارية رابط بلوچستان و
 يديأت 6,117 0,000

 فرضيه
 داريمعني احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين

 سيستان استاناي حرفه و فني آموزش كلة ادار كاركنان
 .دارد وجود معنادارية رابط بلوچستان و

 ييدأت 6,084 0,000
 فرضيه

 بودن ثرؤم احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين
 سيستان استان ايهحرف و فني آموزش كل ةادار كاركنان

 .وجوددارد معناداري ةرابط بلوچستان و
 ييدأت 3,975 0,000

 فرضيه
 ييدأت 2,577 0,011 شايستگي احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين



 انداز پژوهشچشم ي و اشتغال دراهموزش فني و حرفآ
 

673 
 خطي رگرسيون از استفاده با تحقيق فرضيات آزمون نتايج ةخالص

 سيستان استاناي حرفه و فني آموزش كلة ادار كاركنان
 .دارد وجود معنادارية رابط بلوچستان و

 فرضيه

 كاركنان اعتماد و كار در اطالعات يفناور كاربرد بين
 و سيستان استاناي حرفه و فني آموزش كلة ادار

 .وجوددارد معنادارية رابط بلوچستان
 ييدأت 4,62 0,000

 فرضيه
 داشتن احساس و كار در اطالعات فناوري كاربرد بين

 و فني آموزش كلة ادار كاركنان در ديگران به اعتماد
 معنادارية رابط لوچستانب و سيستان استاناي حرفه

 .دارد وجود
 ييدأت 6,577 0,000

 فرضيه

 
 آن ةدهندنشان رگرسيون روش از استفاده با تحقيق اصلي ةفرضي آزمون نتايج همچنين

 و سيستان استان ايحرفه و فني سازمان در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كاربرد كه است
  دارد. سازمان ناي كاركنان وانمندسازيت بر داريمعني و مثبت ثيرأت بلوچستان

 آموزش كل ةادار كاركنان توانمندسازي و كار در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد بين
 دهدمي نشان شواهد .دارد وجود معناداري ةرابط بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني
 در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد متغير در استاندارد انحراف يك تغيير با كه

 افزايش 0,417 ميزان به كاركنان توانمندسازي استاندارد انحراف ميزان سازمان يهافعاليت
 يافت. خواهد

 در ارتباطات و اطالعات يهافناوري كاربرد كه است آن از حاكي هايافته ،همچنين
 ابعاد ةكلي بر داريعنيم و مستقيم ثيرأت بلوچستان و سيستان استان ايحرفه و فني سازمان

 كاربرد متغير در استاندارد انحراف يك تغيير با و دارد سازمان ناي كاركنان توانمندسازي
 احساس استاندارد انحراف ميزان سازمان يهافعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري
 احساس ،0,286 ميزان به كاركنان بودن ثرؤم احساس ، 0,415 ميزان به كاركنان داريمعني

 احساس و0,328 ميزان به كاركنان استقالل احساس ،0,190 ميزان به كاركنان شايستگي
 يافت. خواهد افزايش 0,442 ميزان به كاركناندر ديگران به اعتماد داشتن

 ةكلي فعلي وضعيت كه است آن ةدهندنشان اينمونهتك t ميانگين آزمون نتايج
 شغلي، يهافعاليت انجام در ارتباطات و اطالعات يهاريفناو كاربرد يعني ،تحقيق يهامتغير

 بودن، ثرؤم احساس داري،معني احساس يعني؛ سازيتوانمند ابعاد از كدام هر سازي،توانمند
  باشند.مي متوسط حد از باالتر اعتماد داشتن احساس و استقالل احساس شايستگي، احساس
 در كنندگانمشاركت نظر از كه است آن ةددهننشان واريانس تحليل نتايج ،يتهان در

 ساير به نسبت )40/3( ميانگين ةرتب با شايستگي بعد در هاآن توانمندي، ابعاد نظر از پژوهش
 احساس )،97/2( اعتماد احساس داشتن ترتيب به ابعاد ساير در باشند.مي توانمندتر ابعاد

 بودن ثرؤم احساس داشتن يتهان در و )91/2( استقالل احساس داشتن )،93/2( داريمعني
 باشند.مي توانمند )79/2(
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 ايحرفه و فني كل ةادار كاركنان بين در توانمندسازي ابعاد بندياولويت و ميانگين ةرتب

 بلوچستان و سيستان استان
 بندياولويت ميانگين ةرتب توانمندسازي ابعاد

 سوم 2,93 داريمعني
 پنجم 2,79 بودن ثرؤم

 اول 3,40 شايستگي
 رماهچ 2,91 استقالل
 دوم 2,97 اعتماد

 اتدهاپيشن و گيرينتيجه
 به (مراجعه قبلي تحقيقات هم و دهندمي نشان حاضر تحقيق يهايافته هم كه گونههمان 

 كاركنان نمودن توانمند در ميمه نقش ارتباطات و اطالعات يهافناوري تحقيق)، ةپيشين
 برداريبهره منظوربه هاآن مديران و هاسازمان كه است الزم ،نابراينب نمايند. فااي توانندمي

 در و كاركنان نمودن توانمند منظوربه هاآن يهاقابليت از استفاده و هافناوري ناي از ثرؤم
 از گيريبهره به نسبت را درستي استراتژي تدوين، مناسبي يهابرنامه سازمان، كل ،يتاهن
 ببينند. تدارك امكانات، ناي

 و مثبت ةرابط كه است آن ةدهندنشان حاضر تحقيق يهايافته نكهاي به توجه با
 و دارد وجود كاركنان توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات يهافناوري كاربرد بين داريمعني
 در اتارتباط و اطالعات يهافناوري كاربرد از نيز كاركنان توانمندي ابعاد ةكلي آن بر عالوه

 ةكلي در كه است آن ةدهندنشان Beta رگرسيوني ضريب سفانهأمت اما پذيرند.ثيرأت سازمان
 حداكثر منديبهره منظوربه است الزم،  بنابراين است. درصد 50 از كمتر ثيرأت ناي ،هامتغير

 زير قداماتا سازمان، كاركنان نمودن توانمند منظوربه سازمان در هافناوري ناي از استفاده از
  گيرند: قرار توجه مورد
 كل ةادار كاركنان از تعداد شده، مشخص نيز شناختيجمعيت اطالعات در كه گونههمان�

 استفاده خود سازماني يهافعاليت انجام در هافناوري ناي از استان ايحرفه و فني
 به نسبت و مشخص كار ناي علت ميعل و موشكافانه بررسي با است الزم ،بنابراين كنند.مين

 شود. اقدام اطالعات يهافناوري از استفاده به افراد ناي نمودن عالقمند
 كدام هر يهانياز با متناسب ارتباطات و اطالعات يهافناوري ةزمين در آموزشي يهادوره�

 شوند. ديده تدارك و طراحي كاركنان از
 در ارتباطات و اطالعات يهاوريفنا از استفاده براي مناسب فرهنگي جاداي به نسبت�

 از كه كساني به مناسب يهاپاداش دادن با مثالً شود. ريزيبرنامه كاري يهافعاليت انجام
 كنند.مي استفاده درست، صورت به اداري يهافعاليت انجام براي اطالعاتي يهاسيستم

 ةزمين در انسازم مختلف يهابخش اطالعاتي يهانياز مناسب و ميعل صورتبه�
 شوند. شناسايي ارتباطات و اطالعات يهافناوري

 جديد يهاراهكار اطالعات، يهافناوري از استفاده ةزمين در موفق يهاسازمان بررسي با�
 شود. داده آموزش كاركنان به ،كاري وظايف انجام در هافناوري ناي كارگيريهب و استفاده
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 در ارتباطات و اطالعات يهافناوري از بهينه ةداستفا سازمان موريتأم و رسالت در�

 گيرد. قرار جدي توجه مورد سازمان كاري يهافرايند
 ارتباطات و اطالعات يهافناوري يهارتهام به توجه سازمان آتي يهااستخدام در�

 د.گير قرار توجه مورد متقاضيان
 با را نتايج و دهند قرار سيبرر مورد ايحرفه و فني يهاسازمان ساير در را حاضر تحقيق�

 نمايند. مقايسه هم با ،مناسب الگويي ةارائ براي همديگر
 يهارتهام آموزش مناسب يهاالگو سازماني، و فردي ةتوسع در آموزش نقش به توجه با�

  شوند. بررسي شغلي مختلف يهاگروه در ارتباطات و اطالعات يهافناوري از استفاده

 منابع
 .موزشآ و يقاتتحق ةسسؤم كاركنان، يتوانمندساز ،1386،يدسع يعابس ن،يحس يدس ابطحي
 تهران. بازرگاني، مطالعات ،اول چاپ توانمندسازي، بر نگرش )،1381( حميد، يزداني اورعي

 توانمندسـازي  در اطالعات آوريفن كاربرد ،1388 رزيتا، ياراحمدي سرتيپي محسن؛ حميدي
 (علـوم  شناسـي دانـش  ةنامـ فصـل  اسالمي، آزاد دانشگاه 5 منطقه ةكتابخان كاركنان شغلي

 تابستان. ،5ة شمار دوم، سال اطالعات)، فناوري و رسانياطالع و كتابداري
 ثيرأتـ  مـورد  در فـارس  ايمنطقـه  بآ سـازمان  كاركنـان  نگرش بررسي ،1386 صفدر، قائدي
 ةنامـ پايـان  ن،آنـا  شـغلي  عملكرد بهبود بر )ICDL( اطالعات فناوري ةهفتگان يهارتهام

 بهشتي. شهيد دانشگاه ارشد كارشناسي
 ةتوسع در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش بررسي ،1382،علي عباس ولي رضا, غالم قضاوي

 و اطالعـات  فناوري كاربرد همايش ،منابع از حفاظت جهت يانئروستا آموزش و اجتماعي
 .روستا در ارتباطات

 توانمندسـازي  در اطالعـات  فنـاوري  يهـا سـاخت  زيـر  رتأثي ،1390 رضا، جواديان بهزاد؛ لك
 ،19ةشمار ششم، سال پشتيباني، و انساني منابع مديريت ةتوسع ةنامفصل پليس، كاركنان

 ر.هاب
 در انسـاني  منـابع  توانمندسـازي  بـر  ثرؤمـ  عوامـل  شناسـايي  )،1387( سهيال، كسائي محدث

 مـديريت  ةدانشـكد  ارشد كارشناسي ةنامپايان ران،اي نفتي يهافراورده پخش ملي شركت
 تهران. دانشگاه

 در انسـاني  منـابع  توانمندسـازي  بـر  ثرؤمـ  عوامـل  شناسـايي  )،1387( سهيال، كسائي محدث
 مـديريت  ةدانشـكد  ارشد كارشناسي ةنامپايان ران،اي نفتي يهافراورده پخش ملي شركت
 تهران. دانشگاه
 بــر اطالعــات آوريفــن كــاربرد ثيراتأتــ بررســي ، 1384 ،اميرحســين نيهــافــرا مزيــدآبادي

 ةنامـ پايان ،قم) استان اجتماعي مينأت سازمان در اي(مطالعه كاركنان شغلي توانمندسازي
 محمـد  دكتـر  راهنمـايي  بـه  قم پرديس تهران دانشگاه بازرگاني مديريت ارشد كارشناسي

 .مقيمي
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 بـر  اطالعـات  فنـاوري  نقش بررسي ،1390 علي، كتال مجيد؛ معتمدي مهدي؛ محمد موحدي

 ،21ةشـمار  هشـتم،  سـال  مديريت، ةنامفصل تهران، استان سيار ارتباطات شركت عملكرد
 ر.اهب

 نشـر  ،تهـران،  SPSS از استفاده با آماري يهاتحليل ،1386 علي، ميوقي فعال منصور؛ منيؤم
 نو. كتاب
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