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 چکيده

یی عوامل مؤثر بر کیفیت شناساپژوهش حاضر با هدف  هدف:

پژوهش از نوع  ی انجام شد. روشاحرفههای فنی و آموزش

آمیخته با رویکرد اکتشافی متوالی بود. بخش کیفی مبتنی بر 

مند( بود. در این بخش از ها )طرح نظامنظریه برخاسته از داده

صورت هدفمند و تا کننده بهمشارکت عنوانبهنفر  13پژوهش 

رسیدن به اشباع نظری جهت مصاحبه نیمه ساختاریافته 

انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل کلیه 

سمی های آموزش غیررمدیران، کارشناسان و مربیان دوره

 هایای کشور در استانوابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه

نفر  1323ها و همدان بودند که تعداد آن کردستان، کرمانشاه

ها از طریق روش نفر آن 392کوکران  و با استفاده از فرمول

جهت  عنوان نمونه انتخاب شدند.گیری در دسترس بهنمونه

پرسشنامه محقق یک  ها در بخش کمّی ازگردآوری داده

 ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ

( محاسبه و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأیید 4990)

ترتیب اهمیت سه شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به

ان ای مربیهای حرفهعامل کلی مدیریتی، آموزشی و شایستگی

اند، جزء عوامل مؤلفه تشکیل شدهکه در مجموع از شانزده 

. شوندای محسوب میهای فنی و حرفهمؤثر بر کیفیت آموزش

عنوان یک چارچوب در تواند بهنتایج حاصل از این پژوهش می

ای ریزی آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهفرایند برنامه

 کشور مورد استفاده قرار گیرد.

 

بخشی آموزش، کیفیت ای،آموزش فنی و حرفه ها:کليد واژه

 ای مربیانهای حرفهرویکرد آمیخته، شایستگی

 

Abstract  
Purpose: The purpose of this study was to 

identify factors that affecting the quality of 
technical and vocational training. This study 

was a mixed method of sequential exploratory 

strategy. Qualitative phase was based on 

grounded theory (systematic plan). In this 

phase, eighteen participants were chosen 

purposefully to carry out in semi-structured 

interviews and the sampling was continued 

based on the theoretical saturation. Research 
population in the quantitative part includes all 

managers, experts, and educators that employed 

in technical and vocational training 

organization in 2017/18 and in Kurdistan, 

Kermanshah and Hamadan province consist, 

1268 individuals, among which, 297 by 

Cochran formula and with the use of convenient 
method were selected.To collect the 

quantitative data, a researcher-designed 

questionnaire was used and the reliability of 

questionnaire calculated (.94) by crown Bach’s 

Alfa and validity of questionnaire confirmed by 

factor analysis. The results of the research 

indicated that the factors affecting the quality of 

technical and vocational education with 
respective importance included three main 

factors of the administrative factors, 

educational factors and professional 

competencies of educators that these three main 

factors consist of 16 components. The results of 

this research can be used as a framework for the 

educational planning process of the country's 
vocational education and training organization. 
 

Keywords: technical and vocational training, 

Quality of training, mixed method approach, 

professional competencies of educators 
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تان صنعتی اسهای این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان بوده و با حمایت مالی شرکت شهرک

 کردستان انجام شده است.

 



3    اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت...شناسایی و 

 

 و بيان مسئله مقدمه

توانایی افراد در استفاده عاقالنه از  لهوسیبهجامعه در حال ورود به عصری است که در آن آینده اساساً 

بهای جهانی که شامل فناوری و سرمایه فکری انسانی است، تعیین یک منبع گران عنوانبهدانش، 

مبتنی بر دانش اهمیت زیادی برای اشاعه و استفاده از دانش و اطالعات و همچنین شود. اقتصاد می

است که در آن استفاده از  یاقتصاد ی، نظامانبنیدانش اقتصاد (.Psarras, 2006) ایجاد آن قائل است

 ها، دولت و تعامالت)افراد، بنگاهی گران مختلف اقتصادیخاص خود( باز یدر معنا)دانشی  یهاتیظرف

ق یراز ط یاقتصاد یهاتیفعال یورباال بردن بهره یها و مناطق مختلف براها، بنگاه( در بخشهاآنن یب

ن از یهمچن. (Maravi, 2014) ردپذییمکارا صورت  یند و محصول/ خدمت به نحویفرا یهاینوآور

، یو اقتصاد ینهاد یهارساختزیشامل چهار محور عمده:  انبنیدانشاقتصاد  یدگاه بانک جهانید

 ,Sozachi) است دهدیآموزشماهر و  یانسان یرویو ن ینوآور یاطالعات و ارتباطات، نظام مل یفناور

د خود متعه یه دانشیو ارتقاء سرما ینسبت به نگهدار هاکارخانهد، افراد و ین اقتصاد جدیا در (.2014

قاء دست جهت ب یاساس یستگیشاک یر، به ییتطابق و تغ یریادگی ییو توانا یتا با نوآور شوندیم

جاد ثروت ین منبع ایورترن و بهرهیاول عنوانبهدانش و اطالعات  نیهمچن (.Psarras, 2006) ابندی

تر شیپ و یه و انرژی، مانند سرمادرگذشته شدهاستفاده ین با منابع سنتید، بنابراریگیقرار م مدنظر

اقتصاد دانش  (.Veselá and Klimová, 2014) استن شده یگزیکار جا یرویه و نیمانند سرما هانایاز 

اقتصاد  ازموردنی یهاد است که نسبت به مجموعه مهارتیجد یهااز مهارت یامجموعهازمند ین

ن شامل یاست و همچن یش مقدار آموزش و کارآموزیازمند افزایمتفاوت است. امروزه کار ن یصنعت

ت یجهت موفق (.Schwarz and Kay, 2006) است یرهبرو  ت، حل مسئلهیمانند خالق ییهامهارت

به لبه  یابیار مهم جهت دستیاز عناصر بس یآموزمهارتبر دانش، آموزش و  یدر اقتصاد مبتن

کار  یرویک کشور به نی یریپذقدرت رقابتن یهمچن(. Mihm-Herold, 2010است ) یرپذیرقابت

 درمجموع  (Yayilgan et al., 2015) دارد یبستگ ینیق کارآفریاز طر یپرورش نوآور ییو توانا بامهارت

دانش  یاه ارتقیبر پا یو نوآور یریادگیرد، یقرار گ موردتوجهد یبا انبنیدانشآنچه در نگاه به اقتصاد 

تمام  بر دانش در یگذارهسرمای ،شرفته و برتریپ یهایو مهارت است و نه صرفاً تمرکز بر فناور یضمن

عه ق و توسیق تحقیشرفته و صرفاً از طریع پیو به صنا ردگییمکشورها انجام  یاقتصاد یهابخش

 (.Sozachi, 2014) شودینممحدود 

 یو رفاه در جهان مبتن یریپذدر قدرت رقابت یسهم مهم یاو حرفه یآموزش فنن راستا یدر ا    

جهت کاهش فقر، ارتقاء صلح، حفظ  ید اصلیک کلی عنوانبهد یو بابه عهده دارد  اقتصاد دانش

 دیادار عمل نمیبه توسعه پا یابیدست یهمه و کمک برا یبرا یت زندگیفی، بهبود کستزیمحیط

(Marop P.T.M and Chakroun.B and Holmes k, 2015) یاو حرفه یفن یهاچالش عمده آموزش 

 Hermo and kristofiakova and)کار است یایر افراد و دنییدر حال تغ یمهارت یازهایبرآورده کردن ن

Mistina, 2015.) د شدن هستند. یالعمر در حال ناپدماماد یهاحرفه است که ذکرقابلن یهمچن
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منسوخ و بدون استفاده  سرعتبهکنند یخاص تمرکز م تموقعیک یکه فقط بر  ییهایستگیشا

 ف کردن و توسعهیافتن، تعری یدر حال تالش برا افتهیتوسعه ین کل کشورهایشوند. بنابرایم

نجام ا یافراد را برا کهیطوربهباشند،  ید و کاربردیها مفهستند که در اکثر حرفه ییهایستگیشا

 نشدهینبیشیپمشکالت  حل ییمختلف آماده نموده و توانا یشغل یهاتیاز موقع یادامنه زآمیموفقیت

 Hermo) ندیسازگار نما یاجتماع یط کار و زندگیرات محییرا داشته باشند تا بتوانند خود را با تغ

and kristofiakova and Mistina, 2015.) کم در عصر اقتصاد یست و یقرن ب ازموردنی یهامهارت

ت جهت یهمچون، خالق یموارد شاملباشند یمفقوده م یستم آموزش سنتیکه در س انبنیدانش

 یفن یهایستگیشا (OECD, 2013) نوآوری ،(Florida, 2003) یت رقابتیمزتوسعه و به دست آوردن 

  ,Hasanefendic)1یمخودتنظیاثربخش  یهایستگیو شا یمی، کار تینرم شامل رهبر یهاو مهارت

S., Heitor, M. and Horta, H, 2016 .)نانهیفرتفکر کارآ (Boahin, 2018 Bridges, 2008, Taylor, 

Johnson, Hoke, Doron, Pennock, and Clinton,2011 Kourilsky and Walstad,2003,.) ییتوانا 

 است یطیع محیرات سرییق با تغیت تطبیمتنوع و قابل یهانهیکار کردن با افراد در زم

(Bridges,2008)ن ی. همچن(Wagner, 2014) به نقل از Puccio,Sebastian مهم  یدیت مهارت کلهف

تفکر خالق  د داشته باشند را شاملیبا 31قرن  یهات و حل مسائل و چالشیجهت موفق که کارآموزان

 ینوشتار ارتباطات ،ینیابتکار و کارآفر، یرپذیانطباقت یو قابل ی، چابکیو همکار یو حل مسئله، رهبر

ن یهمچن کرده است.ان یب یل پردازیو تخ یل اطالعات و کنجکاویو تحل یکارا، دسترس یو شفاه

 تش داده اسیرا افزا بامهارتو  دهدیآموزشکارکنان  یتقاضا برا یفراوان طوربه یع فناوریتوسعه سر

(Falk and Seim, 2001بنابرا .)است  ممکن یه انسانیاطالعات و سرما ین فناوریب یلین ارتباط تکمی

 یرشد دائم باشد. افتهیمهارت ،کار یرویر جهت به سمت نییح تغیدر جهت توض یکه عامل مهم

ن برنامه یجهت ارتباط ب یپل عنوانبه؛ یرا به توسعه برنامه درس یدیگفتمان جد شدنیجهانو  یفناور

ت یفیدر ارتباط با عوامل مؤثر بر ککرده است.  یکار معرف یایو دن یابیبا آموزش و ارز یدرس

اره اش نمونه به ذکر چند اختصاربه ؛ کهصورت گرفته است یات چند، مطالعیاو حرفه یفن یهاآموزش

جاد مشاغل، یدر ا یاو حرفه یفن یهات آموزشیموفقبه عدم  (Salami, 2014) یمیسل: شودیم

 یهادر برنامه یجد یو بازنگر کردهاشارهف آن با بازار کار یها و ارتباط ضعنامناسب بودن آموزش

 شنهاد کرده است.یرا پ یزات آموزشیتجه یروزرسانبهها و ت آموزشیفی، توجه به کیآموزش

 یهااستیس درزمینة یاو حرفه یفن یها، گزارش کرده است که آموزش(Salami, 2012) سلیمی    

، آموزش یآموزش عموم یاو حرفه یت، ابعاد فنیریو مد یزریبرنامه، هایمشخطشامل:  یشنهادیپ

 یریادگی عنوانبه یاو حرفه یحوزه کار و اشتغال، آموزش فن یآماده شدن برا منزلهبه یاو حرفه یفن

 و یمؤسسات فن یآموزش ی، کارکنان و اعضایریادگیند یو مشاوره، فرا ییسم راهنمایمداوم، مکان

                                                           
1. self-regulating 
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ستم ی، سیاو حرفه یف و دامنه آموزش فنیتعر نةیزم دراست، امّا  یت نسبتاً مطلوبیدر وضع یاحرفه

در  یو نظارت یتیری، کادر مدیکارآموز یهابرنامه ی: اهداف و مقاصد، محتوایاو حرفه یفنآموزش 

 ، نامطلوب برآورد شده است.یالمللنبی یهایهمکار، یاو حرفه یآموزش فن یهابرنامه

ط یکه در شرا اندکردهگزارش  (Hosaini, Sadri and Motavar, 2012) رو مطو ی، صدرینیحس    

 کاوندو  یمعصوم و بازار کار وجود ندارد. یاو حرفه یفن یرسم یهان آموزشیب یارتباط یفعل

(Masoumi and Kavandi, 2012) یهایآنن یب یاو حرفه یان فنین هنرجویکه در ب اندکرده، گزارش 

و  یداریمعناند تفاوت ها را نگذراندهن دورهیکه ا یهایآنبا  اندگذراندهرا  ینیکه دوره آموزش کارآفر

 منظوربه یگزارش کرده است که در حال حاضر کار اثربخش (Abdolahi, 2016) یعبداللهجود ندارد. 

 یهادر روش یو بازار کار وجود ندارد و ضرورت بازنگر یاحرفهو  یفن یهان آموزشیارتباط ب یبرقرار

در  یو مهارت یعمل یهاد بر جنبهیکار، تأک، توسعه فرهنگ یمهارت یو استاندارها یآموزش یازسنجین

 یز بخش صنعت به همکاریو ن یدولت یها، الزام دستگاهینظر یهاسه با آموزشیها در مقاآموزش

در چهارچوب برنامه  یاو حرفه یفن یها، توسعه آموزشیاو حرفه یفن یهابا بخش آموزش یواقع

حرفه و یفن یهاآموزش یز از توسعه کمیز پرهینکشور و  یو فرهنگ ی، اجتماعیکالن توسعه اقتصاد

هاد شنیاز بازار کار را پیبا ن یاو حرفه یفن یهاارتباط اثربخش آموزش یعمل یراهکارها عنوانبهرا  یا

و  ی، رفتاریطه ساختاریها را در سه حبیآس (Salehi Emran, 2014) عمران یصالح کرده است.

 یها در بعد ساختاربین آسیترقرار داده است که مهم یموردبررس یانهیو زم یطیو مح ییمحتوا

 کنندهارائهمختلف  ینهادها یدر کشور و عدم هماهنگ یانسان یرویکالن ن گذاراستسیک یشامل نبود 

ها شامل عدم بین آسیترهم مهم ییو محتوا یدر جامعه، در بعد رفتار یخدمات آموزش مهارت

ن یمناسب ا ینظام آموزش مهارت از منابع انسان یمندبه اطالعات بازار کار و عدم بهره یکاف یدسترس

 یون در توسعه کمیاسی، عوامل دخالت قدرت سیانهیو زم یطیاست و در بعد مح شدهشناختهنظام 

است.  یمهارت یهاآموزش ی، چالش اصلیمهارت یهانبودن آموزش تقاضامحورو  یمهارت یهاآموزش

کشور مربوط به  یب نظام آموزش مهارتین آسیترکشور مهم یاو حرفه یاز نگاه خبرگان آموزش فن

 Azizi and Ali) یخانیو عل یزیعز اند.قلمداد شده ییو محتوا یابعاد رفتار ازآنپسو  یبعد ساختار

Khani, 2013) یالمللنبیمسائل  طبقه شامل پنجران را در یا یاو حرفه یآموزش فن یهاچالش ،

 ,Azizi and Nasiri) یریو نص یزی. عزاندان کردهیب یو بخش خصوص یانسان یروی، نی، برابریفناور

ک سازمان یبه  شدنلتبدی یدر راستا یاو حرفه یسازمان آموزش فن یهامشکالت و چالش (2014

 یازمانسفرهنگن، ییه پاباال بستم متمرکز، ارتباط از یسسازمان ) یعوامل ساختارشامل: را  نکارآفری

 یروینش و استخدام افراد، آموزش و توسعه نیگزانسانی )ت منابع یریمد یهاستمیسنامناسب(، 

 در سازمان و یروابط انسان، اد قدرت(یطلبانه، فاصله زسلطه یسبک رهبررهبری )رفتار  (یانسان

نامناسب بودن نظارتی ) یهادستگاه، جامعه یازهایتقابل اهداف سازمان و ن، یررسمغی یهاگروه

سته یافراد شا ینش مناسب و ارتقای، گزین راهکارهایاند و همچنان کردهیب ه(یستم پاداش و تنبیس
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 یکار یاهمیها و تل گروهیا تشکیک دانش و یج فرهنگ تشری، ترویساالرستهشایو اهتمام سازمان بر 

افت یرستم دیق و سیستم پاداش و تشویرات در سییجاد تغی، ایو سازمان یدر جهت رفع مشکالت کار

ت ید بر اهمی، تأکیطیرات محییو درک تغ یطیمح یازهایبه ن کارکنان، توجه یهاشنهادپیده و یا

 یو آموزش یسازمان یهاتیان مراکز و ارائه حمایمرب یاند توسعه حرفهیدر فرا ینیآموزش کارآفر

در  ینیت بعد کارآفریر هستند را جهت تقویدرگ ینیکه در آموزش کارآفر یانیشتر به معلمان و مربیب

 ,Khorshidi and Farikhi) یو فرخ یدیخورش. اندکردهشنهاد یپ یاو حرفه یسازمان آموزش فن

ت یت و اولویب اهمیترترا به یاحرفهو  یعام مهارت آموختگان مراکز آموزش فن یهایستگشای (2012

و  یفرد یهایستگشای، وکارکسبدانش  یهایستگشایط کار، یمح یهایستگشایشامل، 

جهت  (Zarei Mahmood Abadi, 2016) یمحمودآباد ی. زارعاندکردهذکر  یلیتحص یهایستگیشا

 یهادستورالعملندها و یحذف فرا، یاو حرفه یسازمان آموزش فن یورش بهرهیو افزا یحفظ چابک

ون، یاطالعات و اتوماس ی، فناوریکیالکترون یهاها همسو با برنامههیندها و اصالح رویزائد، بهبود فرا

ان روان و مطمئن اطالعات یجاد جریمناسب، جهت ا یهایژگیاستاندارد با و یکیجاد درگاه الکترونیا

د یو تأک یو اصالح ساختار سازمان یبازنگر، یکپارچگیو  یریپذ، سرعت، سهولتنانیاطم یهایژگویبا 

کاهش استخدام ، یسازمان یهاق اصالح پستیدر بخش آموزش از طر یسپاربرون، یسازسادهبر 

و  یردولتغیامور به بخش  یدر بخش آموزش، واگذار یسپاربرونش یدر بخش آموزش، افزا یرسم

 شنهاد داده است.یرا پ سفارش محور یهاارائه آموزش

اند، اما پرداخته یاو حرفه یفن یهارامون آموزشیپ یهاها به سازهپژوهش یاگرچه برخ هرحالبه    

الزم است تا  یشتریب یهان حوزه همچنان معدود است و پژوهشیدر ا یواضح است که شواهد تجرب

 دست به یاو حرفه یفن یهات در آموزشیفیاز عوامل مؤثر بر ارتقاء ک یق و جامعیدرک درست، عم

ه ب تدرنهایبر بافت هر سازمان و هر منطقه بوده و بر اساس آن بتوان  یکه مبتن ییهاد. پژوهشیآ

کرد هدف از پژوهش حاضر، ین روی. با اافتیدستها ت آموزشیفیجهت بهبود ک یاتیعمل ییکارهاراه

ر مطرح و یبوده است که سؤاالت ز یاو حرفه یفن یهاآموزش تکیفیعوامل مؤثر بر  یشناسای

 قرار گرفت: یموردبررس

 ؟اندکدم یاحرفهو  یفن یهاآموزشت یفیک بر رگذارتأثیعوامل ( 1

 ؟زان استیت به چه میفیبر ک مؤثرانس سازه عوامل یزان وارین مییسهم هر عامل در تب( 3

 

 شناسی پژوهشروش

روش از  یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیعوامل مؤثر بر ارتقاء ک یبررس منظوربهن پژوهش یدر ا

که  ین معنیاست؛ به ا شدهاستفادهراهبرد پژوهش  عنوانبه 3یمتوال یاکتشاف نوعاز  1ختهیپژوهش آم

                                                           
1. Mixed methods design 

2.The explanatory sequential design 



2    اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت...شناسایی و 

 

 Creswell) کندیمت یتبع یکرد کمّیو مرحله دوم آن از رو یفیک یکردینخست آن از رو یمرحله

and Clark,2017.) 

 یکیه است ک یکرد گرندد تئوریبراساس رو یفیق در مرحله کیتحق یاستراتژ :پژوهش یفيبخش ک

 یو پرورش تئور یاجتماع یندهایان فرایآن ب یاست و هدف اصل یفیق کیتحق یهااز انواع روش

 ید و روشریگیقرار م مورداستفاده هاآن یها در بستر اجتماعدهیند پدین فراییتب یوه براین شیاست، ا

پژوهشگر  (.Byrne, 2001) استتر جامع یاهیک مشاهده خاص به نظریج حاصل از یم نتایدر جهت تعم

باز گستره پژوهش خود را آغاز و با استفاده از روش  سؤالا چند یک ین یو تدو مسئلهبا انتخاب 

 یل و گردآوریتحل به افتهساختاریمه یمصاحبه نق یاز طر 3یت نظریبا حساس و 1ینظر یریگنمونه

و استنتاج  یدینکات کل یکدگذارها با ل دادهیند تحلیها مبادرت نموده است. در فراهمزمان داده

مه عناصر ن هیارتباط ب یو سرانجام با برقرار ها را استخراجوسته مقولهیق پیت به تطبیم، با عنایمفاه

ران، یمتشکل از مدبخش از پژوهش ن یا یاست. جامعه آمار شدهپرداختهه ین نظریبه تکو شدهاستخراج

آموزش  انمجرین یکشور و همچن یاو حرفه یفن یهاآموزش نظرانصاحب، یمتخصصان، نخبگان علم

 یهااستانو در  1892-92در سال و کارشناسان  انیران، مربین، مدیشامل: رؤسا، معاون یاو حرفه یفن

 .بوده است ، کرمانشاه و همدانکردستان

 یاعضانفر از  5ها، دگاهیبا توجه به تنوع د و متناسب با جامعه پژوهش ینمونه آماردر مرحله بعد 

الت و تجربه یران با سطح تحصینفر از مد 8،یاو حرفه یفن یهاآموزش درزمینةفعال  یعلمئتهی

 یدر سازمان آموزش فن باسابقهران و کارشناسان خبره و یاز نفر مد 14ن یع و همچنیبخش صنا یکاف

توجه به سطح اشباع ها با انتخاب شدند. مصاحبه 8هدفمند یریگوه نمونهیبا استفاده از ش یاحرفهو 

ک یکد گفت که ابتدا با تفیبا یفیها در بخش کهدل دایند تحلیدر مورد فرا نفر انجام شد. 13، تا 0ینظر

 یکدگذارا پاراگراف تالش شد و با استفاده از یام در داخل خطوط یپ یمتن مصاحبه به عناصر دارا

 یهام در قالب مقولهی، مفاه2یمحور یکدگذاربا استفاده از  یم استخراج شدند و مرحله بعدیمفاه 5باز

 یدگذارکبا استفاده از  یبزرگ مفهوم یهاشد که مقوالت در قالب دسته یقرار گرفتند و سع یتربزرگ

بعد  یاد بودند ولیار زیه بسیباز اول یالزم به ذکر است که کدهان یهمچن گردند. یبندطبقه 2یانتخاب

 م مشابه در هم ادغام شدند.یحذف و مفاه یم تکراریها مفاهداده یو بررس یبنداز هر مرحله طبقه

 به شرح ذیل است:( 1نمودار )در یک نمونه از فرایند کدگذاری بر اساس بخشی از یک مصاحبه 

 

                                                           
1.Theoretical Sampling 
2.Theoretical Sensitivity 
3.Purposeful Sampling 
4.Theoretical saturation 
5.Open coding  
6.Axial coding  
7.Selective Coding  
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 ای:های فنی و حرفهنقل قول یک عضو هیئت علمی دانشگاه و صاحبنظر در زمینه آموزش

اما هرکس مهندس شد الزاما مربی خوبی نیست. همچنانکه هرکس علم داشت مدرس و معلم خوبی نمی شود. تعداد زیادی از مربیان مهندس هستند 

کثر یک سری الزامات مهارتی در حوزه دانش عمومی، دانش پداگوژیک، دانش فناوری و دقیقا در حوزه عام آموزش و تربیت و تدریس ضروری است که ا

شود.ها میابراین عدم مهارت مربیان در این حوزه باعث نارکامدی، عدم اثربخشی و افت کیفیت این آموزشها هستند. بنمربیان ما فاقد این ویژگی  

 

 

 

 

  
 

 (: یک نمونه از کدگذاري بر اساس بخشی از یک مصاحبه1نمودار)

 

 یهات آموزشیفیک عوامل مؤثر بردر خصوص  ازموردنی یهاداده یگردآور یبرا پژوهش: یبخش کمّ

 یهامؤلفهاین پرسشنامه از  سؤاالتدر تدوین د. ین گردیتدو یسؤال 12 ی، پرسشنامهیاو حرفه یفن

کرت، از کامالً یل یادرجه 5ف یپرسشنامه بر ط یهاگویه در بخش کیفی استفاده گردید. شدهاستخراج

ه وابست یهاه روشیبر پا یریگاس اندازهیمق یساز روابود.  شدهمتنظی( 5موافقم )( تا کامالً 1) مخالفم

د راهنما یپرسشنامه از نظرات اسات ییمحتوا یین وابسته به سازه انجام گرفت. در روایبه محتوا و همچن

 یید. در روایاستفاده گرد یاحرفهو  یفن یهاآموزش درزمینةو مطلع  نظرصاحبو سه نفر از افراد 

وسط ت یدرستبه یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیا عوامل مؤثر بر کینکه آیجهت مشخص کردن اسازه 

ر نمودار ج آن دیاول استفاده شد که نتا مرتبه یدییتأ یل عاملیاز تحل شوند،یده میسنج یعوامل فرع

 است: شدهگزارش 3شماره 

 

 
 گيريمربوط به تحليل عاملی تأیيدي مدل اندازه هاي برازششاخص :(2) نمودار

 کد محوري کد باز

اي هاي حرفهشایستگی دانش پداگوژیک مربيان

 مربيان



3    اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت...شناسایی و 

 

افزار ایموس استفاده شد که این ارائه در نرمهای قابلبرای مشخص کردن برازش مدل از شاخص    

 .اندشدهارائه 1ها در جدول شاخص
 

ايهاي فنی و حرفه(: تحليل عاملی مرتبه اول عوامل تأثير گذار بر کيفيت آموزش1) جدول  

 
 آمدهدستمیزان به  قبولدامنه قابل  شاخص

 2x  ---  3920دو خی

 0982  5کمتر از   (df 2x/)دو به درجه آزادی نسبت خی
RMSEA   491  1/4کمتر از 

NFI   493  1به نزدیک 
CFI   4993  1نزدیک به 
GFI   1به نزدیک   4993 

 

 یدر الگو یاو حرفه یفن یهاآموزشت یفیمؤثر بر ک ی، عوامل فرع1ج جدول یاساس نتابر    

و برازش الگ یدییتأ یل عاملیبرازش الگو در تحل یهارا شاخصی؛ زعوامل مناسب هستند شدهیطراح

است که  491برابر با  RMSEAاست. مقدار  0982 یدو به درجه آزادیکنند. نسبت خیرا فراهم م

ز ین NFI،CFI،GFIمانند  یبرازندگ یهاشاخصر ی. ساشودیم یدر برازش الگو تلق یقبولزان قابلیم

 دشونیم یالگو تلق یمطلوب برازندگ یهاشاخص عنوانبهاند که به خود اختصاص داده را 499 یباال

 کنند.یم تأییدرا  یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیعوامل مؤثر بر ک یو الگو

قرار گرفت  مورداستفاده کرونباخ یآلفاب یروش برآورد ضر 1ت اعتمادیا قابلی ییاین پاییجهت تع    

ن پژوهش، پس از یاست. در ا یریگابزار اندازه یدرون یهمسانو  ییایمحاسبه پا یهااز روش یکیکه 

 باخکرون یب آلفایشده و ضر spss22 افزارنرمها وارد نفر(، داده 04ه )یه اولمونها از نداده یآورجمع

 یهات آموزشیفیعوامل مؤثر بر ک کرونباخ پرسشنامه یآلفازان یم 3شماره  در جدولمحاسبه شد. 

 آورده شده است. یاو حرفه یفن
 ميزان آلفاي کرونباخ به تفکيک کل و عوامل تشکيل دهنده سؤاالت پرسشنامه (:2) جدول

 متغیر
 

 آلفای کل
 

 ابعاد
تعداد  

 هاگویه

 
 آلفا

عوامل مؤثر بر کیفیت 

 ایهای فنی و حرفهآموزش

 

4990 

 ایهای حرفهشایستگی 

 مربیان

 
8 

 
4993 

 4990  9  عوامل آموزشی  

 4939  0  عوامل مدیریتی  

 

                                                           
1. Reliability 
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 یدارا یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیاساس جدول مذکور، کل پرسشنامه عوامل مؤثر بر کبر    

 دارد. یمطلوب یکه پرسشنامه انسجام درون دهدیماست و نشان  (4990مناسب )کرونباخ  یآلفا

 یان سازمان آموزش فنیران، کارشناسان و مربیه مدین بخش از پژوهش شامل کلیا یجامعه آمار    

 یبود. حجم جامعه آمار ، کرمانشاه و همدانکردستان یهادر استان 1892-92در سال  یاحرفهو 

ه به با توجد. ین گردییتع فرمول کوکرانبر اساس  یق حجم نمونه آمارین تحقیاست. در ا نفر 1323

ق یانجام تحق ینفر برا 392به حجم  یانمونه مذکور،فرمول اساس بر نفر 1323 به حجم یاجامعه

در  یرگینمونه، روش شده گرفته کاربه یریگحاضر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، روش نمونه

ب یراض رها وین متغین روابط بییتع جهتبا توجه به سؤاالت پژوهش ن بخش یدسترس بوده است. در ا

ها از ل دادهیتحل یبرا نیاست. همچن شده استفاده مرتبه دوم یل عاملیتحلاز روش  هاآنت یاهم

 استفاده شد. موسای افزارنرم

 

پژوهش يهاافتهی  
 پژوهش یفيها در بخش کافتهی -الف

 یهایستگین مطالعه سه عامل توسعه شایپژوهش، در ا کنندگانمشارکتدگاه و تجارب یبر اساس د

ه ت ارائیفیزان کیص داده شد که بر میت تشخیریو چهار عامل مد یعامل آموزش ان، نهیمرب یاحرفه

 ر دارند.یتأث یاو حرفه یفن یهاآموزش

 
                                               ايهاي فنی و حرفه( عوامل مؤثر بر کيفيت آموزش3جدول )

 باز یکدها یمحور یکدها

 

 یاحرفه یهایشایستگ

 مربیان

 دانش پداگوژیک مربیان

 مربیان یدانش تخصص

 یالمللنیبتسلط مربیان به یک زبان خارجه 

 

 

 

 

 یعوامل آموزش

 بالقوه یهامتناسب با برنامه آمایش سرزمین و پتانسیل یهاآموزش یطراح

 یو مهارت یآموزش یمناسب جهت شناسایی نیازها سازوکار یطراح

 یامکانات و تجهیزات آموزش

 یآموزش یاستانداردها و محتواها

 کارآموزانانگیزه 

 یگرائمدرک

 بازار کار یبه نیازها یاو حرفه یگویی کارآموزان فنپاسخ یمیزان توانای

 یتأکید بر مباحث تئوریک

 یبر شایستگ یمبتن یارزشیاب

 

 یعوامل مدیریت

 یساختار سازمان

 یآموزش یریزرویکرد مناسب برنامهاتخاذ 

 یاو حرفه یاعتماد کارفرمایان نسبت به اثربخش بودن آموزش فن

 یبر شایستگ یمدیریت مبتن



14    اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت...شناسایی و 

 

 مفروض شده است. 8نمودار  صورتبهمصاحبه  یهاافتهیاحصاء شده از  یمفهوم یالگو    

 

 
 

 کيفی پژوهشهاي بخش (: الگوي مفهومی احصاء شده از یافته3) نمودار

 

 پژوهش یها در بخش کمّافتهی -ب

 و عوامل یان، عوامل آموزشیمرب یاحرفه یهایستگیشا یهااسیا خرده مقیکه آنیا یمنظور بررسبه

 ک از عوامل مذکورینکه هر یو ا نه ای هستند تیفیمؤثر بر کسازه عوامل  یهااسمقیخرده  یتیریمد

مرتبه  یل عاملی، از روش تحلندنماییمن ییک سازه تبی عنوانبهرا  تیفیمؤثر بر کتا چه اندازه عوامل 

انس یزان واریمن یین نمود سهم هر عامل در تبییتع توانیم ین روش آماریدوم استفاده شد. براساس ا

 بیاساس ضرارا بر تیفیزان است و سازه عوامل مؤثر بر کیه چه مبت یفیبر ک مؤثرسازه عوامل 

 یعامل یبرازش و در ادامه بارها یهاشاخص 3شماره فرموله کرد. در جدول  استانداردشده

 یاهت آموزشیفیمؤثر بر ک مرتبه دوم عوامل یل عاملیلها در تحاسیمقه و خردهیهرگو استانداردشده

 است. شدهارائه یاو حرفه یفن
 هايکيفيت آموزشعوامل مؤثر بر  دوم مرتبه يدیيتأ یعامل ليتحل برازش يها شاخص(: 4) جدول

 ايفنی و حرفه 

 آمدهدستمیزان به  قبولدامنه قابل  شاخص

 2x  ---  82595دو خی

 8921  5کمتر از   (df2 x/)دو به درجه آزادی نسبت خی

RMSEA   4949  1/4کمتر از 

NFI  4939  1نزدیک به 
CFI   4991  1نزدیک به 

GFI   1به نزدیک   4932 
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  دوم مرتبه عامل ليتحل در هاي آنهااسيمق خرده و هیگو هر یعامل يبارها(: 4) نمودار

 

 یعوامل آموزش، عوامل مدیریتی، یهااسمقی، خردهشودیممالحظه  3شکل شماره همچنان که در     

سازه عوامل  یانس کلیز واردرصد ا 15/4و  20/4، 35/1 بیترتبهای مربیان، های حرفهشایستگیو 

 .دنماییمن ییرا تبت یفیمؤثر بر ک

 

 يريگجهيبحث و نت

در  یاحرفهو  یفن یهات آموزشیفیعوامل مؤثر بر ک و اکتشاف ییشناسا باهدفن پژوهش یا

به ترتیب  ج حاصل از پژوهشی؛ با توجه به نتاانجام شد ، کرمانشاه و همدانکردستان یهااستان

 عنوانبهای مربیان های حرفهعوامل مربوط به شایستگیو  یآموزش عواملعوامل مدیریتی،  ،اهمیت

ز ک این هرییکه تب؛ قرار گرفت ییمورد شناسا یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیعوامل مؤثر بر ک

 ل است:یعوامل به شرح ذ

، یآموزش یزیربرنامهکرد مناسب ی، اتخاذ رویچهار مؤلفه ساختار سازمان شامل: یتیریعوامل مد -الف

 یستگیبر شا یت مبتنیریو مد یاو حرفه یفن یهاان نسبت به اثربخش بودن آموزشیاعتماد کارفرما
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اف دمنعطف و مطابق با اه یساختار سازمان یآموزش یندهایفرا کنندهلیتسه یهااز عامل یکی است.

کارآمد در عصر اقتصاد  یستم مهارتیک سیاست.  یستم آموزشیس هر یبرا شدهفیتعرو انتظارات 

ر حال د یازهایبه ن یگوئ پاسخجهت  ییباال یریپذانعطافو  یچابک یهایژگید از ویبا انیبندانش

رکز باً متمیتقر صورتبهکشور  یاحرفهو  یستم آموزش سازمان فنیر جامعه برخوردار باشد. سییتغ

ین ا تأییددر  بر دانش در تناقض است. یعصر اقتصاد مبتن یهایژگین خود با ویکه ا شودیماداره 

س مرکز به خاطر ساختار یرئ عنوانبهمن  ": شودذکر می کنندگانمشارکتاز  یکیاظهارات  یافته

خود  یرامونیر و تحوالت پییدارد، نسبت به تغ وجوددر سازمان  که یلیمتمرکز و طو مراتبسلسله

ق ید از طریکه من بخواهم انجام دهم، اول با یکوچک کار هر مثالعنوانبهبسته است،  وبالمدست

ر ن با ساختایکه ا شودیمر موافقت یا دی شودینما موافقت یرم، که در اکثر موارد یمافوق مجوز بگ

را  یعاً واکنش نشان داده و پاسخ مقتضیسر یرامونیپ راتییکه بتواند در مقابل تغ یمنعطف و چابک

 "تضاد است. در اتخاذ کند،

 یسازمان آموزش فن یکرد جاریق، روین تحقیدر ا کنندگانمشارکتاکثر  اظهارنظربنا به همچنین     

 یکی از نظرات یادهیگز آموزش است. ید بر بعد کمّیو تأک یبر عرضه محور یکشور مبتن یاو حرفه

 یهاطهیح یاو حرفه یدر سازمان آموزش فن": ن مطلب استید این راستا مؤیا در شوندگانمصاحبهاز 

ا، نتواند هتین گستره از فعالیرسد سازمان با ایاست؛ و به نظر م شدهفیتعرت یجهت فعال یاگسترده

ها، آموزش در زندان مثالعنوانبهخود را ارائه دهد.  یهاآموزش یفیک یت پارامترهایو با رعا یخوببه

و با امکانات  یمیقد یهادورهاز  یک سریره که سازمان یها، آموزش در صنعت و غآموزش در پادگان

در دانش،  یریر و تحول چشمگییشود تغین امر باعث میدهد که ایرا ارائه م یزات حداقلیو تجه

ران کل یدر خصوص مد آمدهعملبه یهاین با بررسیهمچن"جاد نشود.یمهارت و نگرش کارآموزان ا

ق، در یکنندگان در تحقاظهارات مشارکت نیو همچن یموردبررس یهادر استان یاحرفهو  یادارات فن

ها و از سازمان هاآناکثر  جه حاصل شد کهین نتیران کل ایخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مد

 یرارا ب یفمن یامدهایها پیریگمین تصمیا جهیدرنت. اندشدهمنصوبن سمت یگر به اید یهاارگان

ود: شدر این خصوص ذکر می کنندگانمشارکتیکی از  اظهاراتدارد که  یدر پ یستم آموزشین سیا

 رفکخوشزه کارکنان ی، انگین سازمان آموزشیگر در اید یهاها و ارگانران از سازمانیبا انتصاب مد"

اد در یزحمت و تالش ز باوجودکه  کندیمفرد مشاهده  یعنیرو به افول خواهد رفت.  کشزحمتو 

 یراب هاآنزان زحمت و تالش یاز م جهیدرنتکند یدا نمیر ارتقاء پیبه سمت مد یستم آموزشین سیا

 گر بهیا نهاد دیک ارگان یکه از  یگر فردیشود. از طرف دیها کاسته مآموزش یفیارتقاء سطح ک

ا هها و قوتن فرد بتواند ضعفیاز است تا ایها زمان نشود مدتین سازمان منصوب میت ایریسمت مد

با  یر با توجه به ناآشناییمد بساچهن مدت ید. در ایرا اتخاذ نما یمقتضمات یص داده و تصمیرا تشخ

رهه ک بیما در  مثالعنوانبهاهداف سازمان نباشد.  یرا اتخاذ کند که در راستا یماتیستم، تصمیس

کرد یها فکر من سازمان آمده بود و تا مدتیگر به اید یک سازمان اجرائیم که از یداشت یریمد یزمان
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 رغی ماتیتصمبا اتخاذ  جهینت درشود، یاداره م یکیزیک پروژه فیهمانند  یستم آموزشین سیکه ا

  "کرد.یز دچار اختالل میرا ن یجار یروندها یمقتض

ی هالیپتانسی متناسب با برنامه آمایش سرزمین و هاآموزشطراحی شامل  عوامل آموزشی: -ب

مناسب جهت شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی، امکانات  سازوکاری و بومی، طراحی امنطقهبالقوه 

گرائی، میزان توانایی ی آموزشی، انگیزه کارآموزان، مدرکمحتواهاو تجهیزات آموزشی، استانداردها و 

ی به نیازهای بازار کار، تأکید زیاد بر مباحث تئوریکی و ارزشیابی احرفهی کارآموزان فنی و گوئپاسخ

نی و در آموزش ف برگزارشدههای است. بنا به نتایج حاصل از پژوهش اکثر دوره مبتنی بر شایستگی

ای و بومی نیست؛ لذا اگر ما نظام های منطقهای مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین و پتانسیلحرفه

یک ابزار مهم در رشد و توسعه پایدار مناطق در نظر بگیریم، اهمیت  عنوانبهای را آموزش فنی و حرفه

ترین گام در فرایند و زیربنایی تریناولین، مهمهمچنین  شود.وجه به این امر بیشتر نمایان میت

ریزی آموزشی انجام یک نیازسنجی دقیق است تا بر مبنای آن بتوان فاصله بین وضع موجود و برنامه

مرحله از وضع مطلوب را جهت برآورده کردن نیازهای بازار کار تشخیص و تعیین نمود. اهمیت این 

کار تا آنجاست که اگر در این مرحله ضعفی وجود داشته باشد، میزان کارایی و اثربخشی کل سیستم 

ور طشدت کاهش خواهد یافت. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، بخش یا واحدی که بهآموزشی به

های این واحدها را ارتباط برقرار نماید و نیاز مداوم با کارفرمایان، صاحبان حرف و مشاغل و صنوف

ین ا بینی قرار دهد، یا وجود ندارد یا تقریباً در حالت غیر فعّال قرار دارد.وتحلیل و پیشمورد تجزیه

( که بر ضرورت انجام نیازسنجی 3418یافته با نتایج حاصل از تحقیق دوستی، خراسانی و محمدبیگی )

کند که از ای ایجاب میهای فنی و حرفهشهمچنین ماهیت آموز ، انطباق دارد.اندکردهاصولی تأکید 

های صنعتی جهت کسب ها و کارخانهکه کارگاه آخرین امکانات و تجهیزات روز استفاده شود زیرا

اکز و کار، مر کنند، بنابراین به تبعیت از بازارها استفاده میمزیت رقابتی در بازار از آخرین فناوری

های دیگر عوامل ات و تجهیزات روز مجهز شوند. همچنین مؤلفهواحدهای کارآموزی نیز باید به امکان

خ پاسگرائی، میزان توانایی ی آموزشی، انگیزه کارآموزان، مدرکو محتواهااستانداردها آموزشی همانند 

ی به نیازهای بازار کار، تأکید زیاد بر مباحث تئوریکی و ارزشیابی مبتنی احرفهی کارآموزان فنی و گوئ

ای حرفه های فنی وبه آموزش یبخشتیفیکباید مورد بازبینی و اصالح مجدد در راستای  بر شایستگی

 قرار گیرند.

این عامل از سه مؤلفه دانش پداگوژیک، دانش تخصصی و میزان  اي مربيان:هاي حرفهشایستگی -ج

ظام یک نشده است. یکی عوامل مهم و حیاتی در المللی تشکیلتسلط مربیان به زبان خارجه بین

های باشند که باید دارای خصایص و ویژگیای کارآمد، معلمان یا مربیان آموزشی میحرفهوآموزش فنی

ه ک های مختلف علمی باشندساز بروز تغییر و تحوالت نوآورانه در حوزهمطلوبی بوده تا بتوانند زمینه

ر یابد. در شرایط حاضوچندان میتبع آن در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری این امر اهمیت دبه

ای کارآموزان خلّاق، نوآور و کارآفرین را از نظام آموزش فنی و حرفه وپرورشآموزشانتظار  که ما
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 تخصصی و دانش دانش پداگوژیک،ها )داریم، پس داشتن مربیان توانمندی که خود در این شاخصه

 یک امر حیاتی است. روز و تسلط به زبان خارجه تخصصی( سرآمد باشند،فنی به

 مدیریتی شامل: در بعد یاو حرفه یفن یهات آموزشیفیجهت ارتقاء ک یکاربرد یهاشنهادپی    

مراکز  سطح عملیاتی سازمان یعنی نیترنییپاو تفویض اختیار به  رمتمرکزیغحرکت به سمت مدیریت 

پذیری جهت چابکی و انعطافدر راستای افزایش میزان ای وحرفهفنیهای و واحدهای مجری آموزش

 یجاهبیی سریع به نیازهای در حال تغییر بازار کار، اتخاذ رویکرد مبتنی بر عرضه محوری پاسخگو

ر کلیه ی دستگیبر شارویکرد مدیریت مبتنی سازی و اجرای ، پیادهیتقاضامحوررویکرد مبتنی بر 

ان، ی کارکنریپذتیمسئولهای سازمانی در راستای ارتقاء سطح انگیزش و افزایش حس سطوح و رده

ای هر استان در های بومی و منطقهبعد عوامل آموزشی شامل: توجه به پتانسیل در نیهمچناست. 

ریزی آموزشی، ایجاد و فعّال کردن واحد یا بخش نیازسنجی آموزشی در داخل ساختار فرایند برنامه

بینی و پایش صورت مداوم نیازهای آموزشی را مورد پیشای که بتواند بهآموزش فنی و حرفهنظام 

روزآوری استاندارها و ها و مراکز آموزشی، بهروز در کارگاهقرار دهد، استفاده از امکانات و تجهیزات به

ی به اعتباربخشبررسی راهکارهای افزایش انگیزه تحصیلی کارآموزان،  محتواهای آموزشی،

ی و اتخاذ رویکرد ارزشیابی احرفهتوسط سازمان آموزش فنی و  صادرشدهی آموزشی هانامهیگواه

 یهایستگیشادر بعد  ؛ ومبتنی بر شایستگی در فرایند سنجش و آزمون مهارت کارآموزان، است

 سطح و ییزان توانای، متناسب با مضمن خدمت یهادوره یبرگزار و یبازآموز ان شامل:یمرب یاحرفه

 درزمینة موفق یبا کشورها یتبادل مرب و یک و زبان تخصصی، پداگوژیان در سه بعد فنیتخصص مرب

در  .استان یدانش و مهارت مرب داشتننگه روزبه یهاراهکار زگر اید یکی یاو حرفه یفن یهاآموزش

عدم  -1به  توانیم هاآن ازجملهست که جود داشته ال ویذ یهاتین پژوهش محدودیند انجام ایفرا

در این زمینه همانند  موفقکشورهای  یاو حرفه یفن یاز مراکز آموزشمحقق  ید حضوریامکان بازد

ج ینتا ق آن بهیکه بتوان از طر یطول یدانیعدم امکان انجام کار م- 3فنالند  وا یآلمان، استرال

و  یفن یهاآموزش ینةزم دراز افراد خبره که  یبه برخ یعدم دسترس -8یافت دست یترنانهیبواقع

 رموارد مهم جهت انجام دن یهمچناند، اشاره کرد. درخور توجه داشته یتیریتجارب مد یاحرفه

 کیدر  یاحرفهویفن یهات آموزشیفیک یارتقا یق در راستایانجام تحق -1شامل نده یآ یهاپژوهش

 -8ای حرفهوفنیان سازمان آموزش یمرب یتوانمندساز یراهکارها بررسی -3ش خاص یگرا-رشته

کردن  ییاجرا یراهکارها -0ای حرفهوفنی یهاآموزش یساختار سازمان یسازاثربخش یراهکارها

اثربخش  یهایاستراتژن یتدو -5. ایحرفهوفنیدر سازمان آموزش  یستگیبر شا یمبتن یابیارزش

مختلف صنعت، خدمات و  یهاروز بخش یازهایبا نای حرفهوفنی یهامربوط به ارتباط آموزش

در  ینیو کارآفر یت، نوآوریپرورش خالق یکردن راهبردها یاتیعملبررسی راهکارهای  -2. یکشاورز

 است.ای حرفهوفنی یهاآموزش
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