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چکیده
هدف از انجام این پژوهش شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان مرکز فنی و حرفه ای شهر تهران براساس مدل بوریچ بود .روش تحقیق از حیثت هدف
کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماری شامل کلیه مربیان رسمی و حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای
شاغل در مراکز و آموزشگاههای آزاد شهر تهران در سال  5931-5931بود ،که شامل  ،032و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  561نفر تعیین
گردید .ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به شایستگی های حرفه ای معلمان فنی و حرفه ای مفادی ( )0225بود .پرسشنامه شامل  31گویه بود که بعد از انجام
تغییرات و متناسب سازی با پژوهش حاضر به  03گویه تبدیل شد .روایی پژوهش با استفاده از متخصصین و مربیان حوزه فنی و حرفه ای تایید ،و پایایی آن با
استفاده از آلفای کرانباخ  2/51بدست آمد .یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی ها «ایجاد و حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازی فعالیت ها و
اقدامات انجام شده»« ،تعیین فعالیت های مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفه ای برای استفاده از امکانات خارج از کالس درس»« ،پایبندی به رعایت حیا و
عفت در رفتار و گفتار»« ،تعیین نمره های هنرجویان فنی و حرفه ای بر اساس آموزش و تجربه کسب شده در آزمایشگاه و کارگاه» برای مربیان فنی و حرفه
ای دارای بیشترین اهمیت؛ و مولفه های «توانایی عملی برای کار با افراد در گروه های کوچک و گروه های بزرگ»  « ،تهیه و تدوین طرح درس» با میانگین
دارای کمترین اهمیت بودند.
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مقدمه
یکی از مهم ترین بخش های نظام آموزشی هر کشور آموزش فنی و حرفه ای آن بوده و این نوع آموزش از جمله خط مشی های
اساسی کشورها برای تربیت نیروی انسانی کارامد در سطح پیش از دانشگاه است .در این میان ،کیفیت  ،مهارت و شایستگی فارغ
التحصیالن نظام آموزش و پرورش فنی وحرفه ای تا حد زیادی تابع کارایی هنرآموزان این نظام ،آمادگی آنان برای تدریس ،آگاهی
آنان به روش ها و وسایل نوین آموزشی و تحوالت روزآمد دانش می باشد (امین خندقی جامعه بزرگ و سعیدی رضوانی،)5935 ،
لذا ،ارتقای شایستگی های حرفه ای هنرآموزان فنی و حرفه ای ،از جمله تدابیر مؤثر برای تضمین کیفیت در نظام آموزش فنی و
حرفه ای و متعاقب آن ،بهبود مستمر کیفیت آن است (صالحی و دیگران.)5911 ،
لزوم توجه به شایستگیهای حرفه ای هنرآموزان از آنجا آشکار می شود که پژوهش های انجام شده در این با بنبود هنرآموزان
باکفایت و محدودیت نیروی متخصص در زمینه آموزش دروس نظری و عملی رشته های فنی -حرفه ای را نشان داده اند (راد و
دیگران ،لنکرانی و عماد زاده ،به نقل از امین خندقی و همکاران.)5935 ،
مفهوم شایستگی برای اولین بار در سال  5132در برنامهها ظاهر و آشکار شد (تانبون .)0255 ،با بررسی ادبیات موضوع مربوط به
شایستگیها چنین به نظر میرسد که تعریف واحد و اصطالحشناسی مشخص و معینی در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن وجود
ندارد .مرور تعاریف ذیل که عمدتاً توسط صاحبنظران برجسته این حوزه ارائه شده است میتواند تا حدی بیانگر این قضیه باشد.
مؤسسه وزارت کار ،آموزش و اشتغال ایالت متحده امریکا )0250( 3شایستگی را توانایی به کار بردن و یا استفاده از مجموعهای از
دانشها ،مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در انجام یک کار بحرانی و یا انجام وظایف تعریف شده در یک محیط کار
میداند .سانچز )0255( 4شایستگی را به عنوان کسب مجموعهای از دانش ،خصوصیات ،نگرشها ،و مهارتهای مرتبط به هم
تعریف میکند که تأثیر زیادی بر شغل افراد میگذارند و با عملکرد افراد در کار همبستگی دارد ،آنها را میتوان با استانداردهای
قابل قبول ارزیابی کرد و از طریق آموزش و توسعه بهبود داد.
در تعریف "کنسرسیوم الگوی شایستگی منابع انسانی" ( ،)0226شایستگی عبارت است از دانش ،مهارت و توانایی مشخص ،قابل
توصیف و اندازهگیری و یا ویژگی های فردی از جمله نگرش ،رفتار ،توانایی فیزیکی که برای انجام یک وظیفه در یک کسب و کار
مشخص ضرورت دارد (شیخ و زاهدی .)5913 ،با وجود تعاریف مختلف از شایستگی میتوان گفت یک نقطه اشتراک تمام تعاریف
تأکید بر عوامل مورد نیاز برای عملکرد موفقیت آمیز است .به همین دلیل ،توجه به رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی برای
شناسایی معیارها و عوامل عملکرد موفقیتآمیز در هر حوزه و زمینه است.
سانچز( 5به نقل از مرادی ،مرادی دولیسکانی ،ملکی و عبدلی )5931 ،شایستگی را به عنوان کسب مجموعهای از دانش،
خصوصیات ،نگرشها ،و مهارتهای مرتبط به هم تعریف میکند که تأثیر زیادی بر شغل افراد میگذارند و با عملکرد افراد در کار
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همبستگی دارد ،آنها را می توان با استانداردهای قابل قبول ارزیابی کرد و از طریق آموزش و توسعه بهبود داد .همچنین مرکز علمی
بهداشت عمومی دانشگاه اموری( 6به نقل از گبی )0221 ،7شایستگی را ترکیب پیچیدهای از دانش ،مهارت و تواناییهای نشان
داده شده توسط یکی از اعضای سازمان که در عملکرد مؤثر و کارآمد سازمان بسیار مهم است ،میداند(به نقل از مرادی ،مرادی
دولیسکانی ،ملکی و عبدلی.)5931 ،
آموزش مبتنی بر شایستگی یک مدل آموزشی است که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و همچنین مورد استفاده
سازمان ها و موسسات تولیدی و خدماتی قرار گرفته است .در نظریه های سازمان و مدیریت ریشه آموزش های که در مسیر تکامل
و در عمل به ( )c.b.tمنحر شده اند ،مشاهده نمود .به عنوان مثال در اصول نظریه مدیریت علمی که توسط تیلیو در دهه اول قرن
بیستم مطرح شد ،اصل آموزش دقیق کارکنان اتخابی و فراهم کردن انگیزه های متناسب برای جلب همکاری آنان به انجام علمی
کار وجود دارد ( .اوج تأکید بر آموزش و یادگیری در نظریه سازمان های یادگیرنده که توسط پیترسج در سال  5352ارائه شده
مالحظه می شود .گرچه اصول این نظریه در قالب مدل های ذهنی ،مهارت شخصی ،تفکر سیستمی ،بصیرت مشترک و یادگیری
گروهی بیان شده اما مکانیزم اجرایی آن بر پایه آموزش و یادگیری افراد ،گروهها در سازمان شمال ،شناخت (تغییر نگرش) ،تغییر
رفتار (اصالح) ،بهبود عملکرد و همچنین مهارت های حل مسئله ،کسب تجربه ،یادگیری از تجربه خود و تاریخ و یادگیری از
دیگران ،استوار است (رضائیان.)5932 ،
تحقق یافتن شایستگی های مورد نظر در هنرآموزان منوط به وجود شرایط ،منابع و ابزاری است که از آن جمله برنامه های درسی
مراکز و مؤسسات عهده دار تربیت هنرآموزان فنی و حرفه ای است(مؤمنی مهموئی .)5916 ،تدوین کنندگان برنامه های درسی در
عصر حاضر و در آغاز قرن بیست و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامه درسی باید به گونه ای تدوین شود که
شایستگی های الزم(دانش ،مهارت ها و نگرش ها) را در دانشآموختگان برای موفقیت آنان در موقعیت های متفاوت ز ندگی و شغلی
ایجاد و تقویت کند(کرمی و مؤمنی.)5932 ،
در طراحی و برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای نیز نیازسنجی و برآورد نیاز اهمیت خاصی دارد(صدری )591،؛ به
طوری که برای جذب ،تربیت و پرورش صالحیت های حرفه ای هنرآموزان نیازسنجی ها و نیازآفرینی های آموزشی و پرورشی از
یکسو و ارتقای کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت آنان از سوی دیگر اقدامی اثربخش و تسهیل گر به شمارمیآید (صالحی و
دیگران )5911 ،هر چه فرایند نیازسنجی به منظور شناسایی مشاغل و نیز تعیین دانش،نگرش و مهارت های شغلی اعتبار و دقت
بیشتری داشته باشد ،می توان به کارامدی دانش آموختگان در بازار کار اطمینان بیشتری داشت(عبدالهی و سعادتمند)5932
از آنجا که هنرآموزان فنی و حرفه ای از یک طرف مستقیماً با فرایند و جریان آموزش و یادگیری در ارتباط بوده و از طرف دیگر این
هنرآموزان قابل اعتمادترین منبع در ارزیابی عملکرد هستند ،همچنین با توجه به تأثیرگذار بودن کادر مدیریتی مراکز فنی و حرفه
ای به عنوان یکی از عناصر سیستم آموزشی بر روی فرایند آموزش تا آنجا که می توان گفت بدون کمک آنها امکان تحقق چنین
هدفی میسر نخواهد بود ،و با توجه به این واقعیت که در یک سیستم آموزشی همه عناصر و اجزا به هم وابسته اند و تغییر در یک
عنصر می توانند اثرات قابل مشاهده و قابل توجهی را روی عناصر دیگر داشته باشد ،پژوهش حاضر بر آن شد تا شایستگی های
مراکز فنی و حرفه ای آموزش فنی و حرفه ای از از منظر مربیان این مراکز شناسایی و بررسی کند .با این امید که مربیانی که در
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مراکز فنی و حرفه ای به تربیت و پرورش هنرآموزان اشتغال دارند ،با استفاده از شاسیتگی های مورد نیاز ،تالش نوینی برای اصالح
و بهبود برنامه درسی در آموزش های بدو و ضمن خدمت در جهت تقویت صالحیت ها و شایستگی های الزم آغاز کند.
در این پژوهش جهت شناسایی شایستگی های حرفه ای هنر آموزان فنی و حرفه ای از مدل ارزیابی نیازهای بوریچ استفاده شد.
مدل ارزیابی نیازهای بوریچ یکی از جامع ترین مدل ها برای ارزیابی نیازهای آموزشی آموزشگران می باشد (پزشکی راد.)5915 ،
این مدل بر پایه اختالف نمره بین میزان اهمیت موضوع آموزشی و میزان مهارت فرد در آن زمینه بنا نهادده شده است .بوریچ
مدعی است که مفهوم اصلی این مدل « تعیین تناسب بین آنچه باید انجام شود و آنچه هست می باشد» .و پیشنهاد کرد که برنامه
های آموزشی در دو وضعیت می توانند از این مدل ها استفاده کنند :رفتارها ،مهارت ها و شایستگی های آموزشی اندازه گیری شده
چیست و چه چیزی باید اهداف برنامه آموزشی باشد .اختالفات بین این دو می تواند برای اندازه گیری اثربخشی برنامه های
آم وزشی استفاده شود ،همچنین داده های قابل دفاعی در شناسایی موضوعات مهمی فراهم می کند که در آنا نیاز به دانش بیشتر را
آشکار می کند (امین خندقی و همکاران.)5935 ،
بنابراین هدف از انجام این پژوهش شناسایی شایستگیهای حرفه ای کارکنان موسسات فنی و حرفه ای شهر تهران براساس مدل
بوریچ می باشد .براساس هدف پژوهش این سوال مطرح می شود:
-

براساس مدل بوریچ شایستگی های حرفه ای مورد نیاز مربیان مرکز فنی حرفه ای تهران از دیدگاه خود آنان کدامند؟

-

کدام شایستگی ها برای مربیان مراکز فنی حرفه ای شهر تهران دارای بیشترین اهمیت ،و کدام یک دارای کمترین اهمیت
هستند؟

روش تحقیق
روش تحقیق از حیثت هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
مربیان رسمی و حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای شاغل در مراکز و آموزشگاههای آزاد شهر تهران که شامل 032
بودند.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  561نفر تعیین گردید.
برای اعتبار یابی و شناسایی شایستگی های مربیان فنی و حرفه ای از ابزار پرسشنامه مربوط به شایستگی های حرفه ای معلمان
فنی و حرفه ای بود که امفادی ( )0225تدوین کرده است استفاده شد .این پرسشنامه مرکب از  31گویه مربوط به شایستگی های
حرفه ای مربیان فنی و حرفه ای بود که در هفت مؤلفه مبانی تخصصی حرفه ای ،روابط مدرسه -جامعه ،راهنمایی و مشاوره،
طراحی آموزشی ،مدیریت آموزشی ،عمل آموزشی ،ارزشیابی آموزشی تنظیم شده بود .از آنجا که ابزار اندازه گیری ممکن است برای
اندازه گیری یک خصیصه ویژه در یک جامعه دارای اعتبار باشد ،در حالی که برای اندازه گیری یک خصیصه دیگری و یا روی جامعه
دیگری از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد ،به نقل از امین خندقی و همکاران .)5935 ،بنابراین با توجه به این که در این
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پژوهش نمونه آماری مر بیان فنی حرفه ای بودند در پرسشنامه تغییراتی داده شد .و بسیاری از مولفه های آن حذف گردید که در
نهایت  03مؤلفه انتخاب شد.
روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین مراکز فنی و حرفه ای که در حوزه آموزش فنی و حرفه ای
و شایستگی های حرفه ای ک ارکرده بوند ،مربیان و کارشناسان فنی و حرفه ای سازمان و موسسات شهر تهران ،و اساتیدی که در
این موسسات مشغول به تحصیل بودند به دست آمد .برای میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که با ضریب
آلفای  ،2/51پایایی پرسشنامه احراز گردید.
برای اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ،پرسشنامه ها در بین مربیان مراکز فنی و حرفه ای توزیع گردید .از مربیان خواسته شد
که به هر شایستگی از  5تا  52براساس میزان اهمیت نمره دهند ( بر روی یک مقیاس ده گزینه ای (از  5با اهمیت کم و 52
اهمیت زیاد) با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای بوریچ ،اولویت هر  53شایستگی از دید مربیان فنی حرفه ای مشخص گردید .در
ادامه برای میزان اهمیت هر یک از آنها از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد ،و براساس نمره  52که طیف پاسخ به پرسشنامه بود،
نقطه برش  2/51مشخص شد.

یافته ها
بعد از اظهار نظرات پاسخ دهندگا ن که مربیان سازمان فنی و حرفه ای بودند شایستگی های حرفه ای برای مربیان فنی و حرفه ای
در این مراکز شناسایی گردید .یعنی براساس مدل بوریچ پاسخ دهندگان به هر یک از شایستگی ها براساس میانگین اهمیت ،و
نمره اولویت آنها نمره دادند.

جدول  .1شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای با نمره اولویت باال و نیازمند آموزش از دیدگاه مربیان
ردیف

شایستگی ها

میانگین اهمیت

5

استفاده از انواع مهارت های ارتباطی کالمی و غیرکالمی
دربرخورد با هنرجویان فنی و حرفه ای
ارزشیابی دانش ها ،نگرش ها و مهارت های هنرجویان فنی و حرفه ای
کاربرد اصول ایمنی عمومی در فعالیت های آموزشی ،آزمایشگاه ها و کارگاه ها
داشتن ثبات عاطفی و روانی به منظور جلب اعتماد هنرجویان نسبت به خود
مدیریت کارامد زمان در آموزش فنی و حرفه ای
کسب دانش کمک های اولیه
شناسایی وسایل و ابزارهای جدید و مورد نیاز آموزش فنی و حرفه ای برای سال تحصیلی
مربوط
پایبندی به رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار
توجه و ابراز عالقه کردن به فرد فردهنرجویان فنی و حرفه ای
ایجاد روابط کاری سازنده بین هنرجویان فنی وحرفه ای

11155

5/19

11152
11555
51109
11091
11910
11915

1/55
5/16
5/25
5/33
1/03
1/15

11315

1/16
1/15
5/39
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نمره اولویت
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00
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01
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هدایت روند بحث و گفتگو در محیط آموزشی
کسب مهارت های ارتباط شفاهی و کتبی در آموزش فنی و حرفه ای
راهنمایی و نظارت بر تجربه آموزی عملی هنرجویان فنی و حرفه ای در آزمایشگاه یا کارگاه
تعیین فعالیت های مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفه ای برای استفاده از امکانات خارج از
کالس درس
درک و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای
راهنمایی و ارائه توضیحات روشن به هنرجویان فنی و حرفه ای در حین تدریس
تشریح اصول فلسفی و سیاست های آموزش فنی و حرفه ای مدنظر نظام آموزش جمهوری
اسالمی ایران
برقراری و حفظ روابط خوب با دیگر مدارس فنی و حرفه ای
تعیین نمره های هنرجویان فنی و حرفه ای بر اساس آموزش و تجربه کسب شده در
آزمایشگاه و کارگاه
هدایت هنرجویان فنی و حرفه ای در تمیزکردن و نگهداری از آزمایشگاه یا کارگاه آموزش
فنی و حرفه ای
تعامل با هنرجویان فنی و حرفه ای در مورد موضوعات و مسائل شخصی  -اجتماعی
برقراری و حفظ روابط کاری خوب با مدیریت مدرسه
داشتن تواضع و فروتنی و پرهیز از کبر و غرور
توانایی عملی برای کار با افراد در گروه های کوچک و گروه های بزرگ
رعایت استانداردهای آموزشی در رفتار مورد انتظار هنرجویان
تهیه و تدوین طرح درس
نگهداری و حفظ سوابق دقیق و مستند از عملکرد هنرجویان فنی و حرفه ای
معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در پایان کالس
ایجاد و حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده
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نتایج جدول فوق نشان میدهد که با توجه به تفکیک هر شایستگی ،از میان آنها شایستگیهای " ایجاد و حفظ سیستم بایگانی بهه
منظور مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده" با میانگین  " ،3/555تعیین فعالیت های مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفه ای
برای استفاده از امکانات خارج از کالس درس" با میانگین  " ،3/222پایبندی به رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتهار" بها میهانگین
 " ،1/315تعیین نمره های هنرجویان فنی و حرفه ای بر اساس آموزش و تجربه کسب شده در آزمایشهگاه و کارگهاه" بها میهانگین
 " ،11561درک و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای" با میانگین  11561دارای بیشترین اهمیت ،و مولفه های
" توانایی عملی برای کار با افراد در گروه های کوچک و گروه های بزرگ" بها میهانگین  " ،5/031تهیهه و تهدوین طهرح درس" بها
میانگین  5/031دارای کمترین اهمیت بودند.
در ادامه برای اعتبار یابی شایستگی ها و معناداری آنها از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شد .بدین منظور براسهاس نظهر مربیهان و
متخصصین مراکز فنی و حرفه ای میانگین همه شایستگیها با میانگین مطلوب  5/12مقایسه شده است.
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مهارت آموزي و اشتغال

ردیف

شایستگی ها

میانگین
اهمیت

انحراف معیار

مقدار tتک
نمونه ای

جدول  .2آزمون  Tتک نمونهای برای بررسی و اعتبار یابی شایستگی های مربیان فنی حرفه ای

درجه
آزادی
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مهارت آموزي و اشتغال
5

استفاده از انواع مهارت های ارتباطی کالمی و غیرکالمی
دربرخورد با هنرجویان فنی و حرفه ای

11155

5/005

9/260

561

0

ارزشیابی دانش ها ،نگرش ها و مهارت های هنرجویان فنی و حرفه
ای

11152

2/555

1/151

561

9

کاربرد اصول ایمنی عمومی در فعالیت های آموزشی ،آزمایشگاه ها و
کارگاه ها
داشتن ثبات عاطفی و روانی به منظور جلب اعتماد هنرجویان نسبت
به خود
مدیریت کارامد زمان در آموزش فنی و حرفه ای

11555

2/305

0/516

561

51109

5/152

2/595

561

11091

5/551

-2/696

561

6

کسب دانش کمک های اولیه

11910

2/339

9/192

561

5

شناسایی وسایل و ابزارهای جدید و مورد نیاز آموزش فنی و حرفه ای
برای سال تحصیلی مربوط
پایبندی به رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار

11915

5/111

0/155

561

11315

2/511

5/313

561

3

توجه و ابراز عالقه کردن به فرد فردهنرجویان فنی و حرفه ای

11111

5/639

1/155

561

52

ایجاد روابط کاری سازنده بین هنرجویان فنی وحرفه ای

11031

5/216

9/501

561

55

هدایت روند بحث و گفتگو در محیط آموزشی

11155

5/551

9/535

561

50

کسب مهارت های ارتباط شفاهی و کتبی در آموزش فنی و حرفه ای

11910

5/055

0/561

561

59

راهنمایی و نظارت بر تجربه آموزی عملی هنرجویان فنی و حرفه ای
در آزمایشگاه یا کارگاه
تعیین فعالیت های مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفه ای برای استفاده
از امکانات خارج از کالس درس

11555

5/156

5/651

561

31222

2/391

6/650

561

51

درک و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای

11561

2/352

1/951

561

56

راهنمایی و ارائه توضیحات روشن به هنرجویان فنی و حرفه ای در
حین تدریس
تشریح اصول فلسفی و سیاست های آموزش فنی و حرفه ای مدنظر
نظام آموزش جمهوری اسالمی ایران
برقراری و حفظ روابط خوب با دیگر مدارس فنی و حرفه ای

11111

5/119

0/325

561

11091

5/922

0/995

561

11555

2/115

0/352

561

53

تعیین نمره های هنرجویان فنی و حرفه ای بر اساس آموزش و تجربه
کسب شده در آزمایشگاه و کارگاه

11561

5/235

1/551

561

02

هدایت هنرجویان فنی و حرفه ای در تمیزکردن و نگهداری از
آزمایشگاه یا کارگاه آموزش فنی و حرفه ای

11211

5/011

5/111

561

05

تعامل با هنرجویان فنی و حرفه ای در مورد موضوعات و مسائل

11222

5/900

5/111

561

1
1

1

51

55
51
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مهارت آموزي و اشتغال
شخصی  -اجتماعی
00

برقراری و حفظ روابط کاری خوب با مدیریت مدرسه

51109

5/123

2/111

561

09

داشتن تواضع و فروتنی و پرهیز از کبر و غرور

11103

5/601

0/650

561

01

توانایی عملی برای کار با افراد در گروه های کوچک و گروه های
بزرگ
رعایت استانداردهای آموزشی در رفتار مورد انتظار هنرجویان

51031

2/611

-5/095

561

11910

2/395

9/551

561

06

تهیه و تدوین طرح درس

51031

5/132

-2/152

561

05

نگهداری و حفظ سوابق دقیق و مستند از عملکرد هنرجویان فنی و
حرفه ای
معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در پایان
کالس
ایجاد و حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازی فعالیت ها و
اقدامات انجام شده

51152

5/111

2/256

561

5109

5/556

2/515

561

31555

5/131

1/165

561

01

01
03

داده های جدول فوق نشان دهنده آن است که با توجه به مقداری معناداری گزارش شده در ستون آخر شایستگیهای " ایجاد و
حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده" " ،معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه
کردن درس در پایان کالس" " ،رعایت استانداردهای آموزشی در رفتار مورد انتظار هنرجویان" " ،داشتن تواضع و فروتنی و پرهیز
از کبر و غرور" " ،هدایت هنرجویان فنی و حرفه ای در تمیزکردن و نگهداری از آزمایشگاه یا کارگاه آموزش فنی و حرفه ای" ،به
ترتیب  5/111 ،0/650 ،9/551 ،2/515 ،1/165میباشند ،چون این مقادیر بزرگتر از  2/21هستند ،بدین معنا است که نمرات
هر کدام از گویههای شایستگی با میانگین نظری ( )5/12اختالف معناداری ندارند.

بحث و نتیجه گیری
در دهه اخیر پژوهش های متعددی در باب آموزش های فنی و حرفه ای رسمی به عمل آمده است .با بررسی این پژوهش ها و
تحقیقات صورت گرفته آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد پرداختن آن ها به موضوع اشتغال و بازار کار و هماهنگی
آموزش های فنی و حرفه ای با این دو مقوله می باشد و سوال اساسی که در این پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته ،میزان اشتغال
دانش آموختگان و میزان هماهنگی و ارتباط میان محتوای این آموزش ها و نیازهای بازار کار بوده است .یافته های این پژوهش ها
نشان دهنده ی عدم توفیق آموزش های گفته شده در هر دو بعد بوده است (سعیدی رضوانی و بینقی.)5915 ،
هدف کلی از انجام این پژوهش شناسایی شایستگی های حرفه ای برای مربیان موسسات فنی و حرفه ای شهر تهران بود .نتایج این
پژوهش نشان داد که از بین  03مؤلفه شایسهتگی بهرای مربیهان فنهی و حرفهه ای " ایجهاد و حفهظ سیسهتم بایگهانی بهه منظهور
مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده" با میانگین  " ،3/555تعیین فعالیت های مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفهه ای بهرای
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مهارت آموزي و اشتغال
استفاده از امکانات خارج از کالس درس" با میانگین  " ،3/222پایبندی بهه رعایهت حیها و عفهت در رفتهار و گفتهار" بها میهانگین
 " ،1/315تعیین نمره های هنرجویان فنی و حرفه ای بر اساس آموزش و تجربه کسب شده در آزمایشهگاه و کارگهاه" بها میهانگین
 " ،11561درک و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای" با میانگین  11561دارای بیشترین اهمیت ،و مولفه های
" توانایی عملی برای کار با افراد در گروه های کوچک و گروه های بزرگ" بها میهانگین  " ،5/031تهیهه و تهدوین طهرح درس" بها
میانگین  5/031دارای کمترین اهمیت بودند.
خورشیدی و فرخی ( )5935در یافته های پژوهشی خود  1عامل شامل  551شاخص برای شایستگی عام مهارت آموختگان مراکز
فنی و حرفه ای استخراج کردند .که به ترتیب اهمیت شامل شایستگی ای محیط کار ،شایستگی های دانش کسب و کار ،شایستگی
های فردی شایستگی های تحصیلی بودند .از آنجا که مربیان فنی و حرفه ای نیز باید خودشان دوره های تخصصی فنی و حرفه ای
را به صورت نظری و عملی دیده باشند ،داشتن این شایستگی ها برای آنها الزم است .از آنجا که در یافته های پژوهش " پایبندی
به رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار" بود که می تواند با مولفه شایستگی های فردی در یافته پژوهش ذکر شده همسو باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای استفاده مربیان و مدرسان ارائه آموزش های حرفه ای شایسته محور ،راهنمایی مؤثر برای
بهبود ر وش های استخدام نیرو در مراکز و موسسات فنی و حرفه ای ،ارائه یک چهارچوب مفهومی از اخالق حرفه ای و منشور
اخالقی برای مربیان مراکز فنی و حرفه ای مؤثر باشد.
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خورشیدی ،ع.؛ فرخی ،د .) 5932( .مؤلفه های سازنده شایستگی مهارت آموختگان .دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی،
.)0(5
زاهدی ،ش.؛ شیخ ،ا .) 5913( .الگوی قابلیت های راهبردی مدیران میانی دولتی .مطالعات مدیریت راهبردی.31-593 :5 ،
سعیدی رضوانی ،م .؛ بینقی ،ع .) 5915 ( .گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای ،هفتمین همایش انجمن
مطالعات برنامه درسی ایران ،برنامه درسی دوره ی راهنمایی و متوسطه :چالش ها و چشم اندازها ،تهران-دانشگاه تربیت معلم-629 :
.132
صالحی،ک.؛ زین آبادی ،ح.؛ پرند ،ک .)5911( .کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای :موردی
از ارزشیابی هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران ،فصلنامه نوآوری های آموزشی.510-029 :)1(03 ،

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال






صدری ،ع .) 5911( .طراحی الگوی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای عام برای دوره ی متوسطه .فصلنامه مطالعات
برنامه درسی.521-10 :)51(59 ،
عبدالهی ،ش.؛ سعادتمند ،ز .)5932( .بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه درسی .فصلنامه رهبری و
مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.15-522 :)9(1 ،
کرمی ،م.؛ مومنی مهموئی ،ح .)5932( .ب ازار کار جهانی و تأثیر آن بر طراحی برنامه درسی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.
.65-522 ،)05(6
مرادی ،ر؛ مرادی دولیسکانی ،م.؛ ملکی ،ح.؛ عبدلی ،ا .) 5931( .طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی .فصلنامه
پژوهش های کیفی در برنامه درسی.19-61:)5(5 ،
مومنی مهموئی ،ح .)5915( .برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی برای رشته کارشناسی آموزش ابتدایی .رساله دکتری رشته
برنامهریزی درسی .تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس.
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