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چكيده
پژوهش توصيفی حاضر با هدف ارزيابی کيفيت دوره های آموزشی مراکز آموزشی فنی حرفه ای شهرستان سنندج استان کردستان انجام
شده است .اين مراکز به عنوان يکی مراکز مهم و الگو در ميان ساير مراکز ثابت و روستايی استان می باشند .برای انجام پژوهش بين 01
کارگاه و  011دوره به اتمام رسيده در سال  ،0131سه رشته با محوريت تدريس دو مربی انتخاب شد .سپس برای ارزيابی کيفيت هر
رشته  5مالک دروندادی با  01نشانگر 1 ،مالک فرآيندی با  7نشانگر و  0مالک بروندادی با  5نشانگر تدوين شد .يافته های نشانگر اين
است که  IOPدر مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج در سطح مطلوب قرا ر دارد .الگوی مورد استفاده در اين پژوهش
می تواند برای ارزيابی ساير مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به کار برده شود.
کليد واژگان :الگوی  ،IOPارزشيابی ،کيفيت ،مراکز آموزش شهرستان سنندج

Assess the Quality of Vocational Skills Training Centers Periods City of Sanandaj,
)Kordestan province based on the application of IOP (Input, process and output
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Abstract
Descriptive study aimed to assess the quality of training and vocational education centers in the city
of Sanandaj in Kurdistan province is done. These centers as a model among other major centers and
rural centers are fixed. Research carried out between 10 and 122 workshop for courses completed in
1393, three courses were selected with a focus on teaching two. Subsequently, 5 input criteria whit
10 indicators, 2 process criteria whit 7 indicators, and 1 output criteria with 5 indicators were
compiled. The findings indicate that the IOP in Sanandaj city centers, vocational skills training is
desirable.
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مقدمه
تربيت نيروی انسانی مورد نياز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن  03و اوايل قرن  11ميالدی
مورد توجه بسياری از کشورهای جهان قرار گرفت .در پی پيشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم اين
آموزشها به طور بی سابقه ای گسترش يافت .تا آنجا که توسعه برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای از اهداف ملی بيشتر
کشورها گشت و امروزه يکی از شاخص های موفقيت هر کشوری ،توسعه آن در سه بخش صنعت ،کشاورزی و خدمات
محسوب می شود .توسعه اين بخش ها نيازمند تربيت نيروی انسانی ماهر و کارآمد در زمينه های فنی و حرفه ای است.
به همين دليل آموزش های فنی و حرفه ای اهميت فزاينده ای يافته است (قاسمی پويا و نويدی .)0102 ،بنابراين ،آنچه
اقتصاد جهانی را بيش از پيش مشخص می کند بازارهای کار ملی و بين المللی است و هر روز متفاوت تر از پيش است.
امروزه ،کشورها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظام های آماده سازی افراد برای اشتغال ،منابع خود را مورد استفاده
بهينه قرار دهند .در حقيقت همه افراد ،حتی مردم کشورهای در حال توسعه ،به شرطی می توانند در بازار کار رقابت
کنند که در کاربرد تکنولوژی های نوين مهارت داشته و از مهارت های تخصصی برخوردار باشند .معموال نظام آموزش
حرفه ای هر کشور نهاد مسئول آماده سازی افراد برای قلمداد می شود (لويز .)0171 ،آموزش فنی و حرفه ای به دليل
ويژگی های خاص نظير تنوع ،برنامه های کوتاه مدت ،انعطاف پذيری و ارتباط تنگاتنگ با بازار نسبت به آموزش عالی
برای خدمت رسانی به گروه های محروم و آسيب پذير جامعه ،امکان و ظرفيت بيشتری دارد و توانسته زمينه بسياری از
نوآوری های مربوط به کارآموزی را برای جوانان به وجود آورد .همچنين در صورتی که آموزش های فنی و حرفه ای
متناسب با نياز بازار کار اجرا شود ،با باال بردن بهره وری نيروی انسانی ،توليد را نيز افزايش می دهد .از اين طريق ،به
رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد و زمانی اين آموزش هاموجب افزايش بهره وری نيروی انسانی می شود که
تعداد زيادی از کارآموزان جذب بازار کار شوند(جعفری صميمی ،حسينی .)0102 ،آمارهای موجود خود مبين اين امر
است .مثال در گزارش تحليلی ای که در مورد وضعيت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در
سال  0103به عمل آمد ،فاصله زمانی مورد انتظار پس از اتمام دوره آموزشی و اشتغال به کار به ميزان ميانگين  1ماه
برآورده شده است .همچنين بايد اضافه نمود ارتباط بسيار قوی و شديدی ميان مشاغل اکتسابی اشتغال يافتگان با نوع و
ماهيت دوره های آموزشی برقرار شده است .بنابراين ،در صورتی که بتوان نظارت جدی بر روی دوره های پر هزينه و تازه
ورود به نظام آموزشی فنی و حرفه ای کشور داشت اين امر خود می تواند به بهره برداری از امکانات و خدمات ارائه شده
منجر شود .به طوری که در استاندارد  ISO10015که محتويات مندرج در اين استاندارد به ايجاد ،اجراء ،نگهداری و بهبود
راهبردها و سيستم های آموزشی ای که بر کيفيت محصوالت عرضه شده از سوی سازمان تاثير گذار است ،به ارزشيابی
آموزشی به عنوان يک فرآيند اصالحی برای انجام امور می نگرد و چرايی ارزشيابی اثر بخشی از آموزش ها را مورد تاييد
قرار می دهد .اتزيونی ( ،)0392پرايس ( ،)0390استيرز(،)0371رابينز ( )0307و هال ( )1111به نقل از کاظمی،
 ،0175اثر بخشی واقعی يک سازمان را ،معادل با درجه و ميزانی که سازمان به اهدافش دست می يابد ،می دانند .هرسی
و بالنچارد اثر بخشی را مفهوم پيچيده ای می داند که نه تنها شامل عملکرد عينی ،بلکه شامل هزينه های انسانی و
شرايط روان شناختی نيز هست .با وجود اين به طور خالصه می توان گفت اثر بخشی نتيجه مطلوبيت عملکرد ،شرايط
منابع انسانی و ميزان موفقيت در تحقق اهداف کوتاه مدت و دراز مدت است (هوی و همکاران ،ترجمه عباس زاده،
.)0101
در خصوص چگونگی ارزشيابی نيز ديدگاه های مختلفی وجود دارد .به طوری که با توجه به نقش ارزيابی کيفيت در
افزايش احتمال دستيابی برنامه به اهداف خويش اکثر نظام های آموزشی با توسل به الگوهای ارزيابی اثربخشی ،تالش
مستمری در زمينه تعيين و تضمين کيفيت در برنامه ها و دوره های آموزشی خويش داشته اند .دسته بندی الگوهای
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ارزيابی آموزشی بيشمارند و از آن ميان می توان به دسته بندی برملی( )0330به نقل از عباسيان( ،)0105اشاره داشت
که شش رويکرد عمومی برای ارزشيابی آموزشی را شناسايی کرده است؛ و آنها عبارتند از:
 .0ارزشيابی هدف مدار،
 .1ارزشيابی هدف آزاد،
 .1ارزشيابی پاسخگو،
 .2ارزشيابی سيستمی،
 .5ارزشيابی بر اساس نظر متخصصان،
 .9ارزشيابی شبه قانونی.
به عقيده برملی ،رويکردهای هدف مدار و سيستماتيک به طور گسترده ای در ارزشيابی آموزشی به کار می روند .هريک
از اين دسته بندی ها الگوهای مختلفی را در خود جای داده است .بنابراين ،شناخت نقاط قوت و ضعف هر دوره آموزشی
برای بهبود و اصالح و يا ادامه کار از جمله ضروريات ارزشيابی از دوره هاست .بنابراين ،از جمله مشغله های ذهنی
پژوهشگر در اين پژوهش بررسی و واکاوی يکی از ارکان اساسی هر نظام آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در يکی
از مراکز سازمان فنی و حرفه ای کشور ،يعنی مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج ،که هر ساله
با خيل کثيری از کارآموزان مواجه است و يکی از قطب های فعال و کانون توجه فارغ التحصيالن دانشگاهی برای کسب
مهارت های پي شرفته است ،مورد توجه قرار گرفته است تا با کمک يکی از انواع الگوهای ارزشيابی اثر بخشی از دوره ها
يعنی مدل سيستمی( درونداد ،فرآيند و برونداد) به ارزيابی برنامه ريزی آموزشی موجود و دستيابی به ميزان اهداف
آموزشی و کيفيت برگزاری برخی از دوره ها در اي ن مرکز پرداخته شود .در واقع ،هدف اصلی پژوهش ،شناسايی ميزان
دستيابی به اهداف برنامه ريزی شده در مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج ،برای تعيين نقاط
قوت و ضعف و رفع کاستی های موجود در برنامه ريزی و اجرای دوره های آموزشی و کمک به تصميم گيری های آتی
مرکز است .در اين راستا ،سواالت پژوهشی زير مطرح شده است:
 .1مالک ها و نشانگرها برای ارزشيابی کيفيت دوره ها در سه بخش درونداد ،فرآيند و برونداد کدام اند؟
 .2دروندادهای آموزش مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج از چه کيفيتی برخوردار
هستند؟
 .3فرآيندهای آموزش مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج از چه کيفيتی برخوردار
هستند؟
 .4بروندادهای آموزش مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج از چه کيفيتی برخوردار
هستند؟
 .5راه کارهای الزم برای بهبود کيفيت وضع موجود در هر سه بخش کدام اند؟

روش شناسي
اين پژوهش از بعد هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش توصيفی ،زمينه يابی (پيمايشی) است .جامعه
مورد نظر دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش مهارت های پيشرفته فنی حرفه ای شهر سنندج در سال
 0131است که برای تعيين نمونه از بين  01کارگاه و  011دوره برگزار شده و به اتمام رسيده در سال  ،0131توسط
نمونه گيری هدفمند با توجه به نظران آموزشی در مرکز (مدي ر ،معاون ،مسئول آموزش و آزمون و مسئول مشاوره و
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هدايت تحصيلی) دو کارگاه که بيش ترين ظرفيت تخصيص بودجه و امکانات آموزشی را دارا هستند ،انتخاب شد .از
جمله يکی کارگاه بيوتکنولوژی با رشته های آزمايشگر ارشد استحصال و کشت سلول های بنيادی( جنينی و بالغ) و
آناليزهای مولکولی و  PCR &RT-PCRو ديگری کارگاه شبکه با رشته مدير سرويس دهنده های مايکروسافت است.
سپس با توجه به برگزاری  1دوره ی آزمايشگر ارشد کشت و استحصال سلول های بنيادی و  1دوره ی PCR &RT-
 PCRدر کارگاه بيوتکنولوژی و  1دوره ی مدير سرويس دهنده های مايکروسافت در کارگاه شبکه درسال ،0131به
تفکيک رشته از هر دوره ،همه اشخاصی که دوره آموزشی را به اتمام رسانده اند به صورت تمام شماری انتخاب ومورد
بررسی قرار گرفته شدند .در مجموع نمونه موردنظر  011نفر(شامل  02نفر در کارگاه بيوتکنولوژی و 25نفر در کارگاه
شبکه)است .برای دستيابی به اطالعات الزم در اين پژوهش ،کليه عوامل به تفکيک ابزار و اندازه گيری هر مالک و
نشانگر ،در جداول زير مشخص شده است.
جدول شماره  :1ابزار اندازه گيری با توجه به عامل دروندادهای آموزش

جدول شماره :2ابزار اندازه گيری با توجه به عامل فرايندهای آموزش
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جدول شماره  :3ابزار اندازه گيری با توجه به عامل برونداد های آموزش

جدول شماره  :4نشانگرهای آموزش

بحث و نتيجه گيری
پس از بررسی های به عمل آمده در اين قسمت و با توجه به اهداف و سواالت پژوهشی ،به جمع بندی نتايج و ارائه
راهکارها و محدوديت های پژوهشی پرداخته می شود.
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سوال اول :مالک ها و نشانگرها برای ارزشيابی کيفيت دوره ها در سه بخش درونداد ،فرآيند و برونداد کدام اند؟ با توجه
به سه عامل درونداد ،فرايند و برونداد 0 ،مالک و  11نشانگر تحت عنوان  5مالک دروندادی با  01نشانگر ،دو مالک
فرايندی با  7نشانگر ،بروندادهای آموزشی با  0مالک و  5نشانگر به دست آمد و پس از بررسی کليه عوامل و نشانگرها،
استانداردها يا معيارهايی از سوی پژوهشگر برای هر نشانگر در سه سطح مطلوب ،نسبتا مطلوب و نامطلوب مشخص شد.
مجموع امتياز هر عامل به صورت کلی در جدول زير مشخص است.
سه امتياز

دو امتياز

يک امتياز

عامل

جهت سطح مطلوب

جهت سطح نسبتا مطلوب

جهت سطح مطلوب

دورندادها

 1312تا 1

 0395تا 1311

 0تا 0399

فرآيندها

 1312تا 1

 0395تا 1311

 0تا 0399

بروندادها

 1312تا 1

 0395تا 1311

 0تا 0399

سوال دوم :دروندادهای آموزش دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج از چه کيفيتی برخوردار
هستند؟ با توجه به نتايج بدست آمده از دروندادهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج،
مجموع امتياز  01نشانگر موجود برابر با عدد  11بدست آمده است .چنانچه بر مجموع  01نشانگر موجود تقسيم شود
عدد  1بدست می آيد که نشان دهنده قرار گيری دروندادهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان
سنندج در سطح مطلوب است .نتايج نشانگرهای مربوط به هزينه ی کرد مرکز ،منطبق با پژوهش شاهنوشی و همکاران
 0103است که رابطه مستقيمی بين متغير بودجه آموزش فنی و حرفه ای و بهره وری نيروی کار وجود دارد .يعنی
افزايش بودجه باعث افزايش بهره وری نيروی کار می شود.
سوال سوم:فرايندهای آموزش دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج از چه کيفيتی برخوردار
هستند؟ با توجه به نتايج بدست آمده از فرآيندهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج،
مجموع جمع امتياز  7نشانگر موجود برابر با عدد  10بدست آمده است .چنانچه بر مجموع  7نشانگر تقسيم شود عدد 1
بدست می آيد که نشان دهنده ارزشيابی فرآيندهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج در
سطح مطلوب است .همچنين در خصوص فرآيندها ،با توجه به اينکه يکی از ارکان اصلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای،
آموزش دهندگان يا مربيان هستند ،به نظر انديشمندانی نظير اسکريبنر 1و همکاران ()1110رشد روز افزون اصالحات
آموزشی حاکی از اين است که در حال حاضر تاکيد بيشتر بر شايستگی های معلم و مشارکت بيشتر آنان است .اما
پژوهش های نگوار و نافاخو )1111(2نشان می دهد که تاکيد بيشتر پژوهش های حوزه ی فنی و حرفه ای بر کارايی
بيرونی است تا کارايی درونی و بيشتر از ناحيه ی اقتصادی بوده و کمتر به ارزشيابی مربيان به عنوان مهمترين عنصر
کارايی درونی برنامه های آموزشی پرداخت شده است .در حال حاضر ،روش های ارزيابی از معلمان عبارتند از :خود
ارزيابی ،مشاهده توسط ارزيابی بيرونی ،ارزيابی توسط همکاران يا مدير و  ...که نسبتا کمتر از ارزيابی توسط نظر سنجی از
کارآموز رونق دارند .به نظر گوردن )0330(3مربيان آموزش های فنی و حرفه ای نه موافق و نه مخالف ارزيابی توسط
فراگيران بوده اند .همچنين طبق نظر عبداللهی()0105بايد از ابزارهايی برای ارزشيابی عملکرد مربيان استفاده شود که
نه تنها بر اساس ادراکات مديران باشد بلکه ادراکات فراگيران را نيز مدنظر قرار دهد .در اين پژوهش نيز برای ارزيابی از
عامل مربی به عنوان عامل اصلی موجود در شکل گيری فرايند آموزشی ،از پرسشنامه نظر سنجی کارآموزان استفاده شده
است.
1

Scribner
Ngware and Nafukho
3
Gordon
2
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در خصوص فرايند ياددهی -يادگيری نيز نتايج اين پژوهش با نتايج مطالعه ذاکری و همکاران  0103منطبق است و
کيفيت برگزاری دوره از نظر عملکرد مربی ،کارآموزان و محتوای آموزشی در سطح و باالتر از متوسط ارزيابی شده است.
سوال چه فني حرفه ای شهر سنندج :بروندادهای آموزش دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان
سنندج از چه کيفيتی برخوردار هستند؟ با توجه به نتايج بدست آمده از بروندادهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی
حرفه ای شهرستان سنندج مجموع امتياز  5نشانگر موجود برابر با عدد  02بدست آمده است .چنانچه بر مجموع 5
نشانگر تقسيم شود عدد  10بدست می آيد که نشان دهنده سطح مطلوب ارزشيابی بروندادهای آموزشی مراکز آموزش
مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج است .در خصوص ارزيابی بروندادهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه
ای شهرستان سنندج است در خصوص ارزيابی بروندادهای آموزشی نتايج اين پژوهش با مطالعه موردی ای که علوی و
سيدين  0130که بروی دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج درباره ی سه ساله ( 31تا )00
انجام داده اند؛ هم پوشانی داشته و در اين پژوهش شاخص های بهره وری شامل نفر ساعت دوره بر تعداد کارکنان و کل
هزينه های مرکز و کل هزينه های آموزش در سال  0131رشد صعودی داشته است .همچنين شامل تعداد قبول
شدندگان بر کل هزينه های مرکز و کل هزينه های آموزش روند صعودی داشته و تنها شاخص معدل کل شرکت
کنندگان بر کل هزينه های آموزش روند نزولی را نشان داده است.
همچنين نتايج اين پژوهش با تحقيق اميری  0100که به بررسی وضعيت اشتغال آموزش ديدگان مراکز آموزشی ثابت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تهران پرداخته و رشته های آموزشی سازمان را مناسب نياز بازار کار و اشتغال زايی
ندانسته منافات داشته است؛ و نرخ اشتغال  1239درصدی و تناسب  5530درصدی( در حد کامال منطبق) شغل اکتسابی
با رشته آموزشی را نشان ميدهد و نرخ اشتغال مردان نسبت به زنان بيشتر است.
سوال پنجم :راه کارهای الزم برای بهبود کيفيت وضع موجود در هر سه بخش کدام اند؟ راهکارهای الزم برای بهبود
کيفيت وضع موجود در هر سه بخش به تفکيک ( درونداد ،فرايند ،برونداد) در قالب زير ارائه می شود.
عامل  :1مقايسه تطبيقی دروندادهای آموزشی مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج با سالهای قبل و بعد
از اين پژوهش و حتی مقايسه با ساير مراکز آموزشی و ثابت و آزاد در سازمان ،برای بهبود در روندهای آموزشی مراکز
فنی و حرفه ای کشور.
عامل  :2توجه بيشتر به مصاحبه و آزمون ورودی کارآموزان در جهت انتخاب افرادی شايسته و دارای انگيزه و روحيه
تالش برای حضور در کالس های آموزشی تا در بين دوره از افت کارآموز و عدم تالش جدی و تضعيف روحيه ساير
کارآموزان جلوگيری به عمل آيد.
عامل  :3در راستای اجرای اي ن پژوهش چنانچه بتوان پس از فراغت از آموزش با هماهنگی واحد مشاوره مراکز ثابت از
طريق ايجاد جلسات و نشست های تخصصی بين مراکز و کاريابی ها برای معرفی رشته های موجود و پتانسيل بالقوه
مراکز برای رشته های مختلف برای شناسايی زمينه همکاری پل ارتباطی با دنيای کار را به صورت مستقل پيگيری کرد،
مسلم است که يکی از پيامدهای بيرونی اثربخشی دوره ها که اشتغال زايی است از اين طريق محقق می شود و از هزينه
های انجام شده که به صورت رايگان در اختيار عموم قرار می گيرد ،می توان به صورت هدفمند تر استفاده کرد .اين امر
باعث کاهش سطح نامطلوب اشتغال به کار در برخی رشته ها مثل رشته های کارگاه بيوتکنولوژی و امثال آن می شود.
 بررسی علل افت آموزشی و عدم قبولی برخی کارآموزان به صورت پژوهشی مجزا در مرکز بررسی علل عدم شرکت برخی از کارآموزان در آزمون پايان دوره و ايجاد تعهداتی در مرکز برای کارآموزان تا پس ازفراغت از تحصيل و طی دوره های کوتاه مدت آموزشی ،ملزم به شرکت در آزمون های پايان دوره شوند.
 مقايسه کيفيت برگزاری ساير دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج به صورت دوره ای وساالنه و حتی مقايسه با ساير مراکز آموزشی ثابت و آزاد در سازمان فنی و حرفه ای کشور
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