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 چکیده
 

 مشکالت کردنبرطرف و کارآموز جذب برای راهکارهایی ارائه است، گرفته صورت پژوهی اقدام شیوه به که پژوهش این اجرای از هدف

 دوره کارآموزان از را هایینظرسنجی ،مدت طوالنی زمانی بازه در پژوهش این باشد.می ماهه 81 طرح های دوره آموزش در موجود

 وده،ب ریزیبرنامه و اجرا لقاب که پیشنهادات از تعدادی پیشنهادات، ارائه و موجود مشکالت بررسی با سپس است. داده انجام ماهه 81

ماهه و نظرسنجی انجام شده از کارآموزان به این  81پس از بررسی مشکالت موجود در طرح  است. شده اعمال بعدی های دوره در

نتیجه رسیدیم که مشکالتی که در ابتدای کار با مشورت همکاران در این زمینه لیست کرده بودیم تا حد زیادی درست بوده و منطبق 

رفع مشکالت  برایماهه لیستی از یپشنهادها  81نظر و مجریان طرح باشد. از این رو با مشورت همکارن صاحبان میبا نظرات کارآموز

 که کیفی های گرازش همچنین و توصیفی آمار از استفاده با اطالعات تحلیل و تجزیه جهت همچنیناین دوره ها آماده کردیم. 

 با مصاحبه مربی، مشاهدات اطالعات گردآوری هایروش عمده و شده گردآوری شپژوه هاییافته باشد،می مربی تجربیات حاصل

 زا کارآموزان رضایت بهبود روند از نشان پژوهش این هاییافته باشد.می کارآموزان هاینظرسنجی از استفاده همچنین و کارآموزان

 باشد. می صنایع و ورهد این آموختگان مهارت بین تعامالت افزایش و ماهه81 طرح آموزشی های دوره
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ی ملی مربی پژوهندهسومین جشنواره  

پژوهی در آموزش فنی وحرفه ای( )اقدام  

 مقدمه
ریزی استان همدان، عضو کارگروه برنامه یاکز آموزش فنی و حرفهامر در تدریس سال سابقه 52 با بیش از سید پرویز موسویاینجانب 

منبع آموزشی برای استانداردهای شایستگی سند  9و مولف ای سازمان آموزش فنی و حرفهدرسی گروه برق و کنترل و ابزار دقیق 

 مهارت شده در سامانه ملی استاندارداستاندارد آموزشی شغل و شایستگی بارگذاری 088کننده حداقل و تدوین .های برقحرفه

 باشم.می

آموخته کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس و دانش مدرس دانشگاه آقای حسن اسکندریاین پژوهش با همکاری 

ریزی درسی کارگروه برنامهای و عضو دانشگاه و مراکز آموزش فنی و حرف در سال سابقه تدریس و مدیریت 55با بیش از  تهران 

ده کننو تدوین .های برقبع آموزشی برای استانداردهای شایستگی سند حرفهامن و مولفای ش فنی و حرفهسازمان آموزگروه برق 

 .محقق شده است شده در سامانه ملی استاندارد مهارتاستاندارد آموزشی شغل و شایستگی بارگذاری 508حداقل 

ای قرار داده شده است. در مراکز این سازمان فنی و حرفههای مهارتی بر عهده سازمان آموزش بخشی از آموزش هکشور ما، وظیف در

 شود. های متفاوتی به متقاضیان ارائه میهای متفاوت و در قالبآموزش

این طرح در ای است. ماهه فنی و حرفه81 هایدوره شود ها، که در مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای ارائه مییکی از این آموزش

به امضا رسیده 8030ای کشور و اتحادیه صنایع فدرال آلمان در سال ای که بین سازمان آموزش فنی و حرفه بر اساس موافقتنامه

شود و افرادی که استانداردهای مصوب، ارائه می مطابق باماه آموزش تخصصی  81مند و واجد شرایط، به مدت است به افراد عالقه

 شوند. با درجه ممتاز شناخته میهر عنوان نیروی کار ماکنند، بهاین دوره آموزشی را با موفقیت طی می

شین ابزار ارشته الکترونیک صنعتی، برق صنعتی، مکانیک صنایع، مکانیک اتصاالت، صنایع اتومبیل، م 1این دوره های تخصصی در 

های عمومی که در از آموزش سال اول برگزاری دوره،در یک آموزانمهارتشود. سیسات ساختمان برگزار میأتراش و فرز، مکانیک ت

های رشته مذکور آموزش 1ماهه آخر طرح، در یکی از  1شوند و در مند می رشته وجود دارد بهره 1سرفصل دروس هر یک از 

های کتبی و عملی که توسط دفتر ارزشیابی مهارت سازمان برگزار گیرند و در صورت کسب حد نصاب در آزمونتخصصی را فرا می

ماه،  81ساعت آموزش در ظرف  5188. در دوره آموزشی مهارت درجه ممتاز، طی کردهینامه مهارت دریافت خواهند می شود، گوا

ای که کسب کرده است، توانایی انجام دادن یک یا چند وظیفه را در هود که به اعتبار دانش فنی و تجربکارگر ماهری تربیت می ش

 شغل معین و کارهای فنی دارد. 
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 :مراحل نه گانه اقدام پژوهی

ماهه برق و الکترونیک صنعتی استان همدان را با ساماندهی  81های آموزشی چگونه توانستیم دوره

 و بازنگری، احیا کنیم؟

 توصیف وضعیت موجود -8
 و همدان استان ایحرفه و فنی سازمان ماهه 81 هایدوره کارآموزان و کارشناسان –با مربیان و مدیران  های اولیهدر مصاحبه

 مشکالت با ماهه 81 هایدوره اجرای شد، معلوم موجود، مشکالت و هااین دوره کارایی و عملکرد با ارتباط در کارفرمایان، همچنین

 است.  ها شدهماهه در بسیاری از استان 81مراکز طرح ین مشکالت و موانع منجر به تعطیلی ا ومواجهه است  موانعی و

 ماهه  81های در اجرای دورهمشکالت موجود 

 ماهه با فناوری روز و نیاز بازار کار   81های عدم تناسب استاندارد آموزشی دوره – 8

 های الکترونیک صنعتی و فرز( ماهه )به ویژه در رشته 81های کاهش شدید متقاضیان دوره – 5

 ماهه  81های نحوه اجرای دورهعدم انطباق یا نامناسب بودن ساختار پورتال جامع سازمان با  - 0

پرسش  888ماهه )عدم انطباق آزمون پایان دوره با استاندارد آموزشی، برگزاری یک آزمون با  81های بودن آزمون دورهنامناسب – 0

 های عملی پایان دوره توسط دفتر سنجش وساعته و عدم نظارت بر آزمون 5188ای ظرف چند ساعت برای یک دوره چهار گزینه

 ارزشیابی مهارت( 

 ماهه در صنایع  81های کاهش جذب مهارت آموختگان دوره – 2

 آموزان در ابتدای دوره از نظر استعداد و عالقه عدم انتخاب صحیح مهارت – 3

ن اآموزشی، کمبود تجهیزات آموزشی، عدم تسلط بعضی از مربی دبودن استاندارکیفیت پایین دوره آموزشی )به دلیل نامناسب – 7

 به استاندارد آموزشی و فاصله توانایی مهارتی برخی مربیان با فناوری روز و نیاز بازار کار( 

 جویان در طول دوره آموزش خروج بعضی از مهارت – 1

 ماهه  81های ریزی آموزشی دورهنامه برنامهعدم وجود شیوه – 9

 های دیگر درنظر نگرفتن امتیازاتی برای آنها در مقایسه با آموزش دوره دلیلماهه به 81های مربیان برای آموزش دوره کم انگیزه– 88

 ها با توجه به شرایط اقتصادی بودن دوره و عدم استقبال برای شرکت در دورهطوالنی – 88

 محدودیت در تأمین مواد مصرفی  – 85

 های عالی و تمایل به اخذ مدرک دانشگاهی گرایش جوانان به آموزش – 80

 ماهه  81های آموزشی عدم آشنایی کافی جامعه و صنایع با دوره – 80

 جویان عدم همکاری صنایع برای اجرای کارورزی مهارت – 82

 ای نداشتن جایگاه در صالحیت حرفه -83

 عدم انطباق با سند حرفه -87
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 یهارشته در کنندهشرکت کارآموزان …وها، استعداد، انگیزه ماهه دارای مشکالتی همچون عدم تناسب توانایی 81ورودی های طرح 

 ه،حرف با متناسب و الزم انگیزشی و جسمی -روحی شرایط نداشتن رشته، هر آموزشی استاندارد در مندرج شرایط با ماهه 81 طرح

 . باشدمی هاسرفصل همه یادگیری به کارآموزان تمایل عدم

مندرج در استاندارد آموزشی هر رشته به کارآموزان به دلیل فقدان مربی های آموزش ارائه عدم شامل آموزشی فرایندهای مشکالت

ماهه متناسب با نیازهای آموزش و استاندارد آموزشی و سرفصل هر رشته و به تبع آن  81های طرح با تجربه، عدم تجهیز کارگاه

زات الزم، کمبود منابع آموزشی و یکسان ها به دلیل نبود تجهیحذف قسمتی از استاندارد آموزشی و حذف آموزش برخی از مهارت

ها، عدم تناسب اطالعات علمی مربیان طرح با استانداردهای آموزشی ذیربط و به تبع آن ارائه هنبودن تجهیزات در همه کارگا

های یها و از جمله مشکالت خروجهای سطحی، عدم بازنگری استانداردهای طرح و به روز نبودن تجهیزات در همه کارگاهآموزش

های آموزش داده شده با نیازهای بازار کار و صنعت و میزان پایین اشتغال ها و مهارتماهه ناهماهنگی و عدم تناسب رشته 81طرح 

 زا ناشی اساسی مشکل سه این که است ذکر به الزم. باشد می …کارآموزان به علت استقبال کم کارفرمایان از کارآموزان طرح و

ماهه، توانمندی مربیان، امکانات و تجهیزات، استاندارد آموزشی رشته  81مقیاس کلی شامل، مدیریت طرح  های پنجیکاست و ضعف

 را مختل کرده است.  ماهه 81 هایدورهباشد که اجرای ها با نیاز بازار کار میها و مشکالت مربوط به عدم تناسب آموزش

 استدالل جهت رفع مشکالت و مسایل ذکرشده -2

عمل آمده است، پتانسیل باالیی برای های زیادی بهماهه در سطح کشور هزینه 81های  ه اینکه در مراکز تخصصی دورهبا توجه ب

موجود،  هایهای آموزشی و نسبت به هزینههای تخصصی وجود دارد اما با توجه به مشکالت موجود در اجرای این دورهاجرای آموزش

 باشد.بازدهی پایین می

ماهه پیشنهادهای  81های آموزشی های آموزشی و لزوم ساماندهی و بازنگری دورهمشکالت موجود در اجرای این دورهبا توجه به 

آل این دوره چند پیشنهاد که مکمل پیشنهادهای قبلی است، ارائه قابل اجرایی برای رفع آنها مطرح شده است. و برای اجرای ایده

 گردد.می

با توجه به ارزیابی  همدانماهه در شهر  81بررسی عملکرد اجرایی طرح  ،ه اصلی پژوهش حاضرأله، مسبا توجه به مستندات ارائه شد

ها، امکانات و تجهیزات ماهه، توانمندی مربیان، استاندارد آموزشی رشته 81طرح +و شناسایی مشکالت و نقایص پنج مقیاس، مدیریت 

باشد که همگی بر کارایی درونی و بیرونی و عملکرد اجرایی از بازار کار میها با نیآموزشی و همچنین بررسی مقیاس تناسب آموزش

وزشی های طرح، فرایندهای آمه بعدی بررسی وضعیت ورودیألاند. به عالوه با توجه به ارزیابی این پنج مقیاس مسطرح تاثیر گذار بوده

ماهه  81های آموزشی دورهضعیت عملکرد اجرایی ی وباشد. این سه شاخص کلی نشان دهندهمی ماهه 81طرح  های و خروجی

شناسایی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت و نقایص مربوط به پنج مقیاس ذکر شده به منظور رفع موانع  دیگره ألباشد. مسمی

ه بهبود پنج مقیاس ماهه با توجه ب 81های آموزشی دورهها، فرایندها و خروجی اجرایی طرح و در نهایت بهبود سه شاخص ورودی

 .می باشد

 روش مورد استفاده در این پژوهش روش آمیخته بر پایه انجام مصاحبه، تحلیل اسناد و اجرای پرسش نامه است.
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 جمع آوری اطالعات بیشتر برای تشخیص بهتر مسئله )شواهد یک( -3
-نفر از مهارت 05آماده شد و در اختیار تعداد هایی ماهه، پرسشنامه 81های آموزشی برای تشخیص دلیل وجود مشکالت در دوره

ها خواسته شد تا با توجه به شرایط موجود در ماهه شرکت کرده بودند، قرار گرفت و از آن 81جویانی که در دوره های قبل طرح 

 طی دوره های آموزشی به سواالت پاسخ دهند و نتایج زیر به دست آمد: 

ماهه ایجاد  81های آموزشی به این نتیجه رسید که باید تغییراتی را در رویکرد اجرای دوره توانمی 8با توجه به پرسشنامه جدول 

 کرد. 

 

 8جدول شماره 

 موضوع ردیف
خیلی 

 زیاد
 زیاد

تا 

 حدودی
 اصال کم

   0 88 81 ماهه اطالعاتی در مورد این دوره داشتید؟ 81آیا قبل از ورود به دوره آموزشی  8

  7 87 2 2 این دوره آموزش دیدید برای ورود به صنعت مناسب بود؟آیا مباحثی که در  5

آزمون تئوری برگزار شده برای این دوره متناسب با مباحث تدریس شده بود و  0

 همه مباحث را پوشش می داد؟
5 1 88 88 0 

آزمون عملی برگزار شده برای این دوره متناسب با مباحث تدریس شده بود و  0

 پوشش می داد؟همه مباحث را 
0 5 3 85 2 

 8 88 88 7 5 گذراندن این دوره در جذب شما در صنعت چقدر تاثیر داشت؟ 2

 5 83 1 0 5 صورت ترتیبی رضایت داشتید؟از تدریس مباحث آموزشی متفاوت به 3

 0 9 83 8 0 استعدادها و عالیق شما متناسب با دوره بود؟ 7

  8 7 88 80 را شرکت کردید؟ماهه دوره  81چه مدت از مدت زمان  1

 2 5 85 88 0 آیا مواد مصرفی، مطابق با نیاز، در کل مدت زمان دوره موجود بود؟ 9

 5 5 2 1 82 آیا تجهیزات کارگاه متناسب مطالب آموزشی بود؟ 88
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 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها -4
 را نمایش می دهد.  8نمودار زیر اطالعات به دست آمده از جدول 

 8نمودار شماره 

 
ماهه  81بر اساس شواهد جمع آوری شده در پرسشنامه مرحله قبل در خصوص بررسی مشکالت موجود در طرح برگزاری دوره های 

 به نتایج زیر می توان دست یافت:

 که انگیزه اولیه کافی ندارند در طی دوره انصراف خواهند داد.با توجه به طوالنی بودن دوره، کارآموزانی 

با توجه به اینکه در هر دوره چندین مبحث آموزش داده می شود، وقتی مباحث به ترتیب آموزش داده می شود باعث کسالت شده 

 رود.و در نتیجه عالقه کارآموز از بین می

 زان در صنایع ایجاد نکرده است. ها اولویتی برای استخدام کارآموگذراندن این دوره

تناسبی بین مباحث تدریس شده با آزمون های تئوری و عملی وجود ندارد و سرفصل های آموزشی دوره بطور کامل در آزمون پوشش 

 داده نشده است.

 مواد مصرفی در کارگاه متناسب با دوره آموزشی در دسترس کارآموزان قرار نگرفته است.

 ی جدید )موقتی(انتخاب راه حل ها -5
ماهه و نظرسنجی انجام شده از کارآموزان به این نتیجه رسیدیم که مشکالتی که در  81پس از بررسی مشکالت موجود در طرح 

ابتدای کار با مشورت همکاران در این زمینه لیست کرده بودیم تا حد زیادی درست بوده و منطبق با نظرات کارآموزان می باشد. از 

رفع مشکالت این دوره ها آماده کردیم.  برایشنهادها ماهه لیستی از پی 81و مجریان طرح رت همکارن صاحبنظر این رو با مشو

 برخی از پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

 ماهه  81های پیشنهادهایی برای رفع مشکالت دوره

 بازنگری استاندارد آموزشی مطابق با فناوری روز و نیاز بازار کار  –8
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 ایتبدیل استاندارد آموزشی به استانداردهای شایستگی طبق سند حرفه در سطوح مختلف صالحیت حرفه – 5

 بازآموزی مربیان با توجه به استاندارد آموزشی بازنگری شده   - 0

 شده )با توجه به فناوری روز و نیاز بازار کار( ها مطابق با استاندارد بازنگرینوسازی تجهیزات کارگاه – 0

 ماهه  81های اصالح ساختار پورتال جامع سازمان متناسب با ساختار دوره – 2

 ها آموزان ورودی هر رشته با توجه به استعداد و عالقه آندقت در انتخاب مهارت – 3

خروج  آموزان به نحوی که در مقاطعی از دوره، امکان ورود کارآموز واجد شرایط جدید و امکاناصالح فرایند پذیرش مهارت – 7

 باشد. ای که توانایی ادامه دوره را به طور کامل ندارد، وجود داشتهمهارت آموخته

 ها به ویژه حضور کارآموزان ایجاد نظم و انضباط در اجرای برنامه – 1

 بازدید از صنایع مرتبط در طول دوره  – 9

 کارورزی در صنایع در پایان دوره  – 88

 ماهه  81های بازدید از کارگاههای دوره دعوت از صاحبان صنایع برای – 88

 ماهه به صنایع از طریق سایت اداره کل و ....  81های معرفی مهارت آموختگان دوره – 85

 هاهای مکانی در اجرای برنامهسازی فضاهای آموزشی به منظور جلوگیری از تداخلبهینه – 80

 های جدید  و نظارت بر آنحلاجرای راه -6
ی های سازمانتری داشت و نیاز به دستورالعملپیشنهاداتی که ارائه شد، چند مورد از پیشنهادات که قابلیت اجرایی راحتمطابق 

 نداشت انجام شد.

ها، مباحث آموزشی زیادی طی دوره باید آموزش داده شود. به عنوان مثال در دوره برقکار صنعتی ممتاز با توجه به ماهیت این دوره

کاری، کاری، سوهانگیری، ارهکشی صنعتی عمومی، کار با ابزار و وسایل اندازههای آموزشی شامل نقشهسرفصل ماهه 81طرح 

دازی انکاری، اصول و مبانی برق، عملکرد انواع موتورها، نصب تجهیزات راهکاری، انجام اتصاالت در فلزکاری، لحیمکاری، برشسوراخ

اندازی کشی و راهاندازی موتورهای آسنکرون، سیم، راهPLCنویسی قطعات الکترونیک قدرت، برنامه تابلوهای الکتریکی، شناخت و کار با

منی، یهای برق اضطراری و ااندازی سیستمخوانی و نصب و راهاندازی تجهیزات الکتریکی آسانسور، نقشهجرثقیل الکتریکی، راه

م حریق، کشی سیستم اعالو فتوولتاییک، نصب و سیمکشی مدار سلول خورشیدی اندازی تابلوهای برق، نصب و سیمکشی و راهسیم

های اتوماتیک، کار با وسایل و تجهیزات پست وربین مدار بسته، بررسی سیستم درکشی مدارات سیستم دزدگیر و دنصب و سیم

صورت ترتیبی موجب کسالت هوزش مباحث بباشد. آمترانسفورماتور، شناخت و بررسی عملکرد سنسورها مدارهای ابزاردقیق و ... می

شده و ساعته )متناسب با مباحث آموزشی( تقسیم 0الی  5های مختلف کارآموز شده اما با طرح پیشنهادی جلسات درسی به ساعت

 رود.شوند. به این ترتیب کسالت و کرختی در کارگاه از بین میهای آموزشی به موازات یکدیگر آموزش داده میسرفصل

شود ماه پس از شروع دوره باید آزمون بدهند و این موجب می 81رد بعدی اینکه کارآموزان در پایان دوره و پس از گذشت حدود مو

 آموزمهارتهای تئوری که که مباحث آموزشی را فراموش کنند. در مورد بحث آزمون دو مشکل وجود دارد. مشکل اول در مورد آزمون

از دوره باید آزمون دهد و از طرفی صرفا با چند سوال تستی مورد سنجش قرار گیرد که رفع این پس از گذشت مدت زمان زیادی 
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ماهه  2/0های زمانی سازی شد با فاصلهمورد به همکاری سازمان نیاز دارد. اما در مورد بخش آزمون عملی کاری که در کارگاه پیاده

صورت میانگین در آزمون پایان دوره لحاظ شد. به این ترتیب کارآموزان هشده بهای عملی از کارآموزان گرفته شد و نمرات کسبآزمون

 مجبور بودند در حین دوره نیز خود را برای آزمون آماده کنند.

ها، بعضا ها و یا عدم تخصص مربی مربوطه در همه زمینهبا توجه به زیاد بودن مباحث آموزشی و عدم وجود همه تجهیزات در کارگاه

های هایی از مباحث را خیلی مختصر آموزش دهد. از طرفی آزمون عملی پوشش کاملی روی همه سرفصلمربی بخش ممکن بود

زد. مورد دیگری که با پیشنهادات اینجانب پیگیری و رفع شد تدوین پروژه عملی آموزشی نداشت که این خود به این مشکل دامن می

های بعدی از این پروژه استفاده رد سنجش عملکردی برای سازمان بود که در آزمونماهه با رویک 81دوره برقکار صنعتی ممتاز طرح 

 گردد.ها آزمون را برگزار نمود که این امر موجب تمرکز روی آموزش همه مباحث میگر مطابق همه سرفصلشد و آزمون

شد. اواخر این مدت زمان نادیده گرفته باساعت می 838این دوره مطابق استاندارد شامل کارورزی در محیط کار واقعی به مدت 

ایم و کارآموزان با طی این مدت زمان کارورزی عالوه بر صورت فعال درآوردهههای اخیر مجدد این بخش را بشد. اما ما در دورهمی

دست به مناسبی را های شغلیتوانند با دنیای صنعت و کارفرمایان نیز آشنا شده و موقعیتآشنایی با صنایع و محیط کار واقعی می

های  هایی با محتوای سواالت قبل به کارآموزان دورهماهه مجدد پرسشنامه 81های طرح پس از انجام روند جدید در آموزش آورند.

 ها را بررسی نماییم.جدید دادیم تا پاسخ آن

های کوتاه مدت موجود در سند حرفه و دورهآموزان قرار گرفت معرفی ایشان در یکی از اقداماتی که بسیار مورد استقبال مهارت

ول های شایستگی در طاستانداردهای آموزشی کوتاه مدت شایستگی سامانه ملی استاندارد مهارت بود که عالوه بر دریافت گواهینامه

کردند و انگیزه بیشتری ماهه پیدا می 81شود آمادگی بیشتری برای آزمون پایان دوره ها گرفته میهای مکرری که از آندوره با آزمون

 دست آمد.ها بهبرای حضور در این دوره
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 گردآوری داده ها مرحله دوم )شواهد دو( -7
در این مرحله پس از اجرای راه حل جدید، داده ها و اطالعات به منظور بررسی اثربخش بودن آن ، گردآوری می شود. در این 

 در مرحله شواهد یک استفاده شده است تا امکان تحلیل و مقایسه دقیق دو مرحله، فراهم شود.مرحله از ابزار گردآوری اطالعات 

مشاهده می شود، میزان رضایت کارآموزان از آزمون های عملی بیشتر شده است.  5همان طور که از نتایج آمار توصیفی جدول 

 آنها به صنایع دانسته اند.همچنین آموزش ها را تا حد بیشتری متناسب با صنعت و موثر در ورود 

مورد دیگری که بهبودی یافته است رضایت کارآموزان از نحوه تدریس می باشد که با زمان بندی مربوط به آموزش ها و تدریس 

 آموزش های مشابه بصورت همزمان رضایت بیشتری داشته اند.

 

 5جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 موضوع ردیف
خیلی 

 زیاد
 زیاد

تا 

 حدودی
 اصال کم

 8 8 0 80 82 ماهه اطالعاتی در مورد این دوره داشتید؟ 81از ورود به دوره آموزشی  آیا قبل 8

  5 2 88 87 آیا مباحثی که در این دوره آموزش دیدید برای ورود به صنعت مناسب بود؟ 5

0 
آزمون تئوری برگزار شده برای این دوره متناسب با مباحث تدریس شده بود و 

 همه مباحث را پوشش می داد؟
80 1 3 0 0 

0 
آزمون عملی برگزار شده برای این دوره متناسب با مباحث تدریس شده بود و 

 همه مباحث را پوشش می داد؟
0 5 3 85 2 

 8 8 5 9 58 گذراندن این دوره در جذب شما در صنعت چقدر تاثیر داشت؟ 2

 0  5 80 83 صورت ترتیبی رضایت داشتید؟از تدریس مباحث آموزشی متفاوت به 3

 89 9 0 8  استعدادها و عالیق شما متناسب با دوره بود؟ 7

 8 8 7 88 80 ماهه دوره را شرکت کردید؟ 81چه مدت از مدت زمان  1

 81 9 5 8 8 آیا مواد مصرفی، مطابق با نیاز، در کل مدت زمان دوره موجود بود؟ 9

 5 5 2 1 82 آیا تجهیزات کارگاه متناسب مطالب آموزشی بود؟ 88
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 ارزیابی اجرای راه حل و تعیین اعتبار آن -1

 دهد. را نمایش می 5دست آمده از جدول نمودار زیر اطالعات به

 5نمودار شماره 

 
هد دو و مقایسه این دو اطالعات در قسمت قبل شاهد افزایش کمی میزان رضایت اهد یک و شوادست آمده از نتایج شوطبق نتایج به

شده طی دوره و کاربردی بودن دوره برای ورود به ها، تناسب آزمون عملی با محتوای آموزشی تدریسآموزش کارآموزان از نحوه

ماهه در شواهد  81گردد این است که میزان شناخت کارآموزان از طرح باشیم. نکته جالبی که در این نمودار مشاهده میصنایع می

ده شها بوده باشد که باعث تواند از اثرات نارضایتی کارآموزان از این دورهخود میاست که این دو نسبت به شواهد یک کاهش یافته

 یابد.ماهه کاهش 81تا تبلیغ مناسبی نسبت به این دوره صورت نگیرد و میزان آشنایی افراد به مرور از طرح 

 ،ایسه بین نتایج شواهد یک و شواهد دو مق ،صورت پرسشنامههتایید و اعتباربخشی به نتایج، پس از اجرای نظرسنجی ب برایلذا 

 صورت نمودارهایی در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.هب
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 نتیجه گیری و توصیه ها -9
شده در این پژوهش در با توجه به شواهد به دست آمده از نظرات کارآموزان، الزم است در سراسر کشور از الگوها و پیشنهادات ارائه 

های پیشنهادهای تکمیلی برای رفع مشکالت دورهماهه استفاده شود. در همین راستا  81های طرح راستای باالبردن کیفیت آموزش

 گردد:به شرح زیر ارائه می ماهه 81

 جویان در انگیزه مهارت ماهه تناسبی ندارد و باعث کاهش 81های های مهارت آموختگان دورهعنوان کارگر ماهر با توانایی

 «تکنیسین»رسد عنوان شود. به نظر میها ، ماندگاری کمتر آنها در طول دوره و جذب کمتر آنها در صنایع میانتخاب این دوره

« ینمرکز تربیت تکنیس»مچنین پیشنهاد می شود از عنوان ها دارد . ههای مهارت آموختگان این دورهتناسب بیشتری با توانایی

 ماهه استفاده شود.  81های مراکز مجری دوره برای

 جویان از سوم راهنمایی به دیپلم افزایش تحصیالت ورودی مهارت 

  ( به دالیل زیر : 80لغایت  1 به 87لغایت   1 تغییرساعت ) 8188ساعت به  5188کاهش طول دوره آموزشی از 

 ر الف ( عدم نیاز به این حجم زیاد از آموزش برای اشتغال پایدا
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 عصر(  2بح تا ص 1ن زیاد آموزش )آموزان از زماشدن مهارتب ( خسته

 شود. های رسمی که منجر به مدرک دانشگاهی نیز میج ( مقایسه با زمان آموزش کمتر آموزش

 ها ساعت آموزش در بعضی از رشته 5188د ( نبود محتوا برای 

 ماه،  2/0به چهار دوره چهار و نیم ماهه تقسیم شود و در پایان هر  ،هماه 81آموزان، دوره تر مهارتبه منظور ارزشیابی دقیق

 آزمون برگزار شود. 

 شده و مربیان مجرب دوره کنندگان استاندارد بازنگریتهیه بانک سوال توسط تدوین 

 جویان ای رسمی به مدیران صنایع و مهارتهای فنی و حرفههای دوره نسبت به آموزشمعرفی برتری 

  ماهه  81های آموزان دورهشدن برای کارورزی مهارت، معدن و تجارت برای اولویت قائلنامه با وزارت صنعتتفاهمانعقاد 

 ها پس از گذراندن رایزنی با دانشگاه جامع علمی کاربردی برای اعطای مدرک کاردانی فنی به مهارت آموختگان این دوره

 اکز آموزش علمی کاربردی دروس عمومی و مهارت مشترک دوره کاردانی در مر

 

 سپاسگزاری:
دانش آموخته  وسال  80 بیش ازمرکز شاهین شهر با سابقه  کنترل و ابزاردقیقدر آخر از سرکار خانم مهندس مریم فریور مربی 

کنترل  ریزی درسی برق ومختلف گروه برنامههای  سابقه تدریس در دورهد با الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهروکارشناسی ارشد برق 

با پیشنهادهای سازنده ما که از آقای مهندس حسین اسکندری و  که در نگارش علمی این مقاله همکاری موثری داشتندو ابزاردقیق 

 کمال تشکر را داریم. را در نگارش این مقاله یاری کردند
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 منابع
  

های فنی و پژوهشمرکز تربیت مربی و  نخستین جشنواره ملی مربی پژوهنده،اقدام پژوهی در ( 8099) محسن ، مرشد زاده -

 ایحرفه

معاونت ، به سفارش ماهه 81های آموزشی طرح ساماندهی و بازنگری دوره( 8093) اسکندری ، حسین –سیدپرویز  ، موسوی -

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفهتهران ؛ دفتر بهسازی و نظارت آموزشی ، ارسال شده به  ریزیپژوهش و برنامه

 استان همدان - ایپورتال سازمان آموزش فنی و حرفه -


