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 چکیده

به خواسته های مهارت  توجه "یک سازمان خدمت رسان مانند سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمانی می توانند ادعا نمایند که 

 ایحرفه و فنی های دوره جویانمهارتاز  درصد ، پنجاهدصدا و خواسته های آنها گوش فرادهکه به  "اهمیت دارد ش برایشجویان

خود  یانوهم صدا با دانشج اندنتوانسته ما های دانشگاه دهدمی نشان موضوع این که هستند دانشگاهی التحصیالنفارغ کشور در

 پایداری و تقویت در مهم و اساسی عوامل از مهارتی های آموزشاما . دهند آموزشآنها  به را کار بازار نیاز مورد هایمهارتو  ندشو

رای ب زایی اشتغال هدف با خانگی مشاغل و کار و کسب اندازی راه جهت درمی توانند  و محسوب می شوند شهری و روستایی توسعه

در این پژوهش سعی بر آن شده است که به بررسی میزان رضایتمندی مهارت جویان و ارائه راهکارهای  .ثرثمر و فایده باشندافراد م

نه گام از آموزش منظور مدل آموزشی  مختلف آموزشی و غیرآموزشی با استفاده از صدا و خواسته های آنها پرداخته شود، به همین

ر کنار داشتن مهارت و عالقه د هر کسب وکار راه اندازیپیش از  تا اشتغال طراحی شده است که نتایج این پژوهش بیانگر آن است

از عالوه بر آن پیش ، عرصه شد فی وارد اینابا معلومات کبایستی آموزش های الزم جهت ورود به این عرصه را گذرانده و ، مندی

د و نهایتا اینکه مهم تر از راه اندازی یک کسب و کار، نگهداشت آن می د نیاز بنگاه باید تامین شده باشمنابع مور ،انجام هر کاری

 خالقیت و خلق یک محصول ارزشمند و سرمایه ساز می باشد.باشد که آن هم در گرو 

 مدل آموزشی  –ایده یابی  –اشتغال  –کارآفرینی  –آموزش های فنی و حرفه ای   :یکلیدهای واژه

 مقدمه
 0 شماره ای وحرفه فنی آموزش مرکز از کشاورزی و کارآفرینی های رشته مربی کشباورزی،  ارشبد  کارشبنا   نسبب  ذاکری فاطمه

 زمرک از کشاورزی و کارآفرینی های رشته مربی کشاورزی، ارشد کارشناسی نیا حسبین  مریم و هرمزگان اسبتان  میناب شبهرسبتان  

 اب و پژوهش این انجام با کردیم سعی یکدیگر همکاری با شمالی، خراسان استان جاجرم شهرستان 5 شماره ای حرفه و فنی آموزش

 تبرک بنیاد با و هماهنگی روستاها( تهدیدو  فرصت و ضعف، قوت نقاط)براسا   سبنجی  نیاز و کارآمد و اثربخش های آموزش ارائه

 .  کنیم را فراهم خانگی کوچک وکارهای کسب اندازی و راه اشتغال زمینه

 پژوهی اقدام عنوان و موضوع کردن مشخص -1

 با ها آموزش این. دنشببو می محسببوب کار نیروی وری بهره و پذیری انطباق پویایی، برای مهمی ابزار ای حرفه و فنی های آموزش

 کار بازار نیازهای با بیشببتری همسببویی که کنند می فراهم دیده آموزش برای را امکان این عملی و نظری های آموزش کردن توأم

ه،رضا، واحدی، دزا قاسبمی )شبود   فراهم اجتماعی اقتصبادی  های فعالیت در آنها جذب برای بیشبتری  امکان طریق این از و داشبته 

 جنبه از یکی عنوان به دیگر، طرف از و می بخشند بهبود را انسانی سرمایة طرف یک از، در واقع (1911نژاد، همایون و مراد مرجان

پفاژ، ابراهیم. جباری، )د نمی کن عمل فقر کاهش تسببهیل روش و پذیر مسببلولیت شببهروندی زندگی برای آمادگی و یادگیری های

وکارهبببا در اختیبببار   تبببرین کبببسب  ویژه کشورهای در حال توسعه، اصلی در همه جای دنیا و به .(1911و صالحی، محمد  نگین
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و  (1911، حسنعلی )فرجی سبکبار، ترین ایفاکنندگان نقش در اقتصاد کشورهای خود هستند روسببتاییان قببرار دارد و آنهبا اصلی  

 کشورهای دنیا ، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامشوند از آنجا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر محسوب می

 توان برای از جمله اقداماتی که می اند. توجه خاصبی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکالت و معالالت این نواحی نموده 

 های کوچک و ی انجام داد افزایش تولید، درآمد و اشبتغال روسبتاییان از طریق ایجاد و گسترش بنگاه  کاهش فقر در جوامع روسبتای 

اند  ترین واحدهای فعال در جوامع امروزی ترین و حیاتی ها و صنایع کوچک و متوس  از اساسی نگاهب .باشبد  می (SME) متوسب  

و نظارتی بر آنها عالوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشببکل بیکاری و ریزی صببحیو و ارائه راهکارهای حمایتی  که میتوان با برنامه

تولید در خانه به . (1919 اسماعیل، پیش بهار و شاپور، ظریفیان عبا  ، )مالشباهی،غالم  افزایش تولید کمک کرد به ایجاد اشبتغال 

جای دنیا مورد توجه بوده و توانسته است تمام  در همه وکار خانگی عنوان یک فرایند جدی و در حجمی قابل توجه به عنوان کسب

های اقتصبادی باشد، متکی بر   وکار خانگی بیش از آنکه مبتنی بر سبرمایه  را رفع کند. کسبب  خانوار یا بخشبی از نیازهای درآمدی 

ایی ز های مسلول از اشتغال و سازمان باالستتوانند در شرایطی که نرخ بیکاری  از این رو افراد می ،نیروی کار و منابع خانواده است

مه فاط، جاللی و داود، میچ)پر فراهم کنند ،ناتوان هسبتند، به ایجاد اشبتغال بدردازند و شرای  را برای رشد اقتصادی خود و کشور  

 مختلف، مشبباغل در ناکامی و شببکسببت علت. نیسببت اتفاقی صببورت به دیگری کار و کسببب هر یا خانگی کار در موفقیت .(1911

 نسب ذاکری فاطمه مناز این رو  .شد خواهد مشاغل و کارها همه در شبکست  باعثکه  کافی سبرمایه  نبودت، از جمله اسب  متفاوت

 مریم خانم همکارم همراه به هرمزگان استان میناب شهرستان 0 شماره ای وحرفه فنی آموزش مرکز از کشاورزی ارشد کارشبناسی 

 همکاری با شمالی، خراسان استان جاجرم شهرستان 5 شماره ای حرفه و فنی آموزش مرکز از کشاورزی ارشد کارشنا  نیا حسین

که منجر به شبکست و یا حتی مانع   معالبل  این رفع به نسببت  حدی تایک مدلی آموزشبی در نه گام   ارائه با کردیم سبعی  یکدیگر

 . باشیم برداشته گامیاصلی در ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار می شود، 

 های آموزش برای مدلی که خواسببت بنده از تلفنی تما  طیمدیرکل امور روسببتاییان اسببتان هرمزگان هفتم خرداد ماه ،  رتاریخد

 راه و کاری کسب بتوانند دوره پایان بعد ازشرکت کنندگان که  تاکید داشتند و باشد داشته موثری کارایی که دهم پیشنهاد مهارتی

و صببرفا تلوری که توسبب  سبباعت (  9الی  2) کوتاه مدت بسببیارهای آموزشببی دوره  دِاکارآمنارائه متاسببفانه  نمایند، چرا که اندازی

 نارضایتی این اداره،عملکرد آموزشی منجر به کاهش انجام شبده بود،  در سبال گذشبته   ، دولتی و خصبوصبی  دسبتگاه های  از برخی 

 ینحس مریم با خانم تما ، بالفاصله قطع پس ازگشته بود. عدم خروجی مناسب پس از طی شدن این دوره ها و  کنندگان شبرکت 

 "مدل  همراهیم کند، ایشان طرح این در که خواستم ایشان و از گرفتم در استان خراسان شمالی، تما  ماز دوسبتان و همکاران  نیا

 هشیک جانتظار ظهور را پیشبنهاد دادند که اگر تمامی این نه گام قابلیت اجرا داشته باشد، می توان   "اشبتغال  تا آموزش از گام نه

 مدادا کمیته رئیس،  ماه خردادبیست و پنجم  تاریخ. این طرح به مسلول مربوطه ارسال شد و در داشترا  زایی اشتغال راسبتای  در

 راه دقصمدل پیشنهادی ما را مطالعه و  که داشتند بیان گرفتند و تما  بنده با می باشند کردر روسبتای  سباکن و  اهل که جاسبک 

کردم که جهت هماهنگی های بیشتر  از ایشبان دعوت ، دنداربر طبق این مدل را را در این روسبتا   خانگی و کار کسبب  چند اندازی

ر رئیس مرکز میناب برگزار شد  مقرر جلسه ای در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای میناب برگزار شود، در این جلسه که در حالو

 گرایش و ها دانش ها، توانایی در نقص و کمبودبیانگر،  آموزشی سنجینیاز ، چرا کهنیازسنجی از روستاییان انجام شودابتدا شبد که  
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 دهش شناخته نیاز یک به پاسخی هم که شود هئارا موقعی باید تنها آموزش است ضروریمی باشبد، بنابراین   آموزش تحت افراد های

 ار،انتظ مورد های هدف و نیازها شناسایی از .  پسهستند حل قابل طریق آن از که باشد یمشکالت برای حل راه بهترین هم و باشبد 

 نابعم و انسانی منابع دسته دو به توان می را نیاز مورد منابع معمول طور به شود، مشخص ها هدف تحقق برای نیاز مورد منابعباید 

 دو در توان می نیز را مادی منابع، باشد می اجرایی کادر و مربیان: مانند آموزشی نیروهای شبامل  انسبانی،  منابع. کرد تقسبیم  مادی

ه پیشنهاد داداز این رو  .کرد بندی تقسبیم ) سبرمایه و هزینه ها (   مالی منابع -ب کار ) مکان و ... (  و  فیزیکی امکانات -الف: گروه

 کی عنوان به( کند می فعالیت زاییاشببتغال زمینه در که المنفعهعام و اقتصببادی اجتماعی، ایمجموعه) برکت دبنیا نماینده زشببد ا

 دعوت به عمل آید.     ، جهت حالور در روستا و همکاریمالی حامی

 مسئله تشخیص و موجود وضع توصیف -2

 اسم یکهجای تا دارند رضا امام به خاصی اراده و اهالی آن شده واقع میناب نزدیک در که اسبت  مذهبی روسبتای  یک کردر روسبتای 

 و ی کنندم زندکی تنگدستی این روستا در مردم اخیر های خشکسالی دلیل به تغییر داده اند، اما متاسفانه رضوی کردر به روستا را

نجا در آ سیریک ساحل به نزدیکی دلیل به اینکه و یا کرده اند مهاجرت همجوار شبهرهای  به ناچارا  کار کردن پیدا برای اهالی اکثر

 زمین هایو نیز همجواری روستای کردر با ن کمیته امداد نیازسبنجی انجام شده توس  مددکارا  به توجهبا مشبغول به کار باشبند.   

ن م برای بانوان این روستا برگزار شود، جات سبزی بندی بستهخشک کردن و و  ترشی دوره آموزشی مقرر شد، سبزی جاتکشبت  

ه بمردم اسبتان هرمزگان به ادویه جات، پیشنهاد برگزاری یک دوره آشنایی و تهیه انواع ادویه جات را   ی به دلیل ذائقه و عالقهنیز 

 روستای عازمامداد همرا با کارشنا  آموزش کمیته چهارم تیرماه  تاریخ درواقع شد.  تاییدکه مورد مطرح کردم کارشبنا  مربوطه  

گفته نماند که در بدو ورود با ابراز ادر مسبجد روسبتا حالور داشتند، البته ن   تن از بانوان این روسبتا چهل  حدوداو  میشبد  نظر مورد

ر می سخت تما م که این کار را برای یگالیه و ناراحتی بانوان از دوره های پیشین و اعالم بی اعتمادی به کلیه دستگاه ها مواجه شد

اقع در و و سخ هایی که توس  حاضرین داده شدو سواالتی که مطرح شد و پا ورت گرفتکرد، اما با این وجود با صحبت هایی که ص

 نندک شرکت ها کال  این در که شدند متعاقد حدودی تا جلسه در حاضر افراد از نیمی حدودا ،نیازها و انتظاراتشان را بازگو کردند

 دو و سدس کردم تقسیم گروه دو به متقاضیان رااز این رو و بر طبق مراحل ذکر شبده بر طبق مدل آموزشی ارائه شده، پیش روند.  

از آنجاییکه اکثر حاضرین در جلسه در  شد. تعریف ادویه دوره و یک جات سبزی بندی بسته و کردن خشک و ترشیآموزشی  دوره

 هتج که شببد، خواسببته برکت بنیاد مسببلول غالمشبباهی آقایبحث تامین سببرمایه اولیه دچار مشببکل بودند ، طی تما  تلفنی با 

انوان ت به بقول مساعد ،توضیحاتی ارائه دهند و ایشان ضمن بیان توضیحاتی به اختصار اشبتغالی  خود های وام اختصبا   چگونگی

در پلتفرم گوگل میت توس  خانم حسین نیا آموزش  بازاریابیو  حاضبر در جلسه دادند و نهایتا با برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی 

یو های صح ، شیوهپذیرش ریسک سنجیدهداری، کارآفرینی،  بیان مسبائلی از جمله تیم به  روزچهار به مدت را آغاز کردیم، ایشبان  

 و امور مربوط و کار کسب  طرح و تنظیم وکار کسب بوم مشتری، طراحی افراد، نگهداشبت  با مذاکره وکار، نحوه کسبب  مدیریت در

ما بین دوره های فوق الذکر و ادویه آموزش ترشببی  سبباعته95  مدت کوتاه دوره دوپرداختند و من نیز  و بازاررسببانی، بازاریابی به

ند. پس کن را طراحی تولید ترشی و کار کسب استه شد که با توجه به مطالب آموخته شده، بوموبرگزار کردم و نهایتا از کارآموزان خ



 

4 
 

 کرک دونالد بر اسا  مدل سطو ارزشیابی چهاررا در  شده برگزار های دوره اثربخشی بررسی و رهگیریان دوره های آموزشی از پای

   .انجام دادیم  پاتریک

 

 یک شواهد یا اول مرحله های داده گردآوری -3

 روش گردآوری اطالعات ردیف 

 مشاهده رفتار کارآموزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 1

 یحرفه ا موزش های فنی وآاثربخشی ، موزشیآسنجی ازنیی، ای اقتصاده زمینه رشد بنگاه درمطالعه مقاالت علمی و پژوهشی  2

 حوه عالقمندی و انگیزه شرکت کنندگان رئیس مرکز در مورد نمشورت با  9

 ئیس اداره صنعت و معدن و تجارتمصاحبه با ر 0

 جاسکامام خمینی )ره( یس کمیته امداد ئقای ذاکری رآمصاحبه با  5

 مینابشهرستان در جناب آقای علمشاهی اد برکت یمصاحبه با نماینده بن 6

 پس از پایان دوره تکمیل می شود (  ) توسط کارآموز و واکنش - ارزشیابی سطح اول - 1ه شمار ردیف 

 دانید؟می مفید را آموزش آیا 1

 بود؟ جذاب آموزش سبک آیا 2

 بود؟ آماده کال  برای کافی اندازه به مدر  آیا 9

 داشت؟کارآموزان  اشکاالت رفع به ایعالقه مدر  آیا 0

 بود؟ چه گرفتید، یاد جلسه این از که مهمی نکته سه 5

 دارید؟ خود کار برای ایبرنامه چه گرفتید، یاد آنچه به توجه با 6

 باشید؟ داشته نیاز کمکی چه است ممکن هایتانآموخته بردن کار به برای 7

 ( شود می تکمیل دوره پایان از پس و کارآموز توسط) یادگیری  –دوم ارزشیابی سطح  -2شماره  ردیف 

 کردید؟ کسب یجدید دانش و مهارتآیا  1

 کرد؟ تشویق در  کردندنبال و پیشرفت برای را شما حد چه تا کال  2

 کنید؟ توصیه خود آشنایان و دوستان به را دوره این حاضرید حد چه تا 9

 بود؟ ساختارمند و منظم کافی اندازه به آموزش ها شما نظر از آیا 0

 

 ها داده تفسیر و تحلیل تجزیه، -4

بین کارآموزان توزیع  "یادگیری  "و  "واکنش  "پس از برگزاری دوره های آموزشبی، پرسش نامه هایی حاوی سواالتی در دو سطو  

شبد، بررسبی پاسبخ های کارآموزان در کارگروهی در محل کمیته امداد و با حالور مربی آموزشی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه    

انجام شد که نتایج حاکی از آن بود که کارآموزان ضمن ابراز  ،مسلول آموزش کمیته امدادو  ای میناب، دهیار روستای کردر، رئیس

رضبببایت از روند اجرای دوره های آموزشبببی و اثربخش بودن آنها، مهم ترین دغدغه ی خود را تامین اعتبارات اولیه و حمایت های 
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ستار حمایت هایی در این زمینه ها بازاریابی محصبوالتشبان عنوان کرده بودند و از دولت و دستگاه های ذی صالح و متولی امر، خوا  

که در جلسه ای دیگر کارگروهی با حالور نماینده بنیاد برکت برگزار شود و به بررسی این بخش بودند، از این رو تصبمیم برآن شبد   

آموزان قرار از خواسته های کارآموزان بطور جد پرداخته شود و آمار دقیقی از میزان و نحوه اختصا  اعتبارات دولتی در اختیار کار

 داده شود. 

 موقتی() جدید( های) حل راه انتخاب -5

ب منابع ضروری یک کسنحوه تامین در آن به ت، که گوی کارآمد و کاربردی پیشرو داشباید یک الرود به عرصبه کسب و کار  وای بر

 زیر : شده باشد و در واقع یک سند چشم انداز برای مجری کار باشد. مواردی پرداخته کار  و

 و افراد منطقه شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای  -1

انجام نیازسببنجی واقعی مبتی بر شببناخت نقاط قوت، ضببعف، فرصببت ها و تهدیدات منطقه و همین طور خصببوصببیات و   -2

 توانمندهای افراد 

 ازارکار بز بنگاه های اقتصادی و دوره های آموزشی مهارتی براسا  نیازسنجی و نیا درهای الزم مهارت کسب  -9

 داشتن یک اتاق فکر جهت ایده یابی، ارزیابی ایده ها و اجرائی کردن ایده ها   -0

 کارآفرینی های بنگاهو یا ایجاد  سببرمایه گزارانحالببور به بحث تامین سببرمایه از دسببتگاه های ذی صببالح و یا   وجه ت -5

مر فروش و جهت حمایت های مالی و غیرمالی از متقاضببیان راه اندازی کسببب و کار و همین طور تسببهیل در ا ،اجتماعی

 بازاریابی ایده، محصول و یا خدمت 

 آن بر نظارت و جدید حل راه اجرای -6

 دیمش متوجه و دادیم انجام شده آوری جمع اطالعات از دقیقی ارزیابی ،شد گفته موجود وضع توصیف در که توضیحاتی به توجه با

 کار و کسب اندازی راه برای  کارآموزان بین انگیزه و رغبت ایجاد و آموزش کیفیت بردن باال برای شبده  ارائه های حل راه بین از که

راه های تامین سرمایه را بررسی و نسبت به تهیه و تدوین  سدس و کرد آشبنا  وکار کسبب  اندازی راه مسبائل  با را کارآموز باید ابتدا

پس از صحبت هایی که فی مابین رئیس کمیته امداد، دهیار روستا و نماینده بنیاد برکت جهت تامین طرح کسب و کار اقدام نمود. 

داخت تسهیالت با کسانی و تخصبیص اعتبارات به منظور اجراسبازی طرح های کسبب و کار در روسبتای کردر، مقرر شد اولویت پر    

اسبت که اوال دارای گواهی نامه مهارت از سبازمان آموزش فنی و حرفه ای باشبند و ثانیا به صبورتی یا پشتیبان اقدام به راه اندازی     

طرح کسبب و کار خود کنند، البته به افرادی که به صورت انفرادی هم متقاضی دریافت تسهیالت باشند، مبالغی تخصیص داده می  

سباله و بدون سبهم آورده و مسدودی در نظر گرفته    5ماه تنفس و بازپرداخت  6و با  0. اعتبارات واگذار شبده به بهره بانکی   شبود 

 شد، ضمن اینکه اقداماتی جهت تسهیل سازی امور اخذ وام در شعب بانک های عامل اتخاذ گردید.

ما در طی دوره با اشاره به مباحث بازاریابی و شیوه های نوین در  دغدغه دیگر کارآموزان مربوط به بازار فروش محصوالتشان بود که

بازاریابی و بازاررسبانی محصبول تا حدودی این مشبکل را مرتفع ساختیم اما، در کارگروه تشکیل شده با حالور دهیار روستا، رئیس    
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بازارهای محلی، تسببهیل در روند اخذ مجوزهای الزم جهت  پاییمثل بر، مسبباعدت هایی کمیته امداد، رئیس اداره صببنعت و معدن

 گردید. مبذول و .... ارائه محصول به بازار

 

 دو شواهد یا دوم مرحله های داده گردآوری -7

 ( شود می تکمیل دوره پایان از پسماه  3 و کارآموز توسط) رفتار  –سوم ارزشیابی سطح  - 3شماره  ردیف 

 دهید؟می انجام کارتان در را خود یادگیری از بخشی شما آیا 1

 کنید؟ بیان دیگران برای را دانش این توانیدمی آیا 2

 ید؟ه ادر فتار خود مشاهده کردموزش، تغییری آآیا پس از طی نمودن  9

 ؟ته ایدگرف کاربه عمل در را خود هایآموخته ازچه اندازه  0

 ؟داده اید آموزش آنها به یا گذاشته اید اشتراک به دیگر افراد با را خود جدید دانش یا هامهارت ها،نگرش آیا 5

 ؟ه است داشتشما  عملکرد بر گیریاندازهقابل تأثیر آموزش آیا 6

 نتایج ) توسط نماینده دستگاه اجرایی دوره تکمیل می شود(  –چهارم ارزشیابی سطح  - 4شماره  ردیف 

 آیا هزینه های انجام شده برای اجرای این مدل آموزشی به صرفه بوده است؟ 1

 جبران نماید؟آیا افزایش دانش، اصالح نگرش و ارتقا عملکرد کارآموزان در این دوره، می تواند هزینه های صرف شده را  2

 است ؟ شده حاصلبا اجرای این مدل  آموزشی برنامه از هدف آیا 9

 آیا این مدل آموزشی عملی و قابل اطمینان است ؟ 0

 ؟پاسخگوی نیاز متقاضیان راه اندازی بنگاه کسب و کار می باشد آموزشی مدلاین  آیا 5

 نماید؟ گیری اندازه را آموزشی دوره اهداف درستی به بتواند که طوری به این مدل قابل ارزیابی است، آیا 6
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 ( دوره در حاضر کارآموزان کلیه) نامه پرسش  – 5شماره 

 معیارهای ارزشیابی
 ضعیف

(1) 

 متوسط

(2) 

 خوب

(3) 

 خوب خیلی 

( 4 ) 

 محتوا -الف

     کاربردی بودن مطالب

     تازگی و نو بودن مطالب

     ا مطالب ارائه شدهکیفیت و محتوا ی جزوات و ارتباط آن ب

     تناسب مدت از نظر ارائه کامل مطالب

     های شغلی شما ارتباط آموزش یا مسئولیت

 استاد -ب

     قدرت بیان و تفهیم مطالب

     روش تدریس و پیوستگی مطالب

     میزان تخصص و تسلط استاد

     ارائه مثال ، حل تمرین و رفع اشکال

     معرفی و ارائه منابع درسی

     ایجاد انگیزه و جلب مشارکت فراگیران

     عالقه به پرسش و پاسخ

     رفتار اجتماعی و رعایت احترام

     توانایی اداره کالس

 سازماندهی -ج

     اجرای دوره نسبت به دوره های سال گذشته سایر ارگان هاکیفیت 

     ظم شروع و خاتمه کالسن

     امکانات آموزشی و وسائل کمک آموزشی

     طرز برخورد مجریان برنامه

     محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی)نور، صدا و ...(

  : امتیازجمع 

 مثبت دوره :نکات 

 منفی دوره : ات نک

 ؟ باشد می دیگری مشاغل چه مناسب دوره این شما نظر به

 ؟ می باشدالزم برای راه اندازی یک بنگاه را دارا  ویژگی هایو دارای دی کاربر دوره این محتوایروش و  شما نظر به
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 آن اعتبار تعیین و حل راه اجرای رزیابیا -8

 و بهتر آموزشی های دوره توان می مشبتریان  این از بازخورد دریافت با و هسبتند  آموزش در کنندگان شبرکت  ها، آموزش مشبتری 

 یریگ اندازه قابل براحتی بکنیم، تدوین گیری اندازه معیارهای آن برای بتوانیم که موردی هر مطملنا. کرد تدوین را تری کامل

 آموزشی های دوره در کنندگان شرکت نظرات و رضایت میزان و بدهیم بهبود توانیم می کنیم گیری اندازه را آنچه هر و بود خواهد

 روش نتری متداول البته و ترین سببریع و بهترین از یکی ها، آموزش در کنندگان شببرکت نظرات دریافت برای. کنیم گیری اندازه را

 موزشآ برگزاری وضعیت بررسی برای مالکی و شود می تکمیل ها کننده شرکت توس  که است نظرسنجی های فرم از اسبتفاده  ها

 " سطو در سواالتی حاوی هایی نامه پرسش و رفتیم کردر روستای کارآموزان میان به دوره اجرای از ماه 9 گذشبت  از پسسبت.  ها

 در کنندگان شرکت کلیه به(  5 ) فرم شبماره  دیگر نامه پرسبش  یک زمان هم دادیم، قرار کار و کسبب  صباحبان  اختیار در " رفتار

و نهایتا یک پرسش نامه  دهیم قرار بررسی مورد را کارمان انجام روند حدودی تا بتوانیم شبکل  این به تا شبد  داده(  نفر24) ها دوره

 پرداختیم. مورد سهبه بررسی  فرم اینکه در در اختیار مسلولین کمیته امداد قرار دادیم 

 ...( و بیان تدریس، نحوه: شامل مواردی) دوره مدر  و استاد -1

  گردد برمی مدر  به باز که...(  و تناسب بودن، بروز شامل) شده ارائه محتوای -2

 ... (  مقایسه کیفیت دوره ها و و  ها جزوه ها، زمانبندی شامل) آموزش اجرای نحوه  -9

که آنها   است کنندگان شرکت دیدگاه از دوره ضبعف  و قوت نقاط و نظرات دادن قرار نظر مد ،فرم این طراحی در مهمی  نکتهاما و 

دوره های آتی بهتر ما را در اجرای امه می تواند از این بند از پرسش ن یج حاصلو نتا نمایند قید آن در را خودشان نظراتمی توانند 

 .بسنجیمنیز  را آزمایشی – آموزشی مدل این عملکردعالوه بر آن  و راهگشا باشد

ه اندازی دند و انگیزه جهت راکارآموزان از این شیوه آموزش راضی بو 144با بررسی پاسخ های پرسش نامه متوجه شدیم نزدیک به 

 خواهان حمایت های همه جانبه ازکه متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه، ، در آنها قوت یافته کسبب و کار بیش از گذشته 

 تولیدکننده بودند.  

هم به صببورت  بنگاهو چهار و طرح پشببتیان نفره ( ) گروه سببه به صببورت گروهی  بنگاهیک  اجرای این مدل،نماند که در ناگفته 

 ه سته بندی ادویتهیه و بهمچنین و  شبده  خشبک  و ازهزمینه های تولید انواع ترشبی، تهیه و بسبته بندی سببزیجات ت   در انفرادی، 

     ایجاد گردید.

 گیری نتیجه و اصالح تجدید،

از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خویش را در تامین خواسته های  ،مروزه تنها سبازمان هایی در عرصه رقابت ا

و ارضای نیازهای آنان با حداکثرکیفیت قرار داده اند، در واقع حالور به موقع و موثر و با استفاده ی بهینه از تمام امکانات مشبتریان  

کیفیت براسبا  رضایمندی مشتریان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  و بهره برداری مناسبب از منابع جهت ارائه خدمات مطلوب و با  

آموزشببی سببازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی آموزش های غیررسببمی و مهارتی، که مخاطبان و ذی نفعان این مراکز 

انتظارات زیادی  این مراکزاز ت در خصو  کیفیت مطلوب خدماارت جهت ایجاد کسبب و کار یا ارتقای آن می باشد،  مهجویندگان 

بخش نخواهد بود و به فقر نیروی انسبببانی چراکه در صبببورت نامطلوب بودن این مراکز آینده ی مهارتی کشبببور اطمینان  می رود
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متخصص و ماهر می انجامد و در نتیجه اهداف برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با مشکالت عدیده ای 

 ایجاد و ترغیب ای، منطقه های پتانسیل کارگیری به منجر اشبتغال،  به منتج کاربردی مهارتیِ های آموزش ارائهخواهد شبد.   مواجه

 .ودش می پایدار اشتغالزایی ایجاد هدف با کار و کسب اندازی راه جهت در تولید عملکرد به دستیابی منظور به فراد در انگیزش

 زا وری بهره و تولیدی های روش سازی بهینه سبوی  به را آنها که باشبد  ای گونه به بایسبت  می مهارتجویان، مهارتی سبطو  ارتقای

 هرما و متخصص انسانی منابع توسعه جهت سبنجیده  های اسبتراتژی  اتخاذ با باید سبازمان  این بنابراین. دهد سبوق  موجود امکانات

 و همکاری برای مختلفی های راه. گردد تولید اصلی عوامل از یکی به علم توسعه و رشبد  تبدیل باعث کشبور  توسبعه  و رشبد  جهت

 هم و شدن یکی بیانگر که جانبه چند یا دو است سبندی  همکاری نامه تفاهم دارد، وجود کار و کسبب  یک اندازی راه در مشبارکت 

 ایجاد و خوداشتغالی گسترش و ترویج هدف با اشتغال تا آموزش از گام نه مدل اجرای باشد، می طرفین های خواسبته  شبدن  جهت

،  صنعت و کشاورزی خدمات، های حوزه در آن تاثیر و  " دختران و زنان " برای خاصبه  خانگی کارهای و کسبب  و خانگی مشباغل 

ه در ک باشد آینده در همکاری رابطه یک گیریشبکل  مسبیر  در گام اولین تواندمی نامهتفاهم، نیازمند به عقد تفاهم نامه هایی دارد 

 یابند.می ست پی آن مسلولیت های تعهدات بین طرفین تقسیم شود و نهایتا به خواسته های مشترک خود د
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 منابع

 ای حرفه و فنی آموزش و کار بازار بین ارتباط پارادیمی مدل (1911) ابولفالل، زاده قاسم و رقیه وحدت، آرمین،، انصاری -1

 آذربایجان استان صنایع صاحبان و مدیران ای حرفه و فنی ایه آموزشگاه مدیران دیگاه از

 مهارت وکارهای کسببب موفقیت بر مؤثر عوامل بررسببی( 1911) همایون، نژاد مراد و مرجان، واحدی، رضببا ،دهزا قاسببمی -2

 ایالم استان در ای حرفه و فنی های آموزش آموختگان

آزاد  های آموزشگاه کار و کسب بر ثروم های شاخص شبناسبایی  (  1911)  محمد ،صبالحی  و نگین ،جباری، ابراهیم پفاژ، -9

  ای حرفه و فنی

 با ای حرفه و فنی های آموزش رزیابیا ( 1912)ناصر محمد، محمدی شبیر  و سبروه ، آبادی دولت، صببا  االسبالمی،  شبیخ  -0

 کردستان استان موردی مطالعه (SWOT)  استراتژیک عوامل تحلیل رویکرد از استفاده

 و فنی های آموزش اثربخشی میزان بررسی( 1911) غالمرضبا ، فر خوش و مصبیب ، عباسبی ، علیرضبا ، شباهکوهی  خواجه -5

 گلستان استان ه یدید آموزش نیروهای اشتغال در ای حرفه

 اشتغال بر غیررسمی و رسمی ای وحرفه فنی های آموزش اثربخشی مقایسة(  1911)  محسن، رفعتی و محمد، خالدی -6

 و کار حین های آموزش هزینه بین ارتباط ارزیابی(  1910)  حسبببن ،خوبیاری و احمد جعفرنژاد، مهدی،، زاده امیر -7

 ( 1910 درسال کرمان استان برگزیده تولیدی واحدهای: موردی مطالعه) اقتصادی های بنگاه سودآوری

   مدل از گیری بهره با آموزشی برنامه تدوین و آموزشی نیازسنجی ( 1919)  همکارانش و رضا محمد، دهقانی -1

 (curriculum a Developing  ) DACUM  

 
 

 
 

 

 

 

 


