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موقعیت و مطلوبیت آموزش  مهارت های کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای 

آذربایجان غربی  از دیدگاه کارفرمایان، مربیان و کارآموزان

محمد حسنی1، مریم شهودی2، مریم سامری3، سپیده شهودی4
1- دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه.

2- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه 
3- استادیار مدیریت آموزشی- گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه.

4- دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده: 
اعتقاد بر این است که ارایه آموزش های فنی و حرفه ای مطلوب و باکیفیت در بخش کشاورزی می تواند به توسعه اقتصادی و 
تحقق اهداف فردی و اجتماعی منجر شود. به منظور اطمینان از کیفیت این آموزش ها الزم است که مطلوبیت و اثربخشی آن ها 
همواره مورد پایش قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی موقعیت و میزان مطلوبیت آموزش های مهارتی کشاورزی سازمان 
فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بود که به روش تحلیلی انجام شد. 
جامعه آماری همه کارفرمایان )95 تن(، مربیان )40 تن(، و کارآموزان )400 تن(، سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان 
غربی در بخش کشاورزی بودند که با استفاده از سرشماری، 37 تن از مربیان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
متناسب از بین آنان 77 تن از کارفرمایان، و 190 تن از کارآموزان بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری 
از متخصصان بررسی  با استناد به نظر پنج تن  ابزار پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن ها  گزینش شدند. 
شد. از آن جا که در مورد همه شاخص های پرسشنامه ها، حداقل چهار تن از پنج تن، روایی پرسشنامه ها را مناسب ارزیابی 
کردند، لذا روایی هر سه پرسشنامه  تأیید شد. همچنین یک سوال بازپاسخ نیز در هر یک از پرسشنامه ها جهت شناسایی و 
اولویت بندی نیازهای آموزشی اختصاص گنجانده شده بود. پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSWin16 انجام شد و از 
آزمون من-ویتنی یو برای مقایسه میانگین رتبه ای دو گروه استفاده شد. برای شناسایی نیازهای آموزشی جدید سازمان فنی 
و حرفه ای با استفاده از نظرسنجی از کارفرمایان، مربیان و کارآموزان از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها گویای آن 
بودند که: از دیدگاه کارفرمایان، بین موقعیت و مطلوبیت عملکرد کارآموزان، تفاوت منفی و معناداری وجود داشت؛ از دیدگاه 
مربیان، بین موقعیت و مطلوبیت دوره های آموشی، تفاوت منفی و معناداری وجود داشت؛ هم چنین بین موقعیت و مطلوبیت 
دوره های آموزشی از دیدگاه کارآموزان نیز، تفاوت منفی و معناداری وجود داشت. در نهایت نیز، بر پایه نظر کارفرمایان، مربیان 

و کارآموزان و با توجه به ظرفیت های هر شهرستان، نیازهای جدید چندی شناسایی و اولویت بندی شدند.  

کلید واژه ها: آموزش مهارتی، کارفرمایان کشاورزی، مربیان کشاورزی، کارآموزان کشاورزی، آموزش فنی و حرفه ای 

نویسنده  ی مسئول:  مریم شهودی
m_shohoudi@yahoo.com :رایانامه
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مقدمه
ــدن  ــری تم ــکل گی ــن ش ــه و رک ــوان پای ــه عن ــاورزی ب کش
انســان هــا، امــروزه نیــز همچنــان مهــم تریــن عامــل زیســت 
اجتمــاع هــای انســانی بــه شــمار مــی رود و تــالش بــرای 
ــر  ــازاد ب ــول م ــد محص ــی و تولی ــت غذای ــه امنی ــت یابی ب دس
نیــاز، بــه رقابتــی بــزرگ در جهــان مبــدل شــده اســت. از 
ــدات  ــده ی تولی ــد صادرکنن ــورهای قدرتمن ــر، کش ــوی دیگ س
فــروش  از  هنگفــت  ســود  کســب  بــر  عــالوه  کشــاورزی 
محصــوالت غذایــی، نقــش کلیــدی و سرنوشــت ســازی در 
ترســیم تــوازن قــدرت سیاســی و اقتصــادی جهانــی ایفــا مــی 

ــیاباکا، 2002(.  ــد )اس کنن
های صنعت و  درواقع، اگرچه به واسطه ی توجه به بخش 
خدمات تا حدودی از اولویت بخش کشاورزی کاسته شد، لکن 
این بخش همچنان پایه ی مهم اقتصاد بسیاری از کشورهای 

جهان سوم به شمار می رود )موحد محمدی، 1382(.
بـا توجـه بـه ارتبـاط بیـن آمـوزش کشـاورزان و بهـره وری 
اقتصـادی )اونفـن داال، 2009. یوماتسـو و میشـرا، 2010(، و 
نقش بسـزای آموزش هـای فنی و حرفـه ای در توسـعه اقتصادی 
محمدعلـی،  123؛   :1391 همـکاران،  و  آرای  )کشـتی 
)فیزبیـن  فـردی  و  اجتماعـی  هـای  هـدف  تحقـق  و   ،)1390
همـکاران،  و  آبـادی  زیـن  از  نقـل  1993؛  سـاکاروپلوس،  و 
1386(، بـه نظـر مـی رسـد آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای در 

اسـت.  حساسـی  و  کلیـدی  نقـش  دارای  کشـاورزی  بخـش 
جامـع  نگـرش  نبـود  جملـه،  از  بسـیار  دلیل هـای  بـه  امـا 
نسـبت بـه ایـن آمـوزش هـا، بـه روز نبـودن، بـی توجهـی بـه 
کیفیـت، نبـودن وسـایل و تجهیـزات مناسـب، نبـودن تعامـل 
و تناسـب بیـن آمـوزش هـا و بـازاِر کار، نبـود ارتبـاط الزم بیـن 
آمـوزش هـای فنـی - حرفـه ای و موقعیت هـای جغرافیایی در 
کشـور و بـه دنبـال آن راه نیافتن آمـوزش دیدگان به بـازار کار، 
نیازمنـد  و  نبـوده  دارای موفقیـت مطلوبـی  هـا  آمـوزش  ایـن 
اصـالح جـدی هسـتند )صالحـی و همـکاران، 1385؛ محمـد 

 .)1390، علـی 
در همیـن رابطـه راهکار ارایه شـده توسـط پـوالرد و پوالرد 
)پوالر و پوالر، 2003(. افزایش مدت زمان دوره های کارآموزی 
اسـت. آنان خاطرنشـان می سـازند که باید هر دوره دسـت کم 
یک سـال تحصیلی را شـامل شـود تـا کارآمـوزان فرصت هایی 
بـرای انجـام کار گروهـی و اتنـادی در بخـش هـای مختلـف و بـا 

مربیان گوناگون را داشـته باشـند. 
درحقیقـت، بـه رغـم اهمیـت برنامـه ریـزی آموزشـی و 
کشـورهای  در  نیازسـنجی  ویـژه  بـه  آن،  مختلـف  مراحـل 
و   ،)1382 پـور،  )سـلیمان  توسـعه  حـال  در  و  پیشـرفته 
نقـش کلیـدی آمـوزش در ارتقـای تکامـل حرفـه ای افـراد 
)سـولیوان و دکـی، 2005(، آمـوزش فنـی و حرفـه ای رایـج در 
نیازهـای واقعـی توسـعه، هماهنگـی  بـا  از کشـورها  بسـیاری 
الزم را نداشـته و سـاختار سـازمان های متولی برای همکاری 
توسـعه  ریـزی  برنامـه  آموزشـی،  ریـزی  برنامـه  بیـن  نزدیـك 
اسـت  نشـده  سـازماندهی  انسـانی،  نیـروی  ریـزی  برنامـه  و 

 .)1385 )طهماسـبی، 
دهد  در همین رابطه، تجربه کشورهای مختلف نشان می 
را  الزم  کارایی  توانند  می  هنگامی  آموزشی  های  برنامه  که 
های  قابلیت  و  ها  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  که  باشند  داشته 
طراحی  و  تدوین  تولیدی  مرکزهای  نیاز  با  ویژه  به  منطقه، 
شوند )فرجادی، 1382(. هم چنین، بررسی نادری و همکاران 
)1380(، گویای آن است که توسعه ی آموزش های مهارتی و 
ریزان  برنامه  و  گذاران  سیاست  توجه  مورد  حرفه ای  و  فنی 
آموزشی کشور بوده است، ولی به دلیل اجرا نشدن نیازسنجی 
یا ارزشیابی های مستمر منجر به ایجاد پدیده ای شده است 

که می توان آن را توسعه ناموزون، نامید.
بیـن  مثبـت  ارتبـاط  گویـای  نیـز  تحقیقاتـی  پیشـینه ی 
و  تخصصـی  عملکـرد  و  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  آمـوزش 
1391(؛  حیـدری،  و  )حیـدری  کارکنـان  شـغلی  رضایـت 
اطالعـات  ناهماهنگـی  بیـن  دار  معنـی  رابطـه  وجـود 
هـای روز، نبـود تجانـس بیـن  آوری  فـن  بـا  مربیـان  علمـی 
مهـارت کارآمـوزان و سیاسـت هـای اصلی کشـور برای توسـعه 
کشـاورزی و پاییـن بـودن پایـگاه آموزش های فنـی و حرفه  ای 
و  کیفیـت وسـایل آموزشـی  بـودن  پاییـن  )قدیمـی، 1387(؛ 
کمـک آموزشـی در مرکزهـای آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور 
کیفیـت  بـودن  پاییـن  1383(؛  کویـری،  سـتوده  و  )رسـولیان 
محتـوای آموزشـی در مرکزهـای فنـی و حرفـه ای )رضـازاده، 
و  مرکزهـا  در  موجـود  هـای  آمـوزش  ناهماهنگـی  1382(؛ 
شـرایط  بـا  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  اداره کل  هـای  کارگاه 
اقلیمـی )سـتاری، 1382(؛ تناسـب نداشـتن آمـوزش فنـی و 
حرفـه ای بـا نیازهـای جامعـه )کامـران، 1376(؛ هماهنگـی 
کـم آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای بـا هدف هـای اجتماعـی 
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و تقاضـای بـازاِرکار )عدلـی، 1375(؛ حـّد متوسـط مطلوبیـت 
هـدف هـای آموزشـی، محتـوای برنامه های آموزشـی، روش 
هـای آموزشـی، توانایـی و مهـارت  برگـزاری و اجـرای دوره 
آموزشـی،  کمـک  و  آموزشـی  وسـایل  آمـوزش،  در  مربیـان 
فضاهـای آموزشـی- رفاهـی و تسـهیالت آموزشـی از دیـدگاه 
مربیـان  و  مدیـران  و  آموزشـی  کارشناسـان  کارآمـوزان، 
آموزشـی مرکزهـای فنـی و حرفـه ای )نیکخـو، 1386(؛ تأثیر 
اشـتغال  ایجـاد  در  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  آمـوزش  ضعیـف 
)تریپنـی و هـوم بـرادوس، 2013(؛ نبـود ابـزار دقیقـی بـرای 
هـای  حـوزه  در  ای  حرفـه  و  فنـی  هـای  شایسـتگی  ارزیابـی 
ناهماهنگـی  وجـود  و   ،)2013 کولتـز،  )ونیتـرو  اقتصـادی 
ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  بـا  محیطـی  نیازهـای  بیـن 

بـود.   ،)2005 )لومبـی، 
بنابراین، با توجه به این که بازاِر کار و تقاضای نیروی انسانی 
ریزی آموزشی تاثیر بسزایی دارد، سازمان آموزش  بر برنامه 
فنی و حرفه ای باید خود را با نیازهای بازاِر کار هماهنگ سازد 
تا دیگر شاهد شمار انبوهی از افراد آموزش دیده بیکار، که به 
به اشتغال  بازاِر کار قادر  و  ها  بین آموزش  نبود تناسب  دلیل 
مربیان  کارآموزان،  از  اطالعات  کسب  نباشیم.  اند،  نشده 
نیازهای  درباره ی  جامعه  مختلف  های  بخش  کارفرمایان  و 

شغلی باید مِدّ نظر قرار گیرد. 
هم چنین، با توجه به این که آموزش های فنی و حرفه ای که 
با هدف تربیت نیروی کار ماهر انجام می گیرد نیازمند صرف 
هزینه های هنگفتی می باشد، برنامه ریزان و مسئوالن برای 
استفاده ی بهتر از منبع های مالی اندك، باید به دنبال آموزش 
رشته هایی باشند که هم مورد نیاز بازاِر کار باشد و هم باعث 

اشتغال کارآموزان شود. 
اسـتان آذربایجـان غربـی با دارا بودن شـانزده شهرسـتان و 
بـه علت موقعیت جغرافیایـی و مرزی بـودن، دارای قابلیت های 
فراوانـی در حـوزه کشـاورزی اسـت و شـناخت دقیـق نیازهای 
آموزشـی در حـوزه کشـاورزی هـر شهرسـتان آن بـرای در نظر 
گرفتـن آمـوزش هـا و امکانـات مـورد نیـاز رشـد و شـکوفایی و 
ایـن  بنابرایـن،  باشـد.  تریـن موضوع هـا مـی  از مهـم  توسـعه 
تحقیـق در پـی آن اسـت تـا بـا مقایسـه ی بیـن وضـع موجـود 
و مطلـوب، فاصلـه ی بیـن آن هـا را بـه کمتریـن مقـدار برسـاند 
و بـا شناسـایی نیازهـای آموزشـی، بسـتر الزم را بـرای توسـعه 
فعالیـت هـای آمـوزش کشـاورزی سـازمان فنـی و حرفـه ای 

اسـتان آذربایجـان غربـی فراهـم سـازد.

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف، کاربـردی؛ از لحـاظ زمـان، 
آمـاری  جامعـه  بـود.  تحلیلـی  روش،  لحـاظ  از  و  مقطعـی 
مربیـان )40  تـن(،  کارفرمایـان )95  پژوهـش شـامل همـه ی 
و  فنـی  سـازمان  کشـاورزی،  تـن(   400( کارآمـوزان  و  تـن(، 
حرفـه ای اسـتان آذربایجـان غربـی بـود. مربیـان سرشـماری 
شـدند و جهـت تعییـن حجـم نمونـه کارفرمایـان و کارآموزان، 
از  تـن   77 کـه  شـد  اسـتناد  مـورگان  و  کرجسـی  جـدول  بـه 
کارفرمایـان و 190 تـن از کارآمـوزان بـه عنـوان نمونـه آمـاری 

شـدند.  گزینـش 
بـرای گـردآوری داده هـا از سـه پرسشـنامه محقق سـاخته 
بـر پایـه مبانـی نظـری پژوهـش و پیشـینه تحقیقاتی اسـتفاده 
شـده کـه شـامل پرسشـنامه کارفرمایـان، مربیـان و کارآموزان 
بـود. بـرای تأمیـن روایی پرسشـنامه ها از رواسـازی شـکلی با 

اسـتناد بـه نظـر متخصصان اسـتفاده شـد. 
مـورد  پرسشـنامه های  ابعـاد  و  شـاخص ها  منظـور  به ایـن 
اسـتفاده در قالب فرم های بررسـی روایی به پنج تن از اعضای 
هیـأت علمـی دانشـگاه ارومیـه داده شـد و از آن ها درخواسـت 
شـد کـه نظـر خـود را در مـورد روا بودن هر شـاخص بـا عالمت 
زدن یکـی از گویه هـای مناسـب، نسـبتًا مناسـب و نامناسـب 
مشـخص سـازند. هم چنیـن، از ایـن متخصصـان درخواسـت 
شـد کـه چنان چـه روا بـودن هـر شـاخص را در سـطح نسـبتًا 
اصـالح  جهـت  خـود  پیشـنهادی  راه کار  می داننـد،  مناسـب 
آن شـاخص بیـان نماینـد. مـالک تأییـد روایـی هـر شـاخص 
ایـن بـود کـه حدأقـل سـه تـن از مجمـوع پنـج تـن، آن سـؤال 
را مناسـب ارزیابـی کـرده باشـند. از آن جـا کـه روا بـودن همـه 
شـاخص ها از نظـر بیشـتر اعضـای هیـأت علمـی تأیید شـد، از 

روا بـودن پرسشـنامه اطینـان حاصـل شـد. 
هم چنیـن بـرای بـرآورد پایایـی پرسشـنامه هـا از ضریـب 
پرسشـنامه  بـرای  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  ترتیبـی  تتـای 
کارآمـوزان  و   )Ѳ=0.813( مربیـان  )Ѳ=0.883(؛  کارفرمایـان 
)Ѳ=0.891( محاسـبه شـده اسـت که نشـانگر پایایی ابزارهای 

پژوهـش مـی باشـد. 
از  یـک  هـر  در  نیـز  بازپاسـخ  سـؤال  یـک  ایـن،  بـر  افـزون 
نیازهـای  اولویت بنـدی  و  شناسـایی  بـرای  پرسشـنامه ها 
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آموزشـی ویـژه گنجانـده شـده بـود. در نهایـت بـرای پـردازش 
یـو  من-ویتنـی  آزمـون  و   SPSSWin16 نرم افـزار  از  هـا  داده 
اسـتفاده شـد. هم چنیـن بـرای تحلیـل سـؤال بازپاسـخ نیـز، 
پایـه ی  بـر  پاسـخ گویان  دیـدگاه  از  شـده  تعییـن  نیازهـای 

قابلیـت هـا و ظرفیت هـای شهرسـتان محل سـکونت، تحلیل 
جدیـد  نیازهـای  و  پیشـنهادی  موردهـای  و  شـدند  محتـوا 
سـازمان فنـی و حرفـه ای بـر پایـه ی شهرسـتان هـای مـورد 

شـدند. بنـدی  اولویـت  و  شناسـایی  بررسـی، 

شاخص

دانش و اطالعات کارآموز
خالقیت و نوآوری کارآموز در حل مسائل کاری

اخالق و تعهد کاری کارآموز
توانایی های ارتباطی کارآموز در محل کار

سرعت عمل کارآموز در انجام کارها
دقت کارآموز در انجام کارها

توانایی هماهنگی با شرایط مختلف کاری توسط کارآموز
مهارت های مدیریتی کارآموز

میزان عالقمندی کارآموز به کار
نگرش مثبت کارآموز به کار

میانگین

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

انحراف معیار

0.938
0.972
1.140
1.157
1.056
1.039
1.000
1.044
1.044
1.083

میانگین

4
4
4
5
5
5
4
4
5
5

نرخ مطلوبیت

.75

.75

.75

.60

.60

.60

.75

.75

.60

.60

انحراف معیار

0.757
0.801
0.754
0.660
0.680
0.769
0.835
0.753
0.677
0.730

جدول 1- نرخ مطلوبیت رضایت کارفرمایان آذربایجان غربی از وضع کارآموزان کشاورزی 

وضعیت مطلوبوضعیت موجود

یافته ها
همــان گونــه کــه در جــدول 1 دیده می شــود، شــاخص های 
ــوآوری کارآمــوز در  دانــش و اطالعــات کارآمــوز، خالقیــت و ن
ــی  ــوز، توانای ــد کاری کارآم ــالق و تعه ــائل کاری، اخ ــل مس ح
و  کارآمــوز  توســط  کاری  مختلــف  شــرایط  بــا  هماهنگــی 
مهــارت هــای مدیریتــی کارآمــوز، دارای نــرخ مطلوبیــت 75. 

بوده انــد. همچنیــن شــاخص های توانایــی هــای ارتباطــی 
انجــام  در  کارآمــوز  عمــل  ســرعت  کار،  محــل  در  کارآمــوز 
ــدی  ــزان عالقمن ــا، می ــام کاره ــوز در انج ــت کارآم ــا، دق کاره
ــرخ  ــه کار، دارای ن ــه کار و نگــرش مثبــت کارآمــوز ب کارآمــوز ب

مطلوبیــت 60 . بوده انــد.   

ابعاد

عملکرد
اهمیت

مجموع رتبه ها

3320.00
8615.00

میانگین رتبه

43
112

شمار

77
77

z مقدار

-9.581

سطح معناداری

0.000

جدول 2- مقایسه دیدگاه کارفرمایان از وضع موجود و مطلوب کارآموزان

جـدول 2  نتیجـه ی مقایسـه دیـدگاه کارفرمایـان از وضـع 
موجـود و مطلـوب کارآمـوزان را در بـر دارد. میانگیـن رتبه  ای 
وضـع موجـود کارآمـوزان از دیـدگاه کارفرمایـان برابـر بـا 43 و 
 112 متغیـر،  ایـن  مطلـوب  وضـع  بـه  مربـوط  رتبـه  میانگیـن 
می باشـد. همچنیـن مقـدار آمـار z برابـر بـا 9.581- می باشـد 
کـه در سـطح 0/01 معنادار اسـت. بـا توجه به منفـی و معنادار 
بـودن آمـاره z می توان گفت کـه از دیدگاه کارفرمایـان، تفاوت 

منفـی و معنـاداری بیـن وضـع موجـود و مطلـوب کارآمـوزان 
وجود داشـته اسـت.

پایـه  بـر  جدیـد  آموزشـی  نیازهـای  تعییـن  منظـور  بـه 
نظـر کارفرمایـان، بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا مـوارد 
پیشـنهادی کارفرمایـان مـورد بررسـی قـرار گرفته و بر حسـب 

ارایـه شـده اسـت. هـر شهرسـتان در جـدول 3 

موقعیت و مطلوبیت آموزش ...
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و  ابعاد  وضع  از  مربیان  رضایت  مطلوبیت  نرخ   ،4 جدول 
جدول  این  در  می دهد.  نشان  را  بررسی  مورد  شاخص های 

شاخص های مورد بررسی در دو وضعیت موجود و مطلوب به 
همراه میانگین رتبه ای و انحراف استاندارد ارایه شده اند. 

شهرستان

ارومیه

سردشت

بوکان

اشنویه

پیرانشهر

نقده

دوره آموزشی

طراحی قنات
پرورش آبزیان

تهیه خوراک دام و طیور
پرورش میگو و ماهی

کارآفرینی در حوزه کشاورزی

تهیه لبنیات سنتی
تولید نان حجیم و نیمه حجیم

پرورش قارچ

پرورش آبزیان
پرورش قارچ در خانه

باغداری نوین و هرس درختان
فن آوری تولید بچه ماهی
آشنایی با گیاهان دارویی

کمباین تعمیرکاری 

هرس و تغذیه گیاهی

شمار

7
6
6
5
4

5
4
4

8
5

6
4
3

5

4

دوره آموزشی

دوره های کلینیک گیاه پزشکی
اصول آماده سازی استخر

تغذیه و بهداشت ماهی
بازاریابی محصوالت دامی و طیور

طراحی و احداث گلخانه

بهداشت محیط کشتارگاه ها
نظارت بر بهداشت و ایمنی کارگران  فصلی

-

پرورش گل در خانه
-

کمباین تمیرکاری 
فن آوری تولید ملکه زنیور عسل

-

-

انبارداری زراعی و باغی

شمار

3
2
2
2
2

2
1
-

2
-

3
1
-

-

2

جدول 3- پیشنهادهای کارفرمایان درباره نیازهای آموزشی کارآموزان حوزه کشاورزی 

شاخص

عالقه مندی کارآموزان برای یادگیری مطالب
شناخت کارآموزان از رشته آموزشی خود

اطالعات پایه کارآموزان برای یادگیری مهارت ها

توجیه اهمیت و فلسفه وجودی رشته های آموزشی برای کارآموزان
زمان اختصاص یافته برای آموزش مهارت ها

روش های ارزشیابی از مهارت های کارآموزان

مناسب بودن زمان بندی کالس ها
استفاده از نظرات مربیان در تدوین برنامه ها و مهارت ها

مناسب بودن تراکم کارآموزان در کالس ها
امکانات و تسهیالت آموزشی و کمک آموزشی

ارایه اطالعات روزآمد در مورد بازار کار رشته ها به کارآموزان
تبادل نظر مربیان سازمان در زمینه های آموزشی و پژوهشی

همکاری کادر اداری و آموزشی

شرکت در کالس های بازآموزی و ضمن خدمت توسط مربیان 
سازمان

وجود فرصت رشد و ارتقای مهارت های حرفه ای برای مربیان 
حقوق و مزایای دریافتی

میانگین

3
3
2

3
3
3

3
3
2
3

2
2
2

2

3
3

ابعاد

مهارت های پایه 
کارآموزان

برنامه درسی

امکانات و 
تجهیزات

همکاری و تبادل 
نظر بین مربیان

حقوق و مزایا

انحراف معیار

1/023
1/107
1/024

1/070
1/116
0/931

1/024
1/182
0/824
0/962

1/239
0/863
1/032

1/015

0/995
1/139

میانگین

4
5
4

5
4
4

5
5
5
5

5
5
5

5

5
5

نرخ مطلوبیت

0/75
0/60
0/50

0/60
0/75
0/75

0/60
0/60
0/40
0/60

0/40
0/40
0/40

0/40

0/60
0/60

انحراف معیار

0/784
0/765
0/731

0/607
0/765
0/796

0/551
0/681
0/768
0/555

0/588
0/661
0/691

0/530

0/463
0/374

جدول 4- نرخ مطلوبیت رضایت مربیان از وضع ابعاد و شاخص های مورد بررسی 

وضعیت مطلوبوضعیت موجود
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ــاخص های  ــدول 4، ش ــده در ج ــه ش ــج ارای ــاس نتای ــر اس ب
عالقــه منــدی کارآمــوزان بــرای یادگیــری مطالــب، زمــان 
اختصــاص یافتــه بــرای آمــوزش مهــارت هــا و روش هــای 
ــرخ مطلوبیــت  ارزشــیابی از مهــارت هــای کارآمــوزان دارای ن
75. بوده انــد. شــاخص های شــناخت کارآمــوزان از رشــته 
آموزشــی خــود، توجیــه اهمیــت و فلســفه وجــودی رشــته هــای 
زمان بنــدی  بــودن  مناســب  کارآمــوزان،  بــرای  آموزشــی 
کالس هــا، اســتفاده از نظــرات مربیــان در تدویــن برنامــه 

و  آموزشــی  تســهیالت  و  امکانــات  هــا،  مهــارت  و  هــا 
ــای  ــای مهارت ه ــد و ارتق ــت رش ــود فرص ــی، وج کمک آموزش
حرفــه ای بــرای مربیــان و حقــوق و مزایــای دریافتــی مربیــان، 
نــرخ مطلوبیــت 0/60 بوده انــد. شــاخص اطالعــات  دارای 
پایــه کارآمــوزان بــرای یادگیــری مهــارت هــا دارای نــرخ 
ــز دارای  ــاخص ها نی ــایر ش ــت و س ــوده اس ــت 0/50 ب مطلوبی

نــرخ مطلوبیــت 0/40 بوده  انــد. 

ابعاد

عملکرد
اهمیت

مجموع رتبه ها

703/00
2072/00

میانگین رتبه

19/00
56/00

تعداد

37
37

z مقدار

- 7/417

سطح معناداری

0.000

جدول 5- آزمون یو من-ویتنی پیرامون مقایسه موقعیت و مطلوبیت دوره های آموزشی از دیدگاه مربیان

همـان گونـه کـه در جـدول 6، دیـده مـی شـود، میانگیـن 
رتبـه ی وضـع موجـود دوره هـای آموزشـی از دیـدگاه مربیـان 
برابـر بـا 19.00 و میانگیـن رتبـه مربـوط بـه وضع مطلـوب این 
متغیـر، 56.00 مـی باشـد. همچنیـن مقـدار آمـار z برابـر بـا 
7.417- می باشـد کـه در سـطح 01. معنـادار اسـت. بـا توجـه 
بـه منفـی و معنـادار بودن آمـاره z می تـوان گفت کـه از دیدگاه 

مطلـوب  و  موجـود  وضـع  بیـن  معنـاداری  تفـاوت  مربیـان، 
دوره هـای آموزشـی وجـود داشـته اسـت.

بـه منظـور تدویـن نیازهـای آموزشـی جدیـد بـر پایـه نقطه 
نظرهـای مربیـان، بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا مـوارد 
پیشـنهادی مربیـان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـر حسـب هر 

شهرسـتان در جـدول6  ارایـه شـده اسـت.

شهرستان

ارومیه

مهاباد

چالدران

سلماس

نقده

خوی

میاندواب

تکاب

شاهین دژ

سردشت

چایپاره

پل دشت

ماکو

دوره آموزشی

رشته های باغی، زراعی

پرورش گلخانه ای

تعمیر و نگهداری تراکتور و ادوات کشاورزی

پرورش قارچ

پروش آبزیان

پرورش دام و طیور

مکانیزه سازی کشاورزی

امور باغی و زراعی

هرس و نگهداری درختان

پرورش گوسفند

دوره های بهداشت محیط

دوره های پرورش گل

دوره های آموزشی گیاهان دارویی

فراوانی

7

5

5

11

10

6

4

8

5

3

3

5

3

دوره آموزشی

رشته های صنایع غذایی

تعمیر و نگهداری تیلر

امور باغداری

پرورش زنبور عسل

فراوانی

2

2

7

2

جدول 6- موارد پیشنهادی مربیان درباره نیازهای آموزشی کارآموزان حوزه کشاورزی 

موقعیت و مطلوبیت آموزش ...
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تجزیه و تحلیل اطالعات ارایه شده از سوی کارآموزان:

شاخص

آگاهی از هدف های دوره های آموزشی
تناسب هدف ها با تقاضای بازار کار

اطالع رسانی در مورد هدف های دوره ها
آشنایی با رسالت ها و هدف های سازمان

به روز بودن محتوای آموزشی دوره ها
متنوع بودن محتوای آموزشی دوره ها

تناسب محتوا با نیازهای بازار کار
تناسب محتوا با نیازهای کارآموز

روش های تدریس مربیان دوره ها
به روز بودن مربیان دوره ها

روش های ارزشیابی از سوی مربیان
امکانات و تسهیالت دوره های آموزشی

طرز برخورد مربیان

میانگین رتبه ای

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ابعاد

هدف های دوره

محتوای دوره

مربیان دوره

انحراف معیار

1/115
1/028
1/059
1/011
1/044
1/094
1/062
1/186
1/054
1/106
1/071
1/088
0/981

میانگین رتبه ای

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

نرخ مطلوبیت

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

انحراف معیار

0/829
0/746
0/805
0/768
0/804
0/768
0/710
0/714
0/795
0/731
0/739
0/719
0/748

جدول 7- نرخ مطلوبیت رضایت کارآموزان از وضع ابعاد و شاخص های مورد بررسی

وضعیت مطلوبوضعیت موجود

دیـدگاه  از   ،7 جـدول  در  شـده  ارایـه  نتایـج  اسـاس  بـر 
کارآمـوزان، نـرخ مطلوبیـت همـه شـاخص های مـورد بررسـی 

در ابعـاد مختلـف هدف هـای دوره، محتـوای دوره و مربیـان 
اسـت. بـوده   .75 دوره، 

ابعاد

عملکرد
اهمیت

مجموع رتبه ها

22145/50
50244/50

میانگین رتبه

117
264

شمار

190
190

z مقدار

- 13/133

سطح معناداری

0.000

جدول 8- آزمون یو من-ویتنی پیرامون مقایسه موقعیت و مطلوبیت دوره های آموزشی از دیدگاه کارآموزان

میانگیـن  دیـده مـی شـود،  کـه در جـدول 8  گونـه  همـان 
رتبـه ی وضـع موجود دوره های آموزشـی از دیـدگاه کارآموزان 
بـه وضـع مطلـوب  رتبـه ای مربـوط  میانگیـن  و  بـا 117  برابـر 
ایـن متغیـر، 264 مـی باشـد. همچنیـن مقـدار آمـار z برابـر بـا 
13.133- می باشـد کـه در سـطح 01. معنـادار اسـت. بـا توجه 
بـه منفـی و معنـادار بودن آمـاره z می تـوان گفت کـه از دیدگاه 

کارآمـوزان، تفـاوت منفـی و معنـاداری بیـن وضـع موجـود و 
مطلـوب دوره هـای آموزشـی وجـود داشـته اسـت. در نهایـت 
پیشـنهادی  مـوارد  محتـوا  تحلیـل  روش  از  اسـتفاده  بـا  نیـز 
کارآمـوزان در مـورد نیازهـای آموزشـی حوزه کشـاورزی مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و بـر حسـب هـر شهرسـتان در جـدول 9 

ارایه شـده اسـت.

شهرستان

سلماس

چالدران

دوره آموزشی

پرورش دام و طیور

نگهداری و تعمیر تراکتور و تیلر
پرورش توت فرنگی

فراوانی

8

6
6

دوره آموزشی

پرورش آبزیان

پرورش ماهی

فراوانی

7

5

جدول 9- موارد پیشنهادی کارآموزان درباره نیازهای آموزشی حوزه کشاورزی 
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بحث و نتیجه گیری
مهارتـی  هـای  آمـوزش  ارزیابـی  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
سـازمان فنـی و حرفـه ای اسـتان آذربایجـان غربـی در بخـش 
کشـاورزی متناسـب بـا وضعیـت هـا و قابلیـت هـای نسـبی هر 

شهرسـتان انجـام شـد. 
از سـوی جامعـه  ارایـه شـده  هـای  و تحلیـل داده  تجزیـه 
آمـاری کارفرمایـان گویـای آن بـود کـه از دیـدگاه آن هـا بیـن 
وضـع موجـود و مطلـوب کارآمـوزان، تفـاوت معنـاداری وجود 
داشـت. هرچنـد پژوهـش انجـام شـده در اسـتان آذربایجـان 
غربـی بـه عنوان بررسـی موردی و خاصی در نظر گرفته می شـود 
و امـکان مقایسـه بـا دیگـر شهرسـتان ها و اسـتان های کشـور 
بـه دلیـل قابلیت هـا، وضعیت اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی 
و بافـت منحصـر بـه فـرد اسـتان آذربایجـان غربـی تـا حدودی 

اسـت.  ناممکن 
بـا ایـن حـال، نتایـج ایـن پژوهـش را مـی تـوان از جهتـی 
همسـو بـا پژوهش هـای عدلـی )1375(، مبنی بـر ناهماهنگی 
آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای بـا توانایـی هـا و هـدف هـای 
اجتماعـی و شـغلی دانـش آموختگان این آموزش هـا؛ کامران 
)1376(، نبـودن تناسـب آمـوزش فنـی و حرفه ای بـا نیازهای 
بـر  مبنـی   ،)1382( رضـازاده  و  تهـران؛  اسـتان  در  جامعـه 
متوسـط بـودن کیفیت آموزشـی مراکز آموزش فنـی و حرفه ای 

اسـتان آذربایجـان غربـی از نظـر کارفرمایـان دانسـت. 
مـوازی  مقایسـه  بـرای  کـه  زیـادی  هـای  برتـری  رغـم  بـه 
وضعیـت موجـود و مطلـوب مـی تـوان متصـور شـد، همـواره 
ممکـن اسـت رویارویـی با اطالعـات غیرواقـع بینانه بـه عنوان 

مشـکلی اساسـی و نیازمند توجـه، خودنمایی کنـد. به عبارت 
دیگـر، در تبییـن نتایـج بـاال، بایسـتی جانـب احتیـاط را نگـه 
داشـت و تنهـا انتظـار کارفرمایـان را بـدون توجـه بـه امکانات، 
هـای  بازدارنـده  گاهـی  و  هـا  ظرفیـت  هـا،  قابلیـت  شـرایط، 
اجرایـی و مدیریتـی و . . . مـد نظـر قـرار نـداد. چراکـه ایـن 
گونـه یکسـونگری هـا ممکن اسـت بـه همان انـدازه که راه گشـا 
هسـتند، گـول زننـده و آرمان گـرا باشـند و اصـل واقـع گرایی و 

ضمانـت اجرایـی برنامـه ریـزی را خدشـه دار کننـد. 
ــان در  ــوی کارفرمای ــده از س ــه ش ــات ارای ــاس اطالع ــر اس ب
ــه نظــر مــی رســد یکــی از دالیــل  خــالل گــردآوری داده هــا ب
کارآمــوزان،  اطالعــات  و  دانــش  از  کارفرمایــان  نارضایتــی 
نبــود زمــان کافــی بــرای ارایــه ایــن گونــه آمــوزش هــا مــی باشــد. 
اغلــب دوره هــای آموزشــی ســازمان فنــی و حرفــه ای اســتان 
آذربایجــان غربــی بنــا بــه دالیــل مختلفــی کوتــاه بــوده و 
کارفرمایــان  و  کارآمــوزان  اساســی  نیازهــای  پاســخگوی 
نیســتند و کمبــود زمــان بــه عنــوان بازدارنــده ای بــرای ارایــه 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــی ش ــی م ــوزان تلق ــاز کارآم ــورد نی ــب م مطال
مــی رســد، ارتقــای توانایــی هماهنگــی بــا شــرایط کاری 
مختلــف و مهــارت هــای مدیریتــی کارآمــوز مــی توانــد در 
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه ای م ــی و حرف ــای فن ــوزش ه آم
بــا اســتفاده از روش هــای تدریــس مناســب و همانندســازی 
شــرایط کاری واقعــی کارآمــوزان، مربیــان ســازمان فنــی و 
حرفــه ای می تواننــد تــا حــدودی در ایــن زمینــه مؤثــر باشــند. 
نتایـج حاصـل از تحلیـل محتـوا نیـز نشـان داد کـه بـا توجه 
کار،  بـازار  و  شهرسـتان  هـر  هـای  ظرفیـت  و  هـا  قابلیـت  بـه 

مهاباد

ارومیه

سردشت

ماکو

تکاب

پل دشت

اشنویه

پیرانشهر

پرورش قارچ

گل و گیاهان زینتی
پرورش گوسفند

باغی- زراعی

کاشت و پرورش درختان میوه

کارآفرینی در حوزه کشاورزی

استفاده بهینه از زمین

پرورش قارچ

بسته بندی محصوالت باغی

هرس درختان

7

6
4
4

7

3

3

5

3

7

آشنایی با بیماری های دام و طیور

هرس درختان
پرورش کرم ابریشم

3

3
1

ادامه جدول 9
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کارفرمایـان ایجـاد دوره هـای جدیـدی را ضـروری تشـخیص 
داده و بـه عنـوان مـوارد پیشـنهادی مطـرح نمودنـد. بـر پایـه 
بـه کارفرمایـان،  هـای مربـوط  نتایـج حاصـل از تحلیـل داده 
و  فنـی  سـازمان  عملکـرد  بهبـود  بـرای  زیـر  پیشـنهادهای 

شـود:  مـی  ارایـه  غربـی،  آذربایجـان  اسـتان  ای  حرفـه 
در  کارآموزان  مدیریتی  های  مهارت  ارتقای  به  توجه   -

فرآیند تدوین برنامه های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای؛
بـه  تدریـس  متنـوع  و  مختلـف  هـای  روش  از  اسـتفاده   -

منظـور ارتقـای توانایـی هماهنگـی بـا شـرایط مختلـف کاری؛
- ارتقـای دانـش و اطالعـات کارآموز از طریـق جامعیت، به 

روز کـردن محتوا و اسـتفاده از مربیـان کارآزموده؛ 
هـای  دوره  بـه  کارآمـوز  عالقمنـدی  میـزان  افزایـش   -

هـا؛ دوره  کـردن  کاربـردی  و  جـذاب  طریـق  از  آموزشـی 
- توجـه بـه ایجاد، حفـظ و ارتقای نگرش مثبـت در کارآموز 

نسـبت به کار؛
هـای  دوره  یادگیـری  بـرای  بیشـتری  زمـان  اختصـاص   -

آموزشـی کـه بـه نوعـی زمینـه سـاز ایجـاد خالقیـت و نـوآوری 
کارآمـوز در حـل مسـائل کاری شـود؛ 

در  کاری  تعهـد  و  ای  حرفـه  اخـالق  مباحـث  بـه  توجـه   -

هـا؛  آموزشـی دوره  هـای  برنامـه 
ــه  ــوی جامع ــده از س ــه ش ــای ارای ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
آمــاری مربیــان نیــز گویــای آن بــود کــه از دیــدگاه آن هــا، 
مطلــوب  وضــع  و  موجــود  وضــع  بیــن  معنــاداری  تفــاوت 
ــای آموزشــی وجــود داشــته اســت. بــر پایــه نتایــج  دوره ه
ــان،  ــه مربی ــوط ب ــای مرب ــل داده ه ــه و تحلی ــل از تجزی حاص
نتایــج پژوهــش حاضــر را مــی تــوان از جهتــی هم ســو بــا 
ــودن  ــر متوســط ب ــازاده )1382(، مبنــی ب ــای رض پژوهش ه
ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــی مراک ــت آموزش کیفی
ــی  ــی )1387(، مبن ــان؛ قدیم ــر مربی ــی از نظ ــان غرب آذربایج
دار بیــن ناهماهنگــی اطالعــات  بــر وجــود رابطــه معنــی 
ــا فــن آوری روز، نبــود تجانــس بیــن مهــارت  علمــی مربیــان ب
هــای اصلــی کشــور بــرای توســعه  کارآمــوزان و سیاســت 
و  فنــی  هــای  آمــوزش  پایــگاه  بــودن  پائیــن  و  کشــاورزی 
پاییــن   ،)1383( کویــری  ســتوده  و  رســولیان  ای؛  حرفــه 
ــودن کیفیــت وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی در مراکــز  ب
ــط  ــو )1386(، متوس ــور؛ نیکخ ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن آم
بــودن میــزان مطلوبیــت هــدف هــای آموزشــی، محتــوای 

ــای  ــرای دوره ه ــزاری و اج ــی، روش برگ ــای آموزش ــه ه برنام
آموزشــی، توانایــی و مهــارت مربیــان در آمــوزش، وســایل 
آموزشــی و کمــک آموزشــی، فضاهــای آموزشــی- رفاهــی و 
تســهیالت آموزشــی از دیــدگاه مربیــان آموزشــی مراکــز فنــی و 

حرفــه ای دانســت. 
در  اساسـی  توجـه  نیازمنـد  کـه  هایـی  شـاخص  از  یکـی 
ارزیابـی مربیـان دوره هـای آموزشـی سـازمان فنـی و حرفه ای 
بـود، نبـود وجـود تبـادل نظـر و تعامـل هـای اثربخـش بیـن 
مربیـان دوره هـای آموزشـی بـود؛ دربـاره اهمیـت و ضـرورت 
وجـود تبـادل نظـر بیـن مربیـان تردیدی وجـود نـدارد، چراکه 
منابـع  و  ابـزار  هـا،  روش  و  آوری  فـن  پیشـرفت  بـا  همزمـان 
دانـش،  همـواره  کـه  رود  مـی  انتظـار  مربیـان  از  اطالعاتـی، 
اطالعـات و مهـارت هـای خود را بـه روز کـرده و بتوانند هر چه 
بیشـتر، کالس هـا را پربارتـر و اثربخـش تـر سـازند و بـه نوعـی 
موجبـات ترغیـب کارآمـوزان را فراهـم کننـد. بـدون تردیـد، 
تعامـل هـای بیـن مربیان بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای مؤثر 
در ایـن زمینـه بـه شـمار مـی آیـد کـه نتایـج حاصل گویـای بی 
توجهـی مسـئولین بـه ایـن امـر بـود و مربیـان آن را بـه عنـوان 

یکـی از دغدغـه هـای خـود عنـوان کردنـد. 
در بعـد اهمیـت و وضعیـت مطلـوب نیـز مربیـان سـازمان، 
رضایـت از حقـوق و مزایـای دریافتی خـود را به عنـوان مهم ترین 
شـاخص، ارزیابـی کردنـد. بـه عبارتـی بهبـود کیفیـت زندگـی 
ای اسـت و در ایـن  کاری بـرای مربیـان دارای اولویـت ویـژه 
تلقـی  بسـیار مهـم  و مزایـای مربیـان  ارتقـای حقـوق  بیـن، 
مـی شـود. نتایـج آزمـون t تـک نمونـه ای نیـز نشـان داد کـه 
تـر  پاییـن  داری  معنـی  طـور  بـه  موجـود  وضعیـت  میانگیـن 
از میانگیـن مـورد نظـر مـی باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه طیـف 
پرسـش هـای پرسشـنامه پنج درجـه ای لیکرت بـود، لذا عدد 

3 بـه عنـوان میانگیـن مـورد انتظـار در نظـر گرفتـه شـد. 
در بعـد اهمیـت نیـز، نتایـج گویـای آن بودنـد کـه میانگیـن 
وضعیـت مطلـوب یـا انتظـار مربیـان باالتـر از میانگیـن مـورد 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، انتظـار مربیـان بسـیار  انتظـار مـی 
 t باالتـر از شـرایط و امکانات موجود سـازمان بـود. نتایج آزمون
همبسـته نیـز نشـان داد کـه بین میانگیـن های دو بعـد ارتباط 
تحلیـل  از  حاصـل  نتایـج  پایـه  بـر  دارد.  وجـود  داری  معنـی 
داده هـای مربـوط بـه مربیـان، پیشـنهادهای زیر بـرای بهبود 
عملکـرد سـازمان فنـی و حرفـه ای اسـتان آذربایجـان غربـی، 
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ارایـه می شـود: 
سـازمان  مربیـان  نظـر  تبـادل  بـرای  سـازوکاری  وجـود   -

بـا یکدیگـر در  و  کاری  هـای آموزشـی، پژوهشـی  در زمینـه 
ای؛ حرفـه  و  فنـی  سـازمان 

بـه  افزایـش حقـوق و مزایـای مربیـان سـازمان و توجـه   -
آنـان؛  کاری  زندگـی  کیفیـت 

- اسـتفاده از نظـر مربیان سـازمان برای تدویـن برنامه های 
دوره های آموزشـی سازمان؛ 

هـای  مهـارت  ارتقـای  و  آموزشـی  کارگاههـای  برگـزاری   -

سـازمان؛ مربیـان  آموزشـی 
- ارتقـای کمـی و کیفـی امکانـات و تسـهیالت آموزشـی و 

کمـک آموزشـی سـازمان؛
- برگـزاری کالس هـای بازآموزی و ضمـن خدمت به منظور 

بـه روز کردن اطالعات مربیان سـازمان؛ 
ارتقـای  و  رشـد  هـای  فرصـت  ارتقـای  و  حفـظ  ایجـاد،   -

سـازمان؛  مربیـان  ای  حرفـه  هـای  مهـارت 
در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه کارآموزان، 
تفاوت  آموزشی،  و وضع مطلوب دوره های  بین وضع موجود 
در  جهتی  از  توان  می  را  نتایج  این  داشت.  وجود  معناداری 
 ،)1383( کویری  ستوده  و  رسولیان  های  پژوهش  راستای 
پایین بودن کیفیت وسایل آموزشی و کمک آموزشی در مراکز 
متوسط   ،)1386( نیکخو  و  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
برنامه  محتوای  آموزشی،  های  هدف  مطلوبیت  میزان  بودن 
و  توانایی  آموزشی،  های  دوره  اجرای  نحوه  آموزشی،  های 
مهارت مربیان در آموزش، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، 
دیدگاه  از  آموزشی  تسهیالت  و  رفاهی  آموزشی-  فضاهای 

کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای، قرار داد. 
نکتـه قابل توجـه در تجزیـه و تحلیل اطالعـات کارآموزان، 
تناسـب هـدف هـای دوره هـای آموزشـی بـا تقاضای بـازار کار 
منظـور  بـه  کارآمـوزان  همـه  گفـت  تـوان  مـی  درواقـع،  بـود. 
یافتـن شـغل و حرفـه دلخـواه بـه آمـوزش هـای فنـی و حرفه ای 
روی می آورنـد و  ایـن آمـوزش هـا را بـه عنـوان منبعـی بـرای 
کسـب درآمـد در نظر مـی گیرنـد. در حالی که بر پایـه پژوهش 
تریپنـی و همبـرادس )2013(، آمـوزش های فنـی و حرفه ای 
در ایجـاد اشـتغال تأثیـر ضعیفـی دارنـد و هم چنیـن، المبـی 
کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  پژوهـش  در  نیـز   ،)2005(
هماهنگـی هـای الزم و مـورد نیـاز بیـن نیازهـای محیطـی بـا 

آمـوزش فنـی و حرفـه ای وجـود نـدارد. 
و  مسـئوالن  کـه  اسـت  ضـروری  و  الزم  بسـیار  بنابرایـن 
کار  بـازار  تقاضـای  از  آگاهـی  بـا  مربوطـه  انـدرکاران  دسـت 
اقـدام بـه برگـزاری دوره هـا کننـد و بـه عبارتـی بـه کاریابـی و 
اشـتغال کارآمـوزان بـه عنـوان موضوعـی اساسـی بنگرنـد. بـر 
پایـه نتایـج حاصـل از تحلیل داده هـای مربوط بـه کارآموزان، 
و  فنـی  سـازمان  عملکـرد  بهبـود  بـرای  زیـر  پیشـنهادهای 

ای اسـتان آذربایجـان غربـی، ارایـه مـی شـود:  حرفـه 
- اطـالع رسـانی سـازمان در مـورد هـدف هـای دوره هـا به 
منظـور ارتقـای اطالعات کارآموزان از رسـالت ها و هدف های 

سـازمان فنـی و حرفه ای؛
- نظرخواهـی از کارآمـوزان در مـورد به روز کـردن محتوای 

آموزشـی دوره ها؛
- کسـب اطـالع از کارآمـوزان دربـاره میزان رضایـت آنان از 

متنـوع و کامـل بودن محتـوای آموزشـی دوره ها؛ 
- انجـام ارزیابـی  هـای دوره ای بـه منظـور کسـب اطـالع از 
نظـر کارآمـوزان در رابطـه با تناسـب محتوای آموزشـی دوره ها 

بـا نیازهای بـازار کار؛ 
اثربخشـی  و  کارایـی  دربـاره  کارآمـوزان  از  نظرخواهـی   -

هـا؛ دوره  مربیـان  کالسـی  ارزشـیابی  هـای  روش 
- نظرخواهـی از کارآمـوزان بـه منظـور ارتقای کمـی و کیفی 

امکانات و تسـهیالت دوره های آموزشـی؛
انجـام  پژوهـش،  از  حاصـل  نتایـج  پایـه  بـر  هم چنیـن، 
پژوهـش هـای کاربـردی در زمینـه هـای زیـر بـه پژوهشـگران 

شـود:  آتـی تأکیـد مـی 
آموزشـی  هـای  فعالیـت  اثربخشـی  ارزیابـی  بررسـی   -

ای حرفـه  و  فنـی  سـازمان 
- بررسـی تأثیـر شایسـتگی- محـوری در فرآینـد آمـوزش 

ای کارآمـوزان سـازمان فنـی و حرفـه 
هـای آموزشـی سـازمان فنـی و  - ارزیابـی کیفیـت برنامـه 

از دیـدگاه مربیـان ای  حرفـه 
- بررسـی تأثیـر شایسـتگی- محـوری در فرآینـد جـذب و 

ای اسـتخدام مربیـان سـازمان فنـی و حرفـه 
دیـدگاه  از  ای  حرفـه  و  فنـی  سـازمان  عملکـرد  ارزیابـی   -

کارفرمایـان
دیـدگاه  از  ای  حرفـه  و  فنـی  سـازمان  عملکـرد  ارزیابـی   -

ای حرفـه  و  فنـی  سـازمان  سـتادی  کارشناسـان 
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بـودن  ناموفـق  سـاختاری  هـای  بازدارنـده  بررسـی   -
ای حرفـه  و  فنـی  سـازمان  هـای  آمـوزش 

- بررسـی نقش رسـانه های جمعـی در بهبـود آموزش های 
سـازمان فنی و حرفه ای.

سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم می دانند از حمایت ها و همکاری های 
کادر اداری و اجرایی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان 

غربی در فرآیند اجرای پژوهش، سپاسگزاری کنند.
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Abstract
It is believed that high quality technical and vocational training in agriculture can lead to economic 

development and personal and social goals. In order to ensure the quality of these trainings should al-
ways be monitored their desirability and effectiveness. This paper intended to assess current and optimal 
situations of Agricultural skills trainings of vocational organization in Western Azarbayjan, suited to 
the relative situation and capabilities of every province. The methodology of the paper was descrip-
tive survey and it's universe included all employers (95), trainers (40) and trainees (400) of vocational 
organization in the agricultural sectors of Western Azarbayjan; Using census 37 trainers and using of 
classified random sampling method (regarding the ratio of employares, trainers and trainees in the inhib-
ited provinces), 77 employers, and 190 trainees were selected as statistical sample. By The instruments 
of this research were three researcher- made questionnaires which their validities and their reliabilities 
were assessed and verified. Data processing was performed using SPSSWin16 software and Mann - 
Whitney U test to compare mean rank two groups. To identify the training needs from the perspective 
of employers, trainers and trainees, the content analysis method was used. The findings showed that: the 
expectations of employers, there was a significant gap between the status and desirability of trainees; 
the expectations of trainers, there was a significant gap between the status and desirability of trainings; 
comparing the desired situation trainees had higher expectations than current educations delivered by 
the said organization.  At the end, some new needs were identified and being prioritized based on the 
views of employees, trainers and trainees and regarding the capabilities of every province.

Index Terms:  Skills training, agricultural employers, agricultural trainers, agricultural trainees, voca-
tional training.
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