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 مرکز دانش آموختگان یشغل هایمهارت کسب در یکاربرد-یعلم یکاردان یهاشآموز تأثیر
 ینیامام خم یآموزش عال

 ،4یمیر رحید مد داوویس، 9پوریحسن عل، 2یاحمد یر حاجیام، 7زادهیندا عل

 6و عبداهلل مخبر 5بصامن ید جالل الدیس

 .یج كشاورزیآموزش و ترو، قاتیار سازمان تحقیاستاد -1
 .یكاربرد یعلم یار مؤسسه آموزش عالیاستاد -2
 .یج كشاورزیآموزش و ترو، قاتیسازمان تحق یاردانش -3
 .ینیامام خم یار مركز آموزش عالیاستاد -4
 .یكاربرد یعلم یمؤسسه آموزش عال یاردانش -5
 .ینیامام خم یار مركز آموزش عالیاستاد -6

 چكیده
 یمهم در اثرگذار یهااز شاخص یكی، یعال آموزش یهامركز دانش آموختگانت اشتغال یوضع یبررس

 تأثیر یبررس، ن پژوهشیهدف ا، ن رویافراد است. از اپذیری رشد توان اشتغال یدر راستا، یآموزش یهادوره
 یآموزش یمركزها نیتربزرگ زا یكیبه عنوان  ینیامام خم یمركز آموزش عال یكاربرد-یعلم یآموزش یهادوره

 دانش آموختگان، قیتحق یاست. جامعه آمار دانش آموختگان یشغل یهادر رشد مهارت یجهاد كشاورزوزارت 
 111ار نمونه . شمباشدیم (.N= 325) 1331-1331ساله پنج یزمان یك بازهین مركز در یا یكشاورز یكاردان
ب با انتساب متناس یاطبقه یریگو مورگان و به روش نمونه یكرجسآموخته بود كه با استفاده از جدول دانش

 نامهپرسششد. بخش اول  آوریجمعدر دو بخش ، استاندارد یاها با استفاده از پرسشنامهانتخاب شدند. داده
 ،بود و بخش دوم ینیامام خم یمركز آموزش عال كاردانی آموختگان ت اشتغال دانشین وضعییمربوط به تع

 زانیم، ك به منظور مشخص نمودن سطح واكنشیك پاتریكر یآموزش یابیارز یاز مدل چهار سطح تهبرگرف
 دانش آموختگاندرصد از  64حدود ، هاافتهیه یكار بود. بر پا طیدر مح یرفتار راتییو تغ یعملكرد شغل، یریادگی

 یهادوره تأثیرنسبت به  یاردانك دانش آموختگاندرصد از  61شاغل بودند. واكنش ، ینیمام خممركز ا یكاردان
 درصد دانش 34بود.  ادیدر حد متوسط و ز، یو مهارت یعلم یهادر كسب مهارت، گذرانده شده یآموزش

 56 یكرد شغلعملان كردند. یب ادزی و متوسط حد در یآموزش یهادوره از را خود یریادگی سطح، آموختگان
ز ین دانش آموختگاندرصد از  64ت یدست آمد و در نها به ادزی و متوسط سطح در آموختگان درصد از دانش

وجود دارند ها آن كار طیكه در مح یافراد ریكار نسبت به سا طیدر محشان یشغل یهاان نمودند كه مهارتیب
مشخص كرد  زین( SEM) یساختار یهابوده است. معادلهتر بیش اند،را نگذرانده یكاربرد-یعلمهای و آموزش

 رییكرد و تغعمل، یریادگی) گریسه سطح د، ك به جز سطح واكنشیك پاتریسطح مدل كر ارن چهیكه از ب
 دانش یمهارت یهاییمركز در كسب توانا یآموزش یهادوره تأثیردر مشخص كردن  تریبیش ( تأثیررفتار

 .است داشته آموختگان
، كیك پاتریمدل كر، یكاربردیآموزش علم، دانش آموختگاناشتغال ، یآموزش یاثربخشواژگان:  هینما
 .یكشاورز آموختگان دانش

 زادهیندا علنویسنده مسئول: 
 nedalizadeh@areeo.ac.irرایانامه: 
 24/12/1331پذیرش:    11/11/1335دریافت: 
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 مقدمه
دانش  یریكارگو به یمهارت یهاتوجه به جنبه

 نهیزم، كار و عمل یدر عرصه یعلم یهاافتهیو  ینظر
 یها و مركزهامؤسسه یابیو كام یساز دگرگون

 یزهانداكه به یاید. منابع انسانیآیبه شمار م یآموزش
درك ، شرفتهیپ یهامهارت، یاز دانش شناخت یكاف

با  ییارویدر رو ختهیخودانگ تیو خالق یدستگاه
 ییدوران دانش و دانا یهاها و بازدارندهچالش

 یسازمان یمؤلفه نیتربه عنوان مهم، برخوردار باشند
 راتییها با توجه به تغسازمان یتوسعه و ماندگار یبرا

 ییرزاینژاد و م یخو) دنیآمی به شمار، یاقتصاد جهان
 (.1335، یض آبادیف

مؤثر و  یگذارهیسرما ینوع، یمنابع انسان آموزش
 دیآیدر توسعه به شمار م یدیعامل كل كیسودمند و 
، ودو اجرا ش یزیربرنامه یستگیو شا یدرستكه اگر به

داشته باشد. اگر  یفراوان یبازده اقتصاد تواندیم
 یانسان یرویدر ن یگذارهیف سرمایآموزش را هم رد
 یثبتم و میارتباط مستق توانیم، میدر نظر داشته باش

مهارت و تخصص  یریكارگو به یان توسعه اقتصادیم
 یهاعامل نیتراز مهم یكیبه عنوان  یانسان یروین

 (.1333، یو روحان یرحمان) برقرار كرد، دیتول
، یدانشگاه یمهم مركزها یهااز رسالت یكی

 در یشغل یهاجاد مهارتیمتخصص و ا یرویت نیترب
اگرچه به لحاظ ، هدف نین دانش آموختگان است. ایب

و  تیفیاما ك، ه استبرآورده شد یتا حدود یكم
، دانش آموختگان یها و كارآمدور بودن آموزشبهره

مورد  چنانهم، ینظام آموزش كیبه عنوان برونداد 
جاد یآموزش در ا تأثیرزان یاست. برآورد م دیترد

 جمله از آموختگان دانش یشغل یهامهارت
 دیآیشمار مبه آموزشی نظام هر مهم یهاتیمشغول

 (.1333، دهقان و همكاران)
 یاسالم یساله جمهور 21بر سند چشم انداز  بنا

را تا  یو اقتصاد یگاه نخست علمید جایكشور با، رانیا
انه و یخاورم، هیهمسا ین كشورهایدر ب 1414سال 

 (.2113، یو كوهسار ادتیس) انه كسب كندیم یایآس
 یت باعث شده كه در دههین موقعیضرورت توجه به ا

در دستور كار  ینظام آموزش عال یسازنهیبه، گذشته
 یراب یكاربرد یرد تا نظامیقرارگ یزان آموزشیربرنامه

 ،كه نه تنها بتوانند وارد بازار كار شوند یت كسانیترب
 یهافرصت، موجود یهابلكه از راه شناخت فرصت

، ادهز یمقن) جاد شودیا، را دنبال كنند ید تخصصیجد
1332.) 

، صادرات، دیدر تول ینقش مهم یكشاورز بخش
كشور دارد و بدون  ییغذا یازهاین نیاشتغال و تام

متخصص و با ، ماهر یانسان یروین یكار آمد، شك
 به و مهم اریبس نقش تواندمی ن حوزهیزه در ایانگ

 عهجام یفرهنگ و یاجتماع، یاقتصاد توسعه در ییسزا
ر گرفته د رتصو یسرشمار نیآخر اساس بر. كند فایا

 هزار جوان دانش 163حدود ( 1331سال ) كشور
 هزار 33 كه است شده شناخته كشور در كاریب آموخته

 . هستند یكشاورز آموختهدانشها آن نفر
 یهاچالش یدر بررس(، 1333) و همكاران دهقان

در  یرشته كشاورز دانش آموختگانموجود در جذب 
 كار در كشور عالوه یروید جذب نینمایان میبازار كار ب

 ازمند داشتنین، یاز به دارا بودن مدرك دانشگاهیبر ن
خاص مرتبط با شغل مورد نظر  یهایژگیها و وییتوانا

ق مراكز یاز طر، لیدوران تحص ید طیاست كه با
ن مواد یجاد شود كه عدم تناسب بیا یآموزش عال

ن علل موفق یاز جمله مهمتر، از بازار كاریو ن یآموزش
ها به خصوص رشته دن دانش آموختگان اكثر رشتهنبو

 است. یابیدر كار یكشاورز
خش ب دانش آموختگان یكاریب یل اصلیاز دال یكی

 یو كاربرد یتجرب یهاآموزش ییدر نارسا، یكشاورز
است.  یآموزش عال مؤسساتها و مناسب در دانشگاه

و عرضه فراوان  یكشاورز یهاه رشتهیرو یگسترش ب
 و یدولت بخش اشباع، یدانشگاه یهاكرده لیتحص

 بخش در جذب توان عدم و، روین كاهش استیس
 دیشد بحران با یكنون دهه در تا شده باعث یخصوص
و پور یخسرو) میاشب مواجه كاریب آموختگان دانش

 (.1332، خواهیك
وزارت جهاد  یكاربرد یعلم یآموزش عال مراكز

 نیمستعد و تأم یهاباهدف پرورش انسان یكشاورز
 1311از سال ، ید بخش كشاورزیتول یاز تخصصین

و  یمانیمقدس فر) افت و وارد عمل شدندیت یرسم
 یشورا 344برابر مصوبه جلسه  (.1331، همكاران

 یعلم یهاآموزش(، 1313) یانقالب فرهنگ یعال
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هستند كه باهدف ارتقاء و  ییهاآموزش، یاربردك
د یتاك، شغل یدوره بر مبنا یطراح، انتقال دانش كار

ران یرش فراگیپذ، یو دانش فن یعمل یهابر مهارت
 یرشد استعدادها، یبخش كشاورز یازهایمتناسب با ن

 ینهفته برا یت درآوردن استعدادهایبارز و به فعل
جاد شده تا یا نگوناگو یهامشاغل و حرفه یتصد
ذار گكه به آنان و یانجام دادن كار یافراد را برا ییتوانا

 به سطح مطلوب برساند.، شودیم
انقالب ، یاقتصاد یهابحران، بازاركار یرهاییتغ
 یها سبب شده تا بازنگریگرگونید یاریو بس یفناور

 یعلم یعال یهاآموزش تیفیها و كسرفصل، در محتوا
 یو اثربخش ییر شود و به كارایزناپذیپره یكاربرد

 تیحساس شیاز پ شیب یكاربرد-یعلم یهاآموزش
را در جامعه  یلشغ یاندازهاچشم، نشان داده شود

الزم را به منظور جلب  یهاروشن كرده و بتواند مهارت
، ون ریان در بازار كار فراهم سازند. از ایت كارفرمایرضا

 به یكاربرد یعلم یهاگاه آموزشیجا رسدیبه نظر م
در  یبه برونداد نظام آموزش یبستگ یادیزان زیم

به  گوییپاسخو  یانداز شغلتر كردن چشمروشن
 یتحرك و ارتقا ینه برایجاد زمیو ا یاحرفه یزهااین

 (.1333، منفرد و همكاران) دارد یشغل
د در یبا یكاربرد-یعلم یآموزش یهابرنامه

ل با شغ لیو تحل هیتجز، هایستگیپرورش شا یراستا
ن و اجرا یتدو یپودمان یریادگی یاستفاده از واحدها

 اجراشده یآموزش یهابرنامه، اما در عمل، شوند
، ینوروز) موضوع محورند تا مهارت محورتر بیش

-یعلم یهاگاه آموزشیبا در نظر گرفتن جا (.1331
كشور و لزوم  یكشاورز یدر نظام آموزش عال یكاربرد
روز افزون بازار  یازهایها به نن آموزشیا گوییپاسخ

دانش بر مهارت ها تأثیر آن یادوره یبررس، كار
 ازها بازخورد آموزش افتیدر وای حرفه آموختگان

 و هاوهیش نیبهتر از یكی تواندیم دانش آموختگان
 تربیش چه هر یوربهره و هایكاست رفع در مؤثر یامر
ا لذ. باشد یكاربرد یعلم مراكز یآموزش یهاتیفعال

در  ریز یهابه پرسش گوییپاسخق در جهت ین تحقیا
 :است( ره) ینیامام خم یكاربرد-یمركز آموزش علم

 در مركز نیا دانش آموختگانت اشتغال یوضع -1
 چگونه است؟ یبخش كشاورز

مركز  نیا یو مهارت یكاربرد-یعلم یهاآموزش -2
دانش  یشغل یهادر كسب مهارت یریچه تاث

 آن داشته است؟ یكاردان آموختگان
 در ار نقش ترینبیشند اتوانسته ییهاچه عامل -3

جاد یبر ا كاردانی یكاربرد-یعلم یهاآموزش
 داشته باشند؟ دانش آموختگان یشغل یهامهارت
از جمله  یآموزش یهاتیفعال یرگذاریتاث
در اغلب  یآموزش یهانظام یاصل یهادغدغه

ها نشان ید. بررسیآیجهان به شمار م یكشورها
در توسعه  یكه مراكز آموزش یدهند با وجود نقشیم

ن بوده است یهمواره كوشش بر ا، دارند یمنابع انسان
 شكالتمت كنند كه بتوانند یرا ترب یآموختگانتا دانش

 یدیع (.1333، منفرد و همكاران) جامعه را حل كنند
 یهادوره یرگذاریتاث یبررس(، 1331) و همكاران

 یشغل یهازان تحقق هدفیرا در م یآموزش
به ، یآموزش یهاپس از گذراندن دوره جویاندانش

، حضور در بازاركار یالزم برا یهاجاد مهارتیمنظور ا
(، 2115) و پنا دلگادو. بنا به باور داندیم یضرور

 یبرا یبه عنوان ابزار یآموزش یرگذاریتاث یابیارز
 یانسان یورین تیترب نیتضم، یبه اعتبار مل گوییپاسخ
 یهابرنامه یفكی یارتقا یبراای نهیزم، تنهای در و كارا

 برشمرده است. یآموزش
دانش ت یكسب اطالع از وضع(، 2115) یرانداو

ش توان یداند كه منجر به افزایم یرا عامل آموختگان
 یآموختگان ت دانشیترب یبرا یآموزش یهامؤسسه

 قیرط نیا از كه یاطالعات نیا بر افزون و شودمی كاراتر
 رتأثی تحت را سیتدر ابزار و هاروش ندیآمی دست به

 یابیدستراه (، 1331) یدیع اوردهند. بنا به بیقرار م
 دانش یستگیاز شا نانیو اطم یآموزش تیفیبه ك

 یابیارزش، یآموزش یدر مركزها آموختگان
 است.  یآموزش یهاتیفعال

 یرگذاریتاث یبررس(، 2114) و همكاران یهوگارت
 ییشناسا یدر راستا یرا راه یآموزش یهادوره

 یهاكردن آموزشسو هم و جویاندانش یازهاین
جامعه و  یازهایها و نبا درخواست یآموزش یمركزها

 سریق ود و كیج تحقیكنند. نتایف میبازار كار تعر
برگزار  یموزشآ یهادوره یرگذاریدر مورد تاث( 2111)

تر شبی كاگو نشان داد كه به باوریشده در دانشگاه ش
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 یادوره یهایابیارزشجویان، دانشو  گرانآموزش
و  گرانآموزشكرد در عمل توانستیمركزها م

 داشته باشد.  یمثبت تأثیر جویاندانش
شده در مدل  یچهار عامل معرف(، 2114) پراسلووا

 رییعملكرد و تغ، یریادگی، واكنش) كیپاتر كیكر
مدت و بلند) یو علم یسازمانهای طیدر مح(، رفتار

 یرا به منظور مشخص كردن اثربخش( كوتاه مدت
و دانش  جویاندانشه شده به یارا یهاآموزش

 .استمناسب شمرده ، یآموزش یآموختگان در مركزها
استفاده از مدل (، 2113) بنا به باور بادوچنین هم

 شیرو تواندمی كیپاتر كیكر یاثربخش یچهار سطح
در  یآموزش یهاردورهیسنجش تاث یمناسب برا

 باشد. یآموزش یهامركزها و مؤسسه
 یبه بررس یقیدر تحق(، 1336) و همكاران دهقان

 دانش آموختگانو  جویاندانشاشتغال  یهاچالش
در استان خراسان پرداختند و نشان دادند  یكشاورز

 نیب یتناسب، جویاندانشدرصد از  41كه از نظر 
 كار بازار یازهاین با مركز در شده ارائههای آموزش

 یمحتوا گویانپاسخ از درصد 13 فقط و ندارد وجود
 و بازار كار را در حد خوب دانستند. یآموزش

در (، 1335) و همكاران ینصرآباد محمدزاده
 یغلش مندی، توانت اشتغالیوضع یبه بررس یقیتحق

 یعال یهاآموزش دانش آموختگان یت شغلیو موفق
 یدر مراكز آموزش عال یكشاورز یكاربرد-یعلم
ند ل پرداختیثار اردبیز و ایتبر یسردار، هیاروم یباكر

 یبررس ددرصد از افراد مور 4/41و نشان دادند كه 
كنند یوقت كار مدرصد به صورت پاره 4/31، كارندیب

وقت هستند. بنا به شغل تمام یدرصد دارا 4/11و 
رامون یپ( 1331) یه شده توسط بستاكیگزارش ارا

 یعلم یهادوره دانش آموختگانزان اشتغال یم
درصد از دانش  21، مؤثر بر آن یهاو عامل یكاربرد

ن یارتباط ب، خود یلیتحص رهان دویآموختگان پس از پا
م ك یلیخود را در حد كم و خ یلیشغل و رشته تحص

ت یها در موفقآموزش تأثیردرصد  13ان كردند و یب
دند. كر یابیارز ییدانش آموختگان را در حد باال یشغل

دانش درصد از  41(، 1331) یق نوروزیاما در تحق
، ینیامام خم یكشاورز یمركز آموزش عال آموختگان

د را در خو یبا رشته شغل یلین رشته تحصیب ناسبت
 اد گزارش داده بودند.یحد ز

با عنوان  یقیدر تحق(، 1331) یمانیفر مقدس
 یهادوره دانش آموختگان یت شغلیوضع یریگیپ

، یمراكز آموزش جهاد كشاورز یكاربرد یعلم
 دانش آموختگاندرصد از  51مشخص كرد كه حدود 

وقت و خود پاره، وقتتمام) مختلف یهاصورتبه
درصد شاغل  31مشغول به كارند. حدود ( اشتغال

 ل بودند.یز در حال ادامه تحصیدرصد ن 15نبودند و 
ان یب یمیفقط حدود ن، ن شمار شاغلیااز چنین هم

ر د شانیلیشان با رشته تحصكرده بودند كه شغل
 ارتباط هست.

 دانش(، 1335) یآبادضیف ییرزاینژاد و م یخو
خراسان تا  كشاورزی جهاد آموزش مجتمع آموختگان

 نددیرس جهینت نیكردند و به ا یرا بررس 1331سال 
درصد سودمند بودن آموزش بر شغل خود را  31كه 

نمودند. با توجه به  یابیارز ادیز یلیو خ ادیدر حد ز
ه جینت توانیم، مطرح شده یقاتیتحق یدست آوردها

 یهابه عامل، یآموزش یهادوره یگرفت كه اثربخش
 ،محتوا) هادوره یت برگزاریفیاز جمله ك یگوناگون

 یو عمل یلمع یهاتیصالح، یخدمات رفاه
 یو عمل یعلم یهاسطح مهارتگران( آموزش

زان دانش و یمجویان، دانشادگرفته شده توسط ی
ر ییتغ، رهان دویدانش آموختگان پس از پا یآگاه

ر ییل و تغینگرش در افراد پس از گذراندن دوره تحص
 ،ط كاریدر مح دانش آموختگانبوجود آمده در  یرفتار
 یابیوه ارزشیك شیدارد كه با استفاده از  یبستگ

ا یتوان به اثربخش بودن ، میو منظم یادوره، مناسب
 بردیپ، مختلف یزمان یهادر فاصلهها نبودن دوره

 (.1نگاره )
 شناسیروش

 از و یاسهیمقا –یعل، ن پژوهش از لحاظ هدفیا
 یآمار یجامعه. باشدیم یكم نوع از یدمانید نظر

 عالی آموزش مركز یكاردان آموختگان دانش شامل
ل گ، آفات یقیتلف تیریدر چهار رشته مد ینیامام خم

 ونیزاسیو مكان ییدارو اهانیگ، ینتیز اهانیو گ
  بود. 1331تا  1331 یهاسال یدر بازه زمان یكشاورز
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تاثیر دوره های آموزشی در كسب 
مهارت های شغلی

كیفیت برگزاری دوره های آموزش

دانش و یادگیری فراگیران

مهارت های عملی یاد گرفته شده توسط 
فراگیران

تغییرهای رفتاری ایجاد شده در دانش 
آموختگان

محتوای دروس

خدمات رفاهی

صالحیت های آموزش گران

مكان آموزشی

زمان آموزشی

سطح علمی و عملی مهارت های یاد گرفته شده

كسب قابلیت تبدیل مهارت ها به صورت كارگاه آموزشی

كاربردی بودن دانش كسب شده

تغییر نگرش نسبت به شغل ناشی از آموزش های گذرانده شده

قابلیت تبدیل دانش به صورت عملی

قابلیت استفاده مهارت ها به صورت عملی

احساس متفاوت شدن در اثر آموزش های ارایه شده نسبت به افراد 
آموزش ندیده

دیدگاه كارفرمایان نسبت به مهارت های دانش آموختگان

 تاثیرگذاری در محیط كار بر اثر آموزش های كسب شده
مركز  كاردانی آموختگان دانش یشغلهای بر كسب مهارت یآموزش یهارگذار دورهیتاث یهاعامل -7نگاره 

 ( ره) ینیامام خم یكاربرد-یعلم

 
 نیا طول در كه بود جهت آن ازها رشته نیانتخاب ا

مرتب در این  طور بهها رشته نای تنها ساله پنج دوره
 مركز در موجود اسناد اساس بر كه شدهیم هیارا مركز

با بود.  تن 325ها آن تعداد ینیامام خم عالی آموزش
 ادامه به آموختگان دانش یكه برخ نیتوجه به ا

 و دپردازنمی وستهیناپ یارشناسك مقطع در لیتحص
اتمام  برای معموالً مذكر آموختگان دانشچنین هم

زمان پس از  یكردن شغل مدت دایو پ یخدمت سرباز
 ایبه گونه یبازه زمان، دارند ازین لیفراغت از تحص

 قیسال قبل از شروع تحق 3آن  یشد كه انتها نییتع
 باشد.( 1334)

و مورگان  ینمونه با استفاده از جدول كرجس حجم
 یریگن شد و با استفاده از روش نمونهییتن تع 111

كه د انتخاب شدن، با انتساب متناسب یاطبقه یتصادف
از (، درصد حجم نمونه 13نامه )پرسش 124ت یدر نها

 یلیخ یپنج قسمت فیو با ط 1یق مصاحبه تلفنیطر
، ادیز یلیو خ، ادیز، 3 متوسط=، 2 كم=، 1 =كم

 2ی؛ شاقنس2113، لتونیبنابر نظر هم .شد یرگیاندازه

ها با كه داده یقاتیدر تحق( 1331، )3ستریو زچم
نسبت ، شوندیم یگردآور یر حضوریمصاحبه غ

م یها به منظور تعمدرصد از نمونه 11بازگشت حداقل 
قابل قبول ، یج به دست آمده به كل جامعه آمارینتا
ع دانش آموختگان در جامعه یتوز یباشد. چگونگیم

 یآموختگ ش دانشیسال و گرای هیبر پا و نمونه یآمار
 .است شده هیارا 1 جدول در

 ای استاندارد برگرفتهنامهپرسش، ابزار مورداستفاده
 كیك پاتریكر یآموزش یرگذاریتاث یابیاز مدل ارز

بود كه در قالب چهار بخش طراحی شده ( 1353)
(، 2113) و بادو( 1331) است. بنا به باور پورصادق

توان به عنوان یكی از یالگوی كریك پاتریك را م
 ییشناسا ینهیمؤثرترین الگوهای شناخته شده در زم

 یآموزش یهاكوتاه مدت و بلند مدت دوره یرگذاریتاث
 یز چهار عامل معرفین(، 2114) كرد. پراسلووا یمعرف

، یریادگی، واكنش) كیپاتر كیشده در مدل كر
 یو علم یسازمان یهاطیرا در مح( عملكرد و رفتار

  تأثیرمشخص نمودن  یبرا( مدت و كوتاه مدت بلند)
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ه سال دانش یدر جامعه و نمونه بر پا ینیامام خم یمركز آموزش عال یكاردان دانش آموختگانشمار  -7جدول 
 یلیش تحصیو گرا یآموختگ

 سال

 گرایش

7981 7988 7983 7931 7937 

 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه

 4 3 3 16 3 13 6 12 3 15 مدیریت تلفیقی آفات

 3 16 3 15 11 13 5 11 3 13 گل و گیاه زینتی

 1 14 11 21 3 16 1 14 11 13 گیاهان دارویی

 6 12 11 21 3 11 12 22 12 21 مكانیزاسیون

 26 51 33 13 36 11 31 53 33 13 جمع

 
ار یبس، یآموزش یه شده در مركزهایارا یهاآموزش

 مناسب دانسته است.
 كیپاتر كیچهار سطح مدل كر، هین پایا بر

زان عالقه یكه شامل م، 4عبارتند از: سطح اول واكنش
 ،گذرانده شده یآموزش یهابه برنامه، دانش آموختگان

از ها آن تیزان رضایها و مبخش بودن آموزشلذت
مطالب  یمحتوا، ن سطحیشده است. ا برگزار یهادوره

گران، آموزش یاخالقو  یعلمهای تیصالح، شدهه یارا
 را شامل یو مكان آموزش، یآموزشهای زمان دوره

 .شوندمی
زان ین سطح میاست. در ا 5یریادگی، دوم سطح

ش از ورود به یپ دانش آموختگانشده دانش كسب
قرار  بررسی مورد یآموختگ ها و پس از دانشدوره

ا یر رفتار ییمربوط به تغ، 6. سطح سوم عملكردردیگیم
. در شودیط كار میدر مح دانش آموختگانعملكرد 

د كار مور طیمحران در یر رفتار فراگییتغ، ن مرحلهیا
 راتیی. در سطح چهارم تغردیگیقرار م یابیارز

 یهاتیفعال وها هدف یزان تحقق عملیم، 1یرفتار
 مشخص كار طیمح در دوره مخاطبان یآموزش

 سطح نیا به دنیرس یعبارت به. شودیم
 یهاهدف حد چه تا كه است نیا یكنندهمشخص

 ستدا كرده ایاد تحقق پافر در یآموزش نظر مورد
 (.1353، كیك پاتریكر)

 یهاعاملبندی به منظور سطح، قین تحقیا در
 ،واكنش) كیك پاتریه شده در مدل كریچهارگانه ارا

 از روش( یرات رفتارییو تغ یعملكرد شغل، یریادگی
ISDM3 .و همكاران یبنا به اعتقاد كرم استفاده شد 

مناسب به منظور  یهااز روش یكیوه ین شیا(، 1333)
ل ین و تبدیانگیاز م رایمع انحراف فاصله گیریاندازه

 یسطوح است. برا یك سریبه ، نمرات به دست آمده
 یهاك از سطحیمورد نظر در هر  یهاهین منظور گویا

 و متوسط، كم، كم یلیبا بازه خ، چهارگانه یاد شده
ت از جمع یمورد سنجش قرار گرفتند و در نها، ادیز

 ینمره، هاسطح از كی هر درها هیاعداد مربوط به گو
 در آموختگان دانشهای به دست آمده بر اساس پاسخ

 دست بهای رتبه اسیمق در، جداگانه طور به سطح هر
 و اریمع انحراف و نیانگیم هیپا بربندی گروه نیا. آمد

، كاخك و یقیصد) شد انجام ریز فرمول از استفاده با
1334:) 

A< Mean – SD  A=                 كم یلیخ
Mean – SD <B <Mean  B=             كم
Mean < C < Mean + SD  C=     متوسط
Mean + SD < D ادیز                     =D 

رات یبه منظور مشخص كردن تاث چنینهم
 یهادر كسب مهارت یكاربرد-یعلم یهاآموزش

 یمركز آموزش عال یكاردان دانش آموختگان یشغل
استفاده  یساختار یهااز روش معادله، ینیامام خم

از  قیتحق یلهیوس ییروا گیریاندازهشد. به منظور 
 ییهاسازه (.2جدول ) مركب استفاده شد ییایروش پا

 ییایپا، باشد 6/1باالتر از مقدار ها آن CRكه مقدار 
  دارند. یرشیان پذیشا

 آن ییایپا، تر باشدكینزد كیمقدار به  نیهر چه ا
 ییاز روش روا قیتحق نیدر اچنین هم است.تر بیش
 انسیوار نیانگیشاخص م نییبه منظور تع یصیتشخ

نشان  بیضر نیا استفاده شد.( AVE) استخراج شده
، یسازه مورد بررس انسیاز وار یكه چه درصد ددهیم

  آن بوده است.( یهاگرنشان) رهایمتغ تأثیرتحت 
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 ( كیپاتر كیمدل كر) قیتحقهای روایی چهار قسمتی وسیله گرنشان -2جدول 

 آلفای ترتیبی AVE CR سطح 

 334/1 35/1 33/1 واكنش

 336/1 35/1 31/1 یادگیری

 335/1 35/1 34/1 عملكرد شغلی

 333/1 33/1 33/1 رفتار

 
 31-31ی هاسالوضعیت اشتغال دانش آموختگان كاردانی مركز آموزش عالی امام خمینی در  -9جدول 

(124=n ) 
 یبعد از گذراندن دوره آموزش نیدرصد شاغل درصد شاغل غیر شاغل شاغل آموختگیمقطع و سال دانش

1331 14  3 61 32 

1333 15 1 63 36 

1333 11 4 11 33 

1331 11 1 11 31 

1331 24 11 53 21 

 32 5/64 44 31 جمع

 
مناسب  یرا برا 5/1از تر بیش محققان مختلف مقدار

 نیا یدرونزا ریمتغ اند.كرده نییشاخص تع نیبودن ا
 یكاردان آموختگان دانش یشغلهای مهارت، قیتحق
عملكرد ، یریادگی، واكنش سطح چهار در كه بود
ز ا تیده شد. درنهایسنج یرفتار راتییو تغ یشغل

از یامت، مربوط به چهار سطح یهاجمع پاسخ
د. مشخص ش، ك هرسالیبه تفك یآموزش یرگذاریتاث

 یكاردان یز دوره آموزشیق نیتحق زایبرون یرهایمتغ
 موختگان بود.آ گذرانده شده توسط دانش

 هاافتهی
مركز  كاردانی آموختگان درصد از دانش 64حدود 
در زمان ان نمودند كه یب ینیامام خم یآموزش عال
درصد از  32، شمار نی. از ادانشاغل بوده قیانجام تحق

 نمودند كه پس از دانش انیدانش آموختگان ب
 شاغل آن از قبل واند كرده دایشغل پ آموختگی

در  هددست آمج به یبنا بر نتا، اساس نای بر اند.نبوده
، 1331و  1333های سال آموختگان دانش، قیتحق

درصد  ترین، بیشدرصد شاغل 11هركدام با 
آموخته شاغل را به خود اختصاص داده بودند. دانش

درصد افراد شاغل  63با ، 1333سال  دانش آموختگان

، درصد اشتغال 61با ، 1331سال  دانش آموختگانو 
چنین هم را به خود اختصاص دادند. یبعد یهارتبه

، درصد افراد شاغل 53با ، 1331 سال آموختگان دانش
ود به خ دانش آموختگانن ین رتبه اشتغال را در بیآخر

 اختصاص دادند.
مركز  یكاردان دانش آموختگانشناخت واكنش 

برگزار  یهانسبت به دوره، ینیامام خم یآموزش عال
رفت. بخش یدر دو مرحله انجام پذ، ن مركزیشده در ا

 افراد نسبت به یهان واكنشییمرتبط بود با تع :اول
 یخدمات رفاه، گذرانده شده هایدرس یمحتوا

سبز و  یفضا، رستوران، خوابگاه) موجود در مركز
و  گرانآموزش یو اخالق یعلم یهاتیو صالح( رهیغ

 ن منظوریا یگذرانده شده. برا یآموزش یهازمان دوره
 نظر مورد یهانمره تا شد خواسته آموختگان از دانش

 انیب( نمره 21 از) شده مطرح موارد به نسبت را خود
  .كنند
 آموختگان دانش ینظرها نیانگیم، اساس نای بر
( M= 53/11) یآموزشهای دوره زمان: موارد به نسبت

= 33/16گران )آموزش یو اخالق یعلمهای تیو صالح
Mبه ، 4ذكر شده در جدول  واردم ریاز ساتر ( بیش
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 انآموختگ دانشتر بیش تیدست آمد كه نشان از رضا
 داشت. گردی موارد به نسبت

 یكاردان دانش آموختگانن یدر ب ینیگذرانده شده در مركز امام خم یآموزش یهاواكنش به دوره -4جدول 
(124 =n ) 

 انحراف معیار *میانگین نوع خدمات های آموزشینسبت به دوره واکنش دانش آموختگان کاردانی

 53/12 53/11 های آموزشیزمان دوره 

 
های علمی و اخالقی یتصالح

 گرانآموزش
33/16 33/2 

 36/2 33/16 مكان آموزشی 

 16/3 15/15 هامحتوای درس 

 32/5 63/13 خدمات رفاهی 

 درصد انباشته درصد فراوانی های آموزشینسبت به دوره دانش آموختگانواکنش بندی سطح

 4/2 4/2 3 مثبت یلیخ

 3/16 5/14 13 مثبت

 6/53 1/42 53 متوسط

 3/33 1/33 43 یمنف

 111 6/1 2 یمنف یلیخ

  111 124 جمع

 نمره در نظر گرفته شده است. 21از  هانمره نیانگی* م

 
زان ارزش و احساس ین مییبخش دوم مربوط به تع

مركز در جامعه و  یآموزشهای بود كه دوره یتیموفق
 بر. است داشته آموختگان دانش یكار برا طیدر مح

از روش  آمده دست هج بیاساس و بنابر نتا نای
دانش درصد از  11واكنش حدود ، ISDMبندی سطح

ار برگز یآموزش هاینسبت به دوره كاردانی آموختگان
ارائه شده در حد  یخدمات آموزش تیفیشده و ك

نمود كه  انیب توانیم یبوده است. به عبارت یادیز
 یآموزش یهابه برنامه دانش آموختگانزان عالقه یم

زان یها و مبخش بودن آموزشلذت، گذرانده شده
به دست  ییاز خدمات ارائه شده در حد باال تیرضا

 زین قیتحق هایافتهی گرید، آمده است. عالوه بر آن
آموختگان -دانش تیمشخص نمود كه واكنش اكثر

در حد متوسط به دست ( در صد 43حدود ) یكاردان
 (.4جدول ) آمد

 یریادگی و آموزش معرف یهاهیگو یبندتیاولو
 نیا یكاردان دانش آموختگان ددی از كه كرد مشخص

پس از گذراندن  یو عمل یسطح مهارت علم، مركز
به منظور افزودن تالش (، CV= 23/1) یدوره آموزش
چنین (، همCV= 31/1) یدانشگاه یهابر آموخته

 هایرتبه( CV= 31/1) كار طمحی در هاكاربرد آموخته
را به خود  یریادگیاول تا سوم در سطح آموزش و 

زان یم یبندج سطحینتا (.5جدول ) اختصاص دادند
 زین ISDM روش هیپا بر آموختگان دانش یریادگی

درصد از دانش  31مشخص نمود كه واكنش حدود 
نسبت به  ینیامام خم یآموختگان مركز آموزش عال

متوسط رو ، حاصل شده در مركز یریادگی وها آموزش
 (.6 دولج) به باال بوده است

 در یعملكرد شغل یابیسطح سوم مربوط به ارز
 124 نیتن از ب 31) شاغل آموختگان ان دانشیم

 دانش آموختگانتر بیش .بود( كاردانی آموخته دانش
باور (، نفر 31) ینیشاغل در مركز امام خم كاردانی

در  یانیشا تأثیر انددهیكه د ییهاداشتند كه آموزش
= 33/1) شان نداشته استنسبت به شغلها آن نگرش

CV.) یكه در حد معمول شتنداعتقاد داها چنین آنهم 
صورت ط كار بهیخود را در مح یهااند آموزشتوانسته

مطابق ، اساس نیبر ا (.CV= 41/1) درآورند یعمل
 یسطح عملكرد شغل، 1به دست آمده در جدول  جینتا

 هیبر پا كاردانی آموختگان درصد از دانش 56حدود 
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جدول ) متوسط رو به باال به دست آمد، ISDMروش 
1.)  

 یبایمربوط به ارز، كیك پاتریسطح چهارم مدل كر
 گذراندن از پس، دانش آموختگان یر رفتارییتغ

 .بود كار طیمح در یآموزش یهادوره
 ( n=124) دانش آموختگان یآموزش یهاحاصل از دوره یریادگیسطح  یبندرتبه -5جدول 

 رتبه SD CV *میانگین سطح

 1 23/1 12/1 61/2 د؟یكنیم یابیخود را چگونه ارز یو عمل یسطح مهارت علم یپس از گذراندن دوره آموزش

 2 31/1 13/1 51/2 یفزایید؟بتان یدانشگاهی هاآموختهید تا بر اكرده یا تالش شخصیآ

 3 31/1 13/1 43/2 ت كاربرد دارد؟یط كار قابلیاید در محیدهدهای كه ا به نظرتان آموزشیآ

 4 32/1 16/1 41/2 د؟یگران قرار دهیار دیدر اخت یك كارگاه آموزشیصورت  را به شده كسبی هامهارتد یتوانیا میآ

 5 33/1 35/1 45/2 د؟یخواستید از دانش خود استفاده ببریمكه  یید هنگاماقرارگرفته یبانییت و پشتحما موردچقدر 

 6 34/1 13/1 33/2 كنید؟یم یابیخود را چگونه ارز یو عمل یسطح مهارت علم یش از حضور در دوره آموزشیپ

 1 35/1 15/1 25/2 د؟یاوریب در یتان را به صورت عملیهاآموختهید كه اكردهچقدر تالش 

 .5خیلی زیاد=، 4زیاد=، 3متوسط= ، 2كم=، 1خیلی كم=*

 

ه یبر پا یریادگیآموزش و  زانینسبت به م ینیمركز امام خم كاردانی دوره دانش آموختگاننظر  -6جدول 
 ISDM (124 =n )روش 
 انباشتهدرصد  درصد فراوانی سطح

 3/1 3/1 3 ادیز

 3/33 6/16 35 متوسط

 6/31 1/13 11 كم

 111 4/2 3 كم یلیخ

  111 124 جمع

 
 ISDMه روش یبر پا یكرد شغلنسبت به عمل ینیمركز امام خم كاردانی دوره دانش آموختگاننظر  -1جدول 

(31 =n ) 
 انباشتهدرصد  درصد فراوانی سطح

 3/11 3/11 3 ادیز

 3/56 45 36 متوسط

 35 1/33 31 كم

 111 5 4 كم یلیخ

  111 31 جمع

 
 دوره نیا شاغالنتر ، بیشآمدهدست  به جینتا بنابر

 نسبت به مهارت شانیكارفرما دگاهدی كه داشتند باور
چنین (. همCV= 23/1) ط كار مثبت استیآنان در مح

 داندهیكه د ییهاجه آموزشیاعتقاد داشتند كه در نت
 دانمتفاوت شده دهیگر افراد آموزش ندینسبت به د

(32/1 =CV.) در خصوص  قیتحق یهاافتهی ریسا
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 شاغل دانش آموختگان یرفتار راتییتغ بندیسطح
مشخص نمود  ینیامام خم یمركز آموزش عال كاردانی
از دانش  صددر 64دود ح یرفتار راتییكه تغ

، جامعه و در مواجهه با شغل طیآموختگان در مح
 (.3جدول ) بوده است ادیمتوسط و ز

 ( n= 31) شاغل كاردانی دانش آموختگانی میزان تغییر رفتاری در بین بندرتبه -8جدول 
 رتبه SD *میانگین سطح

 1 36/1 66/2 تان مثبت است؟شما تا چه حد نسبت به مهارت یدگاه كارفرماید

 2 15/1 65/2 د؟یاده متفاوت شدهینسبت به افراد آموزش ند دیادهیكه د ییهاجه آموزشیتا چه حد در نت

 3 35/1 14/2 د؟یاكرده یماد التیدرخواست تسه یا شركتیاز جانب سازمان  دیاكه كسب كرده ییهابه خاطر مهارت ایآ

 4 35/1 34/1 ط كار به شما كرده است؟یدر مح یكمك دیادهیكه د ییهاكه آموزش دیاچه حد احساس كرده تا

 .5خیلی زیاد=، 4زیاد=، 3متوسط= ، 2كم=، 1خیلی كم=*

 

 ISDM (31 =n ) بر پایه روش رفتار ریینسبت به تغ یشاغل كاردان دانش آموختگاننظر  -3جدول 
 انباشتهدرصد  درصد فراوانی سطح

 5 5 4 ادیز

 3/63 5383 41 متوسط

 3/31 5/21 22 كم

 111 1/3 1 كم یلیخ

  111 31 جمع

 
 هایآموزش كلی اثر به نسبت ینیخم امام یعال آموزش مركز شاغل یكاردان دانش آموختگاننظر  -71جدول 

 ( n= 31) گذرانده شده
 انباشتهدرصد  درصد فراوانی گروه سطح

 5/2 5/2 2 15-25 كم

 2/6 1/3 3 26-31 متوسط

 3/33 5/31 11 33-43 زیاد

 111 3/6 5 51-61 جمع

 
 یهاتیفعال یآموزش تأثیرمنظور مشخص كردن  به

ك یاول تا چهارم مدل كرهای سطح، شدهانجام 
 قرار گرفتند. یبندو جمع یك با هم مورد بررسیپاتر

نج پ كرتیف لیپرسش كه با ط 15 یبندجمع، نیبنابرا
گرفته قرار یابیاد مورد ارزیز یلیكم تا خ یلیخ یقسمت

حاصل از  یهانمره بیتن تری. بدرفتیانجام پذ، بود
 و( 15×1) فیدر قالب ط یآموزش یهادوره تأثیر

 یبنداد طبقهیمتوسط و ز، دسته كم چهاردر ( 15×5)
ت یمشخص نمود كه وضع ین بررسیج ایشد. نتا

 یهاد مهارتجایا بر مركز نیا یآموزش یگذارریتاث
 31) یكاردان دانش آموختگانتر بیش یو مهارت یعلم

 (.11جدول ) بوده است یتوسطدر حد م( درصد
پژوهش به منظور مشخص كردن ارتباط  نیدر ا

، یزشآمو یق بر اثربخشیتحق رگذاریتاث یهاعامل نیب
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ه یاستفاده شد. بر پا یساختار یهامعادله یسازاز مدل
ط به مربو یرهایمتغ، یاكتشاف یل عاملیتحل یجهینت

چهار سطح مدل ) یمورد بررس یهاك از سازهیهر 
ل یا تحلی یریگازهدر قالب مدل اند( كیك پاتریكر

ر ه یر بار عاملیشدند. مقاد یابیارز، مرتبه دوم یعامل
ه یآمده است. بر پا 11ها در جدول گرنشانك از ی

 جه ینت

 دانش آموختگان یشغل یهارات بر كسب مهارتیك بر تاثیك پاتریسطوح مدل كر تأثیر -77جدول 
 انحراف استاندارد المبدا هیگو t یبار عامل عامل

 1V 51/1 53/1 واكنش

2V 

41/1 

34/1 
33/1 

 61/4 16/1 یریادگی

3V 

4V 

5V 

6V 

7V 

8V 

9V 

63/1 

61/1 

62/1 

42/1 

31/1 

63/1 

62/1 

16/1 

 10V 53/3 22/1 عملكرد
11V 

32/1 

33/1 
16/1 

 16/2 16/1 رفتار
12V 

13V 

14V 

15V 

53/1 

63/1 

61/1 

43/1 

16/1 

 
نش یگز یهاگرنشاناعتبار ، یاكتشاف یل عاملیتحل

رگذار بر یتاث یهمه بعدها یریگاندازه یبرا، شده
قرار گرفتند و در  یمورد بررس، یآموزش یاثربخش

بر  یآموزش یهارات دورهیتاث یمدل ساختار تینها
ه شد. یارا دانش آموختگان یشغل یهاكسب مهارت

رات سطوح یاصالح شده تاث یمدل ساختار، 2نگاره 
دانش  یشغل یهاك بر كسب مهارتیك پاتریكر

را نشان  ینیامام خم یمركز آموزش عال آموختگان
ك از یهر ، شودیكه مشاهده م طورهماندهد. یم

گر و در كنار یكدیدر كنار  یمورد بررس سطوح
د ییتا یق به درستیتحق یمدل نظر یهاگرنشان
ن یبرآورد شده در ا یهاتوان مشخصهیلذا م، اندشده

 یقابل اتكا دانست و از آن برا یمدل را از نظر آمار
 یمورد بررسهای ها با سازهگرنشانپذیری سازش

 استفاده كرد. 
 یااز مجموعه، یمنظور انجام معادالت ساختار به

شود. یبرازش استفاده م ییكوین یهااز شاخص
آماره  یشاخص احتمال، هان شاخصیاترین جیرا

 ین مدل برازشیت اختالف بیاست كه اهم یمجذور خ

از نمونه مشاهده شده  یانس ناشیس كوواریشده و ماتر
كه به لحاظ  یخآن مجذور ، نیدارد. بنابرایان میرا ب
نشان (، <P-Value 15/1) نباشددار معنا یآمار

های نده دادهیقا معرف و نمایدق، دهد كه مدلیم
به دست آمده از آزمون  جنتای. باشدمی مشاهده شده

t ،كیك پاتریچهارگانه مدل كر یرهایمتغ نیب- 
(، YADGIRI) یریادگی(، VAKONESH) واكنش

 -( RAFTAR) و رفتار(، AMALKARD) كردعمل
روش مشخص  نیا یدر مدل ساختار یآموزش تأثیربا 

( t ≤ 36/1) آموختگان واكنش دانش ریكرد كه متغ
ع در مقط یآموزش یش اثربخشیدر نما یچندان تأثیر
از  یناش یهایبررس ینداشته است. به عبارت یكاردان

دروس و  ینسبت به محتوا دانش آموختگانواكنش 
به منظور  یمطلوب خصشا، هادوره یت برگزاریفیك

 امام مركز یآموزشهای دوره ینشان دادن اثر بخش
 كرد وعمل، یریادگی یرهاینبوده است. متغ، ینیمخ

ر یبا متغ یداریم و معنیرابطه مستق( t≥36/1) رفتار
در كسب  یآموزش یهادوره )تأثیر قیوابسته تحق

 یبرقرار نمودند. به عبارت( یشغل یهامهارت
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 عملكرد افراد، كسب شده یریادگی زانیم گیریاندازه
جه یكه در نت یرات رفتارییط كار و تغیدر مح
تواند یم، كنندیدا میط جامعه پیها در محآموزش

 راتیش تاثیبه منظور نما یریپر تاث یهاگرنشان
 افراد یشغلهای مهارت جادیا در یآموزشهای دوره
 .باشد

از ، مدل یابیارز یپژوهش برا نیدر ا چنینهم
(، RMR) ماندهامجذور پس نیانگیم یهاشاخص

 یبرازندگ لیشاخص تعد(، GFI) یشاخص برازندگ
(AGFI ،)یشاخص نرم شده برازندگ (NFI ،) شاخص

 یشاخص برازندگ(، NNFI) ینرم نشده برازندگ
و (، CFI) یقیتطب یشاخص برازندگ(، IFI) ندهیفزا

 یخطا انسیدوم برآورد وار شهیمهم ر اریبسشاخص 
. 12استفاده شده است جدول ( RMSEA) بیتقر
و  انسیكووار ماندهیباق یبررس یهاشاخص جینتا
 و RMR ،SRMRها كه شامل در بافت داده انسیوار

GFIانسیو وار انسیكه كووار دهندینشان م، است 
 یهانه شاخصیكنترل شده است. در زم یخطا به خوب

و ، NFI ،NNFI ،IFIشامل  نیگزیجاهای مدل یبررس
GFI ها شاخص نیا ریكه مقاد دهدینشان م جینتا زین

محاسبه شده است كه مقدار  3/1مدل باالتر از  یبرا
نشان  RMSEAشاخص  تیاست. در نها یان توجهیشا
در مدل كنترل شده  یریگاندازه یكه خطا دهدیم

 است.

 گیرینتیجهبحث و 
 یریكارگو به یمهارت یهاتوجه به جنبهامروزه 
، در عرصه كار و عمل یعلم یهاافتهیو  یدانش نظر

ها و مراكز مؤسسه یابیو كام یساز دگرگوننهیزم
ن دیرس یبرا، ن منظورید؛ به همیآیبه شمارم یآموزش
 یو چگونگ ییو مطلوب و درك چرا یط آرمانیبه شرا

 ستیبایم، هاؤسسهها و محركت رو به رشد سازمان
د به دست آور یت كنونیاز وضع یكاف یشناخت و آگاه

ها ن شناخت بتوان حركت به سمت آرمانیتا در پرتو ا
 را آغاز كرد.  شدهنییش تعیاز پ یهاو هدف
گذرانده  یآموزش یهاتیاز فعال یواقع آگاه در

 یهر سازمان تلق یهابرنامه نیتراز مهم یكی، شده
نه یرا در زم یطالعات خوبا تواندیكه م شودیم

 یران دهد. به عبارتیها به مدنظام یو بازنگر یطراح
 یبر رو یآموزش یهادوره یرگذاریشناخت تاث

تا  شودیو دانش آموختگان موجب م جویاندانش
از  یترر روشنیتصو، ران و كاركنان سازمانیمد

به دست  یآموزش یهاتیف فعالیكم و ك یچگونگ
ن ییتع(، 2114) و همكاران یآورند. به باور هوگارت

برگزار شده توسط  یآموزش یهادوره یرگذاریتاث
در جهت  یراه، یآموزش یهاو مؤسسه یمركزها
 ردنكسو هم و جویاندانش یازهاین ییشناسا

 یازهایها و نبا درخواست یمراكز آموزش یهاآموزش
 یابیز ارزین(، 2111) جامعه و بازار كار هست. مارتنز

 توسعه یبرا یعنوان ابزاررا به  یآموزش یرگذاریتاث
 .داندیم یآموزش در مراكز آموزش عال

 یهارهدو تأثیر دهنده لیسطوح تشك یبررس جینتا
امام  یبرگزار شده در مركز آموزش عال یآموزش

 راتییو تغ یعملكرد شغل، یریادگی، واكنش) ینیخم
واكنش و احساس  زانیم، مشخص نمود( یرفتار
نسبت ( درصد 61) یآموختگان كاردان-دانش تیاكثر

های پس از گذران دوره آمده دست بههای تیبه موفق
خدمات ارائه شده در مركز  تیفیكچنین ، همیآموزش

 یهاتیصالح، هادرس یبه لحاظ محتوا ینیامام خم
در حد  یو زمان آموزش یخدمات رفاه، نیمدرس

 گاندانش آموختتر بیش شد. یابیارز، متوسط رو به باال
 یهاخود را از دوره یریادگی زانیم( درصد 31حدود )

نمودند. آنان  انیدر حد متوسط رو به باال ب یآموزش
در حد  انددهیكه د ییهاداشتند كه آموزش اورب

كار  طیدر مح شانیتوانسته در عملكرد شغل یمطلوب
 تأثیركردند كه  انیبچنین هم بگذارد. تأثیر

 طیدر مح شانیرفتار رییدوره در تغ نیا یهاآموزش
 و یكوكار در حد متوسط بوده است. بنا به باور مك

 یهابرنامه یاررگذیتاث یریگاندازه(، 2111) كیهرج
نگرش و مهارت ، سطح دانش یابیبا ارز یآموزش

را به  یتواند اطالعات مطلوبیم، هادوره رانیفراگ
 رفع و یور ر بهبود بهرهران مركز به منظویمد

 یبررس یبه طور كل. دهد ارائه، یاحتمال یهایكاست
دانش تر بیش ارئه شده در مورد یهاآموزش تأثیر

نشان از متوسط بودن ، دوره نیا یكاردان آموختگان
 یشغل یهاجاد مهارتیها بر ادوره نیا یرگذاریتاث
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ز ین( 1333) یدانش آموختگان داشته است. قره داغ
 یهااثرات دوره ییرامون شناسایق خود پیتحقدر 

 نیدانشگاه اهواز به ا كیالكترون هدانشكد یآموزش

د یها از دن دورهیا یرگذاید كه تاثیجه رسینت
شده  یابیارز یدر حد متوسط، ن دورهیا جویاندانش
  است.

 
 نآموختگا دانش نیدر ب یآموزش یرگذاریمؤثر بر تاث یهابرازش مدل عاملهای شاخص -72جدول 
 مقدار گزارش شده حد مطلوب شاخص

 136/1 نزدیك صفر ( RMR) ماندهامیانگین مجذور پس

 113/1 13/1زیر  ( SRMR) ماندهای استاندارد شدهمیانگین مجذور پس

 31/1 31/1 ( GFI) شاخص برازندگی

 31/1 31/1 ( NFI) شاخص نرم شده برازندگی

 31/1 31/1 ( NNFI) شاخص نرم نشده برازندگی

 31/1 31/1 ( IFI) شاخص برازندگی فزاینده

 31/1 33/1 ( CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 13/1 161/1 ( RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 

 
 دانش آموختگانهای شغلی سطوح چهارگانه كریك پاتریك بر كسب مهارت تأثیرمدل ساختاری  -2نگاره 

 ( Chi-Square=138/91, df=144, P-value=0/60412, RMSEA=0/061) مركز آموزش عالی امام خمینی
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 زادهیبه دست آمده توسط مقن جیبر نتابنا
 خشیاثرب، آموختگان درصد دانش 33تنها (، 1332)

را باالتر از حد متوسط  یكاربرد یعلمهای دوره
در مورد (، 2113) بادو قیكرده بودند. در تحق یابیزار

دانشكده  جویدانش 53 یآموزش یهاتیفعال یابیارز
مشخص شد كه  یدانشگاه گرانتالو اندونز اتیاضیر

 یتوانسته بودند محتوا یبه نحو مطلوب جویاندانش
شده را در عمل به كار ببرند و  ادگرفتهیمطالب 
را  یلیارائه شده در آن مقطع تحص یهاآموزش

 كردند.  یاثربخش معرف
 یساختار یهابه دست آمده از مدل معادله جینتا

 تأثیرگانه چهار یهاعامل نیمشخص كرد كه از ب زین
توجه به واكنش ، یآموزش یهاتیگذار در فعال

 یمشخص شدن اثربخش یبرا یمطلوب اریمع، رانیفراگ
 زین( 2114) پارسلووا قینبوده است. در تحق، یآموزش

آنان  یعملكرد شغل، رانیفراگ یریادگیزان یتوجه به م
از  یناش یو رفتار یتیشخص راتییط كار و تغیدر مح

 در یآموزش یسنجش اثربخش یارهایبه عنوان مع، آن
شناخته شده است. ( یآموزش عال) بلند مدتهای دوره
، قیج به دست آمده در تحقیتوجه به نتابا 

 دنشتر توان به منظور اثربخشمی ر رایز یشنهادهایپ
 مركز ارائه داد: یآموزشهای تیفعال

ت یوتق، قیبه دست آمده در تحق یهاافتهیبنابر( 1
ها درس یبه روز شدن محتوا، مركز یامكانات رفاه

 یو ارتقا، از بازاریران و نیاز فراگیمتناسب با ن
تواند یمگران، آموزش یو اخالق یعلم یهامهارت

 رانیدر بهبود واكنش و احساس فراگ یادیز تأثیر
 باشد.  هداشت، یآموزشهای نسبت به دوره

 یق مشخص كرد كه اثربخشیتحق یهاافتهی( 2
 د دانشیمركز امام از د یكاربرد-یعلم یهادوره

 شده یابیارز یمتوسط حد در مركز نیا آموختگان

 فلسفه به توجه با دارد ضرورت هیپا نیا بر. است
 تیترب - یآموزش یمركزها نیاگیری شكل

 توجه یعمل یهادرس به -جامعه در ماهر یهاكاردان
ه نین زمیكه در ا یمهارت آموزشگران، شود تریبیش

مورد  یبه طور جد، باشندمی تیمشغول به فعال
 یازهایو ن جویاندانشرد و بازخورد یقرار گ یابیارز

مشخص  یزمان یهاآنان در فاصله یو مهارت یآموزش
 شود.
 یمركزها یها و دستاوردهاتیموفق یمعرف( 3
 یمختلف علمهای نهیدر زم یكاربرد-یعلم یآموزش

به صورت  یشغل یهاو كسب مهارت ینیو كارآفر
تواند در جلب ، میهاشیانه و همایسال یهاكنفرانس

ن طور جذب یهم، یكنون یانجودانشزه یعالقه و انگ
واقع  رمؤث، اد شدهی ید در مركزهایجد جویاندانش
 شود.
 یابیگردد با توجه به نقش ارزیشنهاد میپ( 4

 یآموزش یهایها و كاستییدر رفع نارسا یاثربخش
ز به منظور یان نیدگاه كارفرمایالزم است د، مركز

كردن آموزش با سو هم بازار و یازهایمشخص شدن ن
 رد.یقرار گ یجامعه مورد توجه و بررس یازهاین

 هانوشتپی
دلیل استفاده از مصاحبه تلفنی به دلیل  -1

پراكندگی مكانی دانش آموختگان پس از دانش 
 .آموختگی بود

2- Shaaughnessy 
3- Zechmeister 
4- Reaction 
5- Learning 
6- Performance 
7- Results 
8- Interval of Standard Deviation from the 

Mean 

 
 

 هامنبع

كاربردی و عوامل مؤثر بر آن.  –های علمی التحصیالن دورهبررسی میزان اشتغال فارغ (.1331) م.، بستاكی
 گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی.

 .1-23، 161شماره ، رویكردهای ارزشیابی اثربخشی آموزش. مجله تدبیر (.1331) ن.، پور صادق
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ی گامی اساس( با تكیه بر ارزیابی درونی) مدیریت كیفیت (.1333) م.، و جمشیدی كوهساری، س. ع.، سیادت
فرهنگی و اجتماعی ایران. مجموعه مقاالت هشتمین همایش از ، در تحول آموزش عالی با هدف توسعه علمی

 .1-14، 1414ایران در افق ای چشم انداز جمهوری اسالمی های منطقهسلسله همایش
 جویاندانشآموزش كارآفرینی رویكردی كارآمد در جهت اشتغال  (.1332) س.، كیخواه، ب.، پورخسروی

  .11-25(، 1) 3اقتصادی و فرهنگی كار و جامعه. ، كشاورزی. ماهنامه اجتماعی
عالی علمی كاربردی كشاورزی نقد و بررسی نظام آموزش  (.1335) ا.، غ.ر. و میرزایی فیض آبادی، خوی نژاد
علوم ترویج و آموزش كشاورزی  نامهفصل .مطالعه موردی مجتمع آموزش جهاد كشاورزی خراسان :از نظر اشتغال

 .35 -36ص  (.1) 2 .ایران
 344مصوب جلسه  -های علمی كاربردینظام آموزش (.1313) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.

 تهران.، یشورای عالی انقالب فرهنگ
التحصیالن های موجود در جذب فارغبررسی چالش (.1336) ل.، و فكری، ع.، سوهانی دربان، س.، دهقان

دانشگاه ، . مجموعه مقاالت ششمین كنفرانس دوساالنه اقتصاد كشاورزی ایرانرشته كشاورزی در بازار كار
 فردوسی مشهد.

های موجود در جذب فارغ التحصیالن بررسی چالش( 1333) ل.، و فكری، ع.، سوهانی دربان، س.، دهقان
 مشهد.، 15-32، كشاورزی در بازار كار. سومین همایش كارآفرینی و بازار كار

 .12-23، 2، كارآفرینی نامهفصلشناسی ارزشیابی آموزشی. روش (.1333) ب.، ا. و روحانی، رحمانی
سنجش نگرش كشاورزان زعفران كار نسبت به تولید و توسعه كشت  (.1334) ا.، و كاخك، ح.، صدیقی

 .633-633(، 3) 36، زعفران و بررسی مسایل و مشكالت آن. مجله علوم كشاورزی ایران
 مدیریت آموزشی. دانشگاه سمنان. ارشدكارشناسینامه پایان (.1331) ا.، عیدی
 .2-1تدبیر.  نامهفصلهای آموزشی. سنجش اثربخشی دوره (.1331) ج.، و عبدالهی، م.ر.، پورعلی، ا.، عیدی

های آموزشی دانشكده فنی دانشگاه اهواز بر اشتغال دانش آموختگان. بررسی اثرات دوره (.1333) ا.، قره داغی
 .15-23، 133، مجله تدبیر

یران در كار با دانش ایمنی كارشناسان كشاورزی جنوب غرب ا (.1333) ع.، و سالمت، م.، بیژنی، ع.، كرمی
 .31-33(، 4) 1، ایماشین آالت كشاورزی. مجله مهندسی بهداشت حرفه

شغلی و موفقیت  مندی، توانوضعیت اشتغال (.1335) م.، و چیذری، غ.ر.، پزشكیراد، م.، محمدزاده نصرآبادی
ریزی پژوهش و برنامه نامهفصل. اربردی در بخش كشاورزیك - های عالی علمیآموزش دانش آموختگانشغلی 

 .13-33 (:1) 12در آموزش عالی. 
ارزشیابی پیگیری  (.1331) م.ر.، و بهبودی، ح.، علیپور، ا.، كندیقبان، م.، رجب بیگی، ش.، مقدس فریمانی

 های علمی كاربردی مراكز آموزش جهاد كشاورزی. گزاش نهایی طرح علمی كاربردی.التحصیالن دورهفارغ
ریزی كاربردی. مؤسسه پژوهش و برنامه-های علمیارزشیابی اثربخشی دوره (.1332) م.ح.، مقنی زاده

 تهران.، آموزش عالی
های بررسی رابطه آموزش (.1333) م.، و برنا، ا.، امینی، م.، آوخ كیسی، م.، یاسمی، م.، بیگیرجب، ن.، منفرد

هایی . گزارش ندانش آموختگانا اشتغال فارس بمراكز آموزش عالی علمی كاربردی علوم وصنایع شیالتی خلیج
 تهران.، كاربردی جهادكشاورزی–طرح تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی علمی 

  تهران.، آمار آموزش عالی ایران (.1335) ریزی آموزش عالی.مؤسسه پژوهش و برنامه
شغلی كاربردی در افزایش اثربخشی -ی علمیهاآموزشریتأثبررسی میزان  (.1331) ع.، نوروزی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه  (.ره) مطالعه مركز آموزش عالی امام خمینی، التحصیالن شاغلفارغ
 تهران.، آموزش عالی علمی كاربردی جهادكشاورزی
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Abstract 

Investigation the employment status of graduate in higher education institutes is one of the 

important and determine index in effectiveness of educational courses in order to promote the 

employment of the graduates. Therefore the purpose of this study was the effect of technician 

training courses of technical and vocational centers in job skills of graduates in Imam Khomeyni 

centers as the biggest educational centers in Jihad-e Agriculture. Target population included 

agricultural technician graduates in the five years period (N=355). For this purpose 170 graduates 

were selected by stratified random sampling method. Data was collected by a standard 

questionnaire from Kirk Patrick evaluation model in two sections: assessing employment status 

of graduate and determine the effectiveness of training courses in employment of graduates. 

According to the results of study 64% of graduates were employed. The results of the impact of 

training courses on scientific and vocational skills based on Kirk Patrick model (in four level 

reactions, learning level, job performance and graduates' behavior) indicated that reaction of 60 

percent of technician graduates in this center about training courses was medium to high. 91 

percent of graduates expressed that learning level in training coerces in this center was medium 

to high. Also, job performance among 56 percent of graduates was medium to high. Finally 69 

percent of graduates expressed that have more behavioral changes than those who were not 

trained. Results of structural equation modeling (SEM) indicated that except the reaction level, 

three other levels (learning, performance and behavior) had more roles in determining the 

effectiveness of training courses in this center. 

 

Index Terms: educational effectiveness, employment, applies science, agricultural graduates. 
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