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 آموزش مجریان دیدگاه از درسی ریزی برنامه کیفیت ارزیابی
 کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان

 ساختمان برقکار و صنعتی برقکار ۀحرف موردی: مطالعه
   1مسلمی ناهید   

 2موسوی علی

  چکیده
 ۀكلي برای گام اولين عنوان به برونی و درونی كارآيی نظر از درسی یها برنامه كيفيت تشخيص

 نيروی تربيت و ای حرفه و فنی آموزش نظام ريزان برنامه و گذاران سياست اندركاران، دست
 آموزش سازمان سوی از منتشره آمارهای اساس بر كه آنجائی از لذا است. اهميت زئحا انسانی

 بين در پرمخاطب یها حرفه از ساختمان برقکار و صنعتی برقکار كشور، ای حرفه و فنی
 ارزيابی به كه است آن پی در تحقيق اين است، بوده1393سال در سازمان اين كارآموزان

 روش بپردازد. ساختمان، برق و صنعتی برق یها رشته در مهارتی درسی یها برنامه كيفيت
 نوع نظر از و )پيمايشی( توصيفی ،اطالعات گردآوری ۀشيو نظر از پژوهش اين در تحقيق
 برقکار یها حرفه آموزشی مربيان ۀكلي را ژوهشپ آماری ۀجامع است. بوده كاربردی هدف

 تشکيل 1393 سال در كشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان در ساختمان برقکار و صنعتی
 تعداد اين است. هدش برآورد نفر 94 مورگان جدول اساس بر پژوهش اين ۀنمون حجم اند.داده

 پرسشنامه ،ها داده گردآوری زاراب شدند. انتخاب آماری ۀامعج بين از ساده تصادفی ۀشيو به
 با ،كشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان درسی یها برنامه عناصر مبنای بر ساخته محقق

 طريق از t آماری هایآزمون كمک به شده گردآوری هایداده است. بوده 79/0 آلفای ضريب
 وضعيت آمده تدس هب نتايج است. گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS آماری افزارنرم

  است. كرده ارزيابی مطلوب را برق ۀحرف در درسی ريزی برنامه
 

 .ای حرفه و فنی یها آموزش كيفيت، درسی، ۀبرنام :یکلید واژگان

                                                                                                              
   Email:  Nahidmoslemi@gmail.comای،             و حرفههای فنی  ريزی درسی آموزش . كارشناس برنامه1

 .ای كشور های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه مدير كل دفتر طرح و برنامه. 2
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 مقدمه
 و فنی هایآموزش به توجه بدون عام معنی به توسعه امروز فراصنعتی جهان در

 است هايیفعاليت انجام» ،یا حرفه و فنی هایآموزش .داشت نخواهد مفهوم ای حرفه
 و 2كارايی يا «دكن آماده كار و كسب و 1حرفه شغل، احراز برای را فرد تواندمی كه

 شرايط در ای حرفه و فنی یها آموزش ۀتوسع دهد. افزايش آن انجام در را وی توانايی
 حياتی امری توليد يندآفر به دهی شتاب ويژه به ايران، فرهنگ و اقتصاد برای كنونی
 ۀسرماي كلی طور به و تجهيزات افزايش و زيربنايی هایگذاری سرمايه زيرا است؛

 مورد كارآمد و اقتصادی نحو به يا و مانده بالاستفاده انسانی ۀسرماي بدون فيزيکی
  .گيردنمی قرار برداری بهره

 آن تغييرات و برون و درون از شناخت بدون نظام هر اصالح برای انديشی چاره
 ءارتقا و ساماندهی برای لذا است، مداوم ارزيابی معنای به اين باشد، نمی ذيرپ انجام

 آن ۀالزم كه آموزشی یها فعاليت از مستمر ارزيابی آموزشی نظام و آموزش وضعيت
 توسط گرايانه واقع راهبردهای ۀارائ و مطلوب شرايط شناخت موجود، وضعيت از اطالع

 مناسب روشی مهم اين صحيح اجرای د.كن می ضروری است، آموزش حقيقی متوليان
 نقاط و ها توانايی نيز و ها نارسائی مشکالت، شناخت بتواند كه طلبد می را ارزيابی در

 افزايش ،ها نارسايی رفع مشکالت، حل برای تالش ۀانگيز ايجاد همراه به را قوت
 تا دهد نويد دموجو امکانات و منابع از استفاده با قوت نقاط و ها توانمندی در كارآيی

 ريزی، برنامه و گرفته قرار زيربنا واقعی شکلی به مطلوب ۀآيند برای موجود وضعيت
 دكن حركت آموزش نظام اهداف تحقق افزايش جهت در نظام گذاری سياست و طراحی

 (.1384 )بازرگان،

 لهأمس بیان
 و فنی های آموزش به توجه بدون عام معنی به توسعه امروز فراصنعتی جهان در

 نيروهای در كيفی و عميق انقالبی فنی، - علمی انقالب داشت. نخواهد مفهوم 3ای حرفه
   است. آورده وجود به توليد های روش و انسانی نيروی در جمله آن از و توليد

                                                                                                              
1. Occupation 
2. Efficiency 
3. Technical & Vocational Education  and Training(TVET) 
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 احراز برای را فرد تواند می كه است هايی فعاليت  انجام» ای حرفه و فنی یها آموزش
 افزايش آن انجام در را وی توانايی و 2كارايی يا «دكن دهآما كار و كسب و 1حرفه شغل،
 همراه به وابسته علوم و تکنولوژی راستای در را ها مهارت كسب ها آموزش اين دهد.
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف های بخش در و شغل به مربوط خاص های دانش
   دهد. می ارائه

 ايران، فرهنگ و اقتصاد برای كنونی شرايط در ای حرفه و فنی های آموزش ۀتوسع
 و زيربنايی های گذاری سرمايه زيرا است؛ حياتی امری توليد يندآفر به دهی شتاب ويژه به

 بالاستفاده انسانی ۀسرماي بدون فيزيکی ۀسرماي كلی طور به و تجهيزات ،ابزار افزايش
 (.1390)خنيفر، يردگ نمی قرار برداری بهره مورد كارآمد و اقتصادی نحو به يا و مانده

 در ای حرفه آموزشی یها نظام ريزان برنامه هنوز كه ديگری ۀعمد یها چالش از يکی
 توانايی هستند، رو هروب آن با يافته توسعه كشورهای همانند توسعه حال در كشورهای

 و استانداردها زيستی هم و آهنگی هم منحصراً نه و تنيدگی، هم در مفهوم كردن عملياتی
 كار، دنيای و آموزش نظام ميان جدايی يا شکاف .است شغلی و آموزشی یاه ارزش

 از يکی و خورد می چشم به توسعه حال در كشورهای در همه از بيش ويژه به
 (.1382)نفيسی، كشورهاست اين در ای حرفه آموزش یها نارسايی ترين عمده

 ای، حرفه و فنی یها آموزش اثربخشی اصلی یها مالك از يکی شد بيان آنچه مطابق
 نتايج اما است، كار بازار موردنياز انسانی نيروی تربيت در ها آموزش اين توانمندی
 انسانی نيروی اند نتوانسته ای حرفه و فنی یها آموزش كه دهد می نشان تحقيقات
 یها چالش و مشکالت در توان می را امر اين علت ند.كن مينأت را كار بازار موردنياز

 درونی عوامل و نظام بيرونی عوامل بعد دو قالب در ای حرفه و فنی وزشآم نظام فعلی
 ای حرفه و فنی آموزش نظام فعلی مشکالت از يکی درونی بعد در كرد. بررسی نظام

 )پرند، است كار بازار فنی و مهارتی نيازهای مينأت در درسی یها برنامه ناتوانی كشور،
1392.)  

 گام اولين عنوان به برونی و درونی كارآيی نظر زا درسی یها برنامه كيفيت تشخيص
 و ای حرفه و فنی آموزش نظام ريزان برنامه و گذاران سياست اندركاران، دست ۀكلي برای

  است. اهميت زئحا انسانی نيروی تربيت

                                                                                                              
1. Occupation 
2. Efficiency 
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 ای حرفه و فنی آموزش سازمان سوی از منتشره آمارهای اساس بر ،ديگر سوی از
 اين كارآموزان بين در مخاطب پر یها حرفه از ساختمان کاربرق و صنعتی برقکار كشور،
 یها برنامه كيفيت ارزيابی با كه است آن پی در تحقيق اين بنابراين، است. بوده سازمان
 شناسايی را آنها ضعف نقاط ساختمان، برق و صنعتی برق یها رشته در مهارتی درسی

 .كند

 تحقیق نظری چارچوب
 درسی برنامه مفهوم
 كسب و رشد برای زمينه ۀكنند فراهم و اطالعات ۀدهند انتقال عنوان هب درسی های برنامه

 درسی، ۀبرنام ۀكلم برخوردارند. زيادی بسيار اهميت از دانش، ساختن و ها مهارت
 راهی معنای به currere التين ۀكلم از لغت نظر از و است "curriculum" ۀواژ معادل

 وظايفی يا موانع برخی يا مسير يک بر تصور اين است. شده گرفته ،شود طی بايد كه
 و آغاز دارای كه يیها مقوله يعنی كند. می پيدا غلبه هاآن بر فرد هر كه كند می داللت
   (.8 :1381 )ملکی، شود منتج هاآن از يیها هدف بايد و است انجام
 از است عبارت درسی ۀبرنام» كند: می اشاره درسی، ۀبرنام تعريف در "دال رونالد"
 و معلومات مدرسه، نظارت تحت يادگيرندگان آن، طريق از كه رسمی جريان و محتوا

 نظام و نگرش يا و گيرند می فرا را ها مهارت يا آورند می دست به را فهم و درك ۀشيو
 .(1380 تاجی، عابدی،) «دهند می تغيير را خود ارزشی
 تفصيلی ۀبرنام كه آنجا تا ت،اس يافته گسترش درسی ۀبرنام مفهوم اخير های سال در

 مورد در پيشنهاداتی آموزشی، وسايل انواع يادگيرنده، يادگيری های فعاليت كليۀ
 )مشايخ، «است شده شامل را برنامه اجرای شرايط و يادگيری -ياددهی راهبردهای

1380.) 

 درسی ۀبرنام عناصر
 آنها مناسب هماهنگی و تركيب كه اند شده تشکيل عناصری از درسی یها برنامه معموالً

 مختلف متفکران كند. می تضمين را درسی ۀبرنام يک فقيتوم يکديگر كنار در
 "فيرسين" نمونه عنوان به .دارند درسی ۀبرنام عناصر ۀدربار را مختلفی یها ديدگاه
 له،أمس شناسايی شامل كه داندمی ای حلهمر يازده فرآيند يک را درسی ۀبرنام عناصر

 حل، راه تصويب حل، راه بهترين انتخاب ،ها حل راه جوی و جست له،أمس تشخيص
 اين .كندمی معرفی آموزشی ۀبرنام اثربخشی ارزشيابی و كاركنان راهنمايی و هدايت
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 یها روش يادگيری، یها فعاليت محتوا، هدف، :از عبارتند زايس ديدگاه از عناصر
 هدف، بيان شامل عناصر ناي بوشامپ ديدگاه از و درسی ۀبرنام اجرای و ارزشيابی

 باشد.می ارزشيابی و كاربرد محتوا،

 ،چرايی يا منطق عنصر ده در را درسی ۀبرنام عناصر كالين الگوی اساس بر اكر
 ،زمان ،مکان ،بندی گروه ،منابع و مواد ربی،م نقش ،يادگيری فعاليت ،محتوا ،مقاصد

 اصلی نقش یيچرا و طقمن كه آنجا از .دهدمی قرار توجه مورد ارزيابی و سنجش
 ناميده درسی ۀبرنام عنکبوت تار عنوان به آرايش اين كندمی ايفا را درسی ريزی برنامه

 (.1388 واجارگاه، )فتحی شودمی

 كليدی عناصر عنوان هب توانند می ذيل عناصر كه گفت توان می بندی جمع يک در اما
 -يادهی راهبردهای ،ها فهد :از دنعبارت گيرند قرار نظر مد درسی ۀبرنام هر در

 )مشايخ، ارزشيابی و درسی ۀبرنام محتوای ،آموزشی مواد و ها رسانه وسايل، يادگيری،
 آموزشی استانداردهای ۀواژ از اغلب كشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان در (.1380
  شود. می استفاده درسی یها برنامه معادل

  1آموزش استاندارد
  .است شغل استاندارد در موجود یها شايستگی به رسيدن برای يادگيری ۀنقش

 قالب در كه را آموزشی ۀدور يک اجرای برای نياز مورد یها حداقل آموزشی استاندارد
 از ای مجموعه آموزشی، استاندارد كند. می تعيين شود، می مطرح استاندارد اصلی اركان
  مواد، تجهيزات، ،نگرش مهارت، توانايی، دانش، شامل كه است آن مراحل و كارها
 و درسی ۀبرنام متخصصان را آن یگبسند و كفايت كهاست  عملکرد معيار و ابزار

 نگرش و مهارت دانش، از ای مجموعه آموزشی، استاندارد .كنند می تعيين آموزشی
 شرايط آموزشی سيستم بايد كه است شغل استاندارد در مندرج یها شايستگی بر مبتنی

 ند.شو می تدوين 2شغل استاندارد اساس بر ها استاندارد اين رد.آو فراهم را آن آموزش
 ثرؤم عملکرد برای نياز مورد یها توانمندی و ها شايستگی مشخصات شغل، استاندارد

 نيز ای حرفه استاندارد موارد از بعضی در و گويند می شغل استاندارد را كار محيط در
 كارهای و شغل اصلی وظايف از ای مجموعه واقع در شغلی استاندارد شود. می گفته

                                                                                                              
1. Traininng Standard  
2. Job Stsndard 
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 برابر كارها و وظايف اين انجام ۀعهد از بايد شغل آن در شاغل كه است آن به مربوط
 و گی بسنده و شده حاصل نيازسنجی فرآيند در وظايف مجموعه اين برآيد. استاندارد

 (.1390 همکاران، و )خنيفر كنند می تعيين ای حرفه خبرگان را آن كفايت

 ونیدر کیفیت

 ترين مهم از كيفيت بهبود گفت توان می و گرفته قرار امور اغلب رأس در امروزه كيفيت،
 در شده انجام اقدامات (.1380)ادوارد، است رو هروب آن با مؤسسه هر كه است وظايفی

 از متفاوت نوع يا بعد دو بين تميز به گوناگون، سساتؤم در كيفيت مفهوم تبيين ۀزمين
 ارزشيابی و (IQE) درونی كيفيت ارزشيابی عنوان با آنها از كه است شده منجر آن

 (.1389 )ربيعی، شود می برده نام (EQE) بيرونی كيفيت
 یها لفهؤم و عناصر وضعيت و مطلوبيت بررسی درونی، كيفيت ارزيابی از منظور

 ارزيابی از منظور حال عين در و معين و مفروض اهداف تحقق جهت در آموزشی نظام
 مالی( و مادی )انسانی، منابع به باتوجه معين یها هدف به دستيابی ميزان بيرونی، كيفيت

 در درسی ۀبرنام درونی كيفيت ارزيابی است؛ آموزشی سساتؤم برای دسترس در
 و گرفته قرار ارزيابی و توجه مورد برنامه یها رسالت و اهداف درونی، ارزيابی فرآيند
  شود. می سنجيده نظر مورد اهداف به نسبت عوامل، يا برنامه تحقق و دستيابی ميزان

 اندازه چه تا كه دهد می نشان ارزيابی مورد نظام اندركاران دست به ارزيابی نوع اين
 بهبود و اهداف به رسيدن برای يیها برنامه چه و دارند فاصله مطلوب وضعيت با

 كند می فراهم را طیبرا درونی ارزيابی ،طرفی از گيرد؛ قرار توجه مورد بايستی كيفيت
 دستيابی راه در تا دهد می امکان آموزشی ۀمجموع به و شده تصوير آموزشی كيفيت كه
 باز سازمان در توسعه ۀبرنام ايجاد برای را راه و كنند تالش خود مدت بلند اهداف به

 ،اه برنامه آن طريق از كه دارد يیها برنامه بر فراوان تأكيد درونی ارزيابی دارند. نگاه
 آن و شود می معين آموزشی مجموعه ضعف و قوت نقاط و اهداف جايگاه، مأموريت،
 )ربيعی، كند  می اتخاذ را مفيدی یها روش خود، كيفيت بهبود و تضمين برای مجموعه

1389.) 

 تحقیق االتؤس
 است؟ ميزان چه آن عناصر به توجه با برق حرفه درسی یها برنامه مطلوبيت ميزان
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 شناسی روش
 و 2پيمايشی نوع از 1توصيفی روش از بررسی مورد اهداف و موضوع به توجه با

  .است شده گرفته بهره ای كتابخانه و اسنادی روش از همچنين

 آوری جمع با تا است بوده صدد در كه چرا ؛است توصيفی موردنظر پژوهش
 و مسائل شناسايی و توصيف به درسی یها برنامه مورد  در كامل و جامع اطالعات

 دست هب نظر از تحقيق اين لحاظ همين به و بپردازد درسی یها برنامه در جاری شرايط
 تحقيقات انواع ميان ازاست.  توصيفی تحقيقات ۀزمر در موردنياز یها داده آوردن

 در پيمايشی های پژوهش زيرا .است پيمايشی تحقيقات جزء حاضر تحقيق توصيفی،
 ديگری اشخاص يا مربيان و فراگيران از روهیگ از اطالعات آوری جمع شامل آموزش

 اطالعات اين تحليل و تجزيه و هستند مرتبط آموزش فرآيند با نحوی به كه است
 همکاران، و زاده )ابراهيم باشد می آموزشی مهم مسائل حل يا ساختن نروش منظور به

 هب و كاربردی تحقيقات نوع از هدف اساس بر حاضر پژوهش عبارت يک در .(1383
 دارد. قرار پيمايشی توصيفی تحقيقات ۀزمر در اطالعات آوری جمع لحاظ

 آماری ۀنمون و جامعه
 سازمان در ساختمان برق و صنعتی برق یها رشته در آموزشی مربيان ۀكلي آماری ۀجامع

 از نفر 94 تحقيق آماری ۀنمون باشد. می1393 سال در كشور ای حرفه و فنی آموزش
  .تندهس سازمان اين مربيان

  ها یافته
 ۀدرج ساختمان كار برق ۀرشت دو در  درسی ريزی برنامه ۀمقايس و وضعيت بررسی برای

 مربی 42 مجموع، در آموزش مجريان و مربيان ديدگاه از ،2 ۀدرج صنعتی  كار برق و 2
 نظرات و دادند كامل پاسخ پرسشنامه به صنعتی برقکار مربی 52 و ساختمان كار برق
 برای كردند. بيان درسی ۀبرنام ارزيابی برای شده مشخص های  شاخص به راجع را خود

 بررسی ها داده بودن نرمال ابتدا رشته، دو اين در درسی ريزی برنامه وضعيت بررسی
 ذيل آماری های فرض و شد اجرا اسميرونف كلموگروف آزمون منظور اين به شد.

 شد: ايجاد

                                                                                                              
1. Descriptive 
2. Survey 
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 كند. می پيروی نرمال توزيع از ها داده صفر: فرض  
 كند. نمی پيروی نرمال توزيع از ها داده يک: فرض 

 است. شده بيان 1 ۀشمار جدول در اسميرونف كلموگروف آزمون نتايج
 

 ها داده بودن نرمال بررسی برای اسمیرونف کلموگروف آزمون نتایج( 1) جدول
 معناداری ضريب K-S آماره منفی تفاوت مثبت تفاوت ميانگين بعد

 012/0 595/1 -164/0 097/0 77/2 آموزش زمان
 811/0 638/0 -066/0 041/0 02/3 آموزشی محتوای
 468/0 849/0 -088/0 054/0 27/2 آموزشی تجهيزات

 114/0 197/0 -124/0 074/0 76/2 كار بازار نياز به توجه
 
 معناداری ضريب آموزش زمان بعد بجز ابعاد، تمامی برای آزمون، نتايج به توجه با
 صفر فرض درصد 95 اطمينان سطح در نتيجه، در است. 5/0  خطای سطح از ربيشت
 تجهيزات آموزش، محتوای بعد سه در ها داده گفت توان می بنابراين، شود. می تأييد

 از آنها وضعيت بررسی برای و كنند می پيروی نرمال توزيع از كار بازار نياز و آموزشی
 برای ،ندارند نرمال توزيع ها داده كه شرايطی در شود. می استفاده استودنت تی آزمون
 ناپارامتريک های آزمون از درسی ريزی برنامه بودن مناسب های شاخص وضيعت بررسی
  شود. می استفاده
 و ندارد نرمال توزيع 05/0 از كمتر معناداری ضريب با آموزشی زمان بعد اينجا، در
 اين در شد. گرفته كار به ای جمله دو ناپارامتريک آزمون بعد اين وضعيت بررسی برای

 طور به ليکرت ای چهارگزينه طيف در كه افرادی :شدند تقسيم گروه دو به افراد آزمون
 و مثبت جهت باشند، داده خوب و عالی امتياز جهت نظر مورد شاخص به متوسط
 ضعيف و متوسط امتياز كه افرادی و دهد می نشان را شاخص مناسب وضعيت و موافق

 اين به دهند. می نشان را شاخص نامناسب وضعيت و مخالف و منفی جهت باشند، داده
 برای آزمون مورد احتمال مقدار عبارتی، به شد. ايجاد زير آماری های فرض منظور
 :شود می محاسبه زير های فرض صورت به (P) گروه هر مشاهده نسبت

H0: P≤0.5 
H1: P>0.5 

 است. شده محاسبه ليکرت ای چهارگزينه طيف در 4/2 نسبت محاسبه با 5/0 عدد
 نظر از ريزی برنامه بودن مناسب مورد در موافق نظر ها پاسخ چهارم دو يعنی كه

 است. شده بيان 2 ۀشمار جدول در آزمون اين نتايج دارند. بحث مورد های شاخص
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 آموزش زمان بعد وضعیت بررسی برای ای دوجمله آزمون نتایج( 2) جدول

 تعداد گروه بعد
 نسبت
 شده مشاهده

 نسبت
 آزمون

 ضريب
 معناداری

 انمز
 آموزش

 20/0. 19 منفی ديدگاه
5/0 00/0 

 80/0 75 مثبت ديدگاه

 
 سطح  از كمتر معناداری ضريب آموزش زمان بعد در شود، می مشاهده كه طور همان

 نظر از بعد اين بنابراين، شود. می رد صفر فرض بنابراين، است. 05/0 خطای
 وضعيت در 2 ۀدرج صنعتی برق و 2 ۀدرج ساختمان كار برق ۀرشت دو در گويان پاسخ

 بعد اين نظر از كه كردند بيان گويان پاسخ كل از درصد 80 همچنين، دارد. قرار مطلوب
 تبديل آموزشی، استاندارد محتوای با نظری آموزش زمان تناسب شاخص سه شامل كه

 زمان تناسب و مدت كوتاه شايستگی داردهایاستان به بلندمدت شغلی آموزش استاندارد
 وضعيت در آموزشی ريزی برنامه .است آموزشی استاندارد محتوای با عملی آموزش
 است. نامناسب بعد اين نظر از ريزی برنامه دارند اعتقاد درصد 20 و دارد قرار مطلوب

 در زشآمو زمان بعد نظر از آموزشی ريزی برنامه گرفت نتيجه توان می مجموع، در
  دارد. قرار مناسب وضعيت

 شامل ديگر بعد سه داد نشان اسميرنوف كلموگروف آزمون جينتا اينکه دليل به
 بررسی برای .دارند نرمال توزيع كار بازار نياز و آموزش تجهيزات آموزشی، محتوای
 زير آماری های فرض منظور اين به شد. اجرا استيودنت تی آزمون بعد سه اين وضعيت

 شد: ايجاد
 وجود معنادار تفاوت نظر مورد بعد ميانگين و مفروض ميانگين بين صفر: فرض 
  ندارد.
 وجود معنادار تفاوت نظر مورد بعد ميانگين و مفروض ميانگين بين يک: فرض 
  دارد.

 مقادير گرفت. قرار مدنظر مبنا عدد عنوان به ليکرت ای گزينه چهار طيف در دو عدد
 مدنظر آموزش ريزی برنامه مورد در مجريان مساعد نظر عنوان به مقدار اين از باالتر
 از درسی ۀبرنام بودن نامناسب به اعتقاد عنوان به آن از تر پايين و 2 مقادير و گرفت قرار

 است. شده بيان 3 ۀشمار جدول در آزمون اين نتايج شد. گرفته نظر در مجريان ديدگاه
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 ابعاد تیضعو یبررس یبرا یآزمون ت جی(. نتا3جدول )
 2 تی= مفروض مقدار

 تفاوت %95 اطمينان سطح بعد
 ميانگين

 ضريب
 معناداری

 درجه
 آزادی

 تی آماره
 پايين حد باال حد

129/1 913/0 021/1 00/0 93 671/18 
 محتوای
 آموزش

407/0 124/0 265/0 00/0 93 731/3 
 تجهيزات
 آموزشی

 كار بازار نياز 501/12 93 00/0 761/0 640/0 881/0
 

 05/0 از كمتر چون كه آمد دست به صفر با برابر معناداری ضريب ابعاد ۀهم در
 با حاصله ميانگين نظر مورد بعد سه هر در بنابراين، شود. می رد صفر فرض است،

 باالو كران بعد سه هر در كه آنجا از دارد. معنادار تفاوت (2)عدد مفروض ميانگين
 در است. بيشتر 2 عدد از نظر مورد بعد ميانگين دارد، رقرا مثبت ۀمحدود در پايين
 مجريان ديدگاه از كار بازار نياز و آموزشی تجهيزات آموزش، محتوای بعد سه در نتيجه
 است. مناسب آموزشی ريزی برنامه

 كار برق ۀرشت دو در مجريان ديدگاه از درسی ريزی برنامه ابعاد وضعيت ۀمقايس برای
 كه شد اجرا مستقل جوامع تی آزمون ،2 ۀدرج ساختمان كار برق و 2ۀ درج صنعتی

 است. شده بيان 4 ۀشمار جدول در آن نتايج
 

 وضعیت ابعاد ۀمقایسنتایج آزمون تی برای (. 4)جدول 
 ها ميانگين برابری آزمون ها واريانس برابری آزمون 

 سطح بعد
 داری نیمع

 درجه نتيجه
 آزادی

 سطح
 داری معنی

 نتيجه

 ها واريانس برابری 131/0 موزشآ زمان
 شود می پذيرفته

 معنادار تفاوت 379/0 92
 ندارد. وجود

 محتوای
 469/0 آموزش

 ها واريانس برابری
 شود. می پذيرفته

92 773/0 
 معنادار تفاوت
 ندارد. وجود

 تجهيزات
 آموزشی

 ها واريانس برابری 732/0
 شود. می پذيرفته

 معنادار تفاوت 819/0 92
 د.ندار وجود

 ها واريانس برابری 821/0 كار بازار نياز
 شود. می پذيرفته

 معنادار تفاوت 847/0 92
 ندارد. وجود
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 ابعاد ۀهم برای معناداری ضريب  ها واريانس برابری آزمون در اينکه به باتوجه
 نظر در برابر ها واريانس درصد 95 اطمينان سطح در نتيجه، در .است 05/0 از تر بزرگ
 ود.ش می گرفته
 جامعه، دو یها واريانس برابری فرض با ،ها ميانگين برابری برای تی آزمون در

 تمامی در درصد 95 اطمينان سطح در نتيجه، در است. 05/0 از بيش معناداری ضريب
 در آموزشی ريزی برنامه بودن مناسب مورد در مجريان نظرات بين معناداری تفاوت ابعاد

  نشد. مشاهده 2 ۀدرج صنعتی كار برق و 2 ۀدرج ساختمان كار برق ۀرشت دو

  گیرینتیجه و بحث
 برق و صنعتی برق یها حرفه در درسی یها برنامه كيفيت ارزيابی خصوص در

 نگرفته صورت مستقلی تحقيق ای حرفه و فنی یها آموزش مجريان ديدگاه از ساختمان
 آموزش، توایمح آموزش، زمان ابعاد در كه دهد می نشان تحقيق اين نتايج است.

 مورد در مجريان نظرات بين معناداری تفاوت كار بازار نياز و آموزشی تجهيزات
 كار برق و 2 ۀدرج ساختمان كار برق ۀرشت دو در آموزشی ريزی برنامه بودن مناسب
 یها برنامه كيفيت افزايش راستای در بنابراين، است. نشده مشاهده 2 ۀدرج صنعتی
 بازار نياز اساس بر درسی یها برنامه بازنگری با .شود می هادپيشن حرفه دو اين در درسی

 به آموزشی امکانات و تجهيزات بحث به ويژه توجه و آموزش زمان كردن تر كوتاه كار،
 يافت. دست حوزه اين در تر مطلوب كيفی سطح
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