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 و یفن آموزش مراكز انيمرب یها تيصالح ۀعوامل سازند تشخيص

 تهران شهر یا حرفه
 *زاده عليرضا حاتم

 **دكتر عباس خورشيدي
 ***دكتر اميرحسين مهديزاده

 چکيده
 اي حرفهي مربيان مراكز آموزش فني و ها صالحيت ۀهدف اين پژوهش تشخيص عوامل سازند

هرا  هكاربردي و از نظرر ررردآوري داد  ، ز نظر هدفپژوهش اانجام اين روش  .استشهر تهران 
 مراكرز مربيران   ۀكلير اين پرژوهش را نيرز   آماري  ۀجامع. استپيمايشي مقطعي توصيفي از نوع 

اند.از آنجايي كه در انجام تحليل عاملي اكتشافي نيراز   اي تهران تشكيل داده آموزش فني و حرفه
مربي شاغل در مراكز آموزش فني و  093ز در اين پژوهش نيز ا ،آزمودني است 053به حداقل 

سراخته اسرتفاده    محقر   ۀمورد مطالعه و پاسخگويي به پرسشرنام  ۀتهران به عنوان نمون اي حرفه
 دهد  مينشان  ها ( نمونه به حد كفايت بوده است. يافتهKMO) شده است كه بر اساس شاخص

شرده   هشت عامل استخراج ۀيپا بر اي حرفهمربيان فني و ۀ ي سازندها درصد صالحيت 746/63
ي مرديريت و  هرا  اين هشت عامرل بره ترتيرا برا عنراوين مهرار        .شود از پرسشنامه تبيين مي

مطالرا درسري     ۀريزي تدريس و عرض برنامه ،هاي طراحي مهار ،  سازماندهي محيط يادريري
ي مرتبط ها ، مهار  و تفكر  ميي مفهوها مهار ،  هاي پايه و اساسي ، مهار  در كالس و كارراه

ي هرا  هراي شخيريتي و مهرار     و ويژري ها ي ارتباطي، مهار ها با دنياي كسا و كار، مهار 
ي مرديريت و  ها اند. نتايج بيانگر اين است كه از اين ميان عامل مهار  رذاري شده ارزشيابي نام

درصرد از بيشرترين اهميرت و عامرل      880/88برا ضرريبي معراد      سازماندهي محيط يرادريري 
 درصد از كمترين اهميت برخوردار بوده است.   44/0ي ارزشيابي با ضريبي معاد  ها  مهار
 

اي، تحليرل   اي، سرازمان آمروزش فنري و حرفره     صالحيت، مربي فني و حرفره  :كليدی واژگان
   .عاملي اكتشافي

                                                                                                                   
 Email: ahatamzadeh@yahoo.com،                                                           كارشناس ارشد مديريت آموزشي *

 .رروه علوم تربيتي ،ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهرئعضو هي **

 .رروه علوم تربيتي ،زاد اسالمي واحد اسالمشهرت علمي دانشگاه آئعضو هي ***
 84/39/90تيويا نهايي:              33/36/90دريافت مقاله: 
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 مقدمه
 و كارآمد يانسان يروين از يمند بهره سازمان، در تيفيك نيتضم ياساس يمبان جمله زا

 ،يزير برنامه امر يمتول عنوان به يانسان يروين. است مناسا يفيك يها شاخص با رهخب
 اهداف شبرديپ در يتياهم پر نقش كنتر ، و نظار  ،يرهبر و تيهدا ،يسازمانده

 تيموقع در يانسان يروين فرد به منحير گاهيجا و تياهم. كند مي فايا سازمان يمتعال
 به يرقابت تيمز ۀمقول در كه دارد مي آن بر ار ينظر صاحا هر سازمان هر يرقابت

 ساير برخالف كه چرا ؛شود نگاه يسازمان ۀيسرما نيتر ارزش با عنوان به يانسان يروين
 تنها بلكه نيافته كاهش و مستهلك ،كردن ميرف با اينكه بر عالوه سازماني منابع

 تجربه با بلكه نشده مستهلك كردن ميرف با هررز و است فزاينده كه است اي سرمايه
 دشو مي ها سازمان بيشتر و بهتر عملكرد موجا ،دكن مي كسا كه مهارتي و
 .(8060  نژاد، ييرضا)

 ياجتمراع  رفاه و كار تعاون، وزار  به وابسته كشور يا حرفه و يفن آموزش سازمان
 و يمترول  عنروان  هبر  يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتياد ۀتوسع پنجم ۀبرنام قانون براساس زين

 و صرنعت  ،يكشراورز  يهرا  بخرش  در مرد   كوتراه  يا حرفه و يفن يها آموزش يرمج
 يها آموزش ۀنيزم در كشور يآموزش دستگاه نيرتريفرار كه سازمان نيا .8است خدما 
 در شرده  نيري تع يهرا  هردف  بره  يابيدست خود فيوظا ۀطيح در كوشد مي ،است يمهارت
 و دهرد  توسرعه  را خود يها تيفعال ر،كا بازار ازين رفع تا و سازد ممكن را ياساس قانون
 با را نيشاغل مهار  دكن مي يسع است و داشته ديكأت زين آن يفيك ۀجنب بر حا  نيع در

 هرايي  فعاليرت  انجرام  ،اي حرفه و فني هاي آموزش ،عبارتي به .سازد همگام روز فنّاوري
 و كارايي يا كند آماده كاري و كسا و حرفه ،شغل احراز براي را فرد تواند مي كه است

 راسرتاي  در را هرا  مهرار   كسا ها آموزش اين .دهد افزايش آن انجام در را وي توانايي
 مختلرف  هراي  بخش مشاغل به مربوط خاص هاي دانش همراه به وابسته علوم و فنّاوري
 را سازمان نيا يياجرا يقوا نيثرترؤم و نيتر مهم اما .دهد مي ارائه اجتماعي و اقتيادي

 سيتردر  كره  اسرت  يفررد  يمرب ،واقع در .دهند مي ليتشك سازمان نيا يشآموز انيمرب
 دير با يا حرفره  و يفنر  آمروزش  يمرب ،يعبارت به .دارد عهده هب را يعمل و ينظر دروس
 الزم .باشرد  داشته ميتعل تحت كارآموزان به را يتخيي دانش و ها مهار  انتقا  قدر 

 يآموزشر  مركرز  733 از شيبر  يدارا ،يدولت بخش در فقط سازمان، نيا كه است ذكر به

                                                                                                                   
 .جمهوري اسالمي ايران ۀپنجم توسع ۀ. قانون برنام 8
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 هرر  در يمرب كي حداقل و مركز هر در فعا  يآموزش كارراه 7 نيانگيم طور به كه است
 نجاسرت يا در پرژوهش  موضوع ضرور  .هستند خدما  ارائه حا  در يآموزش كارراه

 اي حرفره  و فنري  آموزش سازمان مربيان عملكرد بهبود در ثيررذارأت عوامل شناسايي كه
 ۀاولي يها پژوهش اساس بر .باشد آموزشي كيفيت تضمين و ارتقاء براي مبنايي واندت مي

   .8است نشده پيگيري مستند و علمي شكل به كنون تا موضوع اين ررفته صور 
 يها نگرش و ها مد  اساس بر مختلف يكشورها در 3صالحيت تيريمد نظام
 ۀاستفاد مورد يستگيشا مد  از يا شده رفتهيپذ جامع فيتعر .اند شده بنا يمختلف
 ،ها مهار  ،ها يستگيشا از يا مجموعه را آن كه است انگلوساكسون يكشورها رانيمد

 و اثربخش عملكرد انيم كه دانند مي نيمع يها يژريو اي و رفتار نگرش، دانش،
 يكل طور به صالحيت .(3388 نگ،يكال و تياسم) كند مي جاديا زيتما راثربخشيغ

 در شده اندوخته دانش ارتباط و استفاده آوردن، فراهم در فرد ييتوانا وانعن به تواند مي
 ،همچنين. (8087 )كرمي، شود فيتعر ينيب شيپ رقابليغ و متنوع ده،يچيپ يها تيموقع
 با ارتباط در را يرفتار  ميعمو يستگيشا 89 ،(3336) 0ژيا از نقل به سياتزيبو

 تيريمد و هدف) رروه 5 به و ييناساش متوسط حد از باالتر يتيريمد يعملكردها
 (ردستانيز تيهدا و گرانيد بر تمركز ،يانسان منابع تيريمد ،يرهبر ،ياتيعمل
 .است كرده يبند طبقه

 .است ررفته قرار يبررس مورد مختلف ابعاد از دانشمندان از سوي 4تيصالح مفهوم
 كرديرو در كه اند داشته انيب (8998) ررها  از نقل به (3388) نگيكال و تياسم

 از را آنها كه آنچه نييتع و ثرؤم شغلي عملكردهاي موف  ۀمشاهد تياهم بر ييرفتارررا
  كلند مك توسط كرديرو نيا .دارند كيدأت ،كند مي تفكيك خود موف  كمتر انيهمتا

 كرد،يرو نيدوم .افتي تكامل  بر مك يه مشاوره شركت توسط و شد شناسايي
 دو عمومي يها شايستگي معتقداست ررها .است تيصالح ييشناسا در  ميعمو كرديرو
 و تيصالح تر رسترده يها رويكرد يرو بر ميمستق توجه او ، :دارند مهم اريبس يژريو

 چوب چهار به تيصالح ،يعبارت به .هستند حساس كار محتوايي را ييتغ به آنها دوم،
 چوب چهار يك در شتريب بخش، نيا در ت،يصالح .دارد بستگي كار محل محتواي و

 اختياص مناسا و ويژه كار كي به چوب چهار اين كه شود مي فيتعر يكل عملكرد

                                                                                                                   
 www.irantvto.ir: اي كشور سايت رسمي سازمان آموزش فني و حرفه .8

2. Competence 
3. Xia 

 .تگي در اين پژوهش يكسان در نظر ررفته شده استمفهوم صالحيت و شايس. 4
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 منابع ۀهم شامل را تيصالح ،يشناخت كرديرو در .(3388 نگ،يكال و تياسم) دارد
 يابيدست و دانش كسا به منجر و شده استفاده افراد اصلي فيوظا در كه دانند مي يذهن
  .شود مي خوب عملكرد به

 ،توانرا  پرذيرش،  قابرل  كننرده،  كفايرت  سرزاوار،  درخور، عنوان به لغت در صالحيت
 ارتبراط  و اسرت  شرده  مطرر   غيرره  و خراص  حرفره  بره  شدن وارد براي كافي آمادري
 اكسررفورد، فرهنررگ .(8066 )دهخرردا، دارد حرفرره آن در رررواهي داشررتن بررا  ميمسررتقي

 تعريرف  وظيفره  يرك  انجام رفيتظ و توانايي قدر ، عنوان به را صالحيت يا شايستگي
 (8،3338)پاتاناكو  كند مي

 يها تيقابل گريد و دانش از استفاده ييتوانا عنوان به ار صالحيت (3330) رروبان
 نقش عملكرد اي و هدف تحق  مشخص، ۀفيوظ يكارا و موف  انجام يبرا ازين مورد
 تخيص، دانش، شامل ها يستگيشا نيا .كند مي فيتعر كار و كسا نديفرا در يخاص

 آنها .هستند رهيغ و ها ارزش ،ها زهيانگ باورها، ،يرفتار و يشخي يها يژريو ،ها مهار 
 .كنند مي فايا يكار يندهايفرا در افراد كه هستند ييها نقش از يرفتار ۀنيشيپ عمل در

 يك عنوان )به نگرش ،مهار  دانش، ۀمجموع از عبار  را صالحيت (8089) اسمعيلي
 ،شود مي ررفته كار به كار الزاما  با انطباق در كاركردي يا اي وظيفه انجام براي كه كل(
 نوع به توجه با صالحيت يها لفهؤم كه دارد وجود امكان اين ررا(. كاربرد نگاه) داند مي

 باشد. متفاو  آن صالحيت سطح و حرفه
 از نقل به ،الستروم) ،يفن و  ميعل اصطالحا   ميسردرر از يريجلور يبرا 

 يستگيشا ،يو نظر از .كند مي زيمتما احراز طيشرا از را يستگيشا (3338، پاتاناكو 
 دارد يانسان منابع اي يانسان ۀيسرما از ينوع» به اشاره كه است كارمند كي از ينگرش
 كي الزاما » عنوان به احراز طيشرا كه يحال در «شود يور بهره به ليتبد تواند مي كه

 .شود مي فيتعر («يشغل) يركا فيوظا از يخاص سطح

 برا  كره  اسرت  شرخص  كير  يرير اندازه قابل يژريو ،يستگيشا از گريد يفيتعر در
 يجر » ۀمشراور  مركرز  .است مرتبط خاص فرهنگ و سازمان شغل، در اثربخش عملكرد

 و هررا مهررار  دانررش، از يا مجموعرره از متشرركل را يتيريمررد يهررا يسررتگيشا «ان يجرر
 را محولره  فيوظرا  آنها به اتكا با بتواند ريمد كه است كرده فيتعر ها زهيانگ و ها ييتوانا

 مرور   سند در اروپا ونيسيكم (.8087 كرمي، از نقل به رروپ )هي دهد انجام يخوب هب
 راهبررد  از يبانيپشت يبرا يا حرفه تيترب و آموزش يهمكار در ديجد عزم " 33830709

                                                                                                                   
1. Patanakul 
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 برا  يا حرفره  تير ترب و آمروزش  يسراز  مردرن  در را انيمرب و معلمان نقش "اروپا 3333
 ياتير ح اريبسر  را ياجتمراع  گاهيجا و يا حرفه ۀتوسع استخدام، يچگونگ به ويژه تمركز

 يهرا  آموزش در تيفيك بهبود و نيتضم ياصل عوامل از يكي ،سند نيا در .دارد مي انيب
 انير مرب و معلمران  يبررا  تيصرالح  و يستگيشا چارچوب كي جاديا را يا حرفه و يفن

 يبررا  يا برنامه تاكنون سازمان ايآ فا يتوص نيا با (.8089 ،يلياسمع) است كرده يمعرف
 ياساسر  ۀلئمسر  ،نيبنابرا است؟ داشته يآموزش انيمرب ازين مورد يها تيصالح ييشناسا
 و يفنر  آمروزش  سرازمان  انير مرب ازير ن مرورد  يهرا  تيصرالح  ييشناسا پژوهش نيا در

 نيهمچنر  و دير جد انير مرب يريكرارر  هبر  رد آن اساس بر بتوان كه است كشور يا حرفه
 .كند يزير برنامه انيمرب ازين مورد يتيصالح يازهاين رفع و ارتقاء توسعه،

 و برودن  پاسخگو مزيتش، نيست. رسمي آموزش غيررسمي، ايحرفه و فني آموزش
 برر  در را مخاطبران  از ترري وسريع  طيف آموزش اين نتيجه در است. آن بودن ترمنعطف

 را توسرعه  برر  مبتنري  هاييمهار  و دانش رسمي، غير ايحرفه و فني وزشآم ريرد.مي
 3شران زمينره  از تربيش تا سازدمي قادر را  ميرس8مدرسه از خارج افراد كه كندمي تدوين
 ايرن  در كنندرانشركت اغلا بخشند. بهبود ديگر هايراه در را شانزندري و كنند رشد
  و روسرتاها  ،شرهر  هراي حومره  شرهرها،  در انكنسرا  ،0خوداشرتغاالن  را هرا آمروزش  نوع

 ايحرفره  و فنري  آمروزش  دهنرد. مري  تشكيل و... كنندران توليد دستفروشان، كشاورزان،
 آموزش نوع اين و است يادريري و تدريس هاياوريفنّ براي آزمايش مكان غيررسمي،

 هراي مهرار   به نياز كه صنعت و بازرراني در كاركنان كارآموزي و آموزشي نيازهاي به
 كشرورهاي  از بعضري  در دهنرد. مري  پاسر   دارنرد،  جديرد  اوريفنّر  محيط در باال سطح

 از بعرد  غيررسرمي  تكنيكري  و ايحرفه آموزش تنظيما  كلمبيا جمله از التين آمريكاي
 5كلمبيرا  شرارردي  ملري  خردما   مثرل  ملي كارآموزي هايسازمان شكل در را 4 مدرسه
 كرارآفرين  بگيرران  حقروق  ماليا  از را اشهزينه و دنهدمي هئارا كار وزار  ييدأت تحت
 رقابرت  و كراري  شرديد  درريرري  از سسا ؤم اين د.نآورمي دست به صنعتي و تجاري

 منظرور  بره  را كرارآموزي  هراي دوره از وسريعي  ۀحيطر  و كننرد  مري  اسرتقبا   كارفرمايان
 .(8080 ،)بينفي كنندمي هئارا متنوع بسيار هاي كمك

                                                                                                                   
1. Out-of-school persons 
2. fields 
3. Self-employed 
4. Post-school non-informal technical and technical and vocational education arrangements 
5. National Apprenticeship service of Colombia 
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 و فنري  آمروزش  مربيران  و معلمران  جهراني  همايش اولين در رسيده ثبت به اسناد از
 فراوانري  ۀانگيرز  و صرالحيت  كره  مربيراني  و معلمان كه بود اين 3338 سا  در اي حرفه
 جرامع،  كره   ميسيسرت  هسرتند.  اي حرفره  و فني سيستم ۀتوسع ۀاولي شرط و الزمه ،دارند

 برراي  خدمت به آماده مربي و لممع عده اين بدون باشد. محور نتيجه و يكپارچه فرارير،
 و فنري  يهرا  آمروزش  المللري  بين تدابير اجراي اي، حرفه و فني يها هنرستان در تدريس
 روش نروع  چنرد  از توانرد  مي تدابيري چنين سيسأت بود. نخواهد يافتني دست اي حرفه

 كرردن  روز به اي، حرفه و فني معلمان از جديدي رروه ۀتوسع مانند باشد، ميسر مختلف
 مرورد  معيارهراي  و اسرتانداردها  بره  هرا آن رسراندن  و اي حرفره  و فنري  كنوني يها معلم

 (.3338 .8نياز)بوياتزيس
 براي هنرجويان كردن آماده رسالت ايحرفه و فني آموزش معلمان تاري ، طو  در
 براي مسئوليت اين اند.داشته عهده به را آن در موفقيت كسا و كار بازار به ورود

 ضروري اطالعا  به آموزان دانش تجهيز مستلزم كار محل جديد نيازهاي ندكر برآورده
 با ايحرفه و فني معلمان امروزه مقابل، در است. كار دنياي با مرتبط يها مهار  و

 بيستمي قرن ايحرفهو  فني معلمان كه شوندمي مواجه  تقاضاها و انتظارا  از بسرياري
 سازراري به كه رفتمي انتظار معلمان از او ، ۀوهل در سازد.مي ررجلوه قديمي را

 فني لحاظ به و مطلع آراه، تا كنند كمك شغلي پيشرفت با آموزان دانش ۀفزايند نيازهاي
 را آموزانيدانش شد خواسته آنها از ،ثانياً شوند. آماده آينده استخدامي هايفرصت براي
 يها مهار  از و دارند تريبيش تبحر ارتباطا  و علوم رياضيا ، در كه كنند آماده

 اينها، از رذشته هستند. برخوردار باالتري سطح در رروهي كار و مسئله حل استدال ،
 رودمي انتظار آنها از حا  عين در و باشند پاسخگو هميشه بايد ايحرفه و فني معلمان

 باشند. نيز دارند مشكل اجتماعي و آموزشي لحاظ به كه آموزاني دانش خدمت در كه
 اصالحا  مستلزم كه دارند قرار فني انقالبي كانون در ايحرفه و فني معلمان سرانجام،
 قرن دوم ۀده در ايحرفه و فني معلمان كه رودمي انتظار است. درسي ۀبرنام در مداوم
 برآوردن براي است الزم و باشند رذشته معلمران از متفاو  كامالً يكم و بيست
 باشند. برخوردار الزم آمادري از شوندمي مواجه آنها با رنق اين طو  در كه هاييچالش
 جامعه در ريشه ،دهندمي قرار تأثير تحت را ايحرفه و فني آموزش كه نيروهايي همگي

 قرار تأثير تحت را اجتماع و مدرسه آموز، دانش زيادي حد تا و دارند ما اقتياد يا و
 مهمي هايچالش به منجر كار رويني و جامعه جمعيت در چشمگير تغييرا  دهند.مي

                                                                                                                   
1 . Boyatzis 
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 با مستقيماً كه است شده كاري هاينگرش و فرهنگي اعتقادا  زباني، يها تفاو  در
 .(8093)خالقي، دارد ارتباط اي حرفه و فني آموزش ۀارائ و طراحي ۀنحو

 نوشته چنين ايحرفه و فني درسي مواد براي معلم تربيت مقالۀ از (3338) 8وو 
 ايجدارانه بحث ،دارند كه ييباال بسيار اهميت دليل به اي،سامانه ديتوانمن دو است:

 مطالا توسعۀ و تدوين و معلم تربيت ،ترتيا به سامانه دو اين كنند:مي ايجاب را
 تربيت و آموزش كيفيت بر داري معني طور به هاتوانمندي اين دوي هر .است آموزشي
 تنهايي به معلم تربيت كه است  عقيده اين رب (3333) 3دابوس .رذارندمي تأثير ايحرفه
 به هم آن بدون كيفيت اما كند،نمي تضمين را ايحرفه تربيت و آموزش باالي كيفيت
 و كنندمي توليد بهتري جينتا راحتي به شده تربيت بهتر معلمان شود.نمي حاصل سادري
 تركم كيفيت با معلمان با مقايسه در مجموع، در آنها آموزاندانش پيشرفت سطح
 هايروش كاربرد ،كند كسا را اوليه آموزش معلم كه بار يك است. باالتر ،شده تربيت
 مد  بلند در يادريري، بر آن فزايندۀ تأثير ارزش و شودمي رايگان تقريباً تدريس خوب

 رود.مي فراتر آموزي حرفه در اوليه رذاري سرمايه از
 كردن مشغو  را اي حرفه و فني يانمرب آموزش اهداف از (3333) 0جورناوولد

 تجهيز و دهند مي رسترش را عقالني مهارتهاي و فهم كه فعاليتهايي در كارآموزان
 و داند مي استداللي و فردي بين ارتباطي، يها مهار  پرورش و توانايي در آموزان دانش

 اي حرفه و آكادميك درسي هاي برنامه قادرند آينده معلمان اينكه تضمين براي همچنين
 نيز و متوسطه فوق تحييال  امكانا  خود، ۀآيند آموزان دانش براي و كرده تلفي  را

 ۀزمين در اي رسترده يها مهار  و دانش ۀپاي ۀارائ براي و آورند فراهم را كار امكان
 و آكادميك محتواي تعامل تكنيكي، آمادري ۀدربار نظراتي بر مشتمل -تربيت و تعليم
 جديدي نوع به كه كرد اعالم تزرونلسون حقيقت، در .بودند كرده بيني پيش و... اي حرفه

 فقط نه و دهد آموزش ها حرفه طري  از بتواند كه كسي -نيازمنديم اي حرفه مربي از
 اجرا را هايي برنامه و دروس تواند مي ديده تعليم خوب معلم يك بنابراين، ها. حرفه براي
 هاي مهار  از استفاده بدهد. كار جهان ۀدربار اي رسترده ديد آموزان دانش به كه كند
 اكثر براي اي حرفه آمادري بهترين عنوان به ارتباطا  و استدال  رياضيا ، تعميم، قابل
 شد. ررفته نظر در دبيرستان، سطح در اي حرفه و فني آموزان دانش

                                                                                                                   
1.  woll 
2. Dubois 
3. Bjornavold 
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 رييادري و تدريس در خود عمومي كالسي كار بر عالوه اي حرفه و تكنيكي مربيان
 متدهاي درسي، ۀ برنام ۀتوسع آموزش، اجتماعي هاي پايه يادريري، شناسي روان ،)مثالً

 درس، كالس در تدريس ممكن يهاراهبرد  از سلسله يك باشند قادر بايد آموزشي(
 تكميل بايد تدريس سنتي رويكردهاي ريرند. كار به را بنياد كار هاي زمينه و آزمايشگاه

 آموزش تلفي  همچون تربيتي و تعليم نوظهور رويكردهاي وير بيشتر تأكيد با شوند،
 مؤسسا  بين ۀبرنام ارتباط و پيوند بر )مشتمل تكنيكي آمادري آكادميك، و اي حرفه

 مبتني تدريس و يادريري هاي رردهمايي و جلسا  و متوسطه( فوق و متوسطه آموزشي
 مدرسه، يها ضعيتو و آموزان دانش روناروني دانش، روناروني ۀدربار دانش بر
 آتي هاي سا  در بايد و ماند خواهد باقي معلم مناسا آمادري در مهمي عنير عنوان به

 ،شود توجه ارزشيابي مسائل به بايست مي همچينين و كند پيدا تري وسيع انداز چشم
 8استنستروم مدرسه. اصالحي هاي تالش به مربوط ۀمحاسب قابل مسائل خيوص به
 كه تدريس يها تكنيك از استفاده براي بايد همچنين معلمين كه اند شده يادآور (8994)
 هاي پروژه مسئله، حل علمي، تجارب بر مشتمل است، بنياد كار يادريري جهت در

 اي پروژه كار و هستند بيان رانه چند اشكا  مستلزم كه دروسي بنياد، رروه يا هميارانه
 با ببينند. آموزش شود، مي مرتبط رونارون هاي حوزه از ييها مهار  و دانش به كه

 اي، حرفه و تكنيكي درسيۀ برنام در شده ريزي طر  و حقيقي تغييرا  طبيعت به توجه
 .شود اعما  تركيبي آموزي دانش محيط يك در بايد دروس تخييي تدريس توالي

 هاي مهار  و دانش كار، نيروي عمومي آموزش بخش در موجود موضوعا  همچون
 برعكس، نيستند. اي حرفه تخييي هاي حيطه از يك هيچ مختص يتربيت و تعليم

 هاي حيطه به منسوب مختلف هاي ديدراه از توانند مي خدمت به ورود از قبل معلمين
 (.3338 )بوياتزيس. كنند استفاده مختلف تخييي

 واحردهاي  كره  اسرت  ضروري كه است عقيده اين بر (3333) جورناوولد ،همچنين
  روند. پيش هم كنار در دو هر و شوند متيل عملي يها تمرين هب مطالعاتي و درسي
 ارائه دهند پوشش را آنها ديبا انيمرب كه ييها يستگيازشا يبند دسته (3339) مونيس
 را خود يشغل يها يستگيشا تا دارند ازين انيمرب ،اوالً :از ندا عبار  كه است داده
 يها مهار  و كار يايدن يعمل يكارها آموزش به قادر را آنها تا دهند توسعه يخوب به
 نديفرا ليتسه يبرا يپداروژ و ياجتماع يها يستگيشا ،اًيثان .ندينما يا حرفه و يفن
 ،يتيترب فيوظا  يتلف پرورش در خيوص هب بزررساالن و آموزان دانش با كار و ميتعل

                                                                                                                   
1. Stenstrom 
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 از  مييتعل يها مهار  .است ازين مورد دانش انتقا  و يريادري در مشاركت نظار ،
 و يتوانائ ،يكار ۀنيزم در يريادري يها فرصت نييتع ،يريادري و كار ايترك جهت
 يها يستگيشا ،ثالثاً .است ازين خودرام و مستقل يريادري سمت به ريفرار تيهدا
 ليقب از يآموز مهار  با مرتبط يها نديفرآ بتوانند انيمرب تا شود مي سبا ، يتيريمد
 نفعان يذ و آموزش دهندران ارائه گريد با يهمكار ،پروژه تيريمد ت،يفيك شيپا

 و آموزش يها نديفرآ در تمركز عدم ليدل هب يستگيشا نيا .كند يبانيپشت را آموزش،
 كاهش العمر، مادام يريادري ۀنيزم كي در يا حرفه و يفن آموزش  يتلف ،يآموز مهار 
 ۀتوسع يها يستگيشا ت،ينها در .شود مي برخوردار يشتريب تياهم از رانيفرار تعداد
 نيا .دارد ارتباط يشخي و يا حرفه رشد و توسعه در يمرب تيرضا به يشخي

 به دنيرس جهت در و بگذارد ياهداف خود يبرا بتواند يمرب تا شود مي سبا يستگيشا
  .كند تالش آنها

 يها فعاليت از ارزيابي براي را مبنايي تواند مي ها صالحيت اين شناسايي ،طرفي از
 و ضعف نقاط بازسازي و اصال  به تواند مي سازمان طري  اين از و دهد ارائه ربيانم

 سازمان كلي عملكرد بر تواند مي موضوع اين قطعاً زند. دست مربيان قو  نقاط تقويت
 ا ؤس اين به پاس  درصدد پژوهش اين در ،منظر اين از باشد. داشته بسزايي ثيرأت

 چه تهران شهر اي حرفه و فني يها آموزش مربيان ازني مورد يها صالحيت كه برآمديم
 هستند؟

 روش
 نروع  نظر از و  يمّك ها داده نظر از كاربردي، اهداف، نظر از حاضر پژوهش تحقي  روش
 و آورد دسرت  هبر  اي زمينره  دارد قيرد  پژوهشرگر  زيررا  اسرت.  مقطعي پيمايشي مطالعه

 و تبيرين  توصريف  ،هردف  ،قرع وا در است. كساني چه و چگونه چرا، وقت، چه دنبا  به
 .(8087 )خورشيدي، است نمونه از مشخص زماني مقطع يك در اطالعا  كشف

 شهر اي حرفه و فني يها آموزش مربيان ۀيكل را حاضر پژوهش مورد يآمار ۀجامع
 كه هستند مرد نفر 075 و زن نفر نفر 845 تعداد اين از .دهند مي ليتشك تهران

 تكميل بود شده انتخاب يا نمونه ۀرون به كه مربيان وسطت مذكور پژوهش يها پرسشنامه
 ،است آزمودني 053 حداقل به نياز اكتشافي عاملي تحليل انجام در كه آنجايي از شد.
 تهران شهر اي حرفه و فني آموزش مراكز در شاغل مربي 093 از نيز پژوهش اين در
 است. شده استفاده ساخته محق  ۀپرسشنام به پاسخگويي و مطالعه مورد ۀنمون عنوان به
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 دهد مي تشكيل شاخص 833 از متشكل ساخته محق  ۀپرسشنام يك را پژوهش ابزار
 است. شده داده پاس  مربيان توسط كه

 مجدد، اجراي كردن، نيمه دو: مانند مختلفي يها روش از سنجش ابزار يك اعتبار
 ۀوسيل به سنجش بزارا اعتبار حاضر پژوهش در د.يآ مي دست به ... و كرونبا  آلفاي
 است. آمده دست هب /.884 برابر آن مقدار ۀمحاسب كرونبا  آلفاي

 جدو  شر  به حاضر پژوهش در شده احياء يها لفهؤم اعتبار كه است ذكر به الزم
 :است ذيل
 

 تکفکيک به عوامل اعتبار (1)  جدول

 اعتبار ها عامل

 67. يادريري محيط سازماندهي و مديريت يها مهار  اول:

 ۀعرضر  و تردريس  ريرزي  برنامره  ،طراحري  هاي مهار  دوم:
 كارراه و كالس در درسي مطالا

.808 

 690. اساسي و پايه هاي مهار  سوم:

 686. تفكر و مفهومي يها مهار  چهارم:

 837. كار و كسا دنياي با مرتبط يها مهار  پنجم:

 696. ارتباطي يها مهار  ششم:

 804. شخييتي هاي ويژري و ها مهار  هفتم:

 883. ارزشيابي يها مهار  هشتم:

 
 يعني روايي .بودن مناسا و بودن معنادار يا بودن، مفيد يعني سنجش ابزار روایی

 از سنجش ابزار هر روايي خير. يا سنجد مي را نظر مورد ۀخييي سنجش ابزار واقعا آيا
 آيد مي دست به ... و کمال روايي محتوا، روايي صوري، روايي :مانند مختلفي يها روش

 همزمان روايي ۀوسيل به سنجش ابزار روايي ،حاضر پژوهش در (.8087 )خورشيدي،
 شد. محاسبه
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 آماري روش دو از تحقي  اين در آمده دست به اطالعا  تحليل و تجزيه براي
 پردازش آناليز اطالعا ، استخراج از پس كه است شده استفاده استنباطي و توصيفي
 است. پذيرفته ور ص اطالعا 
 ، ميانگين حداكثر، حداقل، مانند  آماري  هاي مشخيه از ،ها داده توصيف براي
 آماري آزمون از ها داده تحليل براي و دش استفاده كشيدري و كجي ،استاندارد  انحراف
  شد. استفاده اصلي يها مؤلفه به تجزيه نوع از اكتشافي عاملي تحليل به موسوم
 

 پژوهش یها عامل توصيفی های شاخص (3) جدول

 ميانگين حداكثر حداقل ها عامل
 انحراف
 معيار

 كشيدگی كجی

 و مديريت يها مهار  اول:
 7.369 2.314- 1.18033 5.6235 7.00 00. يادريري محيط سازماندهي

 ،طراحي هاي مهار  دوم:
 و تدريس ريزي برنامه
 در  درسي مطالا عرضه

 كارراه و كالس

1.00 7.00 5.8613 1.01531 -2.050 7.039 

 و پايه هاي مهار  سوم:
 اساسي

2.00 6.80 4.9128 1.16551 -.512 -.089 

 مفهومي يها مهار  چهارم:
 6.370 2.305- 1.35516 5.5219 7.00 20. تفكر و

 با مرتبط يها مهار  پنجم:
 2.575 1.174- 1.01479 5.6550 7.00 1.50 كار و كسا دنياي

 3.179 1.704- 1.11108 5.6947 7.00 1.67 ارتباطي يها مهار  ششم:

 ويژريهاي و ها مهار  هفتم:
 6.420 3.457 2.82621 4.0408 26.25 1.25 شخييتي

 130. 642.- 1.02737 5.4082 7.00 2.50 ارزشيابي يها مهار  هشتم:

 
 منفي كجي داراي هفتم عامل جز هب ها عاملۀ هم نمرا  توزيع،  3 جدو  به توجه با

 و است منفي عددي ميانگين، از آن نمرا  مجموع مكعا ،ديگر عبار  به هستند.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 وزیآم مهارت                                                                      33

 

 هفتم عامل نمرا  توزيع است. بيشتر ميانگين از مقياس اين در افراد اكثر نمرا 
 ها عامل ۀهم نمرا  توزيع دارد. را كجي كمترين سوم عامل نمرا  توزيع و بيشترين

 اين در افراد اكثر ۀنمر كه معني بدين . است مثبت كشيدري داراي سوم عامل جز به
 و كشيدري بيشترين هفتم عامل نمرا  توزيع دارد. قرار ميانگين به نزديك ها مقياس
 دارد. را كشيدري كمترين سوم عامل توزيع

 ها داده تحليل
 آزمرون  از ،اسرت  شرده  اسرتخراج  آن از كره  ايجامعره  به پژوهش نتايج تعميم منظور به

 شد. خواهد ارائه زير در آن نتايج كه است شده استفاده افياكتش عامل تحليل
 و هرا  شراخص  اند،كدام تهران شهر اي حرفه و فني يها آموزش مربيان يها صالحيت

 است؟ صور  چه به ها شاخص بندي الويت
 و فني يها آموزش مربيان يها صالحيت نيازهاي بندي اولويت و شناسايي منظور به
 شد. استفاده )واريماكس( متمايل چرخش روش با اصلي هاي فهمؤل  تحليل از اي حرفه
 چرخش مختلف هايروش از استفاده با عاملي تحليل اجراي بار چندين از پس نتايج

 ررفتن نظر در و محتوا و تعداد نظر از مناسا هايعامل استخراج منظور به متمايل
 كرويت آزمون (،KMO =979/4) برداري نمونه كفايت شاخص مانند هاييشاخص
 واريانس، تبيين درصد ويژه، ارزش ،(P< 4441/4 ؛ Bartelett=31833/376) بارتلت

 كه شد مشخص عامل، يك در رويه سه كم دست داشتن با و 0/3 از باالتر عاملي بار
 بر عامل پنج اين است. شده اشباع عامل  8 از حداكثر سؤا  89 حذف با پرسشنامه

 (.زير و ا)جد كند مي تبيين را واريانس ددرص 746/63 حدود در هم وير
 ،اي حرفه و فني يها آموزش مربيان يها صالحيت قياسم بر عاملي تحليل اجراي در
 شده تبيين واريانس نسبت ،ويژه ارزش است؛ ررفته قرار توجه مورد ۀعمد شاخص سه

 اجراي در كه اوليه آماري يها مشخيه .8ويژه هاي ارزش نمودار و عامل هر توسط
 آمده دست به عامل 8 براي آمده دست به3اصلي يها لفهؤم تحليل روش با عاملي تحليل

  است. شده داده نمايش 4 جدو  در

                                                                                                                   
1. Eigen value’s plot  
2. Principal component analysis  
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 یها صالحيت استخراج برای عاملی تحليل نهایی یها مشخصه (2) جدول
 ای حرفه و فنی یها آموزش مربيان 

 تراكمي درصد واريانس درصد ويژه ارزش عامل

8 19.071 18.883 18.883 

3 18.177 17.997 36.880 

0 8.867 8.779 45.659 

4 8.645 8.559 54.218 

5 4.682 4.636 58.854 

7 4.269 4.227 63.080 

6 4.164 4.123 67.203 

8 3.479 3.444 70.647 

 
  بين  مشترک  واريانس  پوشش درصد و  است  يك از تر بزرگ  عامل 8  ۀويژ  هايارزش
  تبيرين  را متغيرهرا   واريرانس   كرل  درصرد  746/63  هم  روي بر  عامل 8  اين  ايبر متغيرها

  آزمون  ۀمشخي  بودن معنادار  سطح و 979/3 با برابر KMO مقدار ،براين  افزون كند. مي
  كره   ررفت  نتيجه  توان مي  مالک دو هر  ۀپاي بر ، بنابراين . است 338/3 نيز  بارتلت  كرويت
 مطالعره،  مرورد   ۀنمون  رروه در  حاصل  همبستگي  ماتريس  اساس بر  عاملي  تحليل  اجراي
  دترمينران  مقدار  كه دهد مي  نشان نيز   اوليه برونداد ، اين بر  عالوه بود. خواهد  توجيه  قابل

  بره   توان مي ها داده  اين  ۀبرپاي دهد مي  نشان  كه است صفر غير  عددي ، همبستگي  ماتريس
 كرد.  اطمينان ها عامل  استخراج
 كه دهدمي نشان آن، عاملي بارهاي مجذورا  مجموع يعني عامل، هر ۀويژ ارزش

 مالحظه كه طور همان است. سهيم ها سؤا  واريانس كل تببين در حد چه تا عامل
 كندمي تبيين را واريانس كل درصد 880/88 ،368/89 ۀويژ ارزش با يكم عامل شود، مي
 تبيين در را سهم بيشترين عامل اين اصلي هايمؤلفه تحليل هايريويژ ۀپاي بر كه

 عامل با مقايسه در را بيشتري واريانس تواندنمي عاملي هيچ و دارد كل واريانس
 را واريانس كل درصد 444/0 ،469/0 ويژه ارزش با نيز هشتم عامل كند. توجيه نخست
 به توجه با داراست. ها سؤا  كل سواريان تبيين در را سهم ترين كم كه كندمي تبيين
 تبيين شده استخراج عامل هشت توسط واريانس  كل درصد 746/63 فوق جدو 

 شود. مي
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  ،سره  شرده   اشرباع  عامرل  چنرد  از اسرتفاده  مرورد  ابرزار   كره   مطلرا   ايرن   تعيرين   براي
 : است  ررفته قرار  توجه مورد  عمده شاخص

 ارزش به توجه هاعامل تعداد تعيين براي وعيني ساده مالک يك : ویژه  ارزش (1 
 فقط كه كندمي بيان ،شودمي ناميده 8كيسر مالک كه مالک اين ست،ها سؤا  ۀ ويژ
 شود. حفظ عاملي تحليل در بايد آن از باالتر و يك ۀويژ ارزش  داراي يها عامل
 كره  ييهرا  عامرل  ،مرالک  اين ۀپاي بر : عامل هر  توسط  شده  تبيين  واریانس  نسبت (3
 اهميرت  داراي اسرت  بعيد ،كند مي تببين را واريانس از ( %8 )مثالً كوچكي خيلي درصد
 باشد. عملي يا نظري
  ۀويژ يها ارزش از طرحي نمودار اين : ویژه  های ارزش  ۀیافت  چرخش نمودار (2 
 يها عامل معموالً طر  اين در شود. مي ناميده3اسكري كه دهد مي نشان را ها سؤا 
 اين در شود. مي داده نشان هم كنار در تدريجي شيبي با ها عامل ساير و باال در بزرگ
 و حقيقي يها عامل نمودار چپ سمت يها عامل ۀهم كه است اين بر فرض نمودار

 (.8083)هومن، خطاست يها عامل آن راست سمت يها عامل ۀهم

 
 ای حرفه و فنی یها آموزش مربيان یها صالحيت مقياس یها سؤال مجموعه دار شيب نمودار (1) نمودار

 
 يهرا  آمروزش  مربيان يها صالحيت ۀسياه اي رويه 833 ۀمجموع مواد اشتراک ميزان

  4 جردو   در اسرت،  آمرده  دسرت  به اصلي هايلفهؤم تحليل طري  از كه اي حرفه و فني
   است. شده داده نمايش

                                                                                                                   
1. Kaiser 
2. Scree 
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 ای حرفه و فنی یها آموزش مربيان یها يتصالح مقياس ای گویه143 ۀمجموع مواد اشتراک ميزان (3) جدول

 اصلی هایمؤلفه تحليل اجرای با

 اشتراک ميزان الؤس اشتراک ميزان الؤس اشتراک ميزان الؤس اشتراک ميزان الؤس

1 0.793 31 0.079 61 0.789 91 0.833 

2 0.79 32 0.546 62 0.76 92 0.715 

3 0.613 33 0.776 63 0.865 93 0.808 

4 0.421 34 0.783 64 0.794 94 0.584 

5 0.569 35 0.695 65 0.777 95 0.741 

6 0.756 36 0.81 66 0.633 96 0.764 

7 0.579 37 0.792 67 0.748 97 0.759 

8 0.566 38 0.753 68 0.678 98 0.532 

9 0.406 39 0.886 69 0.641 99 0.848 

10 0.538 40 0.559 70 0.746 100 0.79 

11 0.718 41 0.722 71 0.868 101 0.674 

12 0.742 42 0.613 72 0.862 102 0.811 

13 0.666 43 0.829 73 0.805 
  

14 0.561 44 0.686 74 0.764 
  

15 0.595 45 0.753 75 0.529 
  

16 0.72 46 0.724 76 0.77 
  

17 0.658 47 0.71 77 0.67 
  

18 0.557 48 0.792 78 0.819 
  

19 0.716 49 0.84 79 0.626 
  

20 0.439 50 0.827 80 0.657 
  

21 0.71 51 0.782 81 0.572 
  

22 0.827 52 0.767 82 0.624 
  

23 0.776 53 0.772 83 0.609 
  

24 0.673 54 0.813 84 0.826 
  

25 0.736 55 0.499 85 0.769 
  

26 0.717 56 0.589 86 0.827 
  

27 0.914 57 0.765 87 0.838 
  

28 0.606 58 0.775 88 0.804 
  

29 0.692 59 0.77 89 0.76 
  

30 0.779 60 0.635 90 0.688 
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 واريانس مقدار به توجه با استخراج قابل مناسا عوامل تعداد تعيين از پس
 چرخش ،استخراجي عامل 8 ساده، ساختار به رسيدن براي 8اسكري نمودار و شده تبيين
 كه افتد مي اتفاق ندر  هب است. ساده ساختار به رسيدن روش، اين هدف شد. داده
 متغيرهاي براي روشن عاملي بار داراي اوليه حلراه در شده استخراج مشترک هايعامل

 بار سه يا دو داراي شده مشاهده متغيرهاي از تعدادي اوقا  برخي باشد. شده مشاهده
 مواردي، چنين در د.ساز مي دشوار را عاملي الگوي تفسير كه بود خواهد متوسط عاملي

 ۀساز يك در متغير عاملي بار شودمي موجا خطي انتقا  يك طري  از هاعامل چرخش
 به هاعامل وقتي شود. كمينه ها سازه ساير در متغير همان عاملي بار و بيشينه

 شود، داده چرخش باشد، معناتربا شناسي روان نظر از رودمي تيور كه هايي وضعيت
 اخط واريانس و تعديل يراندك شود، يرم توجيه عامل هر توسط كه نسواريا از مقداري

 .(8083 )هومن، شود مي عرتوزي هاعامل بين تريكنواخت ۀرون به نيز
 آن عاملي بارهاي و نايافته چرخش عاملي ماتريس چون كه داشت توجه بايد 

 به هاآن ا انتق و شده استخراج يها عامل شرچرخ دهد، نمي دست به معنا با ساختاري
 تشخيص هم و هامتغير كلي تئهي كشف هم كه شود مي ارموج ،ديدرج ورهايرمح

 هايحل راه به رسيدن براي روشن نسبتاً و اصلي خطوط نمايشگر كه تري ساده ساختار
 عامل 8 ساده، ساختار به رسيدن براي (.8083)هومن، رردد پذيرامكان ،باشد پذير تفسير

 به يرآزمايش شرچرخ چندين از پس نتايج شدند. ادهد چرخش آبليمين روش به
 اين در .شودمي هرمالحظ 4جدو  در يافته اررساخت ماتريس اين كه رسيد ساده ساختار
 روابط از ترروشن و ترساده تيويري آبليمين ۀشيو به چرخش اينكه توجه با پژوهش
 اين از ها عامل ساده ارساخت به يابي دست براي داد، مي دست به را ها ويژري بين موجود
 مربيان يها صالحيت ۀران 8 يها عامل ۀساد ساختار است. شده استفاده چرخش ۀشيو

 .است شده داده نشان 5 جدو  در چرخش از پس اي حرفه و فني يها آموزش

                                                                                                                   
1. scree 
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 ای حرفه و فنی یها آموزش مربيان یها صالحيت مقياس سؤالی 32 مجموعه ساختار ماتریس (3) جدول
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4 0.847 5 0.793 86 0.791 89 0.75 68 0.73 82 0.696 70 0.652 74 0.762 

28 0.811 12 0.779 48 0.748 31 0.666 43 0.645 57 0.564 59 0.62 81 0.7362 

7 0.808 24 0.775 61 0.747 26 0.658 96 0.631 60 0.559 63 0.588 72 0.692 

98 0.796 1 0.76 90 0.726 27 0.65 62 0.519 64 0.413 51 0.556 65 0.612 

39 0.763 84 0.758 35 0.699 95 0.65 77 0.597 
  

71 0.524 79 0.519 

14 0.73 3 0.756 34 0.697 56 0.595 80 0.47 
  

66 0.492 76 0.471 

97 0.697 33 0.754 69 0.683 
  

73 0.472 
  

99 0.46 
  

45 0.664 21 0.754 18 0.677 
  

100 0.468 
      

58 0.631 22 0.753 40 0.673 
  

50 0.384 
      

67 0.598 41 0.752 91 0.67 
          

83 0.565 38 0.748 87 0.653 
          

  
55 0.732 8 0.651 

          

  
17 0.728 9 0.637 

          

  
11 0.725 92 0.621 

          

  
6 0.715 13 0.61 

          

  
102 0.713 46 0.609 

          

  
30 0.702 101 0.602 

          

  
32 0.686 23 0.601 

          

  
36 0.67 88 0.6 

          

  
42 0.666 

            
 
 و تعريف هايمالک ،شده استخراج عامل هشتۀ شد انجام تحليل و تجزيه اساس بر 
  اند:بوده قرار اين از شده استخراج هايعامل رذاري نام

 را سرهم  ترين بزرگ آنها از استخراجي هايعامل كه متغيرهايي ۀانداز و ماهيت (الف
   باشد. داشته
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 انرداز  چشم ماهيت، و نام ۀمالحظ منظور به اصطالحا  و هاواژه فرهنگ بررسي ب(
  متغيرها. ضمني هايداللت و

  پيشين. مطالعا  نتايج و موجود هاينظريه ج(
   اند.شده رذاري نام زير شر  به رانه هشت واملع باال، هايمالک به توجه با

 :دوم عامرل  ، يرادريري  محريط  سرازماندهي  و مرديريت  يها مهار  عامل او : عامل
 ، كاررراه  و كرالس  در درسري  مطالا ۀعرض و تدريس ريزي برنامه، طراحي هاي مهار 
 عامرل  ،رتفك و  ميمفهو يها مهار  م:چهار عامل ، اساسي و پايه هاي مهار  وم:س عامل
 عامرل  ، ارتباطي يها مهار  م:شش عامل ، كار و كسا دنياي با مرتبط يها مهار  م:پنج

 ارزشيابي. يها مهار  هشتم: عامل ،شخييتي هاي ويژري و ها مهار  هفتم:

 گيری نتيجه
 سازمان مربيان نياز مورد يها صالحيت ۀسازند عوامل تشخيص هدف با حاضر پژوهش
 ررفت. انجام تهران شهر در شورك اي حرفه و فني آموزش

 سنجش براي سؤا  و شاخص 833 طراحي و شناسايي پژوهش اين ۀيافت نخستين    
 براي مبنايي تواند مي كه است اي حرفه و فني آموزش سازمان مربيان صالحيت
 چنانچه حاضر پژوهش يها داده حا  عين در باشد. سازمان مربيان از آتي يها ارزيابي

 آمده دست به ساخته رر پژوهش يسؤال 833 ۀپرسشنام يك ۀوسيل به ،شد رهاشا قبالً كه
 تحليل و تجزيه مورد عاملي تحليل آزمون طري  از و اجرا نفر 093 تعداد روي بر كه
 است: زير به شر  آن نتايج كه ررفت قرار
 ۀسازند عوامل اينكه بر مبتني پژوهش اصلي سؤا  به پاسخگويي منظور به

 از  كدامند؟ تهران شهر يا حرفه و يفن آموزش سازمان انيمرب نياز وردم يها صالحيت
 عاملي تحليل يها مفروضه ابتدا ،منظور بدين شد. استفاده اصلي هايمؤلفه تحليل روش
 معناداري و همبستگي ماتريس دترمينان برداري(، نمونه )كفايت KMO ميزان يعني

 عاملي تحليل اجراي داد نشان نتايج .ررفت قرار بررسي مورد بارتلت كرويت ۀمشخي
 تحليل هايمفروضه به توجه با ،نهايت در است. توجيه قابل آمدهدست هب يها داده براي

 دارشيا نمودار و عامل هر توسط واريانس تبيين درصد ها، سؤا  ۀويژ ارزش عاملي،
-97-49-30-80-83-06-87-39-3354-50-3-85) سؤا  89 حذف از پس و كتل
 سازماندهي و مديريت يها )مهار  عامل 8 تعداد (-89-35-65-68-46-53-80

 در درسي مطالا ۀعرض و تدريس ريزي برنامه ،طراحي هاي مهار  ،يادريري محيط
 يها مهار  ، تفكر و  ميمفهو يها مهار  ، اساسي و پايه هاي مهار  ، كارراه و كالس
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 و شخييتي هاي ويژري و ها ار مه ارتباطي، يها مهار  كار، و كسا دنياي با مرتبط
 .دش استخراج سؤالي 833 ۀمجموع از ارزشيابي( يها مهار 
 ارزش هايمؤلفه اولويت ترتيا بر مبني پژوهش، پرسش براي پاس  ۀتهي منظور به
 يها صالحيت درصد 746/63 دهد مي نشان اكتشافي تحليل هاييافته بر مبتني مقادير
 تبيين پرسشنامه از شده استخراج عامل هشت ۀپاي رب اي حرفه و فني مربيان ۀسازند
 معاد  ضريبي با يادريري محيط سازماندهي و مديريت يها مهار  عامل و شود مي
 44/0 معاد  ضريبي با ارزشيابي يها مهار  عامل و اهميت بيشترين از درصد 880/88

  است. برخوردار اهميت كمترين از درصد
 روابط از ترروشن و ترساده تيويري متمايل ۀشيو به چرخش اينكه به توجه با

 نامگذاري و ساده ساختار به يابيدست منظور به داد،مي دست به را ويژري بين موجود
  شد.استفاده آبليمين روش با متمايل چرخش از ها عامل

 نياز مورد يها صالحيت شناسايي عنوان با را پژوهشي (8090) همكاران و دراني
 ،جذب جهت در مبنايي ، تهران شهر اي حرفه و فني يها دانشكده ميعل تئهي اعضاء

 شناسايي ،پژوهش اين در اساسي ۀلئمس .اند داده انجام ارزشيابي و توانمندسازي
 اي حرفه و فني يها دانشكده علمي تئهي اعضاء نياز مورد يها صالحيت و ها شاخص

 يها آموزش كيفيت تضمين و قاءارت براي مبنايي و آموزشي اهداف به دستيابي منظور به
 دست هب نتايج اساس بر كه بود شده شناسايي صالحيت يكيد بر بالغ باشد. مي شده ارائه
 88 و 03 ،8 با ترتيا به شده طراحي يها صالحيت ،اكتشافي عاملي تحليل از آمده

 يها صالحيت و  ميعمو يها صالحيت ورودي، يها صالحيت سطح سه در صالحيت
 براي مبنايي توانستند مي شده شناسايي يها صالحيت اند. شده ارائه تخييي يا اي حرفه

 و فني يها دانشكده علمي تئهي اعضاء ۀزمين در متخيص نيروهاي كارريري هب
 يها صالحيت ترميم و توسعه ارتقاء، براي مبنايي توانند مي همينطور و باشند اي حرفه
  ريرند. قرار اساتيد فعلي

 يها صالحيت بررسي به ارشد كارشناسي مقطع ۀنام پايان در (8093) اسماعيلي
 اين بيانگر نتايج است. پرداخته اصفهان شهر اي حرفه و فني يها هنرستان معلمان
 ترتيا به .هستند شايستگي نوع 4 شامل شده شناسايي يها صالحيت كه بود موضوع
 اي حرفه يها تگيشايس ،عمومي يها شايستگي ،اخالقي يها شايستگي اهميت بيشترين

 .هستند تخييي يها شايستگي و
 فني معلمان يها صالحيت بررسي به پژوهشي در (3335) همكررارانش و كاسررتر

 و اصررلي ۀدسررت پررنج برره را معلمرران يها صررالحيت آنها اند. پرداخته اي حرفه و
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 تخيريي انرشد .8 : از نردا عبار  كره كننرد مري تقرسيم هاآن يها مجموعره زيررر
 داشرتن نگره روز به و توسعه تخييي، دانش ۀزمين در الزم اطالعا  داشرتن :شرامل

 مختلرف، ۀپيرشين داشرتن برا آموزان دانش با ارتباط برقراري :شرامل ارتباطرا  .3 ؛آن
 سازماندهي .0 ؛فراريران يها ديدراه سازي روشن و تحليرل وظرايف، انجرام هردايت
 مطاب  درسي ۀبرنام تنظيم و زمان مديريت فرارير، عملكررد سيرستم تعيرين :شامل
 بره كمك :از ندا عبار  كه ريرد برمي در را عامرل چهرار پداروژي .4 ؛سازماني اهداف
 فراريران نياز اساس بر درسي ۀبرنام تنظريم يرادريري، نيازهراي تعيرين و فرارير

 وريافنّ از استفاده فراريران، رشد و ريرييراد تسهيل براي ييها فعاليت طراحي مختلف،
 دموكراتيك، رويكرد داشرتن :شرامل رفتاري صالحيت .5 و تدريس در اطالعا 
 درستي. و صداقت ،ها تازه مورد در كنجكاوي كنشي، پيش نگرش
 شود: مي ارائه سطح سه در پيشنهاداتي پژوهش اين يها يافته اساس بر

 نظری پيشنهادهای
 فني يها آموزش در موف  كشورهاي در خيوص اين در تطبيقي مطالعا  انجام 

  ؛اي حرفه و

  از دعو  و كشور از خارج يها دوره به مربيان اعزام در المللي بين تعامال 
 ؛المللي بين اساتيد

 علمي و اي حرفه و فني دانشگاه در شده انجام اقداما  ۀمطالع و بررسي 
 ؛كاربردي

 ؛مربيان يها صالحيت ارتقاء وصخي در يا همشاور رروه بيني پيش 

 اي حرفه صالحيت سنجش مركز طراحي. 

 اجرایی پيشنهادهای
 حين توانمندسازي ،استخدام براي مناسبي مبناي تواند مي پژوهش اين يها يافته 
  ؛ريرد قرار اي حرفه و فني آموزش مربيان از ارزشيابي و كار

 ؛آموزشي منابع و كتا تدوين 

 ؛مربي شغلي مسير تدوين 

 ؛آموزي نو يها دوره طراحي 

 ؛بازآموزي يها دوره طراحي 

 كار محيط در كارورزي يها دوره طراحي. 
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 ؛مربيان بندي رتبه 

 سنجش مركز ايجاد در پژوهش اين يها يافته از توان مي كه لهئمس ترين مهم و 
 .كرد استفاده مربيان اي حرفه صالحيت

 آتی یها پژوهش برای پيشنهادهایی
 رسترده ۀاستفاد مورد كه ترجامع و استاندارد مقياس آوردن دست هب منظور به 
 نيز نتايج پذيريتعميم قابليت تا شود، اجرا تروسيع سطح در پژوهش است بهتر باشد،

 يابد. افزايش
 اينكه فوق. يها يافته اساس بر مربيان عملكرد ۀنحو ۀزمين در تحقيقاتي انجام 
 اساس بر را شرايطي چه حاضر حا  در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مربيان
 ؛بپردازيم سازي توانمند يها دوره طراحي به آن اساس بر و دارند ها صالحيت اين

  تقويت بر را امور متوليان و اجرايي مسئولين تأثيرا  بتواند كه تحقيقاتي انجام 
 ؛دهد قرار بررسي مورد شده شناسايي يها صالحيت

  مربيان. يها صالحيت شناسيِ سياآ موضوع با ييها پژوهش انجام  

 منابع
 شهر اي حرفه و فني يها هنرستان معلمان يها صالحيت بررسي (.8093) م اسماعيلي،

 .اصفهان دانشگاه ارشد كارشناسي مقطع ۀنام پايان اصفهان.
 پژوهش سازمان ،يا حرفه و يفن معلمان يا حرفه يها تيصالح .(8089) م ،يلياسمع 

 .يزشآمو يزير برنامه و

 ۀمؤسس درسي، ريزي برنامه در آن نيازهاي و اشتغا  روند بررسي .(8080)   بينفي،
 .466 ۀشمار ۀنشري ،آموزشي هاينوآوري و درسي ريزي برنامه پژوهشي

 رشد ۀمجل ررايي، عام ديدراه از اي حرفه  و فني يها آموزش .(8093) ع خالقي،
 .تابستان ، 4 ۀشمار ششم، ۀدور ،اي حرفه و فني يها آموزش

  .ديقتياا سعۀتو در اي حرفه و فني يها زشموآ هميتا و نقش .(8085)ع  ،خالقي
  .8085 ربها 0 ۀرشما او ، ۀدور اي، حرفه خۀشا زشموآ شدر

 )از تحييلي ۀنام پايان و رساله تدوين راهنماي .(8087)   قريشي، و ع خورشيدي،
 يسطرون. انتشارا  عمل(. تا نظريه

 اعضاء نياز مورد يها صالحيت شناسايي .(8090) م ،بهمني و ر ،انطرخ ک؛ ،دراني
 ،جذب جهت در مبنايي تهران، شهر اي حرفه و فني يها دانشكده علمي تئهي
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 در ريزي برنامه المللي بين كنفرانس اولين ۀشد نمايه ارزشيابي. و توانمندسازي
 .خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه عالي. آموزش

 ،83 جلد دوم، چاپ ،8066 تهران، دانشگاه انتشارا  تهران، دهخدا، ۀلغتنام .ع دهخدا،
 . 85335ۀ صفح

 رسا، فرهنگي خدما  انتشارا  آن، از پس و 8993 ۀده ،آينده مديريت .ع نژاد، رضايي
 .8083 :نشر سا 

 869ۀ شمار هجدهم، سا  ر،يتدب ۀنام ماه ،يستگيشا يالگو با رانيمد آموزش. م ،يكرم
 .8087 نيدفرور

 انتشارا  معلم، تربيت و يادريري -ياددهي فرآيند بازانديشي .(8069) م مهرمحمدي،
 مدرسه.

 انتشارا  زر ،يل افزار نرم كاربرد با يساختار معادال  يابي مد  .(8093)   هومن،
 .سمت
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