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و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

بر ارتقاء رتبه اعتبارسنجی مراکز 9001استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو تاثیر 
آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهر

1زهره سرخوش

2پروین لیراوي زاده

چکیده
سترش دانش، اشاعه تجارت، گزیرا سبب تسهیل. ستانداردهاي ایزو نقش به سزایی را ایفا می نمایندادر جهانی که ما در آن زندگی می نماییم

به عنوان شناخته شده نیز اعتبار سنجیاز طرفی.پیشرفتهاي مبتکرانه و تسهیم مدیریت مطلوب و اجراي بهینه ارزیابیهاي انطباق می شود
با شفاف ترین الگوي ارزیابی کیفیت، مبناي موثري براي سنجش میزان توجه مراکز آموزش، به رعایت استانداردهاي الزم را ایجاد کرده و 

تاثیر هدف از این پژهش پیش می روند.سازي امور، این اطمینان را به سازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیارهاي از پیش تعیین شده 
پیش ،آزمایشینیمهروشپژوهش روش تحقیق در این است. بر ارتقاء رتبه اعتبارسنجی مراکز دولتی9001استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو 

خواهران به عنوان 4جامعه آماري شامل کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهر بود که مرکز شماره .استآزمون پس آزمون 
،انتخاب شدند. ابزار مورد استفادهاستانبرادران دشتستان به عنوان بزرگترین مرکز برادران5بزرگترین مرکز خواهران و مرکز شماره 

پرسشنامه ، در مرحله پیش آزمونبود. کشور فنی و حرفه اي دولتی سازمان آموزش تاندارد طرح اعتبارسنجی مراکز آموزش پرسشنامه اس
در . رتبه مرکز اعالم گردیدوآن استخراج تکمیل و نتایج در چهار حوزه مدیریت آموزش، اجراي آموزش، بهره وري و پشتیبان اعتبارسنجی 

پرسشنامه طرح اعتبارسنجی در دو مرکز همان در مرکز پیاده سازي شد و یکبار دیگر 9001مات استاندارد ایزو الزامرحله پس آزمون، ابتدا 
در مرحله مدیریت آموزش، اجراي آموزش، بهره وري هايدر حوزهطرح اعتبارسنجی نتایج نشان داد،اعالم گردید.رتبه مرکزتکمیل و 

زمان استقرار و در کل، رتبه مرکز دري دارد ولی در حوزه پشتیبان، تفاوت چشمگري نداشتتأثیر معناداراستقرار نظام تضمین کیفیت 
افزایش چشمگیري داشت.استاندارد ایزو

.رتبه مرکز،بهره وري، آموزش،اعتبارسنجی، استاندارد ایزوواژگان کلیدي:

zohreh_sarkhosh@yahoo.comمسئول تضمین کیفیت، اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهر، لیسانس برق گرایش مخابرات، .1

parnavad@yahoo.comکارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزي آموزشی، رئیس اداره آموزش، اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهر،.2
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و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

Effect Establishment of Quality Management System ISO ٩٠٠١on Promotion
Rating Vocational training centers in Bushehr province

Abstract
In the world we live in our ISO standards play a role. Because facilitate trade, spread knowledge,
disseminate innovative advances and sharing good governance and optimum implementation of
the compliance evaluations.preset proceed. The aim of this research the impact of the ISO ٩٠٠١
quality management system to upgrade the rating is validated by governmental entities. Semi-
experimental research method for this study, pre- and post-test. The study population consisted of
all vocational training centers in Bushehr province, the center of the largest Sisters ٤ Sisters and
the Brothers dashtestan (٥) as the largest province were brothers. Tools used a standard
questionnaire design validation public education centers, vocational training organization in the
country. In pre-test validated questionnaires in four areas: education management, education,
productivity and complete backup and extract and rank the results were announced. In the post-
test, the requirements of ISO ٩٠٠١ standard was implemented in the center and once again the
same questionnaire completed and validated at two centers Rating Center was announced. The
results showed that validation project management in the areas of training, education, productivity
in the establishment of quality assurance significant impact, but in the field of backup, no
difference Chshmgry total, there were ISO Rating Center at the time of deployment.

Key words: ISO standard, validation, training, productivity, Rating Center.
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مقدمه
استاندارد و استاندارد سازي از جمله پیش شرطهاي اساسی دستیابی به کیفیت مطلوب و تحقق اهداف در سازمان هـاي مختلـف و از   

از آموزشـی  . در حوزه آموزش استانداردها بیاناتی هستند که نشان دهنده سـطح انتظـارات صـاحبنظران    جمله نظام هاي آموزشی است
).2004ملزومات برنامه هاي آموزشی و شرایط این برنامه ها می باشند و کیفیت بر اساس آنها سنجیده می شود (والسینو و همکاران،

بـین المللــی  توسـط یـک سـازمان    1987یـک سـري اسـتانداردها و رهنمـون هاســت کـه در سـال       ISO9000سیسـتم کیفیـت   
حاصـل در پیشـرفتهاي گونـاگون    ISO9000تم مدیریت کیفیت سازمانها بوجود آمد. دریافت گواهیاستاندارد(ژنو) براي باالبردن سیس

در سازمانها در موارد تکنولوژي، کیفیت، سرعت عرضه، قابل اطمینان بـودن محصـوالت، تحویـل خـدمات و خـدمات پـس از فـروش و        
)2012(ترك فرد،کنترل قیمتها می باشد.

ISOاستاندارد 9001: وعه اي از استانداردهاي جهانی است و هدف اصلی آن استاندارد کردن شـرایط و ملزومـات نظـام    مجم2000
(عالم هاي کیفیت است. این استاندارد نیازمندي هاي کلی نظام کیفیت و عناصر آن را براي تـامین و بهبـود کیفیـت معرفـی مـی کنـد.      

)1388زاده،
هاي آموزشی در جهان است کـه در آن شـاخص هـاي عناصـر مختلـف نظـام       اعتبارسنجی، معروف ترین مدل ارزشیابی کیفیت نظام 

آموزشی در دو مرحله ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی تدوین می شود. اعتبارسنجی به عنوان شـناخته شـده تـرین الگـوي ارزیـابی      
ایجاد کرده و با شفاف سازي امـور، ایـن   کیفیت، مبناي مؤثري براي سنجش میزان توجه مراکز آموزش، به رعایت استانداردهاي الزم را

)1392اطمینان را به سازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیارهاي از پیش تعیین شده پیش می روند.(پرند، 
کارگروه اعتبارسنجی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور با توجه به تعاریف کیفیت بر این باور است که آنچـه در نظـر مـا کیفیـت     

نمی توانیم از کیفیت سخن بگـوییم بـدون آنکـه محـک و معیـاري      به ارزش ها و اهداف بنیادي سازمان بستگی دارد. ما معنا می دهد،
موافق با نظر سازمان درباره رسالت نهایی آموزش داشته باشیم. از سوي دیگر اسـتنباط مـا از آمـوزش، راهنمـایی بـراي ادراك ماهیـت       

آن، ارزشیابی و ارتقاي سطح آن خواهد بود. هدف و ضرورت اثربخشی با توجـه بـه گسـترش برنامـه هـا و      چگونگی دستیابی بهکیفیت، 
صرف منابع انسانی، مالی و مادي فراوانی است کـه تـأمین ایـن منـابع     مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور که مستلزم 

نسبت به آموزش شده اسـت. بررسـی میـزان اثربخشـی دوره هـا و ارائـه       مدیران و شرکت کنندگان در دوره هاموجب حساسیت بیشتر 
)1392(پرند،بازخورد اطالعاتی به افراد پاسخی منطقی به این حساسیت است.

ISOپیاده سازي استاندارد با استقرار وابتدا لذا  9001: بـا اسـتفاده از الگـوي    ارزشـیابی مرکـز   سـپس ودر مراکز آموزشـی  2000
شد.در مرکزو منجر به تأمین، تضمین و بهبود کیفیت خدمات آموزشیهدادارتقاء رارتبه مرکزی توانماعتبارسنجی

پیشینه پژوهش-1- 1
پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. در اینجا مهمتـرین کارهـاي انجـام    استانداردهاي ایزو بر اعتبارسنجی، در خصوص تأثیر 

.ین تحقیق دارد ذکر شده استشده با توجه به آن که شباهتهایی با موضوع ا
در شـرکت  2008مطـابق ویـرایش   ISO9001استقرار سیستم مدیریت کیفیتطرح عملیاتی با عنواندر )1388عالم زاده(

را اخـذ  گواهینامه نظـام کیفیـت ایـزو   موفق شد این استاندارد را در شرکت پیاده سازي نموده و تعاونی انبوه سازي عمران پویا
در واقع مدرکی براي بهبود گسترده و پیوسته کیفیـت  9000نظام کیفیت ایزو دریافتند که این طرحدر نتیجه همچنین . نماید

.سازمان است
در بهبـود  (EMS)بررسی اثربخشی استقرار سیستم هاي مدیریت محیط زیسـت ) در مقاله اي با عنوان 1392(عابدین زاده

با وجود فواید بسیاري که استقرار این نظـام  عنوان کردهستانداردهاي ایزو  عملکرد زیست محیطی واحدهاي صنعتی بر اساس ا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

مدیریتی براي سازمانها دارد، نگهداري آن نیز از ارکان اصلی موفقیت آن محسوب می شود و بررسـی واحـدهاي مـورد بررسـی     
ا بعد از گرفتن گواهینامـه در نگهـداري   نشان داد که عملکرد این سازمانها در نگهداري این نظام مدیریتی ضعیف بوده و سازمانه
.آن دچار نوعی تنزل سطح کیفی مدیریت و کاهش انگیزه براي بهبود این نظام می شوند

بـر عملکـرد سـازمان بیمـه     Iso9001) در مقاله اي با عنوان ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت1393قنبري(
) مطالعه موردي منطقه دو کشوري عنوان کرده اسـتقرار مـدیریت   BSCتیازي متوازن(سالمت ایران با استفاده از مدل کارت ام

در ادارات کل استانی منطقه دو سازمان بیمه سالمت، توانسته است در ارتقاي عملکـرد سـازمانی در تمـامی    9001کیفیت ایزو 
ابعاد تأثیر مثبت داشته است.

بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندي به ) در مقاله اي با عنوان تأثیر ایزو 2012ترك فرد(
می تواند فضاي سازمانی را تغییر داده و آن را بازآفرینی کند. و اینکه این سیستم قادر ISO9001این نتیجه رسید که سیستم 

نترل اجزاي منفی می باشد.همزمان با کفضاي سازمانیبه پیشبرد و بهبود بخشیدن به اجزاي مثبت تشکیل دهنده
سه،»جهانیرویکردایران:درمهندسیآموزشکیفیتتضمیناستانداردهاي«عنوانباتحقیقیدر)1391(نژادمطهري

دستههشتها،آنالزاماتومشترك معیارهاوجوهازواستدادهقرارتحلیلوبررسیموردراکیفیتتضمینجهانیمدل
.داده استپیشنهادایراندرمهندسیکیفیت آموزشضمینبراي ترااستاندارد

طرحاهداف-2- 1
آموزشـی، بهـره   -بر عوامل اعتبارسنجی آموزش، مدیریت اجرایی9001تأثیر مثبت استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو -1

وري و پشتیبان

سواالت پژوهش-3- 1
موزش تأثیر گذارد؟می تواند بر امتیاز عامل آ9001ایزو آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت -1
آموزشی تأثیر گذارد؟-می تواند بر امتیاز عامل مدیریت اجرایی9001ایزو آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت-2
می تواند بر امتیاز عامل بهره وري تأثیر گذارد؟9001ایزو آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت-3
متیاز عامل پشتیبان تأثیر گذارد؟می تواند بر ا9001ایزو آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت-4

روش شناسی پژوهش-2
4مرکز شـماره  ، کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهراز بیناستآزمایشینیمهدر این پژوهش که از نوع

سـتان  برادران دشتستان به عنـوان بزرگتـرین مرکـز بـرادران ا    5خواهران به عنوان بزرگترین مرکز خواهران و مرکز شماره 
. انتخاب شدند

پـیش بـراي پـژوهش ابزارعنوانبهسازمان آموزش فنی و حرفه اياعتبارسنجیمصوبپرسشنامهازپژوهشایندر
)1392(پرند و همکاران،.شداستفادهآزمونپسوآزمون

روش اجرا در دو محور اصلی صورت گرفت:
کت ذینفعان طرح و چگونگی کاربست نتـایج حاصـله در ارتبـاط    ارزیابی فرایند اجراي ارزیابی درونی و میزان مشار-الف

با حصول اهداف طرح  
ارزیابی بیرونی صحت و دقت اطالعات جمع آوري شده به تفکیک عوامل مورد سنجش-ب

ارزیابی درونی توسط مرکز و ارزیابی بیرونی توسط اداره کل انجام شد.
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در بهـره وري و پشـتیبان   آموزشـی، -مـدیریت اجرایـی  آموزش،عامل 4پرسشنامه اعتبارسنجی در مرحله پیش آزمون در 
متخصص اداره کل آموزش فنی و حرفه اي بوشهر جهت اعتبار نتایج ارزیابی ان. سپس کارشناساختیار دو مرکز قرار گرفت

بـراي  .دادندجام درونی، ارزیابی بیرونی را مطابق دستورالعمل مصوب اعتبارسنجی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور ان
عددي با عنوان وگردیداطمینان از نمرات ارزیابی درونی، نتایج بر اساس فرمولی که در دستورالعمل مصوب شده محاسبه 

درصد خطاي عامل بدست آمد:

=درصد خطا*100

کم می کنیم که حاصل آن درصد اطمینان خواهد شد:100درصد خطاي بدست آمده را از عدد 
=درصد اطمینان100-درصدخطا

اعتبار داشته و بیشتر باشد، امتیاز ارزیابی درونی مرکز90، در صورتیکه درصد اطمینان از همچنین طبق دستورالعمل
مورد قبول می باشد.

را دو مرکـز  9001:2008پس از مرحله پیش آزمون، مشاورین متخصص در زمینه مدیریت کیفیت، الزامات استاندارد ایـزو  
ـ  بــه عنـوان شــرکت  شـرکت اس جــی اس سـوئیس   ،نمودنـد. پــس از پایـان پیـاده ســازي   پیـاده ســازي  مــاه 8ه مـدت  ب

در مراکز مستقر شده و فعالیتهـاي مرکـز را بـا الزامـات     روز4به مدت ،معتبرگواهینامه دهنده بین المللی سیستمهاي ایزو
،9001فعالیتهاي صورت گرفته با استاندارد مرجع ایـزو  کاملو به دلیل انطباق مورد ممیزي قرار داد9001استاندارد ایزو 

را براي دو مرکز صادر نمودند.9001:2008گواهینامه بین المللی ایزو 
در دو مرکز انجـام شـد و   سپس در مرحله پس آزمون، مجدداً ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی مطابق با مرحله پیش آزمون 

ید.نتایج آن استخراج و تحلیل گرد

یافته ها- 3

می تواند بر امتیاز عامل آموزش تأثیر گذارد؟9001آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو - 3-1

: امتیازات عوامل آموزش در مرحله پیش آزمون1جدول
حداکثر امتیازمرکز دشتستانمرکز خواهرانعنوان مالكردیف

امتیاز 
ارزیابی 
درونی

امتیاز 
ارزیابی 
بیرونی

امتیاز 
رزیابی ا

درونی

امتیاز 
ارزیابی 
بیرونی

12.912.7131320ویژگیهاي مربی کارگاه1

فعالیتهاي پژوهشی مربی 2
کارگاه

000.790.788

10.9310.9017.4117.4221فعالیتهاي آموزشی کارگاه3

12.6512.6418.8118.8123یادگیري-راهبردهاي یاددهی4

امکانات فضاي آموزشی و5
محیطی کارگاه

8.658.659.249.2512
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11.2411.2410.4810.4616تجهیزات و امکانات آموزشی6

56.3756.1369.7369.72100جمع کل7
0.420.01درصد خطا

99.5799.98درصد اطمینان

درونی قابل قبول می باشد. نتایج ارزیابی می باشد لذا90درصد اطمینان نتایج فوق باالي ،1بر اساس نتایج جدول

: امتیازات عوامل آموزش در مرحله پس آزمون2جدول
حداکثر امتیازمرکز دشتستانمرکز خواهرانعنوان مالكردیف

امتیاز 
ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

ویژگیهاي مربی 1
اهکارگ

1817151520

فعالیتهاي 2
پژوهشی مربی 

کارگاه

221.051.038

فعالیتهاي آموزشی 3
کارگاه

181818.918.821

راهبردهاي 4
یادگیري-یاددهی

191821.521.523

فضاي آموزشی و 5
امکانات محیطی 

کارگاه

9.59.310.510.412

تجهیزات و 6
امکانات آموزشی

12.812.7121216

79.37788.488100جمع کل7
2.90.45درصد خطا

9799.54درصد اطمینان

می باشد لذا نتایج ارزیابی درونی قابل قبول می باشد.  90درصد اطمینان نتایج فوق باالي ، 2بر اساس نتایج جدول
مـالك هـاي   امتیـاز  در دادپـیش آزمـون و پـس آزمـون در مرکـز خـواهران نشـان        نتایج مقایسه، 2و 1با توجه به جداول 

-%، راهبردهـاي یـاددهی  34%، فعالیتهـاي آموزشـی کارگـاه    25%، فعالیتهاي پژوهشی مربی کارگاه 26ویژگیهاي مربی کارگاه  
ت به مرحلـه پـیش آزمـون    % نسب10%، تجهیزات و امکانات آموزشی 7%، فضاي آموزشی و امکانات محیطی کارگاه 28یادگیري 

مقایسه نتایج پیش آزمـون و  همچنین % نسبت به مرحله پیش آزمون رشد داشته ایم.23افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً 
%، فعالیتهـاي پژوهشـی مربـی کارگـاه     10در مالك هاي ویژگیهاي مربی کارگاه  امتیاز دادپس آزمون در مرکز دشتستان نشان 

%، 11%، فضـاي آموزشـی و امکانـات محیطـی کارگـاه      12یـادگیري  -%، راهبردهـاي یـاددهی  7موزشی کارگـاه  %، فعالیتهاي آ3
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% نسـبت بـه مرحلـه    19% نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل تقریبـاً  10تجهیزات و امکانات آموزشی 
پیش آزمون رشد داشته ایم.

ن از اثربخش بودن استقرار نظام سیستم مدیریت کیفیـت در عامـل آمـوزش مرکـز     بوده و نشامعناداراین رشد در دو مرکز 
داشته است.

آموزشی تأثیر گذارد؟-می تواند بر امتیاز عامل مدیریت اجرایی9001آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو - 3-2

آموزشی در مرحله پیش آزمون-: امتیازات عوامل مدیریت اجرایی3جدول

می باشد لذا نتایج ارزیابی درونی قابل قبول می باشد.  90درصد اطمینان نتایج فوق باالي ، 3بر اساس نتایج جدول

در مرحله پس آزمونآموزشی -مدیریت اجرایی: امتیازات عوامل 4جدول
حداکثر امتیازانمرکز دشتستمرکز خواهرانعنوان مالكردیف

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

141415.515.516اهداف مرکز1
ویژگیهاي رئیس 2

مرکز
1212101012

ویژگی کارشناسان 3
مرکز

5.45.35.55.46

2019.9821.321.224کارکردهاي مرکز4

حداکثر امتیازمرکز دشتستانمرکز خواهرانكعنوان مالردیف
امتیاز ارزیابی 

درونی
امتیاز 

ارزیابی 
بیرونی

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

10.8410.8210.6210.6116اهداف مرکز1
ویژگیهاي رئیس 2

مرکز
10.3610.358.288.2812

ویژگی کارشناسان 3
مرکز

3.63.64.354.356

18.5218.5117.9617.9524کارکردهاي مرکز4
4.24.1557توسعه مرکز5
2.42.412.612.513تعامالت بیرونی مرکز6
مدیریت بهینه منابع 7

مالی
7.87.812.812.814

4.404.40778پذیرش8

62.1261.9878.6178.49100جمع کل9
0.220.15درصد خطا

99.77100درصد اطمینان
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5.55.5777توسعه مرکز5

تعامالت بیرونی 6
مرکز

88.1131313

مدیریت بهینه 7
منابع مالی

8.48.3141414

88888پذیرش8

81.381.1894.394.1100جمع کل9
0.140.21درصد خطا

99.8599.78درصد اطمینان

می باشد لذا نتایج ارزیابی درونی قابل قبول می باشد.  90نتایج فوق باالي درصد اطمینان ، 4بر اساس نتایج جدول
اهداف در مالك هاي امتیاز دادمقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در مرکز خواهران نشان ، 4و 3با توجه به جداول 

تعامالت بیرونی %، 19توسعه مرکز، %6کارکردهاي مرکز %، 30ویژگی کارشناسان مرکز %، 14ویژگیهاي رئیس مرکز%، 20مرکز
نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً %45و پذیرش%4، مدیریت بهینه منابع مالی% 43مرکز 

مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در مرکز دشتستان نشان همچنین % نسبت به مرحله پیش آزمون رشد داشته ایم.19
%، کارکردهاي مرکز 19%، ویژگی کارشناسان مرکز 14%، ویژگیهاي رئیس مرکز 31در مالك هاي اهداف مرکز  امتیاز داد
نسبت به مرحله پیش آزمون % 13و پذیرش%9% ، مدیریت بهینه منابع مالی3تعامالت بیرونی مرکز ، %29توسعه مرکز %، 14

پیش آزمون رشد داشته ایم.% نسبت به مرحله16افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً 
-مـدیریت اجرایـی  این رشد در دو مرکز معنادار بوده و نشان از اثربخش بودن استقرار نظام سیستم مدیریت کیفیت در عامل 

مرکز داشته است.آموزشی 
می تواند بر امتیاز عامل بهره وري تأثیر گذارد؟9001آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو - 3-3

آزمونیشدر مرحله پبهره وري ازات عوامل : امتی5جدول
حداکثر امتیازمرکز دشتستانمرکز خواهرانعنوان مالكردیف

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

تنوع مخاطبین 1
و ظرفیت 

اجرایی(تعهد)

22191927

تنوع آموزش، 2
سنجش و
روشهاي 

اجرایی

1010161623

19.219.123.723.430کارایی3
7.67.514.914.720اثربخشی4
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38.838.673.673.1100جمع کل5
0.510.67درصد خطا

99.4899.32درصد اطمینان

ی درونی قابل قبول می باشد.  می باشد لذا نتایج ارزیاب90درصد اطمینان نتایج فوق باالي ، 5بر اساس نتایج جدول

آزمونپسدر مرحله بهره وري : امتیازات عوامل 6جدول
حداکثر امتیازمرکز دشتستانمرکز خواهرانعنوان مالكردیف

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

امتیاز ارزیابی 
درونی

امتیاز ارزیابی 
بیرونی

تنوع مخاطبین 1
و ظرفیت 

تعهد)اجرایی(

2424272727

تنوع آموزش، 2
سنجش و 
روشهاي 

اجرایی

1717202023

25.825.726.426.330کارایی3

161619.319.220اثربخشی4

82.882.792.792.5100جمع کل5
0.120.21درصد خطا

99.8799.78درصد اطمینان

می باشد لذا نتایج ارزیابی درونی قابل قبول می باشد. 90نتایج فوق باالي درصد اطمینان، 6بر اساس نتایج جدول
تنوع در مالك هاي امتیاز دادمقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در مرکز خواهران نشان ، 6و 5با توجه به جداول 

%، نسبت به مرحله -4282.8اثربخشی%، 22کارایی%، 30سنجش و روشهاي اجراییتنوع آموزش%، 81مخاطبین و ظرفیت اجرایی(تعهد)
مقایسه نتایج همچنین % نسبت به مرحله پیش آزمون رشد داشته ایم.44پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً 

موزشتنوع آ%، 30تنوع مخاطبین و ظرفیت اجرایی(تعهد)در مالك هاي امتیاز دادنشان دشتستانپیش آزمون و پس آزمون در مرکز 
% 19%، نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً 22اثربخشی%، 9کارایی%، 17سنجش و روشهاي اجرایی

نسبت به مرحله پیش آزمون رشد داشته ایم.
مرکـز  وري بهـره این رشد در دو مرکز معنادار بوده و نشان از اثربخش بودن استقرار نظام سیستم مدیریت کیفیت در عامـل  

داشته است.
می تواند بر امتیاز عامل پشتیبان تأثیر گذارد؟9001آیا استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو - 3-4

مقایسه نتایج پیش روش انجام کار در این قسمت نیز مانند قسمتهاي فوق انجام شد جداول طراحی، امتیاز دهی گردید.
اماکن و %، 5اماکن اداري%، 4اماکن فرهنگی%، 0اماکن رفاهیدر مالك هاي تیاز امدادآزمون و پس آزمون در مرکز خواهران نشان 

% نسبت به مرحله پیش آزمون رشد 2، نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل تقریباً %1امکانات عمومی
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- 9اماکن رفاهیدر مالك هاي امتیاز دادنشان دشتستانمقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در مرکز همچنین داشته ایم.
، نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش داشته اند. در جمع کل %4اماکن و امکانات عمومی%، 7اماکن اداري%، 18اماکن فرهنگی%، 

% نسبت به مرحله پیش آزمون رشد داشته ایم.3تقریباً 
مرکـز  تأثیر چنـدانی بـر عامـل پشـتیبان     رار نظام سیستم مدیریت استقبیانگر آنست کهبوده و ناین رشد در دو مرکز معنادار 

داشته است.ن

بحث و نتیجه گیري- 4
بـا اعمـال ضـریب    بهره وري و پشتیبانآموزشی،-مدیریت اجراییآموزش،عوامل جمع کلپس از استخراج نتایج داده ها، 

قبل از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ردید در جدول مصوب رتبه ها گذاشته شد و مشخص گدستورالعمل اعتبارسنجیطبق
در حالیکه بعد از استقرار سیسـتم  بود "الف"دشتستان در سطح خوب و رتبه مرکز "ب"رتبه مرکز خواهران در سطح متوسط 

در جدول) و رتبه مرکز دشتسـتان در سـطح عـالی    ايپله4( صعود "الف"کیفیت رتبه مرکز خواهران در سطح خوب مدیریت 
جـواب سـؤال اصـلی پـژوهش مثبـت بـوده و بـه عبـارتی رتبـه          گردیده که بیانگر اینست کهدر جدول)اي پله 2عود (ص"ج"

افزایش یافته است.    9001استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو اعتبارسنجی مرکز پس از
بهره وري تأثیر معناداري داشـت  آموزشی، -بر عوامل اعتبارسنجی آموزش، مدیریت اجراییاستقرار سیستم مدیریت کیفیت 

زیرا این عامل ارتباط مستقیمی با تهیه اعتبار مالی از طرف سازمان دارد و از طرفیچندانی نداشتعامل پشتیبان تأثیررولی ب
بـا توجـه بـه    .رفـاهی و اداري تعریـف نشـده اسـت    در مـورد امـاکن عمـومی، فرهنگـی،     9001بندهاي الزامات استاندارد ایزو 

% نمره اعتبارسنجی به عوامل پشتیبان بر می گردد لذا پایین بودن نمره عامل پشـتیبان  100% از 10رالعمل اعتبارسنجی، دستو
نگذاشت.تأثیر زیادي بر رتبه کلی مرکز 

:با استقرار نظام مدیریت کیفیت به اهداف زیر نیز دسترسی یافتیمهمچنین 
آموزشیجهت گیري هدفمند و نظام مند شدن فعالیت هاي -
اندازه گیري، تجزیه و تحلیل و بهبود رضایت کارآموزان مرکز-
مستند نمودن فعالیتهاي مرکز از طریق تدوین دستورالعملهاي کاري-
مدیریت زمان-
ارتقاء سطح علمی و فنی کارکنان و مربیان-
شفاف، مشخص و مستند نمودن حدود وظایف کارکنان از طریق تدوین شرح وظایف-
صنایع و صنوف در شهرستان و استانم جهت ارتباط با ایجاد بستر الز-
طراحی و بهبود مستمر فرایندهاي جاري-
ایجاد زمینه هاي الزم براي توسعه و پویایی کارکنان و آموزش گیرندگان-
تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیري نیروي ابداع، ابتکار و خالقیت کارکنان و آموزش گیرندگان-

هاداتپیشن-4-1
متعهد شوند.کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه اي به امر بهینه سازي و کیفیت خدمات آموزشیالف) 

فراهم آید.و اداره کل فنی و حرفه اي هر استان در مراکز آموزشی9001امکان سنجی پیاده سازي استاندارد ایزو ) ب
پیشـنهاد  ،و رفع محدودیتهاي اجرایی در بعضی از بنـدها هادر استان9001ایزو استانداردپیاده سازي تسریع در جهت ج) 

می گردد سازمان مرکزي نیز در تشکیالت سازمانی الزامات این استاندارد را پیاده سازي نمایند.
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نتوانسـت تـأثیر معنـاداري    9001با توجه به اینکه در فرضیه چهارم با عنوان عامل پشتیبان، پیاده سازي استاندارد ایزو د) 
براي این بخش در نظر گرفته شود.بگذارد لذا پیشنهاد می گردد اعتبار جداگانه اي افزایش نمره این بخشبر 

منابع-5
). اعتبارسنجی مراکز آمـوزش دولتـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه اي کشـور(با رویکـرد         1392پرند، کوروش، و همکاران، (-1

بخش ششم.-89-42کاربردي)، چاپ اول، ص 
تأثیر ایزو بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هنـدي ، پایگـاه   ). 2012ترك فرد، مهدي(-2

International Journal of Manpower, Volمقاالت علمی مدیریت: مرکـز نشـر    28 No. 2, 2007, pp.

175-192.
در بهبود عملکـرد زیسـت   (EMS)یط زیستبررسی اثربخشی استقرار سیستم هاي مدیریت مح).1392عابدین زاده، نیلوفر (-3

، طرح پژوهشی پژوهشکده محیط زیست.در کشور 14000محیطی واحدهاي صنعتی بر اساس استانداردهاي ایزو 
در شرکت تعاونی انبـوه سـازي   2008مطابق ویرایش ISO9001استقرار سیستم مدیریت کیفیت).1388عالم زاده، مهدیه (-4

.رکت تعاونی انبوه سازي عمران پویاشا، طرح پژوهشی عمران پوی
بر عملکرد سازمان بیمه سالمت ایـران بـا   Iso9001). ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت1393قنبري، محمد (-5

طرح پژوهشی سازمان بیمه سالمت ایران.) مطالعه موردي منطقه دو کشوري،BSCاستفاده از مدل کارت امتیازي متوازن(
، جهـانی رویکـرد در ایـران: مهندسـی آموزشکیفیتتضمیناستانداردهاي). 1391د، حسین، و همکاران، (مطهري نژا-6

.54، شماره 14دوره فصلنامه آموزشی مهندسی ایران، 
7- Vlasceanu,L,Grunberg,L,andParlea.D,(2004).Quality Assurance and Assurance and

Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (Bucharest,UNESCO-CEPES)Papers
on Higher Education,ISBN 92-9069,6-178www.cepes.ro/publications.
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