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Abstract: The aim of this study was to provide a model of effective skill training to 

promote applied science centers in Mazandaran province. The research was applied in 

terms of purpose and based on the nature of the data; it was an exploratory mix 

(qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative part of the research 

included all experts in the field of effective skills training who were selected using the 

purposeful snowball sampling method, 30 experts. The second group of the statistical 

population of this study in the quantitative part included all the official teachers of 

applied science centers in Mazandaran province in the number of 3,000 people who 

were selected by random sampling and snowball method of 608 people as the sample 

size. In the qualitative part of the present study, semi-in-depth interviews were used and 

in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and 

reliability of both instruments were evaluated and confirmed. The method of data 

analysis in the qualitative part of the theoretical coding was taken from the method of 

data theory of the foundation and in the quantitative part, confirmatory factor analysis 

was used to validate the model and determine the relationship between the identified 

factors. The results of the study showed that a total of 6 dimensions of career goals, 

instructor, environment, student, content and management, 28 components and 252 

indicators of the dimensions of the skill training model are effective. 
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 مقدمه

امروزه جهان به سرعت در حال تغییر و تحولل اسوت       

تولان ااتوت کوه بو ون در عصر حاضر کمتور روز  را مو 

نوولرور  در جهووان ادتصووادر تغییوور در تلضیوو  اووا وضوو یت 

(  ااوور ر وو  2003رانگ و توو   خوو ماب با وو  سررم ووت

م متر و م اومر تغییر و تحلل در  وولن متتفوح حیواب 

ها   گرد و عمیو  در عفولم و تنولنر اجتماع ر پیشرتت

ساختارها  سازمان  را پیچی ه و تتصصو  نمولده اسوت 

ا  (  تغییورر مهمتورار خصیصوه2020ستیف  و همکاران 

ه کنلن  بوا ها به عنلان ارکان اصف  جام است که سازمان

رن روبه رو ه تن   از دا گاه سوازمان  تغییور بوه ممهولم 

دگرگلن  و تحلل در سازمانر ملجب استمرار ت اضیوت اوا 

بقا  رن با تلجه به  رااط محیط  مو   ولد  در ینویر 

 رااط  بیشوتر سوازمانها بوه دن وال راه حفو  بورا  ااور 

مشکل ه تن   راه حف  که تلسط بیشوتر صواحب ناوران 

  هر رملزش و به از  منابع ان ان  است سع وا   عنلان

ر کن وووتانتیر و همکووواران 1393زادگوووان و تووور  زاده 

(  امروزه رمولزش و ه ویا  منوابع ان وان  اکو  از 2005

راه ردها  اصف  دستیاب  بوه سورمااه ان وان  و سورمااه 

گذار  مث ت با  رااط تغییر است و از همیر رو جااگاه و 

بقاء و تلس ه سازمان هوا ییردابول  اهمیت راه رد  رن در

 (  2020انکار است سزاخملب 

در حوال ورود بوه عصور  اسوت کوه در رن امروزه جلامع 

وسیفه تلاناا  اتوراد در اسوتماده عاد نوه از ران ه اساساً به

بهوا  جهوان  کوه  وامل عنلان اک من ع گوراندانشر به

 ولد  تناور  و سرمااه تکر  ان وان  اسوتر ت یویر مو 

ادتصاد م تنو  بور دانوش اهمیوت زاواد  بورا  ا واعه و 

استماده از دانش و اط عواب و همچنویر اادواد رن دا ول 

بنیوان است  همچنیر از دا گاه بانک جهان  ادتصاد دانش

ها  نهاد  و ادتصاد ر  امل یهار محلر عم ه: زارساخت

تناور  اط عاب و ارت اطابر ناام مفو  نولرور  و نیورو  

دا ه اسوت  در ااور ادتصواد ج او ر هر و رملزشان ان  ما

ها ن و ت بوه نگهو ار  و ارتقوا  سورمااه اتراد و کارخانه

 ولن  توا بوا نولرور  و تلانواا  دانش  خولد مت هو  مو 

اادگیر  تطاب  و تغییرر به اک  اا تگ  اساسو  جهوت 

عنلان اوضیر بقاء دست اابن   همچنیر دانش و اط عاب به

گیوردر ع اادواد روروب مو نار دورار مو ورترار من و بهره

 و ه درگذ وتهر ماننو  بنابراار بوا منوابع سونت  استماده

ها مانن  سورمااه و نیورو  تر از اارسرمااه و انرژ  و پیش

 ( 2014سوایا  و کفیملا  کار جااگیار   ه است

هوا  ج او  ا  از مهواربادتصاد دانش نیازمنو  مدملعوه

هوا  ملردنیواز ادتصواد باست که ن  ت به مدملعه مهار

صن ت  متماوب است  امروزه کار نیازمنو  اتویااش مقو ار 

هواا  رملزش و کاررملز  است و همچنیر  امل مهوارب

مانن  خ دیتر حل م وفه و ره ر  است  جهت ملتقیوت 

رملز  از در ادتصاد م تنو  بور دانوشر رمولزش و مهوارب

ار  پوذعناصر ب یار مهم جهوت دسوتیاب  بوه ض وه ردابت

پذار  اک کشلر بوه نیورو  همچنیر د رب ردابت  است

کار بامهارب و تلاناا  پرورش نلرور  از طرا  کواررتران  

 بنیاندانش ادتصاد به نگاه در رنچه  درمدملعب تگ  دارد 

 پااوه بور نولرور  و اوادگیر  گیوردر دورار ملردتلجه باا 

 بور تمرکوی صورتاً نه و است مهارب و ضمن  دانش ارتقا 

ار  بور دانوش در گذسورمااه برترر و پیشرتته ها تناور 

گیورد و بوه ها  ادتصواد  کشولرها اندوام م تمام بتش

صنااع پیشرتته و صرتاً از طرا  تحقی  و تلس ه محو ود 

 ( 2015سااضیگان و همکاران  لد نم 

  هوا و نهادهوا و دوام ان وانها و سوازمان  الزمه مان گار

همانوا تلجوه  پر وتاب اموروزر در عرصه تحلالب  اجتماع

 رامهارب رتر  ها رملزش ژهابه و  به ناام رملز  شتریب

 رااز سوا شوتریب  تحلالب پر تاب در مراکی رملز  است 

اسوت  الزم  مراکوی رملز و بیوترت رابو  رسازمانها بولده

با نگواه نقادانوه   بینن  و محکمد داً ها را  هاها و رو عادب

   یبپردازننوو  سخلر وو  نابهتوور بووه کوواررتر  ابیووبووه راه

1397)  

را در خوط  ناناکاررتر ر تحلالب جهان ریحال حاضر س در

 دورار داده اسوت  و تلس ه ادتصاد  مق م تلس ه تر رور

مطفوب  راا انگریمطاض اب مت  د ب ( 1397پارسا و  یخ س

 استیدارن  و س  کار بهتر  رویکه ن ا است که کشلرها
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رنهوا در   گوذار هاسورما ر   و تلس ه را انتتاب کردنو ر

به  ارربتشر  مهارت  ها رملزش لهیها و   تلس ه مهارب

 هوا  رمولزش اتیااشاست مال کمک کرده است   شااتیا

 مو  اروربتش مهوارت  رملز وها  نولع از واژه به صحیح

 نمو،ر بوه اعتماد ده   کاررتران ر کاهش را بیکار  تلان 

 بورا  را نهوار و ده  اتیااش را دانشدلاان مهارب و دانش

و   سسوفمانسوازد  مو  تلانمنو  کوارر و ک وب ان از  راه

  رملز وها رابطه راا در  (1394رزما   وناصمرزاده و تر

دانووش   کشوولر بووه دصوو  ارتقووا  کوواربرد- مراکووی عفموو

درروردن  تیوالزم و بوه ت ف  مهارب هوا داداو ا رانیتراگ

حرته و ک وب و  احراز  غلر  نهمته رنها برا  است  ادها

  رنان بورا ا و تلانا کن   کار در مشایل گلناگلن رماده م

سوطح در را  تکوه بوه رنهوا محولل  و ه اسو  اندام کار

  (1396سحداز  و ساع   بتش   م شامطفلب اتیا

بوه  رنانامطفب است که کاررتر راا انگریمت  د ب مطاض اب

کلیک ومتلسط که بوه   ادتصاد  واح ها دادادر ا ژهاو

بوه   دارنو    یونقوش کف راندامو   م ا باال ا ا تغال زا

 1980ا وتغال در دهوه  تیتلان به وض   عنلان مثال م

  کواربرد - عفمو  که دانشک ه هوا ا اره کردر کاادر رمر

%  77- ،یکلیک توازه تاسو  %  رکتها5در دهه مذکلر 

کردنو   دوادارا ا  نیتوار  اضتحصو  بورا   غف  ترصتها

مطاض وه  راووادوع در ا در  (1395 رحیم نیا و ح ن  رادس

دانوش   نااروربتش در کواررتر  مهوارت  نقش رملز وها

 کاربرد –   ایل در مراکی عفم ریو ی  ایل–رملختگان 

  ه بلده است اتا  یک ب و کار مؤرر و مم دادادر ا

بوور اسووا  ملضوولع پووژوهشر ح وویر پوولر و همکوواران 

طراحو  اضگول  ارز ویاب  (ر نیی در پژوهشو  بوه 1398س

 رهوا  تربیتو  و رملز و  سوازمان ناوام ورهارربتش  د

 اضگل  ارز یاب  ارربتشو  دوره پرداخته و نشان دادن  که

 42ها  تربیت  و رملز و ر دارا  یهوار مقلضوه اصوف  و 

 وامل یهوار بد و : ارز ویاب  درونو ادر و  مقلضه ترع  بلد

(ر در پژوهش  2018رورل س تراان هار نتااج و پیام ها بلد 

   اروربتش تکمیفو مهوارت هوا   رملزشل  با عنلان اضگ

ها  متتفح اندوام دادنو   نتوااج حواک  از رن حرته  برا

بلدکه منابع ان ان  ماهر و کاررم  عامل اصف  ملتقیت هر 

حرته است  نیرو  ان ان  از  جمفه علامل مهم  است که 

بر دابفیت سلدرور  سازمان هوا  خو مات  تورریر زاواد  

( هوم در مطاض وه ا  بوا 2017ن سدارد  یغار  و همکوارا

رمولزش تلانمن سواز : اوک مو ل ج او  بوورا  »عنولان 

نشوان « رملزش ها  مهارت  ارربتش کارکنوان پرسوتار 

دادن  که م ل رملزش تلانمن سواز  ج او   وامل خولد 

اادگیر  و اادگیر  عمف  بلد  راه رد ها  مت  د  برا  

مفوه دستیاب  بوه رمولزش تلانمن سواز  وجولد دارد از ج

ها  ج تدلر ناوارب بور عمفکورد بواضین ر  تقلات مهارب

علامل انگیی  ر مشارکت در طراح  و اجرار حل م ووفه  

تلانمن سازاح اضگل  ج ا   برا  رملزش هوا  مهوارت  

ارربتش پرستاران است کوه در رن برناموه هوا  رملز و  

منط   با نیازها  رملزش بیرگ واالن و  اا وتگ  هوا  

کارکنان است  با تلجه به ماهیوت عمفو  اادگیر  در بیر 

تلانو  ت وفط بیشوتر بور اضگلر رمولزش تلانمن سواز  مو 

ا  و وظااح  وغف  را در میوان پرسوتاران مهارتها  حرته

 ت هیل کن    

در مدملع  پژوهش حاضور از ینو  جن وه حوا ی اهمیوت 

است  ابت ا اانکه با تلجوه بوه اانکوه مطاض واب انو ک  در 

ها  مهارت  توار  اضتحصوی نر  شخصلص ارربتش رملز

اندام   ه و از طرت  تاکنلن اضگلا  برا  اار مهم اندوام 

نش ه است اار پژوهش مو  تلانو  بوه  وناخت و ت یویر 

ها  ارربتش بپردازد که اار مهم از ضحوا   اضگل  رملزش

 رابه رنچه گمته    و سا باتلجهنار  حا ی اهمیت است  

  و اجوورا  کوواربرد- مراکیعفموو دوواداا تیوواهم موولاردر

 نو هااست که توا در ر  ارربتش ضرور  مهارت  رملز ها

 نوهیتواکنلن در زم گریوه  دیار بحران خاص نشلد ناامر

از  اندام   ه است و  ارربتش مطاض ات  مهارت  رملز ها

مهوم از ضحوا    رادا ته است اما ا  ارینار کمّ  ر   ب 

بوارز رن  لیواست کوه دض  شتریب  کار عمف ازمن ین  میک

  مهوارت  رملز وها  یاضوب بورا  اضگول کاهمانا تق ان 

اسوا   راوبور ا  اسوت  کواربرد- ارربتش در مراکی عفم

  مهارت  رملز ها  دص  دارد به ارا ه اضگل حاضر پژوهش
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 کواربرد  عفمو  مراکوی در رملرش ارتقا  جهت ارربتش

 بپردازد 

 روش کار

 ل اضگو با تلجه به اانکه هو   پوژوهش حاضور ارا وه

-عفمو  مراکی ملرد  مطاض هس ارربتش مهارت  رملز ها 

بولد  روش پوژوهش بوه ضحوا   (مازن ران استان کاربرد 

ه  ر کاربرد  و همچنیرر به ضحا  نلع داده هوار از نولع 

بلد  اضح( بتش کیمو : (  کمّ   - کیم س اکتشات  رمیتته

 امل کفیه خ رگان حلزه رملز ها  مهارت  ارربتش بلد 

گیور  رگاهانوه از نولع ه تمنو  سا  روش نملنوهکه بر ا

مورد( بوه  20زن و  10نمور خ وره س 30گفلضه برت  ت  اد 

عنلان حدم نملنه انتتاب   ن   ب( بتش کمّو :  وامل 

کفیووه م رسووان رسووم  مراکووی عفموو  کوواربرد  اسووتان 

بامو ر  کار ناسو  2720نمور س3000مازن ران به ت  اد

نمر بام ر  دکترا  280( و1620و مرد 1100ار  ر سزن 

مرد( تشکیل م  داد کوه بور اسوا   180نمر زن و 100س

روش نملنه گیر  تصادت  ط قه ا  و بور اسوا  جو ول 

نمورسزن  608ت ییر ترملل حدوم نملنوه ملرگوان ت و اد 

 ( به عنلان نملنه انتتاب   ن    317و مرد 291

ابیار پژوهش در دو بتش کیمو  و کمّو  بوه صولرب زاور 

ش کیم : در ااور مرحفوه ابویار سوندش را است: اضح( بت

اک ترم مصاح ه نیم ساختار ااتته که براسا  ک  گذار  

باز و ک گذار  محولر  تشوکیل  و  و سوپ، بوه مو د 

خ رگان از طرا  ک  گذار  انتتاب  به م د مصاح هر تور 

دضم  و بارش تکر  برا  خ رگان ارسال و پ، از  ا و اع  

مؤضموه هوا و  واخا هوا نار ر که در اار مرحفوه اب واد 

تلسط خ رگان مشتا     مد داً اضگل بر اسوا  اب وادر 

مؤضمه ها و  اخا ها ترسیم وتلسط خ رگان ملرد ترایو  

درار گرتت  ب( ب   کمّو : در ااور مرحفوه تورم مصواح ه 

ا  اع  و ه  تلسوط خ رگوان را از طراو  وزن دهو  بوه 

ا   اخا هار به پرسشنامه ت  ال و بر رو  گروه نملنوه 

که تصادت  انتتاب   ن  اجرا گردا  و در نهاات به مو د 

اجرا  رزملن تحفیل عامف  ترای   ااتته ها  ب و  کمّو  

 تلسط کاربران ارزااب     

پاااا  ابیار سندش در دو بتش به دسوت رمو : اضوح( در 

بتش کیم : به م د مصاح ه تور دضمو ر بوارش تکور  و 

ع پژوهشوگرانر اجماع سوه سولاه ساجمواع داده هوار اجموا

اجماع روش  ناس ( ب( بتوش کمّو : بوا رزمولن رضموا  

کرون اخ محاس ه    که مق ار رن  بورا  کول پرسشونامه 

 ت ییر     7/0وبرا  اب اد ومؤضمه ها باالتر از  /90

ها در دو بتوش کیمو  و کمّو  روش تدیاه و تحفیل داده

هووا در بتووش کیموو  ک گووذار   ووامل روش تحفیوول داده

پرداز  داده بنیواد بولد  در تته از روش ناراوهنار  برگر

ها  رمار ها  پژوهش از روشبتش کمّ  با تلجه به سؤال

  در بتوش اسوتن اطتلصیم  و استن اط  اسوتماده  و   

 استماده راز  هارزملن ازپژوهش   هاپاسخ به سؤال  برا

 لیوتحف  هر از  ا علامل  ناسا  بن تااوضل منالربه:  

 نملنوه تک  ت و  ساختار م ادالب م ل  و   ایتر  عامف

 استماده     Lisrel-V8.8استماده از نرم اتیار   ااا

 رگاهانهر رضاات اخذ  امل اخ د  ملازار پژوهش اار در

 همچنویر   و  رعاات رازدار  و خصلص  حرام تضمیر

 تموام  تکمیول به ترکی  ضمر ها پرسشنامه تکمیل زمان

 در پوژوهش از خورو  ملرد در کنن گان  رکت هار سؤال

 رنهوا بوه و بلدنو  متتوار تورد  اط عواب ارا ه و زمان هر

 امور ااور و میمان  محرمانه اط عاب که    داده اطمینان

 وو   پووژوهش حاضوور بووا کوو  اخوو    رعااووت کووام ً نیووی

IR.IAU.TMU.REC.1399.917     ر ت 

 هایافته

 تتصص  ها مصاح ه کیم  محتلا  تحفیل بر اسا 

 252 مدمولع در مطاض وه مولرد عفم  منابع و   ه دامان

 وواخا کیموو  در زمینووه اب وواد و مؤضمووه هووا  اضگوول  

کواربرد  -رملز ها  مهوارت  اروربتش در مراکوی عفمو 

 1استان مازن ران  ناساا     که گیارش رن در جو ول 

  رم ه است 

نشان داده   ه است در نهاات بورا   1ینانچه در ج ول 

مراکوی   ارربتش سمطاض ه ملرد  مهارت  رملز هااضگل   

مؤضمووه 28ب وو    6   اسووتان  مازنوو ران(  کوواربرد- عفموو

 اخا نهاا  گردا   الزم به دکر است که مؤضموه   252و
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هووا  تشووتیا ترصووتر تضووا  رملز وو  و تنوواور   در 

مرحفه ک  گذار  محلر  در ب   م ارات درار دا تن  اما 

مو د مصواح هر تور در مرحفه گ گذار  انتتاب  کوه بوه  

دضم  و بارش تکور  باخ رگوان اندوام  و ر مؤضموه هوا  

تشتیا ترصت و تضا  رملز   به ب   محویط و مؤضموه 

تناور  به ب   محتلا انتقال ااتت  همچنویر مؤضموه راویر 

 نامه به ب   م ارات اضاته گردا   

 نظری کدگذاری نتایج. 1جدول

Table1. Theoretical coding results 
 شاخص ها مؤلفه دابعا

 اهداف شغلی-1

 کارآفرینی

 اجرای رویدادهای کارافرینی-1

 ایجاد بازارچه ها کارآفرینی )فن بازار (-2

 آشنایی با مشاغل مختلف مرتبط بارشته تحصیلی-3

 های خاص مربوط به شغلکسب مهارت در راستای فناوری و علوم وابسته به همراه دانش-4

های دانشی، مهارتی ونگرشی  قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی از اییافزایش توان-5

 طریق آموزش مهارتی

 های عمومی بازار کارهای خاص مورد نیاز صنعت و مهارتتوجه همزمان به مهارت-6

 تلفیق علم، فن و هنر و تجربه در آموزش های مهارتی-7

 دهای مختلف ارائه کننده خدمات آموزش مهارتی در منطقههمکاری بین نها-8

 ایجاد بازارهای جدید آموزش های مهارتی در منطقه-9

 های مهارتی جهت تربیت نیروی انسانی خالق و نوآورکارمحور بودن آموزش-10

 ایجاد اکونظام های کارآفرینی )زیست بوم(-11

 رکز )حضوری و مجازی (تشکیل انجمن فارغ التحصیالن در م-12

 ارائه مشاوره به فارغ التحصیالن در تمام زمینه ها-13

 حمایت از کارآفرینان مراکز مهارتی توسط مسئولین مراکز-14

 ها زایشی دانشگاهی توسط مراکز آموزشیتاسیس شرکت-15

 ایجاد مراکز نوآور و رشد-16

 ارائه کننده آموزش های مهارتیهدفمند و ماموریت گرابودن سازمانها -17

 معرفی آموزشهای مهارتی مراکز به مدیران مختلف-18

 تربیت نیروی کار مهار مورد نیاز بازار داخلی-19

 خارجی بازار نیاز مورد مهار کار نیروی تربیت-20

 تی مرکزایجاد نگرش مثبت در بین کارفرمایان محلی در خصوص عملکرد مهار-21 نگرش جامعه محلی

 ایجاد  نگرش جامعه محلی در خصوص عملکرد مهارتی مرکز-22

 ایجاد  نگرش مثبت  مشتریان محلی در خصوص عملکرد مهارتی مرکز-23

 ایجاد  نگرش مثبت سازمان های  محلی در خصوص عملکرد مهارتی مرکز-24

 صوص عملکرد مهارتی مرکزایجاد نگرش مثبت دربین کارفرمایان ملی در خ-25 نگرش جامعه ملی

 ایجاد  نگرش مثبت جامعه ملی در خصوص عملکرد مهارتی مرکز-26

 ایجاد  نگرش  مثبت  مشتریان ملی در خصوص عملکرد مهارتی مرکز-27

 های  ملی در خصوص عملکرد مهارتی مرکزایجاد  نگرش مثبت  سازمان -28

 ویژگی های حرفه ای مربی-2

 و استفاده بهینه از وقت جلساتنظم در حضور -29

 ارائه واحد های تحقیقی و عملی مؤثر به دانشجویان-30

 داشتن مهارت مرتبط با موضوع آموزش مهارتی-31

 توانایی ارزیابی کارهای عملی دانشجویان-32

 انجام ارزیابی های مستمر در حین آموزش در طول دوره آموزشی مهارتی-33

 آموزشی طول دوره در آموزش پیش از  در مستمر های ارزیابی جاممهارتی ان-34

 مهارتی آموزشی طول دوره در آموزش بعد از  در مستمر های ارزیابی انجام-35
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 پیوستگی آموزشهای مهارتی در طول دوره-36

 سابقه تدریس قبلی در زمینه موضوع آموزشهای حرفه ای-37

 تجهیزات مورد استفاده دانشجویانتسلط مربیان به کاربست -38

 درس موضوع به نسبت تسلط و خود درسی آگاهی-39 ویژگی های علمی

 داشتن رشته تحصیلی مرتبط با موضوع آموزش-40

 توانایی ارزیابی دانشجویان-41

 آموزشی دوره طول در آموزش حین در مستمر های ارزیابی انجام-42

 آموزشی دوره طول در آموزش پیش از  در تمرمس های ارزیابی انجام-43

 آموزشی دوره طول در آموزش پس از  در مستمر های ارزیابی انجام-44

 تسلط مربی در زمینه موضوع آموزشی-45

 توانایی ایجاد احساس انگیزش به یادگیری در دانشجویان-46 مهارتهای ارتباطی

 کالس اداره در مربی توانایی-47

 کارگاه اداره در مربی واناییت-48

 داشتن اراستگی ظاهری مناسب-49

 دانشجویان با مربی تعامل و برخورد نحوه-50

 سؤاالت به پاسخ در مربی توانایی-51

 مطالب وتفهیم بیان قدرت-52

 ایجاد ارتباط عاطفی با داشنجویان-53

 آموزشی کمک تجهیزات و فناوری از مربی استفاده توانایی-54 روش تدریس

 مطالب انتقال برای مختلف فنون و ها شیوه روشها، بکارگیری-55

 آموزشی مطالب به مربی تسلط-56

 ... و سن جنسیت، نظر از فراگیرندگان ظرفیت و توان گرفتن نظر در-57

 تسلط و بکارگیری روش های مختلف نوین تدریس-58

 مطالب درسیزمانبندی مناسب در ارائه -59

 داشتن طرح درس-60

 توانایی یادگیری چگونه دانستن به فراگیران-61

 توانایی یادگیری چگونگی انجام دادن به فراگیران-62

 فراگیران به زیستن با دیگران  چگونگی یادگیری توانایی-63

 فراگیران به  دیگران چگونگی شدن با یادگیری توانایی-64

 توانایی تبدیل دانستن به فناوری-65 ردیپژوهش کارب

 توانایی رصد فناوری های جدید و تعیین مهارتهای مورد نیاز شغلی-66

 توانایی ارائه طرح های مهارتی به بازار و اجرای آن-67

 آموزشی موضوع زمینه در نظری های پروژه انجام-68

 شیآموز موضوع زمینه در مهارتی های پروژه انجام-69

 آموزشی مهارتی موضوع زمینه در علمی مقاله نگارش-70

 آموزشی موضوع زمینه در علمی مقاله نگارش-71

 آموزشی نظری موضوع زمینه در کتاب نگارش-72

 آموزشی مهارتی موضوع زمینه در کتاب نگارش-73

 آموزشی نظری موضوع زمینه در موسسات و شرکتها به مشاوره ارائه-74

 آموزشی مهارتی موضوع زمینه در موسسات و شرکتها به مشاوره ارائه-75

 

  هوا رمولزش اب ادر مؤضمه ها و اخا ها  سازن ه اضگل 

 کاربرد  استان -اکی عفم مرارربتش   مهارت

 

در داضب اک نملدار تنطیم و بوه مناولر اعت وار  رمازن ران

 داً بتش  اار اضگل تلسط خ رگان به م د بارش تکر  مد
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   ه است گویارش  1اجرا    که در نهاات اضگل  موذکلر در  وکل 

 

 کاربردی استان مازندران در پژوهش حاضر-. الگوی اعتبار یابی شده آموزش های مهارتی اثربخش دانشگاه علمی11شکل 

Figure1. The validated model of effective skills training of Mazandaran University of Applied Sciences in 

the present study 

 

مربلط به مشتصه ها  نهاا  تحفیول عوامف  بورا   جانتا

 درساب واد(  اروربتش  مهوارت  هارملزش  استترا  اضگل

  است رم ه 2 ج ول

 عامول 6 واوژه هوا ارزشر 2بر اسا  داده هوا  جو ول 

 بویر مشوتر  واراان، و درص  پل ش است 1بیرگتر از 

 درصو  کول 65/71 هم بر رو  عامل 6 اار یرها برا متغ

 نتیده تلانر م بنابراار کن  م  رمتغیرها را ت یی واراان،

 موواترا، اسووا  بوور عووامف  تحفیوول اجوورا  کووه گرتووت

ارزش واژه هور  خلاه  بلد  تلجیه ر دابلحاصل هم  تگ 

نشوان عاملر ا ن  مدملع مدذوراب بارهوا  عوامف  رنر 

  هاده  که عامل تا یه ح  در ت  یر کل واراان، سؤاضم 

 

سهیم است  همانطلر که م حاه م   لدر عامل اکوم بوا 

درصوو  از کوول واراووان، را  95/18ر 16/17ارزش واووژه 

هوا  هوا  تحفیول مؤضموهکن  که بر پااه واژگ ت ییر م 

اصف  اار عامل بیشترار سهم را در ت ییر واراوان، کول 

تلانوو  واراووان، بیشووتر  را در و هوویع عووامف  نموو دارد 

مقاا ه با عامل نت ت تلجیه کنو   عامول  شوم نیوی بوا 

درص  از کل واراوان، را ت یویر  44/3ر 68/3ارزش واژه 

کن  که کمترار سهم را در ت ییر واراان، کول سوؤال م 

 درصو  کول 65/71ها داراست  با تلجه بوه جو ول تول  

  لد  ستترا    ه ت ییر م واراان، تلسط  ش عامل ا
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 اثربخش)ابعاد( مهارتی های. مشخصه های نهایی تحلیل عاملی برای استخراج الگوی آموزش2جدول 

Table2. Final characteristics of factor analysis to extract the pattern of effective skill training 

(dimensions) 

 درصد تراکمی سدرصد واریان ارزش ویژه عامل

1 16/17 95/18 89/35 

2 68/11 75/12 56/46 

3 98/6 69/7 28/55 

4 89/4 63/5 58/59 

5 12/4 27/4 10/64 

6 68/3 44/3 65/71 

 

 عوامف  تحفیول نهواا  هوا  مشتصهااتته ها  مربلط به 

 ارووربتش  مهووارت  هووارملزش  اضگوول اسووتترا  بوورا 

 3جو ول بوه تلجوه بوا  اسوت رم ه 3 ج ول درها( سمؤضمه

تووا  90/2بوولده و از  1ارزش واووژه تمووام  علاموول بوواال  

متغییر است و  همچنیر درصو  واراوان، رنهوا از  42/19

متغییر است  همانطلر کوه مشواه ه مو   75/19تا  93/2

 لد بیشترار ارزش واژه و درص  واراان، مربلط به عامل 

 ست  کاررتران  و کم ترار مربلط به عامل ر یر نامه ا

 

 ها(اثربخش)مؤلفه مهارتی های. مشخصه های نهایی تحلیل عاملی برای استخراج الگوی آموزش3جدول 

Table3. Final characteristics of factor analysis to extract the pattern of effective skill training 

(components) 
 درصد واریانس ارزش ویژه عامل

 75/19 42/19 کارآفرینی

 25/19 51/18 محلی جامعه نگرش

 98/18 72/18 ملی جامعه نگرش

 65/18 86/18 ای حرفه های ویژگی

 125/18 42/18 علمی های ویژگی

 98/17 10/18 ارتباطی مهارتهای

 64/17 89/17 تدریس روش

 12/17 75/17 کاربردی پژوهش

 98/16 65/16 آموزشی تجهیزات و منابع

 65/16 45/15 محلی محیط

 23/16 21/12 ملی محیط

 89/15 64/11 فراملی محیط

 35/15 24/9 فرصت تشخیص

 96/14 57/8 آموزشی فضای

 34/14 35/7 نگرش

 21/12 24/6 انگیزش

 67/9 12/6 قبلی های مهارت و دانش

 45/7 65/5 فردی های صالحیت

 61/5 24/5 نیازسنجی

 78/4 57/4 فناوری
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 13/4 23/4 منابع سازی غنی

 89/3 76/3 آموزشی راهبرد

 74/3 52/3 سازمانی فرهنگ

 35/3 24/3 مالی منابع

 04/3 02/3 مشی خط

 01/3 98/2 رفاهی خدمات و تسهیالت

 98/2 94/2 مدیریتی حمایت

 93/2 90/2 نامه آئین

 

 بحث 

پژوهش حاضر بوا اسوتماده از روش ک گوذار  ناور  

سبرگرتته از روش ناراه داده بنیاد خلد ظهلر( اندام  و   

ها  به دست رم ه در اار پژوهش بوه صولرب تحفیل داده

ها  کیم  نیوی ج اگانه صلرب گرتت  به ع ارب داگر داده

با استماده از ک گذار  بازر محلر  و انتتواب  و مفیومواب 

اک از اار مراحول مولرد تدیاوه و تحفیول دورار اندام هر 

  ناسواا  اب اد که بلد رن بیانگر پژوهش ها گرتت  ااتته

مراکوی  بورا  اروربتش رمولزش هوا   اضگول  بورا    ه

اهو ا   یولن اب واد   کاربرد  استان  مازنو رانر-عفم 

  با ن م  محتلا و م ارات  دانشدلر محیطر  غف ر مرب ر

 دادادر ا  مهارت  ز من  رملزش هاامروزه نقش مهم و ار

رملزش ها عو    را  ااست ر کار   ه   غف  ترصت ها

به  غل اسوت کوه   نیرس  ارربتش برا  و همت  کاریب

و   متتفوح صون ت ر کشواورز  از بتوش هوا کادر هر

  مو داداا   غف  مهارب رملزان ترصت ها  خ ماب برا

 در وادووع خصیصووه ااوور رملز ووهار نوولع  پوورورش کنوو  

استر به اار م ن  کوه اتوراد پو، از ک وب  "کاررترار"

مهووارب و تتصووا دانووش تنوو ر دووادر خلاهنوو  بوولد کووه 

ترصتها   غف  مناس   را به دست رورن  و اوا در نهااوت 

ترصت  غف  اادواد نماانو   اانگلنوه رمولزش از نقوش و 

اجتماع  مهم  برخلردار است یرا  -تاریرگذار  ادتصاد 

سرمااه گوذار  در منوابع ان وان   که م ر  نلع مهم  از

است و با تراهم کردن زمینه ها  ارتقا  دانشر نگر ها و 

مهارتها  ملرد نیاز بوازار کوار و ا وتغال در زمینوه هوا  

 متتفح به تلس ه ادتصاد  کمک م  کن   از اار رو کار 

 

که تراان  اادگیر  کاربرد  -عفم محلر بلدن رملز ها  

یطها  کارر بورا  رن مراکوی و در تراگیران را از طرا  مح

درون رنها طراح  و اجرا م  نماا  و محتلا  رملز وها را 

با تغییراب و پیشرتتها  حولزه تنواور  و بوه ت وع رن در 

کارکرد نهادها  ادتصواد  جام وه هماهنوگ مو  سوازدر 

س ب   ه است که اار رملز ها به عنلان اک  از عناصور 

د  مح لب گوردد کفی   جهت تحق  پیشرتتها  ادتصا

و از جمفه علامل مؤرر در ملتقیت کشلرها  تلس ه ااتتوه 

  تفق  گردد

بوه  رانیدر جفب مشارکت تراگ مرب  ا تلاناعلامف  نایر  

منالر برخلردار  از تلان و دانوش رنهوا در حویر اجورا  

ت را، مطاضب ملردنار و همچنیر مت ه  نملدن رنها بوه 

ه رملز و ر یراکوه در اادگیر  مطاضب ارا ه  و ه در دور

صلرت  که تراگیران دراابن  ناراب رنهوا در حویر اجورا  

تراان  رملزش ملرد تلجه درار م  گیرد و رنها اک تراگیر 

صر  نی تن ر دط اً ت ه  بیشتر  برا  اادگیر  مطاضوب 

خلاهنو  دا ووت کووه ااوور امور مندوور بووه اتوویااش میوویان 

در اداره  بو رم ا تلانااررگذار  دوره رملز   خلاه      

و بهره گیور  از دو رب و تولان الزم در اداره  ک   در 

  زمان نو املر ک س  و جفب مشارکت تراگیران در املرر 

  بوه مناولر جفولگیر  از مناسب در ارا ه مطاضوب درسو

ه ررتت زمان  که بورا  رمولزش در اختیوار دارد و بهوره 

ار گیر  ح اکثر  از تمام زمان  که برا  رملزش در اختیو

دارد و جفلگیر  از ااداد خ وتگ  در بویر تراگیوران بوه 

خاطر ع م تلاناا  استماده مناسب از زمان و نیازمن  زمان 

برخلرد و ت امل  نحلهبیشتر بلدن برا  ارا ه مطاضب دورهر 
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که خلد عامف  ت ییر کننو ه در میویان  رانیبا تراگ رب م

حویر  اررگذار  دوره رملز   دارد یراکه رتتار مربو  در

اجرا  دوره جیء مهمترار علامف  است که انگییه تراگیور 

به اادگیر  را اتیااش م  ده   دا تر برخلرد مناسب در 

هنگام برگیار  دوره م  تلان  عوامف  اصوف  در ملتقیوت 

کوه  در پاسخ به سؤاالب رب م ا تلانادوره با   و باالخره 

 نشان دهن ه مییان ت وفط او بور محتولا  دوره رملز و 

است و تراگیران از اار طرا  در م  اابنو  کوه مو ر  از 

تلاناا  الزم برا  ارا ه مطاضوب برخولردار اسوت  از طور  

 ر محفو  از استان اردها  رملز  طیمح  برخلردارداگرر 

 ر مفوو  از اسووتان اردها  رملز وو طیمحوو  برخوولردار

  رترامفوو  از اسووتان اردها  رملز وو طیمحوو  برخوولردار

ع دووووه در  دووووادادر ا  ز وووورمل طیمحوووو تیجووووذاب

 وجولدر ازیوبوه روز مولرد ن   ها  تناور وجلدرانادانشدل

سواز  هی   وجلدر انادانشدل  الزم برا  مهارت  کارگاها

بوه منوابع  عاسر  و دسترس وجلد ر مهارت ازیملرد ن  ها

هل وومن ر  ر مدوواز ساعووم از کتابتانووه هووار ازیووموولرد ن

جهووت  مناسووب  تضوواها وجوولد ر(رهیووو ی  کوویاضکترون

اسوت   ملارد رامهمتر وجی انادانشدل  مهارت  کارورز

 بلد  ن اررگذار خلاه نهیزم راکه در ا

کوه در   علامل و مولارد     دانشدل ا اره دارد به تمامبد

 که ملضولع رمولزش بولده و  ا تاص ااارت اط با  تا 

ملرد ه   رملزش درار دارن ر که خلد  امل یهار مؤضموه 

و مهارتها  د ف  و صو حیت هوا  نگرشر انگییشردانش 

ترد  م  با    در ت ییر اار نتااج م  تلان عنولان کورد 

که دانشدل جیو علامول اساسو  در هور تراانو  رملز و  

مح لب م   لد  در نتیده در هنگام ارا ه رملزش باا  به 

تمام  ملارد و علامف  که بوه دانشودل مربولط مو   ولد 

بااو  بوه عولامف  از   تلجه نملد  در زمینه نگرش دانشودل

ت هو  بوه  یانیوم ر فیع ده  به ر وته تحصو یانیمد یل  

 تیومث ت ن و ت بوه اهم نگرش از رن تاحما دانشگاه و

مث وت ن و ت بوه  نگرش ر  غف ن هادر ر  فیر ته  تحص

ا اره نملد  بد   محتلا هم اار ب    کارکنان دانشگاه  راسا

در طولل دوره  ا اره دارد به تمام  اط عاب و مطاض   که

رملزش به دانشدل ارا ه مو   ولد و بوه عنولان بتشو  از 

منابع اادگیر  ملرد استماده درار م  گیرد  به ع ارت  م  

تلان عنلان کرد که اک  داگر از مهم ترار و اساس  ترار 

ملارد  کوه در بحوآ رمولزش بااو  بوه رن تلجوه نمولدر 

تاوار مو  محتلاا  است که به تراگیران ارا ه م   لد و ان

رود که تراگیران و اتراد به اادگیر  بر م نا  رن بپردازن   

در اار زمینه م  تلان عنلان کورد کوه خولد محتولا نیوی 

متناظر بریهار مؤضمه نیاز سوند ر تنواور ر ینو  سواز  

منابع و راه رد رملز   مو  با و   بوه ااور م نو  در در 

ر  ت وار و طراح  هر نلع محتلا  رملز   بااو  بوه یهوا

مرحفه مهمر تلجه کرد  م ارات  اک سوازمان ا واره دارد 

به تمام  املر و اد امات  که در ارت اط با تراانو  مو ارات 

اک سازمان درار دارن  و از رن ترریر م  گیرنو  کوه خولد 

متناظر بر  ش مؤضمه کوه ع ارتنو  از: ترهنوگ سوازمان ر 

منابع ماض ر خط مش ر ت هی ب وخ ماب رتاه ر حماات 

م ارات ر و رایر نامه  در زمینه منابع ماض  مو  تولان بوه 

 ازیاعت اراب ملرد ن ایو تتص  نیب شیپ ملارد  از د یل:

 نوهابه ملدوع هی پرداخت ر مهارت  رملزش ها  دوره ها

  مواض  دسوتلر اض مفهوا رات و ر مهارت  رملزش ها  ها

اعت واراب  عیوتدم رکارکنوان مرکوی  ر و  حرتوه ا  برا

  بردورارر در مرکوی  مویک  روهاین جذب رکیمر  رملز 

  کارکنوان و دوره هوا  حقولد  ابیناام ارز  ریارت اط ب

کارکنوان   به ت ش هوا  ماد  ها مشل  رمرکی  رملز 

 رمرکوی  مهارت  رملزش ها  اددهاو   ریادگادر جهت 

 م  تلان ا اره کرد 

 نتیجه گیری

  کشلرهاا که است مطفب اار بیانگر مت  د مطاض اب

 را تلسو ه و ر و  سیاسوت و دارنو  بهتر  کار نیرو  که

 و هوا مهارب تلس ه در رنها گذار  سرمااه کردن ر انتتاب

 اسوت مال اتویااش به ارربتشر مهارت  ها  رملزش  یله

 از واوژه بوه صحیح ها  رملزش اتیااش  است کرده کمک

 را بیکووار  تلانوو  موو  ارووربتش مهووارت  رملز ووها  نوولع

 مهوارب و دانوش نمو،ر به اعتماد تران رده رکارر کاهش

 ک وب ان از  راه برا  را رنها و ده  اتیااش را دانشدلاان
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بوه دسوت رمو ه  جاتلجه به نتا با  سازد م  تلانمن  کارر و

رمولزش هوا    مناسوب بورا  اضگل ا در خصلص  ناسا

 جابه منالر تلس ه و ترو راز شنهادابیپ مهارت   ارربتش

به دست رم ه در پوژوهش   از اضگل  ریکارگه استماده و ب

ت وار سون  راه ورد تلسو ه سورمااه   لد  حاضر ارا ه م

کواربرد  اندوام -ارربتش در دانشگاه هوا  عفمو ان ان  

 اجورا  خصولص در ا مشواوره  هاپیش بین  گروه لد 

 -هوا   عفمو  دانشوگاهدر  ا  استترا   و ه نها اضگل  

 راتو و  اضگل  نگرباز کاربرد  سرار کشلر صلرب پذارد 

م نار  رن  به منالر به روز رسان ک ارا  ه هر پنج سال 

رؤسا    و تلس ه برا  ابامراکی ارزدرار گیرد  و در نهاات 

دانشگاه هار دانشک ه ها و گروه ها  دانشگاه هوا  عفمو  

 کاربرد  سراسر کشلر راه ان از   لد  –
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