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چکيده
هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر آموزش هاي مهارتی بازارمحوري بر میزان رضایت مندي و سودمندي کارآموزان آموزش
فنی و حرفه اي استان آذربایجان غربی بود .جامعه آماري کلیه کارآموزان دورههاي بازار محور در اداره کل آموزش فنی و
حرفه اي آذربایجان غربی که در بازه زمانی 8931/8/8لغایت  8931/6/8آموزش دیده بودن که بر اساس آمار  077نفر
بودند .که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی  057نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي جمع آوري داده ها از
پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید .داده ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که
آموزش هاي مهارتی بازارمحوري بر میزان رضایت مندي و سودمندي کارآموزان آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان
غربی تاثیر معنی داري ندارد.
واژگان کليدي :بازار محوري ،آموزش مهارتی ،فنی و حرفه اي ،رضایت مندي

مقدمه

عصر حاضر یعنی ،شرایط و چگونگی عملكرد بازار کار و ظهور اقتصاد دانش -محور ،توجه به منابع انسانی
توانمند و داراي مهارتهاي فنی و حرفه اي را ضروري ساخته است (مهر محمدي .)8918،تربیت نیروي انسانی مورد نیاز
جوامع در قالب آموزشهاي فنی و حرفه اي از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاري از کشورهاي
جهان قرار گرفت .در پی پیشرفتهاي علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم آموزشها به طور بی سابقه اي گسترش
یافت ،تا آنجا که توسعه برنامههاي آموزش فنی و حرفه اي ،از اهداف ملی بیشتر کشورها قرار گرفت و امروزه یكی از
شاخصهاي موفقیت هر کشوري ،توسعه آن در سه بخش صنعت ،کشاورزي و خدمات محسوب میشود .توسعه این سه
بخش نیازمند تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمد در زمینههاي فنی و حرفه اي متناسب با بازار کار است (بحرینی ،
 .)8915از مهمترین نیازها براي پیشرفت یك کشور ،توسعه آموزشهاي فنی و حرفه اي میباشد زیرا نیروي انسانی کار
آزموده یكی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها محسوب میشود .چشم اندازهاي متفاوتی نسبت به
آموزشهاي فنی و حرفه اي وجود دارد به عبارت دیگر تفاوت در نوع نگاه و تعریفی که براي آموزش فنی و حرفه اي وجود
دارد ،انتظارات و توقعات متفاوتی را نسبت به آن ایجاد میکند (بیب 0771 ،به نقل از صالحی .)8919،از سوي دیگر الزم
است بین آموزشهاي عرضه شده و نیاز بازار کار تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد .یكی از ضعفهاي عمده کشورهاي
در حال توسعه این است که براي پرورش نیروي انسانی خود از غرب الگو برداري کردهاند در حالیكه کشورهاي صنعتی
غرب بهطور منظم نظام آموزشی خود را با شرایط جدید فنی-اقتصادي جهان مورد تجدید نظر قرار میدهند ولی این نوع
نوآوريها در کشورهاي در حال توسعه مشاهده نمیشود .چنانچه صنعت و سایر بخشهاي اقتصادي کشور بایستی به
تحوالت سریع تكنولوژي توجه کند ،آموزشهاي فنی و حرفه اي نیز باید رشتهها و استانداردهاي آموزشی خود را متناسب
با پیشرفتهاي تكنولوژیك سریعاً بهبود بخشند ،به همین دلیل در کشورهاي صنعتی در صورت احساس نیاز صنعت به
رشته جدیدي که در پیشرفت تكنولوژي مؤثر باشد طی کوتاهترین زمان ممكن ،امكان تدوین و بازنگري برنامه درسی و راه
اندازي آن رشته در مراکز آموزشی صنعتی و غیره وجود دارد (ایزدي .)8918 ،یكی از چالشهاي عمده اي که هنوز
سیاست گذاران و برنامه ریزان نظامهاي آموزشی حرفه اي درکشورهاي در حال توسعه همانند کشورهاي توسعه یافته با
آن روبرو هستند ،توانایی عملیاتی کردن مفهوم در هم تنیدگی ،و نه منحصراً هم آهنگی و هم زیستی استانداردها و
ارزشهاي آموزشی و شغلی است .شكاف یا جدایی میان نظام آموزش و دنیاي کار ،به ویژه بیش از همه در کشورهاي در
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حال توسعه به چشم میخورد ،یكی از عمدهترین نارساییهاي آموزش حرفه اي در این کشورهاست (رابرت و همكاران،
 .)8315اینكه یكی از مالکهاي اصلی اثر بخشی آموزشهاي فنی و حرفه اي ،توانمندي این آموزشها در تربیت نیروي
انسانی مورد نیاز بازار کار است ،این عبارت حاوي دو مفهوم اصلی است :اول اینكه آموزشهاي فنی و حرفه اي باید نیروي
انسانی براي آن دسته از مشاغلی تربیت کند که نسبت به مشاغل دیگر اهمیت بیشتري دارند یا به بیان دیگراز بازار کار
بهتري برخوردارند ،دوم اینكه آموزشهاي فنی و حرفه اي باید در تربیت شغلی آن دسته از دانشها و مهارتهایی را
آموزش دهد که الزمه ایفاي نقش مؤثر شغلی از سوي شاغل است .اصل مشترک این است که تربیت نیروي انسانی باید
مبتنی بازار محوري باشد .معموالً استاندارد آموزشی در خصوص اهداف و محتواي آموزشی و به تناسب آن طول دوره و
ساختار آموزشی را توضیح میدهد .این استانداردها محور اصلی آموزشهاي فنی و حرفه اي از یك سو و تطابق محتوا با
بازار کار جامعه متبوع از سوي دیگر میباشد .از اینرو تح قیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال بود که آیا آموزش-
هاي مهارتی بازارمحوري بر میزان رضایت مندي و سودمندي کارآموزان آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان غربی
تاثیر معنی داري دارد.
روش شناسي
روش تحقيق توصيفي پيمایشي بود .جامعه آماري کلیه کارآموزان دورههاي بازار محور در اداره کل آموزش فنی و
حرفه اي آذربایجان غربی که در بازه زمانی 8931/8/8لغایت  8931/6/8آموزش دیده بودن که بر اساس آمار  077نفر
بودند .که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی  057نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در مرحلﺔ اجراي پژوهش
پس از ارا ئه توضیحات مقدماتی درباره ابزار اندازه گیري و هدف از اجراي آزمون ،نحوه پاسخ گویی به آزمون ها براي
شرکت کنندگان به طور مفصل شرح داده شد .در خصوص مالحظات اخالقی پس از کسب رضایت نامه از افراد و دادن
اگاهی هاي الزم ،به آنها اطمینان داده شد که اطالعات دریافت شده فقط در این پژوهش استفاده خواهد شد و از هرگونه
سوء استفاده محفوظ خواهد بود .براي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید .این
پرسش نامه حاوي  09سوال بود که سواالت  8تا  1براي اندازه گیري بازار محوري 5 ،تا  87رضایتمندي و  88تا 81
سودمندي 85 ،تا  83نگرش و  07تا  09کیفیت زندگی را مورد سنجش قرار می داد .با توجه به اهداف تحقیق سواالت
مربوط به بازار محوري ،رضایتمندي و سودمندي مورد تحلیل قرار گرفت .روایی پرسش نامه مورد تائید اساتید و
کارشناسان قرار گرفت .براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید .نتایج حاکی از مقدار آلفاي  7/01براي
بازار محوري 7/010 ،براي رضایتمندي و  7/05براي سودمندي بود که حاکی از پایایی مطلوب ابزار اندازه گیري است.
براي تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده گردید.

نتایج
تاثیر آموزشهاي مهارتی بازار محور بر رضایتمندي مورد بررسی قرار گرفت .در جدول  8تحلیل عامل اکتشافی
متغیر رضایتمندي ارائه شده است.
جدول  .0آزمون  KMOو بارتلت
آزمون کفایت داده کایزر -مایر -اوکلین
خی – اسكوئر تقریبی
آزمون بارتلت

7/189
063/835

درجه آزادي

85

معنی داري

7/777
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میزان کفایت دادهها در آزمون کایزر -میر -اولكین و بارتلت باید بیشتر از  7/0باشد که در متغیر فوق اینن مینزان
رعایت شده و بیشتر از  7/0میباشد .براي انتخاب تعنداد مؤلفنه ،از روش ارزش مقندار وینژه اسنتفاده شنده کنه بایسنتی
مؤلفههایی که باالتر از  8/1هستند ،به کار برده شده و همچنین براي تعیین عاملهاي مناسب ،مقندار پنیش فنر 7/97
در نظر گرفته شده است (جدول .)0

جدول  .2ماتریس اشتراکات
رضایتمندي 8
رضایتمندي 0
رضایتمندي 9
رضایتمندي 1
رضایتمندي 5
رضایتمندي 6

اولیه

استخراج شده

8/777
8/777
8/777
8/777
8/777

7/100
7/951
7/903
7/131
7/501

0/999

7/170

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،میزان درصد تجمعی واریانس کل قبل و بعد از چرخش براي دو عامل
تعیین شده برابر با  11/857است و همان طور که مشاهده میشود قبل از چرخش ،بیشترین واریانس را عامل اول در بر
میگیرد .در حالی که بعد از چرخش این واریانس برحسب اهمیت آن عامل مشخص میشود .در جدول  ،0ما در بخش
چرخش و در قسمت مقادیر ویژه مشاهده میکنیم که همه عاملها از ارزش ویژه باالي  8/1برخوردارند که نشان دهنده
اهمیت معنی دار بودن هر دو عامل میباشد.

جدول  .3کل واریانس تبيين شده
مؤلفه
8
0
9
1
5
6

مجموع مجذورات بارهاي استخراجی

مقادیر ویژه اولیه
کل

واریانس%

0/691
7/190
7/000
7/698
7/537
7/598

19/301
89/109
80/313
87/509
3/191
1/119

کل
19/301
50/116
07/036
18/983
38/850
877

0/691

روش استخراج :تحلیل مؤلفه اصلی
در ادامه طبق جدول  ،1اولین مرتبه تكرار ماتریس مؤلفههاي اصلی پس از چرخش قابل مالحظه است:
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واریانس%
19/301

19/301

جدول  .4ماتریس مؤلفه a
مؤلفه
8
7/638
7/530
7/683
7/079
7/001
7/690

رضایتمندي 8
رضایتمندي 0
رضایتمندي 9
رضایتمندي 1
رضایتمندي 5
رضایتمندي 6

در جدول  5با توجه به اینكه ضریب تخمین حاصل از مدل یابی معدالت ساختاري عدد  7/038را نشان می دهد
که منجر به محاسبه آماره تی به میزان  8/717گردیده است و با توجه به اینكه آماره تی باید خارج از محدوده ± 8/36
باشد .می توان گفت که رابطه معنادار میان آموزشهاي مهارتی بازار محور و رضایت مندي وجود ندارد.
جدول .5نتایج تحلیل مسیر

←

رضایت

بازارمحوري

تخمین(ضریب مسیر
رگرسیونی)

 tآماره

Sig

7/038

8/717

7/031

هدف بعدي تحقیق تاثیر آموزشها ي مهارتی بازار محور بر سودمندي بود .دو شاخص کایزر -میر -اولكین ،و
شاخص بارتلت که شاخص کایزر براي تعیین کفایت نمونه به کار میرود که بایستی باالتر از  7/0باشند با توجه به جدول
 6مشاهده می شود که این مورد رعایت شده است.
جدول  .6آزمون  KMOو بارتلت
آزمون کفایت داده کایزر -مایر -اوکلین
خی – اسكوئر تقریبی
آزمون بارتلت

7/019
000/707

درجه آزادي

6

معنی داري

7/777

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میزان درصد تجمعی واریانس کل قبل و بعد از چرخش براي عامل
تعیین شده برابر با  50/607است و همان طور که مشاهده میشود قبل از چرخش ،بیشترین واریانس را عامل اول در بر
میگیرد و به ترتیب این میزان کاهش مییابد .در حالی که بعد از چرخش این واریانس برحسب اهمیت آن عامل مشخص
میشود .در جدول  ،0ما در بخش چرخش و در قسمت مقادیر ویژه مشاهده میکنیم که که همه عاملها از ارزش ویژه
باالي  8/1برخوردارند که نشان دهنده اهمیت معنی دار بودن هر دو عامل میباشد.
جدول  .7ماتریس اشتراکات
سودمندي 8
سودمندي 0
سودمندي 9
سودمندي 1

اولیه

استخراج شده

8/777
8/777
8/777
8/777

7/571
7/103
7/696
7/611

4

جدول  .8کل واریانس تبيين شده
مقادیر ویژه اولیه

مؤلفه
8
0
9
1

کل

واریانس%

0/970
7/010
7/506
7/105

50/607
81/551
89/818
87691

مجموع مجذورات بارهاي استخراجی
50/607
06/005
13/966
877

کل

واریانس%

0/970

50/607

روش استخراج :تحلیل مؤلفه اصلی
در ادامه طبق جدول  ،3اولین مرتبه تكرار ماتریس مؤلفههاي اصلی پس از چرخش قابل مالحظه است:
جدول  .0ماتریس مؤلفه a
مؤلفه
8
7/089
7/630
7/030
7/100

سودمندي 8
سودمندي 0
سودمندي 9
سودمندي 1

بر اساس جدول خروجی معدل یابی معادالت ساختاري ،عدد به دست آمده از ضریب تخمین ( )7/713و آماره
تی استخراج شده که نشانگر عدد  7/199است ،می توان بیان نمود که این آماره در محدوده  ± 8/36قرار دارد (جدول
 .)87می توان گفت که رابطه معنادار میان آموزشهاي مهارتی بازار محور و سودمندي وجود ندارد.
جدول .09نتایج تحليل مسير

سودمندي

←

بازارمحوري

تخمین(ضریب مسیر
رکرسیونی)

 tآماره

Sig

7/713

7/199

7/665

بحث و نتيجه گيري
هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر آموزش هاي مهارتی بازارمحوري بر میزان رضایت مندي و سودمندي کارآموزان آموزش
فنی و حرفه اي استان آذربایجان غربی بود .نتایج نشان داد که رابطه معنادار میان مهارت هاي آموزشی بازار محور و
رضایت مندي وجود ندارد .در تبیین این یافته ها می توان گفت نمیتوان بازارمحور کردن آموزش را دلیلی بر افزایش
رضایتمندي کارآموزان دانست ،چرا که کارآموز در مرحله یادگیري است و هنوز به صورت عملی وارد بازار کار نشده است.
رضایتمندي در مرحله ي یادگیري با رضایت شغلی ،تفاوت بسیاري دارد .و در این تحقیق ثابت شد که بازارمحور کردن
آموزش ها تاثیري بر رضایت مندي از تحصیل ندارد ،البته شاید رضایت شغلی را در آینده باال ببرد .چرا که این آموزشها
شیوه ي کار کارآموز را بهبود بخشیده باعث رونق کسب و کار وي میشود .همچنین بین آموزش هاي مهارتی بازار محور و
سودم ندي رابطه معنادار وجود نداشت .در تبیین این یافته می توان گفت که به دلیل کارآموز بودن مصادیق تحقیق و وارد
نشدن به مرحله کسب و کار رابطهي معناداري میان آنها وجود ندارد .سودمندي از مولفههاي کامال اقتصادي است.
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50/607

همانطور که در فصل دوم ذکر شد این مفهوم جزو علم اقتصاد است .بنابراین در مرحلهاي تعریف میشود که شخص وارد
بازار کار شده است .قطعا بازار محور کردن اموزش ها سودمندي کار را در آینده افزایش خواهد داد ،اما کارآموزان با توجه
به اینكه در وضعیت یادگیري هستند ،هنوز این موضوع را به طور کامل لمس نكردهاند و نادیده گرفته اند .با توجه به نتایج
تحقیق به مدیران و مدرسان شاغل در اداره آموزش فنی و حرفه اي پیشنهاد می شود که به فكر اجراي عواملی باشند که
رضایت مندي کارآموزان را افزایش می دهد .همچنین اداره آموزش فنی و حرفه اي از طریق عقد قرارداد با صنایع کوچك
و بزرگ کارآموزا ن را به شغل هاي موقت در محیط واقعی کار بگمارد و از طریق دریافت دستمزدهایی حس سودمندي
یادگیري کار را در آنها بیشتر کند.
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