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 یدهچک
مهم  های مالفهبه عنوان یکی از  ها آنبا توجّه به اهمیت نقش زنان به عنوان نیمی از جامعه و مشارکت 

کیفیت آموزش و توانمندسازی مهارتی کارآموزان  تأثیربررسی  حاضر با هد توسعه پایدار، مطالعه 
کمّی، از  ظ ماهیتانجام شده است. این پژوهش از لحا 1310 -17زن استان بوشهر طی بازه زمانی 

پیمایشی محسوب  –جزء تحقیقات توصیفی  ها دادهنظر هد  کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری 
 ساال 10بود که پرسشنامه اوّل شامل محقق ساخته  های پرسشنامهابزار گردآوری اطالعات دو . شود می

شغلی و مهارتی  های ویژگیبرای سنجش  ساال 18برای سنجش توانمندی و پرسشنامه دوّم با 
توسط متخصصین و اساتید مورد تأیید  با اعتبار صوریکارآموزان طراحی گردیده بود. روایی پرسشنامه 

نفر از  266. جامعه آماری شامل به دست آمد 81/6و پایایی آن با آلفای کرو نباخ  قرار گرفت
نفر  178از جدول مورگان  مختلف آموزشی استان بوشهر و حجم نمونه با استفاده های رشتهکارآموزان 
آموزشی مهارتی در مراکز دَیِّر و جَم شامل  های دورهنتایج حاصله حاکی از آن است که  تعیین گردید.

بود. بر  66/77سه عامل: اثرات روانی، اثرات شغلی و مهارتی، شایستگی و خودباوری با واریانس 
ل وارد شده که شامل افزایش قدرت دانش، اساس نتایج رگرسیون گام به گام چهار متغیر مستقل به مد

در دوره و افزایش قدرت اتکا به  ماثرآگاهی در رابطه با رشته آموزشی، افزایش انگیزه جهت شرکت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزش و پرورش شهرستان قرچک،  ری، دبهینبیز سیپرد انیمدرس دانشگاه فرهنگkimya93@chmail.ir 

 ریآموزش و پرورش شهرستان د ریدب. 

 ریشهرستان د 13 ای حرفهو  یاطالعات، مرکز فن یفناور یکارشناس ارشد مهندس. 
 

 و پرورش شهرستان قرچک آموزش ریدب 
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کیفیت  ی کنندهو تضمین  درصد تغییرات توانمندسازی مهارتی 3/12 اند توانستهخود بوده است و 
 د نمایند.کارآموزان زن را ایجا ای حرفهفنی و  های آموزش

فنی و  آموزش توسعه پایدار، عوامل تضمین کیفیت آموزش، توانمندسازی مهارتی، واژگان کلیدی:

 .ای حرفه
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 مقدمه
باید در  ها انسانبه آموزش اشاره نمود که به منظور توانمندسازی  توان میامروزه از منابع حیاتی توسعه 

آینده از موثرترین ابزار خود  های چالشر حاضر، جوامع برای ورود به قراربگیرد. در عص ها آندسترس 

پذیرفته شده است که در پرتو  ها آنواصوالً آموزش برای تمامی  کنند میکه همان آموزش است استفاده 

طراحی شود تا با تضمین کیفیت،  ای گونهاین آموزش باید به  آن، دنیای فردا شکل خواهد گرفت.

خصیت افراد، مخصوصاً در جایی که جوانان مد نظر هستند را فراهم نماید. آن موجبات توسعه ش

، به زبان ساده اند یافتهچیزی که امروزه صاحب نظران این حوزه در مورد آن به یک باور مشترک دست 

در معنای جدید آن، هم به مفهوم کاری )شغل( و هم به  ای حرفهفنی و  های آموزشاین است که 

عملی صر  و شناخت ابزاری برای دانش  های مهارتبودن  دی است. بنابراین دارامفهوم شهرون

 کند نمیکافی نیست و نیاز بازار کار دنیای کنونی را تأمین  ای حرفهفنی و  های برنامهآموختگان 

باید به  ها فرصت(. داعیه داران توسعه انسانی پایدار بر این باورند که 1381)یعقوبی نجف آبادی، 

عادالنه در اختیار افراد قرار گیرد و به همه مردم چه مرد و چه زن فرصت داده شود تا در اجرای شکل 

، مشارکت داشته باشند )سازمان ملل بخشد میرا شکل  ها آنو تصمیمات اساسی که زندگی  ها طرح

آموزش، نحو که  بدین (. از این رو توسعه منابع انسانی از راه آموزش امکان پذیر است.1110متحد،

)پاپ  رود میزیرا در تولید، عامل انسانی، اساس کار به شمار  برد میتوانایی انسان را در امر تولید باال 

در دگرگونی طرز نگرش و رفتار  ماثرعامل  ترین مهممهارتی،  های آموزش(. 1316زن و همکاران، 

 تأمیندانش و مهارت،  افراد جامعه است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد

، از این رو، در جوامع منزلتی یگانه یافته شود میشغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته  های فرصت

به عنوان یکی از اجزاء مهم نظام آموزش و  ای حرفه(. نظام آموزش فنی و 1386است )نظرزاده، 

صالحی و همکاران، ) استماهر  پرورش کشورها، متصدی اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه

در توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه منابع انسانی است و برای  ماثر(. یکی از ارکان اساسی و 1388

و مهارتی که تخصص  ای حرفهفنی و  های آموزشتوسعه طبیعتاً وجود نیروهای متخصص از طریق 

 (.1312ن، حق شناس و همکارا) باشد می، ضروری آورد میالزم را به دست 

امروزه زنان حدود نیمی از جمعیت این گونه عنوان نمود که  توان میمساله اساسی این پژوهش را 

شاغل بوده و به کسب درآمد  ها آناین وجود، تنها تعداد کمی از  با .دهند میکشور را تشکیل 

، کنند میاین که اگر کار  که اغلب زنان به کار خانگی اشتغال دارند و یا دهد مینشان  آمارها .پردازند می
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یک تهدید یا  تواند میامر  این ندارد. ها آنبیشتر در مشاغلی مشغول کار هستند که درآمد چندانی برای 

از این جهت که اگر همچنان این جمعیت بیکار بماند،  تهدید یک فرصت خوب برای پیشرفت باشد.

ابت که اگر کشور از این نیروی عظیم ازاین ب فرصت اقتصاد کشور دچار مشکالت زیادی خواهد شد.

رح اا مطاب، رادر عصر حاضاز این رو  کاری بهره گیرد، به رشد اقتصادی بسیار باالیی خواهد رسید

مهم برای سنجش توسعۀ  های شاخصی از ایک، عهاات توساسانی در نظریایت اناوم عاملادن مفهاش

 های فعالیتحضور فعّال زنان در ست. ازی این قشر ااوضعیت زنان و سطح توانمند س، هر کشور

باعث توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی در جامعه  تواند میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

دسترسی برابر زنان بر اساس  ماثر های شیوهاز  ای حرفهفنی و  های آموزشگردد و برگزاری با کیفیت 

 (.1312جنسیت است )عزیزی و همکاران،

ر کاو کسب و ه اپیش، شغلاز حرای ابرد را ست که فرا هایی فعالیت، انجام ای حرفهو فنی زش موآ

گفت اشات أثیرات ها آموزشن ای. ادهد مییش افزوی را در انجام آن انایی اتوو یی رایا کا کند میده ماآ

را ه امیند، زواشا جراچنانچه به شکل صحیح و ست ردار ابرخوان راگیافرزی اانمندساتوآوری در 

. از این منظر، توانمند سازی سبب ایجاد کند میهم اتی فررمهاو بینشی ، نشیدا یعاسات وراتغییای راب

رفاه فردی و اجتماعی  تأمینمحروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در  های گروهقابلیت در افراد و 

اعی است، اما با اجتم های حمایت. اگر چه برنامه توانمندی سازی افراد و جوامع، در قلمرو شود می

 های برنامه، نیازمند طراحی و اجرای شود میتوجّه به این که هد  نهایی آن منجر به فقرزدایی 

از اهمیت خاصی برخوردار و ضرورت  ( و1384اجتماعی،  تأمینوزارت رفاه و )توانمندسازی است 

جود دارد، امّا در بازار و ای حرفهدر همه کشورهای دنیا آموزش فنی و زیرا  شود میمطالعه آن احساس 

 لذا .خورد میساده بیشتراز کارگر فنی به چشم  کارگر تولید، های نهادهکار ایران به علت پایین بودن 

تولید به نحو مطلوب  های نهادهاز جایگاه اساسی برخوردار بوده تا بتواند از  ای حرفهآموزش فنی و 

به  ها آموزشکه به این  طلبد میتحوالت بازار کار رشد روزافزون تکنولوژی و  همچنین استفاده نماید.

، به اصول خاص آن توجه ای حرفهشکل جدّی تر توجّه شود و با عنایت به نیازهای آموزش فنی و 

بحث مهارت ، توانمندسازی زنان های شاخص ترین مهمیکی از گردد و این مهم در نظر گرفته شود که 

در تشکیل مفهوم توانمندسازی است و از سویی دیگر از  مهارت هم شاخصیاز سویی، در زنان است. 

 .شود میدستاوردهای توانمندسازی تلقی 
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از این رو توانمند سازی حاوی سه عنصر یا مفهوم مشترک در قالب تعاریف و مفاهیم است. نخستین  

عاملیت . دوّمین عنصر، عاملیت است، باشد میعنصر، منابع است که شامل متغیرهای آموزش و اشتغال 

زنان به این موضوع اشاره دارد که زنان را نباید فقط به عنوان دریافت کنندگان خدمات در نظر گرفت، 

مهم زندگی  های انتخاببلکه خود زنان باید به عنوان بازیگران اصلی در فرایند تغییر به ویژه در تدوین 

د، در نظر گرفته شوند. سوّمین مهمی در زندگی ایشان دار تأثیرو کنترل بر منابع و تصمیماتی که 

از  توانند می. دستاوردها شود میعنصر، دستاوردها یا نتایج و پیامدهاست که در اثر فرایندسازی ایجاد 

مانند، عزت نفس، مشارکت در زندگی  تری پیچیدهبرآورده شدن نیازهای اساسی تا دستاوردهای 

 (.1384ران، کتابی و همکا)اجتماعی، سیاسی و غیره را در برگیرند 

غالباً از دید سیاست گذاران توسعه پنهان  دهند میدر این راستا زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل 

به نقطه دیگر بر حسب  ای نقطه. همچنین نسبت فعالیت زنان از طلبند میبوده و توجّه بیشتری را 

از کشور برحسب شرایط  ای گوشهو در هر  کند میمالحظات جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی تغییر 

 ای ناحیهگوناگون محیطی شکل و میزان مشارکت زنان در امور مختلف تفاوت دارد. لذا اتخاذ روش 

در تفکیک مناطق همگن ما را یاری داده و تعمیم نتایج را به مناطق مشابه ممکن سازد  تواند می

هارتی زنان و مشارکت زنان در با توجّه به تفاسیر مذکور و اهمیت توانمندی م (.1380دادورخانی، )

مسئله کانونی اقتصادی در جوامع که حاکی از نقش حساس و تعیین کننده آنان دارد،  های فعالیت

عوامل  ، این است کهاند برآمدهپژوهش که پژوهشگران این مطالعه در جستجوی یافتن پاسخی برای آن 

و  13دسازی مهارتی کارآموزان زن مراکز بر توانمن ای حرفهفنی و  های آموزشکیفیت  ی کنندهتضمین 

 دَیِّر و جَم از توابع استان بوشهر کدامند؟ های شهرستان 14

و بر مبنای آن چه که از مبانی نظری پژوهش، استخراج شد، تعداد یک  بر اساس این پرسش کلی

و پاسخ به با انجام پژوهش حاضر قصد دارد  نگارندگان فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردید.

فنی و  های آموزشعوامل مختلف کیفیت بخشی به را از  ای تازهاین فرضیات کلیدی و مهم، فهم 

، فراهم آورد. با این امید که این تالش روشنی به منظور توانمندسازی مهارتی ارآموزان زن ای حرفه

برای  ماثرو  بردیآموزشی کار های برنامهاجرای بخش و هدایت گر مسیر شناسایی نیازها، تدوین و 

برای  ای حرفهفنی و  های آموزششناسایی عوامل تضمین کیفیت در این قشر ارزشمند در کشور باشد. 

این جا تنها به  در متعددی صورت گرفته است. های پژوهش، زن توانمندسازی مهارتی کارآموزان

 است.که به رویکرد تحقیق حاضر نزدیک  شود میتعدادی از تحقیقات داخلی اشاره 
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به  1313تا  1316 های سال( در پژوهشی، با هد  افزایش یا کاهش این رویداد طی 1314) گودینی-

مدت چهار سال در کارگاه کشاورزی، به بررسی افزایش میزان گرایش فارغ التحصیالن دانشگاهی 

مختلف و  های رشته، برای طی دوره مهارت آموزی در ای حرفهجویای کار به مراکز فنی و 

داشتغالی پرداخت. وی نشان داد در شرایط فعلی روز به روز بر میزان اهمیت و عالقه مندی به خو

مهارت آموزی کاربردی در سازمان در بین اقشار جوان و تحصیل کرده با  های دورهسیری کردن 

 .شود میمختلف افزوده  های گرایش

بر توانمندی  ای حرفهفنی و  های آموزش تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1313)قدسیان و همکاران  -

و  ای حرفهفنی و  های آموزش تأثیرحاکی از آن است که بین  ها آن های یافتهو  اند پرداختهزنان 

آموزی زنان در آموزش نیروی مهارت بنابراین توانمندسازی زنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

 ن زمینه به آن توجّه ویژه کند.است که دولت باید در ای هایی سیاستانسانی یکی از 

مشاغل خانگی بر بهبود  ای حرفهفنی و  های آموزش تأثیر ( در پژوهش خود،1313)پفاژ و همکاران  -

خدمات، کشاورزی و صنعت را برحسب محل سکونت  های حوزهکسب و کار زنان استان گلستان، در 

ایج بدست آمده از این پژوهش مشخص افراد در شهر و روستا، مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نت

کسب و کار  های شاخصمشاغل خانگی در سه حوزه فوق بر بهبود  ای حرفهفنی و  های آموزششد 

دانش، شایستگی و مهارت، مدیریت و بهره وری، نگرش، ایمنی و توجهات  های مالکمشتمل بر 

ائه شده بر بهبود کسب و کار ار های آموزشداشته است. همچنین  تأثیرمحیطی، ارتباطات و اقتصاد 

 است. ماثرزنان شهری و روستایی نیز 

( در پژوهشی با عنوان شیوههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به این نتیجه 1316) میاییکی -

رسیده است که برنامههای توانمندسازی به نحو صحیح و دقیق همان گونه که در سایر کشورها نتایج 

ذیر ااجرای آن در کشور ما به خصوص روی اقشار ضعیف و آسیب پ، ه استمثبتی به همراه داشت

 ها آنء انوار و ارتقااد خاطح درآمازایش ساتغال و افانه تنها اش، جامعه همچون زنان سرپرست خانوار

ه کمک آموزش شغلی اه بابلک، شود میر ابه سطوح باالتر طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه را منج

ود را ااعی خااجتم -اظ اقتصادی الح هاده و باته شاایتی کاساحم های سازمانن به از وابستگی آنا

 های حوزهدر  ها آنه توانمندسازی روانی اب، ر آناالوه با. عبینند میه اراد جامعاایر افاون ساهمچ

قدرت ، کنترل بر زندگی، ودارزشمندی و عزت نفساخ، خودکارآمدیبه مختلف روان شناختی 

 .شود میر اسئله و ... منجال ماح تصمیم گیری و
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مروری بر شاخصهای توانمندسازی با تأکید بر »( در تحقیقی با عنوان 1388) همکارانو غفاری  -

باالترین میزان توانمندی در بُعد روانی و کمترین آن  زنان سرپرست خانوار« به این نتیجه رسیدهاند که

عد اجتماعی و سیاسی در سطح پایینی و در بُعد . میزان توانمندی در بُباشد میدر بُعد اقتصادی 

 توانمندی دارای شبکۀ اجتماعی ضعیف و محدود به شبکۀ خویشاوندی است. میزان ،اجتماعی

بر  ماثرتوانمندی زنان و تبیین عوامل  های مالفه( در تحقیقی با عنوان 1387) همکارانشکوری و  -

درصد فاقد مهارت  76و  ای حرفهز زنان دارای مهارت درصد ا 46به این نتیجه رسیدند که تنها  ها آن

درصد  4/12داشنه اند،  ای حرفهبودند. همچنین بررسی تفصیلی نشان داد که از بین افرادی که مهارت 

درصد  3/0و  ای رایانهدرصد مهارات های  2/2درصد قالی بافی،  4/4درصد آرایشگری،  0/11خیاطی، 

از طریق  توانند میو  باشند میدرصد افراد دارای مهارت  27و تنها  اند هبودبرخوردار  ها مهارتاز سایر 

 آن کسب درآمد نمایند.

و موانع توانمند سازی زنان در شهر  ها شرط( در تحقیقی با عنوان پیش 1384) همکارانو کتابچی  -

باال ، ونیاعطای حق مالکیت قان، باال بردن سطح تحصیالت و سالمتیند که اصفهان به این نتیجه رسید

 رفع تبعیض در بازار کار و حذ  موانع سنتی در توانمندسازی زنان ماثر است.، بردن توان مالی

نوین با اشاره به این که  های چالشزنان و  های تعاونی( در تحقیقی با عنوان 1383) ابراهیمیحاجی  -

ی مطلوب برای بهره گیری ، تعاونی را رویکردباشند میو توانمندهای خاص خود  ها قابلیتزنان دارای 

توجهی جدّی نموده  ها تعاونی. وی به توانمند سازی زنان در داند می ها توانمندیو  ها قابلیتاز این 

است و توانمندسازی را معادل خودباوری، افزایش اعتماد به نفس، مهارت حل مسئله و مدیریت بر 

 .داند میخویشتن 

دارای دریافت که اکثریت زنان  توان میین در این زمینه، پیش های پژوهشبا مرور بر مبانی نظری و 

به این افراد به دید منابع انسانی بالقوه کشور  توان می و باشند میو توانمندهای خاصی  ها قابلیت

عالوه  ها آننگریست و با جهت دهی و سرمایه گذاری برای آموزش به منظور توانمندسازی و اشتغال 

امّا . ن در توسعه اقتصادی، زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم آوردبر سودبری از مشارکت آنا

و  ها شرطپیش ، نوین های چالشزنان و  های تعاونی مانند هایی حوزهبرخی از پژوهشگران عمدتاً در 

مشاغل خانگی بر بهبود کسب و کار زنان  ای حرفهفنی و  های آموزش تأثیر، موانع توانمند سازی زنان

شناسایی عوامل و  اند دادهپژوهش انجام  ها آنبر  ماثرتوانمندی زنان و تبیین عوامل  های مالفهو 

، به ، در راستای توانمندسازی مهارتی کارآموزان زنای حرفهفنی و  های آموزشکیفیت  ی کنندهتضمین 
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 عوامل تضمین لذا هد  این پژوهش، شناسایی .نحو مطلوب مورد بررسی و پژوهش واقع نشده است

 14و  13برای توانمندسازی مهارتی کارآموزان زن مراکز  ای حرفهفنی و  های آموزشکیفیت 

 .باشد می 1317 درسالدَیِّر و جَم از توابع استان بوشهر  های شهرستان

 روش شناسی

جزء تحقیقات  ها دادهکمّی، از لحاظ نحوه گردآوری  های پژوهشاین پژوهش از لحاظ ماهیت، از نوع 

که درصدد رفع کاربردی محسوب می شود های پژوهشپیمایشی و از نظر هد  از نوع  –توصیفی 

نفر از  266جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه شامل مشکلی خاص برای جامعه است. 

 13 10 -17رشته آموزشی طی بازه زمانی  6دَیِّر و جَم در  های شهرستان 14و  13کارآموزان زن مراکز 

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول کرجسی  ها آنمیان باشدکه از  می

افراد نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی سیستماتیک  نفر تعیین گردید و 178، حجم نمونه 1و مورگان

 2در این مطالعه شامل  ها داده. ابزار جمع آوری و بر مبنای دفاتر حضور و غیاب انتخاب شدند

 ساال 18برای سنجش توانمندی و پرسشنامه دوّم با  ساال 10رسشنامه بود. پرسشنامه اوّل شامل پ

مقیاس پنج ، مقیاس پرسشنامهشغلی و مهارتی کارآموزان طراحی گردید.  های ویژگیبرای سنجش 

برای افراد  ها نامهپرسش  و درجات خیلی کم تا خیلی زیاد بهره گیری شد. 2گزینهای طیف لیکرت

بر آن سنجیده شود. روایی ظاهری و  ماثرتوانمندی و عوامل  های مالفهمونه ارسال گردید تا ن

قرار گرفت و برای تعیین  تأییدو کارشناسان مورد  4پانل متخصصین ی وسیلهپرسشنامه به  3محتوایی

باالیی از حد که به دست آمد، 8/81پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، که میزان آن 

ادعا کرد که پرسشنامه از پایایی قابل  توان میاست  6/ 66 برخوردار بود و چون این میزان بیشتر از

همبستگی ضریب برای تعیین همبستگی بین کلیۀ متغیرهای تحقیق از آزمون قبولی برخوردار است. 

گام به زمون رگرسیون از آ، برای تعیین رابطۀ علّی بین متغیرها و در نتیجه آزمون فرضیاتپیرسون و 

 صورت گرفت. spssبا استفاده از نرم افزار  ها دادهگام استفاده شده است و تجزیه و تحلیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kerejice & Morgan. 

2 Likert-Type-Scale. 

3 Content & Face Validity. 

4 Panel of Exxperts. 
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 ها یافته

 توصیفی -1-1

نفر کارآموزان زن مراکز فنی و  178از تعداد  شود می( مشاهده 1همان طور که در جدول شماره )

درصد دارای مدرک  10/0درک تحصیلی لیسانس،درصد م 46/41دَیِّر و جَم  های شهرستان ای حرفه

گفت بیشتر  توان می بنابراین زیر دییلم هستند. 48/10دییلم، 88/14فوق دییلم،  21/14فوق لیسانس،

کارآموزان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، و تعداد کمتری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 

 تأهلسال قرار دارند. همچنین از نظر وضعیت  20تا  21بین  ها آنو از نظر سنی اکثریت  باشند می

 هستند. متأهل ها آندرصد  3/31درصد مجرد و  66/78

 و رشته مهارتیکارآموزان سن (. توزیع فراوانی ودرصد تحصیالت،1جدول شماره )

 

 درصد فراوانی وضعیت کارآموزان
لی
صی
تح
ک 
در
م

 
 48/10 27 زیر دییلم

 88/14 20 دییلم

 21/14 24 فوق دییلم

 46/41 83 لیسانس

 10/0 16 فوق لیسانس

 سن

 16/11 26 سال 10-26

 64/32 00 سال 21-20

 06/28 48 سال 27-36

 74/11 33 سال 31-30

 14/6 12 سال 37-46

تی
هار
ه م
شت
ر

 

 06/28 48 2 و 1رایانه کار درجه 

 10/0 16 حسابداری

 60/11 32 دوخت لباس زنانه

 87/16 36 دوزنده کیف چرم
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 13/8 10 فتوشاپ

 64/6 13 کیتیویت

کارشناس و کارمند امور 

 اداری
26 16/11 

و  13مراکز زنان مهارتی توانمندسازی و  ای حرفهفنی و  های آموزشکه بین  کند میفرضیه تحقیق بیان 

مهارتی در  های آموزش تأثیردر این مطالعه رابطۀ مثبت و معناداری دارد. دَیِّر و جَم  های شهرستان 14

 ای رتبهنشانگر مورد بررسی قرار گرفته است. نشانگرهای که میانگین  10توانمندی زنان از طریق 

افزایش روحیه و  -که شامل: ا اند پذیرفته ای حرفهفنی و  های آموزشرا از  تأثیربیشتری دارند، بیشترین 

افزایش قدرت  -4وفقیت طلبی افزایش روحیه م -3افزایش روحیه کارگروهی  -2نشاط و شادابی 

خود در سطح متوسط به  های توانمندیتعامل با دیگران. مطالب فوق مبین آن است که کارآموزان زن، 

و  اند کردهدَیِّر و جَم کسب  های شهرستان 14و  13مراکز  ای حرفهفنی و  های آموزشباال را از طریق 

افزایش  -1یش نشان دهند. امّا متغیرهایی مانند نتیجه آن را در نگرش، رفتار و عمل خو اند توانسته

افزایش توانایی به کارگیری  -3افزایش واکنش در برابر پیشنهادات  -2روحیه پویایی و رهبری 

قرار  تری پایین های اولویتو در  اند کردهکمتری را کسب  ای رتبهحساب شده، میانگین  های ریسک

 های شهرستان 14و  13مهارتی مراکز  ای حرفهفنی و  های موزشآکمتر  تأثیر ی دهندهکه نشان  اند گرفته

 .باشد میدَیِّر و جَم در این خصوص 

گفت که محتوای آموزشی باید تا حد ممکن بر مبنای نیازهای یادگیرنده باشد و  توان میبرهمین اساس 

این تجارب را با محیط زندگی و کاری فراگیر ارتباط داشته باشد. نظام آموزشی باید  های واقعیتبا 

رشته علمی مرتبط نموده و زمینه استفاده از قوانین و حقایق علمی را در زندگی فراهم آورد. توجّه به 

 های آموزشتغییرات اجتماعی و بازار کار، باید در تعیین محتوای آموزشی مورد توجه برنامه ریزان 

دَیِّر و  های شهرستان 14و  13 ای حرفه مهارتی قرار گیرد. همچنین دیدگاه کارآموزان زن مراکز فنی و

 -1شغلی و مهارتی کارآموزان زن در حد متوسط تا زیاد بود و گویه های  های ویژگیجَم نسبت به 

 ماثرافزایش انگیزه در جهت شرکت  -3افزایش آگاهی در رابطه با رشته آموزشی  -2افزایش دانش 

اوّل تا چهارم را به خود  های رتبه 20/4ین باالتر از افزایش قدرت اتکاء به خود، با میانگ -4در کالس 

نیز به توان ایجاد شغل و توان ایجاد کارگاه خوداشتغالی  ای رتبهو کمترین میانگین  اختصاص داده
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مهارتی به این موارد  های آموزشدر تدوین محتوی  ها آموزشاختصاص داشت که باید برنامه ریزان 

 توجّه ویژه داشته باشند.

 استنباطی -1-2

 مهارتی زنان های آموزشعاملی  تحلیل -1-2-1

 18مهارتی زنان از تحلیل عاملی برای  های آموزشمرتبط با  های مقیاسدر این پژوهش برای تعیین 

را در  ها آن، بهره گیری شد تا مشاهده گردد که اند نمودهرا تعیین  ها آموزشاین  های ویژگیمتغیر که 

نمود. در این خصوص، تحلیل عاملی صورت گرفت و در ابتدا میزان  خالصه توان میچند عامل 

KMO  بوده و حکایت از کافی بودن حجم نمونه داشته و ضریب  872/6محاسبه گردید که معادل

 تأثیربرآورده شد که نشان دهنده  6.666و سطح معنی داری آن نیز معادل  21/1737 بارتلت معادل

. در مرحله بعد تحلیل واریانس و رگرسیونی هر کدام از عوامل شدبا میانجام تحلیل عاملی تحقیق 

 .باشد می( 2مشخص گردید، که به شرح جدول شماره )

 (. عوامل تعیین شده در درصد واریانس تبیین شده1جدول شماره )

 عوامل
درصد تبیین واریانس هر 

 عامل
 درصد تبیین واریانس تجمعی

1 06/22 06/22 

2 16/23 76/40 

3 06/26 66/77 

 

گانه، در مجموع سه  18برای این نشانگرهای  شود می( مشاهده 2همان طور که در جدول شماره )

گفت هر متغیری  توان می. بنابراین اند نمودهدرصد واریانس را تبیین  66/77که  اند شدهعامل شناسایی 

 77داشته باشد. هر چند تبیین  در تعیین نام عامل یا بار عاملی نقش تواند میکه در عامل به دست آمد، 

دَیِّر و  های شهرستان 14و  13درصد از تغییر پذیری در سطح توانمندی مهارتی کارآموزان زن مراکز 

جَم توسط سه عامل: اثرات روانی، اثرات شغلی و مهارتی، شایستگی و خود باوری، احصاء شده است 
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این موضوع را نادیده گرفت که واریانس  ، امّا نبایدهاست آناهمیت هریک از  ی دهندهنشان  که

 نشانگر وجود عامل تاثیرگذار دیگری است که در این جا مد نظر قرار نگرفته است. 66/77تجمعی 

در این پژوهش متغیر وابسته توانمندی کارآموزان زن مراکز فنی و  رگرسیون گام به گام: -1-2-2

مهارتی  های آموزشیرهای مستقل، عوامل مرتبط با دَیِّر و جَم و متغ های شهرستان 14و  13 ای حرفه

. بنابراین برای تعیین اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته، از رگرسیون گام به گام استفاده شده باشند می

تا هنگامی که خطای آزمون  شوند میمتغیرها یک به یک وارد معادله  ترین قویاست. در این روش، 

متغیر مستقل به مدل وارد شدند که شامل افزایش قدرت  4ین راستا، برسد. درهم 60/6معنی داری به 

در دوره و افزایش قدرت  ماثردانش، آگاهی در رابطه با رشته آموزشی، افزایش انگیزه جهت شرکت 

ارتقاء کیفیت  ی کنندهدرصد تغییرات تضمین  3/12 اند توانسته. این متغییرها باشند میاتکا به خود 

به منظور توانمندسازی مهارتی کارآموزان زن را ایجاد نمایند بر اساس  ای حرفهفنی و  های آموزش

طی شده رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر گام توسط ضریب همبستگی چندگانه  های گام

نشان دهنده توان  که( مشخص گردید. همچنین، ضریب تعیین )مجذور ضریب همبستگی چندگانه

وابسته توسط متغیرهای مستقل و ضریب تعیین تعدیل شده است نیز به دست  تبیین تغییرات متغیر

آمد. به این دلیل که ضریب تعیین تعدیل شده به درجه آزادی وابسته است و نسبت به ضریب تعیین 

 .باشد میاست. همچنین، آنالیز واریانس نیز نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون تا گام چهارم  تر دقیق

مرحله از اجرای رگرسیون گام به گام متغیرها، ضرایب استاندارد و غیر استاندارد، انحرا   در آخرین

محاسبه گردید و مشاهده شد که تمامی متغیرهای وارد شده به  ها آناستیودنت و معنی داری  Tمعیار، 

داری در سطح  و تا گام چهارم با معنی اند شدهمدل در هر مرحله، با معنی داری باالیی به تحلیل وارد 

 .اند شدهیک درصد وارد مدل 

 بحث و نتیجه گیری

مهارتی ارائه شده در  های آموزشبراساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مشخص گردید که 

 تأثیر ها دورهدَیِّر و جَم در توانمندی مهارتی کارآموزان زن شرکت کننده در این  ای حرفهمراکز فنی و 

افزایش قدرت دانش و  مختلف ارتقاء دهد و باعث های جنبهتوانمندی آنان را از داشته و توانسته است 

در کالس و افزایش قدرت  ماثرانگیزه در جهت شرکت  ذافزایش آگاهی در رابطه با رشته آموزشی،

(، 1313)(، قدسیان و همکاران 1314) گودینی های یافتهاتکاء به خود را افزایش دهد. این پژوهش با 



 

 

 

 

 

 

 

 

 75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ای حرفهو  یفن های آموزش تیفیک نیعوامل تضم ییناساش

 

(، 1387) همکاران(، شکوری و 1388) همکارانو غفاری (، 1316) میاییکی(، 1313)مکاران پفاژ و ه

 نیز همسو و هماهنگ است.( 1383) ابراهیمیحاجی  و( 1384) همکارانو کتابچی 

توانمندی مهارتی پس  های زمینهپژوهش، سطح دانش کارآموزان زن در  های یافتههمچنین با توجّه به 

، در ابعاد مختلف افزایش یافته است. بنابراین دستیابی ای حرفهآموزشی فنی و  های برنامهاز شرکت در 

، تحقق یافته است. باشد می ها آموزشبه هد  افزایش تغییر دانش مشارکت کنندگان که جزء اهدا  

 حاکی از آن است که بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام چهار متغیر مستقل وارد شده به مدل ها یافته

در  ماثرکه شامل افزایش قدرت دانش، آگاهی در رابطه با رشته آموزشی، افزایش انگیزه جهت شرکت 

فنی و  های آموزشدرصد تضمین کیفیت  3/12 اند توانسته، باشند میدوره و افزایش قدرت اتکا به خود 

 د بیاورند.را در خصوص ایجاد تغییرات و توانمندسازی مهارتی کارآموزان زن را به وجو ای حرفه

در سنجش توانمندی مهارتی کارآموزان زن که  ماثرعوامل  ای رتبه های میانگینعالوه بر آن بر اساس  

مهارتی را بر هر نشانگر به  های آموزشاثر  توان میعوامل را از قوی به ضعیف رتبه بندی نموده است، 

جّه خود را به نشانگرهای ضعیف مدیران و برنامه ریزان آموزشی باید تو لذا طور مجزا مشخص نمود.

 بیشتر معطو  نمایند.

 :گردد میو نتایج پژوهش پیشنهادات زیر ارائه  ها یافتهبنابراین با توجه به 

 باید نیاز روز بازارکار باشد و به تغییر و تحول در فرهنگ مناطق توجّه نماید. ها آموزشاین  -1

 استفاده گردد. ها آموزشثر بخشی از نیروهای خالق منطقه برای تضمین کیفیت و ا -2

آموزشی ارائه شده با نیاز منطقه انطباق داده  های دورهانجام و  ای حرفهنیازسنجی در زمینه مشاغل  -3

 شود.

و  ها کاستیآموزش دیدگان در حین آموزش و بعد از آن جهت شناخت  های برنامهارزیابی  -4

 .ها آنآموزشی و رفع  های برنامهمشکالت 

متناسب با نیازهای آموزشی مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد و در  ها دورهوای آموزشی محت -0

 ها نوآوریتدریس، ابزارها و تجهیزات نوین و  های روش جدیدترینتدوین محتوای و استانداردها به 

 جهت ایجاد بستر اشتغال، توجّه ویژه گردد.

 های قابلیتو  ها مهارتال زنان، با تقویت و شغلی جهت اشتغ ای حرفه های مهارتضمن آموزش  -7

 کارآفرینی گام برداشته شود. های فعالیتمنابع مالی در جهت تشویق آنان به  تأمین فردی و
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در جهت شناخت بهتر نظرات  ای منطقهدیگر و یا به صورت  های استانمشابه ای در  های پژوهش -6

توانمند سازی مهارتی  ای حرفهفنی و  های زشآموو سایر عوامل تضمین کننده کیفیت  شرکت کنندگان

 به انجام برسد. ها دورهکارآموزان در این 
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