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 The present study is development-applied research in terms of 
purpose because it intends to "identify the factors evaluating the 
performance of the Technical and Vocational Education 
Organization of the country" and thus help the designers of the 
organization to adopt the optimal form of the organization. In the 
present study, based on the objectives and hypotheses of the 
research, tools such as questionnaires and interviews were used. 
This study uses the opinion of experts to examine the factors and 
indicators of performance evaluation in this organization. The 
results show that the first factor affecting performance appraisal in 
technical and professional organizations is empowerment. The 
second factor influencing performance appraisal in a technical and 
professional organization is process modification. The third factor 
influencing performance appraisal in a technical and professional 
organization is productivity. The fourth factor influencing 
performance appraisal in technical and professional organizations 
is education. The fifth factor influencing performance appraisal in 
technical and professional organizations is knowledge transfer. The 
sixth factor influencing performance appraisal in technical and 
professional organizations is financial management. And these 
factors can be effective in improving the performance of the 
organization and optimizing resources. 
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    پژوهشیمقاله      

و شاخص عوامل  و  شناسایی  فنی  آموزش  عملكرد سازمان  ارزیابی  های 
 ای کشور حرفه 
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 . ایران، تهران  ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، دانشکده مدیریت ، دپارتمان مالی ، استادیار  -2
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کارگیری الگوی مناسب با وضعیت  شناسایی رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و به
مقاله   این  هدف  است.  ضروری  و  الزم  امری  سازمان،  و  موجود  عوامل  شناسایی 

تحقیق حاضر ای کشور است.  های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفهشاخص
دارد تا به شناسایی  یرا قصد  ز  ؛کاربردی است  -ایاز نظر هدف، یك تحقیق توسعه

ای کشور بپردازد و از این طریق  عوامل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه
در پژوهش کند تا شکل بهینه سازمان را اتخاذ کند.  به طراحان سازمان کمك می 

هدف  اساس  بر  فرضیهحاضر،  و  همچون  ها  ابزارهایی  از  تحقیق،  پرسشنامه،  های 
استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان به بررسی  مصاحبه و ...  

پردازد. نتایج تحقیق نشان  های ارزیابی عملکرد در این سازمان میعوامل و شاخص
ترتیب  ای، بهعوامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و حرفهدهد که  می
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 مقدمه 
ها در عصر  ها و مطالبات از دولت سرعت تغییرات و تحوالت موجود در جوامع کنونی و تغییر انتظارات و خواسته 

که  گیری کارآمد و اثربخش از منابع محدود جامعه از طرف دیگر موجب شده است  حاضر از یک طرف و لزوم بهره 
هایی  ترین نظام د. یکی از مهم کنن امری ناگریز تلقی   را  مدیریت بهینه نیازها و پاسخگویی به نیازهای جوامع  ها دولت 

گیرند، نظام ارزیابی  کار می ه های اجرایی ب اطمینان از کارآمدی عملکرد خود و هر یک از دستگاه   برای ها  که دولت 
برای توسعه، رشد و پایداری  ها، چه دولتی و چه خصوصی،  همه سازمان .  ( ۲۰۱۹  ، و همکاران   پاشاپور )   عملکرد است 

ها در قالب چنین سیستمی  در عرصه رقابتی امروزه به نوعی به سیستم ارزیابی عملکرد اثربخشی نیاز دارند. سازمان 
 یند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند.ا های سازمان، فر توانند کارایی و اثربخشی برنامه می 

های تجاری در  واداشته است. سازمان   تفکر والی است که محققان و کاربران را به  مسئله ارزیابی عملکرد سالیان مت 
اطالعاتی  .  ۱( ۱۹۹۹  وستد، ی و ن   ن ی چا   )   کردند های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می گذشته تنها از شاخص 

گذاران  ای باشد که سرمایه آید، باید به گونه های دولتی به دست می سسات و سازمان ؤ گیری مالی در م یند گزارش ا که در فر 
کارگیری بهینه منابع یاری دهد و بتواند به هدف اصلی سنجش عملکرد  را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و به 

 . ( ۲۰۱۶و رضازاده،    ی داور )   نند موفقیت در عرصه رقابت در عصر اطالعات است، دست پیدا ک که کسب  
های الزم برای تعلیم و تربیت جوانان  ای کشور جمهوری اسالمی ایران با ایجاد زمینه سازمان آموزش فنی و حرفه 

مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت مدیران    ی آموزی، بازآموزی، ارتقا و نوجوانان مستعد و عالقمند به حرفه 
ای ویژه برادران و خواهران، مراکز  و سرپرستان، تربیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفه 

لذا به نظر  ؛  د کن های ویژه، مرکز تربیت مربی، مراکز جوار کارخانجات فعالیت می کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص 
تواند  شود و می ، مفید واقع می است رسد وجود نظام ارزیابی عملکرد که مبتنی بر رعایت اصول و قوانین جاری  می 

های الزم را در اختیار داشته باشد. لذا وجود چنین سازمانی که بتواند در مسیرهای ابالغ شده گام بردارد،  تمامی جنبه 
در  االمکان  ارزیابی عملکرد حتی   برای نند و سیستمی  ک بدون اینکه وضعیت کنونی خویش را به نحو احسن درک  

رسد که بتواند نسبت به تغییرات  یابی خدمات و کاالها و فرایندهایش نداشته باشد، دور از ذهن به نظر می هزینه   ززمینه
ال مطرح است که عوامل و  ؤ جواب مثبت دهد. پس به دلیل فقدان سیستمی مناسب برای ارزیابی عملکرد، این س 

 ای کشور چه خواهد بود؟  های نظام ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه لفه ؤ م 
د که در این راستا موضوع این پژوهش برداشتن چنین گام مهمی است تا عوامل  کرگونه بیان  توان این می

ن پژوهش پس  ای کشور شناسایی و تبیین گردد. در ایکاربردی برای ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه 
ها و همچنین به  های موجود و استفاده از نظر خبرگان آموزشی و علمی در تعیین شاخصاز تشریح انواع مدل 
 ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مبادرت نموده است. تجزیه و تحلیل آن

 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 
عملکرد احتیاج دارد که شما برای مرتب کردن وضع ظاهر  گیری  ها به همان اندازه به یک سیستم اندازه سازمان 

اندازه  احتیاج دارید. یک سیستم  آینه  آینه وضعیت فعلی سازمان را به  خود به یک  گیری عملکرد همانند یک 
 .۲( ۲۰۱۷،  و همکاران  گال)  دهد تا آنها با استفاده از آن اوضاع سازمان را سر و سامان دهندنفعان نشان میذی 

گیری عملکرد، در مجموع سه دلیل برای نیاز به اندازه رغم تمام دالیل ذکر شده  برنارد مار اذعان داشت که علی
 کرد:   بیانتوان برای نیاز به ارزیابی عملکرد  عمده را می 

 
1 Chin & Newsted 
2 Gall 
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کنترل رفتار    برایهایی  دن شاخصکرگیری عملکرد، ایجاد  کنترل رفتار: یکی از اهداف اصلی اندازه  -1
ها  ف عملکرد واقعی افراد و فعالیت گیری عملکرد به شناسایی اختالهاست. در واقع اندازه افراد و فعالیت 

کند تا این فاصله را به حداقل ممکن رساند و حذف  پردازد و سعی می با عملکرد مورد انتظار )هدف( می 
 ند.  ک

نفعان خارجی  گیری عملکرد، تولید اطالعات مورد نیاز ذی دهی خارجی: یکی از کاربردهای اندازهگزارش  -2
هایی را باید با شناخت نیازهای اطالعاتی ذینفعان خارجی شاخص   گیری عملکردسازمان است. اندازه

 نفعان خارجی را برآورده نماید.  های منظم نیازهای اطالعاتی ذی طراحی کند تا در قالب گزارش 

شود  های عملکرد موجب می گیری عملکرد با طراحی و ایجاد شاخص یادگیری و توانمندسازی: اندازه  -3
د و  کندسترسی پیدا کنند که آنها را تحلیل نتایج و وضعیت سازمان توانمند  تا کارکنان به اطالعاتی  

 .۱( ۲۰۱۷  و،یهافر و نا)  آورندموجبات یادگیری با آن را فراهم می

 پژوهش ال ؤس
 ای کشور کدام است؟های نظام ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفهلفه ؤ عوامل و ابعاد و م

 مبانی نظری 
های زیر  فعالیت یند ارزیابی عملکرد هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی  ادر فر

 باشد: ضروری می

انداز،  ها متوجه چشم ها، ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها: شاخص تدوین شاخص  -1
کوتاه أم بلندمدت،  راهبردهای  کالن،  اهداف  برنامه موریت،  فعالیت مدت،  و  عملیاتی  اصلی  های  های 

های دولتی،  های ارزیابی عملکرد سازمانخص منابع احصا و اقتباس برای تدوین شا  .متمرکز می شود
های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین  قوانین و مصوبات مجلس و هیأت دولت، برنامه 

 باشد.  جانبه کشور می انداز بیست ساله کشور و راهبرد توسعه همهسند چشم 

امتیازات مربوطه: به این معناست که اهمیت هرکدام  ها، به لحاظ اهمیت آنها و سقف  تعیین وزن شاخص  -2
ها اهمیت یکسان دارند یا متفاوتند؟ کدام شاخص از  ها چقدر است؟ آیا شاخصاز ابعاد و محور شاخص 

 بیشترین و کدام یک از کمترین اهمیت برخوردار است؟ 

مقد  -3 و  عملکرد  معیار  تعیین  مطلوب هر شاخص:  وضعیت  تعیین  و  تحقق شاخص  استانداردگذاری  ار 
صورت میانگین یا میانگین متحرک  ههای گذشته بصورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال هب

ثر  ؤهای مبرای دو یا چند سال گذشته، با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده 
 گردد. در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می

اگر هدف اساسی را رشد و توسعه ارزیابی شونده  :  شوندهها به ارزیابینتظارات و شاخص ابالغ و اعالن ا -4
ها به کارکنان  بنابراین ضرورت دارد قبل از شروع دوره ارزیابی انتظارات مورد نظر در قالب شاخص   ؛بدانیم

یندهای  امناسب و سایر فردهی، برقراری ارتباط  ریزی، سازمان سازمان اعالم گردد تا آنها بتوانند برنامه
 نند.  کعملکرد مورد انتظار را محقق  

گیری: از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل  سنجش و اندازه  -5
این مرحله فعالیت با هر شاخص مورد  تعیین شده در  ارتباط  ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در 

 
1 Hofer & Naeve 
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ها و تهدیدهای سازمان در راستای  ها، فرصت نقاط قوت و ضعف   ، رد. در این مرحلهگیسنجش قرار می 
 شوند.  حصول اهداف مورد نظر شناسایی می

  برای استخراج و تحلیل نتایج: در نهایت تحلیل الزم را انجام داد و در صورت لزوم باید اقدامات اصالحی   -6
توجه اینکه در نتایج عملکرد، معموالً رویکرد و    د. نکته قابلکربهبود عملکرد در آن شاخص را معین  

 .گیرددیدگاه حاکم در ارزیابی عملکرد مورد توجه خاص قرار می 

 پژوهش  یشینهپ
شبیه  ۱( ۲۰۲۰  وردکر،یش  و  یل)  - روی  که  تحقیقی  کارلو در  مونت  عملکرد    ساز  ارزیابی  به  دادند  انجام 

WLSMV    با اطالعات محدود و همچنین عملکردMLR    روشی که در آن متغیرهای ترتیبی مشاهده شده به دو(
)روشی است که برای ارزیابی متغیرهای ترتیبی   MLشوند( و عملکرد  ای تقسیم میدسته متغیرهای مداوم و طبقه 

های برآوردی مانند حداقل  در این تحقیق از روش .  رود( پرداختندکار می ههای از دست رفته بدر صورت وجود داده 
های ترتیبی با شاخص (  MLیا حداکثر احتمال )  MLRیا روش  (،  WLSMVمربعات وزنی و تعدیل واریانس )

برای متغیرهای  (  ML-CATیا    MLR-CATهای  ای )به ترتیب روش طور روش طبقهاستفاده شده است. همین 
هایی غیرهمگرا و نامناسب را برآورده کردند که  ها راه حلوابسته هم استفاده می شود. از طرفی هر دوی این روش 

ند. تناسب  به عنوان مشکالت برآورد در نظر گرفته می شوند و این مقادیر از تجزیه و تحلیل بعدی حذف شد
های ارزیابی ه بود و در نهایت شاخص ها توضیح داده شدواریانس در هر یک از معیارهای متغیر با مطالعه عامل 

 مشخص و تبیین شدند. 

در بخش بانکی توسط   3هاسازی عملکرد تواناکننده مدل یقی با عنوان  قدر تح  ۲( ۲۰۱۶ ،یو سا  شنایکریهار) -
پیشرفت اقتصاد به میزان قابل توجهی به استقرار    4و تحلیل متقارن(  CFAییدی )أهای آماری تحلیل آماری تروش 

دارد. از طرفی  اشاره  وری عملیاتی بخش های مختلف آن و همچنین استفاده بهینه از منابع و مهمتر از همه بهره 
کند. بخش بانکی به وجود آوردن سرمایه، ابداع و درآمدزایی و سیستم بانکی در آن نقش بسیار حیاتی بازی می

الزم است عملکرد دقیق بانک، ارزیابی  آنها معتقد بودند که  های پولی کمک می کند.  تسهیل سیاست همچنین به 
گیری عملکرد  تجزیه و تحلیل شود تا از سیستم مالی سالم و اقتصادی کارآمد بانک اطمینان حاصل شود. اندازه 

و تجزیه و تحلیل  (  CFAیدی )ترین فعالیت در عملکرد کنترل مدیریت هر سازمان است. تحلیل عاملی تأی مهم 
های  سازی اندازه تواند برای ساده ( فنون آماری قدرتمندی هستند. تحلیل عاملی اکتشافی میEFAعامل اکتشافی )

ای از متغیرهای مشاهده شده است.  آماری مفید برای تأیید ساختار عاملی مجموعه  که وابسته به کار گرفته شود  
گیری متناسب  انجام شده است. مدل اندازه   LISREL  ۸/۵۲ابزار  أییدی با استفاده از، تحلیل عاملی تدر این پژوهش 

نتایج این مطالعه نشان داد که   .نیکویی برازش بررسی شدروش  های آماری مجذور کای و  ها، از طریق مدل با داده 
ی حاضر شواهدی را برای  هاها تناسب خوبی دارد. یافتهمورد تواناکننده در عملکرد بانک   ۲۱مدل پنج عاملی با  

ها را  های عملکردهای گوناگون بانک تواند تواناکننده دهد و می اثبات این که این یک مدل معتبر است را نشان می 
 د. تعیین کن

 

 
1 Lei & Shiverdecker 
2 Harikrishna & Sai 
3 Enablers 
4 Conjoint Analysis 
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 روش تحقیق 

 ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد مدل
 باشد. های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد به شرح زیر می ترین الگوها و مدل مهم 

اصول اساسی این الگو عبارتند از: اصل ترسیم درخت  :  (AHPمراتبی )یند تحلیل سلسله االگوی فر  -1
گیری بر اساس  ها. تصمیمها و اصل سازگاری منطقی قضاوتمراتب، اصل تدوین و تعیین اولویت سلسه
ها،  و تلفیق قضاوتیند اجماع  ا های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فراز مزیت  AHPروش  

باشد. روش  ها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اصرار بر تفکر خطی و ... می ترکیب مطلوبیت گزینه 
AHP  ها بنا شده است.  ای بر اساس مقایسه زوجی اولویت مراتب ساختاری و وظیفه بندی سلسلهبا طبقه

های  تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینهمراتب  گیرنده در این روش به ترسیم درخت سلسله تصمیم
 دهد. و سپس مقایسات زوجی را انجام می  شودمی دهد مشغول  رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می

امروزه نظام مدیریت کیفیت ایزو صرفاً به عنوان سیستمی برای    :ISOنظام مدیریت کیفیت ایزو   -2
نمی معرفی  جامع  عملکرد  نارزیابی  این  مگردد.  فرایندهای  مدیریت  چگونگی  به  کیفیت ؤظام  بر  ثر 

د که برای گرفتن گواهینامه آن باید به نحو مقتضی  کنو الزاماتی را برای این موضوع تعیین می  زدپردامی
نیازمندی  و  الزامات  این  نیازمندی کلیه  این  جمله  از  باشند.  شده  برآورده  ایزو ها  در  که  هایی 

 .گیری کارایی و اثربخشی فرایندها است یار شده است، اندازه کید بسأ( بر آن ت۲۰۰۰)ویرایش
های  یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد، وجود یک رابطه شفاف بین شاخص :  هرم عملکرد -3

ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن  مراتب مختلف سازمان است. به گونهعملکرد در سطح سلسله
گیرد، مدل هرم  هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در برمیکنند. یکی از مدل به اهداف یکسان تالش  

عملکرد است. هدف هرم عملکرد، ایجاد ارتباط بین راهبرد سازمان و عملیات آن است. این سیستم 
کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخلی آن ارزیابی عملکرد، شامل چهار سطح از اهداف است که بیان

های خارج سازمان توجه دارند )مانند  هایی را که به گروهواقع این چارچوب تفاوت بین شاخص   است. در
وری، سیکل  وکار )نظیر بهره های داخلی کسب موقع( و شاخص رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به

 . سازدها( آشکار می زمانی و اتالف 

4-  ( متوازن  امتیازی  کارت  از  :  ( BSCنظام  شناخته یکی  و  مدل مشهورترین  ارزیابی  ترین  سیستم  های 
کند که به منظور ارزیابی عملکرد  ( است. این مدل پیشنهاد می BSCعملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن ) 

های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه  از یک سری شاخص   د هر سازمان بای 
ال اساسی  ؤ های مختلف، پاسخگویی به چهار س سازمانی داشته باشند. این جنبه کلی از چهار جنبه مهم  

 سازند: پذیر می زیر را امکان 
 داران چگونه است؟ )جنبه مالی( نگاه به سهام  −

 وکار( خوب عمل کنیم؟ )جنبه داخلی کسب  دای بایدر چه زمینه −

 نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ )جنبه مشتریان(  −

 به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ )جنبه یادگیری و نوآوری(  توانیم  چگونه می  −
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ا  شاخص کلیدی عملکرد ی   چون  ابعادیجنبه است و هر جنبه آن شامل    ی چهارارت امتیازی متوازن دارا ک
kpiعملکرد هستند شاخص کلیدی    امتیازو  گیری  قابل مشاهده، واحد اندازه امتیاز    ،هدف استراتژیک  ،ارزیابی  ، ابزار  

 .۱( ۲۰۲۰  ،و همکاران  سنل)

های دیگری  مراتبی هستند، اما چارچوب های توضیح داده شده تا به اینجا سلسله چارچوب :  وکارفرایند کسب  -5
کنند تا به جریانات افقی مواد و اطالعات در بین سازمان توجه بیشتری  نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می

های ورودی، فرایند خروجی و نتایج  شاخص   تفاوت بین  ؛ زیراکنند. این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است
 .(۲۰۱۵  ،یخاک)   را برجسته کرده است

پیمایشی است. عالوه    -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی
ها  بر آن ضمن بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه موضوع با استفاده از مصاحبه خبرگان و متخصصین ابعاد و مؤلفه 

 استفاده از فنون دلفی تحلیل شده است. های پرسشنامه با  شناسایی و در مرحله بعد داده 
 ضمناً مراحل تحقیق بدین صورت است:  

از پیشینه تحقیق و پژوهش شناسایی شاخص  استفاده  با  اولیه  های صورت گرفته شاخص های تحقیق:  های 
کلی دست  های ارزیابی عملکرد به دیدگاه  گردد. ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق موجود در رابطه با مدل شناسایی می

یابیم. سپس به عنوان دیدگاهی جدید برای ارزیابی عملکرد طراحی و با تنظیم پرسشنامه بر اساس مدل فوق،  می
ای به روش کانونی با گروهی از خبرگان )مربیان و  دهیم، بدین صورت که ابتدا جلسه تری را تشکیل مینظام جامع 

ها و  سای مراکز و ادارات را در زمینه مؤلفه ؤآنها توسط ر   کارشناسان( تشکیل و مفاهیم تبیین شوند. سپس نظرات
این مرحله شاخص  از  بعد  برسد.  نهایی  بندی  به جمع  تا  گرفت  قرار  خبرگان  اختیار  در  و مجددا  دریافت  های 

کارشناسان    کنندگانمشارکت از میان  .  ۲( ۲۰۰۵  ن،یالک)  به شناسایی عوامل مهم پرداخته شدپرسشنامه نهایی  
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان    درصد باالترین حجم و اعضای هیات  ۶۰سازمان، حدود  

   باشند.خبرگان حوزه مورد پژوهش میو نیز  ای کشور  سازمان آموزش فنی و حرفه 

 دهندگان . آمار پاسخ 1جدول 
 درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت 

 ۶۹/ ۶ ۶4 مرد

 3۰/ 4 ۲۸ زن
 ۱۰۰ ۹۲ جمع 

 

 
 درصد فراوانی  فراوانی  سن 

 ۹/ ۸ ۹ سال 3۰تا 

 3۰/ 4 ۲۸ سال  4۰تا  3۱

 3۹/ ۱ 3۶ سال  ۵۰تا  4۱

 ۲۰/ ۷ ۱۹ سال  ۵۰باالی 

 ۱۰۰ ۹۲ جمع 

 

 درصد فراوانی  فراوانی  سابقه کار
 ۸/ ۷ ۸ سال ۵تا 

 
1 Şenel 
2 Kline 
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 ۱۹/ ۶ ۱۸ سال ۱۰تا  ۶
 ۲۵/ ۰ ۲3 سال  ۱۵تا  ۱۱
 ۲۱/ ۷ ۲۰ سال ۲۰تا  ۱۶
 ۱۵/ ۲ ۱4 سال  ۲۵تا  ۲۱

 ۹/ ۸ ۹ سال  ۲۵باالی 
 ۱۰۰ ۹۲ جمع 

 
 درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت
 ۵۰/ ۰ 4۶ تا لیسانس

 4۰/ ۲ 3۷ فوق لیسانس 
 ۹/ ۸ ۹ دکترا
 ۱۰۰ ۹۲ جمع 

 
نفر خواهد    92نفر و تعداد حجم نمونه که از روش تصادفی ساده استفاده شده    ۲۵۱ا توجه حجم جامعه آماری  ب

درصد صورت گرفته است. در این پژوهش، اطالعات اصلی در خصوص    ۵بود. ضمناً این محاسبه با سطح خطای  
های  های مورد نیاز مدیران و روش شناسایی استراتژی سازمان، ساختار سازمانی، تکنولوژی انجام کار، شایستگی

آوری شده است. معیار رد یا اند؛ جمع ای که توسط مدیران ارشد تکمیل شده آموزش آنها، با استفاده از پرسشنامه 
که بر اساس طیف لیکرت پنج امتیازی محاسبه    استمثابه شاخص با اهمیت در ارزیابی  ها بهقبول هر یک از گویه

 مفروض قرار گرفت.   3ن  شد. بدین ترتیب میانگی 

 های پژوهش یافته 

 های تحقیقهای توصیفی شاخص یافته 

 نتایج روایی محتوایی پرسشنامه. 3 جدول
 امتیاز واریانس  انحراف معیار  میانگین  تعداد   مؤلفه 

مدیریت 
 مالی

 ۸۰ ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۰۰۰ 4 ۱۵ مداری مشتری
 ۸۹/ 33 ۲۶۷ ۰/ ۵۱۶ 4/ 4۶۶ ۱۵ بندی عملیاتی بودجه

های پشتیبانی نسبت به هزینه کاهش  
 آموزش 

۱۵ ۲۶۶ /4 ۵۹3 /۰ 3۵۲ /۰ 33 /۸۵ 

 4۶/ ۶۶ ۱/ ۸۱۰ ۱/ 34۵ ۲/ 333 ۱۵ افزایش وصول مطالبات

 ۸۱/ 33 ۰/ ۰۶۷ ۰/ ۲۵۸ 4/ ۰۶۶ ۱۵ هاواگذاری و فروش پروژه 
شده خدمات و  تعیین قیمت تمام
 هافعالیت

۱۵ ۲۶۶ /4 ۵۹3 /۰ 3۵۲ /۰ 33 /۸۵ 

 ۸۱/ 33 ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 4/ ۰۶۶ ۱۵ سازوکارهای نظارتی کارگیری به

ی 
توانمندساز

 

 ۷3/ 33 ۰/ ۵۲4 ۰/ ۷۲3 3/ ۶۶۶ ۱۵ های کارشناسیتشکیل گروه 

 ۷۶ ۱/ ۱۷۱ ۱/ ۰۸۲ 3/ ۸۰۰ ۱۵ جشنواره تجلیل از استادکاران 

 ۸۲/ ۶۶ ۰/ ۱۲4 ۰/ 3۵۱ 4/ ۱33 ۱۵ های پاالیش و تقدیر روش

 ۸۲/ ۶۶ ۰/ ۱۲4 ۰/ 3۵۱ 4/ ۱33 ۱۵ ساالری شایسته

 ۸4 ۰/ 3۱4 ۰/ ۵۶۰ 4/ ۲۰۰ ۱۵ مشارکت

 ۸۲/ ۶۶ ۰/ ۱۲4 ۰/ 3۵۱ 4/ ۱33 ۱۵ و غیره(  نگهداشت )بیمه و بازنشستگی
 ۷۰/ ۶۶ ۰/ 4۱۰ ۰/ ۶3۹ 3/ ۵33 ۱۵ طرح سالمت کارکنان
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 امتیاز واریانس  انحراف معیار  میانگین  تعداد   مؤلفه 
 ۸۱/ 33 ۰/ ۰۶۷ ۰/ ۲۵۸ 4/ ۰۶۶ ۱۵ عدالت در نظام پرداخت

 ۸۵/ 33 ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 4/ ۲۶۶ ۱۵ وجود اعتماد و صداقت

التدریس  تبدیل وضع مربیان حق
 اثربخش به رسمی

۱۵ ۹33 /3 ۲۵۸ /۰ ۰۶۷ /۰ ۶۶ /۷۸ 

 44 ۱/ ۷43 ۱/ 3۲۰ ۲/ ۲۰۰ ۱۵ تهیه خالصه پرونده پرسنلی 

 ۸۰ ۰/ ۱43 ۰/ 3۷۷ 4/ ۰۰۰ ۱۵ نظارت و ارزشیابی 

اصالح 
 فرایندها 

 ۷۲ ۰/ 4۰۰ ۰/ ۶3۲ 3/ ۶۰۰ ۱۵ امنیت و بهداشت 

 ۷۸/ ۶۶ ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 3/ ۹33 ۱۵ شناسایی معیارهای کنترل

 ۸۰ ۰/ ۱43 ۰/ 3۷۷ 4/ ۰۰۰ ۱۵ هاروزرسانی قوانین و دستورالعملبه

 ۸۱/ 33 ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 4/ ۰۶۶ ۱۵ دهی شفافیت و گزارش

 ۷۷/ 33 ۰/ ۱۲4 ۰/ 3۵۱ 3/ ۸۶۶ ۱۵ احصا و مستندسازی 

 ۷۸/ ۶۶ ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 3/ ۹33 ۱۵ بازنگری اساسنامه سازمان 

 ۶۸ ۰/ ۲۵۷ ۰/ ۵۰۷ 3/ 4۰۰ ۱۵ کارآموزان رضایت 

 انتقال دانش

 ۸۰ ۰/ ۱43 ۰/ 3۷۷ 4/ ۰۰۰ ۱۵ همکاری با شرکای اجتماعی 

های آزاد و سایر  تعامل با آموزشگاه 
 ها دستگاه 

۱۵ ۰۶۶ /3 ۷۰3 /۰ 4۹۵ /۰ 33 /۶۱ 

 ۷۶ ۰/ ۱۷۱ ۰/ 4۱4 3/ ۸۰۰ ۱۵ استفاده از فنّاوری روز

های مهارتی منطبق بر  تنوع آموزش
 بازار کار 

۱۵ ۰۰۰ /4 3۷۷ /۰ ۱43 /۰ ۸۰ 

 ۷۲ ۰/ ۲۵۷ ۰/ ۵۰۷ 3/ ۶۰۰ ۱۵ هاکیفیت آموزش

 ۷4/ ۶۶ ۰/ 3۵۲ ۰/ ۵۹3 3/ ۷33 ۱۵ های موجود سازی سیستمیکپارچه 

 ۸۱/ 33 ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 4/ ۰۶۶ ۱۵ تولید محتوا و خلق دانش 

 وریبهره 

 ۷۸/ ۶۶ ۰/ ۲۱۰ ۰/ 4۵۷ 3/ ۹33 ۱۵ زمان 
 ۷۸/ ۶۶ ۰/ ۰۶۷ ۰/ ۲۵۸ 3/ ۹33 ۱۵ کمیت

 ۷۷/ 33 ۰/ ۱۲4 ۰/ 3۵۱ 3/ ۸۶۶ ۱۵ کیفیت 

تهیه استاندارد تجهیزات و وسایل 
 آموزشیکمک 

۱۵ ۸۰۰ /3 4۱4 /۰ ۱۷۱ /۰ ۷۶ 

 ۸۰ ۰/ ۲۸۶ ۰/ ۵34 4/ ۰۰۰ ۱۵ طراحی مدل درآمد هزینه 

 ۸۶/ ۶۶ ۰/ ۲3۸ ۰/ 4۸۷ 4/ 333 ۱۵ ها بحث بازاریابی و مارکتینگ آموزش 

 ۸4 ۰/ ۱۷۱ ۰/ 4۱4 4/ ۲۰۰ ۱۵ سپاریبرون

 آموزش

دیدگان گیری اشتغال آموزشره 
 مهارتی 

۱۵ ۲۰۰ /4 4۱4 /۰ ۱۷۱ /۰ ۸4 

 ۷۰/ ۶۶ ۰/ ۲۶۷ ۰/ ۵۱۶ 3/ ۵33 ۱۵ های آموزشی کالس

 ۷۲/ ۸۵ ۰/ ۲4۷ ۰/ 4۹۷ 3/ ۶4۲ ۱۵ تورهای صنعتی

 ۷4/ ۶۶ ۰/ 3۵۲ ۰/ ۵۹3 3/ ۷33 ۱۵ سمینار و کارگاه آموزشی 

 ۷۶ ۰/ ۶۰۰ ۰/ ۷۷4 3/ ۸۰۰ ۱۵ نیازسنجی 

 ۷4/ ۶۶ ۰/ 3۵۲ ۰/ ۵۹3 3/ ۷33 ۱۵ هااستفاده از ویدیوکنفرانس در جلسه

 
)مقدار حد وسط( هستند. بررسی نتایج روایی محتوای    3ها دارای میانگین باالتر از  توان گفت همه شاخص می
مالی و  دهد که شاخص افزایش وصول مطالبات مربوط به مؤلفه مدیریت  های عملکرد سازمانی نشان میشاخص 

یندها  اشاخص تهیه خالصه پرونده پرسنلی مربوط به توانمندسازی و شاخص رضایت کارآموزان، مربوط به اصالح فر
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باشند، که  می  ۷۰ها به انتقال دانش دارای امتیاز کمتر از  های آزاد و سایر دستگاه های تعامل با آموزشگاه و شاخص 
 شوند. حذف می   گیرد وید قرار نمیأیروایی محتوا آنها مورد ت

شود. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار  در این تحقیق برای اطمینان از اعتبار سازه، از اعتبار عاملی استفاده می
منظور پی بردن به  آید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که بهسازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می 
شود. بنابراین استفاده از تحلیل عاملی در  ها استفاده می ه داده متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموع

تحلیل عاملی    .۱( ۲۰۱۸مک نب،    )  شود، الزم و ضروری استهایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده میشاخه 
ها  ای بین متغیرهای مشاهده شده و ساختارهای نهفته آندهد تا اثبات کند که رابطهتأییدی به محقق اجازه می 

کند تا الگوی رابطه را مقایسه کرده  وجود دارد. محقق از خود فرضیه، تحقیقات تجربی یا هر دوی آنها استفاده می
 های فرضی را تحلیل کند. و داده 

ملی تأییدی نیاز به تشخیص مدل عاملی دارد، که این مدل عبارتند از تعداد عوامل و الگوی بار صفر  تحلیل عا
توانند مشخص شوند. تحلیل عاملی تأییدی،  های نظری رقیب نیز میو غیر صفر در آن عوامل. تعداد کمی از مدل 

تحلیل روابط بین متغیرها را توضیح   دهند. اینه می یهای فرضی به ما ارااطالعاتی در مورد میزان کیفیت مدل 
ها استفاده  های آزمایشی بر روی داده توانیم از فرضیهدهد که آیا می دهد. تحلیل عاملی تأییدی، به ما نشان می می

 .(۲۰۱۹  ،و همکاران  یرزائیم)  خیرکنیم یا  

در تحقیق   ۲دهد. روایی تشخیصی های روایی، پایایی را برای تمامی متغیرهای تحقیق نشان میجدول شاخص   
گیری  حاضر نیز مورد نظر است. به این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه 

د و  نکمی گیری  شانگر فقط سازه خود را اندازه تر هر نهای دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده به سازه   تنسب
 های به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. ای است که تمام سازه ها به گونهترکیب آن

های مورد مطالعه دارای میانگین  با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده، مشخص شد که تمام سازه
( و آلفای کرونباخ جهت بررسی CRهای پایایی ترکیبی )شاخص هستند.    ۵/۰واریانس استخراج شده، باالتر از  

باشد. تمامی  می  ۷/۰ها از مقدار  شوند و الزمه تأیید پایایی باالتر بودن این شاخص پایایی پرسشنامه استفاده می
 .3(  ۲۰۱۷  ،ن و همکارا  وبر)  گیری استدهنده پایا بودن ابزار اندازه هستند و این نشان   ۷/۰این ضرایب باالتر از  

 پژوهش یهاشاخص یفیتوص یهاافتهی. 4جدول 
 واریانس  انحراف معیار میانگین شاخص 

مدیریت 

 مالی

3/ ۱۵ مداری مشتری  ۹۶۰ /۰  ۹۲۲ /۰  

3/ ۱۲ بندی عملیاتی بودجه  ۹3۶ /۰  ۸۷۶ /۰  

3/ ۲۲ های پشتیبانی نسبت به آموزشکاهش هزینه   ۹۰۰ /۰  ۸۰۹ /۰  

۲/ ۶۲ هاپروژه واگذاری و فروش   ۰۷۸ /۱  ۱۶۱ /۱  

3/ ۱۵ هاشده خدمات و فعالیتتعیین قیمت تمام  ۹۱3 /۰  ۸34 /۰  

۲/ ۸۰ کارگیری سازوکارهای نظارتی به  ۸۲۹ /۰  ۶۸۷ /۰  

توانمند 

 سازی 

3/ ۰۱ های کارشناسیتشکیل گروه   ۸۸3 /۰  ۷۸۰ /۰  

۲/ ۹۹ جشنواره تجلیل از استادکاران   ۸۸3 /۰  ۷۸۰ /۰  

۲/ ۸۶ تقدیر های پاالیش و روش  ۸۵۹ /۰  ۷3۸ /۰  

۲/ ۸۰ ساالری شایسته  ۸۹۲ /۰  ۷۹۶ /۰  

 
1 McNeb 
2 Discriminant Validity 
3 Weber 
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 واریانس  انحراف معیار میانگین شاخص 

۲/ ۹۸ مشارکت  ۹4۹ /۰  ۹۰۱ /۰  

3/ ۱3 ...( و  )بیمه و بازنشستگی نگهداشت  ۰۰۸ /۱  ۰۱۶ /۱  

۲/ ۹۲ طرح سالمت کارکنان  ۹۶3 /۰  ۹۲۸ /۰  

۲/ 4۰ عدالت در نظام پرداخت  ۱۲۰ /۱  ۱۵4 /۱  

۲/ ۵۸ وجود اعتماد و صداقت  ۰4۰ /۱  ۰۸۲ /۱  

۲/ ۶۸ التدریس اثربخش به رسمی تبدیل وضع مربیان حق  ۹۷۱ /۰  ۹44 /۰  

۲/ ۶۱ نظارت و ارزشیابی   ۹۷۲ /۰  ۹44 /۰  

اصالح 

 فرایندها 

۲/ 3۵ امنیت و بهداشت   ۹۷۷ /۰  ۹۵۵ /۰  

۲/ ۷۶ شناسایی معیارهای کنترل  ۹4۲ /۰  ۸۷۷ /۰  

3/ 3۷ هاروزرسانی قوانین و دستورالعملبه  ۰4۵ /۱  ۰۹3 /۱  

۲/ ۹۱ گزارش دهیشفافیت و   ۸۹۸ /۰  ۸۰۶ /۰  

۲/ ۹۹ احصا و مستندسازی   ۹۶۶ /۰  ۹34 /۰  

۲/ ۸۶ بازنگری اساسنامه سازمان   ۰۱۲ /۱  ۰۲4 /۱  

انتقال  

 دانش

۲/ ۷۰ همکاری با شرکای اجتماعی   ۰4۶ /۱  ۰۹3 /۱  

۲/ ۷4 استفاده از فنّاوری روز  ۹4۸ /۰  ۸۹۸ /۰  

۲/ ۷3 های مهارتی منطبق بر بازار کار تنوع آموزش  ۰۱۷ /۱  ۰3۵ /۱  

۲/ ۶۰ هاکیفیت آموزش  ۸۶۵ /۰  ۷4۹ /۰  

۲/ ۵۲ های موجود سازی سیستمیکپارچه   ۹۸۹ /۰  ۹۷۸ /۰  

۲/ 3۲ تولید محتوا و خلق دانش   ۰۰۵ /۱  ۰۰۹ /۱  

وریبهره   

۲/ ۸۲ زمان   ۸۱۱ /۰  ۶۵۸ /۰  

3/ ۱۲ کمّیت  ۹۲4 /۰  ۸۵4 /۰  

3/ ۰3 کیفیت   ۸۷۰ /۰  ۷۵۷ /۰  

۲/ ۹۶ آموزشیکمک تهیه استاندارد تجهیزات و وسایل   ۹۰۱ /۰  ۸۱۱ /۰  

3/ ۰۹ طراحی مدل درآمد هزینه   ۹۶۸ /۰  ۹3۷ /۰  

۲/ ۶3 ها بحث بازاریابی و مارکتینگ آموزش   ۸۸۶ /۰  ۷۸۵ /۰  

۲/ ۶4 سپاریبرون  ۹۹۰ /۰  ۹۸۰ /۰  

 آموزش

۲/ ۹3 رهگیری اشتغال آموزش دیدگان مهارتی   ۹۲3 /۰  ۸۵3 /۰  

۲/ ۸۰ های آموزشی کالس  ۸۸۰ /۰  ۷۷4 /۰  

۲/ ۶۸ تورهای صنعتی  ۸۷۶ /۰  ۷۶۸ /۰  

۲/ ۷۸ سمینار و کارگاه آموزشی   ۹۱۲ /۰  ۸3۱ /۰  

۲/ ۵۹ نیازسنجی   ۹۶3 /۰  ۹۲۶ /۰  

۲/ ۷۶ هااستفاده از ویدیوکنفرانس در جلسه  ۹۱۸ /۰  ۸43 /۰  
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 های روایی، پایایی اخص. ش5 جدول
 AVE CR Cronbachs Alpha 

 ۰/ ۸۵۸ ۰/ ۸۹۵ ۰/ ۵۸۸ آموزش
 ۰/ ۹۶4 ۰/ ۹۶۷ ۰/ ۵43 عملکردارزیابی 

 ۰/ ۸3۶ ۰/ ۸۸۱ ۰/ ۵۵۷ یندها ااصالح فر
 ۰/ ۸۰۶ ۰/ ۸۶۲ ۰/ ۵۱3 انتقال دانش

 ۰/ ۸۵4 ۰/ ۸۸۹ ۰/ ۵3۷ وریبهره 
 ۰/ ۸۹4 ۰/ ۹۱3 ۰/ ۵۲۶ توانمندسازی 
 ۰/ ۸44 ۰/ ۸۸۵ ۰/ ۵۶۱ مدیریت مالی

 
 . متغیرهای پژوهش6جدول 

 اعتبار  آماره تی بار عاملی آشکار ریمتغ متغیر پنهان

 یمال تیریمد

 

Q1 ۷3 /۰ ۶۱ /۱۲ Supported 
Q2 ۷۰ /۰ ۷۶ /۱۰ Supported 
Q3 ۸۰ /۰ 43 /۲۱ Supported 
Q4 ۷4 /۰ ۹۸ /۱۵ Supported 
Q5 ۷۲ /۰ ۲۶ /۱3 Supported 
Q6 ۷۷ /۰ ۷۷ /۱۵ Supported 

 

 ی توانمندساز 

 

Q7 ۶۷ /۰ 4۲ /۹ Suorted 
Q8 ۹4 /۰ ۱۷ /۱۲ Supported 
Q9 ۶۱ /۰ 43 /۹ Supported 

Q10 ۷4 /۰ 4۸ /۱۵ Supported 
Q11 ۶۷ /۰ ۲3 /۱۰ Supported 
Q12 ۶۸ /۰ ۷۰ /۱۱ Supported 
Q13 ۶۲ /۰ ۲۱ /۸ Supported 
Q14 ۷۶ /۰ ۹۵ /۱۵ Supported 
Q15 ۷۰ /۰ ۵۵ /۱۱ Supported 
Q16 ۷4 /۰ 4۲ /۱۶ Supported 
Q17 ۷۵ /۰ ۹۵ /۱۸ Supported 

 

 ندها یفرا اصالح

 

Q18 ۸4 /۰ 3۱ /۲4 Supported 
Q19 ۷۷ /۰ ۹۷ /۱3 Supported 
Q20 ۶۷ /۰ 3۱ /۸ Supported 
Q21 ۸3 /۰ ۹3 /۲4 Supported 
Q22 ۷۶ /۰ ۱۱ /۱۷ Supported 
Q23 ۵4 /۰ 44 /۵ Supported 

 

 دانش انتقال

 

Q24 ۷۶ /۰ ۵۰ /۱۷ Supported 
Q25 ۵۷ /۰ 4۶ /۶ Supported 
Q26 ۷۶ /۰ ۷۹ /۱۶ Supported 
Q27 ۷۵ /۰ ۸3 /۱4 Supported 
Q28 ۶3 /۰ 43 /۷ Supported 
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 اعتبار  آماره تی بار عاملی آشکار ریمتغ متغیر پنهان
Q29 ۷۷ /۰ ۰4 /۱۶ Supported 

 

 یوربهره 

 

Q30 ۷۶ /۰ ۲۸ /۱۶ Supported 
Q31 ۶۷ /۰ ۷۶ /۹ Supported 
Q32 ۶۹ /۰ ۷3 /۱۰ Supported 
Q33 ۷۸ /۰ 4۹ /۲۱ Supported 
Q34 ۶۹ /۰ 4۵ /۸ Supported 
Q35 ۷۸ /۰ ۲۶ /۱۵ Supported 
Q36 ۷۱ /۰ ۹۹ /۱3 Supported 

 

 آموزش

 

Q37 ۷۱ /۰ ۵۰ /۱۱ Supported 
Q38 ۸۱ /۰ ۵۰ /۲۲ Supported 
Q39 ۷۵ /۰ ۲۷ /۱4 Supported 
Q40 ۷۶ /۰ ۲۶ /۱3 Supported 
Q41 ۸4 /۰ ۰۸ /۲۶ Supported 
Q42 ۶۹ /۰ ۵4 /۱۱ Supported 

 
شود. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است  استفاده می در این تحقیق برای اطمینان از اعتبار سازه، از اعتبار عاملی  

منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی  آید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که به که از طریق تحلیل عاملی به دست می 
ه در آنها آزمون  هایی ک شود. بنابراین استفاده از تحلیل عاملی در شاخه ها استفاده می یک پدیده یا تلخیص مجموعه داده 

د  کر توان مشخص  با استفاده از تحلیل عاملی می   . ۱( ۲۰۰۸  ،   اوما )   شود، الزم و ضروری خواهد بود و پرسشنامه استفاده می 
برای ارزیابی  کند یا خیر. در تحلیل عاملی الزم است سؤاالتی که  گیری می های مورد نظر را اندازه که آیا پرسشنامه شاخص 

کند که  گیری مشخص می اند، دارای یک بار عاملی مشترک باشند. مدل اندازه یک شاخص یا صفت خاص طرح شده 
گیرد و اعتبار و روایی  های فرضی برحسب متغیرهای قابل مشاهده مورد سنجش قرار می چگونه متغیرهای نهانی یا سازه 

های  ها است. زمانی که تعداد شاخص ری شامل رابطه بین متغیرها با شاخص گی واقع مدل اندازه   آنها به چه میزان است. در 
توان از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین  بندی در چند گروه همگون )بر مبنای فرض علمی( باشند، می زیاد قابل دسته 

 . ( ۲۰۱۲  ، و همکاران   آذر )   اعتبار و روایی مقیاس استفاده کرد 
توان برخی از متغیرهای مشاهده شده را از تحلیل نهایی خارج  با استفاده از نتایج تحلیل عاملی تأییدی می 

مدل  کمک  به  درواقع  داد.  ارائه  نهانی  متغیرهای  از  بهتری  برآورد  و  اندازه کرد  می های  متغیرهای  گیری  توان 
نتایج بهتری دست یافت.  ل خارج کرد تا به  ای که کمتر مبین متغیر نهانی خود هستند را از تحلیشده مشاهده 

کلیه شاخص  در  مناسبی  برازش  کلی،  نتایج  دادبراساس  نشان  مختلط  نتایج  با  ارزیابی شده  برازش    ه شد های 
طور که اشاره شد، در این تحقیق برای انجام تحلیل عاملی تأییدی از اسمارت  همان.  ۲(۲۰۱۵،  و همکاران  چیپوپوو)

 . اس استفاده خواهد شدال پی

به عنوان عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و    زیر  پژوهش، شش عامل اصلی  هاییافتهبر مبنای  
وری و  یندها، انتقال دانش، بهره اآیند. این عوامل شامل مدیریت مالی، توانمندسازی، اصالح فرای به شمار می حرفه 

باشند. با توجه به نتایج به دست آمده از روش حداقل مربعات جزئی، توانمندسازی با ضریب مسیر  آموزش می 

 
1 Uma 
2 Popovic 
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،  ۸۸4/۰وری با مقدار ، بهره ۹۰۵/۰دارای بیشترین تأثیر بر ارزیابی عملکرد است. اصالح فرآیندها با مقدار  ۹33/۰
بر ارزیابی عملکرد در سازمان    ۸۰۱/۰ا مقدار  و مدیریت مالی ب   ۸۲۷/۰، انتقال دانش با مقدار  ۸۸۲/۰آموزش با مقدار  

 ای تأثیرگذار هستند.حرفه 
ای، توانمندسازی است. نتایج تحلیل عاملی  نخستین عامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و حرفه 

د در سازمان  های توانمندسازی دارد. دومین عامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرید همه شاخص أییدی حاکی از تأیت
یندها  اهای اصالح فر ید همه شاخص أییدی حاکی از تأی یندهاست. نتایج تحلیل عاملی تاای، اصالح فر فنی و حرفه

وری است. نتایج تحلیل عاملی ای، بهره دارد. سومین عامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و حرفه 
دارد. چهارمین عامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان    وریهای بهره ید همه شاخصأییدی حاکی از ت أیت

های آموزش دارد. پنجمین  ید همه شاخص أییدی حاکی از تأیای، آموزش است. نتایج تحلیل عاملی تفنی و حرفه
  یدی أیای، انتقال دانش است که نتایج تحلیل عاملی تعامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و حرفه

های انتقال دانش دارد. ششمین عامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و  ید همه شاخص أیحاکی از ت
 های مدیریت مالی دارد. ید همه شاخص أییدی حاکی از تأیای نیز مدیریت مالی است. نتایج تحلیل عاملی تحرفه 

 گیری نتیجه بحث و 
های بلندمدت توان  باشد. در برنامه سعه آن کشور در اولویت می های توقدرت اقتصادی هر کشوری در برنامه 

نتایج حاکی از آن است که وضعیت  .  (۲۰۱۹  ،و همکاران  سرمد)  اقتصادی به میزان رشد خالص داخلی بستگی دارد
  ضمناً به ترتیب اولویت بیشترین تأثیر را بر ارزیابی عملکرد سازمان آموزش ؛  نیست  های مؤثر مطلوبهمه مؤلفه 

وری آموزش انتفال دانش و  ها عبارتند از: توانمندسازی اصالح فرایندها بهره فنی و حرفه ای کشور دارند.این مؤلفه
توان با شناخت  های مهارتی می آموزش گرفته اما در حوزه  های زیادی که صورت با وجود پژوهش   مدیریت مالی است.

 : شودمی پیشنهاد  رو موارد زیر  ازاین های عملکردی به نوآوری بیشتری دست یافت.  تری از شاخص کامل و جامع 
فنی − سازمان  فلسفه  اینکه  و  فناوری  سریع  تغییرات  به  توجه  آموزش حرفه وبا  ارائه  به  ای  الزم  های 

به  است،  قوافراگیران  کلیه  دستورالعمل روزرسانی  و  و  نین  احصا  و  سازمان  اساسنامه  بازنگری  ها، 
روز و متناسب  ها در سازمان به مستندسازی کلیه فرآیندها، ضروری است. کلیه قوانین و دستورالعمل 

 . با تغییرات باشند

کردن روز کردن وظایف و اختیارات برای به های کارشناسی برای هر گروه صنعت و مشخصتشکیل گروه  −
 های آموزشیهای دوره رفصلکلیه س

ها به شکل واقعی صورت پذیرد. عالوه بر دریافت نظرهای کارکنان  گیری مشارکت کارکنان در تصمیم −
 . هایی داده شودبه آنها مسئولیت 

یندها ارزشیابی شوند  ایندهای کاری در سازمان نظارت وجود داشته باشد. در زمان نظارت فرابر کلیه فر −
 . ای مرتبط در سازمان ابالغ شودواحده   و نتایج ارزشیابی به

های آموزشی به شکلی باشد که بتواند نیاز فراگیر را برطرف کند. نه در حدی  ها و کارگاه زمان دوره  −
 . باشد که فراگیر را خسته کند و نه کمتر از حدی باشد که اثربخشی و کارایی را الزم را نداشته باشد

ها متناسب با تغییرات فناوری باشند و در راستای افزایش  وره ها بازیابی شوند. سرفصل دکلیه دوره −
 . مهارت برای کارآموزان باشد

 . روز و دارای استانداردهای الزم باشندها بهتجهیزات و وسایل کمک آموزشی برای برگزاری کارگاه  −

هزینهبه − کاهش  فرمنظور  از  بخشی  رقابتی،  فضای  ایجاد  و  کیفیت  بهبود  سازمانی اها،    یندهای 
 سپاری شوند. برون 
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ای برای ثبت مشخصات فراگیران و کارآموزان که از این طریق کارآموزان بتوانند رزومه و  ایجاد سامانه  −
 . اطالعات خود را برای اشتغال به کارفرمایان ارائه دهند

و همایش به  − از طرف سازمان  صورت مستمر سمینارها  برای هر حوزه  ای  حرفه و فنی های مختلفی 
 برگزار شود.

ن و  اها در سازمان کاهش داده شوند؛ اما به شکلی کاهش یابند که بر عملکرد کارکنان و مدرس هزینه −
 های آموزشی تأثیرگذار نباشد. کمیّت و کیفیت دوره

  برد   های تحقیق در طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان بهرهتوان با استفاده از این شاخص ضمن میدر  
سازی به  ها را نسبت به اهمیتشان سنجید تا با داشتن این اطالعات در تصمیمها و شاخص و وضعیت فعلی مؤلفه 

 مدیران کمک کرد.
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