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 The purpose of this study was to identify and prioritize the factors 
affecting the empowerment of Free Technical and Vocational 
Schools using FAHP and FTOPSIS techniques. The statistical 
population of this research included the experts and managers of 
the Technical and Professional Organization of 14 Free Technical 
and Vocational Schools in Isfahan Province, numbering 35 people. 
To identify the effective factors affecting empowerment of these 
schools using the Delphi method, after reviewing the background, 
14 experts were interviewed. Indicators were extracted from the 
research literature reviewed and approved by experts. Finally, 4 
main criteria and 14 sub-criteria affecting the performance of Free 
Technical and Vocational Schools as well as 13 solutions for 
empowering schools were identified. A questionnaire was used to 
make pairwise comparisons. The combined approach of FAHP 
was used to weight the criteria and FTOPSIS was used to identify 
and prioritize the enablers of Free Technical and Vocational 
Schools. The results indicate that in the ranking of solutions, the 
empowerment criteria of "implementation of skills training 
tailored to local and regional needs" and "removal of the ban on 
employing government employees as the founder of schools" 
were respectively ranked in first and last places.  
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    مقاله پژوهشی     

های آزاد توانمندسازی آموزشگاهبندی عوامل موثر بر  شناسایی و اولویت
حرفهفنی تکنیک  و  از  استفاده  با    ۀ)مطالع  FTOPSISو    FAHPای 

 ای استان اصفهان( های آزاد فنی و حرفهموردی: آموزشگاه
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ا از  شناسا  نیهدف  اولو  ییپژوهش،  توانمندساز  یبندتیو  بر  مؤثر    ی عوامل 
 FTOPSIS و FAHP ی هاکیبا استفاده از تکن  یاوحرفهیآزاد فن  یهاآموزشگاه 

آمار جامعه  مد  نیا  یاست.  و  کارشناسان  فن  رانیپژوهش،    یاوحرفهیسازمان 
عوامل مؤثر با  ییشناسا یانفر است. بر 35آزاد استان اصفهان به تعداد  آموزشگاه 14

نفر از خبرگان مصاحبه    14با تعداد    نه،یشیپ  یپس از بررس  یاستفاده از روش دلف
. دیخبرگان رس  دییو تأ  یپژوهش به بررس  اتیمستخرج از ادب  ییهاو شاخص   دیگرد

آموزشگاه   اریرمعیز  14و    یاصل  اریمع  4  تیدرنها عملکرد  بر  آزاد    یهامؤثر 
ن  یاوحرفهیفن براراه   13  زیو  شناساآموزشگاه   یتوانمندساز  یحل  از    ییها  شد. 

 FAHP یبیترک  کرد ی. از رودیگرد  استفاده   یزوج  ساتیانجام مقا  ی پرسشنامه برا

از  ارهایمع  یدهوزن  یبرا اولو  ییشناسا  یبرا FTOPSIS و   ی بندتیو 
از آن است   یحاک  جیاستفاده شد. نتا  یا وحرفهی آزاد فن  یهاآموزشگاه   ی توانمندسازها
رتبه در  »اجراحلراه   یبندکه  توانمندساز  با   یمهارت  یهاآموزش  یها،  متناسب 

شاغالن   یریکارگبه  تیاول و»حذف ممنوع  در رتبه  « یاو منطقه  یمحل  یهای ازمندین
 .آخر قرار دارد ها« در رتبه عنوان مؤسس آموزشگاه دولت به
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 مقدمه 
  کندی به   ها سازمان   کنند؛ آنگاه  عمل  خود   شغل   شده تعیین  و   رسمی   الزامات   چارچوب   در   صرفا   کارکنان   اگر   امروزه، 

برطرف    برای  جوامع  . ( ۲۰۱۸  ، و همکاران   رقائد ی م   یی رضا )   کنند   حرکت   بهینه   اثربخشی   و   اهداف   تحقق   راستای   در   توانند می 
 شده  پذیرفته  ها آن  تمامی  و برای  کنند می  استفاده  است  آموزش  همان  که  خود  ابزار  مؤثرترین  از  آینده  معضالت  کردن 

 مؤثر  عامل  مهارتی،  های . آموزش ( ۲۰۱۲  ، و همکاران   ی م ی حاج کر )   گرفت  خواهد  شکل  فردا  دنیای  پرتوی آن،  در  که  است 

 و  دانش  ایجاد  زندگی،  کیفیت  بهبود  رشد اقتصادی،  مسیر  در  هستند که  جامعه  افراد  رفتار  و  نگرش  طرز  دگرگونی  در 
 . ( ۲۰۱۲  ، ی م ی سل )   شود می  گرفته  کار به  جامعه  تولید  افزایش  و  شغلی  های فرصت  تأمین  مهارت، 

 ها، به خواسته  با هدف رسیدن  شود و می  خود آگاه  های قابلیت  و  نیازها  از  آن، فرد  طی  که  است  فرایندی  توانمندسازی، 

 . ( ۲۰۱۲  ، ی عبدالله )   پردازد می  الزم  های توانایی  کسب  به 
 در  دیدگان و آموزش  کار  مؤثر نیروی  حضور  و  اشتغال  ساز زمینه  اینکه  بر  عالوه  موردنیاز  های آموزش  ارائه  های برنامه 

 بازتاب  خود اساس  نوبه به  موضوعات  این  شوند. می  نیز  شاغالن  های توانمندی  ارتقای  هستند، موجب  خدمات  و  تولید  عرصه 

 در  با  و  ای وحرفه فنی  آموزش  سازمان  های فعالیت  و  ها مسئولیت  خاص،  عملکرد  و  نقش  به  توجه  با  آینده،  های مأموریت  در 

ای  وحرفه های آزاد فنی . توسعه و توانمندسازی آموزشگاه ( ۲۰۱۳فالح و دوران،  )   است  مهارتی  نهادهای  دیگر  گرفتن  نظر 
 ای اندازه به  باید  ای وحرفه فنی  دامنه آموزش  کند. ها نقش اساسی ایفا می در ایجاد صالحیت نیروی انسانی و توسعه سازمان 

شود؛   توجه  العمر مادام  یادگیری  مبحث  به  آن  طراحی  در  و  شناخته شود  عمومی  آموزش  از  ای بدنه  عنوان به  که  شود  وسیع 
 های آموزش  اکنون نیازمند هم  و  اند جدا شده  آموزشی  سیستم  از  نوعی به  که  افرادی  پذیرش  برای  زمینه الزم  که  ای گونه به 

  علل   شناسایی   با   است   درصدد   حاضر   پژوهش   مسئله،   این   رفع   برای   فراهم شود؛ لذا،  هستند،  خاص  حوزه  یک  در  فنی 
  و  مدیران  ای حرفه  های صالحیت   ارتقای  در   مؤثر  عوامل  و  اصفهان  استان  ای وحرفه فنی   آزاد  های آموزشگاه  توانمندسازی 

  پژوهشی   کار   قالب   در   و   جدی   صورت به   ها آموزشگاه   این   مشکالت   به   زمان   این   تا  . کند   اقدام   معضل   این   رفع   به   آن،   مربیان 
 . است   نشده   پرداخته 

 :  گردد می   بیان   ذیل   شرح   به   تحقیق   های سؤال   تحقیق،   اهداف   به   توجه   با 
 اصفهان   استان ای  وحرفه فنی   آزاد   های آموزشگاه   عملکرد   بر   مؤثر   عوامل   شناسایی  -1
  FAHPروش   با   اصفهان   استان ای  وحرفه فنی   آزاد   های آموزشگاه   عملکرد   بر   مؤثر   عوامل   وزن   تعیین  -2
  روش   از   استفاده   با   اصفهان   استان ای  وحرفه فنی   آزاد   های آموزشگاه   عملکرد   بر   مؤثر   عوامل   بندی اولویت . ۳ -3

FTOPSIS . 

 بانی نظری و پیشینه تحقیق  م 

 ی احرفه ی فنی و هاآموزش 
  واحد   سه   ادغام   از ۱۳59  سال   در   اجتماعی   رفاه   و   کار   تعاون،   وزارت   به   وابسته   کشور ای  وحرفه فنی   آموزش   سازمان 

  با نام   کارآموزی«   »کانون   و   کارآموزی«   اجتماعی«، »صندوق   امور   و   کار   وزارت   ای حرفه   تعلیمات   کل   »اداره   آموزشی 
  تغییر   کشور« ای  وحرفه فنی   آموزش   به »سازمان   ۱۳6۰  سال   در   و   گردید   تشکیل   انسانی«   نیروی   و   فنی   آموزش   »سازمان 

  ارزشیابی   و   آموزشی   استانداردهای   تولید   پژوهش،   آموزش،   کشور   ای حرفه   و   فنی   آموزش   سازمان   اصلی   مأموریت   . یافت   نام 
  تکمیلی   های پودمان   و   مدت کوتاه   صورت به   ماهه ۱۸  تا ۱  های دوره   قالب   در   آموزش   فرایند   که   است   کشور   کار   نیروی   مهارت 

  جوار   مراکز   صنوف،   و   صنایع   جوار   مراکز   روستایی،   و   شهری   سیار   های گروه   دولتی،   بخش   ثابت   مراکز   در   آموزش   طریق   از 
  بخش   در   آموزش   همچنین   و   ای حرفه   و   فنی   های پژوهش   و   مربی   تربیت   مرکز   در   آموزش   ها، پادگان   زندان،   دانشگاه، 
  ماهر   کار   نیروی   تربیت  و   تأمین  به   نسبت   وسیله بدین  و   شود می   انجام   آزاد ای  وحرفه فنی  های آموزشگاه   توسط  غیردولتی 
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  کند می   اقدام   جامعه   فنی   های مهارت   فرهنگ   ارتقای   و   خدمات   و   کشاورزی   صنعت،   مختلف   های بخش   موردنیاز   ماهر نیمه   و 
 . ( ۲۰۱۷  ، و همکاران   ان ی ل ی جل ) 

  فنی   آموزش   سازمان   از   مجوز   کسب   با   غیردولتی   بخش   که   شود می   گفته   ای مؤسسه   به   ای، حرفه   و   فنی   آزاد   آموزشگاه 
  ۱۳۷9  سال   مصوب   ای، حرفه   و   فنی  آزاد  های آموزشگاه   اداره   داده و   تشکیل   ای نامه آیین   چارچوب   در  و   کشور  ای حرفه   و 

  تأمین   و  سازمان  مصوب  آموزشی  مهارت  استانداردهای  و  درسی   های برنامه  براساس   و  شده است  اندازی راه  دولت  هیئت 
  وزیران هیئت   مصوب   با .  کند می   اقدام   ای حرفه   و   فنی   های دوره   برگزاری   به   نسبت   ضوابط   طبق   شرایط   واجد   آموزشی   عوامل 

  تأسیس   به   نسبت   خصوصی   بخش   مشارکت   جلب   از   استفاده   با   تا   شده داده    اجازه   ای، حرفه   و   فنی   آموزش   سازمان   به 
 . ( ۲۰۱5  ، ی د ی نو ) کند    اقدام   آزاد   کارآموزی   مؤسسات   مدیریت   تحت   ای حرفه   و   فنی   آزاد   های آموزشگاه 

کارایی و توانایی وی    تواند فرد را برای احراز شغل آماده کند یا هایی است که می ای، فعالیت حرفه  و  فنی  های آموزش 
های  ها کسب مهارت را در خصوص فّناوری و علوم وابسته به همراه دانش انجام دادن آن افزایش دهد. این آموزش  در  را 

 . ۱( ۲۰۰9  نگ، ی ک )   دهد می های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه  خاص مربوط به شغل و در بخش 

 یاحرفه ی آزاد فنی و هاآموزشگاه لزوم توانمندسازی  
 کافی،  زمین  فاقد  که  سوئیس، هلند  ژاپن،  نظیر  پیشرفته  کشورهای  هستند  جامعه  طبیعی  منابع  ترین باارزش  ها انسان 

 آموزش،  مهارت  و  ها انسان  آنان  رشد  و  توسعه  منابع طبیعی  تنها  که  اند دریافته  خوبی به  هستند  معدنی  مواد  و  سوختی،  مواد 

 . ( ۲۰۰9  ، ی خاک )   است  آنان  های انگیزه  و  تفکر  طرز 
ارزیابی   بحث  بنابراین  و  نشده تعریف  روشن  طور به  موردنیاز  ای حرفه  های صالحیت  شغلی کشور،  های پست  اغلب  در 
به   نسبت  ایران  در  انسانی  نیروی  وری بهره  شاخص  که  دهد می  نشان  ها است. گزارش  کرده  مواجه  اختالل  با  را  صحیح 

 ها مسئولیت  و  حدود وظایف  از  را  کارکنان  باید  اول  مرحله  در  . در نتیجه، ( ۲۰۰9  ، ی طاهر )   است  پایین  منطقه،  کشورهای 

 امروز،  دنیای  کرد. در  اقدام  آنان  بهسازی  و  به ارزیابی  بعدی،  مراحل  در  کرد و  خود آگاه  حرفه  موردنیاز  های توانایی  و 

ای  حرفه  های صالحیت  از  باید  ها سازمان  کارکنان   .است  تغییر  حال  در  زیادی  شتاب  با  ها، موردنیاز حرفه  های صالحیت 
 باشند.  برخوردار  شان حرفه  و  شغل  برای اجرای  ای ویژه 

 پیشینه تحقیق
  ی مبتن   ی و حرفه ا   ی دانشگاه فن   ی توانمندساز  ی ها شاخص   ن یی تب عنوان »   ای با در مقاله   ( ۲۰۲۰و دانش فرد،    انا ی آر ) 
شدن    آشکار   ل ی ل « بیان کردند که به د ای بندرعباس( وحرفه )موردمطالعه: دانشگاه فنی   ن ی دانشگاه کارآفر   ی ها ی ژگ ی بر و 
  و پرورش   آموزش   ی برا   متنوع   ی ها شکل   به   ژه ی و   ی آموزش   ی ها برنامه   ی برگزار   ، ر ی اخ   ی ها در دهه   نان ی کارآفر   و نقش   ت ی اهم 

پژوهش    ن ی ا   . رو به گسترش نهاده است   ، توسعه و درحال   شرفته ی اعم از پ   ؛ مختلف   ی کشورها   ی در مراکز دانشگاه   نان ی کارآفر 
ن  ارز   را ی ز   ؛ است   ی ا توسعه   قات ی تحق و  جز   ، جه ی نت   ظر از  دانشگاه    ی توانمندساز   ی ها شاخص   ی بند و سطح   ی اب ی به دنبال 
لحاظ    از   . باشد ی ای بندرعباس م وحرفه دانشگاه فنی   ؛ ن ی دانشگاه کارآفر   ی ها ی ژگ ی و   ی ر ی کارگ ه ب   زمینه   ای در وحرفه فنی 
  ی اس ی ق   ی ها از نوع استقرا داده   ی گردآور   طق به لحاظ من   ی پژوهش   کرد ی در واقع رو   ؛ است   ی کاربرد   قات ی تحق و  جز   ، هدف 
جامعه   . شد  ستفاده و استروس ا  ن ی کورب   کرد ی محتوا با رو  ل ی تحل  ی ف ی از روش ک  ، ساخت مدل  ی برا  ، در مرحله اول  . است 
ک   ی آمار  را  ف ی در مرحله  زم   ، ران ی مد   استگذاران ی خبرگان حوزه س ی  فعال در  خبرگان  و  و    ی توانمندساز   نه ی محققان 

  ۱۰با   و   فمند استفاده شده است هد   ی قضاوت   ی ر ی گ نمونه   ی ها روش   از .  د ن ده ی م   ل ی تشک   ی ا رفه و ح   ی دانشگاه فن   ی ن ی کارآفر 
  ، ان ی دانشجو   ی و رشد ذهن   ی ن ی فرهنگ کارآفر . نتیجه مقاله این است که  شد مصاحبه    ی از خبرگان حوزه حقوق دانشگاه   نفر 

 رند. ای دا وحرفه دانشگاه فنی   ی توانمندساز نقش را در    ن ی مهمتر 

 
1 King 
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  در   کارکنان   توانمندسازی   و   سازمانی   اعتماد   با   انسانی   منابع   مدیریت   رابطه   به بررسی   ( ۲۰۲۰زاده،    ی ق ن سازمند و ) 
انجام    پرسشنامه   طریق   از   ها داده   گردآوری   و ابزار   کارکنان   از   نفر   ۲5۳  شامل   آماری   نمونه .  پرداختند مازندران    دانشگاه 
  با   مدیریت   بین   و   ندارد   وجود   مدیریت   از   کارشناسان   و   کارکنان   ادراک   بین   معناداری   تفاوت   که   داد   نشان   نتایج   گرفت. 
 . دارد   وجود   داری معنی   و   مثبت   رابطه   کارکنان،   توانمندسازی   و   سازمانی   اعتماد 
  را تدوین کردند.   امین   انتظامی   علوم   دانشگاه   کارکنان   توانمندسازی   مناسب   الگوی   ( ۲۰۱9فرجاد،    ی و رجب   ی ار ی بخت ) 
  ، ۰/ 59۳  مدیریتی   ابعاد   ، ۰/ 56۳  فردی   ابعاد   که   دهد می   نشان   اشتراکی   مقادیر   معیار   از   استفاده   با   گیری اندازه   های مدل 
  فردی   ابعاد   برای   2R  مقادیر .  کند می   تبیین   را   خود   با   مرتبط   سازه   ۰/ 6۰۱  خودکارآمدی   منابع   ، ۰/ 54۸  سازمانی   ابعاد 
.  است   مدل   مناسب   برازش   دهنده نشان   ۰/ ۷54  خودکارآمدی   منابع   ، ۰/ ۸۳۷  سازمانی   ابعاد   ، ۰/ ۷5۸  مدیریتی   ابعاد   ، ۰/ ۷96
 .  کردند   کسب   را   چهارم   تا   اول   رتبه   ترتیب به   فردی   و   سازمانی   خودکارآمدی،   منابع   مدیریتی،   ابعاد 
  هوشمندی   قابلیت   و   استعداد   مدیریت   سیستم   توانمندسازی، فرایند    تلفیقی   الگوی   ( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ی زارع   ی ساعت ) 

  کشور را طراحی کردند. تحلیل  و جوانان   ورزش  کل   های اداره  در  تفسیری  - ساختاری  سازی مدل  از  استفاده  با  سازمانی 
  قرار   سطح   هفت   در   ها مؤلفه .  شد   انجام   مک میک   تحلیل   و   تفسیری   - ساختاری   سازی مدل   روش   از   استفاده   با   ها داده 

  سطح )   سطح   باالترین   در   که   داد   نشان   نتایج .  شد   طراحی   تفسیری   - ساختاری   سازی مدل   گراف   آن،   براساس   که   گرفتند 
  پنجم،   سطح   در   نگری، آینده   و   راهبردپذیری   و   جذب   و   کشف   عوامل   مدل،   ششم   سطح   در   عملکرد،   مدیریت   عامل   ، ( هفتم 
  استقرار   عوامل   چهارم،   سطح   در   گرایی، تحول   و   تغییرپذیری   و   اطالعاتی   و   دانشی   تطبیق،   و   ارزیابی   توسعه،   و   پرورش   عوامل 

  عوامل   دوم،   سطح   در   سازمانی،   مشارکت   عامل   سوم،   سطح   در   انسجام،   و   افزایی هم   نیز   و   خدمات   و   نگهداشت   کارگیری، به   و 
  سطح )   مدل   سطح   ترین پایین   در   و   شغلی   قابلیت   و   شایستگی   نیز   و   شغلی   استقالل   و   آزادی   خود،   بر مبتنی   های صفت 
 . گرفتند   قرار   نقش   اثرگذاری   عامل   ، ( اول 

  استفاده  میزان   میانجی   نقش   با   کارکنان   توانمندسازی   و   سازمانی   یادگیری   بین   رابطه   ( ۲۰۱9  ، ی رستم   ی و خالق   نا ی س ) 
  یادگیری   بین   که   داد   نشان   پژوهش   اسالمی را تعیین کردند. نتایج   آزاد   دانشگاه   کارکنان   و   استادان   اطالعات   فناوری   از 

  شرق   اسالمی   آزاد   دانشگاه   کارکنان   و   استادان   اطالعات   فناوری   از   استفاده   میزان   میانجی   نقش   با   توانمندسازی   و   سازمانی 
  ذهنی   های مدل   توانمندسازی،   و   فردی   های مهارت   بین   همچنین .  دارد   وجود   داری معنی   و   مثبت   رابطه   مازندران،   استان 

  از   استفاده   میزان   میانجی   نقش   با   توانمندسازی   و   سیستمی   تفکر   و   توانمندسازی   و   مشترک   انداز چشم   توانمندسازی،   و 
 . دارد   وجود   داری معنی   و   مثبت   ه رابط   مازندران،   استان   شرق   اسالمی   آزاد   دانشگاه   کارکنان   و   استادان   اطالعات   فناوری 
همکاران   درتاج )  شناسایی   ( ۲۰۱9  ، و    های هنرستان   مدیران   توانمندسازی   بر   مؤثر   عوامل   بندی اولویت   و   به 
  ۱۷  و   اصلی   مؤلفه   5  محوری،   و   باز   کدگذاری   از   استفاده   پرداختند و با   ۱۳95- 96  سال   در   کرمان   استان ای  وحرفه فنی 
آزمون   شد.   شناسایی   مدیران   توانمندسازی   در   فرعی   مؤلفه    های مؤلفه   بندی اولویت   منظور به   فریدمن   ای رتبه   از 

  تا   اول   های رتبه   در   فردی   و   ارتباطی   تخصصی،   سازمانی،   اجرایی،   های مهارت   ترتیب به   استفاده شد و   مدیران   توانمندسازی 
 .  گرفتند   قرار   پنجم 
ای با  حرفه و های فنی بر عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش  تحلیلی تحقیقی با عنوان »  ( ۲۰۱6  ، و همکاران   ی رغفور ی م ) 

  ای شاخه آموزان موفق به  شامل بودجه، گرایش دانش   عوامل نتایج تحقیق    « انجام دادند. براساس رویکرد پویایی سیستم 
  های وام هماهنگی با تحوالت تکنولوژی و میزان    آموزان سال اول متوسطه، فضای رقابتی صنعت، نظری، تعداد دانش 

 . ر داشتند ی ث تأ   ای وحرفه فنی   های آموزش اعطایی دولت به صنایع بر اثربخشی  
ای بر توانمندسازی  وحرفه های فنی »بررسی تأثیر کیفیت آموزش   پژوهشی تحت عنوان   ( ۲۰۱6  ، ی غ ی و جهان ت   ی عباد ) 

 در  توانمندی  نشانگرهای  در تمامی  آموزشی  های دوره  که  است  آن  از  حاکی  آمده دست به  مهارتی زنان« انجام دادند. نتایج 

 ، سه عامل: تأثیرات روانی، تأثیرات های آموزشی مهارتی مرکز خواهران های دوره داشتند و برای ویژگی  نقش  حد متوسطی 

 شامل  که  وارد شد  مدل  به  مستقل  متغیر   6 نتایج،  براساس  را معرفی کردند.  خودباوری  و  شایستگی  مهارتی،  و  شغلی 
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 افزایش  آموزشی،  رشته  با  رابطه  آگاهی در  و  دانش  قدرت  افزایش  مطلوب،  جهت  در  تغییر  ایجاد  توانایی  قدرت  افزایش 

 علمی  توان  قدرت  افزایش  در دوره،  مؤثر  برای شرکت  انگیزه  افزایش  تر، مناسب  های روش  و  باتدبیر  کار  انجام  توان  قدرت 

 زن  کارآموزان  توانمندی مهارتی  تغییرات  درصد   94بود. آنها توانستند در این مقاله،   خود،  به  اتکا  قدرت  افزایش  مطلوب، 

 کنند.  تبیین  را  زاهدان  شهر  خواهران  مرکز 
 مربیان  و  مدیران  ای حرفه  صالحیت  شناسی آسیب   پژوهشی با عنوان »بررسی   ( ۲۰۱6عبده وند،    ی و ظاهر   ان ی حمد م ) 

 بودند  مطلوب  وضعیت  ساختاری در  های مؤلفه  که  داد  نشان  تحقیق  دادند. نتایج  آزاد« انجام ای  وحرفه فنی   های آموزشگاه 

 دارند.  معنادار  ،تأثیر  آزاد  های آموزشگاه  مربیان  و  مدیران  ای حرفه  صالحیت  بر  و 
پژوهش«    ای برمبنای شواهد وحرفه های رسمی آموزش فنی »ارزیابی برنامه   در پژوهشی تحت عنوان   ( ۲۰۱5  ، ی د ی نو ) 

 نیازهای  میان  مند رابطه نظام  نبود  و  سامانی نابه  آموزش کشور،  نظام  از ای  وحرفه فنی   وپرورش آموزش  بخش  گسیختگی  بر 

 اجتماعی  منزلت  بودن  پایین  پایه،  های عملی مهارت  و  عمومی  آموزش  ضعف  ای، وحرفه فنی  آموزش  های برنامه  و  جامعه 

 این  تأکید کردند. در  ها این برنامه  ارزشیابی  و  اجرا  ریزی، برنامه  برای  کافی  های شایستگی  فقدان  و ای  وحرفه فنی   آموزش 

 در ای  وحرفه فنی   آموزش  موجود  وضع  به  توجه  با ای  وحرفه فنی   های آموزش  موفقیت  بازدارنده  عوامل  مقاله، معضالت و 

 .است  شده بیان   شده، منعکس  پژوهشی  اسناد  در  که  کشور 
  ها آن   که   است   ها سازمان   و   رهبران   برای   یکپارچه   مدل   یک   طراحی   دنبال   به   پژوهشی،   در   ۱( ۲۰۲۰  و همکاران،   ز ی لد ی ) 

  یکپارچه   مدل .  کند می   راهنمایی   مولد   و   بخش لذت   جذاب،   کار   محیط   داشتن   برای   کارمندان  مثبت   تجربه  ایجاد   برای   را 
(  ۲)   فازی   تحلیلی   مراتبی سلسله   روش   با   کارکنان   مثبت   تجربه   بر   تأثیرگذار   معیارهای   ارزیابی (  ۱: ) است   مرحله   دو   شامل 
  دهد می   نشان   نتایج .  ساده   توزین   از   استفاده   با   خود   ارزیابی   در   ها شرکت   به   کمک   برای   عملی   امتیازدهی   روش   یک   توسعه 

  انسانی،   های سرمایه   توسعه   فرصت   آن   دنبال   به   و   است   اهمیت   باالترین   دارای   رهبری   کارمندان،   مثبت   تجربه   برای   که 
 دارد.   وجود   ارتباطات   و   مثبت   سازمانی فرهنگ 
  های مهارت ای و کسب  وحرفه آموزش فنی   ت ی ف ی سازی ک پیاده تحقیقی تحت عنوان »  ۲( ۲۰۱۸،  و همکاران   کوتال ی ا ) 
فناور   ی برا   ی ن ی کارآفر  ن   ی توسعه  در  توسعه  داده ه ی جر ی و  دادند.  انجام  با  «  رگرسیون خطی  ها  آماری  ابزار  از  استفاده 
 های های پذیرش، کیفیت کارکنان و استاندارد امکانات در بخش دهد که سیاست ها نشان می وتحلیل شدند. یافته تجزیه 

TVE  گذارد.  های کارآفرینی برای تکنولوژی و توسعه اقتصادی تأثیر می ای در دستیابی به مهارت مالحظه طور قابل به
می رو،  ازاین  توصیه  دیگران  میان  برنامه در  در  پذیرش  اعطای  برای  باید  شایستگی  فقط  که  است،   TVE های شود 

 .که این امر منجر به کسب مهارت کافی کارآفرینی برای فّناوری و توسعه اقتصادی شود درصورتی 
برای جوانان در کشورهای جنوب    (TVET)ای فنی وحرفه در تحقیق خود »بازنگری آموزش فنی   ۳( ۲۰۱۸اوگو،  ) 

ای فنی که  وحرفه فنی « به این نتیجه رسید که بازآموزی آموزش  (SDG)و اهداف توسعه پایدار     (SSA) صحرای آفریقا 
 کند. کنی فقر کمک می های اهداف توسعه پایدار است به ریشه ابزار اساسی برای ترویج فنی جوانان در برنامه 

  مدل  یک   اجرای  از  قبل   شغلی  رضایت   و  توانمندسازی   ای با عنوان »مشارکت، در مقاله  4( ۲۰۱۸  ، و همکاران  اوون ) 
  عنوان به   شغلی   رضایت   و   روانشناختی   و   ساختاری   مشترک« به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی   حاکمیت   از   دانشگاهی 

 کار در نظر گرفته شوند.   محیط   اصلی   ناظران 

 
1 Yildiz 
2 Ikutal 
3 Ogwo 
4 Owen 
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  توانمندسازی  بر  اطالعاتی  های و سیستم  دانش   مدیریت  تحقیقی تحت عنوان »تأثیر   ۱( ۲۰۱۸ ، و همکاران  ابولوش ) 
  و   مثبت   طور به   اطالعاتی   های سیستم   و   دانش   مدیریت   که   نشان داد   نتایج   انجام دادند.   کارکنان«   عملکرد   و   کارکنان 

 نشد.   ثابت   کارکنان،   عملکرد   با   مثبت   ارتباط   دهد ولی می   قرار   تأثیر   تحت   را   کارکنان   توانمندسازی   توجهی قابل 
در   (TET)ای  وحرفه ی آموزش فنی ها برنامه و راهبردهای بهبود    ها چالش به بررسی    ۲( ۲۰۱5،  و همکاران   ک ی ونما ی آ ) 

رتبه  عالی   مؤسسات در     TVETی کیفیت ها برنامه یی برای دستیابی به  ها چالش   عنوان به نیجریه پرداخته و عوامل زیر را  
ی ضعیف تدریس  ها روش ،  TVETی  ها برنامه مالی ضعیف    ن ی تأم ،  TVET: نبود امکانات موردنیاز  دهد ی م نیجریه نشان  

 . TVETتوسط معلمان و ارزیابی ضعیف از توانایی دانشجویان  
ای در  برنامه درسی آموزش عالی حرفه   های بهبود کیفیت به بررسی شاخص   ( ۲۰۲۱  ، و همکاران   ع ی محمد شف ) 

های تحقیق کمی و کیفی استفاده گردید. جامعه  ها از روش آوری داده ای پرداختند. برای جمع وحرفه های فنی دانشگاه 
ران و کارفرمایان و در  ای ای وحرفه های فنی در بخش کیفی، کارشناسان برنامه درسی، اعضای هیئت علمی دانشگاه   آماری 

منظور بهبود  بخش کمّی از کلیه مدرسان دانشکده فنی شریعتی در تهران بودند. نتایج تحقیقات کیفی نشان داد که به 
های درسی با نیازهای  سازی برنامه هایی مانند متناسب حل ای، راه های درسی آموزش عالی فنی و حرفه کیفیت برنامه 

های کانونی، پیوند بین کارفرمایان و  ای، توجه به صالحیت های حرفه استانداردها و شایستگی ای مشاغل، تأکید بر  حرفه 
ریزان، تعدیل محتوا، کاربرد محتوا، آموزش مبتنی بر کار، آموزش در زمان واقعی، ادغام علم و عمل، آموزش مبتنی  برنامه 

های یادگیری،  آموزان در گروه ز از نقش و وظایف دانش آمو بر گروه و مشارکتی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد، ارزیابی دانش 
آمده  دست های به دهد که شاخص های تیمی در ارزیابی مؤثر هستند. نتایج بخش کمی نشان می تأکید بر کار عملی و پروژه 

 کنند. کنندگان آن را تأیید می در مرحله کیفی، معتبر هستند و شرکت 

   یشناسروش
شود  ای و میدانی استفاده می است و به دلیل اینکه در آن از مطالعات کتابخانه این پژوهش از نظر هدف، کاربردی  

سازمان  جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران  حساب آورد.  پیمایشی به   -توان این پژوهش را توصیفی می 
با استفاده    نفر است. برای شناسایی عوامل مؤثر   ۳5نزدیک به  به تعداد  آزاد استان اصفهان    آموزشگاه   ۱4  ی ا حرفه و فنی 

. در ادامه، ضریب اهمیت )وزن(  نفر از خبرگان مصاحبه شده است   ۱4پس از بررسی پیشینه، با تعداد  از روش دلفی  
دسازی  شده برای توانمن های شناسایی حل تعیین و سپس راه   FAHPها، از روش  توانمندسازی آموزشگاه   معیارها مؤثر بر 

واحدهای مرتبط با جامعه آماری نمایش    ۱بندی شد. در جدول  افزار متلب اولویت و نرم   FTOPSISبا استفاده از روش  
 شده است.   داده 

 واحدهای مرتبط با جامعه آماری پژوهش. 1جدول          

 سابقه کاری  سمت  تحصیلی مدرک   سن  جنسیت  واحد  ردیف 

۱ 
  - اصفهان 

 اداره کل 
 لیسانس فوق  4۰-۲۰ زن 

کارشناس مؤسسات  

کارآموزی آزاد و  

 های مردمی مشارکت 

5-۱5 

 لیسانس  4۰-۲۰ زن  اصفهان  ۲

کارشناس مؤسسات  

کارآموزی آزاد و  

 های مردمی مشارکت 

5-۱5 

 
1 Abualoush 
2 Ayonmike 
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 سابقه کاری  سمت  تحصیلی مدرک   سن  جنسیت  واحد  ردیف 

۳ 
آران و  

 بیدگل 
 لیسانس  4۰-۲۰ زن 

مسئول    مشاور مرکز 

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

4 
شه شاهین 

 ر و میمه 
 لیسانس  4۰-۲۰ زن 

کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
5-۱5 

5 
خمینی 

 شهر 
 لیسانس فوق  5۰-4۰ زن 

کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

 لیسانس  5۰-4۰ زن  شهرضا  6
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

 لیسانس  4۰-۲۰ زن  آباد نجف  ۷
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
5-۱5 

 لیسانس فوق  4۰-۲۰ مرد  لنجان  ۸
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
5-۱5 

 لیسانس  - 5-4۰ زن  نائین  9
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

۱۰ 
فریدون 

 شهر و چادگان 
 لیسانس فوق  5۰-4۰ مرد 

کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

 لیسانس  5۰-4۰ مرد  مبارکه  ۱۱
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
۱5-۲۰ 

 لیسانس فوق  5۰-4۰ مرد  خوانسار  ۱۲
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 
5-۱5 

 لیسانس  4۰-۲۰ زن  فالورجان  ۱۳
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 

  5کمتر از  

 سال 

 لیسانس فوق  5۰-4۰ زن  کاشان  ۱4
کارشناس  

 های آزاد آموزشگاه 

  5کمتر از  

 سال 

 ۱4 کل 

 شناسایی متغیرها 
با   ادبیات تحقیق، همچنین مصاحبه  استان اصفهان )روش دلفی( معیارها و  وحرفه کارشناسان فنی با بررسی  ای 

اصفهان مشخص گردید و در این مرحله،    ای استان وحرفه های آزاد فنی زیرمعیارهای مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه 
ر پیگیری  با   ۳شده بین اعضای پانل، توزیع گردید که پس از متوسط  های شناسایی نظرات افراد خبره اخذ گردید. شاخص 

های  شده به صورت صرفا  موافق و مخالف، منعکس کردند. شاخص های شناسایی نفر نظر خود را در خصوص شاخص   ۱4
شده  های شناسایی نفر نظر خود را در خصوص شاخص   ۱۳شده بین اعضای پانل توزیع گردید که پس از پیگیری،  شناسایی 
گزینه مبتنی  با  لیکرت  به بر طیف  به موافق،    شدت های  و  مخالف  ندارم،  نظری  کردند.    شدت موافق،  منعکس  مخالف 
ای در مرحله سوم دلفی،  وحرفه های فنی مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه   شده در خصوص معیارهای های شناسایی شاخص 

کر  ارائه شده است. شایان ذ   ۳و    ۲درصد در جدول   9۰بر توافق باالی  براساس حداکثر توافق اعضای پانل دلفی مبتنی 
ای با مصاحبه خبرگان و نظر استادان نیز  وحرفه های فنی حل برای توانمندسازی آموزشگاه راه   6است در نهایت تعداد  

 اضافه گردید. 
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 ای های آزاد فنی و حرفهو زیرمعیارهای مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه معیارهای. 2  جدول

 منابع  زیرمعیارها  معیارها 

ها  سرمایه تجهیزات و    - ۱
 فیزیکی 

 مکان مورداستفاده جهت آموزشگاه 
 روزرسانی تجهیزات به 

اضافه کردن حرفه جدید و افزایش ظرفیت  
 ها آموزشگاه 

کرد،    ی عمران و حسن زاده باران   ی صالح ) 
۲۰۱4 ) 

 ( ۲۰۱5زاده،  و زمان   ی تاج ن ی گ ن ) 

 قوانین   - ۲

 روندها و فرایندهای اداری 
 های اجرایی و ضوابط مربوطه دستورالعمل 

 نظارت و بازرسی 
 رسیدگی به شکایات 

 ( ۲۰۱5  ، ی د ی نو ) 
  ، ی زد ی سر   ی و مدرس   ی زد ی سر   ی مدرس ) 

۲۰۱5 ) 
 ( ۲۰۱۲  ، ی عبدالله ) 

 نیروی انسانی   - ۳

 مؤسس 
 مدیریت 

 عملکرد مربی 
 عملکرد کارآموز 

 ( ۲۰۱6عبده وند،    ی و ظاهر   ان ی محمد ) 
 

 عوامل اقتصادی   - 4

های مربوط به تأمین مربی و کارکنان  هزینه 
 مربوطه 

 های آموزشی های مربوط به برگزاری دوره هزینه 
روزرسانی  های مربوط به توسعه و به هزینه 

 آموزشگاه 

 ( ۲۰۱4  ، ی مقصود ) 
 ( ۲۰۱5زاده،  و زمان   ی تاج ن ی نگ ) 

 
 شده است. کنند بیان  ها کمک می توانمندسازهایی که در حل و بهبود وضعیت آموزشگاه   ۳در جدول  

 ای استان اصفهان وحرفههای آزاد فنیآموزشگاهتوانمندسازهای مؤثر در بهبود وضعیت . 3 جدول                    

 منابع  توانمندسازها 
 نظر خبرگان  افزایش انگیزه نیروی انسانی 

پذیر )کمیته امداد و بهزیستی( به  افزایش دسترسی اقشار آسیب 
 آموزی های مهارت فرصت 

 نظر خبرگان 

سوی  ها به التحصیالن دانشگاهی و سوق دادن آن جذب فارغ 
 کار   اشتغال و بازار 

 ( ۲۰۱۲  ، ی م ی سل ) 
 ( ۲۰۰4  ، ی دخت ی ب   ن ی ام   ) 

 ( ۲۰۱۲  ، ی م ی سل )  افزایش ارتباط با صنعت 

های جدید و مراجع آموزش رسمی نظیر  استفاده از فناوری 
 وپرورش، آموزش عالی، ...آموزش 

و    ی ازآذر ی ن ) ،  ( ۲۰۱4کرد،    ی زاده باران عمران و حسن   ی صالح ) 
 ( ۲۰۱۳،  همکاران 

 ( ۲۰۱۱  ، ی خالق ) 
عنوان مؤسس  کارگیری شاغالن دولت به حذف ممنوعیت به 

 ها آموزشگاه 
 نظر خبرگان 

 نظر خبرگان  ای های بیمه ایجاد حمایت 
های محلی و  های مهارتی متناسب با نیازمندی اجرای آموزش 

 ای با ذکر کار و صنایع مولد منطقه 
 ( ۲۰۱۱  ، ی خالق ) ،  ( ۲۰۱۲  ، ی م ی سل ) 

 ای و ارتقای کیفی آموزش وحرفه های فنی روزرسانی آموزش به 
و    ی ازآذر ی ن ) ،  ( ۲۰۱4کرد،    ی زاده باران عمران و حسن   ی صالح ) 

 ( ۲۰۱۱  ، ی خالق ) ،  ( ۲۰۱۳همکاران،  
المللی و استفاده از دانش و  بین های و ارتباطات  توسعه همکاری 

 تجارب جهانی 

  ، ی م ی سل ) ،  ( ۲۰۱4کرد،    ی زاده باران عمران و حسن   ی صالح ) 
۲۰۱۲ ) 
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  ۱۳ی و نیز ا حرفه و ی آزاد فنی ها آموزشگاه بر عملکرد  مؤثر یار مع یر ز  ۱4معیار اصلی و  4برای ساخت پرسشنامه از 
نفر از متخصصان    5شده به منظور تأیید روایی پرسشنامه طراحی استفاده شد. به  ها آموزشگاه حل برای توانمندسازی راه 

این حوزه )افرادی که در ارتباط با موضوع توانمندسازی مدیران دارای سابقه علمی، پژوهشی و اجرایی بودند( ارائه و فرم  
ای استان اصفهان  وحرفه های فنی نفر از مدیران آموزشگاه  ۲۰برای پایایی، پرسشنامه روی  نهایی پرسشنامه، تأیید شد. 

 های پرسشنامه است. سانی درونی گویه بود که حاکی از هم   ۰/ 9۱تا    ۰/ ۸۳اجرا شد و دامنه میزان پایایی بین  

 ی پژوهش هاافته ی

 FAHPبندی عوامل با استفاده از تکنیکرتبه 

 مراتبی  اول: تعیین درخت سلسله  مرحله 
دهنده  مراتبی از عوامل و عناصر تشکیل صورت سلسله گیری به شود و هدف از تصمیم در این مرحله، مسئله تعریف می 

 شده است. مراتبی مسئله مدنظر این پژوهش ارائه  ساختار سلسله   ۱شود. در شکل  تصمیم، ترسیم می 
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 های آزاد .نمایش فرم درختی معیارهای مؤثر در توانمندسازی آموزشگاه 1شکل 

 دوم: مقایسات زوجی    مرحله 
سطح نسبت به    گویان درخواست شده است که توجیهات خود را با مقایسه عناصر زوجی هر در این مرحله، از پاسخ 

لی با یکدیگر و زیرمعیارهای هریک از موانع اصلی  ها برای مقایسه معیارها اص عناصر سطح باالتر بیان کنند. ابتدا نظرات آن 
پرسیده شده است تا ضریب اهمیت موانع و زیرموانع، مشخص گردد. برای انجام مقایسات زوجی، از اعداد فازی مثلثی  

کرده در    شده است. برای مثال یک نمونه از ماتریس مقایسات زوجی موانع اصلی که یکی از افراد خبره ارائه استفاده  
 آورده شده است.   4جدول  
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 مثال ماتریس فازی مقایسات زوجی، معیارهای اصلی . 4 جدول

 قوانین  نیروی انسانی  اقتصادی عوامل  
های  تجهیزات و سرمایه 

 فیزیکی 
 معیارهای اصلی 

]  ۷  6  5  [ ]*  6  5  4  [ ]  ۷  6  5  [ ]  ۱  ۱  ۱  [ 
های  تجهیزات و سرمایه 

 فیزیکی 
 قوانین   ]  ۱  ۱  ۱  [ ]  4  5  6  *[ ]  4  5  6  *[
 نیروی انسانی    ]  ۱  ۱  ۱  [ ]  6  ۷  ۸  [
 عوامل اقتصادی     ]  ۱  ۱  ۱  [

 سوم: ترکیب نظرات افراد خبره   مرحله 
های حاصل از مقایسات زوجی هریک از افراد خبره با استفاده از میانگین هندسی  عنصر از ماتریس   در این مرحله، هر 

ماتریس یکپارچه، محاسبه شد. با انجام این کار، یک ماتریس یکپارچه حاصل از ترکیب نظرات افراد   با یکدیگر ادغام و 
معیارهای اصلی حاصل از ترکیب نظرات افراد خبره در    آمد. برای نمونه ماتریس تجمیع نظرات مقایسه دست  خبره به 
 شده است.   نمایش داده ،  5جدول  

 ای اصلی ماتریس فازی معیاره. 5 جدول        

 معیارهای اصلی 
های  تجهیزات و سرمایه 

 فیزیکی 
 عوامل اقتصادی  نیروی انسانی  قوانین 

های  سرمایه   تجهیزات و 
 فیزیکی 

 [۱,۱,۱ ] 
 [4۳ /۰  ،۳۳ /۰  ،

۲۷ /۰ ] 
 [6۳ /۱  ،۳5 /۱  ،

۱۱ /۱ ] 
 [54 /۰  ،4۱ /۰  ،

۳۰ /۰ ] 

 [ ۱,۱,۱]  [ ۲/ ۲9،  ۲/ 94،  ۳/ 6۲]  قوانین 
 [56 /۱  ،4۰ /۱  ،

۲۳ /۱ ] 
 [6۷ /۰  ،5۱ /۰  ،

4۰ /۰ ] 

 [ ۰/ 6۱،  ۰/ ۷۳،  ۰/ 9۰]  نیروی انسانی 
 [۸۰ /۰  ،۷۱ /۰  ،

6۳ /۰ ] 
 [۱,۱,۱ ] 

 [6۷ /۰  ،5۲ /۰  ،
4۲ /۰ ] 

 [ ۱/ ۸۳،  ۲/ 4۲،  ۳/ ۲4]  عوامل اقتصادی 
 [45 /۲  ،95 /۱  ،

4۷ /۱ ] 
 [۳۷ /۲  ،۸9 /۱  ،

4۷ /۱ ] 
 [۱,۱,۱ ] 

 وزن هر زیرمعیار در معیار اصلی   محاسبه مرحله چهارم:  
هنجارشده  در این مرحله، ضریب اهمیت نسبی یک زیرمعیار در بین تمام زیرمعیارها، از طریق ضرب وزن به 

هنجارشده آن زیرمعیار در جدول مقایسات زوجی محاسبه و در جدول  شاخص اصلی مرتبط با آن زیرمعیار در وزن به 
 شده است. ارائه    6

 ضریب اهمیت نسبی زیرمعیارها .6 جدول

 ی اصلی ارها ی مع 
شده  وزن نرمال 

 معیار اصلی 
 زیرمعیارها 

شده  وزن نرمال 
زیرمعیار در جدول  

 معیار اصلی 

شده  وزن نرمال 
زیرمعیار در بین تمام  

 زیرمعیارها 

تجهیزات و    - ۱
 فیزیکی   ها ه ی سرما 

۰.۱۲۰۱ 
.مکان مورداستفاده برای  ۱

 آموزشگاه 
5۷۱4 /۰ 6۸6۳ /۰ 

 ۰/ ۰۳۷5۷ ۰/ ۳۱۲۸ ی تجهیزات روزرسان به .۲ ۰.۱۲۰۱

۰.۱۲۰۱ 
.اضافه کردن حرفه جدید و  ۳

 ها افزایش ظرفیت آموزشگاه 
۱۱5۸ /۰ ۰۱۳9۱ /۰ 
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 است.   ۷صورت جدول  بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها به در نهایت، اولویت 

 بندی نهایی معیارها و زیرمعیار اولویت. 7 جدول

ف 
ردی

 

ی 
ی اصل

معیارها
 

زیرمعیارها 
 

وزن نرمال 
شده زیرمعیار  

ی 
در جدول معیار اصل

 

وزن نرمال 
ی شده معیار  

اصل
 

وزن نرمال 
ن تمام  شده زیرمعیار  

در بی
زیرمعیارها 

 

 عوامل اقتصادی  ۱
های مربوط به تأمین  هزینه 

 مربی و کارکنان مربوطه 
۷۷۲۸ /۰ 466۲ /۰ ۳6۰۲۸ /۰ 

 قوانین  ۲
های اجرایی و  دستورالعمل 

 ضوابط مربوطه 
۳9۸۲ /۰ ۲9۳۳ /۰ ۱۱6۷9 /۰ 

 ۰/ ۰۷9۲5 ۰/ ۲9۳۳ ۰/ ۲۷۰۲ اداری   . روندها و فرایندهای ۱ قوانین  ۳
 ۰/ ۰۷۰5۷ ۰/ ۱۲۰4 ۰/ 5۸6۱ مربی عملکرد   نیروی انسانی  4

5 
تجهیزات و  

 ها فیزیکی سرمایه 
مکان مورداستفاده جهت  

 آموزشگاه 
5۷۱4 /۰ ۱۲۰۱ /۰ ۰6۸6۳ /۰ 

 ۰/ ۰6۲۰6 ۰/ ۲9۳۳ ۰/ ۲۱۱6 نظارت و بازرسی  قوانین  6

 عوامل اقتصادی  ۷
های مربوط به توسعه و  هزینه 
 روزرسانی آموزشگاه به 

۱۲۷ /۰ 466۲ /۰ ۰59۲۱ /۰ 

 اقتصادی عوامل   ۸
های مربوط به برگزاری  هزینه 
 های آموزشی دوره 

۱۰۱ /۰ 466۲ /۰ ۰4۷۰9 /۰ 

 ی اصلی ارها ی مع 
شده  وزن نرمال 

 معیار اصلی 
 زیرمعیارها 

شده  وزن نرمال 
زیرمعیار در جدول  

 معیار اصلی 

شده  وزن نرمال 
زیرمعیار در بین تمام  

 زیرمعیارها 

 قوانین   - ۲

 ۰/ ۰۷9۲5 ۰/ ۲۷۰۲ ی ادار   ی ندها ی فرا .روندها و  ۱ ۰.۲9۳۳

۰.۲9۳۳ 
ی اجرایی و  ها دستورالعمل .۲

 ضوابط مربوطه 
۳9۸۲ /۰ ۱۱6۷9 /۰ 

 ۰/ 6۲۰6 ۰/ ۲۱۱6 .نظارت و بازرسی ۳ ۰.۲9۳۳
 ۰/ ۰۳5۲ ۰/ ۱۲ .رسیدگی به شکایات 4 ۰.۲9۳۳

 نیروی انسانی   - ۳

 ۰/ ۰۰۱۲ ۰/ ۰۱ مؤسس .۱ ۰.۱۲۰4
 ۰/ ۰۳59 ۰/ ۲9۸۲ .مدیریت ۲ ۰.۱۲۰4
 ۰/ ۰۷۰5۷ ۰/ 5۸6۱ .عملکرد مربی ۳ ۰.۱۲۰4
 ۰/ ۰۱۲69 ۰/ ۱۰54 .عملکرد کارآموز 4 ۰.۱۲۰4

 عوامل اقتصادی   - 4

۰.466۲ 
  ن ی تأم ی مربوط به  ها نه ی هز .۱

 مربی و کارکنان مربوطه 
۷۷۲۸ /۰ ۳6۰۲۸ /۰ 

۰.466۲ 
ی مربوط به  ها نه ی هز .۲

 ی آموزش ی  ها دوره برگزاری  
۱۰۱ /۰ ۰4۷۰9 /۰ 

۰.466۲ 
های مربوط به توسعه  .هزینه ۳
 ی آموزشگاه روزرسان به و  

۱۲۷ /۰ 59۲۱ /۰ 
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ف 
ردی

 

ی 
ی اصل

معیارها
 

زیرمعیارها 
 

وزن نرمال 
شده زیرمعیار  

ی 
در جدول معیار اصل

 

وزن نرمال 
ی شده معیار  

اصل
 

وزن نرمال 
ن تمام  شده زیرمعیار  

در بی
زیرمعیارها 

 

9 
تجهیزات و  

 ها فیزیکی سرمایه 
 ۰/ ۰۳۷5۷ ۰/ ۱۲۰۱ ۰/ ۳۱۲۸ روزرسانی تجهیزات به 

 ۰/ ۰۳59 ۰/ ۱۲۰4 ۰/ ۲9۸۲ مدیریت  نیروی انسانی  ۱۰

 ۰/ ۰۳5۲ ۰/ ۲9۳۳ ۰/ ۱۲ رسیدگی به شکایات  قوانین  ۱۱

۱۲ 
تجهیزات و  

 ها فیزیکی سرمایه 
اضافه کردن حرفه جدید و  

 ها افزایش ظرفیت آموزشگاه 
۱۱5۸ /۰ ۱۲۰۱ /۰ ۰۱۳9۱ /۰ 

 ۰/ ۰۱۲69 ۰/ ۱۲۰4 ۰/ ۱۰54 عملکرد کارآموز  نیروی انسانی  ۱۳
 ۰/ ۰۰۱۲ ۰/ ۱۲۰4 ۰/ ۰۱ مؤسس  نیروی انسانی  ۱4

 

 FTOPSISبا استفاده از روش   توانمندسازهابندی رتبه 

 گیری اول: تشکیل ماتریس تصمیم مرحله 
های نسبت به معیارها تعیین گردید  ی گزینه ازآنجام مقایسات زوجی، رتبه گیری،پس منظور تشکیل ماتریس تصمیم به 

شخص شد.  و با تبدیل متغیرهای فازی به اعداد فازی مثلثی رتبه هر گزینه با توجه به زیر معیارهای ،معیارهای اصلی م 
های  گیری فازی ازنظر یک فرد خبره برای معیار تجهیزات و سرمایه ( قسمتی از ماتریس تصمیم ۸مثال در جدول ) عنوان به 

 فیزیکی آورده شده است. 

 یکیزیف عوامل اریمع یبرا  خبره  فرد کی نظر از یفاز گیریتصمیم  سیماتر از یقسمت  .8 جدول

 زیرمعیار عوامل فیزیکی 
 توانمندسازها 

مکان مورداستفاده  
 جهت آموزشگاه 

روزرسانی  به 
 تجهیزات 

افزایش ظرفیت  
 آموزشگاه 

 ]   6  ۷  ۸  [ ]   6  ۷  ۸  [ ]  4  5  6  [ استقرار نظام مدیریت عملکرد 

 ]   6  ۷  ۸  [ ]   6  ۷  ۸  [ ]  5  6  ۷  [ بازنگری اساسی قوانین و مقررات موجود 

توانمندسازی  ای و  تشخیص صالحیت حرفه 
 مربیان و مدیران 

]  6  5  4  [ ]  6  5  4  [ ]  ۷  6  5  [ 

 ]  ۳  4  5  [ ]  4  5  6  [ ]  ۳  4  5  [ افزایش انگیزه نیروی انسانی 
پذیر )کمیته امداد و  افزایش دسترسی اقشار آسیب 

 آموزی های مهارت بهزیستی( به فرصت 
]  6  5  4  [ ]  6  5  4  [ ]  ۷  6  5  [ 

التحصیالن دانشگاهی و سوق دادن  فارغ جذب  
 کار   سوی اشتغال و بازار ها به آن 

]  ۸  ۷  6   [ ]  ۸  ۷  6   [ ]  ۸  ۷  6   [ 

 ]  5  6  ۷  [ ]  5  6  ۷  [ ]  5  6  ۷  [ افزایش ارتباط با صنعت 
های جدید و مراجع آموزش  استفاده از تکنولوژی 
 وپرورش، آموزش عالی رسمی نظیر آموزش 

]  6  5  4  [ ]  5  4  ۳  [ ]  6  5  4  [ 

کارگیری شاغالن دولت  حذف ممنوعیت به 
 عنوان مؤسس آموزشگاه به 

]  ۳  ۲  ۱  [ ]  ۳  ۲  ۱  [ ]  ۳  ۲  ۱  [ 
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 زیرمعیار عوامل فیزیکی 
 توانمندسازها 

مکان مورداستفاده  
 جهت آموزشگاه 

روزرسانی  به 
 تجهیزات 

افزایش ظرفیت  
 آموزشگاه 

 ]  4  5  6  [ ]  5  6  ۷  [ ]  5  6  ۷  [ ای های بیمه ایجاد حمایت 
-های مهارتی متناسب با نیازمندی اجرای آموزش 

 ای با ذکر کار و صنایع مولد های محلی و منطقه 
]  ۸  ۷  6   [ ]  ۸  ۷  6   [ ]  ۷  6  5  [ 

ای و ارتقای  وحرفه های فنی روزرسانی آموزش به 
 کیفی آموزش 

]  ۷  6  5  [ ]  ۷  6  5  [ ]  ۷  6  5  [ 

المللی و  های و ارتباطات بین توسعه همکاری 
 استفاده از دانش و تجارب جهانی 

]  6  5  4  [ ]  6  5  4  [ ]  ۷  6  5  [ 

 
زیرمعیارهای، معیار اصلی یعنی قوانین، نیروی انسانی و عوامل اقتصادی انجام  به همین ترتیب این کار برای سایر  

 شود. می 

 دوم: ترکیب نظرات افراد خبره مرحله 
در این مرحله، با استفاده از میانگین حسابی، نظرات افراد با یکدیگر ترکیب شده است. خروجی این مرحله شامل  

 کنند.  گانه امتیاز توانمندسازها را نسبت به زیرمعیارها محاسبه می گیری است که در هر کدام، جدا ماتریس تصمیم 

 هنجار کردن ماتریس تصمیم فازی سوم: به   مرحله
در این مرحله برای تبدیل مقیاس معیار به مقیاسی واحد برای مقایسه با استفاده از تبدیل به مقیاس خطی، ماتریس  

گیری  قسمتی از ماتریس تصمیم   9شود. برای نمونه در جدول  جار می هن گیری فازی ترکیب نظرات افراد خبره، به تصمیم 
 هنجارشده حاصل از ترکیب نظرات افراد خبره آورده شده است. فازی به 

 شده گیری نرمال قسمتی از ماتریس تصمیم . 9  جدول

 زیرمعیارها 
 
 
 
 
 

 توانمندسازها 

ی  
مکان مورداستفاده برا

آموزشگاه 
 

به 
ت 

ی تجهیزا
روزرسان

ت آموزشگاه  
ش ظرفی

افزای
 

 ...
 

هزینه 
ن  

ط تأمی
ی مربو

ها
ی و کارکنان مربوطه 

مرب
 

هزینه 
ی  

ط به برگزار
ی مربو

دوره ها
ی 

ی آموزش
ها

 

هزینه 
ط به  

ی مربو
ها

به 
ی آموزشگاه 

روزرسان
 

استقرار نظام  
 مدیریت عملکرد 

 [۱,5,۷ ]  [۲,4.9,۷ ]  [۲,5.۸,۸ ] 
..
. 

 [۲,5.5,۸ ]  [۲,4.۸,۷ ]  [۱,4.۸,۷ ] 

بازنگری اساسی  
قوانین و مقررات  

 موجود 
 [۲,5.۳,۷ ]  [۲,5.4,۸ ]  [۲,6,۸ ] 

.
.. 

 [۲,5.۸,۸ ]  [۲,5.۷,۸ ]  [۲,5.۷,۸ ] 

تشخیص صالحیت  
ای و  حرفه 

توانمندسازی مربیان  
 و مدیران 

 [۱,5.۱,۸ ]  [۲,4.6,۷ ]  [۲,5.۷,۸ ] 
.

.. 
 [۳,5.9,۸ ]  [4,6.۱,۸ ]  [۳,5.۷,۸ ] 

.... .... ... ...  ... ... ... 
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 زیرمعیارها 
 
 
 
 
 

 توانمندسازها 
ی  

مکان مورداستفاده برا
آموزشگاه 

 

به 
ت 

ی تجهیزا
روزرسان

ت آموزشگاه  
ش ظرفی

افزای
 

 ...
 

هزینه 
ن  

ط تأمی
ی مربو

ها
ی و کارکنان مربوطه 

مرب
 

هزینه 
ی  

ط به برگزار
ی مربو

دوره ها
ی 

ی آموزش
ها

 

هزینه 
ط به  

ی مربو
ها

به 
ی آموزشگاه 

روزرسان
 

های  اجرای آموزش 
 مهارتی 

 [۲,5.۸,۸ ]  [۳,6.۲,۸ ]  [4,6.4,۸ ] 
.

.. 
 [۳,6.۱,۸ ]  [۲,5.5,۸ ]  [۲,5.4,۸ ] 

روزرسانی  به 
های فنی و  آموزش 
ای و ارتقای  حرفه 

 کیفی آموزش 

 [۲,5.۷,۸ ]  [۳,5.9,۸ ]  [4,6.4,۸ ] 
.

.. 
 [۲,5.9,۸ ]  [۲,5.5,۸ ]  [۲,5.5,۸ ] 

های  توسعه همکاری 
و ارتباطات  

 المللی بین 
 [۳,5.۳,۸ ]  [۱,4.9,۸ ]  [۱,5.۳,۸ ] 

.
.. 

 [۱,5,۸ ]  [۱,4.۷,۷ ]  [۱,4.4,6 ] 

 چهارم: تعیین ماتریس تصمیم بهنجار شده وزنی فازی  مرحله 
ها  هنجار شده، ماتریس وزنی آن گیری به در این مرحله با ضرب مقادیر مربوط به زیرمعیارها در ماتریس تصمیم 

 شده است.   بیان   ۱۰هنجارشده وزنی فازی در جدول  به   ماتریس تصمیم آید. قسمتی از  دست می به 

 فازی  وزنی هنجارشدهبه گیریتصمیم  ماتریس از قسمتی .10جدول 

ف 
دی

ر
 

 زیرمعیارها 
 
 
 
 

 ها استراتژی 

ی  
مکان مورداستفاده برا

آموزشگاه 
 

به 
ت 

ی تجهیزا
روزرسان

اضافه کردن حرفه جدید  
 

 ...
 

هزینه 
ن  

ط به تأمی
ی مربو

ها
ی و کارکنان 

مرب
 

هزینه 
ی  

ی برگزار
ها

دوره 
ی 

ی اموزش
ها

 

هزینه 
ط به توسعه  

ی مربو
ها

آموزشگاه 
 

استقرار نظام مدیریت   ۱
 عملکرد 

 [۰6۸6 /۰  ،
۳4۳۱ /۰  ،
4۸۰۳ /۰ ] 

 [۰۷5۱ /۰  ،
۱۸49 /۰  ،
۲6۲9 /۰ ] 

 [۰۲۷۸ /۰  ،
۰۸۰6 /۰  ،
۱۱۱۲ /۰ ] 

 
 [۷۲۰5 /۰  ،

9۸۱5 /۰  ،
۸۸۲۲ /۰ ] 

 [۰94۱ /۰  ،
۲۲6۰ /۰  ،
۳۲96 /۰ ] 

 [۰59۲ /۰  ،
۲۸4۱ /۰  ،
4۱44 /۰ ] 

بازنگری اساسی قوانین و   ۲
 مقررات موجود 

 [۱۳۷۲ /۰  ،
۳6۳۷ /۰  ،
4۸۰۳ /۰ ] 

 [۰۷5۱ /۰  ،
۲۰۲۸ /۰  ،
۳۰۰5 /۰ ] 

 [۰۲۷۸ /۰  ،
۰۸۳4 /۰  ،
۱۱۱۲ /۰ ] 

  
 [۰94۱۷ /۰  ،

۲6۸۳ /۰  ،
۳۷66 /۰ ] 

 [۱۱۸4 /۰  ،
۳۳۷4 /۰  ،
4۷۳6 /۰ ] 

تشخیص صالحیت   ۳
ای و توانمندسازی  حرفه 

 مربیان و مدیران 

 [۰6۸6 /۰  ،
۳499 /۰  ،
549۰ /۰ ] 

 [۰۷5۱ /۰  ،
۱۷۲۸ /۰  ،
۲6۲9 /۰ ] 

 [۰۲۷۸ /۰  ،
۰۷9۲ /۰  ،
۱۱۱۲ /۰ ] 

 
 [۰۸۰۸ /۰  ،

۱۲56 /۰  ،
۸۸۲۲ /۰ ] 

 [۱۸۸۳ /۰  ،
۲۸۷۲ /۰  ،
۳۷66 /۰ ] 

 [۱۷۷6 /۰  ،
۳۳۷4 /۰  ،
4۷۳6 /۰ ]  

...        
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ف 
دی

ر
 

 زیرمعیارها 
 
 
 
 

 ها استراتژی 

ی  
مکان مورداستفاده برا

آموزشگاه 
 

به 
ت 

ی تجهیزا
روزرسان

اضافه کردن حرفه جدید  
 

 ...
 

هزینه 
ن  

ط به تأمی
ی مربو

ها
ی و کارکنان 

مرب
 

هزینه 
ی  

ی برگزار
ها

دوره 
ی 

ی اموزش
ها

 

هزینه 
ط به توسعه  

ی مربو
ها

آموزشگاه 
 

۱۰
های مهارتی  اجرای آموزش  

های  متناسب با نیازمندی 
ای با ذکر  محلی و منطقه 

 کار و صنایع مولد 

 [۱۳۷۲ /۰  
۳9۸۰ /۰  ،
549۰ /۰ ] 

 [۱۱۲۷ /۰  ،
۲۳۲9 /۰  ،
۳۰۰5 /۰ ] 

 [۰556 /۰  ،
۰۸9۰ /۰  ،
۱۱۱۲ /۰ ] 

 
 [۰۸۰۸ /۰  ،

۱9۷۷ /۰    ،
۸۸۲۲ /۰ ] 

 [۰94۱ /۰  ،
۲5۸9 /۰  ،
۳۷66 /۰ ] 

 [۱۱۸4 /9  ،
۳۱9۷ /۰  ،
4۷۳6 /۰ ] 

۱۲
های  روزرسانی آموزش به  

ای و ارتقای  وحرفه فنی 
 کیفی آموزش 

 [۱۳۷۲ /۰  
۳9۱۱ /۰  ،
549۰ /۰ ] 

 [۱۱۲۷ /۰  ،
۲۲۱6 /۰  ،
۳۰۰5 /۰ ] 

 [۰556 /۰،۰
۸9۰ /۰،۱۱۱
۲ /۰ ] 

 
 [۷۲۰5 /۰  ،

۱۲56 /۰  ،
۸۸۲۲ /۰ ] 

 [94۱۷ /۰  ،
۲5۸9 /۰  ،
۳۷66 /۰ ] 

 [۱۱۸4 /۰  ،
۳۲56 /۰  ،
4۷۳6 /۰ ] 

۱۳
های و  توسعه همکاری  

المللی و  ارتباطات بین 
استفاده از دانش و تجارب  

 جهانی 

 [۲۰5۸  ،/
۳6۳۷ /۰  ،
549۰ /۰ ] 

 [۰۳۷5 /۰  ،
۱۸4۰ /۰  ،
۳۰۰5 /۰ ] 

 [۰۱۳9 /۰،۰
۷۳۷ /۰  ،
۱۱۱۲ /۰ ] 

 
 [۳6۰۲ /۰  ،

۸۰۱۳ /۰  ،
۸۸۲۲ /۰ ] 

 [۰4۷۰ /۰  ،
۲۲۱۳ /۰  ،
۳۲96 /۰ ] 

 [۰59۲ /۰  ،
۲6۰5 /۰  ،
۳55۲ /۰ ] 

 

 آل مثبت و منفی  حل ایدهمرحله پنجم: تعیین راه 
آل مثبت  حل ایده هستند؛ بنابراین راه   ] ۰و  ۱[اعداد فازی مثلثی مثبت نرمال واقع در بازه        مقادیر   iبرای هر 

 (+A و راه ) حل ایده ( آل منفی-A به )  شوند.  تعریف می   ۲و  ۱صورت روابط 

 (۱ ) 

          (۲)  

 .j=1,…,nو                                                           و                         طوری که  به 
 صورت زیر است. آل مثبت و منفی در این مسئله به حل ایده بنابراین راه 

A+=  (۰ /۱۳۷  ،۰ /۳9۸  ،۰ /549) ،(۰ /۱۱۲  ،۰ /۲۳۲  ،۰ /۳۰۰) ،(۰ /۰55  ،۰ /۰۸9  ،۰ /۱۱۱) ،  (  ،۰ /4۲۰  ،۰ /6۳۳
۲۳۷ /۰ ) ،( 9۳4 /۰  ،64۲ /۰  ،۳5۰ /۰ ) ،( 496 /۰  ،۳66 /۰  ،۱۸6 /۰ ) ، ( ۲۸۱ /۰  ،۲۰۷ /۰  ،۱4۰ /۰ ) ،( ۰۰9 /۰  ،۰۰۷ /۰  ،
۰۰۳ /۰ ) ،( ۲۸۷ /۰  ،۲۲۲ /۰  ،۱۰۷ /۰ ) ،( 564 /۰  ،4۲۳ /۰  ،۱4۱ /۰ ) ،( ۱۰۱ /۰  ،۰۸۳ /۰  ،۰5۰ /۰ ) ،( ۸۸ /۰  ،9۸ /۰  ،۷۲۰ /۰  ، ) ، 

( ۳۷6 /۰  ،۲۸۷ /۰  ،۱۸۸ /۰ ) ،( 4۷۳ /۰  ،۳49 /۰  ،۱۱۸ /۰ ) 

A-=  (۰ /۰6۸  ،۰ /۲۷4  ،۰ /4۱۱) ،  (۰ /۰۳۷  ،۰ /۱۳۸  ،۰ /۳۰۰) ،(۰ /۰۱۳  ،۰ /۰5۷  ،۰ /۱۱۱)   ،(۰ /۰۷9  ،۰ /۲9۳  ،۰ /۳96)  
 ،( 9۳4 /۰  ،۳۲۷ /۰  ۱۱6 /۰ )( ۳۷۲ /۰  ،۱۷9 /۰  ،۰6۲۰ /۰ ) ،( ۲۸۱ /۰  ،۱۳۷ /۰  ،۰۳5 /۰ ) ،( ۰۰9 /۰  ،۰۰4 /۰  ،۰۰۱ ) ،( ۲۸۷ /۰  ،

۱۰۷ /۰  ،۰۳5 /۰ ) ،( 4۲۳ /۰  ،۳۱۷ /۰  ،۰۷۰ /۰ ) ،( ۱۰۱ /۰  ،۰5۰ /۰  ،۰۱۲ /۰ )    ، ( ۸۸۲ /۰  ،۱۲5 /۰  ،۰۸۰ /۰ ) ،( ۳۷6 /۰  ،۱45 /۰  ،
۰46 /۰ ) ،( 4۱4 /۰  ،۱65 /۰  ،۰59 /۰ ) 
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 آل مثبت و منفی حل ایدهآوردن فاصله تا راه  دستبه مرحله ششم: 
نشان        و         آل منفی به ترتیب با حل ایده آل مثبت و راه حل ایده اندازه فاصله بر حسب نرم اقلیدسی به ازای راه 

 است. ( آورده شده  ۱۱ها، در جدول ) ها برای گزینه شود که مقدار آن داده می 

 آل مثبت و منفیحل ایدهازای راهمقادیر نرم اقلیدسی به. 11جدول

d توانمندسازها  ردیف 
i
+

 id −

 
 4/ 546۱ ۳/ ۸۲56 استقرار نظام مدیریت عملکرد  ۱
 4/ ۸۱۸9 ۳/ 66۲5 بازنگری اساسی قوانین و مقررات موجود  ۲
 4/ ۸۸۷5 ۳/ 54۸۳ ای و توانمندسازی مربیان و مدیران صالحیت حرفه تشخیص   ۳
 ۳/ ۸6۲9 4/ ۲9۰۱ افزایش انگیزه نیروی انسانی  4

5 
های  پذیر )کمیته امداد و بهزیستی( به فرصت افزایش دسترسی اقشار آسیب 

 آموزی مهارت 
۲9۷4 /4 ۱۷4۲ /4 

 4/ 66۸۲ ۳/ ۸۱9۳ کار   سوی اشتغال و بازار به ها  التحصیالن دانشگاهی و سوق دادن آن جذب فارغ  6
 4/ ۸4۲4 ۳/ ۳۸۱5 افزایش ارتباط با صنعت  ۷

۸ 
وپرورش،  های جدید و مراجع آموزش رسمی نظیر آموزش استفاده از تکنولوژی 

 آموزش عالی، ...
۲۸۸۸ /4 5۱۲۷ /4 

 4/ ۱۷۰۷ 4/ ۸6۳۷ ها عنوان مؤسس آموزشگاه کارگیری شاغالن دولت به حذف ممنوعیت به  9
 4/ ۳۲۳6 4/ ۰59۳ ای های بیمه ایجاد حمایت  ۱۰

۱۱ 
ای با ذکر کار و  های محلی و منطقه های مهارتی متناسب با نیازمندی اجرای آموزش 

 صنایع مولد 
۳۳5۳ /۳ ۰۰۰4 /5 

 4/ ۷95۰ ۳/ ۷۰۷۱ ای و ارتقای کیفی آموزش وحرفه های فنی روزرسانی آموزش به  ۱۲
 4/ 5۷9۰ 4/ ۰۷۰۳ المللی و استفاده از دانش و تجارب جهانی ارتباطات بین های و  توسعه همکاری  ۱۳

 آلحل ایده ها )توانمندسازها( به راه مرحله هفتم: محاسبه نزدیکی نسبی هرکدام از گزینه 
شود که در  می نشان داده                  آل با حل ایده ها )توانمندسازها( نسبت به راه مقدار نزدیکی نسبی هر کدام از گزینه 

 شده است. ارائه    ۱۲جدول  

 هاآل مثبت و منفی گزینهحل ایدهها به راهمقادیر نزدیکی نسبی گزینه .12 جدول

icc توانمندسازها  ردیف 
 

 ۰/ 54۳۰ استقرار نظام مدیریت عملکرد  ۱
 ۰/ 56۸۱ بازنگری اساسی قوانین و مقررات موجود  ۲
 ۰/ 5۷9۳ ای و توانمندسازی مربیان و مدیران صالحیت حرفه تشخیص   ۳
 ۰/ 4۷۳۸ افزایش انگیزه نیروی انسانی  4

 ۰/ 49۲۷ آموزی های مهارت پذیر )کمیته امداد و بهزیستی( به فرصت افزایش دسترسی اقشار آسیب  5

 ۰/ 55۰۰ کار   سوی اشتغال و بازار ها به التحصیالن دانشگاهی و سوق دادن آن جذب فارغ  6
 ۰/ 5۸۸۲ افزایش ارتباط با صنعت  ۷
 ۰/ 5۱۲۷ وپرورش، آموزش عالی، ...های جدید و مراجع آموزش رسمی نظیر آموزش استفاده از فّناوری  ۸
 ۰/ 46۱6 ها عنوان مؤسس آموزشگاه کارگیری شاغالن دولت به حذف ممنوعیت به  9
 ۰/ 5۱5۷ ای های بیمه ایجاد حمایت  ۱۰
 ۰/ 599۸ ای با ذکر کار و صنایع مولد های محلی و منطقه های مهارتی متناسب با نیازمندی آموزش اجرای   ۱۱
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icc توانمندسازها  ردیف 
 

 ۰/ 56۳9 ای و ارتقای کیفی آموزش وحرفه های فنی روزرسانی آموزش به  ۱۲
 ۰/ 5۲94 المللی و استفاده از دانش و تجارب جهانی های و ارتباطات بین توسعه همکاری  ۱۳

 
 شوند. بندی می رتبه   ۱۳توانمندسازها در جدول    رتبه یت،  در نها 

 آل مثبت و منفیبندی توانمندسازها با توجه به درجه نزدیکی به ایدهرتبه. 13 جدول

 رتبه  iCC توانمندسازها 

 ۱ ۰/ 599۸۸ ی با ذکر کار و صنایع مولد ا منطقه ی محلی و  ها ی ازمند ی ن ی مهارتی متناسب با  ها آموزش اجرای  
 ۲ ۰/ 5۸۸۸۲ افزایش ارتباط با صنعت 

 ۳ ۰/ 5۷9۳۷ ی و توانمندسازی مربیان و مدیران ا حرفه تشخیص صالحیت  
 4 ۰/ 56۸۱۷ بازنگری اساسی قوانین و مقررات موجود 

 5 ۰/ 56۳9۷ ای و ارتقای کیفی آموزش وحرفه ی فنی ها آموزش   روزرسانی به 
 6 ۰/ 55۰۰۱ بازار کار ی اشتغال و  سو به   ها آن دانشگاهی و سوق دادن    الن ی التحص فارغ جذب  

 ۷ ۰/ 54۳۰۳ استقرار نظام مدیریت عملکرد 
 ۸ ۰/ 5۲94۱ المللی و استفاده از دانش و تجارب جهانی ی و ارتباطات بین ها ی همکار توسعه  

 9 ۰/ 5۱5۷6 ی ا مه ی ب ی  ها ت ی حما ایجاد  
 ۱۰ ۰/ 5۱۲۷۲ وپروزش، آموزش عالی مراجع آموزش رسمی نظیر آموزش ی جدید و  ها ی تکنولوژ استفاده از  

 ۱۱ ۰/ 49۲۷۳ آموزی ی مهارت ها فرصت پذیر )کمیته امداد و بهزیستی( به  افزایش دسترسی اقشار آسیب 
 ۱۲ ۰/ 4۷۳۸ افزایش انگیزه نیروی انسانی 

 ۱۳ ۰/ 46۱65 ها آموزشگاه   مؤسس   عنوان به ی شاغالن دولت  ر ی کارگ به حذف ممنوعیت  

 ها شنهاد یپنتیجه گیری و 
نظارت    باوجود ای صورت گرفته و  وحرفه ی آزاد فنی ها آموزشگاه تحقیقات کمی در خصوص حل مشکالت مربوط به  

ولی تا این زمان به    رد ی گ ی م صورت    ها آموزشگاه ی( در  ا حرفه ی که از طرف این سازمان )فنی و  ا دوره ی  ها ی بازرس و  
بندی توانمندسازها به  جدی و در قالب کار پژوهشی پرداخته نشده است. نتایج رتبه   صورت به   ها آموزشگاه مشکالت این  

 : است شرح زیر  
ی با ذکر کار و صنایع مولد: منظور از این  ا منطقه ی مهارتی متناسب با نیازهای محلی و  ها آموزش اجرای   -1

است    نیازهای بازار کار فعلی و آتی یی متناسب با  ها مهارت به آموزش    ها آموزشگاه بیشتر    توانمندساز، اهتمام 
 هستند و در راستای ارتقا نیازهای آن گام بردارند.   راستا هم ی منطقه  ها ل ی پتانس که با  

  در قالب آموزش در صنایع ویژه کارآموزان و   ها آموزش افزایش ارتباط با صنعت؛ به شکلی که بخشی از   -2
 روز است. های جدید و به شاغالن بازار کار، در راستای ارتقا سطح مهارت همگام با فناوری 

  است ی آزاد: در این راستا ضروری  ها آموزشگاه ی و توانمندسازی مربیان و مدیران  ا حرفه تشخیص صالحیت   -3
اب، انتصاب و ارتقای  ی برای استخدام، انتخ ا حرفه و سنجیده، صالحیت  مند نظام  شده که از الگوی طراحی 

 کارکنان بخش آموزش استفاده شود. 
که برخی از قوانین موجود باعث ایجاد اختالل و به تعویق  بازنگری اساسی قوانین و مقررات موجود: ازآنجایی  -4

 شوند الزم است که بازنگری اساسی در قوانین ایجاد شود. می   ها آموزش و کاهش کیفیت    ها ت ی فعال انداختن  
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منابع موجود سازمان آموزش    روزرسانی به ای و ارتقای کیفی آموزش:  وحرفه ی فنی ها آموزش   روزرسانی به  -5
آینده وحرفه فنی  و  جدید  تجهیزات  از  اعم  کشور؛  توانمندسازی  ای  در  تقاضا  شرف  در  نیازهای  پژوهی 

 . شود ی م ی ضروری محسوب  امر   ها آموزشگاه 
 بازار  ی اشتغال و  سو به   ها آن دانشگاهی و سوق دادن    الن ی التحص فارغ جذب   -6
ی مدیریتی کارکنان بخش آموزش ازجمله مدیریت عملکرد  ها مهارت استقرار نظام مدیریت عملکرد و تقویت   -7

 ی مدیریت ها دوره از طریق برگزاری  
 المللی و استفاده از دانش و تجارب جهانی بین و ارتباطات    ی همکار توسعه   -8
 ی ا مه ی ب ی  ها ت ی حما ایجاد   -9
 وپرورش و آموزش عالی ی جدید در مراجع آموزش رسمی نظیر آموزش ها ی تکنولوژ استفاده از   -10
 آموزی ی مهارت ها فرصت پذیر )کمیته امداد و بهزیستی( به  افزایش دسترسی اقشار آسیب  -11
 روی انسانی  افزایش انگیزه نی  -12
 . ها آموزشگاه   مؤسس   عنوان به ی شاغالن دولت  ر ی کارگ به حذف ممنوعیت   -13

مربی و کارکنان    ن ی تأم مربوط به    ها نه ی هز زیرمعیار    ن ی تر مهم   ها آموزشگاه بر عملکرد    مؤثر بندی عوامل  ر اولویت د 
ی اجرایی و ضوابط مربوطه، از معیار  ها دستورالعمل از آن، زیرمعیار    . پس است مربوطه از معیار اصلی عوامل اقتصادی  
. معیار اصلی نیروی انسانی، شامل عملکرد  است ی اداری، از همان معیار  ندها ی فرا اصلی قوانین است. رتبه سوم روندها و 

ای دارد. نتایج مربوط به وزن  وحرفه ی آزاد فنی ها آموزشگاه که کمترین اهمیت را در عملکرد  باشد  می   مؤسس کارآموز و  
و    ی رغفور ی م ) است.  داده ( را به خود اختصاص  ۰/ ۳6دهد که عوامل اقتصادی بیشترین وزن ) معیارهای اصلی نشان می 

بندی  ای را بودجه بیان کرده است. در رتبه وحرفه ی فنی ها آموزش بر اثربخشی    تأثیر نیز بیشترین    ( ۲۰۱6همکاران،  
ی در  ا منطقه ی  ها ی ازمند ی ن ی آموزشی متناسب با  ها مهارت توانمندسازها در پژوهش حاضر نیز ارتباط و صنعت و اجرای  

همچنین   ( است. ۰/ 5۸۸و  ۰/ 559آل مثبت، به ترتیب معادل ) که فاصله هریک تا ایده   اند گرفته ی اول و دوم قرار ها رتبه 
و    تأکید محور،  ی مهارت ها آموزش ای و نقش  وحرفه ی فنی ها آموزش به کیفیت بیشتر    ( ۲۰۱۳و همکاران،    ی ازآذر ی ن ) 

و   ها آموزش نیز کیفیت  ( ۲۰۱5و همکاران،   ک ی ا ونم ی آ ) است.   رگذار ی تأث که در توسعه اقتصادی و ...  د ن کن ی م خاطرنشان 
داند و در پژوهش  می   مؤثر ی  ا حرفه و ی فنی ها آموزش ی امکانات را در توانمندسازی  روزرسان به بازآموزی مربیان و همچنین  

  رتبه آل مثبت است و در  ( تا ایده ۰/ 56۳ی و ارتقای کیفی آموزش معادل ) ا حرفه و ی فنی ها آموزش   روزرسانی به حاضر نیز  
  موجود ی، در اسناد پژوهشی  ا حرفه و ی فنی ها آموزش   ارتقای   بازدارنده   عامل   ( ۲۰۱5  ، ی د ی نو ) پنجم جای دارد. در پژوهش  

ترتیب در  و قوانین بازدارنده در کیفیت آموزش است و در پژوهش حاضر نیز اصالح قوانین موجود و کیفیت آموزش به 
  توان ی م ( شده است. در نهایت  ۰/ 56۳و    ۰/ 6۷ترتیب ) آل مثبت به هریک تا ایده   فاصله ی چهارم و پنجم قرار دارند و  ها رتبه 

ی مربیان  ا حرفه ی و ارتقای صالحیت  ا حرفه و ی فنی ها آموزش موجود کیفیت    ی ها پژوهش بیان کرد که در تمامی    گونه ن ی ا 
ی  ها رتبه عوامل است که در پژوهش حاضر نیز این موارد، در  ن ی تر مهم با صنعت، از   ها آموزش همچنین متناسب بودن 

 . هستند اول تا پنجم جای دارند و از اهمیت باالیی برخوردار  
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