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 Given the importance of training in organizations to adapt to 
environmental change, the main purpose of this study was 
training needs assessment of technical and vocational instructors 
in order to extract appropriate training courses for instructors. 
The research was selected based on the symbolic interpretive-
paradigm, qualitative method and exploratory strategy. Necessary 
data was collected through in-depth interviews with 40 
instructors. By content analyzing the data based on DACUM 
technic, 23 job tasks including preparation and compilation of 
educational topics, design and planning, participation in exams, 
course evaluation, comprehensive assessment, mastery of 
teaching methods and techniques, classroom management, 
modeling best practices, research and study, being responsive, 
helping to engage learners, transferring views, criticisms and 
suggestions to organization officials, training coaching, managing 
the purchase of training course items, managing workshop safety 
and health, field development, consulting and expertise, 
communicating with experts, development of communications 
outside the province, holding excellent classes, introducing 
organization and new tools and models, were extracted. In 
addition, instructors need 67 components of competence to 
perform these tasks. Based on these competencies, 110 training 
modules required by instructors were extracted. Finally, 
strengthening coaches' knowledge and communication skills 
were identified as the most important training needs. 

Keyword:  
Training 
Educational Needs Assessment 
Training Courses 
Instructor 
Technical and Vocational 
Education Organization 

*Corresponding Author: 
Rasoul Abbasi 
Email: r.abbasi@hmu.ac.ir 

 

E-ISSN: 2538-4430 
 

    ISSN: 2382-9796 

https://karafan.tvu.ac.ir/?lang=en
https://karafan.tvu.ac.ir/article_128439.html?lang=en
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829796.1399.17.5.3.3
https://orcid.org/0000-0001-6257-8746
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-4430
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2382-9796
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 © 2021 Technical and Vocational University, Tehran, Iran. This article is an open-access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
 

 

  

                                                       
 

  ي او حرفه  ی دانشگاه فن علمی فصلنامه 
 

 45-66،  5، شماره  17، دوره  1399ویژه نامه علوم انسانی  
  

 //:karafan.tvu.ac.irhttps/ آدرس نشریه:
 

                                           :10.48301/KSSA.2021.128439                       :20.1001.1.23829796.1399.17.5.3.3 
 

     مقاله پژوهشی      

  اي حرفه  ونیازسنجی آموزشی مربیان فنی 
  4، ریحانه عصاریان3، جبار باباشاهی * 2رسول عباسی، 1انیس رستمی زیتونی

  .بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مدیریت  - 4و1
  .استادیار،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران  -2
  قم، ایران. استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداري، پردیس فارابی دانشگاه تهران،   -3
  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  1399/ 05/ 28 دریافت مقاله: 
  1399/ 09/ 10 بازنگري مقاله: 
  1399/ 12/ 05پذیرش مقاله: 

  
ها براي انطباق با تغییرات محیطی، هدف اصلی با توجه به اهمیت آموزش در سازمان 

حرفه  و  فنی  مربیان  آموزشی  نیازسنجی  پژوهش،  آن، این  مبناي  بر  تا  است  اي 
استخراج شود.دوره  مربیان  براي  مناسب  آموزشی  بر   هاي  پژوهش  این  انجام  براي 

تفسیري پارادایم  و-مبناي  کیفی  شیوه  اکتشافی  نمادین،  گردید  روش  از .  انتخاب 
از مربیان  40با    عمیق  مصاحبهطریق   با تحلیل .  هاي الزم گردآوري شد، داده نفر 

داده  تکنیک  محتواي  بر  مبتنی  تدوین شغلی  وظیفه    23  دیکوم،ها  و  تهیه  شامل: 
ها، ریزي، مشارکت در برگزاري و اجراي آزمون دوره سرفصل آموزشی، طراحی و برنامه

روش بر  تسلط  فراگیر،  ارزیابی  دوره،  کالس، ارزیابی  مدیریت  تدریس،  فنون  و  ها 
شتغال الگوبرداري از تجربیات برتر، مطالعه و پژوهش، پاسخگو بودن، مساعدت به ا

دیدگاه  انتقال  مسئوال فراگیران،  به  پیشنهادها  و  انتقادات  مربی ها،  سازمان،  گري ن 
دوره  اقالم  خرید  مدیریت  بهداشت آموزش،  و  ایمنی  کردن  کنترل  آموزشی،  هاي 

توسعه  خبرگان،  با  ارتباط  برقراري  بودن،  راهنما  و  مشاور  رشته،  توسعه  کارگاه، 
استان، برگزاري   از  فوق کالس ارتباطات خارج  العاده، معرفی سازمان و معرفی هاي 

این وظایف به   اجراي. همچنین مربیان براي  خراج شدهاي جدید استابزارها و مدل
دارند.    مؤلفه شایستگی  67 برنیاز  پودمان آموزشی   110،  هااین شایستگی  مبتنی 

 ارتباطیهاي  مورد نیاز مربیان استخراج شد. در نهایت، تقویت دانش مربیان و مهارت 
   آموزشی تشخیص داده شد.  هايترین نیازمهم ، آنها

   کلید واژگان: 
  آموزش 

  نیازسنجی آموزشی 
  ی آموزش  ي هادوره 
  مربی
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 مقدمه 
آموزش مربيان، فرايندي است براي سازگاري افراد با محيط متحول سازماني و در نتيجه انطباق سازمان با محيط  

.  ۱( ۲۰۱۸  ، و همکاران   ان ي )   شده و منطقي انجام نشود، چنين امري محقق نخواهد شد ريزي دقيق، حساب بيروني. اگر برنامه 
درستي  خوبي و به هاست كه اگر اين مرحله به بندي آن ريزي آموزشي، شناسايي نيازهاي آموزشي و اولويت ام برنامه اولين گ 

رغم  تر و مؤثرتر خواهد بود. حقيقت آن است كه نيازسنجي، علي انجام شود، اجراي فرايندهاي توسعه آموزشي راحت 
كه تشخيص  اند. با توجه به اين آساني از كنار آن گذشته ريزان به اهميت فراوان آن تاكنون مهم تلقي نشده است يا برنامه 

  دقيق نيازهاي آموزشي، امر مشکلي است اما اصل مسلم آن است كه نيازهاي آموزشي بايد شناسايي و تحليل شوند 
. نيازسنجي با شناسايي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و طبعًا بستر مناسبي براي  ۲( ۲۰۱۸  ، و همکاران   استرن ) 

 . 3( ۲۰۱۸  ، ي ار ي خان و  ) سازد  يافته فراهم مي سازماندهي ساير عناصر مهم، حول نيازهاي اولويت 
هاي آموزشي  ريزي خصوص مربيان، يکي از عوامل بازدارنده در برنامه به فقدان آگاهي از نيازهاي آموزشي كاركنان، 

رغم اهميت مسئله نيازسنجي، اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته  . علي 4( ۲۰۱۸،  و همکاران   يي )   آيد حساب مي به 
 . ( ۲۰۱۵  ن، ي ر ي رهنورد و ش )   شود صورت غيرعلمي طراحي و انجام مي هاي آموزشي مربيان به است و اغلب محتواي دوره 
فني  آموزش  به  وحرفه سازمان  عالقمند  و  مستعد  نوجوانان  و  جوانان  آموزش  براي  الزم  بسترهاي  ايجاد  با  اي 

متخصص از طريق ايجاد  آموزي، بازآموزي، ارتقاي مهارت شغلي در سطوح مختلف مهارتي، تربيت مديران و مربيان  حرفه 
هاي ويژه، مركز تربيت مربي و مراكز جوار كارخانجات  اي، مراكز كارآموزي تکميل مهارت و تخصص وحرفه مراكز فني 
. بر اين اساس، هدف از اين تحقيق، شناسايي نيازهاي آموزشي مربيان سازمان  ( ۲۰۲۰،  و همکاران   ي قنبر )   كند فعاليت مي 

اي است تا براساس آن، كمبودها و نقاط ضعف دانشي و مهارتي مربيان كشف ش و در نهايت، برنامه  وحرفه آموزش فني 
 پژوهش عبارتند از: آموزشي براي رفع نقاط ضعف مذكور پيشنهاد گردد. لذا سؤاالت  

 اي چيست؟ وظايف فرعي مربيان فني و حرفه   - الف 

 اي چيست؟ وظايف اصلي مربيان فني و حرفه   - ب 
 هايي دارند؟ ها و توانمندي مربيان براي انجام دادن هر كدام از وظايف خود نياز به چه شايستگي   - ج 

 اي چيست؟  وحرفه نياز آموزشي مربيان فني   - د 

 مبانی نظری

 مفهوم نيازسنجی  

نظران وجود ندارد. از نظر برادشاو، نيازسنجي عبارت است از  در باب چيستي نيازسنجي، توافق جامعي بين صاحب 
واجارگاه،    ي فتح )   ها براي عمل گيري نيازها و تعيين اولويت فرايند تعيين اهداف، مشخص كردن وضع موجود، اندازه 

. نيازسنجي با شناسايي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و طبعًا بستر مناسبي براي سازماندهي ساير  ( ۲۰۰۵
اختالفات يا    كننده نيازسنجي مشخص .  ( ۲۰۱۸  ، ي ار ي خان و  ) سازد  مي يافته فراهم  عناصر مهم، حول نيازهاي اولويت 

  دنبال آن ند و به  دهي سازمان را شناسايي را ك هاي جديد براي جهت تواند روش ي م موجود است و  هاي شغلي  شکاف 
. با عنايت به موارد  ( ۲۰۱۵  ن، ي ر ي رهنورد و ش )   توانايي فرد را براي احراز شغل بسنجد و    را حذف كند   ها اختالفات يا شکاف 
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توان گفت كه نيازسنجي، فرايندي است كه متضمن توجه به سه حوزه تحليل سازمان، تحليل شغل و تحليل  فوق مي 
 فرد است.  

 

 . ابعاد نيازسنجی آموزشی 1شکل 

 اصول نيازسنجی  

رو در  هاي علمي خاص خود است؛ ازاين ها و چارچوب انجام نيازسنجي آموزشي در سازمان، مستلزم رعايت بايسته 
 نيازسنجي، بايد شش اصل كلي ملحوظ گردد: بحث  

هاي آموزشي، نيازسنجي  اصل تداوم: به دليل تغييرات دائم محيطي و دروني ضرورت اثربخشي سازمان و برنامه  ✓
 مداوم ناگزير است.  

ريزي، الزم است اطالعات  اصل جامعيت: به دليل اهميت و جايگاه اطالعات حاصل از نيازسنجي در برنامه  ✓
هاي مختلف گردآوري و تجزيه و  جامعي شامل همه ابعاد و اركان و جهات گوناگون و با استفاده از روش 

 تحليل شود.  

اصل مشاركت: پيچيدگي موقعيت و جامعيت نيازسنجي، برخورداري از همکاري يک تيم نيازسنجي را ايجاب   ✓
 كند.  مي 

ها از  تر استفاده شود و داده هاي عيني کان از روش االم كند كه حتي اصل عينيت و اعتبار: اين اصل ايجاب مي  ✓
 عينيت و اعتبار الزم برخوردار گردند. 

بيني: عاملين نيازسنجي بايد بيش از تهيه و اجراي طرح نيازسنجي نسبت به مطالعه و شناخت  اصل واقع  ✓
خوبي بشناسند  ه هدف، سطح و محيط نيازسنجي و واقعيات مربوط اقدام كنند تا زمينه و بستر كار خود را ب 

بيني در تعيين نيازهاي آموزشي، عامل مهمي در اثربخشي  و متناسب با واقعيات عمل كنند. رعايت اصل واقع 
 طرح نيازسنجي و همچنين آموزش و بهسازي خواهد بود. 

اصل رعايت مالحظات فرهنگي: توجه به جو و خصوصيات فرهنگي حاكم بر جامعه نيازسنجي، از دو سو الزم   ✓
دهد  كند و حتي آن را جهت مي ها عماًل در كار نيازسنجي نمود پيدا مي جهت كه اين ويژگي اول ازآن است:  

ها و ابزار و حتي تعبير و تفسير اطالعات، متناسب  ريزي نيازسنجي و انتخاب روش كه الزم است طرح و دوم آن 
 . ( ۲۰۰۵واجارگاه،    ي فتح ) شود  با موقعيت فرهنگي و كلي سازمان انجام  

 منابع نيازهاي آموزشی  

( نوع  ۲هاي تغيير  هاي سازمان و پروژه ها، اهداف، استراتژي ( آرمان ۱طوركلي عبارتند از: منابع نيازهاي آموزشي به 
 ( محيط. 3مورد استفاده و ساير الزامات آن  كار، وظايف شغلي، ابزار  
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همچنين نيازهاي آموزشي در سطح فردي ممکن است از انجام كارهاي مختلف توسط يک فرد يا انجام همان كار  
 كند: قبلي به روشي متفاوت منتج شود. شرايط زير نيز ضرورت توجه و اقدام براي شناسايي نيازهاي آموزشي را ايجاب مي 

 مشاهده يک شکاف دانشي يا مهارتي در سازمان    احساس وجود يا  •

 بيني يا بروز مشکالت نگرشي و رفتاري در سازمان يا در گروهي از كاركنان  پيش  •

 در عملکرد افراد )مديران يا كارشناسان(   - آگاهانه   - مشخص شدن قصور يا كاستي  •

 آمادگي فرد براي ارتقا.  •

نوعي تحليل گردد كه نيازهاي آتي  تواند به گرفته در گذشته مي ها و اقدامات آموزشي صورت در مواردي نيز برنامه 
ها  دادها يا پيامدهاي موردانتظار آن دوره ها و در يک راستا تعيين گردد. در اين خصوص بايد اهداف، برون نيز بر اساس آن 

  ، و همکاران   ي ت ي ت ي اش ) . همان طور كه  ( ۲۰۱۶  ، و همکاران   ي آباد   م ي ابراه ) وتحليل كرد  ق نشده است را تجزيه كه محق 
عنوان »ارزيابي نيازهاي آموزشي و تأثير آن بر تعهد كاركنان در بخش بانکي كنيا« به اين نتيجه  در پژوهشي با    ۱( ۲۰۱۷

هاي آموزشي،  توجهي بر تعهد كاركنان دارد و ضروري است كه قبل از تهيه برنامه رسيدند كه تنوع آموزش، تأثيرات قابل 
 بندي كنند. نيازهاي آموزشي كاركنانشان را اولويت 

اي آن بوده و اين نوع از آموزش  وحرفه هاي نظام آموزشي هر كشور، آموزش فني ترين بخش ديگر، يکي از مهم از سوي  
هاي آموزشي، تحت تأثير  هاي اساسي كشورها براي تربيت نيروي انساني كارآمد است. وليکن اين دوره مشي از جمله خط 

هاي عمومي را كه»زيادآموزي« است، پيدا  بارز آموزش   القائات سيستم آموزش عمومي قرار گرفته و به تدريج، مشخصه 
اند.  اي نيز بيشتر به سوي زيادآموزي و كمتر عمل كردن، سوق داده شده وحرفه آموختگان آموزش فني كرده است و دانش 

  گيرند، با شوند و در صحنه كار و عمل قرار مي التحصيل مي اين موضوع باعث شده است كه وقتي كارآموختگان فارغ 
اي در شغل مناسب،  وحرفه رو شوند كه در نتيجه آن، تعداد زيادي از محصوالت نظام آموزش فني اي روبه مشکالت عديده 

.  ( ۲۰۱۵  ، و همکاران   النه ي س )   يابد شدت كاهش مي اي، به وحرفه هاي فني وري آموزش مشغول به كار نشده و نهايتًا بهره 
حساب  هاي آموزشي به ريزي خصوص مربيان، يکي از عوامل بازدارنده در برنامه فقدان آگاهي از نيازهاي آموزشي كاركنان به 

ريزي آموزشي و اولين قدم در فرايند آموزش  ؛ زيرا نيازسنجي، بنيان و ستون اثربخش برنامه ( ۲۰۰۶  ، ي سلطان ) آيد  مي 
رغم اهميت مسئله نيازسنجي، اين  . علي ۲( ۲۰۱۸و همکاران،    يي   ; ۲۰۱4  ، ي ز ي تبر   ; ۲۰۱۸،  و همکاران   ن ي هرست )   است 

  شود صورت غيرعلمي طراحي و انجام مي هاي آموزشي مربيان به موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب، محتواي دوره 
 .  3( ۲۰۱۷  ، و همکاران   بل ) 

نيازسنجي عبارتند از: روش سناريونويسي، دلفي، فيشباول، ديکوم و ... . در فرايند  هاي  ترين روش برخي از مهم 
ها براي تدارک و استفاده از اطالعات دقيق و تفصيلي  نيازسنجي، تمام رويکردهاي بهبود كيفيت، مستلزم مشاركت سازمان 

  - كاري است و چون تجزيه و تحليل شغلي ها و وظايف  هاي كاركنان، فرايندها، نظام ها و مسئوليت وظايف، نقش  درباره 
آوري اين نوع از اطالعات است ديکوم نيز بهترين ابزار براي تجزيه و تحليل  اي، بهترين روش موجود براي جمع حرفه 
 .  ( ۲۰۱۲واجارگاه،    ي فتح )   اي است حرفه   - شغلي 

كند و دقيقًا آنچه در حال حاضر در يک شغل در  دقت تعريف مي مزيت اصلي الگوي ديکوم اين است كه شغل را به 
الگوي تحليل وظيفه است. تحليل وظيفه عبارت است از:  كند. روش ديکوم، همان حال رخ دادن است را شناسايي مي 

دهنده آن، كشف ارتباطات موجود در بين وظايف و دانش  فرايند شکستن و تجزيه يک شغل در قالب وظايف تشکيل 
. اين الگو، رويکردي است كه وظايف  ( ۲۰۱4  ، و همکاران   زاده   م ي حک )   هاي ضروري براي انجام وظايف آن نياز مهارت پيش 

 
1 Eshiteti 
2 Herstein 
3 Bell 
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كند  ها و اقداماتي را كه در درون آن وظيفه اصلي و فرعي وجود دارد شناسايي مي اصلي و فرعي يک شغل و نيز فعاليت 
بنابراين برخورداري از مزايايي نظير  دهد.  و براي شناخت نيازهاي آموزشي، تمركز خود را بر وظايف اصلي و فرعي قرار مي 

محوري، جلب حمايت كارمند، يادگيرنده،  افزايي گروهي، توافق گروهي، آينده تعامل گروهي، استفاده از بارش مغزي، هم 
وتحليل  ترين فرايند تجزيه دادهاي جامع، كيفيت برتر و هزينه كم در زمان حاضر، ديکوم را به مؤثرترين و باكيفيت برون 

 . ( ۲۰۱۲واجارگاه،    ي فتح )   تبديل كرده است شغل  
-ترين روش ترين و دقيق چارچوب نظري نيازسنجي آموزشي در اين پژوهش، بر اساس روش ديکوم است كه از مهم 

هاي كليدي در سه بعد دانش، مهارت و  ها و شايستگي آموزشي است و به اين طريق به تعيين صالحيت هاي نيازسنجي  
 شود. نگرش پرداخته مي 

 پيشينه پژوهش 
 شود. اشاره مي   ۱هاي چندي در حوزه نيازسنجي آموزشي انجام شده است كه به اهّم آنها در جدول  پژوهش 

 هاي انجام شده. پيشينه پژوهش1جدول 
 ها يافته  عنوان  نويسنده 

و    ي زاده اردكان   ي نادر ) 

 ( ۲۰۲۰  ، همکاران 

اولويت  و  نيازهاي  شناسايي  بندي 

 آموزشي كاركنان دانشگاه اردكان 

دانش،  دهنده تفاوت معنادار بين سطح موجود و مطلوب  تايج، نشان ن 

 مهارت و نگرش كاركنان است.

،  و همکاران   ث ي اسک ) 

۲۰۱۸ )۱ 

تدوين   برنامه  هدايت  برنامه درسي يک 

آموزشي ملي تحقيق در پزشکي ترومبوز:  

نيازسنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي  

 و مربيان 

داد كه تمركز تالش يافته  آينده در  هاي تحقيق نشان  آموزشي  هاي 

ايجاد و ساختن يک سؤال پژوهشي مناسب، برقراي ارتباط نزديک با  

 است.ها، عملياتي كردن نتايج تحقيق  ايده 

و همکاران،    ي ت ي ت ي ش ا ) 

۲۰۱۷ ) 

تأثير آموزش تنوع بر تعهد كارمندان در  

 بخش بانکي در كنيا 

 

توجهي بر  هاي پژوهش نشان داد كه آموزش تنوع، تأثيرات قابل يافته 

برنامه  تهيه  از  قبل  بايد  دارد. همچنين  كاركنان  آموزشي  تعهد  هاي 

 بندي گردد.نيازهاي آموزشي كاركنانشان را اولويت 

 ۲( ۲۰۱۷نور،  ) 

 

اثربخشي   در  آموزشي  نيازسنجي  نقش 

برنامه و ستانده آموزش در بخش دولتي  

مدني   خدمات  موردي  مطالعه  سومالي: 

 دولت فدرال سومالي 

هاي ارزيابي در بخش عمومي بسيار مهم شناخته  در اين مطالعه شيوه 

هاي آموزشي خود  كند تا نيازها و شکاف شد و به كارمندان كمک مي 

زشي زبان انگليسي  را ارزيابي كنند و يکي از موانع ارزيابي نيازهاي آمو 

 است.

  ، و همکاران   اهانگان ي نا   ) 

۲۰۱۷ )3 

هاي  نيازسنجي ملي براي شناسايي رويه 

آموزش   براي  عروق  جراحي  در  فني 

 سازي مبتني بر شبيه 

هاي مناسب كه ممکن است مبنايي براي  در اين تحقيق ليستي از رويه 

سازي آينده براي آموزش جراحان  مبتني بر شبيه هاي آموزشي برنامه 

 عروقي باشد، معرفي شد.

 شناسیروش
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي است و رويکرد آن بر مبناي پارادايم تفسيري و استقرايي، از شيوه كيفي و نيز  

شمار  هاي ميداني به حاضر در زمره پژوهش ها، پژوهش  از نوع اكتشافي استفاده شده است. از منظر چگونگي گردآوري داده 
هاي اوليه  ساختاريافته و با استفاده از ابزار مصاحبه، داده هاي نيمه شود تا در قالب پرسش رود كه در آن تالش مي مي 

 
1 Skeith 
2 Nor 
3 Nayahangan 
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اي )اعم از مربيان رسمي و پيماني(  وحرفه آوري شود. جامعه آماري پژوهش حاضر نيز مربيان سازمان فني موردنياز جمع 
صورت هدفمند و بر مبناي قضاوت  گيري نيز به نفر از آنان انجام شد. نمونه   4۰ها با  ست كه بر اين اساس، مصاحبه ا 

پژوهشگران انجام شد. مبناي قضاوت پژوهشگران براي انتخاب نمونه، سه شاخص بود: داشتن اطالعات و تجربه كافي،  
 ئول آموزش. ها يا فنون كل افراد نمونه و تأييد مس تنوع در مهارت 

 شوندگان است. شناختي مصاحبه اي از اطالعات جمعيت نمونه   ۲جدول  

 شناختی پژوهشي از اطالعات جمعيتانمونه. 2جدول  
 شوندگان تخصصی مصاحبه حوزه   رديف 

 فناوري اطالعات   .1

 برق   .2

 صنايع چرم، پوست و خز   .3

 كنترل ابزار دقيق   .4

 فرزكاري و سي ان سي   .5

 صنايع پوشاک   .6

 بافت   .7

 دستي صنايع   .8

 هنرهاي تجسمي   .9

 كشاورزي   .10

 تأسيسات   .11

 برق ساختمان   .12

 صنايع نساجي   .13

 كشاورزي)دامداري(   .14

 صنايع خودرو   .15

 
هاي الزم در زمان كوتاه و محدود مصاحبه، سعي شد محيطي امن و دوستانه براي تبادل مؤثر  با انجام هماهنگي 

شونده براي  ها فراهم شود. در آغاز مصاحبه، هدف پژوهش، رازداري در مورد اطالعات و اين كه چرا مصاحبه انديشه 
شوندگان يکسان و از نظر  صاحبه براي تمامي مصاحبه مصاحبه انتخاب شده است بيان شد. سعي بر آن بود كه محيط م 

شوندگان برقرار شود و از اين طريق، اطالعات  تعامالت در مصاحبه نيز سعي بر آن بود كه گفتمان مناسبي با مصاحبه 
به،  شوندگان در جلسه مصاح ها دريافت گردد. اطالعات دريافتي از مصاحبه موردنياز با محوريت مسئله اصلي پژوهش از آن 

 و به رايانه وارد شد.    ضبط، پياده 
وسيله  رود كه به شمار مي هاي هر پژوهش به عنوان بخشي از فرايند پژوهش، يکي از پايه وتحليل اطالعات به تجزيه 

شوند. براي پاسخگويي به مسئله تدوين شده  هاي پژوهشي تا رسيدن به يک نتيجه، كنترل و هدايت مي آن، كليه فعاليت 
كارگيري  »به   ها دو شيوه بندي داده پژوهش، از روش تحليل محتوا استفاده شد. در تحليل محتوا براي مقوله و سؤاالت  

شود و محقق صرفاً  ها از قبل تهيه مي ها« وجود دارد. در شيوه اول، مقوله ها« و »تکوين استقرايي مقوله قياسي مقوله 
صورت اكتشافي و  ها به كند. ولي در شيوه دوم، مقوله دهي مي زمان شده، سا طراحي   هاي ازپيش ها را بر اساس مقوله داده 

ها  ايان ذكر است كه در اين پژوهش، از شيوه تکوين استقرايي مقوله . ش ( ۲۰۰3  ، ي خالق )   شوند گام به گام استخراج مي 
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بندي كدها بر اساس تکنيک ديکوم  عبارت ديگر، الگوي تقسيم استفاده و بر اساس تکنيک ديکوم اجرا شده است. به  
هاي هر شغل به شناسايي نيازهاي آموزشي  است. در اين تکنيک، پس از استخراج وظايف فرعي و اصلي و شايستگي 

 شود.  پرداخته مي 

 اعتبار و قابليت اعتماد پژوهش  
طور واقعي بررسي شده است. مفهوم  شود به دعا مي پردازد كه آيا موضوعي كه ا در پژوهش كيفي، اعتبار به اين مي 

جانبه بوده است. هر كدام  اعتبار در تحقيقات كيفي از جوانب مختلفي به كار رفته است. اين مفهوم پيچيده، فراگير و همه 
اعتماد    از محققان، از منظري به موضوع اعتبار نگريسته و در كاربرد آن از مفاهيم متعددي نظير كيفيت، دقت و قابليت 

هاي  هاي مختلفي همچون استفاده از تکنيک اند. رسيدن به قابليت اعتبار يا اعتبارپذيري با استفاده از تکنيک استفاده كرده 
اي و نتايج آن به متخصصان،  هاي داده نظير نمايش و ارائه تحليل   ۱سازي، تکنيک كسب اطالعات دقيق موازي گانه سه 

  ۲اش و خودبازبيني گيري تئوريکي اري محقق در بيان مفروضات، فراگير بودن آن و جهت قابليت اعتبار از طريق ظرافت ك 
گرفتن روش مصاحبه در    . به كار ( ۲۰۱۲عباس زاده،  )  است ها قابل حصول آوري و تحليل داده محقق طي فرايند جمع 

ها از اعتبار الزم برخوردار باشد، مالحظاتي در تمامي  راحل خاصي است. براي اينکه مصاحبه ها، نيازمند رعايت م پژوهش 
دهي با دقت  برداري، تحليل مصاحبه و گزارش مراحل هر مصاحبه شامل تعيين موضوع، طراحي، موقعيت مصاحبه، نسخه 

 رعايت شد. ديگر اقدامات مهم براي حصول اعتبار پژوهش به شرح زير است:  
 ها ضبط شد. برداري شد و براي ثبت دقيق، گفته طور مفصل و دقيق، يادداشت الل مصاحبه به در خ  -

 افتد آوانگاري شد. ها و جزئياتي كه معمواًل جا مي هاي ضبط شده، همچنين نکات، مکث گفته  -

االمکان  شوندگان پژوهش استفاده شد و حتي ها از ديدگاه مصاحبه براي شناسايي هر كدام از كدها و مقوله    -
 ها نداشته باشد.  سعي شد ديدگاه مجريان پژوهش، اثري در تحليل داده 

 هايافته 

ت پژوهش پاسخ  هاي حاصل از مصاحبه مبتني بر تکنيک ديکوم، به ترتيب سؤاال در اين بخش با تحليل محتواي داده 
 شود.  داده مي 

 اي چيست؟ وحرفه وظايف فرعي يا جزئي مربيان فني  -
در واقع، تحقق وظايف اصلي در گرو تحقق وظايف فرعي مربوط به آن است. براي پاسخ به پرسش باال از دو منبع  

ها در مورد وظايف در جدول  بررسي   استفاده گرديد: اسناد سازمان )شرح وظايف مربيان و ...( و مربيان. نتيجه نهايي اين 
 ارائه شده است.   3

 اي وحرفهوظايف جزئی يا فرعی مربيان فنی .3جدول 

 

 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

ها مطابق با  وظيفه اصلي ما مربيان، آموزش مهارت  ۱

 استانداردهاست.

 P  1    ،2,1P    ،3,1P     ، ... ،40,1P 4۰,1 آموزش مهارت 

آموزش موظفي   ساعت در هفته است.  3۰وظيفه اصلي ما مربيان آموزش   ۲

 هر مربي 

1,2,P   ،9,2P   ،11,2 P  ،18,2P17,2 P  ، 

21,2P ،35,2P34,2 P  ،36,2P ،26,2 P 

27,2P ،5,2P ،7,2P ،10,2P 

۱4 

 
1 Peer debriefing 
2 Self-monitoring 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

 P   4,53 , P     7,53  ,    P 5,53 ,  P, 2,53 آموزش دادن  وظيفه من فقط ياد دادن و آموزش است. 3

27,53  ,   P16,53 ,   P14,53  P13,53 ,   P
 31,53 ,  P,    30,53P 29,53 ,  P 28,53 ,  P

  37,53P 36,53 ,  P 35,53 ,  P 32,53 ,  P

40,53P 39,53  ,  P,    38,53P,   

۱9 

ها، فرهنگ استفاده درست از اين  زمان با تدريس مهارت هم  4

 كنيم.به كارجويان ارائه مي ها را هم  مهارت 

آموزش )نهادينه  

كردن( نحوه  

 ها كاربرد مهارت 

  12,54P 10,54 ,  P 1,54 ,  P19,54  ,   P  
 28,54  ,  P27,5      P  26,54P   25,54P

 32,54 ,  P 31,54 ,  P 30,54 ,  P 29,54 ,  P
 36,54 ,  P 35,54 ,  P 34,54 ,  P 33,54 ,  P

40,54P 39,54 ,  P 38,54 ,  P 37,54 ,  P 

۲۰ 

گيري اشتغال را انجام  چند هفته پس از اتمام دوره بايد ره  ۵

بدهيم. اينکه آيا فراگير توانسته است به اشتغال بپردازد يا خير.  

 اگر نه چرا نتوانسته است؟ 

گيري اشتغال  ره 

 فراگيران 

40,12p1 ,12….P 4۰ 

تشريح شرايط   شرايط بازار كار را نيز به فراگيران توضيح بدهيم.ما مربيان بايد   ۶

بازار كار براي  

 فراگيران 

40,3p1,3 , ... ,  P 4۰ 

هاي  طراحي پروژه  براي هر دوره بايد پروژه عملي و تئوري را طراحي كنيم. ۷

تئوريک و عملي  

 ها ويژه دوره 

40,13p1,13 , ... ,  P 4۰ 

هماهنگي با فرايندهاي آزمون عملي در دستور  آزمون عملي و   ۸

 كار ماست.

برگزاري آزمون  

 عملي 

40,14p1,14 , ... ,  P 4۰ 

برآورد كردن مواد   قبل از شروع كالس بايد مقدار مواد مصرفي را برآورد كنم. 9

 مصرفي دوره 

 10,29 ,  P5,29 ,   P4,29 ,    P2,29 ,   P

9,29P 
۵ 

كنترل كردن   بايد ايمني و بهداشت كارگاه را چک كنم.قبل از شروع كالس   ۱۰

ايمني و بهداشت  

 كارگاه 

2,30P  ,       10,30  P 5,30 ,  P4,30 ,   P

16,30P 14,30P,    13,30P,       21,30 P  

,     24,30P 20,30 ,  P 25,30 ,  P     

23,30P 22,30P    25,30 ,  P    15,30 P 
 26,30 ,  P 18,30 ,  P 17,30 ,  P ,  

 38,30 ,  P 1,30 ,  P,    12,30P 11,30 ,  P

40,30P 39,30  ,    P 

۲4 

سازي فضاي  آماده  كنم.كالس را براي ورود فراگيران آماده مي  ۱۱

 آموزشي كالس 

40,27p1,27 , ... ,  P 4۰ 

اگر فراگير از لحاظ روحي و رواني در شرايط مطلوبي نباشد، در   ۱۲

 كنم.توان به او كمک مي حد  

سازي روحي  آماده 

 و رواني فراگير 

7,28P5,28 P 1,28P 
6,28P12,28   P9,28 P 

۶ 

تک كارجويان كمک و  در حد توان جهت اشتغال تک  ۱3

 كنم )مشاوره، نظرخواهي، توصيه و ...(.امدادرساني مي 

كمک و مساعدت  

به اشتغال  

 كارجويان 

40,4p1,4 , ... ,  P 4۰ 

هاي جديد، ابزار جديد و ... را  هفته يا شايد در ماه رشته هر   ۱4

 كنم.معرفي مي 

ها و  معرفي رشته 

 ابزار جديد 

 17,31 ,  p  7,31 ,  p   ,  6,31p1,31  ,    P 

,  19,31p  5,31 P4,31 ,   P 2,31 ,  P  

,        14,31 ,  P 13,31 ,  P10,31  ,   P 

16,31   P  24,31P 18,31 ,  P 25,31 ,  P  

  15,31P 25,31 ,  P 23,31 ,  P 22,31 ,  P
 26,31 ,  P 18,31 ,  P,    17,31P,  

 38,31 ,  P,    1,31P 12,31 ,  P 11,31 ,  P

27,31 P28,31 ,   P40,31 ,   P39,31  ,   P 

3۰ 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

ها به عهده ما مربيان است )البته در حد  وظيفه تعمير دستگاه  ۱۵

 جزئي(.عيوب  

انجام تعميرات  

 ها جزيي دستگاه 

40,26p1,26 , ... ,  P 4۰ 

روز نگه دارم. از مطالعه و تحقيق  كنم كه خود را به سعي مي  ۱۶

 شوم.غافل نمي 

روزرساني  به 

اطالعات)مطالعه  

 و پژوهش( 

40,25p1,25 , ... ,  P 4۰ 

ه آموزشي به واحد مسئول تحويل  ليست خريد را در هر دور  ۱۷

 كنم.دهم و خريدهاي گذشته را پيگيري مي مي 

تحويل  

هاي  ليست 

 آموزشي 

پيگيري  

 خريدهاي گذشته 

40,15p1,15 , ... ,  P 4۰ 

هاي مربوط به حرفه و مهارت خود كسب  ها و صنف از شركت  ۱۸

ها  كنم از تجربيات اين دسته از شركت كنم. سعي مي اطالع مي 

 نهايت استفاده را ببرم.

الگوبرداري از  

ها و  شركت 

مؤسسات فعال  

 آموزشي 

16p  27 ,   P1 ,   P 7 ,  p 10 ,  p 14 ,  p 

5P 4P17 P34 P33 P28 P 
۱۲ 

العاده براي آموزش ويژه فراگيران  كاركردن و گذاشتن وقت فوق  ۱9

 سازي براي المپياد مهارت منظور آماده سال به   ۲۱زير 

برگزاري دوره  

آموزشي خاص  

فراگيران  ويژه  

 خاص 

 7,16 ,  p 10,16 ,  p 14,16 ,  p 16,16 ,  p

1,16P 
۵ 

اي و سازمان آشنا  وحرفه ا فني ها فراگيران را ب در خالل كالس  ۲۰

كنم بتوانم تصوير مثبت سازمان را به نمايش  كنم. سعي مي مي 

 بگذارم.

معرفي سازمان  

اي به  فني و حرفه 

 كارآموزان 

8,51 ,   P12,51 ,    P 11,51 ,  P1,51 ,   P

 31,51 ,  P 30,51 ,  P 29,51 ,  P 24,51 ,  P

 35,51 ,  P 34,51 ,  P,    33,51P 32,51 ,  P

39,51 ,  P 38,51 ,  P 37,51 ,  P 36,51 ,  P

30,51 P 28,51 ,  P 27,51 ,  P  40,51 ,  P

  25,51 ,  P 7,51 ,  P  3,51 ,  P  ,  

13,51P 2,51 ,  P   17,51 ,  P 

۲۶ 

ي سازنده را به سازمان انتقال  نظرات و پيشنهادها و انتقادها  ۲۱

 دهم.مي 

 

 

ها و  انتقال ديدگاه 

انتقادات و  

پيشنهادها به  

 مسئولين سازمان 

,    27,36P 15,36 ,  P7,36  ,   P 1,36 ,  P

19,36 P  3,36 ,  P  30,36 ,  P 28,36 ,  P

4,36 P10,36 ,   P13,36  ,  P 25,36 ,  P ,  

32,36  ,  P31,36 ,    P 5,36 ,  P ,   

36,36  ,  P35,36  ,  P34,36 ,   P 33,36 ,  P
 40,36 ,   P39,36 ,   P38,36 ,    P37,36 ,   P

 17,36 ,  P 14,36 ,  P9,36  ,   P 8,36 ,  P

16,36P 

۲۸ 

نام  پاسخگو باشم. اينکه چرا در كالس ثبت من بايد از هر لحاظ   ۲۲

كند. چرا غيبت زياد دارد؟ چرا درس  كرده است اما شركت نمي 

 فهمد؟ را نمي 

پاسخگويي در  

قبال عملکرد  

 كلي  فراگيران 

40,32p1,32, ... ,  P 4۰ 

من بايد پاسخگو در قبال انگيزه فراگير باشم. چرا اشتياق و عالقه   ۲3

 كند؟ دهد؟چرا پرخاشگري مي در كالس نشان نمي 

پاسخگويي در  

قبال انگيزه   

 فراگيران 

40,34p1,34 , ... ,  P 4۰ 

پاسخگويي در قبال اينکه چرا در آزمون عملي مردود شده   ۲4

 است؟چرا در آزمون شركت نکرده است؟ 

پاسخگويي در  

قبال عملکرد  

 ضعيف فراگيران 

40,33p1,33 , ... ,  P 4۰ 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

كنم اينکه كالس  دوره از شاگردانم نظرخواهي مي پس از پايان   ۲۵

 مفيد بوده است يا خير؟اگر خير چرا؟ 

دريافت بازخورد  

 از فراگيران 

40,3 5p1,35 , ... ,  P 4۰ 

 

۲۶ 
ها را بسط و گسترش  كنم در زمان تدريس، سرفصل سعي مي 

 كنم.هاي كمکي تدريس استفاده مي بدهم. از همه نوع شيوه 

ع  گيري از انوا بهره 

هاو  تکنيک 

هاي  روش 

 آموزشي 

10,17 ,   P 11,17 ,  P 19,17 ,  P1,17 ,   P

33,17 P    16,17 P 12,17 ,  P34,17 ,    P

25,17 ,P19,17  ,   P,    26,17P   27,17 P 
30,17P29,17 ,  P28,17 ,    P 

۱۵ 

تا حد ممکن از ديگر استادان و همکاران )مرتبط با رشته   ۲۷

كنم تا خروجي كالس  نظرخواهي مي آموزشي( مشورت و  

 بازدهي بيشتري داشته باشد.

گيري و  بهره 

الگوبرداري از  

تجربيات  

همکاران و اساتيد  

 فن 

40,47p1,47 , ... ,  P 

 

 

4۰ 

ساله در كرج برگزار  يد كه همه هاي آموزشي جد از تمام دوره  ۲۸

كنم و دوره  ها را بررسي مي شود اطالع دارم، اين دوره مي 

كنم و درخواست شركت  متناسب با مهارت خودم را انتخاب مي 

 دهم.در دوره را به رئيس مركز ارجاع مي 

كسب اطالع و  

شركت در  

هاي تربيت  دوره 

 مربي 

40,49p1,49 , ... ,  P 4۰ 

اي دارم كه در كرج برگزار  گاهي اوقات احتياج به آموزش دوره  ۲9

برگزاري اين دوره به واحد مربوطه  شود، بنابراين درخواست  نمي 

 را دادم.

درخواست  

هاي جديد  دوره 

به مسئولين  

 ربط ذي 

40,50p1,50 , ... ,  P 4۰ 

كنم، بخش دولتي، فعال نيست  در رشته آموزشي كه تدريس مي  3۰

ها در  هاي خصوصي، پيشرو هستند. آن ها و نمايندگي و شركت 

چشمگيري دارند. من تا حد  ها و فنون مهارت  ابزارها و روش 

 كنم.ها همکاري مي ممکن با اين نوع شركت 

همکاري و تعامل  

هاي  با شركت 

پيشرو آموزشي  

در راستاي ارتقاء  

هاي  مهارت 

 آموزشي 

1,48 P 5,48P8,48 P 14,48P 16,48P

2,48P 

۶ 

كنم بخش دولتي و  در رشته آموزشي كه من تدريس مي  3۱

ها و وضعيت اقتصادي، فعال نيست، در  تحريم خصوصي به دليل  

ها هم كار دشواري است. پس  روز كردن مهارت نتيجه امکان به 

مرزي و  روز شدن: خواندن مقاالت و بازديدهاي برون راههاي به 

 جويم.ها مدد مي هاست. كه در حد توانم از اين آيتم نمايشگاه 

انجام بازديدهاي  

مرزي و  برون 

شركت در  

 ا ه نمايشگاه 

3,24 ,   P14,24 ,   P18,24 ,   P 17,24 ,  P

5,24 ,   P4,24 ,    P 19,24 ,  P10,24 ,  P

8,24P7,24  ,P6,24 ,   P 

۱۱ 

برخي از فراگيران در تشخيص استعداد و مهارت خود دچار   3۲

كنيم رشته  اند، ما سعي مي گمراهي هستند و راه را اشتباه آمده 

نشان بدهيم. با اين كار، مسير  مورد مناسب وي را به شخص  

 ايم.شغلي مناسب را به او نشان داده 

ارائه مشورت  

شغلي به  

 فراگيران 

40,5p1,5 , ... ,  P 4۰ 

كنيم،  منظور آموزش در ابتداي دوره، طرح درس را طراحي مي به  33

ها و نوشتن محتواي دوره بر  بندي سرفصل كه شامل دسته 

 اساس ساعات هر روز است.

طراحي سرفصل  

و محتواي  

 آموزشي 

40,18p1,18 , ... ,  P 4۰ 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

شود. پر كردن  پس از پايان دوره نيز وظايف ما تمام نمي  34

شناسنامه آموزشي هر دوره از اقدامات آخر دوره است كه شامل  

 شود.جلسه دوره و ... مي ثبت و تکميل فرم صورت 

تکميل شناسنامه  

 آموزشي هر دوره 

40,19p1,19 , ... ,  P 4۰ 

ما بايد يک بازخورد از كالس بگيريم. آيا روش تدريس مؤثر و   3۵

مفيد بوده است؟ آيا فراگير با روش تدريس در كالس مشکلي  

 ." هاي من مؤثر واقع بوده است؟ اگر خير، چرا؟ ندارد؟ آيا آموزش 

دريافت بازخورد  

 از فراگيران 

40,35p1,35, ... ,  P 4۰ 

كنم كه بدانم آيا فراگير، موفق به  ها بررسي مي دوره بعد از اتمام   3۶

 ورود به بازار كارشده است.

رصد موفقيت  

 اشتغال فراگيران 

40,6p1,6 , ... ,  P 4۰ 

كنم. يک  داليل و موانع ورود به بازار كار فراگيران را بررسي مي  3۷

دهم؛ زيرا بسيار مهم  نوع ثبت و بررسي در ذهن خود انجام مي 

 فراگير بتواند استقالل شغلي داشته باشد.است كه  

تحليل عدم  

توفيق فراگيران  

 در اشتغال 

40,7p1,7 , ... ,  P 4۰ 

دهيم كه  انداز از حرفه و شغل را به كارجو نشان مي چشم ما يک   3۸

 يک شناسايي كامل از رشته داشته باشند.

ارائه يک  

انداز شغلي  چشم 

 به فراگير 

40,8p1,8 , ... ,  P 4۰ 

براي من مهم است كه فراگيران مشتاق، هيچ نوع مشکل   39

ها را شيوا و رسا بيان  آموزشي در كالس نداشته باشند، سرفصل 

 خوبي متوجه بحث بشوند.كنم تا شاگردانم به مي 

تدريس شيوا و  

رسا و گوياي  

هاي  دوره 

 آموزشي 

40,20p1,20 , ... ,  P 4۰ 

هاي  انگيزه دادن بيشتر كارجو در خالل درس از نمونه جهت   4۰

 كنم.واقعي استفاده مي 

گيري از  بهره 

استراتژي مطالعه  

 موردي آموزشي 

 16,21P12,21  P10,21 P 9,21P 7,21P

3,21P 

۶ 

طي دفعات زياد اتفاق افتاده است كه پس از پايان دوره، كارجو   4۱

 ام.كرده را به محل كار آشنا معرفي  

معرفي فراگيران  

 به بازار كار 

 25,9P16,9 P7,9 P 10,9P5,9 P2,9 P

24,9P 20,9P    25,9P 23,9P 22,9P
 11,9P 26,9P 18,9P 17,9P 15,9P

40,9 P 39,9P 38,9P 1,9P 12,9P

34,9P 33,9P 

۲3 

هاي موفق  هاي شغلي و نمونه هاي كاري، آسيب در كالس از بيمه  4۲

 كنم.هم صحبت مي 

ارائه مباحث  

فرادرسي  

)پرورشي،  

كارآفريني( به  

 فراگيران 

 7,43P5,43  P4,43  P12,43 P3,43 P

14,43 P 2,43P1,43 P9,43 P 8,43P

21,43 P20,43P18,43  P16,43 P

 25,43P 24,43P23,43  P22,43P

29,43 P28,43 P27,43 P26,4P

34,43P33,43    P32,43 P 31,43P30,4P 

۲۷ 

آخر آموزشي، استاندارد آموزشي را تعريف و معارفه  در روزهاي   43

 دهم.كنم و آن را با آموزش داده شده مطابقت مي مي 

حصول اطمينان  

از رعايت  

استانداردهاي  

 آموزشي 

40,37p1,37 , ... ,  P 4۰ 

اي و مزاياي آن مشاوره  وحرفه در طول دوره در مورد مدرک فني  44

 دهم.مي 

ارائه مشورت  

شغلي به  

 فراگيران 

40,10p1,10 , ... ,  P 4۰ 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

هاي فني و  ها را براي استفاده در نمايشگاه ها و پروژه طرح  4۵

 كنم.اي اجرايي مي حرفه 

گيري از  بهره 

دستاوردهاي  

هاي  كالس 

آموزشي براي  

شركت در  

 نمايشگاه 

 26,41P 25,41P17,P  18,41P  3,41P

 30,41P 29,41P 28,41P 27,41P
 34,41P 33,41P 32,41P31,4P

39,41P 38,41P 37,41P 36,41P35,4P  
40,41P 

۱9 

اي انجام  همکاري شايان توجه با مركز آزمون فني و حرفه  4۶

كنم. سؤاالت مرتبط با رشته را  دهم. آزمون عملي را اجرا مي مي 

 كنم.طراحي مي 

همکاري با مركز  

آزمون سازمان در  

طراحي سئوال و  

 اجراي آزمون 

40,,22p1,22 , ... ,  P 4۰ 

براي برگزاري آزمون و انتخاب سؤاالت نهايي، سؤاالت ديگر   4۷

 كنم.همکاران را بررسي مي 

تعامل با ساير  

همکاران در  

راستاي برگزاري  

 آزمون 

 26,47P 25,47P17,P  18,47P  3,47P
 30,47P 29,47P28,4P 27,47P

32,4P31,47P   35,47P 34,47P 33,47P

40,47P 39,47 P 38,47P 37,47P36,4P 

۱9 

اي، كتب مرجع، رفرنس و  براي سنجش آزمون فني وحرفه  4۸

كنم. سؤاالت را با استاندارد  سؤاالت ويژه و خاص را طراحي مي 

بندي با چارچوب بانک را  بندي و طبقه دهم، قالب مطابقت مي 

 دهم.دهم و در نهايت به سازمان ارائه مي انجام مي 

  طراحي سؤال و 

كمک به تدوين  

 بانک سئوال 

 25,38P17,P  18,38P  3,38P

 30,38P 29,38P28,38P 27,38P26,38P

31,38P . 34,38P 33,38P32,3P

36,38P35,3P .39,38 P 38,38P 37,38P

40,38P  

۱9 

دهم. مثاًل اگر  اي را انجام مي وحرفه هاي سيار فني آموزش  49

مناطق دورافتاده برگزار  اي را در روستاها يا  اي، دوره وحرفه فني 

 كند، وظيفه من آموزش در اين مناطق است.

تنوع مکاني در  

 رساني خدمت 

40,46p1,46, ... ,  P 4۰ 

ها و ادارات منعقد  اي قراردادهايي را با ارگان اگر فني و حرفه  ۵۰

ريزي براي آموزش و حضور در اين  كند، ما مربيان بايد برنامه 

 مناطق را، اجرا كنيم.

انجام وظيفه در  

 ها ساير ارگان 

 28,45P27,4P 26,45P 25,45P
 33,45P 32,45P31,45P 30,45P29,45P

 38,45P 37,45P 36,45P35,45P34,45P

40,45P 39,4 P 

۱۶ 

ا به هر يک از فراگيران ارائه  اي ر قبل از آموزش دوره، مشاوره  ۵۱

دهم. مشاوره در خصوص وضعيت كار اين مهارت، چه  مي 

هايي را براي موفق شدن در اين رشته بايد انجام دهند. به  تالش 

هايي نياز دارند. اصاًل آيا سمت اين رشته  ها و مهارت چه پتانسيل 

 اند اقدام صحيحي است يا خير؟ آمده 

ارائه مشاوره به  

 فراگيران 

40,42p1,42, ... ,  P 

 
4۰ 

اين مهارت سوق  ما مربيان در طول دوره، بايد فراگير را به سمت   ۵۲

بدهيم. كالً بايد فراگير را جذب كنيم. از هر تکنيک و مهارتي  

 براي نگهداشت آنان استفاده كنيم.

جذب و  

نگهداشت  

 كارآموز 

40,,11p1,11 , ... ,  P 

 

 

4۰ 

جوياني هستند كه فقط به فراگيري مهارت  در طول دوره مهارت  ۵3

دن در آزمون  جويان انگيزه شركت كر عالقه دارند، اين مهارت 

آخر دوره را ندارند. ما بايد به كارآموزان، انگيزه شركت در آزمون  

 دوره را بدهيم.

انگيزه دادن به  

فراگيران در  

راستاي شركت  

در آزمون پايان  

 دوره 

40,41p1,41 , ... ,  P 

 

 

 

4۰ 
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 متن مصاحبه 

 )مضمون( 

 کد 

 )وظايف جزئی( 

 فراوانی  شماره کد 

 

۵4 

مشاركت در   كنم.آوري مي هايي نظرسنجي را آخر دوره توزيع و جمع فرم 

برگزاري  

نظرسنجي پايان  

 دوره 

40,35p1,35 , ... ,  P 

 
4۰ 

كارشناسان و افراد خبره در حوزه تخصصي مهارت خود را   ۵۵

كنم. گاهي آنان را به  كنم. با آنان مشورت مي شناسايي مي 

 هاي خودمان و ...كنم به نمايشگاه سازمان دعوت مي 

برقراري ارتباط با  

 خبرگان 

29,52P 28,52P27,5P 26,52P 25,52P  
 33,52P 32,52P31,5P 30,52P

 38,52P 37,52P 36,52P35,52P34,52P

39,52P 

40,52P  

۱۶ 

كنم. با اينکه با انجام اين كار زمان  مقاالت التين را ترجمه مي  ۵۶

دهم اما به دليل عالقه و كنجکاوي اين كار  زيادي را از دست مي 

 كنم.را دنبال مي 

ترجمه و مطالعه  

 هاي مرتبط مقاله 

 29,40P 28,40P27,4P 26,40P 25,40P

33,4P 32,40P 31,40P 30,40P  
 37,40P 36,40P 35,40P34,40P

39,40P38,4P 

40,40P  

۱۶ 

يابي به منابع فارسي در رشته تدريس من راحت است، اما  دست  ۵۷

وجوي تخصصي و التين خير. اين كار، زمان زيادي را  در جست 

ريزي كاري خود، اين كار  كنم در برنامه گيرد. سعي مي از من مي 

 را انجام بدهم.

وجوي  جست 

تخصصي و  

مطالعه مطالب  

 مرتبط 

 29,39P 28,39P27,3P 26,39P 25,39P
 33,39P 32,39P31,3P 30,39P

 38,39P 37,39P 36,39P35,39P34,39P

39,39P 
40,39P  

۱۶ 

پيدا كنم. از متون  هاي تدريس اطالع  كنم از روش سعي مي  ۵۸

گيرم؛ زيرا در هر دوره فراگيران با يکديگر  روانشناسي كمک مي 

هاي سني متفاوتي قرار دارند، نيازها و عاليق  فرق دارند، در رده 

گوناگوني دارند. اين براي من مهم است كه بدانم با هر كدام از  

 فراگيران چه نوع سبک آموزشي را بايد داشته باشم.

و    آگاهي از فنون 

هاي مناسب  روش 

 تدريس 

 

 

 27,23P 26,23P25,2P  3,23P 17,23P
 32,23P 31,23P 30,23P29,23P28,23P

 36,23P 35,23P 34,23P 33,23P

38,23P 37,23P 

40,23P 39,23 P 

۱۶ 

دهم در حوزه هنر است. در تمامي  تدريسي كه من انجام مي  ۵9

عرضه كنم.  ام كه ماهيت هنر را به بشريت  ها سعي كرده دوره 

يعني روح و روان كارجو را صيقل بدهم. يک نوع آرامش روحي و  

رواني بگيرد؛ زيرا فراگيران من صرفأ جنبه اقتصادي مهارت را  

 كنند.دنبال نمي 

ارائه تدريس  

 صورت اقتضايي به 

 2,437P 26,43P25,4P  3,43P 17,43P

 31,43P 30,43P 29,43P 28,43P

33,43P32,4P 

38,43P 37,43P6,3P 35,43P 34,43P  

40,43P 39,43 P 

۱۸ 

 

۶۰ 

هاي روحي فراگيران را بشناسم. سنگ  كنم بيشتر جنبه سعي مي 

 صبور آنان باشم. آستانه صبر و تحمل خود را باال ببرم.

انجام روانشناسي  

 مخاطب 

 27,44P 26,44P25,4P 3,44P 17,44P

 31,44P 30,44P 29,44P28,44P

33,44P32,4P 

38,44P 37,44P36,P 35,44P 34,44P  

40,44P 39,44 P 

۱۸ 

بعضي از مردم يا كارآفرينان يا متخصصان فن اطالعي در مورد   ۶۱

دانند كه  ها حتي نمي اي ندارند. اكثر آن وحرفه سازمان فني 

هاي آموزشي ما رايگان است.در چنين شرايطي ايجاب  دوره 

 بشناسانيم.ها  كند كه سازمان و اهداف آن مي 

معرفي سازمان به  

متخصصان فن و  

 كارآفرينان 

17,P  1,55P 55           13,55P     

14,55P     P   31,55     P   25,55  40,55P 
۷ 

 
 شود. هاي مطرح در ادامه پاسخ داده مي پس از اين مرحله، به ديگر پرسش 

 اي چيست؟ وظايف اصلي مربيان فني و حرفه  -
 هايي دارند؟ ها و توانمندي كدام از وظايف خود نياز به چه شايستگي مربيان براي انجام هر   -

 اي چيست؟  و حرفه   نياز آموزشي مربيان فني  -
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پس از تدوين جدول مربوط به وظايف جزئي، گام بعدي در تکميل جدول ديکوم، تدوين وظايف اصلي است. براي  
جزئي و سپس وظايف اصلي مربوط به آن استخراج گردد    ها در روش ديکوم نيز نياز است تا ابتدا وظايف تعيين شايستگي 

ها را تعيين كرد. پس از مشخص شدن  ها، بتوان شايستگي شود و ماهيت آن تا بر مبناي آنچه در حقيقت انجام مي 
آمده از كدهاي اوليه حاصل  دست هاي به مقوله   4مربيان نيز بايد نيازهاي آموزشي تدوين گردد. در جدول  هاي  شايستگي 

 شود. ها مورد پااليش قرار گيرند و به سؤاالت مطرح شده، پاسخ داده مي ز مصاحبه ا 

 هاي آموزشی موردنياز هاي استخراجی و پودمان. وظايف مربيان و شايستگی4جدول 

 رديف 
 کدهاي اوليه 

 )وظايف فرعی(

 مفهوم 

 )وظايف اصلی( 
 نيازهاي آموزشی هاشايستگی

۱ 

 آزمونهمکاري با مركز  -

طراحي سؤال و كمک به   -

 تدوين بانک سؤال

همکاري با مركز آزمون در   -

 طراحي شغل

طراحي و 

 ريزي آزمونبرنامه

 ريزيتوانايي طراحي و برنامه -

ريزي داشتن مهارت در برنامه -

 آموزشي 

 دوره مديريت آزمون -
دوره كاربرد اطالعات در نظام   -

 ريزيبرنامه

۲ 

 

راستاي برگزاري تعامل در  -

 آزمون

 برگزاري آزمون عملي -

 هماهنگي آزمون عملي  -

مشاركت در 

 اجراي آزمون

توانايي برگزاري و اجراي 

 آزمون

دوره نحوه طراحي و اجراي  

 آزمون

3 

حصول اطمينان از رعايت  -

استانداردهاي آموزشي 

 ها دوره 

مشاركت در برگزاري   -

هاي نظرسنجي در پايان  فرم

 دوره 

دريافت بازخورد از   -

 فراگيران 

 ارزيابي دوره 

 توانايي ارزيابي دوره  -

 توانايي پرسش بدون قضاوت -

 هاي شهودي توانايي پرسش -

هاي چالشي توانايي پرسش -

هاي ها و راه كه به كشف ايده 

جديد از سوي فراگير منتهي  

 شود

هاي ارزيابي  آشنايي با تکنيک 

 هاي آموزشي اثربخشي دوره 

4 
گيري از فنون ارزيابي بهره 

 متنوع مانند آزمون و پروژه
 ارزيابي فراگير

توانايي ارزيابي يادگيري 

 فراگيران 

گيري و  دوره سنجش و اندازه 

 گيري فنون تصميم

۵ 

تنوع مکاني در  -

 رسانيخدمت

انجام وظيفه در ساير   -

 هاها و سازمان ارگان 

تنوع مکاني در 

 رسانيخدمت

پذيري در انعطاف توانايي 

 رسانيخدمت

 ارزيابي عملکرد  -
ريزي و ارزيابي راهبردهاي برنامه-

 آموزش

۶ 

 

 

 

همکاري و تعامل با  -

هاي پيش رو شركت

آموزشي در راستاي ارتقاي  

 هاي آموزشي مهارت 

هاي  الگوبرداري از شركت-

 فعال

الگوبرداري از 

 تجربيات برتر

 

توانايي بهبود تدريس از   -

 مدارک و شواهد علميطريق 

دانستن روش كسب كمک و   -

 مشاوره افراد متخصص 

آوري و سازگاري  دوره تاب -

 پذيري( )انعطاف 
دوره تکريم ارباب رجوع و دوره   -

 اصول مشتري 
 دوره متقاعدسازي  -
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 رديف 
 کدهاي اوليه 

 )وظايف فرعی(

 مفهوم 

 )وظايف اصلی( 
 نيازهاي آموزشی هاشايستگی

۷ 
 روزرساني اطالعات به -

 هاي مرتبطمطالعه مقاله -
 مطالعه و پژوهش

 العمر توانايي يادگيري مادام  -

گيري از نتايج  توانايي بهره  -

 تحقيق 

 ها كنجکاوي در مورد تازه  -

استفاده از محتواي پايگاه   -

 اينترنتي

دوره آموزشي برقراري ارتباط 

 مؤثر با محيط 

۸ 

گيري از انواع  بهره  -

 هاي آموزشي روش

گيري از استراتژي  بهره -

 مطالعه موردي

تسلط بر روي  

 فنون تدريس 

 

 

داري و كالستوانايي  -

 هاي تدريس شيوه 

توانايي بيان مطالب به زبان   -

 روشن

 داشتن تفکر تحليلي  -

هاي استفاده كامل از ظرفيت -

 ذهني 
دوره آموزشي شناسايي و  -

 دستيابي به منابع
هاي  دوره چگونگي تدوين طرح -

 پژوهشي

9 

 انداز شغلي ارائه چشم -

 ارائه مشورت شغلي  -

 بازار كار تشريح شرايط  -

كمک و مساعدت به  -

 اشتغال

مساعدت به 

 اشتغال فراگيران 

 

 

 

 مساعدت به اشتغال فراگيران  -

هاي  بازشناسي توانايي  -

 سازماني 

هوشياري درباره آخرين  -

روندها و تغييرات محيط كسب  

 و كار

توانايي ايجاد ارتباط مؤثر با  -

 صاحبان مشاغل 

 آشنايي با فنون تدريس 

۱۰ 

ها، انتقادات و انتقال ديدگاه 

پيشنهادها به مسئولين  

 سازمان 

انتقاد و پيشنهاد 

 سازمان 

داشتن توانايي كالمي براي   -

انتقال مفاهيم و رفتار و تعامل  

 محترمانه 

 تطبيق آموزش با نيازها  -

 برخورداري از هوش هيجاني  -

هاي آگاهي از چارچوب -

 قانوني

دوره كارآفريني، اقتصاد   -

مقاومتي و تصويرپردازي و  

 پردازي ايده 
آشنايي با قانون كار،  -

 اجتماعي، قراردادها تأمين

۱۱ 

سازي روحي و رواني آماده  -

 فراگير 

 جذب و نگهداشت كارآموز -

انگيزه دادن به فراگيران در  -

راستاي شركت در آزمون 

 پايان دوره 

 گري آموزشمربي

 گري آموزشيمربي -

ها و رفتارها، نگرشترويج -

هاي مثبت در بين  ارزش 

 فراگيران 

 اصالح نظام اداري  -
 منشور حقوق شهروندي -
 دهي اصول و مباني سازمان -

 مديريت دسترسي -
هاي اداري و دانش در زمينه -

 دفتري

۱۲ 

 

 پيگيري خريدهاي گذشته -

برآورد كردن مواد مصرفي   -

 ها دوره 

انجام تعميرات جزيي   -

 دستگاه 

تأمين و نگهداري 

 ملزومات 

 مديريت تأمين و تداركات  -

 اقتصاد و دانش مالي -

توانايي محاسبه قيمت تمام  -

 شده 

 توانايي استفاده از آمار -

گري آموزشي، هاي مربيدوره 

اي، انگيزش در كار، اخالق حرفه

مديريت بحران، مسيريابي 

 موفقيت 
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 رديف 
 کدهاي اوليه 

 )وظايف فرعی(

 مفهوم 

 )وظايف اصلی( 
 نيازهاي آموزشی هاشايستگی

۱3 

پاسخگويي در قبال عملکرد 

 ا انگيزه فراگيران ضعيف و ي

 

 پاسخگو بودن

 توانايي پاسخگو بودن -

دوره بيان شفاهي، تمركز   -

شنيداري و درک مطلب  

 شنيداري 

توانايي بيان نگرش مثبت و   -

 انتظارات 

درک مقاومت ديگران در  -

 برابر تغيير 

 توانايي فعاليت گروهي -

 دوره محاسبه قيمت تمام شده -
 مديريت استراتژيک -
ريزي و  تلفيق بودجه  -

 ريزيبرنامه
 دوره آمار موضوعي -

۱4 

سازي فضاي آموزشي  آماده 

 كالس

 

 مديريت كالس

 

توانايي مديريت و  -

 دهي كالس سازمان 

توانايي در تحليل و حل   -

 مشکالت

 معلولي  -بازشناسي علت -

 بخشيتوانايي اولويت -

دهي مؤثر فضاي  سازمان -

 فيزيکي

 آيين سخنوريدوره فن بيان و  -
 دوره مديريت تحول  -

 دوره مديريت مشاركتي -

۱۵ 
كنترل كردن ايمني و  

 بهداشت كارگاه 

كنترل ايمني و  

 بهداشت كارگاه 

توانايي نظارت بر ايمني و 

 بهداشت كارگاه 

توانايي حفاظت و نگهداري  

 مواد

دوره رفاه فيزيکي كار،  

 ريزي، نظارت و كنترل، برنامه
 گيري قضاوت و تصميم

۱۶ 

رساني روزتوسعه و به -

 ها سرفصل

 طراحي سرفصل آموزشي-

تهيه و تدوين  

 سرفصل آموزشي

 

توانايي تهيه و تدوين 

 ها سرفصل

دوره حفاظت و نگهداري مواد،  

بهداشت عمومي در محيط كار، 

هاي  هاي اوليه و فوريتكمک

 پزشکي،
يابي شبکه  مديريت و عيب

زيست و دولت  )دستگاه(، محيط

 سبز

۱۷ 

 

 هاي جديد معرفي رشته -

هاي جديد درخواست دوره  -

 ربطبه مسئولين ذي

 هاتوسعه رشته

هاي بازار آگاهي از رشته -

 محور

تشخيص وضعيت كسب و   -

 كار آينده 

هاي تدوين دوره تکنيک

 هاي آموزشي سرفصل

۱۸ 

 

 ارائه مشاوره به فراگيران 

 

مشاور و راهنما  

 بودن

 مهارت روانشناسي

 

پژوهي و ارزيابي  دوره مباني آينده 

 محيط

 برقراري ارتباط با خبرگان  ۱9
برقراري ارتباط با 

 خبرگان
 ها شناخت تمام منابع و شاخص

دوره روانشناسي، پول و  

آفريني، تحليل متقابل  ثروت

شناسي، فردي و اجتماعي، جامعه

 شناسي خانواده آسيب
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 رديف 
 کدهاي اوليه 

 )وظايف فرعی(

 مفهوم 

 )وظايف اصلی( 
 نيازهاي آموزشی هاشايستگی

۲۰ 
مرزي و بازديدهاي برون

 ها نمايشگاه شركت در 
 توسعه ارتباطات 

 توانايي توسعه ارتباطات بيروني

 هاي ارتباطي مهارت
 هاي اطالعاتي دوره بانک

۲۱ 

برگزاري دوره آموزشي -

 خاص

صورت  ارائه تدريس به-

 اقتضايي 

-برگزاري كالس

 العاده هاي فوق

 

ها و  شناخت اقتضائات، ظرفيت

كارگيري ظرفيت دوره  توان به

 براي نيل به اهداف 

 هاي ارتباطاتي دوره مهارت

 

۲۲ 

 معرفي سازمان به كارآموزان

معرفي سازمان به  

 متخصصان 

 دوره توانمندسازي فکري و عملي  شناخت سازمان و رسالت آن معرفي سازمان

۲3 

 

 معرفي ابزار جديد -

هاي تئوريک  طراحي پروژه  -

 هاو عملي ويژه دوره 

معرفي ابزارها و  

هاي  توليد مدل

 جديد 

شناخت نوآوري تخصصي  -

پردازي، ابتکار و توانايي ايده 

استدالل قياسي،  

 سازينويسي و مدلفهرست

ليست  استفاده از چک -

 عنوان راهنماي آن  كار به

 اصول و مباني سازمان

 

 هاي نگارندگان(  )منبع: يافته 
 

هاي مفصل و  براي استخراج وظايف يک شغل، بهترين منبع، صاحبان آن مشاغل هستند. در همين راستا مصاحبه 
هاي  كنيد در ستون مربوط به پودمان گونه كه مالحظه مي وظيفه حاصل گرديد. همان   ۲3مفيدي به عمل آمد و مجموعًا  

ها استخراج شد. بنا بر نتايج، بيشترين مضامين در مقوله  آموزشي براي مربيان بر مبناي مصاحبه دوره    ۱۱۰آموزشي،  
 دانش و قابليت قرار داشت.  

اي، عمده توانايي  توان اين نکته را بيان كرد كه به دليل ماهيت سازمان فني و حرفه با توجه به نتايج حاصل مي 
هايي  ترين استراتژي يادگيري و خلق موقعيت در عرصه ها، اجراي مناسب پروژه سازي  پردازي، مدل موردنياز مربيان، ايده 

 همچون آموزش، پژوهش، اشتغال و مشاوره است.   

 

 گيریبحث و نتيجه 
ها زماني  ترين مسائل و تصميمات است. سازمان ترين افراد در هر شغل، يکي از مهم كارگماري شايسته انتخاب و به 
توان به اهداف  آفرين است كه با توسل به آن مي سريع بياموزند. آموزش، ابزاري سازنده و تحول كنند كه  موفق عمل مي 

ترين عامل  سازماني دست يافت و بر عملکرد آنان تأثير گذاشت. مربيان در آموزش و پرورش، نقش كليدي دارند. مهم 
افتد؛ لذا به كار گماردن تواناترين و  مي   هايي است كه ميان مربيان و فراگيرندگان اتفاق كيفيت نيز، كنش و واكنش 

افراد براي حرفه شايسته  اساسي   ترين  ارائه برنامه معلمي،  هاي تربيت مربي و  ترين مسئله است و مهم در اين زمينه، 
هاي خويش را در طول دوران  هاي ضمن خدمت است تا براي مربيان، اين فرصت پيش آيد تا دانش و مهارت آموزش 

 دهند.  خدمت افزايش  
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اي انجام شد. در اين راستا ابتدا وظايف  و حرفه   ف نيازسنجي آموزشي مربيان فني اين تحقيق با هد   ، بر همين اساس 
وظيفه فرعي به شرح زير را شناسايي    ۲3اي شناسايي گرديد. مربيان براي پاسخ به اين پرسش،  و حرفه   فرعي مربيان فني 

ها،  ريزي، مشاركت در برگزاري و اجراي آزمون دوره آموزشي، طراحي و برنامه اند كه شامل: تهيه و تدوين سرفصل  كرده 
ها و فنون تدريس، مديريت كالس )فضا و اقالم و ...(، الگوبرداري از تجربيات  ارزيابي دوره، ارزيابي فراگير، تسلط بر روش 

ها، انتقادات و پيشنهادها به مسئوالن  گاه برتر، مطالعه و پژوهش، پاسخگو بودن، مساعدت به اشتغال فراگيران، انتقال ديد 
ها،  هاي آموزشي، كنترل كردن ايمني و بهداشت كارگاه، توسعه رشته گري آموزش، مديريت خريد اقالم دوره سازمان، مربي 

رفي  العاده، مع هاي فوق مشاور و راهنما بودن، برقراري ارتباط با خبرگان، توسعه ارتباطات خارج از استان، برگزاري كالس 
 هاي جديد است.  سازمان و معرفي ابزارها و مدل 

شده در  هاي انجام اي تعيين گرديد كه با توجه به نظرات و مصاحبه در گام بعدي، وظايف اصلي مربيان فني و حرفه 
اي  حرفه   و   اي است كه كليه مربيان فني اين پژوهش، تنها يک وظيفه اصلي آموزش شناسايي شد. »آموزش«، وظيفه 

ها مطابق با نياز بازار كار؛  هاي موظفي و آموزش مهارت اند. آموزش مهارت درصد آنان( به آن اذعان كرده   ۱۰۰)يعني  
نفر از مربيان به عبارت »آموزش    ۱4ها عنوان شده است.  همگي مفاهيمي هستند كه در اين زمينه در برخي از مصاحبه 

 اند.  اشاره كرده ساعت در هفته«    3۰ها و فنون طي  مهارت 
اين  براي  ادامه  به چه شايستگي در  از وظايف خود  انجام دادن هر كدام  براي  ها و  كه مشخص شود كه مربيان 

با خبرگان و مربيان استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه بيشترين مضامين در مقوله    هايي نياز دارند از مصاحبه توانمندي 
طور خاص براي عمل به وظايفشان بايد دانش بااليي داشته  ي و در اين پژوهش به طوركل دانش قرار داشت. مربيان به 

هاي دانشي و در واقع به يک نوع  شدت به مهارت باشند؛ زيرا انجام وظيفه ايشان در شرايط كنوني اقتصادي و اجتماعي به 
زنجيره دانش، مديريت دانش، نکات    مزيت رقابتي در دانش نيازمند است. اين شغل، فعاليت و پويايي و ارتباط مستمر با 

طلبد. همچنين مربيان بايد با عمده مفاهيم مديريت آموزشي، كارآفريني  موفقيت، الگوبرداري و الگوسازي را مي   كليدي 
گذاران  و تجارت الکترونيکي آشنا باشند تا عالوه بر استفاده از كاربردهاي آن، زبان و فهم مشتركي را با مديران و سياست 

هاي صورت گرفته،  هاي ارتباطي است؛ زيرا بنا بر مصاحبه حوزه برقرار كنند. البته در قسمت مهارت، تأكيد بر مهارت   اين 
رو  هاي ارتباطي است مانند ارتباط با فراگيران، مديران و ديگر مربيان. ازاين هاي اين شغل، فعاليت قسمت مهمي از فعاليت 
وگو، متقاعدسازي و قدرت بيان و ... در  سازي، شنود مؤثر، مذاكره و گفت د تيم هاي ارتباطي مانن ايجاد و تقويت مهارت 

هايي  پردازي از توانايي پردازي و مدل گري، تمركز شنيداري، ايده اولويت نيازهاي آموزشي است. در قسمت توانايي نيز مربي 
 مورد نياز اين مربيان است.  

طور خالصه در بخش دانش، مربي نيازمند  اي تعيين شد كه به و حرفه   در نهايت، نيازهاي آموزشي مربيان فني 
يادگيري و كسب اطالعات در آموزش، تدريس، بازار و ابعاد آن در هر عرصه است تا بتواند فراگير را جذب و انگيزه الزم  

وزشي، مدنظر  اي كه بايد در بحث نيازسنجي آم را در وي ايجاد كند تا به اشتغال مناسب يکايک آنان كمک كند. نکته 
قرار گيرد اين است كه آموزش، زماني در سازمان مؤثر است كه نقصي در دانش، مهارت يا توانايي افراد مورد نظر وجود  

خوبي تحليل كرد و پس از اطمينان  هاي آموزشي ابتدا بايد مشکالت و كمبودها را به داشته باشد. لذا قبل از تجويز دوره 
توان به نيازسنجي آموزشي كه گام اول فرايند آموزش است روي آورد؛ همان طور  ، مي هاي موردنياز شغل از شايستگي 

 مهم اشاره داشتند.    نيز به اين   ( ۲۰۱۷و همکاران،    ي ت ي ت ي اش ) كه  
اي، آموزش  حرفه توان در مورد نتايج حاصله، بيان كرد اين است كه عمده وظايف سازمان فني و  اي كه مي نکته 
ها و فنون  روزترين روش هاي مهارتي و دانشي است. در واقع مربيان اين سازمان بايد توانايي باال در انتخاب به شايستگي 

هاي نوين تشويق و ترغيب  ارزشيابي، كنترل و بازخورد آموزشي و پيشرفت تحصيلي، شيوه  ها و ابزارهاي تدريس، شيوه 
هاي الزم، بعد دانش  شناسي تربيتي و رشد را داشته باشند. از همين رو از بين شايستگي يکايک فراگيران و آشنايي با روان 

  ( ۲۰۱۸و همکاران،    ث ي اسک ) از نظر  تر است.  نگ ها از يک سو و مهارت ارتباطي از سوي ديگر براي اين شغل پر ر و مهارت 
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هاي آموزشي بايد با رويکرد  اي برخوردار هستند. لذا بر اساس اين پژوهش، دوره ها از اهميت ويژه نيز اين نوع مهارت 
   هاي دانشي و ارتباطي ايشان باشد. تقويت مهارت 

هاي الزم )دانش، مهارت و  اي تدوين شود كه شايستگي گونه هاي آموزشي به شود برنامه مي طور كلي پيشنهاد  به 
هاي متفاوت زندگي، اجتماعي و شغلي ايجاد و تقويت كند. با توجه  ها( را در مربيان براي موفقيت آنان در موقعيت نگرش 

هاي يادگيري در  محيط   جه بيشتر به طراحي شود با تو نگر يادگيري نيز پيشنهاد مي هاي كل به تحقيقات پيشين و مدل 
محوري در محيط،  هاي غيررسمي )يعني عواملي مانند فعال بودن فراگير در حين يادگيري، بودن مسئله عصر آموزش 

هاي واقعي(، يادگيري عميق  استفاده از منابع كمکي بيشتر مانند بروشورهاي اطالعاتي و قرار دادن يادگيري در زمينه 
با حضور فعال    شود پيشنهاد مي   ( ۲۰۱۵و همکاران،    النه ي س ) به تحقيق  ر محيط كاري ايجاد شود. با توجه  فراگيران د 

وار  ، استفاده از منابع متنوع، عدم اجبار به حفظ طوطي هاي اصيل تکاليف فراگيران در فرايند يادگيري، طراحي بسته 
اي  فه آموزي در آموزش فني و حر هاي مهارت سوي اثربخشي آموزش مطالب و عدم الزام به نوشتن، بتوان هر چه بيشتر به 

 حركت كرد.  
ترين اين  هايي هم مواجه بوده است. مهم ها و محدوديت هاي اصيل با دشواري طوركلي اين پژوهش در كنار يافته به 

ها  رو فرايند مصاحبه خألها عبارت است از كمبود اسناد باالدستي سازمان كه تعريف وظايف را دشوار كرده بود. از اين  
گير و طوالني شدن هر مصاحبه شد. ديگر اين كه پژوهش در  استخراج اطالعات بود و اين، موجب وقت ترين منبع  اصلي 
هاي پژوهش،  ها تعميم داد. لذا از جمله محدوديت توان نتايج آن را به همه زمان زمان خاص انجام شده است و نمي يک 

گري با استفاده از الگوي ديکوم فقط به  ربي هاي خاص م مقطعي بودن آن است. در اين تحقيق براي شناسايي شايستگي 
ها متربيان،  ترين آن نفعان زيادي دخيل هستند كه مهم گري، ذي كه در بحث مربي ديدگاه مربيان توجه شد. درصورتي 

  هاي شان را بيان كنند و با توجه به اين نيازها شايستگي توانند نيازهاي واقعي كارآفرينان يا فراگيرندگان هستند كه مي 
 مناسب با آن در مربيان پرورش داده شود.  

هاي پرورش  ها و مدل شناسايي نيازهاي آموزشي مربيان از زبان متربيان يا فراگيرندگان، شناسايي بهترين روش 
حرفه مربي  و  فني  مربيان  توانمندي  بر  مؤثر  عوامل  بررسي  شايستگي گري،  اجراي  در  حرفه اي  انجام  هاي  و  اي 

هاي  سويي مهارت منظور هم المللي به اي، ملي و بين مستمر با در نظر گرفتن نيازهاي منطقه   هاي جامع و نيازسنجي 
 فراگرفته با نيازهاي اساسي جامعه و بازار كار و صنعت از پيشنهادهاي پژوهشي در اين حوزه است. 
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