بررسی فرایندهای یاددهی -یادگيری در آموزشهای
فنی و حرفهای
عليرضا ذاکری ،9رسول کرد نوقابی 2و مسعود صدراالشرافی

0

چکيده :پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایندهای یاددهی -یادگيری در آموزشهای فنی و حرفهای در استان همددان اناداگ گرفدت
فرایند یاد دهی -یادگيری دارای سه بخش اصلی آموزش ،یادگيری ،و ارزشيابی است این سه بخش به منظدور در

صدحيا از فرایندد

یاددهی -یادگيری باید مورد بررسی قرار گيرند در این پژوهش با عنایت به این موارد  93سؤال پژوهشی تعریف شدد کده سدکا کي دی
آموزش ،یادگيری ،و ارزشيابی را به شکل کلی و با ت کيک متغيرهای جنسيت ،سکا مربی ،درجه مهارت شغلی کارآموز و رشته تحصيلی
در آموزشگاههای فنی و حرفهای پوشش دادند برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش دو ابزار آماده شد یکی پرسشنامه کي يت آموزش و
دیگری فرگ نظرخواهی که نقاط قوت و ضعف آموزش ،یادگيری و ارزشيابی در آموزشگاههای فنی و حرفهای مورد ارزیابی قدرار گرفدت
مخاطبان این فرگ کارآموزان ،مربيان ،و مدیران و مسئولين آموزشگاههای فنی و حرفه ای بودند ابزارهای پژوهش روی  243کارآموز93 ،
مربی و  03مدیر یا مسئول آموزشگاه فنی و حرفهای ،که با است اده از روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند ،اجرا شد عدووه
بر این ،معدل کل کارآموزان آموزش دیده به همراه نمره کتبی و عملی آنان دریافت شد تازیه و تحليل دادههای حاصل ،نتایج زیر را در
مورد کي يت فرایند یاددهی -یادگيری در آموزشگاههای فنی و حرفهای استان به دست داد :سکا کي ی آموزش در آموزشگاههای فنی و
حرفه ای استان به طور کلی از خوب تا بسيار خوب ارزیابی شده است کارآموزان ميزان رعایت اصول آموزشی را توسط مربيان بين زیاد تا
خيلی زیاد ارزیابی کرده اند سکا یادگيری کارآموزان آموزش دیده در آموزشگاههای فنی و حرفهای باالتر از متوسدط اسدت مربيدان،
مدیران و مسئولين نيز از وضعيت یادگيری کارآموزان ابراز رضایت کرده اند کي يت ارزشيابی در آموزشگاههای فنی و حرفهای حددود
متوسط ارزیابی شده است در مقایسه با سایر بخشهای فرایند یاددهی -یادگيری بخش ارزشيابی در نظر خواهیهدا و بده خصدور در
آموزشگاههای دخترانه نمره کمتری به دست آورده است

کلمات کليدی :فرایند یاددهی -یادگیری ،ارزشیابی ،آموزشهای فنی و حرفهای

 -1مقدمه
در سالهای اخیر در بین اقتصاددانان عالقه زیادی بهه بحه
آموزش و سرمایه انسانی ایجاد شده است و این مسأله اکنون
به عنوان مدل سهرمایه انسهانی محهرس اسهت  .]1محالعها
بانک جهانی نمایانگر رابحه میان جنبهههای متتلهت توسهعه
نیروی انسانی و رشد اقتصادی است  .]2در تقویم آموزشهی
سازمان فنی و حرفهای کشور سال  1331بهه منوهور تهأمین
نیازهای آموزشی جامعه ،سیاستها و اسهتراتییههایی بهرای
بهبود کارآیی نوام آموزشی ارائه شده که اولین و مهمترین
تاریخ دریافت مقاله  ، 91/30/91تاریخ تصویب نهایی 91/30/99
 1مدرس  ،گروه بهداشت و محیط زیست ،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی
 2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه
بوعلی سینا همدان

آنها ارتقاء کیفیت آموزشهاست؛ بنابراین پرداختن به فراینهد
یاددهی -یادگیری امهری قابهب بررسهی در تمهام نوهامههای
آموزشی از جمله سازمان آموزش فنی -حرفهای است.
فرایند یاددهی -یادگیری عبار است از فراینهدی کهه بهین
مربی و کارآموزان به منوور افزایش دانش و مهار های فنی
و حرفهای جریان مییابد .کیفیت این فرایند وضعیت محلوب
آموزش است که در آن پدیده یادگیری در کهارآموزان اتفها
میافتد و مربی خود را برای رعایت شرایط اثر بتش یاددهی
موظت میداند  .]3این فرایند بها آمهوزش معلهم آ هاز و بهه
یادگیری شاگرد منتهی میشود و به کمهک ارزشهیابی مهورد
بازبینی قرار می گیرد .بنابراین سهه عنصهر ایهلی کهه بهرای
بررسی کامب فرایند یاددهی -یادگیری در هر نوام آموزشهی

 3استادیار  ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
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علیرضا ذاکری و همکاران

باید محالعه شود عبارتند از :نوع آموزش؛ سهح یهادگیری و
کیفیت ارزشیابی.

کارآموزان و تصمیم گیهری و اقهدام عملهی در مهورد پدیهده
مورد بررسی تعریت کرد .ارزشیابی به عنهوان یکهی از ارکهان

منوور از آموزش ،1مجموعه فعالیتها و تهدابیری اسهت کهه
توسط معلم و یادگیرنده اجرا می شود و هدف آن کمهک بهه
یادگیرنده بهرای یهادگیری بهتهر محالهس درسهی اسهت .]4
بههراون 2و اتکیههن  3آمههوزش را بههه عنههوان «فههراهم آوردن
فریتهایی برای اینکه دانشآمهوزان یهاد بگیرنهد» تعریهت
کردهاند .به عبار دیگر ،فعالیهتههایی کهه بهه قصهد آسهان
کردن یادگیری در دانشآموزان برای معلهم و دانهشآمهوز در
نور گرفته میشود آموزش نام دارد .]5
بتههش دوم فراینههد یههاددهی -یههادگیری میههزان یههادگیری
کارآموزان است .به منوور برقراری پیوند بین نوام آموزشهی،

ایههلی فراینههد یهاددهی -ی هادگیری شاخصههی بههرای توانههایی
آموزشهای اجرا شده و مهار کسس شده فهراهم مهیآورد.
میزان مهار کارآموزان را میتوان با آزمونههای عملکهردی
ارزشیابی نمود .بنا به تعریت ،آزمونهای عملکردی با مهار
سر و کار دارند ،مهار در استفاده از فراینهدها و شهیوهههای
اجرایی ،و نیز مهار در تولید فهراوردههها  .]3آزمهونههای
عملکههردی آن دسههته از وسههایب انههدازهگیههری هسههتند کههه
میکوشند تا بسنجند چگونه کسی میتوانهد کهاری را انجهام
دهد .]7
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ایران وابسته بهه وزار

کارآموزی و بازار کار ،تدارک و تمرکز بر یادگیری کار -محور
در سح وسیعی مورد توجه بیشتر دول اروپایی قهرار گرفتهه
است .در واقع ایهن نهوع یهادگیری بهه منزلهه نهوعی فعالیهت
برنامه ریزی شده است که از کار هم به عنوان هدف ،ههم بهه
عنوان وسیله و هم به عنوان زمینه یادگیری استفاده میکند.
چنین مکانیزمی ،که در کانون آن «کار» قهرار گرفتهه اسهت،
در کشورهای توسعه یافته سبس ارتباط بسیار نزدیکهی بهین
مدارس و محیطهای واقعی کار شهده اسهت و کهارآموزان در
فرایندی کامالً محسوس با درک حقایق مهرتبط بها مشها ب،
آن گونهه پههرورش مهییابنههد کهه تههأمین کننهده انتوارهههای

کار و امور اجتماعی ،متولی امر آموزش فنی و حرفههای یهر
رسمی است .به علت چالشهای اعتبهاری ،مهالی ،و دریافهت
اعتبارا بر اساس آموزش نفر -دوره سعی اولیهه سهازمان در
افزایش تعداد دورههای اجرایی بوده است .اما به علت کاهش
کیفی دورههای آموزشی ،استهالک تجهیزا  ،نیروی انسهانی
و با توجه به برنامه توسعه سوم از سیاستگذاریههای انجهام
شده در اجالس برگزار شده در شههرهای ایهفهان ،مشههد و
بندرعباس استراتیی ایلی سازمان بهه یهور پهنل ضهلعی
تبیین گردیهد .ایهن اسهتراتیی در پهنل محهور فعالیهتههای
سازمان را بر اساس رویکرد جدید طراحی کرده است کهه بها

کارفرمایان باشد.
الگوی بسیار مناسس و کارآمد چنین رویکردی را میتوان در
نوام آموزش متوسهحه و آمهوزش فنهی حرفههای بسهیاری از
کشههورهای اروپههایی متصویههاً آلمههان ،سههوئد ،و دانمههارک
مشاهده کرد .بیشتر این کشورها بهه نتیجهه رسهیدهانهد کهه
سرمایهگذاری در آموزش و پرورش متصویاً در آموزشهای
فنههی حرفهههای اقههدامی عقالیههی ،راهبههردی و حیههاتی بههرای
تضمین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار آینده است و
از طرف دیگر دسترسی به چنین آموزشههایی جهزء حقهو
شهروندی همه دانشآموزان و کارگران محسوب مهی گهردد؛
لذا نباید کسی را در برخورداری از چنین حقی و مزایهای آن
مورد فلت قرار داد .]1
بتههش سههوم فراینههد یههاددهی -یههادگیری ارزشهههیابی از
آموختههای کارآموزان است .ارزشیابی را بایهد فراینهد جمهع
آوری مههنوم و هههدف دار اطالعهها بههرای قضههاو در مههورد

اجرای آن در مسیر چشم انداز بیست ساله نوام آموزشههای
فنی و حرفهای به سوی کیفیت آموزش پیش خواههد رفهت.
این پنل محور عبارتنهد از :مشهارکتههای مردمهی و تقویهت
بتش خصویی در توسعه ،بهبود کارایی خارجی نوام ،امهور
پیوهشههی ،منههابع انسههانی ،و فنههاوری اطالعهها و ارتباطهها .
پههیوهشهههای انجههام شههده در خصههو فراینههد یههاددهی-
یادگیری در آموزشگاههای فنی حرفهای نشهان دادهانهد کهه
کیفیت این فرایند نه تنها بر یادگیری کارآموزان مهثثر اسهت
بلکه بر وضعیت اشتغال آنان و متغیرهای مرتبط بها آن په
از اتمههام دوره آموزشههی تأثیرگههذار اسههت .قههدیمی مقههدم در
پیوهشههی بهها عنههوان «بررسههی وضههعیت اشههتغال کههارآموزان
آموزش دیده سالهای  1371-77در مراکهز آمهوزش فنهی و
حرفهای استان خراسان» به ایهن نتیجهه رسهید کهه کیفیهت
آموزش به طور متوسط بهه انهدازه  % 44بهر میهزان افهزایش
دستمزد % 14 ،بر میزان افزایش سرعت انجام کار و  % 74بر
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بررسی فرایندهای یاددهی -یادگیری ...

میزان افزایش سرعت فراگیری مهار های شغلی تهأثیر دارد
 .]3بنابراین کارآموزانی که آموزش آنان از کیفیهت بهاتتری
برخوردار بوده است په از اتمهام دوره ،مشها لی بها درآمهد
بیشتر به دست آوردهاند ،مهار ها را بها سهرعت بهاتتر اجهرا
کرده و بهتر توانستهاند یادگیری خود را گسهترش دهنهد .در
تحقیق دیگری که با عنوان «بررسی وضعیت اشتغال آموزش
دیدگان سازمان آمهوزش فنهی و حرفهه ای و بهرآورد الگهوی
عوامب مثثر بر آن (بررسی میدانی شهر تهران)» انجهام شهده
است شاخصهای مثثر بر اشهتغال آمهوزش دیهدگان فنهی و
حرفهای و شد و جهت تأثیر آنها بهه تفکیهک جنسهیت بها
استفاده از الگوی اقتصاد سنجی لوجیت مهورد بررسهی قهرار
گرفته اسهت  .]9نتهایل ایهن تحقیهق نشهان مهیدههد کهه
شاخصهای سح تحصیال  ،سن ،تأهب ،و نمهره آزمهون بهر
اشتغال مردان اثر مثبت دارد .همچنهین شهاخصههای نمهره
آزمون و حرفهههای آموزشهی کهه ا لهس مربهوط بهه بتهش
خدما است بر اشتغال زنان اثر مثبهت دارد .امها در بهرآورد
کب نمونه آماری ،شاخص جنسیت هیچ تهأثیری بهر اشهتغال
نداشته به همین دلیب تفاو معناداری بهین میهزان بیکهاری
زنان و مردان وجود ندارد.
آنچه که فرایند یاددهی -یادگیری را در آموزشههای فنهی و
حرفهای حساس میکند ،تأکید این آموزشهها بهر یهادگیری
مهار ها و فنون انجام کارها و حرفهها اسهت .روش یهحی
برای دستیابی به چنین اهدافی مسلماً با روشهای مرسهوم
در مدارس و حتی دانشگاهها ،کهه بیشهتر آمهوختن دانهش را
مورد نور دارند ،بسیار متفاو است .بنابراین بها شهیوهههای
آموزشی همچون ستنرانی و روشهای ارزشهیابی کتبهی بهه
طور کامب نمیتوان بهه آمهوزش فنهی و حرفههای پرداخهت.
مسأله این پیوهش این است که آیها چنهین تفهاو ههایی در
فرایند یاددهی -یادگیری در آمهوزشههای فنهی و حرفههای
لحاظ میشود و اگر چنهین اسهت بهه چهه میزانهی و بها چهه
کیفیتی؟
 -2روش جامعه آماری
کلیه مربیان ،کارآموزان ،مدیران و مسئولین مراکز آموزشهی
فنی و حرفهای استان همدان در سال تحصیلی .1331 -37
حام نمونه :حجم نمونه با توجهه بهه حهداقب نمونهه بهرای

کارآموز 244 :نفر؛ مربی 34 :نفهر؛ مسهئول حهوزه مهدیریت:
 34نفر.
روش نمونددهگيددری :روش نمونهههگی هری خوشهههای چنههد
مرحلهای بود .بدین ترتیس که از بین مراکز آموزشهی اسهتان
همدان  3مرکز شامب  4مرکز مهردان 3 ،مرکهز زنهان و یهک
مرکز با پذیرش هر دو جن به یور تصادفی انتتاب شد.
سپ از هر مرکز  34کارآموز 14 ،مربی و مسئول مهدیریتی
مرکز باز هم به روش تصادفی انتتاب شدند.
نوع تحقيق براسداس اهدداف تحقيدق :کهاربردی ندوع
تحقيق براساس طرح تحقيق :توییفی -اکتشافی ههدف
از این پیوهش توییت عینی ،واقعی ،منوم و مهدون فراینهد
یاددهی -یادگیری آموزشهای فنی و حرفهای بود.
دادههای مورد نياز متناسب بدا سدؤالهدای تحقيدق:
دادههای حایب از اجهرای پرسهشنامهه کیفیهت آمهوزش ،و
پرسشنامه نور سنجی در مورد نقاط قهو و ضهعت فراینهد
یاددهی -یادگیری و همچنین معدل کهب و نمهرا کتبهی و
عملهی کههارآموزان آمههوزش دیهده ،دادههههای حایههب از ایههن
پیوهش بودند.
شيوههای جمد آوری دادههدا :په از تهدوین و اجهرای
مقدماتی ابزارهای پیوهش ،هر یک از پرسشنامهههها توسهط
پرسشگران آمهوزش دیهده بهه شهکب گروههی و انفهرادی در
آموزشگاههای فنی و حرفهای اجرا شد .همچنین معهدل کهب
و نمرا کتبی و عملی کهارآموزان آمهوزش دیهده از بایگهانی
پروندهها در مراکز آموزشی دریافت گردید.
ابزارهای تحقيق الف) پرسشنامه ارزشيابی از مربيان:
این ابزار که با عنوان «پرسشنامه نوهر خهواهی از دانشهجو»
سههاخته شههده اسههت دارای  17سههثال اسههت کههه در آن از
کارآموزان خواسته میشود تا نوهر خهود را نسهبت بهه روش
آموزشی و محتهوای درس مربیهان بهه یهور یهک مقیهاس
درجه بندی از بسیار خوب تا خهوب و متوسهط و ضهعیت در
مقابب هر سثال مشتص کنند.

طرسهای توییفی به شرس زیر در نوهر گرفتهه شهده اسهت:
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محابق با گزارش سیت ایهن پرسهشنامهه از روایهی و پایهایی
محلوبی برخوردار است .عالوهبر این پرسهشنامهه مهذکور در

جدول  1شاخصهای توییفی مربوط به نمره کب و زیر
بتشهای آموزش را نشان میدهد .در ستون اول نمره کب

طههرس حاضههر  2بههار بههر روی  44نفههر از کههارآموزان فنههی و
حرفهای اجرا شهد و ضهریس پایهایی آن بها اسهتفاده از روش
بازآزمایی  4/794محاسبه شهد کهه در سهح  4/41معنهادار
است .]7

آموزش مشاهده میشود .در ستون دوم نمره مربوط به
میزان رعایت نوم و مقررا آموزشی ،ستون سوم توانایی
علمی ،ستون چهارم روش تدری و در ستون پنجم رعایت
شئون مدرسی توسط مربیان ارائه شده است .با توجه به
این که میانگین به دست آمده در نمره کب و سایر شاخصها
از  4باتتر است ،میتوان گفت میزان رعایت ایول آموزشی
توسط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفهای استان همدان
بین زیاد و خیلی زیاد است.

ب) فرگ نظر سنای در مورد نقاط قوت و ضعف فرایند
یاددهی -یادگيری:
این فرم از سه بتش ایلی تشکیب شده است که هر بتش بهه
یکی از محورهای اساسی فرایند یاددهی -یادگیری میپهردازد.
بتش اول در مورد آموزش است ،بتش دوم یادگیری و بتهش
سوم کیفیت ارزشیابی را مورد بررسی قرار میدههد .متاطبهان
نور خود را در خصهو نقهاط قهو و ضهعت موجهود در ههر
بتش به شکب درجهبندی ارائه میدهند.
این فرم در طرس حاضر  2بار روی  34نفر از کارآموزان فنی
و حرفه ای اجرا شد و ضریس پایایی آن با استفاده از روش
بازآزمایی  4/337محاسبه شد که در سح  4/41معنادار
است.
روشهای تحليل دادههای پژوهش :تحلیب دادههای
حایب با استفاده از تحلیب واریان یک طرفه ،آزمون  tدر
گروههای مستقب و روشهای مرسوم در آمار توییفی نویر
میانگین ،میانه ،انحراف استاندارد  ،خحای استاندارد ،نمره
حداقب و حداکثر انجام شده است.

سؤال دوگ :آیا کیفیت آموزش مربیان در سحوس با یکدیگر
متفاو است؟
همانطور که در جدول  2مالحوه میشود مقدار  Fمحاسبه
شده برای نمره کب آموزش و همچنین نمرا مربوط به
روش تدری  ،توانایی علمی ،و رعایت نوم و مقررا
آموزشی معنادار نیست؛ بنابراین کیفیت آموزش در بین
طبقا متتلت مربیان تفاوتی ندارد .مقدار  Fمحاسبه شده
برای نمره شئون مدرسی معنادار است .آزمون تعقیبی توکی
نشان میدهد که این تفاو بین کمک مربیان و استاد
مربیان و به نفع استاد مربیان است که تفاو میانگینهای
این دو گروه  ،1/45374خحای معیار  4/53249و سح
معناداری  4/45به دست آمده است.

سؤال سوگ :سح یادگیری کارآموزان در مراکز آموزشی
فنی و حرفه ای استان همدان چگونه است؟

 -3نتایج و بحث

سؤال اول :فرایند آموزش در مراکز آموزشی فنی و حرفهای
استان همدان از چه کیفیتی برخوردار است؟
جدول  9شاخصهای توصي ی نمره کي يت آموزش

شداخدص
تعداد
میانگین
میانه
انحراف استاندارد

232

نمدره
294
4/4133
5/4444
4/73244

292
4/2315
4/3333
4/75114

341
4/2231
4/4444
4/73493
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جدول  2آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای نمره آموزش بين طبقات مختلف مربيان

ماموع ماذورات

DF

ميانگين ماذورات

F

معنی دار

بین گروهها
درون گروهها
کب

2/333
37/313
94/242

4
274
273

4/714
4/319

2/225

4/417

بین گروهها
روش1
درون گروهها
کب

1/535
132/571
134/151

4
294
294

4/391
4/457

4/317

4/434

بین گروهها
توانایی1
درون گروهها
کب

525/473
437125/143
433154/124

4
294
294

131/319
1549/452

4/437

4/931

بین گروهها
نوم1
درون گروهها
کب

2/333
153/131
111/514

4
271
234

4/743
4/575

1/232

4/293

بین گروهها
شئون
درون گروهها
کب

5/523
144/117
154/194

4
274
273

1/331
4/523

2/115

4/431

وضعيت نمره

همانطور که در جدول  3مالحوه میشود ،میانگین
محاسبه شده برای معدل کب  ،13/4941نمره کتبی
 13/5437و نمره عملی  75/4713از حداکثر نمره 144
است .با توجه به انحراف استاندارد در معدل کب میتوان
چنین اظهار نور کرد که حدود  74درید از افراد در معدل
کب ،نمرهای بین  15تا  71دارند .همچنین با عنایت به

بزرگی انحراف استاندارد در نمرا کتبی و عملی ،شاخص
میانه معتبرتر از میانگین است که در نمره کتبی  11/7و در
نمره عملی  34از  144است.

سؤال چهارگ :آیا بین سح یادگیری کارآموزان در
رشتههای تحصیلی متتلت تفاوتی وجود دارد؟

جدول  0نمره شاخصهای توصي ی سکا یادگيری کارآموزان

شداخص هدا
میانگین کب
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
خحای استاندارد میانگین
حداقب
حداکثر

ندمدره
13/5437
513
24/73533
11/7444
1/49432
4/44
144/44

75/4713
454
24/15313
34/4444
1/11244
4/44
144/44

13/4941
453
2/ 9733
34/4444
1/39193
4/44
144/44
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جدول  4آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای معدل کارآموزان در رشتههای تحصيلی مختلف
ماموع ماذورات
41341/391
353232/912
399539/353

بين گروه
درون گروه
کل

DF
11
431
452

همانگونه که در جدول  4مالحوه میشود  Fمحاسبه شده
( )3/142در سح  4/41معنادار است؛ بنابراین با اطمینان
 99درید میتوان گفت که سح یادگیری کارآموزان در
رشتههای تحصیلی متتلت متفاو است .آزمون تعقیبی
توکی نشان میدهد این تفاو بین رشتههای کشتکار
گلتانهای و کامپیوتر معنادار است که تفاو میانگینهای
این دو گروه  21/31خحای معیار  4/93و سح معناداری
 4/41به دست آمده است .همچنین بین کشتکار گلتانهای و
خیاطی معنادار است که تفاو میانگینهای این دو گروه
22/33خحای معیار  5/75و سح معناداری  4/41به دست
آمده است که هر دو به نفع رشته کشتکار گلتانهای است.

سؤال پنام :آیا بین سح یادگیری کارآموزان زن و مرد
تفاوتی وجود دارد؟
از جدول  5چنین بر میآید که  tمحاسبه شده برای معدل
در سح  4/41معنادار است؛ بنابراین با اطمینان  99درید
میتوان گفت که سح یادگیری کارآموزان زن و مرد با
یکدیگر متفاو است .معدل کارآموزان مرد باتتر از
کارآموزان زن است .تفاو ها برای نمرا کتبی و عملی به
طور جداگانه معنادار نیست.

ميانگين

F

2531/131
321/754

3/142

معنیداری
4/444

سؤال ششم :آیا بین سح یادگیری کارآموزان با درجه
مهار شغلی متتلت (عالی ،ممتاز )3 ،2 ،1 ،تفاوتی وجود
دارد؟
همانطور که در جدول  1مالحوه میشود  Fمحاسبه شده
( )4/741در سح  4/45معنادار است .بنابراین با اطمینان
 95درید میتوان گفت که سح یادگیری کارآموزان با
درجه مهار شغلی متتلت متفاو است.

سؤال ه تم :فرایند ارزشیابی در مراکز آموزشی فنی و
حرفه ای استان همدان از چه کیفیتی برخوردار است؟
جدول  0میانگین ،انحراف استاندارد و سایر شاخصهای
توییفی را برای نمره ارزشیابی نشان میدهد .نمره کب
 ،4/5945نمره مردان  ،4/7115و نمره زنان  4/3321به
دست آمده است .با توجه به نمره در نور گرفته شده برای
هر گزینه در پرسشنامه (کامالً متالفم نمره  ،2متالفم نمره
 ،1نوری ندارم نمره  ،4موافقم نمره  1و کامالً موافقم نمره
 )2میانگین های به دست آمده هر سه مورد نزدیک به گزینه
موافقم است .بر اساس پاسخهای ارائه شده نورا افراد در
مهورد وضعیت ارزشهیابی مهوجهود در مهراکز آموزشی فنی و

جدول  5آزمون  tدر گروههای مستقل برای نمره سکا یادگيری
وضعيت نمره

تعدا
د

ميانگين

انحراف استاندارد

خکای استاندارد
ميانگين

t

نمره کتبی

مرد
زن

174
339

15/4974
12/4332

24/49419
21/34994

1/52347
1/45329

1/427

نمره عملی

مرد
زن

119
231

74/7722
75/3925

21/45414
23/55351

2/43413
1/44549

-4/411

معدل

مرد
زن

113
335

79/3537
14/4914

14/93233
32/54479

1/37413
1/77593

1/343

232
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جدول  6آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای معدل کارآموزان با درجه مهارت شغلی مختلف

بين گروه
درون گروه
کل

مجموع
مجذورا

DF

میانگین

F

معنی داری

5141/275
44143/413
49754/193

2
33
35

2553/137
537/933

4/741

4/411

جدول  0شاخصهای توصي ی ارزشيابی
ندمدره

جنسيت
4/7115
4/3321
4/5945

مرد
زن
کب

251
149
445

4/35494
4/75725
4/33415

4/3571
4/4231
4/7143

حرفهای بسیار متنوع است و دامنهای را از متالت تا کامالً
موافق در بر میگیرد اما میانگین نورا نشان میدهد که
متاطبان با فرایند ارزشیابی فعلی موافق کامب نیستند؛ بلکه
رضایت خود را به شکب نسبی ارائه دادهاند.

2/44
2/44
2/44

-1/71
-1/71
-1/71

4/45343
4/41244
4/44147

سؤال هشتم :نقاط قو و ضعت موجود در فرایند یهاددهی
ه یادگیری در مراکهز آموزشهی فنهی و حرفهه ای اسهتان از
دیدگاه مربیان آنها کدام است؟

جدول  9شاخصهای توصي ی فرایند یاددهی -یادگيری از نظر مربيان
ندمدره

جنسيت

شاخص

مردان

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/4129
11
4/47914
1/4444
-4/29
1/31

زنان

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/2451
31
4/37149
1/2357
54
1/31

4/3375
34
4/14491
4/3754
-1/44
2/44

کل

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/4771
92
4/45332
1/1429
-4/29
1/31

4/9213
39
4/53211
1/4444
-1/54
2/44

آموزش

یادگيری

ارزشيابی

4/9144
59
4/57235
1/4444
-1/54
2/44

4/3971
14
4/91134
4/5444
-1/71
2/44
4/2749
29
4/73414
4/1429
-4/31
2/44
4/3513
39
4/37352
4/4231
-1/71
2/44
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جدول  3میانگین ،انحراف اسهتاندارد و سهایر شهاخصههای
توییفی را برای نمره فرایند یهاددهی -یهادگیری بهه شهکب

جدول  9میانگین ،انحهراف اسهتاندارد و سهایر شهاخصههای
توییفی را برای نمره فراینهد یهاددهی -یهادگیری بهه شهکب

کلی و همچنین با تفکیک جنسهیت از نوهر مربیهان نشهان
میدهد .میانگین نمهره کهب بهرای آمهوزش  ،1/4771بهرای
یادگیری ،4/9213و برای ارزشیابی  4/3513به دست آمهده
است .با توجه به این که در پرسشنامه مورد اسهتفاده بهرای
گزینه کامالً متالفم نمره  ،2متالفم نمهره  ،1نوهری نهدارم
نمره  ،4موافقم نمره  1و برای کامالً موافقم نمره  2در نوهر
گرفته شده است میانگینهای به دست آمده برای آموزش و
یادگیری به گزینه موافقم نزدیک است؛ اما مربیان با کیفیت
ارزشیابی کمتر موافقند .بنابراین مربیان با وضهعیت موجهود
آموزش و یادگیری موافقت خود را اعالم کهرده انهد و امها از

کلی و همچنین با تفکیک جنسیت از نور کهارآموزان نشهان
میدهد .میهانگین نمهره کهب بهرای آمهوزش  ،1/1252بهرای
یادگیری  1/4494و برای ارزشیابی  4/1312به دسهت آمهده
است .با توجه به نمره در نور گرفته شده بهرای گزینههههای
متتلت در پرسشنامه ،میانگینههای بهه دسهت آمهده بهرای
آموزش و یادگیری به گزینه موافقم نزدیک اسهت؛ امها نمهره
کیفیت ارزشهیابی کمتهر اسهت بنهابراین از نوهر کهارآموزان
آموزش و یادگیری جزء نقاط قو فرایند یاددهی -یادگیری
در آمهوزشههای فنهی و حرفهههای اسهتان همهدان محسههوب
میشوند؛ اما فرایند ارزشیابی دارای نقاط ضعت است.

کیفیت ارزشیابی چندان رضایت ندارند.

سؤال نهم :نقاط قو و ضعت موجود در فراینهد یهاددهی-
یادگیری در مراکز آموزشی فنی و حرفهای استان از دیهدگاه
کارآموزان آنها کدام است؟

سؤال دهم :نقاط قو و ضعت موجود در فراینهد یهاددهی-
یادگیری در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان از دیهدگاه
مدیران و مسئولین آنها کدام است؟

جدول  1شاخصهای توصي ی برای فرایند یاددهی -یادگيری از نظر کارآموزان
جنسيت

شاخص

ندمدره
آموزش

یادگيری

ارزشيابی

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/1137
192
4/47114
1/2143
-4/54
1/31

1/1343
191
4/59424
1/2544
-1/44
2/44

4/3733
134
4/79479
1/4444
-1/71
2/44

زنان

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/4111
111
4/57145
1/1429
-1/31
1/31

4/7932
114
4/72341
4/7544
14/44
2/44

4/3141
145
4/73359
4/4231
-1/71
1/31

کل

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

1/1252
343
4/51431
1/2143
-1/31
1/31

1/4494
345
4/11231
1/4444
-1/44
2/44

4/1312
235
4/31145
4/7143
-1/71
2/44

مردان
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جدول  93شاخصهای توصي ی فرایند یاددهی -یادگيری از نظر مدیران و مسئولين
ندمدره

جنسيت

شاخص

مردان

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

4/1127
13
4/51943
4/7544
-4/31
1/54

زنان

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

4/3495
15
4/45794
4/9231
4/14
1/43

4/7333
15
4/39491
4/1254
4/25
1/33

کل

میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانه
حداقب
حداکثر

4/7294
33
4/49421
4/7357
-4/31
1/54

4/7443
33
4/43132
4/1254
-4/33
1/33

آموزش

یادگیری

ارزشیابی

4/1731
13
4/41994
4/1254
-4/33
1/33

4/4125
11
4/14937
4/4444
-1/44
1/14
4/7233
15
4/79474
4/7143
-4/57
1/71
4/3325
31
4/73453
4/4231
-1/44
1/71

جدول  14میانگین ،انحراف استاندارد و سهایر شهاخصههای
توییفی را برای نمره فرایند یهاددهی  -یهادگیری بهه شهکب
کلههی و همچنههین بهها تفکیههک جنسههیت از نوههر مههدیران و
مسئولین نشان میدهد .میهانگین نمهره کهب بهرای آمهوزش
 ،4/7292برای یادگیری  4/7443و برای ارزشهیابی 4/3325
به دست آمده است .با توجه به این که در پرسشنامه به کهار
رفته برای ههر گزینهه نمهرهای در نوهر گرفتهه شهده اسهت،
میانگینهای به دسهت آمهده بهرای آمهوزش و یهادگیری بهه
گزینه موافقم نزدیهک اسهت؛ امها مهدیران و مسهئولین مهرد
درباره کیفیت ارزشیابی کمتر نور مثبتی ارائه کهردهانهد .بهه
طور کلی مدیران و مسئولین مراکز آموزشی فنی و حرفههای
استان همدان با وضعیت موجود آمهوزش و یهادگیری تقریبهاً
موافقند و مدیران و مسئولین مرد از وضعیت ارزشیابی راضی
نیستند.
سح کیفی آموزش در مراکز آموزشی فنی و حرفهای استان
همدان به شکب کلی خوب تا بسیار خوب است .کارآموزان

میزان رعایت ایول آموزشی را توسط مربیهان بهین زیهاد تها
خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .این ایول شهامب روش تهدری ،
توانایی علمی ،میزان رعایت نوم و مقررا آموزشی و رعایت
شئون مدرسی بوده است .میانگین و انحراف استاندارد نمرا
در ایههن  4شههاخص نشههان مههیدهههد کههه حههدود  74دریههد
کارآموزان سح کیفی آموزش را در حهد خهوب دانسهتهانهد.
همچنین مشتص شد که کارآموزان تفهاوتی را بهین مربیهان
خود در سحوس کمک مربی ،مربی ،سهرمربی ،مربهی ارشهد ،و
استاد مربی قائب نشدهاند ،هر چند در بتش شهئون مدرسهی
استاد مربیان نمره باتتری نسبت به کمک مربیان بهه دسهت
آوردهاند .سایر متاطبان یعنی مربیان ،مدیران و مسهئولین از
سح کیفی آموزش در مراکز آموزشی فنی و حرفهای استان
همدان ابراز رضایت کردهاند .قدیمی مقدم و امیری کیفیهت
آموزش را یکی از عوامب مهثثر در اشهتغال آمهوزش دیهدگان
گزارش کردهاند .بنابراین وضعیت موجهود آمهوزش در مراکهز
آموزشی فنی و حرفهای استان همهدان پهیش بینهی کننهده
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از

دست آورده است .متاطبانی کهه در ایهن مهورد اظههار نوهر
کرده اند کهارآموزان ،مربیهان ،و مهدیران و مسهئولین مراکهز

شرایط محلوب کهارآموزان بهرای کاریهابی و اشهتغال په
اتمام دوره آموزشی است 3و.]9

سح یادگیری کارآموزان آموزش دیهده در مراکهز آموزشهی
فنی و حرفهای استان همدان باتتر از متوسط است .مربیهان،
مدیران و مسئولین نیز از وضعیت یادگیری کهارآموزان ابهراز
رضایت کردهاند .میانگین معدل کب کهارآموزان حهدود  13از
 144است .وضعیت کارآموزان در نمرا عملی بهتر از نمرا
کتبی اسهت .میهانگین نمهره عملهی کهارآموزان حهدود  75و
میانگین نمره کتبی آنان حدود  13از  144است .با توجه بهه
این که در آموزشهای فنهی و حرفههای تأکیهد بهر یهادگیری
مهار ها و جنبههای عملی دروس است ،بنابراین باتتر بودن
نمره عملی کارآموزان نسبت به نمره کتبهی آنهان مهیتوانهد

آموزشی فنی و حرفهای بودهاند .کارآموزان به نسبت دو گروه
دیگر کب فرایند یاددهی -یهادگیری و از جملهه ارزشهیابی را
مثبتتر درجهبندی کردهاند .مربیان نوهر چنهدان مسهاعدی
نسبت به بتش ارزشهیابی در آمهوزشههای فنهی و حرفههای
گزارش نکردهاند؛ اما پایینترین درجههبنهدیهها مربهوط بهه
مهدیران و مسهئولین مراکهز آموزشههی پسهرانه اسهت .دتیههب
متعددی می توان برای این یافته ذکر کرد از جملهه ایهن کهه
کیفیت ارزشیابیها با کیفیت آموزش هماهنگی ندارد و ایهن
بتش در آموزشهای فنی و حرفهای استان همهدان ضهعیت
انجام میگیرد و یا این که ارزشیابیها توسط افهراد آشهنا بهه

ناشی از همین نکته باشد .بهرهگیری از شیوهههای عملهی در
یادگیری (یادگیری با انجام دادن) میتوانهد از دنیهای کهار
وسیله مناسبی بسازد که بتواند فرایند یادگیری دانشآموزان
را در تمامی فعالیتها و موضوعههای مهورد نوهر در برنامهه
درسی تسهیب کند .]14
البته ممکن است این تفاو به دلیب روش ارزشیابی متفاو
بههرای محاسههبه نمههره کتبههی و عملههی باشههد کههه نیازمنههد
پیوهشهای بیشتر است.
سح یادگیری کارآموزان در رشتههای تحصیلی متتلهت بها
یکدیگر متفاو است که این موضهوع بها توجهه بهه ماهیهت

ایول ارزشیابی انجام نمیشود .همچنین ممکن است افرادی
که در این پیوهش اظهار نور کردهاند با بتهش ارزشهیابی در
آموزشهای فنی و حرفهای آشنایی کامب نداشتهاند.

متفاو رشتهها قابب پیشبینهی بهود .میهانگین معهدل کهب
کههارآموزان در رشههتههههای تحصههیلی متتلههت از  43تهها 37
پراکنده است .همچنین سح یادگیری کارآموزان زن و مهرد
در معدل کب با یکدیگر متفاو است .معدل کب کهارآموزان
مرد باتتر از کارآموزان زن بوده است .البته این تفاو بیشتر
در نمرا کتبی نسبت بهه نمهرا عملهی بیشهتر محسهوس
است .همچنین بهین سهح یهادگیری کهارآموزان بها درجهه
مهار شغلی متتلهت (عهالی ،ممتهاز )3 ،2 ،1 ،نیهز تفهاوتی
وجود دارد .این تفهاو فقهط بهین کهارآموزان درجهه  2و 3
اسههت .کههارآموزان درجههه  2سههح یههادگیری محلههوبتههری
داشتهاند.
کیفیت ارزشیابی در مراکز آموزشی فنهی و حرفههای حهدود
متوسط ارزیابی شهده اسهت .در مقایسهه بها سهایر بتشههای
فرایند یاددهی -یادگیری ،بتش ارزشیابی در نور خواهیهها
و به خصو در مراکز آموزشهی دخترانهه نمهره کمتهری بهه
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 -4نتيجه گيری
به طور کلی با توجه به یافتههای این پیوهش میتوان چنین
نتیجه گیری کرد که اداره کب آموزش فنی و حرفهای اسهتان
همههدان تزم اسههت در فراینههد یههاددهی -یههادگیری بتههش
ارزشههیابی از کههارآموزان را بههه خصههو در آموزشههگاههههای
دخترانه مورد بررسی دقیقتر قرار دههد تها نقهاط ضهعت آن
مشتص شود و اقداماتی برای رفع و ایالس آن یور گیهرد.
هر چند در آموزشهای فنی و حرفهای تأکیهد بهر یهادگیری
مهار ها و روش انجام دادن کارهاست؛ اما اجرای هر مهارتی
بههدون تسههلط بههر دانههش نوههری آن مهههار کیفیههت تزم را
نتواهد داشت .بنابراین پیشنهاد میشود مراکز آموزشی فنی
و حرفهای استان همدان و به وییه مراکهز آموزشهی دخترانهه
بتش نوری دروس خود را جدیتر دنبهال کننهد .در نهایهت
این که میزان رعایت شئون مدرسهی توسهط کمهک مربیهان
مورد بررسی قرار گیرد تا اگهر نقصهی در ایهن زمینهه وجهود
دارد ،آموزشهای تزم به آنان یور گیرد.
پی نوشت
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