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      چکيده

باش د ك ه اي ن ام ر روس تايی می پايدار توسعه به يابیدست برای مؤثر و مناسبی زمينه روستايی های اقتصادیفعاليت در گذاریسرمايه

ای اس ت های آموزشی فنی و حرفهها و فنون مختل  و نوين به روستاييان است. اين موضو  يکی از اهداف و برنامهازمند آموزش مهارتني

ه ای انج ام اند. لذا گستره وسيع فعالي تهاست عملياتی شده اما آنچه مهم است اين است كه به چه ميزان در اين راستا موفق بودهكه سال

نف ر از  101بررسی كارآيی و موفقيت عملی در جامعه است كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. براين اساس از ميان شده نيازمند 

كوكران به روش نمونه گيری تصادفی با انتساب متناسب  نفر با استفاده از فرمول 200آموزان ساكن در روستاهای شهرستان فامنين، مهارت

ای متشکل از چهار بخ ش از طريق پرسشنامه 1933های پژوهش در سال جهت بررسی و مطالعه انتخاب گرديد. دادهبه عنوان حجم نمونه 

ه ا از و تحليل دادههای فردی و شخصيتی، اقتصادی و اجتماعی گردآوری شد. جهت تجزيه مشخصات فردی و شغلی و سه متغير توانمندی

ای در ابعاد سه گانه توانمندی های فنی و حرفههای پژوهش آموزششده است. براساس يافتهاستفاده  8.5LISRELو  25SPSSنرم افزارهای 

ه ای ای كه باعث افزايش س طح و بهب ود مؤلف هفردی و شخصيتی، اقتصادی و اجتماعی مهارت آموزان بطور متفاوت اثرگذار بوده به گونه

های تحقيق حاكی از وجود بعد فردی، اقتصادی و اجتماعی بيشترين بوده و يافتهبه ترتيب در  تأثيرمربوط به هر يک از ابعاد شده است. اين 

شخص يتی و اقتص ادی آنه ا -های آموزشی و تحصيالت مهارت آموزان با توانمندی های فردیدار بين سن، تعداد دورهرابطه مثبت و معنی

وفقيت بيشتر و اثرگذاری باالتر به ابعاد مختل  اقتصادی، اجتماعی و های آموزشی برای مشود در دورهدارد. بر پايه نتايج حاصله پيشنهاد می

 فرهنگی مناطق مختل  توجه نموده و به متغيرهای سن، سواد و تحصيالت مهارت آموزان عنايت خاص مبذول گردد. 
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 مقدمه

ه ای های اساسی توسعه مناطق روس تايی در ده هاز چالش

ه ای ع دم تن و  فعاليت اخير موضوعات فقر و ناپايداری درآمد،

های كشاورزی و عدم گس ترش توجه صرف به فعاليت اقتصادی،

ه ای های غيركشاورزی است كه منجر ب ه آث ار و پيام دفعاليت

اجرت و بيک اری در اي ن ناگوار اقتصادی و اجتم اعی نظي ر مه 

ه ای توس عه فعالي ت . نقش(1930،     مولوی)مناطق گرديده است 

 من  اطق توس  عه در كش  اورزی غي  ر غيركش  اورزی ي  ا مش  اغل

 و روس تايی بيک ار ني روی جذب جهت بالقوه صورتبه روستايی

 بسيار گذشته دهه دو طی در بيرون به هامهاجرت كاهش جريان

،                  ركن الدين افتخاری  1939        حسينی،) است قرارگرفته توجه مورد

1935). 

ه ای غيركش اورزی و دهنده فعاليتهای ش کلاگرچه زمينه

 عوام ل از در ابت دا ناش ی تواندمی توسعه آن در مناطق روستايی

 م  اباش  د ا سياس  ی اقتص  ادی، اجتم  اعی، محيط  ی، مختل   

 و ش  دهارائه ه  ایآموزش زمين  ه در دولت  ی هایگذاریسياس  ت

 روستاييان در رغبت و انگيزه ايجاد و روستاييان به بخشی آگاهی

 ب ه توج ه طوركلیب ه و ه ای ن وينفراگي ری مه ارت جهت در

 آم وزش، روستاييان گرددمی سبب آنان هایتوانايی و هاظرفيت

 و ه   اهارتم م   ديريت روی ب   ر الزم كنت   رل و ه   دايت

 رو،از اين  .(1931،         سده پناه) باشند داشته خود هایگيریتصميم

 ه ایفعاليت و نوين مشاغل گسترش و ايجاد كه رسدمی نظر به

 از يکی عنوان به پايين سطح روستايی مراكز توسعه نيز و درآمدزا

 ق رار توج هم ورد  باي د روس تاها در زايیاشتغال مهم هایروش

       توسعه     درحال         كشورهای    در         روستايی        اقتصاد    به      بخشی    تنو . گيرد

   و     ش ده         روستايی       مناطق    در      نوين      شغلی     های    فرصت       بهبود      موجب

         روس تايی،            خانواره ای                      پاي داری معيش ت و رف اه    در      مهمی       تأثير

                                  وابستگی به درآمد كشاورزی داش ته و    از      ناشی              كاهش مخاطرات

     بين     تری      عادالنه     شکل    به     نيز    را   ی      اجتماع      نظام     داد      برون         درنهايت

يک  ی از    (.     1932  ،      ك  وثری     كن  د )  می       تقس  يم    آن       حي  اتی       اج  زای

اقدامات عملی در اين راستا گسترش آمورش های مهارتی فنی و 

      ت رين   مهم      محور      دانش        اقتصاد    در      ديگر        عبارتی    به  ای است.حرفه

   و       مه ارت       دان ش،    ک ه  بل      نيست        سرمايه   و     كار       نيروی        توليد،      عامل

    ای     وحرف ه     فن ی     ه ای     آم وزش     ه دف      واق ع    در    كه     است        فناوری

    م ی       اف راد    ب ه        همزمان     طور    به        فناوری   و       مهارت       دانش،        آموختن

ه  ای فن  ی و ت  وان گف  ت آموزشمی    ( .     1400  ،    پور   مل  ک )      باش  د

ه ای نظ ری و عمل ی از ای به دليل ت وأم نم ودن آموزشحرفه

يادی در تشکيل سرمايه انسانی و تربيت ك ارگر دان ش توانايی ز

         ها، دان ش                  تواند تغيير مهارت        آموزش می  باشند.برخوردار می 1مدار

              تواند به فض ای   می   ،                                        نگرش و رفتار اجتماعی را در بر داشته باشد

                     ه ای شخص يتی، رفت اری و                              به وجود آمدن تغيي رات در ويژگ ی

                ن بي نش مطل وب را                                  ها در مورد همکاران، گروه، سرپرستا    نگرش

ای ه  ای فن  ی و حرف  ه(. آموزش1939        مقص  ودی،)            بوج  ود آورد

های عملی، شغلی غي ر ابزاری ضروری است كه مبتنی بر فعاليت

آكادميک و خاص ب رای آم اده س ازی و ارتق ای خوداش تغالی و 

ها در بين كارآموزان آن است كه به بهبود اشتغال پ ذيری مهارت

ای مستمر آموزش اوليه و توسعه حرفه كند.نيروی كار كمک می

كن د و همچن ين دان ش، مه ارت و را برای هر ف رد ف راهم می

نگرش را در مورد شکل خاصی از اشتغال در بين كارآموزان خود 

(. ب ر اس اس گ زارش يونس کو، 2011  ،2     ك ائورده د )توسعه می

التحص يالن با ه دف آم اده س ازی فارغای آموزش فنی و حرفه

جوان برای اشتغال از طريق ارائه تجربه يادگيری مبتنی ب ر ك ار 

های فنی و دانش نظری در نظر گرفته شده اس ت مرتبط، مهارت

 (.2022،          و همکاران  9    بانو)

                                                                                           
1- Knowledge-Worker 
2- Kaur 
3- Bano  
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 ایحرف ه و فن ی ه ایآموزش وض عيت ب ه اجم الی نگاهی

 و جمعي ت افزايش با كه است نکته اين بيانگر كشور در روستايی

 ش هرها به مهاجرت به روستاييان تمايل و بيکاری نرخ رفتن باال

 در م اهر انس انی ني روی آم وزش به نياز شغل، يافتن منظوربه

 با ميان اين در. است فوری و ضروری ایحرفه و فنی هایزمينه

 ه ایموزشآ ارائ ه ب ه توج ه روستائيان آموزش اهميت به توجه

 خ دمات و ص نعت كش اورزی، گون اگون هایش اخه در مهارتی

 در روس تايی من اطق ه ا ب هو تنو  آموزش ورود. است ضروری

 س اده هایمعطوف به آموزش عمدتاً  و رنگكم پيشين هایدهه

 توس  ط ه  ای وابس  ته ب  وده ك  هكش  اورزی و فعاليت ترويج  ی

 ش دهارائه رورتضبه بنا های دخيل نظير جهاد كشاورزیسازمان

 نادي ده آن در روس تائيان مهارت ارتقاء يا و آموزیمهارت اصل و

 ش دهريزیبرنامه و مدون هایآموزش ارائه خأل و بود شدهگرفته

                ابراهيم  ی ن  ژاد و ) ش  دمی احس  اس هم  واره روس  تا بخ  ش در

     ت ب ه     بايس                              ارتقاء سطح مهارتی روستاييان می  (.1932،         پوررمضان

           های توليدی         سازی روش                  ها را به سوی بهينه             ای باشد كه آن    گونه

            ای ك ه ت أمين                                      وری از امکانات موجود سوق داده به گون ه      و بهره

آم وزش فن ی و                                          كننده بخشی از اهداف توسعه روس تايی باش ند.

گذاری در س رمايه ه ای س رمايهترين راهای يکی از س ادهحرفه

كن د ك ه در ولي دی را ايج اد میه ای تانسانی است زيرا مهارت

با افزايش    ها         اين آموزشدر نتيجه،  شوند.بازارهای كار مبادله می

 ت أثيرعالوه ب ر اي ن،  .گذارندمی تأثيرها درآمد بالقوه افراد بر آن

به عنوان مثال، در بخ ش  بالقوه زيادی فراتر از سطح فردی دارد

ج  ه كس  ب وری ب  االتر درنتيكش  اورزی و م  واد غ  ذايی، به  ره

تواند منجر به عرض ه بيش تر م واد غ ذايی، بهب ود ها میمهارت

تر به دليل حجم توليد بيشتر، ض ايعات كيفيت غذا و قيمت پايين

، 1                ك ايرويی و كوزچک اكمتر و استفاده كارآم دتر از من ابع ش ود )

-              های فنی و حرف ه                        مباحثی كه بر اهميت آموزش       زجملها .(2011

                                                      افزايد اين است كه فرد را برای ورود به بازار ك ار غن ی و   می    ای
                                                                                           
1- Kirui and Kozicka 

                 را در او ايجاد م ی     الزم     های          ها و ظرفيت              سازد و توانايی    می       پربار

    های                       فشار نظير، زنان و گروه         های تحت                     كند. همچنين برای گروه

-          توان آموزش                 در بخش روستايی می      ويژه    به     شده       رانده          به حاشيه

                               مسير مهم جهت زندگی بهتر دانست      را يک     ای              های فنی و حرفه

   (.    1931  ،                   عزيزی و امرايی نيا )

 رن دهيدر ب ر گ در دو دهه اخي ر ایو حرفه یفن یهاآموزش

ص  نعت،  یه  ان  هيدر زم غي  ر رس  می اي   یرس  م یه  اآموزش

اح راز ش غل،  یبوده كه فرد را ب را یپزشکو  خدمات ،یكشاورز

را در  یو يیو توانا يیكارا ايسازد یه محرفه و كسب و كار  آماد

            رض ايی راد و   1935،      مقيم ی) دهدیم شيافزا یل فعلغانجام ش

 یب وده و دارا یمه ارت ها عمدتاًآموزش ليقب نيا  (.1913،     عطار

آم وزش غي ر رس می و  آم وزش اس ت: یسطح كل  ايدو گروه 

آن یدو نو  آموزش با مردم و آماده ساز نياز ا کيره، ایحرفه

و  یآم وزش فن  یعمده یهادارد نقش كاراشتغال سرو یها برا

ك ار اس ت  یايای شامل آموزش زنان و مردان جوان و جوحرفه

 نيبه بازار كار وارد خواهند شد و هم چن  کينزد یا ندهيكه در آ

ش تغال دارن د، در ا یكه به كار یافراد یفيك یو ارتقا یبازآموز

و  یانس ان یروي ن یبا تقاض اها یآموزش یهاهر دو مورد، برنامه

ارتب اط دارد  ک اريبزرگس االن ب یبرا یآموزش یهافرصت جاديا

    ب ه  .(1931،              خالدی و رفعت ی  1932                         ابراهيمی نژاد و پوررمضان،)

   ج ب  وم               های فن ی و حرف ه     موزش                          عبارت ديگر، افزايش كيفيت آ

                                                        باالرفتن كارايی و كارآفرينی نيروی انسانی برای كمک به رش د 

      گ ردد                                                 اقتصادی و اشتغال در جهت بهبود كيفيت زندگی مردم می

                                                       اين هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نيازهای در ح ال تغيي ر 

      رو از    ن                                                   بازاركار )نيازسنجی( و كارايی نظام آموزش ی اس ت. از اي 

                                                  موانع عمده در اجرای نظام جديد آموزشی و تحقق اه داف      جمله 

              اي ن اه داف اس ت                        و شرايط الزم برای تحق ق    ها     زمينه          آن، نبود

 . (    1931  ،                      فاضلی كبريا و همکاران )

با نگ اهی ب ه پيام دهای آموزش ی گس ترده ب رای توس عه، 

مش ابه ه ايی توان انکار كرد كه آموزش غيررسمی با چالشنمی
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آم  وزش غيررس  می  .ب  ا آم  وزش رس  می مواج  ه ب  وده اس  ت

كن د و كمت ر پوي ايی ساختارهای ق درت موج ود را بازتولي د می

از س وی ديگ ر، آم وزش غيررس می   .اجتماعی را تحريک كن د

ای برای تغيير اجتماعی تلق ی ش ود. ب ا تواند به عنوان وسيلهمی

ه ط ور اين حال، پتانس يل توانمندس ازی آم وزش غيررس می ب 

توان د کی از داليل اين امر می   . يای گسترش نيافته استگسترده

اين باشد كه اين كاركرد آموزش با راهبردهای توس عه كش ورها 

                   . نقط ه نظ رات اف راد (2019،          و همکاران  1   بالکمطابقت ندارد )

                                                    صاجب نظر و مشهور جهانی در اين خصوص خود حائز اهميت و 

                            ( از ص احب نظ ران آم وزش فن ی و     1336           ست. ل وئيس )      توجه ا

           ای باي د در               ه ای فن ی و حرف ه                     ای معتقد است ك ه آموزش    حرفه

            ه ای تخصص ی و           ها و مه ارت                       هايی از قبيل توسعه نگرش     زمينه

       استقالل  ،ه      ( توسع    2011 )  2           گيب و هينون              زايی عمل كند.       اشتغال

      روحي ه     نف س،   ب ه       اعتماد    ری،   پذي     ريسک       درونی،      كنترل   ی،ب  طل

  و          ك ارآفرينی      آم وزش      اه داف   از   را      خالقيت       و جرأت          كارآفرينی

   ك ه     دارد  م ی        ( اظه ار    2001 )  9  ه و       دان د.    م ی   آن   ب ا      م رتبط

         يادگيران   به   را         نوآورانه    های    ايده     بايد   ای    حرفه  و    فنی    های     آموزش

ورت گرفت ه، ب ه المللی ص به دنبال تحقيقات بين      دهند.      آموزش

های آم  وزش غي  ر رس  می باي  د منظ  ور اثربخش  ی، برنام  ه

های آموزش استانداردهای خاصی را رعايت كنند. محتوای برنامه

  4   ب الکغيررسمی بايد با نيازهای فراگيران مطابقت داشته باشد )

 (.     2019           و همکاران، 

  و     نظ ری  ی  ه ا     آم وزش      نم ودن       هماهن گ   با   ها     آموزش    اين

   ك ه       نماين د  م ی      ف راهم     ديده      آموزش     برای   را      امکان    اين     عملی

     طري ق    اي ن   از  و      داش ته    كار      بازار        نيازهای   با       بيشتری       همسويی

        اقتص ادی    ه ای      فعاليت   در   ه ا  آن    ج ذب     ب رای       بيش تری      امکان

 تي نق ش و اهم لي دل به.  (    1935  ،      ثنائی      گردد )      فراهم        اجتماعی

                                                                                           
1 -Blaak  
2 -Gibb and Henon 
3 -Hu 
4 -Blaak  

 یروي ن یها در توسعه جوامع و توانمنداز آموزش گروه نيا ژهيو

روزاف زون را  يیه اجهان تالش یاكثر كشوها ،فعال آن یانسان

 نيا زهيانگ اند.ای آغاز كردهو حرفه یفن یهاآموزش تيتقو یبرا

 یارتق ا ،جوانان یکاريب ريها، فائق آمدن بر مشکالت فراگتالش

ب اور  ني اس ت و ا یاقتصاد یهاازين نيو تام یشغل یهارتمها

 تي و قابل یوربه ره یدارد كه كسب مهارت موجب ارتق ا وجود

،      ق ارون  2002، 5           نايت و يورک)شود یم یرقابت در اقتصاد جهان

 ازي مورد ن یهامهارت جاديا یتوان گفت، آموزش برای(. م1931

 یابيتواند جامعه را در دستیاست كه م يیهاراه نياز مؤثرتر یکي

 و دي نما یاري  یداري رش د و پا ،یاجتم اع یبه توسعه اقتص اد

جوان ان ب ه وج ود آورد ت ا دان ش، نگ رش و  یبرا يیهافرصت

ب ازار ك ار را بشناس ند و داش تن  ازي م ورد ن یاساس یهامهارت

 تيرض ا شيموجب افزا  يانجام وظا یبرا یمهارت الزم و كاف

،                     خس روی پ ور و پورجاوي د   2003، 6     هارت ل) ش د اهدخو یشغل

                  قدس  يان و همک  اران  .(1931،                   گ  وهريزی و پوركي  انی  1936

                                    يد نق ش آم وزش در توانمندس ازی مخاطب ان  ي        ( ضمن تأ    1934 )

                                    وزش دارای پنج ارزش حقيق ی ب رای بهب ود                   اظهار نمودند كه آم

-    ارزش    ين            سوم است كه ا      جهان  در    در      تماعی  ج          اقتصادی، ا       شرايط

  .   است     بحث                      تماعی و اقتصادی قابل ج         ی فردی، ا              ها در سه زمينه

                  توان ب ه اي ن نتيج ه                                   بنابراين، از مجمو  آنچه گفته شد می  

                                                  دست يافت كه چنانچ ه بت وان جوان ان روس تايی را ب ه س مت 

    ه ای                         ای در راس تای بهب ود مه ارت            ی فن ی و حرف ه  ه ا     آموزش

    ه ای                    ت وان بس ياری از چ الش                              اشتغالزايی در آنان سوق داد، م ی

         نش ينی در                                     كشور نظير فقر، بيکاری، مه اجرت، حاش يه          موجود در

               را برطرف نمود.      غيره        شهرها و 

     قال ب   در   ای    حرف ه      فن ی و    ه ای     آموزش    ني ز   م ا     كشور   در

  و         ك اردانش  و   ای    حرف ه   ن ی ف    های             رسمی )هنرستان    های     آموزش

      آموزش      مراكز      )توسط        غيررسمی  و              علمی كاربردی(    های       دانشگاه

                                                                                           
5 -Knight and Yorke 
6 -Hartl 
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   ب ه         اجتم اعی(     ام ور  و    ك ار      وزارت          وابس ته ب ه   ای    حرفه  و    فنی

     اصلی        رسد هدف  می    نظر        شود. به  می     داده                آموختگان انتقال    دانش

   ها     آموزش     كردن        كاربردی    ای،    حرفه  و    فنی    های     آموزش       طراحان

      نهاي ت   در      ك ار و      ب ازار     ني از     م ورد    ه ای     مهارت             ارائه فنون و  و

  ،              خالدی و رفعتی      باشد )         آموختگان            اشتغال دانش     برای     سازی     زمينه

 یمه ارت و  یفن  یهااز آموزش یاگسترده  يط امروزه   (.     1931

متن و   یه اوهينقاط كشور و به ش  یدر سطوح مختل  در اقص

 ی(. بخش قابل توجه1939،                     عبداله زاده و همکاران) شودیارائه م

ط ی گ ردد و یارائ ه م  يیجوانان روس تا یها براآموزش نياز ا

منطقه مورد نظ ر اي ن تحقي ق ها در برنامه نيا ی گذشتههاسال

. انتظ ار گ رددیبرگزار م یعيدر سطح وس زياستان همدان نيعنی 

 نييپ ا یورو به ره یزبخش كشاور تيبه وضع تيرود با عنایم

ه ا از مه اجرت شيو بح ران آب و اف زا ري اخ یه اآن در سال

ای ب ه و حرف ه یفن  یه اآم وزش مه ارت روستاها به شهرها،

مهارت آنها جهت  شيآنها و افزا یموجبات توانمندساز انيروستائ

ف راهم نم وده باش د.  ن وين روس تايی را یه اتياشتغال به فعال

ه ا در آم وزش نيا تأثير اي یاثربخش زانيم یلزوم بررس بنابراين

 رسد. ضروری به نظر میمنطقه  نيا

ه ا و فراگي ری آن در با عنايت به اهميت اين ن و  آم وزش

ه ای اخي ر در اي ن جوامع مختل  مطالعات متعددی نيز در سال

رابطه جهت شناسايی و بررسی ابعاد مختل  آن به انجام رس يده 

رت و حساس يت الزم در ش ناخت است اين مطالعات مويد ض رو

ت رين مطالع ات ابعاد مختل  آن است. در ادامه به برخ ی از مهم

 داخلی و خارجی اشاره شده است.

ه ای نوظه ور در ( در بررسی چ الش2022)           و همکاران  1    بانو

های مهم  را ش امل برخی از يافته ای پاكستان،حرفهآموزش فنی

ای اند كه وضعيت فعلی آموزش فن ی و حرف هانستهاين واقعيت د

به دليل مسائل زيرساختی و كمبود بودجه مناسب نيست. ع الوه 

ه ای ای در پاكس تان ب ا مهارتبر اي ن، آم وزش فن ی و حرف ه
                                                                                           
1 -Bano  

ناكافی، فقدان ارتباط صنعتی، بيکاری، آموزش ناكافی معلمان، و 

( 2021) 2                      اودورو وانگا و مانيواوعدم مشاركت زنان روبه رو است. 

 توسعه در ایحرفه و فنی آموزش غيررسمی هایبرنامه اثربخشی

 پذيرآس يب جوان ان ميان در اجتماعی هایمهارت هایشايستگی

 داد نش ان هاكنيا را بررسی كرده اند يافت ه ناكورو، شهرستان در

 در یتوان اي كس ب و اس تفاده م ورد آموزش ی هایروش بين كه

 زمان مديريت سازی،تيم شنيداری، هایمهارت و ارتباط برقراری

 ح ل ب رای عمل ی هایحلراه توسعه توانايی همچنين و منابع و

 م ورد هایروش اما. دارد وجود معناداری ارتباط خاص، مشکالت

 ب ين در نف س ب ه اعتم اد و خودپن داره اف زايش باع ث استفاده

مي انجی  ت أثير( ب ا مطالع ه 2020)9            هيندراويجايا. نشد كارآموزان

آموزش غيررسمی بر توسعه منابع انسانی ب ه اي ن نت ايج دس ت 

يافت كه متغيرهای نو  كار، س طح درآم د، وض عيت خ انواده و 

زندگی در منزل به طور مستقيم بر آموزش غير رسمی و توس عه 

اينکه آم وزش غي ر و  .مثبت و معناداری دارند تأثيرمنابع انسانی 

نو  كار، سطح درآمد، وض عيت  تأثيررسمی توانسته است واسطه 

        كايرويی خانواده و زندگی در خانه را بر توسعه منابع انسانی باشد. 

های فنی ای با عنوان نقش آموزش( در مطالعه2011) 4        و كوزچکا

ذايی در افريقا به ای بر كشاورزان و فعاالن زنجيره ارزش غحرفه

ه ای ارائ ه ش ده ب ا اين نتيجه دست يافتند ك ه اغل ب آم وزش

نيازهای بخش خصوصی و ادارات محلی مطابقت ندارد و عم ده  

ه ای تولي دی و خ ود تولي د ها ب ر مه ارتتمركز اصلی آموزش

 ت أثير( در بررس ی 2011) 5     ك ائوركنندگان است. نت ايج مطالع ه 

ای بر توانمندی اقتصادی و ف ردی های آموزش فنی و حرفههدور

و روانشناختی زنان روستايی در پنجاب  نتايج نشان داد حتی بعد 

روان ی -ها نيز سطح توانمن دی اقتص ادی و ف ردیاز پايان دوره

                                                                                           
2 -Odero-Wanga and Munyua 
3 -Hendrawijaya 
4 -Kirui and Kozicka 
5 -Kaur 
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          و همک اران  1      مانوئ ل اكثريت مهارت آموزان پايين ب وده اس ت.

آموزان موزامبيک درک تند كه آموزشگران و مهارت( درياف2015)

ها ای دارند اما اي ن برنام های آموزشی فنی و حرفهمثبتی از دوره

های آموزش سنتی با محدوديت فقدان منابع و غالب بودن روش

های ( در مطالعه آموزش2019)          و همکاران  2   بالکمواجه هستند. 

اوگاندا، توانمندس ازی عمل ی از طري ق بي ان  ای درفنی و حرفه

 ش امل عملی سازی اند كه يک جايگزين قابل اجرا توانمندداشته

 حي اتی ه ایتوان ايی همچنين و فروش قابل هایمهارت كسب

 از مح روم افراد تواندمی آموزش. است افراد زندگی هدايت برای

 مفيد ایهدانش و هامهارت با آنها تجهيز با را رسمی تحصيالت

   و                در بررسی آم وزش  (2012)          و همکاران  9        اوگاندله دهد. افزايش

    در     فق ر      ك اهش      ب رای         راهبردی                     كارآفرينی ابزارهايی        تحصيالت

       رابط ه    ای    حرف ه   و     فن ی     ه ای                            نيجريه نتيجه گرفتند ك ه آموزش

         وكارهای   كس ب       ايج اد         درنتيج ه   و        جوانان             توانمندسازی    با       مثبتی

          و همک اران  4      اكدام ا  .     دارند       خدمات       دستی،     صنايع      حوزه    در      كوچک

اند كه ب ه دس ت آوردن ( در نتايج مطالعه خود  بيان كرده2011)

ای منجر به كاهش قابل مالحظه فق ر در ب ين های حرفهمهارت

های مه  ارتی ب  ه ط  ور ش  ود و س  ن آنه  ا در برنام  هجوان  ان می

 د.يابمعناداری كاهش می

        ارزي ابی      ( در     1400 )                      ح اجی علي انی و پ ا  زن             نتايج مطالعه 

                               ای در اش تغالزايی زن ان روس تايی            های فنی حرف ه         نقش آموزش

    ب ه      منج ر   ای              های فن ی و حرف ه     آموزش                       كرمانشاه نشان داد كه 

     س طح    در       تغيي ر       آنه ا،      ش غلی     ه ای     آگاهی   و      دان ش     سطح       تغيير

     ش غل   و     ك ار    ب ه      آنان      نگرش       تغيير     ای،    حرفه       مهارت   و         شايستگی

    مل ک                                                 ی و جايگاه خود و خانواده و شغل شان در جامعه شد.     خانگ

ای های فن ی و حرف ههای آموزشارزيابی چالش   در   (    1400 )     پور

 446/0    وزن    با               های بازار كار    چالش     امل  عوكشور،  بيان داشت كه 

                                                                                           
1 -Manuel  
2-Blaak  
3 -Ogundele  
4 -Akpama  

    با                            ضع  در مديريت منابع انسانی    های    چالش            اول، عوامل      رتبه    در

    ب ا         س اختاری           ه ای اداری    چالش            دوم، عوامل      رتبه    در 919/0   وزن

                داودی و س  يچانی  .    اس  ت           قرارگرفت  ه     س  ومدر رتب  ه  241/0   وزن

                        امل مؤثر بر توانمندس ازی        بندی عو                شناسايی و اولويت   با    (    1933 )

        ه ای                      ای ب ا اس تفاده از تکني ک                  های آزاد فنی وحرف ه        آموزشگاه

FAHP   و  FTOPSIS كه در رتبه بندی راه حل            نشان دادند    است                      

                             های مهارتی متناسب با نيازمندی           اجرای آموزش »               ها، توانمندساز 

        عزيزی و                 قرار گرفته است.             در رتبه اول  «   ای                های محلی و منطقه

                             حليل تجارب زيسته زن ان زن دانی  ت( در مطالعه 1931)           امرايی نيا

به اين نتايج             ای در زندان          فنی و حرفه     های        از آموزش           شهر سنندج

                        های جرم متفاوت، انگيزهی                     زنان زندانی با زمينهدست يافتند كه 

     حض ور   .      دارن د       آموزی           های مهارت                      زيادی برای شركت در كالس

       جانب ه     هم ه                                ها نقش مثبت ی درب از توانمندس ازی س         در اين كال

                                                     م  ددجويان داش  ته و در اكث  ر م  وارد ب  ا توانمندس  ازی ش  غلی و 

                                                    اقتصادی و فراهم نمودن فض ای بازس ازی م ددجويان ازلح ام

                       ارتک  اب مج  دد ج  رم در ب  ين                             روح  ی، روان  ی و تربيت  ی زمين  ه

            خس روی پ ور و                . نت ايج مطالع ه    ده د          را ك اهش م ی          مددجويان

ای های فن ی و حرف هآموزش تأثيردر واكاوی  (1936)         پورجاويد

بر اشتغال روستائيان شهرستان اسالم اباد غ رب نش ان داد ب ين 

كنندگان از نظ ر كنندگان با غي ر ش ركتوضعيت اشتغال شركت

  ی م ي  س لطبق نتايج مطالع ه  داری وجود دارد.اشتغال تفاوت معنی

نق ش نس بتاً مناس بی در  یافن ی و حرف ه یهاآموزش (1939)

تولي  د و تربي  ت ني  روی انس  انی و پ  رورش ني  روی ك  ار م  اهر 

عنوان ي ک اب زار و ب ه توانندیو م خوداشتغال و كارآفرين داشته

س ازی س رمايه انس انی راهکار اصلی در جهت توليد، توسعه و به

    نق  ش   (1939)                      عبدال  ه زاده و همک  اران .نق  ش داش  ته باش  د

              وكار در ن واحی           ان دازی كس ب         ای بر راه              های فنی و حرفه     آموزش

                                                         روستايی استان گلستان را مورد مطالع ه ق رار دادن د بک ارگيری

        ان دازی   راه      ای ب ر           فن ی و حرف ه     های     آموزش       تأثير            تحليل عاملی 
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     ه ای     عنوان                                 روستايی، ب ه اس تخراج چه ار عام ل ب ا       وكار   كسب

            ايج اد روحي ۀ  »  ،  «    وكار   كس ب           فنی و عمل ی      های     مهارت    كسب  »

     ه ای     مهارت »  و   «                            انگيزه سازی برای خوداش تغالی »  ،  «         كارآفرينی

                ابراهيم ی ن ژاد و   .        منج ر ش د  «     وكار   كس ب                عمومی و اجتم اعی 

ك ه  در نتايج مطالع ه خ ود عن وان ك رده ان د (1932)        پورمضان

 ايج اد و روس تاها س طح در ایهحرف  و فنی یهاتيفعال توسعه

 و اش تغال موج ب آموزش ی یه ادوره در ش ركت ب رای انگيزه

 كيفي ت بهب ود ووكار كس ب مح يط از درآمد و رضايت افزايش

 خواه د مه اجرت مي زان از خود اين كه شده، روستاييان زندگی

        اثربخش  ی          در مقايس  ۀ  (1932)              خال  دی و رفعت  ی كاس  ت.

بي ان        اش تغال   بر        غيررسمی  و     رسمی   ای     وحرفه    فنی    های     آموزش

ای( نس بت های )مراكز فنی و حرفهكردند در حالت كلی آموزش

بر توانمندی شغلی و اف زايش  تأثيرهای رسمی از نظر به آموزش

 مهارت شاغلين مزيت دارند.

توان به نک ات های صورت گرفته میدر جمع بندی پژوهش

ه ای خ ارجی در ز جمله اينک ه پژوهشقابل توجهی اشاره كرد ا

ه ای فن ی و ه ای اساس ی و پاي ه آموزشبرخی موارد به چالش

ای با توجه به شرايط و منابع كشور خود و نيز اثرگذاری اين حرفه

ان  د ك  ه از جمل  ه ه  ا ب  ر توس  عه من  ابع انس  انی پرداختهآموزش

ه   ا ه   ای برش   مرده ش   ده اي   ن پژوهشت   رين چالشمهم

رساختی، منابع و بودجه، عدم مشاركت زن ان و های زيمحدوديت

عدم تطابق با نيازه ای ب ازار ك ار اس ت. برخ ی ديگ ر از من ابع 

ه ا و نم ود ان در اف زايش خارجی بر لزوم كاربست اي ن آموزش

درآم  د و وض  عيت اقتص  ادی و ب  ه ط  ور كل  ی ك  اهش فق  ر و 

دهنده مناس ب استاندارهای زندگی تأكيد دارند. كه نت ايج نش ان

ها است هرچند با وضعيت مطل وب ن و كارآمدی اين آموزشبود

های داخلی نيز، به ارزي ابی فاصله وجود دارد. در رابطه با پژوهش

ه ای ب ازار ك ار و ها پرداخته شده با اين تفاوت كه چالشچالش

مديريت منابع انسانی در منطقه مورد مطالعه در اولويت هس تند. 

ل پذيری و راه اندازی كس ب و در بيشتر منابع داخلی بحث اشتغا

های كارها مورد توجه قرار گرفت ه اس ت و كمت ر ب ه توانمن دی

آموزان و ارتقاء آن توجه شده اقتصادی مهارت -فردی و اجتماعی

كن د. درنهاي ت م دل است كه لزوم مطالعه حاضر را ايج اب می

 ارائه شده است. 1مفهومی پژوهش حاضر به صورت شکل 
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   ها          مواد و روش

   به              تحليلی است كه  -                           پژوهش از نو  مطالعات توصيفی    اين

           ه ا پيمايش ی                      و از نظر گردآوری داده             كاربردی بوده     هدف،     لحام

           گرفت ه اس ت.       انجام        ارتباطی -    عل ی    روش     و به    شود        محسوب می

ي  ده دآموزشئيان روس  تانف  ر از  101جامع  ه آم  اری تحقي  ق 

روس تای )  1شهرس تان ف امنين در  ایی فن ی و حرف ههادوره

آباد، نگارخاتون، اصله، سناج، تجرک، پاوان و ينگجه( اين خوش

باشند كه پ س از گذش ت دو س ال از حض ور در یمشهرستان 

ه ا در دوره تأثيرای عملکرد و های آموزشی فنی و حرفهكالس

و  متناسب با حجم جامع ه مورد ارزيابی قرار گرفت. 1933سال 

       ب ه روش      آن ان   از    نف ر    200                 از فرم ول ك وكران،     فاده      ب ا اس ت

       مطالع ه                   انتساب متناسب ب رای   با   ای    طبقه       تصادفی     گيری     نمونه

          ای، اب زار                                  عالوه بر مطالعات اس نادی و كتابخان ه  .    شدند       انتخاب

پرسشنامه در دو            های ميدانی          آوری داده                   اصلی تحقيق برای جمع

بط ب ا های اصلی مرتشغلی و پرسش -بخش مشخصات فردی 

ی ه اآموزش ت أثيرهای غيركش اورزی و ها و توانمن دیيتفعال

اث رات  تنظ يم ش د در مطالع ه حاض ر  هاای بر آنفنی و حرفه

 های ف  ردی و شخص  يتی،یتوانمن  د چه  ار بع  ددر ه  ا دوره

ی فن ی و ه ادورههمچن ين رض ايت از و  اقتصادی، اجتم اعی

      درنظ ر   ی  ه ا     مقياس      رواي ی  ای  مورد سنجش قرار گرفت.حرفه

     برخ ی     ش امل)        متخصصان     پانل     توسط                      گرفته شده برای مطالعه

   آن       پاي ايی       محاسبه  و(        كشاورزی      آموزش  و      ترويج     رشته        استادان

               به منظور تجزيه    (. 1           گرديد )جدول      تأييد        كرونباخ      آلفای     ضريب   با

                                         های گردآوری شده با توجه به اه داف و س واالت             و تحليل داده

                            توزيع فراوانی، درصد فراوان ی                              پژوهش، از آمار توصيفی )جداول 

                                                       و ميانگين، ضريب تغيرات و انح راف معي ار( و آم ار اس تنباطی 

                                ای، تی مس تقل و همبس تگی پيرس ون و                   )ازمون تی تک نمونه

و   8.5LISRELو   25SPSS                             اسديرمن( به كمک ن رم افزاره ای 

 صورت گرفت.( CFA) 1روش تحليل عاملی تأييدی

 

                   منطقه مورد مطالعه 

های ن ه گان ه اس تان شهرس تان امنين يکی ازشهرستان ف

   ب ا باش د ك ه درش مال ش رق اس تان واق ع اس ت و همدان می

           درصد مس احت    1 / 6                   كيلومتر مربع معادل       1962            مساحتی حدود 

. اي ن شهرس تان از ش مال ب ه    ده د           را تش کيل می          كل اس تان

شهرستان رزن، ازسمت جنوب به شهرستان هم دان، از س مت 

از س  مت غ  رب ب  ه شهرس  تان  ش  رق ب  ه اس  تان مرك  زی و

كبودرآهنگ محدود شده است. طب ق آم ار جمعي ت شهرس تان 

 .    دارد                    درصد جمعيت روستايی    66باشد كه نفر می      49000بالغ بر

   64دهستان و      چهار شهر و    يک بخش،    دو شهرستان فامنين از 

      ب ردار     بهره      6415            اي ن شهرس تان    .روستا تش کيل ش ده اس ت

                            رزش توليدات استان را به خ ود          درصد از ا   4 / 4               كشاورزی دارد و 

      ط رح و     32        ب الغ ب ر       1931              . تنها در س ال                اختصاص داده است

                                                       كارگاه اشتغالزايی روستايی در روستاهای اي ن شهرس تان اج را 

                         نفر و اشتغال غي ر مس تقيم       450                           شده كه زمينه اشتغال مستقيم 

     ت وان                                        نفر را فراهم اورده است.  در اين مي ان می      1000       بيش از 

                                              های توليد كفش چرم در روستای اصله، گل يم ب افی و          به كارگاه

                                                    ساخت ادوات كشاورزی روستای نگارخاتون )روستايی مه م ب ا 

                                            واحد توليدی و كارگاهی(، مصنوعات چ وبی و فل زی     10     حدود 

                                                        روستای سناج، خدمات رايانه روستای پاوان و غيره اش اره ك رد 

      منطقه       نقشه   2          (. در شکل     1931                             )اداره كل تعاون استان همدان، 

                                               مورد مطالعه و روستاهای آن نمايش داده شده است. 

 

 

 

 

                                                                                          
1-Confirmatory Factor Analysis 
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 های مختل  پرسشنامهآلفای كرونباخ بخش .1جدول 
 مقدار آلفای کرونباخ متغيرها رديف
 10/0 های فردی و شخصيتییتوانمند 1
 13/0 ی اقتصادیهاشاخص 2
 11/0 ی اجتماعیهاشاخص 9
 15/0 یای فنی و حرفههادوره رضايت از 4

 

 ها و متغيرهای تبيين كننده ابعاد توانمندسازی مهارت آموزانشاخص .2جدول 

 شاخص های سنجش  متغير

 
 -توانمندی فردی
 شخصيتی

توانمندی فردی و 
 تصميم گيری

بينی، پيش غيرقابل و مبهم شرايط در سازی مشکالت، تصميم برای مناسب حلراه ، انتخابدشوار كاری توانايی مواجهه با شرايط
 ها، قدرت و توانايی نوآوری در حين كاردهی فعاليتسازمان ريزی وتوانايی برنامه

 
 

ارتباطات اجتماعی 
 و سازمانی

 و قوانين از ای، اطال های اجتماعی و حرفهاحترام به ارزشدولتی،  مسنولين با ارتباط جمعی، بهبود و گروهی كار انجام توانايی
اختالف با همکاران  افزايی، كاهش تنش و مهارت و خدمت ضمن آموزش هایدوره در شغلی، شركت وظاي  حيطه در هاآن رعايت

 و مراجعين

 - شاخص اقتصادی
 مشاغل در خرد هایسرمايه كارگيریكشاورزی، به غير مشاغل در گذاریروستا، سرمايه از خارج به توليدات عرضه امکان

 بازاريابی، خوداشتغالی كشاورزی، توانايی غير توليدات رقابتی، ميزان توان ری، ميزانكاال، بيکا توليد غيركشاورزی، هزينه

 - شاخص اجتماعی
دولتی،  نهادهای و مسنولين و محلی مقامات با خود، همکاری زندگی محيط به نسبت عمومی دانش و ميزان رضايت شغلی، آگاهی

 همکاری و مشاركت نفس، روحيهاعتمادبه و خودباوری آموزی،حسميزان عالقه به مهارت
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            نتايج و بحث

                های فر ی و شغلی     ویژگی

     درصد     64                                     های توصيفی حاصل از پژوهش نشان داد كه      يافته

      دهن د.                      درص د را زن ان تش کيل می    96                      مهارت آموزان را م رد و 

        راد شغل                 سال بود. اكثر اف    94 /  01                             ميانگين سن افراد مورد مطالعه 

       درص د(    91                     درصد( عنوان ك رده و  )    69                     اصلی خود را كشاورزی )

                                                     دارای شغل غير كش اورزی بودن د. مي انگين س ابقه اش تغال ب ه 

   م ی    1 /  65                    س ال ب ا انح راف معي ار    4 /  61                    كشاوزی در بين افراد 

ای گذران ده در ب ين های فنی و حرفهدر رابطه با نو  دوره      باشد.

 5/26ه ای خ دماتی و اد در دورهدرصد افر 69افراد موردمطالعه 

ه  ای درص  د اف  راد در دوره 5/15و  ه  ای فن  یدرص  د در دوره

ه ای فن ی و كشاورزی شركت كرده بودند. بيشترين تع داد دوره

 درصد( بود. 44ای گذرانده در بين افراد سه دوره )حرفه

 

   میزان رضایت فراگیران از  وره ها

    ه ای        از دوره                                    اولويت بندی سنجش رضايت مه ارت آم وزان 

   از                                                       آموزشی برگزار شده نشان داد كه اف راد، بيش ترين رض ايت را 

                               و كمترين رض ايت را از امکان ات و     ها  آن             و نحوه تدريس     ان ي   مرب

      اف راد                ی مي زان رض ايت     طوركل  به   .   اند     داشته                 خدمات مختل  دوره 

   9 /  53           ی براب ر ب ا  ا      و حرف ه               های آموزشی فن ی                 مورد مطالعه دوره

                                  اد است و نش ان از رض ايت نس بتاً خ وب               كه نزديک به زي     است

 ی م    ای                      های آموزش فنی و حرفه                            مهارت آموزان روستايی از دوره

   (. 9      )جدول       باشد

 

    یاحرفه و یفن یآموزش یها دوره از آموزان مهارت تيرضا زانيم سنجش. 3 جدول

 ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين مؤلفه/ گويه رتبه
 214/0 05/1 12/9 وه تدريس دورهرضايت از مربيان و نح 1
 215/0 00/1 69/9 رضايت از زمان و طول دوره 2
 213/0 00/1 51/9 رضايت از مديريت اجرای دوره 9
 210/0 00/1 51/9 رضايت از كاربردی بودن دوره 4
 216/0 02/1 56/9 رضايت از هدف و قصد دوره 5
 234/0 09/1 5/9 رضايت از محتوای دوره آموزشی 6
 235/0 19/1 19/9 روز بودن مطالب آموزشی دورهرضايت از به 1
 231/0 05/1 59/9 رضايت از مکان و محل دوره 1
 909/0 01/1 99/9 رضايت از نحوه ارزشيابی دوره 3
 905/0 1/1 60/9 رضايت از امکانات و خدمات مختل  دوره 10

 211/0 09/1 53/9 ميزان رضايت از دوره 

 

                                 گیری متغیرهای پژوهش )تحلیل عاملی         اندازه            ارزیابی مدل 

        تاییدی(

داری و ب رازش م دل در اين بخش به منظور بررس ی معن ی

ای ابعاد توانمندی افراد های فنی و حرفهآموزش تأثيرگيری اندازه

از مدل معادالت ساختاری به كمک نرم افزار ليزرل استفاده شده 

 شود.یاست. نتايج حاصل به تفکيک زير آورده م

ای بر ابعا  مختلف توانمندی های فنی و حرفهتاثیر آموزش

 شخایتی مهارت آموزان  -های فر ی

های عاملی مرتبه اول فرض بر اين است كه نم رات در مدل

كننده وضعيت آن مورد  هر مطالعه در يک متغير درواقع منعکس

 تر است كه به دليل پنهان بودنش ان دازه در يک عامل زيربنايی

گيری مستقيم آن وجود ندارد. اما اين عامل پنهان خ ود از ابع اد 
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ش ود و در واق ع تنه ا ي ک الي ه از پنهان ديگری محسوب نمی

(. در 1936                حبيبی و عدن ور،های پنهان در مدل وجود دارد )متغير

اين قسمت با استفاده از نرم افزار ليزرل تحلي ل ع املی تأيي دی 

ای ب  ر ابع  اد مختل    ه  ای فن  ی و حرف  هر گ  ذاری آموزشت  أثي

شخصيتی )تغيير نگرش و روحيه، مهارت  -توانمندی های فردی

ش  غلی، تص  ميم گي  ری و ارتباط  ات اجتم  اعی و س  ازمانی( 

مق دار (. 4و  9آموزان روستايی پرداخته شده است )اشکال مهارت

ه ا ب رای ه ر ك دام از م دلآزادی  ۀكای اسکوئر تقسيم بر درج

، باش دمیها برازش مناسب مدل ةدهنداست كه نشان 9كمتر از 

های برازندگی از جمله شاخص خطای مجم و  همچنين شاخص

ها مناس ب ( برای هر كدام از مدلRMSEA) مجذورات ميانگين

توج ه ب ه مق دار  بنابراين ب ا (،01/0گزارش شده است )كمتر از 

و نيز مق دار  گيریهای برازندگی مدل اندازهشاخص ةگزارش شد

( هر كدام از نشانگرها، تأثير 9/0بارعاملی استاندار شده )باالتر از 

های ای ب ر ابع اد مختل   توانمن دیهای فن ی و حرف هآموزش

از ب رازش مناس ب و شخصيتی مهارت آموزان روس تايی -فردی

 تأثيرو فرضيات مربوطه در رابطه با  باشدقابل قبولی برخوردار می

 گردد.دوره ها بر اين ابعاد تأييد می ها وآموزش

 

های اتتارا ی ای بر شاخصهای فنی و حرفهتأثیر آموزش

 آموزان مهارت

آزادی، به حج م نمون ه  ۀنسبت مجذور كای اسکوئر به درج

بسيار حساس است. بدان مفهوم كه هرچقدر حج م نمون ه ب اال 

  دش وو م دل رد می را ن داردرود، برازش م دل از نک ويی الزم 

 ۀكه مقدار كای اسکوئر تقسيم بر درج ،آل آن استبنابراين، ايده

باشد. در اين تحقيق مقدار كای اسکوئر تقس يم  9-1آزادی بين 

برازش مناسب  ةدهنداست كه نشان 15/2آزادی برابر با  ۀبر درج

های شاخص ةتوجه به مقدار گزارش شد باشد. بنابراين بامدل می

گي ری كه م دل ان دازه ،شودمشاهده می( 4برازندگی در )جدول 

های اقتص ادی ای ب ر ش اخصه ای فن ی و حرف هآموزش تأثير

از برازش مناسب و قابل قبولی برخ وردار آموزان روستايی مهارت

ه ای اي ن پ ژوهش ب ا توان گفت كه دادهبنابراين، می  باشدمی

ساختار عاملی و زيربنای نظری تحقيق برازش مناس بی دارن د و 

 )سازه( است. ها با عاملبودن نشانگر بيانگر همسو اين

 

 
 )خروجی ليزرل( پس از اصالحات شدهبا نمايش بارهای عاملی استاندارد مدل اندازه گيری مهارت و توانايی شغلی)چپ( و تغير نگرش و روحيه )راست(. 3شکل 



 1401، زمستان 4ره ، شما9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      516

 
 (زرليل یشده پس از اصالحات )خروجاستاندارد یعامل یبارها شي)راست( مهارت آموزان با نما یريگ مي)چپ( و تصم یو سازمان یاندازه گيری ارتباطات اجتماع مدل. 4 شکل

 

 شاخص های اقتصادی مهارت آموزانگيری های برازش مدل اندازهشاخص .4جدول 

 وضعيت گزارش شده مقدار قبول() برازش قابل شدهمعيار پيشنهاد شاخص

df/ 
2X 9  ≥ 15/2 برازش مناسب 

RMSEA 01/0≥ 010/0 برازش مناسب 

GFI 30/0≤ 30/0 برازش مناسب 

AGFI 30/0≤ 31/0 برازش مناسب 

NNFI 30/0≤ 32/0 برازش مناسب 

NFI 30/0≤ 34/0 برازش مناسب 

CFI 30/0≤ 31/0 برازش مناسب 

IFI 30/0≤ 39/0 برازش مناسب 

PNFI 50/0≤ 15/0 برازش مناسب 

PGFI 50/0≤ 64/0 سببرازش منا 

 

هرای اجتمراعی ای شراخصهای فنی و حرفرهتأثیر آموزش

 مهارت آموزان 

آزادی برابر ب ا  ۀمقدار كای اسکوئر تقسيم بر درج بعددر اين 

باشد. بنابراين برازش مناسب مدل می ةدهنداست كه نشان 19/2

های برازن دگی در )ج دول شاخص ةتوجه به مقدار گزارش شد با

های فن ی آموزش تأثيرگيری مدل اندازهكه  ،شود( مشاهده می5

از ب رازش آموزان روستايی ای بر شاخص اجتماعی مهارتو حرفه

برای داشتن روايی باي د   باشدمناسب و قابل قبولی برخوردار می

عد و شاخص همبستگی معن اداری وج ود عد و بين بُبين سازه و بُ

باالتر از   ،(داشته باشد. درصورتی كه اين رابطه )ضرايب استاندارد

های م وردنظر از ق درت تبي ين توان گفت شاخصمی، باشد 9/0

توان دار است. بنابراين، میخوبی برخوردار بوده و اين رابطه معنی

های اين پژوهش با ساختار عاملی و زيربنای نظری گفت كه داده

ب ا  بودن نش انگرتحقيق برازش مناسبی دارند و اين بيانگر همسو

 ( است.)سازه عامل
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 )خروجی ليزرل( پس از اصالحات شدهبا نمايش بارهای عاملی استانداردمدل اندازه گيری شاخص های اقتصادی . 5شکل 

 

 شاخص های اجتماعی مهارت آموزانگيری های برازش مدل اندازهشاخص .5جدول 

 وضعيت گزارش شده مقدار قبول() برازش قابل شدهمعيار پيشنهاد شاخص

fd/ 
2X 9  ≥ 19/2 برازش مناسب 

RMSEA 01/0≥ 061/0 برازش مناسب 

GFI 30/0≤ 36/0 برازش مناسب 

AGFI 30/0≤ 32/0 برازش مناسب 

NNFI 30/0≤ 34/0 برازش مناسب 

NFI 30/0≤ 39/0 برازش مناسب 

CFI 30/0≤ 36/0 برازش مناسب 

IFI 30/0≤ 30/0 برازش مناسب 

PNFI 50/0≤ 10/0 برازش مناسب 

PGFI 50/0≤ 66/0 برازش مناسب 

 

                                                    مقایسه میانگین توانمندی های فر ی، اتتاا ی و اجتمراعی 

-        هرای فرر ی                        برا میرانگین جامعره و ویژگی    مهارت آموزان

      شغلی

ه ای فن ی و آموزش ت أثيرمنظور مقايسه ابعاد س ه گان ه به

ای آزمون ت ی ت ک نمون ه ( از9ای با ميانگين جامعه )عدد حرفه

 (.6 است )جدول استفاده شده

 



 1401، زمستان 4ره ، شما9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      518

 
 )خروجی ليزرل( پس از اصالحات شدهبا نمايش بارهای عاملی استاندارد مدل اندازه گيری شاخص های اجتماعی .6شکل 

 

 اینتايج آزمون تی تک نمونه .6 جدول

 داریسطح معنی t df انحراف معيار ميانگين متغير

 000/0** 133 969/3 49/0 63/9 های فردی و شخصيتییتوانمند
 000/0** 133 121/1 45/0 41/9 توانمندی اقتصادی

 001/0** 133 523/9 41/0 11/9 اجتماعی توانمندی

 درصد 01/0داری در سطح معنی **

 

های ، مي انگين مؤلف ه 1شده در جدول با توجه به نتايج ارائه

ای اخ تالف معن ادار ب ا های فنی و حرف هگانه اثرات آموزشسه

توان اظه ار كه براساس ميانگين میطوریدارد به ميانگين جامعه

 های توانمن دی ف ردی و شخص يتی،نمود ك ه مي انگين مؤلف ه

( است. بن ابراين 9) اقتصادی و اجتماعی باالتر از ميانگين جامعه

 ت أثيرای م ورد نظ ر های فنی و حرف هتوان گفت كه آموزشمی

مت ری ب ر ك تأثيرهای فردی و شخصيتی و بيشتری بر توانمندی

 های اجتماعی مهارت آموزان روستايی داشته است. شاخص

های داری مؤلف هدر همين راستا برای سنجش تف اوت معن ی

شخص  يتی، اقتص  ادی و اجتم  اعی مه  ارت –توانمن  دی ف  ردی 

آموزان برحسب جنس يت و ش غل كش اورزی و غيركش اورزی از 

و  1آزمون تی مستقل استفاده شده است كه نتايج آن در جداول 

                                           . نتايج حاصل از آزمون ت ی مس تقل نش ان داد ك ه آمده است 1

        شخص  يتی،   -        های ف  ردی                 داری ب  ين توانمن  دی          تف  اوت معن  ی

                                  آموزان زن و مرد وجود ندارد به اي ن                        اقتصادی و اجتماعی مهارت

          يکس  انی ب  ر        ت  أثير   ای               ه  ای فن  ی و حرف  ه             معن  ی ك  ه آموزش

        ام ا ب ين                                        های مهارت آموزان هردو گروه داشته اس ت.        توانمندی

                                           آموزان دارای ش  غل كش  اورزی و غيركش  اورز تف  اوت      مه  ارت

                 شخصيتی و اقتصادی -                                 دار در رابطه با توانمندی های فردی    معنی

           های آموزش ی     دوره       تأثير                                  و نيز اجتماعی بدست آمد به طوری كه 

                              شخص يتی و اقتص ادی مه ارت آم وزان –                 بر توانمن دی ف ردی 

                   ج ه ب ود. ام ا در بع د                                       كشاورز نسبت به افراد غيركشاورز قابل تو

     اند.                                                        اجتماعی افراد غيركشاورز توانمندی بيشتری از خود بروز داده

 

                                                 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل پژوهش و مولفه های 

                                شخایتی، اتتاا ی و اجتماعی افرا -             توانمندی فر ی

                                                     نتايج حاصل از ازمون همبستگی نشان داد كه رابطه مثبت و 

    ه ای                    تحص يالت و تع داد دوره                       داری بين متغيره ای س ن،    معنی

                  شخص يتی، اقتص ادی و -                                آموزشی با متغيرهای توانمندی ف ردی
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              آمده متغي ر س ن     10                                      اجتماعی وجود دارد. همانطور كه در جدول 

                شخصيتی، اقتصادی -                                آموزان با متغيرهای توانمندی فردی     مهارت

            دهد به طوری               دار را نشان می                                و اجتماعی آنها رابطه مثبت و معنی

                      ای ب ا اف زايش س ن بيش تر               های فن ی و حرف ه     آموزش       تأثير   كه 

                        ه ای آموزش ی برگ زار ش ده و                          شود. ب ين متغي ر تع داد دوره  می

       آموزان                       شخصيتی و اقتصادی مه ارت-                      متغيرهای توانمندی فردی

    دار                                            دار وجود دارد اما ب ا بع د اجتم اعی رابط ه معن ی          رابطه معنی

        ری ش ركت         های بيشت                                       بدست نيامد لذا مهارت آموزانی كه در دوره

     ان د.                                               اند توانمندی فردی و اقتصادی بيشتری را كسب كرده     داشته

                  آموزان و توانمن دی                                      در همين رابطه  بين متغير تحصيالت مهارت

   ای                                                    فردی واقتصادی آنها رابطه معنی داری بدست آم د ب ه گون ه

          آموزان ب ا            ای در مه ارت            های فنی حرفه              توان گفت آموزش     كه می

                                  ی فردی و اقتصادی باالتری را ني ز ب ه                     تحصيالت باالتر توانمند

                                                           همراه داشته است. اما نتوانسته توانمندی اجتماعی آنها را تح ت 

           قرار دهد.        تأثير

 

 برحسب جنسيت  مهارت آموزانمقايسه ميانگين توانمندی های فردی، اقتصادی و اجتماعی  .7جدول

 متغير
  زن     مرد 

 سطح معنی داری tاماره 
 انحراف معيار ميانگين معيارانحراف  ميانگين

 162/0 909/0 409/0 41/9 453/0 49/9 توانمندی فردی
 631/0 913/0 464/0 44/9 515/0 41/9 توانمندی اقتصادی
 513/0 542/0 511/0 40/9 501/0 44/9 توانمندی اجتماعی

 

 برحسب شغل كشاورزی و غيركشاورزی مهارت آموزانمقايسه ميانگين توانمندی های فردی، اقتصادی و اجتماعی  .8جدول

 متغير
  غيرکشاورز کشاورز 

 سطح معنی داری tاماره 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 005/0** 11/2 459/0 11/9 413/0 69/9 توانمندی فردی
 001/0** 29/2 644/0 54/2 545/0 11/9 توانمندی اقتصادی
 013/0* 04/2 521/0 32/9 699/0 2/9 توانمندی اجتماعی

 01/0**معنی داری در سطح احتمال                     05/0*معنی داری در سطح احتمال 

 

 نتايج حاصل از ضريب همبستگی پيرسون و اسديرمن بين متغيرهای فردی و توانمندی های فردی، اقتصادی و اجتماعی مهارت آموزان .9جدول     

 متغير
 توانمندی اقتصادی توانمندی اجتماعی شخصيتی-توانمندی فردی

 سطح معنی داری ضريب همبستگی سطح معنی داری ضريب همبستگی سطح معنی داری ضريب همبستگی

 014/0* 115/0 003/0** 211/0 005/0** 221/0 سن
 036/0 126/0 112/0 116/0 011/0 194/0 بعد خانوار
 001/0** 243/0 261/0 031/0 049/0* 113/0 تحصيالت

 011/0* 131/0 011/0 195/0 041/0* 161/0 تعداد دوره های آموزشی

 01/0**معنی داری در سطح احتمال                    05/0*معنی داری در سطح احتمال          

 

     گيری     نتيجه

ای در توس  عه ه  ای فن  ی و حرف  هبررس  ی نق  ش آموزش

ف امنين  آموزان مناطق روستايی شهرس تانهای مهارتتوانمندی

                      ه ای آموزش ی برگ زار ش ده              آموزان از دوره     مهارتنشان داد كه 

از ها بيشترين رضايت را افتهرضايت نسبتاً خوبی دارند بر اساس ي

امکانات "و كمترين رضايت را از  "هاآنو نحوه تدريس  انيمرب"
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آموزان دي  دگاه مه  ارت اند ازداش  ته"و خ  دمات مختل    دوره 

ای از توانايی الزم ب رای ت دريس حرفه های فنی ومدرسان دوره

باي  د امکان  ات و  ه  ادورهو ب  رای اف  زايش ب  ازدهی  ن  داربرخورد

ی تهي ه ش ود و در ش يوه ارزش يابی روزترب ه تجهيزات بيشتر و

از ه ا در تعي ين مح ل برگ زاری دوره نيهمچن ،شود دنظريتجد

دق ت  هادورهی الزم برای برگزاری هارساختيز دارا بودن جهت

    ( و     2022 )                ب انو و همک اران              در هم ين راس تا   فی به عمل آيد.كا

                                  ( ني ز كمب ود من ابع و تجهي زات را از     2015 )                  مانوئل و همکاران

      ( نيز     1935)      ثنايی     اند.                   های آموزشی برشمرده        های دوره       محدوديت

    كم ک  و       آموزش ی      وس ايل     نخس ت    رج ه د   در   ك ه           عنوان كرده

       س ازمان                ب ا اس تانداردهای      مط ابق      تع داد  و    نو     نظر   از       آموزشی

      مذكور      وسائل      كيفيت    دوم  و      نبوده     كشور   ای    حرفه  و    فنی      آموزش

 .     نيست      مطلوب      در حد     مركز   آن          كارآموزان  و       مربيان       ديدگاه   از

 ييدی نشان داد كه نشانگرهای انتخابیأتحليل عاملی تنتايج 

های آموزش فن ی و اثربخشی دورهاثر خود را در سنجش تحقيق 

های ف ردی، اقتص ادی و اجتم اعی ای بر ابع اد توانمن دیحرفه

 بن ابراينان د، داری ظ اهر نم ودهبه شکل معن ی مهارت آموزان

ساختار مدل حاضر مناسب است و ب ا زيربن ای تن وری پ ژوهش 

زم ون ت ی . نتايج حاص ل از آدهدتطابق قابل قبولی را نشان می

ای در های فنی و حرف های بيانگر اين است كه فعاليتتک نمونه

 ت أثيرشخصيتی فراگيران بيشترين  -های فردیتوسعه توانمندی

نف س، ای كه باع ث اف زايش اعتم اد ب ه گونهمثبت را داشته به

 بينی و شکست،پيشهای غيرقابلآمدن با موقعيت مواجهه و كنار

                              پ ذيری، اف زايش توان ايی اس تفاده                      بهبود ق درت ريس ک و خطر

        كارگيری   به  ،        محيط كار                              درست از ابزار وسايل موجود در        صحيح و

          ه ای ش غلی،                            های جديد در جهت بهب ود فعاليت                ابزارها و فناوری

              های اجتم اعی و               احترام به ارزشبهبود ارتباط با مسنولين دولتی، 

     های                                            ای شده است. كه نشان دهنده ع دم تط ابق ب ا يافت ه    حرفه

                                   ( در رابطه با افزايش اعتماد به نفس     2021 )                        اودورو وانگا و مانيواو

همچنين اثرات مثبتی بر توانمندی اقتصادی             آموزان است.     مهارت

های فنی افراد در مناطق مورد مطالعه برجا گذاشته است. آموزش

ای از دي  دگاه فراگي  ران باع  ث تن  و  ش  غلی و فعالي  ت و حرف  ه

اف زايش خوداش تغالی،  استفاده بهينه از منابع موج ود، قتصادی،ا

ه   ا و تولي   دات غيركش   اورزی، اف   زايش گس   ترش فعاليت

 اف  زايش درآم  د، گذاری در مش  اغل غيركش  اورزی،س  رمايه

های خرد در مشاغل غيركشاورزی شده اس ت كارگيری سرمايهبه

اد بر بع د در اين ميان كمترين اثر مثبت را در مقايسه با ساير ابع

هايی چ ون تماي ل ب ه مان دگاری در مح ل اجتماعی و شاخص

افزايش مش اركت اجتم اعی  و سکونت )عدم تمايل به مهاجرت(

              بالک و همکارانآموزان داشته است. در همين راستا بين مهارت

(، 2012)                   اوگاندله و همکاران(، 2011)                 اكداما و همکاران(، 2019)

                ابراهيمی ن ژاد و (، 1939)                      عبداله زاده و همکاران(، 2003هارتل )

        خال  دی و (، 1931)                    گ  وهرريزی و پوركي  انی(،1932)         پوررمض  ان

( نيز نتايج مشابه را در مطالعات خ ود در رابط ه ب ا 1931)      رفعتی

 اند.های توانمندی گزارش كردهابعاد مختل  شاخص

ه ای فن ی و يکسان آموزش تأثيراز ديگر نتايج اين پژوهش 

ای بر ابع اد مختل   توانمن دی فراگي ران زن و م رد ب ود، حرفه

انگين داری ب ين مي آزمون تی مستقل نشان داد كه تفاوت معنی

های فردی، اقتصادی و اجتماعی فراگيران دارای زن ان توانمندی

دهد ابعاد توانمندسازی و مردان مشاهده نشد اين يافته نشان می

روان شناختی و اقتصادی زنان و مردان و نيز نيازه ای -اجتماعی

های آموزشی به خوبی لح ام ش ده آموزشی آنان در طول برنامه

دار بي ين مه ارت آم وزان ب ا ت معنیاست. در همين رابطه تفاو

آموزان غي  ر كش  اورز از نظ  ر س  ابقه ك  ار كش  اورزی و مه  ارت

های سه گانه بدست آمد به طوری كه مهارت آموزان با توانمندی

                             ت الش بيش تری در جه ت اف زايش س طح سابقه كار كشاورزی 

                                       های ش غلی، م ديريت من ابع و امکان ات موج ود      مهارت        دانش و

     ك ار       انج ام                     دشوار كاری، توانايی               اجهه با شرايط                شغلی، توانايی مو



 521      سازی مهارت آموزان روستاییای در توانمندهای فنی و حرفهآموزش نقش اعظمی و همکاران،

                                                     جمعی و توانايی توليد و سرمايه گذاری و بازاريابی پيدا    و       گروهی

                                                  تواند ناشی از تجربه پيشين آنها و استفاده بهينه از          اند كه می    كرده

       آموزان                              های ايجاد شده باشد. اما مه ارت                    آن در مواجهه با فرصت

                          ی اجتم اعی، مش اركت پ ذيری و   ها                         غيركشاورز از نظر توانمندی

                                         رضايت شغلی و غيره در سطح باالتری بودند.  

نتايج حاص ل از همبس تگی پيرس ون نش ان دهن ده رابط ه 

های ف ردی، اقتص ادی و آموزان با توانمندیدار سن مهارتمعنی

آموزان رس د هرچ ه س ن مه ارتاجتماعی آنان دارد به نظ ر می

ای را بيش  تر درک رف  هه  ای فن  ی حب  االتر رود اهمي  ت آموزش

دار ( نيز رابطه مثبت و معنی2011اند. در همين زمينه كائور )كرده

آموزان تأييد ك رده اس ت. همبس تگی سن را با توانمندی مهارت

دار تحص  يالت ب  ا متغيره  ای اس  ديرمن رابط  ه مثب  ت و معن  ی

آموزان را نش ان شخصيتی و اقتص ادی مه ارت-توانمندی فردی

های فردی و اقتص ادی های آموزشی بر توانمندیدوره تأثيرداد. 

ه  ای آموزان باس  واد بيش  تر ب  وده و آنه  ا ض  رورت دورهمه  ارت

آموزشی و كاربست محتوای آن را بهت ر درک ك رده و ب رای آن 

( در 2011)      ك ائوراند كه اين نتيجه با نت ايج مطالع ه تالش كرده

            خس روی پ ور و ت ب ا مطالع ه همين رابطه مخ ال  و ه م جه 

ه  ای آموزش  ی اف  زايش ( اس  ت. تع  دد دوره1936)         پورجاوي  د

شخص يتی مه ارت آم وزان را ب ه  -توانمندی اقتصادی و فردی

           اوگاندل  ه و ( و 2015)                 مانوئ  ل و همک ارانهم راه داش  ته اس ت. 

ه ا و اثربخش ی آن را ( نيز درک مثب ت از دوره2012)        همکاران

های اند. كاربردی بودن و تکراری نبودن محتوای دورهتأييد كرده

آموزشی و تأكيد بيشتر بر ابعاد فردی و اقتصادی دليل ی ب ر اي ن 

ها نيز بيشتر مورد توجه ق رار ادعا است لذا بايد بعد اجتماعی دوره

 گيرد.

ای در ارتقای های فنی و حرفهت آموزشمثب تأثيربا توجه به 

آموزان در روستاهای شهرستان ف امنين ك ه در توانمندی مهارت

پيش نهاد م ی عنوان يک نتيجه كلی استنتاج شد،اين پژوهش به

                توان د ب ه اف زايش      ه ا می                            اهتمام به ابعاد اجتماعی دورهگردد كه 

     آنه ا                                                      اعتماد بنفس مهارت آموزان، توانمندسازی و افزايش شانس

   تر                                                         نه تنها در بازار كار بلک ه در مش اركت آنه ا در ابع اد گس ترده

       آموزشی       ساختار                                      زندگی اقتصادی و اجتماعی كمک كند. حركت

      زدايی       تمركز    سمت   به     بايد        روستاها   در   ای    حرفه  و    فنی    بخش   در

    اي ن       چگ ونگی  و      محتوا     مورد        گيری در     تصميم   كه      بطوری      برود،

      ارائ ه   ب ه     وي ژه     توج ه  .   اش د ب     محل ی      اف راد     عهده   به   ها     آموزش

   از    يک ی      عن وان   ب ه    ك ار      واقعی     محيط   در       آموزشی    های   كالس

                                           يادگيری مورد توجه قرار گيرد. همچنين مس نله     اصول     ترين   مهم

                                           ه ای آموزش ی ارائ ه ش ده ب ا ني از منطق ه، فق دان           انطباق دوره

                            امکانات و مکان مناسب، م واد       كمبود        مناسب،       تدريس     های   روش

           براثربخش ی     ها،      برنام ه       پذيری        انعطاف     عدم   و         يادگيری   و       تدريس

       عن وان    ب ه       توان د  می       موارد     اين  .      گذارد  می     اثر        آموزشی     های      برنامه

       منظ ور    ب ه       پ رورش   و       آم وزش    ب ا       مرتبط        مؤسسات      برای      درسی

   و     فن ی     ه ای     آموزش       كيفيت       بهبود      برای     خود     های   تالش        افزايش

       آموزش    به        دسترسی       گسترش     های   راه    از     يکی       عنوان    به     ای،    حرفه

      باشد.      كشور    در       پرورش   و
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Abstract 

Investing rural economic activities is a suitable and effective way to achieve sustainable 

rural development which requires educating rural people over new different skills and 

techniques. This is one of the goals of vocational training programs that have been in 

operation for many years, but what matters is how successful they have so far been. 

Therefore, a wide range of activities required to evaluate the efficiency and practical success 

of the community that has been addressed in this study. The study area was Famenin County 

in Hamedan province in which based on the Cochran formula, 200 out of 708 skilled 

students residing in rural areas of this area were selected by proportional stratified random 

sampling method. The necessary data were collected in 2019 through a questionnaire 

consisting of four sections including: demographic and occupational characteristics of 

respondents and three variables of personal and personality, economic and social abilities. 

Both SPSS25 and LISREL8.5 soft-wares were used for data analysis. Based on the findings 

of the research, technical and vocational education have had different effects on the triple 

dimensions of personality, economic and social empowerment of learners, so as  have 

consequently increased the level and improve the components related to each dimension. 

This effect was highest in the individual, economic and social dimensions, respectively, and 

the findings showed a positive and significant relationship between age, number of courses, 

and education of students with their individual-personality and economic abilities. Based on 

the results obtained, it is suggested to pay attention to different economic, social and cultural 

aspects of different areas in vocational and educational courses for more success and higher 

impact, and give special consideration to some variables like age, literacy and education of 

skill learners 

Keywords: Personal-personality Empowerment, Socio-economic empowerment, 

Technical and Vocational education, Famenin County 
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