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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تحقيق حاضر با هدف اصلي اين که آيا دورههاي کارداني دانشگاه جامع علمي کاربردي
در آموزش مهارت مؤفق بودهاند يا نه صورت پذيرفت.
روش پژوهش :دانشجويان و اساتيد مراکز علمي کاربردي جنوب شهر تهران به عنوان جامعه آمااري مادنرر رارار
گرفت که مجموعاً  091دانشجوي ترم آخر دوره کاارداني و  01اساتاد باه پرسشانامههااي مربوطاه پاساخ دادناد.
پرسشنامهها هر کدام شامل  11سؤال بود که روايي آن با اتخاذ نرر و اعمال ديادگاه کارشناساان جهات تحاحي و
رفع اشكاالت حاصل گرديده و پايايي آن نيز از طريق آزمون پايايي روش آلفااي ررونبااب باه اتباات رسايده باود.
شاخص آگاهيهاي عمومي شغلي ،مورد ارزيابي و سنجش ررار گرفت و تجزيه و تحليل دادهها از طريق آزمون تي
صورت پذيرفته است.
يافتهها :تحقيق نشان داد که از ديدگاه دانشجويان و اساتيد ،دانشگاه علمي -کاربردي درارتقاء آگاهيهااي عماومي
شغلي ،توفيقات آموزشي باال نداشته اما ضعيف هم نبوده و در سط متوسط عمل نموده است.
نتيجه گيري :دانشگاه جامع علمي راربردي ،با بهره برداري از تحقيقاتي از ايان دسات و باه مادد داناش ماديريت
برمبناي هدف ،با جديت بيشتري به امر مهارت آموزي مبادرت ورزد.
واژگان كليدي :ارزيابي ،دانشگاه جامع علمي کاربردي ،مهارتآموزي

شهریار مرادی دهقی

فعاليتهاي انجام شده به دست آيد تا مشخص شود

مقدمه
با توجه به اينکه يکي از موانع توسعه در کشورهاي
توسعه نيافته و يا در حال توسعه ،کمبود نيروي انساني

که چه اندازه اهداف خويش را تحقق بخشيده است و
نقاط ضعف و روت آن کجاست.

ماهر و آموزش ديده است و آموزشهاي رسمي نيز

اين تحقيق ديد کلي در مورد تأتير اين دوره هاا بار

مشکالتي همچون عدم انعطاف پذيري ،ناهماهنگي با

ايجاد آمادگيهاي الزم براي ورود باه باازار اشاتغال را

دگرگونيها و شرايط جامعه ،طوالني بودن زمان و

ترساايم مااينمايااد و برتااري و کاسااتي آن را شناسااايي

هزينه را در بردارد و براي همه افراد در تمام شرايط

ميکند .نتايج اين تحقيق در سط کالن در جهت دهي

مقدور نيست ،آموزشهاي فني و حرفهاي از اهميت

مناسب سياستهاي راهبردي مرتبط با اشتغال ،کااربرد

ويژهاي برخوردارند .از جمله آموزشهاي کاربردي که

دارد .بنابراين کليه وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط باا

نسبتاً ميتوانند در کوتاه مدت بازدهي داشته باشند،

موضوع اشتغال ميتوانناد از نتاايج آن بهاره ببرناد .در

ميتوان به آموزشهاي فني و حرفهاي اشاره نمود که

سطوح پايينتر ،نتايج تحقيق در دانشگاه جاامع علماي

اترات بسيار مهمي در توانمندسازي فراگيران به همراه

کاربردي ،براي برگزاري دورههاي مناسب باه گوناهاي

دارد و چنانچه در اجراي آن درت الزم معمول گردد،

که در اشتغال مؤتر باشاند ،کااربرد دارد و از آنجاا کاه

بستر الزم براي رشد سط دانش و آگاهي ،بينش و

موضوع اشتغال از مسايل رده اول امروز جهان و خاصه

نگرش و مهارتهاي تخححي را مهيا ميسازد

کشور عزيزمان ،جمهوري اسالمي ايران مايباشاد لاذا

(خالدي.)0131 ،

بررسي وضاعيت مهاارت آماوزي و تربيات نيروهااي

در حال حاضر ،در کشور ما آموزشهاي مهارتي

داراي رابليت الزم براي احراز شغل ،از اهميات بسايار

به صورت رسمي و غيررسمي صورت ميگيرد.

زيادي برخوردار ميباشد .به اين منرور ،تحقيق حاضار

آموزشهاي غيررسمي توسط مراکز آموزش فني و

با هدف «ارزيابي موفقيت دورههاا در مهاارت آماوزي

حرفهاي کشور و آموزشهاي رسمي توسط

آگاهيهاي عمومي شغلي از ديادگاه دانشاجويان ساال

هنرستانهاي فني و حرفهاي و دانشگاههاي علمي-

آخر و اساتيد مشاغول باه تادريس در مراکاز علماي-

کاربردي صورت ميگيرد .دانشگاه جامع علمي-

کاربردي و مقايسه تفاوت اين دو ديدگاه» انجام شاد و

کاربردي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري

در پي پاسخگويي به سؤاالت زير بوده است:

به منرور توسعه آموزشهاي علمي و راربردي با رحد

 -تا چه اندازه آموزشهاي ارايه شده در دورههاي

ارتقاي دانش و ايجاد مهارتهاي الزم و تحريک

کارداني دانشگاه جامع علمي-کاربردي توانستهاند

استعدادهاي نهفته در افراد براي تأمين نيروي انساني

سط آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان سال

متخحص و مورد نياز بخشهاي مختلف ارتحادي،

آخر و اساتيد ( آشنائي ايشان با روانين و مقررات

اجتماعي و فرهنگي با بکارگيري و سازماندهي

و مناسبات اداري ،کارگزيني و ) ...را ارتقا دهند؟

امکانات و منابع انساني دستگاههاي اجرايي در سال

 آيا ارزيابي دانشجويان و اساتيد از آموزشهايارائه شده در دانشگاه جامع علمي -کاربردي با

 0111تأسيس شد (خالدي.)0131 ،
حال که بيش از يک دهه از شروع فعاليت دانشگاه

هم يكسان است؟

جامع علمي -راربردي ميگذرد ،بايد با ارزيابي
برنامههاي آموزشي ،بازخورد اطالعاتي از چگونگي
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ارزیابی موفقيت دورههای دانشگاه علمی کاربردی در ارتقاء آگاهیهای عمومی شغلی از دیدگاه ...
فعاليتهاااي آن و در حقيقاات موجودياات آنرا توجيااه

پيشينه تحقيق
ارزيابي به فرآيند تعيين ،تهيه و گردآوري دادههاا و

ميرنند .هدف ها ،براي افرادياك ساازمان و خاار از

اطالعات به منرور رضاوت و تحميمگيري جهت بهبود

آن ،اسااتانداردهايي را فااراهم ماايسااازند رااه موفقياات

فعاليتها يا پديدهها گفته ميشود (بازرگان.)0131 ،

سازمان را ارزيابي رنند (اتزيوني.)0991 ،

در اين تحقيق ارزيابي توساط پرسشانامهاي باا 11
گويه براي گروه نمونه سنجيده ميشود.
اصوالً هر سازمان هدفهاي خاصي دارد راه باراي

از ديگر داليل اهميت هدفهاا در ساازمان ،ماوارد
ذيل ذرر شدهاند:
 -هدف ها ،احساس وجودو جهت را فراهم ميرنند.

رساايدن بااه آن هاادفهااا ،وظااايف و مسااووليتهااايي

 -هدف ها ،تالشهاي ما را متمررز ميرنند.

اجتناب ناپذير است .ايان وظاايف و مساووليتهاا باه

 -هدف ها ،برنامهها و تحميمها را هدايت ميرنند.

نحوي بين راررنان تقسيم ميشوند .در حقيقات شاغل،

 -هدف ها ،ارزيابي پيشرفت را ممكن ميسازند.

يكي از کوچک ترين تقسايماتي اسات راه در ساازمان
مورد استفاده ررار ميگيرد و در اختيار هر يك راررناان

اثربخشي سازمان

يك سازمان گذاشته ميشود (ابطحي.)0111 ،

فردريک تيلور 2اتر بخشي را باه حاداکثر رسااندن

ايان آگاااهيهااا عماادتاً «بسااترهاي عمااومي انجااام

ميزان توليد و به حدارل رساندن هزينهها و به کار بردن

وظايف راررنان را فراهم نموده و به طور کلاي ،نحاوه

منتفع در حد مطلوب تعرياف مايکناد .هناري فاايول

اطااالعگيااري و اطااالع رساااني و فرآينااد ارتباطااات

اتربخشي را نتيجه تعامل ردرت و نرم و انضباط شفاف

فعاليااتهاااي شااغلي ماايباشااند» (پورتااال اسااتانداري

در داخاال سااازمان مايدانساات (نجااف بيگاي .)0119

خراسان شمالي).

کامرون 3اتر بخشي سازمان را وضعيتي ميدانسات کاه

آموزش مهارتهاي زندگي ،آشنايي با آموزشهااي

منابع را به ميزان محدود محرف کند و راادر باشاد باه

باادو خاادمت ،مقااررات و تخلفااات اداري ،آشاانايي بااا

هدف يا اهداف مطرح شده با توجه به معيارهاي تعيين

برنامااههاااي توسااعه کشااور و مشاااورههاااي شااغلي،

شااده دساات يابااد (کااامرون  )0999باااالخره هااو 4

آموزشهاي رايانه اي و آموزشهاي تغذيه ويژه باانوان

سازماني را اتربخش ميدانست که بدون توجه به سااير

از جمله برنامههااي آموزشاي اسات کاه مرکزآماوزش

نتايج به دست آمده با محيط خود در تعامل باشد (هو

کارکنان با برگزاري آن ها نسبت به ارتقاي سط علمي،

 )0993برخي افراد اتر بخشي را معاادل ساود ياا بهاره

مهارتهاي شغلي و آگاهيهاي عمومي کارکناان ارادام

دانسته و برخي ديگر آن را رضايت از شغل تلقي کارده

ميکند (وبگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران.)0139 ،

و گروهي نيز آن را نفاع اجتمااعي در نرار گرفتاهاناد

آگاهيهاي عمومي شغلي در اين پاژوهش يكاي از
زيرمقياسهاي پرسشنامه است.

(محمدزاده .)0119
در زمينااهي روشهاااي ساانجش اتربخشااي ،راايم

براي هادف هااي ساازماني  ،نقشاها و راررردهااي

رامرون به چهار مدل اشاره ررده است ره رابينز و دفت

متعااددي مطاارح شاادهانااد« .اتزيااوني »1معتقااد اساات،

هم از اين مدلها در رتاب خود آوردهاناد .در زيار باه

هدفها ،با توصيف وضاعيت آيناده ساازمان  ،راارررد

شرح مختحر اين مدلها

ميپردازيم:

جهت يابي براي آن دارند .عالوه بر اين  ،هدف هامنبعي
براي مشروعيت سازمان باه شامار مايروناد چارا راه
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شهریار مرادی دهقی

 -روش مبتني بر دست يابي به هدف:

 -مدل استراتژيك پايه گذاران سازمان:

به منرور سنجش اتربخشي سازمان ،بايد هدف هاي

بر اساس اين مدل ،اتربخشي سازماني بر ايان نكتاه

مورد نرر سازمان شناخته و سپس عملكارد سانجيده و

داللاات دارد رااه سااازماني «اتااربخش» اساات رااه بااه

اندازه گرفته شاود .بناابراين ،در ايان روش ابتادا باياد

خواسااتههااا و نراارات رساااني رااه آن را پايااه گااذاري

مشخص نمود ره هدف چه بوده است (هادفهاايي از

کرده اند پاسخ دهد ،مانناد دانشاگاههاا ،در دانشاگاههاا

ربيل به «حداکثر رساندن ساود»« ،جلاوگيري از دسات

تأريد بر آموزش دانشجويان و در نهايت فارغالتححايل

دادن بازار» و «ايجاد محيط تادافعي باراي مححاوالت

شاادن آنااان اساات و در مااورد راريااابي و اشااتغال

سازمان» يا «داشتن محيط سازماني ساالم») .ايان روش

فارغالتححيالن هدفي مدنرر نيست و باه ايان ترتياب،

بيشتر در سازمانهاي توليدي و تجاري راربرد دارد.

بقاي دانشگاه حفظ ميشود.
از طريق تعيين ميزان اتربخشاي عملياات آموزشاي
مي توان رضاوت ررد ره عملكرد برنامه هاي آموزشي تا

 روش سيستم تأمين منابع:بنا بر روش سيستم تأمين منابع ،اتربخشاي ساازمان

چه اندازه مطلوبيت دارد و تا چه اندازه بايد بهبود يابد؟

بر ميزان يا درجه موفقيت سازمان در رسب منابع ماورد

به عالوه زماني ره جنبه هاي مختلف فرآيند تادريس و

نررش از محيط وابسته است .استدالل و فرضيهي ايان

آموزش ارزشيابي ميگردد ،تدوين معيارهايي ره مبنااي

سيسااتم باار اياان مبنااا اسااتوار اساات رااه بااين سيسااتم

رضاااوت باشااند موضااوعي بااهمياات اساات .همچنااين

ورودي هاي سازمان از محايط راالن خاود و عملکارد

ارزشيابي بايد مبتني بر اصول و روش باشد.

سازمان رابطهي روشني وجود دارد ،يعني هر رادر راه
سازمان در تأمين مناابع ماورد نيااز خاود راحاتتار و

دانشگاه جامع علمي کاربردي

موفقتر باشد ،بر ميزان اتربخشي آن اتار مثبات خواهاد

امروزه نهادها ،سازمان ها و مؤسسات به عنوان يکي

داشت .دفت ميگويد ره اتربخشي سازمان باه تواناايي

از اجزاء و عناصر اليتجزاي اجتماعي شناخته ميشاوند

آن در بهره برداري از محيط خود در جهت تأمين منابع

که نقاش بسايار مهام و اساساي را در بارآورده کاردن

ارزشمند و رمياب بستگي دارد.

انترارات ،نرم ،تبات و تعادل جامعاه باازي مايکنناد.
اصوالً يک سازمان و نهاد ،براي رفع ياک احتياا و ياا

 روش مبتني بر فرآيند درون سازماني:بنااابراين روش ،سااازماني «اتااربخش» اساات رااه از

برآورده کردن نياز و ضارورتي در جامعاه ايجااد ماي-
شوند.

سااالمت سااازماني الزم برخااوردار باشااد و افاارادي را

دانشگاه ،يکاي از ساازمانهااي مطارح و ماؤتر در

داشته باشد ره داراي انگيزش ،عالراه منادي ،احسااس

جوامااع امااروزي اساات .يکاي از نيازهااا و ضااروريات

مسئوليت و نسبت به سازمان متعهد باشند .باه عباارت

جوامع و اجتماعات بشري ،انتقاال داناش و معاارف و

ديگر ،سازمان «اتربخش» سازماني است «ساالم»؛ بادين

آموختههاي خاود باه نسال ديگار و آماوزش اعضااي

معنا ره اطالعات سازماني در سطوح سازمان (باه طاور

جامعه و نسلهاي آتي براي تعامل و زندگي در جوامع

افقي و عمودي) جاري باشد ،تضادّ در آن بسيار اناد

اساات .اي ان وظيفااه در جامعااه ب اه عهاادهي نهادهااا و

و روابط درون سازماني بر اساس اعتماد و حسان نيّات

مؤسسات آموزشي گاذارده شاده اسات .مؤسساههااي

باشد.

آموزش علمي راربردي به منرور ارتقاء و انتقال داناش
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ارزیابی موفقيت دورههای دانشگاه علمی کاربردی در ارتقاء آگاهیهای عمومی شغلی از دیدگاه ...
 )5مهارتهاي تحكيم رننده.

رار ،ايجاد مهارتهاي شغلي ،افزايش بهارهوري ،رشاد
استعدادهاي بارز ،ارتقاء معلومات و تجاارب شااغالن،

غفرانااي در مقالااهاي رااه در کنفاارانس منطقااهاي

بررراري پيوند و همااهنگي مياان آماوزش و پاژوهش

آموزش عالي ارائه شاده ،باه چهاارده خحيحاهاي راه

راربردي و تناسب و هماهنگي بين داناش و مهاارت و

فارغالتححيل جديد بايد دارا باشد اشااره رارده اسات.

راربري تحوالت جديد علاوم و فناون در برناماه هااي

به عقيده وي اين خحايص عبارتند از:

آموزشي و پژوهشي کاربردي ايجااد شادند .برخاي از

 ردرت شناخت بهتر دنياي معاصر و ويژگيهاي آن:

اياان مؤسسااات در حااوزهي فرهنااو و هناار و تحاات

در ديگران و شرايط ژئوپليتيك و اخالري و فلسفي

نرارت وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي فعاليات دارناد

آنان

ره باه شاكل دولتاي و ياا خحوصاي اداره مايشاوند.

 ردرت شناسايي تغييرات محيطي داخلي و بينالمللي

مؤسسااات فرهنگااي-هنااري رااه آمااوزشهاااي علمااي

 توانايي مقابله :اتخاذ راهبردهاي مناسب در استفاده از

راربردي را ارائه ميرنند ،رشتههااي مختلفاي را در بار
ميگيرند ره باه دو صاورت ترماي و پودمااني برگازار
ميشوند.

منابع موجود
 دارا بودن ردرت تفكر و تخيّل و داشتن ذهن پرورش
يافته به جاي ذهن انباشته از اطالعات

دانشگاه علمي کاربردي باه عناوان ياک ساازمان و
مؤسسهي آموزش عالي ،براي آموزش دانش ،مهارتها،

 توانايي مذارره در محيط بينالمللي با طرفهاي
مختلف تجاري ،ارتحادي و اجتماعي

فنون و تکنيکهااي الزم باه نسال جاوان و کماک باه

 رابليت انعطاف ،تطبيق ،ابتكار عمل و داشتن روحيهي

مؤسسات و سازمان هاي اداري و اجرايي کشور جهات

خالريت و نوآوري ،اعتماد به نفس و درگير بودن به

آموزش نيروها و پرسنل آنان ،ايجاد شده است.

جاي برخورد انفعالي.
 رابليت آموزش ديدن حين رار
 رابليت طبقهبندي و استفاده رارآمد از انبوه اطالعات

شايستگيهاي كانوني
معيارها و ويژگيهاي مختلفي ره داناشآموختگاان
آموزش عالي در دنياي امروز ،براي ورود موفق به بازار
کار داخلي و بينالمللي بايد از آن برخاوردار باشاند را

 داشتن استنباط صحي از روابط انساني و توسعه آن
 داشتن تجربهي حرفهاي در محيط شررتها براي
عمل رردن مطابق موازين حرفهاي

شايستگيهاي رانوني مينامند .در مناابع مختلاف ايان

 داشتن توان و روحيهي رارآفريني به جاي رارجويي

شايسااتگيهاااي رااانوني مااورد بحااي و بررساايهاااي

 احساس مسئوليت نسبت به جامعهاي ره روي آنها
سرمايهگذاري نموده و به آنها منزلت برتر بخشيده

متفاوتي ررار گرفتهاند.
در تحقيقااي رااه در دانشااگاه رااانتربري انگلسااتان
صورت گرفته مجموعه اين شايستگيها در پانج ماورد
زير خالصه شده است.
 )1انعطاف پذيري؛

است.
 آشنايي با بنيانهاي فلسفي ،تاريخي ،روانشناسي و
مردم شناسي علوم نسبت به انسان ،محيط و ساير
جوامع (غفراني.)1331 ،

 )2خالريت؛
 )3مهارتهاي ارتباطي روي؛
 )4مهارتهاي بنيادين؛
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ارزيابي کامرون ( )0936و حيطههاي يادگيري بلوم (باه

حيطههاي يادگيري
حسن شعباني مشخص نمودن حيطه هاي ياادگيري

نقل از شعباني ، )0131 ،جهت ارزيابي ميازان موفقيات

را در تعيين هدفهاي آموزشي الزم ميداند و با توجاه

يک سازمان در رسيدن به هدفهايش ميتوان از روش

به مدل «بلوم» ميگويد :يادگيري در سه حيطه شناختي،
رواني -حرکتي و عاطفي اتفاق ميافتد.
هر يک از حيطههاي مذکور داراي سطوح مختلاف
است .سط هاي مختلف حيطه شناختي عبارتند از:
دانااش ،فهمياادن ،بکااار بسااتن ،تحلياال ،ترکيااب،

5

مبتني بر تأمين هدف بهره برد .در اين روش توجّه باه
1

خروجيهاي سازمان معطوف مايگاردد و اينکاه آياا
سازمان توانسته است با به کارگيري امکاناات ساازماني
(منااابع ،نيروهااا)  ،بااه هاادفهااايش در رالااب سااطوح
مطلوب برسد يا خير؟

ارزشيابي و رضاوت .سط هاي مختلف حيطاه عااطفي

با توجه باه نرارات و ديادگاههااي ارائاه شاده در

عبارتنااد از :دريافاات و توجااه کااردن ،پاسااخ دادن،

خحوص توانمناديهاا ،خحوصايات ،شايساتگيهااي

ارزش گذاري ،سازماندهي ارزشها و تبلور ارزش هااي

کانوني ،حيطههاي ياادگيري و ويژگايهاايي کاه باياد

سارمان يافته در شخحيت .سط هااي مختلاف حيطاه

دانشجويان در زمان فارغالتححايلي داشاته باشاند و باا

رواني -حرکتي عبارتناد از :مشااهده و تقلياد ،اجاراي

عنايت به مأموريات و اهاداف دانشاگاه جاامع علماي

عمل بدون کمک ،درت در عمل ،هماهنگي حرکاات و

کاربردي ،به نرر محقق ،آن دانشاگاه باياد ضامن بااال

عادي شدن عمل (شعباني.)0131 ،

بردن سط آگاهيهاي عماومي شاغلي اسااتيد  ،چهاار
مهارت شناختي ،ادراکي ،فني و ارتباطي آنها را ارتقااء
ببخشد لذا چهارچوب مفهومي تحقيق را مايتاوان باه

جمع بندي و مدل مفهومي
دانشگاه جامع علماي کااربردي وابساته باه وزارت

شرح نمودار شماره  0ترسيم نمود.

علااوم تحقيقااات و فاان آوري ،ياک سااازمان علماي و

در زمينه دستيابي به اهداف و اتربخشي تحقيقات به

آموزشي است که به منرور توسعه آموزشهااي علماي

غايت متنوعي توسط محققين در مجامع علمي و

و کاربردي با اهداف  :ارتقاي دانش و ايجااد مهاارت-

دانشگاهي داخلي و خارجي انجام شده است؛ سانسوک

هاي الزم و تحريک استعدادهاي نهفته در افاراد باراي

( ، )0113در مطالعهاي تحت عنوان «تأتير رارهاي

تأمين نيروي انساني متخحص و مورد نياز بخاشهااي

گروهي روي اتربخشي يك مطالعه روي اتوماسيون

مختلف ارتحادي ،اجتماعي و فرهنگي با به کارگيري و

رارخانهها در تايلند» به بررسي تأتيرات رارهاي

سازماندهي امکانات و منابع انساني دستگاههاي اجرايي

گروهي ،مديريت مشاررتي ،حمايتهاي مديريتي ،رابط

تأسيس گرديده است .به نرار محقاق ،هادف اصالي و

دروني ،ظرفيت گروهي و انسجام گروهي بر اتربخشي

نهايي دانشگاههاي علمي کاربردي ايجااد آماادگيهااي

سازماني مينمايد .لي و تسنو ( ، )0113در مطالعهاي

الزم و ايجاد توانمندهاي مورد نيااز دانشاجويان باراي

تحت عنوان «بررسي رابطه بين فرهنو سازماني و

ورود موفقيتآميز به بازار اشتغال و کسب حرفه است.

اتربخشي سازماني رارخانههاي الكترونيك تايوان» به

جهت سنجش ميزان موفقيت دانشگاه جامع علمي-

بررسي تأتير فرهنو سازماني بر اتربخشي سازماني در

کاربردي در دستيابي به اهداف ،باا برداشات از مادل

09

رارخانجات الكتريسيته پرداخت.
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ارتقای سطح مهارتهای شناختي دانشجويان

ارتقای سطح مهارتهای ادراکي دانشجويان
موفقیت دوره های کارداني
ارتقای سطح مهارتهای فني دانشجويان

دانشگاه علمي کاربردی

ارتقای سطح مهارتهای ارتباطي دانشجويان

ارتقای سطح آگاهيهای عمومي شغلي دانشجويان

شكل  :0مدل مفهومي تحقيق
هاادايت نااژاد ( ، )0139ط اي تحقيقااي بااا عنااوان

خالدي ( ، )0131طي تحقيقي باا عناوان «ارزياابي

«بررس اي اتربخش اي آمااوزشهاااي علم اي -کاااربردي

آموزشهاي فني و حرفاهاي ،هنرساتانهاا و دورههااي

پودماني مراکز آموزش جهاد کشااورزي» نتيجاه گرفتاه

علم اي کاااربردي بااه تفکي اک خحوص اي و دولت اي در

است که دورههاي پودماني باعي افازايش اطالعاات و

اشتغال» نتيجه گرفته اسات کاه افارادي کاه باه دنباال

آگاهيها ،مهارت و تواناايي ،تغييار نگارش و رضاايت

افزايش توانمندي و موفقيت شغلي ،ايجااد خالريات و

شغلي دانشآموختگان شده است و برخاي از ويژگاي-

تثبيت و توسعه شاغل هساتند ،بيشاتر مراکاز آموزشاي

هاي دانش آموختگان و محتواي دوره (ماورد بررساي)

خحوصي را به مراکز دولتي ترجي ميدهند و همچنين

در اتربخشي دورههاي ماذکور ماؤتر باودهاناد و مياان

با توجه به زماان ياا مادت دوره آماوزش نياز کاارايي

محتواي مطالب با نيازهاي ربلي دانشآموختگان رابطه-

آموزشهاي غير رسمي (مراکاز فناي و حرفاه اي) بار

ي معنيداري وجود دارد.

ايجاد شغل ،نسبت به آموزشهااي رسامي باه مراتاب

رحماني ( ، )0113در تحقيقي باا عناوان «پيشانهاد

باالتر است .نکته رابل توجه اين است که در هيچ ياک

يک مدل براي ارزشيابي دورههاي علمي -کااربردي در

از شاخصهاي مربوط به توانمندي شغلي ،آموزشهاي

استان خراسان» به اين نتايج ميرسد:

بخش دولتي نسبت به آموزشهااي بخاش خحوصاي

 )0انگي ازه ورود ب ايش از  30درصااد دانشااجويان بااه

ارجحيت ندارند.

دورههاي علمي -کاربردي ايجاد واحدهاي توليدي
بوده است.

اعتمادي ( ، )0113پژوهشي را با عنوان «تحقياق و
تحليلي از تأتير آموزشهاي علمي کاربردي در صنعت»

 )0ب ايش از  90درصااد دانشااجويان عالرااه خااود بااه

بااه صااورت ميااداني و بااا اسااتفاده از روش تکمياال

محتواي دروس ارائه شده را در حد متوسط و زيااد

پرسشنامه به مورد اجرا گزارده و نتيجه مايگيارد :اوالً؛

ابراز نمودهاند.

آموزشهاي علمي کاربردي ،تأتير مثبت و رابال رباولي

 )1بيش از  31درصد دانشجويان ميزان تازگي محتاواي
درسي را متوسط و زياد ارزيابي کردهاند.

داشتهاند و تانيااً؛ فاارغالتححايالن باراي جاذب کاار،
رابليت باالي يافتهاند.
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پس از جمعآوري پرسشنامههاي تحقياق اطالعاات

روش تحقيق
مطالعه حاضر يک تحقيق کاربردي است و رويکرد

آنها کدگاذاري ،اساتخرا و باه کاامپيوتر انتقاال داده

آن ،رويکردي پيمايشي است .با اساتفاده از تئاوريهاا،

شدند .سپس به وسيله نارم افازار آمااري  SPSSماورد

نرريات و تحقيقات انجام شاده چاارچوب مفهاومي و

تجزيه و تحليل آماري رارار گرفتناد .تجزياه و تحليال

عملياتي ،تدوين شده و پرسشنامه تحقيق بر اسااس آن

اطالعات گردآوري شاده دادههااي تحقياق بار اسااس

تنريم گرديد .پس از ححول اطمينان از اعتبار و پاياايي

سؤالهاي تحقيق صورت گرفت .باا ترکياب ساؤاالت

آن ،با مراجعه به اساتيد دانشگاه جامع علماي کااربردي

تحقيق ابتدا شاخص ايجاد سپس اطالعات توصيفي آن

تکميل شده است.

محاسبه شده و در نهايات ،تجزياه و تحليال دادههاا از

در اين پژوهش جامعه آماري مورد بررسي ،اسااتيد

طريق آزمون ( ) tانجام پذيرفته است.

دانشگاه جامع علمي -کاربردي شاهر تهاران اسات .در
شهر تهران نزديك باه  011مرراز دانشاگاهي علماي-

يافتههاي پژوهش

راااربردي وجااود دارد کااه عماادتاً از بافاات همگنااي

توصيف جمعيت شناختي دادههاي اساتيد

برخوردار ميباشند.

جنسيت

از آنجايي که دسترسي به اطالعات ماورد نيااز ،باا

جدول  :0توزيع فراواني جنسيت اساتيد

موانع متعددي از جمله ممانعات دانشاگاه ،محادوديت

جنسيت

تعداد

درصد

امکانات زماني ،مالي و  ...مواجاه باود ،مراکاز جناوب

زن

01

10

شهر تهران به عنوان جامعهي آماري مد نرار رارار کاه

مرد

11

60

جمع

01

011

مجموعاً  101دانشجوي در شرف فراغت از تححيل را
در بر ميگيرند.
پرسشنامهي تحقيق ،شامل دو عدد پرسشنامه است
که هر يک از پرسشنامهها شامل  33گويه است که
يكي از شاخصهايي را ره مورد ارزيابي ررار ميدهد،
شاخص آگاهيهاي عمومي شغلي است .در تحقيق
حاضر ابتدا پرسشنامه تحقيق در اختيار برخي اساتيد
دانشگاه و استادان محترم راهنما و مشاور ،ررار گرفته و
ديدگاه ايشان جهت تححي

و رفع اشكاالت لحاظ

گرديده است .براي آزمون پايايي نيز از روش آلفاي

همانگونه که از نتايج جدول  0مشخص اسات 10
درصد جمعيت نمونه تحقيق را اساتيد زن و  60درصد
را اساتيد مرد تشکيل دادهاند .ايان نموناه حااکي از آن
است که در اين مطالعه هم به نرر اساتيد خاانم و هام
اساتيد آرا توجه شده است.
سن
همانگونه که از نتاايج جادول  1مشاخص اسات،
ميانگين سن اساتيد نمونه  11سال است .کمتارين سان

ررونباب استفاده شده است.
جدول :1نتايج آزمون پايايي شاخص تحقيق

اساتيد نمونه تحقيق  01سال و باالترين سان  60ساال

ميزان آلفا اساتيد

ميباشد .اين دامنه سني نشاندهندهي آن است کاه هام

ارزيابي عملكرد آموزشي دانشگاه

11

./3901

به نرر اساتيد جوان و هم به نرر اساتيد مسان در ايان

مهارت آگاهي عمومي

6

./1611

تحقيق توجه شده است

مؤلفه و شاخصهاي تحقيق

09

تعداد سؤاالت
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جدول  :1توزيع ميانگين سن اساتيد
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

سن

01

11/11

9/0

باالترين سن

کمترين سن
01

60

جدول  :1توزيع ميانگين سابقه تدريس اساتيد
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

باالترين ميزان تدريس

کمترين ميزان تدريس

سابقه تدريس

00

01/0

6/9

03

0

سابقه تدريس

درصد را دانشجويان مرد به خاود اختحااص دادهاناد.

ميانگين سابقه تدريس اساتيد نمونه تحقيق 01/0

اين توزيع همگني و شباهت ظاهري با وضعيت رناوني

سال (نزديک به  00سال) است .همانگونه که از

دانشجويان اين دانشاگاه دارد .در حاال حاضار نسابت

جدول مشخص است دامنه توزيع سابقه تدريس 0-03

دانشااجويان زن دانشااگاه علمااي کاااربردي بيشااتر از

است .اين بدين معنا است که کم سابقهترين اساتيد

دانشجويان مرد است .نموناه آمااري هام نشاانگر ايان

نمونه تحقيق داراي  0سال و پر سابقهترين اساتيد 03

وضعيت است.

سال سابقه تدريس داشتند .اين توزيع و ميانگين
محاسبه شده حاکي از آن است که در اين مطالعه
نررات اساتيد با سابقه مورد استفاده ررار گرفته شده
است.

سن
همانگوناه راه از نتاايج جادول مشاخص اسات،
ميانگين سني پاساخدهنادگان ( 06/61نزدياك باه )01
سال است .اين توزيع سني نشان ميدهد ره دانشجويان

توصيف جمعيت شناختي دادههاي دانشجويان

اين دانشگاه ارثاراً در پاياان سان جاواني رارار دارناد.

جنسيت

رمتاارين ساان پاسااخگو در نمونااه تحقيااق  03سااال و

جدول  :0توزيع فراواني دانشجويان بر حسب جنسيت

باالترين سن  11است.

جنسيت

تعداد

درصد

زن

003

61

مرد

66

11

جواب نداده

6

1

جمع

011

011

رشته تحصيلي
همانگونه ره از نتايج جدول شماره  1مشخص است،
 00درصد رشاته تححايلي دانشاجويان نموناه تحقياق
فناااوري اطالعااات 00/0 ،درصااد حسااابداري00/0 ،

همانگونه ره از نتايج جادول مشاخص اسات61 ،
درصااد حجاام نمونااه آماااري را دانشااجويان زن و 11

درصااد گرافيااك 9/0 ،درصااد مااديريت فرهنگااي1/0 ،
درصد رامپيوتر سخت افزار 1/0 ،درصد روابطعمومي،

جدول  :6توزيع سن دانشجويان
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

باالترين سن

کمترين سن

سن

011

06/61

1/10

11

03
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 1/0درصاد حقوق و آماده ساازي چاااپ ،دو درصاد

جدول  :3توزيع ميانگين شاخصهاي تحقيق در نمونه

مربي پيش دبستاني و  0درصد ماديريت رساب و راار

اساتيد

ميباشند .ايان توزياع حااري از آن اسات راه نرارات
دانشااجويان مختلااف از رشااتههاااي گوناااگون در اياان
مطالعه مورد بررسي ررار گرفته است ره اين خود ياك
امتياز براي اين تحقيق محسوب ميشود.

شاخص

تعداد

ميانگين

آگاهي عمومي

01

1/13

انحراف

بيشترين

کمترين

معيار

مقدار

مقدار

./30

0

0

جدول  :9توزيع درصد آگاهي عمومي شغلي
آگاهي عمومي شغلي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

باال

01

11/0

سخت افزار

00

1/0

متوسط

01

10/0

حسابداري

11

00/0

پايين

01

01

مديريت فرهنگي

09

9/0

جمع

01

011

مربي پيش دبستاني

1

0

00

00/0

روابط عمومي

9

1/0

حقوق

1

1/0

گرافيک

10

00/0

شده را در باال بردن مهارت آگاهي عمومي دانشجويان

آماده سازي چاپ

1

0 .1

باال 42/5 ،درصد در سط

متوسط و  23درصد در

مديريت کسب و کار

0

0

سط پايين ارزيابي نمودند.

جواب نداده

00

6

جمع

011

011

جدول  :1توزيع فراواني رشته تححيلي دانشجويان
رشته تحصيلي

فناوري اطالعات

IT

توزيع فراواني شاخص تحقيق در نمونه اساتيد
شاخص آگاهيهاي عمومي شغلي:همانگونه که از
نتايج جدول شماره  8مشخص است ،ميانگين ارزيابي
اساتيد از توانايي دروس در باال بردن ميزان آگاهيهاي
عمومي شغلي دانشجويان  3/38است که در دامنه 1-5
نشاندهنده ميزان باالتر از متوسط است .اين ميزان
نشاندهنده ارزيابي کمي بيش از متوسط اساتيد از
مطالب ارائه شده در متون درسي به منرور ارتقاي
سط آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان (به سط
مطلوب) است.

با توجه به نتايج جدول شماره  9نيز مشاهده
ميکنيم که  33/5درصد اساتيد توانايي دروس ارائه

آزمون سؤال تحقيق در نمونه اساتيد
دانشگاه جامع علمي کاربردي تا چه اندازه در ارتقاي
سط آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان موفق بوده
است؟
نتايج بدست آمده حاکي از آن بود که از نرر
اساتيد ،ميانگين سط

آگاهيهاي عمومي شغلي

دانشجويان برابر با  1/13است .اين ميزان بيانگر سط
کمي بيش از متوسط آگاهيهاي عمومي شغلي
دانشجويان است .براي آزمون اين مسئله که آيا سط
آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان در داخل نمونه
يكسان است؟ آن را با استفاده از معيار

T-TEST

يك

طرفه  None Sampel T-Testمورد آزمون رد ررار داديم.
فرض صفر و اصلي تحقيق در اين آزمون عبارتند از:

09
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جدول  :01نتايج آزمون نمونه اساتيد
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

T

DF

SIG

آگاهي عمومي

01

13 .1

./10

03 .11

19

1/111

 H1فرض اصلي :دانشگاه جامع علمي کاربردي در
ارتقاي

سط

آگاهيهاي

عمومي

شغلي

جدول  :00توزيع درصد آگاهي عمومي شغلي

دانشجويان موفق نبوده است.

ميزان آگاهي عمومي

تعداد

درصد

باال

01

6 .01

متوسط

90

1 .11

پايين

30

1 .11

جمع

011

011

 H0فرض صفر :دانشگاه جامع علمي کاربردي در
ارتقاي

سط

آگاهيهاي

عمومي

شغلي

دانشجويان موفق بوده است.
با توجه به نتايج آزمون فرض جدول از آنجا که
سط معناداري محاسبه شده برابر صفر است از اين رو
داليل کافي براي رد فرض صفر در اختيار داريم لذا
فرض صفر رد ،و فرض اصلي مبني بر موفق نبودن
تأييد ميشود .به اين ترتيب ،دانشگاه جامع علمي
کاربردي در ارتقاي سط

آگاهيهاي عمومي شغلي

دانشجويان (در حد مطلوب) موفق نبوده است.
اما بايد توجه داشت که با عنايت به نتايج بدست
آمده دانشگاه جامع علمي -کاربردي خيلي هم در
ارتقاي سط آگاهيهاي عمومي شغلي ناموفق نيست
چرا که سط آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان در
حدود متوسط (کمي بيش از متوسط) است ،اما هنوز با
سط خوب و مطلوب فاصله دارد ،پس با اين مالحره
ميتوان گفت که دانشگاه در زمينهي ارتقاي اين
شاخص به سط مطلوب ،توفيق کامل نداشته است.

دانشگاه جامع علمي کاربردي تا چه اندازه در
ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان
موفق بوده است؟
نتايج بدست آماده حااکي از آن باود کاه مياانگين
سط آگاهيهاي عمومي شاغلي دانشاجويان برابار باا
 1/00است .اين ميزان بيانگر سط متوسط آگاهيهااي
عمومي شغلي دانشجويان است .براي آزمون اين مسئله
که آيا سط آگاهيهاي عمومي شاغلي دانشاجويان در
داخل نمونه يكسان است؟
آن را با استفاده از معيار  T-TESTيك طرفه
 Sample T-Testمورد آزمون رد ررار داديم.
فرض صفر و اصلي تحقيق در اين آزمون عبارتند از:
 H1فرض اصلي :دانشگاه جامع علماي کااربردي در
ارتقاااي سااط آگاااهيهاااي عمااومي شااغلي
دانشجويان موفق نبوده است.

آزمون سؤال تحقيق در نمونه دانشجويان
جدول  :00توزيع فراواني شاخصهاي پرسشنامه

H0فرض صفر :دانشگاه جامع علمي کاربردي در
ارتقاي

دانشجويان
شاخص
آگاهي
عمومي

تعداد

ميانگين

011

1/00

None

انحراف

بيشترين

کمترين

معيار

مقدار

مقدار

./90

0

0

سط

عمومي

آگاهيهاي

شغلي

دانشجويان موفق بوده است.
جدول  :01آزمون نمونه دانشجويان
متغير
آگاااهي
عمومي

تعداد
011

ميانگين انحراف معيار
1/00
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./90

T

16/100

DF

099

00

SIG

1/11

شهریار مرادی دهقی

جدول  :01نتايج آزمون مقايسه شاخصهاي تحقيق دانشجويان و اساتيد
شاخص
آگاهي عمومي

نمونه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اساتيد

01

13 .1

./30

دانشجويان

011

11 .1

./63

با توجه به نتايج آزمون فرض از آنجا که سط

SIG

DF

T

./011

099

-001 .0

 H0فرض صفر :ارزياابي اسااتيد و دانشاجويان در

معنا داري محاسبه شده برابر صفر است ()SIG =1/111

خحاوص شااخص تحقياق بااا هام تفااوت نداشااته و

از اين رو داليل کافي براي رد فرض صفر در اختيار

تفاوت مشاهده شده ناشي از خطا و تحادف است.

داريم لذا فرض صفر را رد و فرض اصلي مبني بر

همااانگونااه کااه از نتااايج پيداساات در شاااخص

موفق نبودن تأييد ميشود .به اين ترتيب دانشگاه جامع

آگاهيهاي عمومي شغلي شاباهت و يکسااني ارزياابي

علمي کاربردي در ارتقاي سط

آگاهيهاي عمومي

در ميان اساتيد و دانشجويان تأييد ميگردد.

شغلي دانشجويان (در حد مطلوب) موفق نبوده است.
اما بايد توجه داشت که با عنايت به نتايج بدست

بحث و نتيجهگيري

آمده دانشگاه جامع علمي کاربردي خيلي هم در ارتقاي

ميانگين ارزيابي دانشجويان از توفيق دانشگاه جامع

سط آگاهيهاي عمومي شغلي نا موفق نيست چرا که

علمي -کاربردي در ارتقاي سط آگاهيهااي عماومي

آگاهيهاي عمومي شغلي دانشجويان در

شااغلي » 1/00« ،و مي اانگين ارزي اابي اساااتيد « » 1/13

محدودهي متوسط است اما سط آگاهيهاي عمومي

اساات .ايان باادان معناساات کااه از نراار دانشااجويان و

خوب و مطلوب

اساتيد ،دانشگاه با اينکه عملکردي در حدود متوساط و

فاصله دارد ،پس با اين مالحره ميتوان گفت که

کمي بيش از آن داشته اما در ارتقااي ايان مهاارت باه

دانشگاه در زمينه ارتقاي اين شاخص به سط مطلوب،

ساط مطلاوب ،توفياق کامال نداشااته اسات .در ارثاار

توفيق کامل نداشته است.

سؤاالت ،ارزياابي دانشاجويان از عملكارد آموزشاي و

سط

شغلي باال نيست و هنوز با سط

تأتيري راه دانشاگاه علماي رااربردي داشاته اسات در
مقايسه ديدگاه اسااتيد و دانشاجويان در خصاو

محدوده متوسط اسات و ارزياابي اسااتيد نياز بجاز در

شاخصهاي ارزيابي

محدوده متوسط و کمي بيش از متوسط است.

براي آزمون اين مسئله که آيا ارزيابي دانشجويان و

ارزيااابيهااا و شاااخص مطالعااه شااده اساااتيد و

اساتيد از آموزشهااي ارائاه شاده در دانشاگاه جاامع

دانشجويان حااکي از آن باود کاه در شااخص آگااهي

علمي کاربردي با هم يكسان است؟

عمومي شباهت و يکساني ارزياابي در مياان دو گاروه
Paired

تأييد ميگاردد .در زميناه شااخصهاا رابطاه ارزياابي

 Sample T-Testبه تفاوت ارزيابي دانشجويان و اساتيد

دانشجويان و اسااتيد در ماورد رابطاه آگااهي عماومي

پرداختيم .نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.

شغلي سط معناداري  SIG<0/05است و رابطاه تأيياد

فرض صفر و اصلي تحقيق در اين آزمون عبارتند از:

ميگردد.

با استفاده از معيار T-TESTمقايسه زوجي

 H1فرض اصلي :ارزيابي اسااتيد و دانشاجويان در
خحوص شاخص تحقيق با هم تفاوت دارد.

999

ارزيااابي حكاياات از آن دارد رااه دانشااگاه جااامع
علمي -راربردي با اهداف موجدهي خويش در ارتبااط

مجله مديريت فرهنگي /سال ششم /شماره هفدهم /پاييز 131 1
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با دورههاي ترمي ره عبارتست از :ارتقاء و انتقال دانش

منابع و مآخذ

کار ،ايجاد مهارتها ،افزايش بهرهوري ،به هنگام کاردن

 -ابطحي ،سيد حسين .)0111( .مديريت منابع انساني

و ارتقااااي معلوماااات و تجاااارب شااااغالن ،رشاااد

و فنون امور استخدامي .تهران .انتشارات دانشگاه

استعدادهاي باارز و باه فعليات درآوردن اساتعدادهاي

عالمه طباطبايي .چاپ اول.

نهفته باراي تحادي مشااغل و حارف گونااگون و تاا

 -اعتمادي ،محمود .)0113( .تحقيق و تحليلي از

رسيدن توانايي افراد را به سط مطلاوب ،باراي انجاام

تأتير آموزشهاي علمي -کاربردي در صنعت.

دادن کاري که به آنان محول ميشود .فاصاله دارد و در

دومين همايش بررسي و تحليل آموزشهاي علمي

عوض در حيطهي ررابت با ساير دانشگاهها و توسعهي

کاربردي .تهران .وزارت علوم تحقبقات و فن

نا متوازن آموزشهاي نرري و مفهومي و مقاطع بااالتر

آوري.

تححيلي وارد شده است و با سرعت در حاال حررات

 -بازرگان ،عباس .)0131( .ارزشيابي آموزشي -

ميباشد ،ره اگر وضع به همين منوال پيش برود (و اگر

مفاهيم الگوها و فرآيند عملياتي .تهران :سمت.

وضعيت مشاهده شده در جامعه آمااري ايان پاژوهش،

 -پورتال استانداري خراسان شمالي.

براي ساير مراکز اين دانشگاه در کل کشور نيز به همين

 -خالدي ،محمد .)0131( .ارزيابي اتربخشي

صورت باشد)  ،در سالهاي آتاي باا تاورم بيشاتري از

آموزشهاي فني و حرفه اي ،هنرستانها و

فارغالتححيالن فارد مهارت الزم باراي ورود باه باازار

دورههاي علمي کاربردي به تفکيک خحوصي و

رار و در نتيجه بيرار مواجه خواهيم شد.

دولتي در اشتغال .تهران :موسسه کار و تأمين

پيشنهاد ميشود ره دانشگاه جامع علمي رااربردي،

اجتماعي ،شهريور .0131

با بهرهبرداري از تحقيقاتي از اين دست و به مدد دانش

 -رحماني ،عباسعلي .)0113( .پيشنهاد يک مدل براي

مااديريت باار مبناااي هاادف ،بااا جااديت بيشااتر،

ارزشيابي دورههاي علمي کاربردي .دومين همايش

مهارتآموزي را وجههي همت خويش ررار دهد.

بررسي و تحليل آموزشهاي علمي کاربردي.

همچنين با مشاهده عادم توفياق مناساب دانشاگاه
جامع علمي راربردي در امر مهم آموزش مهاارت فناي
پيشنهاد ميگردد :باا هام افزاياي تجاارب بخاشهااي

تهران :وزارت علوم تحقبقات و فن آوري.
 شعباني ،حسن .)0131( .مهارت آموزش و پرورش(روشها و فنون تدريس) .تهران :سمت.

مختلف متولي امر آموزش مهارت و آماده سازي نيروي

 -غفراني ،محمد بارر .)0116( .رسالتهاي آموزش

رار (نرير آنچه امروزه تحت عنوان سازمان ملي مهارت

عالي در دنياي جديد و در ايران اسالمي .سمينار

از سوي برنامهريزان و ماديران عاالي ،مطارح گردياده

منطقه اي آموزش عالي در ررن آينده .تهران.

است)  ،به سمت برداشتن گاامهااي بلناد و ماؤترتري
براي اشتغال مولد و پايدار و رمك به رفع معضل مهام
بيكاري ،حرکت نمايد.

 نجف بيگي ،رضا .)0119( .سازمان و مديريت.تهران :مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي.
 هدايت نژاد ،علي اصغر .)0139( .بررسي اتربخشيآموزشهاي علمي -کاربردي پودماني مراکز
آموزش جهاد کشاورزي .پايان نامه کارشناسي
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات.
تهران.
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