
 
 

  
  

  
  

  1388 آذرو آبان  ،209و  208 شمارهسال بيستم،  ،تعاون
  

  ها و مراكز علمي سنجي واگذاري فعاليتهاي آموزشي به اتحاديه امكان
  مطالعه موردي اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقي

  
  4فريبا سلطان محمدي ،3، صمد رنجبر2رئيسيزهرا ، 1حبيب لطفي

 

  چكيده
كيفيــت اينــدي در جهـت ارتقـاي   عنـوان فر ه بـ » ســپاري بـرون «طـي چنـد ســال گذشـته    

به اين  ؛است  محصوالت توليدي سازمانها و شركتها مورد توجه مديران و سرپرستان قرار گرفته
جـويي  در   اجراي برخي از فعاليتهاي جنبي خود را جهت صـرفه  ،معني كه سازمانها و مؤسسات

در ايـن  . ننـد كا و ارگانهاي متخصص خارج از سازمان واگذار ميو وقت به ساير سازمانه  نههزي
اي برخـوردار   سپاري فعاليتهاي آموزشي در بين سازمانها و مؤسسات از جايگـاه ويـژه   ميان برون

ضمن خدمت كاركنان و مديران  مانها تمايل دارند آموزشكه اكثر اين ساز طوريه است ب شده
دي از منـ بهـره ند تا ضـمن  كنخود را به مؤسسات و نهادهاي آموزشي خارج از سازمان واگذار 

اداره كـل  در ايـن راسـتا    .ندشـو منـد   هاي اقتصادي آن نيز بهره جويي از صرفه مطلوب،آموزش 
هـاي آموزشـي مـورد نيـاز خـود را از       تـا دوره است شرقي نيز برآن شده  تعاون استان آذربايجان

                                                            
                                 e-mail: h_lotfi55@yahoo.com                                    واحد تبريز مدرس دانشگاه آزاد اسالمي.2و  1
 صنعتي كارشناس مديريت.  3

  كارشناس علوم اقتصادي.  4
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تحقيـق حاضـر بـا طـرح دو      سبر همين اسـا . ندكطريق واگذاري به مؤسسات آموزشي برگزار 
  :است  به ارائه راهكار علمي و اصولي پرداخته كلي زير الِؤس

 مورد نياز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشي هاي آموزشيِ آيا امكان برگزاري دوره
توانـد   يك از آنها مي از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنين مؤسساتي، كدام خارج

 د؟شودار  ها را عهده ترين گزينه، برگزاري اين دوره عنوان مهمترين و اصلحه ب

بعد از تعيين نيازهاي آموزشي اداره كل تعـاون اسـتان،    اين پرسشها،براي پاسخگويي به 
شناسـايي  در استان مورد نظر  هاي آموزشيِ برگزاري دوره جوزِداراي م ابتدا مؤسسات آموزشيِ

و بررسـي   آوريا آنهـا جمـع  بـ رسشنامه و مصـاحبه  پاطالعات مورد نياز از طريق سپس و  ندشد
و طيف ليكـرت اسـتفاده   ) PM(ابزارهايي همچون معيار ترجيح از ها نيز  در تحليل داده. گرديد
  .است  شده

كـه توانـايي   اي مؤسسـات و مراكـز آموزشـي   دهـد كـه   نشـان مـي  آمـده   دسـت ه نتايج ب
  در ايـن بـاره  . دباشـند، وجـود دار   هاي آموزشي مورد نيـاز اداره تعـاون را داشـته    برگزاري دوره

مـورد بررسـي بـر اسـاس معيارهـا و امكانـات و        گونـاگونِ آمده بـراي مؤسسـات    دسته متياز با
 . كند توانمندي آنها فرق مي

  
  :ها كليدواژه

  وري، كاراييسپاري، آموزش، منابع انساني، بهرهبرون
 

  مقدمه
ثبات، يكي از چالشهاي اساسي سازمانها و نهادها گيري از فرصتهاي زودگذر و كم بهره

الساعه علوم پيشرفت خلق در واقع سازمانهاي امروز براي تطابق با  رشد و. در عصر حاضر است
مندي بيشتر از امكانات  مودن شرايط براي بهرهناگزير به ايجاد ساختارهاي مختلف و فراهم ن

. گيرد هستند كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي 1سپاري گسترده بيرون از سازمانها يعني برون
                                                            

1.out sourcing 
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. دـانردهـككشورها از اين رويكرد استقبال گرميخصوصينه تنها دولتها بلكه بخش در اين باره 
  ا آموزشـب تـ، الزم اسوسعهـرم اصلي تـوان اهـعنه ـب يـانـروي انسـان نيـن ميـدر اي

به سرمايه انساني مبدل  ،هاي آموزشي متناسب با اهداف و نيازهاي سازمان ضمن خدمت و دوره
هاي آموزشي توسط خود  برگزاري دوره ،شود اي كه در اين ميان مطرح مي اما مقوله. گردد

ارائه شده به مؤسسات و مراكز علمي هاي  سازمان و يا واگذاري اجراي آنها بر اساس سرفصل
  .سپاري آموزشي نيروي انساني است خارج از سازمان و در حقيقت برون

سپاري در مفهوم كلي عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي داخلـي يـك    برون
در . زمان بر اسـاس قـرارداد  كنندگان بيرون از سا گيري به عرضه سازمان و واگذاري حق تصميم

گيري نيـز   شوند، بلكه عوامل توليد و حق تصميم سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي با برونحقيقت 
سـپاري آموزشـي نيـز ايـن اسـت كـه يـك         منظـور از بـرون  . 1گـردد  در اغلب موارد واگذار مي

، برگـزاري  هبردهـا رايا شركت، با توجه به نيازهـاي آموزشـي، هـدف، منـابع و     و سازمان، نهاد 
 يـا سـاير نهادهـاي فعـالِ     و سسات آموزشي، مراكز علمـي ؤهاي آموزشي مورد نظر را به م دوره

  .محول نمايد از سازمان به صورت كلي يا جزئيخارج 
عنوان ه سپاري در خيلي از شركتهاي جهاني بزرگ، متوسط و حتي كوچك ب برون

بر اساس گزارش گروه . شود ها و افزايش درآمدها تلقي مي كاهش هزينه ييكي از راهكارها
يندهاي ااي از فر اي متوسط به باال، بخش عمدهدرصد از شركته 73، )همان منبع (2گارتنر

اغلب شركتهاي  در اين باره. اند سپاري كرده گذشته برون ياهكسب و كار خود را در سال
هاي بنيادين كسب و كار انتخاب راهبرد عنوان يكي از ه برا سپاري  پيشرو و موفق دنيا، برون

  . اندكرده
. اسـت  صـورت جـدي مطـرح شـده    ه سپاري ب در ايران نيز مدتهاست كه صحبت از برون

دهد كه دولتمردان  نشان مي ،ويژه برنامه چهارم توسعههو ب ،هاي اخير توسعه كشور مطالعه برنامه

                                                            
1. www.outsourcing.sanaray.com/ Site.aspxPartTree 
2  . Gسالartner 
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سـازي و   و در جهـت كوچـك   انـد پـي بـرده   راهبـرد ن نيز به ضرورت توجه بيش از پيش بـه ايـ  
  .اند هاي توسعه كشور جاي داده كاهش تصديگري دولت، اين مفهوم را در دل برنامه

هاي توسعه اقتصادي و ضرورت افزايش سهم آن با توجه به نقش بخش تعاون در برنامه
؛ باشـد  مـي و مهـم   طرحاز اولويتهاي م بحث آموزش در تعاونها به طرق مختلف، در اين برنامه

  صورت ه اينكه اين آموزش ب. شوديـخش مـن بـايديران ـاهي مـردن آگـاال بـب ببـسكـه را ـچ
، نيازمنـد  ت گيرد و يـا مراكـز متخصـص و متبحـر    سازماني توسط خود اداره تعاون صور درون

 :اهداف تحقيق حاضر عبارتند ازبراين اساس  .باشد بررسي و تحقيق مي
آموزشـي و   -ها و مراكز علمي  جي واگذاري آموزشهاي تعاونيها به اتحاديهسن امكان .1

  ؛ارائه الگوي بهينه
 ؛اوضعيت موجود نظام آموزشي تعاونيه شناسايي.2
 ؛اهاي آموزشي، ماهيت و اهداف آنه رهشناسايي دو. 3
هـاي   ا در اجـراي دوره هـاي آنهـ  شناسايي مراكـز آموزشـي و علمـي و سـنجش قابليت    . 4
 .تعاونيآموزشي 

 

  كليات
  سپاري مزاياي حاصل از برون. 1

سپاري  برون بهه ك يشركت 1200بيش از  روي 1در مطالعات خود يارپن سروبسسه ؤم
به مزيت بالقوه  10سپاري بودند به اين  نتيجه رسيد كه برون برخي از فعاليتهاي خود اقدام كرده

  :داردشرح زير 
   ؛آزاد كردن منابع براي ديگر اهداف. 1
         ؛تزريق وجوه نقد به شركت. 2
   ؛كاهش و كنترل هزينه عمليات. 3
    ؛)غير داخلي(دسترسي به منابع مالي و غير مالي . 4

                                                            
1. www.outsourcing.com/content.asp?page=21v/index.html 
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 ؛ناپذير مديريت وظايف مشكل يا كنترل .5
   ؛افزايش تمركز شركت بر يك فعاليت خاص. 6
   ؛قابليت دسترسي در سطح جهاني. 7
     ؛هدر دسترس قرار گرفتن وجوه سرماي. 8
   ؛تسريع در كسب مزاياي ناشي از تجديد ساختار. 9

 .تقسيم ريسك. 10
دهد، در  ها نشان مي سپاري را در كاهش هزينه كه سود ناشي از برون عالوه بر مواردي

  .١)1383اشرف زاده، ( ها باشد برخي موارد ممكن است اهميت آن مهمتر از كاهش هزينه
  سپاري  ريسكهاي برون .2

ريسكهاي توجه به رساند،  هاي اصلي ميسپاري به شركت يند برونامزايايي كه فردر كنار 
  : 2اين ريسكها عبارتند از .است مهمبسيار  آن نيز

   ؛ها انتظارات بيش از حد در مورد كاهش هزينه .1
  ؛ها  حفاظت و ايمني داده .2
  يندها؛اديسيپلين فر .3
  ؛از دست رفتن دانش كسب و كار .4
   ؛سپاري در انجام تعهدات ناتواني خدمات برون .5 

  ؛تغييرات موضوع قرارداد .6
  ؛قوانين و مقررات دولتي .7
  ؛تغيير كاركنان كليدي .8
  .انتقال دانش .9

                                                            

1  .  http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-147/article-147/5.asp 

2. www.iritn.com/action=show&type=news&id 
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  االت تحقيقؤس. 3

  :است شده مطرحزير ه شرح االتي بؤبراي رسيدن به اهداف تحقيق س
 چگونه است؟وضعيت نظام آموزشي تعاونيها در حال حاضر .1

 گردد؟ چه دوره هاي آموزشي و با چه ماهيتي در تعاونيها برگزار مي.2

نمايند، از چـه ويژگيهـا و قابليتهـايي     هاي آموزشي برگزار مي مراكز آموزشي علمي كه دوره.3
 برخوردارند؟

 ؟داردآموزشي  توجيه اقتصادي -هاي آموزشي در كدام يك از مراكز علمي برگزاري دوره.4
 هاي آموزشي تعاوني كدام است؟ برگزاري دوره  ةالگوي مناسب و بهين.5

  روش تحقيق. 4

هاي بهسازي منابع انساني و بهبود عملكـرد   آموزشهاي ضمن خدمت يكي از بهترين راه
سـنجي   امـا امكـان   ،، كـه اداره تعـاون نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت       سـت كاركنان سازمانها
آموزشـي و اسـتفاده از نتـايج آن بـه      -اره تعاون به مراكز علميهاي آموزشي اد واگذاري دوره
سـپاري امـري ضـروري و     آينده و يافتن عوامل مؤثر در بـرون براي ريزي آموزشي  منظور برنامه

 -اي  توسـعه  -لذا روش تحقيق كاربردي.  باشد يربط ميذن مهم براي مديران آموزش و مسئوال
بـا اسـتفاده از تحليـل     -شـود  ار و ساختارهاي موجـود مـي  كه منجر به توسعه و بهبود روشها، ابز

در واقع بـا اسـتفاده از   . است مورد استفاده قرار گرفته ،توصيفي يعني بدون دستكاري در متغيرها
آموزشي و خود اداره كـل تعـاون در زمينـه برگـزاري      -ارزيابي سوابق و عملكرد مراكز علمي

هاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان و مديران اداره كل تعـاون، يـك الگـوي بهينـه      دوره
  .گردد ها ارائه مي ين دورهسطح آموزشها و اثربخشي باالي ا يآموزشي جهت ارتقا

  قلمرو تحقيق. 5
-تمـامي مراكـز علمــي  اداره تعــاون آذربايجـان شـرقي و   شـامل  تحقيـق  جامعـه آمـاري   

كـه قـادر بـه     اسـت اسـتان  ايـن  ريـزي   آموزشي داراي مجوز رسمي از سازمان مديريت و برنامه
چـون جامعـه   . دهاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره تعاون و تعاونيها هستن برگزاري دوره
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مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه ) مركز آموزشي 7(لذا تمام جامعه  بوده،آماري تحقيق محدود 
تا پايان فروردين ماه 1385آذر  16جامعه آماري طرح در بازه زماني . وجود نداشته استآماري 

  .مورد مطاله قرار گرفته است 1386
  )هاي تحقيق ساختار پرسشنامه(ها  آوري داده روش جمع. 6

ترين و مهمترين  ها در هر طرح پژوهشي از اساسي آوري داده كه مرحله جمع از آنجا
ترين و  ترين، علمي در چارچوب تحقيق مناسب دلذا باي ،آيد شمار ميه مراحل تحقيق ب

به همين منظور روش . شود  كار گرفتهه ترين روش متناسب با نوع تحقيق انتخاب و ب كاربردي
  . است  هبودپرسشنامه ابزار اين كار و ه صورت ميداني ها ب دادهآوري  جمع

جهت تكميل اطالعات مورد نياز چهار نوع پرسشنامه طراحي و طي دو مرحله و با ارائه 
در مرحله . آموزشي قرار گرفت-صورت حضوري در اختيار مراكز علميه توضيحات الزم ب

و مربيان و امكانات مدرسان ود مركز، مربوط به اطالعات ختهيه شده  ةسه پرسشناماول، 
هاي برگزاري  مربوط به هزينهتنظيم شده كه يك پرسشنامه در مرحله دوم، آموزشگاه بوده و 

  . شود ها اشاره مي به مراحل تكميل  و محتواي پرسشنامه در ادامه. استبوده ها  دوره
امكانات آموزشي،  در زمينهدست آوردن اطالعات عمومي ه هدف ب ،در مرحله اول

سسات و ؤم(سسات آموزشي استان ؤتوان علمي كليه م مدرسان ووضعيت و  سابقهتعداد و 
هاي  برگزاري دورهجهت زي ـري امهـديريت و برنـازمان مـساز وز ـمجداراي وزشي ـز آمـراكـم

كه  شودمييادآوري . استسه پرسشنامه جداگانه  در قالب )كاركنان دولت رايآموزشي ب
  .  كند و هر يك هدف خاصي را دنبال مي باشدميختار هر پرسشنامه متفاوت سا

  )1فرم شماره (پرسشنامه اول  

سسات به منظور كسب مشخصات عمومي مؤ) يكفرم شماره (پرسشنامه نخست 
سؤال يك اين فرم بيشتر مشخصات عمومي را . نمايد آموزشي پنج سؤال كلي را مطرح مي

 كارمندانتعداد  ،مواردي همچون محل فعاليت، سابقه فعاليت ؛است دادهمورد سؤال قرار 
همچنين در اين سؤال رتبه مركز آموزشي در . آموزشي و غير آموزشي و سطح تحصيالت آنها
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ريزي استان مورد ارزيابي قرار گرفته باشد، مورد هصورتي كه توسط سازمان مديريت و برنام
  . است  واقع شده پرسش

كه مؤسسه تاكنون  باشدميهاي آموزشي  اين فرم مربوط به عناوين دورهسؤال دوم 
ها نيز در اين قسمت  تعداد، مدت، ساعت و نفر ساعت اين كالسها و دوره .است  برگزار نموده

هاي  دست آوردن سابقه برگزاري دورهه هدف از اين سؤال ب. است مورد سؤال واقع شده
  .آموزشي مؤسسه است

است كه تنها   اي طراحي شده سؤال سوم به گونه ،به شكل محدودتر ،دو در ادامه سؤال 
كه مؤسسه براي شركتها، سازمانها و نهادهاي دولتي و يا غيردولتي  ايهاي آموزشي دوره

اطالعات مربوط به عنوان دوره، مدت دوره، . است  مختلف برگزار كرده مورد سؤال واقع شده
  . است  دگان در اين سؤال درخواست گرديدهكنن دفعات برگزاري و تعداد شركت

سؤال چهارم فرم شماره يك به منظور كسب اطالعاتي در خصوص امكانات آموزشي 
مواردي همچون مساحت در زمينه در اين سؤال  .است  و كمك آموزشي مؤسسه مطرح شده

و گنجايش آن،  همايشو تعداد آن، سالن  رايانهفضاهاي آموزشي، تعداد كالسها، كارگاه 
آخرين سؤال پرسشنامه اول در خصوص . است  هپرسش شد... تعداد ويدئو پروژكتور و 

وقت و  تمام وقت، پاره انادتاست كه با مؤسسه همكاري دارند و در آن تعداد اس انيسمدر
  .مؤسسه مشخص گرديده استي التدريس حق

  ) 2فرم شماره (پرسشنامه دوم  

باشد كه به منظور كسب اطالعات كاملي  مؤسسه مي نمدرسااين پرسشنامه مخصوص 
نظر به اينكه وضعيت . است  طراحي شده... ، رتبه علمي آنان، سابقه تدريس و آنهادر خصوص 

لذا به  ،كند نقش مهمي ايفا ميها هر مركز آموزشي در ارزيابي توان علمي آن مدرسانعلمي 
است   طراحي شده) مدرسانمخصوص (و فرم شماره د مدرسانمنظور دستيابي به توان علمي 

فرم . گردد سسات ارائه ميؤدست آمده به مه فرم يك ب 5كه از سؤال  مدرسانيكه به تعداد 
  :زير استشماره دو شامل سه سؤال كلي 
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است كه در آن رتبه علمي، آخرين مدرك  مدرسربوط به اطالعات مسؤال اول 
مورد سؤال واقع   مدرسو تخصص هر  هاي محل تحصيل تحصيلي، سابقه تدريس، دانشگاه

  .شود مي
 استدر مراكز مختلف آموزشي  مدرسبه سابقه تدريس هر مربوط سؤال دوم اين فرم 

گردد كه توسط  هايي مطرح مي دروس يا دوره در زمينةمنظور كسب اطالعات به در واقع و 
  . است تدريس شدهمدرس 

كه  است مدرسهر  ةهاي تدريس شد دوره مربوط به عناوينسؤال سوم فرم شماره دو 
  . است  در آن عنوان دوره، مدت دوره و دفعات برگزاري گنجانده شده

  )3فرم شماره (پرسشنامه سوم 

مشتمل بر سؤالهاي  است كه قسمت اول آن فرم شماره سه از دو قسمت تشكيل يافته
تا  3مشتمل بر سؤالهاي  هاي آموزشي و قسمت دوم آن مربوط به توانايي برگزاري دوره و 2و1
  . باشد هاي برگزار شده توسط مؤسسه مي مربوط به چگونگي ارزيابي دوره و 6

،  1هاي شماره پرسشنامه(گانه اطالعات مورد نظر از طريق فرمهاي سهآوري جمعبعد از 
اساس بر  ،بعد از اين مرحله. گيرد مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مياين اطالعات ، )3و  2

ها و مراكز آموزشي يك امتياز كلي  هر يك از مؤسسه ، بهدست آمدهه هاي ب اطالعات و داده
مؤسساتي كه  هكه در آن ب صورت گرفت بندي  رتبه اتاين امتياز رپايهو باختصاص داده شد 
اساس پرسشنامه مرحله . گرديدمودند، پرسشنامه مرحله دوم ارائه نكسب امتيازات قابل قبول 

كه سؤاالت اين پرسشنامه  طوريه ب ،هاي آموزشي مورد نظر است هزينه اجراي دوره ،دوم
مورد نياز اداره هاي  مربوط به هزينه درخواستي از طرف مؤسسه براي برگزاري هر يك از دوره

هاي  دوره استي مؤسسه براي برگزاري،در اين پرسشنامه هزينه درخو. باشد ميكل تعاون استان 
 ،، مدت دوره و دفعات برگزاري)حداقل و حداكثر فراگيران(س تعداد فراگيران موردنياز براسا

  . است  مورد سؤال واقع شده
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هاي آموزشي از سوي  سسات جهت واگذاري دورهؤبديهي است انتخاب مؤسسه يا م
 3و  2،  1هاي  پرسشنامه(هاي اخذ شده از مرحله اول  اداره كل تعاون استان با بررسي توأم داده

  .گيرد صورت مي) هاي درخواستي پيشنهادي هزينه(و مرحله دوم  )وط به توانايي علميمرب
  

   ها تجزيه و تحليل آماري داده
با توجه به ماهيت پژوهش، يكي از مراحل  ،ها در چارچوب فرايند تجزيه و تحليل داده

چرا كه  ؛هاي كيفي است آمده مخصوصاً داده دسته هاي ب نحوه استفاده از داده ،بسيار مهم
و  هاي كيفي كاري بس دشوار است گيري در خصوص داده مقايسه و تصميمو معيار ارزيابي 

   .تبديل شوند متغيرهاي كيفي به متغيرهاي كميلذا بايد 
به صورت مختصر روند و ساختار معيار ترجيح  ،هاي تحقيق بل از بيان نحوه تبديل دادهق

)PM (شود و  تكنيك طيف ليكرت توضيح داده مي .  

 (PM)1معيار ترجيح 

PM  هاي هاي كيفي به داده در خصوص تبديل داده مطمئنيكي از روشهاي مرسوم و
در اين روش ابتدا شاخصها و متغيرهايي كه . )1384پور، ؛ رفيع1379خاكي، ( كمي است

سپس بر اساس و د نگرد انتخاب مي ،باشند ميهاي اساسي و مهم تحقيق  اطالعات آنها از داده
  .گيرد د و براي هر يك از آنها وزني تعلق ميونشميبندي  رتبه و درجه اهميت، اولويت

درجه  باو شاخصهايي هستند داراي وزن بيشتر  ،درجه اهميت بيشتر باشاخصهايي گمان بي 
سازمان  هرامتياز هايت درن .)249، 1378،و همكاران جعفرنژاد(دارند  اهميت كمتر، وزن كمتر

  . آيد دست ميه به صورت مجموع وزني شاخصها ب
  :فرمول معيار ترجيح به شكل زير است

PMi = (Rij)wj 

logPMi = w1log(Ri1) +w2 log (Ri2)+  … 

  .ام است jوزن شاخص  Wjام و  iواحد ام براي jشاخص  امتياز  Rij كه در آن

                                                            
1.Preference Measure (PM) 
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   1تكنيك طيف ليكرت 

اي مورد  هاي كيفي در سطح فاصله يكي از تكنيكهايي است كه براي سنجش كمي داده
هاي جواب است،  در اين تكنيك كه مركب از تعدادي عبارت و گزينه. گيرد استفاده قرار مي

آمده  دسته و با توجه به اطالعات ب دريگميابعاد مورد نظر در سطوح مختلف مورد سؤال قرار 
  : شود ز كمي حاصل ميبه شيوه زير امتيا

 1نمره  ،بندي شود چنانچه سطوح مختلف از فاصله خيلي كم تا فاصله خيلي زياد رتبه
مجموع . شود براي سطح خيلي زياد در نظر گرفته مي 6براي سطح خيلي كم و به ترتيب نمره 

ايي تبديل به نمره نه) فرمول تعديل(شده نمره خام است كه با استفاده از فرمول زير  امتياز كسب
   :شود مي

 امتياز نهايي =   (حداقل نمره هاي طيف -  نمره كسب شده)
 متغيرها  دامنه  

گيري نهايي، تجزيه و تحليل  جهت نتيجه ،ها بندي داده آوري و طبقه بعد از اتمام جمع
با احتساب هزينه آموزشي و . 1: در دو حالت PMاطالعات با استفاده از طيف ليكرت و معيار 

  .بدون احتساب هزينه آموزشي انجام گرفته است. 2
  شاخصهاي تحقيق

مشخصات عمومي مركز آموزش،  اخصِش شش PMشاخصهاي مورد نظر براي معيار 
ميانگين سابقه تدريس  ،تعاونهاي آموزش  هاي برگزار شده، توانايي برگزاري دوره دوره تعداد

باشند كه براي هر  مي، ميانگين رتبه علمي مدرسان و ميانگين مدرك تحصيلي مدرسان مدرسان
   .صورت گرفتي دهشاخص با استفاده از تكنيك طيف ليكرت امتياز

  مشخصات عمومي.1

از طيف  ،PM محاسبه شاخصدست آوردن امتياز مشخصات عمومي جهت ه براي ب
  :است صورت زير استفاده شدهه ليكرت ب

                                                            
1. Likert Scale 
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االت در پرسشنامه براي مشخصات عمومي مراكز ؤاينكه جهت رعايت روايي سنظر به 
بود، لذا در ارزيابي و تجزيه و تحليل پرسشنامه، اين  االت متنوعي مطرح شدهؤآموزشي س

  :خالصه گرديدزير االت در هفت مورد ؤس
، تعداد كالسهاي آموزشي، امكانات و انسمدر، تعداد كاركنانسابقه فعاليت، تعداد 

  .و گنجايش آن همايشوجود سالن  ،يابزار كمك آموزشي، مساحت فضاهاي آموزش
هر يك از موارد ها،  ال در پرسشنامهؤهر س ايف پاسخهبا توجه به حداقل و حداكثر طي

  :ندبندي شد طبقه دسته 6در فوق 
  سابقه فعاليت مركز. 1.1

سال، طبقه  22تا  15سال، طبقه سوم از  15 تا  8از سال، طبقه دوم  8طبقه اول از يك تا 
تشكيل شده  سال 42تا  36سال، طبقه ششم از  36تا  29 زا سال، طبقه پنجم 29تا  22چهارم از 

  .است
  تعداد كاركنان آموزشي. 2.1

نفر، طبقه چهارم از  10تا  9نفر، طبقه سوم از  8تا  7نفر، طبقه دوم از  6تا  5طبقه اول از 
  .تشكيل شده است نفر 17تا  15نفر، طبقه ششم از  14تا  13قه پنجم از نفر، طب 12تا  11
  مدرسانتعداد . 3.1

طبقه  ،نفر 63تا  46نفر، طبقه سوم از  45تا  28نفر، طبقه دوم از  27تا  10طبقه اول از 
تشكيل  نفر 118تا  100نفر، طبقه ششم از  99تا  82نفر، طبقه پنجم از  81تا  64چهارم از 

  .استگرديده 
  تعداد كالسهاي آموزشي. 4.1

واحد، طبقه  16تا  12واحد، طبقه سوم از  11تا  7واحد، طبقه دوم از  6تا  2طبقه اول از 
تشكيل  واحد 36تا  27واحد، طبقه ششم از  26تا  22واحد، طبقه پنجم از  21تا  17چهارم از 
  .شده است
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  كمك آموزشيامكانات و  ابزار .  5.1

عدد،  89تا  65عدد، طبقه سوم از  64تا  40عدد، طبقه دوم از  39تا  15طبقه اول از 
 عدد 165تا  140عدد، طبقه ششم از  139تا  115عدد، طبقه پنجم از  114تا  90از  طبقه چهارم

  .تشكيل شده است
  فضاهاي آموزشي مساحت.6.1

 1500سوم از  مترمربع، طبقه 1500تا  800مترمربع، طبقه دوم از  800تا  100طبقه اول از 
مترمربع،  3600تا  2900مترمربع، طبقه پنجم از  2900تا  2200مترمربع، طبقه چهارم از  2200تا 

  .تشكيل گرديده است مترمربع 4300تا  3600طبقه ششم از 
  آننجايش سالن همايش و گ .7.1

نفر،  149تا  100نفر، طبقه سوم از  99تا  50نفر، طبقه دوم از  49طبقه اول از صفر تا 
 نفر 300تا  250نفر، طبقه ششم از  249تا  200نفر، طبقه پنجم از  199تا  150طبقه چهارم از 

 .تشكيل شده است
 

گيرند  گانه قرار سسات و مراكز آموزشي كه در طبقه ششم موارد هفتؤمبديهي است 
در . خواهند آورددست ه كه در طبقه اول جاي گيرند كمترين امتياز را ب هابيشترين امتياز و آن

گانه،  طبقه براي موارد هفت 6سسه با توجه به جايگاه اكتسابي خود از بين اين ؤنهايت هر م
  . امتياز كلي خود را از مشخصات عمومي كسب خواهد نمود

  
  شده مرتبط هاي برگزار امتياز دوره.2

ز اداره كل هاي مورد نيا مرتبط با دوره ةشد هاي برگزار با توجه به اينكه تعداد دوره
هاي  تعداد دوره PM محاسبه شاخصلذا در  باشد،  سسات آموزشي مشخص ميؤتعاون در م

  .است  شدهمنظور برگزار شده مستقيماً 
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  هاي مورد نياز اداره كل تعاون امتياز توانايي برگزاري دوره.3

شي سسات آموزؤها از سوي مراكز و م ي برگزاري انواع دورهيبا عنايت به اينكه توانا
  .است  شدهمنظور   PM محاسبه شاخص؛ لذا مستقيماً در استها كمي  اعالم شده و داده

  

  مدرسانميانگين سابقه تدريس . 4

و از آنجا كه اين ) 2پرسشنامه شماره ( 2با توجه به اطالعات اخذ شده از فرم شماره 
  .است گرديده  منظور PM محاسبه شاخصست، لذا مستقيماً در اها نيز كمي  داده

  

  مدرسانميانگين رتبه علمي .5

شد و سپس با  مشخصبه شكل زير  نسامدربراي محاسبه اين قسمت ابتدا رتبه علمي 
ه هر مركز آموزشي ب مدرسانميانگين رتبه علمي  ،نسامدرتعداد  و ها استفاده از اين نمره

  :است به كار رفته  PM محاسبه شاخصآمد كه اين امتياز در  دست
  8: استاد   6: دانشيار  4:استاديار 2:مربي

  انسمدرامتياز ميانگين مدرك تحصيلي .6

ابتدا مدارك تحصيالت ، PM محاسبه شاخصدست آوردن اين امتياز براي ه ب به منظور
هاي اعالم شده از سوي مراكز  ها و داده بندي شد و سپس با استفاده از اين نمره عالي نمره
سسات مشخص ؤنيز براي م نسامدرامتياز مربوط به ميانگين مدرك تحصيلي  ،آموزشي
  :باشد نمرات در نظر گرفته شده براي مدارك تحصيلي به شكل زير مي. گرديد

  
  8: دكتري   6: فوق ليسانس  4:ليسانس 2:فوق ديپلم

ارزيابي نهايي طي دو  ،سساتؤبراي تمامي م شاخصپس از مشخص شدن امتيازات هر 
با دخالت  و بار ديگر) 1جدول ( PMبار بدون دخالت مستقيم هزينه در معيار  مرحله يك

  .صورت پذيرفت)2جدول ( PM معيارسسه برتر در ؤهاي درخواستي براي انتخاب م هزينه
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  نتايج و بحث 
  هاي درخواستياز مراكز بدون احتساب هزينهيمحاسبه امت. 1

بندي متغيرها و عوامل مورد نظر  وزن ،PMيند معيار اترين مراحل در فر يكي از اساسي
اهميت را دارد، باالترين وزن را يا  ثيرأمتغير يا عاملي كه بيشترين تبه  دباي اين منظوربه . باشد مي

متغيرها و عواملي كه درجه اثرگذاري، اهميت يا حساسيت به ترتيب اين اختصاص داد و به 
ثير منفي أت بامتغيرها و عواملي . اختصاص دادتري ينياي پاوزنه ند،ن داراكمتري نسبت به ساير

  . بايد با وزنهاي منفي مشخص شوندنيز 
 ،هاي اوليهدر تحقيق حاضر نيز در اين قسمت پس از بررسي و تجزيه تحليل

  : متغيرهاي مورد نظر به ترتيب زير مشخص گرديد) ضريب( وزن
  وزن يا ضريب متغير نام متغير

  6 برگزار شده مرتبطهايدوره
  5 هاي آموزش تعاوني برگزاري دورهتواناي

  4 مدرسانسابقه تدريس
  3 مشخصات عمومي مراكز آموزشي

  2 مدرسانمدرك تحصيلي
  1 مدرسانرتبه علمي

اره كل هاي مورد نياز اد هاي مرتبط با دوره سابقه برگزاري دوره است،ه مشخص كچنان
... دارد و به ترتيب بعد از آن توانايي برگزاري دوره، سابقه تدريس و بيشترين اهميت را تعاون 

  .دارندقرار 
 ، با استفاده از فرمول)جامعه آماري(مركز آموزشي  7براي  PMبه منظور محاسبه معيار 

محاسبه سپس ). 1جدول (شود طيف ليكرت، امتياز نهايي هر شاخص براي مراكز محاسبه مي
  صورت PMبا استفاده از فرمول  شيسسات آموزؤين رتبه مراكز و مامتياز نهايي براي تعي

و  به طور مثال نحوة محاسبه امتياز نهايي براي سازمان فني). 1و نمودار 2جدول (گيرد مي
  :چنين است) يكي از مراكز( اي حرفه
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logPM =( Ri1)w1 ( Ri2)w2 (Ri3)w3 ….. 

logPMA = (0)1 (0)2 (0.28)3 (0)4 (6)5 (11)6 

logPMA = log(0) + 2 log(0) + 3 log( 0.28) + 4 log (0) + 5 log(6) + 6 log(11) 

logPMA = 8.48  

  بدون دخالت هزينهگانه مراكز آموزشي 6براي شاخصهاي  PMنتايج محاسبه معيار . 1جدول  

بدون احتساب نهايي  اتبندي مراكز و مؤسسات آموزشي بر اساس امتياز اولويت .2جدول 
  ها مستقيم هزينه

  امتياز  مراكزنام   اولويت
  03/24  ريزي سازمان مديريت و برنامه  1

  36/21  )شركت غيرانتفاعي كمال نور(سازمان مديريت صنعتي   2

  88/15  سسه جهاد دانشگاهيؤم  3

  77/10  هزاره شركت كيمياگران  4

  26/10  مجتمع فني تبريز  5

  48/8  اي سازمان فني و حرفه  6

  -57/4  غرب شمالآوران  مجتمع فن  7

 هاي تحقيقيافته: مأخذ       



   

 

            57  

 03/24امتياز 
به عنوان   لذا
  

نيز به شگاهي 
عد از ب و لذا 

 پيشنهاد زشي 
، مجتمع فني 
شم و مجتمع 

ستي از سوي 
در اين . رديد

بندي  يتواول 
 محاسبه قرار 

-5

0

5

10

15

20

25

                 

  هاب هزينه

يزي با كسب ا
واست    داده

.گردد عرفي مي
سسه جهاد دانش

اند جاي گرفته
هاي آموزوره

در رتبه چهارم،
در رتبه شش 48/8

هاي درخواس نهي
ي نيز تعيين گر

سپسو شد ه 
موردنيز ستي 

A

                

ي بدون احتساب

ري ريت و برنامه
خود اختصاص
ه كل تعاون مع

ؤمو ) كمال نور
 دوم و سوم ج

دوت برگزاري 
د 77/10 امتياز 

8امتياز اي با فه
  .اند ي گرفته

نظر گرفتن هزي
بندي  و اولويت

PM دخالت داده
 هزينه درخواس

B C

                

مراكز آموزشي

سازمان مدير ،
 آموزشي به خ
ي آموزشي ادار
ت غيرانتفاعي ك

در رديفهاي 1
 مراكز جهت
گران هزاره با
زمان فني و حرف

ر رتبه هفتم جاي
  ي درخواستي

PM بدون در نظ
 مركز مشخص

Mدر معيار ) 3

ميانگين وزني

D

......            

منهايي امتياز  .1

،1و نمودار  2
كز و موسسات

هاي زاري دوره
شركت( صنعتي

88/15و  3/21
اين ،ريزي امه

شركت كيمياگ
رتبه پنجم، ساز

در - 57/4 متياز
هاي حتساب هزينه

Mر اساس معيار

امتياز هر ،شي
3جدول (ستي

به اين منظور م

E F

... جي واگذاري

1نمودار

 اساس جدول
را در بين مراك
يت جهت برگز
زمان مديريت

6امتياز  كسب
برناديريت و

به اين ترتيب 
در ر 26/10 ياز

ام اغرب ب شمال
متياز مراكز با اح

 قسمت قبل بر
سسات آموزشؤ
هاي درخوا ينه

ب. ورت گرفت

G

سنجامكان

بر
رتبه اول ر
اولين اولوي
ساز

با كترتيب 
سازمان مد

.گردندمي
امتي تبريز با

آوران ش فن
محاسبه ام.2

در
مراكز و مؤ
قسمت هز

صومراكز 



  209و208 شماره –تعاون                                                                               58

غرب هزينه  آوران شمال اي و مجتمع فن سازمان فني و حرفه چون شوديادآور مي .گرفت
  .بندي حذف گرديدند از اولويت ،درخواستي را اعالم نكردند، لذا در اين مرحله

  مراكز آموزشي ميانگين هزينه درخواستي. 3جدول
  )ريال: واحد(

 به ازاي هر نفر ساعت هزينه درخواستي نام مركز

  21375 ريزي سازمان مديريت و برنامه

  10000 دانشگاهيجهاد 

  30000 مجتمع فني تبريز

  15037 شركت كيمياگران هزاره

  14303 سازمان مديريت صنعتي

گانة مراكز  6هاي صبراي شاخ PMمجدداً معيار ، 3جدول با در نظر گرفتن ارقام 
  .)4جدول (محاسبه شد 

گرفتن هزينه هاي با در نظر گانة مراكز  6براي شاخصهاي  PMمعيار نتايج محاسبه   .4جدول
  درخواستي

شاخص             
  

  مراكز  نام 
 

مشخصات 
 عمومي

تعداد 
هاي  دوره

 برگزار شده

توانايي  
 برگزاري

 هادوره

ميانگين 
سابقه 

تدريس 
 مدرسان

ميانگين 
رتبه علمي 
 مدرسان

ميانگين 
مدرك 
تحصيلي 
 مدرسان

هزينه 
درخواستي 
 هر نفر ساعت

 )ريال(

 57/0 54 34 3/15 6/2 6 21375 ريزي وبرنامهمديريت

 77/0 25 35 2/9 4/1 2/6 14303 مديريت صنعتي

 6/4 15037  03/0 8 16 4/4 0  كيمياگران 

 35 5/3 0 4/4 30000 - 49/0  فني تبريز 

 57/0 8 35 3/3 0 5 10000  جهاد دانشگاهي

Wj 3 6 5 4 1  2  1-  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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هر يك از مراكز آموزشي  بندياولويتمشابه قسمت قبل، محاسبه امتياز نهايي و 
  ).2و نمودار  5جدول ( صورت گرفت

  هابا احتساب هزينه براساس امتيازات نهايي سسات آموزشيؤاولويت بندي مراكز و م .5جدول
 امتياز نام مركز  رديف

  7/19 ريزيسازمان مديريت و برنامه 1
 12/17 )شركت تعاوني غيرانتفاعي كمال نور(سازمان مديريت صنعتي 2

  88/11 سسه جهاد دانشگاهيؤم 3

 59/6 شركت كيمياگران هزاره 4
 78/5 مجتمع فني تبريز 5

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

  
  
  
  
  
  
  

 

  هامتياز مراكز آموزشي با احتساب هزينه ا .2نمودار 

ريزي با  بندي نيز سازمان مديريت و برنامه در اين اولويت ،گردد ه مالحظه ميكچنان
با ) شركت تعاوني غيرانتفاعي كمال نور(اول و سازمان مديريت صنعتي  تبهدر ر 7/19امتياز 
سسه جهاد دانشگاهي با كسب امتياز ؤهمچنين م. دنامتياز در رتبه دوم جاي دار 12/17امتياز 

 هايامتياز جايگاه سوم و به ترتيب شركت كيمياگران هزاره و مجتمع فني تبريز بادر  88/11
  .در رتبه هاي چهارم و پنجم قرار دارند 78/5و  59/6
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هاي درخواستي براي برگزاري  به اين ترتيب با در نظر گرفتن تمامي معيارها و هزينه
و كرده ريزي استان بيشترين امتياز را كسب  هاي آموزشي تعاون، سازمان مديريت و برنامه دوره

و پس از آن  گردد هاي  آموزشي تعاون پيشنهاد مي به عنوان اولين مركز براي واگذاري دوره
جهت برگزاري  ،همانند قسمت اول ،سسه جهاد دانشگاهيؤريت صنعتي و مسازمان مدي

  . گردند هاي آموزشي تعاون معرفي مي دوره
هاي درخواستي از  اين نتيجه را به همراه دارد كه دخالت هزينه 5و  2 هايمقايسه جدول

و  هسسات آموزشي نداشتؤهاي مراكز و م ثيري در رتبهأسسات و مراكز آموزشي هيچ تؤسوي م
عنوان جدول نهايي براي تعيين مركز  را به 5بنابراين مي توان جدول  .ها يكي استبنديتيواول

  . هاي آموزشي اداره كل تعاون در نظر گرفت برتر جهت واگذاري دوره
 

  گيري  نتيجه
نتايج زير  ،ارزيابيها و محاسبات صورت گرفته و دست آمدهه بر اساس اطالعات ب

  : است حاصل شده
سسات آموزشي ؤامكان واگذاري فعاليتهاي آموزشي اداره كل تعاون به مراكز و م -
  . وجود دارد
آموزشي وجود دارد كه توانايي برگزاري  يها و مراكز سسهؤدر سطح استان م -

  . ندشرقي را دار هاي آموزشي مورد نياز اداره كل تعاون آذربايجان دوره
بقيه مراكز توانايي  ،عتيـت صنـريـديـزي و مـري مهاـرنـو ب تـديريـم ازمانـز سـجهب  -

  . ندارندهاي آموزشي تعاون را  برگزاري تمامي دوره
هاي آموزشي مورد نياز  از دورهمختلفي هاي  هاي آموزشي دوره سسهؤمراكز و م -
  . توانند برگزار نمايند تعاون را مي
سسات مختلف متفاوت ؤممدرسان امكانات، درجه علمي، سطح تحصيلي و سابقه   -

  . باشد مي
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هاي آموزشي  سسات مختلف براي برگزاري دورهؤمراكز و م هزينه درخواستيِ -
  .تعاون متفاوت است

براي مراكز و  PMآمده بر اساس طيف ليكرت و معيار ترجيح  دسته امتياز ب - 
ريزي  نامهبيشترين امتياز مربوط به سازمان مديريت و بر. ستسسات آموزشي در يك سطح نيؤم

و ) نمايندگي سازمان مديريت صنعتي(بوده و پس از آن شركت تعاوني غيرانتفاعي كمال نور 
  . دنسسه جهاد دانشگاهي از امتيازات بيشتري برخوردارؤم

 هاي آموزشيِ بهترين و مناسبترين مركز آموزشي براي برگزاري دورهنهايتاً اينكه  -
  .باشد ريزي مي سازمان مديريت و برنامه ،مورد نياز اداره كل تعاون استان
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