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 مقدمه  

ابعاد    د یبا  د یآیم  ان ی سخن از توسعه همه جانبه به م  یتوسعه قرار گرفته، وقت   ریکشور ما در مس 

آن در نظر داشت. در    ی و ... را برا ی ، فرهنگیاسی ، سی، اقتصادی، اجتماع ی و فناور  ی مختلف علم

از    ی هاگسترد  فیط  ازمند یآن است که خود ن  یاز ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصاد  ی کی   انیم  نیا

 ن ی . در هم دی درست حرکت نما  ریها است تا بتواند در مس و برنامه  ها ی، توانمندهاتیامکانات، ظرف

است که    ی انسان  ی روی، نیاصل   هایمؤلفهاز    یک ی  ی و به عبارت  یاساس  ی ازهای نشیاز پ  یک ی راستا  

  ند یبر فرآ  تأثیرگذاری  یبرا  یانسان  یروین  ، رودمی  به شمار   یموتور محرکه چرخه توسعه اقتصاد

نقشة جامع  (.  1395  ،خانپور  پور و)فرخ  آموزش در سطوح و ابعاد مختلف است   ازمند یتوسعه، ن

نوآوری   و  فناوری  و  علم  و  آموزش  نظام جامع  در  راهنما  و  هادی  باالدستی  علمی کشور سند 

ان است. براساس این مسیر توسعه و پیشرفت علم و فناوری و نوآوری در ایر  راه   نقشه  و کشور

عالی و   عمومی،   هایآموزش  حوزه  در  کشور   کالن  های سیاست  و   راهبردها  رودمی  نقشه، انتظار

 .  (1398)مهدی و بارانی،   شود عملیاتی  و تعقیب  یکپارچه و هدفمند ای فنی و حرفه

  از یماهر مورد ن  یروهاین  تیترب  قیاز طر  یانسان  هیسرما   لیدر تشک ینقش مهم  یمهارت آموز

در   ی اکننده  نیینقش تع  یآموزمهارت  نیکند. بنابر ایم   فایمختلف جهان ا  یبازار کاردر کشورها

 ت ی . موفقروندمیدر حال توسعه به شمار    یمهارت در کشورها  های آموزش  اشتغال دارد.  جادیا

ز  هاشغلدر   حد  بستگ  یادیتا  مربوطه  شغل  در  مهارت  وجود  هم  یبه  به  و   ل ی دل   نیدارد 

و    نظرانصاحب سرما  مهارتآموزش  ن  یگذار ه یرا  و    ینل ی)ز  اندکرده  انی ب  یانسان  یرویدر 

 برای روشی که چرا است گسترده بسیار  ایفنی و حرفه هایآموزش یدامنه (.  1391همکاران،

 .باشدمی اجتماعی و عملی فکری، هایمهارت پرورش منظور به افراد دادن تمرین و ساختن آشنا

 ممارست و تمرین با  سپس و آموخت  را آن  باید نخست  که است مهارتی مستلزم کاری هر انجام

 از را مختلف کشورهای در افراد کفایت میزان که است بهاییگران گوهر مهارت، .داد ارتقا را آن

 نیروی  در است که هاییمهارت یاندازه به کشوری هر پیشرفت میزان .سازدمی متمایز یکدیگر

 کشورها  شدن ثروتمند برای منبعی طبیعی ذخایر بودن دارا اگرچه .دارد وجود کشور آن انسانی

،  راهداری)  رساندمی پایدار پیشرفتی به را آنها که است انسانی نیروهای شایستگی این اما است

های  سعه سرمایه انسانی توجه به آموزشبه تو  یابی دستیکی از عوامل مهم در    .(125  :1397

های  دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشها نه تنها عهده این آموزش  است. ای  فنی و حرفهمهارتی  

مختلف اقتصادی است، بلکه از طریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمك  

. از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی و نظری موجد سرمایه عمومی و نمایدشایانی می

 و فنی  های آموزش  .(1395  ،و همکاران  )فرخ پور  مهارتی موجد سرمایه اختصاصی است   آموزش



 7.../ علی اکبر پیوسته و همکاران                                                        فهی وظ کارکنان آموزیمهارت الگوی یطراح

 جامعه حرکت بازوان انسانی ماهر نیروی و شودمی محسوب کشور "پایدار اشتغال" کلید ایحرفه

 اشتغال هرگونه سرآغاز هاتوانمندیبهبود   و مهارت فراگیری .رودمی شماربه تعالی و رشد سوی  به

 مدتمیان یا و مدتکوتاه در بازدهی مزیت از   هاآموزش این  .(7:  1395  ،)یعقوبی و همکاران است

 دورة آموزش، بودن طوالنی باال، هزینة دلیل  به کالسیك هایآموزش حالیکه در برخوردار هستند.

 جهت از عملیات کارگاهی، از اندك مندیبهره نتیجه در و  آنها در نظری هایآموزش زیاد سهم

 کشورهای دلیل همین به  .باشندمی مشکل دچار آن در جذب و  کار بازار نیازهای با هماهنگی

 هاآموزش این  طوریکهبه اند، داشته ای مبذولحرفه و فنی هایآموزش به را افزونی   روز توجه جهان

 ،1ویزاریا  )پراویناست   کرده نفوذ  نیز  کشورها آکادمیك این هایآموزش سیستم درون به حتی

فاکتو(.  2003 از  اقتصادی هر کشورریکی  توسعه  افراد آن  های مهم  و مهارت  میزان تخصص   ،

ود پارامترهای اصلی و مختلف باشد. با وجنیروهای فعال آن جامعه می  اشتغال   جامعه و ایجاد بستر

مهارت، به طور    .آموزی بسیار برجسته استمهارت  در ایجاد اقتصادی پویا و مثبت، نقش  مؤثر

عالوه بر تغییرات مثبت رفتاری،    آموزشی  هایاما اجرای برنامه  کلی ایجاد تغییر در رفتار فرد است

بهرهم افزایش  جمله  از  دیگری  شغلی،زایای  پیشرفت  پی    توسعهوری،  در  را  نوآوری  و  خالقیت 

افزایش سطح مهارت    مهم تغییر در معضل اقتصاد منفی،  هایداشت، به عالوه یکی از راه  خواهد

و ایران نشان داده است که   مطالعات گوناگون در کشورهای مختلف جهان.  (1398  اسدی،)  است

توانند نقش زیادی در جلب یابی صحیح میای در صورت اجرا و زمینهی فنی و حرفههاآموزش

توانند در کاهش اثرات  جوانان جویای کار و کاهش بیکاری در جامعه داشته باشند که بالطبع می

و اجتماعی در این های فردی  ها، کاهش امنیت و آسیبمنفی بیکاری همچون گسترش بزهکاری

وسعه و امنیت به رابطه را داشته باشند. امروزه در تمامی مباحث مربوط به ت  ایراستا نقش عمده

به   یابی دوجانبه و چند جانبه میان ایجاد اشتغال، کارآفرینی و کاهش بیکاری در جامعه با دست

ی عالمان و متخصصان به ویژه متخصصان  علیرغم باور همه  امنیت و توسعه پایدار اشاره شده است.

-زا در کشورها میو درون  ی واقعی های آموزش مهمترین عامل در توسعهتوسعه، به اینکه نظام

بررسیب میاشند،  نشان  تحقیقات  و  نظامها  جهان  دهد  در  تحوالت  با  متناسب  آموزشی  های 

نوع واپس از سوی    .(1392  محمدی،   گل)  شود گرایی احساس میهماهنگی ندارد و حتی یك 

امکان را برای  های نظری و عملی این  نمودن آموزشتوأم  با    ایفنی و حرفه  هایدیگر آموزش

نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق آموزش دیده فراهم می

فعالیت در  آنها  جذب  برای  بیشتری  اقتصادی امکان  گردد    -های  فراهم  و    )یعقوبی اجتماعی 

ای،  حرفههای فنی و  یکی از اهداف آموزشی کارآفرینی در آموزشین  ابنابر  .(8:  1395،همکاران 
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تواند از طریق ای میآموزان است. آموزش فنی و حرفهی مهارتهای فردی و تخصصبهبود توانایی

تاج  )  تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشدهای بازار شده و سطح دانش افزایی، باعث افزایش فرصت

ی مسلح  آموزی سربازان وظیفه ستاد کل نیروهاطرح مهارت  .(1392آبادی؛ رحیمی و شعبانی،  

با حضور فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه نظامی به صورت رسمی در    1396از خرداد ماه سال

های نیروهای مسلح استفاده بهینه از ظرفیت یکی از رسالتکه   ستاد کل نیروهای مسلح آغاز شد

توانمندسازی  عالوه بر آن . رزم و تقویت بنیه دفاعی کشور استسربازان در راستای افزایش توان 

های  بر اساس بخشنامه  که   های نیروهای مسلح است.و مهارت آموزی سربازان نیز جزو اولویت

یك  گذراندن    سربازی موظف به  خدمت   حین در    کارکنان وظیفهآموزی،  صادره از قرارگاه مهارت

موارتر ان خدمت ه ی اشتغال پس از پای تا زمینهباشند  می  و اخذ گواهینامه آن مهارت  مهارت فنی 

بهمین  بر گردد. مهارتاساس،  قرارگاه  تشکیل  د ا  وظیفه  کارکنان  نیروهای  آموزی  کل  ستاد  ر 

باتوجه به اهمیت موضوع   .های الزم برای تحقق این امر مهم صورت گرفته استریزیمسلح، برنامه

کارکنان وظیفه  آموزی  مهارت  الگویمحقق در پی طراحی    ،و بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده

 باشد.میبر اساس نظریه داده بنیاد  غرب کشور در منطقه پدافند هوایی شمال

آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند  مهارت  الگوی ست که  اصلی پژوهش حاضر، این ا  سؤال    

  یفرعسؤاالت   باشد؟   داشته   توانبرای سازمان میچه ضرورتی  و  چیست  کشور   غربهوایی شمال

بنیاد  بر اساس مقوله  زین  پژوهش   آموزیمهارتالگوی  شرایط علی    : از  عبارتندهای نظریه داده 

-مهارت  ایبسترحاکم و شرایط زمینه  کدامند؟غرب  شمالدر منطقه پدافند هوایی    یفهکارکنان وظ

وظ  آموزی هوایی    یفه کارکنان  پدافند  منطقه  واسطه  چیست؟   غرب شمالدر   الگوی ای  شرایط 

 عناصر تشکیل  باشد؟ چه می  غربشمالدر منطقه پدافند هوایی    یفه کارکنان وظ   آموزیمهارت

در منطقه    یفهکارکنان وظ  آموزیمهارتراهبردهای    کدامند؟  مزبور فرایند  محوری پدیدة دهنده و

هوایی   وظ  آموزیمهارت  پیامدهای   ؟کدامند  غرب شمالپدافند  پدافند    یفهکارکنان  منطقه  در 

 باشد؟ چه می غربشمالهوایی 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 مبانی نظری 

 بخش مبانی نظری به سه قسمت تقسیم شود که عبارتند از: 

 مهارت آموزی . 1

مهارت    دانش  کشور تسهیم  در  اقتصادی  موفقیت  کلیدی  عوامل  مهمترین  از  یکی  آموزی 
 سرمایة تشکیل در  مهمی  نقش ای حرفه و فنی هایآموزش  .(1398)اسدی،  گرددمحسوب می 

 کنند.می  ایفا جهان مختلف کشورهای در کار بازار نیاز  مورد ماهر تربیت نیروهای طریق از انسانی
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 هاینیاز بخش مورد کار نیروی تربیت دارعهده تنهانه توسعه حال در کشورهای در هااین آموزش

 بیکاری  مشکل حل خوداشتغالی، به بسترسازی طریق از  بلکه هستند، کشورها این اقتصاد مختلف

 به نیز انسانی نیروی مسیر تربیت در بری میان راه هاآموزش این عالوه، کنند. بهمی  کمك نیز

 از استفاده و علمی مبانی از هااین آموزش مندیبهره به توجه  با سو یك  از که چرا روند؛می  شمار

 صرف عملی  تجربة مبنای بر یادگیری از  را راه خود کالسیك  هایآموزش  شدة پذیرفته    هایروش

 را توانایی این و کرده کوتاه را فراگیری نوع این علمی غیر درازمدت و راه طریق این از و کرده جدا
 نماید هماهنگ  آسانی به فنّاوری تغییرات مقابل در را خود بتواند تا کنندفراهم می   دیدهآموزش در

 در تربیت و آموزش به مهارتی و ای حرفه فنی، تربیت و آموزش(. 8: 1395همکاران،  )یعقوبی و

 . شودمی اطالق ایحرفه و شغلی ارتقای و نگهداشت  آمادگی،  سازی، زمینه برای کار دنیای قلمرو
 علوم و  هافنآوری ی مطالعه یبرگیرنده  در  که  است  جامع ایواژه ای وحرفه فنی تربیت و آموزش

 مرتبط دانش و فهم  عمومی،  آموزش بر افزون  و بوده عملی  هایمهارت و هانگرش کسب  وابسته،

 آموزش از  اعم  واژه این گرددمی شامل اجتماعی و اقتصادی مختلف هایبخش در نیز را هاحرفه با

 (. 125: 1397، راهداری) است نایافته سازمان و غیررسمی رسمی،  ایحرفه و فنی تربیت و

  ینوآور  عملکرد  و  مهارت  و  دانش  تنوع  کار،  بازار   می تنظ( در بررسی  2020)1فیلیپتی و گای     

بهمل   ما .  است  ینوآور  یمل   ستمی س  ك ی   در  مهم   عنصر  ك ی   مهارت  و  دانش  تنوع  ی اشاره دارد 

  از  و   گذارند ی م   ریتأث  تنوع  بر  کار   بازار   مؤسسات   از  یبرخ  چگونه  که   م یدهیم   ارائه  را  یاهینظر

  سك ی ر  فشار   کاهش   با   یکاری ب  از  تی حما  خاص،   طور   به  .گذارندیم  ریتأث  ینوآور  سطح   بر  آن  قیطر

 نی هم  به.  کندیم  قیتشو  را  تنوع  ،یانسان  هیسرما  یگذارهیسرما  ا ی  یریادگی  از  یاگسترده  فیط

 ف ی ط   در  را  سكی ر  فشار  اشتغال  از   تیحما.  کندی م  تیتقو  را  ینوآورحمایت از بیکاری    ل،یدل

  انجامحمایت از بیکاری    که  ی حد  تا  را   تنوع  ل یدل  نیهم   به  دهد، یم   کاهش   ی ریادگی   از  ی محدود

 .دهد قرار  ریتأث تحت را  یکل  ینوآور و تنوع واقع در  است ممکن و دهد،ینم شیافزا دهد، یم
ساازی حضاور نهادها و ساازمان در فرایند مهارت آموزی و  ارایه برنامه مهارت محور برای بهینه    

اصالی پیشارفت هر جامعه    هایمؤلفهاسااسای و به عبارتی یکی از    اشاتغال، یکی از پیش نیازهای
د؛ نیروی رووکشاوری، نیروی انساانی اسات که موتور محرکه چرخه توساعه اقتصاادی به شامار می

توسااعه، نیازمند آموزش در سااطوح و ابعاد مختلف اساات.  بر فرآیند    تأثیرگذاری  انسااانی برای 
های مهارتی به دلیل توانمندسااازی نیروی انسااانی به عنوان یکی از ارکان اساااساای در  آموزش
رود که می تواند نقش مهمی را  های توساعه و به ویژه توساعه در بعد اقتصاادی به شامار میبرنامه

توجه به اینکه در دنیای امروز برای اشااتغال زایی،  در دسااتیابی به اهداف توسااعه ایفا نماید. با
 

1 Andrea Filippetti, Frederick Guy  
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های مهارتی، مهارت افزایی و توانمندسااازی مهارتی  فرایند و تثبیت اشااتغال از آموزش  تسااریع
 .(1397فتحعلی؛ نوری و قنبرزاده حصاری،)شود  استفاده می

جه به آن  گرایی به صاورت همه گیر رواج پیدا کرده است که توپدیده فرهنگ مدركهمچنین     
شود و  های روانشناختی و جامعه شناختی آن بررسی ها و علتامری بسیار ضروری است تا ریشه

گرایی همه جانبه و با تمام ابعاد و شاایساتگی و کارآفرینی جایگزین  مهارت  یبا توجه به راهکارها
توجاه باه هماه  تواناد باا ترویج و آموزش مهاارت آموزی و  آن گردد. در این امر نظاام آموزشااای می

های آموزشااای در جهت توساااعه های آن نقش داشاااته باشاااد و طراحی و اجرای برنامهمولفه
ها و  ها، مهارتهای کساااب و کار در فراگیران و تاکید بر ویژگیهای کارآفریناانه و مهاارتمهاارت

ی مجهز  هایی دارد که افراد برای راه اندازی، رشاد و مدیریت کساب و کار به آنها بایساتتوانمندی
ر رابطاه باا  د  کاارکناان وظیفاهکاه در این امر باایاد احسااااس    (.1397،  و همکااران  خلیفاه)گردناد

 .خودکارآمدی تقویت شود
 

 مهارت آموزی کارکنان وظیفه . 2

کارکنان وظیفه، کارکنان نظام وظیفه    آموزیهای غیر فنی در مهارتیق شایستگیضرورت تلف     
انسانیت، اخالق، مردانگی، شرافت، وجدان، تهور و شجاعت، ایثار و )سربازان( در هر کشور نماد  

دوران خدمت نظام وظیفه    باشند.های استقرار امنیت می مایه عزت و شکوه دین، مجاری و راه
سازد تا توانایی، اقتدار  های مختلفی مواجه میموقعیتی است که نیروهای نظام وظیفه را با چالش

های مهارتی کارکنان نظام وظیفه باید بگونه باشد  شود. بنابراین آموزشو کارآمدی آنها ارزیابی  
هایی مانند خالقیت، ابتکارو نوآوری، سرعت، دقت و هوشمندی و... در آنها پرورش یابند. تا ویژگی

ابعاد امنیت، مقاومت، ایثار، سیاست و... در سطوح خرد و کالن موفق  نیروهایی که بتوانند در 
ی جوان و تقویت حس مسیولیت نیروی انسان تأمینف خدمت نظام وظیفه عمومی دااز اه. باشند

گرایی در جوانان است. در این راستا ضرورت تلفیق شایستگی غیرفنی  پذیری و قانونجامع   ،پذیری
مورد توجه قرار گرفته   مؤثرظام وظیفه به عنوان رهیافتی  های آموزش مهارتی کارکنان ندر برنامه

  گیرند می   بکار   هایی که کارکنان وظیفه در محیط کارشانمهارت معموال.  زیادی داردو اهمیت  
-مهارت   نتایج .  (1396دوراندیش و متحیرپسند،  ) های فنی و غیر فنی است ترکیبی از شایستگی

در    ،تخصصیو    شغلی   یها رتمها  زش موآ  طریقاز    کارکنان وظیفه باتوجه به نیاز بازار کار،  موزیآ
و در    فرینرآکا و    نمنداتو  نسانیا  وی نیر  عرضة  به  ندامیتو  ، فرینیرآ کا  عةاتوس  و  باترغی  یتااسرا

ا  دیقتصاا   تمشکال  کاهش   نهایت و    منجر  مختلف  ی هادر بخش  لشتغا و  از  گردیده  همچنین 
نهایت استفاده را کرده و باعث ارتقا و یادگیری گرایی( )تخصص فرصت موجود در دوران سربازی

)پیوسته   خواهد داشت  یرا در پ   آنانبعنوان کارورزی ارتقا مهارت    گردیده و خدمت سربازی مهارت  
های نظامی  در یگانای های فنی و حرفهبنابراین مقرر شده است که آموزش(. 1398و همکاران، 
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هماهنگی قبیل  از  الزم  بسترهای  و  یابد  استمرار  همچنان  وظیفه  کارکنان  ها،  نامهتفاهمها،  از 
ها و نظایر آن برای تحول و جهش قابل توجه در تعداد کارکنان  ها، تجهیز کارگاهبرگزاری همایش

ای  برای کارکنان وظیفه  آموزیهمچنین در اجرای طرح مهارت د،وظیفه تحت آموزش فراهم شو
خدمت   اند و یا در مدت که قبل از اعزام به خدمت وظیفه دارای یك تخصص فنی خاص بوده

سربازی با بکارگیری تخصصی در نیروهای مسلح عمالً مهارت الزم را در فعالیت مربوطه کسب 
فاقد گواهیکرده و در عین حال  در    . نامه رسمی صادر شودباشند، گواهینامه تخصصی میاند 

با    آموزی کارکنان وظیفههمین راستا برای ریشه کنی بنیادین مقوله شوم بیکاری، بحث مهارت
قرار  اولویت جدی که در  هایی  و ارگان  ها سازمان  گیرد و هریك از ادارات و می تری مورد توجه 

موزش فنی و حرفه ای داشته تری با سازمان آهمکاری جدی  فعالیت دارند،  آموزیمهارتخصوص  
این یگان نیز در خصوص تشکیل کالس   را تسهیل کنند.  آموزی کارکنان وظیفهمهارتتا    باشند

( و همچنین فنی  3و2و1ای استان )مرکز شماره  آموزی کارکنان وظیفه با فنی و حرفهی مهارتها
 حرفه ای شهرستان آذرشهر و سردرود تعامل و همکاری الزم را دارد. 

 غرب کشورمنطقه پدافند هوایی شمال . 3

ارتش تحت عنوان   نیروی چهارم  به منظور تشکیل رسمی  قوا  فرمانده معظم کل  نیروی  حکم 

های  توان آغازی برای توسعه و تعمیق فعالیتپدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را می

برشمرد قرارگاهی   ،آجا  ء)ص(االنبیاقرارگاه پدافند هوایی خاتم؛  1پدافند هوایی در سطح کشور 

در   ارتش  و ایراننظامی  نظر  اسالمی   زیر  و    است.  ایران  جمهوری  هماهنگی  مسئولیت  که 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمیو   ارتش جمهوری اسالمیهای پدافند هوایی  برداری از فعالیتبهره 

این قرارگاه  .  و تقویت شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی این کشور را برعهده دارد

و  کار کردبرای هماهنگی واحدهای پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران آغاز به  1371در سال

 1398قرار گرفت. اما در سال   ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایرانزیر نظر  1387در سال

. در این 2باالدستی گذشته بازگردانده شد   ، به موقعیت نیروی پدافند هوایی ارتشبا مستقل شدن  

یگان قرارگاه هدایت و کنترل عملیاتی  این  نیروهای  ساختار سازمانی جدید  های پدافند هوایی 

ارتش می با ستاد مشترك  آن  فرماندهی  برعهده دارد که  را    ییهوا  پدافند   منطقهباشد.  مسلح 

در  غرب  شمال است.    زیتبر  کشور  از  واقع شده  وظیفه حفاظت  و حساس،  کلیدی  منطقه  این 

کشور ایران )منطقه آذربایجان( به ویژه شهر تبریز و مناطق استراتژیك آن از    غرب منطقه شمال 

غرب کشور را بر عهده جمله پتروشیمی، پاالیشگاه و نیروگاه برق و سیانت هوایی از منطقه شمال 

 
1 https://padafand.aja.ir/portal/home/?24267 
2 https://aja.ir/portal. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4


 1401 تابستان ، 60 شماره  ،هجدهم سال،  ینظام  فنون و علوم فصلنامه                                                            12

  ا بودن چندین گردان آموزش رزم مقدماتی، گردان پشتیبانی رزمیاین یگان با توجه به دار .دارد

و گردان خدمات و گردان های مصوب سازمانی از جمله گردان فناوری و ارتباطات و ارتباط رادیو 

سالیانه کارکنان وظیفه  با توجه به اینکه  همچنین    و ...  های موشکی  زمینی، جنگال، رادار و سایت

ها  و تقسیم بین یگان   رزم مقدماتی   آموزشفراگیری  جهت    ،گانبعلت سازمان مصوب این ی  زیادی

با توجه به کثرت کارکنان وظیفه در این یگان  د که ن یابو ادامه خدمت به این یگان اختصاص می

و آموزش و استفاده بهینه از این قشر جوان چه در حین خدمت سربازی در داخل نیروهای مسلح  

 تواند پتانسیل باالیی داشته باشد. از اتمام سربازی و اشتغال در جامعه، میو چه بعد 

 پژوهشهایپیشینه

موضوع پژوهش در   در خصوص  بخش به خالصه ای از پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی،  اين  در 
 نشان داده است.  1جدول  

 ( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول )

 نتايج تحقیق  عنوان  مولف )سال( 

  ، یقالوند وسته،یپ

  آذر،یمیرح

(1398 ) 

 ایران  

  پیشنهادی چارچوب   ارائه

  در آموزش  قابل  هایمهارت

  از ین   بر یمبتن یسرباز دوره

 کار  بازار

  در   قابل آموزش  مهارت  46و تعداد    پیشنهادی ارائه   چارچوب 

در محیط های نظامی با    کار   بازار  ازی ن   بر  یمبتن  ی سرباز  دوره

توجه به بسترهای موجود و امکانات و تجهیزات الزم و قابلیت  

 سازمان فنی و حرفه ای منطقه نظامی شناسایی گردید. 

 اسدی, 

(1398 ) 
 ایران 

نقش مهارت آموزی سازمان  

آموزش فنی و حرفه ای در  

 توسعه اقتصادی کشور، 

و  بررسی روش موانع  و  درسطوح جامعه  مهارت  تسهیم  های 

آموزی  مشکالت   و  مهارت  بومیپرداخته  تجربهبا  های  سازی 

ری  راهکا ، های نوینو استفاده از روش  کشورهای توسعه یافته

   .دهدارایه میمناسب در این زمینه 

و بختیاری،   حجازی   

(1398 )  

 ایران 

مهارت آموزی و آموزش  

  :کارآفرینی در مدارس

   ها و راهبردها،چالش

  شدن   نامطلوب   انگری ب   الن، یالتحص  فارغ   اشتغال  تیوضع  جی نتا

  مهارت   یهاچالش  اهم  که   است،  مهارت  و  کار   و  کسب   یفضا

  فقدان   ،یدرس  منابع:  از  عبارتند  ی نیکارآفر  آموزش   و  یآموز

  آموزش   مراکز   و  ها دانشگاه  یرامون یپ  جامعه  با  ارتباط

  با   ت یترب   و  میتعل  جامعه  ارتباط  اعتبارات،  ، یفناور  ،ینیکارآفر 

 .پژوهش و انیمرب  کار، و کسب و تجارت 

بارانی,    و مهدی

(1398 ) 

 ایران 

های  تحلیل جایگاه آموزش

حرفه ای و مهارتی در   فنی و

 نقشه جامع علمی کشور 

،  هابراساس یافته بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفیبا  

نقش در  علمی  هرچند  جامع  زمینهه  و  فرصتها  های  کشور 

زایی دانش آموزان و  توسعة مهارت و مهارت اف  مناسبی برای 

این سند سازوکار    دانشجویان در  اما  است،  بینی شده  پیش 

برای  کافی  عملیاتی  شفافیت  و  منابع   اجرا  آموزی  مهارت 

 انسانی کشور تعریف و تدقیق نشده است؛ 

  و ی نور,  یفتحعل

 ( 1397) قنبرزاده،
ارایه برنامه مهارت محور برای  

بهینه سازی حضور نهادها و  

مقوله شوم   بنیادین  کنی  ریشه  با برای  مهارت  بحث  بیکاری، 

واولویت جدی  ادارات  از  هریك  و  گیرد  قرار  توجه  مورد   تری 
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 نتايج تحقیق  عنوان  مولف )سال( 

سازمان در فرایند مهارت   ایران 

 آموزی و اشتغال

همکاری جدی تری با سازمان آموزش فنی ی مربوطه  ها سازمان 

فه ای داشته باشند. این سازمان ها به دلیل دسترسی آسان و حر

به گروه های جمعیتی می توانند بصورت عمومی و در جمعیت 

 . های باال افرادی را برای آموزش های مهارتی معرفی نمایند 

دوراندیش، و 

 متحیرپسند،

 (1396) 

 ایران 

  یهایستگیشا   قیتلف ضرورت 

  ی آموزمهارت در یفن ریغ

 فه یوظ کارکنان

تا آموزش  باشد  بگونه  باید  وظیفه  نظام  کارکنان  مهارتی  های 

و ویژگی  دقت  سرعت،  نوآوری،  ابتکارو  خالقیت،  مانند  هایی 

هوشمندی و... در آنها پرورش یابند. نیروهایی که بتوانند در ابعاد 

امنیت، مقاومت، ایثار، سیاست و... در سطوح خرد و کالن موفق 

اهدا   .باشند  نیروی از  تامین  عمومی  وظیفه  نظام  خدمت  ف 

جامع پذیری و   پذیری، جوان و تقویت حس مسیولیت   انسانی 

هایی که کارکنان وظیفه در مهارت   قانون گرایی است. معموال 

های فنی و گیرند ترکیبی از شایستگی می   محیط کارشان بکار

 .غیر فنی است 

خلیفه,حیدری؛  

  زارع،  برومندی و

(1397 ) 

 ایران 

های مدرك گرایی و  چالش

گرایی در نظام  توجه به مهارت

 آموزشی

  توجه   و  یآموزمهارت  آموزش   و  ج یترو  با   تواندیم  ی آموزش  نظام 

  ی اجرا  و  یطراح  با  و  داشتهموثری    نقش  آن  یهامولفه  همه  به

  و   نانه یکارآفر   هایمهارت  توسعه  جهت   در   یآموزش  یهابرنامه

  ها، یژگیو  بر   د یتاک  و   ران یفراگ  در   کار   و   کسب   های مهارت

  رشد  ،یانداز راه  یبرا  افراد  که  دارد  هایییتوانمند  و  هامهارت

  ن ی ا  در   که  گردند   مجهز  یستیبا  آنها   به  کار   و  کسب  تی ری مد  و

 .شود  تی تقو یخودکارآمد  با  رابطه در آنها احساس  دی با امر

 1یگا و یپتیلیف

 کشور  (2020)

OECD 

  و دانش  تنوع کار، بازار  میتنظ

 ی مل ی نوآور عملکرد  و مهارت

  حق  بر   حمایت از اشتغال  وحمایت از بیکاری  ریتأث ن یتخم با 

  ی شواهد  ما   سال، 24ر د  OECD  عضو  کشور 25  در   اختراع  ثبت

  و   حمایت از اشتغال  یمنف  اثر  ،حمایت از بیکاری  مثبت  اثر  از

 .میافتحمایت از بیکاری ی اثرات  بر   مهارت تنوع یانجیم اثر

  آستان  و گورول

(2017)  

 ترکیه

مهارت آموزی  گسترش مقوله 

  انیدانشجو  ینیکارآفر و 

 هیترک

به خود، تمام    نانینشان داد که به جز تحمل ابهام و اطم  جی نتا

  ، ینیکارآفرآموزی و  مهارت   به  لیمتما  انی دردانشجو  یرهایمتغ

دانشجو ری باالست.که  از  کنترل   ی ری پذسكیان  باال،کانون 

نوآور  ادی ز  تیبه موفق  ازین   ،یدرون  برخوردارند.که    ییباال  یو 

دارند    یفرده  منحصرب   یهانگرشها و ارزشها،یژگیو نان،یکارآفر 

 .کندیمجزا م گرانیآنان بوده وآنها را از د  ی برا  یکه محرک

  و راسموسن 

 2میسوره

(2014 ) 

 سوئد 

مهارت   یآموزش کاربرد

 ی نیکارآفرآموزی و 

  ، نانهیکارآفر  رهای رفتا  بروز   ی که الزمه  دند یرس  جهینت  ن یبه ا 

و  درمحیکارآفر   ی هایژگیپرورش  مانند    یآموزش  یهاط ینانه 

که در   یها است و در مطالعه ادانشگاهمراکز مهارت آموزی و 

دارند، انتظارات و  یم  انیب   شد پنج دانشگاه کشور سوئد انجام  

 
1 Andrea Filippetti, Frederick Guy  
2 Rasmussen, E&R.Sorheim 
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 نتايج تحقیق  عنوان  مولف )سال( 

مح از  افراد  م  طیادراکات    ی نانهیکارآفر  یهایژگ یو   زانیبر 

 گذارند. یم ریتاث نانهی کارآفر  ربروز رفتا  جهیو در نت انیدانشجو 

  ایسانج

 1واستاوا یشر

(2013 ) 

 آلمان 

در   ینیکارآفر مهارت واثر 

  یبه بررس  یتوسعه اقتصاد

  ینیکارآفر مهارت و  دی فوا

 ی رشد اقتصاد  یبرا

نشان    پرداختند،  آلمان  در  یاقتصاد  رشد  یبراکه    ج یا نتدر  

  کسان یدرهمه جا   یرشد اقتصاد  یرو ینیدادند که اثر کارآفر 

بر بازر    ی به توسعه اقتصاد  ی اب یدست  یو بهتر است برا  ستین 

 .کنند هیتک یتیر یمد ی هاآموزش مهارت و ه،ی سرما ازار ب   کار،

 2دراکر  تریپ

(2012 ) 

 اتریش 

ی و  نیوجود روح کارآفر 

 مهارت 

و مهارت    ینیکارآفر   زهیکه وجود انگ  نشان دادخود    جی در نتا 

ب  منته  كی افراد    ن یدر  افزا   یکشور  اقتصاد  ش یبه    ی رشد 

ثروت در  ی ا  ن یو همچن  شودیم   ازمند ی،ن   ا ی پو  طیمح  ك یجاد 

 مستعد است.  نانیوجود کارآفر

 

 شناسی پژوهش روش

  هایازجمله روش  و  است   بنیاد هداد  پردازی نظریه  رویکرد   بر  مبتنی  کیفی   ای مطالعه  حاضر  پژوهش 

  دهند،می  که رخ  شکلی   همان   به  حوادث  برای  و   داشته   واقعیت   در   ریشه   که  است  استقرایی   پژوهش

(. روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق  2008کوربین،    و  کند )استراوسمی   ارائه  توضیحاتی 

  پژوهش  هاست. بنابراینساخت تئوری، روش تحقیق کیفی نظریة )تئوری( برخاسته از دادهبرای 

شود. استراوس و کوربین می استفاده 3بنیاد داده نظریة روش  از  و بوده  کیفی رویکرد   حاضر دارای

  مداوم   مقایسة  گردآوری،   پایة   بر  دادند که   توسعه را    این روش (  2012)  4به نقل از کرسول   ( 1967) 

است. روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق    استوار   صورت همزمان به   مفاهیم   گرفتن   شکل   و   ها داده 

 هاست.  برای ساخت تئوری، روش تحقیق کیفی نظریة )تئوری( برخاسته از داده 

  در نیز    ای فرضیه   یا   نظریه   و   گرفته ن   انجام   آن   روی   خاصی   مطالعه، که پژوهش   مورد   موضوع   به   توجه   با 

آن است. روش گراندد تئوری    مطالعة   برای   مناسبی   روش   تئوری   گراندد   روش   ندارد،   وجود   آن   خصوص 

  یك   پژوهش از   بلکه   کنند،   اثبات   را   آن   بعد   و   شود   نظریه آغاز   یك   از   به این صورت نیست که پژوهش 

  نشان   را   خود   آن است،   به   مربوط   و   متناسب   آنچه   تا   شود می   داده   فرصت   و   شروع شده   مطالعاتی   دورة 

 دهد. را نشان می   نحوه شکل گیری محورها و طبقات مدل پارادایمی کدگذاری   1شکل    دهد. 

 
1 Shrivastava, Sangya 
2 Drucker, Peter F 
3 Grounded Theory 
4 Creswell J. 



 15.../ علی اکبر پیوسته و همکاران                                                        فهی وظ کارکنان آموزیمهارت الگوی یطراح

 تئوری  آن  طریق   از   داند کهمی   1تفسیری   پارادایم   با   پژوهشی   های استراتژی   از  را یکی   تئوری   گراندد

بنابراین،    (. 1391فرد، الوانی و آذر، گیرد )داناییمی  شکل   ها داده  از حاصل اصلی مفاهیم  مبنای  بر 

الگوی مهارت  پدافند هوایی شمالغرب کشور طراحی   از  استفاده   آموزی کارکنان وظیفه در منطقه 

 ای،  شرایط زمینه  ابعاد،  عّلی،  شرایط   :سازد می  مشخص  را  زیر  موارد  که  است  مدلی  بنیاد،  داده  نظریة 

 در  پژوهش  این  های  مقوله  های مشی  خط  اجرای  پیامدهای  و  اجرایی  راهبردهای  ای،  واسطه  شرایط 

 می شود.  بیان  دستة  شش 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 102:  1387( شکل گیری محورها و طبقات مدل پارادایمی کدگذاری محوری )منبع: بازرگان، 1شکل ) 

 حاضر نشان داده شده است.   پژوهش   انجام   های فعالیت   و   مراحل   2در شکل     

 
 حاضر   پژوهش   انجام   های فعالیت   و   مراحل   ( 2) شکل  

  کشور   شمالغرب   یی هوا   پدافند   منطقه   خبرگان   و   کارشناسان   شامل   پژوهش   ن ی ا   کنندگان مشارکت 
  کار   سابقه   ی دارا   و   بوده   فعالیت   مشغول   انسانی   ی رو ی ن   آموزش   های حوزه   در   که   فرماندهان و خبرگانی ) 
  متخصصان ) دانشگاهی   خبرگان   و (  داشتند   تخصص   و   تجربه   ، ی پژوهش   و   ی علم   حوزة   در   ن ی همچن   و 

 
1 Interpretive Paradigm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 طبقه

 طبقه

 طبقه

 طبقه

پدیده  علّیشرایط 

 اصلی

 بستر حاکم

 )کنش و تعامالت(راهبردها

 گرشرایط مداخله

پیامد

ها
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و   3باشد، هدفمند  2معرف آماری   GTMدر   1جای اینکه چارچوب نمونه و به  . است ( انسانی   منابع   امور 
  بود   نفر   26  تعداد   به   و   نظری   صورت به   برداری گیری در این پژوهش، نمونه روش نمونه   است.   4نظری 

قضاوتی   های روش   از   استفاده   با   که  زنجیره   5برفی   گلولة   و   غیراحتمالی،  نمونه   ای( )ارجاع    گیری و 
  پژوهش،   اهداف   گرفتن   نظر   در   و   محقق   شناخت   به   با توجه   که ابتدا   ترتیب   بدین   شد.   انجام   6هدفمند 

-ساخت مصاحبه )نیمه  داشتند،   را  شده مطرح   های به پرسش   شایستگی پاسخ   که  منتخبی  خبرگان   از 
  یابد. در این پژوهش   ادامه   گیری نمونه   تا   کردند   دیگری را معرفی خبرگان    سپس   آمد؛   عمل   به   7یافته( 
  آمده دست به   های داده   که   کند می   پیدا   ادامه   جایی   تا   اهداف پژوهش   رسیدن به   برای   ها مصاحبه   مسیر 

نشود. بر    استخراج   ها مصاحبه   درون   از   مفاهیم جدیدی   دیگر   و   رسیده   اشباع )تکرارپذیری(   مرحلة   به 
دست  ها و مقوالت به نفر به اشباع نظری در پاسخ   18این اساس، در این تحقیق پس از مصاحبه با  

 مصاحبة دیگر نیز ادامه یافت.   8ها تا  منظور اطمینان از اشباع داده آمده دست یافتیم و به 

 

 های پژوهش یافته 

 ها تجزیه و تحلیل داده

  .است گرفته قرار  بررسی  مورد  آماری جامعه  و  دهندگان پاسخ  بخش این در  های توصیفی:یافته 

خبره  14که تعداد شود. می ارائه گرفتند  قرار مصاحبه  مورد که نفر 26 توصیفی اطالعات ابتدا در

 هادادهای و متخصص استفاده شده که به تفکیك  خبره فنی و حرفه  12منطقه پدافند هوایی و  

 است  گردیده  ارائه 2 جدول در

 ( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان2)جدول 
 متغیر برچسب پدافند هوایی  فنی و حرفه ای فراوانی  فراوانی  درصد تجمعی  درصد

  مجرد  4 7 11 33/33 33/33

 متاهل 10 5 15 67/66 100 تاهل

 سال  30-20بین  2 4 6 20 20

 

 سن 

 سال  40-30بین  4 4 8 34/33 34/53

 سال  50-40بین  6 1 7 66/26 80

 سال  50بیشتر از   2 3 5 1/19 100

 لیسانس  5 - 5 33/13 13/ 33

 
1. Sample frame 

2. Representative sample 

3. Purposive sample 

4. Theoretical sample 

5. Snowball sampling 

6. Purposive sampling 
7. Semi-Structured 
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 متغیر برچسب پدافند هوایی  فنی و حرفه ای فراوانی  فراوانی  درصد تجمعی  درصد

  سطح فوق لیسانس  6 1 7 20 33/33

 دکترای 3 11 14 67/66 100 تحصیل

 سال  5زیر  - 3 3 66/6 66/6

 

 سابقه 

 سال  10الی   6بین  2 5 7 66/26 32/33

 سال  20الی   11بین  8 1 9 40 32/70

 سال  20باالی  4 3 7 66/26 100

20 20 7 4 3 
مدیران عملیاتی/  

 افسران دوره مقدماتی 
 

 

جایگاه  

 سازمانی 

 

66/66 66/46 11 3 8 
مدیران میانی/ افسران  

 دوره عالی 

100 34/33 8 5 3 
مدیران عالی/ افسران  

 دوره دافوس یا باالتر 

 

 هافی داده تحلیل کی  بخش دوم

شاااامال کادگاذاری بااز، کادگاذاری  )کادگزاری  پژوهش از ساااه مرحلاهدر این    :ذاریکددگد  فرایندد

کدگذاری باز که فرایندی تحلیلی اسات طی    درشاود،  اساتفاده می  (محوری و کدگذاری انتخابی

دو فعالیت    .گرددها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشااف میآن مفاهیم شااناسااایی شااده و ویژگی

ها از  مطابق به ساواالت تحقیق پاساخ  .ندی هساتندبساازی و مقولهکلیدی در کدگذاری باز مفهوم

مفهوم و    350ها به تعداد بیش از  پرداختند. از تحلیل دادهمنابع و زوایای مختلف به موضاوع می

نشاان   3. این فرایند در شاکل  ها سااخته شادها و مفهوم ساازی، مقولهبعد از پایان یافتن شااخص

 داده شده است.

 
 اجرای کد گذاری پژوهش  مراحل (3) شکل
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پردازد  ها و تعامالت و پیامدهایی میفرایند کدگذاری محوری به شناسایی انواع شرایط، کنش در

های اصلی  شوند. پس از انجام کد گذاری باز و بدست آمدن مقولهکه به یك پدیده مربوط می

تلفیق داده  ، تحقیق از کدگذاری محوری  انجام شد. هدف  هایی است که در  کدگذاری محوری 

کدگمرحله شدهی  خُرد  باز  زمینه  در اند.  ذاری  نظریه  روش  در  کدگذاری  نهایی  ای،  مرحله 

ها مورد استفاده  سازی و پاالیش مقوله»کدگذاری گزینشی« است. این کدگذاری برای یکپارچه

پیوندند و طرح نظری  گیرد. در این مرحله مقوالت اصلی برآمده از تحقیق به یکدیگر میقرار می 

کدگذاری انتخابی   های پژوهش شکل نظریه را به خود گیرد.دهند تا یافتهیبزرگتری را بدست م 

انجامد. بنیاد است که به توسعه یك تئوری نهایی میپردازی دادهآخرین مرحله از فرایند نظریه

دست آمده در کدگذاری محوری  های به پرداز از روبط بین مقولهدر این مرحله از کدگذاری، نظریه

را  نظریه در میای  نگارش  بهبه  را  مطالعه  مورد  پدیده  نظریه  این  تشریح  گونهآورد.  انتزاعی  ای 

نتایج حاصل از هر سه مرحله کدگذاری شامل ابعاد تحقیق، (.  1998کند )استراوس و کوربین،  می

 به آورده شده است.  3های خبرگان در جدول ها، و مفاهیم بدست آمده از مصاحبهمقوله
 نتایج حاصل از کدگذاری باز، محوری، انتخابی ( 3جدول )

R  مفاهیم مقوله ابعاد تحقیق 

1  

 

 

 شرایط علی

  این  اعمال  میزان  و  سازمان  بر  حاکم  نظامی  قوانین وظیفه  کارکنان کارآفرینانة نگرش 

  های   چارچوب  وجود-اداری  امور  فرایند   در  قوانین 

  رعایت -وظیفه  کارکنان  برای  آموزشی  و  رفتاری

  برای   تکرار  ی  پایه  بر  ضوابط  و  موجود   قانون   و  اصول

- انگیزه-فراغت  و   مناسب  زمان   کارکنانوجود

  مهارت   فراگیری  اهمیت   در  باال   درك  و  تحصیالت

یادگیری،  -آموزشی و  تدریس  و  آموزش  کیفیت 

توجه به شایسته ساالری و شایسته گزینی، رویکرد  

آموزی، وجود   و    اساتیدو راهبرد در مهارت  ماهر 

کارآمد، تخصص گرایی، آینده پژوهی و آینده نگری  

 دریس و کیفیت آموزش و ت 

 مسئوالن  کارآفرینانة نگرش

 سازمان  گیرندگان تصمیم و

 سازمان  بر   حاکم نظامی قوانین 

کیفیت آموزش و تدریس و  

 یادگیری 

تخصص گرایی، آینده پژوهی و  

 آینده نگری  

  هنگ سازمانیفر به توجه

 اجتماعی شرایط

 

 

 

2 

 

 

 

 مقوله محوری

قوانین و مقرارت   اجرای نحوه 

 آموزشی مهارت آموزی  

مقرارت    اجرای   نحوه  و  مهارت  -آموزشیقوانین 

وظیفه کارکنان  نیاز  های  مهارت-آموزی  مورد 

بازار  -شغلی شغلی  و  محدودیت-کارآینده  ها 

عهد به مهارت آموزی  عدم باور و ت-  مشکالت قانونی

آموزش آموزیمشکالت  مهارت  و  مهارت-های  ها 

غیرفنی  شایستگی و  پایه  وظیفههای  ، کارکنان 

شغلی  مهارت و  فنی  وظیفههای  تکارکنان  ربیت  ، 

 مهارت های مورد نیاز شغلی 

تقویت ارزش های اسالمی و ایرانی  

 کار، 

نوآورانه در مهارت   و خالقانه رویکرد

 آموزی
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تقویت   کارکنان وظیفه تخصص گرایی در  شایستگی،  و  مهارت  بر  میتنی  ای  حرفه 

ارزش های اسالمی و ایرانی کار، انعطاف پذیری در  

و تخصص گرایی در   تغییر  -کارکنان وظیفهبرابر 

 ارزش  خلق بر مبتنی آموزش
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بستر و زمینه 

 ساز 

  بر   حاکم  جو-سربازان  بین  موجود  رفتاری  جو آمادگی سیاستهای آموزشی

  کادر   و  یکدیگر  با   سربازان   بین  روابط  و  محیط

  میزان -آموزشی  امکانات  موجود  امکانات  اداری،

  آموزشی   و  رفاهی   امکانات-یکدیگر   با   افراد  تعامل

  برای   قوانین  سازی ساده- سربازان  برای   موجود

- افراد آموزش جهت در  فیزیکی  امکانات-کارکنان

  برنامه   و  برنامه   تدوین  برای- فرصت  و   زمان  وجود

  اهمیت   دلیل  به  وظیفه  کارکنان  از  انگیزه-آموزشی

 ها و منابع مالی زیرساخت–  واقعیت درك و آن

 آمادگی مدیریت 

  مقررات قوانین و آمادگی

 آمادگی استانداردهای آموزشی 

 فرهنگ آمادگی

 آمادگی تجهیزات 

 مالی منابع آمادگی 

 وظیفه  کارکنان آمادگی

 سرزمینی آمایش و ملی مزیتهای
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شرایط 

 گری مداخله

  نگرش -وظیفه  کارکنان   روانی  و  روحی  شرایط   کارکنان روانی و روحی شرایط

مندی    عالقه  میزان-قوانین  به   نسبت   سربازان

- قوانین  و   دستورات  اعمال   نحوه- وظیفه  کارکنان

شغلی   درك -خدماتی  و  رفاهی  عوامل   نیازهای 

  میزان -آگاهی  افزایش  و  بخشی   آگاهی-  جامعه

  در -  سازمان   اهداف  به  نسبت  کارکنان  ارزشگذاری

آموزش  دادن  قرار  اختیار جهت  الزم  -امکانات 

 .مهارت و تخصص نوع  به  توجه و  نیازسنجی

 جامعه  فرهنگ

 های آموزش از دولت حمایت

 کارآفرینی و مهارتی

 مالی  منابع مدیریت

 قوانین   و دستورات اعمال نحوه 

 آموزشی  برنامه ریزی

 کار  ایمنی و بهداشت
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 راهبردهای مدل 

  خدمت   جهت  در   سربازان  در   مندی  عالقه   ایجاد کارکنان   در مندی عالقه ایجاد

  خود   به   نسبت   سودمندی  نگرش  ایجاد  و  سازمان

  ایجاد -شغلی  یادگیری  به   شوق   و   عالقه  ایجاد -

  و وظیفه کارکنان  سربازان، بین  اتحاد و همبستگی

  مثبت  نگرش  ایجاد-در حین خدمت  نظامی   پرسنل

وظیفه در   کارکنان    الگوسازی   و  الگودهی  -بین 

  تشویق   و  ترغیب  کارآمد،   و  موفق  نیروهای   توسط

  مهارت   شکوفاسازی  کرد   سعی   و   افراد  های توانایی

  ا   نیازسنجی- قوانین  اجباری  القای  جای  به  ها

  چشم   تدوبن -در بین کارکنان وظیفه  سازی   انگیزه 

بین    آموزشی  برنامه  و   انداز در  کارکنان  منسجم 

آموزش  -وظیفه در  مناسبی  کیفی  و  کمی  توسعه 

ایهای   حرفه  و  )فنی  های  مهارتی  آموزش  و   )

کار   اجتماعی  کاامع  دانش  و  کسب  های  )مهارت 

  آموزشی برنامه  و انداز چشم  نتدوی

 منسجم در راستای مهارت آموزی 

توسعه کمی و کیفی مناسبی در  

 آموزش های مهارتی

آموزی،  الگوی جامع مهارت 

 کارکنان وظیفه  توانمندسازی 

ع  و تامین منابشغلی نیازسنجی 

 مالی 

در بین کارکنان   مثبت نگرش   ایجاد

 شغلی  وظیفه یادگیری 

 فرهنگ سازی 

 تحول در آموزش سربازان 
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وظیفه   توانمندسازی مها المللی  بین دریافت گواهینامه سازی،  -کارکنان  فرهنگ 

برنامه   در  آموزیتحول  محیط  مهارت  در  تحول   ،

و   سنجش  های  روش  در  تحول  یادگیری،  های 

به و  ارزشیابی،  ها  زیرساخت  کار،  ایمنی  و  داشت 

اطات بین المللی آموزشی  تجهیزات، همکاری و ارتب

 ع مالی نیازسنجی و تامین مناب  و پژوهشی

  تفکر  بهبود  و عملکرد  سطح ارتقاء پیامدهای مدل 6

 افراد 

  به  نسبت  افراد   تفکر   بهبود  و   عملکرد   سطح  ارتقاء

  کارکنان   عملکرد   وضعیت  بهبود- سازمان  و  خود

  گیری   بهره  جهت  در  کارآمد  نیروی  تربیت-وظیفه

  میزان   رفتن  باال - جامعه  و  سازمان   مختلف   ابعاد   در

  دوره  به آن انتقال و وظیفه  کارکنان مندی رضایت 

  اجتماعی  توانایی   سطح  بردن   باال- خود  از   بعد   های

  بهبود   و  ارتقاء -زمان   مرور   به   کارکنان   فرهنگی   و

  و  رفتاری  مشکالت و تنش کاهش  سازمان عملکرد

  فشارهای    کاهش   و   رضایتمندی   افزایش- اخالقی

  دانش   به   نیاز  حس  ایجاد-خدمت   ناشی  روانی

   یادگیری   جهت  افراد   خود  به  خود  ترغیب   و  بیشتر

  گروه   در   دانش   ارتقاء-قبل  به   نسبت   بیشتر  و  باالتر 

اشتغال  پیشرفت و  -کارآفرینی-کشور  جوانان  سنی

 کاهش بیکاری -زایی

  گروه و مهارت در  دانش  ارتقاء

 کشور  جوانان سنی

 اشتغال زایی پیشرفت و 

کارآفرینی و کاهش بیکاری در  

 جامعه 

   کاهش  و  رضایتمندی   افزایش

 خدمت  ناشی از   روانی فشارهای 

 آموزش مبتنی بر نیازسنجی واقعی 

تقویت ارزش های اسالمی و ایرانی  

 کار 

 آینده  به امید

 پایدار  توسعه و بهرهوری بهبود
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 پارادایم  کد گذاری محوری مهارت آموزی کارکنان وظیفه  مدل(  1)نمودار 

 پژوهش  )قضایا (حکمی  هایگزاره
 دست به زیر پژوهش( الگوی نظری )روایت قضایای  گزینشی کدگذاری مرحله  هایمؤلفه پایه بر

 :آیندمی
گذارند علل می  اثر محوری مقوله بر که است شرایط و وقایع  از ایمجموعه علی  شرایطقضیه اول:   

 کارآفرینانة  نگرششود.  ها ناشی میی مورد اکتشاف )مقوله اصلی( از آنو موجبات اصلی که پدیده
  حاکم  نظامی   سازمان و قوانین  گیرندگان  تصمیم   مسئوالن و   کارآفرینانة  وظیفه و نگرش  کارکنان 

و      نگری  آینده  و  پژوهی   آینده   گرایی،یادگیری و تخصص  و  تدریس   و   آموزش  سازمان و کیفیت   بر
   گردند.ی مشخص میعل  ط یشرابه عنوان عوامل و اجتماعی  شرایط  و  فرهنگ  به توجه

  آن  ردپای   زیرا  .است  شده   گرفته   نظر   در   آموزی   مهارت   محوری   مقوله  پژوهش   این   در قضیه دوم:   
  هامقوله   سایر  میتواند  که  نحوی  به  دارد،  محوری   نقشی  و   داشته  ها وجودداده  مختلف  های بخش  در
   آموزی  مهارت   آموزشی  مقرارت   و  قوانین  اجرای  نحوه  مدل،   محوری  مقوله   .کند  جمع   خود  حول  را

 :علی و زمینه سازشرایط 
 

  کارکنان کارآفرينانة نگرش
 مسئوالن کارآفرينانة نگرش

سازمان و  گیرندگان تصمیم 
 سازمان بر حاکم نظامی قوانین

 و تدريس و آموزش کیفیت 
 گرايی، يادگیری و تخصص

و   نگری آينده و پژوهی آينده
 شرايط و فرهنگ به توجه

 اجتماعی

 محوری: پدیدۀ

   آموزی مهارت
 مقرارت و قوانین

-مهارتهای شغلی ارزش
 ايرانی و اسالمی های

 کار،
  گرايیتخصص

 :راهبردها
  رشد طیمح جاديا

 کارکنان  تدوين در مندی عالقه
  منسجم آموزشی برنامه و انداز چشم
 های آموزش در کیفی و کمی توسعه

 مهارت جامع مهارتی و الگوی
 توانمندسازی و نیازسنجی آموزی،
 مالی و ايجاد منابع تامین و شغلی
شغلی و  يادگیری در مثبت نگرش
 آموزش در سازی و تحول فرهنگ

  ینامهگواه سربازان و دريافت

 :بسترحاکم
-مقررات و قوانین آمادگی -آموزشی سیاستهای آمادگی

-تجهیزات-فرهنگ آمادگی -آموزشی استانداردهای
 نمتولیا نگرش -وظیفه  کارکنان آمادگی

 یقانون ی ومال یهازمیمکان-سیاستگذاران

 گر شرایط مداخله
 از دولت حمايتجامعه و  وظیفه و فرهنگ کارکنان روانی و روحی شرايط

 اعمال مالی و نحوه منابع کارآفرينی و مديريت و مهارتی های آموزش
 طيشرا-کار ايمنی و آموزشی و بهداشت ريزی قوانین و برنامه و دستورات

-رگذاریتاث یتيريمد طيشرا-رگذاریتاث یسازمان طيشرا-رگذاریتاث یفرد
 رگذاریتاث ینديفرا و یرساختيز طيشرا

 :پیامدها
 مهارت و دانش  ارتقاء

 اشتغال و پیشرفت
 و زايی و کارآفرينی

 بیکاری کاهش
 رضايتمندی افزايش

 فشارهای  کاهش
 از ناشی روانی

 خدمت و آموزش
 بر مبتنی

 نیازسنجی
 ارزش تقويت

 و اسالمی های
 کار ايرانی

 آينده به امید 
 وریبهره بهبود 

 پايدار   توسعه و
  فردی پیامدهای

 پیامدهای
 سازمانی

 پیامدهای  
  اجتماعی
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 نوآورانه  و   خالقانه   کار، رویکرد   ایرانی   و   اسالمی   های ارزش  شغلی و تقویت  نیاز   مورد   های و مهارت
   باشد.میوظیفه  کارکنان  در گرایی آموزی تخصص مهارت  در

 کنند می فراهم را مدنظر پدیده زمینه که هستند شرایطی  مجموعه بستر شرایطقضیه سوم:  
 را آن از  منتج نتایج و محوری مقوله  بستر، شرایط گذارندمی تأثیر کنشها و رفتارها بر و

  آمادگیالگوی مطلوب،    ساز نهیزم  ای  بستر، های،  مقوله پژوهش  این  میدهد در  قرار  تأثیر تحت
آمادگی  های سیاست و  آمادگی   آموزشی  و  آمادگی   مقررات   و  قوانین   مدیریت    استانداردهای  و 

-وظیفه و مزیت  کارکنان   مالی و آمادگی   تجهیزات و آمادگی  فرهنگ و آمادگی   آموزشی و آمادگی 
-سیاست   و   متولیان   نگرش  ، گذاریسیاست   و  مدیریت نهایت    و در   سرزمینی   آمایش   و   ملی   های

 .باشدی میقانون ی هازمیمکانی و مال  ی هازمیمکانو  گذاران 
 مطالعه شروع از  پس  که  هستند  شرایط  و  وقایع  از  ایمجموعه گر مداخله شرایط   : چهارم  هیقض

 در که  هستند  عواملی  گرمداخله شرایط حاضر  در پژوهش دهندمی رخ پژوهش انجام حین و
آموزی اجرای فرایند می  مهارت  مطلوب،    گرمداخله  شرایط افتند.  اتفاق  الگوی  به  رسیدن  در 
  و  مهارتی   هایآموزش  از  دولت  جامعه و حمایت  وظیفه و فرهنگ   کارکنان   روانی   و  روحی   شرایط

مدیریت و  نحوه  منابع   کارآفرینی  و  و    و   دستورات   اعمال   مالی  و   ریزی   برنامهقوانین  آموزشی 
بنابرین    ایمنی  و  بهداشت   طیشراو  تأثیرگذار    ی سازمان  طی شراو  تأثیرگذار    یفرد   طیشراکار 

   باشد.میتأثیرگذار ی ندیفرا  و ی رساختیز ط یشراو  تأثیرگذار  ی تیریمد
 هایی راه حل مدنظر، پدیده برای که هستند هدفمندی اقدامات ها کنش یا راهبردها  قضیه پنجم:

  مندی  عالقه   ایجاد ،  مدل  یراهبردهاشوند  می منجر  نتایج   و پیامدها ایجاد به و  آورندمی فراهم
تدوبن  کارکنان  در و  و مهارت  راستای  در  منسجم  آموزشی  برنامه  و  انداز  چشم  وظیفه  آموزی 

  توانمندسازی  ،آموزیمهارت  جامع  مهارتی و الگوی  هایآموزش  در  مناسبی   کیفی   و  کمی  توسعه
  کارکنان  بین  در  مثبت  نگرش  مالی و ایجاد  منابع  تأمین  و  شغلی  وظیفه و نیازسنجی  کارکنان 

  المللی بین  گواهینامه   سربازان و دریافت   آموزش  در  سازی و تحول  شغلی و فرهنگ  یادگیری  وظیفه
   باشد.می

 حاصل مدنظر پدیده به مربوط کنشهای و راهبردها  از که هستند  نتایجی  پیامدها قضیه ششم:  
  مهارت و  دانش افراد و ارتقاء  تفکر بهبود و  عملکرد   سطح  ارتقاء  مذکور،  مدل ی امدهای پ شوندمی
جامعه و   در   بیکاری   کاهش  و   زایی و کارآفرینیاشتغال  و   کشور و پیشرفت  جوانان  سنی  گروه  در

  نیازسنجی  بر  مبتنی   خدمت و آموزش  از   ناشی   روانی  فشارهای    کاهش  و  رضایتمندی   افزایش
پایدار    توسعه  و  وریبهره  آینده و بهبود  به  کار و امید  ایرانی  و  اسالمی  هایارزش  واقعی و تقویت

 باشد. می  اجتماعی  پیامدهایو  سازمانی   پیامدهایو  فردی   پیامدهایو 
 نظریه  بخشی اعتبار
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 در گردید. بخشی اعتبار به اقدام مرحله  دو طی پژوهش  این در نظریه به بخشی اعتبار منظور به

 افراد از تن چند اختیار در بخشی اعتبار منظور به حاصله کدهای و  ها روش کدگذاری اول مرحله

 مرحله در همچنین گردید. برطرف حاصل  ایرادات  و شد قرار داده   تئوری داده بنیاد پژوهش خبره

 در حاصله نتایج نیز منظور این برای شد نتایج پرداخته اعتبار بررسی به نتایج، حصول بعد دوم

 بازبینی مورد و اعمال نتایج در آنها و نظرات شد داده قرار شوندگان مصاحبه افراد از نفر 8 اختیار

 .گرفت قرار
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 
صورت  به  بنیاد  داده  و با استفاده از نظریهروش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی  حاضر،    پژوهشدر  

 بر   که  برفی،  گلولة  و  هدفمند  هایاز تکنیك   مندیبهره  با  و  نظری  گیری به روشنمونهو    کیفی
 گرفت و نتایج  انجام کارشناسان و خبرگان سازمان    ها، مصاحبه با آن تا اشباع نظری داده  مبنای 
داده   نظریة   ایجاد   به   انتخابی،   و   محوری   باز،   فرایند کدگذاری   طی   از   آمدهدست به   های داده   تحلیل

ای، عناصر واسطه   ای،عّلی، زمینه   شده شامل شرایططراحی   و مدل  منجر   آموزیدر حوزة مهارت   بنیاد
نشان   را  عمومی  مشیخط   و راهبردهای اجرای   پیامدها  محوری،  پدیدة  دهنده است کهتشکیل  

سازمان  در    آموزی اجرای مهارتتواند در راستای کارآمدی بیشتر  نتایج این پژوهش می  دهد. می 
محقق در پی آن  . بنابرین  گیردمیگذاران مورد بهره برداری قرار  مشیخطو  از سوی کارگزاران  

را مورد   کشور غربآموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال مهارتبه بوده است که 
 را از زاویه پژوهشی بررسی نماید. مطالعه و بررسی قرار داده و کمیت و کیفیت این مسئولیت  

 کارآفرینانة   نگرشدرتحلیل سوال یکم،  پژوهشی نشان داد که:    هایسؤالنتایج حاصل از تحلیل  
  حاکم  نظامی   سازمان و قوانین  گیرندگان  تصمیم   مسئوالن و   کارآفرینانة  وظیفه و نگرش  کارکنان 

نگری و آینده  و  پژوهی  آینده  گرایی،یادگیری و تخصص  و  تدریس  و  آموزش  سازمان و کیفیت  بر
تحلیل در    گردند.ی مشخص می عل   طی شرابه عنوان عوامل و  اجتماعی    شرایط  و  فرهنگ   به  توجه
  هایو مهارت  آموزی مهارت  آموزشی  مقرارت  و   قوانین  اجرای  نحوه  مدل،  محوری   مقوله دوم    سؤال
-مهارت   در  نوآورانه  و   خالقانه  کار، رویکرد  ایرانی  و   اسالمی   هایارزش   شغلی و تقویت  نیاز  مورد

  های سیاست  آمادگی،  سوم  سؤالو در تحلیل    باشد.میوظیفه    کارکنان  در  گراییتخصص  آموزی
و   منابع  تجهیزات،  فرهنگ،   آموزشی،  استانداردهای،  مقررات  و  قوانین  ،مدیریت  آموزشی، مالی 
-سیاست  و  مدیریتو درنهایت     سرزمینی  آمایش  و   ملی  هایوظیفه و مزیت  کارکنان   آمادگی
  سؤال تحلیل  و در  باشد.ی میقانونی و  مال   یهازمیمکان،  گذارانسیاست  و  متولیان  نگرش،  گذاری
وظیفه و   کارکنان  روانی  و  روحی  شرایط در رسیدن به الگوی مطلوب،    گرمداخله  شرایطچهارم  
 مالی و نحوه  منابع  کارآفرینی و مدیریت  و  مهارتی  هایآموزش  از  دولت  جامعه و حمایت  فرهنگ 
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  یفرد   ط یشراکار بنابرین    ایمنی   و  آموزشی و بهداشت   ریزیقوانین و برنامه  و   دستورات   اعمال 
  یند یفرا  و  ی رساخت یز  ط یشراو    تأثیرگذار  ی ت یریمد  ط یشراو    تأثیرگذار  ی سازمان  ط یشراو    تأثیرگذار
  اندازچشم  ن وظیفه و تدوی  کارکنان  در  مندی  عالقه   ، ایجاد پنجم  سؤالتحلیل    باشد. می  تأثیرگذار

  هایآموزش  در  مناسبی  کیفی  و  کمی  و توسعه  آموزیمهارت  راستای  در   منسجم  آموزشی  برنامه  و
 تامین   و  شغلی   نیازسنجی وظیفه و    کارکنان   توانمندسازی   آموزی،مهارت  جامع   مهارتی و الگوی

  سازی و تحول  شغلی و فرهنگ   یادگیری  وظیفه   کارکنان   بین   در  مثبت   نگرش  مالی و ایجاد  منابع
و دریافت  آموزش  در   ی امدها یپ ششم    سؤالتحلیل  در    باشد.المللی میبین  گواهینامه  سربازان 

  جوانان  سنی  گروه  در  مهارت  و  دانش  افراد و ارتقاء   تفکر   بهبود  و  عملکرد   سطح   ارتقاء  مذکور،  مدل
 و   رضایتمندی  جامعه و افزایش  در  بیکاری  کاهش  و  زایی و کارآفرینی اشتغال  و  کشور و پیشرفت

  هایارزش  واقعی و تقویت   نیازسنجی   بر  مبتنی   خدمت و آموزش  از   ناشی   روانی   فشارهای   کاهش 
امید  ایرانی  و  اسالمی و  بهبود  به   کار  و  و    توسعه  و  وریبهره  آینده  و   فردی   پیامدهایپایدار 

 روزافزون توسعة دلیل به  امروزی جوامع  بنابرین  باشد.می  اجتماعی  پیامدهایو    سازمانی  پیامدهای

 متخصص و توانمند آموزش دیده، افرادی داشتن به ناگزیر  تولیدی و اقتصادی اجتماعی، فعالیتهای

 و دانشگاهی  سطوح در تواندمی هاآموزش این دارند. نیاز پویایی عامل  مهمترین  عنوانبه کارآمد و
  اشتغال بیکاری،  قبیل از مشکالتی درگیر  ایران که  مطلب این به توجه با و باشد مهارتی  به صورت  یا

 فاقد کار جویندگان  از ایمالحظه قابل تعداد دیگر سوی از و بوده غیررسمی اقتصاد رشد و ناقص

 که خود مخاطبان  نیاز به  پاسخگویی افزایش  منظور به اندرکاردست   نهادهای هستند، مهارت

 آموزش مسألة به دهندمی تشکیل اجتماعی  و اقتصادی آسیب پذیر هایگروه را آن اعظم قسمت

 کلی اهداف کنند تالش و نموده بیشتری توجهکالن سطح یك  در مهارتی آموزشهای ویژه به و

 هایدهه هایدگرگونی طرفی، از  .کنند لحاظ خود هایبرنامه  در را انسانی منابع  توسعة و  آموزش

 شگرفی تأثیرات اخص، طور به   ایحرفه و فنی  آموزش نظام و اعم طور به  آموزش  نظام بر  اخیر

 چنین کار نیروی توانمی  متناسب ایحرفه و فنی نظام یك  وجود با تنها بنابراین، است. داشته

 مانند مهارتی  هایآموزش عنوان به ایحرفه  و  فنی هایآموزش اساس، این بر.  کرد تجهیز را بازاری

 ریزیبرنامه اگر عبارتی، به است، اصولی  و صحیح ریزیبرنامه  مستلزم دیگر آموزشی فعالیت هر

 کار بازار نیاز برحسب درستی به ارزشیابی(  و آموزشی نیازهای بندی  اولویت  )شناسایی،   آموزشی

های بزرگ امروزه دیگر سازمان  .باشد داشته توجهیقابل اقتصادی بازدة    تواندمی شود،  ریزیطرح
بودند، کارساز نیستند و حکم دایناسورهایی را دارند  های قبل به وجود آمدهای که دههو پیچیده

های بزرگ با ساختارهای  محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمان که توان تطبیق خود با
مسایل  توان و انعطاف الزم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی بویژه با توجه به سنتی

یا خود را به ابزارهایی   جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند
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اد  دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، ایج  مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به
تر هستند  موفق هایی بنابراین، سازمان  . کردن یادگیری سازمانی است سازمان یادگیرنده و نهادینه

سریع زودتر،  یاد که  رقبا  از  بهتر  و  همین  .بگیرند  تر  به  سازمان   درست  مفهوم  که  است  دلیل 
سال در  سازمانی  یادگیری  و  اخیریادگیرنده  فزاینده های  رشد  و  شده  داشته  مطرح  است. ای 

سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش  هایها به جای رفتارها و حرکتسازمان
بهنیز می تبدیل  یاد می بود،  را در جهت سازمانی شوند که همواره  گیرند، یعنی کوشش خود 

مدرك بدون پشتوانه مهارت در عصر حاضر .  برندعنوان یك امتیاز رقابتی به کار می یادگیری به
دیگر جوابگو نیست. شاید تا چند سال گذشته رویکرد جذب و استخدام صرفاً بر اساس مدارك 
دانشگاهی یا داشتن ژن خوب بوده است ولی در حال حاضر مدیر یا رئیس یك مجموعه برای  
پیشبرد و رشد مجموعه خود به افراد متخصص بیشتر تمایل دارند، شاید دنیای پیش رو دیگر 

پردازی و کارآفرینی است و شان ندهد چون عصر حاضر عصر ایدهاز خود ن  تمایل مدرك گرایی 
 صحیح مدیریت امروزه  .افراد متخصص و مهارتی شانس بیشتری در این رقابت خواهند داشت

 گرفته قرار بعدی مراحل در مدیریتی مقوالت که سایر است شده پراهمیت آنچنان انسانی منابع

 ضرورت یك  دهد رشد را یادگیرنده سازمان که شرایطی انسانی، ایجاد نیروی پرورش برای و اند

یادگیری اساسی عبارتی   به  است؛ تغییر برای یادگیری است. رقابتی مزیت اصلی منشأ است. 
راستا  در شود. تبدیل عادت به نیز مثبت تحول و  تحول به  باید سازمان هر در یادگیری  این 

سرلوحه ایویژه راهکارهای و نکات خود اهداف به  نیل برای موفق هایسازمان  هایفعالیت را 

 مداری مشتری یا مشتری خدمت به تفکر به پایبندی میان، این از که اند داده قرار خود اقتصادی

 عملی مهارت سطح برد. با افزایش نام توانرا می بصیرت از برخوردار سازمانی فرهنگ  بودن دارا و

 مهارت میان در خالقیت و با افزایش کارکنان وظیفه  دانش سطح افزایشو   کارکنان وظیفه فنی و

 نتیجه افزایش شغلی در هایفرصت افزایش و تولیدی و صنعتی هایمحیط با آشناییو با آموزان 

کارآفرینی   روحیة تقویت و شغلی باعث ایجاد هایمهارت  و دانش افزایش دلیل به نفس به اعتماد
باعث کاهش بیکاری در    ها و در نهایت با بستر سازی خود اشتغالیتوانمندیو آشنایی با میزان  

 جامعه گردد.

 پیشنهادها 
 به  وابسته   زیادی   حد   تا   ها انسان  حیات .  است  پایداری   و   بقا   اساسی   رمز  یادگیری  حاضر،  عصر  در

  بهنگام  اکتسابی   های مهارت  و   دانش  هرچه.  کنندمی   کسب   که   است  گوناگونی   های مهارت  و  دانش
 توجه   منظور  همینهب.  شودمی  بیشتر  نیز  متغیر  محیط   با  هاانسان  سازگاری  قدرت  باشد،  بهینه  و

-های تحقیق و با در نظر گرفتن نتیجه با توجه به تجزیه و تحلیل یافته  .گردد  امر  این  به  بیشتری
  و عملی   های علمی راه حلهای این پژوهش پشنهادات همراه با  های بدست آمده از آزمودنیگیری
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تا مورد توجه مسئولینارائه می  به شرح ذیل تا بدینوسیله موجبات شکوفایی  قرار گرفته    شود 
توان براساس نتایج این تحقیق ارائه نمود به  های انسانی گردد. اهم پیشنهادهایی که میسرمایه

 شرح زیر است:
 :علی عوامل سطح در اجرایی پیشنهادهای

به اهداف،    یابی دست راه در کشور،  غرب یگان پدافند هوایی شمال که  باشیم داشته توجهباید  
 نتیجه در گردیدند،  مشخص  یعل  طیشرا  و  عوامل  عنوان  به  که دارد وجود مسائلی و مشکالت

  مسئوالن، تصمیم  کارآفرینانة  نگرش  به توانمی جمله از  .داشت کافی  توجه هامقوله این به باید
-سازمان در خصوص مهارت   بر  حاکم  نظامی  وظیفه و تسهیل قوانین  سازمان و کارکنان   گیرندگان

نگری درخصوص    آینده  و  پژوهی  آینده   گرایی،و توجه به تخصص  آموزش  آموزی و ارتقای کیفیت 
در منطقه پدافند  فرمانده و مسئول مهارت آموزی یگان    که   کرد  عنوان  توانمیکرد.   اشاره  بازار کار 

اهداف سازمان    به   یابیدست  لزوم  منظور  بهب با هماهنگی معاونت آموزش نیرو  غرهوایی شمال
باشند شرایط و امکانات و منابع الزم   داشته های مشخص شده توجهبه مقوله هستند تا موظف
همچنین   .دهند قرار نظر مد هاریزی برنامه در را آنان هایخواسته و  نیازهاوص تأمین  در خص

انگیزه و   سازی فرهنگ  باید با ایجاد  آموزیمهارتمقوله   بر علی های مقوله مثبت اثرگذاری برای
 .برد بین از را احتمالی سوء آثار ، وظیفه کارکنان  در
  ساختار   ایجاددر خصوص  غرب با هماهنگی معاونت آموزش  فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال  -
  هم  و  سازمانی و انسجام   پذیریانعطاف  و  سازمانی   تمرکز  و عدم   آموزیمهارت  مصوب  سازمان  و

  و   ها نامهآیین  مقررات،   و   قوانینآموزی و تدوین  مهارت  اهداف  جهت  در   دوایر  و   ها بخش  راستایی
  بازنگری  و  عمل   مرحله  در   کارآفرینی  و   آموزیمهارت  هدایت   منظور  به  پشتیبانی   و   اختیارات 

را به معاونت طرح و سازمان نیروی پدافند هوایی    پاگیر  و  دست   موارد  حذف  و   هانامهآیین  و  قوانین
ب تا  غرشمالدر منطقه پدافند هوایی  آموزی یگان  همچنین مسئول مهارت  دهد.  پیشنهاد   ارتش

 آموزی انجام دهد. حد امکان هماهنگی الزم را بین یگانها جهت تسهیل مهارت
 گر:مداخله عوامل سطح در اجرایی پیشنهادهای

در رسیدن به الگوی مطلوب،    گرمداخله  شرایط  شد  مشخص پژوهش هاییافته و نتایج اساس بر
سلسله مراتب   و حمایت   موجود  فرهنگوظیفه و    کارکنان   روانی  و   روحی  شرایط ،  هایاز مقوله

  و  دستورات  اعمال   مالی و نحوه  منابع  کارآفرینی و مدیریت   و   مهارتی  هایآموزش  از   فرماندهی 
  ط ی شراو    تأثیرگذار   ی فرد  طیشراکار بنابرین    ایمنی  و  آموزشی و بهداشت  ریزیقوانین و برنامه

   باشد.میتأثیرگذار    یندیفرا  و   یرساختیز  طیشراو    تأثیرگذار  یتیری مد  طی شراو  تأثیرگذار    ی سازمان
هستند فرهنگ سازی الزم در خصوص   موظف فرمانده و مسئول مهارت آموزی یگان و نتیجه  در

آموزش  در درگیر برای کارکنان تشویقی  و انگیزشی هایسیاست تدوین منظور به ریزی،برنامه
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-تصمیم  باید  بنابراین  ،آموزیمهارتکارکنان وظیفه درخصوص   نیازهای و  مجازی کارکنان؛ عالیق
 را عالیق این از گیریزمینه بهره عوامل از بخش این به توجه بتواند با  سازمان  شود  اتخاذ   اییه

 آورند. فراهم سازمان اهداف به یابیدست و خود رشد راستای در
 مناسب   هایساختمان  اختصاص غرب موظف است نسبت به  فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال  -

  آنها،  کردن   روز به  و  نیاز  اساس  بر  آموزشی   تجهیزات    و  امکانات  تهیة  و  آموزشی  هایکارگاه  برای
   در اختیار قرار دادن امکانات بیشتر و جدیدتر به مهارت آموزان   ها وکارگاه  کردن  مجهز  همچنین 

 در حد امکان اقدام کند. 
  کارکنان  آموزشی   مراکز  گسترش  برای نیرو  نسبت به دریافت اعتبارات از معاونت طرح و بودجه  

  در  بازار   نیازهای  با   متناسب  آموزشی  های دوره اندازیراه نیز  و  صنایع  با   همگامی  به منظور   وظیفه
 منطقه اختصاص دهند. هر

 ای: زمینه عوامل سطح در اجرایی پیشنهادهای

مسئول آموزش منطقه   نتیجه شد در مشخصای  زمینه پژوهش عوامل هاییافته و نتایج اساس بر
،  آموزی مهارت  الگوی مطلوب   ساز نهی زمهای،  به مقوله  هستند  موظفو مسئول مهارت آموزی یگان  

استانداردهای   های سیاست  آمادگی و  فرهنگ    آموزشی  و  شرایط آموزشی    کارکنانیادگیری    و 
 اقدامات الزم را انجام دهند. وظیفه،

  بایستی  آیند، می  شمار  به  مهارتی   هایآموزش  اصلی   ارکان  از   یکی  عنوان   به  مربیان   که  آنجا  از
  سابقة   و  عملی   کار  تجربة  میزان   آنان  گزینش  در و مهارت آموزی یگان  مسئول آموزش منطقه  

 .  شود استفاده مربی عنوان  به مجرب و باصالحیت افراد از  و شود  گرفته درنظر  تدریس
 مؤثر راهبردهای سطح در اجرایی پیشنهادهای

فرمانده و مسئول مهارت    نتیجه در   گردید راهبردها مشخص پژوهش هاییافته و نتایج اساس بر
 هستند فرهنگ موظف تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزهب با  غرمنطقه پدافند هوایی شمالآموزی  

 برای تالشی که که یابند دست اطمینان  این به کارکنان وظیفه و  کنند را حاکم  آموزیمهارت

 کار به در خصوص یادگیری  را خود توان بود، تمام نخواهد نتیجهبی گیرند،می کار یادگیری به

اهدافی   به دستیابی راستای در  را سازمان و داده انجام احسن نحو به را خود وظایف  تا برد خواهند
 . دهند یاری  دارد، که

  های نامه  تفاهم   عقدنسبت به    غربفرمانده و مسئول مهارت آموزی منطقه پدافند هوایی شمال
 رفاه  و  کار   تعاون،   وزارت   استان،  ای حرفه  و   فنی   آموزش  سازمان   جمله   ها از سازمان  بین   همکاری
 .مرتبط های دستگاه  و ها بخش سایر و  اجتماعی

 به   توجه  با.  شود  طراحی  کاربردی  و   علمی طوربه  کار؛  بازار   نیازهای   به  توجه   با  آموزشی   هایهدف
 کامل   ارتباط  است،  اشتغال  به  منجر  مناسب  آموزش  که  مهارتی  هایآموزش  کلی  اندازچشم
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 بین   هماهنگی  و   شناخت  منظور  به  صنایع  صاحبان   نظر  از   استفاده  و   کار  بازار  با  آموزشی   نهادهای
 .  رسدمی نظر به ضروری  موارد از  کار بازار نیازهای و هاآموزش محتوای

 پیامدها سطح در اجرایی پیشنهادهای
  عملکرد   سطح  مذکور، ارتقاء  الگوی  یامدهایپ  شد، مشخص پژوهش هاییافته و نتایج اساس بر
زایی و  اشتغال شغلی،    کارکنان وظیفه و پیشرفت  در  مهارت  و  دانش  ارتقاءافراد و    تفکر  بهبود  و

  از   ناشی  روانی  فشارهای  کاهش  و   رضایتمندی  افزایشجامعه،    در   بیکاری  کاهش  و  کارآفرینی
 به   کار و امید   ایرانی  و   اسالمی  هایارزش  واقعی و تقویت  نیازسنجی   بر  مبتنی   آموزشخدمت،  

 بنابراین باشد. می اجتماعیو  سازمانیو  فردی   پیامدهای پایدار،  توسعه  و  وریبهره آینده و بهبود
ها را  هستند این مولفه موظف  غربفرمانده و مسئول مهارت آموزی منطقه پدافند هوایی شمال

 .شوند واقع و جامعه مؤثر برای سازمان  و مفید بسیار توانندمدنظر قرار دهند که می
به منظور بهره   غرب منطقه پدافند هوایی شمالآموزی در  مهارتاختصاص مدت زمان بیشتر به  

در منطقه پدافند  آموزان در سازمانهای  دهی هرچه بیشتر و اختصاص امتیازات بیشتربه مهارت
 غرب. هوایی شمال

  های تشویق  به منظور استقبال سربازان مانند کسر خدمت، مرخصی تشویقی و پاداش نقدی و ....
ومهارت  دوران   گذراندن  حین  در   وظیفه   انکارکن   برای  الزم  دریافت  هنگام   آن  از   پس  آموزی 

 .  گواهینامه
  فرا   را   های الزم مهارت  سربازی   مقدس  خدمت   دوران   در   سربازان  بطوریکه   الزم   بسترهای   ایجاد 
باشند و    امان   در   های دشمناندام  و   گره  از   تا   شده   کار   بازار   وارد  سربازی   اتمام   از   پس   تا   گرفته 

 اولویت قراردادن دراستخدام و دریافت وام خود اشتغالی.همچنین 

 

 قدردانی 
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