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Abstract 
Due to the advancement of technology and communication, traditional 

educational management methods aren't answer to our educational needs, in 

order to improve the educational system by using new technologies. The 

purpose of this research is to design a model that adapts the content of skills 

training courses based on the needs of the labor market and the ability of the 

learner using smart contracts. The general method of this research is the 

Design science, which uses a Meta-synthesis method to design the model 

and a questionnaire is designed to evaluate the model. This questionnaire 

was completed by a statistical sample of 30 people, from the statistical 

population that includes teachers of technical courses, managers of the 

vocational education department of education organization and persons for 

compilation of skill courses. This statistical sample was selected by 

purposive sampling method.Questionnaire information was processed by 

Descriptive statistics and Statistical inference using the one sample T-Test 
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method. The introduced model that is designed using smart contracts 

technology may be very useful for the effectiveness of skill training and the 

results of statistical analysis shows that the proposed model has a very high 

degree of validity. 

Keywords: Blochchain, Smart Contract, Curriculum, Skills Training. 
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با استفاده از  یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

 نیهوشمند بر بستر بالک چ یقراردادها

   ینژادطاهر یمصطف
وکار  کسب شیاطالعات گرا یفناور تیریرشته مد ،یدکترا یدانشجو

 قات،یاطالعات، واحد علوم و تحق یفناور تیریهوشمند، گروه مد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
  

 

  فرد  یتقو یمحمدتق
دانشگاه عالمه  ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستاد گروه مد

 رانیتهران، ا ،یطباطبائ
 

   یاشلق یعباس طلوع
و اقتصاد، واحد  تیریاطالعات، دانشکده مد یفناور تیریاستاد گروه مد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یعلوم و تحق
  

 چکیده
های مدیریت آموزشی سنتی جوابگویی نیازهای آموزشی  با توجه به پیشرفت فناوری و ارتباطات، روش

به همین دلیل، هدف  آموزشی ارتقا داده شود.های جدید، نظام  نبوده لذا، نیاز است تا با استفاده از فناوری

های آموزش مهارتی را بر اساس نیاز بازار کار و  طراحی مدلی است که محتوای دوره این پژوهش

توانمندی هنرآموز با استفاده از قراردادهای هوشمند بالک چین تطبیق دهد. روش کلی این پژوهش، علم 

شده است. ارزیابی مدل نیز از طریق یک  فراترکیب استفادهبرای طراحی مدل از روش  طراحی است که

نفر، از جامعه آماری  03نامه توسط یک نمونه آماری  شده انجام پذیرفت که این پرسش نامه طراحی پرسش

وپرورش و افراد مسئول  ای ادارات آموزش معلمان دروس فنی، مدیران بخش آموزش فنی و حرفه که شامل

شده  گیری هدفمند انتخاب ای آماری با روش نمونه باشند تکمیل شد که این نمونه می ها مهارتی تدوین رشته

ای  های آماری توصیفی و استنباطی با روش آزمون آماری تی تک نمونه نامه با روش است. اطالعات پرسش

برای تواند  شده است، می شده که با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند طراحی تحلیل شد. مدل معرفی
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و نتایج  اثربخش بودن آموزش مهارتی بسیار مفید باشد و ارتباط بین بازار کار و آموزش را بهبود ببخشد

آمده بیانگر این نکته است که مدل پیشنهادی از درجه  دست های آماری که برای پردازش مدل به تحلیل

 اعتبار مناسبی برخوردار است.

  .یآموزش مهارت ،یدرس یزیر ، برنامهقرارداد هوشمند ن،یبالک چ :ها واژهکلید



 448 |   و همکاران ینژادطاهر...؛  با استفاده از یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

 مقدمه

رود و در این راستا  ترین عوامل مؤثر در توسعه هر جامعه به شمار می منابع انسانی از مهم

دارند. لذا، اشتغال  تری را بر عهده کرده و متخصص نقش مهم افراد تحصیل

گذاران  و سیاست آموختگان، یکی از مسائلی است که همواره موردتوجه برنامه ریزان دانش

(. فاصله بین بخش صنعت و 1031کشورهای مختلف بوده است )انتظاریان و طهماسبی، 

ها با نیازهای بازار کار، مشکل اساسی  های دانشگاهی و عدم انطباق این آموزش آموزش

شود. از طرف دیگر  آموختگان دانشگاهی می است که منجر به افزایش نرخ بیکاری دانش

ای کشور به دلیل عدم انطباق  شده در مراکز آموزش فنی و حرفه رتی ارائههای مها آموزش

سازی مناسب نیروی کار را برای جذب در صنعت  با نیازهای صنعت و بازار، توان آماده

درصد از مهارت  03(. آمارها بیان دارد که تنها 1031ندارد )خورشیدی و حمدی، 

اند  ای به اشتغال رسیده موزش فنی و حرفههای سازمان آ آموختگان پس از گذراندن دوره

درصد نیز نامرتبط با دوره آموزشی بوده  ۰3درصد در مشاغل مرتبط و  ۰3که از این مقدار 

های  دهد که درباره فلسفه، اهداف، سیاست ها نشان می (. نتایج پژوهش1031است )مهدی،

ها و  ای، ابهام و حرفههای کاردانی آموزش فنی  کالن، راهبردها و جایگاه قانونی دوره

های شناختی و عاطفی اغلب دانشجویان و  های متعدد وجود دارد. ویژگی تعارض

ترین  (. مهم1031ها هماهنگ نیست )نویدی و برزگر،  التحصیالن با انتظارات رشته آن فارغ

های تخصصی صنایع کشور دانست که  توان به عدم نیازسنجی مناسب بحران دلیل را می

های  ول عدم ارتباط مناسب و مستمر این سازمان با صنعت و عدم تعریف دورههم معل آن

 (.1031متناسب با نیاز واقعی بازار کار است )خورشیدی و حمدی، 

ای به باال رفتن کارایی و کارآفرینی نیروی  های فنی و حرفه افزایش کیفیت آموزش

یفیت زندگی مردم کمک انسانی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در جهت بهبود ک

کند. تحقق این هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نیازهای در حال تغییر بازار کار  می

 (.1031پذیری نظام آموزشی است )جلیلیان و همکاران،  )نیازسنجی( و کارایی و انعطاف

سازمانی و در  های درون ها و مراکز صنعتی برای رفع این مشکل به آموزش سازمان
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کنند و مقداری از منابع مالی  های به تأسیس مراکز آموزشی وابسته اقدام می زمانبرخی سا

که با ارتباط مؤثر بین  نمایند. درحالی خود را صرف آموزش دوباره نیروی انسانی می

ها را در جهت نیازهای صنعت و بازار کار  توان آموزش ها و مراکز آموزشی می سازمان

 ها را بهتر مدیریت نمود. سازمانتطبیق نمود و در منابع مالی 

به همین دلیل ارتباط بین مراکز صنعتی و مراکز آموزشی بسیار امر مهمی است. یکی 

است. استفاده از  1ساالری اداری های دیوان کند نظام از عواملی که این ارتباط را مشکل می

ساالری  ی دیوانها تواند به حل مشکالت نظام بسیار می ۰های اطالعات و ارتباطات فناوری

های  کمک کند. برای اینکه این نیازهای جامعه مدرن محقق شود، استفاده از فناوری

استفاده از بالک چین در آموزش هنوز در  بسیار ضروری است. 0جدیدی مانند بالک چین

مراحل اولیه خود است و فقط تعداد کمی از مؤسسات آموزشی شروع به استفاده از این 

گذاری  د. بسیاری از این مؤسسات برای اعتبارسنجی و به اشتراکان فناوری کرده

اند، از این  های دانشگاهی و یا نتایج یادگیری که دانش آموزان به آن رسیده گواهینامه

. مزایای فناوری بالک چین )مانند امنیت (Chen et al., 2018کنند ) فناوری استفاده می

این قابلیت را  1و همتا به همتا( در بسترهای مانند قرارداد هوشمند 0باال، بدون نیاز به اعتماد

های آموزشی مهارتی با ارتباط بین صنعت  ریزی دوره های، برای برنامه کند تا مدل ایجاد می

 و مراکز آموزش طراحی شود.

برای  1سازی آموزش توان به شخصی از مزایای استفاده از این فناوری در آموزش می

منظور  ترین موارد به های فرد، صدور مدارک معتبر با جزئی توجه به توانایی هر فرد با

کارایی بهتر آموزش و استفاده در بازار کار، تعریف موارد جدید در تدریس آموزش و 

های  روزرسانی موارد تدریس با نیازهای جامعه و تسریع در فرایند رسیدن به دوره به
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د. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که با اشاره کر ۰و مجازی 1آموزشی آنالین

های صنعتی، مراکز آموزشی و  استفاده از قرارداد هوشمند بر بستر بالک چین بین سازمان

 هنرجویان ارتباط برقرار کند.

ریزی آموزشی را با توجه به موقعیت مکانی،  توان برنامه همچنین با ارائه این مدل می 

روزرسانی کرد. در این  دانش آموزان تحت آموزش را به زمانی و منطبق با نیازهای بازار

های فردی، روانی و  شده برای دانش آموزان به مهارت ریزی آموزشی ارائه مدل برنامه

 سالیق دانش آموزان نیز توجه شده است.

 مبانی نظری پژوهش

هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، پیشه و  ای، فعالیت های فنی و حرفه آموزش

دهند  ها افزایش می کنند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن وکار آماده می کسب

عنوان ابزار مهمی برای  ای به اصالح نظام آموزش فنی و حرفه (.1031خالدی و رفعتی، )

سازی اصالحات و  منظور زمینه وری نیروهای انسانی به تربیت و افزایش کارایی و بهره

(. 1031های اصلی نظام آموزشی کشور باشد )خالقی،  اند از اولویتتو توسعه اقتصادی، می

فرد خود و با  های منحصربه ای به دلیل ویژگی باید توجه داشت که آموزش فنی و حرفه

بر بودن، باید بتواند خود را با نیاز بازار کار و تغییرات فناوری منطبق سازد  توجه به هزینه

به سمت رویکرد تقاضامدار طراحی شود.  زش باید(. به همین دلیل آمو10۰۰)امیری، 

های مختلفی دارد: اول آنکه یک نظام ارائه خدمات آموزشی  رویکرد تقاضامدار، مؤلفه

پذیر و پشتیبان اشتغال پذیری باشد. دوم  صرفه، تقاضامدار، انعطاف به نیاز است که مقرون

های موردنیاز و مجموعه  رتهایی صورت گیرد تا اطالعات مربوط به مها آنکه باید تالش

که نیازهای اشتغال و یا  طوری های آموزشی منظور شود به ها در برنامه شایستگی

(. در 1031فعالیت اقتصادی کوچک را برآورده کند )چهاربند،  ةخوداشتغالی و یا توسع

ریزی  برنامه .ریزی درسی پرداخته شود همین راستا نیاز است تا به تعاریف و مراحل برنامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Online 
2. Virtual 
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ای بر اساس اقتضائات دنیای کار، دنیای آموزش و  درسی و آموزشی در شاخه فنی و حرفه

تنیده خواهد بود  صورت درهم های درسی در این حوزه به مبانی نظری طراحی برنامه

ابتدا به نیازسنجی شغلی یا حرفه در دنیای به همین دلیل  (.1031)دوراندیش و همکاران، 

شده از اسناد موجود  شود، با استفاده از اطالعات شغلی و حرفه استخراج می کار پرداخته

های دنیای کار در محدود مشاغل  المللی و خبرگان دنیای کار به تعیین کاستی ملی و بین

ریزی درسی به همراه دو نفر در حوزه  گیرد، فرایند کار با تشکیل گروه برنامه صورت می

شود.  برگان دنیای کار( و با تعیین سؤاالت نیازسنجی شروع میشغلی مرتبط با بازار کار )خ

شود در این مرحله، با بررسی رابطه و تعامل  سپس به طراحی مفهومی حرفه پرداخته می

ای و شغلی اقدام به تعیین اجزای اصلی  های مرتبط در یک زمینه حرفه حرفه با دیگر حرفه

ای ملی، اجزای مرتبط با شاغل و شغل  یک حرفه، تعیین جایگاه حرفه در صالحیت حرفه

شود و  های کلی یا خاص موردتوجه در طراحی شغل و حرفه می در حرفه و نیازمندی

حاصل آن جدول یا چارتی به نام توسعه حرفه است. در مرحله بعد به تحلیل حرفه با 

، به نامه، دانش و مستندات سازمانی هایی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسش استفاده از فن

توان گفت نسبت به  های مهم تحلیل حرفه که می شود. یکی از فن تحلیل حرفه اقدام می

تری برخوردار است، روش دیکوم است )دوراندیش و  ها از نتایج مطمئن دیگر روش

 (.1031همکاران، 

رسد  از طرفی عوامل متعددی در اثربخشی آموزش دخیل هستند اما به نظر می

در این زمینه نیازسنجی صحیح و متناسب آموزشی است. بنا به نقش ترین عامل مؤثر  مهم

های آموزشی دارد، توضیح اجمالی در این  ای که این امر در اثربخش نمودن دوره ارزنده

توان گفت که نیازسنجی آموزشی عبارت است  طورکلی می رسد. به زمینه الزم به نظر می

ها به ترتیب  بندی آن باید باشد( و درجه از: شناسایی نیازها )فاصله آنچه هست و آنچه

 (.10۰1یافته و یا حذف شود )بازرگان،  اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش

آوری و تحلیل اطالعات است که منجر به شناسایی  نیازسنجی عبارت از فرآیند جمع

اظمی، شود )ک طورکلی می محلی و جامعه به ها، مؤسسات، جوامع نیازهای افراد، گروه
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10۰1.) 

روز  های جدید و به آوری و تحلیل اطالعات نیاز به فناوری همچنین فرایندهای جمع

ها، فناوری بالک چین است. شبکه بالک چین حاوی  دارد. یکی از این فناوری

در نقـاط مختلف شبکه نگهداری  0هـایی است کـه در بـالک ۰از داده 1رکوردهایی

شوند. هر بالک به یک مهر زمانی وابسـته بـوده و صـحت مهـر زمانی بر اساس یک  می

کننده و همچنـین الگـوریتم رمزنگاری در  های مشارکت پروتکل همگرایی بین طرف

 (.Seebacher & Schüritz, 2017شود ) تضمین می 0همساز

ناوری، منجر به مدیریت شبکه همتا به همتا و عنوان یک ف فناوری بالک چین به

(. Ronaghi & Mosakhani, 2021شود ) شده می غیرمتمرکز با استفاده از معماری توزیع

الگوهای قرارداد هوشمند  است. 1یکی از کاربردهای بالک چین قرارداد هوشمند

ای مالی، بر اساس های حقوقی پیچیده برای ابزاره نامه چارچوبی را برای پشتیبانی از توافق

توان با  ای از اسناد حقوقی را می های پیچیده دهد مجموعه الگوهای استاندارد ارائه می

 ,.Clack et alشناسایی پارامترهای مهم عملیاتی به کدهای قرارداد هوشمند اضافه کرد )

قرارداد هوشمند دارای دو تعریف است: مفاهیم عملیاتی و توصیفی. مفهوم  (.2016

های حقوقی و غیرعملیاتی را در  تی قسمت اجرایی قرارداد و مفهوم توصیفی، جنبهعملیا

( که یک مدل قرارداد هوشمند، این ظرفیت را دارد که Eze et al., 2017گیرد. ) برمی

شده  ها قرارداد گرفته از قالب ۰ها نامه گوناگون باشد. توافق 1و پارامترهای 1شامل نثر قانونی

رهای قانونی ممکن است در هنگام مذاکره تنظیم شوند. وجود مقادیر است، نثر و پارامت

 (.Clack et al., 2016نامه تأییدشده الزامی است ) برای همه پارامترهای توافق

شده است، یک الگوی قرارداد هوشمند  نشان داده 1طور که در شکل شماره  همان
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و  1فرد ر دارای یک شناسه منحصربهشامل نثر قانونی و پارامترهایی است که در آن هر پارامت

 (.Clack et al., 2017ممکن است دارای یک مقدار اختیاری باشد )

 
 (4412هوشمند )کریستوفر و همکاران، . الگوی قرارداد 1شکل 

مدل اجرایی قراردادهای هوشمند به این صورت است که پس از درخواست کاربر، متن 

شود. پس از تأیید دو طرف با امضای دیجیتالی، قرارداد  طور خودکار تولید می قرارداد به

اجرایی قرارداد در باید توسط ابزار تأیید، تصدیق شود تا برای شروع به کار در فرایند 

عنوان پشتیبان در کتابخانه رویداد  بالک چین قرار بگیرد. اگر قرارداد جدیدی باشد، به

های دیجیتالی مختلف با توجه به  شود. در حین اجرای قرارداد، دارایی قرارداد ذخیره می

گردد. در صورت نقض قرارداد، مجازات مطابق قرارداد  محتوای قرارداد مدیریت می

گردد. در صورت اختالف، شخص ثالث )معموالً  روز می شود و وضعیت اعتبار به ال میاعم

 (.Feng et al., 2019کند ) یک کارشناس حقوقی( در مراجع قضایی ورود پیدا می
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 پیشینه پژوهش

ای از  توان در دودسته قرارداد. دسته های مرتبط با موضوع تحقیق را می طورکلی پژوهش به

های آموزشی مهارتی و نیازهای بازار کار  کارایی و ارتباط بین دوره ةها درزمین پژوهش

کارگیری بالک چین در آموزش است. در جدول شماره  ، بهةای دیگر درزمین است و دسته

 شده است. طور خالصه نمایش داده ها به شده و نتایج آن های بررسی ای از پژوهش خالصه 1

 ده )تدوین توسط مؤلفان(ش های بررسی . خالصه از پژوهش1جدول 

 نتایج نویسنده عنوان تحقیق

های  ها و مهارت شناسایی اولویت

موردنیاز بازار کار از دیدگاه 

 کارفرمایان

امیری 

(10۰۰) 

ای با نیاز بازار  های مراکز فنی و حرفه عدم انطباق آموزش

 کار

های فنی  بررسی میزان انطباق آموزش

بخش ای با نیازهای آموزشی  و حرفه

 صنایع در شهرستان خرمشهر

جلیلیان و 

همکاران 

(1031) 

ای با نیازها  های فنی و حرفه بین عملکرد موجود آموزش

شده شهرستان خرمشهر، انطباق وجود  آموزش شناسایی

 ندارد

ارائه الگویی برای تبیین تناسب 

ای با نیازهای  های فنی و حرفه آموزش

 بازار کار

شاکری و 

برزگر 

(103۰) 

 

شناسایی عواملی که باعث ایجاد تناسب بین آموزش فنی 

 شود ای و نیاز بازار کار می و حرفه

ای، نیروی  های فنی و حرفه آموزش

 انسانی و کارآفرینی

خواجه 

شکوهی 

(1031) 

شناسایی عوامل مؤثر در اشتغال به کار آموزش دیدگان 

 آموزش مهارتی

های فنی و  مقایسه اثربخشی آموزش

 رسمی و غیررسمی بر اشتغالای  حرفه

خالدی و 

رفعتی 

(1031) 

های مهارتی غیررسمی در مقابل  اثربخش بودن آموزش

 های رسمی بر اشتغال هنرآموزان آموزش

ای، نیروی  های فنی و حرفه آموزش

 انسانی و کارآفرینی

سلیمی 

(1031) 

نقش مثبت آموزش مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر 

 انسانی خود اشتغال داردو تربیت نیروی 

های کاردانی آموزش  ارزشیابی دوره

 ای فنی و حرفه

نویدی و 

برزگر 

(1031) 

نیاز به اصالح ساختار و اهداف کالن آموزش مهارتی و 

 داند بیکاری هنر آموزان را به دلیل ساختارها آموزشی می

شناسایی و رفع مشکل قوانین حقوقی قراردادهای صادقی واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در 
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 نتایج نویسنده عنوان تحقیق

 (1031) اسنادتوسعه نظام ثبت الکترونیکی 

 

 هوشمند

تأثیر بالک چین برگردش اطالعات 

 زنجیره تأمین
رضایی 

(1031) 

تأثیر سـاختار بالک چین در ردیـابی رخدادها، سرعت 

گیری از  های اشتراکی و بهره مبادله اطالعات، امنیت داده

 زنجیـره تأمینهوش ماشین در اخذ تصـمیمات 

طراحی سیستم مدیریت دانش باهدف 

کم کردن فاصله بین آموزش تا بازار 

کار بر اساس رزومه اشخاص بر بستر 

 بالک چین

نعمتی و 

همکاران 

(103۰) 

ارائه سیستم یکپارچه مبتنی بر بالک چین بااتصال 

بینی نیاز سازمان  ساختارهای آموزشی مدیریت برای پیش

 خاصبرای موقعیت شغلی 

بالک چین و مدیریت دانش در 

وپرورش فراتر از ساختار  آموزش

 آموزشی سنتی

عمیدیان 

(103۰) 

توسعه مدیریت دانش با فنّاوری بالک چین در سیستم 

تواند باعث تحول ساختار کنونی  آموزش سنتی می

وپرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این  آموزش

 حوزه شود

زمان مدارس مجازی و تجمیع 

مدارس باهدف ساختار جدید برای 

 امنیت بیشتر در صدور مدارک

 1نسپور

(۰31۰) 

 

کارگیری یک برنامه کاربردی با استفاده از  مزایای به

بالک چین در صدور مدارک تحصیلی برای ارائه به 

 کارفرمایان

مدیریت یادگیری بر بستر قرارداد 

 هوشمند بالک چین اتریوم
 ۰کراتاس

(۰31۰) 

وسیله قرارداد  ها بر روی زنجیره بالک چین به دادهضبط 

های  هوشمند، بسیار مفید خواهد بود همچنین چالش

حفظ حریم خصوصی، امنیت و کنترل دسترسی هنگام 

گذاری سوابق یادگیری با اشخاص ثالث را  اشتراک

 کند مرتفع می

بالک چین برای آموزش کلیدی 

 العمر برای یادگیری مادام

 0گراتار

(۰31۰) 

راه حل عملی برای صدور، اعتبار سنجی  بالک چین یک

 گذاری مدارک تحصیلی است و به اشتراک

استفاده از بالک چین و قرارداد 

هوشمند برای ثبت مدارک آموزش 

 عالی در برزیل

 0لوکاس

همکاران 

(۰313) 

توان یک الگوی شفاف برای  با استفاده از بالک چین می

اختیار دانش آموزان و صدور مدارک تحصیلی در 

 کارفرمایان قرارداد
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 نتایج نویسنده عنوان تحقیق

الگوهای قرارداد هوشمند: مبانی، 

های  انداز طراحی و جهت چشم

 تحقیقاتی

و  1کالک

همکاران 

(۰311) 

های  ارائه مدلی برای قراردادهای هوشمند برای حالت

 ها اجرایی خودکار توافق

بررسی فناوری بالک چین و 

های کاربردهای آن برای  قابلیت

 آموزش

و  ۰چن

همکاران 

(۰31۰) 

 های بالک چین برای در آموزش کارگیری ویژگی به

مدل قرارداد هوشمند برای مبادالت 

 های اجرایی مالی پیچیده باقابلیت

و  0فنگ

همکاران 

(۰313) 

 کارگیری قراردادهای هوشمند های برای به ارائه مدل

عنوان تسهیلگر  فناوری بالک چین به

خدماتی: مروری بر ادبیات های  سامانه

 ساختاریافته

و  0سیباچر

همکاران 

(۰311) 

های بالک چین برای  ها و قابلیت شناسایی و ارائه ویژگی

 های خدماتی سامانه

گانه قرارداد هوشمند با  یک مدل سه

 استفاده از فناوری بالک چین

و  1ایز

همکاران 

(۰311) 

قانونی و های فنی،  ارائه یک چارچوب یکپارچه باقابلیت

های فیزیکی و  تجاری مدیریتی با تأکید بر دارایی

 خدمات غیرمالی

دهد که  های آموزشی نشان می تدوین دوره ةشده درزمین های انجام بررسی پژوهش

های آموزشی مهارتی با نیاز بازار کار پرداخته  ها، بیشتر به بررسی میزان تطابق دوره پژوهش

های آموزشی مهارتی است. در  دهنده نیاز به تدوین نوینی در طراحی دوره است و نشان

انند رجوع به تحقیقات های سنتی م ها برای نیازسنجی بازار کار به روش اکثر پژوهش

 شده است. آماری و مشاوره با فعالین مراکز صنعتی پرداخته

کارگیری فناوری بالک چین در آموزش  به ةهای که درزمین بررسی پژوهش

ها با توجه به امنیت باالی بستر بالک چین بیشتر  دهد که پژوهش شده است نشان می انجام

کارگیری  رک تحصیلی، تأیید هویت و بهکاربرد این فناوری در صدور مدا ةدرزمین
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های  کارگیری قابلیت های امور مالی تحصیلی است و در به ارزهای دیجیتال در پرداخت

 شده است. نسل دوم بالک چین مانند قراردادهای هوشمند کمتر پرداخته

با توجه به ادبیات نظری و بیشینه پژوهش، برای رسیدن به هدف پژوهش نیاز است تا 

دیده(، متولیان آموزش  ل کارفرما بازار کار )متقاضی نیروی انسانی آموزشسه عام

کنند( و  افزاری آموزش را فراهم می افزاری و نرم های که بسترهای سخت )سازمان

هنرآموزان )افرادی که برای ورود به بازار کار نیاز به آموزش دارند( در یک بستر مناسب 

تواند  های قرارداد هوشمند بر بستر بالک چین می ابلیتباهم ارتباط برقرار کنند. همچنین ق

های اداری کمک کند. استقرار  به ارتباط بین عوامل مختلف بدون نیاز به بروکراسی

های فنی را با  دیده در رشته توان مشکل عدم کارایی افراد آموزش های جدید می فناوری

ا مرتفع نمود؛ که با استفاده از کارگیری فناوری قرارداد هوشمند بر بستر بالک چین ر به

ها و  قرارداد هوشمند سه عامل کارفرما، متولیان آموزش و هنرجویان را با توجه به ویژگی

هایی که دارند به یکدیگر متصل نمود. بر این اساس، پلتفرم اولیه این پژوهش  شاخص

 است. ۰صورت شکل  به

 
 . پلتفرم اولیه پژوهش )تدوین توسط مؤلفان(4شکل 

شده الزم است که ابتدا عوامل دنیای کار، مشاغل موردنظر  های انجام پژوهشطبق بررسی 

 کارفرما،

 بازار کار

متولیان 

 آموزش

 هنرجویان

 قرارداد هوشمند بر بستر بالک چین

تعریف استاندارد 

 ایشایستگی حرفه

تعریف استاندارد ارزشیابی 

سازی بستر آماده

 آموزشی

 تدوین دوره آموزشی

توانایی استعدادی، 

 فردی و روانی

 سوابق آموزشی
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هایی که نیروی انسانی موردنیاز خود، باید داشته باشند را در بستر قرارداد هوشمند  و مهارت

ای آموزشی پرداخته و سرفصل  بیان کنند. در ادامه سازمانی به ساختاردهی و مدیریت دوره

افزاری موردنیاز برگزاری  افزاری و نرم دوین کند و بسترهای سختهای آموزشی را ت دوره

ها را  کند. در انتها شرایط افرادی که بخواهند این آموزش های آموزشی را فراهم می دوره

های و چه سوابق  ببینند )هنر آموزان( باید بررسی شود که چه افرادی، با چه ویژگی

باشند. بر همین اساس  های موردنظر می موزشتحصیلی، شغلی و روانشناسی شایسته دیدن آ

 شود. مدل مفهومی پژوهش بیان می 0در شکل 

 
مفهومی و شرح چگونگی ارتباط بین عوامل . عوامل اصلی موردبررسی در قالب یک مدل 3شکل 

 اصلی پژوهش )تدوین توسط مؤلفان(

 1روش تحقیق

که هدف این پژوهش ارائه یک مدلی با استفاده بالک چین است از روش علم  ازآنجایی

های  هدف علم طراحی به دنبال خلق یک مصنوع است و روش شده است. طراحی استفاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Research method 

 آموزش بر مبنای نیاز بازار کار

 قرارداد هوشمند بازار کار

 متولیان آموزش

 دوره آموزش مهارتی

 بر مبنای قرارداد هوشمند
 هنرجویان
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. (Simon, 1969کند ) و خلق یک مصنوع بالقوه ترکیب میتحلیلی و تجربی را برای تعیین 

های اطالعاتی، بعدها  عالوه بر معرفی اولیه پژوهش در علم طراحی در حوزه طراحی سامانه

های مختلف  ای موردتوجه محققین حوزه رشته عنوان یک رویکرد میان این رویکرد به

شناسی پژوهش در علم  بخش مهم دیگر روش .(van aken, 2005)مدیریت قرار گرفت 

طراحی، مراحل اجرای آن است. این مراحل بر اساس اصول و مفروضات اصلی علم 

 شوند. طراحی و در راستای دستیابی به اهداف پژوهش در علم طراحی تعیین می

 مراحل اجرا در علم طراحی عبارت است از:

 شناخت مسئله-1

 دقت تحقیق-۰

 عنوان یک فرایند جستجو طراحی به-0

 طراحی مصنوع-0

 ارزیابی مصنوع-1

 اثر تحقیق-1

 (.Hevner et al., 2004ارتباطات تحقیق )-1

های موجود در آموزش مهارتی  در این مرحله از پژوهش، به شناخت نظام شناخت مسئله:

شود. این  های درسی ایجاد می شود که چگونه در آن برای دانش آموزان، طرح پرداخته می

تواند  با چه معیارهایی به وجود آمده است و چه مقدار می های ایجادشده طرح درس

آموز برای  نیازهای بازار کار را مرتفع کند. همچنین با چه تناسبی و چه تعدادی دانش

ای  شود. ارتباط آموزش فنی و حرفه های گوناگون تربیت می های مختلف و مهارت رشته

ای  تانداردهای آموزشی با استاندارد حرفهبا دنیای واقعی کار، نیازمند هماهنگی و ارتباط اس

های آموزشی مهارتی، بدون توجه به  کاررفته در تدوین دوره های به است. همچنین روش

های میدانی و بر پایه آمارهای توصیفی است.  آمایش سرزمینی است و تنها بر اساس تحقیق

دن مراحل بروکراسی از طرفی، مشارکت مستقیم فعاالن بازار کار و صنعت نیازمند طی کر

های مانند قرارداد هوشمند که  سخت اداری است. به همین منظور استفاده از فناوری
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ها خودمختاری، کارآمدی، اعتماد و امنیت باال دارد  های مانند حذف واسطه قابلیت

تواند به حل این مسئله کمک کند بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که مدل  می

آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بالک چین در های  تدوین دوره

 تواند باشد؟ ساختار نظام آموزشی مهارتی چگونه می

های بالک چین و قراردادهای  در مورد دقت و صحت عملکردهای سیستم دقت تحقیق:

شده  تحریر درآمده و در مجالت معتبر چاپ ةهوشمند مقاالت و تحقیقات زیادی به رشت

های مختلف است. در این پژوهش با استفاده  ةاست؛ که نشان از کارکرد این فناوری درزمین

از قرارداد هوشمند به دنبال ایجاد مدلی برای طراحی یک سیستم اطالعاتی غیرمتمرکز 

برای کم کردن فاصله بین دانش آموزان و بازار کار است که اساس تحقیق بر پایه پیشینه 

های آماری در اعتباریابی درونی  که در انتها مدل ایجادشده با روشباشد  پژوهش می

 شود. ارزیابی می

تر است؛ به  طورکلی تعریف از مصنوعات فناوری اطالعات، گسترده به طراحی مصنوع:

افزار(  شده مانند یک نرم شده )یک سیستم اطالعاتی ساخته این معنی که یک نمونه ساخته

کاررفته  های به ها و روش العاتی نیست. بلکه ساختارها، مدلتنها مصنوعات یک سیستم اط

توان یک مصنوع سیستم اطالعاتی  های اطالعاتی را نیز می در توسعه و استفاده از سیستم

 (.Hevner et al., 2004دانست )

مصنوع اصلی این تحقیق طراحی یک مدلی برای تطبیق نیازهای بازار کار با 

انش آموزان با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بالک های آموزشی مهارتی د دوره

 چین است.

منظور حرکت از سوی اهداف به طراحی و  منابع موردنیاز این مرحله به طراحی مدل:

مند و دقیق پیشینه پژوهش به دست  توسعه مدل، دانش نظری است که از طریق مرور نظام

بررسی و تفسیر پیشینه پژوهش استفاده  آید. بدین منظور، از روش فراترکیب برای می

های  ترین دلیل این انتخاب آن است که فراترکیب شامل طیفی از روش شود. مهم می
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موجود یا در حال ظهور است که از طریق آن نتایج مطالعات مختلف در قالب یک مفهوم 

شوند  ه میهایی که مستقیماً با عمل در ارتباط هستند، یکپارچ تر باهدف خلق یافته بزرگ

(Paterson et al., 2009.) 

 1ای و ساندلوسکی مرحله 1در پژوهش حاضر برای طراحی مدل از روش فراترکیب 

 شده است. استفاده ۰و باروسو

در مرحله اول، به دنبال تنظیم و مشخص کردن اهداف پژوهش هستند که هدف از 

کار، متولیان آموزش و  این پژوهش طراحی مدلی فرایندی برای مرتبط کردن عوامل بازار

 هنرجویان با استفاده از قرارداد هوشمند بر بستر بالک چین است.

شود. در این مرحله با  مند ادبیات تحقیق پرداخته می در مرحله دوم، به بررسی نظام

های  و همچنین با استفاده از پایگاه 0و گوگل اسکالر 0وجوی گوگل استفاده از موتور جست

های  های اطالعاتی داخلی و سایت و پایگاه 1و امرالد 1اینس دایرکتاطالعاتی خارجی س

، طراحی 1های آموزش مهارتی ای با کلیدواژه پژوهشی وابسته به اداره آموزش فنی و حرفه

های قرارداد  و مدل 13، بالک چین3، نیازسنجی آموزش مهارتی۰های آموزش مهارتی دوره

 ته شد.، به جستجو در میان مقاالت پرداخ11هوشمند

های مناسب معیارهای در نظر گرفته شد که این  منظور انتخاب مقاله در مرحله سوم، به

روز و جدید بودن مطالب و انتشاریافته در  معیارها شامل مرتبط بودن با زمینه پژوهش، به

شده  منابع معتبر علمی باشد در طی این فرآیند تا حد امکان، سعی شد تا معیارهای تنظیم

اند از ابتدای  های پژوهشی که برای تکمیل فراترکیب الزم دد. تعداد گزارشرعایت گر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Barroso,J. 

2. Sandelowski,M. 
3. Google 
4. Google Scholar 
5. ScienceDirect 
6. Emerald 
7. Skill training 

8. Designing skill training courses 

9. Skill training needs assessment 

10  . Blockchain 

11. Smart contract models 
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(. عامل اساسی برای مشخص کردن تعداد finfgeld, 2003فرایند مشخص نیست )

ای است که اعتبار  اندازه ها به ها در فراترکیب این است که آیا تعداد پژوهش پژوهش

های  تر بوده و میزان داده االت موجود غنیطورکلی، هر چه مق فراترکیب را تأمین کند؟ به

 & Finfgeld) عنوان نمونه موردنیاز است ها بیشتر باشد، به تعداد کمتری مقاله به آن

Connett.2018). 
ای، تشخیص  ها شامل مراحل تدوین دروس فنی و حرفه موضوعات کلی پژوهش

های هوشمند بر بستر بالک نیازهای آموزشی نیروی انسانی بازار کار و ساختار کلی قرارداد

راحتی  ای که به گونه وجو برای مقاالت موردنظر به همچنین نتیجه جست باشد. چین می

 بندی شده است. خالصه و صورت 0درک باشد، در قالب شکل  قابل

 
 وجو و انتخاب مقاالت )تدوین توسط مؤلفان( ای از فرآیند جست . خالصه2شکل 

بندی مطالب و کدگذاری پرداخته  استخراج اطالعات مقاالت، دسته در مرحله چهارم به
شود. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش طراحی و توسعه مدل است، از  می

شده  نشان داده ۰شده است؛ که نتایج آن در جدول شماره  طرح کدگذاری قیاسی استفاده

تعداد مقاالت رد شده به علت عنوان 
N=10 

 

تعداد مقاالت رد شده به علت چکیده 
N=7 

تعداد مقاالت رد شده به علت محتوا 
N=4 

 

 N=30تعداد مقاالت یافت شده 

 

شده تعداد مقاالت چکیده غربال
N=20 

 تعداد مقاالت برای برسی محتوا
N=13 

 N=9 تعداد مقاالت نهایی
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 است.

شود.  شده پرداخته می بندی الب دستهوتحلیل و ترکیب مط در مرحله پنجم به تجزیه 
ها است. این متدولوژی جهت  هدف فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافته

های  های موجود دانش و ظهور مدل سازی مفاهیم و الگوها، نتایج در پاالیش حالت شفاف
وتحلیل  (. تجزیهSandelowski et al., 2007شده است ) های پذیرفته عملیاتی و نظریه

کند تا به مدل موردنظر در شکل  شده کمک می آوری صورت گرفته و ترکیب مطالب جمع
 آید. به دست می 1شماره 

 صورت قیاسی )تدوین توسط مؤلفان( های تحلیل محتوای کدگذاری شده به . یافته4جدول 
 مقوله تم کد

 مدل حقوقی

 بالک چین قرارداد هوشمند

 مدل فنی

 وکار مدل کسب

 ها نامه توافق

 قالب قرارداد

 دارایی دیجیتال

 اسناد دیجیتال

 نیازسنجی شغل

 کارفرما تعریف شغل

 تحلیل حرفه

 تحلیل تکالیف کاری

 تحلیل استاندارد عملکرد

 طراحی مفهومی حرفه

 روش دیکوم

 های غیر فنی کار شایستگی

 ناحیه شغلی

 حرفهاستاندارد شایستگی 

 استاندارد ارزشیابی حرفه

 نیازهای آموزشی تعریف پیش

 های آموزشی تبیین هدف

 های شاغل نیازمندی

 های شاغل عالقه و گرایش

 متولیان آموزش تدوین برنامه آموزشی نیازهای آموزشی تبیین پیش
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 مقوله تم کد

 پودمان آموزشی

 ارزیابی پودمان آموزشی

 صدور گواهی آموزشی

 های آموزشی تعیین روش

 توانایی جسمانی

 توانایی روانشناسی هنرآموزان ها ویژگی

 توانایی آموزشی

 
 توسط مؤلفان(. مدل پژوهش )تدوین 5شکل 

 تعریف شغل

پیش نیاز های آموزشی 
جسمانی،روانی و  شغل:

 آموزشی
 

وظایف و کار های 

 مورد نیاز یک شغل

معیار های ارزشیابی 

 شایستگی شغل

 

ی منابع و 
بستر ساز

ت آموزشی
تجهیزا

  

  

س آموزشی
ی تدری

تدوین استاندارد ها
 

 

 متولیان امور آموزش

 ІІقرارداد هوشمند 

 

 

تایید معاهدات و 

 هاضمانت نامه

تبیین معاهدات و 

 هاضمانت نامه

 

 ها:مولفه

 زمان قرارداد

 مقادیر اعتبار

 توافق نامه
 

 تدوین برنامه آموزشی مهارتی

 )با روش پودمانی(

 طراحی، انطباق و بستر سازی

 های آموزشینیاز

 ها:مولفه

 های آموزشیپیش نیاز

 های آموزشیپودمان

 های آموزشیارزیابی پودمان

های صدور گواهی نامه

 مهارتی

 قالب قرارداد

دو
ت

ی
 ن

دارد شا
استان

ی
ستگ

 ی
حرفه

 

 

 

 کارفرما

 

 قالب قرارداد
اهداف   نییتب

 آموزش
 مولفه ها:

 پیش نیاز ها
 آموزش ها
 ارزیابی ها

 

 Іقرارداد هوشمند 

 توافق نامه

تبیین معاهدات 

 هاضمانت نامه

 ها:مولفه

 زمان قرارداد

 مقادیر اعتبار

  

 

 اطالعات فردی

اطالعات روان 

 شناسی

اطالعات آموزشی 

 و مهارتی

 

 

 هنرآموزان
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 توصیف مدل

های  باشند. این سازمان های بزرگ و کوچک می ها و سازمان شامل شرکت :کارفرمایان

دیده و دارای مهارت  باشند که نیاز به نیروی انسانی آموزش خصوصی و یا دولتی می

رادارند. هر سازمان با توجه به شاخه کاری و نیازهای سازمان به تدوین استاندارد شایستگی 

 پردازد. رفه میحرفه و تدوین استاندارد ارزشیابی ح

های کلی است که در آن شرح وظایفی  هر شغل دارای برخی ویژگی :تعریف شغل

هایی شخصیتی و جسمانی برای فردی  شده است. همچنین، معیارها و ویژگی تعیین و تعریف

شده، برای حرفه را انجام بدهد  خواهد آن شغل را آموزش ببیند و وظایف تعریف که می

 هایی برای سنجش میزان توانایی فرد برای حرفه باید تعریف شود. شاخصهوجود دارد. لذا، 

هر نهاد یا سازمانی که بتواند بسترهای آموزشی را برای  متولیان امور آموزش: 

توانند  ها می تواند در این مدل عمل کند. این سازمان های فنی فراهم کند، می فراگیران دوره

های برنامه درسی که شامل:  توانند نیازمندی وزش میخصوصی یا دولتی باشند. متولیان آم

های عمومی و تخصصی  ها، صالحیت ها، صالحیت دانش آموزان ورودی به شاخه شاخه

هنرآموزان، استلزامات اجرایی، استاندارد فضا، استاندارد تجهیزات و شیو اجرای برنامه 

 درسی مشخص را مرتفع سازند.

رشته شغلی  ای در یک ت آموزش فنی و حرفهافرادی هستند که تح هنر آموزان:

گیرد و انتظار این است که بعد از پایان دوره، توانایی انجام کار در آن شغل  خاص قرار می

را برابر با استاندارد داشته باشد. این افراد قبل از ورود به دوره آموزشی باید دارای شرایط 

نیازها  ت را داشته باشند که این پیشخاصی که منطبق بر نیازهای مورد انتظار آن شغل هس

هایی که از یک هنرآموز در هنگام ورود به دوره آموزشی  ها و توانایی حداقل شایستگی

 باشد. رود می انتظار می

بعدازاینکه شغل توسط متولیان بازار کار طراحی و تدوین شد و  قرارداد هوشمند:

ند قرار بگیرد. بستر قرارداد های شغل تعریف شد باید در بستر قرارداد هوشم شاخص

کننده نیازهای مهارتی  ها است. قالب قرارداد بیان هوشمند شامل قالب قرارداد و توافقنامه
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شود. در  های بیان می صورت مؤلفه است که فرد موردنیاز بازار کار باید داشته باشد که به

خص شود و با استفاده از ها ابتدا باید اعتبار افراد صادرکننده دوره مش نامه تدوین توافق

دهند. همچنین در  صورت دیجیتالی و یا غیر دیجیتالی( اعتبار خود را نشان می اسنادی )به

های آموزشی را با مؤلفه و  شود که این سازمانی که این دوره ها مشخص می توافق نام

 دیده چه گونه رفتار کارگیری افراد آموزش ها درخواست داده است برای به ارزیابی

شود. متولیان آموزش، بستر قرارداد را برای هنرآموزان با توجه به قالب قرارداد و  می

، ارزیابی و سنجش 1های آموزشی پودمانی نیازهای آموزشی، دوره های پیش مؤلفه

کند و قرارداد جدیدی  هنرآموزان و صدور مدارک پایان دوره تدوین و توسعه پیدا می

 شود. تدوین می

منظور کنترل کیفیت مقاالت نهایی از ابزاری با عنوان برنامه  بهدر مرحله ششم  

 استفاده شد. ۰های ارزیابی حیاتی مهارت
ای که درروش فراترکیب برای تدوین مدل استفاده شد است با توجه به  مقاله 3از  

 0بندی که روبریک باشد؛ که در دسته می ۰1آمده ارزش کلی مقاالت باالی  دست اعداد به

مقاله در دسته خوب قرار  0تر  تعریف کرده است در دسته خوب قرار دارد؛ که بابیان دقیق

مقاله در دسته عالی  1مقاله در دسته خیلی خوب جای دارند و همچنین  1دارند و 

 اند. شده ارزیابی

ارائه  0آمده را در شکل  دست توان چارچوب نهایی به در مرحله هفتم درنهایت می

شده طی مراحل قبل  وش فراترکیب و استفاده از نتایج مطالعات بررسیداد که با ر

 گرفته است. شکل

 ارزیابی مصنوع

توان از ابزارهای ارزیابی  گیرد؛ که می قابلیت مصنوع در حل مسئله مورد ارزیابی قرار می
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 (.Peffers et al., 2007سازی یا دریافت بازخور از ذینفعان استفاده کرد ) همچون شبیه

. اعتباریابی ۰و بیرونی 1شود: اعتباریابی درونی تباریابی مدل به دو صورت انجام میاع

درونی به اعتبار یابی عناصر، فرایندهای یک مدل طراحی آموزشی و یکپارچگی مدل 

 ,Richeyکند ) اشاره دارد و اعتباریابی بیرونی به تأثیر نتایج استفاده از مدل اشاره می

شود. اعتباریابی درونی مدل  عتباریابی درونی مدل انجام می(. در این پژوهش، ا2005

(. یکی از Richey & Klein, 2009گیرد ) مدل را در نظر می 0و مفید بودن 0یکپارچگی

های اعتباریابی درونی استفاده از مرور متخصصان است. مرور متخصصان اشاره  روش

شده را  راحی آموزشی مدل ارائهنوعی از اعتباریابی درونی دارد که در آن، متخصصان ط به

دهند  با توجه به عناصر آن، ساختار کلی و استفاده در آینده مورد ارزیابی قرار می

(Richey, 2005درروش مرور متخصصان یک پرسش .) 1نامه که در آن از طیف لیکرت 

شده است، برای کارشناسان  طراحی 1شده است و در گوگل داک پنج سطحی استفاده

نامه در تحلیل  شود تا نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند و نتایج آماری پرسش ارسال می

وتحلیل آماری، از آزمون آماری تی تک  شود. برای تجزیه برازش مدل استفاده می

ای، با مقایسه میانگین نمونه و جامعه تعیین  شود. آزمون تی تک نمونه استفاده می 1ای نمونه

شده در نمونه با میانگین جامعه آماری مفروض تفاوت دارد یا  هکند آیا میانگین مشاهد می

 خیر.

شده  اثر تحقیق: برای تدوین اثر تحقیق درروش علم طراحی یک چارچوبی معرفی

های مختلف تحقیق درروش علم طراحی را  توان خروجی دهد چگونه می است که نشان می

ها قابلیت  سطح اول، خروجی(. در Gregor et al., 2013با سه سطح بلوغ نشان داد )

سازی در محیط رادارند و کامالً اجرایی هستند و اثرات آن کامالً مشهود است، مانند  پیاده
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 448 |   و همکاران ینژادطاهر...؛  با استفاده از یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

ها یک طراحی جدید  شوند. در سطح دوم، مصنوعات یا خروجی افزارهایی که تولید می نرم

، ساختارها، ها شود مانند مدل ها جدید ارائه می یا تئوری نوظهوری هستند که در آن روش

ها کامالً انتزاعی  شوند. در سطح سوم، خروجی های جدید که ارائه می ها و تکنیک روش

های آن  پردازد و بیشتر خروجی های جدید می است و به توسعه و ارتقا تئوری در محیط

 (.Gregor et al., 2013ای است ) های جدید و نظریه زمینه تئوری

شده یک مدل است و در سطح دوم چارچوب  در این پژوهش خروجی تحقیق انجام

ترین اثر این پژوهش علمی با استفاده از علم طراحی، کم  گیرد و مهم شده قرار می ارائه

کردن فاصله بین نیاز بازار کار با سیستم آموزشی جامعه با استفاده از فناوری قرارداد 

 هوشمند بر بستر بالک چین است.

شود تا در قالب یک گزارش، مسئله، هدف از  ی میارتباطات تحقیق: در این گام سع

طراحی مصنوع، چگونگی طراحی آن، بررسی کاربردپذیری آن در محیط واقعی، اعتبار 

 ای شرح داده شود. نظری و چگونگی ارزیابی آن برای پژوهشگران و مخاطبین حرفه

 1های علم طراحی چرخه

چرخه  اطالعاتی بر سههای  چارچوب تحقیقاتی روش علم طراحی برای سیستم

چرخه باید در یک پروژه تحقیقاتی علم طراحی وجود  تحقیقاتی ذاتی تمرکز دارد. این سه

ای پروژه  ، محیط زمینه۰چرخه ارتباطی .شناسایی باشند وضوح قابل داشته باشند و به

سازد. چرخه ارتباط که تحقیقات علم  های علم طراحی مرتبط می تحقیقاتی را با فعالیت

کند و معیارهای پذیرش را برای ارزیابی نهایی نتایج  طراحی را با زمینه کاربردی آغاز می

. در این پژوهش با توجه به اینکه خروجی پژوهش (Hevner,2004کند ) تحقیق تعریف می

شده است که ضمن  یک مدل است، برای ارزیابی آن از روش مرور متخصصان استفاده

درستی  که شناخت مسئله به کنند. درصورتی را نیز بررسی می ارزیابی مدل، الزامات تحقیق

 گردد. تشخیص داده نشده بود، پژوهش به مرحله اول علم طراحی )شناخت مسئله( برمی
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های پروژه تحقیقاتی با روش علم طراحی بر  ، فعالیت1چرخه سختگیری )دقت( 

کند.  ، مرتبط میهای علمی به پایگاه دانش، تجربه و تخصص که منتشرشده است پایه

چرخه سختگیری پیشینه پژوهش را برای اطمینان از نوآوری در پروژه تحقیقاتی استفاده 

شده  (. با توجه به اینکه در این تحقیق از قرارداد هوشمند استفادهHevner,2004کند. ) می

های دیگر و  روز است. قابلیت توسعه این پژوهش در مدل است که یک فناوری جدید و به

 ربردهای دیگری وجود دارد.کا

های اصلی ساخت و ارزیابی مصنوعات  مرکزی که بین فعالیت ۰چرخه طراحی

(. در این پژوهش از Hevner,2004شود. ) شده و فرآیندهای تحقیق تکرار می طراحی

شده است که مراحل فراترکیب یک چرخه در  روش فراترکیب برای طراحی مدل استفاده

 باشد. طراحی مدل می

 گیری معه آماری و روش نمونهجا

شده نیاز به نظرسنجی از خبرگان است که جامعه آماری این  در قسمت ارزیابی مدل ارائه

 باشند. پژوهش می

باشد، به همین دلیل با روش  با توجه به اینکه پژوهش دارای متغیرهای کیفی می 

شود  نیز نامیده میدار یا کیفی  گیری غیر احتمالی، هدف گیری هدفمند که نمونه نمونه

گیری شامل انتخاب واحدها یا موردهای موردپژوهش بر  شود. این نوع از نمونه استفاده می

 ,.Tashakkori et alشود ) صورت تصادفی انتخاب نمی اساس هدف پژوهش است و به

گروه هستند: گروه اول متشکل از  0کنندگان در ارزیابی مدل، شامل  مشارکت (.2003

متخصصان حوزه فناوری و طراحی آموزشی است که این متخصصان دارای دانش نظری و 

باشد رادارند. گروه دوم شامل مدیران  عملی کافی مرتبط با موضوع که آموزش مهارتی می

قه تدریس در دروس مهارتی در مراکز فنی و و معلمان مراکز آموزشی فنی است که ساب

ای رادارند. گروه سوم نیز شامل پژوهشگران حوزه فناوری بالک چین و قرارداد  حرفه
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 442 |   و همکاران ینژادطاهر...؛  با استفاده از یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

هوشمند هستند که به این فناوری و کاربردهای آن اشراف کامل دارند. گروه چهارم شامل 

ها و  د تواناییباشند که در مور های صنعتی و تولیدی می مدیران منابع انسانی شرکت

های صنعتی اطالعات کافی دارند و نیازهای کاری  های منابع انسانی شرکت مهارت

 های صنعتی را درک کامل دارند. شرکت

پژوهش، از  ةنفر از متخصصان و کارشناسان مرتبط درزمین 13لینک پرسشنامه برای 

ن متخصصان در نفر از ای 03های مجازی و پست الکترونیکی ارسال شد؛ که  طریق شبکه

 نامه پاسخ دادند. این پژوهش همکاری کردند و به سؤاالت پرسش

 ها وتحلیل داده ها و ابزار تجزیه روش

نامه در گوگل داک و تحلیل  درروش مرور متخصصان با استفاده از ایجاد یک پرسش

ی و تحلیل شده اعتباریاب مدل معرفی 1افزار مینی تب نامه با استفاده از نرم آماری نتایج پرسش

 شود. می

 نامه روایی و پایایی پرسش

برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. روایی محتوایی به این مطلب 

های مورداستفاده در یک پرسشنامه تا چه حد معرف کل  کند که نمونه سؤال اشاره می

نظر تهیه کرد )سیف، توان از محتوا یا موضوع مورد های ممکن است که می جامعه سؤال

 است 0/3آمده که همه نمرات باالی  دست (. با توجه به نمره نسبت روایی محتوایی به103۰

باشد و تمامی سؤاالت مورد تأیید  نامه مرتبط با مدل می دهنده این است که پرسش نشان

بندی که توسط  باشد که در دسته می 1/3 ۰همچنین ضریب آلفای کرونباخ. خبرگان است

بندی نسبتاً بزرگ  قرار دارد که در دسته ۰/3و  1/3شده است بین اعداد  ارائه 0سیم و رایت

 (.Sim & Wright, 2003) نامه دارد قرار دارد و پایایی بسیار خوبی پرسش
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 ها یافته

 ه است.شد قرار داده 0نتایج آماری توصیفی این نظرسنجی در جدول شماره 

 نامه )تدوین توسط مؤلفان( . نتایج آمار توصیفی پرسش3جدول 

 میانگین سؤال
 انحراف

 معیار

 استاندارد خطای

 میانگین

ای فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر بالک چین را در این  تا چه اندازه

 دانید اجرا می مدل را قابل
330/0 ۰33/3 11۰/3 

و قراردادها قابلیت اطمینان و امنیت را دارا ها  نامه ای توافق تا چه اندازه

 باشند می
311/0 1۰1/3 113/3 

های آموزشی که در  ای مشارکت کارفرمایان در تدوین دوره تا چه اندازه

 دانید شده را صحیح می این مدل استفاده
311/0 ۰13/3 111/3 

مدنظر قرار های هنرآموز که در این مدل  ای استعدادها و توانایی تا چه اندازه

 دانید شده است را صحیح می داده
13/0 ۰30/3 101/3 

شده با استفاده از این مدل با  های آموزشی طراحی ای دوره تا چه اندازه

 دانید اهداف مراکز آموزشی را منطبق می
311/0 310/3 111/3 

های آموزشی با استفاده از این مدل را منطبق بر  ای تدوین دوره تا چه اندازه

 دانید نیازهای بازار کار می
03/0 ۰11/3 113/3 

شده با این مدل را برای دانش  ای محتوایی آموزشی تدوین تا چه اندازه

 دانید آموزان مفید می
11/0 131/3 101/3 

 113/3 ۰10/3 111/0 دانید راستا با پیشرفت فناوری می ای این مدل آموزشی را هم تا چه اندازه

های  های دوره استفاده از این مدل، مدیریت بر هزینهای با  تا چه اندازه

 دانید آموزشی را درست می
13/0 331/3 1۰1/3 

شده با استفاده از این مدل را  های آموزشی طراحی ای دوره تا چه اندازه

 دانید اثربخش می
۰1/0 300/3 11۰/3 

 101/3 113/3 03/0 ای تعامل بین عناصر مدل مناسب است تا چه اندازه

 100/3 1۰۰/3 ۰00/0 دانید ومانع می شده را جامع ای الگو ارائه تا چه اندازه

کنید طراحان برنامه آموزشی از این مدل استفاده  ای پیشنهاد می تا چه اندازه

 کنند
۰3/0 110/3 103/3 

 111/3 ۰1۰/3 1/0 میانگین



 442 |   و همکاران ینژادطاهر...؛  با استفاده از یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

و  1برای یک معیار گذاری پرسشنامه در مقیاس لیکرت، حداقل نمره  با توجه به درجه نمره

 1/0دهد که میانگین کلیه معیارها  نشان می ۰بود. نتایج جدول شماره  1حداکثر نمره 

دهد  آمده است و انحراف معیار هر سؤال نشان می دست باالتر به 0باشد که از متوسط  می

 دهندگان به میانگین کل در هر سؤال نزدیک است. که نمره هرکدام از پاسخ

 ستنباطینتایج آماری ا

طور  دهندگان به هر سؤال به منظور بررسی این موضوع که آیا میانگین نمره پاسخ، پاسخ به

ای  معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال است یا خیر، از آزمون تی تک نمونه

شده برابر با  ای نمره میانگین مشاهده شود. در استفاده از آزمون تی تک نمونه استفاده می

 شده است. ارائه 0شده است و نتایج آن به شرح جدول شماره  در نظر گرفته 0نمره 

 . نتایج آزمون تی برای هر سؤال پرسشنامه )تدوین توسط مؤلفان(2جدول 

 T-Value سؤال
سطح 

 دار معنی

اختالف 

 میانگین

فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر بالک ای  تا چه اندازه

 دانید اجرا می قابلچین را در این مدل را 
01/1 3331/3 300/1 

ها و قراردادها قابلیت اطمینان و  نامه توافقای  تا چه اندازه

 باشند امنیت را دارا می
10/1 3331/3 311/1 

های  مشارکت کارفرمایان در تدوین دورهای  تا چه اندازه

 دانید شده را صحیح می آموزشی که در این مدل استفاده
۰0/1 333۰/3 311/3 

های هنرآموز که در این  استعدادها و تواناییای  تا چه اندازه

 دانید شده است را صحیح می مدل مدنظر قرار داده
13/1 3331/3 1/1 

شده با استفاده از  های آموزشی طراحی دورهای  تا چه اندازه

 دانید این مدل با اهداف مراکز آموزشی را منطبق می
03/1 3330/3 311/3 

های آموزشی با استفاده از این  تدوین دورهای  تا چه اندازه

 دانید مدل را منطبق بر نیازهای بازار کار می
1۰/۰ 3331/3 0/1 

شده با این مدل را  محتوایی آموزشی تدوینای  تا چه اندازه

 دانید برای دانش آموزان مفید می
31/۰ 3330/3 111/1 

 111/1 3331/3 01/1راستا با پیشرفت  هماین مدل آموزشی را ای  تا چه اندازه
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 T-Value سؤال
سطح 

 دار معنی

اختالف 

 میانگین

 دانید فناوری می

های  با استفاده از این مدل، مدیریت بر هزینهای  تا چه اندازه

 دانید های آموزشی را درست می دوره
31/1 3331/3 1/1 

شده با استفاده از  های آموزشی طراحی دورهای  تا چه اندازه

 دانید این مدل را اثربخش می
01/1 3331/3 ۰11/1 

شده با استفاده از  های آموزشی طراحی دورهای  تا چه اندازه

 دانید این مدل را اثربخش می
31/3 3331/3 0/1 

 ۰00/1 3331/3 ۰۰/3 تعامل بین عناصر مدل مناسب استای  تا چه اندازه

 ۰/1 333۰/3 ۰3/3 دانید ومانع می شده را جامع الگو ارائهای  تا چه اندازه

مشخص است که اندازه آزمون تی برای  0شده در جدول شماره  توجه به نتایج مشاهدهبا 

شده تفاوت  شده و نمره متوسط در نظر گرفته تمام سؤاالت مثبت است. بین نمره مشاهده

دهنده به سؤاالت برای  داری وجود دارد. پس ابتدا میانگین نمرات هر فرد پاسخ معنی

سپس برای پاسخ دادن به این مسئله که متوسط نمرات شود و  ارزیابی مدل گرفته می

کنیم. ابتدا باید نرمال  باشد از آزمون تی استفاده می باالتر از مقدار میانگین می ارزیابی مدل

ها از آزمون  ها موردبررسی قرار گیرد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده بودن توزیع داده

نتایج این  1شده است. در جدول شماره  ای استفاده تک نمونه 1کولموگروف اسمیرنف

 شده است. آزمون ارائه

 . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف )تدوین توسط مؤلفان(5جدول 

 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 تعداد میانگین انحراف معیار نمره آزمون آماره آزمون سطح خطا

31/3 113/3 3۰۰/3 033/3 111/0 03 

به دست آید، در این صورت دلیلی برای رد  31/3تر مساوی  آماره آزمون بزرگاگر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kolmogorov–Smirnov test 
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فرضیه مبتنی بر اینکه داده نرمال است وجود نخواهد داشت. نتایج این آزمون نشانگر نرمال 

 باشد. بودن توزیع متغیرها می

 ای آزمون تی تک نمونه

های مربوط به  که توزیع داده با توجه به اینکه نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد

باشد و همچنین با توجه به اینکه در تحلیل فرضیه پژوهشی یک نمونه وجود  متغیر نرمال می

وتحلیل  گرفت، جهت تجزیه دارد و متغیر با میانگین معیار جامعه مورد مقایسه قرار می

 1ل شماره شود؛ که نتایج آزمون در جدو ای استفاده می فرضیه از آزمون تی تک نمونه

 آمده است.

 . نتایج نمره کلی آزمون تی تک نمونه )تدوین توسط مؤلفان(2جدول 

 ای آزمون تی تک نمونه

 3ارزش آزمون=

 درصد 59فاصله اطمینان اختالف 
 دار سطح معنی اختالف میانگین

درجه 

 آزادی
T 

 حد پایین حد باال

3۰1/1 31/3 11/1 3331/3 ۰3 131/11 

های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای  اعتبار سنجی، مدل طراحی دورهدر فرضیه 

هوشمند بر بستر بالک چین از اعتبار درونی برخوردار است، برای این منظور به مقایسه 

شده است. جهت به دست  ای پرداخته میانگین معیار جامعه و وضعیت موجود عوامل سازه

توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه در طیف لیکرت آوردن میانگین معیار جامعه، با 

انتخاب  0سنجید، عدد  هایی که عوامل را می شده بود، حد وسط گویه ای تنظیم درجه پنج

طور که در جدول  شود. همان عنوان میانگین معیار جامعه در نظر گرفته می شود که به می

گین معیار جامعه و وضعیت گردد، ازنظر افراد موردبررسی بین میان مالحظه می 0شماره 

درصد، فرض  31داری وجود دارد و بنابراین با اطمینان  ای تفاوت معنی موجود عوامل سازه

شود. پس  است، رد می 0شده مبنی بر اینکه میانگین نمرات کمتر یا مساوی عدد  مطرح

دهد میانگین نمرات  توان نتیجه گرفت که شواهدی وجود دارد که نشان می می
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، مدل طراحی 1و  0های جدول  باشد. بر اساس داده می 0ندگان بیشتر از نمره ده پاسخ

های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بالک چین، روایی  دوره

داخلی بسیار خوبی دارد و این مدل توسط کارشناسان موردتوجه قرارگرفته است. 

 دارای اعتبار درونی است.دیگر، مدل یادگیری پیشنهادی  عبارت به

 گیری بحث و نتیجه

های آموزشی  هدف از این پژوهش، طراحی و اعتباریابی یک مدل برای تطبیق دوره

مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بالک چین بود. در راستای رسیدن به 

ای آماری اعتبار ه هدف مذکور با استفاده از روش علم طراحی مدلی ارائه شد و با آزمون

 مدل سنجیده شد و نتایج نشان داد که مدل موردتوجه کارشناسان قرارگرفته است.

شده شروع فرایند با نیازسنجی بازار کار است و بخش بازار کار نیاز  در مدل معرفی

آموز بعد از آموزش برای پیدا کردن کار  خود را مطرح کرده است به همین دلیل دانش

کارگیری فناوری بالک چین و قرارداد هوشمند )که  همچنین با به چالش کمتری دارد.

آوری تمرکز زدا است( باعث، باال رفتن شفافیت و اعتماد در این مدل است و  ذات این فن

ها در این مدل  گیرید، واسطه با توجه به تضامین و توافقاتی که در قرارداد هوشمند قرار می

گردد. همچنین غیرقابل تغییر بودن  ها می زینهشود که باعث مدیریت درست ه حذف می

شده در قراردادهای هوشمند باعث ایجاد التزام در  ها و تضامین ثبت نامه اطالعات توافق

گرفته  شود. با توجه به اینکه این مدل بر پایه نیاز بازار کار شکل اجرای مفاد قرارداد می

توای آموزش و سنجش فرد شده است مح است و اهداف آموزشی در آن کامالً بیان

های که فرد  دیده کامالً منطبق بر نیاز بازار کار است. در این مدل توانایی آموزش

گیرنده باید داشته باشد کامالً شفاف و منطبق بر نیاز بازار کار است که این امور  آموزش

 های شود. یافته موجب باال رفتن کیفیت آموزشی فرد متقاضی دوره آموزش مهارتی می

های  شده از ویژگی اعتبار درونی مدل از دیدگاه کارشناسان نشان داد که مدل بیان

های  توانند در توسعه استراتژی جامعیت، مناسب بودن و قابلیت اجرا برخوردار بوده و می

های آموزش  های آموزشی مهارتی کمک کنند و اثربخش بودن دوره جدید تدوین دوره



 449 |   و همکاران ینژادطاهر...؛  با استفاده از یمهارت یآموزش یها دوره یطراح یبرا یمدل

ن با نیازهای آموزشی بازار کار را بهبود بخشند؛ بنابراین مهارتی و یادگیری دانش آموزا

های  های نوآورانه برای آموزش دوره عنوان استراتژی ها به شود از این مدل پیشنهاد می

سازمانی  های درون کارگیری ارتقا و آموزش مهارتی استفاده شود. از این مدل برای به

های موردنیاز  ک سازمان با تعریف مهارتتوان استفاده کرد تا ی های مختلف نیز می شرکت

دهنده به حل  های آموزش منظور شناسایی افراد و سازمان و تدوین قراردادهای هوشمند به

سازمانی هدفمند و اثربخش  های درون نیاز آموزشی نیروی انسانی خود بپردازد و آموزش

 تدوین نماید.

ا در تدوین و نیازسنجی وکار ر قسمتی از نتایج پژوهش که مشارکت صاحبان کسب

آموزش بیان دارد با نتایج حاصل از پژوهش شاکری، برزگر و خواجه شکوهی در یک 

 راستا است.

شده موجود است عدم شناخت و  های که در پژوهش انجام یکی از محدودیت

تواند در  باشد؛ که این قوانین چگونه می تحقیقات کافی از قوانین حقوقی بالک چین می

ردادهای هوشمند تأثیر بگذارد و قوانین اجرای آن به چه صورتی قابل تدوین اجرای قرا

است. الزمه اجرایی بودن قراردادهای هوشمند، قوانین دولتی و حکمرانی است که بر روی 

شود و این نیاز به تدوین قوانین باالدستی دارد. همچنین بسترهای و  آن اجرا می

در محدوده جغرافیایی پژوهش قرار داشته باشد و یا های اجرای این فناوری باید  زیرساخت

قوانین باالدستی اجازه استفاده از بسترهای موجود در خارج محدوده جغرافیای را بدهد. به 

کارگیری قرارداد  عوامل حقوقی در به ةهای درزمین شود پژوهش همین دلیل پیشنهاد می

 هوشمند انجام شود.

دارد که استفاده از قرارداد هوشمند در جهت  آمده از پژوهش بیان دست نتایج به

جویی کند. به همین دلیل  ها صرفه تواند در هزینه آموزش نیروی انسانی سازمان آموزش می

های برای استخدام و آموزش نیروهای انسانی  مدل ةهای درزمین شود پژوهش پیشنهاد می

ه مدل پژوهش، بر اساس های صنعتی بزرگ انجام شود. در همین راستا برای توسع سازمان

 های صورت گیرد. باشد پژوهش عامل دیگر که مالیات آموزشی می
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های که به  کارگیری فناوری بالک چین و قرارداد هوشمند در تدوین مدل به ةدرزمین

شود  شود پیشنهاد می های کارآفرینی ایجاد می وکار و مدل ایجاد فرایندهای کسب

 هایی انجام شود. پژوهش
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 منابع

های موردنیاز بازار کار از دیدگاه  ها و مهارت (. شناسایی اولویت10۰۰امیری، معصومه. )
 0۰-13.11 ماهنامه کار و جامعه،کارفرمایان. 
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هماهنگی و انطباق نظام آموزش عالی و  (. بررسی میزان1033انتظاریان، ناهید.،  طهماسبی، طاهره. )

 103 . ماهنامه کار و جامعه پیاپیای با نیازهای بازار کار های فنی و حرفه آموزش
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 تهران. انتشارات سمت. ارزشیابی آموزش.(. 10۰1بازرگان، عباس. )
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و  ای رسمی های فنی و حرفه (. مقایسه اثربخشی آموزش1031خالدی، محمد.، رفعتی، محسن. )
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https://www.sid.ir/paper/255970/fa 
نشریه ای در توسعه اقتصادی،  های فنی و حرفه (. نقش و اهمیت آموزش10۰1اصغر. ) خالقی، علی
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های  (. ارائه الگوی تناسب آموزش103۰شاکری، محسن.، برزگر، کاظم.، جمشیدی، محمدعلی. )

ای با نیازهای بازار کار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریه داده  فنی و حرفه
 http://ensani.ir/fa/article/434751 نامه نوآوری آموزشی فصلبنیاد. 

(. واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت 1031) صادقی، حسین.، ناصر، مهدی.

 .1۰0-131(،۰0)1های حقوق قضایی، نامه دیدگاه فصلالکترونیکی اسناد. 

http://ensani.ir/fa/article/402530 
وپرورش فراتر از ساختار  (. بالک چین و مدیریت دانش در آموزش103۰عمیدیان، محمدحسین. )

المللی مدیریت دانش، بالک چین و اقتصاد، تهران،  اجالس بینآموزشی سنتی، اولین 

 https://civilica.com/doc/968465 انجمن مدیریت دانش ایران
بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد،  (. نیازسنجی و اولویت10۰1کاظمی، محمد. )

 ۰-11، صص 1فصلنامه مشهد پژوهی، سال اول، شماره 

https://elmnet.ir/article/20358962-72811 
 . مطالعات فرهنگ وای در ایران های فنی و حرفه (. بررسی کیفیت آموزش1031مهدی، مهدی. )

 1۰113آموزش مجلس شورای اسالمی ایران، شماره مسلسل 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1754134. 
(. طراحی سیستم مدیریت دانش باهدف کم کردن فاصله بین 103۰نعمتی، زوبین.، عبداهلل، فاطمه. )

المللی مدیریت دانش، بالک چین و اقتصاد،  آموزش تا بازار کار، اولین کنفرانس بین
 https://civilica.com/doc/968382 ،انجمن مدیریت دانش ایرانتهران، 

ای.  های کاردانی آموزش فنی و حرفه (. ارزشیابی دوره1031) نویدی، احمد.،  برزگر، محمود.
 https://www.sid.ir/paper/75687/fa 111-0۰.1۰1 های آموزشی، فصلنامه نوآوری
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