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 خصوص در پژوهشی: ایحرفه و فنی آموزش و درسی ۀبرنام
  ایحرفه و فنی هایآموزش در درسی ۀبرنام عناصر تناسب

 1سليمی جمال

 چكيده
 در درسي( ۀبرنام عناصر حسب درسي)بر هایبرنامه تناسب بررسي هدف با ،حاضر پژوهش
 پژوهش اين در اصلي یهاپرسش .است شده انجام کارآموزان منظر از ایحرفه و فني آموزش

 در ارزشيابي( و آموزش روش محتوا، هدف،) درسي ۀبرنام ابعاد تناسب ميزان سنجش دنبال به
 دختر( و )پسر کارآموزان ۀکلي شامل ،پژوهش آماری ۀجامع .است ایحرفه و فني هایآموزش

 ادفيتص گيرینمونه روش .است تن 0871بر مشتمل ،سنندج شهرستان ایحرفه و فني مراکز
 توصيفي پژوهش، اين در پژوهش روش .شدند تعيين نفر 433 نمونه حجم و است بوده ساده

 سوی از شده طراحي اليؤس 37 ۀپرسشنام شامل پژوهش ابزار .است پيمايشي نوع از
 وتحليل تجزيه جهت .است شده ساخته درسي ۀبرنام اصلي عنصر 3 مبنای بر و پژوهشگر

 درصد فراواني، استاندارد، انحراف ميانگين، از توصيفي حسط در پژوهش هایداده آماری
 آزمون و يكراهه واريانس تحليل متغيره، تك t هایروش از استنباطي آمار بخش در و فراواني
 ابعاد خصوص در شده مشاهدهt ميزان که دهدمي نشان پژوهش نتايج .شد استفاده فريدمن

 .است شده برآورد ترکم (10/1 سطح )در رانيبح t از ،ارزشيابي و محتوا اهداف، ۀگانسه
 t .دارد وجود تناسب متوسط، حد در بعد، سه اين و ایحرفه و فني هایآموزش بين بنابراين،
 ؛است تربيش (10/1 سطح در) بحراني t از روش(،) چهارم عنصر خصوص در شده مشاهده
 سطح در شده مشاهده F نينهمچ .است متوسط حد از بيش اينجا در تناسب ميزان بنابراين،

05/0P ≤ با ایحرفه و فني هایآموزش تناسب بين که است آن ۀدهند نشان و بوده دارمعني 
 با روش عنصر به مربوط تناسب به تناسب، بيشترين .دارد وجود تفاوت درسي، ۀبرنام عناصر

 مربوط شده گزارش 73/2 ميانگين با ارزشيابي ۀلفؤم به تناسب ترينکم و 10/4 ميانگين
 .شودمي
 

 کارآموزان ،درسي ۀبرنام در تناسب ،درسي ۀبرنام عناصر ،درسي ۀبرنام :كليدی واژگان
 ایحرفه و فني

                                                                                                                   
 Email: j_salimi2003@yahoo.com; j.salimi@uok.ac.ir        ،دانشگاه کردستان. استاديار 0

 27/2/02تصويب نهايي:           0/02/00دريافت مقاله: 

mailto:j_salimi2003@yahoo.com
mailto:j.salimi@uok.ac.ir
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 آموزینامۀ مهارتفصل                       63

 

 مقدمه

 است. اشتغال و آموزش ساختارهای تنيدگيهمدر ،اقتصادی نظام هر مهم هایويژگي از يكي
 اجتماعي و اقتصادی هایيزیربرنامه در همواره آموزش و کار ارگانيك ارتباط ،عبارتي به

 اقتصادی توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر واقع، در .است بوده نظر در يكديگر با همزمان
 شدن جهاني ۀپديد بروز .است فراگير با متناسب اشتغال ايجاد ،آن نوع ترينعالي و باشد داشته

 هایپراکندگي و توسعه از ناشي تحوالت و الملليبين هایرقابت افزايش اقتصاد، روند در
 اکثر .بخشدمي افزايش را آموزش سيستم استراتژی به نياز اهميت ،کار بازار در جغرافيايي

 و عمومي هایآموزش گسترش به نسبت خود آموزشي سيستم اصالحات در کشورها
 اين در ایحرفه و فني هایآموزش که حالي در .دهندمي نشان بيشتری تمايل دانشگاهي

 ایحرفه و فني هایآموزش کشورها اکثر در ،عالوه هب .ندارند بااهميتي چندان جايگاه ،مقايسه
 تقاضای نوع بر بنا آن التحصيالنفارغ که هاييدانشكده يا و متوسطه آموزش سيستم از بخشي
 که دهدمي نشان ،سيستم اين از ارزشيابي .شودمي محسوب يابند،مي راه دانشگاه به جامعه

 فقدان و آموزش ناچيز کيفيت از غالباً و نيستند راضي هاآموزش گونهاين کيفيت از نکارفرمايا
 عدم و کارآموزان کاربردی هایمهارت فقدان و آموزش عدم و کارآموزان کاربردی هایمهارت
 ماهيت .(0478کشور، ایحرفه و فني آموزش )سازمان ندارند رضايت آموزشي محتوای تناسب

 به توجه محور،دانش اقتصاد ظهور و کار بازار عملكرد چگونگي و رايطش يعني ،حاضر عصر
 زاده)مهرعلي است ساخته ضروری را ایحرفه و فني هایمهارت دارای و توانمند انساني منابع

  .(0470 نائلي، و
 قرن اواخر از ایحرفه و فني هایآموزش قالب در ،جوامع نياز مورد انساني نيروی تربيت

 پي در .تگرف قرار جهان کشورهای از بسياری توجه مورد بيستم قرن اوايل و نوزدهم
 گسترش ایسابقهبي طور به هاآموزش دوم جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي هایپيشرفت

 قرار کشورها بيشتر ملي اهداف از ای،حرفه و فني آموزش هایبرنامه ۀتوسع که آنجا تا يافت.
 صنعت، بخش سه در آن ۀتوسع کشوری، هر موفقيت هایشاخص از يكي امروزه و ؛گرفت

 انساني نيروی تربيت نيازمند، بخش سه اين ۀتوسع .شودمي محسوب خدمات و کشاورزی
 همكاران؛ و )نويدی است کار بازار با متناسب ایحرفه و فني هایزمينه در کارآمد و ماهر

 ایحرفه و فني هایآموزش ۀوسعت کشور، يك پيشرفت برای نيازها ترينمهم از .(0 ،0472
 کشورها ۀتوسع و رشد در کننده تعيين عوامل از يكي ،کارآزموده انساني نيروی زيرا ؛است

  .شودمي محسوب
 ،بروني و دروني کارآيي نظر از ،مراکز اين کارآموزی و آموزشي هایدوره کيفيت تشخيص

 آموزش نظام ريزانبرنامه و گذارانسياست اندرکاران،دست ۀکلي برای گام نخستين عنوان به
 وقتي طورکليبه .(0471،0 )مشايخ، است اهميت زئحا انساني نيروی تربيت و ایحرفه و فني
 از خاصي نوع آن از منظور شود،مي استفاده فني صفت با همراه آموزش ۀواژ از هاگفتگو در
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 ترعميق بخواهيم اگر ماا .است کار برای افراد سازیآماده آن اصلي هدف که است آموزش
 دريافت يا دهندمي ارائه را آن که کساني نزد را ایحرفه و فني آموزش از مرسوم منظور ،شويم

 به نوعي به که کساني ۀهم نظر از کلي طور به و کنندمي عمل آن به که کساني نيز و کنندمي
 ایحرفه و فني هایزشآمو به نسبت متفاوتي یاندازهاچشم .کنيممي درك ،پردازندمي آن

 ایحرفه و فني آموزش برای که تعريفي و نگاه نوع در تفاوت ،ديگر عبارت به .دارد وجود
 اقتصاد، شدن جهاني .کندمي ايجاد آن به نسبت را متفاوتي توقعات و انتظارات ،دارد وجود

 هایاستراتژی هب نياز ضرورت همواره کار بازار و جمعيتي تغييرات المللي،بين رقابت افزايش
 دنبال به هامكانيزم و هااستراتژی اين سازد.مي مطرح را ای حرفه و فني آموزش امر در نوين

 و فني آموزش از نوين تعريف سبب نهايت در و پذيرفت صورت مفهومي تحوالت مجموعه
 نوين درسي و آموزشي هایريزیبرنامه ۀپاي بر ،مفهومي تحوالت ساختار .گرديد ایحرفه

  .( 0473 صالحي، از نقل به ؛ 2113 ،0)بيب است گرفته صورت
 اشتغال، برای اشخاص سازیآماده هاینظام ايجاد با تا اندتالش در سخت هاملت امروزه

 در کشورهای مردم حتي ـ اشخاص حقيقت در .دهند قرار بهينه ۀاستفاد مورد را خود منابع
 نوين هایتكنولوژی کاربرد در که کنند رقابت ارک بازار در توانندمي شرطي به -توسعه حال

 نظر در شك بدون .(0472 )نفيسي، باشند برخوردار تخصصي هایمهارت از و داشته مهارت
 اين اساسي ۀنكت .کندنمي دوا را دردی ایحرفه و فني مراکز سيسأت و جامعه احتياجات گرفتن
 گنجانده هادبيرستان در عمومي تربيت ۀرنامب موازت به بايد ایحرفه تربيتي هایبرنامه که است
 )شريعتمداری، باشد اختياری بايد علمي عالي مۀبرنا مانند ایحرفه برنامۀ همچنين و شود،
0477).  

 ترگران هاهزينه لحاظ از ،نظری هایآموزش با ۀمقايس در ایحرفه و فني هایآموزش
 و تناسب کار بازار نياز و شده هعرض هایآموزش ميان است الزم ،ديگر ازسوی .دهستن

 که است اين توسعه حال در کشورهای ۀعمد هایضعف از يكي .باشد داشته وجود هماهنگي
 صنعتي کشورهای کهحالي در ؛اندکرده الگوبرداری غرب از خود انساني نيروی پرورش برای
 نظر تجديد مورد جهان اقتصادی -فني جديد شرايط با را خود آموزشي نظام منظم طورهب غرب
 .شودنمي مشاهده توسعه حال در کشورهای در هانوآوری نوع اين ولي ؛دهندمي قرار
 و دنکن توجه تكنولوژی سريع تحوالت به ،کشور اقتصادی هایبخش ساير و صنعت بايستمي

 با متناسب را خود آموزشي استانداردهای و هارشته بايد نيز ایحرفه و فني هایآموزش
 صورت در صنعتي کشورهای در دليل همين به .بخشند بهبود سريعاً تكنولوژيك های تپيشرف

 ترينکوتاه طي ،باشد ثرؤم تكنولوژی پيشرفت در که جديدی ۀرشت به صنعت نياز احساس
 و )وااليي شود اندازیراه غيره و صنعتي آموزشي مراکز در رشته آن است ممكن زمان

  .( 0472 همكاران،

                                                                                                                   
1. Bibb 
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 تدوين در ارزشيابي و يادگيری-ياددهي هایروش محتوا، هدف، صليا عنصر چهار
 اين .افزود آن به  نيز را آموزش وسايل و مواد توانمي البته که است مدنظر درسي یبرنامه
 ديگر عناصر عنصر، هر در تغيير ،بنابراين .دارند قرار يكديگر با متقابل ثيرأت و تعامل در عناصر

 و درسي ۀبرنام واقعي بهبود و اصالح برای مثبت ويژگي يك اين و دهدمي قرار ثيرأت تحت را
  .(0418 همكاران، و )يارمحمديان است آموزشي

 ستبری هایريشه سو يك از کار، ۀشيو و محتوا ماهيت، گرفتن نظر در با ایحرفه آموزش
 بازار ردهایاستاندا و معيارها ديگر سوی از و دارد پرورش و آموزش هایهدف و هاآرمان در
 -ایحرفه و انساني ۀجنب دو هر رعايت برای .است افكنده سايه آن بر کامل طوربه کار

 باشند هانظام و هاطرح طراحي راهنمای بايد همواره عمده بعد دو ای،حرفه آموزش تخصصي
 حالي در کند،مي برآورده را انساني نيازهای بيشتر آموزش عدبُ .کار و آموزش از نداعبارت که
 از فراتر .است کار بازار الزامات و اجتماعي نيازهای گویپاسخ بيشتر اقتصاد يا کار عدبُ در که
 ایحرفه آموزش هایبرنامه و هاطرح که اندگرفته مفروض را اصل اين جديد رويكردهای آن،

 زمال دليل همين به .باشد خاص کار يك با متناسب فقط که شوند طراحي شكلي به توانندنمي
 ها،توانايي شكوفايي تا شوند، طراحي تریگسترده مبنای با و ترآزادانه هابرنامه و هاطرح است

 از يكي .بيانجامد تحصيلي و شغلي تحرك بهبود و شغلي یهافرصت ميدان توسيع به
 در ایحرفه آموزشي هاینظام ريزانبرنامه و گذارانسياست همچنان که ایعمده هایچالش

 عملياتي توانايي هستند، روهروب آن با يافته توسعه کشورهای همانند توسعه حال در یکشورها
 هایارزش و استانداردها زيستيهم و آهنگيهم منحصراً نه و تنيدگي،همدر مفهوم کردن

 همه از بيش ويژهبه کار، دنيای و آموزش نظام ميان جدايي يا شكاف .است شغلي و آموزشي
 آموزش هاینارسايي ترينعمده از يكي اين و خورد.مي چشم به توسعه حال در کشورهای در

  .(0472)نفيسي، کشورهاست اين در ایحرفه

 توانمندی ای،حرفه و فني هایآموزش بخشياثر اصلي هایمالك از يكي کهاين به توجه با
 مفهوم دو حاوی رتعبا اين است، کار بازار نياز مورد انساني نيروی تربيت در هاآموزش اين

 از دسته آن برای انساني نيروی بايد ایحرفه و فني هایآموزش کهاين اول است: اصلي
 کار بازار از ديگر بيان به يا دارند بيشتری اهميت ديگر مشاغل به نسبت که کند تربيت مشاغلي

 از دسته نآ بايد شغلي تربيت در ایحرفه و فني هایآموزش کهاين دوم برخوردارند، بهتری
 .است شاغل سوی از شغلي ثرؤم نقش ايفای ۀالزم که دهد آموزش را هاييمهارت و هادانش
 مبتني درسي و آموزشي ريزیبرنامه بر بايد انساني نيروی تربيت که است اين مشترك اصل
 رکا بازار نياز مورد مشاغل آموزشي، ريزیبرنامه ۀحوز در بايستمي ابتدا ،ترتيب بدين .باشد
 و نگرش دانش، تعيين برای شده شناخته مشاغل سپس و گيرند قرار شناسايي مورد

 به سنجينياز يندفرآ چه هر .شود سپرده درسي ريزیبرنامه متخصصان به شغلي هایمهارت
 از شغلي هایمهارت و نگرش دانش، تعيين منظور به سنجينياز نيز و مشاغل شناسايي منظور
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 کار بازار در آموختگاندانش آمدیکار به توانمي ،باشد برخوردار بيشتری دقت و اعتبار
 موضوعي درسي و آموزشي ريزیبرنامه ۀحوز در سنجينياز انجام .داشت بيشتری اطمينان
 هایآموزش از بيش ایحرفه و فني هایآموزش کهاين به توجه با اما ،است ناپذيراجتناب
 سنجينياز يندآفر از تبعيت ضرورت توانمي ست،ا شغلي خاص هایمهارت به معطوف نظری

 در .دانست نظری هایآموزش ۀحوز از ترقوی ایحرفه و فني هایآموزش ۀحوز در را
 فيزيك و رياضي مفاهيم درك مانند مشترك و پايه هایمهارت عمده طوربه نظری هایآموزش

 و فني هایآموزش اما .ي(ذهن عمدتاً هایمهارت )يعني است درسي ريزانبرنامه نظر وجه
 از ثرأمت بسيار شغلي هایمهارت و دانش حيث از هم و شغل نوع حيث از هم ایحرفه

 .است کار بازار و فناوری تحوالت و تغييرات
 در اهداف تعيين به صنايع مديران که است دريافته خود پژوهش در (0470) پاسبان

 نشان (0470) شيرواني مطالعات از حاصل نتايج .دارند کيدأت ایحرفه و فني آموزش هایبرنامه
 نيروی مينأت برای قرارداد عقد ميان و کار بازار از سنجينياز قبيل از متغيرهايي ميان دهدمي

 کار، بازار در ماهر انساني نيروی مناسب توزيع خصوصي، بخش کارفرمايان با ماهر انساني
 قانوني هایحمايت شغلي، هایفرصت صحيح رسانياطالع آموزشي، فرآيند مستمر بهبود
 نگرش و آموزشي هایدوره کيفي و کمي ارتقاء ای،حرفه و فني مدرك دارندگان از دولت
 دارد وجود معناداری ۀرابط ایحرفه و فني هایآموزش به جوانان جذب و جامعه مثبت

  .(0471 )نيكخو،
 متوسط حد در آموزشي هایبرنامه آموزشي محتوايي مطلوبيت و آموزشي اهداف مطلوبيت

 کشاورزی آموزش اهداف که است کرده مشخص (2114)0هانن مطالعات .است بوده باال به
 سهم دهدمي نشان (0472) طائي پژوهش نتايج .شود تدوين جامعه نيازهای به متناسب بايد

 عالي و ديپلم تحصيلي سطوح سهم و کاهش درصد 3/0 به 8/08از ديپلم زير تحصيلي سطوح
 بودن نامتناسب يدؤم تواندمي نيز پديده اين و است يافته افزايش درصد0/01 به درصد 3 زا

 باشد. کشور کار بازار نيازهای با اهداف عدبُ در ایحرفه و فني آموزش ۀتوسع الگوی

 یهامهارت ارزيابي و آموزشي هایاستاندارد عنوان تحت يپژوهش (2111)2باتومز 
 در آموزشي استاندارد معموالً .داد انجام شغلي مسير بهبود جهت صنعتي ۀشد شناسايي
 توضيح را آموزشي ساختار و دوره طول آن تناسب به و آموزشي محتوای و اهداف خصوص

 ديگر سوی از و سو يك از ایحرفه و فني هایآموزش اصلي محور استانداردها اين .دهدمي
 ایحرفه و فني هایآموزش ميان که داد نشان ايجنت .است متبوع ۀجامع کار بازار با محتوا تطابق

 خود پژوهش در (0474باباخاني) .ندارد وجود تطابقي درسي هایبرنامه محتوای و اهداف با
 اجرا روش و امكانات محتوا، نظر از کاردانش ۀشاخ قوت و ضعف نقاط بررسي عنوان تحت

                                                                                                                   
1. Hanan 

2. Bottoms 
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 نظرات بين الف( :يافت دست يجنتا اين به مسئوالن و مديران ديدگاه از ،سمنان استان در
 تفاوت محتوا نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در کاردانش ۀشاخ مسئوالن و دبيران
 ضعف و قوت نقاط مورد در کاردانش ۀشاخ مسئوالن و دبيران نظرات بين ب( دارد؛ وجود

 ۀشاخ نمسئوال نظرات ميانگين بين ج( ندارد؛ وجود تفاوت اجرا روش نظر از شاخه اين
 آموزشي، محتوای نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود شهرستان کاردانش
 ۀشاخ دبيران نظرات ميانگين بين د( دارد؛ وجود تفاوت اجرا روش و آموزشي امكانات
 آموزشي، محتوای نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود شهرستان کاردانش
 دارد. وجود تفاوت اجرا شرو و آموزشي امكانات

 در توجهي قابل توفيق ایحرفه و فني هایآموزش کرد مشخص (0473) سليمي مطالعات
 )کارآفرين( اشتغاليخود انساني نيروی تربيت و انساني( ۀ)سرماي کار ماهر نيروی پرورش

 با .ندک نقش ايفای انساني ۀسرماي ۀتوسع جهت در ميانبر راه يك عنوان به دتوانمي و داشته
 آموزشي عدبُ به تریجدی توجه نيازمند ای،سرمايه چنين تشكيل در بيشتر توفيقات اين، وجود

 دارد. روش( و )محتوا
 ایحرفه و فني آموزش ۀادار که يافت دست نتيجه اين به خود پژوهش در (0473) معروفي

 ارزيابي و هاآموزش محتوای در را فني هایمهارت و کنند نظر تجديد خود آموزشي ۀبرنام در
 طراحي ۀمرحل همان در اجرا ارزيابي (0473) قائدی مطالعات نتايج طبق .کنند وارد آموزشي

 دست هب خوبي ارزيابي آموزشي دورۀ پايان ارزيابي ۀمرحل در است. کرده کسب خوبي ۀنمر
 در ژهويهب ؛است مواجه مشكالتي با آموزشي ۀدور اين که دهدمي نشان اين و است نيامده
 هابخش ساير به نسبت هاهدف پژوهش و تدريس کيفيت تسهيالت، و امكانات ها،روش موارد

 .است نياورده دستهب بهتری ۀنمر
 از آمده دست به هایداده به توجه با که يافت دست نتيجه اين به پژوهش در (0470) اماني
 ۀدربرگيرند دورهپايان هایآزمون که اندکرده بيان مديران %88 و مربيان % 81  ها،پرسشنامه

 بين مشخص و دارنظام ارتباطي که دريافت (0470) زادهشريعت .است دوره اهداف و محتوا
 و تهران شهر پرورش و آموزش سازمان سطح در کاردانش مهارتي هایآموزش )روش( اجرای

 آموزان،دانش ضایتقا به پاسخگويي و گراييکميت سياست و نيست برقرار کار بازار نيازهای
 و صالحي ،آبادیزين .است رانده حاشيه به را آن و داده قرار ثيرأت تحت شدت به را امر اين

 اقتصادی اجتماعي، فردی، ابعاد کيفيت ارزشيابي عنوان با خود پژوهش در (0471) پرند
 عدبُ رد :يافت دست نتايج اين به ،تهران شهر ایحرفه و فني هایآموزشكده هایهبرونداد
 در خالقيت و نگرش دانش، و التحصيالنفارغ در تحصيلي افت و پيشرفت کيفيت فردی،
 پژوهش کيفيت اجتماعي، عدبُ در و نامطلوب سطح در تحصيل ۀادام و مطلوب نسبتاً سطح

کار و اشتغال کيفيت اقتصادی، عدبُ در و مطلوب نسبتاً سطح در آموزشي -اجتماعي اهداف
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 اهداف ،بنابراين .دارد قرار مطلوب نسبتاً سطح در کارفرما رضايت و طلوبنام سطح در آفريني
 .شد ارزشيابي مطلوب نسبتاً سطح در اجتماعي عدبُ در و نامطلوب سطح در اقتصادی و فردی

 استانداردها، بعضي در چون که رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در (0471) عمادزاده
 تجهيزات به نياز يا مطلب بودن تخصصي مثل داليلي به و است شده گنجانده مهارت چندين
 از يكهيچ در... و کافي فضای نداشتن همچنين و نيست موجود کارگاه آن در که خاص
 .شودنمي تدريس استاندارد محتوای صددرصد هارشته

 تحصيلي ۀرشت به زيادی ۀعالق فراگيران اکثر :داد نشان (0478) خالدی پژوهش هایيافته
 مرتبط فعاليت و تحصيلي ۀرشت در موفقيت برای الزم پتانسيل ديگر، عبارت به .اندداشته دخو

 فراگيران از درصد 8/07 برای است توانسته ،شده ارائه هایآموزش .است داشته وجود آن با
  .کند اشتغال ايجاد کاربي

 و فني اکز)مر غيررسمي هایآموزش کارآيي ،آموزش ۀدور مدت يا زمان به توجه با
 بين ۀمقايس .است باالتر مراتب به رسمي هایآموزش به نسبت شغل ايجاد ایبر ای(حرفه
 شغل ايجاد در بيشتری موفقيت خصوصي مراکز که دهدمي نشان دولتي و خصوصي مراکز
 و فني هایآموزش بين داد: نشان (2112) جانك هوانك توسط پژوهش هایيافته .اندداشته
 محتوای بودن پايين است، معتقد او که طوریهب .ندارد مطابقت صنعت و کار زاربا با ایحرفه
 لوش .است ایحرفه و فني مراکز درسي ۀبرنام مشكالت عنوانهب صنعت، با آموزشي ۀبرنام

 استانداردهای کارگيری به در آموزشي یهادوره ارزشيابي که دريافت خود پژوهش در (2114)
  .کندمي ءايفا سزاييب نقش ایحرفه و فني آموزشي و درسي ۀبرنام ۀتوسع و رشد در ،مهارت

 حل برای سوم جهان کشورهای :کرد عنوان را زير نتايج پژوهشي در (2110) تونتوپاس
 نظام گذشته مانند ،کهآن اول راه دارند: پيش در راه دو تنها خود آموزشي مشكالت و مسائل

 و تدريس هایروش درسي، هایبرنامه در يئجز تيتعديال با کمي، نظر از را خود آموزشي
 همچنان را آموزشي ۀپرهزين هایسياست و کار بازار نهادی ساخت ولي دهند، توسعه هاآزمون
 فكری تسلط نهايت در و نابرابری فقر، کاری،بي ۀادام و تشديد موجب خود اين و کنند حفظ
  .شد خواهد آنها بر کشورها ديگر

 است آن ،رسدمي نظر به مطلوب وسعهت حال در کشورهای برای وی ظرن به هک يدوم راه
 آموزشي امكانات تقاضای و عرضه شرايط در تصرف و دخل با را خود آموزشي نظام کل که

 .کنند اصالح کشور واقعي ایهخواسته و نيازها با مطابق درسي هایبرنامه کارگيری هب با فني،
 به دانشجويان تعداد افزايش و هادانشگاه گسترش و رشد هک ساخت نشان خاطر بايد ،بنابراين
 نيست. کشور ۀتوسع شاخص و مالك تنهايي

 فني هایآموزش تناسب ضرورت بررسي حاضر، پژوهش هدف شد گفته آنچه به توجه با
 پژوهش هایسؤال .است سنندج شهرستان کارآموزان درسي ۀبرنام عناصر با ایحرفه و

 :از نداعبارت
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 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به اهداف بعد با ایحرفه و فني هایوزشآم بين .0

 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به محتوا بعد با ایحرفه و فني هایآموزش ينب .2

 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به هاروش بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين .4

 دارد؟ وجود تناسب يزانم چه به ارزشيابي بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين .3

 شناسیروش

 ديدگاه از ،درسي ۀبرنام عناصر با ایحرفه و فني هایآموزش تناسب ضرورت ،پژوهش اين در
 از توصيفي پژوهش بنابراين، .است گرفته قرار بررسي مورد ایحرفه و فني سازمان آموزانکار
 ایحرفه و فني سازمان پسر کارآموزان ۀکلي را پژوهش اين آماری ۀجامع .است پيمايشي نوع

 برای .بودند تن 0871 حدود آماری ۀجامع کل .اندداده تشكيل 0400 سال بهار در سنندج
 اين در نياز مورد هاینمونه تعداد .است دهش استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعيين

 ست.ا دهش محاسبه نفر q، 433 و p نسبت برآورد و مقدماتي ۀمطالع ساسا بر پژوهش
 ۀمطالع يك با ،ابتدا در .است ساخته پژوهشگر ۀپرسشنام ،پژوهش اين در گيریاندازه ابزار
 در مهم عوامل مورد در کارآموزان از تعدادی و کارشناسان نظر ،الؤس چند طرح و اکتشافي
 ۀپرسشنام االتؤس آنها بررسي از پس و آوریجمع کار بازار نيازهای و درسي ۀبرنام عناصر
 ليكرت ایدرجه پنج طيف اساس بر و سؤال 31 تعداد به پژوهش هایهدف با متناسب نهايي

 با مشورت طريق از پرسشنامه روايي .است دهش ريزیطرح مطلوب و موجود وضعيت دو در
 آزمايشي اجرای نتايج از استفاده با يكبار پرسشنامه پايايي .است رسيده تاًييد به نظرانصاحب

 پس و محاسبه کرونباخ آلفای ضريب و بررسي دسترس، در اعضای از نت 24 حداقل روی بر
 .است هشد تدوين نهايي ابزار (00/1) قبول قابل ضريب آمدن دست به از
 
 

 پرسشنامه پایایی ضرایب .1 شمارۀ جدول

 پایایی ضریب هالفهؤم
 %04 اهداف
 %01 محتوا
 %00 روش

 %08 ارزشيابي
 

 گرفته صورت استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در وهشيپژ هایداده تحليل و تجزيه
 از استنباطي آمار سطح در و معيار انحراف و ميانگين فراواني، از توصيفي سطح در .است

 است. شده استفاده فريدمن آزمون و هتلينگ t ره،متغي تك t آزمون
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 هایافته
 :دهدمي نشان خوبيهب را حاضر پژوهش ۀپرسشنام توصيفي هایيافته ،2ۀشمار جدول

 ميانگين االتؤس
 ميانگين

 رتبه
 انحراف
 معيار

 20/0 31/8 21/4 کار بازار هاینياز با آموزشي اهداف تناسب
 زندگي نيازهای با اهداف روشني و صراحت دقت، تناسب

 فراگيران واقعي
04/4 47/1 28/0 

 21/0 40/0 77/2 مادی امكانات و شرايط به توجه با اهداف تناسب
 اجتماعي و فرهنگي هایويژگي با آموزشي اهداف تناسب

 فراگيران
00/4 28/1 01/0 

 شخصي تمايالت و هارغبت با آموزشي اهداف تناسب
 فراگيران

00/4 34/1 01/0 

 20/0 00/0 00/2 درسي مواد اهداف ساير با آموزشي اهداف تناسب
 27/0 34/0 77/2 مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب

 22/0 42/0 81/2 جهاني تحوالت با آموزشي اهداف تناسب
 08/0 10/0 41/2 ملي تحوالت با آموزشي اهداف تناسب

 01/0 42/0 18/2 تكنولوژی و علمي تغييرات با آموزشي اهداف تناسب
 42/0 20/0 70/2 فراگيران عقالني رشد سطح با آموزشي اهداف تناسب

 فریدمن آزمون نتایج
 
 
 
 
 

 اهداف تناسب "به مربوط هاپاسخ ۀنمر ميانگين ترينبيش دهدمي نشان 2 جدول هایافتهي
 با اهداف تناسب "به مربوط ميانگين ترينکم و 21/4 ميانگين با کار بازار هاینياز با آموزشي

 تناسب و مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب مادی، امكانات و شرايط به توجه
 ميانگين ۀمقايس منظور به فريدمن آزمون اجرای .است بوده جهاني تحوالت با آموزشي اهداف

 از حاصل یهايافته اساس بر .است پژوهش هایلفهؤم به مربوط هایالؤس از يك هر ۀرتب

n 

400 

 خی دو

002/07 

df 

01 

 سطح معناداری

10/1 
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 هایسؤال ۀرتب ميانگين بين ،بنابراين .است بوده دارمعني P ≤ / 05 سطح در فريدمن ۀآمار
  .دارد وجود تفاوت اهداف به مربوط

 
 محتوا به مربوط هایسؤال معيار انحراف و ميانگين توزیع .6 شمارۀ جدول

 ميانگين االتؤس
 ميانگين

 رتبه
 انحراف
 معيار

 شده ارائه هایآموزش سودمندی ميزان با محتوا تناسب
 فعاليت برای

01/4 02/8 00/0 

 21/0 33/8 11/4 فراگيران اجتماعي هایمهارت تقويت با محتوا تناسب
 21/0 02/8 77/2 خرد( محلي)سطح ۀجامع نيازهای با محتوا تناسب

 20/0 82/1 01/4 کالن( ملي)سطح نيازهای با محتوا تناسب
 01/0 48/8 00/4 فراگيران اجتماعي و فرهنگي هایويژگي با آموزشي اهداف تناسب

 20/0 00/8 00/2 فراگيران شغلي نيازهای با محتوا تناسب
 28/0 11/1 70/2 فراگيران رشد هایويژگي و مقتضيات با محتوا سبتنا

 24/0 18/7 01/4 مشكل به آسان از محتوا سازماندهي تناسب
 28/0 27/8 01/4 کارگاهي و عملي هایفعاليت با محتوا تناسب

 01/0 10/8 00/2 درسي مطالب سرئو با شده آماده محتوای تناسب
 07/0 04/7 44/4 آموزشي فاهدا با درسي یمحتوا تناسب

 فریدمن آزمون نتایج
 
 
 
 

 
 درسوي  یمحتووا  تناسب به هاپاسخ ۀنمر ميانگين ترينبيش دهدمي نشان 4جدول هایيافته

ويژگوي  و مقتضويات  با محتوا تناسب به ميانگين ترينکم و 44/4 ميانگين با آموزشي اهداف با
 P ≤ /05 سوطح  در فريودمن  ۀآموار  یهوا فتهيا اساس بر .است بوده مربوط فراگيران رشد های
 .دارد وجود تفاوت محتوا به مربوط هایسؤال ۀرتب ميانگين بين ،بنابراين .است بوده ردامعني
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 آموزش روش به مربوط هایسؤال معيار انحراف و ميانگين توزیع .0 جدول

 معيار انحراف رتبه ميانگين ميانگين االتؤس
 23/0 00/0 22/4 جامعه رهنگيف ینيازها با هاروش تناسب
 04/0 14/0 10/4 جامعه نياز مورد شغلي هایتوانمندی با هاروش تناسب
 22/0 07/3 02/4 يادگيری -ياددهي فرآيند با هاروش تناسب
 27/0 21/0 22/4 مربي مديريتي هایشيوه با هاروش تناسب
 21/0 07/3 00/4 آموزشي ارزشيابي هایشيوه با هاروش تناسب
 20/0 02/3 00/2 تسهيالت و مالي امكانات با هاروش تناسب
 27/0 48/0 02/4 کارآموزان هایويژگي با هاروش تناسب
 07/0 70/3 02/4 درسي ۀبرنام یمحتوا با هاروش تناسب
 23/0 10/0 24/4 درسي ۀبرنام هایهدف با هاروش تناسب

 فریدمن آزمون نتایج
 
 
 
 

 
 بوا  روش تناسوب  بوه  هوا پاسوخ  ۀنمور  ميوانگين  تورين بيش دهدمي نشان 3 جدول هایيافته
 تسوهيالت و موالي  امكانوات  بوا  هوا روش تناسوب  به ميانگين ترينکم و جامعه فرهنگي نيازهای
 .اسوت  هبوود  دارمعنوي  P ≤ /05 سطح در فريدمن ۀآمار هایيافته اساس بر .است بوده مربوط

 دارد. وجود تفاوت روش به مربوط یهاسؤال ۀرتب ميانگين بين ،بنابراين
  

 ارزشيابی به مربوط هایسؤال معيار انحراف و ميانگين توزیع .4 شمارۀ جدول

 ميانگين سواالت
 ميانگين

 رتبه
 انحراف
 معيار

 21/0 30/4 01/4 جامعه واقعي نيازهای با ارزشيابي یهاشيوه تناسب
 20/0 01/0 10/4 آموزانکار عملي هایمهارت با ارزشيابي یهاشيوه تناسب
 42/0 33/4 12/4 موجود مالي امكانات و تجهيزات با ارزشيابي یهاشيوه تناسب

 00/0 41/4 08/2 آموزشي فعاليت محتوای با ارزشيابي هایشيوه تناسب
 08/0 11/4 00/4 کارآموزان فردی ويژگي با ارزشيابي هایشيوه تناسب

 07/0 10/4 11/4 درسي ۀبرنام فاهدا با بيارزشيا هایشيوه تناسب
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 فریدمن آزمون نتایج
 
 
 
 

 
 هایهشيو تناسب به هاپاسخ ۀنمر ميانگين ترينبيش دهدمي نشان 0 جدول هایيافته
 با ارزشيابي هایهشيو تناسب به ميانگين ترينکم و موزانآکار فردی هایويژگي با ارزشيابي
 P سطح در ريدمنف ۀآمار هایيافته اساس بر .است بوده مربوط آموزشي هایفعاليت محتوای

 تفاوت ارزشيابي به مربوط هایسؤال ۀرتب ميانگين بين ،بنابراين .است هنبود دارمعني 05/ ≥
  .ندارد وجود

 
 اهداف بعد با ایحرفه و فنی هایآموزش تناسب ۀنمر ميانگين ۀمقایس .3 شمارۀ جدول

 T معيار خطای معيار انحراف Min هالفهؤم

 01/0 104/1 822/1 00/4 اهداف
 
 درصد 0 خطای سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،1جدول هایيافته اساس بر

 متوسط سطح در و اهداف بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين ،بنابراين .است ترکوچك
 .دارد وجود تناسب

 
 محتوا بعد با ایحرفه و فنی یهاآموزش تناسب ۀنمر ميانگين ۀمقایس .3 شمارۀ جدول

 T معيار خطای معيار انحراف Min هالفهؤم

 71/0 103/1 800/1 17/4 محتوا
 
 0 خطای سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،8 جدول هایيافته اساس بر

 متوسط سطح در محتوا بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين ،بنابراين .است تربزرگ درصد
 .دارد وجود تناسب

 
 روش بعد با ایحرفه و فنی هایآموزش تناسب ۀنمر ميانگين ۀمقایس .3 شمارۀ جدول

 t معيار خطای معيار انحراف Min هالفهؤم

 01/2 103/1 700/1 03/4 روش
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 0 خطای سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،7 جدول هایيافته اساس بر
 متوسط از بيش روش، بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين ،ابراينبن .است تربزرگ درصد
 .دارد وجود تناسب

 
 ارزشيابی بعد با ایحرفه و فنی هایآموزش تناسب ۀنمر ميانگين ۀمقایس .3 شمارۀ جدول

 t معيار خطای معيار انحراف Min هالفهؤم

 03/0 100/1 721/1 12/4 ارزشيابي

 
 0 خطای سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،0 جدول هایيافته اساس بر

 سطح در ارزشيابي بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين ،بنابراين .است ترکوچك درصد
 .دارد وجود تناسب متوسط

 گيرینتيجه و بحث

 غيرماهر نيروهای حضور يا و ماهر انساني نيروی کمبود ما کشور مشكل تريناساسي از يكي
 هم از پيشرفت نظر از را دنيا کشورهای امروز آنچه .است صنعت گوناگون هایهعرص در

 هایبرنامه کنندمي تالش کشورها اکثر .است انساني هایسرمايه داشتن ،سازدمي متفاوت
 و نوين تكنولوژی تقويت ضمن بتوانند که سازند مدون ایگونهبه را خود آموزشي

 قدرت آن همراه و آورند فراهم را مناسب اشتغال رايطش انساني، نيروی در گذاریرمايهس
 اين به پاسخگويي هایراه از يكي .دهند افزايش جهاني بازارهای در را خود محصوالت رقابت
 جامعه نيازهای با آن ساختن هماهنگ و ایحرفه و فني هایآموزش به بخشيکيفيت نيازها،
 ساختار، اهداف، از پيوستههمهب ایهمجموع غيررسمي ایحرفه و فني آموزش نظام .است

 تكامل در که است کشور غيررسمي ایحرفه و فني آموزش منابع و مديريت روش، محتوا،
 .دشومي ارائه رسمي، آموزش نظام

 عمومي آموزش نظام آن اول بخش و است کشور آموزش نظام کل از سوم بخش ،نظام اين
 تولّي به عالي آموزش نظام دوم بخش و است پرورش و آموزش وزارت تولّي به

 بخش الخرهاب و است غيردولتي بخش همكاری با فناوری و اتپژوهش علوم، هایخانهوزارت
 با کشور ایحرفه و فني آموزش سازمان تولّي به مدتکوتاه و غيررسمي آموزش نظام سوم

 و فني هایآموزش تناسب به که پژوهش اول الؤس نتيجۀ .ستهادستگاه ساير همكاری
 بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين که دهدمي نشان ،پرداختمي اهداف بعد با ایحرفه

 پاسبان (،0470) شيرواني هایيافته با هايافته اين .دارد وجود تناسب متوسط سطح در اهداف
 (2111) تومز با و (0472) طائي اتپژوهش با و همسو (2114) هنان و (0471نيكخو) (،0470)
  .است هبود همسونا
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 بازار نيازهای مورد در کافي اطالعات از برخورداری به توانمي بودن همسو داليل جمله از
 تناسب و اهداف بودن فهم قابل محلي، ۀجامع و کارآموزان نيازهای با اهداف تناسب کار،

 عمجمو ایحرفه و فني هایآموزش .کرد اشاره افراد شخصي تمايالت و هارغبت با اهداف
 ايجاد و دانش کسب برای الزم شرايط ايجاد آن هدف و است عملي و علمي هایآموزش
 تنيدگيدرهم و است مهارت ءارتقا و شغل احراز منظور به کارآموزان مهارت پرورش و نگرش

 عبارتي به .است اقتصادی نظام هر مهم هایويژگي از يكي اشتغال و آموزش ساختارهای
 همزمان اجتماعي و اقتصادی هایريزیبرنامه در همواره آموزش و ارک ارگانيك ارتباط ديگر،

 که باشد داشته اقتصادی توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر و است بوده نظر در يكديگر با
 توانمي را بودن ناهمسو داليل جمله از .است فراگير با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع ترينعالي

 عدم و مالي امكانات و بودجه با اهداف تناسب عدم اهداف، بينيشپي اهداف، توالي ننبود در
 نبودن هنگام به و اهداف تدوين در علمي روح نداشتن فراگيران، عقلي رشد سطح با تناسب

 آموزشي هایدوره آموزشي هایهدف يا گزينيهدف ،بنابراين .دانست ديگر سوی از آن
 زايياشتغال منظور به هاهدف و گيرد انجام علمي و دقيق طورهب بايد ایحرفه و فني سازمان
 شوند. طراحي جامعه واقعي هاینياز به توجه با ،ديدگانآموزش

 متنوع ،فراگيران به آموزشي مهارت بر تمرکز در ایحرفه و فني آموزشي هایدوره محتوای
 است مبتني ،جامعه واقعي هاینياز با مرتبط و آموزشي مراکز در ثرؤم آموزش .است مختلف و
 .باشد شده تدوين و تهيه کار بازار با منطبق مهارت و دانش انتقال به که درسي و محتوا بر
 احراز برای ساختن آماده و کارآموزان تعليم -0 :است اساسي نقش سه دارای آموزشي حتوایم

 درك رد آنان ساختن قادر و شاغلين مهارت و دانش بهبود -2 ؛جامعه در وظيفه ايفای و شغل
 و آموزشي هایبرنامه اجرای به کمك و پشتيباني -4 زندگي؛ در آنها ارزش و علوم اهميت

  .شود برآورده آموزشي هایهدف که سويي به هابرنامه اين دادن سوق
 مقدار توانمي است، کردن لمس و شنيدن ديدن، قابل آموزشي مواد و محتوا کهاين به نظر

 انتخاب کارآموزان هوش و درك قابليت با متناسب و نظر وردم آموزش برای را آن ميزان و
  .کرد

 چه به محتوا بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين که بود اين بر مبني پژوهش دوم ؤالس
 بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين که داد نشان پژوهش نتايج دارد؟ وجود تناسب يزانم

 د.دار وجود تناسب متوسط سطح در اهداف
 نيكخو (،0470شيرواني) (،0473سليمي) (،0474باباخاني) هایيافته با حاضر پژوهش نتايج

 (،0471عمادزاده) (،0473معروفي) هایيافته با و است بوده همسو (2110) پرايس و (0471)
 از: نداعبارت بودن همسو داليل جمله از .است ناهمسو (2111)باتومز و (2112هوانكجانك)

 نبودن همسو داليل از و ؛بعدی هایيادگيری و تجربيات استعداد، عاليق، با امحتو تناسب
 عدم ،(محتوا انسجام و محتوا تعادل)درسي ۀبرنام هایقانونمندی با تناسب عدم :تواندمي محتوا
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 شده هئارا آموزش کاربرد قابليت عدم و فرهنگ و هاآلايده نظير اجتماعي هایارزش با تناسب
 .اشدب جامعه در

 بر .کرد بررسي را روش بعد با ایحرفه و فني هایآموزش تناسب پژوهش سوم سؤال
 متوسط سطح از بيش روش بعد با ایحرفه و فني هایآموزش ميان پژوهش هایيافته اساس
 هایيافته با و همسو (0474باباخاني) هایيافته با حاضر پژوهش نتايج .دارد وجود تناسب

 به منجر که است آموزشي ثر،ؤم آموزش شك بدون .است نبوده وهمس (2110تونتوپاس)
 کسب مهارت کمك با بتواند ديده آموزش فرد کهطوریهب شود. اجتماعي و اقتصادی فعاليت
 وسيعي ۀدامن مهم اين انجام .شود جذب اشتغال موجود بازار توسط يا کند اشتغال ايجاد نموده،

 و هاروش تدوين جامعه، نياز مورد آموزشي هایدوره طراحي از اعم سازماني هایفعاليت از
 نظام ايجاد آموزش، اجرای انساني و مالي منابع تأمين ها،آموزش اين نياز مورد استانداردهای

 تعريف مهارت برای الزم اقتصادی و اجتماعي اعتبار ايجاد کارآموز، داشتنگه و ثرجذبؤم
 تشكيل بزرگساالن و جوانان را کارآموزی هایدوره مخاطبين اکثر .گيردمي بر در را .و.. شده
 سازگاری بزرگساالن يادگيری اصول با بايد دوره اين اجرای و ريزیبرنامه ،نابراينب .دهندمي

 ها،روش از استفاده و است مدتکوتاه عموماً کارآموزی هایدوره چون .باشد داشته کامل
 بر شاغل بزرگساالن ساختن فائق خدمت در بايد هادوره اين در آموزشي امكانات و هارسانه
 تناسب توانمي پژوهش، بودن همسو داليل جمله از .باشد شغلي بالندگي و توسعه موانع
 هایبرنامه محتوای و هدف با روش تناسب کارگاهي، امكانات هب توجه با آموزشي روش

 .برد نام را فراگيران كدر پذيریانعطاف و بودن عقالني سطح به توجه با روش تناسب درسي،
 هایتفاوت به توجه آموزشي، يندفرآ بودن محورفراگير به توانمي پژوهشي ۀيافت اين تبيين در

 هادوره با متناسب آموزشي امكانات و آموزشي ارزشيابي ۀشيو به توجه فراگيران، شخصي
 ارزشيابي بعد با ایحرفه و فني هایآموزش تناسب به که پژوهش چهارم سؤال .کرد اشاره

 متوسط سطح در ارزشيابي بعد با ایحرفه و فني هایآموزش بين که دهدمي نشان ،پرداختمي
 حد در ایحرفه و فني هایآموزش مرکز هایارزيابي ديگر، عبارت به .دارد وجود تناسب

 و (0470اماني) (،0470شيرواني) هایيافته با پژوهش اين هایيافته .بود معمولي
  .است بوده همسو (0478)خالدی

 .گيرندمي قرار استفاده مورد آموزشي هایدوره ارزشيابي برای مختلفي رويكردهای امروزه
 صحيح ريزیبرنامه مستلزم آموزشي فعاليت هر مانند نيز ایحرفه و فني آموزش ،اساس اين بر
 آموزشي نيازهای دیبناولويت و )شناسايي آموزشي ريزیبرنامه اگر ،عبارتي به .است اصولي و
 بازده تواندمي ،شود انجام و ريزیطرح کار بازار نياز حسب بر درستي هب ها(ارزشيابي و

 و جامع ارزشيابي سيستم يك اجرای و ايجاد کهطوریهب ؛باشد داشته يتوجه قابل اقتصادی
 که جا هر و است آموزشي ۀبرنام يك هایبخش ترينضروری از آموزشي، هایدوره از کامل
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 مفاهيم اساس، اين بر .اندنبوده برخوردار الزم کيفيت از هابرنامه است، نشده توجه مهم اين به
  .دارد مستقيم ۀرابط ارزشيابي با کيفيت .است برخوردار زيادی اهميت از کيفيت

 :هایحالت از يك هر با موجود وضعيت تطابق ميزان از است عبارت آموزشي نظام کيفيت
 نظام کيفيت .انتظارات و هدف رسالت، -2 ؛شده( تعيين قبل از )معيارهايي ردهااستاندا -0

 مورد هاپيامد و هاهبرونداد محصول، فرآيند، ،دروندادها کيفيت حسب بر معموالً را آموزشي
 با ارزشيابي هایشيوه تناسب به توانمي يافته اين همسويي داليل از .دهندمي قرار ارزيابي

 تناسب و درسي هایبرنامه اهداف با ارزشيابي ۀشيو تناسب تدريس، هایروش به توجه
 ایسليقه که کرد بيان توانمي ديگر نگاهي از .دانست آموزشي ۀدور زمان مدت با ارزشيابي
 با ارزشيابي تناسب عدم ارزشيابي، هایشيوه انواع از غيرصحيح ۀاستفاد کردن، ارزيابي

 در و نبودن الايده علت فردی هایويژگي با ارزشيابي تناسب عدم و مالي امكانات و تجهيزات
 متعدد، هایارزشيابي انجام است. کار بازار نياز با ارزشيابي هایشيوه تناسب بودن متوسط حد

 ۀتوسع وضعيت شناخت منظور به باتجربه و مجرب پژوهشگران توسط جديد و دقيق
  .صحيح ريزیبرنامه به کمك برای ای،حرفه و فني هایآموزش

 برای ديگر، عبارت هب. است ضروری امر يك مسئولين توسط درسي و آموزشي برنامۀ
 آموزشي هایبرنامه ثيرأت تحت را جوانان که حالي در ایحرفه و فني سازمان آموزشي مراکز
 آينده نياز مورد هایمهارت يادگيری برای را آنها و دهندمي قرار کشاورزی و خدماتي فني،

 هایبرنامه بخشياثر ميزان ۀباردر مستمر هایارزشيابي انجام با تا دارد ضرورت ،کنندمي دهآما
 هایبرنامه که آنجا از .کند کمك آن بهبود به و قضاوت ایحرفه و فني سازمان آموزشي
 و بوده رسمي طرفي از و هستند مدتبلند يهايدوره ،عالي هایآموزش و عمومي هایآموزش

 و زياد زمان به آنها در تحول و تغيير گونه هر برای دارند، قرار معيني وبچارچ در
 ای،حرفه و فني هایآموزش که آنجايي از اما .بود خواهد احتياج مدتبلند هایريزیبرنامه

 در توانمي راحتي هب هستند رسميغير و مدتکوتاه باال، بسيار موضوعي تنوع با هاييآموزش
 کاربردی مراکز در موجود نيازهای با را آنها و آورد وجود به تغيير آنها رسيد ريزیبرنامه

 صنايع و ایحرفه و فني هایآموزش ميان تنگاتنگ ارتباط با ديگر طرف از .کرد هماهنگ
 استراتژی، تعيين درسي، ۀبرنام عناصر و مربوطه هایدوره آموزشي ريزیبرنامه مراحل مرتبط،
 در مهمي نقش امر اين و پذيرد انجام طرف دو سوی از تواندمي زشيآمو هایسياست تعيين
 .داشت خواهد ديدهآموزش افراد و ماهر کار نيروی به جامعه و صنايع نياز سازیهمسو
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