
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

١

بررسی توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي کشور با مشارکت ذینفعان

(نویسنده مسئول)عظیمه شاپوري 

چکیده:
بررسی ارتباط آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهاي بـازار کـار از نظـر مـدیران صـنایع      

آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصـلی  (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و 
آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهـاي مـورد نیـاز    

انگین، انحـراف اسـتاندارد، و درصـد و همچنـین از آمـار      در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میمدیران صنایع در بازار بوده است.
تک نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤاالت تحقیق استفاده شده است. همچنین جمـع آوري اطالعـات از   Tاستنباطی همچون آزمون 

تانهاي فنـی و  دانش فارغ التحصـیالن هنرسـ  ) 1:به طور کلی، نتایج بدست آمدهساخته صورت گرفته است.طریق پرسشنامۀ محقق
مهـارت فـارغ   ) 2حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق در حد متوسـط مـی باشـد.   

شـهر تهـران   التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در منـاطق 
شـهر  10و 9مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانـه هـا و مؤسسـات مـرتبط در منـاطق      ) 3د.در حد متوسط می باش

مـدیران صـنایع، میـزان قابلیـت     ) 4فه اي رسمی، شناخت کمـی دارنـد.  تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حر
فتهاي فناوري کـم  می (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرمهارتهاي آموزشی فارغ التحصیالن مراکز فنی و حرفه اي رس

شـهر تهـران،   10و 9مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانـه هـا و مؤسسـات مـرتبط در منـاطق      ) 5برآورد می کنند.
تکنیک) در فناوري اطالعـات و ازتباطـات   مهارت داشتن فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي (رشته هاي الکترونیک و الکترو

(ICT).را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهاي بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند

فنی و حرفه اي ، آموزش ، صنایع ، کار ، بازارکلید واژگان :
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Evaluation of technical training and professional development of the country
through participationAbstract

Shapooran (Author)

Evaluate the relationship between formal vocational training (electronics, Electro) the labor market
needs of industry managers (managers of the middle class, including technical managers,
production and education) plant and related institutions, as the main purpose of this study is that it
to determine the relationship between formal vocational training (electronics and electronic) with
the knowledge and skills needed by industry leaders in the market. In this study, descriptive
statistics such as mean, standard deviation, and percent and inferential statistics including sample
T-test, is used to answer the research questions. The data collection was conducted through
questionnaires. In general, the results obtained: ١) knowledge of graduates of vocational schools
official (electronics and Electronic) in terms of industry leaders in the area is moderate ٠.٢) formal
technical and vocational skills vocational graduates ( electronics and electronic) in terms of
industry leaders in the areas of Tehran is moderate ٠.٣) industrial managers (technical managers,
production and education) plant and related institutions in areas ٩ and ١٠ in Tehran, toward
educational programs formal technical and vocational education centers, have little understanding
٠.٤) industrial managers, the level of skills of graduates of technical and vocational education
official (electronics and electronic) with advances in technology are underestimating ٠.٥)
industrial managers ( technical managers, production and education) plant and related institutions
in areas ٩ and ١٠ in Tehran, the skills of graduates of vocational schools (electronics and
electronic) in association information technology (ICT) to adapt the knowledge and skills they are
much more specialized needs of the labor market have been estimated.

Keywords: vocational, education, industry, labor, market
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:مقدمه

تکنولوژيکاربردبهروزافزونوابستگینیزومنابعکارگیريبهوفنیدانشترکیبوهماهنگیبااقتصادي،توسعهورشدتاریخ
بهبستگیزیاديحدودتاوبودهمتفاوتهموارهجوامعوشرکتهاسازمانها،درفنیدانشوتکنولوژيازاستفاده. استبودههمراه

یکعملکرد) توسعهومدیریتالهی،سبحان. (استداشتهاجتماعیوفرهنگیعواملوانسانیمنابعخالقايمهارتهوجدیت
درآنازبتواندسازمانوباشندداشتهوجودآندرکیفیتباوذیصالحنیروهاییکهباشدمناسبومطلوبتواندمیوقتیسازمان
رقابتبازاردرحیاتادامۀبرايامروزه. هستندانسانهاتکنولوژيوماشینبرندةپیشنیرويواقعدر.کنداستفادهشغلترینمناسب

وکوتاهتربسیاررایادگیريفرصتکهاستاياندازهبهرشدسرعتکهچرانیست،کافیفنیدانشوتکنولوژيازاستفادهفقط
ازرقابت،برايتکنولوژيوفنیدانشتولیدلذا. استکردهتریچیدهپرقابتبرايراتکنولوژيازروزبهوموقعبهاستفادةدرنتیجه،

دروکیفیتباومستعدانسانیمنابعبافقطکاراین.شودمیمحسوبجامعهوشرکتسازمان،هرحیاتادامۀبراياساسیعوامل
هايسرمایهیعنی(مهارتودانشباسانیاننیرويسازمان،یکاساسیثروتلذا. استعملیالزمومناسبابزارداشتناختیار
حتیواذعانموردکهکشوراجتماعیواقتصاديتوسعهدرايحرفهوفنیآموزشکلیدينقشرغمعلی.استسازمانآن) فکري
نظاملیاصسؤالوجامعهانتظاراتبهگوئیپاسخلحاظازپرهزینههايآموزشاین. استصاحبنظرانوسیاستمداراناغلبتاکید

اززیاديبسیارهايخسارتهرسالهزیرا. نداردقراردفاعقابلموقعیتدر) ?میزان؟چهبهوکیفیتیچهباآموزشیچه(= آموزشی
حرفهوفنیآموزشبهنادرستنگرشدرریشهوضعیتاینکهدارد،تداومرشدبهرورونداینولیآیدمیواردکشوربهبابتاین
سپردهفراموشیدستبههاآموزشاینبودنتعاملیصورت،هربهکهاستاینايحرفهوفنیآموزشمعضلبروزعلت. دارداي

آموزشیمقاماتتوسطتنهاآموزشیتصمیمات. بینندمیآموزشیصرفاًايپدیدهراآناي،حرفهوفنیآموزشمجریان. استشده
)186صفحۀ،1381ملکی،. (شودمیاتخاذذینفعهايطرفظرنوشغلینیازهايازکافیاطالعبدوناغلبو

اصلیسؤاالتبهنیزاساسهمینبرویابدمیتحققطلبیتوسعهروحیهیاوموجودامکاناتعادت،تکلیف،انجامحکمبهآموزش
میانکهاستشغلیوآموزشیتوأمانوجهدودارايايحرفهوفنیآموزشاما. شودمیدادهپاسخايحرفهوفنیآموزشنظام
عملدرتواندمیخوداصالحیمکانیسموبازخوردياطالعاتازاستفادهقابلیتمزیتلذا. استبرقرارتعاملبالقوهصورتبهآنها

هايرشته.استفراهمهزینهانجاموگیريتصمیمدرمشارکتزمینهنظامندايحرفهوفنیآموزشدر. باشدداشتهوجود
مجريدستگاهاي(آموزشیهايطرفعواملوتعاملنتیجهاز…واشتغالمحلگیرنده،آموزشتعدادآموزشی،موادشی،آموز

لذا.شودمیتعیین) …وکارفرمایاناولیا،کارآموزان،آموزش،محصولازبرداربهرهدستگاههاي(شغلیهايطرفو) آموزش
ازايحرفهوفنیدیدگانآموزشتوانمندیهايودانشناهماهنگیوشودمیرفعمانزطولدرتدریجبهآموزشاشکاالتونواقص
وفنیآموزشدیدنتعاملیدالیلاینبه. دادخواهدرخترکممتقاضیانخواستهبازمانییامکانینظرازوکیفیوکمیلحاظ
.بودخواهدهاآموزشایناصالحايبرقدمتریناساسیآن،بیشترهرچهتحققامکانکردنفراهموايحرفه

:مسئلهبیان

کشورکاربازاردرموجهینمودکهايمالحظهقابلشغلیپایگاهوجایگاهبهايحرفهوفنیهنرجویانکهرسدمینظربهچنین
مناسبیاهمیتوبهاایرانکاربازاردرشده،نیروهااینتجهیزصرفکهسرشاريهايهزینهرغمبهو. اندنیافتهدستباشد،داتشه
اجتماعیواقتصاديهايپیشرفتبهترسریعتوانمینیروهاگونهاینتربیتوتجهیزطریقازکه،حالیدراست،نشدهدادهبدان
:ستابرخوردارزیرشرحبهقابلیتهاییومزیتازعالیهايآموزشباقیاسدراي،حرفهوفنیهايآموزشچون. رسیدنظرمورد

تجهیزاتفرآیندکمتراقتصاديبريهزینه) الف
اقتصاديترسریعبازدهی) ب
هاحرفهوهامهارتبهکاربازارآنیوفورياحتیاجاتونیازهاترسریعارضاءودهیپاسخ) ج
تکنولوژيتغییراتباانطباققابلیتوپذیريانعطاف) د

شغلیجامعهپائینسطوحوباالسطوحانسانینیرويبینارتباطیحلقهکنندهتکمیلمنبعتنها) هـ
…وبگیريحقوقومزدهاينظامبهکمتروابستگینتیجهدروآفرینیکاروشغلیخوداتکاییهايزمینهبودنباال) و
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مالیتنگناهايدچارکههاآنخصوصبهرشدحالدرجوامعازبسیاريدرامروزهکهاستارزندههايویژگیهمینخاطربهشاید
شود،ايحرفهوفنیهايآموزشبهانسانیمنابعگرایشوآوريرويمشوقکههاییانگیزهایجادهستند،شدیدتري،ايسرمایهو

کادرهايکمبودازناشیهايبحرانبرغلبهراهترینمطمئنواشتغالوآموزشتوأمهايسیاستهايدلمشغولیترینکانونیبه
)24صفحهمتوسلی،. (استشدهتبدیلکارنیرويمازادگیريشکلدهپدیوماهر

با) الکتروتکنیکوالکترونیکهايرشته(رسمیايحرفهوفنیآموزشهايارتباطبررسیاست،آندنبالبهتحقیقاینآنچه
عینیمشاهدةدلیلبهتولیدي،مؤسساتوهاکارخانهآموزشوفنیتولید،مدیراندیدگاهتحقیقایندر. باشدمیکاربازارنیازهاي

بهتوجهباصنایع،درنیازموردمهارتودانشمیزانازبودنمطلعهمچنینوهارشتهاینالتحصیالنفارغمهارتودانشعملیو
.استگرفتهقرارپژوهشوبررسیموردتکنولوژي،تغییرات

پژوهشضرورتواهمیت

جوامعاقتصاديواجتماعیفرهنگی،علمی،فلسفی،بنیانهايکهسومهزارهدرصنعتوتکنولوژيمتغیرونوینانتقالمسیردر
باجوامعدهند،میتجلیخوددررامدرنیسمپستدورةهايویژگیعمالًبشريجوامعوشدخواهدعمیقدگرگونیهايدچار

نقشجدیدشرایطباجوامعمجدداعتدالوهماهنگیباق،انطدرتواندمیآموزشینظام.شدخواهندمواجهمتعدديهايچالش
آندرکهاستشرایطیکردنفراهمآموزشی،نظاماساسیبسیاررسالتمهم،مقوالتازیکیرهگذرایندر. نمایدایفارامهمی

فردامشاغلبازاروصنعتدنیايشرایطونیازهابامتناسبکلیديهايقابلیتوتوانائیهامهارتها،ازبتوانندتحصیلکردهنیروهاي
)1381عزیزي،. (شوندبرخوردار

همگامسويبهايحرفهوفنیآموزشهايبرنامهکار،بازارنیازموردمهارتهايوهادانشمورددرپژوهشوتحقیقبابایدبنابراین
میزانباشد،میتوسعهمهمهايمؤلفهازیکیکهکارآمدانسانینیرويتربیتباتاشود،دادهسوقتکنولوژيهايپیشرفتباشدن
.نمائیمتسریعوتسهیلراکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعۀورشد

:تحقیقاهداف

:شاملتحقیقایناهداف

.رسمیهنرستانهايالکتروتکنیک،والکترونیکهايرشتهالتحصیالنفارغمهارتودانشمیزانبررسی)1
ايحرفهوفنیهنرستانهايآموزشیهايبرنامهازالکترونیکتولیديمؤسساتصنایعمدیرانبودنمطلعمیزانبررسی)2

.رسمی
) الکتروتکنیکوالکترونیکهايرشته(رسمیايحرفهوفنیالتحصیالنفارغآموزشیمهارتهايتطابقمیزانبررسی)3

فناوريپیشرفتهايبا
فارغاینتخصصیمهارتودانشبیشترانطباقبهکردنکمکدر) ICT(ارتباطاتواطالعاتفناورينقش،بررسی)4

.کاربازارنیازهايباالتحصیالن

وکاربازارنیازهايبابیشتريمطابقتکهماهرينیروهايآموزشوتربیتجهتمناسب،راهکارهايارائهوتبییندرتحقیقاین
.ودبخواهدتأثیرگذارباشند،داشتهروزفناوريپیشرفت

:تحقیقسؤاالت

چهتاالکترونیک،رشتۀرسمیايحرفهوفنیالتحصیالنفارغ،)آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)1
هستند؟برخوردارمرتبط،صنعتیمراکزدراشتغالجهتکافیدانشازاندازه

چهتاالکتروتکنیک،رشتهرسمیايحرفهوفنیالتحصیالنفارغ،)آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)2
هستند؟برخوردارمرتبطصنعتیمراکزدراشتغالجهتکافیدانشازاندازه

چهتاالکترونیک،رشتۀرسمیايحرفهوفنیالتحصیالنفارغ،)آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)3
هستند؟برخوردارمرتبطیصنعتمراکزدراشتغالجهتمهارتازاندازه
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چهتاالکتروتکنیک،رشتۀرسمیايحرفهوفنیالتحصیالنفارغ،)آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)4
هستند؟برخوردارمرتبطصنعتیمراکزدراشتغالجهتکافیمهارتازاندازه

بامرتبطهايکارخانهومؤسسات(تهرانشهر10و9اطقمن) آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراناندازهچهتا)5
دارند؟شناخترسمیايحرفهوفنیآموزشمراکزآموزشیهايبرنامهبهنسبت) الکتروتکنیکوالکترونیکهايرشته

چهتاتهران،شهر10و9. مناطقمرتبطمؤسساتوهاکارخانه،)آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)6
،)الکتروتکنیکوالکترونیکهايرشته(رسمیايحرفهوفنیآموزشیمراکزالتحصیالنفارغآموزشیمهارتهاياندازه

است؟انطباققابلفناوريپیشرفتهايبا
حرفهوفنیهنرستانهايالتحصیالنفارغداشتنمهارتتهران،شهر) آموزشوتولیدفنی،مدیران(صنایعمدیراننظراز)7

بهتواندمیاندازهچهتا) ICT(ارتباطاتواطالعاتهايفناوريدر) الکتروتکنیکوالکترونیکهايرشته(رسمیاي
باشد؟داشتهتأثیرکار،بازارنیازهايباآنهاتخصصیمهارتودانشبیشترانطباق

:عملیاتیتعاریف

:ايحرفهوفنیآموزش

انجامدررافردتوانائیوکارائییاوکندآمادهکاريوکسبحرفه،شغل،احرازبرايرافردتواندمیکهاستهائیفعالیتنوعآن
).هماهنگفصلنامۀجو،حقناصر. (نمایدتقویتامور

:کاربازار

والکترونیکهايرشتهبانحويبهوداشتهپرسنلبیشترنفر100ازکههائیکارخانهوکارگاههامؤسسات،تمامشامل
میفعالیتتهرانشهر10و9مناطقدرویژهبهخصوصیودولتیازاعمکشورصنعتبخشدروباشندمرتبطالکتروتکنیک

.نمایند

:نیاز

مطلوبنظرموردنتایجوجارينتایجمیانفاصلهیا. استباشد،بایدکهآنچهوهستآنچهبینفالصلهآن،شکلترینسادهدرنیاز
)هرمنجريوکافمنراجر(

:فناوريپیشرفتهاي

ویژهمهارتودانشداشتنآنها،ازاستفادهالزمۀکهگیرد،میصورتجدیدابزارآالتودستگاههادرکهاستهائیپیشرفتمنظور
.است

: صنایعمدیران

9مناطقالکتروتکنیکوونیکالکترهايرشتهبامرتبطهايکارخانهومؤسساتفنیمدیرانوتولیدمدیرانآموزش،مدیرانشامل
.تهرانشهر10و

) ICT(ارتباطاتواطالعاتفناوري

ICTوخواندمیچالشبهرا…وتولیدمدیریت،صنعت،آموزش،فرایندکهاستگرفتهبخدمتراجدیديبسیارهايتکنولوژي
)1381اریانی،ج(سازدمیفراهمارزشمنداطالعاتازايزنجیرهبهراسادهوسهلدسترسی

آموزشینیازسنجی

ریزيبرنامهگاماولینآموزشینیازهايتعیین. استموفقآموزشیسیستمیکپیشتازآموزشی،نیازهاياثربخشتحلیلوشناخت
يمبناشودانجامبدرستیاگرکهاستبهسازيوآموزشکارکرداثربخشیتضمینوایجادعاملنخستینواقعدروکارکنانآموزش
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سازمان،نیازهايباآنتطابقاحتمالوشدخواهدفراهمفعالیتهاسایرتبعاًواثربخشینقشهعنوانبهریزيبرنامهبرايتريعینی
اوالًکهشودارائهموقعیبایدفقط،»استگرانآموزش«یافت،خواهدافزایشآناثربخشینهایتدروکارکنانوشغلیهايحوزه

کهآموزشیفعالیتهاي. حلندقابلآنطریقازکهباشدمشکالتیبرايحلراهبهترینثانیاًوباشدشدهشناختهزنیایکبهپلسخی
.بودخواهدارزشمندمنابعاتالفنوعیواقعدرشونداجراوطراحیشرایطاینبهتوجهبدون

محورحولمهمعناصرسایرسازماندهیبرايمناسبیستربتبعاً،واهدافتعیینبرايمبناییمهم،نیازهايشناسائیبانیازسنجی
استفادهومناسبآموزشیمحتوايخاص،اهدافتداركخصوصدرتصمیماتکلیهبنابراین. سازدمیفراهمیافتهاولویتنیازهاي

علمیدقتوتأملشایستهرونایاز. استنیازسنجیمطالعاتازتابعی) ماديومالیانسانی،(محدودامکاناتومنابعسایرازمؤثر
نحوهمیانایندر. کردخواهدتعیینراآموزشکارکردنهایتاًوآموزشیهايدورهاثربخشیها،دادهاینکیفیتواقعدرچون. است

.داردکارموفقیتوکیفیتدرمهمیاثرآموزشینیازهايتعیینوتعریف

ازقبلدرست،اقداماتانتخابجهتبایدرانیازها. کندمیتعیینراآنحلنحوهدهیم،میارائهمشکلیکازکهتعریفیچگونگی
اثربخشیوکاراییمیزانبرتوانیممیحلراهنوعهرانتخابازقبلنیازهاتشخیصبا. «کردمشخصاقدامیهردرستانجام

زادگانعباس.» (شدخواهدبیشتردهیم،میانجامآنچهبودناخالقیواثربخشیبهاعتماددرست،کارهايانجامبا. بیفزاییمخویش
).55صفحۀ،1379زاده،تركو

کاربازاروآموزشینظامارتباطدرموجودمسایل

تنهانهکهمواجهندشرایطیباآموزاندانشامروزه. بودترسادهبسیارکاربازاربهمتوسطهمدارسالتحصیالنفارغورودگذشتهدر
.رودمینیزعلمیدانشومهارتهاازعالیتريسطحکسبانتظارآنانازبلکهبپردازندشغلیوفنیآموزشهايفراگیريبهبایستی
شغلیفرصتهايدنیايبهآنانآموختنیودرسیمطالبچگونهکهبفهمندتاکنندکمکآموزاندانشبهبایستیمدارسبنابراین

برايهاییپلایجادصدددرصاحبنظرانوکارفرمایانمدارس،ازبسیاريپیشرفتهجوامعدرخاطرهمینبه. خوردمیپیوندآینده
کارواقعیمحیطبهآموزشانتقالعلمی،مبانییادگیريبرعالوههاتالشواقداماتاین. هستندکارمحیطبهمدرسهکردنمرتبط

کارنیروينیازموردمهارتهاينگهداريوایجادبهتوجهشاید. ستاشدهسببنیزراشغلیمختلفساختارهايدراندوزيتجربهو
اندداشتهاعالمانگلیسیکارفرمایان»آیندهاقتصاد«گزارشدر. استنرفتهفراتراندازهاینتاهرگزیافتهتوسعهکشورهايمیاندر
اینبهنیزمتحدهایاالتدر. کنندمیرشدومانندمیکهبودخواهندآنهاییجملهازدارندماهربسیارکارنیرويکهشرکتهاییکه

کارنیروينیازهايزیرانیستمنطبقجامعهجارينیازهايباامروزهکارنیرويکهداردوجودمشابهیتقریباًرسمیتوجهمقوله
خواستهعضوکشورهايازوپائیارجوامعکمیسیون. یابدمیافزایشخارجیرقابتتوسعهوتکنولوژيدرتغییراتافزایشباهمگام
استنوینهايمهارتتوسعهقابلیتوسازگاريتوانایینیازمندکهتکنیکیمتغییرشرایطدرکاربرايافرادتجهیزجهتتااست

زشیآمونظامدراصالحاتیانجامشاهدبارهامااخیرهايدههدرهرچند.بگیرندبعهدهراآموزشیکاروآموزشارائهمسئولیت
حیثازکاربازارنیازهايباآموزاندانشبهشدهعرضهآموزشهايبینارتباطتحکیماصالحاتآناصلیهدفکهایمبودهکشور
بازاردرالتحصیالنفارغعملکردووضعیتبهگذرانگاهیبااما. استبودهايحرفهصالحیتهايدارايومناسبانسانینیرويتربیت

فارغ(کشورآموزشینظامخروجیهاياغلبکهیابیمدرمیمختلفبخشهايدرکارفرمایانرضامنديزانمیارزیابیوکار
شغلیفرصتهايازگیريبهرهتوانحتیکهطوري. اندبودهکاربازارنظرمورداساسیهايقابالیتوتواناییهافاقد) التحصیالن

عدموبیرونیکاراییسطحبودننامطلوبدهندهنشانتحصیلکردگانبیکاريباالينرخدیگرطرفیاز. اندنداشتهنیزراموجود
خصوصدرراکشورآموزشینظامنامناسبوضعیتبتوانشایداینرواز. استقبولقابلايبازدهنرخکسبدرآموزشینظامتوفیق
گفتهکهدانستجهانیبانکاسبقرؤسايازیکیتحلیلازمصداقیکاربازارنیازهايواهدافباآموزشهابینکافیارتباطفقدان
نهایتدرتوسعهایناماگذشته،قرنربعخاللدرسومجهانکشورهايدرآموزشیهايسیستممالحظهقابلرشدعلیرغم«:است

نفرمیلیونهادرحالیکه: ماستزمانمعضطالتناخوشایندترینازیکیاستشدهنتیجهآنچه. استنشدهدادهجهتمناسبیبصورت
انجامانتظاردرمناسبمهارتوکارآموزيتحصیالت،باافرادبودنناکافیبدلیلشغلیفرصتمیلیونهاهستند،تحصیلکردگاناز

.»هستندشدن

دراسالمیانقالبازپسبویژهکشورآموزشینظامساختاردرگذشتهدههچندخاللدرکهمتعددياصالحاتعلیرغمبنابراین
اخصبطورمتوسطهآموزشواعمبطورپرورشوآموزشاجراییمشیهايخطواهدافکردناثربخشوبخشیدنبهبودردمو

نظامکردنمتناسبجهتوجوداینبا. استگریبانبهدستايعمدهمسایلباکشورآموزشیسیستمهنوزاست،گرفتهصورت
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اهدافتحققتنهانهمسایلاینبهتوجهبالذا.استپیشدرزیاديراههنوزرکابازارواقتصادينیازمندیهايبامتوسطهآموزش
باجامعهخدماتیوکشاورزيصنعتی،اقتصادي،توسعهحالدربخشهايبرايکارآزمودهوماهرجوانانسازيآمادهبارهدرآموزشی

یکیصورتیکهدر. داشتخواهدهمراهبهرامتوسطههدورکردگانتحصیلمیاندربیکاريسریعافزایشبلکهشود،میمواجهشکل
. استشدهعنوانماهروماهرنیمهانسانینیرويکمبودجامعهاجتماعی–اقتصاديتوسعههايبرنامهاهدافتحققعدمعواملاز

بانظاماینمستمرومنظمتباطاریکفقدانبهکهآموزشینظامدرساختاريوفراینديهاينارساییبهتوجهکناردراینکهمضافاً
نیرويتقاضايوعرضهجنبهکمیوشناسیجمعیتهاينارسایینظیرنیزرادیگراثرگذارهاينارسایینبایدانجامیده،کاربازار
وکاربازارربحاکممقرراتوقوانینهاينارساییوکاربازارکیفینیازهايبودنناشناختهکار،بازاراطالعاتنبودنشفافکار،

)1381اصالحات،مهندسیهمایشبهشدهارائهمقالهعزیزي،. (داشتدورنظرازراآناعمالچگونگی

:حاضرحالدرجهانکشورهايعمومدرايحرفهوفنیآموزشدرعمدهرویکردهاي

بهترشناختویعمومدانشوفرهنگسطحگسترشازعبارتمتوسطهدورهدرايحرفهوفنیآموزشکلیهدف)1
جهتنسبیآمادگیآوردنبدستمفید،اشتغالبطرفهدایتجهتمناسبزمینهایجادوآموزاندانشعالقهواستعداد

)14صفحۀهماهنگ،فصلنامۀجو،حق.  (باشدمیکاربرديعلمیهايرشتهدرتحصیلادامه
دررافردتواناییوکارایییاکندآمادهکاريوکسبرفه،حشغل،احرازبرايرافردتواندمیکهاستفعالیتهاییآنگونه)2

)28صفحه،1374حوریزاد،) (کاربرايآموزش(دهدافزایشامورانجام
باهماهنگومداومیادگیريبهنیازدلیلبدین. شودمیدگرگونروزههرکارساختاروتکنولوژيتغییراتچون)3

میايحرفهوفنیآموزشهايازجامعتريتعریفدلیلبدین. شودمیحساساايمالحظهقابلبطورمحیطیتغییرات
شناسی،وقتکار،بهنسبتشخصنگرشازجملهدیگريهايجنبهوآمدبیرونکارآموزيمحدودبرداشتازکهشود

وباشدمیریشانکازندگیبرايافرادسازيآمادهايحرفهوفنیآموزشبعبارتیشود،میمطرحکاراقتصادوهمکاري
مراکز–مدرسهکارگاه–آزمایشگاه–کالسجملهازمختلفمکانیوزمانیموقعیتدرمداومآموزشیکنیازمند

مدرسه،انتشاراتگذر،حالدرآموزشیونسکو،. (گیردمیبردرراجامعهجايجايهمهکلیبطورخانه،–کارآموزي
1370(

درنوعیبهدلیلهمینبهوشدهگرفتهکاربهکهاستدهه4ازبیشکهنعتیصموفقکشورهايدررویکردسه
اقتباسموردپرورشوآموزشاصطالحاتدربرترالگويعنوانبهسومجهانکشورهايدرویژهبهدیگرکشورهاي

:ازعبارتنداندگرفتهقرار

)سوئد: نمونه(محورمدرسهايحرفهوفنیآموزشرویکردهاي)1
)آلمان: نمونه(کارآموزيشیوةبهايحرفهوفنیردهايرویک)2
)ژاپن: نمونه(اشتغالازپیشايحرفهوفنیآموزشرویکردهاي)3

:اولدستۀرویکردهاي

هايحرفهدرآموزيمهارتکهاستاینمشترکشانوجههمگیشود،میمطرحمختلفهايشکلبهکهمدرسهايحرفهآموزش
مدرسهايحرفهوفنیآموزشرویکرددرموفقتجربۀعنوانبهکهسوئدکشوردر. پذیردمیصورتگاهآموزشمحیطدرمتفاوت

ادارهیکدیگرازمجزاصورتبهايحرفهوفنیمدارسوهنرستانهاونظريدبیرستانهاي1968سالازقبلتاشدهانتخابمحور
1988سالهايدرآنازپس. آوردندوجودبهرا»فراگیرمدارس«وشدندمادغایکدیگردرمدرسهنوعدوسالاینازولیشدندمی

کهاستآنجدیدمدارساینسازماندهیدرراهنمااصلاکنونهمطوریکهبهآمد،وجودبهزمینهایندردیگريتأثیرات1991و
.شودپرهیزتخصصیآموزشکنندةمحدودوخاصهايدورهبهآموزاندانشجبرانقابلغیروزودرسوروداز

:استشدهرعایتهمزیراصولنظاماینریزيبرنامهدراین،برعالوه

.استشدهشناختهدولتمسئولیتهايازشکلهردرآموزيحرفه)1
ریزيبرنامهبرايمحلیمقاماتبهبیشتراختیاردادنوايحرفهوفنیآموزشاجراییواداريامورسازمانکردنیکی)2

.درسی
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ايحرفهوفنیمسیرهايدرکارگاهیساعاتتعدادازايحرفهوفنیونظريتحصیلیمسیرهايبرابريحفظخاطربه)3
.استشدهکاسته

.استشدهدادهآموزيحرفهدروسترکیبدرعمومیهايآموزشبهبیشتريمیدان)4
آموزشزمانکلدرصد15حدودبهکارايهمحیطدر) کارآموزي(آموزيحرفهسهمکارمحیطبابیشترآشناییبراي)5

.استیافتهافزایش

ژرفی،صورتبه. داردتأکیدبرابرواجتماعیعدالتبرکهاجتماعی–سیاسیمالحظاتدلیلبهسوئددرايحرفهوفنیآموزش
درراهزینهباالترینسوئدرسمداشدهبرآوردکهطوريبه. استهزینهپربسیارلحاظهمینبهواستمدرسهبرمبتنیودولتی
توانمیتحوالتاینازکهدیگرينتیجۀهستندوداراهاهزینهمطلققدربامقایسهدرنیزوملیناخالصتولیدبامقایسهدرجهان
باتقاضانوعدواینوشودسازگارکارنیرويبهتولیدوصنعتتقاضايباتحصیلبرايآموزاندانشتقاضايبرايکهاستآنگرفت

آموزشباآنمشتركمرزهايکهاستبوده»وسیعمبنايباايحرفهوفنیآموزش«ارائهابزارترینعمده. کنندمطابقتیکدیگر
)1380نفیسی،. (استبسیارعمومیپرورشو

:دومدستۀرویکردهاي

آلماندرکهاستايشیوهآنبرجستۀنمونۀکهپذیردمیصورت»کارآموزي«شیوةبهرویکردایندرايحرفهوفنیآموزش
امکاناتکارفرماقراردادي،شیوهایندر. استمعروف»دوگانهنظام«بهنظاماین. شودمیگرفتهکاربه) سابقغربیآلمانبویژه(

کارخانهدرآموزيحرفه. ندکمیپرداختدستمزديدهدمیانجامکهکاريمقابلدرنیزکارآموزبهوآوردهفراهمراآموزيحرفه
کارآموزيبهورودوانتخابدرچهآنشیوه،ایندر. شودمیتکمیلايحرفهمدرسۀیکدروقتپارهواجباريشرکتبامزرعه،یا

تحصیلتركبهاعتناییچندانکارآموزينظامدر. استخوبعمومیپرورشوآموزشبودنداراشودمیمحسوبامتیازیک
اماگذراند،میوقتشرکتیکدرهفتهدرساعت30بهنزدیککارآموز. شودنمیانگیزهکمآموزاندانشوزودرسنکنندگا
واقعدر. شودنمیگرفتهحساببهاوايحرفهمهارتآزموننهاییارزشیابیدرکندمیدریافتخودايحرفهمدرسۀازکهنمراتی

مدارسیعنیاستدوگانهنظامایناجراییوادارينظام.شودمیدادهخاصیاهمیتکارمحیطدرکارآموزيبهدوگانهنظامدر
درمیاجرابهاصنافوبازرگانیصنایع،اتاقهاينظرتحتمهارت،اجرايوکارآموزياما. شوندمیادارهدولتهایینظرتحتايحرفه

شیوةکار،محیطدرکاملشدنپذیرجامعهبراياستايسیلهوحرفه،یکعمیقیادگیريکهاستآندوگانهنظامفلسفۀ. آید
بههاییخصلتچنینکههستندکارگرانیطالبواستبرخوردارنیزکارفرمایانکاملحمایتازآلماندرآموزيحرفهدوگانۀنظام

.باشدشدهدادهپرورشآنهادرخوبی

کارفرمایانطرفازآموزشیبرنامۀیکعنوانبهدرستیبهکار،محیطدرزيکارآموکهاستآننظامایندراهمیتحائزبسیارنکتۀ
شدنرهاازترتیباینبهواستشدهفراهمکارمحیطدرآناجرايبرايالزممقدماتوامکاناتوشدهپذیرفتهاستادکارانو

)1380نفیسی،. (شودمیجلوگیريارآموزيکاستثماروشدنکشیدهبیگاريبهنیزواووقتاتالفوکارمحیطدرکارآموز

:سومدستهرویکردهاي

کارکنانوکندمیتربیتخودنیازهايبامطابقکاملطوربهراخودکارکنانوشرکتهاژاپن. استرویکردهادستهاینمعرفژاپن
قراربررسیموردبایدژاپنجامعۀْژةویخصوصیاتبهتوجهباوضعیتاین. دارندعهدهبرخودآموزيحرفهدرايعمدهنقشنیز

:ازعبارتندخصوصیاتاینمهمترین. گیرد

بهدستیابیبرايشدیدرقابتباهمراهواستجديوسختگیرانهبسیارکهآموزشیمتوسطه،پایانتاآموزشبودنهمگانی)1
.شودمیبرگزارمشهورمدارس

توانمیهموارهراعملکردواستداريخویشتنوفرديپشتکاروکوششنتیجۀپیشرفتکهاستاینبرعمومیباورژاپندر)2
اندازةبهدرسوکاردرراتالشووقتايجامعههیچشودمیمشاهدهکهاسترواینازبخشید،بهبودبعديتالشهايدر

بهنزدیکبلکهکنند،میطیدرسهمدرتحصیلیسالطولدررابیشتريزمانمدتتنهانههاژاپنی. استنگرفتهکاربهژاپن
در. رسدمیهفتهدرساعت15بهآنمدتکهگیرندمیبهرهفرزندانشانبرايخصوصیتدریسازهاخانوادهدرصد80

.استعاديامرياضافی،مزددریافتبدونموظفساعاتازبیشکردنکارواستقرارهمینبهوضعنیزکارمحیط
العمرمادامصورتبهکارفرماکیباماندنباقینسبت)3
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وظیفهپذیري،مسئولیتهايخصلتپرورشبهکهنیزعمومیآموزشبهبلکهدارند،توجهمهارتهاآموزشبهتنهانههاشرکت)4
تازهکهکنندمیالزامهاشرکتبرخیحتیدارند،میمبذولخاصیتوجهشودمیمنجرگروهیکاروخودبهاحترامشناسی،

.نماینداستفادهگزیدنسکنیمانندشرکتروزيشبانهتسهیالتازکارخانه،بهخودورودسالنخستیندرکاران
.گیردمیصورت»کارهاپاره«اساسبربلکهثابت،شغلهاياساسبرنهکارگاهیدرونآموزشسازماندهی)5

برايمدرکیعنوانبهنهرودمیکاربهکیفیتتضمینيبراابزاريعنوانبهبیشترشودمیبرگزارژاپندرکهمهارتیآزمونهاي
کارکنانیراآنمشتریانواستفعالايحرفهوفنیهايآموزشاارئهدرنیزخصوصیبخش. ویژهپاداشدریافتیاوشغلیافتن

آموزي،حرفهامکاناتفاقدکوچکبنگاههايومؤسساتدریاوگیرندمیبهرهامکاناتاینازخودآموزيبرايکهدهندمیتشکیل
.دارنداشتغالکاربه

:کاربازارباارتباطدرايحرفهوفنیآموزشمسائلوهانارسائی

ودادنسامانچگونگیبهقسمتیواستکاربازارهاينارسائیازناشیقسمتیايحرفهوفنیآموزشهايدرکمیهاينارسائی
است،آموزشخدماتارائهآنهااصلیوظیفۀکههاییوزارتخانهدرفنیهايآموزشسترشگ. شودمیمربوطآموزشهااینگسترش

امکاناتازچیزهرازبیشبلکهگیرد،نمینشأتآموزشیمراکزاستقرارمنطقۀیااستانکشور،کاربازارآتیوفعلینیازهايازاصوالً
.کندمیتبعیتمحلدرموجودکالبديوانسانیمالی،

عاملهرازبیشجدیدهايمؤسسهتأسیسدرکهدهدمینشانها،آموزشکدهایجادبرايشدهصادرمجوزهايفرایندرسیبر
ومحلیمقاماتطرفازسیاسیفشارهايمحل،درموجودآموزشیفضايتسهیالتوتجهیزاتومدرستعداداساسبردیگري

هايآموزشسهممانندآموزشیهايشاخصومعیارهاازايپارهوآید،میوارداسالمیشورايمجلسدرمحلمردمنمایندگان
کاربازارازدریافتیعالئمواطالعاتشود،میگیريتصمیمآنمانندومنطقهیااستاندرهارشتهسایربهنسبتايحرفهوفنی

ازجملهورسمی،غیرايحرفهوفنیهايآموزشدموردر. نداردمجوزهااینگونهصدوردرتأثیريتقریباًکهاستضعیفچنان
کههرچنددارد،اختصاصجاگیرهمهومتداولبسیارحرفۀچنددرماهرنیمهکارگرتربیتبهکهکاروزارتآموزشیهايفعالیت
بهکاربازارنیازتأثیرتحتهادورهاینبهورودداوطلبانکهآنعلتبهاماباشد،نداشتهکاربازاربامستقیمیارتباطاستممکن
. کنندمیپیرويکاربازارنیازهايازرسمیايحرفهوفنیآموزشهايمؤسساتازبیشمعموالًآورند،میرويآموزيحرفه

)1379نفیسی،(

اقتصادي،توسعهسومبرنامۀدرايحرفهوفنیآموزشآینده،اندازچشمومشکالتتحلیلگذشته،تحوالتبررسی
)1395-1394(ایراناسالمیجمهوريفرهنگیوتماعیاج

موجودوضعتبیینوتحوالتبررسی–الف

آموزشهااینموجودوضعیتهمچنینوآنبرحاکمهايگرایشوروندهاوايحرفهوفنیمدتکوتاهآموزشهايگذشتهعملکرد
.استشدهمنعکس) 1(شمارهجدولدر

)دوره-نفر: واحد(1395-1394سالهايطیايحرفهوفنیمدتکوتاهيآموزشهاعملکرد)1(شمارهجدول

6768697071727374سال–ن عنواردیف
35489858648797674013406792207275178670319709131615580آموزشهاي کوتاه مدت فنی و حرفه اي1
59524179376235292233804249263220458142188276433آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان دولت2
4144227658631212032157448جمع کل3

3
2456511200716121131011891013

41000784/3%556/5%593/8%915/10%66/16%323/13%734/13%046/12%

5100636/2%2/4%9/6%2/9%9/14%8/11%8/12%2/10%
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ايحرفهوفنیبخشآیندةچالشهاي

.ايحرفهوفنیآموزشهايبرايمتناسبمنابعوامکاناتوفرصتهانبودنفراهموکشورفعالجمعیتافزایش)1
هايآموزشارایهبرايايحرفهوفنیآموزشهايبرايمتناسبمنابعوامکاناتنبودوکارجویايانسانینیرويافزایشروند)2

.آنانبرايالزم
عدموشغلیصالحیتهايواشتغالالگوهايدرآنتغییراتآثاروتکنولوژیکیپیشرفتهايوعلمیتحوالتزیادسرعت)3

.آنباانطباقدرايحرفهوفنیآموزشهايارایهانعطاف
ايحرفهوفنیمدتکوتاهشهايآموزارایهتناسبعدموشاغلکارنیرويتحصیلسالهايوسوادسطحمیانگینبودننازل)4

.آنبا

پژوهشپیشینۀ

.باشدمیشرحبدینمشابهپژوهشهايولیاستنگرفتهانجامبارهایندرمستقلتحقیقکلیبطور

بازارنیازهايبارسمیايحرفهوفنیهايآموزشارتباطبررسی«عنوانتحتپژوهشدر) 1375(کریمی،مدد) الف
:استیافتهدستذیلنتایجبه»شرقیآذربایجاناستاندرصنایعمسئولینمدیران،ان،هنرآموزنظرازکار

.دارندوجودرابطهايحرفهوفنیآموزشو) استانصنایع(جامعهنیازهايبینصنایعمسئولینومدیرانهنرجویان،نظراز)1
ايحرفهوفنیآموزشبخشدرانسانینیرويتربیتوتوسعهشاخصهايبینصنایعمسئولینومدیرانهنرجویان،نظراز)2

.نداردوجودرابطه
وجودرابطهايحرفهوفنیآموزشوانسانینیرويریزيبرنامهروشهايبینصنایعمسئولینومدیرانهنرجویان،نظراز)3

.ندارد

بارسمیايحرفهوفنیآموزشهايدرسیبرنامهارتباطبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1379(سلطانیحسین) ب
:استیافتهدستذیلنتایجبه»تهرانشهردرکاربازارنیازهاي

.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهخودرومکانیکرشتهآموزشیدرسیبرنامه)1
.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهالکتروتکنیکرشتهآموزشدرسیبرنامه)2
.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهدوختوطراحیرشتهوزشآمدرسیبرنامه)3
.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهگرافیکرشتهآموزشدرسیبرنامه)4
.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهحسابداريرشتهآموزشدرسیبرنامه)5
.دهدمیپاسخرشتهایندرکاربازارنیازهايبهکامپیوتررشتهآموزشدرسیبرنامه)6

رشتهالتحصیالنفارغاشتغالوضعیتبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1370(الهیجانیانالملوكالکرم) ج
:استیافتهدستذیلنتایجبه»فنیهايآموزشکدهالکترونیک

ارتباطکمالتحصیالنفارغشغلیهايتواناییایجادبرايدروساینازبعضیکهگردیدمشخصپایهدروسمحتوايبررسیبا)1
.باشدمی

.شودگذاريسرمایهعالمانهوآگاهانه) عملیواحد(عملیکارهايرويبایستی)2
.ندارندصنایعبانزدیکآشناییوبازدیدبهايعالقههاآموزشکدهمسئولین)3
.دنداروجودارتباطصنعتینیازهايوالکترونیکرشتۀاهدافبین)4
.جدیدتکنولوژيبامتناسبايحرفهوفنیمدارستجهیزومناسبگذاريسرمایهعدم)5

»اقتصادغیرمتشکلبخشدراشتغالوآموزشرابطهبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1369(شکوهیغالمحسین) خ
:استرسیدهذیلنتایجبه
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کمیاتأثیربیآموزاندانشکارآموزيدرآنرااجرايدارندآشناییکادطرحبهکهکوچککارگاههايسرپرستانازدرصد77)1
.انددانستهتأثیر

ازراخودمهارتوتخصصهستندنیزکارگاههامؤسسینخوداغلبکهکوچککارگاههايسرپرستانازدرصد7/10تنها)2
.اندکردهکسبغیررسمییاورسمیآموزشهايدورهسرپرستانطریق

.باشدمیدرصد7/45خصوصیبخشدرودرصد3/86کشوراشتغالعمومیبخشدرسوادمیزان)3
.رسدمینفرهزار322بهکهاستبخشاینشاغالنکلدرصد1/14شهريمتشکلغیربخشدردیپلمهشاغالنسهم)4
.دانبودهمحروم% 98کند،آموزيحرفهراابتداییکنندگانتحصیلتركاز% 2فقطاستتوانستهآموزشنظام)5
حتییعنیهاستدیپلمهبهمربوطبیکاريدرصدباالترینکهاستاینآموزشی،نظاماینازحاصلنتیجهسال17ازپس)6

.استبیکارهايدیپلمهازکمترنیزبیکاربیسواداندرصد
.هستندمناسبمشاغلبهدستیابیبرايالزممهارتهايفاقدکار،جویايبیکارانازدرصد1/97)7
فنیآموزشدورههیچدرشرکتبدونوکارضمنراخودشغلیمهارتهاياقتصاديمتشکلغیربخششاغالنصددر7/86)8

.اندکردهکسبايحرفهو
گفتهکنندمیکارکوچککارگاههايدرکهشاغلهايدیپلمهازدرصد3/89تقریباًتحقیقدرآمدهبدستنتایجبراساس)9

.استنداشتهوظایفانجامدراثريهیچوبودهتأثیربیکلیبهمابرايمتوسطهآموزشهايکهاند

کارخانهجوارفنیهنرستانهايآموزشیموفقیتمیزانبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1347(اخالقیاصغرعلی) ح
:استیافتهدستزیرنتیجهبه»متعارففنیهنرستانهايبامقایسهدر

.استداشتهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتبرمثبتینتیجهآموزشباکارترکیبمدیراننظراظهارطبق

هايرشتهبهمستعدآموزاندانشگرایشدرمؤثرعواملبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1385(معماريعلی) چ
:استرسیدهزیرنتایجبه»ايحرفهوفنی

همبستگیرشتهاینبهآنانگرایشو) ايحرفه–یفنهايرشته(خودشغلیوضعیتازآموزاندانشآگاهیمیزانبین)1
.داردوجودمثبت

مثبتهمبستگیرشتهاینبهآنانگرایشوايحرفه–فنیهايرشتهدرتحصیلادامۀامکانازآموزاندانشآگاهیبین)2
.داردوجود

.داردوجودمثبترابطههاهرشتاینبهآنانگرایشوايحرفه–فنیاجتماعیمنزلتازآموزاندانشآگاهیبین)3

فارغاشتغالباايحرفه–فنیرسمیآموزشهايبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1371(نیاطالقانیمحمد- د
:کندمیبیانچنینراخودهايیافتهنتایح»تهرانشهرستانسطحدر63-67سالهايدرالتحصیالن

.اندشدهخودرشتهبهمربوطمشاغلجذباي،حرفه–فنیهايرشتهالتحصیالنفارغاکثر)1
.اندنشدهخودرشتهبهمربوطمشاغلجذبدختران،ايحرفههايرشتهالتحصیالنفارغاکثر)2
.اندنبودههماهنگکشورمختلفمناطقنیازهايبا63-67سالهايدرايحرفهوفنیهايرشته)3
.انددانستهرشتهوشغلارتباطعدمراعلتوناراضیخودشغلازالتحصیالنفارغاکثر)4
.برخورداندنظريهايرشتهبهنسبتبیشتريکاراییازهنرستانهاالتحصیالنفارغ)5
.شودمیخودتحصیلیرشتهباغیرمتناسبمشاغلدرنیروهاجذبباعثايحرفهوفنیهايرشتهدرآمدکمبود)6
مختلفهايرشتهآموزشکمیتوسعههايریزيبرنامهبا) 2و1درجههايتکنسین(انسانینیرويکمینیازهايبرآورد)7

.نداردهماهنگی

باپرورشوآموزشمختلفهايرشتهکاراییمیزانبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر) 1366(نسبحسنیداوود) هـ
:نویسدمیچنینراخودپژوهشینتایج»آذربایجانشرقیاستاندرجامعه،نیازبهتوجه

موفقیتکاریابیدرهارشتهازبرخیالتحصیالنفارغواستمتفاوتمختلفهايرشتهدراشتغالمیزانکلیطوربه)1
.اندداشتهبیشتري
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تحصیلیهايرشتهباشدهاحرازمشاغلمجموعکلدراماشوند،میکاربازارجذببیشتردخترانبامقایسهدرپسران)2
.نداردتفاوتیغیرشهريوشهريمناطقدرکارجذبمیزان. اندنداشتهايمالحظهقابلتطابق

:تحقیقاجرايروش

وآزمونهاپایائیورواییآوردنبدستچگونگیاطالعات،آوريجمعروشگیري،نمونهگزینشنحوهتحقیق،انجامچگونگیبیان
.افتدمؤثرمطروحهمباحثبیشترفهمدرکهگرددارائهايگونهبهمطالبایناستشدهسعی. بودخواهیدتحلیلوتجزیهروش

روش نمونه گیري:
گاهی اوقات، انتخاب نمونه به صورت مستقیم از اعضاي جامعه ممکن نیست. براي مثال، در برخی از پژوهشها امکـان تهیـه لیسـت از    

ایـن معنـی کـه از کـالس،     شود. بهاعضاي جامعه امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی از نمونه گیري تصادفی خوشه اي استفاده می
مدرسه یا منطقۀ آموزشی به جاي فرد به عنوان واحد نمونه گیري استفاده مـی شـود. نمونـه گیـري خوشـه اي شـبیه نمونـه گیـري         
تصادفی ساده است. با این تفاوت که در نمونه گیري خوشه اي به جاي افراد، گروهها به صورت تصـادفی انتخـاب مـی شـوند. برتـري      

وشه اي این است که این روش زمانی به کار برده می شود که انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشکل یا غیرممکن اسـت.  نمونه گیري خ
)110صفحۀ 1375(دالور. 

کارخانه 30بنابر مواردي که ذکر شد، روش نمونه گیري در این پژوهش نمونه گیري خوشه اي تصادفی می باشد، به طور کلی از بین 
شـهر تهـران بـه طـور کـامالً      9کارخانه در منطقۀ 3و 10کارخانه در منطقۀ 4شهر تهران شناسائی شدند، 10و 9اي که در مناطق

تصادفی انتخاب شدند.
نمونۀ آماري:

نفـر در هفـت   90نفر از مدیران ردة میانی (مدیران فنی، تولید، آمـوزش) مـی باشـد، کـه ایـن      90حجم نمونه در این پژوهش شامل 
غول به کار بودند. روش انتخاب کارخانه ها به این صورت بوده است که اول با اسـتفاده از اطالعـات و مـدارك مرکـز آمـار      کارخانه مش
شهر تهران شناسائی شدند. بعد  از انتخاب خوشه اي تصادفی هفـت کارخانـۀ مـورد    10و 9کارخانه مرتبط در مناطق 30ایران، این 

و معادن استان تهران و گرفتن نامۀ رسمی به این کارخانه ها، اقدامات الزم جهـت پـژوهش صـورت    نظر، با مراجعه به ادارة کل صنایع 
گرفت.

نام کارخانه هاي مورد بررسی به شرح زیر است:
کارخانۀ پارس الکتریک، شرکت شهاب، کارخانۀ ارج، شرکت ایران سوئیچ، کارخانه جابون، شرکت نوافرك، کارخانۀ صنعتی مهرآباد.

قیق:روش تح
با توجه به هدف پژوهش، امکانات و شرایط موجود، روش تحقیق این پژوهش پیمایشی از نوع زمینه یابی انتخاب شده است.

تحقیق زمینه یابی عبارت است از مشاهدة پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه هاي مختلف اطالعات جمع آوري شده. این تحقیـق  
) جمع آوري اطالعـات و معنـا دادن   2مشاهدة دقیق و نزدیک پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه )1از دو مرحلۀ تشکیل شده است: 

به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است. به عبارت دقیق تر، زمینه یابی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوري در بـارة  
، صـفحۀ  1380ند یا چه کاري انجام دهنـد، اجـرا مـی شـود. (دالور،     این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کن

) گرچه هدف هاي تحقیق زمینه یابی، بسیارند و دامنۀ گسترده اي دارند، اما به طور کلی این تحقیق سه هدف را دنبال می کند: 141
3) کشف23) تبیین12) توصیف1

ابزار جمع آوري اطالعات
سؤال باز پاسخ می باشد.1سؤال بسته پاسخ و 51ک پرسشنامۀ محقق ساخته است، که شامل ابزار جمع آوري اطالعات شامل ی

١-Description
٢-Explanation
٣- Exploration

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

١٣

طرح سؤاالت مربوط به دانش و مهارت هاي مورد نیاز بازار کار رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک، به این ترتیب بوده اسـت کـه بـا    
اد به طرح سؤال پرداخته ایم، بـا قبـول ایـن پـیش فـرض کـه ایـن        توجه به هدفهاي کلی کتابهاي درسی که در این دوره ها وجود در

اهداف کلی بر اساس خط مشی ها و اولویت هائی که براي توسعه صنعت در برنامه هاي توسعه، توسط سیاستگذاران مملکتـی تعیـین   
اف که با توجه به نیازهاي بـازار  می شود، تهیه و تدوین شده اند. و هدف ما این است که مشخص کنیم آیا فارغ التحصیالن به این اهد

کار و با توجه به ظرفیت و توان توسعۀ صنعتی توسط کارشناسان و سیاستگذاران، تهیه شده است، رسیده اند یا خیر.
روایی اصطالحی است که به هدفی که آزمون براي تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. به سخن دیگر، آزمونی روا 

)379، صفحۀْ 1378اي اندازه گیري آنچه مورد نظر است مناسب می باشد. (سیف است که بر
آزمون هاي مورد استفاده در آموزش و پرورش روانشناسی داراي سه هدف عمده هستند که به سه پرسش زیر پاسخ می دهند.

آیا سؤالهاي آزمون از محتواي درس یا موضوع مورد نظر یک نمونۀ خوب ارائه می دهند؟-1
ا نمرات آزمون عملکرد فعلی یا آتی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؟آی-2
آیا نمرات آزمون با مفاهیم نظري یا سازه هایی که آزمون براي سنجش آنها درست شده است مربوط اند؟-3

لب اشـاره مـی کنـد کـه     به این مط4سه مورد باال به ترتیب سه نوع روایی محتوایی، مالکی و سازه را نشان می دهند. روائی محتوایی
نمونه سوالهاي مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعۀ سؤالهاي ممکن است که می توان از محتـوا یـا موضـوع مـورد     
نظر تهیه کرد. هیچ گونه روش آماري براي تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض براي تعیین روایی محتوایی یک آزمون 

متخصصان در این باره که سؤالهاي آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدفهاي برنامه یا حـوزه محتـوایی هسـتند اسـتفاده     از قضاوت
)380، صفحۀ 1378شود. (سیف می

بنا بر مواردي که ذکر شد جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و کارشناسان رشتۀ الکترونیک و الکتروتکنیک 
ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی کشور، کارشناسان آموزشی فنی و حرفـه اي ادارة آمـوزش و پـرورش و همچنـین از نظـر      در س

اساتید و متخصصان امر برنامه ریزي آموزشی در رابطه با سؤاالت مربوط به حیطه برنامه ریزي استفاده شده است.
ند. یک آزمون درصورتی داراي پایائی است که اگر آن را در یـک فاصـلۀ زمـانی    پایائی یک وسیلۀ اندازه گیري به دقت آن اشاره می ک

)409، صفحۀ 1378کوتاه چندین بار به گروه واحدي از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. (سیف، 

ر است.جهت تعیین پایائی این آزمون از روش الفاي کرانباخ استفاده شده است. که فرمول آن به شرح زی

2

2

1(
1 

 j
a j

j
r






ra=ضریب پایائی کل آزمون
j=تعداد بخشهاي آزمون

2
j واریانس نمرات هر بخش آزمون

a2=واریانس نمرات کل آزمون
می باشد.ضریب پایائی این پرسشنامه 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:
توصـیفی همچـون میـانگین، انحـراف اسـتاندارد و درصـد و از شاخصـهاي آمـار         جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصـهاي آمـاري  

جهت تجزیـه و تحلیـل آمـاري    SPSSتک نمونه اي جهت معنی داري تفاوتها استفاده شده است. و از نرم افزار tاستنباطی از آزمون 
استفاده شده است. فرمولهاي مورد استفاده در ذیل آمده است.

٤-Content-velated validity
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 )281، احتماالت و آمار ص 1380(دالور، 

T =tنسبت 

xمیانگین نمونه = 

میانگین فرض شده = 

خطاي استاندارد میانگین = 
x

s

آزمون مربوط به سؤال تحقیق اول:
ز نظر مدیران صنایع (مـدیران فنـی، مـدیران تولیـد و     دانش فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشتۀ الکترونیک) ا

شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي مرتبط در مناطق 
تـک  Tاز آنجائی که ما به مقیاس لیکرت نمره داده ایم. لذا مقیاس فاصله اي است. لذا براي جوابگوئی به سؤال یک می بایست آزمون 

سؤال اول است انجام دهیم. از آنجایی که نمرة تعلق گرفته به گزینۀ کـم در نمـره دهـی    10که متشکل از Facto1نمونه اي را براي 

Fator1زمودنی ها در . پس میانگین آ103=30خواهد شد. یعنی داریم 3می باشد، لذا میانگین آن تعداد سؤال ضربدر 3نمره 
درصد اطمینان اختالف معنی داري بـه دسـت مـی    95مقایسه می کنیم که با 30می باشد با 54/3و انحراف استاندارد 67/36را که 

آید. یعنی مدیران صنایع دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رشتۀ الکترونیک را بیش از کم می دانند. از طرفی نمرة تعلـق گرفتـه   
درصـد  95اجـرا مـی کنـیم کـه بـا      40تک نمونه اي را بـراي عـدد   T، لذا بار دیگر آزمون 104=40است و داریم 4گزینۀ زیادبه 

اي را کمتر از زیاد می دانند. در مجمـوع  اطمینان معنی دار به دست می آید. یعنی مدیران صنایع دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه
گیریم که مدیران دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رشتۀ الکترونیک را در حد متوسط می دانند.نتیجه می

تعداد نمونهمیانگینانحراف استانداد
54171/36711/3676Factor

)2شماره(جدول
ارزش نمره

DfTتفاوت میانگین ها%95سطح اطمینان 

6711/675421/16Factor1حداقلحداکثر
4804/78617/5

)3شمارهجدول(
ارزش نمره

DfTتفاوت میانگین ها%95سطح اطمینان 

Factor1- 75194/8-3289/3حداقلحداکثر
51/2 -13/4 -

)4شماره(جدول
آزمون مربوط به سؤال تحقیق دوم:

نیک) از نظر مدیران صنایع (مدیران فنـی، مـدیران تولیـد،    دانش فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشتۀ الکتروتک
شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي در مناطق 
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18تـا  11سؤال اسـت (سـؤالهاي   8که متشکل از Factor2تک نمونه اي را براي Tبراي جوابگوئی به سوال دوم می بایست آزمون 
نامه) انجام می دهیم.پرسش

خواهد شد، یعنـی داریـم   3می باشد، لذا میانگین آن تعداد سؤال ضربدر 3از آنجایی که نمرة تعلق گرفته به گزینه کم در نمره دهی 
24=83 سپس میانگین آزمودنی ها در ،factor2 95یسه می کنیم و با مقا24می باشد با 08/3و انحراف استاندارد 71/27را که

درصد اطمینان اختالف معنی داري بدست می آید. یعنی مدیران صنایع دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رشتۀ الکتروتکنیک را 
تک نمونـه اي را  Tون ، لذا بار دیگر آزم84=32می باشد و داریم 4بیش از کم می دانند، از طرفی نمرة تعلق گرفته به گزینه زیاد 

% اطمینان معنی دار به دست می آید.95اجرا می کنیم، که با 32براي عدد 
یعنی مدیران صنایع دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رسمی رشتۀ الکتروتکنیک را کمتر از زیاد می داننـد. در مجمـوع نتیجـه    

رشتۀ الکتروتکنیک را در حد متوسط می دانند.می گیریم که مدیران دانش فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي 
تعداد نمونهمیانگینانحراف استاندارد

08/371/2776Factor2
)5شمارهجدول(

ارزش نمره 
DfTتفاوت میانگین ها% اطمینان95

71/3755/10Factor2حداقلحداکثر
41/400/3

)6شمارهجدول(

ارزش نمره
DfTتفاوت میانگین ها% اطمینان95

Factor2- 7514/12- 28/4حداقلحداکثر
58/3 -99/4 -

)7شمارهجدول(

آزمون مربوط به سوال تحقیق سوم:
مهارت فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته الکترونیک) از نظر مدیران صنایع (مدیران فنـی، مـدیران تولیـد و    

شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق مدیران آموزش
28تـا  19سؤال است. (سـؤالهاي  10که متشکل از3تک نمونه اي را براي فاکتور Tبراي جوابگویی به سؤال سوم می بایست آزمون 

3می باشد، لذا میانگین آن تعداد سـؤال ضـربدر   3مره دهی پرسشنامه) انجام دهیم. از آنجایی که نمرة تعلق گرفته به گزینه کم در ن
30می باشـد بـا   041/4و انحراف استاندارد 01/37را که 3پس میانگین آزمودنی ها در فاکتور 310=30خواهد شد، یعنی داریم 

نی مدیران صـنایع مهـارت فـارغ التحصـیالن فنـی و      درصد اطمینان اختالف معنی داري بدست می آید. یع95مقایسه می کنیم و با 
، لذا بار دیگـر  410=40است و داریم 4حرفه اي رشتۀ الکترونیک را بیش از کم می دانند. از طرفی نمرة تعلق گرفته به گزینۀ زیاد 

نی دار به دست مـی آیـد. یعنـی مـدیران صـنایع      درصد اطمینان مع94اجرا می کنیم که با 40تک نمونه اي را براي عدد Tآزمون 
مهارت فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رسمی رشتۀ الکترونیک را کمتر از زیاد می دانند. در مجموع نتیجه مـی گیـریم کـه مـدیران     

صنایع مهارت فارغ التحصیالن رشتۀ الکترونیک را در حد متوسط می دانند.
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ونهتعداد نممیانگینانحراف استاندارد
04/401/3776Factor3

)8شمارهجدول(

ارزش نمره 
Tدرجه آزاديتفاوت معنی دار از میانگیندرصد اطمینان95

01/775128/15Factor3حداقلحداکثر
93/708/6

)9شمارهجدول(

ارزش نمره 
Tدرجه آزاديتفاوت معنی دار از میانگیندرصد اطمینان95

Factor3-75443/6- 98/2حداقلرحداکث
06/2 -91/3 -

)10شمارهجدول(

آزمون مربوط به سؤال تحقیق چهارم:
مهارت فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، مدیران تولیـد و  

شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9بط در مناطق مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرت
الـی  29سـؤال اسـت (سـوالهاي    9که متشکل از 4تک نمونه اي را براي فاکتور Tبراي جوابگوئی به سؤال چهارم می بایست آزمون 

الکتروتکنیک می باشد)، پرسشنامه، که این سه سؤال مهارت مشترك بین دو رشته الکترونیک و16و 15و 12) و تکرار سؤالهاي 34
خواهـد  3می باشد، لذا میانگیم آن تعداد سـؤال ضـربدر   3انجام می دهیم. از آنجائی که نمره تعلق گرفته به گزینۀ کم در نمره دهی 

مقایسه می 27می باشد با 68/2و انحراف استاندارد 17/33را که 4، پس میانگین آزمودنی ها در فاکتور 39=27شد، یعنی داریم 
درصد اطمینان اختالف معنی داري بدست می آید. یعنی مدیران صنایع مهارت فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رشـتۀ  95کنیم و با 

تـک  Tبار دیگر آزمـون  ، لذا49=36است و داریم4الکتروتکنیک را بیش از کم می دانند. از طرفی نمرة تعلق گرفته به گزینۀ زیاد 
درصد اطمینان معنـی دار بدسـت مـی آیـد. یعنـی مـدیران صـنایع مهـارت فـارغ          95اجرا می کنیم که با 36نمونه اي را براي عدد 

التحصیالن فنی و حرفه اي رسمی رشتۀ الکتروتکنیک را کمتر از زیاد می دانند. در مجموع نتیجـه مـی گیـریم کـه مـدیران صـنایع       
تحصیالن رشتۀ الکتروتکنیک را در حد متوسط می دانند.مهارت فارغ ال

Nمیانگینانحراف استاندارد

68/217/3376Factor4
)11شمارهجدول(

ارزش نمره
DFTانحراف از میانگین% درصد اطمینان95
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17/67520Factor4حداقلحداکثر
78/655/5

)12شمارهجدول(

ارزش نمره
DFTانحراف از میانگینرصد اطمینان% د95

Factor4- 75184/9- 82/2حداقلحداکثر
21/2 -44/3 -

)13شمارهجدول(

آزمون مربوط سؤال تحقیق پنجم:
شهر تهران نسـبت بـه   9و 10مدیران صنایع (مدیران فنی، مدیرانه تولید و مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 

رنامه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي رسمی شناخت کمی دارند.ب
پرسشـنامه)  41الی 35سؤال است (سؤاالت 7که متشکل از 5تک نمونه اي را براي فاکتور Tبراي جوابگوئی به سوال پنجم، آزمون 

انجام می دهیم.
خواهد شد، یعنی داریـم  3شد. لذا میانگین آن تعداد سؤاالت ضربدر می با3از آنجائی که نمرة تعلق گرفته به گزینۀ کم در نمره دهی 

21=37 درصـد  95است مقایسه مـی کنـیم و بـا    68/3و انحراف استاندارد 51/20را که 5، سپس میانگین آزمودنی ها در فاکتور
ن نتیجه می گیریم که مدیران صنایع کارخانه ها و مؤسسات اطمینان اختالف معنی داري به دست نمی آید. پس با پذیرفتن این آزمو

شهر تهران نسبت به برنامه هاي آموزشی مراکز آموزشی فنی و حرفه اي رسمی شناخت کمی دارند.9و 10مرتبط در مناطق 

تعداد نمونهانحراف استاندارد
68/251/2076Factor 5

)14شمارهجدول(

DfTاز میانگینانحراف % اطمینان95

Factor5- 7515/1-%48حداقلحداکثر
355/032/1 -

)15شمارهجدول(

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق:
شـهر تهـران میـزان    10و 9مدیران صنایع (مدیران فنی، مدیران تولید و مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مـرتبط در منـاطق   

فارغ التحصیالن مراکز فنی و حرفه اي رسمی (رشته هـاي الکترونیـک و الکتروتکنیـک) را بـا پیشـرفتهاي      قابلیت مهارتهاي آموزشی 
فناوري کم برآورد می کنند.

پرسشـنامه)،  46الی 42سؤال است (سؤاالت 5که متشکل از 6تک نمونه اي را براي فاکتور Tبراي جوابگوئی به سوال پنجم، آزمون 
انجام می دهیم.
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خواهد شد، یعنی داریـم  3می باشد، لذا میانگین آن تعداد سؤاالت ضربدر 3ئی که نمرة تعلق گرفته به گزینه کم در نمره دهی از آنجا
15=35 اطمینـان  95است مقایسه می کنیم و با 61/3و انحراف استاندارد 97/14را که 6، سپس میانگین آزمودنی ها در فاکتور %

معنی داري به دست نمی آید. سپس یا پذیرفتن این آزمون نتیجه می گیـریم کـه مـدیران صـنایع کارخانـه هـا و مؤسسـات        اختالف
اي رسـمی رشـته   شهر تهران میزان قابلیت انطباق مهارتهاي آموزشی فارغ التحصیالن مراکـز فنـی و حرفـه   10و 9مرتبط در مناطق 

فناوري کمی برآورد می کنند.الکترونیک و الکتروتکنیک را با پیشرفتهاي 
تعداد نمونهانحراف میانگینانحراف استاندارد

4146/097/1476Factor6
)16شمارهجدول(

DfTانحراف از میانگین% سطح اطمینان95

Factor6-75063/0-0263/0حداقلحداکثر
799/0852/0 -

)17شمارهجدول(

یق هفتم:آزمون مربوط به سؤال تحق
شـهر تهـران، مهـارت    10و 9مدیران صنایع (مدیران فنی، مدیران تولید و مدیران آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در منـاطق  

(ICT)داشتن فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوري اطالعات و ارتباطـات  

تر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهاي بازار کار را زیاد برآورد کرده اند.را جهت انطباق بیش
) انجام داده ایم. از آنجائی که نمره تعلق گرفته 51الی 47سؤال است (سؤاالت 5که متشکل از 7آزمون تک نمونه اي را براي فاکتور 

سـپس میـانگین   45=20خواهد شد، یعنی داریـم  4الت ضربدر می باشد. لذا میانگین آن تعداد سؤا4به گزینه زیاد در نمره دهی 
درصد اطمینان اختالف معنـی داري  95است مقایسه می کنیم و با 241/0و انحراف استاندارد 81/21را که 7آزمودنی ها در فاکتور 

لتحصیالن بیشتر از زیاد می دانند. از طرفـی نمـرة تعلـق    را براي فارغ اICTبه دست می آید. یعنی مدیران صنایع مهارت داشتن در 
95اجـرا مـی کنـیم بـا     40تک نمونه اي را بـراي عـدد   T. لذا بار دیگر آزمون 55=25است و داریم 5گرفته به گزینۀ خیلی زیاد 

را بـراي فـارغ التحصـیالن رشـته هـاي      ICTدرصد اطمینان معنی دار به دست می آید. یعنـی مـدیران صـنایع مهـارت داشـتن در      
الکترونیک و الکتروتکنیک کمتر از خیلی زیاد می دانند. در مجمـوع نتیجـه مـی گیـریم کـه مـدیران صـنایع مهـارت داشـتن فـارغ           

را بیشتر از زیاد می دانند.ICTالتحصیالن در 

تعدادمیانگینانحراف از استاندارد
241/081/2176Factor7

)18شمارهجدول(

ارزش نمره 
DfTانحراف از میانگین% سطح اطمینان95

81/175508/7Factor7حداقلحداکثر
29/233/1

)19شمارهجدول(
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ارزش نمره
DfTانحراف از میانگین% سطح اطمینان95

Factor7-75166/13- 184/3حداقلحداکثر
702/2 -666/3-

)20شمارهجدول(
نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات منبعث از تحقیق:

از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رسمی رشـته هـاي   سؤال اول و دوم تحقیق،
هستند؟الکترونیک و الکتروتکنیک، تا چه اندازه از دانش کافی جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط برخوردار

دانش  فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته هـاي الکترونیـک و الکتروتکنیـک) از نظـر مـدیران صـنایع       -
شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9(مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي مرتبط در مناطق 

رستانهاي فنی و حرفه اي، به طور کلی در دو قسمت آموزش هاي نظري و آموزش هاي مهـارتی  با توجه به اینکه آموزش کارورزان هن
صورت می گیرد، بنابراین طبق تحقیقی که صورت گرفته است، دانش فارغ التحصیالن که بیشتر مربوط به امـور تئوریـک ایـن رشـته     

است، در حد متوسط می باشد.
رد تأئید قرار می دهند شامل:نتایج تحقیقاتی که نتیجۀ مورد بحث را مو

) در تحقیق خود نشان می دهد که:1380-81خانم نازنین مالح (-1
آموزشهاي هنرستانهاي حرفه اي دولتی دخترانه استان گلستان از نظر میزان هماهنگی آموزشهاي هنرستانی با نیازها و شـرایط  -

واقعی محیط کار در وضعیت متوسط تا نسبتاً خوب قرار دارند.
شها از نظر تأثیر در جذب بازار کار شدن فارغ التحصیالن و هماهنگی رشتۀ تحصیلی با شغل فارغ التحصیالن داراي شرایط آموز-

خوبی می باشند.
فارغ التحصیالن در انجام وظایف شغلی در بدو شروع به کار داراي توانائی نسبتاً خوب یا متوسطی می باشند.-
ون موانع جذب فارغ التحصیالن آموزشهاي فنی و حرفه اي دیـپلم و بـاالتر گـزارش مـی     ) در مطالعه اي پیرام1375رحیمیان (-

هاي کافی براي اشتغال فارغ التحصیالن و ضعف بازار کار در جذب آنان به دلیل تـراکم نیـروي انسـانی در    کند که فقدان زمینه
فارغ التحصیالن فنـی بایـد اضـافه شـود، یکـی از      بازرار کار و عدم ایجاد فرصتهاي شغلی جدید که هم مسأله متناسب با میزان

موانع اساسی جذب فارغ التحصیالن می باشد که غالباً به اشتباه، این معضـل را بـه ناکارآمـدي دروس و آموزشـهاي فنـی آنهـا       
امـا  تبیین می نمایند. آنچه که قابل تأمل است این است که، اگرچه سطح دانش فارغ التحصیالن در حد متوسـطی مـی باشـد،    

شایان ذکر است که حد متوسط با ایده آلها و آنچه که الزمۀ توسعه صنعتی مورد نظر سیاستگذاران می باشـد، نیسـت. پـس بـا     
توجه به این امر، ضرورت اصالح و بازنگري برنامۀ درسی مدارس فنی و حرفه اي مطرح می گردد. که به عنوان عاملی پراهمیـت  

رنامه ریزي درسی، مد نظر قرار می گیرد. در زیر به ارائه تحقیقات و پیشنهاداتی که در ایـن  در بهبود اهداف، ساختار وروشهاي ب
مورد در کشورهاي دیگر صورت گرفته است می پردازیم، و سپس پیشنهاداتی را جهت اصالح برنامۀ درسی ارائه می نمائیم.

) مهارتهایی کـه بـه   1995یدگاه کارفرمایان، لروکس و الفیر (تحقیق در کانادا، راجع به مهارتهاي اساسی مورد نیاز بازار کار از د-
افزایش شانس اشتغال افراد کمک می کند را در سه گروه ذیل دسته بندي کرده اند:

مهارتهاي علمی، شامل مهارتهاي ارتباطی، تفکر انتقادي، توانائی حل مسئله، تشخیص اهمیت نیاز به یادگیري براي زندگی.-1
خصی شامل توانایی تعیین اهداف، اقدام مسـئوالنه، اعتمـاد بـه نفـس، پـیش قـدمی در امـور و دارا بـودن         مهارتهاي مدیریت ش-2

دیدگاههاي قابل پذیرش.
مهارتهاي کار تیمی شامل توانائی کار با دیگران، احترام قایل شدن نسبت به دیگران و توانائی رهبري و هدایت دیگران.-3

(Lerouk,J.A and Lafbrur 1995, P.189-196.)

پژوهشگران در یک پروژه تحقیقی در بریتانیا که در صدد تعیین جایگاه آموزش عمومی از دیدگاه کارفرمایان مراکز صنعتی و تجـارتی  
بودند، به این نتیجه رسیدند که، نظام تعلیم و تربیت باید نسبت به الف) گسترش و توسعه دید دانش آموزان ب) بهبود نقش و مهارت 

باط و ج) افزایش دانش عمومی آنان به عنوان یک بستر اساسی در این آموزشها اهتمام می نمایند.آنان  در ارت
(Pullen, P, and startup, R, 1985, P101-105)
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مطالعه اي دیگر در آمریکا نشان می دهد که کافرمایان در جستوي نیروهایی هستند که می دانند چگونه یاد بگیرند، در حـل مسـایل   
شند، بطور خالق فکر می کنند، اعتماد به نفس باالیی دارند، اهداف خود را تعیین می کنند، در رشـد شخصـی و شـغلی خـود     توانا با

کوشا می باشند و در روابط اجتماعی و مذاکره در گروه تسلط داشته و در جهت اثربخشی سازمان و رهبري آن به سوي اهـداف مـورد   
نظر تالش می کنند.

(Law, D.A, and People, J.D, 1990)

بنابراین با توجه به مطالعات و تحقیقات به عمل آمده و نگاه نوین به رویکردهاي جدید برنامۀ درسی اصالح و پیشرفت برنامـۀ درسـی   
آموزشهاي فنی و حرفه اي در رابطه با این دو گرایش مورد بررسی (الکترونیک و الکتروتکنیک) پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

ی دانش آموزان را در خواندن و درك مطلب، مهارتهاي ارتباط نوشتاري و گفتاري، مهارتهـاي ریاضـی کـاربردي، روشـهاي     توانای-1
تفکر و حل مسئله و پردازش اطالعات افزایش دهند.

ـ        -2 ا فرصتهاي بیشتري را براي دانش آموزان ایجاد نمایند تا در تیمهاي کـاري مختلـف فعالیـت نماینـد، مسـائل را حـل کننـد، ب
تغییرات سازگار گردند، توانائی رهبري خویش را آشکار سازند و براي یادگیري خود مسئولیت بپذیرند.

در کالسهاي درس تمرکز بر معلم و کتاب درسی را به حداقل برسانند.-3
بر آموزش زبانهاي خارجی اهتمام نمایند.-4

سؤالهاي سوم و چهارم تحقیق:
لید و آموزش)، فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیـک)  از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تو

تا چه اندازه از مهارت کافی جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟
یع (مـدیران فنـی،   مهارت فارغ التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظـر مـدیران صـنا   

شهر تهران در حد متوسط می باشد.10و 9تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي مرتبط در مناطق 
تحقیق که نتیجۀ مورد بحث را مورد تأئید قرار می دهد شامل:

بررسی نموده و به ایـن  )، در تحقیق خود، اشتغال فارغ التحصیالن دختر آموزشکده هاي فنی و حرفه اي را 1375مهري نوحی (-
نتیجه رسیده است که اکثر فارغ التحصیالن دختر در رشته تخصصی خود جذب بازار کار شـده انـد و همچنـین اکثـر مـدیران      

کارخانجات میزان مهارت فارغ التحصیالن را درسطح قابل قبولی دانسته اند.
یه گذاري هـم از لحـاظ تجهیـزات و منـابع کالبـدي و هـم از       جهت افزایش سطح مهارت فارغ التحصیالن در این زمینه، افزایش سرما

لحاظ نیروي انسانی کارآزموده تر در این بخش از طرف مسؤالن و سیاستگذاران امري ضروري و با اهمیت است.
ده کـردن از  پر واضح است که هر روز تجهیزات و ابزارهاي مورداستفاده در کارخانه ها، پیشرفته تر و پیچیده تر خواهد شد کـه اسـتفا  

آنها مستلزم دانش و مهارت ویژه می باشد. بنابراین جهت همراهی کردن هنرستانهاي فنی با این پیشرفتها، الزم است که کارگاههـاي  
این هنرستانها هم مجهز به دستگاه ها و ابزار آالت پیشرفته باشند تا بتوانند همگام و در جهت نیازمندیهاي بازار کار گام بردارنـد. کـه  

ین امر مستلزم سرمایه گذاري بیشتر در این بخش می باشد. از طرف دیگر افزایش سطح مهارت فارغ التحصیالن هنرسـتانها مسـتلزم   ا
استفاده از مربیان آموزشی کارآمد و مجربی است که دانش و مهارت آنها در سطح نسبتاً باالئی بوده و همچنین دانـش و مهـارت آنهـا    

تهاي فناوري همگام و به روز باشد، جهت تحقق این امر، اهتمام و توجه بیشتر به برنامه هاي آموزشی ایـن  (مربیان آموزشی) با پیشرف
مربیان که در مراکز و مؤسسات آموزش عالی تحصیل می کنند، امري ضروري بـوده و از طـرف دیگـر اسـتفاده از دوره هـاي آمـوزش       

در بخشهاي تخصصی مربوطه، بـه ایـن مربیـان انتقـال دهـد امـري الزم و       ضمن خدمتی که بتواند نوآوري ها و پیشرفتهاي حاصله را
ضروري است.

شـهر تهـران (مؤسسـات و کارخانـه     10و 9تا چه اندازه، مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) مناطق سؤال پنجم تحقیق،
شی مراکز آموزش فنـی و حرفـه اي رسـمی شـناخت     هاي مرتبط با رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) نسبت به برنامه هاي آموز

دارند؟
شهر تهران، نسـبت بـه برنامـه    10و 9مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات تولیدي مرتبط در مناطق 

هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي رسمی، شناخت کمی دارند.
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واند آموزشهاي فنی و حرفه اي را با نیازهاي بازار کار متصل کند، مشارکت مدیران صنعت در امر در واقع یکی از راهبردهایی که می ت
برنامه ریزي آموزشهاي فنی و حرفه اي است. بنابراین باید ترتیباتی اتخاذ شود که برنامه هاي آموزشی مراکز فنی و حرفـه اي رسـمی   

ان منطقه تهیه و تدوین شوند تا میزان انطباق ایـن آموزشـها بـا نیازهـاي     در مناطق مختلف با همکاري و مشارکت مدیران صنایع هم
بازار کار بیشتر شود. بنابراین پیشنهاد می شود در هر منطقۀ آموزشی، شورائی مرکب از مـدیران صـنعت همـان منطقـه و مسـئولین      

آموزش و پرورش فنی و حرفه اي تشکیل شود.
شـهر  10و 9دیران فنی، تولید و آمـوزش) کارخانـه هـا و مؤسسـات مـرتبط منـاطق       از نظر مدیران صنایع (مسؤال ششم تحقیق،

تهران، تا چه اندازه مهارتهاي آموزشی فارغ التحصیالن مراکز آموزش فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیـک و الکتروتکنیـک)   
با پیشرفتهاي فناوري قابل انطباق است؟

شهر تهران، میـزان قابلیـت مهارتهـاي    10و 9آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و
آموزشی فارغ التحصیالن مراکز فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشنهادهاي فناوري کـم بـرآورده   

رتها و قابلیت هاي مورد نیاز کارگران آینده متناسب با شرایط جدیـد  می کنند. به نظر می رسد که یک هماهنگی باالئی در تعیین مها
شغلی، صنعتی و اقتصادي به چشم می خورد، در واقع در متون جدید و مرتبط با این بحث تأکید بیشتر بر انعطاف پذیري و سازگاري 

ملی مهم در اقتصاد در حال تغییر تأکید گشته است. کارگران آینده بوده همچنانکه بر قابلیت انتقال مهارتهاي نیروي کار نیز بعنوان عا
طوري که چنین قابلیتی نه تنها امکان حرکت کارگران را از شغلی به شغل دیگر ممکن می کند، بلکه حرکت آنان را نیز از یک بخش 

ینده جوامـع چنـد مهارتـه    صنعتی به بخش دیگر میسر می سازد. از آنچه که در باال ذکر شد می توان نتیجه گرفت که نیروهاي کار آ
خواهند بود و فقط کسانی می توانند حضور خود را در چنین فضائی حفظ کنند که بتوانند تغییرات را بعنوان واقعیتی مهم بپذیرنـد و  

و با حداقل کوشش و آموزش خود را با آن وفق دهند.
شـهر تهـران، مهـارت داشـتن فـارغ      10و 9طق از نظر مدیران صـنایع (مـدیران فنـی، تولیـد و آمـوزش) منـا      سؤال هفتم تحقیق،

تـا  (ICT)التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی (رشته هاي الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوریهاي اطالعات و ارتباطات 
چه اندازه می تواند به انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهاي بازار کار، تأثیر داشته باشد؟

شهر تهران، مهارت داشتن فـارغ  10و 9ران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق مدی-
را (ICT)التحصیالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي (رشته هاي الکترونیـک و الکتروتکنیـک) در فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      

با نیازهاي بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.جهت انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها
و تالش براي ارائه یک الگوي اداري بهتر و کارآمـدتر کـه بـر    » اقتصاد اطالعات محور«در کنار توسعه و تغییر ماهیت اقتصاد جوامع به 

ام امـور اداري یـاز طریـق ارتباطـات     پتانسیل بکارگیري از تکنولوژي برتر مبتنی است، توسـعه شـبکه هـاي ملـی کـامپیوتري و انجـ      
الکترونیکی، ضرورت تسلط و کارآمدي افراد در سواد کامپیوتري را بعنوان یک نیاز اساسی نیروي کار آینده مطرح می کند.

بهره گیري سریع از تکنولوژي و ضرورت مشارکت فعال در محیط هاي کاري که در آن تغییر بصورت یک نـورم درآمـده اسـت توجـه     
ظران آموزش و پرورش را به مهارتهاي اساسی مورد نیاز جلب نموده است. توانایی استفاده از تکنولوژي اطالعات و بهـره گیـري   صاحبن

مؤثرتر از اطالعات به یکی از مهارتهالی مشترك مورد نیاز نیروي انسانی مورد نظر بازار کار تبدیل شده است. در واقع وجود کـارگرانی  
دیگر یک خیال دور از دسترس نیست. زمینه هاي شغلی سنتی محـو شـده انـد طوریکـه اکنـون کارفرمایـان و       با آگاهی و دانش باال

مدیران صنایع و کارخانجات به شدت بدنبال جذب نیروهاي انعطاف پذیري هستند که با قابلیت هاي فردي برجسته می توانند نقـش  
مهارتها و فرایندهاي جدید را فرا گیرند.هاي متعددي را در زمانهاي مختلف ایفا نمایند و قادرند 

محدودیتها و تنگناهاي پژوهش:
فقدان ابزاري استاندارد شده و بین المللی امکان تطبیق نتایج را با یافته هاي پژوهشی مشـابه در داخـل و خـارج کشـور فـراهم      -1

نیاورد.
فقدان پرسشنامۀ استاندارد شده جهت استفاده-2
نامۀ دانشجوئی مشکالت مالی و محدودیت زمانی از جمله موارد تأثیرگذار بودند.محدود شدن موضوع به یک پایان-3
التزام به رعایت ضوابط اداري دست و پاگیر جهت حضور و جمع آوري داده ها در کارخانه ها-4
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تعمیم تري شهر تهران بوده، چنانچه تحقیق در حجمی وسیعتر اجرا می شد، نتایج قابل 10و 9محدود بودن تحقیق به مناطق -5
بدست می آمد.

پیشنهادات براي پژوهشهاي آتی:
ارتباط آموزشهاي فنی و حرفه اي را با نیازهاي بازار کار از دیدگاه مدیران هنرستانها و مربیان آنها بررسی نمایند.-1
نمایند.ارتباط آموزشهاي فنی و حرفه اي را با نیازهاي بازار کار از دیدگاه فارغ التحصیالن هنرستانها، بررسی-2
شهر تهران بررسی شد، بـه نظـر مـی رسـد بـراي      10و 9در پژوهش حاضر تنها دو رشته از رشته هاي فنی و حرفه اي مناطق -3

جامع بودن و امکان تصمیم بهتر نتایج، کل رشته هاي فنی و حرفه اي مورد بررسی قرار گیرد.
نکرده، خصوصاً از مصاحبه هاي آزاد استفاده شود.در استفاده از ابزارهاي جمع آوري داده ها به پرسشنامه بسنده -4
توصیه می شود چنانچه پژوهشگران مایل به ارایه یافته هاي ارزشمند باشند به جاي استفاده از شیوه هـاي مطالعـات عرضـی و    -5

مقطعی از شیوه هاي طولی استفاده نمایند.
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منابع و مآخذ:
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)1380دالور، علی، احتماالت و آمار کاربردي در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ پنجم، انتشارات رشد ()9

)1366رخشان، فریدون، طراحی و تحلیل نظامهاي آموزشی، نبریز، انتشارات نیما. ()10
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).1378سیف هلی اکبر، روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، چاپ سوم، انتشارات آگاه، ()13
1381. زمستان 15سبحان الهی. محمدعلی، فصلنامۀ علمی تخصصی مدیریت و توسعه، شماره )14
سلطانی. حسین، بررسی ارتباط برنامۀ درسی آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی با نیازهاي بازار کار در شـهر تهـران، پایـان نامـه     )15

.1379کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، 
، الیحـه  2)، پیوست شـماره  1379-1382اسالمی ایران (سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري )16

برنامه، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
شفیع آبادي. عبداهللا. آشنایی با برنامه ریزي تحصیلی، شغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.)17
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57فتحی واجارگاه، کورش و مهرمحمدي. محمود، الگوي جامع و پویاي نیازسنجی برنامه درسی، فصلنامۀ تعلیم و تربیت شماره )22
1380فیوضات. یحیی، مبانی برنامه ریزي آموزشی، نشر ویرایش. )23
1369ه اقتصادي، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة اقتصاد، قاسمیان. سعید، آموزش و پرورش و توسع)24
کریمی. مدد، بررسی ارتباط آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی با نیازهاي بازار کار از نظر هنرجویان، مدیران و مسـئولین صـنایع   )25

بائی، دانشکدة علوم تربیتی.در استان آذربایجان شرقی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباط
الهیجانیان، الرم الملوك، بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشته الکترونیک آموزشکده هاي فنی، پایـان نامـۀ کارشناسـی    )26

1370ارشد برنامه ریزي آموزشی، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم تربیتی، 
سیستم آمـوزش و پـرورش در ایـران، پایـان نامـۀ کارشناسـی ارشـد،        میکائیل پور. حسین، بررسی و تخمین کارایی و بهره وري )27

1379دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکدة اقتصاد، 
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و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

٢٤

.1379محسن پور. بهرام، مبانی برنامه ریزي آموزشی، انتشارات سمت. )28
تعلـیم و  ملکی. غالمحسین، چکیدة مقاله هاي همایش ملی مهندسـی اصـطالحات در آمـوزش و پـرورش انتشـارات پژوهشـکدة      )29

1381تربیت، خرداد 
متوسلی. محمود، سرمایه گذاري در نیروي انسانی و توسعه اقتصادي، ناشر مؤسسـۀ تحقیقـات پـولی و بـانکی وابسـته بـه بانـک        )30

.1370مرکزي جمهوري اسالمی ایران، چاپ اول، اسفند 
انه استان گلستان، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد،    مالح. نازنین، ارزیابی کارایی درونی و بیرونی هنرستانهاي حرفه اي دولتی دختر)31

1380-81دانشکدة عالمه طباطبائی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی. 
مقاله هایی در باره آموزش در سازمان اداري، نوشته و ترجمۀ گروهی از اساتید و نویسندگان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی )32

)1369(
نارسائی هاي ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازار کار و ارائه راه حـل هـاي اصـالحی. تهـران،     نفیسی. عبدالحسین، بررسی)33

)1379انتشارات مدرسه، (
34نفیسی، عدبالحسین، رویکردهاي آموزشی فنی و حرفه اي و چالش هاي پیش روي آن. تهران، پژوهش نامۀ آموزشی، شماره )34
1370تشارات مدرسه، یونسکو، آموزش حرفه اي در حال گذار، ان)35
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