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 پژوهشکدهسنجی و نیازسنجی ایجاد امکان

 ای کشورفنی و حرفه های آموزش
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 2شکراله شیرخانی

 3امین رستم نیا

 

 

 چکیده
و  هاتیقالخها، ها، تخصصمهارت جادیدر ا یگذار هیتوان به سرما یرا م یانسان یرویدر ن یگذار هیسرمادر دنیای امروز، 

نماید ها را میسر میی بهینه این آموزشاجراکرد. اما  یطبقه بند یکیزیمت فو سال یفرد ییتوانا شیافزا در جهت یگذارهیسرما ای

ها همه ای که این پژوهشریزی، و اجرای این آموزش هاست، به گونهگذاری، برنامهی و پژوهشی قوی در سیاستوجود یک عقبه فکر

های کالن تای این موضوع و همزمان با سیاستد. در راسارتی و فنی را در نظر گیرهای مهموزشجوانب الزم را برای توسعه هدفمند آ

یا مرکز تحقیقاتی در زمینه های غیررسمی در کشور این پژوهش با هدف امکان سنجی تاسیس یک پژوهشکده نظام آموزش

ای محقق پرسشنامهاز با استفاده  ،ین ادعادر این راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل ا های مهارتی صورت پذیرفته است.آموزش

زه پژوهش مراکز آموزش کارشناسان و مسئوالن واحدهای پژوهش ادارت کل استانی و فعاالن حواز جامعه آماری پژوهش ) ساخته

امل مالی و فانونی، عو-چون عوامل سازمانی یهایق امکان تشکیل پژوهشکده در مولفهدر این تحق آوری گردید.جمع (ایفنی و حرفه

 پشتیبانی، وجود نیروی انسانی متخصص، عوامل آموزشی و پژوهشی، و وجود فضای اداری و پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفته است.

ای مثبت فنی و حرفه های آموزشا پژوهشکده های مطرح شده امکان تشکیل یک مرکز تحقیقات یاز نظر پاسخگویان در همه مولفه

های وجود بستر قانونی الزم مولفه احتمالی مطرح شده گویه 5ه مچنین نتایج این تحقیق مبین است که در همارزیابی شده است، ه

یس پژوهشکده رفاه اجتماعی در راستای تاس و برای تشکیل پژوهشکده، پشتیبانی فنی و تجهیزاتی کافی از سوی وزارت تعاون، کار

خصص و تحصیلکرده برای اداره گروه تخصصی علوم رفتاری و علوم اجتماعی، قادر ای، وجود نیروی انسانی متفنی وحرفه های آموزش

های دیگر و مرتبط، و وجود فضای اداری، پژوهشی و آموزشی الزم در مرکز های مورد نیاز دستگاهبودن پژوهشکده به انجام پژوهش

خواهد داشت. همچنین از نظر پاسخگویان فعالیت زمینه وجود  این تربیت مربی؛ زمینه الزم برای تشکیل یک پژوهشکده فعال در

پژوهشکده باید در کلیه موارد نیازسنجی آموزشی، توسعه استانداردها، مطالعات تطبیقی، و توانمندسازی نیروی انسانی و مربیان 

 صورت پذیرد.
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Feasibility and needs assessment establishing 

 vocational training institute Country 

Abstract 

 In today's world, investment in human capital can be invested in building the skills, 

expertise, creativity and investment in order to increase personal empowerment and classified 

physical health. But what is the optimum performance of this training can be a strong research 

background in intellectual and policy-making, planning and implementation of their education. So 

that the study of all aspects necessary to develop targeted skills training and technical 

consideration. In line with this theme and policies along with non-formal education system in the 

country this study the feasibility of establishing an institute or research center in the field of 

technical education has been done. In this regard, the data needed for the analysis of this claim, 

using a questionnaire developed by the researchers from the statistical sample (experts and 

officials of provincial departments, research groups and activists in the field of vocational training 

centers) were collected. In this study, the possibility of Research on factors such as organizational 

factors-Fanon, financial factors and support, the presence of skilled manpower, research and 

educational factors, and the availability of office space and support is studied. The respondents in 

all its components the possibility of forming a research center or institute of technical and 

vocational education was considered positive, The results of this study showed that in all 5 

components are likely to buoy-up the legal foundation for research, technical support and adequate 

equipment by the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare Institute established in line 

with technical and professional training, the existence of specialized human resources and 

educated to run the Department of behavioral Sciences and social Sciences, Institute being able to 

do the required research other related devices, and office space, research and training center 

instructor training, necessary for the formation of a research center in this field there. Research 

activities should also responds them in all cases, training needs assessment, development of 

standards, comparative studies, and empowerment of human resources and coaches done. 

Keywords: skills training, research, research, technical training and vocational organizations 

 

 مقدمه

ای مفههوم  ههای فنهی و حرفهه   در جهان فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون توجه بهه آمهوزش  

مله در نیهروی انسهانی و   فنی، انقالبی عمیق و کیفی در نیروهای تولید و از آن جو  انقالب علمی. نخواهد داشت

مهی توانهد فهرد را     هایی است کهانجام فعالیت ایفنی و حرفههای آموزش .تولید به وجود آورده است هایروش

، حرفه و کسب و کار آماده نماید یها کهارایی و توانهایی وی را در انجهام آن افهزایش دههد. ایهن        برای احراز شغل

های خاص مربوط به شغل و در نولوژی و علوم وابسته به همراه دانشرا در راستای تک هامهارتها کسب آموزش

 .، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهدهای مختلف اقتصادیبخش

 دهیاد و فرهنگ ایران و به ویژه شتابدر شرایط کنونی برای اقتص ایفنی و حرفههای وسعه آموزشت

ای زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و بهه طهور کلهی    ه؛ زیرا سرمایه گذاریبه فرایند تولید امری حیاتی است

مورد بهره برداری قرار نمی  سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بالاستفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد

 های الزم سهرمایه ، نظام آموزش برای ایجاد مهارتا و الزامات رشد و توسعه اقتصادیهبنابراین از ضرورت. گیرد

، فن و هنر و نقش بسهیار مهمهی در   ت از علمتلفیقی اس ایفنی و حرفههای انسانی است و در این میان آموزش

ها، افزایش توانهایی ههای   هدف از این آموزش .فا نموده و مضمونی توسعه ای داردتامین نیروی انسانی کارآمد ای

 . ه وظایف شغلی است، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوددانش
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 توسهع   مسهیر  در هها رویهه  و نتدوین قهوانی  ها،نظام ساختارها، ایجاد با راستا هم آنچهاز سوی دیگر 

 نداشهت  رسهد، مهی  نظر به ور ضروریکش در عمل هعرص در اهآموزش این کاربرد و ایحرفه و فنی هایآموزش

 موثری اما ناکافی هایگام عرصه این در که باشدمی هاآموزش این به پژوهش بر مبتنی و علمی مدبرانه، رویکرد

که با ایجاد یک مرکز تحقیقاتی و یا پژوهشکده تخصصهی مههارت و فنهاوری مهی توانهد بهه        است شده برداشته

 مرحله تعالی خود برسد.

 ها،فرصت ا،ه الشچ اییکشور شناس ایفنی و حرفهدر این راستا در سال های اخیر سازمان آموزش 

 هها، بهه فرصهت   توجهه  گسهترش  بهرای  سهازی  فرهنگ فناوری، و مهارت جامع تبیین نظام ضعف، و وتق نقاط

به امهور پژوهشهی و پهژوهش     توجه گسترش برای سازی فرهنگ فناوری، و مهارت جامع نظام تبیین ،تهدیدات

 است. نموده پیگیری محوری را

 و برنامهه ههای   هها  سیاسهت  راهبردهها،  ،هها  فعالیت کلی  در آینده پژوهانه و پیشرو نگاه بر تأکید با 

فنهی و   ههای  آمهوزش تشکیل یک مرکز تحقیقاتی یا پژوهشکده فعال در حوزه  ،ایفنی و حرفه آموزش سازمان

 با اهداف زیر پیش بینی گردیده است: ایحرفه

 های مختلف مهارتی در حوزه صنعت آموزشتوسعه و گسترش پژوهش در زمینه  -1

 های مختلف مهارتی در حوزه کشاورزیآموزشپژوهش در زمینه توسعه و گسترش  -2

 های مختلف مهارتی در حوزه خدماتآموزشتوسعه و گسترش پژوهش در زمینه  -3

 های مختلف مهارتی در حوزه فرهنگ و هنرآموزشتوسعه و گسترش پژوهش در زمینه  -4

 ای های فنی و حرفها مهارتب های پژوهشی مرتبطسازی مناسب برای ارتقای فعالیتزمینه -5

 ای ای در سطح ملی و منطقههای فنی و حرفههای علمی مرتبط با آموزشکمک در برگزاری همایش -6

 المللی ای در سطح بینهای فنی و حرفههای علمی مرتبط با آموزشکمک در برگزاری همایش -5

 نظور تحقق اهداف پژوهشکدهای به مهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعهاجرای طرح -6

 برگزاری مسابقات ملی مهارت در سطوح استانی، کشوری و بین المللی -7

 ای در کشورهای فنی و حرفهبه روزآوری علوم و تحقیقات مرتبط با آموزش -8

 ای های فنی و حرفهساماندهی متون علمی و پژوهشی در خصوص آموزش -9

سازی دانش ای در دنیا و تالش در جهت بومیهای فنی و حرفهزشترجمه متون تخصصی مرتبط با آمو -11

 های فنی و مهارتی مرتبط با آموزش

 تالش در جهت بومی سازی تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز کارگاه های آموزشی  -11

 شناسایی و بومی سازی استانداردهای آموزشی روز دنیا  -12

 یتجاری سازی دستاوردهای پژوهش -13

 

 بیان مساله و ضرورت ایجاد پژوهشکده

 و نوزدهم قرن اواخر از ایحرفه و فنی هایآموزش قالب در جوامع نیاز مورد انسانی نیروی تربیت

 پس صنعتی و علمی های پیشرفت پی در. گرفت قرار جهان کشورهای از بسیاری توجه مورد بیستم، قرن اوایل

 آموزش امروز که جا آن تا یافت گسترش جهان در ایسابقه بی ونح ها به آموزش این دوم، جهانی جنگ از

 پاسخ جهت در صنعتی جوامع اخصوص از کشورها بسیاری در پرورش، و آموزش از پس ای حرفه فنی و های

 . باشدمی و تکاپو حرکت در اجتماعی و نیازهای اقتصادی به بیشتر چه هر گویی
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شود. ترین عوامل توسعه محسوب میاز مهمترین و اساسی، آموزش توام با پژوهش مستمرامروزه اما 

ها و شود. پژوهشکدهدر عصری که از آن به عنوان عصر دانش محور و مبتنی بر پژوهش و دانایی یاد می

های تحقیقاتی به عنوان نهادهای تولید کننده علم و دانش، باید رویکردهایی را مورد موسسات پژوهشی و گروه

های علمی و پژوهشی و که بتوانند ضمن پایبندی به اصول و مبانی دیرینه خود، در عرصهتوجه قرار دهند 

 خصوصا تولید دانش نو جلودار و پیشتاز باشند.

تواند پژوهشی وابسته به موسسات تخصصی در کشور می در این میان ایجاد موسسات تحقیقاتی و

نهادهای تخصصی مختلفی زیر نظر موسسات و  هایبسیار مفید و موثر باشد. تاکنون در کشور پژوهشکده

رسانند. از جمله پژوهشکده دانشگاهی تشکیل گردیده و وظایف پژوهشی حوزه تخصصی خود را به انجام میغیر

پژوهشکده بانکداری، پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده خاک، پژوهشکده  ،پژوهشکده بیمههواشناسی، 

های روغنی و...، اما متاسفانه انرژی، پژوهشکده هوافضا، پژوهشکده دانهرویان، پژوهشکده بلوط، پژوهشکده

ای هیچ گونه مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و حتی گروه و حرفههای  مهارتی و فنی تاکنون در حوزه آموزش

قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری  15تا 55پژوهشی مستقل تشکیل نشده است. در حالیکه بر اساس مواد 

ای کشور های مختلف از جمله سازمان آموزش فنی و حرفهمی ایران وظایفی در حوزه پژوهش برای دستگاهاسال

های حوزه اجرای آموزش تعریف شده است که ضرورت ایجاد یک مرکز پژوهشی مستقل که بتواند فارغ از

ها، ار کار دنیا و جدیدترین روشهای مختلف، مطلعه بازمهارتی به مطالعه بازار کار و بررسی نیاز بازار به آموزش

 مطالعه نقاط قوت و -بومی سازی استانداردهای آموزشی وتجهیزات آموزشی دنیا –ابزار وتجهیزات آموزشی 

ای  در دنیا و بومی سازی های فنی و حرفهمطالعه نقاط قوت آموزش -ای کشورهای فنی و حرفهضعف آموزش

ای دنیا و....بپردازد بشدت های آموزش فنی و حرفهن تخصصی در حوزهترجمه متو –اطالعات و ابزارآالت آنها 

 .احساس می شود

المللی آموزش و اشتغال به همت سازمان آموزش فنی و برگزاری سه همایش ملی و بیناز سوی دیگر 

هی مقاله پذیرفته شده به صورت شفا5011ای و استقبال گسترده پژوهشگران داخلی و خارجی با بیش از حرفه

خیل عظیمی از پژوهشگران و کارشناسان امر برای ورود  وجودنشان از و یا پوستر در سه همایش یاد شده نیز 

  مراکز مستقل پژوهشی در کشور است. تخصصی به حوزه پژوهش در قالب یک

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 ایگونه به ساخت، دگرگون لیک به را پرورش و آموزش دیرین نقش صنعتی، انقالب از ناشی تحوّالت

 مهمترین از یکی که کرد، ایجاد اساسی تربیت تغییرات و تعلیم های روش و درسی محتوای ها، برنامه در که

 (.5101بیدختی، )امین باشدمی ای حرفه فنی و های آموزش ی توسعه آنها

 کار دنیای با آموزش نکرد مرتبط یعنی ای حرفه و فنی آموزشتر نیز اشاره شد، همانگونه که پیش

 میان این در که و یا ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی بیکاری میزان کاهش، جوانان اشتغال بهبود وضعیت برای

 که چرا. است ضروری های تحقیقاتیمبتنی بر فعالیت اقتصادی نیازهای با آموزش بیشتر ساختن هرچه مرتبط

و صرف بیهوده  عمده و مشکل بروز باعث کار بازار و اقتصادی نیازهای و آموزشی مباحث بین وجود ارتباط عدم

 طبیعی منابع کشورها از بسیاری دراین مسائل علی الخصوص در دوران ما مشهود است،  خواهد شد. هزینه ها

 دانش از بسیاری ؛است مانده استفاده بدون است اقتصادی وری ساز بهرهزمینه که هایی فرصت سایر و

 سابق رؤسای از یکی. است حادتر سوم جهان در کشورهای مسأله این که هستند بیکار هیدانشگا آموختگان

 کشورهای در آموزشی های نظام یمالحظه قابل رشد رغم بهه است: داشت اظهار این زمینه در جهانی بانک

 که الیح در. زمان ماست معضالت ترین ناخوشایند از یکی شده گرفته نتیجه گذشته قرن ربع سوم طی جهان
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 دارای افراد بودن ناکافی دلیل به شغلی ها فرصت میلیون هستند، کار بی تحصیلکردگان از نفر ها میلیون

 اشتغال جوانان وضعیت بهبود جهت بنابراین. هستند مشاغل صاحبان انتظار مناسب در مهارت و کار تحصیالت

 ژاپن، مثل آسیا شرقی جنوب و شرقکشورهای  بعضی تجارب از استفاده آموختگان دانش کاری بی کاهش و

 و تغییر در کشورها این مؤثر بسیار روش یونسکو مطالعات براساس. خواهد بود مؤثر بسیار سنگاپور جنوبی، کره

 :است فعالیت سه بر ناظر التحصیالن فارغ اشتغال بهبود وضعیت

 کاربردی،-علمی آموزش اجرای -

 ،و نیاز بازار شغلی های مهارت کردن لحاظ با اجرای پژوهش های کاربردی و آموزش ارتقای -

 .آموزش در عملی کار اجرای بر تأکید -

 به جامعه نیاز در انسانی نیروهای با ارتباط در آگاهی و شناخت به رسیدن برایاز این رو 

 پیچیده سؤاالت پاسخ یافتن ی برایجستجو رفتار و انگیزش یمطالعه. پژوهش باشد می گسترده هایپژوهش

 به نظری چهارچوب یک بایستی کاری، جامعه در انسانی اهمیت عنصر قبول با. است انسان طبیعت یدرباره

رفتار  هایکاستی تنها نهنحوه عملکرد کنونی و گذشته  فهمیدن با بتوانند مسؤوالن آن مدد تا به آید وجود

  کنند. نترلحتی ک و دگرگون بینی، پیش حدّی تا را آینده رفتار بلکه دهند تشخیص را گذشته

برای درک بهتر ضرورت ایجاد مراکز و مؤسسات پژوهشی مرتبط با همچنین در این پژوهش 

ای در کشور پس از مطالعه وضعیت این گونه مراکز در کشورهای پیشرو در های فنی و حرفهآموزش

و آلمان( به مطالعه نظیر کشورهای کره جنوبی، انگلستان، ژاپن، استرالیا، سوئیس )ای های فنی و حرفهآموزش

های تخصصی مؤسسات غیر دانشگاهی در کشور مروری انداخته خواهد شد. سپس با توجه وضعیت پژوهشکده

به جمع بندی مطالب مرتبط در داخل و خارج از کشور در خصوص ضرورت ایجاد و یا عدم ایجاد پژوهشکده 

   ای بحث خواهد شد. های فنی و حرفهآموزش

 و سنجش مهارت ها و نیاز بازارکار ایفنی و حرفهتاسیس پژوهشکده های مرتبط با با بررسی متون 

به تجربیات برخی از  زیرموارد متعددی از این پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی فعال در جهان یافت شد که در 

 خواهد شد.اشاره  آنها

و توسعه یافته شناخته  در کشور کره جنوبی که به عنوان یکی از کشورهای نوظهورکره جنوبی: 

 کیوجود دارد. این مرکز « 4ایفنی و حرفه های آموزشپژوهشکده تحقیقاتی »شود، مرکزی با عنوان می

 و یفن آموزش توسعه یبرا 1114 سال در که است ریوز نخست دفتر به وابسته قاتیتحق یمل موسسه

از مهمترین اهداف این مرکز پژوهشی  .ه استشد سیتاس یعموم یا حرفه یها یستگیشا شیافزا و 5یاحرفه

، یدرس برنامه بر یمبتن تیصالح یمل یاستانداردها توسعهکاهش عدم تطابق آموزش ها با نیازهای بازارکار، 

. همچنین چشم انداز بلند بروز به مخاطبان عنوان شده است یشغل اطالعات ارائه و یآموزش یها برنامه یابیارز

مهارتی کره جنوبی به یک الگوی برتر جهانی و در  های آموزشیل شدن الگوی مدت این موسسه پژوهشی تبد

مختلف و یک سیستم یکپارچه آموزشی مبتنی بر  های آموزشدست گرفتن ابتکار عمل در ایجاد و ادغام 

ایجاد  یقاتیتحق موسسه کیمنطبق با نیازهای همه بخش ها است، بگونه ای که های مادام العمر و آموزش

 و پرورش و آموزش نیب ارتباط جادیا شتازیپ را در پیش گرفته و یجهان یها مهارت توسعه استیس که گردد

 های مهارتی گردد.آموزش

                                                           
4 . Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) 
5 . VET 
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و اجرای  ایفنی و حرفه های آموزش، در انگلستان انجام تحقیقات و پژوهش ها در حوزه انگلستان

می باشد. این مرکز « 6شغلی های آموزشقیقات مرکز تح»مهارتی بر عهده مرکز پژوهشی با عنوان  های آموزش

این  .است بودجه یها مهارت و ینوآور کار، و کسب یبرا وزارت توسط س،یتاس تازه یقاتیتحق موسسه کی

مهارتی با هم ادغام  های آموزشمرکز تحقیقاتی چهار گروه و سازمان با مهارت های مختلف را جهت توسعه 

از: مرکز توسعه اقتصادی، دانشگاه شفیلد، موسسه مطالعات اشتغال انگلیس، و  نموده است، این مراکز عبارتند

 دیدگاه یبرا لیپتانس با یجهان سطح در یقاتیتحق مرکز کی به شدن لیتبدموسسه اقتصاد لندن. این مرکز 

ه عنوان را ب اقتصاد و افراد به یا حرفه آموزش بالقوه سهم و تیاهم عت،یطب از ما درک در رییتغ به گام کی

همچنین مهمترین سواالتی که این مرکز به دنبال پاسخگویی به آنهاست شامل استراتژی خود دنبال می کند. 

 موارد زیر است:

 گذارد؟ یم ریتاث یاقتصاد رشد و شرکت یسودآور و یور بهره ،یفرد رفاهمهارتی  آموزش چگونه -

 ؟داد بهبودرا  ایفنی و حرفه های آموزش ارائهمی توان کیفیت  چگونه -

 های آموزشهای را در جهت افزایش مشارکت و نفوذ  میتصم ها نهیهزبا کمترین  توانم یم چگونه -

 در میان افراد جامعه گرفت؟ ایفنی و حرفه

همچنین این مرکز شبکه عظیمی از محققان، فعاالن اجتماعی ، متخصصان، مهندسان، پزشکان، جامعه 

 جهت اتخاذ تصمیمات در اختیار دارد. شناسان و روانشناسان را عنوان عضو

فنی و  های آموزشموسسه فدرال »با این هدف وجود دارد.  مرکز تحقیقاتی، در کشور سویس سویس 

 اهداف زیر را دنبال می کند: «7مهارتی

 یریادگی مختلف یها مکان تمام در مهارت ها یریادگی و آموزش -

 فرد یزندگ از دوره طول در پرورش و آموزش نهاد یمرزها یرینفوذپذ -

 توسعه مهارت های ملی و بین المللی -

« 8مهارتی های آموزشمرکز ملی پژوهش در زمینه »در کشور استرالیا مرکزی با عنوان ، استرالیا

 و هیتجز ت،یریمد ،یآور جمع مسئول مستقل و یا حرفهوجود دارد. این مرکز به عنوان یک موسسه 

 .است کشور سراسر در( VET) ایفنی و حرفه آموزش مورد در آمار و قیتحق ارتباط و یابیارز ل،یتحل

 از ایاسترال در یاحرفه و یفن آموزش نفوذافزایش ضریب  و یرسان اطالعچشم انداز و استراتژی این مرکز 

از مهمترین وظایف این مرکز موارد زیر  .است یآمار خدماتارائه  و اعتماد قابل معتبر، قاتیتحق قیطر

 ست:ذکر شده ا

 و یمل یمال یها کمک یها برنامه تیریمد جمله از ،یآموزش پژوهش کیاستراتژ برنامه کی انجام -

 یمل آمار لیتحل و هیتجز و یآور جمع و ،(LSAY) ایاسترال جوانان از ها ینظرسنج از یلیتحل برنامه

 .یسنج نظر یها دادهتحلیل   و در زمینه کسب و کار و تکنولوژی

 و زمینه جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه در یپژوهش یها افتهی انتشار و یآور جمع -

 .جهان سراسر ازهای مهارتی آموزش

 .ها داده و پژوهش لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا انتشار -

 .است متقابل عالقه مورد مسائل در یهمکار و یالملل نیب یها سازمان با گسترش ارتباطات -

                                                           
6 . Centre for Vocational Education Research (CVER) 
7 . Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SFIVET) 
8 . The National Centre for Vocational Education Research (NCVER) 
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 ینه مهارت آموزی و کسب و کارانجام مشاوره های تخصصی در زم -

 پژوهشقلمرو 

 قلمرو این تحقیق شامل موارد زیر است:

مدت زمان درنظر گرفته شده برای اجرای طرح فوق، مبنی بر شناخت وضع موجود و طراحی الف( قلمرو زمانی: 

تا  5131و طی سال های بیست و چهار ماه ای های فنی و حرفهآموزشوضع مطلوب و تدوین طرح جامع 

 تعیین گردیده است.هجری شمسی  5135

کشور، ادرات کل استانی، مراکز آموزش  ایفنی و حرفهسازمان آموزش قلمرو مکانی طرح ب( قلمرو مکانی: 

، هنرستان های فنی و ایفنی و حرفههای علمی و کاربردی وابسته به استان ها، دانشگاه ایفنی و حرفه

 در نظر گرفته شده است. ایفنی و حرفهای و دانشگاه حرفه

های انجام شده، طرح در سطح ملی خواهد بود از لحاظ دامنه و سطح مطالعات و تحلیلج( دامنه انجام تحقیق: 

و تمام عناصر و ابعاد تاثیرگذار بر چرخه عرضه و تقاضا در محیط ملی و با درنظر گرفتن تحوالت در محیط 

رسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین در هر یک از المللی و چگونگی تعامل با آن مورد بربین

 های عرضه و تقاضا موارد ذیل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت:حوزه

 های مختلف تولید و عرضه علمحوزه -

 کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات -

 فرهنگ وهنر، صنایع دستی  -

  حوزه های مختلف مصرف و تقاضا -

 ی کشوراسازمان آموزش فنی و حرفه -

 ایدانشگاه فنی و حرفه -

 کاربردی -دانشگاه جامع علمی  -

 ای های فنی و حرفههنرستان -

با ای های فنی و حرفهآموزش تشکیل مرکز تحقیقات یا پژوهشکده مطالعه طرح جامعد( قلمرو موضوعی: 

های زیر مشخص شده گیری از مدل سه شاخگی و جدول ماتریس حوزه مطالعاتی طرح به شرح پیوستبهره

 است.

 مواد و روش ها

تلفیقی از رسیدن به هدف این مطالعه از  برای. است پیمایشیو  توصیفی های پژوهش نوع از پژوهش این      

وضعیت سه فاکتور شامل خواهد شد. در روش سه شاخگی  بهره گرفته STEEPروش های سه شاخگی و مدل

 ابعاد مختلف STEEPدر مدل  همچنینبررسی خواهد شد. محیطی  عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل

بررسی و ،   13بعد حقوقی، قانونی، سیاسی، 12بعد محیط زیستی،  11بعد اقتصادی،  10بعد فنی، 9بعد اجتماعی

 در نهایت مدل مفهومی طرح مشخص خواهد شد.

طرح به شرح زیر مورد تجزیه و  هایامگدر کلیه مراحل و  STEEPطرح مطالعاتی از نظر ابعاد تحقیق به روش 

 تحلیل قرار خواهد گرفت:

                                                           
9 . Sociological 
10 . Technical 
11 . Economic 
12 . Environmental 
13 . Political 
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بهداشت )روانی جسمی(، نرخ رشد جمعیت، توزیع سنی  به موارد فرهنگی، سالمت و :بعد اجتماعی -

 .امنیت توجه خواهد داشت و تاکید بر، نرخ اشتغال، بیکاری جمعیت، رفتار جامعه

های مورد نیاز بازار کار، بررسی وضعیت شتهابزار و تجهیزات تخصصی، ر، کار راندمان :بعد فنی -

 .نظر قرار خواهد داد مدتغییرات فنی بومی، مسائل فنی جهانی و انتقال تکنولوژی را اشتغال کشور، 

های اقتصادی را تسعیر ارزها، تورم و سایر شاخص موارد رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ :بعد اقتصادی -

 .داد مورد نظر قرار خواهد

محیطی را مورد توجه قرار خواهد اکولوژیکی و مقررات زیست بحث ابعاد محیطی، :زیستی بعد محیط -

 .داد

ای، های فنی و حرفهآموزشقوانین مربوط به  محورهایی شامل :بعد حقوقی، قانونی، سیاسی -

توسعه کشور، قوانین  5111قوانین باال دستی از جمله سند چشم انداز مالیاتی،  هایسیاست

 .توجه قرار خواهد داد قانون کار، عوارض و ثبات سیاسی را موردی پنج ساله کشور، هابرنامه

ای محقق ساخته تهیه گردید که های اشاره شده در نهایت پرسشنامهگیری از مدلدر این پژوش با بهره

ی، عوامل های چون عوامل قانونی و سازمانرا منظر عامل ایفنی و حرفه های آموزشامکان تاسیس پژوهشکده 

مالی و پشتیبانی، عامل نیروی انسانی متخصص، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل محیط و فضا مورد بررسی 

قرار گرفته است. طیف ارزیابی، طیف پنج مرحله لیکرت )کامالً مخالف، مخالف، نظری ندارم، مخالف، کامالً 

 مخالف( می باشد.

تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته است که جهت تعیین  ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده در این

نوعی اعتبار است که معموال برای  ییاعتبار محتواروایی آن از روش روایی محتوی بهره گرفته شده است. 

اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است . شودگیری به کار برده میبررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه

. در این از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد شود.آن تنیده می  تدوین آزمون درکه همزمان با 

فعال پژوهشی سازمان و  علمی دانشگاه و کارشناسان هیئت محترماعضای و راستا پرسشنامه در اختیار اساتید 

اصالح و تنظیم پرسشنامه نهایی  که پس از جمع بندی نقطه نظرات آنها نسبت بهادارات کل تابعه قرار گرفت، 

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامههمچنین  اقدام گردید.

از  توان گفت پرسشنامهبوده که می 006/1اعتبار پرسشنامه برآورد گردید که این ضریب برای پرسشنامه 

 باشند.میباالیی برخوردار  )پایایی( ضریب اعتبار

ریزی سازمان آموزش جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان بخش های پژوهش و برنامه      

نفر می باشد که با توجه به محدود بودن تعداد  55ها به تعداد ای کشور و ادارات کل تابعه استانفنی و حرفه

 افراد جامعه آماری از روش تمام شماری بهره گرفته شده است.
 

 و پیشنهاداتنتیجه گیری 

      مطالعه الف( توصیف جامعه مورد

دردصهد آنهها    5/11درصد پاسخگویان مردان و  3/56نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر جنسیت 

کشور به عنوان نمونه آماری مهورد   ایفنی و حرفههای آموزشی و پژوهشی سازمان آموزش زنان شاغل در بخش

درصهد( و دارای   1/15سهال )  11-61ر سهن بیشهترین افهراد مهورد مطالعهه در رده سهنی       از نظمطالعه بودند. 

 درصد( بودند. 1/15تحصیالت لیسانس )

کشهور   ایفنی و حرفهاز نظر میزان آشنایی با فعالیت های پژوهشی در حال انجام در سازمان آموزش 

درصهد   6/15حال انجام آشنایی دارند و درصد آنها اذعان داشتند که تاحدودی با فعالیت های پژوهشی در  13

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 همايش بین المللي چهارمینو  يهمايش مل پنجمین

 مهارت آموزي و اشتغال 
 

1 
 

درصهد از افهراد    15همچنهین   نیز اذعان داشتند که با فعالیت های پژوهشی سازمان در حد زیاد آشنا هسهتند. 

دارای  ایفنهی و حرفهه   ههای  آمهوزش مورد مطالعه اذعان داشتند که در زمینه رشته مورد فعالیت یا در زمینهه  

 ویجی یا تالیف کتاب هستند.تر-پژوهشی یا علمی-مقاالت علمی

کهدامیک از فعالیهت ههای پژوهشهی زیهر در سهازمان       همچنین پاسخگویان در پاسخ به این سوال که 

درصد پاسهخگویان معتقهد بودنهد کهه فعالیهت ههای        3/5، کشور ضرورت بیشتری دارد ایفنی و حرفهآموزش 

نها معتقد بودند کهه فعالیهت ههای پژوهشهی     درصد آ 6/53پژوهشی سازمان باید برای توسعه استانداردها باشد، 

درصهد معتقدنهد کهه فعالیهت ههای پژوهشهی        5/41باید در راستای توانمندسازی نیروی انسانی صورت پذیرد، 

توانمندسازی نیروی انسهانی  ، مطالعات تطبیقی، توسعه استانداردها، نیازسنجی آموزشیسازمان باید همه موارد 

   .را تحت پوشش قرار دهد و مربیان

 

 ( تجزیه و تحلیل داده ها ب

امکهان تشهکیل پژوهشهکده یها مرکهز تحقیقهاتی        تر نیز اشاره شد، در ایهن تحقیهق  همانطور که پیش

عوامل قانونی و سهازمانی، عوامهل مهالی و پشهتیبانی، عامهل نیهروی        ای کشور از منظرفنی و حرفه های آموزش

 و فضا مورد بررسی قرار گرفته است. انسانی متخصص، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل محیط

های متناظر با هر عامهل بها اسهتفاده از ضهریب تغییهرات خهواهیم       بندی اهمیت گویهدر ادامه به رتبه

 پرداخت.

 بندی عوامل قانونی و سازمانی موثر در تاسیس پژوهشکدهرتبه -1

از نظر قوانین جهاری   هایگویه یها نشان داد که در حوزه عوامل قانونی و سازماننتایج تجریه و تحلیل داده

ههای الزم  سازمان امکانات و زیرسهاخت  ،ای وجود داردهای فنی و حرفهکشور امکان تاسیس پژوهشکده آموزش

قوانین باالدستی نظیر سهند راهبهردی مههارت و فنهاوری کشهور بهر تشهکیل         ، وجهت ایجاد پژوهشکده را دارد

 از نظر پاسخگویان دارای اهمیهت بیشهتر بهوده و بهه ترتیهب در      د،کنکشور تاکید می ایفنی و حرفهکده پژوهش

 (.5های اول تا سوم جای گرفتند )جدول شماره رتبه

 
 عوامل قانونی و سازمانی بر اساس ضریب تغییرات هایگویه(، رتبه بندی 1جدول شماره )

 گویه ها
 میاتگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

قوانین جاری کشور امکان تاسیس پژوهشکده  از نظر

 ای وجود داردفنی و حرفه های آموزش

4155/1 3363/1 1661/1 5 

سازمان امکانات و زیرساخت های الزم جهت ایجاد 

 .پژوهشکده را دارد
5001/1 1115/5 1436/1 1 

قوانین باالدستی نظیر سند راهبردی مهارت و فناوری 

ای کشور تاکید نی و حرفهکده فکشور بر تشکیل پژوهش

 کند.می

5606/1 1151/5 1056/1 1 

کار بستر ارتباطی موثر میان وزارت علوم و وزارت تعاون، 

های اجتماعی جهت تاسیس پژوهشکده آموزش و رفاه

 ای وجود دارد.فنی و حرفه

5130/1 1141/5 1041/1 1 

 (5خیلی زیاد:     1زیاد:     1متوسط:     1کم:     5طیف ارزیابی: )خیلی کم:

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 همايش بین المللي چهارمینو  يهمايش مل پنجمین

 مهارت آموزي و اشتغال 
 

18 
 

 رتبه بندی عوامل مالی و پشتیبانی موثر در تاسیس پژوهشکده -2

 از نظر پاسهخگویان که  ضریب تغییرات نشان می دهد، دهندگان با استفاده از شاخصرتبه بندی نظر پاسخ

ای تاسهیس  اجتماعی در راست کار و رفاهپشتیبانی فنی و تجهیزاتی کافی از سوی وزارت تعاون، وجود  هایگویه

ودن ههای پژوهشهکده، و قهادر به    ادر بودن سازمان در پرداخت هزینهه ق، ایفنی و حرفه های آموزشپژوهشکده 

 های جانبی پژوهشکده در رتبه های اول تا سوم از نظر پاسخگویان قهرار گرفتنهد  بودجه سازمان در تامین هزینه

 (.1)جدول شماره
 بر اساس ضریب تغییرات مالی و پشتیبانیل عوام هایگویه(، رتبه بندی 2جدول شماره )

 گویه ها
 میاتگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

پشتیبانی فنی و تجهیزاتی کهافی از سهوی وزارت تعهاون،    

اجتمههاعی در راسههتای تاسههیس پژوهشههکده   کههار و رفههاه

 وجود دارد. ایفنی و حرفه های آموزش

1415/1 1545/5 1515/1 5 

های تاسیس و تجههز پژوهشهکده   سازمان قادر است هزینه

 را پرداخت نماید.
3156/1 5165/5 1311/1 1 

ههای  سایر هزینهه  بودجه پژوهش سازمان قادر به پرداخت

 پژوهشکده است.
0614/1 1111/5 1531/1 1 

پژوهشکده از محل درآمدهای خود قادر به پرداخت هزینه 

 باشد.های جاری می
0614/1 1361/5 1510/1 1 

 (5خیلی زیاد:     1زیاد:     1متوسط:     1کم:     5طیف ارزیابی: )خیلی کم:

 

 رتبه بندی عوامل مرتبط با تامین نیروی انسانی متخصص موثر در تاسیس پژوهشکده -3

نیهروی انسهانی متخصهص بهرای اداره گهروه      وجود  هایگویهاز نظر پاسخگویان که نتایج تحقیق نشان داد 

علوم رفتاری و علوم اجتماعی، وجود نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده برای اداره گروه تخصصهی  تخصصی 

صنعت و خدمات، و  وجود نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده برای اداره گروه تخصصی مطالعات تطبیقهی و  

 (.1های اول تا سوم قرار گرفتند )جدول شمارهدر رتبهبین المللی 

 
 

 بر اساس ضریب تغییرات تامین نیروی انسانی متخصصعوامل  هایگویهرتبه بندی  (،1جدول شماره )

 گویه ها
 میاتگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

نیروی انسانی متخصهص و تحصهیلکرده بهرای اداره گهروه     

 تخصصی علوم رفتاری و علوم اجتماعی وجود دارد.
4155/1 1534/5 1015/1 5 

ی انسانی متخصهص و تحصهیلکرده بهرای اداره گهروه     نیرو

 تخصصی صنعت و خدمات وجود دارد.
6145/1 1414/5 1311/1 1 

نیروی انسانی متخصهص و تحصهیلکرده بهرای اداره گهروه     

 تخصصی مطالعات تطبیقی و بین المللی وجود دارد.
1311/1 1161/5 1330/1 1 

روه نیروی انسانی متخصهص و تحصهیلکرده بهرای اداره گه    

 تخصصی کشاورزی وجود دارد.
1311/1 5035/5 1110/1 1 

 (5خیلی زیاد:     1زیاد:     1متوسط:     1کم:     5طیف ارزیابی: )خیلی کم:
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 رتبه بندی عوامل آموزشی و پژوهشی موثر در تاسیس پژوهشکده -4

م پژوهش های مورد نیاز نجادر ا پژوهشکدهتوانایی های از نظر پاسخگویان گویهکه نتایج تحقیق نشان داد 

فهراهم بهودن امکانهات پژوهشهی و آموزشهی در      ، و  های مورد نیازامکان اجرای کلیه پژوهش، های دیگردستگاه

 (.1در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند )جدول شمارهسازمان 
 بر اساس ضریب تغییراتآموزشی و پژوهشی عوامل  هایگویه(، رتبه بندی 4جدول شماره )

 ه هاگوی
 میاتگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

هههای مههورد نیههاز  پژوهشههکده قههادر بههه انجههام پههژوهش  

 باشد.های دیگر و مرتبط میدستگاه
6145/1 3554/1 1511/1 5 

های مورد نیاز در پژوهشهکده  ی پژوهشامکان اجرای کلیه

 فراهم می شود.
1531/1 3041/1 1436/1 1 

ات پژوهشهی و آموزشهی سهازمان قابلیهت پشهتیبانی      امکان

 باشد.پژوهشکده را دارا می
1311/1 5553/5 1104/1 1 

هههای موزشهی سههازمان قابلیهت انجههام پهژوهش   نیروههای آ 

 مختلف در این حوزه را دارند.
5130/1 1103/5 1513/1 1 

 (5اد:خیلی زی     1زیاد:     1متوسط:     1کم:     5طیف ارزیابی: )خیلی کم:

 

 رتبه بندی عوامل فضای اداری و آموزشی موثر در تاسیس پژوهشکده -5

وجود فضای آموزشی و پژوهشی مناسهب در مرکهز    هایگویهاز نظر پاسخگویان که نتایج تحقیق نشان داد 

در رتبهه   کتابخانهه و آزمایشهگاه  فراهم بهودن  ، و  وجود فضای آموزشی و پژوهشی الزم در سازمان، تربیت مربی

 (.5اول تا سوم قرار گرفتند )جدول شماره های
 

 

 

 عوامل فضای اداری و آموزشی بر اساس ضریب تغییرات هایگویه(، رتبه بندی 5جدول شماره )

 گویه ها
 میاتگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

مرکز تربیت مربی فضای مناسب جهت پژوهشهکده را دارا  

 می باشد.
6664/1 5151/5 1163/1 5 

سازمان فضای اداری، آموزشی مناسب جهت پژوهشکده را 

 دارا می باشد.
6664/1 5115/5 1554/1 1 

فضای کتابخانه ای و آزمایشگاهی جهت پژوهشکده وجهود  

 دارد.
6140/1 1115/5 1115/1 1 

 (5خیلی زیاد:     1زیاد:     1متوسط:     1کم:     5طیف ارزیابی: )خیلی کم:

 

همانگونه که اشاره شد نتایج این تحقیق نشان داد از نظر پاسخگویان در همه مولفه های مطرح شده 

مثبت ارزیابی شده است، همچنین  ایفنی و حرفه های آموزشامکان تشکیل یک مرکز تحقیقات یا پژوهشکده 
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د بستر قانونی الزم برای وجو هایگویهمولفه احتمالی مطرح شده  5نتایج این تحقیق مبین است که در همه 

اجتماعی در راستای  کار و رفاهپشتیبانی فنی و تجهیزاتی کافی از سوی وزارت تعاون، تشکیل پژوهشکده، 

نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده برای اداره گروه ، وجود ایهای فنی و حرفهآموزشتاسیس پژوهشکده 

های دیگر های مورد نیاز دستگاهوهشکده به انجام پژوهشقادر بودن پژ، تخصصی علوم رفتاری و علوم اجتماعی

، و وجود فضای اداری، پژوهشی و آموزشی الزم در مرکز تربیت مربی؛ زمینه الزم برای تشکیل یک و مرتبط

ین از نظر پاسخگویان فعالیت پژوهشکده باید در کلیه پژوهشکده فعال در زمینه وجود خواهد داشت. همچن

وزشی، توسعه استانداردها، مطالعات تطبیقی، و توانمندسازی نیروی انسانی و مربیان صورت موارد نیازسنجی آم

 پذیرد.

 ،با توجه به مطالب بیان شده و وجود بستر الزمگردد، ستای نتایج این تحقیق پیشنهاد میلذا در را

گیرند، و تالش  ارتر این مرکز بکالش خود را برای تاسیس هرچه سریعمسئوالن و سیاستگذاران سازمان ت

های این مرکز یا پژوهشکده به عنوان یک اتاق فکر علمی، خوراک مورد نیاز اجرای بهینه نمایند که فعالیت

 مهارتی در کشور عمل نماید.های آموزشغیررسمی را تامین و به عنوان موتور محرک توسعه های آموزش

 

 تشکر و قدرانی

کلیهه مهدیران و مسهئوالن واحهدهای پهژوهش ادارات کهل        از را خود نی قدردا و تشکر مراتب وسیله بدین      

 و همه عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رسانیده اند، ابراز می داریم. ایفنی و حرفهاستانی آموزش 

 

 منابع
جامعهه،   فصلنامه کهار و  .در ایجاد اشتغال ایفنی و حرفه های آموزشبررسی نقش . (1000). صاکبری پور،  -

 .93-44 صفحه، 1000، شهریور 111شماره 

 .نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران ،ایفنی و حرفه های آموزش. (1041)وزارت آموزش و پرورش.  -

، ترجمه احمهد خزایهی، انتشهارات    اشتغال در جهان سوم(. 1090.)فیوناویلیون و، دوکانت.، هانس، و.، جولی، ر -

 وزارت امورخارجه، تهران.

، معاونت آموزش متوسهطه  با اشتغال در استان مرکزی ایفنی و حرفه های آموزشرابطه  (.1041م. )یافی، ص -

 وزارت آموزش و پرورش، تهران.

 .184نشریه تعاون، شماره . تحلیلی بر وضعیت اشتغال کشور(. 1041ج. )عسگری،  -

دانشگاه، فصهلنامه پهژوهش و برنامهه     . تحلیلی بر توانمندسازی شغلی فارغ التحصیالن(1043). ممیر کمالی،  -

 .1043، زمستان 1ریزی در آموزش عالی، انتشارات وزارت علوم تحقیات و فناوری، شماره 

غیهر رسهمی وزارت    ایفنی و حرفهبررسی نقش دوره های آموزش . (1009). ج، فرج الهی حسینی، م.ارفعی،  -

، نشریه جههاد )تهرویج   ه استان آذربایجان غربیجهاد کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال روستاییان آموزش دید

 .11-03 صفحه، 308، شماره 1009کشاورزی و توسعه روستایی(، آذر و دی 

 نور. پیام دانشگاه انتشارات اول، چاپ ، تهران ،کارآفرینی مبانی. (1004).ح دوریش، ،ع. احمدی، -

 سمنان. در خوداشتغالی ی توسعه در های حرف و فنی های آموزش نقش .(1000).ع بیدختی، امین -

 سبز. فرهنگ دوم، انتشارات چاپ ، تهران ، کارآفرینی. (1000).آذرتش تقی و م.، عاشقی، ،م.ایمانی،  -

 .کیا انتشارات ، شانزدهم ،چاپ تهران ، کارآفرینی مبانی و اصول . (9831).م کیا، سعیدی -

 انتشارات خدمات فرهنگی. ، ،کرمان سوم پچا جدید، کار و کسب توسعه و ایجاد .کارآفرینی(9831). م سلجوقی، -
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 مازنهدران،  .انسهانی  منهابع  توسهعه  در ایفنی و حرفهه  های آموزش تاثیر بررسی. (1001). همایون ، فرهادیان -
 استان مازندران. ایفنی و حرفهاداره کل آموزش  انتشارات

کشهورهای   برخهی  در عالی و وسطهمت سطوح در ایفنی و حرفه آموزش های برنامه بر مروری .(9838ج. )قارون. -
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