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  پيشگفتار
 

سياست، اقتصاد، علم و  هايها در عرصهاي از دگرگونيدر شرايطي كه جهان امروز با مجموعه
عنوان يكي از  اورانه بههاي فنّ رو است، قابليت هي وسيع روبا هاي زندگي در دامنهفرهنگ و شيوه

رود؛ اهميت اين شاخص تا جايي  شمار مي هاي اصلي توسعه در فضاي رقابت جهاني به شاخص
 برتري يافته است.است كه نقش قابليت انساني در فرآيند توسعه بر نقش منابع طبيعي 

محور، توليد كاال با مهارت بيشتر،  از همين روي عواملي همچون اهميت يافتن اقتصاد دانش
ها را خارجي و ...، دولت ةتأثير نيروي كار در مشاغل، تربيت نيروي كار ماهر براي جذب سرماي

زگاري آن با هاي مهارتي خود و سا بر آن داشته است تا براي كيفيت بخشيدن به نظام آموزش
 اي در اين فضا بزنند. هاي فعاالنه تغييرات جهاني، دست به اتخاذ استراتژي

هاي مهارتي  پژوهي در آموزش محوري و آينده ها، استراتژي پژوهش يكي از اين استراتژي
هاي مهارتي در كنار ساير  آموزش ةشك در مسير حركت به سمت توسع است؛ بحثي كه بي

هايي  ناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به سياست نابها امري اجت استراتژي
هاي برتر و پيشرفته و  اورانه، شناسايي مهارتهاي فنّ همچون ايجاد و تقويت توانمندي

ناپذير است. اتخاذ اين استراتژي  توليد و انتقال امري اجتناب ةهاي اشتغال در حوز فرصت
اي را به دنبال خواهد داشت و در اين مسير  رفههاي فني و ح تر به آموزش پرداختن عميق

 ها را ضروري مي سازد. نگر به اين آموزش داشتن رويكردي جامع و كالن
اي كشور در اتخاذ استراتژي مهارتي كشور در  سازمان آموزش فني و حرفه با اين رويكرد

سال گذشته اقدام به تدوين سند  3ويژه در توليد و انتقال فناوري، از  فرآيند رقابت جهاني و به
ده است. اين سازمان در سند راهبردي مهارت و فناوري، در كرراهبردي مهارت و فناوري 

محوري  سياست اهتمام به پژوهش "ها و فرآيندها استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش"راهبرد 
 ا در دستور كار خود قرار داده است.گيري ر سازي و تصميم در تصميم

 "آموزي و اشتغال مهارت "المللي و دومين همايش بين  سومين همايش ملي، در همين راستا
 اي كشور برگزار گرديد. در اين همايش مقاالتي در چهار نيز توسط سازمان آموزش فني و حرفه

ي نظام آموزش مهارتي طراح، هاي مهارتي در تحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةماسح محور
هاي  آموزش ةپژوهي در حوز ارتباطات فراملي و آينده، با رويكرد نظام جامع مهارت و فناوري

فضاي بسيار مناسبي را براي بحث و  هاي مهارتي، اي در آموزش اخالق حرفه ةتوسعو  مهارتي
مهارتي را فراهم هاي  آموزشنظران  متخصصان و صاحب پژوهشگران، ،انادتاس تبادل نظر علمي

 نمود.
ريزان  اران، برنامهذگ و سياست موارد زير مورد تأكيد پژوهشگرانپاياني اين همايش  ةدر بياني

 قرار گرفت:اي در كشور جمهوري اسالمي ايران  آموزش فني و حرفه و مديران
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه محوري در برنامه پژوهشراه  ةتدوين نقش �
هاي  اي در دنيا از طريق تكيه بر پژوهش هاي فني و حرفه آموزش ةرصد تحوالت عرص �

 ؛كاربردي



 

 ؛هاي مهارتي ريزي آموزش پژوهي در سياستگذاري و برنامه اتخاذ رويكرد آينده �
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه ها و تحقيقات علمي در اجراي برنامه كاربست نتايج پژوهش �
هاي  اي در بخش هاي فني و حرفه آموزش ةگذاري كالن در حوزسياستدر لزوم هماهنگي  �

 ؛مدت متوسطه، آموزش عالي و آموزش غير رسمي كوتاه
منظور  هاي مهارتي به آموزش ةپژوهشي در حوزهاي مناسب كارگيري سياست هلزوم ب �

 ؛كاربست نتايج آن در ايجاد، توسعه و پايداري اشتغال در كشور
هاي  پژوهشي براي تحقق نقش آموزشكارگيري راهكارهاي مناسب  هاتخاذ تدابير و ب �

 ؛مهارتي در اقتصاد مقاومتي
آموزي و اشتغال ساالنه و  المللي مهارت هاي ملي و بين مداوم همايشبرگزاري  �

هاي مهارتي و  منظور بسط مباني علمي و پژوهشي آموزش سمينارهاي تخصصي فصلي به
 ؛نظران و پژوهشگران اين حوزه دريافت نظرات صاحب

 ةپژوهشي در حوز –اي كشور در راستاي توليد منابع علمي  آموزش فني و حرفهسازمان  �
المللي  اي، مقاالت سومين همايش ملي و دومين همايش بين هاي فني و حرفه آموزش

 .جلدي حاضر منتشر نموده است 7 ةصورت مجموع را به "آموزي و اشتغال مهارت"
 اين مجموعه به موضوعات:

هاي مهارتي؛ آموزش فني و  ؛ المپياد و رقابت اي فني و حرفه اي و آموزش اخالق حرفه �
 "جلد يك " .اي و ارتباطات فراملي حرفه

پايدار روستايي؛  ةاي و توسع حرفهو پايدار؛ آموزش فني  ةاي و توسع حرفهو آموزش فني  �
 "جلد دوم" .اي، مديريت و رفتار سازماني آموزش فني و حرفه

 "جلد سوم " .اي حرفهكارآفريني و آموزش فني و  �
 .اي؛ نظام جامع مهارت و فنّاوري برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

  "چهارمجلد "
 "جلد پنجم" .اي نيازسنجي، ارزيابي و نظارت بر آموزش فني و حرفه �
آموزي، جوانان و جامعه؛ مربيان و آموزش  اي؛ فرهنگ مهارت زنان و آموزش فني و حرفه �

  "جلد ششم" .اي حرفه فني و
 .پردازد مي " هفتمجلد " .فرهنگ كار، اشتغال و توليد ملي �

المللي، دو   محوري با نگاه بين سازي مبتني بر پژوهش كه در راستاي استراتژي مهارتاكنون 
برگزار شده  "آموزي و اشتغال مهارت"المللي و سه دوره از همايش ملي  دوره از همايش بين

هاي متخصصان، اساتيد،  ها بتوانند از طريق تبادل افكار و انديشه اين همايشاست، اميدواريم 
اي، دستاوردهاي مناسبي را در اين مسير فراهم  هاي فني و حرفه پژوهشگران و خبرگان آموزش
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كل آموزش فني و  هارزيابي عملكرد آموزشي مراكز دولتي ادار
هاي جمعيت و فعاليت در  كردستان در مقايسه با شاخص اي حرفه

 بخش زنان
 1سروه دولت آبادي 

 2صبا شيخ االسالمي
 3محمدناصر شيرمحمدي
 4كاكشوان ساعدپناه

 چكيده 
به نام مشاركت زنان در بازار كار اقتصادي جديدي  -اجتماعي هجهان در نيم قرن اخير شاهد پديد 

بوده است كه اين رخداد پيامد تغيير و تحوالت اساسي در رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
 ثرؤمبا توجه به نقش  ،بنابراين ؛زنان و اشتغال در بازار كار بوده است هلأسياسي جوامع بشري به مس

كه نيمي از اين گروه بزرگ از افراد جامعه  آموزشاي گذاري برسرمايه ،پايدار كشور هتوسعزنان در 
 اي حرفهنماياند. در اين راستا سازمان آموزش فني و دهند ضروري ميجمعيت كشور را تشكيل مي

ريزي هاي مهارتي را برنامهكشور در سند راهبردي خود، سياست توانمندسازي زنان از طريق آموزش
شده از سوي مراكز دولتي آموزش  ارائهي ها آموزش وضعيتنموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي 

كردستان در بخش زنان و ارزيابي ميزان انطباق عملكرد مراكز مزبور آموزشي با  اي حرفهفني و 
هاي عمل آمده، آموزش  هبرابر بررسي ب باشد.هاي فعاليت و جمعيت استان در اين بخش ميشاخص
هاي استان كردستان نسبت به شاخص جمعيت بر حسب انارائه شده در شهرست اي حرفهفني و 

سيسي أدرصدي برخوردار است. اين انحراف در مراكز تازه ت 17طور ميانگين از انحراف  هجنسيت ب
كنوني ارائه  هاين است كه روي هدهند تر بوده و نشانچون دهگالن، سروآباد و ديواندره بسيار نمايان

باشد و داراي نارسايي مي اي حرفهمراكز دولتي آموزش فني و هاي مهارتي براي زنان در آموزش
هاي مهارتي و نيازهاي بازار كار، در شود براي باال بردن ميزان توازن بين آموزشپيشنهاد مي

ي مهارتي زنان بيش از پيش مورد ها آموزش هكشور، توسع اي حرفهسازمان آموزش فني و  ريزي برنامه
 توجه قرار گيرد. 

 
، اي حرفههاي جمعيت و فعاليت، آموزش فني و هاي مهارتي، زنان، شاخصآموزشان كليدي: واژگ

 كردستان.

                                                                                                                
                                                          Email: s.dowlatabadi@gmail.com، كارشناسي ارشد مديريت اجرايي. 1
                                              .. دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري2
                                       .. كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي3
 .كارشناس فناوري اطالعات .4
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 مقدمه 
در مفهوم كلي، توسعه به معني بهبود شرايط زندگي براي همگان است، در اين صورت 

گروه ( توسعه، به هر شكل و به هر نوع، بايد نيازهاي اساسي آحاد ملت را برآورده كند
اي دهد جامعهشناسي نشان مي نظران جامعه). بررسي صاحب1380ن يونسكو، مشاورا

پذيري را داشته باشند و افراد آن جامعه ظرفيت توسعه هتواند توسعه يابد كه هم مي
پذير امكان پايدار بيابند و تحقق اين موضوع تنها زماني ههاي مناسبي براي حصول توسع روش

نيمي از نيروي انساني در روند توسعه، جايگاه خود را ان عنو بهاست كه زنان يك جامعه 
اي است كه به يند توسعهآمتوازن جنسيتي فر ه). به عبارتي توسع89عزيزي،( داشته باشند

داري هويت انساني و هويت مدني براي آحاد جامعه انساني، صورت عادالنه و بر مدار اصالت
 ).1383آكوچكيان، ( دالسويه و بدون تبعيض جنسيتي اتفاق بيفتعلي

فناوري و تغييرات گسترده برخاسته از آن، كشورها  هبا توسع جهان امروزياز سوي ديگر، 
كرده و » اقتصاد مبتني بر دانش« به» بر منابع اقتصاد مبتني« كردرا ناگزير از تغيير روي

شرفت همين موضوع سبب شده تا سه محور نوآوري، فناوري و شايستگي در روند توسعه و پي
ي نيروي انساني و ها ها و مهارتاي برخوردار شوند. بهبود شايستگياز اهميت قابل مالحظه

ويژه از طريق گسترش  العمر و به هاي يادگيري آنها از طريق يادگيري مادامتوانمندي
). 1390پرند،( ترين ابزارهاي دستيابي به اين سه محور استاي مهمهاي فني و حرفه آموزش
اهميت  اي حرفههاي فني و يافته و در حال توسعه، آموزش در اغلب كشورهاي توسعهامروزه 

كند. ريزي توسعه كشورها نقشي راهبردي ايفا ميبسيار زيادي پيدا كرده است و در برنامه
يك شرط  اي حرفههاي فني و دهد كه آموزشاهميت اين موضوع توضيح مي هيونسكو دربار

 رود اجتماعي، اقتصادي و مدني مدرن به شمار مي هر پيچيده توسعالزم براي نگهداري ساختا
عنوان  به اي حرفههاي فني و ). در ايران نيز آموزش1391؛ به نقل از سليمي، 1974يونسكو، (

ي انساني و فراهم آوردن نيروي ها سازي سرمايهيكي از راهكارها و ابزارهاي مهم در توانمند
تلف و در سطوح متفاوت تخصصي است و در حال حاضر هاي مخانساني الزم براي بخش
اي غير رسمي ي فني و حرفهها عنوان يگانه متولي آموزش هب اي حرفهسازمان آموزش فني و 

اي به جوانان هاي حرفهمهارت هدر كشور، در دو بخش دولتي و غيردولتي در جهت ارائ
 عالقمند و جوياي كار و شاغلين، فعاليت آموزشي دارد. 

از  ها ها در بسياري از زمينههاي توسعه بر ضرورت كاهش شكافكيد برنامهأرغم ت يعل
فعاليت و  همين اجتماعي، وضعيت زنان در زمينأانساني، آموزش و ت هجمله شاخص توسع

رغم  هعنوان مثال در طول سه دهه گذشته، ب هاشتغال تاكنون تغيير چشمگيري نكرده است. ب
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) و عالقه و اشتياق 1386آبادي، ؛ به نقل از زين2006اجرز و بوير، مولن ر( آنكه نرخ مشاركت

؛ به نقل از 2004جي و همكاران، ( اي حرفههاي فني و ها و احراز شغلدختران به آموزش
هاي الزم در جامعه، به در حال افزايش بوده است، اما نبود ظرفيت )، دائما1386ًآبادي، زين

و متعدد تبعيض جنسيتي در آموزش و بازار كار، موفقيت نظام  هاي متنوعويژه ، وجود گونه
در تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در بخش زنان را با ترديد  اي حرفهآموزش فني و 

، متزلزل اي حرفههاي فني و مندي از پيامدهاي آموزشمواجه نموده و جايگاه زنان را در بهره
هاي فني و ترين شروط موفقيت آموزشيكي از عمده كرده است. اين در حالي است كه از

ثر و كارآمد، بسترسازي فرهنگي در جامعه و حذف تبعيض و ؤاي در ايفاي نقش محرفه
باشد، چرا كه مطالعات ها و در بازار كار ميمندي از اين آموزشهاي جنسيتي در بهرهنابرابري

بازار كار و آموزش، بر اقتصاد كشورها  ثيرات مخرب تبعيض و نابرابري جنسيتي درأنشان از ت
 ن است كه:اصلي اي هلئدر پژوهش حاضر مس ،بنابراين). 2006رپر، ها عليزاده و( داشته است

كردستان در بخش زنان از توزيع  اي حرفهآيا عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش فني و «
جنسيت مطابقت  متوازن برخوردار است و با شاخص جمعيت و فعاليت استان بر حسب

وضعيت ( كردستان اي حرفهبنابراين عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش فني و ». دارد؟
عملكرد مورد انتظار) ( 1390اساس سالنامه آماري   موجود) با آمار جمعيت و فعاليت زنان بر

 گرفت و ضمن تعيين ميزان انحراف آموزشي مراكز، پيشنهادهايي مورد بررسي و مقايسه قرار
 براي اصالح آن ارائه گرديد. 

 روش شناسي
با استفاده از اسناد و  ها پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصيفي است. در اين پژوهش داده

استان و عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش  1390آماري سال  هاطالعات موجود در سالنام
فراواني و ( ارهاي توصيفيكردستان استخراج گرديده، سپس با استفاده از آم اي حرفهفني و 

اند. همچنين براي ارزيابي عملكرد اداره كل آموزش  درصد) اين اطالعات تجزيه و تحليل شده
وضعيت ( كردستان در بخش زنان، تفاوت عملكرد آموزشي مراكز مذكور اي حرفهفني و 

زن متوا هيند توسعآتوزيع مورد انتظار در فر( اساس جمعيت  موجود) با شاخص جمعيت بر
مقايسه و ميزان انحراف آموزشي  1391جنسيتي يا عملكرد مورد انتظار آموزشي) درسال 

تابعه  اي حرفهمراكز دولتي آموزش فني و  هآماري شامل كلي همراكز تعيين گرديد. جامع
 باشد.استان كردستان مي

 هايافته
 باشد:مي ذيلنتايج حاصل از پژوهش به شرح 
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كردستان در  اي حرفهزشي مراكز دولتي آموزش فني و ) عملكرد آمو1( جدول شماره

درصد از  32طور ميانگين  هدهد كه طبق آمار ارائه شده، برا نشان مي 1391سال 
استان كردستان به زنان اختصاص دارد كه بيشترين عملكرد  اي حرفههاي فني و  آموزش

سيسي چون ديواندره، أازه تآموزشي مربوط به مراكز قروه و بانه و كمترين عملكرد در مراكز ت
هاي فني و دهگالن و سروآباد قابل مشاهده است. به عبارتي ميزان دسترسي زنان به آموزش

باشد كه اين امر سيس نسبت به ساير مراكز دولتي كمتر ميأدر مراكز تازه ت اي حرفه
جنسيتي در  زن ومرد) و عدم تعادل( ساز ايجاد تفاوت در اندوخته سرمايه انساني ماهر زمينه

 باشد.بازار كار مي
 

 1391كردستان در سال  اي حرفه) عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش فني و 1( جدول
درصد عملكرد آموزشي در بخش 

 زنان

 

جمع عملكرد 
 آموزشي مركز

 دوره)-نفر(

عملكرد آموزشي 
 نام مركز دوره) -نفر( مركز

 زن مرد

 بانه 735 1091 1826 درصد 40
 بيجار 608 1075 1683 درصد 36
 دهگالن 34 382 416 درصد 8
دره ديوان 21 943 964 درصد 2
 سروآباد 29 112 141 درصد 20
 سقز 741 1340 2081 درصد 36
 سنندج 2342 4389 6731 درصد 35
 قروه 587 803 1390 درصد 42
 كامياران 545 1471 2016 درصد 27
 مريوان 320 1020 1340 درصد 24

 

آماري استان در سال  هاساس سالنام  شود بر) مشاهده مي2( ههمانطوركه از جدول شمار
هاي تابعه استان را كه داراي مراكز آموزش فني و درصد جمعيت شهرستان 50، 1390
يند توسعه متوازن جنسيتي آدهند و آن چه كه از فرباشند زنان تشكيل مينيز مي اي حرفه

هاي مهارتي مراكز دولتي تابعه استان نيز، به درصد آموزش 50كه رود، اين است انتظار مي
سفانه مقايسه بين درصد عملكرد آموزشي مراكز دولتي أزنان اختصاص يافته باشد. اما مت

كردستان نسبت به شاخص جمعيت در بخش زنان، مبين اين است  اي حرفهآموزش فني و 
درصدي برخوردار 17از انحراف  معيتكه عملكرد آموزشي بطور ميانگين نسبت به شاخص ج
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سيسي چون أ) نيز نمايان است در مراكز تازه ت1( است كه اين انحراف چنانچه در نمودار

درصد و در  30درصد و  41درصد، 47ديواندره، دهگالن و سروآباد داراي بيشترين مقدار؛ 
عبارت ديگر نتايج باشد. به درصد مي 9درصد و  8مراكز قروه و بانه داراي كمترين مقدار؛ 

اي كردستان دهد عملكرد آموزشي مورد انتظار مراكز دولتي آموزش فني و حرفهنشان مي
عالوه بر اينكه از توازن جنسيتي برخوردار نيست، فاقد توازن مكاني نيز بوده و در مراكز تازه 

. در اين هاي آموزشي برابر در دسترس زنان قرار نگرفته استسيس مذكور امكانات و فرصتأت
سيس بودن مراكزي چون ديواندره، دهگالن و سروآباد و فقدان أرسد تازه ترابطه به نظر مي

ترين دليل انحراف ها، عمدهاي ويژه خواهران در اين شهرستانمراكز آموزش فني و حرفه
 باشد. فاحش عملكرد آموزشي اين مراكز در بخش زنان 

 

كردستان نسبت به  اي حرفه) ميزان انحراف عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش فني و 2( جدول
 شاخص جمعيت در بخش زنان

ميزان انحراف =
تفاوت درصد 

عملكرد آموزشي 
 در بخش زنان

و درصد جمعيت 
 زنان
 

درصد عملكرد 
آموزشي در 
 بخش زنان

 

درصد جمعيت
جمعيت  زنان

 كل

 جمعيت

نام مركز
 نز مرد

132565 درصد 49 درصد 40 درصد 9 67143 65422  بانه
93714 درصد 50 درصد 36 درصد14 46613 47101  بيجار
62844 درصد 49 درصد 8 درصد 41 31639 31205 دهگالن
81963 درصد 49 درصد 2 درصد 47 41093 40870 دره ديوان
49841 درصد 50 درصد 20 درصد 30 24683 25158 سروآباد
210820 درصد 50 درصد 36 رصدد 14 105310 105510  سقز
450167 درصد 49 درصد 35 درصد 14 227446 222721 سنندج
136961 درصد 50 درصد 42 درصد 8 67629 69332  قروه
105996 درصد 49 درصد 27 درصد 22 53889 52107 كامياران
168774 درصد 49 درصد 24 درصد 25 85711 83063 مريوان

 1390آماري استان كردستان در سال  هسالنامخذ: أم
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ساله و بيشتر بر حسب جنسيت استان  10از طرفي وقتي وضعيت فعاليت جمعيت 
درصد كل جمعيت  50كنيم، در حالي كه دهيم مشاهده ميكردستان را مورد بررسي قرار مي

تنها ده درصد  1390دهند، درصد اشتغال زنان در سال ساله و بيشتر را زنان تشكيل مي 10
جدول ( دهندنفر شاغل، يك نفر را زن و بقيه را مردان تشكيل مي 10بوده، به عبارتي از هر 

با توجه به نتايج ذكر شده در جداول قبل و مقايسه آن با وضعيت اشتغال  ،بنابراين). 3شماره 
ش شاغلين سهم يك به ده) در بخ( ثر در سهم اندك زنانؤزنان، شايد بتوان يكي از عوامل م

اي در كشورهاي هاي فني و حرفهاستان را، عدم مهارت دانست. و با توجه به اينكه آموزش
مختلف، با هدف افزايش مهارت و توانايي افراد در جهت ايجاد اشتغال و درآمد شكل گرفته 

هاي تواند در تعادل بخشي به سهم زنان در بخشمحور مي هاي مهارتاست، اين آموزش
اي مراكز آموزش فني و حرفه هتوسع ،بنابراين ؛صادي و اشتغال مفيد واقع گرددمختلف اقت

 باشد.ويژه خواهران، يكي از پيشنهادات در اين عرصه مي
 

 ساله و بيشتر بر حسب جنسيت استان كردستان  10) وضعيت فعاليت جمعيت 3( جدول
 1390در سال 

 قتصاديجمعيت فعال از نظر ا ساله و بيشتر 10جمعيت  جنسيت
 بيكار شاغل جمع

 63326 380934 444260 630805 مرد
 12978 38936 51914 627451 زن

 76304 419870 496174 1258256 مرد و زن
 1390خذ: سالنامه آماري استان كردستان در سال أم
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 بحث و نتيجه گيري 
نكارناپذير در و كارآمد از عوامل كليدي و ا متخصص امروزه تربيت نيروي انساني ماهر و

 ن درگذاري كال اقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب مي گردد و هر نوع سرمايه هتوسع
گذاري در بخش نيروي انساني و  ريزي و سرمايه هاي مختلف اقتصادي نيازمند به برنامهبخش
كشور وابسته به وزارت كار و  اي حرفهسازمان آموزش فني و  .منابع اين نيرو مي باشد هتوسع

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  هتوسع سوم هاساس قانون برنام امور اجتماعي بر
هاي كشاورزي،  مدت در بخش كوتاه اي حرفههاي فني و  و مجري آموزش متولي عنوان هب

باشد. اين سازمان كه فراگيرترين دستگاه آموزشي كشور در اين زمينه  صنعت و خدمات مي
هاي تعيين شده در قانون اساسي را دستيابي به هدفوظايف خود  هكوشد در حيط مياست، 

بر  كه هاي خود را توسعه دهد و در عين حال و تا رفع نياز بازار كار، فعاليت ختهممكن سا
در اين ميان ، مهارت شاغلين را با تكنولوژي روز همگام سازد. داردكيد أكيفي آن نيز ت هجنب

عيت زنان و ارج دهي و مشاركت آموزي، متناسب با جمهاي مهارتتخصيص ظرفيت
ترين شروط بديل انساني جامعه، از عمدههاي بينيمي از سرمايهعنوان  بهزنان  هجانب همه

آيد. در ثر و كارآمد خود به حساب ميؤاي در ايفاي نقش مهاي فني و حرفهموفقيت آموزش
آموزش فني و كل  هارزيابي عملكرد آموزشي مراكز دولتي ادار« با هدفاين پژوهش كه 

انجام گرفت، » ي جمعيت و فعاليت در بخش زنانها كردستان در مقايسه با شاخص اي حرفه
استان  1390آماري سال  هاساس سالنام  ي جمعيت و فعاليت در بخش زنان برها شاخص

كردستان مورد مقايسه  اي حرفهاستخراج و با عملكرد آموزشي مراكز دولتي آموزش فني و 
 باشد:نتايج حاصل از ارزيابي به شرح زير ميقرارگرفت كه  

استان كردستان به زنان  اي حرفههاي فني و درصد از آموزش 32طور ميانگين  هب �
دهد عملكرد آموزشي مورد انتظار اين مراكز از توازن جنسيتي اختصاص دارد كه نشان مي

 برخوردار نيست. 
ش زنان، مربوط به مراكز بيشترين عملكرد آموزشي مراكز دولتي كردستان در بخ �

سيسي چون ديواندره، دهگالن و سروآباد أقروه و بانه و كمترين عملكرد مربوط به مراكز تازه ت
است و اين امر بيانگر آن است كه عملكرد آموزشي مراكز تابعه استان در بخش زنان، فاقد 

-، امكانات و فرصتسيس مذكور نسبت به مراكز ديگرأباشد و در مراكز تازه تتوازن مكاني مي
 هاي آموزشي در دسترس زنان قرار نگرفته است.

هاي تابعه استان را كه داراي مراكز آموزش فني و درصد جمعيت شهرستان 50  �
يند توسعه متوازن جنسيتي آدهند و آن چه كه از فرباشند زنان تشكيل مينيز مي اي حرفه

رتي مراكز دولتي تابعه استان نيز، به هاي مهادرصد آموزش 50رود، اين است كه انتظار مي
سفانه مقايسه بين درصد عملكرد آموزشي مراكز دولتي أزنان اختصاص يافته باشد. اما مت

كردستان نسبت به شاخص جمعيت در بخش زنان، مبين اين است  اي حرفهآموزش فني و 



   ...كل آموزش هارزيابي عملكرد آموزشي مراكز دولتي ادار                                   
 

 

16 
ي درصد 17طور ميانگين نسبت به شاخص جمعيت از انحراف  هكه عملكرد آموزشي ب

 برخوردار است.
سيسي چون ديواندره، دهگالن و سروآباد داراي أعملكرد آموزشي در مراكز تازه ت �

بيشترين مقدار انحراف نسبت به شاخص جمعيت بر حسب جنسيت است كه به ترتيب 
سيس بودن أرسد تازه تدرصد، كه به نظر مي 30درصد و  41درصد، 47؛ است از عبارت

اي ويژه ن و سروآباد و فقدان مراكز آموزش فني و حرفهمراكزي چون ديواندره، دهگال
ترين دليل انحراف فاحش عملكرد آموزشي اين مراكز در ها، عمدهخواهران در اين شهرستان

 باشد.بخش زنان 
، نشان از 1390ساله و بيشتر استان در سال  10بررسي وضعيت اشتغال جمعيت  �

هاي فني و با توجه به ماهيت آموزش ،نابراينب ؛سهم اندك، ده درصدي، اشتغال زنان دارد
 هثر آن در افزايش مهارت و توانايي افراد در جهت ايجاد اشتغال، توسعؤاي و نقش محرفه

هاي مختلف اقتصادي و  در تعادل بخشي به سهم زنان در بخش اي حرفههاي فني و آموزش
 ثر واقع شود.ؤتواند ماشتغال مي

ويژه اصالح شرايط ه پژوهش، به منظور اصالح وضع موجود، ب بنابراين با توجه به نتايج
عنوان  هتر از زنان بگيري بهينهاي و بازار كار و بهرههاي فني و حرفهآموزش تبعيض آميز در

 گردد : ماهر در بازار كار، پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميهاي ماهر و نيمهنيمي از نيرو
هاي مختلف ها، مناطق و بخشهاي مهارتي در استانتهسيس رشأنيازسنجي براي تدر  -

مد صفات كيفي و كمي آن در مناطق مختلف  مطالعه و بررسي نتايج آمار جمعيت وكشور 
اي صورت  و اقتضائات منطقه ها بر اساس ضرورتامر آموزش  در ريزيو برنامهنظر قرار گرفته  

 گيرد.
شاغل در جامعه، امكان و فرصت حضور جنسيتي آموزش و م هبراي جلوگيري از تجزي -

مراكز آموزش فني و  هاز طريق توسع اي حرفهي مهارتي آموزش فني و ها زنان در دوره
 ويژه خواهران در سطح كشور فراهم گردد. اي حرفه
نظر از جنسيت،  ها، صرفهاي مهارتي به سمتي توسعه يابند كه برابري فرصتآموزش -

جانبه و استفاده بهينه از متوازن و همه هشود و زمينه توسع افراد جامعه فراهم هبراي هم
 هاي سرمايه انساني در جامعه فراهم شود.تمامي ظرفيت

اي دولتي در راستاي بهبود وضعيت هر نوع سياستي جهت گسترش مراكز فني و حرفه -
ي هااي به آموزشهاي آموزشي، توجه ويژهاشتغال كشور صورت گيرد و در تخصيص بودجه

 لحاظ شود. اي حرفهفني و 
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: غالمعلي فرجادي، ، ترجمهاقتصادي در جهان سوم هتوسع ،)1383( ؛تودارو، مايكل

 تهران: انتشارات كوهسار، چاپ سيزدهم.
ارزشيابي  :اي حرفههاي فني و دختران و آموزش، )1386( ؛زين آبادي، ح و همكاران

 اي حرفهي فني و هاكيفيت ابعاد فردي، اجتماعي و اقتصادي بروندادهاي هنرستان
 164-129، ص:1386، پاييز 2 ه، شمار5دخترانه شهر تهران، پژوهش زنان، دوره 

و  اي حرفهفني و  ، آموزش21در قرن  اي حرفههاي فني و آموزش ،)1391( ؛ج سليمي،
 جلد اول. كشور، اي حرفهاشتغال در ايران، تهران: سازمان آموزش فني و 

كيد بر أثير آموزش بر اشتغال زنان با تأبررسي ت ،)1389( ؛عزيزي، پ؛ آذركمند، ر
 .8 ه، فصلنامه جغرافيايي آمايش، شمارايران

فريده مشايخ،  :ترجمه ،ريزي آموزشييند برنامهآفر ،)1380( ؛گروه مشاوران يونسكو
 ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه، چاپ دهم. تهران: سازمان پژوهش و برنامه
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ثر بر مشاركت دانشجويان دختر در آموزش فني ؤهاي مانگيزاننده
موردي: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ةمطالع. اي و حرفه

 گرگان
  1محبوبي رضا محمددكتر 

  2آزاده رحيم پور

 3زهرا عسگري

 
 چكيده

ان يكي از آموزي و اشتغال دارند و دانشجوي در مهارت  مينقش مه اي حرفهي فني و ها آموزش
ثيرگذار بر أهدف اين تحقيق شناسايي عوامل تروند.  ميبه شمار  ها هاي هدف اين آموزش گروه

 اي حرفهمشاركت دانشجويان دختر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در آموزش فني و 
ن دانشجو نفر از دخترا 160جمعيت مورد مطالعه شامل بود. تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و 

ابزار تحقيق نفر از آنان به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.  80تصادفي  هبودند كه به شيو
آمد.  به دست اي حرفهاي بود كه روايي محتوايي آن با استفاده از نظرات كارشناسان فني و  پرسشنامه

ريب آلفاي كرونباخ مقدار ضهمچنين در نتيجه انجام آزمون پيشاهنگ جهت تعيين اعتبار پرسشنامه، 
 انجام شد. 16نسخه  SPSSافزار آماري  نرم تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و آمد. به دست 85/0

ي آموزش ها در دوره دختران دانشجوثر بر حضور ؤم هترين عوامل انگيزانند نتايج حاصل نشان داد مهم
تناسب كافي در مربيان و  هعالقه و انگيزتجربه، وجود  استفاده از مربيان ماهر و با، اي حرفهفني و 

ي فني و ها نياز سنجي آموزش است. ي دانشجويانمحتواي مطالب آموزشي ارائه شده با نيازها
ي عملي ها كيد بر جنبهأكافي و ت هدانشجويان، بكارگيري مربيان ماهر، داراي انگيزه و عالق اي حرفه

 . آموزش از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه بوده است
 

 ، دانشجو، انگيزه.اي حرفهمشاركت، آموزش فني و  :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
                            Email: mahboobi47@gmail.com ،ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزيئدانشيار و عضو هي. 1
 .يرزكشاو آموزش و جيترو يكارشناس مقطعجوي دانش. 2
 .يكشاورز آموزش و جيترو يكارشناس مقطعجوي دانش. 3
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 مقدمه
 ي توسعه اقتصادي، اجتماعي وها نظر برنامه هاي نيروي انساني موردتحقق تأمين مهارت

پيوسته در حال تحول باشد تا بتواند  فرهنگي مستلزم آن است كه نظام آموزشي پويا و
آموزش . فرهنگي را برآورده سازد هادهاي اقتصادي، اجتماعي وانساني و انتظارات ن هايآرمان

جمله تناسب كمتر با بافت  اغلب كشورهاي جهان سوم، به داليل مختلف از در  ميرس
مورد نياز آن  تخصص قادر به حل مشكل تربيت نيروي انساني ماهر و فرهنگي و اجتماعي،

گيري ملت و دولت به  كه شكلاين درحالي است ). 1388، صادقي و افقي( جوامع نيست
هايي بستگي دارد كه به تربيت نيروي انساني مشغول سازمان همنابع انساني و توسع هتوسع

ها  دانشگاه همهم در بسياري كشورها به عهد ه). اگر چه اين وظيف1384صالحي، ( هستند
دانشگاهي  رسد با توجه به نقاط ضعف نظام آموزش گذاشته شده است، با اين حال به نظر مي

ي آموزش ها گسترش دورهبه خصوص در كشورهاي در حال توسعه، الزم است به موضوع 
آموختگان دانشگاهي  دانش به منظور آماده كردنها  در دانشگاه اي حرفهفني و   ميغيررس

 اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، هتوسعبراي ورود عالمانه و ماهرانه به بازار كار با هدف تسريع 
 مبذول گردد. توجه جدي

 و فنـي  يهـا  آموزشدر مورد اين جمله بين صاحب نظران اتفاق نظر وجود دارد كه طرح 
 نيروهاي تربيت قيطر از يانسان هيسرما ليتشك در  ميمه نقشدر مراكز دانشگاهي،  اي حرفه
 مشكل حل به ،ياشتغال خود يسازبستر با حال نيع در و كند مي ايفا كار بازار نياز مورد ماهر

رغـم  ، اگرچه بـه )1391 زاده، ينليز و زاده ينليز( نمايد مي كمك نيزآموختگان دانش بيكاري
در كشورهاي در حال توسعه از منزلـت اجتمـاعي    ها ثيرات مثبت، هنوز اين نوع آموزشأاين ت

پاييني برخوردار اسـت و ضـرورت دارد نـه تنهـا در سـاختار سيسـتم آموزشـي آن، بلكـه در         
نيـروي انسـاني    ههـاي اقتصـادي و اجتمـاعي مبتنـي بـر توسـع      ت و تئـوري مفاهيم، مفروضا

  ).1384صالحي، ( اي تغييرات اساسي ايجاد شود هاي فني و حرفه آموزش
عوامل گوناگوني چون محيط آموزش، محتوا، فراگير، آموزشگر و برنامه بر آموزش و 

اعده مستثني نيستند. در بين اي نيز از اين ق ي فني و حرفهها ثيرگذارند و آموزشأيادگيري ت
 ،بخشد ثر بر يادگيري است و به رفتار شدت و جهت ميؤعوامل فردي، انگيزه يكي از عوامل م

دو  ،و اهداف ازهاين). 1386مولوي و همكاران، ( كند و به حفظ و تداوم يادگيري كمك مي
كنند تا در  مي يينگيري فعاليت را تعنيازها و اهداف جهت اند. هزيانگ جاديسازة مؤثر در ا

 .)1392نيك كار و همكاران، ( نهايت، رفع نيازها يا نايل شدن به اهداف محقق گردد
ترين كه حتي غني طوري هيادگيري هستند، ب _يند ياددهي آنيروي قوي در فر ،ها انگيزه

ي كارآموزي و آموزش سازماندهي شده نيز در صورت فقدان انگيزه در ها و بهترين برنامه
توجه به اين عامل در جلب و جذب  .)1381اميني و همكاران،( يران سودمند نخواهد بودفراگ
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اي  نيز اهميت زيادي دارد و در حقيقت زمينه اي حرفه و فني يها آموزش دانشجويان به سوي

توان انتظار داشت وي  اي كه مي كند به گونه را براي ايجاد رفتار نيرومند در دانشجو فراهم مي
كسب تحرك الزم براي به پايان رساندن موفق تحصيل، رسيدن به هدف يا دستيابي عالوه بر 

 ).  1391نوحي و همكاران، ( به درجه معيني از شايستگي در كار خود را دنبال كند
ي ها برخي از تحقيقات انجام شده به عوامل مختلف انگيزاننده مشاركت افراد در دوره

) در تحقيقي نشان دادند 1381( ن كه اميني و همكاراناند. از جمله اي آموزشي اشاره كرده
مدرس به آموزش،  يمندهعالقشامل دانشجويان  ييادگيرشامل مؤثر برانگيزه  يعوامل بيرون
 انيصحرائباشند. نتايج تحقيق  ميالتحصيالن و تشويق  فارغ يو اجتماع يجايگاه شغل

عامل كاهش انگيزه و  نيبزرگتر ،حرفه يانداز راه يبرا الزم هيسرما نداشتننشان داد ) 1379(
ثر ؤعوامل م ) در بررسي1389( داودپور. باشد يماي  كارآموزان فني و حرفه ياشتغال خود مانع

، عوامل خانوادگينتيجه گرفت دانش استان مركزي و  بر انگيزش تحصيلي هنرجويان كار
وي عوامل خانوادگي ثرند. در تحقيق ؤم آموزشگاهي بر انگيزش تحصيلي هنرجويانفردي و 

هاي پاداش، نگرش والدين تحصيلي فرزندان، رواني در خانواده - وجود امنيت عاطفيشامل 
، پشتيباني الزم والدين از هنرجو به منظور ايجاد انگيزش تحصيلي، مالي والدين به هنرجويان

 هترغيب و تشويق هنرجو توسط والدين جهت انگيز، والدين با هنرجو هتعامل صميمان
، اتكا به نفس فرد، تالش فردي و پشتكار، همياري اجتماعي فرد، عوامل فردي شامل تحصيلي

، و گرايش به پيشرفت بهداشت رواني، هدف مداري، رقابت جويي فرد، وابستگي اجتماعي فرد
فضاي فيزيكي ، جويان و هنرآموزان روابط عاطفي مدير و هنرشامل  آموزشگاهيعوامل 

، اي و تحصيلي هاي مشاورهريزي برنامه، مديريت هنرستان هنحو ،مناسب كالس و مدرسه
، استفاده از هنر آموزان با تجربه در هنرستان، هنرجويان با هنرآموزان ميزان ارتباط اولياء،

برقراري ، تشويق هنرجويان تالشگر، كيفيت و كميت امكانات آموزشي و كمك آموزشي
توجه به ،  دهي مناسب محتواي درسي زمانسا، سيستم مناسب تشويق و ترغيب هنرجويان
و كاردان با توجه به  انتصاب مديران شايستهو  عاليق هنرجويان در مدرسه و كالس درسي

 ، نام برده شده است.رعايت قوانين انتصاب
ي ها ي مشاركت جوانان در آموزشها ) در تحقيق خود انگيزه2004( آگوديني و همكاران

يت بيشتر، رسيدن به آرزوها و آمال آموزشي و بهبود وضعيت اي را كسب موفق فني و حرفه
ترين  ) نشان دادند مهم2002( اند. باينس و همكاران اقتصادي و اجتماعي خود دانسته

 هاي ترك مدرسه، پيشين ي فني و حرفهها ي جوانان براي مشاركت در آموزشها انگيزه
نتقال از آموزش به سوي كار و اشتغال، ، اها و آرزوها، ناتواني ها اقتصادي و اجتماعي، نگرش

و  ها باشد. گروه مهارت نياز بخش صنعت، تغييرات جمعيتي و وجود كار تمام وقت مي
) عوامل انگيزاننده جوانان براي آموزش را دستيابي 2013( ي كسب و كار انگلستانها نوآوري

نش، مهارت و تجارب، دا هبه آرزوهاي شغلي آينده، اشتغال يا افزايش امكان اشتغال، توسع
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 اند.   رشد شخصيت، عالقه و استفاده مناسب از وقت دانسته

از آنجا كه در شرايط كنوني ميزان حضور و مشاركت  شد گفته آنچه به توجه اب
بخش نيست و از سويي  اي چندان رضايت ي آموزش فني و حرفهها دانشجويان دختر در دوره

ي فني و ها ي كشاورزي و اهميتي كه آموزشها رشتهبا توجه به جمعيت باالي اين گروه در 
 نيا ،بنابراين ؛داشته باشد ورود عالمانه و ماهرانه آنان به بازار كارتوانند در  اي مي حرفه
با توجه به اجراي طرح  كه گرفت شكل يديكل الؤس نيادر راستاي پاسخ به  قيتحق

جمله دانشگاه علوم كشاورزي و  در مراكز دانشگاهي كشور و از اي حرفه و فني يها آموزش
ي آموزش ها بر مشاركت دانشجويان دختر در دوره ها منابع طبيعي گرگان، كدام انگيزاننده

 ييشناسااين تحقيق كلي هدف  ،الؤدر راستاي پاسخ به اين سثرند؟ ؤاي م فني و حرفه
 طبيعي گرگانثيرگذار بر مشاركت دانشجويان دختر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع أعوامل ت
  .استدرون دانشگاهي بوده  اي ي آموزش فني و حرفهها در دوره

 روش شناسي تحقيق
ثيرگذار بر مشاركت دانشجويان دختـر دانشـگاه علـوم    أعوامل تشناسايي  قيتحق نيا از هدف

 1392 سـال  در كه اي بود هاي آموزش فني و حرفهكشاورزي و منابع طبيعي گرگان در دوره
نفـر از   160جمعيـت مـورد مطالعـه شـامل     يق توصيفي و از نوع پيمايشـي و  تحق. شد انجام

ـ   80تصادفي  هدختران دانشجو بودند كه به شيو تحقيـق انتخـاب    هنفر از آنان به عنـوان نمون
اي بود كه روايي محتوايي آن با استفاده از نظـرات كارشناسـان    ابزار تحقيق پرسشنامهشدند. 

چنين در نتيجه انجام آزمون پيشاهنگ جهت تعيـين اعتبـار   آمد. هم به دستاي  فني و حرفه
ال در ؤسـ  19پرسشـنامه شـامل    آمد. به دست 85/0مقدار ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه، 
ثيرگـذار بـر   أعوامـل ت ال در مـورد  ؤسـ  28هاي فردي و خانوادگي دانشـجويان و  مورد ويژگي

تحليـل اطالعـات بـا     تجزيه و بود. اي هاي آموزش فني و حرفهحضور و مشاركت آنان در دوره
هاي آماري مورد اسـتفاده شـامل   روش انجام شد. 16نسخه  SPSSافزار آماري  نرم استفاده از

 معيـار و ضـريب تغييـرات) و آمـار اسـتنباطي      فراواني، درصد، ميانگين، انحراف( آمار توصيفي
 همبستگي و مقايسه ميانگين) بود.(

 نتايج 
سـال   63/21سـخگويان متولـد و سـاكن شـهر، داراي ميـانگين سـن       نتايج نشان داد اكثـر پا 

نفـر  11( هـاي تـرويج و آمـوزش كشـاورزي    داراي ديپلم تجربي، و در رشتهاند. اكثر آنان  بوده
صـنايع   ،درصـد)  0/5نفـر معـادل    4( صنايع غذايي گرايش تبديل مواد ،درصد) 8/13معادل 

)، درصد 5/2نفر معادل  2( ، زراعترصد)د 8/13نفر معادل  11( غذايي گرايش مهندسي مواد
 پزشـكي  درصد)، گيـاه  15نفر معادل  12( ، علوم خاكدرصد) 10نفر معادل  5( اصالح نباتات
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نفر  5( )، مهندسي آبدرصد 8/13نفر معادل  8( )، اقتصاد كشاورزيدرصد 5/7نفر معادل  6(

نفـر معـادل    7( باغبـاني )، درصد 5/2نفر معادل  2( هاي كشاورزي)، ماشيندرصد 3/6معادل 
نفـر   6( ) و علوم دام گرايش دامدرصد 3/1نفر معادل  1( )، علوم دام گرايش طيوردرصد 8/8

دار  پدر و مادر اكثر آنان به ترتيب كارمند و خانهشغل اند.  ) مشغول تحصيلدرصد 5/7معادل 
 .بود

ترين  مهم پاسخگويان، از نظر بندي انجام شده توجه به مقادير ضريب تغييرات و اولويتبا 
استفاده از  اي آموزش فني و حرفههاي ثيرگذار بر حضور و مشاركت آنان در دورهأعوامل ت

تناسب محتواي مطالب آموزشي كافي در مربيان و  همربيان ماهر و باتجربه، وجود عالقه و انگيز
حصيلي خارج از بورس تاعطاي  به عواملي چوناست. در عين حال  ارائه شده در دوره با نيازها

در دانشگاه و تدارك امكانات تفريحي در  ها ممتاز، برگزاري محل كالس كارآموزانبه كشور 
 ).1جدول( اند كمترين اهميت را داشته پاسخگوياناز نظر محل اجراي دوره 

 

هاي ثيرگذار بر حضور و مشاركت در دورهأعوامل تهاي پاسخگويان در مورد ديدگاه )1( جدول
 اي و حرفه آموزش فني

ف
ردي

 

 ها گويه
 ميانگين

تا  1دامنه (
5( 

ضريب معيار انحراف
اولويتتغييرات

1 
در راستاي نياز من ها محتواي دوره

 باشد.
675/4 590/0 126/0 3 

مهارت كافي را در رشته مورد  2
 8 135/0 615/0 537/4 نظرم كسب كنم.

اي هاي فني و حرفهموضوعات دوره 3
 10 153/0 704/0 600/4 .ه باشدتنوع بيشتري داشت

بعد از پايان دوره مدرك معتبر  4
 24 189/0 807/0 250/4 داده شود.

مدرك گرفتن در طي مدت كوتاه  5
 25 193/0 829/0 287/4 صورت گيرد.

در  ترجيحاً ها محل برگزاري كالس 6
 27 208/0 872/0 187/4 دانشگاه باشد.

تجربهماهر و بااز مربيان  ها در دوره 7
 1 118/0 553/0 650/4 .استفاده شود

بعد از  اشتغال و ورودم به بازار كار 8
 13 157/0 723/0 587/4 تضمين شود. ها گذراندن دوره
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ف
ردي

 

 ها گويه
 ميانگين

تا  1دامنه (
5( 

ضريب معيار انحراف
اولويتتغييرات

9 
و  ها ، همايشها با برپايي نمايشگاه

سمينارهاي تخصصي آموزش فني 
 .اي معرفي شود و حرفه

212/4 757/0 179/0 22 

رس بو ممتاز  كارآموزان به10
 28 240/0 018/1 225/4.اعطا شودتحصيلي خارج از كشور 

پس از دريافت مدرك  كارآموزان11
 19 166/0 745/0 475/4 به آساني استخدام شوند.

وام  ،براي ايجاد اشتغال كارآموزان12
 4 127/0 573/0 487/4 و تسهيالت بانكي ارائه شود.

ها با كيفيت و قوي بر دورهمديريت 13
 6 133/0 611/0 575/4 حاكم باشد.

از ابزارها و تجهيزات آموزشي 14
 14 158/0 711/0 500/4مطابق تكنولوژي روز استفاده شود.

متناسب با  ها زمان برگزاري دوره15
 15 159/0 710/0 462/4 اوقات فراغت باشد.

16
طراحي مسابقات تخصصي فني 

بين كارآموزان طوريكه  هاي ب حرفه
 ابت ايجاد كند.حس رق

287/4 697/0 162/0 17 

اي آگاهي الزم  تبليغات رسانهبا 17
 12 155/0 679/0 362/4 د.شوفراهم 

18
آگاهي مشاوران اساتيد و توسط 

الزم در مورد آموزش فني و 
 .ه شودئاي ارا حرفه

300/4 801/0 186/0 23 

19
هاي مربيان براي انجام فعاليت
افي آموزشي عالقه و انگيزه ك

 داشته باشند.
625/4 581/0 125/0 2 

20
زمان، ( هاي آموزشيدر مورد دوره

رساني  مكان و...) به موقع اطالع
 شود.

487/4 636/0 141/0 9 
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ف
ردي

 

 ها گويه
 ميانگين

تا  1دامنه (
5( 

ضريب معيار انحراف
اولويتتغييرات

هاي آموزشي  دانشجو از فوايد دوره21
 16 160/0 728/0 525/4 آگاهي كافي داشته باشند.

22
هاي دانشجو به مكان اجراي دوره

راحت داشته  آموزشي دسترسي
 باشند.

650/4 625/0 134/0 7 

هاي عملي در  مهارتآموزش 23
 5 132/0 618/0 650/4 بيشتر توجه شود. ها دوره

24
-كننده آموزش تكميل ها آموزش

هايي باشد كه دانشجو در دانشگاه 
 آموخته است.

462/4 690/0 154/0 11 

امكانات تفريحي در محل اجراي 25
 26 203/0 843/0 150/4 دوره فراهم باشد.

26
حمايت خانواده و تشويق آنها براي 

وجود  ها شركت جوانان در دوره
 داشته باشد.

387/4 771/0 175/0 21 

27
اي  مديران و مربيان فني و حرفه

ارتباط صميمانه و دوستانه با 
 كارآموزان داشته باشند.

375/4 752/0 171/0 20 

28
-كه دوره دانشجوييبراي جامعه 

اي را مي گذرانند اي فني و حرفهه
 قائل شود. شأن و منزلت

475/4 742/0 165/0 18 

 

 محـل تولـد  داري بـين   معنـي  هنتايج به دست آمده از آزمون همبستگي نشـان داد رابطـ  
اي چـون تنـوع بيشـتر     هاي آموزش فني و حرفـه هاي شركت در دورهانگيزانندهپاسخگويان و 

 =p313/0 , =05/0( تضمين ورود به بـازار كـار  )، p405/0= r , =004/0( ها موضوعات دوره
r( هــاي دانشــگاهيكننــده آمــوزش تكميــل و )003/0= , p376/0= rهرابطــ جــود دارد.) و 

هـاي آمـوزش فنـي و    هاي شـركت در دوره انگيزانندهپاسخگويان و نوع ديپلم داري بين  معني
و  )p305/0= r , =024/0( هـا  اي چون حاكم بودن مديريت قوي و با كيفيـت بـر دوره   حرفه

 , =032/0( ها كننده در دوره ن و منزلت توسط جامعه براي دانشجويان شركتأقائل شدن ش
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p332/0= r( هـاي دانشـگاهي  تكميل كننده آموزش و )003/0= , p376/0= rجـود دارد. ) و 

فني و هاي آموزش هاي شركت در دورهتحصيلي پاسخگويان و انگيزاننده ههمچنين بين رشت
كننـده   و تكميـل  )p451/0= r , =05/0( مدت به افـراد  اي چون اعطاي مدرك در كوتاه حرفه

 ).2جدول ( وجود داردمعني داري  ه) رابطp 492/0= r , =029/0( هاي دانشگاهيآموزش
  

 نتايج آزمون همبستگي  )2( جدول
متغير 
 مستقل

 متغير وابسته
سطح معني 

 داري
 rمقدار

 محل تولد
 

فني و هاي موضوعات دورهبيشتر تنوع 
 اي حرفه

004/0 **405/0

 313/0* 05/0 تضمين ورود به بازار كار
376/0** 003/0 هاي دانشگاهيتكميل كننده آموزش

 نوع ديپلم

حاكم بودن مديريت قوي و با كيفيت بر 
 ها دوره

024/0 *305/0 

ن و منزلت توسط جامعه براي أقائل شدن ش
 ها كننده در دوره دانشجويان شركت

032/0 *332/0 

376/0** 003/0 هاي دانشگاهيكننده آموزش تكميل
 هرشت

 تحصيلي
 451/0* 05/0 اعطاي مدرك در كوتاه مدت

 492/0* 029/0 هاي دانشگاهيتكميل كننده آموزش
 درصد 1معني داري در سطح  **     درصد 5معني داري در سطح  *

 

ن تفـاوت موجـود در مـورد عوامـل انگيزاننـده مشـاركت در       دار بـود  نتايج بررسي معنـي 
هاي مختلف بر حسب محل تولد در روستا و شـهر  بين گروه اي هاي آموزش فني و حرفه دوره

ي دو گروه در مورد عوامل انگيزاننـده تنـوع بيشـتر    ها داري بين ديدگاه نشان داد تفاوت معني
كننده آموزش دانشگاهي وجـود دارد بـه    كميل، تضمين ورود به بازار كار و تها موضوعات دوره

توان گفت دانشجوياني كه محل تولد آنان شهر بوده  اي كه با توجه به مقادير ميانگين مي گونه
ي مذكور را ها است نسبت به دانشجوياني كه محل تولد آنان روستا بوده است نقش انگيزاننده

 ).   3جدول( اند بيشتر دانسته
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 اساس محل تولد ون مقايسه ميانگين مربوط به عوامل انگيزاننده پاسخگويان برنتايج آزم )3( جدول

سطح 
 Z U داري معني

ميانگين 
تعداد اي رتبه متغير 

 بندي گروه
 عوامل انگيزاننده

006/0 73/2- 513 82/32 
63/44 

28
52

 روستا
 شهر

تنوع بيشتر موضوعات 
 ها دوره

012/0 514/2 5/527 34/33 
36/44 

28
52

 ستارو
 شهر

تضمين ورود به بازار 
 كار

001/0 242/3 5/445 38/30 
95/45 

28
52

 روستا
 شهر

كننده آموزش  تكميل
 دانشگاهي

 بحث و نتيجه گيري
جمعيت شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عـالي كشـور را    از يمين دختران دانشجو بيش از

ي رسـمي دانشـگاهي،   هـا  به عنوان مكمـل آمـوزش   يا حرفه و يفن آموزشدهند.  تشكيل مي
 و جامعـه  در آنان حضور هدف با كارآمد و ماهر آموختگان دختر دانش تيترب در ياساس عامل
از آنجا كه در شرايط كنـوني ميـزان   شود.  تلقي مي ياجتماع رفاه و ياقتصاد رشد به يابيدست

بخش  اي چندان رضايت ي آموزش فني و حرفهها حضور و مشاركت دانشجويان دختر در دوره
هـاي آمـوزش فنـي و    دورهمشاركت آنان در رسد شناخت عوامل انگيزاننده  نيست، به نظر مي

 تواند مهم باشد. اي درون دانشگاهي مي حرفه
ثيرگذار بر حضور و مشاركت آنان در أعوامل تترين  از آنجا كه از نظر دختران دانشجو مهم

كافي  ههر و باتجربه، وجود عالقه و انگيزاستفاده از مربيان ما اي آموزش فني و حرفههاي دوره
، به نظر استبوده  تناسب محتواي مطالب آموزشي ارائه شده در دوره با نيازها در مربيان و

و نقاط ضعف نظام آموزش كشاورزي همچون  ها رسد اين اظهار نظر ناشي از برخي كاستي مي
به نيازهاي دانشجويان  ي دروسها عدم تجربه عملي كافي مدرسان، عدم پاسخگويي سرفصل

هاي  كيد بر مباحث نظري، كمبود امكانات كار عملي نظير مزرعه و آزمايشگاهأو بازار كار، ت
كافي  همجهز، عدم تعلق خاطر مدرسان به شغل كشاورزي و روستا و عدم وجود انگيز

طابقت م) 1381( اميني و همكاران) و 1389( داودپوري ها اين يافته با يافتهمدرسان باشد. 
 اند.  ي مذكور اشاره كردهها انگيزانندهخود به نقش  هدارد كه در مطالع

هاي مختلف بر حسب محل تولد در روستا و شهر حاكي گروهدار بين  وجود تفاوت معني
ثير پيشينه اجتماعي و خانوادگي و خاستگاه دانشجو بر ديدگاه وي در مورد عوامل أاز ت

اي كه زندگي و طي  است به گونه اي آموزش فني و حرفه هايدورهانگيزاننده مشاركت در 
مراحل زندگي در محيط زندگي شهري با ويژگي غير كشاورزي آن در كنار عدم پاسخگويي 

ساز شرايطي است كه  نظام دانشگاهي به نيازهاي دانشي، بينشي و مهارتي وي زمينه
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، وجود تضمين در اه دانشجوي شهري بيشتر خواهان وجود تنوع بيشتر موضوعات دوره

اي براي آموزش  ي فني و حرفهها كننده آموزش براي ورود به بازار كار و نقش تكميل ها دوره
دانشگاهي باشد چيزي كه دانشجوي روستايي به احتمال زياد كمتر بدان نياز دارد چه اين 

يابد.  ي شغل خانوادگي در ميها كه اين تنوع، تضمين و تكميل را در محيط روستا و واقعيت
 ) و باينس و همكاران1389( داودپور)، 1381( اميني و همكاراني ها اين يافته با يافته

 مطابقت دارد. ) 2002(

 ي تحقيق پيشنهادهاي زير قابل ارائه است:ها با توجه به يافته
ثير استفاده از مربيان ماهر و با تجربه در أتبا توجه به نظر پاسخگويان در مورد  �

تمهيدات شود  ، توصيه مياي درون دانشگاهي ي آموزش فني و حرفهها دورهمشاركت خود در 
اي استان براي بكارگيري مربيان ماهر، داراي تجربه مناسب به  الزم از سوي فني و حرفه

   ي مورد آموزش صورت پذيرد.ها كار عملي كشاورزي و زمينه هخصوص در زمين
انگيزشي الزم براي مربيان، ي تشويقي و ها عالوه بر در نظر گرفتن مكانيزم �
 االمكان آنان از بين افرادي انتخاب شوند كه داراي خاستگاه روستايي باشند.  حتي

نسبت به انجام نيازسنجي آموزشي در بين دانشجويان اقدام شود و ضمن توجه به  �
، سعي گردد محتواي مطالب آموزشي رفع و نيازهاي بازاركار استان ها ي عملي آموزشها جنبه

 ننده نقاط ضعف و كمبودهاي موجود در سرفصل آموزش رسمي دانشگاهي باشد. ك

  منابع
 ييادگير هثر بر انگيزؤعوامل م يبررس ،)1381( ؛و محمدي، ب ؛ولي زاده، س ؛اميني، ا

مناسب جهت تقويت انگيزه آنها از  يراهكارها هو ارائ يدانشجويان بالين
 ،تبريز يدانشگاه علوم پزشك يو ماماي يديدگاه مدرسان دانشكده پرستار

 .11-10، صفحه  2جلد  2مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، دوره 
ثر بر انگيزش تحصيلي هنرجويان ؤبررسي وضعيت و عوامل م ،)1389( ؛داود پور، م

، اداره كل آموزش و پرورش كارهاي افزايش آن كاردانش استان مركزي و راه
 .5-1استان مركزي. صفحه 

 يور و بهره ينيكارآفر ،يآموز مهارت ،)1391( ؛و زينلي زاده، ا ؛اده، لزينلي ز
ه شده به كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و ئ. مقاله اراآموختگان مهارت

 .15-1بنيان. صفحه  كارهاي دانش
و  يفن يت اشتغال كارآموزان مراكز آموزشيوضع يبررس ،)1379( ؛صحراييان، ن

 و يي علمها سازمان پژوهش ،1377 -1376هاي  ي در سالاستان مركز اي حرفه
 12-1ران، پژوهشكده اراك. صفحهيا يصنعت
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هاي آزاد سازمان آموزش فني  بررسي نقش آموزشگاه، )1388( ؛افقي، ن و؛ صادقي، ع

،  سال بيستم، شناسي كاربردي جامعه، فراگير هشهرستان رشت بر توسع اي حرفهو 
 .176 157 فحهص،  3 هشمار

مجموعه  ،اي ي فني و حرفهها ضرورت توجه به شكل گيري آموزش ،)1384( ؛صالحي، ا
 -اي در تحوالت اقتصادي ي فني و حرفهها مقاالت دومين همايش ملي نقش آموزش

  .15-7اجتماعي. مازندران، ساري. صفحه 
بررسي  ،)1386( ؛و رسول زاده، ب ؛ر؛ محمدنيا، ح ،مولوي، پ؛ رستمي، خ؛ فدايي نايني، ع

پزشكي  عوامل مؤثر در كاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم
. 1، شماره  25ايران، دوره  ميسازمان نظام پزشكي جمهوري اسال ميمجله عل ،اردبيل
 .58-53صفحه 

بررسي سازه هدف و كاربست آن در  ،)1392(  ؛ع ،ع ايزدي،و  ؛ع حجت، ؛م نيك كار،
، 2سال . فصلنامه مطالعات معماري ايران دو، ايجاد انگيزش در نوآموز معماري

 .106 -85، صفحه 3 هشمار
بررسي   ،)1391( ؛ح ،غ و عليشيري، ؛صبوري، ا ؛رخساري زاده، ح ؛حسيني، م ؛نوحي، س

 آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي، هانگيزه پيشرفت و رابط
 14پرستاري و خدمات درماني دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا..، مجله طب نظامي، دوره 

  .204 - 200، صفحه 3شماره 
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 يمسابقات مل نيزنان در چهاردهم ةتجرب ييبازنما
 مهارت

 1دكتر علي توكلي گلپايگاني
 2رضا جاويد
 3عباس كريمي

 چكيده 
اين مقاله به بازنمايي روايت زنان از مسابقات ملي مهارت پرداخته است. به عبارت 

مورد  اي حرفهي فني و ها زنان از مهارت و آموزش هويژ هديگر شناخت و فهم تجرب
به لحاظ زماني به چهاردهمين  بررسي كيفي قرار گرفته است. اين تحقيق

و به لحاظ مكاني به مركز تربيت مربي و  1392مسابقات ملي مهارت در سال 
آماري پژوهش،  هكرج) متمركز شده است. جامع( ايران اي حرفهي فني و ها پژوهش

سراسر ايران بودند كارشناس مربيان زن چهاردهمين مسابقات ملي مهارت از  هكلي
آماري تحقيق در  هنمون عنوان به  آناناز  )درصد 70در حدود ( نفر 30حدود كه  

 يآور مختلف جمع يها با استفاده از روشكيفي،  قيتحق نظر گرفته شدند. در اين
اسناد و  يو بررس يپرداز تيروا ،قيمصاحبه عم ،يمشاركت همشاهداز جمله؛  ها داده

 مهارت يمسابقات مل نيزنانه در چهاردهم هتجرب تيروا ينيبازآفربه  ،مدارك
دهد كه  ميي گردآوري شده نشان ها پرداخته شده است. نتايج تحليل كيفي داده

زياد زنان به اين  هي فراوان مركز تربيت مربي و اشتياق و عالقها با وجود تالش
 بانوان هوزمرر يدر ساختار زندگ ي به طور كاملمهارت ستيمهارت و زحوزه، هنوز 

. ستاشده ن نهينهاد ها و استعداد يينشان دادن توانا يمطلوب برا يا عرصه عنوان به
ي و دبيرخانه مسابقات مرب تيمركز ترب در پايان پيشنهادات كاربردي با محوريت

 ريزي و اجراي مسابقات ارائه گرديده است. وكارهاي برنامه با هدف بهبود ساز
 

زنانه، مسابقات ملي مهارت، زيست  هت مربي، تجربمركزتربيواژگان كليدي: 
 مهارت.

 

                                                                                                                
 .. عضو هيئت علمي پژوهشگاه استاندارد1
 ارتمان علوم تربيتي و كارآفريني.مدرس دپ. 2
                                              Email: baharestan18@gmail.com . مديرگروه، دپارتمان علوم تربيتي و كارآفريني، 3
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 مقدمه
موضوعات  هجشنوار قتيدر حق، يرخداد مهارت نيتر مهارت به مثابه مهم يمسابقات مل

گذار  ريثأنقاط اثربخش و ت نيتواند مب مي يكشور است كه به خوب هانيگرا و عمل يمهارت
). 1392؛ دبيرخانه مسابقات ملي، 1391ني، توكلي و عمرا( سازمان باشد يها يارذگ استيس

بخش مورد  دومهارت در  يمرتبط با مسابقات مل يپژوهش -ي گزارشيها تاكنون فعاليت
. در و روزنامه نگارانه است يا رسانه ياندازها معمول و چشم يها . اول گزارشبوده استتوجه 

و چه از طرف  اي فهحرو  يچه از طرف سازمان آموزش فن يمتنوع يها تيبخش فعال نيا
 يها گزارش هيمستند و ته يها لميصورت گرفته است. ساخت ف يارتباط جمع يها رسانه

و  ها در روزنامه عيوقا حيو تشر غياز رخداد مسابقات در كنار تبل يونيزيو تلو ييويمختلف راد
بوده  يتمالاح اناخبار و اطالعات مسابقات به جامعه و مخاطب هارائ هدهند نشان ها نامه گزارش
 يها توان به برنامه مي مهارت، يمسابقات مل يو خبر يا رسانه يها ييكنار بازنما دراست. 
و  دياز تول يگرياشاره كرد كه قسمت د اي حرفهو  يسازمان آموزش فن يقاتيو تحق يپژوهش

 نيدر تمام ا اماداشته است.  همهارت را بر عهد يمل يها در باب مسابقات يدانش نظر عيتجم
صورت  ياران سازمانذگ استيو س زانير له و ضرورت آن از منظر برنامهأمس فيموارد تعر

 يها و طرح قاتيكنندگان و كارشناسان مسابقات در تحق تجربه تيروا يخال ي. جاگرفت مي
شده  ميرخداد احساس  نيا هدهند ليتشك ياجزا نيتر از مهم يكي عنوان بههمواره  يپژوهش
ورود  يبرا يشروع مطلوب هدارد نقط ديمسابقات از منظرتجربه زنانه ام تيروا يبازساز است.
 باشد. ييها پژوهش نيبه چن

 يسازمان و بازخورد آنها چه برا يها يگذار استياز منظر س ات زياديقيتحقتاكنون 
تجربه  ياصل هكه در هست ياست اما از منظر كسان رفتهيگذاران صورت پذ استيو س انيمجر

. به نظر ، كارهاي پژوهشي مشخصي انجام نشده استقرار دارند سابقاتمكردن رخداد 
هم  شتريب كنندگان و مشاركت انيمجر ي،و برون سازمان يسازمان قاتيغالب تحقدر رسد  مي

و  ييمعنا ،يو سنجش گذاشته و كمتر به وجوه فرهنگ يابيارز  ميك يها و غم خود را بر روش
كه بتواند  يفيك يقيتاكنون تحق ،بنابراين ؛اند داشتهتوجه  ياجتماع يرخدادها نيچن يفيك

و  يسن لفمخت يها در ذهن گروهرا مهارت  يشكل گرفته از رخداد مسابقات مل يمعنا
است كه  روشنكند، صورت نگرفته است.  ينيبازآفر تيمتن و روادر قالب  يجنس

 يكاو به معنا تر،شيب يگذارريثأمهارت به منظور ت يمسابقات مل انيگذاران و مجر استيس
تجربه  ييمتون بازنما گريد يمبرم دارند. از سو ازيرخداد مهم ن نيا يو فرهنگ ياجتماع

از جامعه تاكنون  ييها گروه يبرا زيانگ جانيه يا تجربه عنوان بهمهارت  يمسابقات مل
و   ميعل هجذاب و منحصر به فرد به جامع تيروا كيدر قالب  ديو شا ديچنان كه با آن
 .نشده است يكشور معرف ينگفره
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 يمسابقات مل نكنندگا مهم از مشاركت يبخش عنوان بهكه زنان همواره  نيا گريموضوع د

و  قيانجام دق نكهياند. با توجه به ا زن برخوردار بوده كي عنوان بهخاص خود  همهارت، از تجرب
 يمهارت و معناكاو هنزنا هقرار دارد، فهم تجرب چنين مسابقاتيكار با ابزار در كانون  عيسر

 يها يزير برنامه به يابي دست يتواند برا ميمختلف موجود در مسابقات  يها زنان از رشته
و مثمر ثمر باشد. زنان  ديمف اريكشور بس اي حرفهو  يتر سازمان آموزش فن و جامع تر واقع

در كه مشاركت كننده  يكسان يعني( يو اجتماع يحامالن فرهنگ نيتر ياصل عنوان به
باشند  بقاتاز مسا يتيروا انيتوانند راو ميباشند)  مي  ياجتماع  ميو رس  ميررسيغ يها شبكه

ي فني و ها مهارت و آموزش يها و انگاره ها شدن برنامه دهينشان از كش قتيكه در حق
و ضرورت موضوع، جاداشت  تينظر به اهم ،بنابراين؛ روزمره باشد يتا اعماق زندگ اي حرفه

 يرخداد نيبا چن يروند زمان كيو در  كيكه از نزد يكنندگان و كسان تجربه گاهديكه از د
. فهم و درك از رديمهارت مد نظر قرار بگ يمسابقات ملاند نيز  هو همبسته بود وستهيپ

 رياخ يها فقط در سال ي،و پژوهش يقيتحق يها برنامه نيمهارت در قالب چن يمسابقات مل
 يها رو در كنار طرح نيقرار گرفته است. از ا يو پژوهش يآموزش نزاير بوده كه مد نظر برنامه

كنندگان  مخاطبان و تجربه ياندازها  نقطه نظرات و چشم يخال يجا ،گريد يقاتيتحق
باشد همواره  يرخداد نيآنها از چن ليتجربه اص هانندينما كه بتواند باز يا مسابقات به گونه

مسابقات  تيروا يموضوع بود كه بازساز تيهمضرورت و ا نيشده است. از هم مياحساس 
كردند  مي جربهرا ت يرخداد نيچن كيزنان) كه از نزد( تياقل يها مهارت از منظر گروه يمل

توان چه در بحث انتخاب موضوع  ميموضوع  هشنيمد نظر قرار گرفت. با توجه به سابقه و پ
كه تا به حال مورد توجه  گفت نبكر سخ يا آن از حوزه يشناس و چه در مبحث روش قيتحق

كنندگان در مسابقات مستلزم  مشاركت يذهن هو دقت نبوده است. شناخت و فهم تجرب
 نيباشد. از ا ميشان  گوناگون اتيهمدالنه با آنان و تجرب ينگاه آنها، ديقرارگرفتن در افق د

 يقات ملمساب ياالذهان   نيب يايبه عبارت بهتر دن اي يست كه كشف و فهم دانش ذهنا رو
 انيو مجر زانير برنامه يبرا يا و ناشناخته دهيپوش يايزوا هاننديتواند بازنما ميمهارت 

 باشد.  يمسابقات آت

 روش شناسي
و فهم  يبه جهان اجتماع شدن تر كينزد يمدعا  ميك قاتيدر برابر تحق يفيك قيروش تحق

و  ها داده يگردآور روش ق،يبرخورد با موضوع تحق وهي. شداردرا  ياجتماع يها دهيپد
 يو اجتماع يقابل توجه در علوم انسان يرا به مثابه روش ي، آنفيك قيتحقدر  يريگ جهينت

را به دست  ييها افتهه يك يقيعبارت است از هر نوع تحق يفيك قيكرده است.  تحق مطرح
راس است( اند كردن كسب شده ميهرگونه ك اي يآمار يها از روش ريغ يها وهيدهد كه با ش مي
 .)1385 كوربن،و 
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در  شهيري همگي و مردم نگار يمردم شناخت يشناس روش ،يعلم مردم شناس 

 عنوان بهاست كه نگاه و جهت نسبت به انسان  يشناس انسان نياند. از هم داشته يشناس انسان
توجه به  است. توجه به ارتباطات متقابل، افتهي يا گرگونهيوجه د قيمورد تحق موضوع و

با  پژوهشگرو مشاركت   ميهمگا ي،همراه ،ها معنا در جهان انسان ساخت ازساخت و ب
همه  همه و، قيمحقق و موضوعات تحق نيمشترك ماب هدغدغ ق،ياز موضوعات تحق ياريبس

 يها به حوزه توجه ،همچنيناعطا كرده است.  يمنحصر به فرد يها يژگيو يفيك قيبه تحق
را در  يفيك يها به استفاده از روش ازيو زنان ن يا هيحاش يها چون گروه يا گرفته شده دهيناد

 ساخته است. يضرور شياز پ شيب ياجتماع قاتيتحق
اند  رخداد مورد نظر شده ريرا كه درگ يكسان هتوان تجرب مي روايتاستفاده از بازساخت  با
د توجه مور وستاريپ كيمكان و انسان در  زمان، يي،در ساختار روا قيطر نيكرد. از ا يبازساز

 يزندگ يها تجربه ينيو بازآفر يياز بازگو يشكل تي. روارنديگ ميو دقت پژوهشگر قرار 
 يها مصاحبه يباشد. به طور كل دهيفا ديهمگان مف ياست كه برا يدر قالب زبان مرهروز
به قول شوتز . خاص هستند يا دهيدر ارتباط با موضوع و پد يسرگذشت پژوه يا گونه ،ييروا

 ).1387ك،يفل( هستند يزندگ انيجر نديآفر يساختارها هروشن كنند اه تيروا نيا
 ييمعنا با يها و داستان ها تيروا خود، يها دهيو ا اتيتجرب انيهمواره به منظور ب افراد

از منابع مهم  يكي عنوان به ،گذشته و خاطره اتيتجرب عنوان بهكه  يزيچ ؛كنند ميخلق 
با معنا است  ييِساخت روا نياز منظر هم .و دقت استمورد توجه  يدر علوم انسان يريادگي

ملت  كي  ميگروه و سرانجام فرهنگ عمو كي ياجتماع يزندگ فرد، كي هروزمر يكه زندگ
و  يانسان يگانيرا در با داده و آن كوين  ميخود را نظ اتيافراد تجرب ،تي. با رواشود مي تيهدا
گرانقدر و  اتيتجرب نير حكم استفاده از اد تيروا يكنند. بازساز ميخود ثبت و ضبط  يذهن

 ونديكل جامعه است. پ يزير و برنامه  ميدر نظام فرهنگ عمو ييكمك به آنها جهت بازنما
 كند تا از شناخت، ميكمك به ما  يو جمع  ميعمو يها تيبه روا يفرد يها تيزدن روا

را هم  تياز واقع يهترتر و ب درست دركبه عالوه  م،يبرخوردار شو يتر قيعم نشيو ب يگاهآ
طور به فهم و  نيو هم كند مي همفرا يو فرهنگ ياران اجتماعذگ استيس يما و هم برا يبرا

است  ياالذهان نيب ديتول كي تيرو روا نيكند. از ا مي يانيكمك شا زيافراد ن نيدرك روابط ب
به ). 2005، 1لوي( دهد ميو منسجم  وستهيپ يمعنا كيتجربه و رخدادها  ،يكه به زندگ

 ركو فهم و د يعلوم كاربرد نيپل زدن ب تجربه و شناخت، نيعبارت بهتر پل زدن ماب
چون مسابقات هم يرخداد تيروا ياهداف بازساز نيتر از آن علوم از مهم يو اجتماع يفرهنگ

 مهارت است. يمل
 يها در سال يو اجتماع يدر علوم انسان قيمهم تحق يها از روش يكي عنوان به تيروا

در  ياز مباحث و موضوعات امروز ياريتوجه و دقت محققان قرار گرفته است. بس مورد رياخ

                                                                                                                
1. Levy 
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 هروزمر اتيكه مردم در مورد تجرب ييها تيو روا ها را انسان شناسان از داستان يعلوم انسان

 ). 2000، 1گانو و چريل( كنند مي كسب ،نديگو ميشان  يزندگ
و  يزمان يها تيرا مدنظر قرار داد كه در موقع يرخداد هريتوان زنج مي تيروا فيتعر در

و  ستيز هخود قرار داده و به نحو ريثأرا تحت ت ها ي و به عبارتي انسانمختلف عامالن يمكان
 ،يشناخت جامعه ،يفن ،يتواند در وجوه شناخت مي ييدهد. بازساخت روا ميجهت را نها آتفكر 

و درك ما از  تيشخص يريگ شكل هنحو ،يمورد توجه باشد. در بعد وجود يو وجود يستيز
فنون  يريادگي هنحو يدر بعد فن ،يستيز شرفتيرشد و پ هنحو يستيبعد ز در مان،يها ييتوانا

. به عبارت بهتر است تيموضوع بازساخت روا ،گوناگون در طول مدت مورد نظر يها و حرفه
و  يگوناگون فن اتيجربانواع و اقسام ت مهارت، يمسابقات مل يبرا ييروا يها زبان و نشانه

مدت  مدت و كوتاه بلند اتيمختلف سازمان و به شكل تجرب يها است كه در قسمت مهارتي
 يتوان بازساز ميرو  نيكند. از ا دايمهارت تبلور پ يدر مسابقات مل تيفشرده شده تا در نها

كنندگان به  شركت يهنو ذ يياز واكنش معنا يمهارت را شكل يمسابقات مل ييروا
 يطور كل به يسازمان يها برنامه ريثأطور ت نيو هم يرخداد نيچن يو اجرا يزير نامهبر

مهارت  رديقرار بگ ديبا مي يا تجربه نيكالم آنچه در كانون فهم و درك چن كيدانست. در 
 هربو چه در بعد از مسابقات انسان و تج نيچه در ح چه قبل، ديبا مياست.  مهارت است كه 

و سپس فراتر رفتن از آن  يخيتار ريس كي تيروا ديه باشد. هدف شارا خلق كرد يديجد
. ستيوج جدا ن چيبه ه اي حرفهو  يسازمان آموزش فن يها يارذگ استيكه از س يباشد. هدف

چگونه است و چگونه خواهد  رخداد چگونه بوده، اه يديپد كه يك نيدرباره ا صرفاً ها تيروا
را دنبال  ديجد يو انسان ديجد يا شكل دادن به تجربه ييبازساخت روا بابلكه ؛ ستين ،بود
از فضاها و  يشناخت متفاوت ييها تيروا نيچن يهدف بازساز). 2005لوي، ( يمكن مي

هم دور از  و غالباً رديگ ميرخداد مسابقات شكل  نيريز يها هياست كه در ال ييمعناها
 .رديگ ميمسابقات قرار  ياصل انيو مجر رانيدسترس مد

 همشاهداز جمله؛  ها داده يآور مختلف جمع يها با استفاده از روشكيفي،  قيتحق يندر ا
 هتجرب تيروا ينيبازآفربه  ،اسناد و مدارك يو بررس يپرداز تيروا ،قيعم همصاحب ،يمشاركت

از  يكي يمشاركت همشاهدپرداخته شده است.  مهارت يمسابقات مل نيزنانه در چهاردهم
 يمشاركت همشاهد ،ديآ ميروش بر نيطور كه از نام ا است. همان يفيك قيتحق ياركان اصل

دخالت  ايخود مشاركت كند. مشاركت  قيمورد تحق هكند كه پژوهشگر در جامع مي جابيا
 بشنود ند،يبرا ب تيورد تا پژوهشگر واقعآ ميامكان را به وجود  نيا قيتحق هجامع ايدر مكان 

مكان  اياز وقت خود را در محل  ياديو مقدار زاست كه ا نيو تجربه كند. كمال مطلوب ا
 1377مارشال و راسمن،( اموزديب يروزانه مطالب يزندگ هو دربار بگذراند قيمورد تحق

در  يا ندهيو جامع است كه به طور فزا قيعم همصاحب گريدر روش د اما. )110و109:

                                                                                                                
1. Gano and Chelyl 
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 اند هدفدار نام برده يوعنوان گفت و گ . از آن بهرديگ ميمورد استفاده قرار  يفيك قاتيتحق

 يها از داده  ميكه قسمت اعظ قيعم همصاحب در. )110و109: 1377مارشال و راسمن،(
آمده است پژوهشگر هرچند مقصود و  به دست قين طرآپژوهش از اين  هشد يورآ جمع

گذارد.  ميمصاحبه شونده را آزاد  ،و گفتار انيخود در نظر دارد اما در ب يها الؤاز س يمقصد
شونده و صاحب تجربه  بهنفوذ تا اعماق درك و فهم مصاح يا مصاحبه نيرا كه هدف در چنچ

مخاطب  ييمعنا هرا از شاكل يموضوع مورد بررس ييمنظور كه بشود ساختار معنا نياست به ا
 يها الؤهم ممكن است كه مصاحبه شونده با س قيتحق يها الؤدرك و فهم كرد. در مورد س

به  نيد اما اينام مند نظام يها الؤتوان آنها را س ميباشد كه به اصطالح  مواجه يا افتهيساخت 
 .ستيبه ذهن و فهم تجربه شونده ن ها الؤس يمند نظام ليتحم يمعنا

به فهم و درك بهتر از موضوع با  يابي دست يبرا قيعم همصاحب در پژوهش حاضر
چندساله  يا سابقه ندگاننويسكه  يينجاآشده است. از  بيمشاهده در محل رخداد هم ترك

 ليدر تكم زين يدانياز مشاهدات م يرو قسمت نياز ا دارندمهارت  يمسابقات مل برگزاريدر 
آمده به كار گرفته شده است. در مورد روش انجام مصاحبه  به دستاطالعات  شتريهرچه ب

از اطالعات  شتريهرچه ب دنيگوش دادن و شن يبر تمركز رو شتريگر ب هدف مصاحبه زين
 .مهارت بوده است يكنندگان مسابقات مل تجربه

و به  1392به لحاظ زماني به چهاردهمين مسابقات ملي مهارت در سال  اين تحقيق
كرج) متمركز شده ( ايران اي حرفهي فني و ها لحاظ مكاني به مركز تربيت مربي و پژوهش

در صد از كل  70دود ح( نفر از كارشناسان زن مسابقات 30 آماري اين تحقيق هاست. نمون
موضوع و مخاطب كار قرار بودند كه شركت كننده در مسابقات)  كارشناس مربيان خانم

چون ركوردر و  يو بصر يمعس ليكار و با استفاده از وسا يگرفتند. در طول زمان اجرا
كنندگان رخداد  از تجربه ازيمورد ن يها اطالعات و داده يآور شروع به جمع ،يعكاس نيدورب
با مشاركت كنندكان  قيعم يها . روش كار همان گونه كه ذكر شد انجام مصاحبهه استشد

ساعت مصاحبه) كار  25در حدود ( ها مهارت بود. پس از اتمام مصاحبه يدر مسابقات مل
نظم و  شده، يآور مطالب گرد يساز ادهي. با پديبه انجام رس ها مصاحبه پيو تا يساز ادهيپ

مورد توجه و دقت قرار گرفت.  ها آمده در مصاحبه به دستمتون  يينها شيرايانسجام و و
از رخداد  ييروا يو گزارش تيو شكل دادن به روا سر كردن آنها، ادهيو پ ها هدف از مصاحبه

 ،ي. در بحث زماندمورد توجه بودن يو انسان يمكان ،يزمان هلفؤممسابقات بود كه در آن سه 
 يها و رخداد مسابقات يطور كل به اي حرفهو  يفن يها شكه مخاطبان را با آموز يا خچهيتار
از  ندهيحال و آ قرار گرفت. گذشته، نظركرد مورد  ميخاص مرتبط  يا مهارت به گونه يمل

آنها را  يو عمل يفكر رياز خط س يمند كنندگان روال زمان منظر مخاطبان و تجربه
و  اي حرفهو  يفن يها موزشآ يطيبستر مح توانست نشان دهد. در بحث مكان و فضا، مي

موضوع گفت و  يمرب تيمركز ترب يعنيرخداد مسابقات  يريگ شكل يطيبستر مح نيهمچن
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 يزمان يبسترها نيدر چن يانسان هتجرب يريشكل گ شنود و مصاحبه قرار گرفت. و سرانجام،

 بردر ادامه مسابقات مورد توجه قرار گرفت.  تيروا يبازساز همهدف م عنوان به يو مكان
لفه پرداخته شده ؤي حاصل از مصاحبه به شرح تفضيلي هر يك از اين سه مها اساس يافته 

 است.

 ها يافته
 )، مهارت و مسابقاتيزندگ تيروا( زماني هلفؤم

و اگر مهارت را  ميهر فرد بدان يدر ساخت و بازساخت زندگ يمركز هلفؤرا م تيروا اگر
و رخداد ) اي حرفهآموزش فني و ( درك و فهم فرد از خود و سازمان يمركز هنقط عنوان به

 يو مكان يمسابقات از رخداد زمان تيبه خود روا خود م،يمسابقات مورد توجه قرار ده
در طرح و  محققان كند. ميراه باز  يمهارت يستيز استياز س يمسابقات فراتر رفته و به شكل

رخداد را مورد توجه  يها نهيو پس زم ها نهيزم شيپ نيتا ا ندا تالش نموده ها انجام مصاحبه
از  رونيمخاطبان سازمان و افراد ب همواجه ،نكته نيتر و مهم نيرو نخست نيد. از همنقرار ده

افراد با  همواجه نيبوده است. به عبارت بهتر اول يعلوم كاربرد و يسازمان با موضوعات مهارت
است. چه  رفتهيصورت پذ يبه چه شكل يو اجتماع يخانوادگ طيشرا محور در گفتمان مهارت

 دهيكشان يو مهارت يعلوم كاربرد يمخاطبان را به سمت و سو يچه نقاط عطف اي ينكات
كند. به نظر  ميافراد را رصد  يزندگ دردار شدن مهارت  لهأمس قتيامر در حق نياست. ا

مهارت  يبه سمت و سوبانوان  يريگ در جهت يو شخص يو عالئق فرد ها رسد كه ضرورت مي
 داشته است. ييسزا هب ريثأت يو علوم فن

 )مهارت يزنان و مسابقات مل( لفه انسانيؤم
قرار دارند. به  يو مهارت ياجتماع يروياز ن  ميقسمت مه عنوان بهزنان   قيتحق نيكانون ا در

 يمترصد شناخت تجرب رديگ مين شكل آما در  يكنون قيكه تحق يعبارت بهتر بستر
 ييدارهايپد نيزن و مهارت. در هركدام از موضوعات فوق آنچه چن باشد: ميتلف خم يدهايپد

 يكند تجربه كردن چه از جانب عامل انسان ميآنها خلق  يبرا ييدهد و معنا ميرا شكل 
 قتياست. در حق )اي حرفهو  يسازمان آموزش فن( يزنان) و چه از جانب عامل سازمان(

و هم مخاطبان  زانير كه هم برنامه ميدان ميمشترك  يا را تجربهمهارت  يرخداد مسابقات مل
قسمت  نيرو در ا نيكند. از ا مي كسانيمشترك و  يا در تجربه ريكنندگان را درگ و شركت

 يبانوان شركت كننده در مسابقات مل يساخته شده از سو يذهن يهدف ما تمركز بر معنا
 .مسابقات مذكور است يو اجرا ها يارذگ استيس ،ها يزير مهارت با توجه به برنامه

رخداد  كي در كه از مشاركت ما يو شناخت ي، هرگونه آگاهستهيز هفهم تجرب باب در
بيشتر بر  ي،شخص هتجرب نيتوان فهم تجربه دانست. جهت درك و فهم ا مي شود را ميكسب 
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. در )1994، 1فوس و فوس( ميكن مي ديكأترخداد  آن ريرخداد و تفس احساس منبعث شده از

در نظر گرفت كه  يفضا و ساختار عنوان بهرا مهارت  يمسابقات مل توان مي زيحال ن نيع
كه  يمشترك هتجرب فهم و شناخت ساختار ،بنابراين ؛دهد ميساخت  گريد يها خود به تجربه

از نقاط قوت  ياريتواند بس مي ،ساخته است رخوديدرگ زنان) را( افراد ،در طول مدت مسابقات
 نيا از. شناخت درست كندمسابقات را روشن  يو اجرا يگذار استيس يعف احتمالو ض
افراد و  يدرك سازمان از افراد و امكانات و درك ذهن نيمستلزم پل زدن ماب ،مشترك هتجرب

نكته  نيا ازمندياست. به عبارت بهتر ن يسازمان يو كاركردها ها يارذگ استيمخاطبان از س
 رشان د كه راجع به تجربه مشترك ييها خاطبان در باب داستانو م انيكه به مجر ميهست

 اي ميكن ميرا بازگو  ياتيتجرب نياز ما چن  ميك يليخ درصد م،يسازند توجه كن ميذهن خود 
است  يمشترك هتجرب ديآ مي رونيكه ب يزيآن چ تجربه، ييبازگو نياز ا تي. در نهاميسينو مي
و هم مخاطبان  زير كه هم برنامه يا تجربه باشد، يآت يها يزير تواند موضوع برنامه ميكه 

دو طرف را  هراز  يديجد يها پتانسيلو  اند، بوده ليمشترك در آن دخ يا برنامه به گونه
 ).1990، 2كُنلي و كالندينن( كند ميكشف 

 يطور عام و مسابقات مل كشور به اي حرفهو  يرسد كه سازمان آموزش فن ميبه نظر 
 يو فرهنگ ياجتماع يها چه در سطح نگرشاند  نظر توانسته نيخاص از اطور  مهارت به

ات مثبتي ريآنها تغ يمناسب برا يمهارت يفضا ديبانوان و چه در تول يآموز مرتبط با مهارت
را برعهده دارند از  يو اشتغال يمهارت يها آموزش هفيكه وظ يياز نهادها ياريبس ايجاد كنند.

 جاديا افتهي هتوسع يدر فرهنگ و اقتصاد كشورها ياساس راتييتغ توانسته اند قيطر نيهم
 كنند.

در روند ورود زنان به مشاغل  يا لگرانهينقش تسه يمهارت سسات آموزشِؤو م انيمرب
در  رييتغ يدر خط مقدم و عامل اصل ديبا ميگونه نهادها  نيا نيبنابرا كنند، مي يباز جديد

 انيمرب قيكنند اغلب به تشو ميرا انتخاب  ينترسيشغل غ كه يك يجامعه باشند. جوانان
 يكنند. نهادها مي ديكأاند ت آنها را گوشزد كرده يضرورت آن شغل برا كه) يينهادها نيچن(

زنان و  يبرابر برا يشغل يها به فرصت يابيدر دست   ميمه ارينقش بس يو مهارت يآموزش
مهارت به  يوان گفت كه مسابقات ملت مي بيترت نيبد ).2011، 3چاندرا( كنند مي فايمردان ا

 قتيجامعه و فرهنگ است و در حق يبه رو يمهارت يها سازمان يبازكردن درها ينوع
 باشد.  مي يدر سطح مل اي حرفهو  يشغل راتييتغ يبرا ينيتمر

                                                                                                                
1. Foss 
2. Connelly& Clandinin 
3. Chaundra 
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 )مهارت يو مسابقات مل يمرب تيمركز ترب( لفه مكانيؤم
كه  ليدل نيمر آموزش غفلت نمود به ادر ا يمجر يها توان از نقش نهادها و سازمان مين

آموزش  يروهاين تيترب يقيو حق يبستر اصل ديجد هدر دور يآموزش يو نهادها ها سازمان
در  يمهارتآموزش  يآنها به جامعه است. به عبارت بهتر نهادها ليو تحو يو مهارت دهيد

. از نديآ ميحساب  كنندگان مهارت در جامعه به ليتسه نقش حامالن و ردوران ما از دو سو د
و مرسوم در  يمهارت ريغ يها فرض شيو پ ها نهيزم شيفرد را از پ يينهادها نيسو چن كي

دهند.  ميرا به او آموزش  يا تازه يهنجارهاو  كنند و در دل خود ارزش ميجامعه جدا 
انجامد كه در آن مهارت  مي ياز زندگ يبه شكل و سبك خاص تيكه در نها ييها ارزش

نهادها و  نيباشد. در قسمت دوم هم ياز زندگ يسبك نيجوهره و اساس چن ديبا مي
 يو نهادها ها قرار گرفتن در سازمان يكنند تا برا ميهستند كه افراد را آماده  ها سازمان

روند ادغام  ييادهانه نيچن يالزم را كسب كنند. در صورت كارآمدي ها ي، مهارتديتول
سهولت  با قطعاً ديجد يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد يها افراد در نظام يو كاركرد يعقالن

دبيرخانه نقش  ،ريروست كه در چند سال اخ نيصورت خواهد گرفت. از هم يشتريب
 هاينهاد نيتر ياصل عنوان بهلفه مكاني) ؤم( يمرب تيمركز تربمسابقات ملي مهارت و 

مهارت همان  يات ملمسابق ه. در تجربكرده است دايپ يشتريب تيمسابقات اهم يبرگزار
 يپر رنگ و اساس ينقش يمهارت يفضا ديبه عبارت بهتر تول ايفضا و مكان  ميگونه كه گفت
فضا  نيمتنوع خاص ا يها با سازوكارها و برنامه همراه د،يجد ييفضا ديتول قتيدارد. در حق

آنها را نظم  هبخشد و تجرب ميسروشكل  ليافراد دخ يها است كه به عالئق و نگرش
منوط است به شناخت نقش و كاركرد مركز  ييفضا نيشناخت چن ليدل نيبخشد. به هم مي
 هدهند مخاطبان نشان يها اند. نگرش كه با آن مواجه بوده يانداز كسان از چشم يمرب تيترب

مهارت است. نقش مركز  يكرج در مسابقات مل يمرب تيمركز ترب هو برند گون ياتينقش ح
كه  ياز كسان يليخ يمهارت برا يمسابقات مل ياز فضاها و بسترها يكي عنوان به يمرب تيترب

مركز   ميرس تيسا( دارند شناخته شده است ييآشنا اي حرفهو  يبا سازمان آموزش فن
 ادآوره يك يمركز مل كي عنوان به) اما 1392، اي حرفهو  يفن يها و پژوهش يمرب تيترب

. هرچند به ميهست شتريب يفرهنگ يها نهيزم شيپ جاديا ازمنديباشد به نظر ن يگفتمان مهارت
آشنا  يمرب تيبنام مركز ترب ياز جامعه با نهاد ييها بخش يگفتمان مسابقات تاحد هواسط

سمبل و  عنوان به تربيت مربي را مركزتا  است ازيرسد فراتر از آن ن ميد اما به نظر نشو مي
كه به  يگري. مشكل ده بشناسانيمبه جامع آموزي مهارت و مهارت يمسابقات مل اصلي هنشان

 ياست كه زندگ يا خورد تقابل و  مواجهه ميمسابقات مهارت به چشم  ينظر در طول برگزار
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مسابقات  يدر طول برگزار اي حرفه طيدر مسابقات با شرا لياز افراد دخ يبرخ يخانوادگ
و  يشغل يها تيكردن وضع نهينهاد برايهنوز بانوان به نظر  يتيوضع ني. در چنداشت
. كنند ميدست و پنجه نرم  ياديمشكالت ز بامهارت  يمل مسابقات يو تمركز رو اي حرفه
 يمرب تيمركز ترب ييو اجرا يمسابقات و ساختار ادار يبرگزار هبه نحو مشكل لزوماً نيالبته ا

مهم در جامعه،  يو ادار يشغل ياز رخدادها ياريرسد كه در بس مي. به نظر ستيمرتبط ن
 ني. از اميهست )اي حرفهو  يشغل ،ياداره (ن خانواده و جامعيماب يا مواجهه نينشاهد چ

 عنوان بهو فاصله از خانواده را  يدور قشر بانوان خصوصاً از مخاطبان، ياريروست كه بس
و  يتوجه به مباحث فرهنگبنابراين كنند.  ميمسابقات مطرح  يدر طول برگزار يمشكل بزرگ

مشاوره و  يها كالس ليتشك و به عالوه ،سابقاتخاص م طيو شرا كارمرتبط با  يشناخت روان
از احساس  يريمشكالت و جلوگ نيتواند در كاهش ا ميمناطق  يمسابقات از سو يآمادگ

 كمك كند. آنثرتر ؤم يشركت كنندگان مثمر ثمر بوده و به برگزار يو دلتنگ يگانگيب

 هاي و پيشنهادريگ جهينت
و دقت نظر است.  يمختلف قابل بررس يها مهارت از جنبه يات ملمسابق ريثأت يطور كل به

مخاطبان  نشيبر نگرش و ب آن ريثأت مهارت، يمسابقات مل يكيزيو ف ينيع راتيثأعالوه بر ت
منظور فهم و درك و شكل  هكند. ب دايرا بر ما هو يرخداد نياز چن ييدايناپ يايتواند زوا مي

 ها يارذگ استيو س ها يزير برنامه يمنظر كل دو ز،يهرچ از شيب ،ييمعنا يفضا نيدادن به چن
مورد توجه و دقت  ستيبا مي گريد يمهارت از سو يهدف مسابقات مل يها سو و گروه كياز 

مسابقات با تداخل  هفضا و زمان را در شكل تجرب ،ها يزير برنامه ريثأت در اين پژوهش،باشد. 
مسابقات،  نيساخته شده از زنان در ح تيروا. گرفتزنان) مورد توجه قرار ( تيعامل جنس

آنان در  فهمِ نگرش يبرا ييشكل گرفته است مبنا قيعم يفيك يها كه در قالب مصاحبه
 يا مهارت را تجربه يمسابقات مل هزنان هتوان تجرب مي تيدر نهاطول مسابقات بوده است. 

به سمت و  زيرا ن يشتريمشتاقان و عالقمندان ب ندهيمنحصر به فرد به شمار آورد كه در آ
ظر ناز م يا تجربه نيچن يمثبت و منف يها از جنبه ياريخود خواهد كشاند. بس يسو

اين در قالب  يت گونهروا ارساخت كي در تيو در نها قرار گرفت يمخاطبان مورد بحث و بررس
 درآمد. پژوهش

در شكل  يمانز هلفؤتوجه به م مهارت، يمسابقات مل روايت گونهدر فهم و درك ساختار 
از مخاطبان  ياريمنظر بس نيباشد. از ا مي ياصل يها لفهؤاز م يكيو امتداد مسابقات  يريگ

. به نديرخداد مسابقات شركت نما هنديآ يريگ در شكل موضوع، ليتخ هبه واسط ستيبا مي
آن،  يها يو كاست ها فراتر رفتن از امر موجود و كمبود يعني امر مطلوب، ليبهتر تخ عبارت
كردن  ليدر مسابقات با دخ روايت گونهمند در مورد مسابقات است. امر  بحث زمان نيهدف ا

در تالش است تا به تجربه ساختار منسجم و  ،ندهيحال و آ گذشته، يسه ساختار زمان
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 ديرا تول يا تازه تيو هو خيمهارت تار يمسابقات مل يبرا قيطر نياعطا كرده و از ا يا گانهي

عوامل و كارگزاران و  هآن هم به واسط ممتد مسابقات، خينوشتن تار قيراز ط يعنيكند. 
مسابقات  يمشخص و ساختار واقع تيتوان به هو ميدر آن است كه  ليشركت كنندگان دخ

داد.  حيآن را توض يتر يكل ييمعنا هو پس از آن در شاكل افتيدر ذهن و فكر افراد دست 
و  ها بودن ،ها ديامكانات و ام ،ها و نداشته ها ع داشتهتواند مجمو ميات قمند مسابنساختار زما

 فتحتواند  مي اين تحقيقگرد آورد.  ييمعنا هنقش كيمهارت را در  يمسابقات مل يها نبودن
و  ياز كار به درك احساس فرد يدر نظرگرفته شود. قسمت يطوالن ريمس نيدر ا يباب

آن مد نظر  اي حرفهانگارانه و  اشت فنبرد كه لزوماً ياحساس گردد، مياز مسابقات بر يشخص
شركت در مسابقات  نيفرد در ح يو آرزوها ها ديام هنشان دهند يبه وجه شتريبلكه ب ستين

مورد توجه و  ياحساس نيچن يمنف هجنب عنوان بهتواند  ميهم  يسرخوردگ ،ها يديناام است،
 دقت باشد.
مهارت هنوز تا ورود به اعماق  يتوان گفت كه مسابقات مل ميگونه  نيا يينها ليدر تحل

از كارشناسان مسابقات  ياريدارد. بس ياديز اريبس هجوانان و نوجوانان فاصل هروزمر يزندگ
بروز و ظهور  يعرصه قابل انتظار برا كيكنند كه مسابقات نه به شكل  ميخاطر نشان 

اند.  تجربه كرده ينو ناگها ياتفاق يهمچون رخدادآن را بلكه  ،شانيها يياناو تو ها استعداد
جوانان و  هروزمر يهنوز در ساختار زندگ يمهارت ستيگونه گفت كه مهارت و ز نيتوان ا مي

شناخته و  شانيها و استعداد ها يينشان دادن توانا يمطلوب برا يا نوجوانان به مثابه عرصه
 رياخ يها در سال نزاير و برنامه انيمجر رياضافه كرد كه با تداب ديبا ه. البتستيشده ن نهينهاد

 نيثرتر مابؤتر و م كيارتباط نزد جاديا يتالش برا شاهد ،يمرب تيدر مركز ترب خصوصاً
ابتكارات را  نينمونه از ا كي. ميا نوجوانان و جوانان بوده يو سبك زندگ يموضوعات مهارت

كرد ن اشاره آ ريمسابقات و چه در غ يدر مدت برگزار هچ يمهارت يتوان به طرح تورها مي
 تيدر مركز ترب يمهارت يبا فضاها انيو دانشجو يرستانيآموزان دب دانش ييكه با هدف آشنا

و  تيو هدا يابيو استعداد يآموزش يازسنجين بر نكات فوق، عالوهبه اجرا درآمد.  يمرب
 مهارت، يمسابقات مل تيو در نها اي حرفهو  يفن يها آموزش يآن به سمت و سو يده جهت

استعدادها و عالئق گوناگون جوانان و بتوان  تامشخص و منسجم دارد  يا هبه برنام ازين
 بدان سو هدايت كرد.نوجوانان را 

اند كه بخشي از آن در متن و  نتايج مختلفي را ارائه داده ها محققان با تحليل مصاحبه
گيري آورده شده است. به عبارت ديگر براي  بطن مقاله و قسمتي از آن در بخش نتيجه

تيابي به نتايج اين پژوهش كيفي مقاله بايد در تماميت و كليت خود مدنظر قرار گيرد. به دس
مرجع اصلي  عنوان بهساعت مصاحبه و متون پياده شده آن نزد محققان  25 ميعالوه تما

 پديدآمدن اين مقاله موجود است.
و  زانير هبرناممورد استفاده  گردد تا ميارائه  ذيلپيشنهادات  نتايج،با توجه به 

 :رديمهارت قرار گ ياران مسابقات ملذگ استيس
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نقاط كشور به منظور كشف و  يدر اقص يمهارت يابياستعداد يها تهيكم ليتشك �
 هنيعالقمند در زمو بانوان جوانان و نوجوانان  هبرجست يها ياستعدادها و توانمند ييشناسا

 مهارت. 
وزارت  هرمجموعيز يها سازمان يبا همكار يمهارت يقيتشو يدر نظر گرفتن اردوها �

كه در  يا به گونه به سازمان، نهيزم نينفرات برجسته و عالقمند درا يمعرف آموزش و پرورش،
 ها كانون توجه برنامهدر  اي حرفهو  يفن يها مهارت و آموزش يمسافرت يو تورها ها برنامه نيا

 . رديقرار بگ
فرهنگ  قيو تشو غيو تبل جيوبه منظور تر يو آموزش يمطالعات يها گروه ليتشك �

و  شتريهرچه ب يمعرف زيو ن يبه سمت مهارت و علوم كاربردبانوان روزمره  يو زندگ  ميعمو
 مهارت در كشور.  يبهتر مسابقات مل

 منابع
، ترجمة بيوك اصول روش تحقيق كيفي، )1385( ؛جوليت، و كوربن ؛استراس، آنسلم

 . 1385طالعات فرهنگي، محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و م
 يمسابقات مل نيزدهميمنشور س)، 1391( ؛ژاله ،يو عمران ؛يعل ،يگانيگلپا يتوكل

 كشور. اي حرفهو  ي، تهران، سازمان آموزش فنمهارت
   در يقابل دسترس ،اي حرفهو  ي)، سازمان آموزش فن1392( مهارت، يمسابقات مل دبيرخانه

http://skill. irantvto. ir/ 
 در ي)، قابل دسترس1392( ،اي حرفهو  يفن يها و پژوهش يمرب تيمركز ترب  ميرس تيسا

http://www. tvto-itc. ir   
  . 1387دي جليلي، تهران، ني، ها  ، ترجمةدرآمدي بر تحقيق كيفي )،1378( ؛فليك، اووه

محمد  ديو دكتر س انياكبرپارسائ يعل هترجم)، 1377( ؛،گرچنراسمنو  ؛نيمارشال،كاتر
 1377، يفرهنگ يها دفتر پژوهش ،تران-ياعراب
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 ةحماس آموزي و تأثير آن در مندي زنان به مهارت هبررسي عالق
 شهر مشهد موردي كالن  ةاقتصادي: مطالع

  1ندا رزازان

 2محمد كرامتي نسب
 3افشين رحيمي گلخندان
 4صباح اشرفي بيرگاني
  5محمد منصوري

 چكيده
نواده و عامل رشد مندي زنان به كسب و كار و درآمدزايي، نقش مهمي در ارتقاء خا امروزه، عالقه

دهد  شود. مطالعات نشان مي يژه كشورهاي در حال توسعه محسوب مي و هاقتصادي در اكثر كشورها، ب
آموزي در كشورهاي  مندي آنان به كسب و كار و مهارت هاي اقتصادي زنان و عالقه كه فعاليت

هاي گذشته  سالدر فرصت و در كشورهاي رو به توسعه بر پايه ضرورت است.  هپيشرفته بر پاي
ها و يا در  بسياري از توليدات يا در خانه كه طوري  هه، باز هم جدا نبود ،هاي خانگي و توليدي فعاليت
و تمام اعضاي خانواده به خصوص زنان در امر توليد مشاركت  هشد هاي نزديك خانه انجام مي كارگاه

اصلي خانواده و  هكنند و اداره هواده داشتنفوذ قابل توجهي در درون خان ،. به همين دليل زناناند هداشت
ثير أآموزي و ت مندي زنان به مهارت اند. اين مطالعه با هدف بررسي عالقه بودهدرآمدهاي ناشي از آن 

شمسي)  1390و  1385از سال (  ساله 5زماني هباز آن در اقتصاد انجام شده است. اين تحقيق، در
آماري  هاست. جامع  سه و از نظر كارشناسي، بررسي گرديدهافزاري اكسل مقاي نرم  انجام و در محيط

هاي آزاد بوده و اطالعات  اي و آموزشگاه آموختگان زن مراكز آموزش فني و حرفه اين تحقيق، مهارت
ه اي ب و حرفه  هاي فني اي و بررسي اسناد و مدارك مربوط به آموزش كتابخانه هالزم از طريق مطالع

هاي  اي و آموزشگاه دهد با وجود مراكز دولتي آموزش فني و حرفه ان ميدست آمده است. نتايج نش
نفس،   آزاد خواهران در طي اين مدت، به دليل بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي، افزايش اعتماد به

افزايش سطح تحصيالت، نيازهاي اقتصادي، فرهنگي و ديني، زنان به آموزش و در نتيجه كسب درآمد 
درصد، مراقبت و زيبايي  33/38آوري اطالعات به ميزان  هاي فن رشته اند. يدا نمودهعالقه بيشتري پ

درصد و صنايع دستي و  76/6درصد، امور مالي و بازرگاني  53/14درصد، طراحي و دوخت  97/24
باشند. اين روند در سال  هاي مورد عالقه زنان مي درصد به عنوان پنج اولويت اول رشته 16/3هنري 
وري اطالعات و اطراحي و دوخت پس از فن هثابت بوده و تنها از نظر اولويت، رشت يز تقريباًن 1390

تواند  رو بوده كه علت اين امر مي  هب مراقبت و زيبايي به دليل ايجاد خوداشتغالي، با اقبال بيشتري رو
سال مورد خود استقاللي بيشتر زنان در كسب درآمد و رشد اقتصادي خانواده باشد. در طي پنج 

درصد و  44به  56بررسي، نسبت تعداد زنان به مردان آموزش ديده در استان و شهر مشهد به ترتيب 
ديده، داراي رشدي به ميزان  درصد بوده و به بيان ديگر در اين مدت نسبت زنان آموزش 42به  58
توجه به نتايج  درصدي در كالن شهر مشهد بوده است. با 36/1درصدي در استان و داراي رشد  29/1

هاي  اشتغالي، آموزش هايي با رويكرد خود هاي مهارتي به حرفه بدست آمده بهتر است آموزش
گردد، توجه بيشتري  زايي سريعتر و بيشتر مي محصول محور و استاد شاگردي كه منجر به درآمد

 نشان دهد.
 شهر مشهد. كالن ي اطالعات،اورفن، اشتغالي خود ،هاي اقتصادي فعاليت ،آموزي مهارت واژگان كليدي:

                                                                                                                
                                                                  Email: Nrazazan@gmail.com ،كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي. 1
 .ريزي . رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه2
 .نامه ريزي. معاون آموزش و پژوهش و بر3
 .كارشناس ارشد مشاوره و هدايت آموزشي .4
 .. كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي5
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 مقدمه
درصد از 13درصد از نيروي كار روستاها و  40زنان در حدود نيمي ازجمعيت كشور، حدود

دهند. اين ارقام غير از آمار زناني است كه در خانه با  نيروي كار فعال شهرها را تشكيل مي
داري كه  اي مربوط به خانهه مين و يا به فعاليتأهاي زندگي را ت خود اشتغالي، بخشي ازهزينه

ما،  سويي زنان دركشور كند مشغولند. از جنبه توليدي داشته و درآمدي را نصيب خانواده مي
اند،  ديده و داراي تحصيالت عالي بوده كه از اين نظر بر مردان برتري يافته متقاضيان مهارت
اند.  داختصاص دادهها را به خو دانشگاه   درصد ظرفيت 60اكنون بيش از  به طوري كه هم

توجهي به زنان ازديدگاه نيروي انساني موجب هدردادن و يا ضايع كردن امكانات بالقوه  بي
دانان، بهبود الگوي معيشتي  شود. به اعتقاد بسياري از اقتصاد رشد و بالندگي جامعه مي

باط نزديك جمله مواردي است كه ارت خانواده، تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از
مشاركت اقتصادي، سياسي و اجتماعي زنان در بيرون ازخانه  با ميزان سواد، تحصيالت و

هاي اخير به آن  هايي كه درسال ترين هدف يكي ازمهم ). 1389همكاران، مرادي و( دارند
مين أترين وجوه اين هدف، ت مهم خودباوري ملي است. از كيد شده، تحقق استقالل وأت

خود  كار آزموده و متخصص است. به عبارت ديگر وجود نيروي انساني ،فني و استقالل علمي،
طالقاني و ( پذير نخواهد بود شايسته امكان كاردان و  باوري ملي بدون وجود نيروي انساني

). كشور ايران قدم اوليه را براي پيشرفت و صنعتي شدن برداشته است. عامل 1390همكاران،
ني ماهر و متخصص است كه توسط نظام آموزشي تربيت اساسي پيشرفت، نيروي انسا

اي كردن آموزش است كه نظام  شود. يكي از راهكارهاي تربيت نيروي انساني حرفه مي
 عزيزي،(  اي و كاردانش، به آن روي آورده است هاي فني و حرفه آموزشي، از طريق آموزش

1377     .( 
كار و  مندي آنان به كسب و نان و عالقههاي اقتصادي ز كه فعاليت دهد مطالعات نشان مي

 هفرصت و دركشورهاي روبه توسعه، بر پاي هكشورهاي پيشرفته بر پاي مهارت آموزي در
نفس،   ضرورت است. اما عواملي همچون بهبود شرايط اقتصادي واجتماعي، افزايش اعتماد به

وديني باعث شده  افزايش سطح تحصيالت، رفع نيازهاي اقتصادي، ارتقاء نيازهاي فرهنگي
دركشوري همچون ايران و به خصوص دركالن شهري مانند شهرمقدس مشهد، كه امروزه به 

شود اين نياز از حالت ضرورت به يك فرصت  عنوان پايتخت معنوي كشور نيز ناميده مي
 حماسه سياسي و حماسه ر سالي كه مقام معظم رهبري آن را سالتبديل شده است. د
ت اقتصاد يريني بر دوش دارند زنان با مديزنان بار سنگ هاند جامع كرده اقتصادي نام گذاري

ن راه بردارند. و از آنجا كه در مسائل مربوط به خانواده يا توانند گام مهمي در خانواده مي
س) ( ري از زندگي حضرت زهرايتوانند با الگوگ ار پررنگ است زنان ميينقش زن و مادر بس

 ي ويح اصول صرفه جوياد دهند و با شناخت صحيه فرزندان خود ب ستي رايساده ز قناعت و
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م يتنظ در ن نقش رايتر درون خانواده اصلي هاي اقتصادي در ق برنامهيم درست و دقيبا تنظ

 .tebyan)،(1392 گام بردارند  اقتصادي جهاد ريفا كنند و در مسياست اقتصادي كشور ايس
كشورهاي جهان و ايران به شرح  ساير نان درآموزي ز مطالعات انجام شده درخصوص مهارت

 يد نقش زنان در اقتصاد كشور مي باشد.ؤذيل م

 آموزي در جهان  مندي زنان به مهارت مطالعات انجام شده درارتباط به عالقه
كارهايي كه توسط زنان  1998تا 1990آمريكا از سال دهد در مطالعات انجام شده نشان مي

 5/27ميليون كار اداره شده توسط زنان درآمريكا 1/9ري يافت.گي شد افزايش چشم اداره مي
تريليون دالر به اقتصاد اين كشوركمك  6/3گرفته است كه اين ميزان  ميليون نفر را به كار

كار در ايالت متحده آمريكا دو برابر  كرده است. امروزه نرخ افزايش زنان صاحب كسب و
درصد بوده است. به نحوي  14حدود  2002تا 1997هاي   مردان است كه اين نرخ بين سال

كه رقم قابل توجهي است. مطالعات ديگر  شود نفر به اين تعداد افزوده مي1600روزه  كه هر
ميالدي تعداد زنان  1995 سال حاكي از اين حقيقت است كه دركشور پرتغال در

يد و سرمايه، كل تول درصد 28اند و در كشور فرانسه  درصد رشد داشته 53آموخته  مهارت
زن صاحب شغل وكار وجود دارد  5000شود. دركشور تونس هم  توسط زنان ايجاد و اداره مي

). دركشور 1388 جان نثاري،(  دهد درصد صاحبان توليد وكار را به خود اختصاص مي 15كه 
اين رقم  1991درصد بوده كه در سال  7/2آموخته  سهم زنان مهارت 1989 لهستان در سال

زن لهستاني  5درصد افزايش يافته است. امروزه از هر  39به  1995 درصد و درسال 33 به
هاي انجام شده دركشور استراليا نيز  شود. پژوهش عنوان كارآفرين محسوب مي يك نفر به
كه زنان، داراي انگيزهايي مانند به دست آوردن رضايت شغلي، استقالل،  دهد نشان مي

كردن كيفيت زندگي هستند.  ن و به دست آوردن سود و بهترخوب بود كار، مدير موفقيت در
آموزش و ترويج كار آفريني، (  است تر هاي عالي براي زنان مهم ها حتي از انگيزه اين انگيزه

1387.( 

 ايران  آموزي در مندي زنان به مهارت ارتباط باعالقه شده در مطالعات انجام
ين فعاليت خود را در بخش خدمات به زنان بيشتر 1357سال منتشر شده در طبق آمار

اند. الزم به ذكر است  درصد انجام داده 7/16 حدود بخش صنعت در درصد و در 8/45ميزان 
ايران نسبت به سايركشورها روند نزولي دارد. مطالعات انجام شده نشان داده  نرخ فعاليت در

اري زنان تحصيل كارند و نرخ بيك جمعيت زنان فعال مناطق شهري بي درصد 1/26است 
هاي اخير به طور مرتب روبه افزايش است. موانع بسياري بر سر راه  سال كرده خصوصاً در

اين خصوص به موانع  توان در كه مي منزل وجود دارد خارج از هاي اقتصادي زنان در فعاليت
 ان،همكار مرادي و( فردي و خانوادگي، موانع اجتماعي، موانع سازماني و محيطي اشاره نمود
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هاي نوسازي اقتصاد ملي محسوب  ). امروزه ميزان مشاركت و اشتغال، يكي از شاخص1389

ويژه زنان، يكي  ههاي اقتصادي ب شوند و همچنين ميزان مشاركت اقشار مختلف در فعاليت مي
نحوي كه كنارگذاشتن بخش وسيعي از نيروي فعال   هاي توسعه است. به از عوامل و شاخص
از مشاغل به معني هدر دادن منابع انساني بوده و از پيامدهاي ديگر آن  جامعه از بسياري

 عاليشوندي،(  ناپذيري بازار و كاهش توان اقتصادي براي تعديل تغييرات است افزايش انعطاف
1388.( 

آماري  هنمونه از جامع طور انجام شده كه به هنويسندگان اين تحقيق اميدوارند مطالع
 اي استان خراسان رضوي استخراج شده است بتواند در وزش فني حرفهكل آم هموجود در ادار

اقتصادي  هسياسي و حماس هرا سال حماس 1392تحقق كالم مقام معظم رهبري كه سال 
 ثيرگذار باشد.أاند تا حد بسيار اندك ت ناميده

 شناسي  روش
هاي  لآموزي، مربوط به استان خراسان رضوي طي سا اين تحقيق حاصل اطالعات مهارت

ريزي و مورد  باشد كه در محيط بانك اطالعات اكسس برنامه شمسي مي 1390تا  1385
ها با توجه به نوع جنس، سال ثبت نام، شهر، نوع مهارت؛  تجزيه و تحليل  قرار گرفت. داده

مندي  اساس هدف تحقيق كه بررسي داليل اصلي عالقه بندي شده و بر بندي و كالسه دسته
اعم از مراكز دولتي و ( اي كل آموزش فني و حرفه هرت در ادارزنان به كسب مها

اي مرتب شدند.  آمار در طي اين مدت، در جداول  جداگانه ههاي آزاد) است كلي آموزشگاه
سپس از ميان شهرهاي استان، شهر مقدس مشهد به داليلي از جمله، كالن شهر بودن، 

گسترده انتخاب گرديد. به طور خالصه  جمعيت زياد، وجود مراكز آموزشي متعدد و امكانات
 توان متد و روش شناسي اين تحقيق را به شرح ذيل بيان نمود: مي

 شهر مقدس مشهد)(  آماري ةانتخاب محل و جامع
عنوان پايتخت معنوي ايران، يكي از شهرهاي مهم، با وسعتي بالغ بر يك  شهر مشهد به

باشد. اين شهر داراي هفت مركز  ن نفر ميميليون هكتار، داراي جمعيتي در حدود سه ميليو
  مركز آموزشي غير دولتي 948اي و تعداد  هاي فني و حرفه آموزش هآموزشي دولتي در زمين

آموزشگاه آزاد) در سطح شهر بوده و  آمار زنان و مردان آموزش ديده در كل استان در طي (
باشد. با توجه به هدف  نفر مي 190153و  245534) به ترتيب 1390تا  1385( هاي سال

آموزي است تعداد  مندي زنان به مهارت اصلي اين تحقيق كه بررسي عوامل اصلي عالقه
هاي مختلف در مراكز آموزشي شهر مشهد  نفر زن  در طي اين مدت در رشته136712

ديده بوده كه  آماري مورد استفاده در ارتباط با جمعيت آموزش هاند. جامع مهارت كسب نموده
اند. با توجه به اينكه بانك اطالعات  ين مدت رقم قابل توجهي را به خود اختصاص دادهدر ا
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عنوان يك ديتابيس مهم ذخيره شده است، سعي شد  افزاري اكسس به موجود در محيط نرم

اي ذخيره شود. پس از   اطالعات با توجه به هدف تحقيق استخراج و در جداول جداگانه هكلي
امي آمار مربوط به زنان مورد تجزيه و تحليل كارشناسي قرار گرفت تا استخراج اطالعات، تم

آموزي به درستي بررسي گردد. جهت تحليل درست، سعي شد تا  مندي به مهارت علل عالقه
جهت  ،بنابراين ؛افزاري اكسل نيز تهيه گردد هايي در محيط نرم از آمار موجود نيز نموداري

طور خالصه بيان  هژوهش تحقيق به شرح ذيل و ببندي مطالب در اين بخش روش پ جمع
 گردد: مي

 انتخاب مكان: مراكز آموزش دولتي و غير دولتي شهر مقدس مشهد �
  1390تا  1385هاي  آموخته در طي سال آماري: جمعيت زنان مهارت هجامع �
 استخراج اطالعات، رسم جداول و نمودار �
 افزار اكسل نرم افزارهاي مورد استفاده: بانك اطالعاتي اكسس و نرم �

 ها و بحث يافته
شوند  هاي نوسازي اقتصاد ملي محسوب مي امروزه ميزان مشاركت و اشتغال، يكي از شاخص

گذاشتن بخش وسيعي از نيروي فعال جامعه از بسياري از مشاغل به معني  به نحوي كه كنار
اپذيري بازار و ن هدر دادن منابع انساني بوده و موجب  پيامدهاي از قبيل افزايش انعطاف

طبق  ). همچنين1388 عاليشوندي،( شود كاهش توان اقتصادي براي تعديل تغييرات مي
اند كه اين  آموزي پيدا نموده بيشتري به مهارت هنتايج حاصل، زنان نسبت به گذشته عالق

توان به بهتر شدن شرايط   تواند داليل زيادي داشته باشد از جمله داليل آن مي موضوع مي
نفس، افزايش سطح تحصيالت، رفع نيازهاي اقتصادي، ارتقاء  اعي، افزايش اعتماد بهاجتم

نيازهاي فرهنگي و ديني، به آموزش و در نتيجه كسب درآمد اشاره نمود. زنان با توجه به 
سطوح جامعه دامن  هكلي هاي اشتغال، به فرهنگ توليد و اشتغال در تصرف، بخشي از فرصت
اي بر ساختار  اقتصادي، اجتماعي خواهند  ثيرات عميق و گستردهأزده و از اين طريق ت

حال توسعه در وضعيت مطلوبي  داشت. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه كشورهاي در
هاي غير رسمي  بخش هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در نيست. همواره زنان در ايران فرصت

شناختي، هرچه نرخ باروري به دليل  العات جمعيتبر اط با اندك دستمزد مشغول به كارند. بنا
يابد. همچنين ميان تعداد  ورزي زنان كاهش مي جواني جمعيت افزايش يابد، نرخ اشتغال

درصد از زنان داراي سه  8/23كه تنها  طوري  همعكوس وجود دارد، ب هفرزند و اشتغال رابط
پردازند.  دو فرزند به فعاليت شغلي ميدرصد زنان با يك و يا  7/57و يا بيشتر در مقابل  فرزند

ثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي أت هل نيز بيأوضعيت ت
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گروه جامعه تبيان ( هلين برخوردارندأاشتغال و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي نسبت به مت

 زنجان).
ترين  وز زن مشخص شد مهمآم حضوري با بعضي از مهارت هطور كلي طبق مصاحب به

اي،  آموزي وجود دارد در چهار بخش فردي، شبكه عواملي كه در عالقمندي زنان به مهارت
 باشد.  سازماني و محيطي قابل دسته بندي مي

ها و عوامل  ها، هدف هاي شخصيتي، انگيزه عوامل فردي: عواملي كه گوياي ويژگي
 جمعيت شناختي مربوط به زنان است.

هاي تخصص و بازرگاني، دوستان  اي: ارتباطات زنان را با مشاوران، انجمن هعوامل شبك
 دهد. مورد اعتماد توضيح مي نزديك و با تجربه و

هاي  مهارت توان از ترين عوامل سازماني اشتغال زنان مي ميان مهم عوامل سازماني: در
 كرد. مين منابع يادأمديريت و ت هزمين مديريتي، گزينش درس مناسب در

المللي  عوامل محيطي: عوامل اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تكنولوژيك و بين
تواند شرايط مساعد براي ايجاد و رشد فضاي اشتغال  محيطي است كه مي هتوصيف كنند

ديده را در استان خراسان  يك تعداد زنان و مردان آموزش هزنان پديد آورد. جدول شمار
 هد.د رضوي و شهر مشهد نشان مي

 

 ديده در استان خراسان و شهر مشهد آمار زنان و مردان آموزش) 1 (  جدول

 

) نسبت 1390-1385(  دهد در طي پنج سال مورد بررسي اطالعات جدول فوق نشان مي
به  58درصد و  44به  56تان و شهر مشهد به ترتيب ديده در اس تعداد زنان به مردان آموزش

ديده، داراي رشدي به  باشد. به بيان ديگر در اين مدت نسبت زنان آموزش درصد مي 42
 درصدي در شهر مقدس مشهد بوده است. 36/1درصدي در استان و داراي رشد  29/1ميزان 

هاي  شخص شد رشتهزنان در بانك اطالعاتي اكسس م ههاي مورد عالق با بررسي رشته
وري اطالعات، مراقبت و زيبايي، طراحي و دوخت، امور مالي و بازرگاني و صنايع دستي و افن

باشد. جدول  زنان در شهر مشهد مي ههاي مورد عالق عنوان پنج اولويت اول رشته هنري به
هد. د ها نشان مي نام شدگان را در آن رشته هاي مورد عالقه و تعداد ثبت دو حرفه هشمار

 دهد اساس اولويت نمايش مي زنان در شهر مشهد را بر ههاي مورد عالق رشته 2 هجدول شمار

 شهر مشهد استان خراسان
 مردان زنان مردان زنان

245534 190153 136712 100189 
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 زنان در شهر مشهد به ترتيب اولويت ههاي مورد عالق رشته ) 2 (  جدول

 درصد تعداد هاي مورد عالقه زنان رشته رديف
 33/38 52398 فناوري اطالعات 1
 97/24 34140 مراقبت و زيبايي 2
 53/14 19866 طراحي و دوخت 3
 76/6 9241 امور مالي و بازرگاني 4
 16/3 4320 صنايع دستي و هنري 5

 

 
 

 1390-1385 هاي زنان در طي سال ههاي مورد عالق مقايسه رشته ) 3 (  جدول
 1388-90 1388-89 1387-88 1386-87 1385-86رديف

1 
فناوري  
 اطالعات

فناوري  
 اطالعات

فناوري  
 تاطالعا

فناوري  
 اطالعات

فناوري  
 اطالعات

2 
مراقبت و 

 زيبايي
مراقبت و 

 زيبايي
مراقبت و 

 زيبايي
مراقبت و 

 زيبايي
مراقبت و 

 زيبايي

3 
صنايع دستي 

 و هنري
 طراحي و
 دوخت

 طراحي و
 دوخت

 طراحي و
 دوخت

 طراحي و
 دوخت

 عمران 4
امور مالي و 

 بازرگاني
امور مالي و 

 بازرگاني
امور مالي و 

 رگانيباز
امور مالي و 

 بازرگاني

5 
امور مالي و 

 بازرگاني
صنايع دستي 

 و هنري
صنايع دستي 

 و هنري
صنايع دستي 

 و هنري
مهارتهاي 
 پيشرفته

 

هاي مورد عالقه را در شهر  تنها پنج اولويت اول رشته 3 هبا توجه به اينكه جدول شمار
هاي مرتبط با  زنان به رشتهدرصد از  33/38ها  دهد، از مجموع كل رشته مشهد نشان مي

تواند به دليل الكترونيكي شدن  مند بوده كه اين موضوع مي وري اطالعات عالقهارايانه و فن
ها،  هاي آموزشي، اطالع از قيمت نام دوره امور اوليه زندگي و روزمره مانند امور بانكي، ثبت

 2 هسبت آماري جدول شمارن 1 هدسترسي به اطالعات كاري و شغلي و .... باشد. نمودار شمار
 دهد. اي نمايش مي را به صورت مقايسه
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 هاي مورد عالقه زنان در شهر مشهد بر حسب آمار موجود مقايسه رشته ) 1 (  نمودار

 

 1385مندي از سال  هاي هدف، نشان داد اين نوع عالقه آمار استخراج شده در طي سال
هاي  هاي جديدي مانند مهارت رشته 1390ي ها روند ثابتي داشته اما در سال 1390تا سال 

هاي مورد عالقه را  سه، رشته هزنان را به خود جلب نموده است. جدول شمار هپيشرفته عالق
 دهد. اي نشان مي در طي پنج سال مورد تحقيق، به طور مقايسه

  سال)، 20زير ( هاي فوق به تفكيك سني در اين تحقيق عالوه بر نوع رشته، مهارت
دست آمده نشان داد ه سال)  نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج ب 30باالي ( سال) و 20-30(

وري اطالعات، مراقبت و زيبايي و همچنين طراحي و دوخت بدون اهايي مانند فن كه مهارت
مندي بيشتري برخوردار بوده اما با افزايش سن زنان  در نظر گرفتن سن، به ترتيب از عالقه

هاي مورد عالقه را  رشته 4 هر صنايع دستي بيشتر شده است. جدول شمارمندي به امو عالقه
 دهد. به تناسب سنين مختلف نشان مي

 

 1390-1385هاي  هاي مورد عالقه در طي سال مقايسه سني زنان به رشته ) 4 (  جدول

 

هاي آموزشي  گروه 1390تا  1385 هاي نتايج اين تحقيق نشان داد در طي مدت سال
قبت و زيبايي، طراحي و دوخت، امور بازرگاني و مالي  و همچنين وري اطالعات، مراافن

هاي پر مخاطب و مورد عالقه زنان در طي اين دوره  و  صنايع دستي و امور هنري از رشته

 سال 30باالي  سال30-20بين  سال 20زير  رديف
 طالعاتوري اافن وري اطالعاتافن وري اطالعاتافن 1
 مراقبت و زيبايي مراقبت و زيبايي مراقبت و زيبايي 2
 طراحي و دوخت طراحي و دوخت طراحي و دوخت 3
 صنايع دستي و هنري امور مالي و بازرگاني امور مالي و بازرگاني 4
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  ساير رشته مانند عمران، صنايع غذايي، هتلداري و گردشگري، هنرهاي نمايشي و كشاورزي

ط زنان در شهر مشهد بوده است. داليل زيادي را امور باغي و زارعي) از توجه كمتري توس(
از تناسب نوع كار با فيزيك زنان،  است ترين آنها عبارت توان در اين مورد نام برد كه مهم مي

فيلم و عكس از مجالس عروسي و مراسم  ههاي جوان به تهي زوج هنياز امروزي جامعه و عالق
نوع زندگي امروزي و توجه به ظواهر،  ها و مدارس، مصرفي شدن تولد و جشن در مهد كودك
عنوان يك  ها به استفاده از رايانه و استفاده از اينترنت به ها و ارگان الزام بيشتر ادارات، سازمان

سال كه از توانايي  30كه براي افراد تا  طوريه باشد. ب نياز مهم اجتماعي و فرهنگي مي
باشد. نكته  اغل غيرخانگي مورد توجه ميفيزيكي و نيروي جواني بيشتري برخوردار بوده، مش

هاي فناوري اطالعات، مراقبت و زيبايي، طراحي و  قابل توجه در اين نتايج اين است كه رشته
دوخت و صنايع دستي و هنري همه در منزل قابل انجام است و باتوجه به اينكه زنان در كنار 

قويت حس استقالل خانواده و در توانند به اقتصاد خانواده و ت نقش همسر و مادر بودن مي
اند. همچنين اين نكته را بايد در  ها روي آورده نهايت اقتصاد جامعه كمك كنند به اين آموزش

حل كاهش نرخ بيكاري به  عنوان راه مردان به هايي كه دولت نظر داشت كه از جمله سياست
رهاي كوچك، متوسط و اند، توسعه و مهيا نمودن زمينه الزم براي كسب و كا آن توجه كرده

هايي كه  زود بازده است. از بين اين كسب و كارها كسب و كارهاي خانگي به علت مزيت
اقتصادي و  هسزايي در كاهش نرخ بيكاري و توسع يافته و سهم به دارند به سرعت توسعه

مشاغل خانگي  ه). از طرفي استان خراسان براي توسع1392جاويدنيا، ( اند اجتماعي داشته
گذاري  دهد اين مشاغل عالوه بر نياز به سرمايه فيت بزرگي دارد و تجربه جهاني نشان ميظر

پذيري كمتري در نوسانات اقتصادي برخوردارند و به راحتي  بنيان بوده و از آسيب كمتر، دانش
 ،بنابراين ؛توانند با شرايط جديد تطبيق يافته و به پايداري اقتصاد نيز كمك شاياني كنند مي
باشد، بلكه با  خالف تصور رايج، كسب و كارهاي خانگي نه تنها مختص زنان و بانوان نميبر 

توان از اثرات  هاي محيطي، مي ها و فرصت فراهم آوردن مسير جهت استفاده بهينه از ظرفيت
 ). 1392فيض پور و همكاران، ( مهم اقتصادي و اجتماعي آن بهره برد

 ل قانون اساسي در ارتباط با اشتغال اشاره نمود:همچنين الزم است به دو اصل از اصو
افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون يكسان  هگويد: هم قانون اساسي مي 20اصل 

بوده و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم 
ويد هركسي حق دارد شغلي را كه بدان گ باره مي  قانون اساسي در اين 28برخوردارند و اصل 

مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف 
است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط 
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گيري زير  توان نتيجه مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. طبق دو اصل اشاره شده مي

 را از مطالب اشاره شده در اين تحقيق بيان نمود:
هاي آموزشي بيشتر شده و  با مشاركت زنان در اشتغال، امكان دسترسي به فرصت �

 گيري زنان در خانواده مي شود. موجب تقويت حس استقالل و افزايش تصميم
ل باالتر را كسب هاي الزم جهت كسب مشاغ هرچه زنان، تحصيالت عاليه و تخصص �

 نمايند شرايط بهتري در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد.
 هاشتغال زنان در امور اقتصادي، باعث استفاده از نيروهاي بالقوه و گامي جهت توسع �

 اقتصادي است.
گيري نمود كه  توان چنين نتيجه اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق، مي  بر �
گذاري  ترين سرمايه مله مشاغل خانگي محسوب شده كه با كمزنان از ج ههاي مورد عالق رشته

اي  شود بيشترين درآمد را داشت. اين موضوع با اهداف آموزش و فني حرفه و هزينه مي
نمايد. هرچند  ييد ميأمشاغل خانگي را نيز بيش از پيش ت همنافات نداشته و توسعه در زمين

قانون اساسي)،  144اي تحقق اصل در راست( دولتي منظور حمايت از توسعه بخش غير
هاي مهارتي در  ها، سپردن اجراي آموزش اي استان سياست اداره كل آموزش فني و حرفه

 باشد. هاي آزاد بخش غير دولتي مي هاي مهارتي به آموزشگاه عموم رشته
دست آمده  اساس نتايج به  مندي زنان به كسب و كار بر با توجه به درصد باالي عالقه �
تر جهت  تر و سريع ها و فراهم نمودن شرايط راحت ، تجهيز كارگاه ها توسعه زيرساختامكان 

اي بايستي  آموختگان توسط اداراه كل آموزش فني و حرفه اشتغالي به مهارت هاي خود اخذ وام
 فراهم گردد. 

 منابع
شـريه  ن ،هاي كارآفريني زنان توسعه مهارت ،)1389(  ؛م ،مرادي، ح؛ بيژني، م؛ و كرمي، غ

 .60-57، صفحه 83 هكارآفرين، شمار
رابطـه امكانـات آموزشـي و مهـارت      ،)1390(  ؛ا ،طالقاني، م؛ شكيبايي، ز؛ و مـرادي، ع 

 .29-20، صفحه 4 هنشريه رشد آموزش دوره ششم، شمار آموزي هنرجويان،
هـا و   ضـرورت بررسـي روش   اقتصـادي،  هارتباط آمـوزش و توسـع  ،)1377(  ؛عزيـزي، ن 

 .4و  3 هتعليم و تربيت، شمار هنوين اتصال نظام آموزشي با بازار كار، فصلنامراهكارهاي 
كـارآفرين،   هنشـري  كشـور،  هنقش كارآفريني زنان در توسع ،)1388(  ؛جان نثاري، س، ا

 .36-31، صفحه 8 هشمار
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ثر بر گـرايش زنـان بـه مهـارت     ؤبررسي عوامل م ،)1392(  ؛جاويدنيا، ك؛ جاويدنيا، م

اي و اشتغال در ايـران. جلـد    ، آموزش فني و حرفهخش مشاغل خانگيآموزشي در ب
 .392سوم، صفحه 

ـ ب ،)1392(  ؛فيض پور، م؛ زيدي زاده، س؛ و كياني، س ثر بـر گـرايش   ؤررسي عوامل م
اي و  آمـوزش فنـي و حرفـه   زنان به مهارت آموزشي در بخش مشـاغل خـانگي،   

 .392اشتغال در ايران. جلد سوم، صفحه 
 ه، نشـري ثر در كـارآفريني زنـان ايرانـي   ؤعوامل م). 1387(  ؛ويج كارآفرينيآموزش و تر

  .19-16، صفحه 33 هكارآفرينان اميركبير، شمار
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 زنان اشتغال بر كشاورزي اي حرفه و فني يها آموزش ثيرأت
 موردي ةمطالع :روستا اقتصادي ةتوسع و روستايي

 جيرفت شهرستان
 1شريفي سعيده

 2افضلي منصور

 چكيده
 توليدي كارهاي در اي دهنكن تعيين نقش كشور، هر جمعيت از  مينيعنوان  به زنان

 و ها وليتئمس كنار در جامعه از شرق اين كه طوريه ب .دارند اجتماعي مشاغل و
 يها فعاليت در دارند عهده بر همسر و مادرعنوان  به خانواده در كه ييها فعاليت

 ثرؤم  ميگا روستايي زنان آموزش .كنند مي ايفا  ميمه نقش نيز توليدي و اقتصادي
 و فني يها آموزش ثيرأت پژوهش اين از هدف .است روستا پايدار هتوسع جهت در

 اقتصاد هتوسع همچنين و كشاورزي هزمين در روستايي زنان اشتغال بر اي هحرف
 تشكيل جيرفت شهرستان روستاهاي زنان را پژوهش اين آماري هجامع .روستاست

 روستايي ديده آموزش زنان از نفر 120 تعداد اي نمونه حجم محاسبه با و دادند
 .باشد مي مورگان جدول از استفاده با اي) حرفه و فني روستايي سيار يها دوره(

 مربوطه كارشناسان توسط آن روايي كه بود پرسشنامه طريق از اطالعات گردآوري
 نتايج .گرديد تحليل  tآزمون و spss افزار نرم توسط حاصله نتايج نهايتاً.گرديد ييدأت

 كشاورزي هزمين در اي حرفه و فني يها آموزش كه است آن از حاكي تحقيق
 روستا اقتصاد هتوسع و روستايي كشاورز زنان اشتغال بر زيادي دحدو تا تواند مي

 اجراي از هدف  و دارد وجود داري معني و مثبت هرابط دو اين بين و شود واقع مؤثر
 باشد. مي روستا اقتصاديه توسع راستاي در زايي اشتغال ،ها آموزش اين
 

 مشاغل روستا، تصاداق روستايي، زنان ،اي حرفه و فني يها آموزش :يكليد واژگان
 اجتماعي.

                                                                                                                
                                                          Email: saeedesharify11154@gmail.comكارشناس ارشد منابع طبيعي،. 1
 .. كارشناس ارشد آموزش و پرورش2
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 مقدمه
 يها پيشرفت حقيقت در كند انكار امروز جهان در را تكنولوژي اثر تواند نمي ملتي هيچ

 را كنوني تمدن اساسي خطوط اخير، يها دهه در صنعتي و فني يها رشتهه هم در پرشتاب
 فرومايه ماهيتي اينكهه بهان به اي حرفه و فني يها آموزش شمردن خوار .است كرده تعيين
 براي كه است ييها مجال از گرداندن روي و نوين زندگي هاي واقعيت با ستيز واقع در دارد،
 است اين اي حرفه و فني آموزش بارهه يونسكو درتوصي .آيد مي پيش زندگي اين كردن بهتر
 سبب اين به و باشد جانبه همه آموزشي نظام مكمل بخش بايد اي حرفه و فني آموزش كه

 .)1370 يونسكو ليفأت( شود كافي توجه آن فرهنگي محتواي به ايدب
 اهميت و نقش مدت اين در .گذرد مي انسانيه سرماي نظري تدوين از دهه، سه از بيش 

 از بسياري و يافته توسعه كشورهاي نزد اقتصاديه توسع در اي حرفه و فني يها آموزش
 به اقدام گام، اولين و زمينه پيشنوان ع به اقتصاديه توسع در تحول ايجاد براي كشورها
. )1385 خالقي( اند نموده آن در گذاري سرمايه و خود اي حرفه و فني آموزش نظام اصالح

 در آن آموختگان دانش رود مي انتظار كه هستند ييها آموزش اي حرفه و فني يها آموزش
 نظري يها رشته تگانآموخ دانش با مقايسه در نسبي سازگاري از كار دنياي به ورود زمان

 عوامل وري بهره افزايش را اقتصاديه توسع زمينه اين در محققين از برخي .باشند برخوردار
 افزايش اين و دانسته اي منطقه و ملي سطح در وريافن و سرمايه كار، زمين، شامل توليد
 در انساني ينيرو كه هستند معتقد آنها .دانند مي كارآمد انساني نيروي به متكي را وري بهره

 در علت همين به آورد دست به را الزم مهارت و دانش نگرش، تواند مي آموزش و تربيت اثر
 اي حرفه و فني آموزش در را صنعتي توسعه 90ه ده از بعد صنعتي و اروپايي كشورهاي اغلب

 رد بازدهي مزيت از همچنين ها آموزش اين .دارند بسيار كيدأت آن رشد و بهبود در و دانسته
 .باشند مي برخوردار مدت ميان يا و مدت كوتاه

 به و ايران فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط در اي حرفه و فني هاي آموزش هتوسع
 و زيربنايي هاي گذاري سرمايه زيرا ؛است حياتي امري توليد يندآفر به دهي شتاب ويژه

 مانده بالاستفاده انساني هرمايس بدون فيزيكي هسرماي كلي طور به و تجهيزات و ابزار افزايش
 الزامات و ها ضرورت از بنابراين ،گيرد مين قرار برداري بهره مورد كارآمد و اقتصادي نحو به يا و

 در و است انساني هسرماي الزم هاي مهارت ايجاد براي آموزش نظام ،اقتصادي هتوسع و رشد
 در  ميمه بسيار نقش و هنر و نف ،علم از است تلفيقي اي حرفه و فني هاي آموزش ميان اين

 ،ها آموزش اين از هدف.دارد اي توسعه مضموني و نموده ايفا كارآمد انساني نيروي مينأت
 محدوده در كار تر مطلوب انجام و افراد درك قدرت و مهارت ،دانش يها توانايي افزايش
 جهان شكالتم و مسائل ترين مهم از يكي بيكاري موضوع كه آنجايي از .است شغلي وظايف

 ،اجتماعي اقتصادي، ساختارهاي توازن عدم به توجه با توسعه حال در كشورهاي در و است
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 بيكاري داليل از يكي اينكه به توجه با و دارد توسعه بر را بيشتري سهم سياسي و فرهنگي

 ودر مي انتظار باشد، مي كار جويندگان سوي از كار بازار نياز مورد هاي مهارت فقدان كشور در
 كاهش در سزايي هب نقش بتواند مهارتي هاي آموزش ارائه با اي حرفه و فني آموزش سازمان
 اين به است، كارآفرين پرورش نوعي ها، آموزش اين هخصيص واقع در .كند ايفا بيكاري ميزان
 هاي فرصت كه بود خواهند قادر ،فني دانش تخصص و مهارت كسب از پس افراد كه معني
 آموزش گونه اين .نمايند ايجاد شغلي فرصت نهايت در يا و آورند دست به را مناسبي شغلي

 از  ميمه نوع معرف كه چرا است برخوردار  ميمه اجتماعي -اقتصادي ثيرگذاريأت و نقش از
 و ها نگرش ،دانش ارتقاي يها زمينه كردن فراهم با و است انساني منابع در گذاري سرمايه
 كمك اقتصادي هتوسع به مختلف يها زمينه در اشتغال و كار بازار نياز مورد هاي مهارت

 را فراگيران يادگيري يندآفر كه اي حرفه و فني هاي آموزش بودن محور كار رو اين از .كند مي
 محتواي و نمايد مي اجرا و طراحي آنها درون در و مراكز آن براي ،كار هاي محيط طريق از

 نهادهاي كاركرد در آن تبع به و تكنولوژي هحوز هاي پيشرفت و تغييرات با را ها آموزش
 عناصر از يكيعنوان  به ها آموزش اين كه است شده سبب ،سازد مي هماهنگ جامعه اقتصادي

 موفقيت در مؤثر عوامل جمله از و گردد محسوب اقتصادي هاي پيشرفت تحقق جهت كليدي
 تربيت موجب عملي كار با همگام نظري آموزش كه چرا .گردد تلقي يافته  توسعه كشورهاي

 به سبب جامعه در نفوذ با نيروها اين همچنين و شود مي فعال و خالق انساني نيروي
 اي حرفه و فني آموزش اگر ،بنابراين ؛گردد مي غيرخالق نيروهاي از  ميعظي بخش كارگيري

 به غيرمستقيم طور به كشور آموزش دادن سوق باعث واقع در ،شود گرفته ناديده كشور در
 به جدي آسيب تدريج به و شود مي ناپايدار و الوصول سهل درآمدهاي و كاذب اشتغال آموزش

 در مهم هاي اولويت از يكي بينيم مي كه است علت همين به .سازد مي وارد كشور
 و فني هاي آموزش گسترش و توسعه ،صنعتي جوامع  ميتما در آموزشي هاي گذاري سرمايه

 جهاني بانك و يونسكو نظير المللي بين ربط ذي نهادهاي سوي از نيز مهم اين و است اي حرفه
 عدم ،ديگر سوي از .شود مي توصيه توسعه حال در كشورهاي به مهم استراتژي يك همنزل به

 انساني يها سرمايه فناي و غفلت معني به اي حرفه و فني آموزش در كافي گذاري سرمايه
 اصولي زايي اشتغال راه ،ترين مهم از يكي كنوني رايطش در كه داشت توجه بايد .شود مي تلقي

 نقش ،اقتصادي بعد از غير .باشد مي اي حرفه و فني صحيح آموزش به بيكاري معضل حل و
 فرهنگ بهبود و رشد در خصوصا فرهنگي و اجتماعي تغييرات در اي حرفه و فني هاي آموزش

عنوان  به آن اجرايي عمليات ساختار و آموزش نوع اين هبرنام اصوالً .است اهميت حائز كار
 نقش راستا اين در تواند مي ،كار در ها مهارت بهبود و شغلي هاي فعاليت اصالحات كارگزار
 از صحيح ريزي برنامه و ها محدوديت رفع با توانند مي ربط ذي مسئولين و نمايد ايفاء را اساسي
 از غني فرهنگ داراي و كارآمد ،رآفرينكا افراد تربيت براي عامل ترين مهمعنوان  به ها آموزش
 نيز اي حرفه و فني آموزش سازمان در .آورند عمل به شايسته استفاده كاري وجدان و اخالق
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 از مواردي مهارت و علم آموزش از غير ، ميغيررس و  ميرس آموزشي سساتؤم ساير نظير
 به آموزشي محتواي زءج نيز شناسي  وظيفه ،مسئوليت احساس  ،تعهد  ،تقليد ،انضباط قبيل
 توانند مي جامعه فرهنگ در تحول طريق از آموزشي نظام اين رو اين از .شود مي آموخته افراد

 .نمايد ايفا يمؤثر نقش وري بهره و كارايي بردن باال در
 هاي ديدگاه بيستم، قرن در كشاورزي علوم انگيز حيرت و ناگهاني پيشرفت كه امروزه

 كرده مطرح را انساني و مادي منابع از بهينه وري بهره و پايداره عتوس انديشه مانند  ميعل
 و كشاورزي بخشه توسع در عنصر ترين اساسيعنوان  به روستايي خانواده اقتصاد ارتقا و است
 منابع از مطلوب مندي بهره منظور هب آموزش اهميت بنابراين رود مي شمار به روستاه توسع

 پذير امكان آنان دست به كشاورزي بخش در پيشرفت هرگونه كه روستايي زنان ويژه هب انساني
 جامعه اقتصادي نظام در توليد مؤثر عوامل روستايي زنان .شود مي آشكار پيش از بيش است

 هستند.
 اينكه وجود با كه است واقعيت اين بيانگر شده انجام يها پژوهش و مطالعات از بسياري

 ولي. )1382 بينا( دارند برعهده را كشاورزي يها يتفعال درصد 60 ايران در روستايي زنان
 بيگي علي( همكاران و بيگي علي نتايج اساس بر .باشد مي ناچيز بسيار آموزش از آنها سهم

 براي رقم اين كه بردند بهره آموزشي يها دوره از روستايي زنان درصد 10 فقط .)1386
 است. برابر سه مردان

 روي بر گذاري سرمايه كه معنا  بدين باشد مي معرفي وسعهت أمبدعنوان  به انسان امروزه
 اساس .است اقتصادي بهينهه توسع سمت به حركت راه بهترين افراد،  ميجس و فكري ابعاد
ه توسع به دستيابي جهت بنابراين باشد مي آموزش راه از افراد سازي توانمند انساني،ه توسع
 .است ضروري امري روستايي جوامع در انزن به دادن آموزش و آگاهي ايي،روست پايدار

 البته، .داند مي ها آن ساختن كفا خود و روستا ساكن درآمد كم قشر يها توده زندگي شرايط
 هاآن زندگي سطح بهبود و درآمد و توليد افزايش با روستايي يها توده زندگي شرايط بهبود
 بوده بعدي چند تصوري و ممفهو و جامع امري روستايي هتوسع مجموع، در .پذيراست امكان

 اجتماعي، اقتصادي بناهاي زير ،آن به وابسته يها فعاليت و كشاورزي هتوسع هبرگيرند در كه
 روستايي مناطق در انساني منابع هتوسع همه از باالتر و مربوطه تسهيالت و اجتماعي خدمات
 .)1380 زماني،( ميباشد

ه جنب ،باشد مي دوجنبه داراي كه تاس انساني هتوسع روستايي، هتوسع ابعاد از يكي
 و است بهتر مهارت و دانش سالمتي، مانند انساني هاي توانمندي گيري شكل شامل نخست

 فراغت، اوقات براي ها توانمندي قبيل اين از توانند مي مردم كه است كاربردي دوم هجنب
 باشند شتهدا سياسي و فرهنگي اجتماعي، امور در فعاليت سازنده، اهداف كردن دنبال

 .)1382بينا،(
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 ظرفيت جامعه آن افراد ههم كه يابد توسعه تواند مي اي جامعه گفت توان مي راستا اين در

 بيابند، پايدار هتوسع به دستيابي براي مناسب هايي روش و باشند داشته را پذيري توسعه
 نيروي از  يمني عنوان به جامعه يك زنان كه است پذير امكان زماني تنها موضوع اين تحقق

 .)1389عزيزي،( باشند داشته توسعه روند در را خود جايگاه انساني،
 كار اساس انساني، عامل توليد، در زيرا برد مي باال توليد امر در را انسان توانايي آموزش،

 كسب را ضروري و الزم يها مهارت آموزش، هوسيل به روستايي زنان چنانچه .رود مي بشمار
 را متعادلي درآمدهاي ،نتيجه در و باشند داشته مدآكار نقشي ،توليد در توانند مي ،كنند
 .يابد مي تخفيف يا و شده حل ها درآمد توزيع در نابرابري مشكل صورت اين در .كنند كسب

 توان مي جمله آن از كه باشد مي شخصي و اقتصادي اجتماعي، اثربخشي داراي زنان آموزش
 يها فعاليت در مشاركت براي آمادگي ،زنان مندسازيتوان خانوادگي، و شخصي سالمت به

 و ملي اقتصاد نوسازي يها شاخص از يكي اشتغال امروزه، .نمود اشاره اشتغال و اقتصادي
 در زنان مشاركت و اشتغال اقتصادي الزام و ضرورت اينكه با .رود مي شمار هب اقتصادي هتوسع

 است، بوده مطرح روستايي جوامع هتوسع و پيشرفت تاريخ در همواره اقتصادي يها فعاليت
 از يكي كه است نشده د ايجا روستايي زنان براي مطلوبي وضعيت زمينه اين در هنوز اما

 يها فرصت ايجاد براي مناسب بسترسازي عدم و زنان آموزش به اندك توجه آن يها دليل
 هتوسع يندآفر در را زنان اقتصادي - اجتماعي جايگاه ،محروميت اين .است آنان اشتغال
 پرداخته روستايي زنان آموزش وضعيت بررسي به زير در .است بخشيده تنزل شدت به پايدار

 شود. مي
 بر مروري و نيست پوشيده كس هيچ بر روستايي و كشاورزي هتوسع در زنان نقش

 هتوسع در را زنان نقش كه مطالعاتي انفجار بر است شاهدي زمينه اين در موجود يها نگاشته
 به انساني هجامع هپيكر از  ميني عنوان به زنان مشكالتذ.كند مي بررسي ييروستا و اورزيكش

 آن در كه اجتماعي نظام يك هوسيل به آنان بلكه باشد مين ايشان شخصي كمبودهاي دليل
 گوناگون كشورهاي مطالعات .اندشده داشته نگه عقب ،دارد قبولي قابل صورت تبعيضات،

 دريافت را ترويجي - آموزشي خدمات از درصد 34 تنها روستايي نانز كه است داده نشان
 استفاده ترويجي - آموزشي يها برنامه از مفيد هگون به آنان از درصد 5 تنها و كنند مي

 .ميكنند
 به رسيدن براي است، شده انجام ايران در زنان وضعيت مورد در كه مطالعاتي اساس  بر
 يها روش آموزش بهداشت، آموزش و ترويج نظير ييها ليتفعا انجام توسعه، آل ايده سطوح
 اين. )1370اخالصپور،( است ناپذير اجتناب امري سوادآموزي، و كشاورزي توليدات بهبود

 و كشاورزي به را خود وقت بيشترين روستايي، دختران و زنان كه دهد مي نشان مطالعه
 مهم امري زمينه اين در آنان وزشآم به توجه بنابراين، .دهند مي اختصاص خانگي توليدات

 نقش كه است حالي در اين و دارند مؤثر نقشي روستايي خانوار اقتصاد در زنان .باشد مي
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 و فني سازمان يها برنامه از يكي .باشد مي كمرنگ بسيار آنان زندگي در پرورش و آموزش

 .شود مي ختهپردا آن بررسي به زير در كه است روستايي زنان آموزش هبرنام ،اي حرفه

 پژوهش ةپيشين
 ملي چه و جهاني سطح در چه اي حرفه و فني يها آموزش بودن كارا و ثيرأته زمين در

 انجام تحقيقات بيشتر طوريكه به است گرفته صورت پژوهشگران توسط زيادي يقاتتحق
 يها آموزش به نسبت اي حرفه و فني يها آموزش كه است آن از حاكي 1990ه ده در يافته
 .)1380ميررحيمي، حاجي( شود منجر باالتر اقتصادي درآمدهاي توليد به تواند مي رديگ

 نهايي و متوسط وري بهره كه كنند مي بيان ،)1388همكاران و محبوبي محمدرضا( همچنين
 نهايي و متوسط وري بهره از بيشتر دار معني بطور اي حرفه و فني مهارت داراي كار نيروي
 باشد. مي كشاورزيه زمين در مهارت فاقد كار نيروي

 كه روستايي هاي آموزش وري بهره برافزايش مؤثر عوامل بررسي عنوان با پژوهشي نتايج
 در روستايي آموزش مدارس تشكيل كه دهد مي نشان است شده انجام )1388( قنبري توسط
 كشاورزي توليدات افزايش در مؤثري نقش رسمي) غير و  ميرس( مختلف اشكال و سطوح
 1388 قنبري،(  آيد مي حساب به روستايي مناطق در خصوص به توسعه، بنيادهاي از داشته،

 ).153 ص
 باشد كنندگان شركت واقعي نيازهاي با متناسب آنها محتواي كه آموزشي هاي دوره

. )1383پور، اسداهللا( شود مي آنها زندگي كيفيت بهبود نهايت، در و توليدات افزايش موجب
 .است ضروري امري آموزشي هاي برنامه ارزشيابي روستايي، زنان آموزش يندآفر بهبود جهت

 نتيجه در شود نمي گزارش و ارزشيابي آموزشي، و ترويجي يها برنامه بيشتر نتايج سفانهأمت
 و كيفيت بررسي كه است درحالي اين .گردد مين فراهم ها برنامه اثربخشي تعيين امكان

 آينده يها برنامه و ها حركت تعميق و تصحيح در تواند مي اي حرفه فني يها آموزش محتوي
 همكارانش، و زماني( پژوهشي در همچنين و )1383 پور، اسداهللا( باشد مي مؤثر بسيار

 اقتصاد بهبود بر زيادي حدود تا اي حرفه و فني يها آموزش كه دادند نشان )1380
 .است هگرديد واقع مؤثر بويراحمد و يلوييهككه استان روستاييان

 هدف
ه زمين در ويژه هب زنان آموزش امر ،روستاييه توسع يندآفر در زنان مهم نقش به توجه با

 اقشار زندگي سطح بهبود و كشور اقتصاديه توسع در و بوده زياد اهميت داراي كشاورزي
 روستايي زنان به  كشاورزي يها حرفه آموزش دارد. يمؤثر نقش جامعه محروم و روستايي

 جهت در  ميگا و بوده زنان توانمندي و درآمد افزايش اشتغال، ايجاد فقر، كاهش جهت راهي
 ثيرأت بررسي پژوهش اين از هدف ،بنابراين ؛است روستايي اقتصاديه توسع و توليدات افزايش
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 برگزاري از هدف .است آنها درآمد و روستايي زنان اشتغال بر اي حرفه و فني آموزش

 :از است عبارت اي حرفه و فني يها دوره
 كشاورزيه زمين در روستايي زنان دانش افزايش  .1
 روستايي زنان درآمد افزايش و زايي اشتغال  .2
 گردد: مي مطرح زير يها پرسش الذكر، فوق اهداف به توجه با .3
 دارد؟ وجود روستايي زنان پيشين دانش و كنوني دانش بين داري معني تفاوت آيا  �
 زنان توسط جديد فنون و علوم بكارگيري بر  اي حرفه و فني يها آموزش ثيرأت  �

 . آنها درآمد افزايش و روستايي
 كم بانكي تسهيالت اخذ سهولت در اي حرفه و فني يها آموزش اثربخشي تعيين  �

 .پايدار اشتغال جهت در بهره
 ماهر روستايي دختران و زنان تربيت در اي حرفه و فني يها آموزش اثربخشي تعيين  �

 ها) دانشگاه و ها هنرستان( علمي مراكز ساير با مقايسه در كشاورزيه نزمي در متخصص و
 منطقه.

 تحقيق يها فرضيه
 دارد. وجود داري معني تفاوت روستايي زنان پيشين دانش و كنوني دانش بين  -1
 و جديد علوم كارگيري هب و عملكرد كاري، انگيزه افزايش در اي حرفه و فني يها آموزش  -2
 است. مؤثر روستايي نزنا درآمده نتيج در
 جهت دار مدت و بهره كم بانكي تسهيالت اخذ سهولت در اي حرفه و فني يها آموزش  -3

 .است مؤثر افراد اشتغال
 در متخصص و ماهر روستايي دختران و زنان تربيت در اي حرفه و فني يها آموزش  -4

 تر موفق منطقه )ها دانشگاه و ها هنرستان( علمي مراكز ساير با مقايسه در كشاورزيه زمين
 است. بوده

 شناسي روش
 اين در آماريه جامع يها آزمودني .است پيمايشي صورت به پژوهش اين در تحقيق روش

 مختلف يها رشته در ديده آموزش روستايي دختر و زن كارآموزان از تعدادي پژوهش
 سيار و شهري ثابت هاي آموزش شامل جيرفت منطقه به مربوط آموزشي مراكز در كشاورزي
 تعداد مورگان و كرجسي جدول با مطابق تصادفي صورته ب كه بودند شهرستان  روستايي

 پنج پرسشنامه طريق از ها داده آوري جمع ابزار گرديدند، انتخاب نمونهعنوان  به نفر 102
 جهت و گرديده مطرح الؤس4 پرسشنامه هر در كه است گرفته صورت ليكرت اي گزينه
 كه شد استفاده spss افزار نرم توسط كرونباخ آلفا ضريب از پرسشنامه االتؤس پايايي تعيين
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 جهت نهايتاً .بود پرسشنامه باالي پايايي نشانگر كه آمد دسته ب 86/0 معادل ضريب اين

 درآمد و اشتغال در اي حرفه و فني يها آموزش ثيرأت ميزان بررسي و ها داده تحليل و تجزيه
 االتؤس اينكه به توجه با است ذكر به الزم.شد استفاده اي مونهن تك t آزمون از روستايي زنان

 است. آمده دسته ب 3 آن نظري ميانگين است، بوده ليكرت گزينه پنج طيف در پرسشنامه

 ها يافته
 به آن نتايج و است شده استفاده اي نمونه تك t آزمون از پژوهش االتؤس بررسي منظور به 

 باشد. مي زير شرح
  معني تفاوت روستايي زنان پيشين دانش و كنوني دانش بين آيا يق:تحق اول الؤس
 ؟ دارد وجود داري

 

 اول الؤس به مربوط يها داده تحليل )خالصه1( جدول
 نظري =ميانگين3

 شاخص
ميانگينتعداد آماري

 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 درجه
بt مP t آزادي

001/036/1496/1 101 07/0 80/0 10214/4 كارايي
  

 سطح در م)t-36/14( شده محاسبه t چون يك جدول در مندرج نتايج اساس بر 
 است؛ بزرگتر ب)t-96/1( جدول بحراني t از  101 آزادي درجه به توجه با %9/99 اطمينان
 تفاوت انتظار مورد ميانگين با آمده به دست ميانگين بين كه شود مي گرفته نتيجه بنابراين

 انتظار مورد ميانگين از بزرگتر )14/4( شده محاسبه ميانگين كه آنجا از و دارد وجود ارمعناد
 سازمان )روستايي زنان(  ديدگان آموزش ديدگاه از كه گردد مي مشخص بنابراين است، )3(

 و  ميعل اطالعات افزايش در سازمان اين كشاورزي تخصصي هاي آموزش اي حرفه و فني
 و زماني( پژوهش يها يافته با ها يافته اين كه .باشد مي مؤثر لاشتغا جهت آنها عملي
 باشد. مي همسو )1388 همكارانش، و محبوبي( و )1383انش،همكار
 براي كشاورزان انگيزه افزايش در اي حرفه و فني يها آموزش آيا تحقيق: دوم الؤس

 رشد و آنها درآمد افزايش نتيجه در و عملكرد افزايش جهت جديد فنون و علوم از استفاده
 است؟ بوده مؤثر روستا اقتصادي
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 دوم سوال به مربوط يها داده تحليل خالصه )2( جدول
 نظري =ميانگين3

 شاخص
ميانگينتعداد آماري

 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 درجه
بt مP t آزادي

 بهروري
001/047/1396/1 101 08/0 84/0 10212/4 ودرآمد

        

 اطمينان سطح در م)t-/47( شده محاسبه t چون 2 جدول در مندرج نتايج اساس بر
 بنابراين است؛ بزرگتر ب)t-96/1( جدول بحراني t از  101 آزاديه درج به توجه با 9/99%

 معنادار تفاوت انتظار مورد ميانگين با آمده به دست ميانگين بين كه شود مي گرفته نتيجه
 )3( انتظار مورد ميانگين از بزرگتر )12/4( شده محاسبه ميانگين كه اآنج از و دارد وجود
 ،اي حرفه و فني سازمان ديدگان آموزش ديدگاه از كه گردد مي مشخص بنابراين است،

 و علوم از استفاده جهت آنها انگيزه افزايش در سازمان اين كشاورزي تخصصي هاي آموزش
 رشد همه از تر مهم و آنها درآمد افزايش نهايت رد و كارايي افزايش درنتيجه و نوين فنون

 حاجي( پژوهش يها يافته با ها يافته اين كه.باشد مي مؤثر روستا اقتصادي
 باشد. مي همسو ]3)[1380ميررحيمي،

 و بهره كم يها وام اخذ سهولت در اي حرفه و فني يها آموزش آيا تحقيق: سوم الؤس
 باشند؟ مي مؤثر رانفراگي پايدار اشتغال جهت در مدت بلند

 

 سوم الؤس به مربوط يها داده تحليل خالصه )3( جدول
 نظري =ميانگين3

 شاخص
ميانگينتعداد آماري

 انحراف
استاندارد

 ميانگين
 خطاي

 استاندارد

 درجه
 بt مP tآزادي

001/036/496/1 101 099/0 99/0 40/3 102اثربخشي
  

 اطمينان سطح در م)t-36/4(  شده محاسبه t ونچ 3 جدول در مندرج نتايج اساس بر      
 بنابراين است؛ بزرگتر ب)t-96/1( جدول بحراني t از  101 آزادي درجه به توجه با 9/99%

 معنادار تفاوت انتظار مورد ميانگين با آمده به دست ميانگين بين كه شود مي گرفته نتيجه
 )3( انتظار مورد ميانگين از زرگترب )40/3( شده محاسبه ميانگين كه آنجا از و دارد وجود
 اي حرفه و فني سازمان ديدگان آموزش ديدگاه از كه گردد مي مشخص بنابراين است،
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 بلندمدت و بهره كم يها وام اخذ سهولت در سازمان اين كشاورزي تخصصي هاي آموزش

 ]2)[1385خالقي( پژوهش يها يافته با ها يافته اين كه .باشد مي مؤثر پايدار اشتغال جهت
 باشد. مي همسو

 و زنان( انساني نيروي تربيت در اي حرفه و فني يها آموزش آيا تحقيق: چهارم الؤس
 علمي مراكز ساير با مقايسه در كشاورزيه زمين در متخصص و ماهر روستايي) دختران

 هستند؟ تر موفق منطقه ها) دانشگاه و ها هنرستان(
 

 چهارم الؤس به مربوط يها داده تحليل خالصه )۴( جدول
 نظري =ميانگين3

 شاخص
ميانگينتعداد آماري

 انحراف
استاندارد

 ميانگين
 خطاي

استاندارد

 درجه
 بt مP tآزادي

001/028/1096/1 101 07/0 76/0 77/3 102 برتري
  

 اطمينان سطح در م)t-28/10( شده محاسبهt چون 5 جدول در مندرج نتايج اساس بر      
 بنابراين است؛ بزرگتر ب)t-96/1( جدول بحراني t از  101 آزادي درجه هب توجه با 9/99%

 معنادار تفاوت انتظار مورد ميانگين با آمده به دست ميانگين بين كه شود مي گرفته نتيجه
 )3( انتظار مورد ميانگين از بزرگتر )77/3( شده محاسبه ميانگين كه آنجا از و دارد وجود
 مراكز ساير با مقايسه در اي حرفه و فني هاي آموزش كه ددگر مي مشخص بنابراين است،

 تر موفق كارآمد و ماهر انساني نيروي تربيت در ها) هنرستان و ها دانشگاه( منطقه  ميعل
 باشد. مي سو هم ]11)[1372ميركمالي،( پژوهش يها يافته با يافته اين كه .باشند مي

 گيري نتيجه و بحث
 زيادي حد تا اي حرفه و فني تخصصي كشاورزي يها آموزش كه است آن از حاكي ها يافته

 در آنها انگيزه افزايش همچنين و روستاييان عملي و  ميعل اطالعات افزايش در توانند مي
 و سساتؤم اندازي راه و ايجاد  در همچنين و اشتغال جهت فنون و علوم بكارگيري

 همچنين .باشند داشته يمؤثر بسياري نقش كشاورزي خدماتي و توليدي يها تعاوني
 تواند مي زيادي حد تا اي حرفه و فني يها آموزش كه است اين بيانگر پژوهش اين يها يافته

 تربيت در منطقه) هاي دانشگاه و كشاورزي هاي هنرستان( علمي مراكز ساير با مقايسه در
 دختران و نزنا گردد مي مشاهده كه همانطور و باشد تر موفق كارآمد و ماهر انساني نيروي
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 دار مدت و بهره كم بانكي تسهيالت از سهولت به ها آموزش اين توسط توانند مي ديده آموزش

 و مناسبه ارائ طريق از .شوند مند هبهر پايدار اشتغال ايجاد و تغاليخوداشه توسع جهت
 زايي، اشتغال يها زمينه عميق و دقيق شناخت و اي حرفه و فني هاي آموزش اصولي

 و روستاييان بيكاري مشكالت از بسياري زيادي حد تا توانند مي اي حرفه و فني يها آموزش
 كند. مي اشاره نكته اين به پژوهش اين نتايج كه سازند مرتفع را جامعه نتيجه در

 در روستايي زنان پيشين دانش و كنوني دانش بين داري معني تفاوتي ،ها يافته اساس بر
 از پس روستايي صنايع هزمين در زنان دانش بنابراين، .ددار وجود روستايي صنايع  هزمين

 يها برنامه اثربخشي از حاكي نيز مسئله اين و است يافته افزايش آموزشي هاي دوره برگزاري
 كه نمود استنباط چنين توان مي يافته اين از همچنين، .است بوده اي حرفه و فني آموزش

 شهرستان روستاهاي زنان واقعي ازهايني با شده ذكر آموزشي هاي دوره محتواي چون
 شركت ها دوره اين در انگيزه با آنان ،بنابراين ؛است بوده متناسب كرمان استان در جيرفت

 يافته افزايش آموزشي هاي دوره برگزاري از پس كشاورزي هزمين در آنان دانش و اند نموده
 است.

 براي كنوني شرايط در اي حرفه و فني هاي آموزش هتوسع شد اشاره قبال كه همانطور
 زيرا است حياتي امري توليد يندآفر به دهي شتاب ويژه به و ايران فرهنگ و اقتصاد
 و كار بازار يها خصيصه از گرفته تئنش پذيري انعطاف سبب به اي حرفه و فني هاي آموزش
 در واناييت براي افراد در الزم هاي مهارت ايجاد و آموزش دليل به نيز و كشور اقتصادي اوضاع
 نياز مورد خاص هاي مهارت هم ها آموزش اين .دارد اشتغال در سزايي به نقش ،مشاغل احراز

 در ها آموزش اين نقش همچنين .سازد مي فراهم را كار بازار  ميعمو هاي مهارت هم و صنعت
 گردد: مي ارزيابي مهم بسيار زير مشروحه داليل به فرهنگي اجتماعي، تغييرات

 معضالت كاهش ،اي حرفه و فني مدارك المللي بين اعتبار ميزان كاري،بي سطح كاهش
 تبعات كاهش شهرها، به روستا از جوانانه روي بي مهاجرت از جلوگيري در كمك اجتماعي،

 بهتر، زندگي براي  دختران و زنان توانمندسازي آموزشي، نوسازي و بازسازي بيكاري، منفي
 حرفه، و كار زندگي،ه عرصه توسع زندگي، به اميد ايشافز رواني، بهداشت و سالمت افزايش
 پذير جامعه اجتماعي، هنجارهاي و ها ارزش انتقال انساني، مناسبات و اجتماعي روابط بهبود

 . و... افراد نمودن
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 منابع
هاي زنان روستايي اولين گام در  آشنايي با فعاليت. )1370( ر ،ور اخالصپ

 ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان تحقيقاتي گزارش گيري آموزش ترويج. تصميم
 تهران.

 دوفصلنامه ،هاي آموزشي دامداري و كشاورزي ارزيابي دوره .)1385( ع، پور اسداهللا
 .99 ص. 2ه شمار ،2 جلد. كشاورزي آموزش و ترويج

 ،زايي استان سمنان بررسي نقش مشاركت زنان در مقابله با بيابان .)1382( ل بينا،
 مدرس. تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان

آموزش و كارآموزي معلمان فني و  .)1370( لفاپويا،  تأليف يونسكو؛ ترجمه قاسمي
اي و مؤسسات  ريزي معاونت آموزش فني و حرفه دفتر تحقيقات و برنامهاي،  حرفه

 .24انتشارات فاطمي، صفحه 
 ميررحيمي، حاجي

، اي در توسعه اقتصادي هاي فني و حرفه قش و اهميت آموزشن .)1385( ا ع خالقي،
 .13-16صفحه ،3هشمار اول،ه دور اي، حرفه شاخه آموزش رشد

اي بر اقتصاد  هاي فني و حرفه تأثير آموزش .)1380( ج م ،پور طالبيان ؛غ زماني،
 .301-326هصفح. 34ه شمار نهم، سال ،توسعه و كشاورزي اقتصاد مجله، روستاييان

 فصلنامه، بررسي تأثير آموزش بر اشتغال زنان با تأكيد بر ايران .)1389( پ، عزيزي
 .135-155 ص .8ه شمار ،آمايش جغرافيايي

 ،هاي كشاورزي زنان در مناطق روستايي كرمانشاه آناليز فعاليت .)1386( ع ،بيگي
 .89-111 ص ،2ه شمار 5 جلد زنان مطالعات مجله

وري كار  اي بر بهره هاي فني و حرفه تأثير آموزش .)1388( لفا نورمحمد، ؛م محبوبي،
صنايع كشاورزي. تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي 

 .81-89 صفحه ،3ه شمار ،40 جلدايران)، 
، ها شگاهالتحصيالن دان هاي شغلي فارغ تحليلي بر توانمندي .)1372( م س ميركمالي،

 صفحه ،4ه شمار علوم) وزارت انتشارات( عالي آموزش در ريزي برنامه و پژوهشه فصلنام
12. 

 

 



 
 

 

اي مشاغل خانگي بر بهبود كسب و  هاي فني و حرفه تأثير آموزش
 كار زنان استان گلستان 

 1ابراهيم پفاژ
 2دكتر ترانه عنايتي
  3دكتر محمد رضا محبوبي

 چكيده 
مشاغل خانگي بر بهبود كسب و كار  اي حرفهي فني و ها اين پژوهش در صدد بوده است تأثير آموزش

ي خدمات، كشاورزي، صنعت و نيز بر حسب ها ن تأثير در حوزهاي  نمايد. زنان استان گلستان را بررسي
محل سكونت افراد در شهر و روستا مورد بررسي قرار گرفت. جامعه هدف، زنان شاغل استان گلستان 

گيري به  نمونه .اند مشاغل خانگي را گذرانده اي حرفهي فني و ها نفر بودند كه آموزش 2237به تعداد 
اساس جدول   با رعايت انتساب متناسب انجام شد و تعداد افراد نمونه بر اي طبقهروش تصادفي 

آمار و ارقام موجود در اسناد و  ها نفر تعيين گرديد. ابزار گردآوري داده 327كرجسي و مورگان 
ساخته  محقق پرسشنامهيك  براي گردآوري نظرات خبرگان و نيزساخته  محقق هپرسشنام 2جداول و 
ي كسب و كار در افراد نمونه بود كه روايي آن به ها بر بهبود شاخص ها ي تأثير آموزشبراي بررس

با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ معادل  ها پرسشنامهتأييد متخصصين و كارشناسان رسيد. پايايي 
و انجام آزمون بررسي و مقايسه  ها بدست آمد. از رسم جداول و نمودار براي توصيف داده 948/0

اساس نتايج به دست آمده از پژوهش   استفاده شد. بر ها يانگين براي تجزيه و تحليل استنباطي دادهم
ه شده توسط اداره كل آموزش فني و ئمشاغل خانگي ارا اي حرفهي فني و ها مشخص گرديد آموزش

ي كسب و كار ها استان گلستان در سه حوزه خدمات، صنعت و كشاورزي بر بهبود شاخص اي حرفه
مني و توجهات اي  وري، نگرش، ي دانش، شايستگي و مهارت، مديريت و بهرهها مشتمل بر مالك

ه شده بر بهبود كسب و كار ئي اراها محيطي، ارتباطات و اقتصاد تأثير داشته است. همچنين آموزش
 زنان شهري و روستايي نيز مؤثر بوده است. 

 
 ل خانگي، بهبود كسب و كار، زنان.، مشاغاي حرفهي فني و ها آموزشواژگان كليدي:  

   

                                                                                                                
                                                                Email: e_pofazh@mihanmail.ir. كارشناس ارشد مديريت آموزشي،  1
     . دكتراي مديريت آموزشي. 2
 .. دكتراي ترويج و آموزش كشاورزي 3
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 مقدمه
فعاليت اقتصادي و كار و تالش، همواره قرين زندگي زنان بوده است. زنان درطول تاريخ، 

يي مثل كشاورزي و دامداري ها بر انجام كارهاي خانه، هميشه همگام با مردان به فعاليت عالوه
ده را بر دوش كشيده و به اقتصاد خانواده ن طريق، بخشي از هزينه خانوااي  اشتغال داشته و از

 ). 1391طعامي،( اند كمك كرده
ديرينه دارند. بسياري از صنايع كه امروزه هم  هران سابقاي  كسب و كارهاي خانگي در

ي ها ن كه يكي از راهاي  . با توجه بهاند وجود دارند، در منازل و محل سكونت افراد توليد شده
 ن بايد با بينش و آگاهي الزم آنان را به سمتاي اشتغال است بنابرسالمت روان داشتن كار و 

ن مشاغل سوق داد و با آموزش حرفه و شغل مناسب هم جامعه را از معضالت دور كرد و اي 
 ). 1391طعامي،( هم سالمت رواني جامعه را تضمين كرد

ي كار براي آموزي بر روي توانايي نيرو حاكي از آن است كه آموزش و مهارت ها پژوهش
معتقدند كه افزايش پايدار و قابل توجه  ها دان وري بيشتر در طول زمان اثر دارد. اقتصاد بهره

توأم با آموزش بيشتر و بهبود  اي وري نيروي كار از مقدار و كيفيت بهتر منابع سرمايه در بهره
پرورش نيافته است ، انسان در حالت طبيعي، 1ربيسونها  شود. به اعتقاد ميفرآيند توليد ناشي 

 ). 1389ابطحي،( يابد ميو با آموزش، تربيت و تجربه، توانايي او براي كار مولد افزايش 
وري آن، كه از  جاد مهارت در نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهرهاي  بدون شك براي

 اي حرفهي فني و ها كيفيت فناوري جامعه است، بايد به آموزش ءالزامات توسعه و ارتقا
اين راستا بايستي  ي الزم و امكانات اجرايي مورد نياز را فراهم آورد. درها اهميت داد و زمينه

منابع در اختيار براي اجراي هدفمند  مي راهكاري برگزيد تا حداكثر استفاده از تما
كمترين اتالف منابع و  اي منطقه هي مهارتي انجام و با حركت در مسير توسعها آموزش

 ).1391شادكام و پفاژ،( زده آموزشي را ميسر ساختبيشترين با
استان گلستان همواره درصدد است تا با مقايسه مستمر  اي حرفهكل آموزش فني و  هادار

بيني  ي اقتصادي پيشها استان و برنامه هي مهارتي با مسير توسعها ميزان انطباق آموزش
دنبال آن بوده است تا در ه ش نيز بن پژوهاي  ي آموزشي خود را هماهنگ سازد.ها شده، برنامه

ي ارائه شده مشاغل خانگي را در محورها ها آموزش زنان استان تحليلي از تأثير آموزش هحوز
اشتغال استان بر اشتغال زنان مهارت  هويژه در سند توسع  هريزي شده ب ي برنامهها و فعاليت

 استايي هرچه بهتر ارائه نمايد. ر سويي و هم خود را در جهت هم هايآموخته، انجام و پيشنهاد
اجتماعي و ي ها تيدر فعال آناننقش مؤثر  با توجه به زنان شغلي سطح آگاهي ءارتقا

شتر يو استفاده هر چه ب ه خدمات و محصوالتئو ارا ديهاي تول روشبهبود به  منجر اقتصادي،
شرايطي را فراهم ن ميان فعاليت زنان در مشاغل خانگي اي در گردد. ميو بهتر از امكانات 

                                                                                                                
1. Harbison 
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مين أكشور نيز ت اقتصاديبخشي از اهداف توسعه  ضمن كمك به اقتصاد خانواده، نمايد تا مي

 1389ارديبهشت  22گردد. در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 
ي اجرايي از جمله سازمان آموزش فني و ها دستگاه تعدادي از  ميمجلس شوراي اسال

ي اجرايي شدن آن از طريق ها ن قانون و فراهم آوردن زمينهاي  شور ملزم به اجرايك اي حرفه
ن بخش اي  ي كارجويانها مهارت ه. تهيه راهكارهاي آموزشي براي توسعاند وظايف قانوني شده

موظف است با  اي حرفهاست. سازمان آموزش فني و  اي حرفهسازمان آموزش فني و  هعهد بر
هاي  آموزش هي مسئول نسبت به تهيه و تدوين استانداردها و ارائها هماهنگي ساير دستگاه

وزارت تعاون، كار و رفاه ( كاربردي مورد نياز صاحبان كسب و كارهاي خانگي  اقدام نمايد
ي كسب و ها ظرفيت هن قانون امكان شناسايي و توسعاي  ). اجراي مناسب1389 اجتماعي،

جاد توازن بين اي  آورد و با ميلي را فراهم ي شغها كار خانگي در جهت افزايش فرصت
ي توليد و خدمات براي حضور ها مسئوليت خانوادگي و اشتغال اعضاي خانوار و كاهش هزينه

ي ها جويي در هزينه وري سرمايه و صرفه فعال و مستمر در بازار رقابت، منجر به  افزايش بهره
ريت كسب و كار خانگي از طريق پيوند با مدي ءجانبي اشتغال و افزايش درآمد خانواده و ارتقا

وزارت ( و صنوف خواهد شد ها ، تعاونيها ، اتحاديهاي ي خوشهها ي باالدستي و تشكلها بنگاه
 ).1389 تعاون، كار و رفاه اجتماعي،

سطح مهارت و  ينوآوري و ارتقا ت،يخالق رشد استعدادها،با  اي حرفهي فني و ها آموزش
فا اي  تري را در جامعه شتر و متنوعيي بها نقشتا بخشد  مي زنانن امكان را به اي  تخصص،

جاد آمادگي براي انجام مشاغل و يا شروع كسب و كار از اي  با هدف ها ن آموزشاي  نمايند.
ه ئافراد ارا اي حرفهي ها ي الزم و يا ارتقاي سطح توانمنديها طريق فراهم آوردن مهارت

ي صنعت، خدمات و ها تواند مربوط به حوزه مينوع شغل بر اساس  ها گردد. انواع آموزش مي
در سه  اي حرفهي مهارت ها ي مشاغل خانگي در قالب استانداردها كشاورزي باشد. آموزش

آموزي  استان به متقاضيان مهارت اي حرفهفوق طراحي و توسط مراكز آموزش فني و  هحوز
ن اي  ه شده به زنان، سهم زيادي ازئاراي مهارتي ها گردد. با توجه به نوع استاندارد ميه ئارا

 25744كه  اي جاد اشتغال خانگي براي آنان را داشته است به گونهاي  داراي قابليت ها آموزش
سازمان آموزش فني ( اند ي مشاغل خانگي آموزش ديدهها درصد زنان در حرفه 85نفر معادل 

اساس  مه تدوين شده و يا براساس برنا بر ها ). درحال حاضر آموزش1391كشور، اي حرفهو 
در بهبود  ها ن آموزشاي شود. ولي بازخوردي از مؤثر بودن مياعالم نياز و وجود متقاضي برگزار 
 ن روند و ناشناخته ماندناي  هشود. ادام ميديدگان دريافت ن كيفيت و شرايط انجام كار آموزش

شغلي و  ءكه با هدف ارتقا يي شودها تواند منجر به اتالف منابع و هزينه مين تأثير اي 
ن تأثير سمت اي  سازي افراد صرف شده است و از جانب ديگر در صورت مشخص شدن توانمند

ه آن در مراكز ئارا هو نحو هي فوق و شيوها ريزي و تداوم يا توسعه آموزش و سوي برنامه
صدد بوده  رن پژوهش داي  بيني، تعيين و تغيير خواهد بود. قابل پيش اي حرفهآموزش فني و 
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مشاغل خانگي بر بهبود كسب و كار زنان  اي حرفهي فني و ها آموزش آيا  است بررسي نمايد

 استان گلستان تأثير دارد؟
دهد كه به منظور ارتقاي سطح معيشت  ميي انجام شده گذشته نشان ها پژوهش هپيشين

جاد اي  در جهت ها حرفهدر انجام مشاغل و  هاو بهبود زندگي افراد در جامعه، توانمند سازي آن
اشتغال پايدار و كسب و كار مناسب، خوداتكايي و استقالل عمل، كاهش فقر و افزايش درآمد 

مني، اي  و شغلي، فناوري،  ميي مهارتي فني و تخصصي، دانش عموها ه آموزشئبه واسطه ارا
وري،  بهره ي ارتباطي، بهبود مديريت وها توجهات زيست محيطي، مالي و بازاريابي و مهارت

ي ارتقاي كيفيت محصول و خدمات محقق ها حفظ و نگهداري منابع و مواد اوليه و شيوه
ي شغلي برابر با مردان، ارتقاي جايگاه ها جاد فرصتاي  شود. بهبود جايگاه زنان در جامعه و مي

 مني ناشي از تأميناي  آنان در خانواده، كمك به بهبود درآمد خانوارها، افزايش سالمت و
اهم و شغلي زنان فر اي حرفهمايجتاج و مخارج زندگي، از طريق آموزش و توانمند سازي 

ي ها بر بهبود شاخص اي حرفهي فني و ها گذاري آموزش تأثير خواهد شد. شناخت راهكارهاي
 تواند راهگشاي تأمين اهداف فوق باشد. ميويژه زنان   كسب و كار افراد و به

 اهداف پژوهش
مشاغل خانگي بر بهبود  اي حرفهي فني و ها از تأثير آموزش استعبارت  هدف اصلي پژوهش

 كسب و كار زنان استان گلستان.
مشاغل خانگي  اي حرفهي فني و ها ا آموزشيآ ن بود كهاي  سؤال اصلي پژوهش نيز

 بربهبود كسب و كار زنان استان گلستان تأثير دارد؟
 و سؤاالت ويژه پژوهش به شرح زير بود:

خدمات بر بهبود كسب و كار  همشاغل خانگي در حوز اي حرفهي فني و ها آموزش اآي  -1
 زنان تأثيردارد؟

صنعت بر بهبود كسب و كار  همشاغل خانگي در حوز اي حرفهي فني و ها آموزش آيا  -2
 زنان تأثيردارد؟

كشاورزي بر بهبود كسب و  همشاغل خانگي در حوز اي حرفهي فني و ها آموزش آيا  -3
 ر زنان تأثيردارد؟كا

مشاغل خانگي بر بهبود كسب و كار زنان شهري تأثير  اي حرفهي فني و ها آموزش آيا  -4
 دارد؟
مشاغل خانگي بر بهبود كسب و كار زنان روستايي  اي حرفهي فني و ها آموزش آيا  -5

 تأثير دارد؟
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 پژوهش  ميچارچوب مفهو
 اي حرفهي ها مهارت ءجاد و ارتقااي افراد ودانش  ءبا هدف ارتقا اي حرفهي فني و ها آموزش

هر دو قشر  ها ن آموزشاي  گردد. ميه ئي خدمات، صنعت و كشاورزي اراها متقاضيان در حوزه
جاد تغير در اي  افراد ساكن در شهر و روستا را تحت پوشش قرار داده است. هدف از آموزش

مني و توجهات محيطي افراد اي  وري، نگرش، سطح دانش، شايستگي و مهارت، مديريت و بهره
سطح ارتباطات افراد  ءهمچنين ارتقا ها ن آموزشاي  در جهت بهبود كسب و كار آنان است. از

ي فعاليت اقتصادي آنان مورد انتظار است. ها با مخاطبين شغلي و نيز بهبود شاخص
 شد:در نظر گرفته  1مطابق شكل مين پژوهش چارچوب مفهواي اساس براي انجام ناي بر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 پژوهش ميچارچوب مفهو )1( شكل
 

 شناسي  روش
كار به اداره كل آموزش فني و  راه هنكه پژوهش حاضر درصدد تشخيص مشكل و ارائاي  نظر به
ي مرتبط در جهت هر ها ريزي ن پژوهش برنامهاي  گلستان بوده است تا با استناد به اي حرفه

و بهبود وضعيت اشتغال زنان استان  اي حرفهو  يفن يها آموزشچه بهتر شدن كيفيت 
به    ها جا كه گردآوري داده است. از آن 1يك تحقيق كاربردي ،بنابراين ؛گلستان صورت پذيرد

بود كه در آن گروه آزمودني يا همان افراد نمونه يك بار در معرض تغيير ناشي از  اي گونه

                                                                                                                
1. Applied 

 نگرش

 اقتصاد

 ايمني و توجهات
 ارتباطات

مديريت و بهره 

 شايستگي و
 دانش

خدما

 صنعت

كشاورز

 شهري

آموزش هاي فني 
اي  حرفه و 

 
 بهبودكسب و

 روستايي
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ن پژوهش، اي  ورد ارزيابي قرار گرفتن تغيير ماي  اعمال متغير مستقل قرار گرفتند و سپس
 باشد.  ميبراي يك گروه  1داراي طرح آزمايشي مقدماتي پس آزمون

جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل كليه زنان شاغل در مشاغل خانگي استان 
مشاغل خانگي را در  اي حرفهي آموزش فني و ها باشد كه حداقل يكي از دوره ميگلستان 

ي تابعه آن در بخش دولتي گذرانده ها استان گلستان و واحد اي حرفهفني و مراكز آموزش 
 نفر برآورد شده است. 2237ن افراد در مجموع اي باشند. تعداد

با رعايت انتساب متناسب بوده است.  اي ن پژوهش تصادفي طبقهاي گيري در روش نمونه
گردد كه حضور  ميشكيل يي تها مجموعه ن كه جامعه از زيراي  به دليل ن پژوهشاي در

تواند به معرف بودن نمونه و در نتيجه  ميمجموعه در نمونه  درصدهايي متناسب از هر زير
 بندي استفاده گرديده كه در آن نسبت زير قابليت تعميم نتايج منجر شود از روش طبقه

ول اساس جد  ي جامعه در نمونه رعايت شده است. تعيين حجم و تعداد نمونه برها مجموعه
درصد  25نفر تعيين گرديد كه با اعمال ضريب افزايشي معادل  327كرجسي و مورگان 

ي به عمل ها بدليل تخمين و برآورد حاصل از اعمال ضرايب اشتغال زنان استان در رهگيري
جاد شغل و اي  ديده مشاغل خانگي و شناخته شده نبودن فضاي آمده در تعداد زنان آموزش

 نفر انتخاب شد. 409ر استان در نهايت حجم نمونه اشتغال به كار زنان د
و  اي براي گردآوري اطالعات مورد نياز تعيين ويژگي و حجم نمونه از دو روش كتابخانه

، آمار و ارقام اي و اطالعات به صورت كتابخانه ها آوري داده ميداني استفاده گرديد. ابزار جمع
نظر از خبرگان بود كه توسط محقق تهيه براي اخذ  اي پرسشنامهموجود در جداول و نيز 

ي متغير وابسته و ها ي مورد نياز براي تعيين ويژگيها گرديد. روش گردآوري اطالعات و داده
ي مورد نياز براي سنجش تأثير متغير مستقل بر ها آن و نيز داده هكنند ي تعيينها شاخص

اني صورت گرفت. ابزار و ميد اي روي متغير وابسته نيز به صورت هر دو روش كتابخانه
موجود در منابع و نيز اسناد توزيع و  ن بخش، متون، اسناد و جداولاي در ها گردآوري داده

اساس روش بارش فكري و دلفي براي تعيين و   گردآوري شده جهت اخذ نظر خبرگان بر
 ها صن شاخاي  بندي بندي و اولويت گذار بر متغير وابسته، دسته ي تأثيرها شاخصبيني  پيش

ي مورد نياز براي سنجش تأثير متغير مستقل بر ها بوده است. ضمناً براي گردآوري داده
 هپرسشنامي نمونه از ها بيني شده و توصيف ويژگي ي پيشها متغير وابسته و شاخص

توسط گروهي از متخصصان  پرسشنامهساخته استفاده گرديد. روايي صوري و محتوايي  محقق
ريزي،  مختلف شامل علوم اجتماعي، علوم تربيتي، پژوهش و برنامهي ها و خبرگان در رشته

ي فني و ها اقتصاد و كشاورزي، مالي و بازرگاني، اشتغال و جمعيت و زنان و جامعه و آموزش
و استادان راهنما و مشاور مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات اصالحي  اي حرفه

گيري از روش محاسبه ضريب آلفاي  ازهاند  از پايايي ابزارمورد تأييد واقع شد. براي اطمينان 

                                                                                                                
1. Post Test 
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درگروهي مشابه و همگن با شرايط يكسان افراد نمونه با  پرسشنامهكرونباخ قبل از توزيع 

افزار،  در نرم ها آوري و ورود داده جمع و پرسشنامهو پس از توزيع  948/0ضريبي معادل 
ي مختلف خدمات، صنعت و كشاورزي و ها زهبه حو ها بود. در تقسيم نمونه 948/0معادل 

 932/0شهري و روستايي نيز بطور جداگانه آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه به ترتيب معادل 
 بود. 933/0و  956/0و  956/0و 968/0و 

و رسم جداول و نمودارها بود و  ها بندي داده روش تجزيه و تحليل آمار توصيفي، طبقه
براي ميانگين جمع  اي تك نمونه tي آماري از آزمون ها طي دادهبراي تجزيه و تحليل استنبا

ي ها ي هر گروه مالك در كل نمونه و حوزهها و ميانگين جمع شاخص ها شاخصكل تمام 
استفاده شد  ها كشاورزي، شهري و روستايي براي تحليل و مقايسه ميانگينخدمات، صنعت، 

ه ) بsig( ، كمترين سطح معناداريها ن آزموناي كه براي تأييد رابطه معنادار بودن يا نبودن
با ضريب  01/0درصد و 95با ضريب اطمينان  05/0بايست كوچكتر از  ميدست آمده 

استفاده  21نسخه  SPSSافزار  از نرم ها درصد بود. در محاسبات و تفسير داده99اطمينان 
 شد.

  ها يافته
موضوعات سن، گروه سني،  هپرسش در زمين 13مشخصات فردي و شغلي افراد مشتمل بر 

وضعيت تأهل، تحصيالت، محل سكونت يا كسب و كار، شيوه انجام كار، نام حرفه يا رشته 
آموزشي، گروه آموزشي، بخش آموزشي، وجود اشتغال قبلي و در  هآموزشي، نام شغل، حوز

ساخته، دو  پيش اي نهايت شهرستان محل سكونت يا كسب و كار به صورت چند گزينه
ن اساس بيشترين گروه اي  آوري شد. بر و درج عبارت و يا عدد پاسخ داده و جمع اي مقوله

 25تا  21ي آموزشي مربوط به گروه سني زنان با سن بين ها سني نمونه به تفكيك حوزه
بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي مدرك تحصيلي ديپلم  ها سال و در مجموع كل نمونه

ي خدمات و كشاورزي نيز به همين ها راد نمونه بوده است. در حوزهدرصد كل اف 5/36 معادل
و  3/34صورت بيشتر افراد نمونه داراي مدرك تحصيلي ديپلم با درصد به ترتيب معادل 

 9/48صنعت افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي با درصد معادل  هو در حوز 6/44
خدمات و كشاورزي بيشتر از مجردين و در  هي حوزها . تعداد متأهلين در ميان نمونهاند بوده
 6/57متأهلين  ها بوده است. درمجموع كل نمونه ها صنعت مجردها بيشتر از متأهل هحوز

خدمات بيشتر افراد نمونه در شهر سكونت  هدهند. در حوز ميدرصد كل افراد را تشكيل 
تمام افراد حوزه در  است كه تقريباً نزديك به اي صنعت وضعيت به گونه ه. در حوزاند داشته

 ه. ولي در حوزه كشاورزي سكونت در روستاها بيشتر ديده شده است. شيواند شهر ساكن بوده
بيشتر به صورت فردي بوده است. نتايج  ها انجام كار در هر سه حوزه و در مجموع كل نمونه

ي داراي بيشتر افراد قبل از آموزش بيكار و درصد كمتر ها دهد كه در تمام حوزه مينشان 
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ي خدمات، صنعت ها ي درسي در حوزهها شغل قبلي بودند. درصد توزيع نمونه بر حسب گروه

 نشان داده شده است. 3تا  1و كشاورزي در نمودارهاي 
 

 
 ي درسي در حوزه آموزشي خدماتها درصد توزيع نمونه مورد مطالعه برحسب گروه )1( نمودار

 

 
 ي درسي حوزه صنعتها توزيع نمونه برحسب گروه )2( نمودار

 

 
 ي درسي حوزه كشاورزيها توزيع نمونه برحسب گروه )3( نمودار
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و خبرگان حاضر در  ها و سرفصل اي مجموعه اطالعات حاصل از سه مرجع كتابخانه

مل عوا همكاتبه شده بود با استفاده از تكنيك دلفي در زمين هاجلسات و خبرگاني كه با آن
بندي و خالصه گرديد و موارد مشابه و تكراري و قابل ادغام  مؤثر بر بهبود كسب و كار، جمع

 ي موجود به جهت سهولت درك مخاطبين تحقيق و افراد نمونه وها تخليص شده و شاخص
 7گروه تحت عنوان  7شاخص در  43و ادراكي افراد با پژوهش در قالب   ميمفهو هجاد رابطاي 

عبارت بودند از: دانش، شايستگي و مهارت، مديريت و  ها ن مالكاي  دي شد.بن مالك طبقه
 ها مني و توجهات محيطي، ارتباطات و باالخره اقتصاد كه محتواي پرسشاي  وري، نگرش، بهره

 دهد. ميرا نشان  ها و شاخص ها ن مالكاي  1 تدوين گرديد. جدول ها ن شاخصاي  اساس  بر
 

 بر بهبود كسب و كار ها ي مورد ارزيابي نمونه در زمينه مؤثر بودن آموزشها و شاخص ها مالك )1( جدول
شاخصمالكشاخصمالك

احساس مفيد بودن براي خانوداه آگاهي از قوانين و مقررات عمومي شغل
ايجاد انگيزه و اميد به ادامه فعاليت آگاهي و شناخت شرايط كار(حجم وسنگيني كار، سختي و پيچيدگي كار، مدت زمان انجام كار)

ايجاد حس اعتماد به نفسآگاهي به شرايط كار ويژه زنان
ايجاد استقالل عملآشنايي با اصطالحات و عبارات تخصصي در شغل و مفاهيم آن

توانايي ايده پردازي و ايجاد خالقيتآشنايي با عالئم اختصاري، هشدارها و دستورالعمل ها
افزايش توزيع عدالت اجتماعي زنانشناخت روش ها و نحوه صحيح انجام كار

ايجاد فضاي رقابتي و افزايش فرصت هاي كسب و كار زنان نسبت به مردانشناسايي مواد اوليه و منابع و مواد مصرفي مورد نياز و نحوه تامين آن
جلب مشتري و مشتري مداري و تالش در جهت جلب رضايت و برخورد مناسب با مشتريانشناخت و تامين تجهيزات و ابزار مناسب كار

درك اهميت زنان و خانوادهآشنايي با فناوري هاي مورد نياز
شناخت و رعايت اصول بهداشت فردي و اجتماعيكنترل كيفيت محصوالت و خدمات ارايه شده

آشنايي با نحوه صحيح انبارش و نگهداري مواد اوليه و محصولآشنايي با نحوه توزين و محاسبه حجم و اندازه مواد اوليه و محصول
آشنايي با ارگونومي و و نحوه صحيح استقرار اعضاي بدن و كاركرد آن حين كارشناخت معايب كار و فرآيند، تجهيزات و ابزارو داليل آن، عيب يابي و تعميرات
شناخت لباس و پوشش مناسب ( ماسك، كاله، عينك، كفش و روپوش)شناخت ويژگي هاي محل انجام كار ونحوه استقرار تجهيزات و چيدمان لوازم

آشنايي با كمك هاي اوليهافزايش اثربخشي (انجام درست كار) در توليد خدمات و محصول شناخت عوامل منجر به آن
روابط عمومي مناسبافزايش كارآيي (انجام كار درست) در توليد خدمات و محصول شناخت عوامل منجر به آن

آشنايي با نحوه ايجاد ارتباط با بازار مصرف، بازار هاي واسطه خريد محصول و مواد اوليهصرفه جويي و جلوگيري از اتالف مواد و منابع و ايجاد ضايعات
افزايش درآمداستفاده از الگوهاي مهارتي

آشنايي با نحوه محاسبه درآمد - هزينهتوانايي جلب مشاركت ساير اعضاي خانواده
كاهش قيمت تمام شده خدمت يا محصولتوانايي مشاوره و اخذ راهنمايي از مربيان، متخصصين و ساير كارآموزان

آشنايي با نحوه محاسبه سود و زيانتوانايي تقسيم كار و دسته بندي فعاليت ها
افزايش ميزان فروش خدمات و محصولتوانايي خودارزيابي

توانايي ايجاد قابليت رقابت پذيري و كسب مزيت هاي رقابتي
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افزار  پس از ورود اطالعات در نرم ي بهبود كسب و كارها و شاخص ها توصيف مالك در
SPSS آموزشي و نيز به تفكيك شهري و روستايي در  هي داده شده در هر حوزها نتايج پاسخ

ي هر پاسخ داده شده؛ تنظيم و براي هر يك از ها درصد گزينه قالب جداول توزيع فراواني و
با استفاده از همچنين  معيار محاسبه گرديد.  مقدار ميانگين و انحراف ها شاخص
ي ها ي مجموع در مالكها متغير تحت عنوان متغير SPSS ،7افزار  در نرم  computeدستور

متغير اصلي با هم جمع شده  43يز هر دانش، مهارت، مديريت، نگرش، ارتباطات و اقتصاد و ن
ي تفكيك شده به سه حوزه ها نمونه ت عنوان جمع كل، در كل نمونه وو يك متغير تح

جاد شد. سپس براي تحليل اي  شهري و روستايي هخدمات، صنعت و كشاورزي و دو دست
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انگين جمع و مي ها براي ميانگين جمع كل تمام  شاخص اي تك نمونه tاز آزمون  ها ميانگين
ي خدمات، صنعت و كشاورزي و شهري و ها ي هر گروه مالك در كل نمونه و حوزهها شاخص

 روستايي استفاده گرديد.
 ، با توجه به2به عمل آمده در كل نمونه مطابق جدول اي تك نمونه  tاساس آزمون   بر

دار بود. بدين  يبود، بنابراين تفاوت معن 05/0) كوچك تر از 000/0( داري ن كه سطح معنياي 
ن كه اي  تر است. با توجه به بزرگ جدول بحراني t) از مقدار 937/40( بدست آمده tمعني كه 

باشد، بنابراين مشخص  مي) 3( تر از ميانگين نظري ) بزرگ119/4( ميانگين به دست آمده
 ت. بر  بهبود كسب  و كار  زنان تأثيرگذار بوده اس اي حرفهي فني و ها گرديد كه آموزش

 

 بر بهبود كسب و كار اي حرفهي فني و ها تحليل سؤال اصلي پژوهش؛ تأثير آموزش )2( جدول

بيشترينكمترين
4.23042.154335.0001.2301.171.29دانش 

4.19640.795335.0001.1961.141.25مهارت 

4.07733.969336.0001.0771.011.14مديريت 

4.18842.157326.0001.1881.131.24نگرش 

4.07430.435336.0001.0741.001.14ايمني 

4.01024.020338.0001.0100.931.09ارتباطات 

3.91825.092337.0000.9180.850.99اقتصاد 

4.11940.937303.0001.1191.071.17جمع كل

سطح معني داري درجه آزاديt(df)ابعاد
(2-دامنه)

اختالف 
ميانگين بازه ضريب اطمينان95٪ميانگين

 
 

ي ها بر روي نمونه اي تك نمونه tاساس نتايج حاصل از آزمون   به همين صورت بر
ي خدمات، صنعت، كشاورزي و شهري و روستايي نتايج به دست آمده با سطح ها حوزه
دار بوده بدين معني كه  است، تفاوت معني 05/0وچكتر از ) كه ك000/0( داري معني

) 118/4(  )،158/4(  )،167/4(  )،078/4( برابر ها ي به دست آمده به ترتيب حوزهها ميانگين
 به دست آمده شامل مقادير t ها حوزه ه) و در كلي3( ) بزرگتر از ميانگين نظري149/4( و
 جدول بحراني t) از مقدار 744/28( ) و169/29(  )،347/23(  )،859/14(  )،598/30(

اخذ شده حاكي از  هييد گرديد و نتيجأساير سؤاالت پژوهش نيز ت تر بوده است؛ بنابراين بزرگ
بر بهبود كسب و كار زنان استان  ها ن حوزهاي  ي مشاغل خانگي درها آن بود كه آموزش

 گلستان تأثير گذار بوده است.  
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 گيري بحث و نتيجه
 هحوز اي حرفهي فني و ها ي سؤال اول پژوهش مشخص گرديد آموزشها اس يافتهاس  بر

ن اي  نيز ها گذار بوده است كه نتايج تعدادي از پژوهش خدمات بر بهبود كسب و كار زنان تأثير
ي فناوري ها )، در بررسي تأثير آموزش1392( كند. شريف زاده و يوسفي ميرا تأييد  ها يافته

زنان نتايجي مشابه پژوهش حاضر را به دست آوردند. به عبارتي نتايج دو  اطالعات در اشتغال
ن اي  نكه از جمله نتايج اعالم شده توسطاي  همديگر خواهند بود. ضمن هكنند تحقيق تأييد

تحقيق نوآوري و ابداع بود كه تكميل كننده نتايج تحقيق فعلي است. مشخص گرديد 
گذار بوده است.  بر بهبود كسب و كار زنان تأثيرصنعت  هحوز اي حرفهي فني و ها آموزش

صنعت معطوف به فعاليت صنعتي و فني در  ه) در حوز1392( تحقيق بهارلو ساماني
ي تأثيرگذار در ها اساس شاخص  ن لحاظ نتايج حاصله براي  واحدهاي صنعتي بوده است. از

يكديگر  و  هكنند  يديي سنجيده شده است. نتايج حاصل از هر دو پژوهش تأيها چنين محيط
كشاورزي بر بهبود  هحوز اي حرفهي فني و ها مكمل هم خواهند بود. مشخص گرديد آموزش

گذار بوده است. مشابه پژوهش حاضر، تحقيق انجام شده توسط قرباني  كسب و كار زنان تأثير
 هوزشغلي زنان در ح هنديآ  )، عوامل تأثيرگذار بر بهبود1392( بهداني پور واقعي و صفر

در دو تحقيق مطابقت كامل با  ها ن  شاخصاي  چند كه مورد شناسايي شد. هر 7كشاورزي 
ي متفاوتي هستند، ولي در مجموع داراي مفاهيم يكسان ها يكديگر نداشته و داراي اولويت

ي ها ديدگان در گروه نمايند. در پژوهش فعلي با نگاهي به آموزش ميبوده و يكديگر را تأييد 
در گروه صنايع غذايي به  ها گرديد كه تعداد نمونهكشاورزي مالحظه  هي در حوزمختلف درس

پذيري  ن كم بودن تعداد از قابليت تعميماي  تر است. ي حوزه كشاورزي كمها نسبت ساير گروه
توانست  ميكاهد. وجود پژوهش با نتايج مشابه  مينتايج و ميزان صحت و دقت نتايج 

تحقيق انجام شده توسط پريزن و  هن موضوع به واسطاي  شد كهنتايج حاصل با هكنند تأييد
مهارت شاغلين به  ءگذار بر ارتقا ي اثرها شاخص پژوهش فعلي در حيدري كه نتايج مشابه با

ي فني و ها دست آورده است، مورد تأييد و تكميل قرار گرفت. مشخص گرديد آموزش
تحقيقات  هبوده است. در بررسي پيشين گذار بر بهبود كسب و كار زنان شهري تأثير اي حرفه

عوامل مؤثر بر بهبود  هبهبود كسب و كار موردي كه انحصاراً در زمين هانجام شده در زمين
مطالعه   ميشهري پرداخته باشند يافت نشد. ولي در موارد عمو هكسب و كار افراد در حوز

ي ها با لحاظ پژوهشديدگان و حتي  شده بدون درج موقعيت شهر و يا روستا براي آموزش
ي روستايي نتايج حاصل شده مشابه نتايج حاصل در پژوهش فعلي ها انجام شده در حوزه

ي ها اساس يافته باشد. بنابراين قابليت استناد و تأييد و تكميل يكديگر را دارا هستند. بر مي
 بر بهبود كسب و كار اي حرفهي فني و ها سؤال چهارم پژوهش نيز مشخص گرديد آموزش

)، در تحقيق خود با موضوع 1392( گذار بوده است. حسيني و همكاران زنان روستايي تأثير
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اشتغال زنان، ضمن كسب نتايج مشابه  هي آموزشي در روستاها بر توسعها گذاري كارگاه تأثير

كارگيري روش پيش آزمون و پس آزمون در بررسي ه قوت ب هتحقيق فعلي داراي نقط
 هتوسع ه) در پژوهش خود در زمين2009( رتلها  بوده است. تغييرات حاصل از آموزش

براي كاهش فقر به اختالفات جنسيتي و عوامل تأثيرگذار ناشي از آن بر استقبال از  ها مهارت
اشاره نمود. بنابراين از  ها مهارت افراد و ميزان برخورداري از آموزش ءي آموزشي ارتقاها دوره

ن نتايج در كنار اي  توان از مياهداف پژوهش حاضر نبود، ن موضوع از اي  آن جا كه بررسي
ي ها عوامل تأثيرگذار شناخته شده توسط پژوهش حاضر در تعميم نتايج به ساير جامعه

ي كاهش ها ي خودياري براي حمايت از آموزش و روشها آماري استفاده كرد. استفاده از گروه
 هي شغلي و مشاغل گروهي در حوزها گروه ك شغلي ناشي از عضويت زنان دراثرات ريس

) در پژوهش خود با موضوع آموزش 2009( روستايي از جمله نتايجي است كه كالت و گيل
ي شناخته شده بهبود كسب و ها روستايي، كسب كردند. موضوعي كه در شاخص هبراي توسع

تواند  ميپژوهش فعلي مورد بررسي قرار نگرفت. بنابراين نتايج آن پژوهش  هكار در محدود
كارگروهي در تحقيق انجام شده توسط  مشابه با موضوعتحقيق فعلي باشد.  هكنند تكميل

) در اجراي طرح آموزش شروع 2003( )، پژوهش انجام شده توسط باروا2009( كالت و گيل
نفس ناشي از   سازي و افزايش اعتماد به كسب و كار خود، نيز ديده شد و آن اهميت  شبكه

ن موضوع در اي  ن كهاي  ن است كه ضمناي  قابل توجه در پژوهش فعلي هباشد. نكت ميآن 
انجام  هاهداف پژوهش فعلي لحاظ نگرديده است؛ با بررسي نتايج حاصل از آمار توصيفي شيو

گردد كه بيشتر افراد تمايل به انجام كار به صورت فردي  ميمشاهده  هكار در بين افراد نمون
گروهي نهادينه نشده و اهميت آن ناشناخته مانده است كه  دارند. به عبارتي انجام كار

جاد تمايل در انجام كار اي  ن موضوع واي  يابي ريشه هصورت اهميت انجام پژوهش در زمين بدين
 خورد. ميمشاركتي بيش از پيش به چشم 

مشاغل خانگي  اي حرفهي فني و ها توان بيان نمود آموزش ميگيري نهايي  به عنوان نتيجه
استان گلستان بر بهبود كسب و كار  اي حرفهه شده به زنان توسط اداره كل آموزش فني و ئاار
زنان شهري  هدر هر سه حوزه آموزشي خدمات، صنعت و كشاورزي و نيز در هر دو دست هاآن

، تغيير در ها ي شغلي آنها و روستايي تأثيرگذار بوده و منجر به تغيير سطح دانش و آگاهي
، تغيير نگرش آنان به كار و شغل خانگي و جايگاه خود و اي حرفهمهارت  سطح شايستگي و

وري شغلي  خانواده و شغلشان در جامعه گشته است. همچنين قدرت اداره شغل و سطح بهره
ي كيفيت ها را تحت تأثير قرارداده و در ارتباطات افراد با مخاطبين شغلي و نيز ويژگي هاآن

 كارشان مؤثر بوده است.    زندگي اقتصادي ناشي از كسب و
ن اي تواند مكمل نتايج حاصل از ميدست آمده توسط ساير پژوهشگران نيز ه نتايج ب 

 ) در1385( پژوهش بوده و در تعميم نتايج به ساير جوامع مؤثر واقع شود. ربيعي و همكاران
) 1999( فلركارآموزان، و همچنين بلوم و ال اي حرفهي آموزش فني و ها ارزيابي عملكرد دوره
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 هعالوه بر استفاد ها در تحقيق خود با عنوان تبديل مهارت به سود، به منظور گردآوري داده

از نظرات كارفرمايان نيز  پرسشنامهمستقيم از خود افراد نمونه مورد بررسي با ابزار 
 ن كه ارزيابي بر موضوعي از نگاه ناظر سوم مطلع از موضوع صورتاي  برداري نمودند. بهره

تواند به عنوان  مينسبت به بقيه بوده است كه البته   ها ن  پژوهشاي  گرفته است وجه تمايز
اشتغالي و مشاغل خانگي به   ي غير خودها الگوي بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در حوزه

بررسي ميزان تأثير  ه) در تحقيق خود در زمين1392( كار گرفته شود. اكبري و حسيني
ي كسب و ها مهارت ءي كسب و كار بر اشتغال زنان، نقش آموزش را در ارتقاها تآموزش مهار

ن تحقيق را تأييد اي  . پژوهش حاضر نتايجاند گذار شناخته كار به عنوان يك عامل تأثير
گذاري آموزش بر بهبود كسب و كار زنان  ن دو پژوهش بررسي تأثيراي  كند. وجه مشترك مي

ن تأثير را محدود به مشاغل خانگي زنان اي  است كه پژوهش فعلين اي  است و وجه تمايز آن
در مورد بررسي قرار داد.   ميطور عمو نمود و پژوهش انجام شده قبلي اشتغال زنان را به

ديده در  سازي زنان آموزش ) كه توانمند1392( پژوهش انجام شده توسط نصري و همكاران
ه است؛ از روش تحليل مورد بررسي قرار گرفت الماي  خواهران اي حرفهمركز آموزش فني و 

ي اثرگذار بر توانمند سازي بانوان استفاده ها بندي و خالصه نمودن شاخص دستهعاملي براي 
ي داراي تعدد و گستردگي، ها جا كه روش تحليل عاملي در بررسي شاخص گرديد. از آن
قوتي براي آن  هروش نقط ناي گيري كاره باشد، ب ميي منحصر به فرد خود  ها داراي مزيت

)، در تحقيق خود مبني بر تبديل مهارت به سود، در نتايج 1999( خواهد بود. بلوم و الفلر
خود به بهبود ظرفيت براي كنار آمدن با تغيير در محيط كار اشاره نمودند كه در پژوهش 

 همكاران مشاغل خانگي مورد بررسي قرار نگرفت. مشابه پژوهش حاضر واكر و هحاضر در حوز
ن نتيجه رسيده بودند كه اشتغال زنان در مشاغل خانگي ابزار آزادي بخشي اي  )، نيز به2008(

براي آنان خواهد بود كه موجب ارتقاي موقعيت اجتماعي آنان خواهد شد. پژوهش حاضر نيز 
ست ه آموزش به زنان ائبهبود وضعيت اجتماعي زنان و آشنايي با حقوق آنان را كه ناشي از ارا

مورد تأييد قرار داده است. تحقيق حاضر داراي طرح آزمايشي پس آزمون با يك گروه نمونه 
) روش اجراي طرح، انجام پيش آزمون قبل از 2010( بود. در پژوهش انجام شده توسط خير

ن روش سطح اي  نكه با استفاده ازاي  آموزش و پس آزمون پس از آموزش بود. با توجه به
گيري شده و پس از آموزش مجدداً سنجيده و  ازهاند  و تأثير عوامل از قبلتوانمندي افراد 

ن تحقيق اي ، ن نظراي  د، ازيآ گردد نتايج دقيق تر و با جزئيات بيشتر به دست مي ميمقايسه 
قوت نسبت به پژوهش حاضر بوده است. موضوعي كه در پژوهش حاضر مستقيماً  هداراي نقط

ي مهارتي به زنان داراي اهميت ها ه آموزشئعنوان نتايج ارا به مورد بررسي قرارنگرفته ولي
نمود يكي از نتايج ه اشاره ) است ك2011( قابل توجهي است نتايج تحقيق گوال و همكاران

 برد براي فرد و جامعه است.  -نوعي ساختار برد ها آموزش هئبرداري ارا مستقيم قابل بهره
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آغازي بر بهبود زندگي كاري زنان و در نتيجه  آنچه مسلم است بهبود كسب و كار نقطه

ي در اختيار آنها خواهد بود. ها بهبود معيشت و سطح برخورداري آنان از منابع و فرصت
كاهش فقر، افزايش درآمد، كمك به اقتصاد خانواده، همراهي و همياري با ساير اعضاي 

غلي، افزايش قدرت ي شها خانواده، بهبود جايگاه زنان در خانواده، جامعه و محيط
گيري و استقالل عمل و در نهايت افزايش انگيزه و اميد به زندگي ارمغاني است كه به  تصميم

 اي حرفهي فني و ها آموزش هئن كه ارااي  بهبود كسب و كار فراهم خواهد شد. هواسط
د كيفيت و ن ارتقا و بهبود بوده است بر اهميت آن افزوده و از طرفي بر لزوم بهبواي  ساز زمينه
 نمايد.  ميتأكيد  ها ن آموزشاي  كميت

 منابع 
م، تهـران:  چـاپ هفـت   ،ويـرايش اول  ،مديريت منابع انساني.،)1389( ؛سيد حسين ،ابطحي

 .وابسته به وزارت نيرو ،آموزش مديريت تحقيقات و هسسؤم انتشارات
ي هـا  بررسي تـأثيرات آمـوزش مهـارت    ،)1392( ؛سيده مليحه ،و حسيني ؛اكبري، الهه

آمـوزي و اشـتغال.    المللـي مهـارت   نخستين همايش بين ،كسب و كار بر اشتغال زنان
 ، تهران.1392كشور، خرداد  اي حرفهسازمان آموزش فني و 

جـاد اشـتغال   اي در اي حرفـه ي فنـي و  ها ميت آموزشاه ،)1392( ؛بهارلو ساماني، سعيد
سـنگبري منطقـه   پايدار و تأثير و كاربرد آن در صنايع سـنگ و كارخانجـات   

آموزي و اشـتغال.   المللي مهارت نخستين همايش بينواجان اصفهان.  صنعتي اسفيد
 ، تهران.1392كشور، خرداد  اي حرفهسازمان آموزش فني و 

تأثير  ،)1391( ؛و مرادي، بابـك  ؛و كريم معتمد، محمد ؛و خورشيدي، جليل ؛حسيني، پيمان
موردي  هشتغال زنان روستايي: نمونا هي آموزشي در روستاها بر توسعها كارگاه

آمـوزي و اشـتغال. سـازمان     المللـي مهـارت   نخستين همـايش بـين   ،شهرستان رشت
 ، تهران.1392كشور، خرداد  اي حرفهآموزش فني و 

قانون ساماندهي و حمايت ،)1392( ؛دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خـانگي 
 ،شوراي اسالميمجلس  22/2/1389از مشاغل خانگي مصوبه 

). 1385( ؛و حيـدري، سـيامك   ،و كـريم زاده، علـي رضـا    ،و سـعيدي، نورالـه   ؛ربيعي، محمـد 
ـ   اي حرفـه ي آموزش فني و ها ارزشيابي عملكرد  دوره از ديـدگاه    ميغيـر رس

كارآموزان و كارفرمايان استان چهارمحال و بختياري. اداره كل آموزش فنـي و  
 اري.استان چهار محال و بختي اي حرفه

 و فـن  اول، تهـران: انتشـارات   چاپ ،مديريت يها راهبرد ،)1384( ؛حسين سرشت، رحمان
 هنر.
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پورتال جـامع سـازمان آمـوزش فنـي و      ،1391( ؛كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و 

نترنتي بـه آدرس:  اي  كشور. وب سايت اي حرفهسازمان آموزش فني و ، كشور اي حرفه
www.portaltvto.com،  :8/12/91دسترسي با نام كاربري اختصاصي در تاريخ. 

ي ارتقـا مهـارت   هـا  تحليل تطبيقـي آمـوزش   ،)1391( ؛و پفاژ، ابراهيم ؛شادكام، فرهاد
همـايش   ،1390ي اقتصادي استان گلسـتان در سـال   ها شاغلين و تنوع فعاليت

راني. اداره كـل آمـوزش فنـي و    اي  ت از كار وسرمايهراهكارهاي ارتقاي توليد ملي، حماي
 .1391خراسان شمالي، بجنورد، آذر اي حرفه

ي ها بررسي ميزان تأثير آموزش ،)1392( ؛و يوسفي، حميده ؛شريف زاده، حكيمه السادات
نخستين  ،) در اشتغال زنان استان مازندرانITوري اطالعاتافن( اي حرفهفني و 

كشـور،   اي حرفـه آموزي و اشـتغال. سـازمان آمـوزش فنـي و      تالمللي مهار همايش بين
 ، تهران.1392خرداد 

سازمان مركزي  ،ييزا نقش مشاغل خانگي دراقتصاد  و اشتغال ،)1391( ؛سهيال طعامي،
.دسترسي در تـاريخ:  http://www.corc.irوب سايت به آدرس:  ران.اي  تعاون روستايي

20/11/91. 
بررسي نگرش مهارت آموختگـان   ،)1392( ؛رپور بهداني، زينبو صف ؛قرباني واقعي، آزاده

ي كشاورزي نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي: مطالعه مـوردي  ها زن حرفه
المللـي   نخسـتين همـايش بـين    ،خـوهران رشـت   اي حرفـه مركز آموزش فنـي و  

 ، تهران.1392كشور، خرداد  اي حرفهآموزي و اشتغال. سازمان آموزش فني و  مهارت
تــأثير  ،)1392( ؛و غيــابي، ســميه ؛و جمشــيدي، فريبــا ؛و رســتم نيــا، امــين ؛، رضــانصــري

ـ    اي حرفهي فني و ها آموزش مـوردي   هبر توانمند سازي مهـارتي زنـان: مطالع
آموزي  المللي مهارت . نخستين همايش بينالماي  خواهران 7 هكارآموزان مركز شمار

 ، تهران.1392خرداد كشور،  اي حرفه و اشتغال. سازمان آموزش فني و 
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 مناطق در زنان ايحرفه و فني هايآموزشه توسع
 روستايي

 1شاهمرادي مهنا 
 2بساطي مريم

 3نيا علوي مريم

  چكيده
 و تربيت فرآيند از بخشيعنوان  به روستايي مناطق در ايحرفه و فني هايآموزش
 دارا روستاييه توسع پايداري و تقويت  در اساسي و مهم نقشي ماهر، نيروي آموزش

 ؛دهندمي تشكيل زنان را روستاييه جامع از عظيمي بخش كه آنجايي از ند.باشمي
 رغم به اما است، برخوردار خصوصيه ب اهميت از جامعه از قشر اين آموزش ،بنابراين

 زنان اغلب جامعه، آحاد تمامي سازي توانمند بر روستايي پايداره توسع فرآيند كيدأت
 و آموزشي هايبرنامه خصوص در گيري يمتصم و ريزي برنامه فرآيند در روستايي

 اخير هايسال در واقعيت اين به توجه با شوند.نمي گرفته نظر در آموزي مهارت
 از محرومان و شدگان فراموش ترينبزرگعنوان  به روستايي زنان هايمهارت افزايش
 ييروستا گذاران استسي و ريزان برنامه توجه مورد ايحرفه و فني هايآموزش طريق

 فني سازمان آموزشي هايبرنامه و هافعاليت بررسي با حاضر تحقيق است. گرفته قرار
 هايآموزشه توسع پيشروي هايچالش راهبردي تحليل به روستاها در ايحرفه و

  را پژوهش اين مطالعه مورده جامع است. پرداخته مناطق اين در ايحرفه و فني
 از هاداده گردآوري براي داد. تشكيل هكرمانشا شهرستان كرناچي روستاي زنان

 گردآوري هايداده تحليل و تجزيه و شد استفاده متمركز هايگروه و عميق همصاحب
 اهميت بيانگر هايافته گرفت. صورت محتوا تحليل روش از گيريبهره با شده

 و روستايي زنان واقعي نيازهاي با متناسب مهارتي هايآموزش ارائه و ريزي برنامه
 است. هاآن اجراي جهت و...) اعتباري حمايتي، -خدماتي( مناسب بستر سازي فراهم
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  مقدمه
 كننده تعيين عامل ايجامعه هر انساني منابع كه معتقدند توسعه پردازان نظريه اكثر

عنوان  به زنان ميان اين در است، جامعه آن اقتصادي و اعياجتمه توسع روند و خصوصيت
 پيشبرد عامل بلكه هستند، ايتوسعه نوع هر هدف و موضوع تنها نه انساني، منابع از نيمي

 اين ).1386مهر، سروش و اعظمي( آيندمي شمار به نيز اجتماعي و اقتصاديه توسع اهداف
 ترآسان را توسعه اهداف به نيل تنها نه آن بمطلو و صحيح كارگرفتن به و مهم انساني منبع

 زندگي سطح و رفاه افزايش و درآمدها ترعادالنه توزيع هايهدف تحقق نظر از بلكه كند،مي
 – اقتصادي مشاركت الزام ).1379 راد، راود( كرد خواهد ايجاد مثبتي تأثيرات هاخانواده

 پيشرفت و تكامل تاريخ در توسعه هايبرنامه در زنان داوطلبانه و آگاهانه مولد اجتماعي
 حال در و شده نگهداشته عقب جوامع در هنوز ليكن است، بوده مطرح هميشه بشري جوامع
 و مشاركت هايفرصت از متعادل استفاده و امر اين در قبولي قابل و مطلوب تعادل توسعه،

  ).1391 قدم، ثابت( است نشده برقرار استعدادها و خالقيت بروز
 منبع  زندگي، شرايط لحاظ از كه روند مي شمار به هاقشر ترينمحروم از روستايي زنان

 نقش آنكه وجود با و اندنداشته پيشرفتي نوع هيچ مالي هايموقعيت از برخورداري و درآمد
 ؛2002 ،1تيروناووككاراسو و كريستي( دارند روستا اجتماعي و اقتصادي امور در ايسازنده

 تابت ؛1382 صالحين، ؛1381 شهبازي، ؛1378 زاده، قلي  ؛1377 بريزي،ت ؛1374 محبوبي،
 در بايد و و...)1389 همكاران، و زاده ميرك ؛1387 غنيان، ؛1384 آگهي، ؛1383 قدم،

 كه است اين واقعيت اما باشند، داشته مشاركت روستايي توسعه ويژه   به و توسعه هاي برنامه
 خاصه رتب و جايگاه از كشاورزي، و توليدي هاي فعاليت زا بسياري در مشاركت رغم علي زنان

 روستايي زنان هاي فعاليت و ها نقش به توجهي كم امر اين علت نيستند. برخوردار اجتماعي
 حساب به و مانده نهفته آنان توسط شده انجام هايكار اعظم بخش شده موجب كه است
 از مراقبت به مربوط امور تنها و اندمانده وممحر روستايي هتوسع هايبرنامه از نتيجه در نيايد.
 و طراحان تا گرديده باعث لهئمس اين .است شده داده نسبت ايشان به غيره و تغذيه ها،بچه

 قرار توجه مورد هاريزيبرنامه در و نمايند تغفل روستايي زنان خاص پتانسيل از ريزان برنامه
 به منجر مهم اين به توجه عدم .)2007 ،3باچيان و كول ؛1991 ،2شارما و كور( نگيرند

 آن پي در و )1389 جمشيدي،( شودمي توسعه هايبرنامه شدن ناكارآمد و شكست
 به را موجود مشكالت توسعه، روند در شهري جوامع به نسبت روستايي جوامع نشيني عقب
 ايجاد ستاييرو هجامع در زنان نقش برابر در را هاييچالش و زندمي دامن فزاينده ايگونه
 و اجتماعي وضعيت به توجه كه ستا حالي در اين ).1390قهررودي، آخوندي( دكنمي
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 از روستايي زنان فعاليت گسترش  راه سر بر گوناگون موانع رفع و روستايي زنان اقتصادي

 اقتصادي و اجتماعي جايگاه بهبود عالوه،  هب باشد.مي روستايي هتوسع مسير در الزامات جمله
 مهمي نقش و شده تلقي پايدار هتوسع به دستيابي جهت كليدي عاملعنوان  به روستايي زنان

 جهت عاملي و هافعاليت وريبهره افزايش خانواده، رفاه سطح افزايش خانوار، منزلت ءارتقا در
 شهرها به رويه بي مهاجرت از جلوگيري و روستايي و شهري هايخانواده ميان شكاف كاهش
 شد. خواهد
 ايران، عشايري و روستايي جوامع اعضاي با شهري جوامع اعضاي نسبي همقايس مقام در

 منابع و آموزشي امكانات از استفاده با شهرنشينان كه داشت اذعان توانمي جرأت به
 كه آن حال برخوردارند. بيشتري آموزشي و پرورشي مواهب از آنان، براي شده مهيا اطالعاتي

 اين زنان دارند، دسترسي منابع و امكانات اين به كمتري ميزان به عشاير و روستانشينان
 و پرورشي هايبرنامه مواهب از كمتري خيلي مقدار به روستايي مردان با قياس در جوامع

 به را روستايي زنان بزرگ گروه توانمي اساس  اين  بر برخوردارند. دسترس قابل آموزشي
 جامعه افراد ترين ضعيف جزو آموزشي، مكاناتا و اطالعاتي منابع به دسترسي عدم دليل

 و مفيد اقدامي يا و مطرح آنان فطري استعدادهاي پرورش براي ايبرنامه كمتر كه دانست
 ،بنابراين ؛گرددمي معمول ايشان ايحرفه هايمهارت و علمي هايدانستني تكامل براي مؤثر

 خود سنتي زندگي به زندگي، دمحدو و كوچك محيط و خانواده از مكتسب معلومات اندك با
  باشند.مي مشغول

 ناي از رسند،مي نفر ميليون 9/11 به روستايي زنان كل جعيت1385 سال آمار طبق
 هستند فعاليت سن در روستايي زنان »درصد 6/61 يعني« نفر ميليون 1/7 به نزديك تعداد

 درصد 60 ايران در روستايي زنان .فعالند اقتصادي لحاظ از نفر ميليون 6/6 ،تعداد اين از كه
 و باغداري هايفعاليت عمده و دامداري هايفعاليت درصد 63 كشاورزي، هايفعاليت

 دارند عهده به را توليدات فرآوري شامل محصوالت برداشت از پس هايفعاليت همچنين
 ايجنت اساس بر است. ناچيز بسيار آموزش از روستايي زنان سهم وجود اين با .)1380عمادي،(

 اين حاليكه در اندبرده بهره ترويجي -آموزشي هاي دوره از زنان از درصد 10فقط پژوهشي
ه مسئل طرح با امروزه رو اين از ).1390 همكاران، و زن پاپ( است برابر سه مردان براي رقم

 مولد، اجتماعي – اقتصادي مشاركت الزام روستاييه توسع اهداف در زا، درون و پايداره توسع
 در خود، خاص هايويژگي دليل به زنان جمله از روستايي، خاص گروهاي داوطلبانه و هانهآگا

 مورد چندان توسعه در زنان نقش 1960ه ده از قبل تا اما، است. گرفته قرار توجه مركز
 محدوديت از غالباً زنان توسعه، هايشاخص به دستيابي در و گرفتنمي قرار مالحظه
 زنان سمت به تحقيقاتي هايپروژه و جهاني توجهات 1970 سال زا برند.مي رنج بيشتري

 چنينهم و زن جهاني سال« عنوان به 1975 سال اعالم ).1385 آقا، آل( گرديد جلب
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 را جهانيان توجه )1979( سال در »1روستايي هتوسع و كشاورزي اصالحات« جهاني كنفرانس

 جهاني، رخداد دو اين اصلي هدف .نمود جلب توسعه فرآيند در زن انكارناپذير نقش به
 به دسترسي در آنها خاص اولويت و »توليدكنندگان« عنوان به روستايي زنان از تيبانيپش

 آنها وريبهره بر و كاسته آنان كار حجم از بتوانند كه هاييتكنولوژي خصوصه ب توليد، منابع
 هتوسع روند در برابر صورت به روستايي زنان مشاركت ها،سال اين در عالوه هب بود. بيفزايد،

 دسترسي قانوني، پايگاه در برابري مانند ابعادي به توجه ضمناً، شد. اعالم مشاركت روستايي
 مورد در اطالعات گردآوري اشتغال، و آموزش در مساوي فرصت خدمات، و روستايي منابع به

 ملل، سازمان يسو از »زن هده« اعالم آن پي در و هاتشكل از ايتحم و روستايي زنان
 صالح( آورد وجوده ب زنان از تبعيض رفع براي المللي بين هايسازمان در را الزم هايانگيزه
 .)1378 نسب،
 زيان به و زنان عليه توسعه رويكردهاي كه بود اين بر فرض توسعه، در زنان هنظري در

 نيازها رفع براي شرايط عملي، احتياجات رفع طريق از كه شد گرفته تصميم است، بوده آنها
 هايديدگاه به توجه با اساس اين بر .)2004 ،2مومسن( شود فراهم آنها جايگاه حفظ و

 چون: مواردي روستايي هتوسع درفرآيند زنان جايگاه بهبود و توسعه و زنان هزمين در موجود
 و كار نيروي مشاركت بين شكاف كاهش كشاورزي، توليد در روستايي زنان مشاركت افزايش
 آموزشي هايبرنامه تقويت و شغلي هايفرصت برابري حفظ زنان، و مردان اشتغال ميزان

 ملروزاريو، و توريس  ؛1374 محبوبي،( گرفت قرار توجه مورد روستايي زنان هويژ موجود
 اخص، طور به روستايي زنان و اعم طور به روستاييان پرورش و آموزش ميان اين در .)1375

 آموزشي امكانات و پرورشي هايفرصت به دسترسي در زنان دارريشه ايهمحروميت لحاظ به
  است. برخوردار بيشتري مراتب به اولويت از حال، به تا دور هگذشت از

  را روسـتايي  زنـان  آمـوزش  و پـرورش  بـراي  اصـلي  هايانگيزه و علل
 :كرد تبيين زيره گان شش موارد قالب در توان مي

 .هستند معهجا مادران روستايي زنان -1
 روستايي جوامع آينده مردان و زنان يابند،مي پرورش روستايي مادران دامان در كه فرزنداني

 يابند،مي پرورش مطلع و آگاه مادران توسط كه فرزنداني ترتيب، بدين داد. خواهند تشكيل را
 كه جاييآن از ،بنابراين ؛بود خواهند مندبهره باالتري عقاليي و رفتاري كيفيت از بالشك
 اجتماعي مهم اصل يك مؤثر و مفيد متعهد، فرزندان پرورش در مادران نقش و اهميت

 و اساسي تعليمات هايبرنامه هتوسع براي كافي و الزم هايفرصت ايجاد باشد، مي

                                                                                                                
1. WCARRD 
2. Henshall Momsen  2004   
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 و علمي معلومات و اطالعات سطح افزايش جهت در روستايي، مادران و زنان آموزي مهارت

 .باشدمي جامعه اعضاي تعالي و تكامل تحول، يندآفر در بنياني ماتاقدا جمله از آنان، فني

 .هستند جامعه اقتصادي نظام در توليد مؤثر عوامل روستايي زنان -2
 عرضه قابل هايفرآورده به دامي و زراعي محصوالت كنندگان تبديل اكثريت روستايي زنان
 نظام در كشاورزي محصوالت نمبدال و مولدان روستايي، زنان ديگر عبارت به باشند.مي

 و محصوالت مبدالن و مولدان كه كندمي حكم كشور اقتصادي شرايط هستند. اقتصادي
 و برخوردار كار ضمن و مرتبط مهارتي هايآموزش از خود، اشتغال جريان در هافرآورده

  باشند. مند بهر

 ؛هستند خويش هايخانواده مديران روستايي زنان -3
 امور ساير تنظيم و تمشيت و خويشاوندي و خانوادگي روابط و خانواده و نهخا امور مديريت
 روستايي زنان باشد. مي روستايي زنان حياتي و مهم هاينقش ديگر از خانواده با مرتبط

 داري خانه اصول هحوز در كافي و الزم هايآموزش فراگيري مستحق خانواده مديرانعنوان  به
 هستند. خود مديريت هحوز تدبير به مربوط فنون و

 ؛هستند گيري تصميم مقام در ارهوهم روستايي زنان -4
 به مربوط تصميمات اتخاذ در اي عمده نقش زندگي، شريك و همسر عنوان با روستايي زن هر

 فرزندان، آينده خانواده، داخلي امور تحوالت و تغيير خانواده، تنظيم دارد. خود خانوادگي امور
 روستايي زن گيري تصميم هحوز با مرتبط موارد جمله از مسايل ديگر و ازدواج و اشتغال

 باشد. مي

 ؛هستند توسعه در مشاركت براي جامعه ثرؤم اعضاي روستايي زنان -5
 آنان آمادگي اعالم جرأت اجتماعي، هايفعاليت در روستايي زنان مشاركت هاي انگيزه ايجاد

 ايجاد براي الزم هايآگاهي خود، تماعاج امور اداره در متناسب هايهمكاري براي از
 زنان وجود ابراز نيز و تعاوني و اي حرفه هايتشكل ايجاد منظور به زنان رهبري هاي هسته
 براي مستمر آموزش و پرورش مستلزم ...و اجتماعي و سياسي حقوق استيفاي جهت
 باشد. مي روستايي زنان اكتسابي توانمندي و آگاهي و فطري استعدادهاي از جامعه مندي بهره

 ؛هستند وپرورش آموزش مستحق يروستاي زنان -6
 مقدس تعاليم مطابق شود. داده آنان به بايد و است روستايي زنان حق پرورش و آموزش
 قشر يكعنوان  به روستايي زنان بشري، جامعه عرفي اصول ديگر و اساسي قانون اصول اسالم،
 منظور به آموزشي، امكانات و پرورشي ايهفرصت از استفاده محق بزرگ، جامعه عظيم
  .)1389 جعفري،( هستند خويش كيفيت اعتالي جهت در فطري و بالقوه توان از مندي بهره
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 در روستايي هايآموزش بايستمي توسعه و آموزش مستقيمه رابط به توجه با بنابراين   

 تجهيز كه چرا گردد، ريزيبرنامه روستايي مناطق در اجتماعي و اقتصادي تحوالت چارچوب
 كافي حد به روستاييان كه است ميسر زماني پايداره توسع سوي به حركت و انساني نيروي
 تغييرات هاآموزش اين يط و گيرند فرا را كاربردي و مفيد و متنوع هايمهارت و ديده تعليم

 در واقعيت اين به توجه با گردد. ايجاد روستاييان زندگي كيفيت و كميت در مفيدي
 از محرومان و شدگان فراموش ترينبزرگعنوان  به روستايي زنان آموزش اخير هاي سال

 قرار روستايي گذاران سياست و ريزان برنامه توجه مورد ايحرفه و فني هايآموزش طريق
  است. گرفته

 متوليان از يكيعنوان  به ايران ايحرفه و فني آموزش سازمان روستايي آموزش امور دفتر    
ه توسع در نظارت و گذاري سياست هدايت، ريزي،برنامه مسئول و روستايي هايآموزش
 كشاورزي و غذايي صنايع آموزش مديريت عنوان تحت پيشتر كه است روستايي هايآموزش
 صنعت و خدمات بخش در و پرداختمي كشاورزي هايآموزش ارائه به تنها و كردمي فعاليت

 با متناسب و گوناگون هايآموزش ارائه ضرورت اساس بر بود. موجود خالء احساس روستايي
 در مهارت ارتقاء و آموزش ارائه منظور به روستايي آموزش امور دفتر روستائيان نياز

 سطح در بتواند تا گرديد كشاوري مديريت جايگزين 1386 سال در مختلف هاي بخش
 ).1390 نصيري،( بپردازد آموزش ارائه به وسيعي

 زنان براي مهارتي و ايحرفه و فني هايآموزشه توسع اي،حرفه و فني سازمان وزهامر    
 در كند.مي دنبال زنان سازي توانمند در خود راهبردي هاياولويته زمر در را روستايي
 را رسمي آموزش فرصت كه نزنا از بسياري براي است، جديدي فرصت آموزي مهارت حقيقت

 شانس از تا برخوردارند، آموزش به دسترسي براي محدودتري ناتامكا از و اندداده دست از
 هايتوانايي به را زنان تواندمي تنها نه آموزي مهارت شوند. مندبهره يادگيري براي ايدوباره
 كارايي تواندمي بلكه دهند، گسترش زندگي در را خويش هايفرصت بتواند كه سازد مجهز

 دهد ارتقاء وسيع، ابعاد در اقتصاد براي و خود هايخانواده براي درآمد كسب جهت در را هاآن
 ).1392 حسيني، محب(

 روستاها در ايحرفه و فني سازمان آموزشي هايبرنامه و هافعاليت بررسي با حاضر تحقيق    
 مناطق اين در ايحرفه و فني هايآموزشه توسع پيشروي هايچالش راهبردي تحليل به

 گيري تصميم و ريزيبرنامه در پژوهش اين نتايج از گيريبهره با است اميد است. پرداخته
 راستاي در مؤثري هايگام كشور، روستايي جمعيت از عمده قشر اين پرورش و آموزش براي
 برداشه كشور انساني منابعه توسع واالي اهداف به رسيدن و آموزي مهارت فرهنگه توسع
   شود.
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  شناسي روش
 منابع و اطالعات نبودن كافي و تحقيق مورد موضوع بودن جديد به وجهت با پژوهش اين در
 بهره كيفي رويكرد از مطالعه، مورد موضوع جانبه همه و عميق درك منظور به زمينه اين در

 هايمصاحبه برگزاري طريق از نياز مورد هايهداد آوريجمع ميداني، بخش در شد. گرفته
ه جامع گرفت. صورت متمركز هايگروه و انفرادي هايهمصاحب ،1ساختارمند نيمه و عميق
 با متناسب باشد.مي كرمانشاه شهرستان كرناچي روستاي زنان حاضر تحقيق مطالعه مورد

 از پژوهش اين در كند،نمي تبعيت آماري گيرينمونه از كه كيفي تحقيقات طبيعت
ه تجرب داراي كه بود ديافرا پي در محقق روش اين در شد. استفاده هدفمند گيري نمونه
 و استرابرت( باشند داشته تجارب اين بيان به تمايل و بوده تحققيق موضوع از عميق

 عدم و اطالعاتي اشباع يا هاداده شدن تكراري گيري،نمونه توقف معيار  ).2007 ،2كارپنتر
 45 تا 20 بين متوسط طور به هامصاحبه زمان مدت بود. ديگري جديد داده به دستيابي

 درآمد. اجرا به متمركز گروه 3 و فرديه مصاحب 30 مجموع در و بود دقيقه
 مصاحبه هر پايان از پس و ضبط كنندگان مشاركت از اجازه اخذ از بعد هامصاحبهه كلي

 محتواي تحليله شيو به ها،داده تحليل و تجزيه شدند.مي تحليل و نويسي باز كامل طور به
 روش از استفاده با شده، ثبت ارتباطات انواع تمامي رحلهم اين در گرفت. انجام كيفي

  گرفتند. قرار تحليل و تجزيه مورد4محوري و 3باز كُدگذاري
 در پايايي و روايي معادل( تحقيق، استحكام و صحت از اطمينان تحقيق طول در

 ،1تحقيق در تلفيق كارگيري به مناسب، هاينمونه انتخاب از استفاده با كمي)، تحقيقات
 پذير امكان ها،هداد با مدت طوالني درگيري و مداوم مشاهده و بررسي كافي، زمان تخصيص

 از كنندگان، مشاركت تجارب با هاداده اعتماد قابليت از اطمينان منظور به ضمن در گرديد.
 ؛1985 ،4گابا و لينكولن( شد استفاده3مربوطه كارشناسان و 2كنندگان مشاركت بازنگري روش
  ).59 :1389همكاران، و باقري جحا اديب

  ها يافته
 ايحرفه و فني هايآموزشه توسع بر مؤثر عوامل بررسي مطالعه در حاضر پژوهش هاييافته
 در هاآموزش نوع اين موفقيت عامل ترينمهم داد نشان مطالعه مورد روستايي زنان براي

                                                                                                                
1. Semi- Stuctured Interview 
2. Streubert   & Carpenter 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
1. Triangulation 
2. Member check 
3. External check 
4. Lincoln & Guba 
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 سازي فراهم و و روستايي نزنا نيازهاي از درستي درك و صحيح شناسايي روستايي، مناطق

  باشد.مي هاآن اجراي جهت و...) اعتباري يتي،حما -خدماتي( مناسب بستر
 اساس بر هاآن ترينمهم كه است رو روبه موانعي با روستايي زنان آموزش همه، اين با
 متعددي فرعي طبقات حاوي كدام هر كه بود اصليه طبق 4شامل تحقيق نهايي هاييافته

 بودند.
 و اقتصادي فرهنگي؛ -اجتماعي خانوادگي؛ -فردي عوامل شامل: تحقيق اصلي قاتطب

 بود. ساختاري
 

 
 آموزشي هايكالس در زنان مشاركت بر مؤثر عوامل )1( شكل

 
 

 خانوادگي -فردي عوامل
 پايين جمله از است. روستايي زنان خانوادگي و شخصي محدوديت از برخاسته كه عواملي

 كشاورزي، منزل، امور داري، بچه( زنان فعاليت زياد حجم روستايي، زنان سواد سطح بودن
 باوري، خود و نفس به اعتماد عدم كاربردي، و علمي هايآگاهي بودن كم و...)، دامپروري
 و... خانوادگي مشكالت

 عبارت هاآن از برخي كه نمودند مطرح را ديموار پژوهش در كنندگان شركت زمينه اين در
 از است
 .» ..نيستم آموزش و خواندن درس فكر به ديگر كه دارم كار خانه در آنقدر…«

 و رسدمي كه هم تابستان باشم، هابچه مدرسه و درس فكر به بايد كه سال ماه نه «...
 است ديگر روستاي در كه شوهرم خانواده به كشاورزي كمك براي بايد ندارند درس هابچه
 ..».د.ماننمي برايم وقتي ديگر و بروم

 به زياد چون بخوانم، صحيح و درست توانمنمي اما ،دارم عالقه هاكالس به خيلي«...
..».كننداممسخرهخودمازتركوچكزنانترسمميونرفتممدرسه
 براي ايانگيزه و وقت ديگر كه دارم خيال و فكر آنقدر خانه در و گرفته طالق دخترم «...
 »...ندارم. را هاكالس در شركت



  ...اي زنان  هاي فني و حرفه آموزش هتوسع                                                            
 

 

88 
 هعالق كه حالي در بيايم كالس به او بخاطر  توانمنمي و دارد صرع كوچكم فرزند «...
 ..».دارم. هاكالس به زيادي

 فرهنگي -اجتماعي
 يكي داد نشان مطالعه مورد روستايي زنان با شده انجام هايمصاحبه از آمده دسته ب دادهاي

 اجتماعي -فرهنگي مسائل ايحرفه و يفن آموزشي هايدوره در زنان شركت در مهم موانع از
 و آداب در مختلف، اشكال به تواندمي گستردگي، علت به ،اجتماعي -فرهنگي عوامل بود.

 براي مانعي و كند پيدا نمود افراد بينش و مذهب و جامعه هنجارهاي و هاارزش رسوم،
 جمله: از عواملي .شود محسوب جامعه مختلف هايصحنه در زنان اييتوده مشاركت

 جامعه مردساالري بافت ،تاريخي و سنتي رسوم و آداب روستايي، جوامع بر حاكم هاي ارزش
 غلط باورهاي زنان، حضور با همسر يا پدر نكردن موافقت صورت به خانوادگي تعصبات و

 ...و جامعه در زنان حضور بر مبني اجتماعي
 از است عبارت پژوهش در هكنند شركت روستايي زنان  اظهارات از برخي زمينه اين در
 كنم مي كار  من و بنشين خانه در تو كني، چكار مثالً كه بروي كالس گويدمي شوهرم«...

 ...».آورم.مي پول برايت و
 هايكالس به برسد چه ديگر است زياد برايش هم ديپلم تا دختر است معتقد پدرم«...

 ...».بيرون آموزشي
 ..»برود. مدرسه از غير آموزشي هايكالس به خترد كه نيست رسم ما خانواده در«...
 بعد دوباره و بروي همراهش بايد گويدمي همسرم اما ،دارد عالقه هاكالس به دخترم «...

 .» ..دهم. انجام را كار اين روز هر توانمنمي هم من بياوري را او كالس از

 اقتصادي
 همين به نيستند. توليد عوامل الكم خود خانواده، و روستا اقتصاد در فعال روستايي زنان
 هايوام( دولتي اعتبارات از استفاده در اقتصادي، هايفعاليت در گسترده حضور وجود با دليل

 اعتبارات به دسترسي عدم نقدينگي، كمبود مالي، ضعف جمله: از( متعددي موانع با بانكي)
  .شوندمي مواجه و...) ضامن و وثيقه نداشتن دليل به دولتي

 از: است عبارت پژوهش اين در كنندگان شركت هايصحبت از برخي نمونهعنوان  هب
 كمي تا بگيرم وام يك حاال تا ام نشده موفق ولي امگرفته مدرك چند كنون تا من «...

 ...».شوم. ها-آموزش اين ادامه به دلخوش
 رسممي كه آخر مرحله به اما ،امكرده وام گرفتن براي زيادي اقدامات حاال تا «...

 هاي خانه خدمتكار هم خودم و است فصلي كارگر شوهرم باشي، داشته ضامن بايد گويند مي
 »...شود ما ضامن كه نداريم هم كسي هستم، مردم

 ساختاري
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 عدم يا و اجرا عدم بازاريابي، و حمايتي خدمات فناوري، اعتبار، به دسترسي همچون عواملي
 روستايى زنان دسترسى عدم ،روستايى زنان نيازهاى اب متناسب آموزشى هاى برنامه كفايت

 ها،كالس برگزاري مكان و زمان بودن نامناسب ،آموزشى مراجع و اطالعاتى منابع به
 و... مقررات و قوانين هايمحدوديت

 هاآن از برخي كه نمودند مطرح را ديموار پژوهش در كنندگان شركت زمينه اين در
 از است عبارت
 ..».كرد. پيدا توانمي بسختي شودمي معرفي كه هاي كتاب «...
 پول ما جاي به مربي خود معموالً و نداريم كافي پول حتي هادوره در شركت براي «...

 ..».دهدمي
-مي كپي را هاجزوه خودش مربي شودمي زياد تكثير و كپي هزينه چون مواقع گاهي «...

 ..».فتيم.امي زحمت به خيلي نكند را كار اين اگر دهدمي قرار مان اختيار در و كند
 بسيج پايگاه در هاكالس چون نداريم هاكالس تشكيل براي مجزايي و مشخص مكان«...

 ..».دهد.مي آزارمان بسيار ديگران صداي سرو و شلوغي و است
 زنان با را ما و گيردنمي صورت حمايتي هيچ اندگرفته مدارك كه روستايي زنان از «..
 ». ..دهند.مي قرار هم دلمعا شهري

  گيرينتيجه و بحث
 قرن دومه نيم در كشاورزي علوم انگيز حيرت و تصاعدي ناگهاني، هايپيشرفت كه امروزه

 انساني و مادي منابع از بهينه وريبهره پايدار،ه توسعه انديش مانند علمي هايديدگاه بيستم،
 كه معنا بدين شودمي معرفي توسعه مبدأعنوان  به انسان امروزه است. ساخته مطرح را

 بهينهه توسع سمت به حركت راه بهترين افراد، جسمي و فكري ابعاد روي بر گذاريسرمايه
  باشد.مي آموزش راه از انسان سازي توانمند انسانيه توسع اساس  و است اقتصادي

 ويژه به نساني،ا منابع از مطلوب منديبهره در عنصر تريناساسيعنوان  به آموزش بنابراين
 پايداره توسع و كشاورزي بخشه توسع جهت در توليد، اساسي اهرمعنوان  به روستايي زنان

 روستايي زنان آموزش براي الزم هايفرصت ايجاد لحاظ بدين است. ضروري امري ،روستايي
ه توسع فرآيند در بنياني اقدامات جمله از آنان، فني معلومات و اطالعات سطح افزايش جهت

 آموزش نظير( زندگي هايمهارت آموزش ).1390 همكاران، و زن پاپ( است روستايي
 تجارت، نوين هايشيوه و تازه بازارهاي جوي و جست توليد، بهبود هايشيوه و هاتكنولوژي

 آورد. وجود به آنها زندگي در بزرگي تغييرات تواندمي روستايي زنان به )و... سازي تصميم
 توانند مي كنند، كسب را ضروري و الزم هايمهارت ،آموزشه وسيل به ييروستا زنان چنانچه

 اين در كنند. كسب را متعادلي درآمدهاي نتيجه، در و باشند داشته مدآكار نقشي توليد، در
 زنان آموزش بنابراين يابد.مي تخفيف يا و شده حل درآمدها توزيع در نابرابري مشكل صورت
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 سالمت به توانمي جمله آن از كه باشدمي شخصي و قتصاديا اجتماعي، اثربخشي داراي

 و اقتصادي هايفعاليت در مشاركت براي آمادگي زنان، توانمندسازي خانوادگي، و شخصي
 انجام هاي پژوهش و مطالعات از بسياري متأسفانه اما )،1993 ،1پانچر( نمود اشاره اشتغال

 گوناگون جوانب و ابعاد در زنان نقش هميتا وجود با كه است تلخ واقعيت اين بيانگر شده
 به شده اجرا هاي برنامه روستايي، هجامع تحوالت در آنان نقش همچنين، و روستايي زندگي
 زنانه برجست نقش به توجه بدون توسعه، هايساخت زير ايجاد و توسعه روند تسريع منظور

 و زنان ترويجي – آموزشي هايبرنامهه زمين در محدودي بسيار هايگذاري سرمايه و بوده
 .)1380 عمادي،( است گرفته انجام پشتيباني هايفعاليته كلي

 برخالف و حال اين با ،است اهميت داراي زنان براي ايويژه شكل به هامهارت هتوسع
 آنان آموزش در ايگسترده موانع روستايي، هايفعاليت ديگر و كشاورزي در زنان هعمد نقش
 و اجرايي مديريت تشويقي، هايفعاليت بيشتر، توليد در را هاآن كتمشار كه دارد وجود

 پژوهش نهايي نتايج اساس  بر كند.مي محدود شانجامعه توسعه در ترگسترده مشاركت
 مواردي آموزشي، هايبرنامه در مطالعه مورد روستايي زنان مشاركت موانع ترينمهم حاضر،
 اين در باشد.مي ساختاري و اقتصادي فرهنگي؛ -اجتماعي خانوادگي؛ -فردي عوامل شامل
 جامعه فرهنگي -اجتماعي عوامل در ريشه روستايي زنان مشاركت موانع ترينجدي ميان

 ميرك ؛1385 اردكاني، اميري ؛1383 صمدي،ه (مطالع از حاصل هاييافته دارد. روستايي
 كه اندواقعيت اينه ددهننشان نيز )1390 همكاران، و زن پاپ ؛1390 همكاران، و زاده

 لزوم بنابراين دارد. فرهنگي مشكالت در ريشه روستايي زنان مشاركت موانع ترينجدي
 در روستايي مردان حضور با هايينشست برگزاري طريق از روستايي جوامع در سازي فرهنگ
 هبرانر ارتباطي هايكانال از استفاده آموزشي، هايبرنامه در زنان مشاركت مزاياي راستايي

 هايفعاليت در زنان حضور جهت در غلط باورهاي اصالح جهت در روستا مذهبي و محلي
 گردد.مي پيشنهاد آموزشي

 ديگر از روستايي زنان فعاليت زياد حجم نفس، به اعتماد عدم سواد، سطح بودن پايين
 )1384( وثوقي است. آموزشي خدمات از مطالعه مورد روستايي زنان گيريبهره در مهم موانع

 سطح بودن پايين همچون عواملي خود مطالعات در نيز )1389( همكاران و زاده ميرك و
 و داريخانه امور به پرداختن و زنان حضور از مردان ممانعت نفس، به اعتماد عدم سواد،
 هارائ ،بنابراين ؛دانندمي روستايي زنان مشاركت مهم موانع جمله از را كودكان تربيت

 نگهداري خدمات و آموزي سواد هايكالس برگزاري نظير زيرساختي امكانات و هاپشتيباني
  گردد.مي پيشنهاد كودكان از

 مهم موانع ديگر از روستايي زنان واقعي نيازهاي با آموزشي هايبرنامه بودن نامتناسب
 نيز 1390 همكاران، و زن پاپ و پور، اسداهللا .باشدمي مطالعه مورد روستايي زنان مشاركت

                                                                                                                
1. Puncher 
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 كنندگان شركت واقعي نيازهاي با آموزشي هايدوره محتوي بين تناسب بر خود پژوهش در

 دارند. تأكيد
 ها،برنامه اثربخشي اُفت موجب آنان واقي نيازهاي به توجه بدون روستايي زنان آموزش

 ؛شودمي ملي هايسرمايه رفتن هدر و آموزشي هايدوره در شركت براي زنان رغبتيبي
 امري زنان واقعي نيازهاي به بردن پي جهت آموزشي دقيق سنجي نياز انجام ،اينبنابر

 در هاگام اولين از يكي نيز )،1385( اواليي ).1390 همكاران، و زرافشاني( است پذير اجتناب
   داند.مي آنان آموزشي نيازهاي كردن برطرف را روستايي زنان توانمندي افزايش
ه برنام يك اجراي و ريزي طرح براي اصلي بنيان تواندمي آموزشي دقيق سنجي نياز
 به معطوف بايد آموزشي سنجي نياز  انجام كه داشت توجه بايد اما باشد، اثربخش آموزشي
 اصالح را آن آموزشه وسيل به بتوان تا باشد مهارت و دانش در نارسايي و كمبود تشخيص

 . )1373 اجارگاه، فتحي( كرد
 امكانات فقدان و هاكالس برگزاري مكان و زمان بودن امناسبن ها،يافته اساس  بر

 آمد. شمار به آموزشي هايكالس در مطالعه مورد زنان حضور موانع ديگر از مناسب آموزشي
 دستي صنايعه زمين در ايحرفه و فني هايآموزش ارزشيابي در 1390 همكاران، و زن پاپ
 ؛اندداشته اشاره هاكالس برگزاري مكان و زمان بودن نامناسب به روستايي زنان براي

 و مشاركت با هاكالس برگزاري مكان و زمان ريزيبرنامه گردد مي پيشنهاد ،بنابراين
 كه ايگونه به امر اين در پذيري انعطاف و گيرد صورت آموزشيه برنام مخاطبان به هماهنگي

 باشند. نداشته هاكالس در شركت براي ايدغدغه تا باشد، منطق روستايي زنان نيازهاي با
 به دسترسي مشكالت مالي، منابع و امكانات كمبود داد نشان پژوهش از حاصل هاييافته

 منديبهره در زنان هايمحدوديت ديگر از محصوالت فروش و اوليه مواد خريد بازارهاي وام،
 جنبي هايفعاليت به توجه بنابراين باشد.مي خود براي شغلي هايفرصت ايجاد و هاآموزش از

 زنان دسترسي سهولت هايزمينه تأمين و زنان مالي هاينيازمندي به كمك زايي،اشتغال
 صندوق تشكيل راستا، اين در آموزشي. هايبرنامه كنار در بهره كم هايوام به روستايي
  گردد.مي پيشنهاد روستايي زنان هايتعاوني و خُرد اعتبارات

 زناني براي موانع از يكي است ممكن نيز آموزشي هايهزينه اينكه به توجه با همچنين
 براي خانواده پول از استفاده براي محدودي زني چانه قدرت و كم نقد پول اغلب كه باشد

 مهارتي آموزش آوردن دست به در روستايي زنان براي مالي موانع كاهش دارند، خود آموزش
  باشد. مؤثر آموزش اثربخشي در تواندمي

 جلب و مخاطب روستايي زنان و مربي بين دوستانه وه سوي دو ارتباط برقرار كه آنجا از
 بيشتري دقت با مربيان انتخاب شود،مي پيشنهاد است گيروقت و دشوار كار آنان اعتماد
 بيشتريه سابق داراي كه مربياني  يا و بومي مربيان از است بهتر زمينه اين در گيرد، صورت

 كاري شرايط در روستاها در مربيان به توجه با همچنين شود. استفاده دارند، روستا در
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 مربيان با برابر يا كمتري حقوق مقابل در و برندمي سر به شهري مربيان به نسبت تريسخت
 وضعيت ءارتقا و تسهيالته ارائ و شغلي هايهانگيز بهبود به نسبت كنند،مي دريافت شهري
 برقراري در كه موفق مربيان از تقدير و تشويق شود. اقدام نآنا ايحرفه انتظارات و كاري

 شود. واقع مؤثر تواندمي زمينه اين در اندبوده موفق روستايي زنان با ارتباط

  منابع
 نظام شمول ضرورتزن و ترويج و آموزش و تكنولوژي: ، )1374؛ (م محبوبي، .17

 ،3 سال توسعه و شاورزيك اقتصاده فصلنام ،روستايي زنان براي ترويجي آموزشي
 .239-251صص ،9 هشمار

اقتصادي زنان در  دهياري محور مشاركت اجتماعي و ،)1390؛ (م قهرودي، آخوندي
 ترويجي و آموزشي پژوهشي، ماهنامه .روستايي هراستاي دستيابي به توسع

 .3-6 صص ،33هشمار ششم، سال ها،دهياري

 و نشر :تهران ،روش تحقيق كيفي، )1389(؛ م صلصالي،؛ س پرويزي،؛ م باقري، حاج اديب
 .دوم چاپ بشري، تبليغ

، ها در بهبود موفقيت زنان در فرآيند توسعهنقش تعاوني، )1384؛ (حسين آگهي،
 .51-64 صص يزد، دانشگاه يزد: توسعه. و اشتغال تعاون، كنفرانس مقاالت مجموعه

تعيين نيازهاي  ستايي وشناسايي مشاغل درآمدزا براي زنان رو، )1385؛ (ف آقا، آل
 .147-169 ص  ،11هشمار زنان، پژوهش ،مهارت هاي متناسب با آن آموزشي و

 .هاي ترويجيموانع مشاركت زنان روستايي در برنامه، )1385؛ (محمد اردكاني، اميري
 .27-43 صص ،272هشمار ،26سال جهاد، ماهنامه

و جامعه روستايي تحليل جنسيتي مشاركت در كشاورزي  ،)1385؛ (س اواليي،
 دانشكده ،روستايي توسعه ارشد كارشناسي نامه پايان ،شهرستان كرمانشاه

 كرمانشاه. رازي دانشگاه كشاورزي،
اي زنان هاي فني و حرفهزشيابي آموزشار، )1390؛ (ع سليماني،؛ خ خالدي،؛ ع زن، پاپ

 ،3هرامش ،2سال زنان، شناسي جامعه فصلننامه ،روستايي در زمينه صنايع دستي
 .21-37صص

 هدور فرزانه، فصلنامه، روستايي توسعة در زنان جايگاه و نقش ،)1373؛ (ش قدم، ثابت
 .3و 2ه شمار .،1
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 .257هشمار جهاد،ه ماهنام، روستاييه توسع و زنان، )1382؛ (م جمشيدي،

 علوم ماهنامه، تحليلي بر نقش زن در توسعه با تاْكيد بر اشتغال ،)1379؛ (ا راد، راود
 .3-27صص ،15ه شمار ،1379تابستان و بهار اجتماعي،

 .تهران دانشگاه :تهران ،روستايي هتوسع و ترويج ،)1381؛ (ا شهبازي،
 جهاد، مجله فائو، سازمان، كشاورزي هنقش زنان در توسع ،)1378؛ (ح، غ نسب، صالح

 .3شماره
 ،1هدور زنان پژوهش فصلنامه  ،روستايي زنان وقت صرف نحوه  )،1382؛ (ش صالحين،

  .31ص ،7 هشمار ،3 سال
، تسريع روند توسعه روستايي از طريق اولويت بخشي به زنان، )1380؛ (ح، م عمادي،

 مركز جمهوري، رياست نهاد تهران: اجتماعي، و سياسي مشاركت و زن مقاالت مجموعه
 .19-23صص زنان، مشاركت امور

هاي اري، حفاظت و احياء عرصهبرد نقش زنان روستايي در بهره، )1387؛ (م غنيان،
 .119-135صص ،1هشمار ،2ه دور زنان، پژوهش ،طبيعي بياباني

 توسعه فرآيند در روستايي زنان نقش گرفتن ناديده علل بررسي ،)1378؛ (آ زاده،قلي
-42صص ،27 سال توسعه و كشاورزي اقتصاد فصلنامه ،توسعه حال در كشورهاي

31. 
 تهران: يوسفيان. جواد ترجمه  ،توسعه و جنسيت ،)1375؛ (ر ملروزاريو، و؛ ا توريس، ليس

 بانو. انتشارات
 در مردمي مشاركت جلب هاي راه بررسي ملي طرح ،)1377؛ (ع تبريزي، محسني

 هدانشكد تهران: ،گرمسار منطقة روستاهاي در هاي توسعه پايداركشاورزي برنامه
 .اجتماعي تحقيقات و مطالعات همؤسس اجتماعي، علوم

واكاوي موانع مشاركت زنان ، )1389؛ (ع شمس،؛ و آبادي، علي؛ ا ع. زاده، يركم
-165صص ،13 سال توسعه، و روستا فصلنامه ،هاي آموزشيروستايي در برنامه

147. 
شناختي در زمينه مشاركت  پژوهشي جامعه، )1384؛ (ا آقابين، يوسفي و؛ م وثوقي،

 علوم نامه فصل دو ميانه. انشهرست اغكند روستاي اجتماعي زنان روستايي،
 .195-224 صص ،25هشمار ،16سال اجتماعي،
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 نگاه از كارآفريني و اشتغال در زنان منزلت و جايگاه
 دستاوردها و رويكردها اسالمي: انقالب هاي ارزش

 1رنجبر امين فاطمه

 چكيده
 زيست فضاي به غربي هاي آموزه انتقال و ايران بر پهلوي مدرن شبه حاكميت

 بلكه نكرد، فراهم را ايراني زنان نظر مطلوب تنها نه ايراني، زنان شخصي و جمعي
 فضا اين در زنان گونه بدين. گرديد باعث نيز را قشر اين بيشتر انحطاط هزمين

 كرامت احياي راستاي در امام حضرت اقدامات از شدند  ميسردرگ نوعي گرفتار
 صحنه به براي ديني بزرگ مرجع يك مقام در بزرگوار آن تالش زن انساني

 ساخته خود گاه هاي محروميت و اي خرافه بندهاي و قيد از رهايي و زنان كشاندن
 ايراني زن از صحبت نيز انقالب معظم رهبر پيام در و است بوده جامعه و زنان

 و  بينانه واقع ديد از گرايي آرمان سمت به زنان حركت و شود مي ثاني معلم عنوان به
 حركت پيشگامان را زنان معظم رهبري. است گرفته نشئت اسالم كامل و جامع

 از يك  هيچ در مرد و زن بين تفاوتي هم ما  مي اسال تفكر و دانند مي انسان معنوي
 شده لحاظ مرد و زن طبيعي تفاوت  مي اسال تفكر در. نيست قائل انساني هاي ارزش

 ديگر از كه چرا بودن؛ مرد از برگرداني نه است بودن كامل زن در ،زن ارزش و
 محسوب انسان تا شوند مرد بايد آنها كه است اين زنان عليه مدرن ستم هاي جلوه
 و كسب و اشتغال جايگاه در ملي و ديني يها ارزش به پايبند زنان حضور .شوند

 بروز و ظهور و ايراني مسلمان بانوي  الگوي بهتر هرچه معرفي به تواند مي  كار
 بر سعي مقاله اين در. شود منجر خطير جايگاه اين در عظيم قشر اين استعدادهاي

 ويژه به  مي اسال انقالب انديشمندان نظرات و ءآرا بازكاوي با كه است بوده اين
 به ،)العالي ظله مد( اي خامنه امام حضرت و) ره( خميني امام حضرت منويات
 اسالمي؛ انقالب يها ارزش نگاه از كار و كسب در زنان منزلت و جايگاه تبيين

 .شود تشريح آن دستاوردها و رويكردها و پرداخته
 

 .اشتغال زنان، جايگاه رهبري، امام، انقالب، يها ارزش: يواژگان كليد
 

                                                                                                                
                                                          Email: f.aminranjbar@yahoo.com بازرگاني، مديريت ارشد كارشناسي.  1
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  مقدمه
 پايدار و جانبه همه توسعه اهداف پيشبرد در مؤثر عوامل از يكي عنوان به انساني هسرماي

 در موجود انساني هسرماي از  ميني و جامعه افراد از  ميني عنوان به زنان شود مي محسوب
 اقتدار از  ميني حتي زنان وجود اين با هستند؛ مطرح توسعه هدف و موضوع عنوان به كشور
 به زن مدير شماري انگشت تعداد موفق يها شركت مديران ميان از. نيستند دارا را مردان
 با منزل، داخل در چند هر شرايطي هر در كه شوند تشويق بايد ما زنان. خورد مي  چشم

 قدرت و دهند گسترش را خود ديد افق جهاني، و ملي مسائل به توجه و تحقيق مطالعه،
 همواره تاريخي ديدگاه از. نمايند تقويت وجودشان در را اجتماعي سياسي، رخدادهاي تحليل

 هايي پست و دهند انجام تكراري كارهاي اند بوده ناگزير كه اند گرفته قرار هايي پست در زنان
 صفي مديران دستيار عنوان به و ستادي هاي پست در آنها اغلب. كنند احراز پايين سطوح در

 بنابراين. داشتند برعهده را صفي مديران يها مسئوليت ندرت به و اند كرده وظيفه انجام
 مشاغل در عمدتاً زنان كه آنجايي از. اند بوده ها سازمان صفي وظايف درگير كمتر زن مديران
 كسب چنداني قدرت ها سازمان در توانند نمي رو اين از باشند، مي كار به مشغول ستادي
 اينكه ويژه به. ندارند چنداني نفوذ و دخالت نيز سازماني يها گيري تصميم در بنابراين نمايند؛

 به تصميمات صورت اين در آوريم، نظر در گيري تصميم يها سيستم عنوان به را ها سازمان اگر
 بر دنيا سر سرتا در كه ييها تالش  تمامي وجود با. است سازماني نيروهاي از ائتالفي صورت
 ولي گرفته صورت زنان و مردان ميان اجتماعي يها نابرابري رفع و مساوي شرايط كسب

 و بيست قرن در زن. دارد ادامه همچنان... و خشونت نابرابري، مانند اموري در زنان مشكالت
 از و ندارد مطلوبي جايگاه دوم جنس عنوان به مردان از بسياري نگاه و ذهن در هم هنوز يكم

 حق رأي، حق از هنوز زنان دنيا كشورهاي از برخي در. باشد مي محروم حقوق از بسياري
 .)1388 زاده، شيعه( محرومند اجتماعي ساده يها فعاليت و رانندگي

 غرب و اسالم مكاتب ديدگاه از زن جايگاه
. پذيرد مي  دوران اين حقوق كامل تشابه بلكه ندارد مشكلي مرد و زن حقوق تساوي با اسالم

 براي مساوي و برابر حقوق توان نمي خلقت، در مرد و زن رواني و فيزيكي تفاوت به توجه با
 بدني نيروي لحاظ از چه مرد و زن يها قابليت و ها توانايي به بسته كه چرا گرفت نظر در آنان

 در را زن حق اسالم .است شده تعريف آنان براي  وظايفي و حقوق رواني لحاظ از چه و
 و آسمان در زن خلقت و حقيقت هفلسف. شود مي  محقق صحيح تربيت با كه نهاده وجودش
 واال بسيار را انساني حيات در زن مقام اسالم. است ذاتش به مربوط زن فطرت. است ملكوت
 و ارزش اسالم هانداز به مكتبي هيچ. است انسان حقوق طرفدار اسالم« .كند مي معرفي
 اسالم معرفي و تعريف در هميشه كه  مي اسال اصول از يكي. داند نمي واال را انسان كرامت
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 انساني نأش كه وجوهي تمام اسالم، نگاه در .»است انسان تكريم اصل است، شده مطرح
 نتيجه آن نشدن بالفعل و است مردان از بيشتر زنان در نمايد مي  متمايز حيوانات از را انسان
 دارد وجود غرب و اسالم ميان مورد اين در كه تفاوتي ).منبع همان( است صحيح تربيت عدم
 براي جامعه و كار محيط در سياسي و تبليغاتي هوسيل يك عنوان به زن به غرب كه است اين

 زنان، انساني كرامت حفظ با ايران اسالمي كشور و اسالم ولي. نگرد مي بيشتر منافع كسب
 آنان به است آنان بيروني و دروني روحيات و شرايط با متناسب كه را كارهايي خواهد مي

 ).1385 محمدي،( ارزشي تبعيض يك نه است منطقي تقسيم يك كار اين نام كه كند واگذار
 شرايط مورد در اساسي هنكت چهار به اسالم در اسالم؛ در زنان به كار واگذاري شرايط

 از است عبارت كه است شده اشاره زنان اشتغال
 جامعه در پيامدهايي چه كه كرد دقت بايد زنان به شغل واگذاري در: جامعه مصلحت �
 كمك پيشرفت سوي به جامعه حركت به و دارد مفيدي و مثبت تأثير ياآ. داشت خواهد

 جامعه در اخالقي تزلزل و ركود موجب و داشت خواهد مخربي و منفي تأثير يا و كند مي
 .شد خواهد
 با بسيار اسالمي جامعه در خانواده استواري و قداست كه آنجا از: خانواده مصلحت �
 نيز خانه از خارج در مادران و زنان اشتغال كرد، پاسداري آن از بايد و باشد مي مهم و ارزش

 چنين اگر كه گردد، خانواده تزلزل باعث اينكه نه گيرد قرار اصل اين تحقق راستاي در بايد
 .است روه ب رو اشكال با زن اشتغال شود،
 توجه نيز او شخصي مصالح به بايد زنان به شغل واگذاري در: فردي مسائل و شرايط �

 رشد شغل اين با يا خير؟ يا دارد را  آن انجام توانايي شغل اين انتخاب با زن ياآ كه شود
 سازگار او هاي قابليت و ها توانمندي با شغل اين ياآ و. شود مي ماندگي عقب دچار يا يابد مي

 خير؟ يا است
 به بايد افراد به كار واگذاري در: زن و مرد به كار واگذاري در ها اولويت كردن لحاظ �

 كه مرد يا است تر متناسب زن ياآ كه شود توجه افراد يها توانايي و امكانات و كاري راندمان
 و پرورش و آموزش در معلمي قبيل از ها شغل از برخي در دارد ها شغل شرايط به بستگي اين

 ها شغل از ديگر برخي در و كند مي عمل مرد از تر مناسب زن بهداشت، بخش در پرستاري يا
 زنان از تر متناسب مردها قبيل، اين از و ساختماني كار آهنگري، مكانيكي، باربري، مانند نيز

 گوناگون مشاغل در افراد بيكاري به توجه مورد اين در ديگر هنكت البته. دهند مي نشان
 .داشت خواهد دنبال به را بيشتري ضررهاي افراد از گروه كدام بيكاري كه باشد، مي

 قرار قانون حمايت در يكسان مرد، و زن از اعم ملت افراد ههم: اساسي قانون 20 اصل
 اسالم موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق ههم از و دارند

 .برخوردارند
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 و اسالم مخالف و است مايل بدان كه را شغلي دارد حق كس هر: اساسي قانون 28 اصل
 به جامعه نياز رعايت با است موظف دولت. برگزيند نيست، ديگران حقوق و عمومي مصالح
 مشاغل احراز براي را مساوي شرايط و كار به اشتغال امكان افراد همه براي گوناگون مشاغل

 .)1385 محمدي،( نمايد ايجاد

 اسالم در انساني هتوسع مفهوم
 آن و الهي اديان هساي در تنها باشد انسان تكامل كمي، رشد جاي به آن محور كه اي توسعه

 و نازل مراحل كيفي، و كمي رشد. است پذير امكان است اجتماعي احكام داراي كه ديني هم
 در آمدي كار قدرت بردن باال معناي، به توسعه. است مقدم آن بر توسعه به نسبت ابتدايي
 تواند نمي ،بنابراين ؛است) جانبه همه انسجام( »اجتماعي انسجام ارتقاء و افزايش« يا  اجتماع

 تمام وقتي حقيقت در. باشد آن فاقد ديگر بخش و داشته حضور جامعه از بخش يك در
 و ثيرأت نسبت شدت ظرفيت، افزايش موجب كند، تغيير موضوع يك اوصاف و خصوصيات

 مكنون،( هستيم سازماني هتوسع شاهد صورت اين در ؛شود مي موضوع آن جهت تغيير
 تحقير او نفس و شود دار خدشه جامعه، در زن شخصيت و احترام نبايد اسالم نظر از ).1389

 و كرامت با نبايد) شغل( كار اين: فرمايند مي باره اين در اسالمي انقالب حكيم رهبر. شود
 تواضع به وادار را او و كنند تذليل را زن نبايد. باشد داشته منافات زن انساني و معنوي ارزش

 زن! نامحرم مردان مقابل در زنان از مگر است، مذموم ها انسان ههم از تكبر. نمايند خضوع و
 را اين اسالم. است زن در ؛ ”بِالقَولِ تَخضَعنَ فَال. “باشد متكبر نامحرم، مرد مقابل در بايد
 ).89 وليان،( است مسلمان زن الگوي اين و خواهد مي

 زنان اشتغال مورد در اسالم يكل ديدگاه
 كار معناي به زنان اشتغال كه يابيم مي در تاريخي و روايي منابع و كريم قرآن به نگاهي با

 مفروض واقعيت، يك عنوان به بلكه ندارد، اسالم در ممنوعيتي هيچ خود خودي به درآمدزا
 در) السالم عليهم( معصوم امامان و اكرم پيامبر زمان در مسلمان زنان. است شده گرفته

 بافندگي، ريسندگي، دستي، صنايع خرمافروشي، تجارت، همچون گوناگوني مشاغل
 مواد توليد عطرفروشي، چوپاني، امالك، اجاره حضانت، پرستاري، خانگي، خدمات آرايشگري،

 مشاغل استثناي به و اند پرداخته مي فعاليت به درآمدزا كار عنوان به... و خوشبوكننده
 زنان اشتغال با مخالفتي هيچ گناه، مجالس در آوازخواني و گري روسپي مثل فسادانگيزي

 متون در زنان اشتغال به نسبت نيز خاصي تشويق يا توصيه هرچند است، نگرفته صورت
 دانست، آن جواز را اسالم در زن اشتغال اولي حكم توان مي پس. شود نمي مشاهده ديني
 عنوان به استحباب يا كراهت مثل ديگري احكام است ممكن خاصي قيود مالحظه با گرچه
 اين توان مي زنان اشتغال كراهت وجه توضيح در ).1388 نجفي،( شود ثابت آن براي ثانوي
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 صدر جامعه در كه جنسيتي كار تقسيم الگوي با اسالم كه كرد گوشزد را تاريخي واقعيت

 دين يها اولويت يا الزامي احكام گفت توان مي بلكه است، نكرده مخالفتي بوده، حاكم اسالم
 و كرده واجب شوهر بر را زن هنفق اسالم سو، يك از. اند داشته مؤثري نقش الگو اين تثبيت در

 اسالم اهتمام ديگر، سوي از. است كرده معاف خانواده برابر در اقتصادي مسئوليت از را زنان
 هزمين زنان، مادري همسري نقش بر تأكيد و جامعه سطح در جنسي اختالط كاهش به

 عمدتاً زنان كه صورت اين به است، كرده فراهم جنسيتي كار تقسيم براي را مناسب فرهنگي
 به را خانه از بيرون مشاغل مردان و شده داده سوق خانه داري به مربوط يها فعاليت سوي به

 اسالم است اين شد، يادآور توان مي اسالم رويكرد اين براي كه توجيهي. اند گرفته عهده
 نقش ايفاي ويژه به تر مهم مصالح به كه فرضي در بلكه خود، خودي به نه را زنان اشتغال
 شمرده ناپسند برساند، آسيب جامعه اخالقي سالمت و پاكدامني حفظ و همسري و مادري

 صراحت به زنان مالكيت حق مورد در متعدد آيات در ديگر، سوي از ).1384 قاضيان،( است
 در كريم قرآن. است داده هشدار حق اين شدن پايمال به نسبت و آمده ميان به سخن

 و شناخته رسميت به را زنان مالكيت شده، شناخته حقوقي يها نظام از بسياري با مخالفت
 چه آن از زنان براى و است اى بهره اند، كرده كسب چه آن از مردان براى« كه نموده اعالم
 مالك آوردند، دست به چيزى اگر مردان كه گونه همان يعنى »است اى بهره اند، كرده كسب

 بر افزون بيان، اين« ،بود خواهند آن مالك آورند، دست به مالى اگر نيز زنان شوند، مى آن
 اثبات مردان همانند را آنان براى كار هاجاز و اشتغال جواز زنان، براى  مالكيت حق پذيرش

 شده گرفته مفروض درآمد تحصيل يعنى اكتساب بودن حالل كريمه، آيه اين در زيرا كند؛ مى
 ملك را مهريه همچنين »است شده نظر اظهار آن، از حاصل درآمد مالكيت پيرامون سپس و

 است، دانسته زن رضايت به مشروط را آن از شوهر استفاده جواز و كرده معرفي زن شخصي
 اگر پس بپردازيد، آنها به خاطر طيب و رضايت كمال در را زنان مهر و: «مي فرمايد كه آنجا

 را شما آن كه شويد برخوردار بخشيدند شما به خشنودى و رضا روى از را خود مهر از چيزى
 ).1375 ريا بي( »بود خواهد گوارا و حالل

 اسالمي انقالب از بعد و قبل زن جايگاه
 حركت با هماهنگي در ويژه هب اسالمي انقالب راهبري و پيشگامي در مسلمان زنان نقش

 اساسي نقش جامعه اجتماعي فرهنگي، تحوالت و انقالب گيري شكل جريان در مردان
 مدني و اساسي قوانين در تكاليفي و حقوق از 57 سال انقالب در زنان. است شده برشمرده
 و فردي شخصيت جايگاه شك بدون. است ديني هاي آموزه از برگرفته كه اند شده برخوردار
 نظام هر. برشمرد يكسان توان نمي را اسالمي انقالب از بعد و قبل ايران در زنان اجتماعي

 و نگاه با زن به نگاه. است قائل آنها براي منزلتي و دارد انسان به راجع كلي ديدگاهي فكري
 نظام كلي همقايس يك در كه داشته مستقيمي ارتباط دارد انسان به اسالم مكتب كه تفسيري
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 نظام در زيرا نيست مقايسه قابل زنان وضعيت و انقالب پيروزي از بعد شاهنشاهي
 زنان به غربي فرهنگ كه تفسيري و بودند غرب فرهنگي نظام در محو زنان شاهنشاهي،

 گيري شكل از پس غرب فرهنگ در. كرد مي تبعيت ديدگاه آن از نيز شاهنشاهي نظام داشت،
 شناخت براساس كردند پيدا جامعه به افراد كه نگاهي نهايت در و افراطي گرايي تجربه هدور

 و مادي هجنب فقط كه انسان و جهان از ديدگاه نوع اين شك بدون كه بود غيرمادي حقايق
 غربي نگاه در. ماند نمي انسان رفتار و خدا شناخت براي تفسيري گونه هيچ جاي دارد ظاهري

 جز زندگي. كند مي حركت سو آن به كند نمي پيدا را خود حقيقي فراروي انسان چون
 بحران دليل همين به و ندارد ديگري معني افراد براي هدف بي و بيهوده اي بازيچه و سرگرمي

 همان اين و. آيد مي وجود به جامعه يك افراد بين در عاطفي روابط پاشيدگي هم از و هويت
 و ها نگرش اسالمي انقالب پيروزي از بعد كه صورتي در شود مي عنوان مدرن جاهليت نظام

 و كنند نمي فكر خود مقطعي سود به فقط كه دريافتند آنها و كرد پيدا تغيير زنان معيارهاي
 دريابند توانستند زنان و دادند قرار ديگران با خود اجتماعي تعامالت و حيات مبناي را اين

 كمال، مسير اين در نهادن قدم با و است قائل آنها براي منزلتي و جايگاه چه اسالم و قرآن
 تقريباً دهد مي نشان آمارها كنوني، هجامع در. كردند پيدا را شان اصلي هويت و خود شأن آنها
 به را قبولي آمار بيشترين دانشگاهي و علمي مراكز در و هستند باسواد زنان از درصد 80

 چشمگيري رشد دوران اين در زنان عمومي مشاركت همچنين. دهند مي اختصاص خود
 و انساني مقام بازيافتن زنان براي اسالمي انقالب دستاوردهاي از ديگر يكي و است داشته
 را جامعه زنان حيات از ارزشمندي نماد و ارزشي جديد هشيو اسالمي انقالب و آنهاست شأن
 چنانچه كردند پيدا را خود معنوي شأن و منزلت زنان اسالمي انقالب پيروزي در. داد ارائه

 انقالب از بعد هاي دهه در زنان فعاليت رشد آهنگ كه هستيم آن شاهد جامعه در امروز
 حضور و عالي تحصيالت همچنين. است كرده پيدا افزايش بسيار گذشته به نسبت اسالمي

 مطالعاتي، هاي فرصت ايجاد. است مشاهده قابل اقتصادي و اجتماعي هاي فعاليت در آنها
 و دانشگاهي هاي تئهي در آنها فعال حضور پژوهشي، هاي عرصه در زنان براي تحقيقاتي

  در اشتغال
 زمينه آنها بالقوه هاي فرصت تا شد باعث اسالمي انقالب پيروزي با اخالقي امن فضاي

 ).1390 نام، بدون( كند پيدا شكوفايي و ظهور

 جامعه در زن جايگاه
 جامعه جانبه همه هتوسع و پويايي در مؤثري عامل اقتصادي و  ميعل شكوفايي شك بدون
 نقش توانند مي  ،بنابراين ؛دهند مي  تشكيل را جامعه جمعيت از ميني زنان كه آنجا از و است

 را حقيقت اين بايد گذشته آن از. باشند داشته آن اقتصادي و  ميعل شكوفايي در مؤثري
 شكوفايي و رشد براي را جامعه مناسب شرايط تنها نه زنان حجابي بي و ابتذال كه پذيرفت
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 جويي علم هروحي تضعيف در سزايي هب تأثير بلكه زد؛ خواهد هم بر مردان اقتصادي و  ميعل

 و بيشتر خودنمايي براي روز هر كه زني. داشت خواهد آنان مالي منابع رفتن هدر و زنان خود
 و علم فراگيري به عالقه تنها نه ديگر كند، مي  هزينه هنگفتي مبالغ جديد مدهاي از استفاده
 حاجيلري،( ماند نخواهد باقي او براي زماني و وقت بلكه ندارد، خود معلومات سطح باالبردن

 و شود مي كاسته او اجتماعي رشد از شود، محروم اجتماعي نقش ايفاي از زن اگر). 90
 اي يافته رشد هجامع ماًمسل. باشند محروم اجتماعي و فكري رشد از آن زنان كه اي جامعه

 يها فرهنگ و ها تربيت با كه شود مي تشكيل ييها انسان آحاد از جامعه زيرا بود، نخواهد
 نسبت برخى ).1392 افخمي،( گردند مي اجتماع وارد و گيرند مي شكل ها خانواده از متفاوتي

 در را زن هاى ليتئومس تمامي كه كسانى. اند رفته اشتباه به را ،راه زن عمومي نقش به
 ساير در انحراف اين البته. پذيرند نمي را او عمومي نقش. كنند مي خالصه »بودن مادر«نقش
 فعاليت تمامي مردم از گروهى گاه كه چنان است نمودار خوبى به نيز اجتماعى ىها جنبه
 گيرند مي فاصله بسيار هود اجتماعى وظايف از و كنند مي متمركز. زمينه يك در تنها را خود

 علماء گويند مي برخى كه شاهديم نيز امروز چنانكه دارد ديرينه اى سابقه مشكل اين والبته
 دينى مسائل در تنها آنها وظيفه كه چرا. كنند دخالت سياسى مسائل در نبايد دينى بزرگ

 اما است دينى مسائل بررسى و تحقيق دين علماء هوظيف كه است درست !شود مي خالصه
 آنان نقش اگر! شود؟ فراموش تواند مي چگونه سياسى، هاى گيري جهت در آنها انسانى رسالت

 ميان از اجتماعى زندگى در آنها انسانى ىها جنبه ترديد بى شود خالصه جنبه يك در تنها
 سؤال زير او انسانى نقش كنيم خالصه نيز را زن وظايف همحدود اگر ترتيب همين به رود مي

 ،اين بنابر شماريم نمي كوچك را اجتماعى زندگى در او انسانى نقش هرگز ما اما رفت خواهد
 داد و عدل برپايى به مردم تمامي اديان ساير همانند اسالمي ديدگاه در كه ايم عقيدهاين  بر
 زمينه اين در بايد خود توان حد در مردم ميتما كه است معنا بدين اين و اند شده خوانده فرا

 و فرهنگي سياسي، اجتماعي، هاي عرصه در زنان ثيرگذارأت و فعاالنه حضور .كنند تالش
 زنان چشمگير حضور از بخشي نمايانگر اجتماعي، هاي آگاهي و سواد سطح ارتقاي و اقتصادي

 به دختران افزون روز اقبال زنان، بين در تخصص و دانش هتوسع .است اجتماع هعرص در
 ظرفيت درصد 60 از بيش حاضر حال در كه طوري به - حوزوي و تكميلي عالي، تحصيالت

  مي اسال  جامعه در زنان حضور از بخشي نيز -دهند مي تشكيل زنان و دختران را ها دانشگاه
 اهتمام نشانگر فناوري و  ميعل هاي عرصه در زنان چشمگير ابتكارات و ها خالقيت بروز .است
 شكوفايي و رشد براي مناسب هاي فرصت ايجاد جهت در  مي اسال جمهوري مقدس نظام  ويژه

 و آگاه توانمند، نسلي تربيت و خانواده بنيان تحكيم در زن ثرؤم نقش. است زنان استعداد
 توانمند زنان را موفق مردان ترديد بي و كند كتمان تواند نمي كس هيچ را كشور براي مفيد

 و اصول حفظ با همراه كه صورتي در مختلف هاي عرصه در زنان حضور .كنند مي پشتيباني
 با .است الزم نيز كشور هتوسع و پيشرفت براي بلكه ندارد مشكلي تنها نه باشد شئونات
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 چگونگي شناسي آسيب و بازنگري كه هستيم اين نيازمند  مي اسال انقالب از سال 32 گذشت
 رفع حضور اين ضعف نقاط ترتيب اين به تا دهيم انجام را مختلف هاي عرصه در زنان حضور

 منطق با همراه مختلف هاي عرصه در زنان حضور بايد .گردد تقويت آن قوت نقاط و شود
 كم با زنان كه ندارد ضرورتي هيچ و است مردان  هعهد بر خانواده معاش مينأت زيرا باشد،

 زنان واقعي جايگاه ديني، هاي آموزه .بگيرند را مردان جاي خانواده، در خود وظايف به توجهي
 تربيت منزل، امور در زنان هاي توانايي به توجه با كه دانيم مي همه و كرده مشخص را

 بازنگري .است قياس قابل غير مرد با او منزلت و جايگاه خانواده، عاطفي سرپرستي و فرزندان
 و عاليق و ها توانمندي جسمي، روحي، شرايط به توجه با زنان فعاليت در شناسي آسيب و

 ).1392 بهرامي،( است مي الزا زنان ساليق

 ايران در زنان وضعيت
 بر مبني جامعه فرهنگي پذيرش با و مرور به ايران، در شدن رايگان از بعد زنان تحصيالت

 1358 - 1357 تحصيلي سال در. است داشته رشد به رو روندي همواره دختران، تحصيل
 دادند، مي تشكيل زنان را آنان درصد 30/8 كه بوده نفر 175675 كشور دانشجويان شمار
 اسالمي آزاد دانشگاه و دولتي عالي آموزش سساتؤم و ها دانشگاه دانشجويان مجموع شمار

 بود، درصد 38/5 ميان اين در زنان سهم كه گرديد بالغ نفر 1192538 به 76 - 75 سال در
 درصد 47/3 كه رسيد 1577000 به دانشجويان كل شمار ،1379 - 1380تحصيلي سال در

 كشور كل در نفر 4117208 به تعداد اين ،1390 سال در دادند؛ مي تشكيل زنان را آنان
 جانبه همه هتوسع و پويايي در مؤثري عامل اقتصادي و  ميعل شكوفايي شك بدون. رسيد
 توانند مي  ،بنابراين ؛دهند مي  تشكيل را جامعه جمعيت از ميني زنان كه آنجا از و است جامعه
 از زن اگر). 90 حاجيلري،( باشند داشته آن اقتصادي و  ميعل شكوفايي در مؤثري نقش
 آن زنان كه اي جامعه و شود مي كاسته او اجتماعي رشد از شود، محروم اجتماعي نقش ايفاي

 از جامعه زيرا بود، نخواهد اي يافته رشد هجامع ماًمسل. باشند محروم اجتماعي و فكري رشد از
 شكل ها خانواده از متفاوتي يها فرهنگ و ها تربيت با كه شود مي تشكيل ييها انسان آحاد
 را راه زن عمومي نقش به نسبت برخى ).1392 افخمي،( گردند مي اجتماع وارد و گيرند مي
 خالصه »بودن مادر«نقش در را زن هاى ليتئومس تمامي كه كسانى. اند رفته اشتباه به

 به نيز اجتماعى ىها جنبه ساير در انحراف اين البته. پذيرند نمي را او عمومي نقش. كنند مي
 ،زمينه يك در تنها را خود فعاليت تمامي مردم از گروهى گاه كه چنان است نمودار خوبى

 مشكل اين البته و گيرند مي فاصله بسيار ودخ اجتماعى وظايف از و كنند مي متمركز
 در نبايد دينى بزرگ علماء ميگويند برخى كه شاهديم نيز امروز چنانكه دارد ديرينه اى سابقه
 !شود مي خالصه دينى مسائل در تنها آنها وظيفه كه چرا. كنند دخالت. سياسى مسائل
 آنها انسانى رسالت اما است دينى مسائل بررسى و تحقيق دين علماء وظيفه كه است درست
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 جنبه يك در تنها آنان نقش اگر! شود؟ فراموش تواند مي چگونه ، سياسى هاى گيري جهت در

 همين به رود مي ميان از اجتماعى زندگى در آنها انسانى ىها جنبه ترديد بى شود خالصه
 اما رفت خواهد سؤال زير او انسانى نقش كنيم خالصه نيز را زن وظايف همحدود اگر ترتيب

 كه ايم عقيده بر بنابراين شماريم نمي كوچك را اجتماعى زندگى در او انسانى نقش هرگز ما
 و اند شده خوانده فرا داد و عدل برپايى به مردم تمامي اديان ساير همانند اسالمي ديدگاه در

 حضور .كنند تالش زمينه اين در بايد خود توان حد در مردم ميتما كه است معنا بدين اين
 سطح ءارتقا و اقتصادي و فرهنگي سياسي، اجتماعي، هاي عرصه در زنان ثيرگذارأت و فعاالنه
 .است اجتماع هعرص در زنان چشمگير حضور از بخشي نمايانگر اجتماعي، هاي آگاهي و سواد
 و تكميلي عالي، تحصيالت به دختران افزون روز اقبال زنان، بين در تخصص و دانش هتوسع

 زنان و دختران را ها دانشگاه ظرفيت درصد 60 از بيش حاضر حال در كه به طوري حوزوي
 ابتكارات و ها خالقيت بروز .است مي اسال  جامعه در زنان حضور از بخشي نيز دهند مي تشكيل

 جمهوري مقدس نظام  ويژه اهتمام نشانگر فناوري و  ميعل هاي عرصه در زنان چشمگير
 نقش. است زنان استعداد شكوفايي و رشد براي مناسب هاي فرصت ايجاد جهت در  مي اسال

 هيچ را كشور براي مفيد و آگاه توانمند، نسلي تربيت و خانواده بنيان تحكيم در زن ثرؤم
 حضور .كنند مي پشتيباني توانمند زنان را موفق مردان ترديد بي و كند كتمان تواند نمي كس
 مشكلي تنها نه باشد شئونات و اصول حفظ با همراه كه صورتي در مختلف هاي عرصه در زنان
 مي اسال انقالب از سال 32 گذشت با .است الزم نيز كشور توسعه و پيشرفت براي بلكه ندارد

 مختلف هاي عرصه در زنان حضور چگونگي شناسي آسيب و بازنگري كه هستيم اين نيازمند 
 تقويت آن قوت نقاط و شود رفع حضور اين ضعف نقاط ترتيب اين به تا دهيم انجام را

 منبع). همان( باشد منطق با همراه مختلف هاي عرصه در زنان حضور بايد.گردد

  كشور توسعه در آن نقش و زنان اشتغال
 و اهميت ميزان كشور، يك يافتگي توسعه هدرج سنجش جهت معيارها ترين مهم از يكي

 زنان سوي به بيشتر جهان، نگاه اكنون. باشند مي دارا كشور آن در زنان كه است اعتباري
 و اقتصادي هتوسع يندآفر تسريع اجتماعي، هتوسع تحقق براي امروز، زيرا است شده معطوف
 شود، نگريسته سازنده و فعال نيروي عنوان به زن به چه چنان اجتماعي، عدالت شدن محقق
 خواهد جامعه آن انساني نيروي كيفي و يكم افزايش و توسعه روند در بسياري تأثير قطعاً

 از و داشته بستگي اقتصادي و اجتماعي هتوسع هدف با مستقيماً توسعه، در زنان نقش. داشت
 صدد در نوشتار اين. گردد مي محسوب بنيادي عاملي انساني، جوامع همه تحول در رو اين

 ميان هرابط چگونگي به توسعه، هزمين در مختصر اقتصادي تحليل يك انجام ضمن است،
 فعال نيروي از نيمي عنوان به آنان مشاركت گذاري تأثير و يافتگي توسعه با زنان موقعيت

 اين به توجه با. بپردازد اجتماعي عدالت و توسعه تحقق براي اقتصادي، هاي فعاليت در جامعه
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 شده انجام كار ساعات سوم دو و دهند مي تشكيل زنان را جهان جمعيت كل از نيمي كه 

 و اموال مالكيت صدم يك فقط و جهان درآمد دهم يك تنها پذيرد، مي صورت زنان توسط
 تمامي در زنان براي نابرابري وجود بنابراين. است يافته اختصاص زنان به جهان هاي دارايي
 اين به اخير سال چند در جهاني هاي سازمان از برخي در كه دارد وجود بيش و كم جوامع
 يها سازمان اجتماعي و اقتصادي كالن و خرد هاي ريزي برنامه در و شده توجه بيشتر مسئله

 و تجزيه مورد در متعددي مطالعات گذشته، سال چند در .است گرفته قرار جهاني مختلف
 فعاليت بازدارنده عوامل و آنان اشتغال ميزان ملي، اي، منطقه سطوح در زنان موقعيت تحليل
 سازي آماده در سعي كه است شده انجام توسعه در زنان نقش و زنان وتمايالت ها نگرش زنان،
 يابي دست به مربوط مشكالت حل جهت ريزان برنامه و گذاران سياست ها، ملت عمومي افكار
 اقتصادي هتوسع بر مؤثر عوامل بررسي در كه آنجايي از. است داشته را بيشتر اشتغال به زنان

 اشتغال از سخن ،بنابراين ؛است مطرح تخصص و انساني نيروي به توجه كشورها، اجتماعي
 منبع). همان( است ضروري امري نيز توسعه با آن رابطه و زن

 زنان براي اشتغال ايجاد نظر از   كارآفريني  اهميت 
 كشورهاي هتوسع و رشد و ها خانواده ءارتقا براي اول اميد توسعه، به رو كشورهاي در زنان
 اقتصادي سودهاي سبب تنها  نه جوامع در كارآفرين زنان موفقيت. شوند مي محسوب خود
 جمله از متعدد داليل به زنان. نمايند مي ايجاد هم فرهنگي و اجتماعي منافع بلكه شود، مي

 چون. شوند مي كارآفريني وارد قبلي، شغل از نارضايتي و دستمزدها كاهش و بيكاري
  .است معمول بيكاري از رفت برون براي راهي كارآفريني

 و تكنولوژي هتوسع ثروت، توليد كارآفريني، همقول به توجه براي كشورها مهم دليل سه
 زايياشتــغال با صرفاً مفهوم اين اشــتباه به ما كشور در كه درحالي. است مولد اشتغال
 اواخر در. رويم مي پيش كارآفريني سمت به اشتغال مشكل حل براي فقط و شده مترادف

 و جامعه هاي گرايش و ها ارزش در تغيير علت به پيشرفته كشورهاي از بسياري در 70هده
 وجود به اشتغال خود افراد و كوچك كارهاي و كسب از موجي شناختي، جمعيت تغييرات

  هجري 1355 ـ 75  هاي سال  هفاصل در  كه دهد مي  نشان  ايران در  مطالعات  همچنين. آمد
  خويش(  مستقل  كاركنان  شكل  به  ايران اقتصاد در جديد  اشتغال  ميزان  بيشترين  شمسي

 مسير در آنها  دادن  سوق و  كارآفرينان  اين از  حمايت  عدم  دليل به  متأسفانه.  است  بوده) فرما
 در. است  بيكاري  بحران بعد به 1380  هده در  ايران اقتصاد چالش  بزرگترين توسعه، و رشد
  به ، گرفت مي  صورت  كارآفرينان از  جدي  حمايتي مذكور  سال 20  هفاصل در اگر  كه  حالي
  بزرگترين  صورت  اين در آورند، در خود  استخدام  به را ديگر نفر  يك تنها  يك هر  كه  اي گونه

 ).1387ملوندي،( بود مي كار  نيروي كمبود  ايران اقتصاد در 1380  هده  اقتصادي  مشكل
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 زنان اشتغال دستاوردهاي
 و خانه از بيرون در اشتغال  اجتماعي هاي مهارت كسب و اجتماعي نقش ايفاي �
 توان كه آورد وجود به زن در را زمينه اين است ممكن جامعه، در مختلف افراد با برخورد
 رشد را خويش اجتماعي هجنب و كند تقويت را ديگران با ارتباط برقراري هاي مهارت و تعامل
 نموده، برقرار ارتباط ديگران با دار خانه زنان از بهتر شاغل زنان معموالً دليل همين به. دهد
  .نمايند دفاع خود حقوق و حق از توانند مي

 هعمد يها پايه از يكي كه شود مي خود به نسبت شناخت افزايش باعث زنان، اشتغال �
 ايجاد را پاداش دريافت و خود در رضايت احساس براي گوناگوني منابع و است روان سالمت

 افزايش سبب كه را اجتماعي ارزشمند و مقبول يها فعاليت انجام امكان شاغل زنان. كند مي
 ).1370 ساروخاني،( كنند مي پيدا است نفس عزت

 كه زناني اقتصادي نظر از خانه بهتر مديريت و اقتصادي درك قدرت از شدن مند بهره �
 احتمال بيشتر كنند، مي تجربه را پول آوردن دست به يها سختي چون معموال كنند مي كار

 از و باشند كوشاتر منزل اقتصادي مديريت و تدبير در و بدانند را مالي منابع قدر كه دارد
 ).1383 پور، فتحي( كنند اجتناب ها هزينه در تبذير و اسراف

 گيري نتيجه
 شايد و بايد كه گونه آن توسعه يندآفر در جهان فعال جمعيت از نيمي عنوان به زنان نقش
 غفلت اين تا است شده آغاز دنيا سراسر در هايي تالش رو اين از و است نگرفته قرار توجه مورد

 برابري، رفاه، چون مختلفي اصول هتوسع يندآفر در جنسيت همسئل كردن وارد. كند جبران را
 انتظارات ها نقش تقسيم طور همين و كرده مطرح را زنان وتوانمندسازي كارايي فقرزدايي،

 سازماندهي براي است گرفته قرار توجه مورد جنسيتي ساختارهاي و مردان و زنان از جامعه
 نياز مورد اصولي اقدامات و ريزي برنامه هتوسع يندآدرفر آنان سازي توانمند و زنان مناسب

 در مؤثر عوامل از يكي عنوان به انساني هسرماي. است مشاهده قابل دنيا در آن هطليع كه است
 و جامعه افراد از ميني عنوان به زنان شود مي محسوب پايدار و جانبه همه هتوسع اهداف پيشبرد

 اين با هستند؛ مطرح توسعه هدف و موضوع عنوان به كشور در موجود انساني هسرماي از ميني
 تعداد موفق يها شركت مديران ميان از. نيستند دارا را مردان اقتدار از ميني حتي زنان وجود

 هر شرايطي هر در كه شوند تشويق بايد ما زنان. خورد مي  چشم به زن مدير شماري انگشت
 را خود ديد افق جهاني، و ملي مسائل به توجه و تحقيق مطالعه، با منزل، داخل در چند

 .نمايند تقويت وجودشان در را اجتماعي سياسي، رخدادهاي تحليل قدرت و دهند گسترش
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 و جمعي زيست فضاي به غربي هاي آموزه انتقال و ايران بر پهلوي مدرن شبه حاكميت
 بيشتر انحطاط هزمين بلكه نكرد، فراهم را ايراني زنان نظر مطلوب تنها نه ايراني، زنان شخصي

 از شدند سردرگمي نوعي گرفتار فضا اين در زنان گونه بدين. گرديد باعث نيز را قشر اين
 يك مقام در بزرگوار آن تالش زن انساني كرامت احياي راستاي در امام حضرت اقدامات

 و اي خرافه بندهاي و قيد از رهايي و زنان كشاندن صحنه به براي ديني بزرگ مرجع
 نيز انقالب معظم رهبر پيام در و است بوده جامعه و زنان ساخته خود گاه هاي محروميت

 ديد از گرايي آرمان سمت به زنان حركت و شود مي ثاني معلم عنوان به ايراني زن از صحبت
 حركت پيشگامان را زنان معظم رهبري. است گرفته نشئت اسالم كامل و جامع و  بينانه واقع

 هاي ارزش از يك  هيچ در مرد و زن بين تفاوتي هم ما اسالمي تفكر و دانند مي انسان معنوي
 زن در ،زن ارزش و شده لحاظ مرد و زن طبيعي تفاوت اسالمي تفكر در. نيست قائل انساني
 اين زنان عليه مدرن ستم هاي جلوه ديگر از چراكه بودن؛ مرد از برگرداني نه است بودن كامل
 و ديني يها ارزش به پايبند زنان حضور .شوند محسوب انسان تا شوند مرد بايد آنها كه است
 مسلمان بانوي  الگوي بهتر هرچه معرفي به تواند مي كار و كسب و اشتغال جايگاه در ملي

 .شود منجر خطير جايگاه اين در عظيم قشر اين استعدادهاي بروز و ظهور و ايراني

 منابع 
 از بازيابي ،جامعه در زنان فعال حضور به منوط كشور توسعه ،)1392( ؛رضا افخمي،

   www.shara.irكشور مي عمو روابط رساني اطالع شبكه
 از بازيابي ،شاهنشاهي نظام و اسالمي انقالب در زنان جايگاه مقايسه ،)1390( ؛نام بي

  www.zohur12.ir :ظهور پايگاه
 :                                پژوهشكده پايگاه از بازيابي جامعه در زن نقش ،)1392( ؛ثنا بهرامي،

www.pazhoheshkade.ir     
: قم ،فمينيسم و اسالم ديدگاه از جنسي نابرابري ،)1388(  ؛حسين ،)نجفي( بستان

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
 نشر: تهران قاضيان، حسين ترجمه ،خانواده مطالعات بر درآمدي ،)1384(  ؛جان برناردز،

 .ني
 اسالبع منابع به نگرش با) 2( رشد شناسي روان ،)1375(؛ ديگران و ناصر ريا، بي

 .سمت: تهران اسالمي،
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 پايگاه از بازيابي اسالمي، جامعه در حجاب و عفاف جايگاه ،)1390( ؛مهدي حاجيلري،

    www.ido.ir :مي اسال تبليغات سازمان
 درسطوح زنان حضور ارتقاء: اي شيشه سقف شكستن ،)1388(  ؛الهه زاده، شيعه

 1،3هدور تهران، دانشگاه دولتي مديريت پوهشي -علمي فصلنامه ،مديريت
 .سروش: تهران ،خانواده جامعه شناسي بر اي مقدمه ،)1370( ؛باقر ساروخاني،

روان  ،)1381( ؛حسين لطف آبادي، و ؛رضا كرمي نوري، پروين؛ كديور، سوسن؛ سيف،
 .سمت: تهران ،رشد شناسي

 سال شرقي، زن هفتحي پور، نشري فريبا ترجمه وقت، پاره اشتغال )،1382؛ (روگر فالك،
 .83،ص 3و2 هشمار اول،
 و پاييز پژوهان، دانش. كشور توسعه در آن نقش و زنان تغالاش ،)1385( ؛مقداد محمدي،

 9 هشمار ،1385 زمستان
 7 هشمار پيش ياس، شميم  ،انساني هتوسع در زن نقش ،)1389(  ؛رويا مكنون،
-231ص ص ، اول چاپ اميدمهر، انتشارات ،پروژه و كارآفريني )،1387؛ (محمد ملوندي،

 ؛242
 :  شئائر پايگاه از بازيابي ، اسالمي جامعه در زن نقش ،)1389(؛ ميالد وليان،

                                       www.shaaer.com 



 
 

 جوشكاري در اشتغال و زنان
  1مظفريان پرشنگ

  چكيده
 كيفيت با بيشتر توليد به پوشاندن عمل جامعه براي ،كشور باالي بالقوه توليدي امكانات به توجه با

 ثابت امروزه كه ديده آموزش انساني نيروي فاكتور به بايد لمللي،ا بين استانداردهاي با مطابق و مطلوب
 و فني سازمان اهداف از يكي .داريم مبذول خاصي توجه ،باشد  مي توليد ورهايفاكت ترين مهم از شده
 تخصصي جهت در انساني نيروي تربيت براي صنعتي هاي رشته توسعه و هدف اين به نيل اي حرفه
 هتوسع نيازمند ما كشور باشد.  مي كشور شدن صنعتي نهايت در و ها فعاليت تكثر مشاغل، شدن

 آنان و گذاشته اثر زنان اشتغال بر صنعت و ماشين ورود .است موجود يها انسيلپت با متناسب صنعتي
 و فني يها رشته به قميع نگاهي .است داده سوق صنعتي يها بخش سوي به سنتي مشاغل از را
 امر اين دارد. حكايت مردان از سبقت گوي ربودن از مواردي در صنعت حوزه به زنان ورود از اي حرفه 

 يها زمان تا كه مشاغل از تعدادي به اي حرفه  و فني يها آموزش طريق از زنان كه دده  مي نشان
 و فني يها تخصص و تحصيالت به زنان گرايش.اند كرده پيدا دسترسي بوده، مردان قلمرو در گذشته

 كرد، حل را اشتغال فعلي مشكالت تنها نه آن از صحيح استفاده با توان  مي كه است فرصتي ،اي حرفه 
 روابط بهبود مرد و زن حقوق تساوي نظر از فرهنگي و اجتماعي بيشتر تعادل ايجاد جهت در بلكه

 .برداشت بزرگي يها گام صنعت به زنان فظري نگاه با كشور پيشرفت و خانواده اقتصاد و خانوادگي
 رقم باالترين و آن گستردگي هبواسط امروزه و بوده كاربردي مهارت يك جوشكاري تكنولوژي

 مطالعات .گيرد  مي بر در را مختلفي يها حوزه صنعتي يندهايآفر ديگر با كننده دخالت ارامترهايپ
 مردان به نسبت كار در بيشتري صبوري و ظريف حركتي يها مهارت داراي زنان كه است داده نشان

 با زنان .جوشكاري حتي و دوخت، ،طراحي ،نوشتن مهارت شامل زيبا حركتي يها فعاليت ،هستند
 و نگاه با آورند، يرو جوشكاري چون سنگيني كارهاي به اگر حتي خود، ذاتي ظرافت و هنرمندي

 جوشكار زنان تعداد جهاني، سطح در .بخشيد خواهند، اي تازه زندگي و روح آن به خود دروني حس
 در تخصصي صورت به ايران در اي حرفه  و فني مركز يك تنها حاضر حال در اما ،است افزايش حال در

 و فني مراكز در زنان  جوشكاري تكنولوژي فرهنگ ترويج راستا، اين در باشد  مي زنان به آموزش حال
 و فني كادر تربيت طريق از كه بوده مهندسي هرشت اين هسعوت در مهم بسيار يها فاكتور از اي حرفه 

 .شد خواهد مسير كشور صنايع براي مهندسي
 

 صنعتي. مشاغل اري،جوشك زنان، اشتغال كليدي: واژگان
 

                                                                                                                
                                                                                 Email: p.mozafarian65@gmail.comمربي جوشكاري، .  1
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 مقدمه
 موجودات ديگر با او تفاوت ترين اصلي و دارد تكامل و رشد به گرايش طبيعي، طور به انسان 

 در جديدي هاي شيوه و نوين هاي روش ، ميعل تفكر اساس بر و است خالقيت و تفكر داشتن
 و كردن خلق و آفريدن بودن، پويا نتيجه در .آفريند  مي خويش اطراف مادي محيط و زندگي
 از قبل صبح كه هستند خانه افراد اولين زنان .است انسان ذاتي جزو تكامل سوي به حركت

 از زنان همچنين .كشند  مي كار از دست كه هستند فرد آخرين و كنند  مي شروع را كار همه
 اشتغال كار به همواره روستاها در چه و شهرها در چه كم سنين از و حال تا گذشته
 دنياي در بود دار خانه زن و آور نان مرد از عبارت كه مرد و زن نقش سنتي الگوي .اند داشته
 امروزه و گرديده دگرگوني و تحول دچار فرهنگي و اقتصادي اقتضائات ثيرأت تحت و مدرن
 اثر زنان اشتغال بر صنعت و ماشين ورود .هستيم جامعه در افراد نقش از ديگري الگوي شاهد

 در آنچه .است داده سوق صنعتي يها بخش سوي به سنتي مشاغل از را آنان و گذاشته
 استقبال باشد، مي توجه قابل و چشمگير ديگر نكته هر از بيش زنان، اشتغال اخير تحوالت

 تحصيالت به زنان گرايش.باشد مي اي حرفه و فني  جديد مشاغل به دسترسي افزايش از زنان
 تنها نه آن از صحيح استفاده با توان مي كه ستا فرصتي اي، حرفه و فني يها تخصص و

 از فرهنگي و اجتماعي بيشتر تعادل ايجاد جهت در بلكه كرد، حل را اشتغال فعلي مشكالت
 در زنان .برداشت بزرگي يها گام خانوادگي، روابط بهبود و مرد و زن حقوق تساوي نظر

 اشتغال به صنعت و رهن و دستي صنايع ،خدمات ،كشاورزي جمله از مختلفي يها بخش
 داده رخ صنعتي غير هاي بخش در همه از بيش كار بازار به زنان ورود اما ،هستند مشغول

 كار به اجبار )خدمات اداري، كارهاي فروشي، خرده( برخوردارند كمتر هاي مهارت از كه است
 اًصرف كه  پايين، بسيار دستمزد و كاري كيفيت با و تخصصي غير مشاغلي هم آن كردن،
 زنان استعدادهاي شكوفايي و رشد موحب تنها نه است، حداقلي معيشت و بقا حفظ از ناشي
 را هاآن ميان در كار از بيگانگي و هاآن رواني و جسمي فرسودگي هاي زمينه بلكه شود، نمي

 درصد كه جوشكاري بخش در صنعت به اشتغال درمورد تحقيق اين موضوع .كند مي فراهم
 صنعتي مشاغل در زنان اشتغال .باشد مي ،است برگرفته در را اشتغال اين از كمي بسيار
 يها زمان تا كه مشاغل از تعدادي به زنان كه دهد مي نشان امر اين ،است افزايش به رو جديد

 كه خصوصي به يها مهارت با زنان .اند كرده پيدا دسترسي بوده، مردان قلمرو در گذشته
 طبيعي استعدادهاي از زنان. درخشند مي مردانه هايارك محيط در بيشتر و بيشتر دارند

 شوند شناسايي آموزشي هاي كارگاه در جمله از طريقي به استعدادها اين بايد اما برخوردارند
 و زنان اشتغال ميزان افزايش با اي حرفه و فني يها آموزش گسترش ميان اين در كه

 مركز در تحقيق اين .دارد تنيده هم در و تنگاتنگ هرابط آنان، اقتصادي يها مشاركت
 سفانهأمت .است گرفته انجام كرمانشاه اي حرفه و فني در برادران و  خواهران جوشكاري
 جوشكاري مبحث نوپايي دليل به زنان، جوشكاري هنميز در داخلي يها پژوهش و تحقيقات
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 مواجه مسائلي با همواره ايران در زنان اشتغال حتي كه آنجا از و است محدود بسيار  زنان
 .است رو روبه اي فزاينده مسائل با زنان جوشكاري طبيعتاً بوده،

 صنعت در جوشكاري هرشت اهميت
 هاست سال كه بوده فلزي غير و فلزي قطعات دائم اتصال متداول هاي روش از يكي جوشكاري

 رقم باالترين و گستردگي بيشترين داراي جوشكاري .شود مي گرفته كار هب صنعت در
 توليدي امكانات به توجه با .باشد مي صنعتي يندهايآفر ديگر با كننده دخالت رامترهايپا

 با مطابق و مطلوب كيفيت با بيشتر توليد به پوشاندن عمل جامعه براي ،كشور باالي بالقوه
 ترين مهم از كه شده ثابت امروزه كه انساني نيروي فاكتور به بايد لمللي،ا بين استانداردهاي

 تكنولوژي فرهنگ ترويج راستا، اين در. داريم مبذول خاصي توجه ،باشد مي توليد هايفاكتور
 رشته اين سعهوت در مهم بسيار يها فاكتور از مملكت صنايع و علمي مراكز در جوشكاري
 .شد خواهد مسير كشور صنايع براي مهندسي و فني كادر تربيت طريق از كه بوده مهندسي

 را چشمگيري يها دگرگوني علمي و اجتماعي ،اقتصادي يها عرصه در تنها نه صنعتي انقالب
 آموزش هاي نظام كه حدي به .كرد دگرگون بنياد از ،نيز را آموزشي هاي نظام بلكه ،آورد پديد

 ؛روند پيش فني و علمي پرشتاب يها حركت اين با همگام توانستند نمي ديگر ،سنتي
 است. دهش گر جلوه ،آموزشي يها بخش ديگر زا بيشتر اي حرفه و آموزش اهميت ،بنابراين
 جوشكاري هرشت مرد بازنشستگان تعداد كه آمريكا متحده ايالت يها سياست به باتوجه   

 مشكل اين رفع منظور به  بود خواهد مواجه جوشكار نيروي كمبود با و است افزايش حال در
 زن انجوشكار تعداد براينبنا است، افزايش حال در كشور اين در زنان به جوشكاري آموزش

  تعداد  ،كار نيروي آمار هادار به توجه با .است افزايش حال در پيوسته طور به جهان سراسر در
 از .است كرده رشد 2011 سال در 39000 از بيش به 26000از 2010سال در زن انجوشكار

 پاس به يرانا در نيز آمار اين و .است بوده درصد8/7 به درصد 4/5 افزايش ،يدرصد لحاظ
 براي جوشكاري رايگان هاي كارگاه برگزاري با اي حرفه و فني سازمان دريغ بي يها زحمت

 نظر زير آموزشي جوشكاري كارگاه يك تنها حاضر حال در البته است افزايش حال در ها خانم
 اي حرفه و فني آمار طبق است. شده داير كرمانشاه در  ها خانم براي ايران در اي حرفه و فني

 يها بازرسي و جوشكاري آموزش تحت كرمانشاه زنان از نفر 200 از بيشتر ساالنه كرمانشاه
 معناي به اين و شوند مي كار به مشغول كمي درصد آمار اين از كه ،گيرند مي قرار جوشكاري

 باشد. مي ها سرمايه رفتن هدر

 در شده انجام مطالعات طبق جوشكاري صنعت در مردان و زنان تفاوت
 كرمانشاه برادران و خواهران جوشكاري كارگاه

 يها تفاوت و ها شباهت يكديگر با طبيعتاً و انسانند هردو است، يكي ومرد زن وجودي گوهر
 در مطالعات انجام باب در عطفي هنقط امر همين دارد وجود رواني و جسماني نظر از يبسيار
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 و نهاآ خود با خاصي هرابط افراد خصوصيات و صفات .شدجوشكار مردان و زنان همقايس مورد
 و متمايز شخصيت يك آن از تواند مي فرد هر هاراد. دارد هم كنند مي زندگي آن در كه جوي

 صددرصدي معيار يك و باشد، مي غالبي معيار يك معيارها، اين تمام لكن بسازد مختلف
 باشد. نمي

 روي بر بيشتر زنان كه اليح در كنند مي درك كلي طور هب را اوضاع و ها موقعيت مردان -
 حركتي يها مهارت كه دارند تمايل زنان واقع در كنند مي تمركز ظريف نكات و جزئيات
 ظرافت به نياز خوب جوش يك كه آنجايي از. دهند انجام را مردان به نسبت يبهتر ظريف

 انجام ها خانم كه جوشي شد مشخص شده انجام مطالعات طبق دارد زيادي تمركز و باال
 جوشكاري به نسبت  بيشتري استحكام و بيشتر كار تميزي و بيشتر ظرافت داراي دادند مي

 چون سنگيني كارهاي به اگر حتي خود، ذاتي ظرافت و هنرمندي با زنان .بود آقايان
 .بخشيد خواهند اي تازه زندگي و روح آن به خود دروني حس و نگاه با آورند، رو جوشكاري

 .سازد دگرگون و متحول تواند  مي را حرفه يا هنر يك كه حسي و نگاه
 انجام به ...و ظريف ماليم، يها حركت تدريجي، آرام، روند يك با را كارهايشان زنان -

 لحاظ از آقايان اما باشد مي جوش نوع بهترين هالزم كه است چيزي همان اين و رسانند مي
 بهتر اوليه سازي آماده و ريبرشكا جمله از جوشكاري جانبي و كلي كارهاي در بودن سريع
 فراوان، يها حركت با و آگاهانه ولي زياد نوسانات با را شان كارهاي مردان، كردند عمل

 .ادندد مي انجام محكم و مطمئن
 جديد يها تجربه دنبال  هب و بوده پذير ريسك آنها .باشند مي خالق و سازنده مردان -

 انتقال بعد نسل به را  آن و برگزيده را العاتاط ترين ارزش با زنان حاليكه در باشند  مي
 در .دادند مي انجام نبود صرفه به اقتصادي لحاظ از اگر حتي هركاري انجام ريسك و دهند مي

 را خود عملي تجربيات راحت ها خانم اما بوده كار محافظه و حسود آقايان جوشكاري صنعت
 .دهند مي قرار متقاضي افرادديگر اختيار در

 يكنواختي از ديرتر بنابراين كنند مي تحمل مردان از بهتر را يكنواخت كار زنان -
 يك عنوان به مردان اما .كنند مي نگاه سرگرمي يك عنوان به آن به و شده خسته جوشكاري

 .كردند مي نگاه آن به كاري حرفه
 نشـان  عالقه كارها اين به كمتر مردان  دارند دوست را تزييني كارهاي و تشريفات زنان -

 شد. مي ربيشت تنوع با زيبا محصوالت آمدن وجود به باعث زنان در روحيه اين و دهند مي
 خشـمگين  ،دبترسـن  كـه  ايـن  از بيشـتر  مـردان  و شـان  خشم تا است بيشتر زنان ترس -

 بـين  از ز،ا جلـوگيري  بـراي  ظريـف  كارهـاي  در زنان بيشتر عمل دقت باعث اين و  .شوند مي
 چشـم  بـه  بيشـتر  آقايـان  به نسبت زنان در ارتفاع از ترس همچنين و .شود مي محصول بردن

 بودند. موفق بيشتر اسكلت كارهاي در آقايان بنابراين خورد مي
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 در شود مي باعث اين و هستند طلب تساوي بيشتر زنان اجتماعي، زندگي هصحن در -

 آقايان از كمتر را خود و باشند داشته سررشته جوشكاري به مربوط جانبي يها رشته ههم
 دادند. مي انجام خودشان نيز را جانبي كارهاي اكثر و ندانند
 در كاري محافظه با زنان .هستند غيرديناميك و ايستا زنان، نظر از ثروت و مالي لئمسا -
 دلبستگي موجود، چيزهاي نگهداري به بيشتر كلي، طور به و كوشند مي آن ونگهداري حفظ
 جوشكاري كارگاه در بيشتري جويي صرفه و كنندمي ريسك كمتر مردان به نسبت و  دارند

 همواره مردان .هستند غيرايستا و ديناميك مردان، نظر از ثروت و مسايل .دادندمي خرج به
 طلب فزون مردان كلي، طور به و كنندمي تالش بيشتر، پيروزي كسب و افزايش جهت در

 پذير ريسك بيشتر خود اهداف تحقق براي و بيشترند پيروزي جوي و جست در و بوده
 . هستند
 ايمني نكات بيشتر رعايت باعث اين و .هستند خود سالمتي نگران مردان از بيشتر زنان -

 مردان كارگاه در اما آورند مي پايين شدت به را حوادث يها هزينه و شود مي كار محيط در
 دادند. نمي ايمني نكات كردن رعايت به  نياچند اهميت
 از شود مي سبب اين و .كنندمي كمك درخواست ديگران از مردان از تربيش زنان -

 فقط مردان اكثر اما كنند استفاده بيشتر صنعت اين در خود يها اي دوره هم يها توانايي
 داشتند. قبول را خود كار روش
 مردان كه حالي در كنند، مي صرف وقت ها ساعت كردن خريد هنگام در معموالً زنان -
 و ها خانم اختيار در كه خريدي نتيجه طبق و، داده انجام را خود خريد دقيقه چند ظرف
 كرده استفاده وسايل ساخت در بهتر ههزين و تر كيفيت با قطعات از زنان گرفت قرار آقايان
 بودند.
 يك در و .باشد زيادي چيزهاي مراقب تا دهد مي اجازه او به زن منبسط هوشياري -
 و دارند را كار يك انجام توانايي لحظه هر در مردان اما دهد انجام ار متفاوتي كارهاي لحظه

 براي زنان بنابراين است جوشكاري دستگاه خوب اپراتور و خوب جوشكار  يك هالزم اين
 داشتند. بهتري عمل سرعت و بيشتر تمركز اتومات و دستي نيمه يها جوشكاري انجام
 آنها افسردگي اما كنندمي پيدا افسرده ريظاه و شوند مي افسرده مردان از بيش زنان -

 است پايدار و عميق آنها افسردگي ولي شوند مي افسرده كمتر مردان .است موقتي و سطحي
 داد. مي نشان را خود بيشتر موضوع اين جوشكاري هرشت مورد در و

 هفتگي هبرنام طبق كه طوري كردند مي رعايت بيشتر كارگاه در را نظم و نظافت زنان -
 هالزم كه نظم اين آقايان كارگاه در اما شستند مي را كار يها لباس و كارگاه هفته هر ،آنها

 .خورد مي چشم به كمتر بود صنعتي هاي كارگاه
 ادراك زنان كه است اين خاطر به امر اين و است بيشتر مردها از ،ها زن بينايي قدرت -
 ها اندازه ادراك و ها رنگ درتشخيص انزن گفت توان  مي .كلي ادراك مردها و دارند جزئي
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 زيبا و رنگي تركيب لحظ از زنان كارگاه در و .دارند مردها به نسبت اي مالحظه قابل برتري

 دادند. مي خرج به را بيشتري هسليق قطعات آمدن چشم به
 به بويايي حس كه است آن امر اين علت .است مردان ازبيشتر زنان در بويايي قدرت -
 در دود وجود يا و سوزي آتش جمله از حوادثي موقع در بنابراين دارد بستگي ناستروژ ميزان
 .شدند مي متوجه مردان از زودتر زنان كارگاه
 ترحساس پوست كه اين علت به  .است پائين ها زن درد هآستان دهدمي نشان تحقيقات -

 ضربه، مترينك با يعني است كم هم شان تحمل قدرت دارند، مردان به نسبت تريظريف و
 نيز شان تحمل قدرت و باالست بسيار مردها درد هآستان درمقابل، .كنند مي درد احساس

 در عميق تقريباً يها زخم وجود با كه داد مي نشان آمده پيش جزئي حوادث است بيشتر
 كارگاه در جوشكاري كار زنان سطحي يها زخم وجود با اما ،كرد مي پيدا ادامه كار مردان

 شد. مي قفمتو زنان

 ايران در  جوشكار زنان  اشتغال موانع
 مدنظر شناختي جمعيت يها ويژگي و شخصيتي يها ويژگي ها، انگيزه بيشتر :فردي بعد در

 بر خود، از پنداشت و نفس  هب اعتماد قبيل از شخصيتي هاي توانايي انيم گفت توان  مي است
 تأثير باال نفس هب اعتماد و خود از شتپندا بطوريكه دارد، وجود متقابل هرابط زنان اشتغال

 برخورد زناني به همواره جامعه در .دارد آنان شغلي موقعيت و زنان اشتغال بر مستقيم
 ديد هميشه و آورند مي روي مردانه مشاغل به و بوده مردانه روحيات داراي كه كنيم مي

 مردانه و خشن هروحي با نيزنا اند يافته ورود مردانه كار هعرص در كه زناني به نسبت اجتماع
 كه است اين است مطرح اينجا كه پرسشي اما ،باال بسيار نفس به اعتماد داراي و است بوده

 روحيات به توجه با دارند؟ جايي مشاغل گونه اين در ظريف جسمي و زنانه هروحي با زنان آيا
 رسيديم نتيجه اين به شد ذكر شده انجام تحقيقات طبق باال در كه زنان برتري يها توانايي و

 ظريف كار هعهد از بهتر باشند داشته قوي اراده و باال نفس  به اعتماد زنان اين اگر كه
 اند شده فعاليت به مشغول رشته اين در كه زناني نماند ناگفته اما ،آيند مي بر جوشكاري

 رنرهو ماتينا گفته تصديق در اين و است شده بيشتر آنان در مردانه روحيات مقداري
 سنتي شغل اگر ويژه به ،دارد قرار كار محل در كه زني( گويد مي هورنر ماتينا .باشد مي

 دست از ادراك از ناشي كه شود مي رو روبه منفي بسيار پيامدهايي با ،باشد داشته اي مردانه
 در زنان خودباوري و نفس  به اعتماد افزايش باعث مشاغل اين همچنين و است). زنانگي دادن

 .شود مي مردان با زنان رقابت افزايش و جامعه
 طبيعي مرزبندي نوعي وجود كار، تقسيم هنميز در رايج هنجارهاي :اجتماعي بعد در

 بطوريكه زنان نقش تعدد مسئله )منزل بيرون مورا( نمردا و داري) خانه( زنان كار انمي
 دچار را آنها و... شاغل دار، نهخا مادر، همسر، قالب در زنان متفاوت يها مسئوليت انجام انتظار
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 اجتماعي هاي امني نا همچنين و كند  مي آن از ناشي فشارهاي و نقش تضاد نوعي و تنش

 .است كرده مواجه مشكل با را زنان اشتغال
 و سنتي باورهاي هدهند رواج همواره مردساالر و اقتدارگرا فرهنگ :فرهنگي بعد در
 خويش گرفتن نظر در دختران، شدن اجتماعي و تربيت ابتدا، از و بوده جنسيتي هاي كليشه

 بيني كم خود و حقارت حس قميتع و نفس  هب اعتماد تضعيف و دوم جنس عنوان به
 و اجتماعي يها فرصت جنسيتي، نگاه دليله ب .است داشته پي در را خويش هاي توانايي
 گشته اعطا شان جنسيت زا فارغ افراد، به ها شايستگي به توجه با برابر طور هب كمتر شغلي
 مهم جنس جوشكاري هرشت در هستيم اشتغال در جنسيتي يها تبعيض شاهد همواره است،
  .است كاري ظريف  مهارت و استعداد شود مي داده نمايش كه آنچه بيشتر اما نيست

 ،)زن نفقه1106( مواد جمله از خانواده بر ناظر قوانين :قوانين و حقوقي وضعيت
 طبق كه آنجا از( .)شوهر رضايت عدم صورت در زن كار منع1117( ،)داوال نفقه1199(

 .است شوهر كتبي هاجاز به منوط زن كشور از خروج و است شوهر با خانواده رياست قانون،
 يها فعاليت اندازي راه شرط پيش است واضح پر .شود مي ايجاد زنان كار مسير در مشكالتي

 و است فرينيآكار و اشتغال يندآفر بر ثرؤم عوامل يقدق شناسايي ،زنان توسط كارآفرينانه
  .رسد مي نظر به ضروري نهميز دراين راهبردي مطالعات

 1404 افق
 مشاركت اقتصادي يها فعاليت در زن 3/81 ،شاغل مرد 100هر ازاي به ،1404 افق در

 غلمشا نسبي شاخص ءارتقا در باال موفقيتي از 1404 افق در ايران زنان داشت خواهند
 اين از بعضي .دارد وجود متفاوتي رويكرهاي هتوسع در زن نقش هزمين .بود خواهند برخوردار
 تمام به جامعه كه اين و ،است كار نيروي به صنعتي جديد جامعه نياز اساس  بر رويكردها

 فردي حقوق و مرد و زن تساوي لزوم اساس  بر آنها از بعضي و دارد نياز خود انساني نيروي
 كدام با جامعه شرايطي هر در كه اين و جامعه نياز به توجه با نيز برخي .است آنها مساوي

  .دهند مي تغيير را خود نظرات ،شود مي اداره بهتر هشيو

  جوشكاري خطرهاي
 استخدام، يها فرصت كار، از حاصل درآمد كار، محيط معيار 4 طبق دنيا مشاغل بدترين
 است عبارت مشاغل اين  كه شوند مي بندي طبقه كار استرس و فيزيكي، و جسماني نيازهاي

 روب، زباله ساز، سقف درماني، اورژانس ملوان، تاكسي، راننده گاوداري، كارگر بر، چوب از
 اتوموبيل، ركارميتع ساز، حلبي پست، حامل ساختمان، كارگر آهنگر، اسكله، كارگر جوشكار،

 شايد .نشاني آتش مورأم بچه، پرستار نقاش، پرستار، اي، هسته گندزدايي تكنيسين قصاب،
 انگيز هيجان و سود پر بسيار تواند مي  كه مدت كوتاه نسبتاً آموزش با اي حرفه جوشكاري
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 گرفت نظر در را آن عوارض رساندن حداقل به براي آن در ايمني نكات بايد اما ،باشد

 كار سالمت و ايمني ملي انستيتو و گردد مي محسوب صنايع از مهم اجزاء از يكي جوشكاري
 بنابراين هستند؛ كار مشغول جوشكار عنوان به كارگر ميليون دو حداقل كه است كرده برآورد

 ارتقاء و حفظ جهت آنها، كنترل يها راه و صنعت اين در موجود شغلي مواجهات شناخت
 عوامل كلي، دسته دو به جوشكاري شغلي مواجهات است ضروري امري جوشكاران، سالمت
                                                                               .شود مي تقسيم فيزيكي و شيميايي رسان آسيب

 شيميايي رسان آسيب عوامل
 مورد فلز جوشكاري، تكنيك به دارد بستگي جوشكاري در شيميايي رسان آسيب عوامل

 و بسته يا شده انجام باز محيط در جوشكاري اينكه ي،جوشكار الكترود فلزي اجزاء و استفاده
 طي( گازها و هستند) معلق هوا در كه است جامدي فلز( ها فيوم .خير يا است فراهم تهويه آيا

 در كه ها بيماري و ها آسيب اين اصلي عوامل شوند) مي ايجاد محافظ گاز و جوشكاري فرايند
 هستند. است شده اشاره آن به زير

 و زنگ ضد فوالد جوشكاري منگنز، حاوي فوالد جوشكاري در رينيت هارضع :رينيت
 .شود ايجاد است ممكن كاري لحيم طي در كلوفوني با تماس
 با تماس ظرفيتي، شش كروم وجود علت به زنگ ضد فوالد جوشكاري اثر در :آسم 

 تجزيه از هشد آزاد مواد كاري، لحيم در روي كلريد و آمونيوم كلريد ايجاد يا و كلوفوني
 پايه باMIG ( جوشكاري در.شود مي ديده آسم جوشكاري، طي در )ايزوسيانات( ها رنگ

 .شود مي ديده برونكيال انسداد حمالت نيز اوزون باالي غلظت وجود علت به )آلومينيوم
 باعث تواند مي است، شده مي داشته نگه اسيد آن در كه تانكرهايي روي جوشكاري

                                                                                        .شود هوايي يها راه ارپايد يپراكتيويتيها 
 آلومينيوم، و زنگ ضد فوالد معمولي، فوالد جوشكاري در :آمفيزم و مزمن برونشيت

 به نسبت جوشكاران در مزمن برونشيت ميزان .است شده ديده مزمن تبرونشي و آمفيزم
 ديده درجوشكاران ريوي يها شاخص تدريجي كاهش و شود؛ مي ديده بيشتر كنترل افراد
 .است شده

 غلظت با NO2 شود مي مشاهده ريوي ادم برشكاري و گاز با جوشكاري در :ريوي ادم
 جوشكاري مورد در موضوع اين .شود مي ويري ادم باعث جوش در اوزون استنشاق و باال

 طي در .كند مي صدق نيز شود مي ديده باال غلظت با اوزون توليد باعث كه آلومينيوم آرگون
 جوشكاري طي در همچنين و كادميوم اكسيد باالي غلظت آمدن وجود به علت به جوشكاري

 ديده ريوي ادم نيز )فسژن آمدن وجود به علت به( كلرينه هيدروكربن حاوي محيط در
  .شود مي
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 و دهد مي رخ جوشكاران در ايمني سيستم سركوب كه دارد وجود شواهدي :پنوموني

 آنها در تحتاني و فوقاني تنفسي دستگاه عفونت شدت و مدت فركانس، افزايش باعث اين
  .شود مي

 .شوند مي سيدروزيس دچار آهن اكسيد با مواجهه علت به جوشكاران :پنوموكونيوز
 فلورايد، آزبست، و بلوري غير سيليكون اكسيد دي با آهن اكسيد بر عالوه كارانجوش

 ،دارند مواجهه نيتروژن اكسيد دي و فسژن اوزون، نيكل، منگنز، كادميوم، كروم، آلومينيوم،
 طي بد، كاري شرايط در جوشكاري فيوم باالي غلظت استنشاق و مواد اين تركيب كه

  .شود ريوي فيبروز باعث تواند مي زياد يها سال
 دچاراين سال 58 باالي جوشكاران %48 تقريباً :اتفلز فيوم از ناشي استنشاقي تب
  .باشد مي)روي وجود علت به( گالوانيزه فوالد جوشكاري علت، ينتر شايع و اند شده بيماري

 و كروم وجود خاطر به احتماالً كه باشد مي 2B IARC گروه جزء جوشكاري :ريه كانسر
 را رابطه قطعي تعيين آزبست و سيگار كننده مخدوش اثرات .است زنگ ضد استيل در نيكل

 .كند مي مشكل
 جوشكاران ريه فانكشن روي جوشكاري فيوم استنشاق اثرات :ريه عملكرد كاهش 

 يا آزمايشگاه در( مطالعه انجام محل همچون عواملي به را تفاوت اين و است متفاوت
 جوشكاري، فيوم با مواجهه شدت در تفاوت ،)واقعي كار محل يا شده كنترل كاري يها محيط
 فاكتورهاي ساير همچنين و كار محل تهويه مواجهه، مدت جوشكاري، هپروس در تفاوت

  .دانند مي مربوط كشيدن سيگار مثل كننده مخدوش
 فلزات فيوم در موجود منگنز شده، انجام مطالعات اساس  بر :عصبي سيستم در اختالل

 قدرت كاهش خصوص به مركزي اعصاب سيستم عملكرد كاهش و نوروتوكسيسيتي باعث
 حد از باالتر جوشكاران در پاركينسونيسم شيوع تحقيقات اين اساس بر .شود مي شناختي
  .است شده گزارش طبيعي

 ديگر و اكسايد زينك وجود موجود، فرضيات اساس  بر :عروقي قلبي اختالالت
 خون پالسماي در اينترلوكين  غلظت افزايش باعث فلزات فيوم در موجود تنفسي يها آالينده

 عامل خود كه باشد مي فيبرينوژن ترشح و توليد در ها هپاتوسيت محرك فاكتور اين .شوند مي
  .باشد مي قلبي سكته و كرونر عروق يها بيماري ريسك افزايش در اي شده شناخته و مهم

 فيزيكي رسان آسيب عوامل
 سوختگي باعث است ممكن جوشكاري از ناشي يها جرقه و شديد گرماي :گرمايي استرس

 داغ الكترودهاي و ها جرقه فلزات، تراشه داغ، خاكستر با تماس از نيز چشمي جراحات .شود
 خواهد فرد در حرارتي استرس به منجر گرما با مدت طوالني تماس عالوه، به شود، مي حاصل
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 درد تهوع، اشتهايي، كم سرگيجه، خستگي، همچون عالئمي از بايستي جوشكاران .گرديد
  .باشند داشته آگاهي حوصلگي بي و شكمي ناحيه

 پالسما قوس جوشكاري از استفاده زمان خصوصاً محيط در زياد صداي و سر :صدا و سر
 و خون فشار و استرس ايجاد عامل همچنين برساند، آسيب شنوايي سيستم به است ممكن

 صداي و سر داراي محيط در مدت طوالني كردن كار .باشد مي لبيق يها بيماري گاهي يا
 .شود مي افراد حوصلگي بي و عصبي يها حالت خستگي، ايجاد باعث زياد

 در صدمات نظير استخواني-  عضالني يها بيماري :استخواني - عضالني يها آسيب
 بيماري و شتانانگ شدن سفيد مچ، درد ،ها ماهيچه قدرت شانه،كاهش درد بدن، پشت هناحي

 قرارگرفتن هنگام مخصوصاً( كردن كار نگامه فرد وضعيت .است شده ديده بيشتر زانو ناحيه
 و اختالالت بروز در نيز )سنگين بارهاي حمل و كار حين در لرزش وجود سر، باالي در قطعه

  .است مؤثر فوق يها بيماري
 قرمز مادون و بنفش اءماور يها اشعه مرئي، نور شامل :الكترومغناطيسي يها اشعه

 .شد خواهد مرواريد آب بيماري به فرد ابتال و قرنيه آسيب باعث قرمز مادون هاشع .باشد مي
 يك از كمتر( كوتاه بسيار زمان در حتي الكتريكي قوس از حاصل بنفش ماوراء نامرئي نور

 پوست سوختگي باعث همچنين و .شودمي چشم زدگي برق بيماري باعث نيز )دقيقه
 شوند. يم

 ولتاژ افزايش با ها ميدان اين قدرت جوشكاري در :مغناطيسي يها ميدان اثرات
 ترميم و تكامل و رشد و عصبي هاي سيستم روي بر الكترومغناطيسي ميدان يابد مي افزايش
 ها، سرطان انواع مانند ناشناخته امراض پيدايش موجب و كند مي ايجاد اختالالتي ها سلول

 .شود مي انسان در ناباروري و مغزي طومورهاي

 جوشكاري ايمني خطرات
 ولي شود، مي استفاده كم ولتاژ با برق از جوشكاري در چه اگر :الكتريكي خطرات -الف
 يها محيط مثل( جوشكاري محيط شرايط دارد؛ وجود همچنان الكتريكي شوك خطر

  .كند تشديد را الكتريكي شوك خطر است ممكن نيز )مرطوب
 تواند مي جوشكاري در شده توليد يها جرقه و زياد حرارت :انفجار و سوزي آتش -ب

 قابل يا انفجار قابل مواد مجاورت در جوشكاري اگر يا و گردد سوزي آتش بروز به منجر
  .دارد وجود انفجار وقوع احتمال گيرد انجام اشتعال

 هاپيشنهاد
 اجتماع و ها انوادهخ در فرهنگ سازي غني به  خانواده بزرگ هاي فدراسيون تشكيل �
 .رشته اين به ها خانم تر راحت ورود براي صنعتي
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 به ها رشته اين با مرتبط هاي آموزشگاه با اي حرفه و فني سازمان  بيشتر همكاري �
 ايران غواص زن اولين زنگويي خانم .ها رشته ساير در آن نفوذ و رشته اين گستردگي منظور

 براي پيگيري زنگويي بعدي هبرنام باشيم آب زير زن جوشكار اولين خواهم  مي گويد: مي
 خمسه آقاي  :گويد  مي فارس خليج به غواص زن اين .است  آب زير جوشكاري هدور گذراندن
 در زودي به تا داده قول و كرده حمايت من درخواست اين از استان اي حرفه  و فني مديركل

 .شوم آب زير جوشكار زن اولين و ردهك طي را دوره اين اي حرفه  و فني آموزش مراكز از يكي
 وجود صنعتي يها پروژه در زنان فعاليت براي ييها دشواري و خاص نگاه هرچند :افزود وي

 قابليت بدهند بها زنان به اگر دهم نشان بتوانم مسئوالن حمايت با دارم دوست اما دارد،
 و فني .داشت خواهند يزن را عسلويه پروژه نظير ييها فعاليت در آب زير جوشكاري در حضور
 و كند مي بيشتر رشته اين به را زنان اشتياق و تمايل ها آموزشگاه اينگونه قرارداد با اي حرفه

 .كرد خواهد بزرگي كمك  صنعت به
 فرهنگي و اقتصادي ،اجتماعي يها ناهنجاري به كه آن پيامدهاي و بيكاري هرچند �
 نيروي تربيت براي سنگين گذاري مايهسر ولي است كننده نگران ههم براي زند مي دامن

 هم گوناگون يها بخش در نيرو اين نشدن كارگرفته به سپس و كشور در ماهر انساني
 آموزش ماهر نيروي تضمين و صنعت سازمان بيشتر همكاري .داشت خواهد ناگوار پيامدهاي

 .نمايد حل را مشكل اين از مقداري تواند مي صنعت به ديده
 كه صنعتي شهرهاي در بخصوص كشور مراكز ساير در  زنان ريجوشكا هرشت هتوسع �

 .بود خواهد غيرصنعتي شهرهاي از بيشتر خيلي زمينه اين در زنان اشتغال احتمال
 مورد اين در را مفيدي نقش ها رسانه كه ها رشته اين درمورد قوي رساني  اطالع �

 .كنند ايفا توانند مي
 در با كنند سعي بايد اجتماعي هاي محيط در حضور و اشتغال به تمايل صورت در زنان

 با متناسب و متعادل مشاغل همواره زندگي، در خود وظايف و ها مسووليت ساير گرفتن نظر
 تنش و مشغله تشويش، ايجاد به حاضر قيمتي هر به و كنند انتخاب را خود زندگي وضعيت

 و مشكالت حالجي و ماندهيسا توان مختلف هاي موقعيت در كه اين با زنان .نشوند زندگي در
 و ها تنش معرض در روزانه گرفتن قرار اما دارند، همزمان طور به را مختلف لئمسا

 و آرامش به مرور به زا، تنش و استرس پر مشاغل در ويژه به اجتماعي و ذهني هاي دغدغه
 .كند  مي وارد لطمه آنها رواني سالمت

 گيري نتيجه
 اين توان مي ،جوشكاري هاي كارگاه در مردان و زنان يها ويژگي و خصوصيات همقايس از

 كدام هر ديگر، عبارت به .دنكن مي تكميل را مردان ،زنان كه آورد دست به را نتيجه
 از بسياري در شوند، هماهنگ يكديگر با اگر بنابراين سازند، مي برطرف را ديگري كمبودهاي
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 هزمين در و گردندمي برطرف تر لياصو و تر عاقالنه تر، منطقي مشكالت و لئمسا موارد،

  .شودمي صنعت اين بيشتر پيشرفت باعث جوشكاري
 بخصوص صنعتي كار يها زمينه در زنان حضور فرهنگي و اجتماعي فردي، موانع چنانچه
 زنان بيشتر هرچه همكاري از ايران هجامع كه هست اميد اين شود برداشته جوشكاري

 بيشتر هرچه با دور چندان نه اي آينده در وگرنه برد سود ياقتصاد يها برنامه در ديده آموزش
 رو روبه ايران در گوناگون اجتماعي يها دشواري و انساني بزرگ هسرماي اين كنارگذاشتن

 هاي نگرش و تفكر طرز تغيير به جوشكاري، هزمين در زنان اشتغال پيشرفت شد خواهيم
 بستگي آن با همسو ارشادي هاي فعاليت و تبليغات و خانه از بيرون مردانه كار به خانواده

 .دارد
 كار بازار يها خصيصه از گرفته تئنش پذيري انعطاف سبب به اي حرفه و فني هاي آموزش

 توانايي براي افراد در الزم هاي مهارت ايجاد و آموزش دليل به نيز و كشور اقتصادي اوضاع و
 مورد خاص هاي مهارت هم ها آموزش اين .دارد اشتغال در سزايي به نقش ،مشاغل احراز در

 به كه زنان براي همچنين و سازد مي فراهم را كار بازار عمومي هاي مهارت هم و صنعت نياز
 را جوشكاري يها رشته در بيشتر حضور و عمل آزادي امكان آموزشي محيط بودن امن داليل
 ؛كنند مي مراكز اين اهير را خود دختر فرزندان خاطر امنيت با ها خانواده و آورد مي فراهم

 ها خانواده فرهنگ سازي غني و بيكاري از رهايي براي ابزاري عنوان به مراكز اين به ،بنابراين
 كرد. نگاه توان مي

 منابع
 .چي زعفرا ليال كوشش به زنان اشتغال مقاالت مجموعه

 .شعيبي فاطمه لفؤم مردان و زنان يها تفاوت
 .جهرمي تراب منا و زاده لوك زيبا نويسندگان: كار طب همقال
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 هآموزي زنان در اشتغال و توسع لزوم توجه به مهارت
 رپايدا

 1سهيال جليليان
 2فريبا جليليان
 3شراره محمدي

 چكيده
دهد كه نيروي توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي همطالعه و بررسي تاريخچ

انساني ماهر و تعليم يافته در تبديل جوامع سنتي به جوامع صنعتي تأثير انكار 
شته است و در جهان فرا صنعتي امروز توسعه به معناي عام بدون توجه ناپذيري دا
ترين معيارها اي مفهومي نخواهند داشت. يكي از مهمهاي فني و حرفهبه آموزش

يافتگي يك كشور ميزان اهميت و اعتباري است كه  توسعه هجهت سنجش درج
زار كار شده و در باشند. از زمانيكه اين قشر وارد بازنان در آن كشور دارا مي

ل جديدي ئهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سهيم گرديده مسافعاليت
هاي فني و آموزش هچگونگي روابط كار مطرح شده است. بنابراين توسع هنيز دربار

هاي كشور در شرايط كنوني اقتصاد ترين آموزشيكي از مهمعنوان  بهاي حرفه
هاي  ست. هدف از اين مطالعه بررسي نقش آموزشايران براي زنان امري حياتي ا

اي در كسب دانش و مهارت توسط زنان است. در اين مقاله كه به فني و حرفه
اي صورت گرفته است، ابتدا به صورت توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه

آن در  هكنند هاي مهارتي و سپس توانمند سازي زنان و نقش تعييننقش آموزش
شود تأثير اي كه از اين مطالعه اتخاذ ميپايدار پرداخته شده است. نتيجه هوسعت

 باشد.اشتغال مي هاي بر حضور مؤثر زنان در عرصهاي فني و حرفهمثبت آموزش
 

 .پايدار ه: مهارت آموزي، زنان، اشتغال، توسعيكليد ناگواژ

                                                                                                                
                                                           Email: oheilajalilian@yahoo.com. كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، 1
                                     .روانشناسي عمومي هآموخته كارشناسي رشت . دانش2
         .. كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان3
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 مقدمه
ها و تخصصي شدن ، تكثر فعاليتجهان امروز شاهد توسعه، پيشرفت و صنعتي شدن كشورها

ها از كار بدني به مشاغل است. دانش بنيان شدن جوامع پيشرفته، تغيير وضعيت فعاليت
نظام آموزش و پژوهش و فناوري و  ههاي فكري در كنار مشاغل فيزيكي و يدي، توسعفعاليت

به جهان  هاي اين عصر است. نگاهي گذراترين شاخص محور از مهم برقراري نظام دانايي
هاي باالي علمي و دانش و پژوهش و فناوري، دستيابي به توانايي همعاصر از ورود زنان به حوز

هاي مهم صنعتي و فني، و در مواردي ربودن گوي سبقت از مردان تحصيل هنرها و مهارت
خوريم كه ). در سراسر تاريخ همواره به زناني برمي1388زعفرانچي، ( حكايت دارد

اقتصادي و اجتماعي، آنان را به تكاپوي اقتصادي و اشتغال كشانيده است. تفاوت هاي  ضرورت
اقتصاد كه به كاهش  هاخير با اعصار گذشته اين است كه دگرگوني ساختاري در حوز هسد

قدرت خريد و تغيير الگوي مصرف انجاميد، ضرورت اشتغال زنان را بيش از گذشته مطرح 
ر ادبيات توسعه و هم در علوم اجتماعي يكي از موضوعات ساخت. اكنون اشتغال زنان، هم د

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و  هگيري از نيروي كار زنان در توسعپردامنه است. تأثير بهره
يافتگي در ادبيات توسعه كانون بحث قرار  شاخص توسعه همشاركت اقتصادي زنان به مثاب

اخير جوامع ثابت نموده كه دستيابي به  هالهاي چند س). تالش1388نژاد، زيبايي( گيردمي
پذير نيست. به عبارت ديگر ميزان مشاركت  پايدار جز با مشاركت فعال زنان امكان هتوسع

شود. اگرچه نقش اجتماعي محسوب مي -اقتصادي ههاي رشد و توسعزنان يكي از شاخص
خوردار است، ولي حضور بانوان در جريان زندگي روزمره و امور خانوادگي از ارزش وااليي بر

فعال آنان در بعد اقتصادي جامعه نيز امري حتمي و شايان توجه است. بنابراين پرداختن به 
ريزي دقيق در هاي مختلف اقتصادي و ضرورت برنامهفرآيند اشتغال گسترده زنان در بخش

هاي آموزش فني و ). از اين رو برنامه1376فرخي، ( اين خصوص در خور اهميت است
فراگيران  ههاي جامع و همه شمولي طراحي شوند، كه نيازهاي كلينظامعنوان  بهاي بايد  حرفه

). اما سؤال اصلي 1382نفيسي، ( در آن در نظر گرفته شود و براي همه در دسترس باشد
ليت خطير پرورش نسل آينده در نظام طبيعي و ئومس زنان با برعهده داشتناينجاست كه 

هايي بايد در ها و آموزشين نقش در خانواده و جامعه چه نوع مهارتتداوم بخشيدن به ا
همه جانبه نقش داشته  هاي مؤثر در روند توسعهاي آموزشي آنان قرارگيرد تا به گونهبرنامه

اثر گذار و حكيمانه با چنين موضوعي مستلزم نگاهي جامع  هبديهي است مواجهباشند؟ 
 االطراف و چند وجهي به آن است.

 هاي مهارتيش آموزشنق
انتقال « شناسي به معناي ) معتقد است كه آموزش از نظر واژه1380( رحيمي خانياني

كار آيند و  هها بباشد. به طوري كه اين معلومات و مهارتمي» ها به ديگرانمعلومات و مهارت
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و  وري) آموزش، بهره2005( 1موجب تحول و دگرگوني در رفتار شود. به اعتقاد يانگ چو

توانند به افزايش كارآيي كمك كنند، كه هدف هايي ميبرد. البته، آموزشكارايي را باال مي
دار، پيوسته و پرمحتوا باشند و كارشناسان، استادان و مربيان مجرب در امور آموزشي، آنها را 

هاي مهارتي و ). در حال حاضر، گسترش آموزش1381ابطحي، ( ريزي و اجرا كنندبرنامه
اي از جمله روندهاي جديد تئوريك هاي حرفههاي كالسيك و آموزشاط بيشتر آموزشارتب

ريزي هستند. ايجاد و تقويت چنين روندهايي در ابعاد نظري علوم آموزش و برنامه هدر حوز
هاي گذار در فعاليت ها و تجارب روزمره زندگي و تأثيرناشي از واقعيت اًآموزشي كه تبع

داي جوامع است، ناشي از اهميت روز افزون نقش افزايش آگاهي و اجتماعي امروز و فر
). 1381مقني زاده، ( تخصص در مشاغل و انتظارات باالتر و روز افزون از نيروي كار است

هاي مهارتي را در فرآيند آموزش به ابزاري رشد سريع تحوالت علمي و تكنولوژيكي، آموزش
دهد تا خويش را ها به افراد اجازه ميآموزش تبديل كرده است. اينو اساسي بسيار مهم 

 .عضو مفيدي از جامعه پرورش دهندعنوان  به
ها در سزاي اين آموزش هاي مهارتي، بر اهميت و تأثير بهآموزش هادبيات موجود در زمين

، 2نيومن و ذي درمان( كيد دارندأپيشرفت اقتصادي و تحقق يافتن اهداف فردي و اجتماعي ت
). معموالً اعتقاد بر اين است كه اين نظام بيشتر به 1998، 4؛ بيشاپ1996 ،3؛ بنل1991

 هگمارد و تربيت نيروي انساني متخصص بر عهدتربيت نيروي انساني نيمه ماهر همت مي
)، با تشريح اهميت تربيت نيروي انساني 1998( 5نظام آموزش عالي است. المبي و پينگ

اند. اما حقيقت امر اين است كه ر اين اعتقاد صحه گذاشتهها بنيمه ماهر و نياز جامعه به آن
اين نظام بايد توانايي تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر را داشته باشد. از اين رو هدف 
بنيادي نظام آموزش مهارتي، تربيت نيروي انساني براي رفع نيازهاي بازار كار است. اما 

ل اين هدف در برخي از كشورها به ويژه در شواهد موجود حاكي از عدم تحقق يافتن كام
). 1991، 6؛ ليتزل1987كاسترو ( يافته و در حال توسعه است كشورهاي كمتر توسعه

تواند بر بخش اقتصادي كشور تأثيرگذار ، آموزش مهارتي در سطح كشور زماني ميبنابراين
حصيلي خود ت هآموختگان آن در هر مقطعي جذب مشاغلي متناسب با رشتباشد كه دانش

ها در صنعت و بازار كار باال باشد، و با تغييرات عصر حاضر در توانمندي و  شوند، كارآيي آن
هاي پايه و اساسي مانند سازگاري با ها خللي وارد نشود كه اين خود كسب مهارت مهارت آن

ط ها، توانايي حل مسأله، تفكر انتقادي و ارتباطات اثربخش را توستغييرات، رفع تعارض
المللي بيانگر اين نكته  آهنگ،). تحقيقات ملي و بين( طلبدهاي مهارتي ميفراگيران آموزش

                                                                                                                
1. Yangcho 
2. Neuman&Ziderman 
3. Bennel 
4. Bishap 
5. Lumby&Ping 
6. Castro&Leitzel 
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هاي اند و به هر اندازه كه آموزشاي برخوردار شدههاي فني و حرفهاست افرادي كه از آموزش

 منفردي( تر بوده به همان اندازه امكان اشتغال آنان افزايش يافته است آنان بيشتر و تخصصي
 ). 1386راز، 

دهد، آموزش مهارتي زنان هم براي خود آنان و هم براي هاي تازه نشان ميپژوهش
از كارشناسان » سامرز«كنند، بسيار سودمند است. اي كه در آن زندگي ميخانواده و جامعه

عنوان  بهام در بانك جهاني در طول تصدي« داردبانك جهاني چنين اظهار مي هعالي رتب
گذاري در ام كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايهنان ارشد، معتقد شدهاقتصاددا

برازش، ( »گذاري در جهان در حال توسعه باشد.ترين سرمايهآموزش دختران شايد پر بازده
) در پژوهش خود با عنوان بررسي ميزان تأثير 1389( چنين رضايي راد و عطار). هم1382

وري اطالعات) در اشتغال زنان استان مازندران در سال افن( ايهاي فني و حرفهآموزش
اي مهارت و توانايي زنان را افزايش هاي فني و حرفهنشان دادند كه؛ شركت در دوره 1388

شود و همچنين اين آوري و ابداع زنان مياي موجب نوعهاي فني و حرفهدهد و آموزشمي
اما  گردد.درآمد بيشتر در زنان مي ها موجب عالقه به كار و نگرش مثبت و كسبآموزش

) نشان داد كه پايين بودن ميزان سواد و دانش فني 1389( نتايج پژوهش عزيزي و آذركمند
يابي زنان به اشتغال مانعي جدي در سر راه دستعنوان  بهو تحصيالت عالي زنان همواره 

تصدي شغل ويژه در بخش خصوصي و بخش مدرن شهري مطرح است و زناني موفق به  به
شوند كه از ميزان سواد باالتري نسبت به مردان برخوردار باشند. در اكثر كشورها تعداد مي

اي زنان هاي فني و حرفهباشند. سهم آموزشآموزان پسر مي آموزان دختر كمتر از دانش دانش
ها مانند آرايشگري و خياطي، در حداقل ممكن قرار دارد و نسبت به جز برخي رشته

 باشد.جويان پسر ميجويان دختر به مراتب كمتر از دانش دانش
هاي مهارتي، حضور زنان دهد كه همبستگي شديدي ميان آموزشاين تجربيات نشان مي

هرقدر از شكاف  ، وتحصيل كرده و داراي مهارت در بازار كار و رشد اقتصادي وجود دارد
 يابد.گسترش مي پيشرفت اقتصادي هجنسي در نظام آموزشي كاسته شود، زمين

 توانمندسازي زنان 
هاي خود يكي از عمده موضوعاتي كه زنان كارآفرين براي كسب موفقيت در انجام فعاليت

اشتغالي بدان نياز دارند، ايجاد توانمندي در خويش است. زيرا موانع بسياري در جريان هر 
موانع، زنان براي مبادرت فعاليت خود اشتغالي روياروي آنان قرار دارد. به دليل وجود همين 

چنين تر، جرأت و جسارت بيشتر و همميقهاي خود اشتغالي نياز به انگيزه عبه فعاليت
توانمندسازي  فرخي).( استمرار و قاطعيت در عمل براي كسب موفقيت در اقدامات خود دارند

جرأت شوند، هاي دروني خود آگاه ميفرآيندي است كه طي آن زنان از نيازها و خواسته
كنند و از توانايي الزم براي عملي ساختن يابي به هدف را در خود تقويت ميدست
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). در تعريفي ديگر از 1382كتابي و همكاران، ( شوندهاي خود برخوردار مي خواسته

توانمندسازي زنان آمده است كه توانمندسازي زنان يعني بر شرم بي مورد خود فائق آيند، 
از اعتماد به نفس و اطمينان خاطر باشد، قادر به ارزيابي صحيح و  كردار و گفتارشان حاكي

هاي دروني خويش آگاه باشند، شناخت واقعي خويشتن باشند، به استعدادها و محدوديت
ها را داشته باشند و در رفع آنها بكوشند، از اهداف مورد نظر و قدرت رويارويي با دشواري

هاي ته باشند، از توانايي و قابليت نيل به هدفتوان عملي ساختن آن شناختي دقيق داش
هاي مورد نظر دست خويش برخوردار باشند و بتوانند با افزايش توانمندي خويش به هدف

فردي  ه). توانمندسازي زنان يعني اينكه آنها بايد به سطحي از توسع1376فرخي، ( يابند
شادي طلب، ( خود را بدهدهاي دست يابند كه به آنها امكان انتخاب بر اساس خواسته

پايدار از جمله موضوعاتي است  هآن در توسع هكنند ). توانمندسازي زنان و نقش تعيين1381
شود. توانمندسازي زنان شامل ابعاد كه در حال حاضر از نظر تئوري و كاربرد به آن توجه مي

و  توانمندسازي روانشناختي، توانمندسازي اقتصادي، توانمندي بر حسب عامليت
توانمندسازي جسمي بوده است. زنان قربانيان اصلي در مواردي چون فقر، خشونت، عدم 
برخورداري از تغذيه و بهداشت مناسب هستند. از اين رو توجه به بهبود موقعيت زنان نفع 

شود. در توانمندسازي زنان بطور گسترده انجام مي ههمگاني را در بر دارد. مطالعات در حوز
اند كه اي زدهالمللي در مورد اين موضوع دست به تحقيقات گسترده مع بيناين مورد مجا

توان به مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل و بانك جهاني اشاره كرد. از طرف ديگر مي
پايدار محقق نخواهد شد.  هاند كه بدون توانمندسازي زنان توسعبيشتر كشورها نيز دريافته
وري صحيح از منابع، افزايش ر منزل، حفظ محيط زيست، بهرهپرورش فرزندان، اداره امو

طور مستقيم با آنان مرتبط  هجويي در انرژي مباحثي هستند كه زنان ب ها و صرفهمهارت
هستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان به جامعه در رسيدن به اهداف توسعه 

كلدي و ( شودامعه نيز منجر ميكمك خواهد كرد و از طرف ديگر به ترقي و پيشرفت ج
 ).1391سلحشوري، 

)، يكي از نظريه پردازان در امور زنان، معتقد است براي توانمندسازي 1372( سارا النگه
زنان بايد پنج مرحله را كه به ترتيب شامل رفاه، دسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل 

شود. در غذيه و درآمد بررسي ميرفاه، رفاه مادي زنان مانند ت هباشد، طي كرد. در مرحل مي
 هگيرد. در مرحلاين مرحله از توانمندسازي، رفع تبعيض بين زنان و مردان مد نظر قرار مي

زمين، كار، سرمايه)، كارهاي مولد درآمد، خدمات ( دسترسي، زنان بايد به عوامل توليد
ل و دسترنج خود سازد و حتي محصوزا كه استخدام و توليد را ممكن مي هاي مهارتآموزش

آگاهي، زنان بايد تشخيص دهند كه مشكالت آنها ناشي از  هدسترسي داشته باشند. در مرحل
هاي جنسيتي مربوط به فرهنگ ت گرفته از نقشئشان نيست، بلكه نشكمبودهاي شخصي

قابل تغيير است.آگاهي در اين مفهوم به معناي باور داشتن برابري است. در  ،بنابراينبوده و 
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كنند. مشاركت آنها بايد با هاي مربوط به خود شركت ميمشاركت، زنان در تمام برنامه هحلمر

تعداد و شمار آنها در جامعه متناسب باشد. در نهايت، برابري در نهايت به معني توازن قدرت 
كند كه يندي تعريف ميآ)، توانمندسازي زنان را فر2002( 1ميان زنان و مردان است. مالهاترا

شوند و اعتماد به نفس خود را آن زنان براي سازماندهي خودشان توانمند مي هوسيلبه 
دهند و از حقوق خود براي انتخاب مستقل و كنترل بر منابع، كه منجر به از بين افزايش مي

 كنند.گردد؛ دفاع ميرفتن جايگاه فرودستي ايشان مي
ه به معناي برتري يك فرد بر فرد هاي توانمندسازي خواستار قدرت دادن به زنان ننظريه

ديگر، بلكه به معناي افزايش توان آنها براي اتكا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگي 
موجب   زنان،  به  بخشي  يا قدرت  توانمندسازي). بطور كلي 1382كتابي و همكاران، ( هستند

  هاي گيري كنند و در تصميمپيدا   بيشتري  و كنترل  دسترسي  قدرت  منابع  به  شود زنانمي
 ايفا نمايند.   تري قدرتمندانه  خود نقش  و پيرامون  منابع  به  مربوط

 پايدار هنقش زن در توسع
هدف از توسعه آن نيست كه اجناس بيشتري اعم از « گويدسعه ميدر مورد تو» گريفين«

اي رشد يابد تا گونه هاي افراد بهكاال يا خدمات توليد شود، بلكه هدف آن است كه قابليت
توسعه عبارت « گويدمي» مايكل تودارو». «ها و رضايت باشدزندگي انسان سرشار از خالقيت

نقل ( »ترمستمر يك جامعه يا نظام اجتماعي به سوي يك زندگي بهتر و انساني ءاست از ارتقا
دارد كه در اجتماعات ابتدايي، قسمت ويل دورانت به درستي بيان مي). 1382از برازش، 

اعظم ترقيات اقتصادي به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در آن هنگام كه 
نمودند به شكار اشتغال داشتند زنان در اطراف خيمه زراعت مي هاي متوالي، مردان دائماً قرن

كردند كه هر يك مبناي صنايع بزرگ امروزي است. د ميو هزاران هنر خانگي را ايجا
هاي سنتي اي كه براي زنان شاغل امروز وجود دارد، چگونگي ايفاي نقشترين مسأله مهم

هاي اجتماعي و ليتئوهايي است كه مسناشي از فرهنگ، عرف، شرع و هماهنگي آنها با نقش
حالي است كه در مناسبات اجتماعي و  كند. اين دراقتصادي زنان در دنياي امروز ايجاب مي

نيمي از آمار عظيم جامعه، اهرم و بازوي توسعه عنوان  بهبه ويژه در فرآيند توسعه، زنان 
شوند. بر اساس هاي اقتصادي محسوب ميهستند و عامل مهمي در پيشبرد فعاليت

اند و سعه داشتهانساني سازمان ملل، زنان بهره بسيار كمي را از منافع تو ههاي توسع گزارش
دهند ولي سهم آنها در جمعيت فعال اقتصادي، اگر چه نيمي از جمعيت دنيا را تشكيل مي

 ). 1387ملك زاده، ( شود% و در برخي كشورها بسيار كمتر از اين رقم برآورد مي30حدود 
، گوياي اين واقعيت 1987) در سال W.H.O( سازمان بهداشت جهاني هگزارش ارائه شد

سهم زنان در سطح جهاني آن طور كه بايد ادا نشده است. بر اساس اين گزارش،  است كه

                                                                                                                
1  . Malhotra 
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دهند. در % نيروي كار رسمي دنيا را تشكيل مي35% جمعيت جهاني، كمتر از 50زنان با 

اند، در % ساعات كار در جهان را به خود اختصاص داده75عين حال، به لحاظ سخت كوشي، 
ها متعلق به آنان است. آمارها نشان % مالكيت1و كمتر از  % درآمد جهاني20حالي كه تنها 

دهد كه حضور واقعي اشتغال زنان در آمارهاي رسمي جهان نيز مشهود نيست و نه تنها مي
توان از آمار و ارقام دريافت كرد، بلكه كميت اين مشاركت نيز كيفيت حضور زنان را نمي

برخورداري زنان جهان از حقوق حقه خويش حقايق مربوط به عدم  هتواند بازگو كنندنمي
جالب توجه آن است كه مشاركت و حضور هميشگي و مستمر زنان در  هباشد. نكت

هاي آماري پنهان مانده است، كه نامههاي مولد ارزش اقتصادي نه تنها از ديد پرسش فعاليت
شود. ن گزارش نميدر بسياري از موارد حتي توسط خود زنان نيز سهواً يا عمداً به آمارگيرا

ها سهم واقعي خود را از دهد كه زنانساني در جهان، نشان مي هنگاهي به شاخص توسع
عالفر، ( هاي چشمگير استبرند و جنسيت هنوز مالك تفاوتهاي حاصله نميپيشرفت

عام، و شكاف جنسي در آموزش به طور خاص، از موانع  طور هاي جنسيتي، به). تفاوت1376
هاي اخير كشورهاي در حال دهه هآيد. تجرباقتصادي به شمار مي هو توسعاساسي رشد 

 هويژه آموزش زنان، زمين گذاري در نيروي انساني، به توسعه مبين آن است كه افزايش سرمايه
سازد. تبعيض الزم را براي دستيابي به رشد اقتصادي باالتر و رفاه اجتماعي بيشتر مهيا مي

شود كه زنان نتوانند فعاالنه در جامعه به فعاليت بپردازند. ب ميجنسي، در هر شكل آن، سب
تواند نقش مؤثري در كار مي هاز آنجا كه حضور و مشاركت زنان در حكم نيمي از نيروي بالقو

هاي هاي جنسي در بخشها و شكافپيشرفت جامعه داشته باشد، از بين بردن تفاوت
باالتر » كارآيي« بيشتر بلكه به» برابري« ه تنها بهو نيز آموزش و پرورش ن گوناگون اقتصادي

 ). 2001و همكاران،  1كامرون( انجامدمي
يابي اكنون در سطح جهاني پذيرفته شده است كه چنان چه دختران و زنان از دست هم

تواند ها تبعيض روا داشته شود، بشر نميهاي آموزشي محروم باشند و اگر درباره آنبه فرصت
صحيح كلمه با يكديگر زندگي كند و ناهمساني جنسي تأثير منفي بر توسعه به معناي 

گذارد. بنابراين موضوع برابري ميان زن و مرد نيازمند توجه خاص است، چرا كه اين  مي
بشري يعني زيستن با يكديگر و هماهنگي براي نيل به  برابري، نقش اساسي در تحقق آرمان

). بنابراين مشاركت و حضور زنان در 1382برازش، ( كندتوسعه عادالنه و پايدار ايفا مي
نيمي از پيكر جامعه، از جمله اصول اساسي و اجتناب ناپذير عنوان  بههاي اقتصادي فعاليت

بهينه  هجوامع است. استفاد ههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هماهداف توسعه، در برنامه
هداف توسعه، مستلزم تجهيز آن به دانش و از اين منبع مهم نيروي انساني در راستاي ا

 ).1372افشاري، ( هاي مورد نياز در بازار كار استمهارت

                                                                                                                
1. Cameron  .  
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 گيرينتيجه
 بخشد،اجتماعي را تسريع مي -صادياقت هترين عاملي كه آهنگ رشد و توسع بدون شك، مهم

ت كه آن جامعه است. هر جامعه انساني نيز متشكل از زنان و مرداني اس» منابع انساني«
تحت روابط متقابل اجتماعي، در عين وابستگي متقابل هر يك از دو جنس به يكديگر، نقش 

نيمي از جمعيت، تأثير مستقيمي عنوان  بهكنند و بي ترديد زنان، اي را ايفا ميو كاركرد ويژه
ان عنو هزنان بايد فعاالنه در فراهم نمودن امور توسعه و ب. از اين رو جامعه دارند هدر توسع

 كنندگان و ارزيابان شركت نمايند.  ريزان، اجرا صورت برنامهه عاملي براي ايجاد تغييرات ب
هاي مهم براي دستيابي زنان به حقوق خود عنوان يكي از استراتژي هتوان بآموزش را مي

 هسوي توسعه ريزان اجتماعي و انديشمندان آموزش را كليد حركت ب عنوان نمود. برنامه
ها  اي تأكيد بسياري دارند و معتقدند سياستحرفهفني و هاي آموزش هدانند و باقتصادي مي

گيري از هايي پربازده هستند كه به مردم بيشترين فرصت را جهت بهرهگذاري و سرمايه
حاضر نشان  هشواهد حاصل از مطالع ).1385قاسمي، ( دهندها ميها، منابع و موقعيتتوانايي

رشد سريع اقتصادي در يك كشور، نيازمند حضور حداكثري نيروهاي  دهد كه دستيابي بهمي
هاي توليدي و خدماتي است. زنان بخش قابل بالقوه و آماده كار از جمله زنان در فعاليت

آموزي به آنان در جهت  مهارت ،بنابراين ؛كننداي از نيروي كار جامعه را تأمين ميمالحظه
افزايش سرمايه، قدرت رقابت و افزايش صادرات، به خود اشتغالي، رشد توليد يا فروش، 

همه  هاي كه خواهان توسعكند. عالوه بر اين جامعهاقتصادي و پايدار جامعه كمك مي هتوسع
هاي گوناگون اقتصادي را از بين ببرد هاي جنسي در بخشها و شكافجانبه است بايد تفاوت

 عضاي خود فراهم سازد. ا هو امكان رشد و شكوفايي استعدادها را براي هم
در آينده همين  ان خود را توانمند نسازند، مطمئناً) معتقد است اگر زن1365( كينگ

آينده، فرهنگ سازي بدون مجهز  هتوانند ايفا كنند. چرا كه در جوامع پيشرفتنقش را هم نمي
رسيده  بودن به سالح علم و تجربه و رسيدن به خودباوري غير ممكن است. امروزه به اثبات

گذاري در آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي دختران با بازده بسيار باالي  است كه سرمايه
پاينده و رشد  هيابي به توسعاقتصادي و اجتماعي كه در پي دارد، از بهترين وسايل دست

 گير و پاياست.اقتصادي پي
در جهت مهارت آنچه اهميت دارد آن است كه بايد با ارائه و اجراي راهكارهاي صحيح 

تواند از اي ميآموزي و توانمندسازي زنان گام برداشته شود. بنابراين سازمان فني و حرفه
هاي آموزشي در اشكال مختلف، نقش قابل توجه خود را در طريق برنامه ريزي و اجراي دوره

 هاي مهارتي مختلف ايفا كند.آموزش منابع انساني و توسعه نيروي متخصص در رشته
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 هاي مهارتي زنانآموزش ءبراي ارتقا يپيشنهادكارهاي راه
جذب و گرايش هرچه بيشتر  اي جهتآموزشي مراكز فني و حرفه هايتنوع در رشته  �

 ها.زنان به اين رشته
 .هاي جمعيهاي آنان با همكاري رسانهتغيير نگرش نسبت به زنان و توانمندي �
اي ويژه زنان و ايجاد حرفههاي فني و تأكيد بيشتر بر سياست توسعه آموزش �
 اي متناسب با اشتغال و نياز بازار كار.هاي جديد فني و حرفه رشته
هاي مالي و سازماندهي ايجاد مراكز خدمات اشتغال ويژه زنان آموزش ديده و حمايت �

 ريزي پيرامون آن. گيري حل مشكالت و برنامهو ايجاد تشكل در مشاغل آنان و پي
دولتي در به  آموزي به زنان و التزام نهادهاي دولتي و غير فرهنگ مهارت ءارتقا  �

 زنان داراي مهارت. كارگيري
 هترين عوامل توسعيكي از مهمعنوان  بههاي مهارتي زنان سطح كيفي آموزش ءارتقا  �

 اقتصادي.
 اي به صورت تخصصي و كاربردي.هاي فني و حرفهارائه آموزش  �
 اشتغالي. آموزي جهت خود ز مهارتتخصيص وام و تسهيالت به زنان پس ا  �
 آموزي در مسير توانمندسازي زنان به منظور ايجاد اشتغال. تفكر مهارت هتوسع �
اقتصادي و  هآموزي زنان باعث توسع پذيري و مهارت طور كلي افزايش آموزش به  �

اي هاي فني و حرفهگردد، پس دولت با توانمندسازي اين گروه از طريق آموزشاجتماعي مي
 تواند شرايط اشتغال را براي آنان تسهيل نمايد.مي

  منابع
هاي دولتي،  اداره امور كاركنان در سازمان( مديريت منابع انساني ،)1381( ؛ابطحي، ح

 تهران: نشرمؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ دوم. صنعتي و بازرگاني)، 
مجموعه مقاالت سمينار  ،اشتغال زنان و نقش آن در اقتصاد كشور ،)1372( ؛افشاري، ز

 مشاركت اجتماعي زنان، تهران: كمسيون امور بانوان استان تهران.
اي استان شناسي عوامل دروني و بيروني نظام فني و حرفه سيبآ ،)1390( ؛آهنگ، و

خوزستان  در چارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و فناوري 
مه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران پايان نا ،89 -90ايران در سال تحصيلي 

 اهواز.
مجله پيوند،  ،آموزش زنان و دختران گامي مؤثر در جهت توسعه ،)1382( ؛برازش، ز

  هشمار
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آموزش و بهسازي نيروي انساني در نظام تعليم و تربيت،  ،)1380( ؛رحيمي خانياني، غ

 تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي زهد، چاپ اول.
 ايهاي فني و حرفهبررسي ميزان تأثير آموزش ،)1389( ؛م؛ عطار، ن رضايي راد،

اولين  ،1388وري اطالعات) در اشتغال زنان استان مازندران در سال افن(
 .89كنفرانس ساالنه مديريت، نوآوري و كارآفريني، شيراز، بهمن 

و الت مجموعه مقا ،ل زنان در ايرانبررسي وضعيت اشتغا ،)1388( ؛س ،زعفرانچي، ل
 وگوها، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. گفت

شتغال زنان؛ عوامل، پيامدها و رويكردها از نگاه مديريت ا ،)1388( ؛ر ،زيبايي نژاد، م
 مجموعه مقاالت  و گفت وگوها، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. ،اجتماعي

 ه.. تهران: نشرقطرهاي زنان ايرانتوسعه و چالش ،)1381( ؛شادي طلب، ژ
بررسي تأثير آموزش بر اشتغال زنان با تأكيد بر  ،)1389( ؛عزيزي، پ؛ آذركمند، ر

 .155 -136، ص 8فصلنامه جغرافيايي آمايش، شماره  ،ايران
 تهران، وزارت كشور. ،هايي از تصوير زنان در عملكرد ملينمونه ،)1376( ؛عالفر، ص
ماهنامه تعاون، شماره  ،سازي زناننقش زنان در توسعه پايدار، توانا ،)1376(؛ فرخي، ط
 .79-76، ص 74

مجله مهارت،  ،نقش آموزش فني و حرفه اي در اشتغال زنان، )1385( ؛قاسمي، ب
  57شماره 

زنان براي مشاركت توانمندسازي  ،1382( ؛و فرخي راستايي، ز ؛كتابي، م؛ يزدخواستي، ب
 .32 -18، ص 7 ه، سال سوم، شمار1، دوره در توسعه، فصلنامه پژوهش زنان

بررسي تأثير حمايت اجتماعي بر توانمندسازي  ،)1391( ؛كلدي، ع؛ سلحشوري، پ
 .4 همجله مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال چهارم، شمار ،زنان

ترجمه غالمرضا آزاد، تهران: انتشارات  اقتصادي، هنقش زنان در توسع ،)1376( ؛كينگ، ا
                                               روشنگران.

تهران:  ،معيارهايي براي تواناسازي زنان، نقش زن در توسعه ،)1372( ؛النگه، س
 .32 -18روشنگران، ص 

ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت  بررسي وضعيت برنامه ،)1381( ؛ح ،مقني زاده، م
مدت  هاي ضمن خدمت كوتاهسوم توسعه با تأكيد بر آموزش هايران در برنام

 دفتر مجازي محمد حسن محقق معين. ،وزارت جهاد كشاورزي
دانشگاه آزاد  ،هانقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش ،)1387( ؛زاده، فملك

 اسالمي واحد تهران شمال
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اي بر هاي فني و حرفهتأثير آموزش ،)1386( ؛و وكيلي، ن ؛منفردي راز، ب؛ سامانيان، م

 .85و  84هاي  ن شمالي در سالاشتغال زنان استان خراسا
تهران:  ،اي در قرن بيست و يكمهاي فني و حرفهآموزش ،)1382( ؛نفيسي، ع
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 و شناسايي رويكرد با زنان اشتغال و كارآفريني يها زمينه مطالعه
 زنان توانمندسازي و اتكايي وخود شغلي يها فرصت ايجاد

 1واثق رضا احمد
 2جهانگيري محمد

 3احمدلو محبوبه 
 4عرب محمدعلي

 چكيده
 به اقتصاددانان و كارگزاران اقتصادي، توسعه به دستيابي و زنان يها ازتوانايي بهينه استفاده منظور به

 عبارتي به. كنند تقويت اقتصاد ويژه به جانبه همه توسعه در را زنان نقش هستندكه الگويي دنبال
 در بزرگي تحوالت منشأ كارآفرينان، عنوان به مبتكر و نوآور و خالق زنان جهاني عرصه در امروزه
 و اقتصادي توسعه موتور عنوان به آنان ممتاز نقش و اند شده خدمات و كشاورزي صنعت، يها زمينه

 كارآفريني توسعه. است مشهود پايدار اشتغال ايجاد عامل و گذاري سرمايه مشوق و محرك صنعتي،
 در دار معنا تحولي نيازمند آموخته حرفه و ماهر يا و دانشگاهي كرده تحصيل زنان و دختران ميان در

 كشور در كارآفريني به دختران و انزن تشويق منظور به اجتماعي و فرهنگي موجود ساختارهاي
 و اجتماعي اقتصادي، علمي، مختلف يها زمينه در جامعه يك زنان كه اهميتي و اعتبار. باشد مي

 بنابراين،. شود مي محسوب كشور يك يافتگي توسعه يها لفهؤم ترين مهم از كنند مي دريافت سياسي
 و كشور، توسعه پنجم برنامه قانون ايمحتو به نظر با متناسب، شغلي يها فرصت ايجاد و احصا

 كشور جمعيت از  ميني عنوان به زنان، رشدكارآفريني متضمن نظام، ساله بيست انداز چشم همچنين
 سازه گيري شكل در را نقش بيشترين مهارت سطح عامل شده انجام مطالعات اساس بر. باشد مي

 در ثريؤم نقش اجتماعي ظرفيت از بعد انساني ظرفيت خود و دارد توانمندسازي انساني ظرفيت
 سرمايه درآمدشخصي، سازنده، اعتقاد گيري، تصميم قدرت. داراست توانمندسازي مفهوم گيري شكل

. گردد مي محسوب زنان توانايي و مهارت بركسب ثرؤم عوامل ازجمله پيشرفت به ميل اجتماعي،
 آموزي مهارت به زنان گرايش در املع ترين مهم اقتصادي، نيازهاي رفع عامل دهد مي نشان ها يافته

 غلبه ازآينده، نگراني استقالل، افزايش عوامل ترتيب به ازآن وپس باشد، مي خانگي مشاغل دربخش
 يها پژوهش در تحقيق روش. قراردارند فراغت اوقات پركردن و ازافسردگي جلوگيري برتحقيرگرايي،

 و كارآفريني يها زمينه در است، شده  تالش قالهم اين در. باشد مي... پيمايشي -توصيفي موردمطالعه،
 و شناسايي به نسبت چندجانبه و بينانه ريز نگاهي با تا قرارگرفته، مطالعه و بررسي مورد زنان اشتغال

 . نمايد اهتمام ايشان، توانمندسازي رويكرد با كشور، زنان وكارآفريني شغلي يها فرصت ايجاد
 

 .كار بازار توانمندسازي، شغلي، يها فرصت كارآفريني، :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                                                              Email: ARV_1390@yahoo.comكارشناس ارشد آموزش،  .1
 .ريزي پژوهش و برنامه معاون آموزش، .2
                                 .ريزي برنامه پژوهش و سرپرست اداره آموزش، .3
 .كارشناس ارشد آموزش .4
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 مقدمه
 عنوان به ها دولت كه است آن به وابسته انساني منابع توسعه آن تبع به و جوامع پايدار توسعه

 فضاي ايجاد و مناسب سازي بستر ضمن بتوانند اجتماعي و اقتصادي عامل ترين قدرتمند
 زن از اعم اقتصادي فعال جمعيت كل توان از انساني يها استعداد شكوفايي و رشد جهت الزم

 براي معيارها ترين مهم از يكي. )1381(صابر، نمايند بخش اثر را توان آن و جسته بهره مرد و
 در جامعه زنان كه است اعتباري و اهميت ميزان كشور يك يافتگي توسعه درجه سنجش

 عنوان به زنان لاشتغا. هستند دارا سياسي و اجتماعي اقتصادي، علمي، مختلف يها زمينه
 از قالبي و شود مي سنجش و ارزيابي همواره اقتصادي توسعه يها لفهؤم از يكي

 يها زمينه در خاورميانه كشورهاي ميان رقابت. است كشورها دورنگرانه يها ريزي برنامه
 در كه است صددايران در  مياسال جمهوري و ،گيرد مي هدف را زنان اشتغال توسعه مختلف،

 به نسبت نيز زنان اشتغال رشد طبيعتاً و كند فتح را اي توسعه اهداف قله باالترين 1404 افق
 جهان اخير قرن دو در. )1388،پوالبو فرد پيشگاهي( است مدنظر منطقه كشورهاي ساير

 رخداد اين و ،بوده كار بازار در زنان مشاركت نام به جديدي اقتصادي اجتماعي پديده شاهد
 جوامع سياسي و فرهنگي اقتصادي اجتماعي رويكردهاي در اساسي تحوالت و تغيير پيامد
 جمعيت، از  ميني عنوان به زنان،. )1387(شربتيان، است بوده كار و زنان لهئمس به بشري
 رفاه رساندن حداكثر به اي، جامعه هر هدف زيرا دارند جامعه توسعه در  ميمستقي تاثير

 سطح بهبود درآمد، عادالنه توزيع سرانه، آمددر از تابعي اجتماعي رفاه و است اجتماعي
 سياسي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مشاركت ميزان و رفاهي بهداشتي، آموزشي، امكانات
 در گذشته سال پنج طي دهد مي نشان آمارها. )1389عليزاده، ( باشد مي... زنان،و و مردان
 حال در زنان و است مردان بربرا دو زنان توسط كارها و كسب و ها شركت تشكيل نرخ جهان،
 و مدرن تجارت در هم و جهاني تجارت سنتي ساختار در هم عظيم نيرويي به شدن تبديل

 تشكيل را جهان كار نيروي از نيمي زنان كه است اين واقعيت .هستند جهان الكترونيك
 و  ئيالغربا (معين است شده استفاده صحيح نحو به نيرو اين درصد20 از تنها اما دهند مي

 . )1391هوره، بهاءلو
 اي، ارثيه با يا مشاركت با يا تنهايي به كه كسي كنند: مي تعريف چنين را كارآفرين زن
 و اجتماعي يها مسئوليت پذيرش با و پذيرفته يا انداخته راه به نوآوري و خالقيت با را كاري
 بر فروش و خريد بازار در تا كرده عرضه اي تازه يها فرآورده مالي، يها ريسك و مالي و اداري

 و تحول عوامل ترين مهم از را كارآفريني مديريت، دانشمندان(Lovey). شود چيره رقيبان
 افرادش كه محيطي هر. بنابراين، آورند مي شمار به عصرحاضر در سازماني يها نوآوري

 .داشت خواهند متنوع و پويا اقتصادي باشند، كارآفريني هنر و تفكر از برخوردار
(Kazemi & Maharati,2008) انساني توسعه به منجر كه مهمي هاي شاخص از يكي 
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 زنان اقتصادي فعاليت .است اجتماعي اقتصادي يها فعاليت در زنان مشاركت ميزان گردد مي

 فردي كارآفرين. )1391وهمكاران، پور (يوسف دارد اجتماعي رفاه و فقر با مستقيمي رابطه
 و كسب يك ايجاد و تأسيس فرآيند طريق از و است يدجد و نو هايد داراي كه است

 كند مي معرفي جامعه به را جديدي خدمات يا محصول مخاطره، قبول و كار(شركت)
)1988،Cochran(. و خأل كردن پيدا و درك قدرت داراي كه انساني بهتر عبارت به 

 در جديد، تخدما و محصول يك به خود فكر تبديل و ايده پرورش طريق از و هاست فرصت
 در. )1388شيخان، ( شود مي ناميده كارآفرين كند، مي هيچ از آفريني ارزش به اقدام جامعه

 صورت كار جوياي زنان توانمندسازي زمينه در كه ييها تالش از بسياري حاضر، حال
 و تغييرات اين با هماهنگي خالقيت، و فكر توليد زيرا روست؛ه ب رو موفقيت عدم با گيرد، مي
 سازي آماده از استفاده با گوناگون، يها حيطه در اي ويژه توانمندي به نياز نو، تغييرات ادايج

 عملكرد، مستمر بهبود به منجر هاآن از مندي بهره و دارد كار و كسب يها مهارت و شغلي
 شود مي زنان اين توانمندسازي نهايت در و رفتار در تغيير صالحيت، ارتقاء

 كشورها اجتماعي و اقتصادي چرخه در زنان نقش و استعداد به توجه. )1387،حسينيان(
 سخت شرايط در ها دولت از بسياري دليل همين به ،دارد ضرورت كار نيروي عنوان به

 نيروي از مندي بهره به نسبت ويژه يها سياست و تدابير اتخاذ با اند توانسته خود اقتصادي
 حركت تري سريع هاي گام با توسعه درمسير يا و يندآ فايق اقتصادي مشكالت بر زنان كار

 زمينه تواند مي كار بازار به آنها هدايت و زنان اشتغال وضعيت به توجه .)1381(صابر، كنند
 عواملي مجموعه دليل، همين به .آورد فعل به را بالقوه نيروي اين از جامعه بهتر گيري بهره
 اقتصادي يها عرصه در توانمند تجمعي اين بيشتر هرچه مشاركت ساز زمينه تواند مي كه

 و زنان اشتغال .)1387زاده، است(ملك برخوردار بيشتري اولويت از باشد كشور اجتماعي
 درآمد افزايش با همراه اقتصادي هتوسع در جامعه، در جنس اين هاي توانمندي گيري شكل

 مديريت، هاي نظام احراز و خانواده از اقتصادي حمايت خانواده، درآمد سطح ملي، ناخالص
 باروري، كاهش جمعيت، كنترل در زنان اشتغال اجتماعي، بعد از .است اهميت حائز بسيار

 زنانه زايي اشتغال فعاليت به نسبت خانواده هاي نگرش تغيير و خانواده آگاهي سطح افزايش
 حال، اين با است، داشته جامعه اجتماعي هتوسع در سزايي هب نقش كار  ميعمو هحوز هعرص در

 هزمين در  ميجس هبني و فيزيكي ناتواني بر تأكيد با شخصيتي، و بيولوژيكي موانع هنوز
 و مردان قدرت تسلط پيشداوري، تعصب، چون فرهنگي، موانع وجود زنان، اشتغال فعاليت

 وجود با .)1389، وهمكاران (مرادي دارد وجود جامعه در زن كار و فعاليت به توجه عدم
 مشاركت نرخ دهند، مي تشكيل را جمعيت كل از درصد 49 زنان ايران در اينكه

 تا 15 جوان زنان در نرخ اين كه است، درصد 5/15 زنان بيكاري نرخ و درصد، 7/16اقتصادي
 افزايش راستاي در ثرؤم راهكاري زنان كارآفريني بنابراين باشد، مي درصد 29 ساله، 29
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  الغربائي (معين گردد مي تلقي اند، سعهتو هاي شاخص از دو هر كه بيكاري، كاهش و اشتغال

  .)1391 هوره، بهاءلو و
 دهند مي تشكيل را كار به آماده نيروي از توجهي قابل بخش ساله هر زن التحصيالن فارغ

 و ترغيب شرايطي چنين در. شود تلقي دولت براي اي عمده چالش تواند مي آنها اشتغال كه
 و رشد براي ثرؤم محركي تواند مي زنان كارآفرينانه يها فعاليت ءارتقا و كارآفريني ترويج
 و پور (قرباني گردد تلقي آنان زندگي كيفيت بهبود و زنان درآمد افزايش اقتصاد، توسعه

 به شدت به زنان ما، كشور جمله از ها فرهنگ و جوامع از دربسياري. )1391صابري،
 با همواره كارآفريني عرصه به زنان ورود موضوع، اين رغم علي اما اند؛ آورده روي كارآفريني

 از درصد10 از كمتر دهد مي نشان آمارها .است بوده رو به رو زيادي يها وديت محد و موانع
 بالقوه استعدادهاي رشد و بروز از مانع ني گوناگو عوامل و هستند؛ زن ايران در كارآفرينان

 ضرورت به بنا بنابراين، .)1388وهمكاران، (ميرغفوري است شده كارآفريني عرصه در زنان
 الزم شرايط كه است ضروري زنان بيكاري بحران با مقابله و ملي دراقتصاد زنان سهم توسعه

 يها فرصت و وكار كسب ايجاد با زنان تا گردد فراهم كارآفرين زنان وكار كسب توسعه براي
 (Golrad,2006). بخشند پايان را جامعه كنوني معضل بتوانند ديگران و خود براي شغلي

 با و هايي سياست و تدابير اتخاذ با اند توانسته اقتصادي هاي بحران در ها دولت از بسياري
 موفق توسعه مسير در و آيند فايق خود جامعه هاي بحران بر زنان كار نيرويِ از مندي بهره

 تماعياج زندگي ساختار و خانواده كار، محيط كه دارند مي بيان اجتماعي هاي تئوري. شوند
 يكي همواره .)1388(گلرد، است مؤثر آنان عملكرد و شغلي هاي فرصت به زنان دسترسي بر
 اين اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت جمله از كشور اجرايي يها ارگان اصلي يها چالش از

 در بتوانند كه كنند طراحي اي گونه به را سيستم گوناگون يها بخش يها فعاليت كه است
 شغلي سازي آماده از راستا اين در و ،داده افزايش را زنان توانمندسازي امروز، حولپرت دنياي

 .)1387،حسينيان( نمايند استفاده مؤثر ابزاري عنوان به كار و كسب يها مهارت و
 آگاه خود يها خواسته و نيازها از آن طريق از جامعه افراد كه است ينديآفر توانمندسازي

 آورد مي دست به نيازها آن نمودن برطرف براي را اتكائي خود و فسن به اعتماد نوعي و شده
 نصرآبادي گردند(كاركنان مي برخوردار خود اهداف تحقق براي الزم توانائي از آن اساس بر و
 مورد زنان اشتغال و كارآفريني يها زمينه است شده  تالش مقاله اين در .)1392همكاران، و

 ايجاد  و شناسايي و معرفي به نسبت چندجانبه، مطالعه با و گرفته، قرار مطالعه و بررسي
 .نمايد اقدام ايشان، توانمندسازي رويكرد با كشور، زنان كارآفريني و شغلي يها فرصت

   مطالعه مورد منابع انتخاب و بررسي روش
 مورد زنان اشتغال و كارآفريني پيرامون شده انجام پژوهشهاي و مقاالت مطالعه، اين در

-توصيفي مطالعه، مورد هاي پژوهش در تحقيق روش. است گرفته قرار وكنكاش يبررس
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-فردي اطالعات يها سشنامه(پر پرسشنامه، يها ابزار از نيز و ،...تطبيقي مطالعات پيمايشي،

 اطالعاتي هاي بانك )،توانمندسازي و كار و كسب يها مهارت شغلي، سازي آماده شغلي،
 كارآفريني يها زمينه است شده  تالش مقاله اين در .است دهگردي استفاده مصاحبه و شغلي،

 به نسبت چندجانبه و ريزبينانه نگاهي با و گرفته، قرار مطالعه و بررسي مورد زنان اشتغال و
 ايشان، توانمندسازي رويكرد با كشور، زنان كارآفريني و شغلي يها فرصت ايجاد و شناسايي

 .نمايد اهتمام

 ها يافته
 نقش و شودمي محسوب ضرورت يك ملي رشد و اقتصادي سالم فضاي ايجاد براي كارآفريني
 تأسيس كارآفريني (Henry, 2002) است شده تأييد اقتصادي ثبات و پايداري در كارآفريني

 كه است فرد به منحصر و نوآورانه هايفرصت از استفاده جهت جديد شركت يك مديريت و
 كه هستند ييها استراتژي و قوانين دولتي، يها مشي خط .يابدمي دست سريع رشدي به

 كند مي تدوين غيره و اداري اجتماعي، اقتصادي، يها برنامه مديريت و هدايت براي دولت
 شده منتشر آمريكا دولت سوي از كه 1995 سال يها آمار طبق. )1385ورضايي، (داوري

 از و داشتند قرار سال ل)اشتغا (سنين 69 تا 15 سنين در آمريكايي زنان از %64حدود است
 است جهان كل در ها نسبت باالترين از يكي كه باشند مي شاغل %60 زنان اين مجموع

 2/5 به 1980 سال در درصد 4/2 از ژاپن در كارآفرين زنان درصد. ) 68ص ،1377 (روشندل
 ژاپن كوچك صنايع تحقيقات توسعه گزارش طبق. است يافته افزايش 1995 سال در درصد

 50 حدود در زنان .است شده گذاري پايه زنان توسط ژاپن خصوصي سساتؤم از درصد 3/23
 در زنان از اي عمده بخش. دهند مي تشكيل را كار نيروي سوم يك و مالزي جمعيت درصد
 در كارآفرين زن 110 مورد در شده انجام بررسي دريك درصد) 1/30 هستند( صنعت بخش
 باشند مي خدمات بخش در آنها درصد 40 كه دهد مي نشان 1990 سال در مالزي

 كل از درصد 5/13 ،1385 سرشماري اساس بر موجود وضعيت به توجه با .)1381،صابر(
 حال در دختران و زنان درصدي 50 تقريباً نسبت و دهندمي تشكيل زنان را شاغل افراد

 تحصيل حاضر حال در كه افرادي تعداد و زنان اشتغال حجم لحاظ به حداقل تحصيل،
 بيشتر زنان هايكردهتحصيل درصد كه نسبتي همان به يعني ندارد؛ وجود تناسبي كنند، مي

 در زيادي مشكالت نزديك آينده در و است نكرده پيدا افزايش شاغل زنان نسبت است، شده
 كار بازار ويژه به كار، بازار براي فوري ريزي برنامه بنابراين. آمد خواهد وجود به زمينه اين

 كشور كار بازار وضعيت از آمار آخرين طبق .)1386واحمدي، (يزدخواستي است ضروري زنان
 500 و ميليون 3 از و هستند، زن نفر ميليون 5 فقط كشور در موجود شاغل ميليون 24 از

 بيكار زنان آمار عبارتي به باشند،مي زن نفر هزار 200 و ميليون يك كشور بيكار نفر هزار
 درصد 11 فقط را شاغل ايراني زنان سهم 1391 سال آمار آخرين. ستا درصد 34 كشور
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 و ميرغفوري يها بررسي .)1391(كدخدايي، دارندخانه زنان درصد 80 از بيش و كرده اعالم

 زنان كارآفريني در موانع ترينمهم مالي و فرهنگي موانع كه دهدمي نشان )1386( همكاران
 . باشندمي

 زن آموختگان دانش توانمندسازي است ضروري )1387( انحسيني تحقيق نتايج طبق
 توانمندسازي و اجتماعي توانمندسازي فردي، توانمندسازي عنصر سه بر كيدأت با كار جوياي

 نمودن برطرف توانايي و پرداخته زايي اشتغال به بتوانند طريق اين از تا گيرد صورت اقتصادي
 يك توانمندسازي دهد، مي نشان ها بررسي .ندآور دست به را كار و كسب با مرتبط مشكالت

 است قادر انساني، نيروي توسعه عوامل از بخشي عنوان به كه شود مي محسوب متداول ايده
 انساني نيروي تثبيت به افراد، عملكرد بهبود با و آمده وجود  هب را كارآفريني و زايي اشتغال
 در خصوصه ب و جوامع از برخي در زي،توانمندسا البته )2002 (ورنر، رساند ياري كارآمد،

 و خالقيت و فكر توليد به توانمندي زيرا است؛ مواجه موفقيت عدم با دولتي يها بخش
 كمتر دولتي يها بخش در امر اين كه است نيازمند نو، تغييرات ابداع و تغييرات با هماهنگي

 نشان حاصله يها يافته .ودش مي مشاهده نيز كمتري توانمندي رو، اين از يابد؛ مي بروز امكان
 مشاهده آزمايش گروه در آزمون پس با آزمون پيش نمرات بين چشمگيري تفاوت كه داد
 شغلي، سازي آماده شغلي، -يفرد اطالعات يعني متغيرها تمامي كه طوري به شود؛ مي

 و كارآفريني يها گرايش كاري، عادات ارزيابي پيشرفت، (انگيزش كار و كسب يها مهارت
 است؛ يافته افزايش اقتصادي) و اجتماعي (فردي، شغلي توانمندسازي كار)، و كسب يالتتما
 درتحقيقي .شود نمي مشاهده متغيرها، بين داري معني تفاوت كنترل، درگروه كه حالي در
 شخصي تعهد لحاظ از زنان و مردان كه است شده داده نشان گرفت انجام 1993 سالدر كه

 .باشد مي مردان به نسبت زنان كم كاري تجربه نآ دليل است بوده زنان مشاغل توسعه براي
 7 تنها و خدماتي مشاغل داراي نانآ درصد 90 يعني كارآفرين زنان از اي مالحظه قابل درصد
 در آنان درصد 70 از بيش .هستند مالي امور در درصد 3و ساختماني كارهاي درگير درصد

 و فرد پيشگاهي تحقيق نتايج .)1381،صابر( اند داشته خدمات با مرتبط مشاغل گذشته
 به نسبت تري مناسب شغلي امكانات از توانند مي ايران زنان كه دهد مي نشان )1388( پوالب
 شاخص رشد روند به توجه با و گيرند قرار منطقه پنجم رتبه در و شوند مند بهره منطقه
 انتظار قابل خاورميانه دوم يا اول رتبه به ايران يابي دست امكان حتي زنان اشتغال نسبي
 .بود خواهد
 كشورهاي تمامي همانند تقريباً نيز ايران در كه گفت بايد زنان اشتغال خصوص در 

 عبارت زمينه اين در موجود موانع ترين عمده .دارد وجود زنان اشتغال راه در موانعي جهان،
 بر تأكيد -ب جنگ؛ و انقالب هاي سال اقتصادي ركود-الف :اقتصادي موانع -1 از است

 در گذاري سرمايه از خصوصي بخش اجتناب -ج زنان؛ غيراقتصادي يها نقش و ها ويژگي
 بودن باال -ه زنان؛ براي شغلي يها فرصت تنوعي كم يا تنوع عدم -د زا؛ اشتغال كارهاي
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 موانع -2 .زنان نبودن سرمايه صاحب -و كارفرمايان؛ براي زنان كار نيروي يها هزينه
 يها مهارت از زنان نبودن برخوردار -ب سواد؛ سطح بودن پايين و سوادي بي -الف اعي:اجتم
 در تفاوت و تبعيض -د آموزشي؛ كتب از بسياري در زن نمود در تبعيض  -ج اي؛ حرفه و فني

 سنگيني -و پايين؛ سنين در زنان ازدواج -ه جامعه؛ در مرد و زن شدن اجتماعي فرآيند
  زنان؛ وظايف به جامعه نگرش و تلقي طرز  -الف  :فرهنگي موانع  -3 داري خانه وظايف

 باورهاي و ها سنت وجود  -ج زنان؛ اجتماعي انزواي و داري خانه يها فعاليت بر تأكيد  -ب
  ؛ زن به جامعه نگرش طرز و تبعيض -ه مردساالري؛ فرهنگ وجود -د درخانواده؛ خاص

  :سياسي موانع  -4 اخالقي مسائل لحاظ به كاري يها محيط از برخي بودن نامناسب -و
 مقامات كسب در زنان شانس بودن كم -ب مشاركتي؛ سياسي نهادهاي وجود عدم - الف

 كه دهد مي نشان موانع اين دامنه گستردگي .سياسي يها نقش و قدرت ساختار - ج دولتي؛
 دراز در حتي نتوا نمي ملي، سطح در گسترده تالش و اصولي و منسجم ريزي برنامه با جز

 اشتغال روند بررسي .)1387زاده، (ملك بود خوشبين زنان اشتغال وضعيت بهبود به مدت
 نه قانوني نظر از كه دهد مي نشان اسالمي انقالب پيروزي از پس آن بر ناظر قوانين و زنان
 الزم يها زمينه تا است شده سعي بلكه است؛ نگرديده ايجاد زنان اشتغال براي منعي تنها
  .)172-171،ص 1383 گردد(طغرانگار، فراهم زنان مفيد و مناسب اشتغال براي
 اين هاي توانمندي گيري شكل و زنان اشتغال )1387( شربتيان مطالعه به عنايت با
 درآمد سطح ملي، ناخالص درآمد افزايش با همراه اقتصادي هتوسع در جامعه، در جنس

 از .است اهميت حائز بسيار مديريت، هاي نظام رازاح و خانواده از اقتصادي حمايت خانواده،
 و خانواده آگاهي سطح افزايش باروري، كاهش جمعيت، كنترل در زنان اشتغال اجتماعي، بعد

 نقش كار  ميعمو هحوز هعرص در زنانه زايي اشتغال فعاليت به نسبت خانواده هاي نگرش تغيير
 و بيولوژيكي موانع هنوز اينحال، با .است داشته جامعه اجتماعي هتوسع در سزايي هب

 وجود زنان، اشتغال فعاليت هزمين در  ميجس هبني و فيزيكي ناتواني بر تأكيد با شخصيتي،
 كار و فعاليت به توجه عدم و مردان قدرت تسلط داوري، پيش تعصب، چون فرهنگي، موانع

 كه دهد مي نشان )1391( هوره بهاءلو و الغربائي معين يها يافته. دارد وجود جامعه در زن
 كارآفريني به نسبت محدود نگرش و ايران در كارآفريني موجود يها زمينه از زنان كم آگاهي

 اين در آنها ضعيف عملكرد منجربه دانند، مي زنان كارآفريني بازدارنده كه را متعددي موانع و
 به سبتن كمي اعتقاد كه داد نشان مطالعه مورد زنان نگرش بررسي. گردد مي زمينه

 اين. پندارند مي زنان كارآفريني راه سر بر را متعددي موانع و دارد وجود آنها در كارآفريني
 بيش نيز مطالعه اين در .باشد ايران زنان در كارآفريني به اقدام عمده موانع از تواند مي نگرش

 را خصصيت زمينه يك به عالقه و مالي استقالل اجتماعي، جايگاه يافتن زنان، درصد 80 از
 همكاران و پور يوسف مطالعه .اند نموده عنوان زن يك شدن كارآفرين براي انگيزشي عامل

 به تمايل بيشتر شده انجام تحقيقات مطابق ايراني زنان اينكه رغم علي دهد مي نشان )1391(
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 دولت گري تصدي كاهش سياست و ايران در كار بازار خاص وضعيت ولي دارند دولتي مشاغل

 نشان ها بررسي. شود مطرح گذشته از بيشتر زنان كارآفريني رويكرد كه است دهش باعث
 كليه در زيادي تحوالت مدرن، جوامع در كارآفريني عرصه در زنان فعاليت دهد مي

 به عنايت با .است آورده وجود به غيره و سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، يها فعاليت
 توليد، كمبود اند شمارده بر زنان اشتغال براي را ذيل موانع )1387( باغي قره بررسي

 دادن اولويت فرزندان، تربيت مناسب، اماكن نبود مانند مواردي زنان، براي نگرشي محدوديت
 .باشد مي قائل ايران در زنان اشتغال براي را موانع از دسته سه. بيكار افراد وجود و مردان به

 در عامل ترين مهم خانواده اقتصادي نيازهاي كه دهد مي نشان )1387( گلرد مطالعه نتايج
 عاطفي حمايت كارآفرين، خانوادهي آن، از بعد و شود مي محسوب كارآفريني به زنان ورود

 عوامل از خانواده اي شبكه حمايت نهايت در و مالي حمايت متاركه، همسر، فوت خانواده،
 تحقيق، اين تأمل قابل و جالب نتايج از يكي .است زنان كارآفريني هتوسع در تأثيرگذار و مهم
 حمايت خصوص به. است كارآفريني به زنان تشويق در خانواده عاطفي هاي حمايت تأثير

 و شود كم زنان اجتماعي و روحي فشارهاي كه ميشود سبب همسران  جانبه همه و عاطفي
 با كار و كسب يها مهارت ارتباط زمينه در .بپردازند وكار كسب به بيشتر آرامشي با

 تحقيق به توان مي جمله آن از كه است گرفته صورت فراواني تحقيقات نيز توانمندسازي
 در كار، و كسب يها مهارت كه معتقدند آنها. نمود اشاره )،1983( آنتونيوكسي و كولمن
 مشاركت زمينه در ثرؤم عوامل از يكي و بوده ثرؤم بسيار اجتماعي و اقتصادي يها فعاليت

 شغلي، و اجتماعي فردي، يها مهارت افزايش نفس، عزت احساس پرورش و يابيارز افراد،
 از نهايت در و خود اطراف محيط و خود به نسبت مثبت نگرش و بالقوه يها توانمندي

 توانمندي نهايت در و مناسب عملكرد و بازدهي كارآفريني، تالش، كار، براي قوي يها انگيزه
 و شغلي سازي آماده به توان مي توانمندسازي، بر ثرؤم عوامل از رو، اين از. باشد مي

  .)1373 (بيابانگرد، نمود اشاره كار و كسب يها مهارت
 بايست مي كار، جوياي زنان توانمندسازي )1387( حسينيان بررسي به عنايت با
 رساندن حداكثر به و ها توانمندي توسعه منظور به افراد شايستگي كشف براي را ييها شيوه

 كسب يها مهارت و سازي آماده يها آموزش از استفاده ميان اين در كه نمود ايجاد هافرصت
 و الغربائي معين بررسي اساس بر. نيست تأثير بي كار، جوياي زنان توانمندسازي جهت كار و

 موانع فردي، موانع اصلي دسته سه در زنان كارآفرينانه يها فعاليت موانع )1391( هوره بهاءلو
 عملي و خانوادگي يها محدوديت فردي موانع .اند شده بندي دسته محيطي موانع و سازماني

 به كه است كار و كسب دورن محيط از ناشي يها محدوديت سازماني موانع .گيرد مي بر در را
 محيطي موانع. شود مي تقسيم بازاريابي پرسنلي، فيزيكي، مالي، موانع همچون ديگري اجزاء

 علمي مطالعات طبق. شود مي شامل را حقوقي و اجتماعي -گيفرهن يها محدوديت نيز
 ميزان بر خانواده اعضاي ساير خريد قدرت كاهش و تورم مثبت اثر ايران در )،1383(
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 آور نان جايگاه در زنان كه شودمي باعث تورم ديگر، عبارت به. دهدمي نشان را زنان مشاركت

 ميزان بر امر اين كه شوند كار و فعاليت صحنه وارد پايين، درآمد با هايگروه در ويژه به دوم،
 .بود خواهد اثرگذار دستمزدها سطح و بيكاري

 بخش فعلي ساختار به توجه با كه دهدمي نشان )1380( افشاري و شيباني تحقيق نتايج 
 مثبت اثر ترپايين و متوسط آموزش با زنان براي شغل ايجاد در فرآيند اين تداوم خصوصي،

 نتايج همچنين. است محدود عالي تحصيالت داراي زنان براي شغل خلق در آن اثر يول دارد
 كارآفرينان راه سر بر موانع ترينمهم كه داد )نشان1389( مقدم عرب نيازكارو هاي بررسي
. بود فرهنگي ـ اجتماعي موانع سپس و ساختاري موانع تجاري، و مالي ـ اقتصادي موانع
 در خود مشكالت ترينمهم كارآفرين، زنان.  داشت قرار پايين رده رد خانوادگي ـ فردي موانع
 مجوزها، گرفتن پاگير، و دست قوانين اداري، زايد تشريفات كار و كسب اندازي راه زمان

 همكاران و آبادي نجف صالحي پژوهش به توجه با. اندبرشمرده تبعيض و مالي منابع تأمين
 شناسايي براي خود توانمندي با افراد شناسازيآ فرآيند كارآفريني، آموزش )1385(

 اين روي بر اقدام براي هاييمهارت و دانش نفس، عزت بينش، تجاري، هاي فرصت
 و هستند آموزش قابل كارآفريني هايمهارت. )2004 انگليش، و (جونز هاست توانايي

 بيكاري بر غلبه و ابيكاري در را بيكار افراد هامهارت اين آموزش با توانندمي شغلي مشاوران
 فعاليت خود براي كار توليد و هامهارت اين فراگيري با توانندمي نيز بيكار افراد. دهند ياري

 در مطالعات نتايج. باشند اميدوارتر خود كاريابي نتايج به نتيجه در و داده افزايش را كاريابي
 راه ترينمتداول از يكي يكارآفرين كشورها بيشتر در كه دهدمي نشان كارآفريني يزمينه

 و بيكاري بر غلبه براي كارآفريني آموزش و )2003 (هيتي، است بيكاري بر غلبه براي هاحل
. )2003 (كتز، هاستدولت مهم هايبرنامه از شدن كارآفرين براي زنان هايمهارت افزايش

 كه داد نشان حاديهات اين عضو كشور 12 در اروپا اتحاديه زنان با مصاحبه نيز 1993 سال در
 بيروني رويداد يك شودمي شدن كارآفرين براي افراد تحريك باعث آنچه موارد، از بسياري در
 .است بيكاري نام به

 گيري ونتيجه بحث
 غير موانع و ايتوسعه موانع دسته دو به كشور در زنان اقتصادي مشاركت و كارآفريني موانع

 سر بر ايغيرتوسعه موانع از شخصيتي موانع و ولوژيكيفيزي موانع. شوندمي تقسيم ايتوسعه
 بدون كار انجام شغلي هايفرصت كم تنوع. شوندمي محسوب زنان اشتغال و كارآفريني راه

 موانع ديگر از ما، جامعه در زنان نبودن سرمايه صاحب و زياد باروري ميزان خانه، در مزد
 و آموزش به توجه عدم چون اجتماعي وانعم. باشدمي زنان اقتصادي مشاركت و كارآفريني

 مهم اقتصادي موانع .است زنان اشتغال هاي محدوديت ديگر از هم جامعه در شغلي تفكيك
 در زنان هاي توانمندي واستثمار كشي بهره مردان، با زنان اشتغال دستمزدهاي برابري نا چون
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 ميعمو هحوز هعرص در انتو مي را دستمزدها اختالف و دستمزد به توجه بدون كار، هعرص

 فعاليت بودن ناپايدار مشاغل، نوع به توجه عدم .كرد مشاهده نابرابري اين اساس بر كار 
 در مؤثر موارد ديگر از شغلي هآيند تضمين وعدم كار، و اقتصادي هاي بخش در زنان اشتغال

 ـ اقتصادي نعموا زن كارآفرينان راه سر بر موانع ترين مهم .است اقتصادي موانع گيري شكل
 در تقريباً كه فرهنگي ـ اجتماعي موانع سپس و ساختاري موانع آن از بعد و تجاري و مالي
 از ترمهم معنادارتري شكل به فوق موانع. ندارند يكديگر با معناداري تفاوت و بوده سطح يك

 .است معنادار موانع ساير با آن ميانگين تفاوت و است بوده خانوادگي ـ فردي موانع
 فردي، توانمندسازي عنصر سه بر تاكيد با كار جوياي زن آموختگان دانش توانمندسازي

 به بتوانند طريق اين از تا گيرد مي صورت اقتصادي توانمندسازي و اجتماعي توانمندسازي
 دست به را كار و كسب با مرتبط مشكالت نمودن برطرف توانايي و پرداخته زايي اشتغال

 كارآفريني همچنين و زايي اشتغال راستاي در قدم اولين مندسازيتوان ،كه چرا. آورند
 عدم با دولتي يها بخش در خصوصه ب و جوامع از برخي در توانمندسازي، البته .باشد مي

 ابداع و تغييرات با هماهنگي و خالقيت و فكر توليد به توانمندي زيرا است؛ مواجه موفقيت
 رو، اين از يابد؛ مي بروز امكان كمتر دولتي يها بخش در امر اين كه است نيازمند نو، تغييرات

 جوياي زنان توانمندسازي كه گفت توان مي نهايت در. شود مي مشاهده نيز كمتري توانمندي
 بر غلبه توانايي به بتوانند ها آموزش اين طي در كه است اي ويژه يها آموزش نيازمند كار،

 نهايت در و زايي اشتغال به بتوانند طريق اين از و يافته، دست... و خالقانه تفكر مشكالت،
 اثرات كار و كسب يها مهارت و شغلي سازي آماده يها آموزش .يابند دست كارآفريني

 زن آموختگان دانش اقتصادي و اجتماعي فردي، توانمندسازي بر مؤثري و مثبت معنادار،
 كالن ريزي برنامه. رسد مي رنظ به ضروري ها آموزش اين ترويج و توسعه و ه،كارداشت جوياي

 كه شود مي اين به منجر نيز كارآفريني و كار به نسبت زنان ديدگاه و بينش اصالح منظور به
 كلي طور به .يابند تقليل ژنتيكي و ازمحيطي اعم كنترل از خارج عوامل به بازدارنده عوامل

 زنان تقويت و توسعه بسب كه ،زنان فرينيآكار از دولتي غير و دولتي يها حمايت ثرترينؤم
 قابليت ،اعتباري و مالي تسهيالت ايجاد ،شغلي يها فرصت ايجاد :شامل ،بوده كارآفرين

 آموزش سطح در عميق تغييرات ايجاد. جهاني و اي منطقه محلي اي شبكه ايجاد ،آفريني
 تاس داشته زنان مشاركت ميزان بر معناداري و مثبت اثر روستايي و شهري مناطق در زنان،
 زنان براي باالتر درآمد كسب و بهتر شغلي هايفرصت ايجاد مفهوم به بيشتر آموزشِ زيرا

 . شودمي محسوب كار بازار در ديده آموزش زنان حضور براي ايانگيزه و است
 ارزش -1گردد:مي پيشنهاد زنان كارآفرينانه هايفعاليت توسعه جهت در ذيل راهكارهاي

 تقويت منظور به موفق و كارآفرين زنان معرفي و زنان در فرينيكارآ فرهنگ ترويج و نهادن
 ارزش و اهميت شناساندن و كارآفريني انگيزه و نفس به اعتماد و خودباوري روحيه

 در خانواده افراد آموزش با هانقش تضاد مشكل حل به كمك-2جامعه، اقتصاد در كارآفرينان
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 در الزم هماهنگي انجام خانواده، اعضاي ميان هامسئوليت مناسب توزيع توقعات، تغيير

 زمينه در كاربردي و تخصصي هايآموزش ارائه -3 فرزندان، از نگهداري و خانه كارهاي
 به آموزشي هايكارگاه و هادوره برگزاري اي،حرفه و فني هايآموزش قالب در كارآفريني

 راه مرحله در ارآفرينك زنان از حمايت -4 كارآفريني، هايمهارت تقويت و توسعه منظور
 معرفي -5 خالق، هايايده صاحبان به مناسب تسهيالت اعطاي و كار و كسب اندازي
 كارآفريني مثبت باورهاي و ارزش ايجاد و هادانشگاه در خصوصاً زنان كارآفريني هاي فرصت

 در جديد قوانين تدوين و موجود قوانين و هاسياست اصالح -6 كشور، آموزشي نظام در
 رشد مراكز ايجاد و كارآفرين زنان هايتشكل تقويت -7 كارآفرين، زنان از حمايت تجه

 . زنان كارآفريني
 بطن در را كارآفريني توانمندي ايراني جامعه زنان قشر كه دهدمي نشان مطالعات نتايج 
 اين در .شود ايجاد منظور اين براي الزم هايزيرساخت كه آن بر مشروط دارد، نهفته خود

 ايران اقتصاد توسعه محركه موتور تقويت به منجر كه باشيم داشته انتظار توانيممي ورتص
 و حضور مانع كه هاييچالش و مشكالت مورد در زنان باورهاي از شناخت كسب با. شود

 و هافرصت شناخت همچنين و شودمي كار و كسب و كارآفريني عرصه در آنها فعاليت
 زمينه و موانع اين رفع جهت در ريزي برنامه با و اصولي طور به توانمي آنان، هايتوانايي
 . نمود اقدام عرصه اين در زنان مؤثر تالش براي سازي

  منابع
آينده پژوهي وضعيت اشتغال زنان در ، )1388(؛ ام البني ،پوالب؛ زهرا ،پيشگاهي فرد

و سياست فصلنامه زن در توسعه  ،كيد بر جايگاه ايرانأمنطقه خاورميانه با ت
 .3شماره )،(پژوهش زنان

 ،ارائه الگوي كارآفريني زنان در ايران ،)1391(؛ فاطمه شيدايي،؛ ابراهيم جعفري،
 كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان.

هاي كسب و كار بر  اثربخشي آماده سازي شغلي و مهارت ،)1387(؛ سيمين ،حسينيان
رياست  مركز امور زنان و خانواده ،ي كار استان تهرانتوانمندسازي زنان جويا

  .معاونت آموزش و پژوهش -جمهوري
 توسعه در دولتي يها مشي خط و دولت شنق ،)1385(؛ حميدرضا رضايي،؛ داوري،علي

 .109-129 صفحه ، 2 شماره اول، دوره ايران، مديريت علوم فصلنامه ،كارآفريني
 پيك ،زنان اشتغال اجتماعي موانع و ابعاد )، بررسي1387(؛ محمدحسن شربتيان،

 سوم. ههفتم،شمار نور،سال
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اثر رشدبخشي بر اشتغال زنان در ايران(با ، )1380(؛ زهرا افشاري،؛ ابراهيم شيباني،

 .37-63،صفحه 59تحقيقات اقتصادي شماره ستاده)، –استفاده از روش داده 
، كشورهاي منتخب در زنان كارآفريني ترويج هاي برنامه، )1388(؛ ناهيد شيخان،

 .40شماره  يازدهم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي و  علمي هفصلنام
سسه انتشارات ؤم ،درايران هاي توسعه كارآفريني زنان اهر، )1381(؛ فيروزه ،صابر

 .روشنگران و مطالعات زنان
ش اثربخشي آموز، )1385(؛ محمد ربيعي،؛ محمدرضا، عابدي ؛رضوان صالحي نجف آبادي،

، نشريه دانش و كارآفريني برافزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد
 ،30دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان(اصفهان) شماره  پژوهش در روانشناسي،

 .111-122صفحه 
 انقالب پيروزي از بعد و قبل زنان اجتماعي سياسي حقوق ،)1383(؛حسن طغرانگار،

 .اسالمي انقالب اسناد مركز تهران، اسالمي،
، پژوهش هاي كالن اقتصادي و بازار كار زنان در ايران سياست، )1383(؛ زهرا علمي،

 . 37-17زنان دوره دوم، شماره دوم، صفحه
 و زن پژوهشى علمى فصلنامه توسعه، در زنان اشتغال نقش، )1389(؛ مرجان عليزاده،

 . 59- 49صفحه  پنجم، شماره دوم، فرهنگ، سال
 و موانـع  التحصيل؛ فارغ زنان كارآفريني، )1391(؛ ،زينـب  صابري ؛ خورشيد ر،پو قرباني

 ،كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان.ها چالش
 در زن شاغلين روان و جسم سالمت بر موثر عوامل بررسي )،1387(؛ سميه بايي، قره

 بهشتي شهيد هدانشگا زيست محيط و ايمني دانشكده سالمت كار، محيط
). 1392(؛ مريم آقا محسني،؛ ناصر عليمردان،؛ محسن ولييي، ؛محمد نصرآبادي، كاركنان

مجموعه چكيده  سرپرست خانوار، زنان توانمندسازي شناختي جامعه تبيين
مقاالت برگزيده همايش علمي سبك زندگي، زنان سرپرست خانوار،كاركرد خانواده، 

 ي مركزي و دستگاههاي استاني.اداره كل امور بانوان استاندار
كنفرانس ملي كارآفريني زنان، تقويت توسعه اقتصادي،، )1391(؛ پرويز كدخدايي،

 كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان.
هاي موجود در مسيركارآفريني  چالش)، 1389(؛ عبدالرحيم نوه ابراهيم،؛ نازيال كريمي،

 ديريت، نوآوري وكارآفريني.المللي  م اولين كنفرانس بين ،زنان
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 پژوهش ،ايراني زنان توسعه كارآفريني راهكارهاي و خانواده، )1388(؛ پروانه گلرد،-

 .131-149،صفحه  21 شماره ، 7 دوره زنان،
هاي كارآفريني  توسعه مهارت، )1389(؛ غالمحسين كرمي،؛ مسعود بيژني،؛ حوريه مرادي،

 66ركبير،شمارهامي كارآفرينانهاي اشتفال زنان، فرصت
 درباره زنان عملكرد و نگرش آگاهي، ،)1392(؛ هوره، سعيد بهاءلو ؛مريم الغربائي، معين

موانع،سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان،نظام  وها  انگيزه كارآفريني،
 .http://www.jobportal.ir ،جامع اطالع رساني اشتغال

،پژوهشگاه علوم ها نقش تعدد و توسعه در زنان اشتغال نقش ،)1387(؛ فهيمه زاده، ملك
 انساني و مطالعات فرهنگي،پرتال جامع علوم انساني.

 تبيـين  ،)1388(؛ محسن دمنه، طاهري ؛حسين تورانلو، صيادي ؛سيد حبيب اهللا، ميرغفوري
 پـژوهش  يـزد)،  اسـتان  :موردي زنان(مطالعه كارآفريني بر مؤثر موانع تحليل و

 .2 هشمار اول، سال تحول مديريت نامه
). 1386(؛سعيده فهيمي هنزايي،؛ تورانلو،حسين صيادي ؛سيد حبيب اهللا ميرغفوري،

هاي كارآفريني زنان، با استفاده از  بندي موانع موثر برفعاليت شناسايي و رتبه
، نشريه علمي و پژوهشي زنان كارآفرين استان يزد :MCDMهاي  تكنيك

 سال اول ،شماره دوم.  مطالعات زنان،
موانع توسعه كارآفريني و اقتصادي ، )1391(؛ وحيده نكونام طوسي،؛ نوبخت وند،جابر

، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي اشتغال زنان در جامعه كشور
 دانش بنيان.

نسبت به موانع  زنان كارآفرين دانشگاهي، )1389(؛ عرب مقدم، نرگس؛ فاطمه نيازكار،
بهار و تابستان  (تحقيقات زنان)، زن، نشريه حقوق وتوسعه توسعه كارآفريني زنان،

 ،سال چهارم،شماره اول.1389
بررسي فعاليت و اشتغال زنان در ايران با ، )1386(؛ وكيل احمدي،؛ يزدخواستي،بهجت

شماره  سال اول، ، مجله علمي و پژوهشي مطالعات زنان،1385كيد بر سرشماري أت
 سوم.

 اكبـري،  ؛سـيد رمضـان   نـژاد،  طالب ؛حامد زاده، حسين ؛مريم زاده، حسين ؛مائده پور، يوسف
 كشـور  اقتصـادي  توسـعه  در زنـان  كـارآفريني  عوامـل  بررسي ،)1391(؛ياسر

 ،كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان.ايران
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 ايران در زنان شغلي هاي فرصته توسع قانوني هاي لفهؤم
 1رنجبر محبوبه

 2نيرومند پوراندخت دكتر
 3عزيزآبادي فراهاني فاطمه دكتر

 چكيده
 يها بخش در آنها اشتغال سهم حاضر درحال و دهند مي تشكيل را جامعه جمعيت از  ميني زنان

 همين بر عبارتي به است. درصد 31و درصد 47 ،درصد 22 از ترتيب به خدمات و كشاورزي ،صنعت
 قانوني نظر از دارد. قرار زنان اختيار در بخش سه اين شغلي يها فرصت ميليون يك از بيش اساس، 

 شده فراهم زنان نقش ارتقاء و بهبود براي گيرانتصميم و مردان دولت توسط مناسبي بسترهاي نيز
 و توسعه ،مقررات و قوانين در بازنگري به آن جامع توجه و پنجمه برنام قانون 230ماده است.

 يها توانمندي ارتقاء و گسترش ،پژوهشي و  ميعل هايفعاليته توسع ،بانوان اقتصادي امور سازماندهي
 جدي عزمه دهند نشان خانواده بنيان تحكيم و ،المللي بين تعامالته توسع و مدير و نخبه زنان

 و توسعه وجود اين با است. خانوادگي هم و اي حرفه بعد در هم زنان نقش بهبود در گيران تصميم
 جهت مناسب يها سياست و راهبردها تدوين ،سازي فرهنگ چون ديگري بسترهاي به نياز زنان ارتقاء

 خصوص در شناسيآسيب مطالعات انجام دارد. آنها مهارتي و شغلي هتوسع قانوني و توانمندسازي
 كشورها ساير ثرؤم و مفيد تجارب مطالعه همچنين و ايحرفه نظر از هم آنها پيشرفت عدم داليل
 و فرهنگي ،اجتماعي نظر نقطه از مناسب مقررات و قوانين و ها سياست ،راهبردها تدوين جهت

 يها ساخت زير نمودن فراهم در قانوني مناسب بسترسازي اهميت به توجه با است. ضروري سياسي
 داشت. خواهيم انقالب از بعد و قبل مصوب قوانين بر نگاهي ابتدا مقاله اين در اجتماعي، و فرهنگي

  اندداشته زنان مشاركت بهبود در كه  ميسه و آنها بررسي به محتوا تحليل روش از استفاده با سپس
 گيرانتصميم و سازانتصميم استفاده مورد مطالعه اين دستاوردهاي رودمي انتظار شود.مي پرداخته

 قرار اي حرفه و فني يها آموزشه حوز در ويژه به زنان توانمندسازي و سياستگذاري قانونگذاري،ه حوز
 گيرد.

 
 شغلي. يها فرصت اقتصادي،ه توسع پنجم و چهارم ،سوم برنامه ،زنان كليدي: واژگان

                                                                                                                
                                                                   Email: ranjbar2084@yahoo.com،دكتراي  علوم ارتباطاتدانشجوي  .1
  .تكنولوژي مديريت دكتراي .2
 .دكتراي مديريت فرهنگي .3
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 مقدمه
 بلكه، اخالقي ضرورت عنوان به تنها نه اقتصادي - اجتماعي ابعاد در جنسيتي برابري امروزه

 انكارناپذيري شواهد دارد. ايويژه اهميت ها ملت پيشرفت و آباداني سوي به راهي عنوان به
 اقتصادي، رشد تسريع موجب جنسيتي برابري دنيا  ميتما در دهد مي نشان كه دارد وجود

 ابعاد از يكي )2005 درويس،( شود مي اجتماعي امنيت ايجاد و فقر كاهش ها، دولت تقويت
 پرداخت سطح و مشاغل نوع اشتغال، هايفرصت برابري برحسب توان مي را جنسيتي برابري

 در جنسيتي تبعيض نبود صورت در. نمود بيان مردان و زنان بين كار، مساوي مقدار براي
 آنها، شغلي ثبات ميزان و بازار اين در آنان جايگاه بازار، اين به افراد ورود شرايط كار، بازار

 كار بازار در جنسيتي تبعيض روند و سطح دادن نشان براي بود. نخواهد جنسيت از تابعي
 تحليل و بيان  ميك صورت به كار بازار مختلف ابعاد در مردان و زنان بين اختالف است الزم

 جامع بررسي و تحليل يك نيازمند همسري، و مادري جايگاه هب توجه با زنان، اشتغال .شوند
 خطر از را خانواده كه باشد نحوي به بايد آنها اشتغال اشتغال، جايگاه اهميت رغم به .است

 متخصص و توانمند نيروي از بتواند نيز جامعه آنكه درعين بدارد، مصون اضطراب و تزلزل
 يها لفهؤم بررسي ضمن تحقيق اين در مهم اين به توجه با .گردد برخوردار بدون زنان

  شود.مي پرداخته وجود، زنان اشتغال راه سر بر مؤثر شغلي و خانوادگي

  نظري ادبيات
 قانون �

 هوسيل به و شده منتشر صالح مرجع هوسيل به كه است جزيي گاه و كلي دستور قانون
 شامل اعم، معني در .برسد دارصالحيت مرجع توشيح به سپس و تصويب قانونگذاري مجالس

 االصول علي قانون .شودمي مقرر قانونگذاريه وسيل به كه است حقوقي قواعد مجموعه
 اين .)1381 لنگرودي, جعفري( ندارد معيني مورد به اختصاص و دارد فراوان مصاديق
 مورد در شود، مي برده كار به موضوعه قوانين قبيل از اعتباري امور درمورد كهچنان اصطالح

 كه است اعتبار همين به دارد، جريان نيز غيره و طبيعي رياضي، مسائل قبيل از امورحقيقي
 قانون، از مقصود اينجا در .)1375 گرجي،( اند نموده تقسيم وضعي و طبيعي به را قانون
 قانون لفظ هم امثال و مداران سياست قضات، حقوقدانان، قانونگذاران، كه است مفادي همان

 طبيعت با نيز و انسان طبيعت با )1كه است آن صحيح قانون .برند مي بكار آن مورد در را
 نه باشد بشر نياز قانون هدف و معيار )3 ،باشد داشته اجرايي ضمانت )2 ،باشد متناسب عالم

 يكديگر با افراد ارتباط گونه نيز و انسان دروني احوال به بايد قانونگذار .او خواست يا دلخواه
 ).1369 دشتي،( باش آگاه



                                              اشتغال و اي حرفه و فني آموزش
 

 

147 
 كار حقوق و  كار �
 اجرايي قسمت نيز و است اشيا شكل ييرغت يا توليد منظور به انسان فعاليت معني به كار

 جعفري( اندناميده كار آن مديريت و اداره قسمت مقابل در را شغل يك يا و بنگاه يك
 و روحي تالش صرف متضمن كه است وظايفي دادن انجام كار، عبارتي به )1381 ،لنگرودي
 است؛ انساني يها نياز تأمين براي نياز مورد خدمات و كاالها توليد آن هدف و بوده جسمي

 اساس هافرهنگ ههم در كار .شودمي انجام معين دستمزدي مقابل در كه است كاري شغل
 حقوق( كارفرما و كارگر روابط به راجع حقوق كار حقوق ).1384 ،گيدنز( است اقتصادي نظام
 بحث كارگري مسائل و روابط از كه ) حقوق علم شعب از( است علمي  دادكار) قرار از ناشي

 حقوق در ريشه كه است ييها رشته آن از كار حقوق ).1381 ،لنگرودي جعفري( كند مي
 است آورده در عمومي حقوق يها شبكه رديف در را آن دولت، دخالت و دارد خصوصي

 )1378 ،ناصر كاتوزيان،(
 زنان اشتغال �

 و توليد درآمدزايي، همچون مختلفي هايجنبه از اقتصادي كالن ديدگاه از اشتغال
 انسان به نيز اجتماعي ديدگاه از و دارد اهميت غيره و فناوري و دانش هتوسع كارآفريني،

 ميزان ).1385 پاسبان،( بخشدمي نفس  به اعتماد حس و اجتماعي موقعيت و جايگاه منزلت،
 از غيرمستقيم يا مستقيم طور به ديگر اجتماعي و اقتصادي متغير هر مانند نيز اشتغال
 و فنون كاربرد توليد، ميزان به توانمي جمله آن از كه پذيردمي تأثير مختلف عواملي
 و دولت، هايسياست ها،قيمت سطح دستمزدها، سطح گذاري، سرمايه نوين، هايفناوري
 ).1387 همكاران، و الماسي( كرد اشاره خارجي تجارت

 نيازمند كشورهاست، ههم بزرگ اهداف از كه اقتصادي، رشد و توسعه به دستيابي
 انساني منابع هتوسع به را اصلي اولويت بايد نيز توسعه يها برنامه در  است. توسعه يها برنامه

 زنان، به انساني منابع هتوسع در دولت گذاريسرمايه سهم از بخشي بايد راستا، اين در داد.
 مهم كنشگران را زنان ،1970ه ده از پيش تا .يابد تخصيص ،هجامع جمعيت از  ميني عنوان به
 معموالً شده، ديده مردان هسلط زير زنان همواره و دانستند؛ مين اقتصادي فعاليت در

 .)1997 ليولي، بونگفيگ( شد مي گرفته ناديده هاپروژه در آنها از گيريبهره و زنان مشاركت
 بر زنان تمركز عمل، در كه بوده مردان و زنان ميان سنتي كار تقسيم در نابرابري اين هريش
 ،1970 هده از .است شده موجب را ازخانه خارج كار به مردان دهيسوق و خانگي كار

 .است آمده پديد اقتصادي يها درفعاليت زنان نقش به نگرش در تغييراتي
 سوي از »زن هده« اعالم آن، پي در و »زن جهاني سال«عنوان  به 1975 سال اعالم
 انكارناپذير نقش به را جهانيان توجه كه بود، تغييرات روند اين از ييها نمونه ملل سازمان

 را الزم يها انگيزه زنان، از تبعيض رفع در تالش براي و كرد جلب توسعه در زنان
 )در1385 ،فضيله خاني،( آورد وجود به ها حكومت از بسياري و المللي بين هاي درسازمان
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 روانشناختي مشكالت برخي شود، گرفته ناديده زنان كار كه شود مي موجب آنچه واقع،
 يها گروه تالش با كه ستا رو اين از و )؛1376،8 جزايري،( است كالن سطح در ملي اقتصاد
 چهارم دركنفرانس زنان بازاري كار براي پولي ارزش ايجاد ضرورت زنان، حقوق طرفدار
 مادي ارزش ايجاد به و )2001آرمسترانگ،( گرفته قرار تأكيد مورد 1995 در ملل سازمان

 .)1999 جويس،( شود مي روزافزون توجه نيز منزل در زنان مولد اما دستمزد بدون كار براي
 كشورها، ساير با ايران در زنان كار نيروي بيكاري نرخ و مشاركت نرخ تطبيقي يها بررسي

 بااليي نرخ از بيكاري در ولي پائين بسيار نرخ از اقتصادي مشاركت در زنان كه دهد مي نشان
 با نيافته  توسعه كشورهاي مشابه وضعيتي از ايران ،منظر اين از ).1380 هاشمي,( برخوردارند

 به كه حالي در است. برخوردار عربستان و پاكستان نظير خاص، اجتماعي و فرهنگي ساختار
 ،دانشگاه از پيش رسمي يها آموزش در زنان و مردان نام ثبت نرخ ،تحصيالت چگونگي لحاظ
 نرخ محسوسي طور به اخير يها سال در عالي آموزش مراكز در حتي و است يكديگر مشابه
 شامل را كنندگان نام ثبت كل درصد 60 از بيش و است گرفته پيشي مردان از زنان نام ثبت
 نمود. مقايسه پيشرفته و صنعتي كشورهاي با را ايران توان مي منظر اين از كه شود مي

 ولد و زاد نرخ باروري، نرخ مانند زنان اجتماعي و جمعيتي هايشاخص اي مقايسه بررسي
 نشان اينها مانند و باال به ساله15 زنان باسوادي نرخ ،جمعيتي رشد نرخ ،نفر هزار هر ازاي به

 است مشابه تركيه نظير كشورهايي با ايران در زنان اجتماعي و جمعيتي الگوي كه دهد مي
 نسبت به تركيه با ما كشور زنان، بازاركار يها شاخص لحاظ به حاليكه در ،)1380 ،هاشمي(

 آنء ارتقا ضرورت و ايران در فعال زنان جمعيت مشاركت نرخ بودن پايين دارد بسياري فاصله
 تحصيالت با زنان نسبت افزايش به توجه با ويژه به كشور در جانبه  همهه توسع با ارتباط در

 ناپذير اجتناب ،مربوط علمي يها نظريه چارچوب در را موجود سازوكارهاي بازنگري عالي،
 كند. مي

 بر مبني ايران اسالمي جمهوريه توسع سومه برنام يها سياست اساس  بر كه آنجا از
 حد تا شغلي يها فرصت تعداد كردن كم نتيجه در و دولتي بخش در اشتغال ميزان كاهش
عنوان  به دولتي، استخدام بر تكيه بنابراين گرفته قرار مدنظر ،هزارنفر) 20 ساالنه( اندك بسيار
 بخش در اشتغال ايجاده تجرب گردد. مي منتقي زنان اشتغال توجه قابل افزايش در ثرؤم راهكار
 تخصيص قالب در گوناگون يها حمايت وجود با و  نبوده موفق چندان تاكنون ايران تعاوني

 درصد4/0 از بخش اين اشتغال سهم اقتصاد كل در بخش اين به امتيازات اعطاي و اعتبارات
 اقتصاد دركل شغلي هاي فرصت ايجاد براي الزم توان ،علت هر به بخش اين است نرفته فراتر

  طلبد. مي را اي ويژه پژوهش موفقيت عدم اين داليل بررسي كه ندارد را
 چارچوب و كند مي جلب خود به را توجه بيشترين ،ميان اين در خصوصي بخش ،بنابراين

 چه اگر است. خصوصي بخش در كار بازار كار و ساز به ناظر بيشتر ،مقاله اين بحث و نظري
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 آن بر مطبق گاهي و نبوده تعاوني و دولتي بخش دو با تضاد در بخش اين كار و ساز لزوماً به

 هست. نيز
 همچنان باال، تحصيالت سطح با زنان تعداد رود مي انتظار اخير سال چند روند اساس بر

 با كار نيروي طرفي از و باشند برخوردار بااليي نسبت به رشد نرخ از نيز آتي يها سال در
 بخش با متناسب شدبا رسمي غير بخش نيازهاي با متناسب  آنكه از بيش عالي تحصيالت

 مشكالت داراي و ناكارا و محدود غيررسمي بخش در اشتغال اين بر عالوه .بود خواهد رسمي
 رسمي خصوصي بخش رسد مي نظر به ترتيب بدين است. اجتماعي مينأت عدم مانند ديگري

 باشد. زنان اشتغال براي جايگاه ترين مناسبت ،اقتصاد مدرن و
 ساير و تحصيلي پوشش ،جمعيتي ساختار ثيرأت تحت بسياري تاحد زنان كار نيرويه عرض
عنوان  به و نيست پذير امكان مدت كوتاه در برآن ثرؤم ثيرگذاريأت و كنترل كه است عواملي

 و خصوصي بخش در زنان اشتغال اينكه به توجه با شود. مي تلقي برونزا عامل يك
 در كار بازار در تقاضا طرف است، مقاله اين نظر مورد مسئله آن روي پيش يها محدوديت

 بودن پايين يعني( ايران در زنان كار نيرويه عرض نه و گيردمي قرار بررسي اين توجه كانون
 بيكاري نرخ بودن باال علت به زنان يعني است. آنان بيكاري نرخ بودن باال زنان) مشاركت نرخ

 با پس دارند كمتري ميل كار بازار ورود براي نتيجه در و شوند مي اميدنا شغل يافتن از
 نيز زنان كار نيرويه عرض بيكاري، نرخ كاهش و زنان براي مناسب شغلي هايفرصت افزايش
 نيرويه عرض بر تواندمي مدت كوتاه در كه عاملي  ترين مهم ،نتيجه در .يافت خواهد افزايش

 اشتغال سهم افزايش مقابل، نقطه در و آنها بيكاري ميزان كاهش باشد ثيرگذارأت زنان كار
 .هاشمي)( بود خواهد آنان

 است جهاني و عمومي نهادهاي هاي نظام نخستين از خانواده نظران، صاحب نظر اساس بر
 شرفي،( دارد تام ضرورت جامعه بقاي و انسان عاطفي و حياتي نيازمندهاي رفع براي كه

 هيچ و كند سالمت ادعاي تواند نمي سالم يها خانواده داشتن بدون اي جامعه هيچ ).1383
 از يكي .)1375 ساروخاني،( اند نيامده پديد خانواده از ثيرأت بي اجتماعي هايآسيب از يك
ه دهند نشان طوركامل به طالق رسمي آمار اما است. طالق خانوادگي، هاي آسيب ترين مهم

 به تر بزرگ آماري آن كنار در زيرا نيست، زناشويي زندگي در همسران ناكامي ميزان
 زن كه توخالي يها خانواده و خاموش يها زندگي به يعني دارد، اختصاص عاطفي هاي طالق

 بخارايي،( كنندنمي قانوني طالق تقاضاي ولي كنندمي زندگي سردي به هم كنار در مرد و
 تبديل خالي تو يها ازدواج به پذيرند، نمي پايان طالق با كه ها ازدواج برخي واقع در )1386

 زندگي جريان با فقط همسران و هستند دوستي و مصاحبت عشق، فاقد كه شوندمي
 نوع اين در ).1388 كيد، و استيل( كنندمي سپري را زمان و روند مي پيش به خانوادگي

 قطع كامالً آنها بين ارتباطات حاليكه در كنند، مي زندگي سقف يك زير فقط زوجين طالق،
 نقش خانواده، درون روابط كيفيت ).1383 محمدي،( است رضايت و ميل بدون يا شده
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 اساس و پايه و دارد خانواده اعضاي اجتماعي بازخوردهاي و هانگرش گيري شكل در سزايي هب
 عاطفي طالق .)1389 افروز،( است استوار شوهر و زنه رابط محور بر خانواده درون روابط
 سطح در ارتباطي مشكل اين است. زوجين بين صحيح و سالم ارتباطي در مشكل وجود نماد

 بنياد تزلزل با نمايد. مختل را انساني ارتباط و يافته گسترش نيز جامعه در تواند مي خانواده
 سوي به جامعه و شده متزلزل اجتماعي نظام كل اجتماعي و اخالقي هاي بنيان خانواده،

 مطابق آنكه به توجه با ).1389 همكاران، و باستاني( شود مي داده سوق گوناگون مشكالت
 سطح اقتصادي، پايگاه فرهنگ، فضا، زمان، شامل ميانجي شرايط كوربين، و اشتراوس مدل

 ثيرگذارندأت متقابل كنش/كنش چگونگي بر فرد زندگ وقايع و تاريخچه و شغل تكنولوژي،
 روابط بهبود و توسعه در زن محوري نقش به توجه با و ،)1385 وكوربين، اشتراوس(

 الزم زنان خانوادگي پيشرفت و توسعه در عاطفي طالق مخرب نقش و ،سو يك از خانوادگي
 به زنان ايحرفه و شغليه توسع جهت نياز مورد هايلفهؤم به توجه عين در كه است

 شود. توجه نيز آنها خانوادگي توسعه هاي لفهؤم
 زنان شغلي و خانوادگيه توسع يها لفهؤم �

 شرايط حسب بر كار بازار در زنان حضور تجربي، مطالعات و نظري مباني براساس
 از گوناگون عوامل به بوده، متفاوت كشور هر سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، محيطي،

 بيكاري، نرخ خانوار،ه هزين و درآمد توزيع دولت، هاي سياست و اندازه زنان، مشاركت جمله
 بستگي اجتماعي و فرهنگي عوامل ساير و سواد ميزان خانواده، محيطي شرايط باروري، نرخ

 نرخ كه دهد مي نشان زنان مشاركت بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل بررسي دارد.
 اثر داراي زنان سن و فرزند، تعداد تأهل، وضعيت و مثبت اثر داراي تحصيالت و زنان دستمزد

 و آداب و اجتماعي فرهنگي عوامل همچنين، 1)1996آلي،( است زنان مشاركت نرخ بر منفي
 است. 2)2000وندريك،( است تأثيرگذار آن كار دربازار زنان مشاركت نرخ در كشور هر سنن

 .آنهاست سواد سطح اقتصادي، هاي فعاليت در زنان مشاركت ميزان بر تأثيرگذار موارد ديگر از
 و صنعتي بخش مشاغل  به آنها دستيابي امكان يابد، افزايش زنان دانش و علم ميزان چه هر

 كار بازار در آنها مشاركت نرخ  با زنان دانش و علم اينرو، از و يابد مي افزايش نيز خدماتي
 3)1994همكاران، و سلطانا( دارد مثبت اي رابطه

 بر خانوار مالي وضعيت كه گفت توان مي خانوار، ههزين و درآمد توزيع تأثير مورد در
 زنان باشد، فقيرتر خانواده هرچه يعني، 4)2002 ناكوي،( است مؤثر كار بازار در زنان اشتغال
 در سهم اين البته كنند؛ مي ايفا بيشتري سهم خانوار رفاه و اقتصاد در كرده، كار بيشتر

 شود مين منظور كنند، مي گيري اندازه را كشاورزي و اقتصادي بازده كه رسمي، آمارهاي
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 دارد اثر زنان كار تقاضاي بر خانوار درآمد كه دهد مي نشان تحقيقات نتايج .)1376 جزايري,(
  .)1980 مينكر،( است ثروت معيارهاي به وابسته معكوس، طوربه زنان اشتغال نتيجه، در و

 با ها، دولت ،برعكس و يابد،مي كارافزايش بازار در زنان مشاركت دولت، مخارج افزايش با
 در آنها كارگيريبه نيز و زنان مورد در تبعيض از جلوگيري هزمين در گوناگون مقررات اعمال

  .)2005كاوالكانتي،( باشد تأثيرگذار زنان اشتغال بر تواند مي كار، بازار
 مشاغل به توانند مي مردان مانند زنان ،زنان براي شغلي يها فرصت به يابي دست نظر از

 به اساسي قانون 28 اصل .ندارد وجود آنان اشتغال براي قانوني منع و يابند دست مختلف
 و اسالم مخالف و است مايل بدان كه را شغلي دارد حق كس هر« گويدمي وشامل عام صورت
 به جامعه نياز رعايت با است موظف دولت .برگزيند نيست، ديگران حقوق و عمومي مصالح
 مشاغل احراز براي را مساوي شرايط و كار به اشتغال امكان افراد ههم براي گوناگون مشاغل

 به دستيابي در مرد و زن به نسبت شمول حيث از حكم همين نظير ».نمايد ايجاد
 مزبور اصل 2 بند خصوصه ب شود، مي ديده نيز اساسي قانون 43 اصل در شغلي يها فرصت

 و شرايط تأمين« است كرده بيان گونه اين را ايران اسالمي جمهوري نظام ضوابط جمله از كه
 اختيار در كار وسايل دادن قرار و كامل اشتغال به رسيدن منظور به همه براي كار امكانات

 ...». تعاوني شكل به ندارند كار وسايل ولي كارند به قادر كه كساني همه
 يكي .دارد وجود ايران قوانين طبق ان،نز براي شغلي محدوديت نوع دو حاضر حال در

 رعايت و امنيتي و ملي مصالح لحاظ به يا شرعي منع دليل به مشاغل از برخي از ممنوعيت
 منافي مشاغل به اشتغال از شوهردار زن به مربوط محدوديت ديگري زنان؛ خاص وضع

 از ممنوعيت )1 محدوديت نوع دو اول قسمت در .است )م. ق 1117 ماده( خانوادگي مصالح
  .دارد وجود حاضر حال در مسلح يها نيرو در اشتغال محدوديت )2 ،قضاوت به اشتغال

 مساوي شرايط در كه مساوي كار انجام براي« 1389سال مصوب كار قانون 38 ماده طبق
 تعيين در تبعيض  .شود پرداخت مساوي مزد مرد، و زن به بايد گيرد مي انجام كارگاه يك در

 ».است ممنوع مذهبي و سياسي اعتقادات و قوميت و نژاد جنس، سن، براساس مرد ميزان
 كار قانون در آورزيان و سخت كارهاي انجام ممنوعيت چون اي ويژه حمايتي مقررات البته
 است. شده بينيپيش آنها براي ايران

 و اشتغال به اي ويژه توجه نيز كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،ه توسع يها برنامه در
 ،156ماده در زنان اشتغاله لأمس ضمن توسعه، سومه برنام در است. شده زنان سازي توانمند

 شغلي يها فرصت ايجاد سازي فراهم منظور به 158 ماده طبق زنان امور مشاركت مركز ايجاد
 نهاد تقويت به توسعه چهارمه برنام در است. شده واقع توجه مورد كشور در ها حوزهه هم در

 قانوني و شرعي حقوق استيفاي و اجتماعي هايصحنه در  و آن در زن جايگاه و خانواده
 ماده در است. شده توجه 14 بند در آنها سازنده نقش به ويژه توجه و ها عرصه همه در بانوان
 خانواده نهاد تقويت منظور به نمودن مكلف زنان امور مركز و دولت توسعه، پنجمه برنام 230
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 ها زمينهه هم در بانوان قانوني و شرعي حقوق استيفاء و اجتماعي يها عرصه در زنان جايگاه و
 و توسعه جمله از مختلف محورهاي بر زنان اموره توسع جامعه برنام  تصويب و تدوين جهت

 يها توانمندي ارتقاء ،خانگي مشاغل ساماندهي اولويت با معيشتي اقتصادي امور ساماندهي
 داراي زنان سهم كه حالي در ما كشور در كنند. ...اقدام و پژوهش ،نخبه و مدير زنان

 %2/83 به 1384 سال در % 5/88 از آنها  اشتغال سهم  است، يافته افزايش عاليه تحصيالت
 در زنان سهم نزولي روند شاهد شغلي، عمده هاي گروه نظر از است. رسيده 1388 سال در

 ،شماري سر و كار نيروي جمعيت، آمارهاي دفتر( هستيم گذاري)، قانون و مديريتي مشاغل
 كسب جهت زنانه توسع ضرورت به ويژه توجهه دهند نشان ارقام و آمار اين ).1389
 است. شغلي هاي فرصت

 پژوهش روش
ه توسع بر گذار ثيرأت عوامل مربوطه، مستندات بررسي و اي كتابخانه مطالعات طريق از ابتدا در

 و خانوادگي فردي، سطح سه درقالب عوامل اين سپس شد. استخراج ،زنان شغلي و خانوادگي
  شدند. بندي طبقه و شناسايي ملي

 هاپيشنهادا و نتايج
 خانوادگي، فردي، عوامل گروه سه به توان مي را زنان شغلي و خانوادگيه توسع يها لفهؤم

 و زنان آگاهي سطح افزايش كرد. بندي طبقه نهادي) و حمايتي يها سياست تدوين( ملي
 مردان  نگرش تغيير است. فرديه لفؤم ترين مهم خود يها توانمندي به نسبت به آنها اعتماد

 كنترل منزل، امور انجام در طرفين مشاركت سهم و زنان يها توانمندي به نسبت زنان و
 در و هستند خانوادگي هايلفهؤم ترين مهم جمله از خانوادگي هاي گيري تصميم مالي، منابع
 جامع و مناسب هايسياست تدوين زنان، توانمندسازي جهت ملي راهبردهاي تدوين نهايت
 و وانينق بازنگري ميان هماهنگي  تخصصي، و مديريتي هايپست در زنان ارتقاء جهت

 اشتغال و آموزش، به مرتبط قوانين در بازنگري همچنين و زنان، مشاركت با مرتبط نهادهاي
 مورد شغلي و خانوادگيه توسع در بايد كه هستند ملي يها لفهؤم ترين مهم جمله از  بانوان
 قرارگيرند. توجه
 امور اداره در هم و كشورامور اداره در هم زنان حضور امروزي، جامعه شرايط به توجه با
ه ادار در زنان آفريني نقش سازگاري منظور به است. اجتناب فيرقابل و ضروري امري منزل

ه توسع در شغلي و خانوادگيه توسع بسترهاي و عوامل كه است  الزم انتظار مورد وظايف
 توجه با .گردد شناسايي راهبردي و سيستمي منسجم، رويكردي با آنها اي وحرفه خانوادگي

 بخش امروز .قرارگرفت بندي طبقه و بررسي مورد مؤثر عوامل مقاله اين در مهم، اين به
 فني هايقابليت و اند داده اختصاص خود به زنان را جامعه علمي متخصص نيروي از عظيمي
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 و اندرسانده اثبات به كشور اقتصادي و سياسي ،اجتماعي هايصحنهدر را خود يمديريت و

 اقتصادي،ه توسع در قشر اين مشاركت براي نياز مورد نهادي و قانوني هاي ضمانت البته
 هر در توسعه آنكه به توجه با است. گرديده فراهم حدودي تا كشور فرهنگي و اجتماعي

 ضمن است الزم دارد، نياز هماهنگ استراتژيك رويكردي ،محور و موضوع هر براي و بخش
 عملياتي و راهبردي يها برنامه و ها سياست زنان، خانوادگي و شغليه توسع سيستمي بررسي
 مشاركت با زنان مركز كه نقشي گردد. اتخاذ مدران سياست و گيران تصميم سوي از مناسب

 به توجه با كه است الزم و است اهميت حائز بسيار نمايد ايفاء بايد هاي دستگاه تمام ثرؤم
 رويكرد با ديگر، سوي از كشور اجتماعي فرهنگي شرايط و سو يك از المللي بين تجارب

 گردد. فراهم ها عرصهه كلي در زنان حضور يها زمينه ساالري، شايسته

 منابع 
 و سـيدان  فريباه ترجم ،جامعه شناسي مهارتي خانواده )،1388، (وارن؛ كيد و ليز، استيل

 الزهراء. دانشگاه انتشارات تهران: كمالي، افسانه
اصول روش تحقيق كيفي: نظريه مبنـايي،   )،1385؛ (جليت كوربين، و؛ آنسلم اشتراوس،

 مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشگاه تهران: محمدي، بيوكه ترجم ،ها ها و شيوه رويه
 فرهنگي.

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران: ها، روانشناسي رابطه )،1389؛ (غالمعلي افروز،
طالق عاطفي: علـل و شـرايط    )،1389؛ (شهره روشني،؛ محمود گلزاري،؛ سوسن باستاني،

 20-1 ايران، اجتماعي مساول بررسيه مجل ،ميانجي
 هاي خاموش در ايران (طالق عـاطفي)،  جامعه شناسي زندگي )،1386؛ (احمد بخارايي،

 جامعه. پژواك تهران:
 روسـتايي  زنان اشتغال بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل« )،1385( ؛فاطمه پاسبان،

 53 شماره، 14 سال توسعه و كشاورزي اقتصاد ،)1383تا 1347(» ايران
 مؤسسـه   :تهـران ، ساريخاني ناهيد ترجمه ،توسعه در زنان نقش )،1376؛ (ادريس جزايري،

 كشاورزي اقتصاد و ريزي برنامه هاي پژوهش
 دانـش،  گـنج  انتشارات تهران،، حقوق ترمينولوژي )،1381؛ (محمدجعفر لنگرودي، جعفري

    دوازدهم، چاپ
 چاپ اول  اسالميه، انتشارات قم،، معاريف و معارف )،1369؛ (سيدمصطفي، دشتي حسيني
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 آمارگيري طرح نتايجه چكيد ،نيروي كار و سرشماري)، بهار1389؛ (جمعيت آمارهاي دفتر
    كار، نيروي

 سروش. تهران، ،اي بر جامعه شناسي خانواده مقدمه )،1375؛ (باقر ساروخاني،
 مربيان و اولياء انجمن تهران: ،خانواده متعادل )،1383؛ (محمدرضا شرفي،

 تهـران، ، ايـران  حقـوقي  نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه )،1378؛ (ناصـر  كاتوزيان،
   پنجم، و بيست چاپ انتشار، سهامي شركت

  تهران، دانشگاه انتشارات تهران، حقوقي، مقاالت )،1375؛ (ابوالقاسم گرجي،
 ني،چـاپ  نشـر  تهـران،  صـبوري،  منـوچهر   :ترجمه، شناسي جامعه )،1384؛ (آنتوني گيدنز،

 چهاردهم،
مكانيزاسـيون كشـاورزي   مباني  )،1387( ،نعيم لويمي، و ؛شهرام كياني، مرتضي؛ الماسي،

  جاودانه جنگل انتشارات :تهران
 تهران: ،1380-1370هاي اجتماعي زنان در دهه آسيب بررسي )،1383؛ (زهرا محمدي،

   زنان. اجتماعي فرهنگي شوراي عمومي روابط
 ،هاي آن از ديدگاه بنگـاه اقتصـادي   اشتغال زنان و هزينه)، 1381؛ (سـيدعلي  هاشمي،

   4 هشمار  زنان پژوهش
 فصـل  ،جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصصطرح ، ) آبان، 1380؛ (سيدعلي، هاشمي

 آمـوزش  ريـزي  برنامه در پژوهش سسهؤم ايران. بازاركار در ومقررات قوانين نقش( سوم
 عالي

بررسي تطبيقي مشاركت زنـان در بازاركـار ايـران و    ، آبان)، 1380؛ (سيدعلي، هاشمي
 جمهوري رياست زنان مشاركت امور مركز .ساير كشورها
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 اقتصاد به نيل در زنان اشتغال و شغلي هاي مهارت ءارتقا نقش
 پايدار هتوسع و بنيان دانش

 1نيرومند پوراندخت دكتر      
 2رنجبر محبوبه

 3هيدجي ميبهرا ربابه
 4جزي مسجديان سهراب

 چكيده
 پايگـاه  وكسـب  عـالي  تحصـيالت  نظـر  از زنـان  موقعيـت  صـعودي  روند شاهد اخير هاي سال طي در

 ايـم. بوده اجتماعي و خانوادگي تصميمات اتخاذ در آنها نقش افزايش همچنين و اقتصادي - ياجتماع
 نظـر  از آنهـا  وضعيت بهبود با متناسب اجتماعي و شغلي نظر از زنان وضعيت بهبود وجود، اين با لكن

 جهت انزن جمله از و جامعه آحاد تمام فعال و آگاهانه مشاركت نقش به توجه با است. نبوده تحصيلي
 كشـور،  در زنـان  يهـا  شايسـتگي  و توانمنـدي  بهبـود  همچنين و جامعه و فرد تعالي و توسعه به نيل

 افـزايش  جهـت  الزم بسـترهاي  آوردن فـراهم  دنبـال  بـه  نيـز  ملـي  هايبرنامه و هاسياست راهبردها،
 مشـاركت  ،الزامـات  جملـه  از هسـتند.  بنيان دانش و پايدار هتوسع تحقق منظور به زنان مؤثر مشاركت

 هزمينـ  توانـد مـي  كـه  اسـت  كـار  بـازار  به شان هدايت و اشتغال شغلي، يها مهارت تقويت زنان، مؤثر
 گرا عام  ميمرد مشاركت فرآيند نوعي توسعه آورد. فراهم را بالقوه نيروي اين از جامعه بهتر گيري بهره

 مردم اجتماعي و رواني ني،جسما نيازهاي به پاسخگويي براي انرژي رساندن حداكثر به براي كه ستا
 انـرژي  مازاد وجود توسعه الزم شرط شود. مي سازماندهي اجتماعي عدالت و رفاه به دستيابي هدف با

 سـطح  بـه  رفتن منظور به جمعي اشتياق وجود مبتكران، توسط نو يها شيوه و ها ايده طرح درجامعه،
 محقـق  نيـز  توسـعه  به نيل كه خواهي توسعه جوامع در است دليل همين به است. سازماندهي و باالتر
 فـراهم  شـان  هـاي تخصـص  و توانمندي اساس بر زنان مشاركت هايزمينه مناسب طرق به است شده
 اشـتغال  شـغلي،  يهـا  مهارت وضعيت بررسي ضمن ابتدا مقاله اين در مهم اين به توجه با است. شده
 و پايـدار  هتوسع ابعاد به توجه با سپس داشت. خواهيم مصوب قوانين و اسناد بر نگاهي ،ايران در زنان

 پرداختـه  پايـدار  و دانشـي  اقتصـادي  بـه  نيل در زنان اشتغال اهميت شناسايي به بنيان دانش اقتصاد
 نهادهـاي  همچنـين  و بـانوان  اشـتغال  اندركار دست استفاده مورد مقاله نتايج رودمي انتظار شود. مي

 ساالري  شايسته رويكرد با زنان مؤثر مشاركت بسترهاي و قوانين تدوين جهت سياستگزار و قانونگذار
  گيرد. قرار

 پايدار. هتوسع ،بنيان دانش اقتصاد شغالي، يها مهارت ،اشتغال ،زنان :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                                               Email: Pdniroomand@gmail.comدكتراي مديريت تكنولوژي،  .1

 دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات.. 2

                                                         .كارشناس پژوهشگري علوم اجتماعي. 3

 كارشناس اقتصاد نظري.. 4



 اي و اشتغال                                              آموزش فني و حرفه
 

 

157 

 مقدمه
 نظران صاحب اخير مطالعات اند.توسعه به دستيابي خواستار جهان ازكشورهاي بسياري امروزه

 ميتما در زنان فعال مشاركت بدون پايدار هتوسع به ابيدستي كه داده نشان اجتماعي
 هزمين در كه هايي بررسي نيست. امكانپذير اجتماعي و اقتصادي خانوادگي، از اعم ها عرصه

 متفاوت انتظارات و فرهنگي اجتماعي، عوامل كه داده نشان گرفته، صورت زنان مشاركت
 به 1980 هده در رو، اين از است. زنان مشاركت راه سر بر  ميمه موانع مرد و زن از جامعه
 در آن دنبال به و شد گرفته كار به توسعه و جنسيت اصطالح توسعه، در زن اصطالح جاي

 برطرف و توسعه در زنان عملي مشاركت براي راهبردهايي سوم، جهان كشورهاي از بسياري
 شرايط در بقا .)1382 پاييز ،راستايي فرخي & ،يزدخواستي ،كتابي( شد اتخاذ موانع شدن

 يها ارزش كنند.مي تالش آن به رسيدن براي ها كشور ههم كه است هدفي ،يافتگيتوسعه
 و شوندمي تعريف ها انسان توانمندسازي و زندگي كيفيت ارتقاء محور بر پايدار هتوسع اساسي
 از يكي اينكه ضمن است. توسعه پايداري لوازم ترين مهم از يكي اجتماعي عدالت تحقق

 هتوسع براي برابر هايفرصت وجود دهد، مي قرار تأثير تحت را يافتگي توسعه كه مواردي
 و ها فرصت خانوار: سرپرست زنان ،بيگلريان & فروزان ( است مردان و زنان توانمندي

 واقع در دارد. اساسي نقشي پايدار هتوسع در كه زنان توانمندسازي ويژه به )1382 ،ها چالش
 و زنان توانمندسازي يعني زندگي، كيفيتارتقاء  در بايد را پايدار هتوسع اصلي هايارزش
 رشد جامعه، در طبقاتي اختالفات رفع جهت در تالش اساسي، نيازهاي تأمين در مردان
 آزادگي و امنيت حفظ و توسعه اهداف به مردم هعام اعتقاد و نفس  به اعتماد عمومي، آگاهي

 بررسي با مقاله اين در مقوله اين اهميت به توجه با . )1386 ،اشرف ،رحيميان ( كرد جستجو
 و بنيان دانش اقتصاد به نيل در ايران در زنان اشتغال هتوسع نقش بررسي به توسعه مفهوم
 شود.مي پرداخته پايدار هتوسع

 زنان اشتغال
 زنان همواره دانستند؛نمي اقتصادي فعاليت در مهم كنشگران را زنان ،1970ه ده از پيش تا

 ناديده ها پروژه در آنها از گيريبهره و زنان مشاركت معموالً و شده ديده مردان هسلط زير
 و زنان ميان سنتي كار تقسيم در نابرابري اين هريش 1)1997 فيگليولي، بونگ( شدمي گرفته
 شده موجب خانه از خارج كار بر را مردان و خانگي بركار زنان تمركز درعمل، كه بوده مردان
 آمده پديد اقتصادي هايدرفعاليت زنان نقش به نگرش در تغييراتي ،1970 هده از است.
 سوي از »زن هده« اعالم آن، دنبال به و »زن جهاني سال« عنوان به 1975 سال اعالم. است

 در زنان انكارناپذير نقش به را جهانيان توجه كه بود تغييرات اين از هايينمونه ملل، سازمان

                                                                                                                
1. Bonfiglioli, A, 1997 
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 هايدرسازمان را الزم هايانگيزه زنان، از تبعيض رفع در تالش براي و كرد بجل توسعه

 با كه روست اين از .)1385 ،فضيله ،خاني ( آورد وجود به ها حكومت از بسياري و المللي بين
 زنان بازاري كار براي پولي ارزش ايجاد ضرورت زنان، حقوق طرفدار هاي گروه تالش

  1)2001آرمسترانگ،( گرفت قرار تأكيد مورد 1995 سال در ملل سازمان چهارم دركنفرانس
 روزافزون توجه نيز منزل در زنان مولد اما دستمزد بدون كار براي مادي ارزش ايجاد به و

 .2)1999جويس،( شود مي
 شـرايط  برحسـب  كـار  بـازار  در زنـان  حضـور  تجربـي،  مطالعـات  و نظري مباني اساس  بر

 گونـاگون  عوامل به و بوده متفاوت كشور هر سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، محيطي،
 بيكاري، نرخ خانوار،ه هزين و درآمد توزيع دولت، هاي سياست و اندازه زنان، مشاركت جمله از

 بسـتگي  اجتماعي و فرهنگي عوامل ساير و سواد ميزان خانواده، محيطي شرايط باروري،  نرخ
 نـرخ  كـه  دهـد مـي  نشـان  زنـان  مشـاركت  بـر  مؤثر ياجتماع و اقتصادي عوامل بررسي دارد.

 اثـر  داراي زنان سن و فرزند تعداد تأهل، وضعيت و مثبت اثر داراي تحصيالت و زنان دستمزد
 آداب و اجتماعي فرهنگي، عوامل همچنين،  .3)1996 آلي،( است زنان مشاركت نرخ بر منفي

 ونـدريك، ( اسـت  تأثيرگـذار  ركشـو  آن كـار  بـازار  در زنـان  مشاركت نرخ در كشور هر سنن و
2000(4. 
 سواد  سطح اقتصادي، هايفعاليت در زنان مشاركت ميزان بر تأثيرگذار موارد ديگر از

 بخش مشاغل به آنها دستيابي امكان يابد، افزايش زنان دانش و علم ميزان چه هر. آنهاست
 در آنها مشاركت نرخ  اب زنان دانش و علم رو، اين از و يابد مي افزايش نيز خدماتي و صنعتي

 زنان اشتغال بر خانوار مالي وضعيت  5.)1994 هينا، &سولتانا( دارد مثبت اي رابطه كار بازار
 كار بيشتر زنان باشد، فقيرتر خانواده هرچه يعني،  .6)2000ناكوي،( است مؤثر كار بازار در

 آمارهاي در سهم ينا البته كنند؛ مي ايفا بيشتري سهم خانوار رفاه و اقتصاد در كرده،
 نتايج ).1376 ،جزايري ( منظور كنند، مي گيري اندازه را كشاورزي و اقتصادي بازده كه ميرس

 اشتغال نتيجه، در و دارد اثر زنان كار تقاضاي بر خانوار درآمد كه دهدمي نشان تحقيقات
 .7)1980 مينسر،( است ثروت معيارهاي به وابسته معكوس، طور به زنان

 با ها دولت برعكس و يابد، مي كارافزايش بازار در زنان مشاركت دولت، مخارج يشافزا با
 آنها كارگيري به نيز و  زنان مورد در تبعيض از جلوگيري هزمين در گوناگون مقررات اعمال

 .8)2005 تاوارس، &كاوالكانتي( باشند تأثيرگذار زنان اشتغال بر نند توا مي كار، بازار در

                                                                                                                
1. Armstrong, E, 2001 
2. Joyce, 1999 
3. Aly, 1996 
4. Vendrik, M. C., 2000 
5. Sultana & Hina, 1994 
6. Naqvi, Z. F, 2000 
7. Mincer, J, 1980 
8. Cavalcanti & Tavares, 2005 



 اي و اشتغال                                              آموزش فني و حرفه
 

 

159 
 كشورها، ساير با ايران در زنان كار نيروي بيكاري نرخ و مشاركت نرخ قيتطبي هايبررسي

 بااليي نرخ از بيكاري در ولي پايين بسيار نرخ از اقتصادي مشاركت در زنان كه دهد مي نشان
 با نيافته توسعه كشورهاي مشابه وضعيتي از ايران منظر، اين از ).1380 هاشمي, ( برخوردارند

 به كهحالي در است. برخوردار عربستان و پاكستان نظير خاص، تماعياج و فرهنگي ساختار
 دانشگاه، از پيش  ميرس هايآموزش در زنان و مردان نامثبت نرخ تحصيالت، چگونگي لحاظ
 نرخ محسوسي طور به اخير هايسال در عالي آموزش مراكز در حتي و است يكديگر مشابه
 شامل را كنندگان نام ثبت كل درصد 60 از بيش و است گرفته پيشي مردان از زنان نام ثبت
  بررسي نمود. مقايسه پيشرفته و صنعتي كشورهاي با را ايران توانمي منظر اين از كه شودمي

 هر ازاي به ولد و زاد نرخ باروري، نرخ مانند زنان اجتماعي و جمعيتي يها شاخص ايمقايسه
 دهدمي نشان اينها مانند و باال به ساله15 انزن باسوادي نرخ جمعيتي، رشد نرخ ، نفر هزار
 ،هاشمي ( است مشابه تركيه نظير كشورهايي با ايران در زنان اجتماعي و جمعيتي الگوي كه

 نسبت، به تركيه با ما كشور زنان، بازاركار يها شاخص لحاظ به حاليكه در )1380 ،سيدعلي
ء ارتقا ضرورت و ايران در فعال نانز جمعيت مشاركت نرخ بودن پايين دارد. بسياري هفاصل
 با زنان نسبت افزايش به توجه با ويژه به كشور در جانبه همه هتوسع با ارتباط در آن

 ،مربوط  ميعل يها نظريه چارچوب در را موجود وكارهاي ساز بازنگري عالي، تحصيالت
 كه دهدمي نشان )1387 ،ميرزماني & ،رحيميان ،پور قلي ( تحقيقات كند. مي ناپذير اجتناب

 زيادي تأثير آنها كه معني بدين شود زنان توانمندسازي موجب تواند، مي اشتغال و تحصيالت
 احساس باشند، كننده تعيين هاگيري تصميم در ،دباشن داشته ها سازمان و خانواده بر

 مانجا را ارزشي كم كارهاي كه نكنند تصور و دهد دست آنها به وظايف انجام در داري معني
 و گردند برخوردار استقالل از هاگيري تصميم در شود، اي حرفه رشد موجب دهند، مي

 هساي در بتوانند و كنند كسب مهم تصميمات اتخاذ براي را الزم خودباوري و شايستگي
 .كنند سازي اعتماد قدرت، كسب
 براي يشغل يها فرصت به يابيدست منظر از ما، كشور قوانين در قانوني نظر نقطه از   

 اشتغال براي قانوني منع و يابند دست مختلف مشاغل به توانند مي مردان مانند زنان ،زنان
 دارد حق كس هر« گويد مي شامل و عام صورت به اساسي قانون 28 اصل .ندارد وجود آنان

 نيست، ديگران حقوق و  ميعمو مصالح و اسالم مخالف و است مايل بدان كه را شغلي
 امكان افراد ههم براي گوناگون مشاغل به جامعه نياز رعايت با است موظف دولت  .برگزيند
 حيث از حكم همين نظير ».نمايد ايجاد مشاغل احراز براي را مساوي شرايط و كار به اشتغال
 نيز اساسي قانون 43 اصل در شغلي يها فرصت به يابيدست در مرد و زن به نسبت شمول

 را ايران  مياسال جمهوري نظام ضوابط جمله از كه مزبور اصل 2 بند بخصوص شود، مي ديده
 اشتغال به رسيدن منظور به همه براي كار امكانات و شرايط تأمين« است كرده بيان گونه اين
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 ندارند كار وسايل ولي كارند به قادر كه كساني ههم اختيار در كار وسايل دادن قرار و كامل

 ...». تعاوني شكل به
 يكي .دارد وجود ايران قوانين طبق ان،نز براي شغلي محدوديت نوع دو حاضر حال در

 رعايت و امنيتي و ملي مصالح لحاظ به يا شرعي منع دليل به مشاغل از برخي از ممنوعيت
 منافي مشاغل به اشتغال از شوهردار زن به مربوط محدوديت ديگري و زنان خاص وضع

 از ممنوعيت ؛محدوديت نوع دو اول سمتق در. است )م. ق 1117 ماده( خانوادگي مصالح
 طبق .دارد وجود حاضر حال در مسلح نيروهاي در اشتغال محدوديت و  قضاوت به اشتغال

 يك در مساوي شرايط در كه مساوي كار انجام براي«1389 سال مصوب كار قانون 38 ماده
 ميزان تعيين در تبعيض .شود پرداخت مساوي مزد مرد، و زن به بايد گيردمي  انجام كارگاه

 ».است ممنوع مذهبي و سياسي اعتقادات و قوميت و نژاد جنس، سن، اساس بر دستمزد
 كار قانون در آور زيان و سخت كارهاي انجام ممنوعيت چون اي ويژه حمايتي مقررات البته
  است. شده بيني پيش زنان براي ايران

 و اشتغال به اي ويژه توجه نيز كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هتوسع هايبرنامه در
 ،156 ماده در زنان اشتغال هلئمس ضمن توسعه، سوم هبرنام در است. شده زنان توانمندسازي

 هايفرصت ايجاد سازي فراهم منظور به 158 ماده طبق زنان امور مشاركت مركز ايجاد
 تقويت به توسعه چهارم هبرنام در است. شده واقع توجه مورد كشور در هاحوزه ههم در شغلي

 قانوني و شرعي حقوق استيفاي و  اجتماعي هايصحنه در  و آن در زن جايگاه و خانواده نهاد
 230 ماده در است. شده ويژه توجه 14 بند در آنها سازنده نقش به ها عرصه همه در بانوان
 و انوادهخ نهاد تقويت منظور به اندشده مكلف زنان امور مركز و دولت توسعه، پنجم هبرنام

 هازمينه ههم در بانوان قانوني و شرعي حقوق استيفاي و اجتماعي هايعرصه در زنان جايگاه
 و توسعه جمله از مختلف برمحورهاي زنان امور توسعه جامع هبرنام  تصويب و تدوين جهت

 يها توانمنديارتقاء  ،خانگي مشاغل ساماندهي اولويت با معيشتي اقتصادي امور ساماندهي
 داراي زنان سهم كه حالي در ما كشور در كنند. ...اقدام و پژوهش ،نخبه و مدير نزنا

 سهم است، يافته افزايش 1387 سال در %3/13 به 1384 سال در %10 از  :عاليه تحصيالت
 حاضر حال در است. رسيده 1388 سال در %2/83 به 1384 سال در % 5/88 از آنها  اشتغال
 در آنها از %47 ، 1389درسال است. شاغالن كل به %5/82 مردان و % 5/17 زنان نسبت
 صد هفت از بيش ( صنعت در %31 نفر)، هزار صد هفت و ميليون يك از بيش ( خدمات بخش

 نفر) هزار صد و ميليون يك از بيش ( كشاورزي دربخش %21از بيش و نفر)، هزار پنجاه و
  و هستند سواد بي شاغل زنان از ،%9/20 و باسواد  شاغل، زنان از %1/79 اند. بوده شاغل

 نظر از است. باالتر  مردان، به نسبت عالي تحصيالت با زن شاغالن نسبت كلي طور به
 از( گذاري قانون و مديريتي مشاغل در زنان سهم نزولي روند شاهد شغلي، عمده هاي گروه
 به نفر هزار سي و صد هفت از ( تخصصي نفر)، هزار پنج و شصت به نفر هزار100 از بيش
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 ضرورت به ويژه توجه هدهند نشان ارقام و آمار اين هستيم. نفر) هزار نود و ششصد

 نيروي گيري آمار طرح نتايج چكيده ( است شغلي هاي فرصت كسب جهت زنان توانمندسازي
 .)1389 بهار، كار

 شغلي يها مهارت
 را خود آتي يها مشي و خط و ها سياست ،يافته توسعه كشورهاي اكثر ،1990 هده آغاز در

 با يها سازمان محوريت با آينده در )paid work ( كارمزدي كه كردند تنظيم ايده اين حول
 نيازمند نيز كار نيروي كه است معني بدين امر اين شود. مي تنظيم باال عملكرد و مهارت
 دانش) بر مبتني اقتصاد ( هايد پذيرد. صورت بااليي سطوح در عملكردش تا باالست مهارت

) knowledge economy( ًرا كار جديد صورت اين تا شد ابداع دليل اين به مخصوصا 
 همان بدواً بودند درگير كه ييها مهارت انواع كه ورزد تأكيد نكته اين بر و كند معرفي
 ديچ رابرت چون افرادي بودند. جديد دانش ايجاد و تغيير يها ايده به مربوط يها مهارت

) rabert reich( مفهوم  )( نمادين) گران تحليل symbolic analysts( اين توصيف براي را 
 كارگراني براي تقاضا و شود مي ايجاد كار از نوع اين هنوز امروزه كردند. وضع جديد كارگران

 در تغيير دارد. وجود دارند را  ميمفهو سطوح با كار توان يا برخوردارند باال تحصيالت از كه
 نظير )non-standard work ( مرسوم غير كار رواج -1 :داشت عمده امدپي دو كار مفهوم
 نظير كشورها از برخي در كار جديد اشكال اين غيره. و فصلي قرادادي، وقت، پاره مشاغل
 متوسط )work intensification ( كار تعميق -2 .دهند مي شكل را كار نيروي %50استراليا
  است. يافته فزوني نيز دهد مي انجام كارگر هر كه اريك همحدود و يافته افزايش كار ساعت
 مفهوم نيز اكنون ايم. بوده كار امر در مهارت مفهوم گسترش شاهد اخير يها سال در

 كارگران كه نيست بخش رضايت ديگر دليل همين به است. برخوردار زيادي حجم از مهارت،
 بتوانند كه رود مي انتظار آنان از بلكه دهند. انجام را شان شغل به مربوط وظايف بتوانند صرفاً
 با مشاركتي صورت به بپذيرند، را كار انجام كيفيت وليتئمس كنند، ريزي برنامه كارشان براي

 خدمات يا محصوالت تا كنند برقرار تماس مردم با احتماالً و كنند، كار همكارانشان
 برخي از تا رفت مي انتظار رگرانكا از برخي از نيز گذشته در گرچه كنند. عرضه را سازمانشان

 كارگران از كثيري هعد از كه دارد تازگي امر اين باشند، برخوردار مهارتي يها جنبه اين از
 توانايي بر: مشتمل كه باشند برخوردار مهارتي همجموع يك از تا رود مي انتظار امروزه

 .)1384 ،صالحي ( يمهارت تأثيرگذاري/ توانايي دسته يك نيز و فني توانمندي شناختي،

 پايدار توسعه
 و خود  هب خود توسعه است. تغيير هايگونه از يكي توسعه و بوده تغيير حال در مدام جامعه
 ايخواسته توسعه است. آگاهانه و شده انديشيده پيش از تغييري بلكه دهد،نمي رخ اتفاقي



   ...هاي شغلي و اشتغال زنان مهارت ءنقش ارتقا                                                      
 

 

162 
 باشد.مي همراه االترب سطح به رفتن منظور به جامعه واشتياق انرژي انباشت با كه است

 توسط ابتكاري و نو يها شيوه جديد، يها ايده نخست هوهل در توسعه فرآيند در كه نحوي هب
 مناسب سازماندهي جمعي، پذيرش صورت در بعد همرتب در و شده مطرح جامعه پيشگامان

 گردد.مي نهادينه جامعه در جديد روش و ايده نهايت در و گيردمي صورت آن تحقق براي
 و شودمي شروع اينقطه از است. همراه منظور و مقصد با و بوده هدفمند فرآيندي توسعه

 در آن ريزيبرنامه و نوسازي توسعه، گردد.مي ختم اينقطه به و پيمايدمي را مسيري
 و گذاران سياست انديشمندان، توجه مورد بيستم قرن دوم هنيم در غيرصنعتي كشورهاي

 شروع غالب وجه است. شده واقع سياست و اجتماع فرهنگ، اقتصاد، يها حوزه ريزان برنامه
 ،تودارو ( است بوده متمركز اقتصادي بعد در سوم درجهان نوسازي و توسعه هايبرنامه
 اصلي هدف جامعه در اقتصادي رشد نرخ و سرانه درآمد ملي، ناخالص توليد افزايش ).1364

 كشورها از برخي  ميناكا و توسعه هايبرنامه جرايا با است. بوده توسعه هايبرنامه نخستين
 فن و محور اقتصاد هتوسع اجراي منفي پيامدهاي بروز همچنين و توسعه به دستيابي در

 نابرابري و اجتماعي – اقتصادي هايشكاف افزايش ،ناپايداري نظير منفي پيامدهاي نهساالرا
 توسعه مفهوم جامعيت به توجهي كم امتيازات، از برداري بهره در اجتماعي مختلف قشرهاي

 ابعاد ديگر دليل همين به گيرد. قرار نقد مورد محور اقتصاد توسعه فرآيند كهشد موجب
 .)1387 همكاران، و رباني( شود واقع عنايت مورد فرهنگي و اجتماعي هتوسع نظير توسعه

 يهـا  سـازمان  اصـلي  هدغدغـ  مـيالدي،  سـوم  ههـزار  دهـد، مـي  نشان پايدار هتوسع متون
 رونـد  و زيسـت  محـيط  معضـالت  بـروز  تحقيقـاتي،  و  ميعل مراكز و انديشمندان و المللي  بين

 رود مـي  شـمار  بـه  بحران اين قرباني و تأثيرگذار عامل عنوان به انسان كه باشدمي آن هفزآيند
 .)119وود، لوك (

 ويگر در نظرانصاحب عموم اعتقاد به زيست محيط بحران روند اصالح رو همين از
 و خود سرنوشت به نسبت انسان دانش و بينش نگرش، در تغيير و انسان يها آموزه اصالح
 طريق از كه ايگسترده هايتالش برخالف .2)1983 هوكل،( باشد مي پيرامون محيط

 تعميم منظور به ملي و المللي بين سطوح در  ميرس غير و  ميرس آموزش هاي نظام
 ناكافي و محدود آوردهادست است، آمده عمل به زيست محيط و پايدار هتوسع يها آموزش

 راهبرد و حاكم يها انگاره كه است ضروري ،بنابراين ؛)1380 آمسترانگ, ( رسد مي نظر به
 يها انگاره مرسوم هايآموزش يها نظام كه زماني تا يابند. اساسي دگرگوني و تحول ،آموزش

 ندهند، تغيير انسان شناسي تمعرف اهيتم و دانش ايجاد مكانيزم مفهوم به نسبت را خود
 يك در ).1370 ،برومند ( بود اهيم نخو زيست محيط يها آموزش بخشي اثر در تحول شاهد
 سمت به مبدأ يك از تحوالت روند شود، مي بررسي اي توسعه تحوالت روند وقتي كلي، مرور

                                                                                                                
1. Lockwood, M, 
2. Huckle, J, 1983 
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 با توسعه سنتي يها انگاره بين در متفاوت يها شاخص الجرم و بوده گذار حال در مقصد يك

 1 جدول در كه گونه همان خصوص اين در شود. مي مشاهده آن پيدايش حال در يها پارادايم
 رشد حصول توسعه، بحث در  ميقدي و سنتي يها انگاره است، شده مشخص وضوح به

 جديد يها انگاره در مقابل در و1)1999 شعبانعلي، &فامي( است قيمتي هر به اقتصادي
 محمدحسين عمادي، ( باشد مي اجتماعي عدالت و زيست محيط به توجه با فيكي رشد هدف

 رشد نه و است او زيست مكان و انسان توسعه، محور جديد، نگرش با كه چرا ).1385 ,
 اقتصادي.  ميك هايشاخص با اقتصادي

 

 (Howarth & Norgaard, 1992)  توسعه در متفاوت انگاره دو يها ويژگي مقايسه )1(  جدول

 پيدايش حال در و جديد انگاره قديم و سنتي انگاره

 عدالت و زيست محيط به توجه كيفي رشد قيمت هر به اقتصادي رشد به حصول
 اجتماعي

 مردم براي و مردم توسط توسعه مردم براي دولت توسط توسعه
 بزرگ يها سازمان توسط توسعه سازماندهي

 متمركز و
ميمرد يها تشكل توسط توسعه سازماندهي

 مردم تواناسازي بر كيدأت با محلي و 
 محلي و متناسب وريافن ايجادغني كشورهاي از و پيشرفته وريافن انتقال

 

 زيست مسائل جمله از و پايدار هتوسع نوين، به كالسيك از توسعه پارادايم تغيير با
 جامعه ممرد آگاهي افزايش ميان اين در است. شده توسعه اصلي اركان به تبديل محيطي

 بااليي ضريب از جهان در پايدار هتوسع قالب در محيطي زيست مسائل اهميت به نسبت
 تالش راستا اين در مختلفي المللي بين يها سازمان كه طوري به .است شده برخوردار

 در ييها نمايندگي تشكيل با سازمان اين .باشد مي يونسكو آنها جمله از كه كنند مي
 هتوسع آموزش هتوسع راهبردهاي تدوين براي كشورها تشويق در سعي مختلف كشورهاي

 هزمين در  ميبو و تجربي دانش  و ها پتانسيل ،ها ويژگي به توجه منظور اين براي  دارد. پايدار
 سجادي ،نيا عارف ،افتخاري ( است برخوردار بااليي اهميت از آموزش پايدار، هتوسع ملي

 .)1389 ،فتاحي & ،دياني ،صادقلو ،قيداري
 نروژ وزير نخست توسط كه ملل سازمان هتوسع و زيست محيط كميسيون 1987 سال در

 به بدون را كنوني نيازهاي كه رشدي كرد تعريف گونه اين را پايدار هتوسع هواژ شد، مي اداره
 بشر از نسلي ماندن زنده معني به تنها نه پايداري سازد. برآورده آينده نسل كشيدن چالش
 نفزيگ،( باشد مي نيز ديگر نسل به نسلي از طبيعي منابع نگهداري معناي به بلكه است

 زيست و اجتماعي اقتصادي، اهداف كه است فرآيندي پايدار هتوسع واقع در .2)2005
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 و الزم اقدامات انجام ،ها سياست وضع طريق از است ممكن كه هرجا در را جامعه محيطي
 رابطه ايجاد به ندارد امكان تلفيق كه هرجايي در و كند مي تلفيق هم با الزم حمايتي عمليات
 اين بين تلفيق انجام و تعادل ايجاد پردازد.مي ها مبادله اين هماهنگي و هاآن بين مبادله
  آتي، يها نسل روي فعلي هايتصميم تأثير تعيين و بررسي انداز، چشم داشتن مستلزم اهداف
 و نهادي ترتيبات باالخره و جهاني و اي منطقه  محلي، هايهمكاري رات،مقر و قوانين وضع

 است سياسي محيط همان كه كندمي مشخص را ديگري اصلي بعد خود اين و است مديريت
  محيطي، زيست بعد چهار شامل پايدار هتوسع تعريف اين به توجه با ).1386 ،ا ش. ،زاهدي (

 است. اقتصادي و اجتماعي  سياسي،

 محور دانش اقتصاد
 زمان آن در گردد. مي بر 1980 هده اوايل اقتصادي ركود به محور دانش اقتصاد هايريشه
 بيشتري اقتصادي رشد به جديد يها فناوري دهد نشان كه داشت وجود معدودي قراين
 شده ارائه محور دانش اقتصاد از كه تعاريفي در1)2003 لومپكين، &دس( شوند مي منجر
 ،بنابراين اند.كرده اشاره دانش كارگيري به و شاعها ،توليد به مشترك طور به همگي است،
 محور جديد اقتصادهاي در ،شود مي مستفاد محور دانش اقتصاد عنوان از كه طور همان
 در اساس  اين بر كنند. مي فعاليت آن حول اقتصادي نظام اركان ههم كه است دانش اصلي
 2)2002 اسميت،( است شده تأكيد دانش انباشت بر اقتصادي رشد جديد هنظري

 استوارند، اطالعات و دانش گيريكاربه و توزيع توليد، بر مستقيم طوربه كه اقتصادهايي
 سازمان ،حال عين در ).2002 درف، ليدي ( 3شوندمي ناميده محوردانش اقتصادهاي

 را هم به مرتبط مفهوم دو دانش بر مبتني اقتصاد تعريف براي توسعه و اقتصادي همكاري
 هدف به كه ييها هزيه است: دانش در گذاري سرمايه مفهوم نخستين است: كرده مطرح نيز

 .شود مي ييها فعاليت صرف دانش، هاشاع يا جديد دانش كسب يا موجود دانش سازي غني
(OECD, 2003) مجموعه از عبارت دانش در گذاري سرمايه سازمان، اين اسناد اساس  بر 

 و تغيير جديد، مفهوم دومين است. افزار نرم و عالي آموزش توسعه، و تحقيق يها هزينه
 صنايع است. دانش بر مبتني صنايع يعني پيشرفته فناوري تراكم شاخص دگرگوني

 در گذاري سرمايه باالي سطح يها ويژگي داراي كه صنايعي از دسته آن به محور دانش
 رومر،( دارد اشاره عالي التتحصي داراي كار نيروي  و فناوري از گسترده استفاده نوآوري،
1986(4. 
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 هتوسع فيزيكي، يها ظرفيت توسعه مانند ييهاظرفيت از استفاده محور شدان اقتصاد در
 كه اساسي فرض اين به ياتكا با فناوري، و علوم هتوسع و انساني، هسرماي و منابع

 قرار يدتأك و توجه مورد را شد خواهند كارگرفته هب خوبي هب شده ايجاد يها ظرفيت
 از مناسب استفاده و ها ظرفيت توسعه يعني جنبه دو هر به  ،يداناي اقتصاد الگوي .اند داده
 منزله به الگو اين رو، همين از .دهد مي بها دانايي كارگيري هب و نشر توسعه، طريق از آن

 آن كمك به كه است گذاران سياست و محققين اختيار در گوياتري و تر شفاف آيينه
 را توسعه به دستيابي جهت مقتضي هايسياست و شناسايي را ضعف نقاط نندتوا مي

 ماهيت كه تجهيزات و ابزار در يافته تبلور دانايي يكي بخش دو به دانايي نمايند. پيشنهاد
 كهاكتشافات و اختراعات ،ها ايده افزارها،نرم صورت به دانايي ديگري و دارند، فيزيكي
 راندمان دانايي اجزاي تمام كه چند هر است. تقسيم قابل دارند، غيرفيزيكي ماهيت
 اقتصاد اصلي ويژگي آن، غيرفيزيكي بخش تنها اما سازد،مي متأثر شديداً را ها فعاليت
 جدي طور به و متأثر را اقتصادي عامالن رفتار ويژه به و دهدمي تشكيل را محور دانايي

 اقتصاد وضعيت تحليل ).1386 ،ا ش. ،ديزاه ( است كرده دگرگون را بسياري ساختارهاي
 جهاني، بانك مؤسسه اطالعاتي بانكدر مطالعه تحتكشور 100  با مقايسه در ايران دانايي
-ايجاد هايظرفيت بيانگر كهدانايياقتصاد اركان از برخي در ايران موقعيت كه داده نشان
 با مقايسه در آن موقعيت ويژه  به و داشته متوسط از كمتر وضعيتي باشند،مي شده

  .)1384 ،نادري ( دارد قرار تريپايين درسطح تركيه چون كشورهايي

  پايدار و بنيان دانش اقتصاد به نيل در زنان اشتغال جايگاه
 را هـايي ويژگـي  چنـين  انـداز  چشـم  اين افق در ايراني هجامع 1404 انداز چشم سند اساس بر

 :باشد داشته
 بر متكي و خود تاريخي و جغرافيايي فرهنگي، مقتضيات با سبمتنا يافته، توسعه �
 عدالت ديني، ساالري مردم بر كيدأت با انقالبي، و ملي اسالمي، هاي ارزش و اخالقي اصول

 و اجتماعي امنيت از مند بهره و ، ها انسان حقوق و كرامت حفظ مشروع، هاي آزادي اجتماعي،
 قضايي.
 منابع برتر سهم بر متكي فناوري، و علم توليد در اناتو پيشرفته، دانش از برخوردار �
 ملي. توليد در اجتماعي سرمايه و انساني
 پيوستگي و جانبه همه بازدارندگي بر مبتني دفاعي سامان با مقتدر و مستقل امن، �
 حكومت. و مردم
 توزيـع  برابـر،  هـاي  فرصـت  اجتمـاعي،  مينأت غذايي، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار �
 محـيط  از منـد  بهـره  و تبعـيض  فسـاد،  فقـر،  از دور بـه  خانواده، مستحكم نهاد درآمد، مناسب
 مطلوب. زيست
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 انضباط، كاري، وجدان از برخوردار مند، رضايت ،منؤم ايثارگر، پذير، مسئوليت ال،فع �
 مفتخر و ايران شكوفايي و  مياسال نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون هروحي

 بودن. رانياي به
 جنوب آسياي همنطق سطح در فناوري و  ميعل اقتصادي، اول جايگاه به يافته دست �
 جنبش بر كيدأت با همسايه) كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل ( غربي

 و سرانه درآمد سطح نسبي ارتقاء اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و افزاري نرم
 كامل. لاشتغا به رسيدن
 هتوسع ديني، ساالري مردم الگوي تحكيم با اسالم جهان در مؤثر و فعال بخش، الهام �

 و  مياسال همگرايي بر ثيرگذارأت اجتماعي، و فكري پويايي و نوانديشي اخالقي، جامعه كارآمد،
 ره). ( خميني امام يها انديشه و  مياسال تعاليم اساس بر اي منطقه
 مصلحت. و حكمت عزت، اصول اساس  بر جهان با ؤثرم و سازنده تعامل داراي �
 بارويكرد و جمعي مشاركت مستلزم مشخصات اين با اي جامعه به نيل كه است بديهي  

 درآمد، مناسب توزيع برابر، هاي فرصت چون  ميمفاهي از استفاده است. ساالري شايسته
 فكري پويايي و نوانديشي اخالقي، هجامع كارآمد، هتوسع اجتماعي، سازگاري و تعاون هروحي

 دانش اقتصادي به نيل جهت كشور گرايتوسعه و خواه توسعه رويكرد از نشان اجتماعي و
 و انساني منابع يها ظرفيت هتوسع ويژه به هاظرفيت از استفاده اهميت به توجه با دارد. بنيان

 توسعه هجنب دو به كه است ضروري ،پايدار و محور شدان اقتصاد به درنيل ،زنان جمله از
 نظرگرفتن در با دانايي كارگيري هب و نشر توسعه، طريق از آنها از مناسب استفاده و ها ظرفيت

 مناسب استفاده و توسعه .شود داده بها زنان تخصصي  ميعل باالي هاي ظرفيت و ها تولنمندي
 الگوي به توجه با مربوزه مقررات و قوانين و نهادها آوردن فراهم مستلزم زنان، يها ظرفيت از

 ها ضرورت گذاران سياست و محققين كه است الزم اساس همين بر است. شايستگي و دانايي
 به دستيابي جهت مقتضي هايسياست و شناسايي را ها محدوديت همچنين و هااولويت و

  نمايند. فراهم را پايدار و بنيان دانش اقتصاد تحقق در زنان آفريني نقش

 پژوهش روش
 اشتغال وضعيت مربوط، مستندات و مدارك بررسي و ايكتابخانه مطالعات طريق از اابتد در

 به توجه با و تركيب فرا روش از استفاده با سپس شد. بررسي مربوطه، قوانين و ايران در زنان
 اقتصادي به نيل در زنان اشتغال اهميت شناسايي به بنيان دانش اقتصاد و پايدار هتوسع ابعاد

 منظور به مطالعه چندين سازي يكپارچه براي فراتركيب روش شد. پرداخته يدارپا و دانشي
 بر عالوه است كيفي مطالعات بر متمركز و گيرد مي صورت تفسيري و جامع يها يافته ايجاد
  .گرددبرمي پژوهشگر عميق فهم به و يكديگر به كيفي مطالعات هترجم به فراتركيب اين،
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 تحقيق نتايج
 اقتصادي، قدرت عنوان به مذكور سال در بايد ايران ،1404 سال اندازچشم سند اساس  بر
 و  ميقد پيش دورانديشي، با آنكه ضمن آرمان اين باشد؛ شده تبديل منطقه فناوري و  ميعل

 درك و نگرش با توانمند انساني نيروي مستلزم است، همراه آتي هايچالش از استقبال
 جهاني استانداردهاي سطح در ايحرفه هايشايستگي زا برخوردار و  ميپيشگا از درست
 و شايستگي هتوسع و افزاري نرم و افزاري سخت هايزيرساخت بازنگري سايه در جز و است؛

 بنيان دانش و پايدار هتوسع به دستيابي آنكه ضمن باشد.نمي پذير امكان آنها هايتوانمندي
 امكانپذير اجتماعي و اقتصادي خانوادگي، از اعم ها عرصه  ميتما در زنان فعال مشاركت بدون

 سياسي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، بسترهاي است الزم آن تحقق براي لكن نيست.
 هماهنگ طور به مشاركت اين يها برنامه و ها سياست راهبردها، و گردد فراهم زنان مشاركت

 زندگي كيفيت ارتقاء محور بر پايدار هتوسع اساسي يها ارزش شود. اتخاذ سازگار و راستا هم و
 عدالت تحقق و شوندمي تعريف جنسيت) گرفتن نظر در بدون( هاانسان توانمندسازي و

 كه مواردي از يكي اينكه ضمن است. توسعه پايداري لوازم ترين مهم از يكي اجتماعي
 و ها ديتوانمن هتوسع براي ،برابر يها فرصت وجود دهد، مي قرار تأثير تحت را يافتگي توسعه

 پايدار هتوسع در كه است آنان شغلي يها مهارت بعد در ويژه به مردان و زنان يها شايستگي
 زندگي، كيفيتارتقاء  در بايد را پايدار هتوسع اصلي هايارزش واقع در ؛دارد اساسي نقشي
 و كسب در مؤثر آفرينينقش و اساسي نيازهاي تأمين در مردان و زنان توانمندسازي يعني

 و نفس به اعتماد عمومي، آگاهي رشد جامعه، در طبقاتي اختالفات رفع جهت در تالش ،ركا
 كرد. جستجو امنيت حفظ و توسعه اهداف به مردم عامه اعتقاد

 منابع
ــا عــارف ؛ا ،ر ،افتخــاري ــاني ؛ح ،صــادقلو ؛خ ,،قيــداري ســجادي ؛ع ،ني ؛ ل ،فتــاحي و ؛ط ،دي

 علمـي،  هفصـلنام  ،ايـران  در ايـدار پ هتوسع آموزش هتوسع راهبردهاي ،)1389 (
 . 25 هشمار , ايران جغرافياي انجمن پژوهشي

 فرا. انتشارات ،انساني منابع مديريت اهبردهاير ،)1380 ( ؛مايكل ،آمسترانگ
 در يونسـكو  ملـي  كميسـيون  .زيست محيط المللي بين آموزش ،)1370 ( ؛فيروزه ،برومند

  ايران.
 سازمان انتشارات فرجادي، غالمعلي مترجم ،سوم جهانرد اقتصادي هتوسع ؛مايكل تودارو،

 ) 1364(  بودجه و برنامه
 مؤسسـه  تهـران:  متـرجم)  سـاريخاني,  ناهيـد.  ( ،توسعه در زنان نقش ،)1376 ( ؛ا ،جزايري 

 كشاورزي. اقتصاد و ريزي برنامه هاي پژوهش
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 كار نيروي معيتج آمارهاي دفتر ،)1389بهار ( ؛كار نيروي گيري آمار طرح نتايج چكيده 

 .سرشماري و
 هاي پژوهش ،زنان اشتغال هاي چالش و روستاييه توسع، )1385 (؛ فضيله ،خاني

 .38 هشمار، جغرافيايي
 ؛رضا ،اسماعيلي ؛ والسادات فروغ ،عريضي ؛وحيد قاسمي، ؛صمد ،كالنتري ؛رسول رباني، 

 ،توسعه دينآفر در اجتماعي هسرماي با اجتماعي رفاه رابطه بررسي )،1387 (
 46-23،انساني) علوم ( اصفهان دانشگاه پژوهشيه مجل
 نامه پايان ،شهروندان توانمندسازي براي مدلي طراحي ،)1386 ( ؛اشرف ،رحيميان

 تهران. دانشگاه مديريت، دانشكده ارشد، كارشناسي
 سمت. انتشارات تهران: ،پايدار توسعه ،)1386 ( ؛ا ،ش ،زاهدي
 مجموعه ،نوسازي مكانيزم و اي حرفه و فني آموزش حولت ،)1384 (؛ صادق ،صالحي

 و اقتصادي تحوالت در اي حرفه و فني يها آموزش نقش همايش دومين مقاالت
  اول) جلد مازندران، اجتماعي،

 محيط آموزشي راهبردهاي و ها انگاره در ازنگريب ،)1385 ( ؛محمدحسين عمادي،
 زيست. محيط از حفاظت سازمان زيست محيط آموزش ،ها چاره و ها چالش :زيست

 ،ها چالش و ها فرصت خانوار: سرپرست زنان ،)1382 ( ؛اكبر ،بيگلريان و ؛ستاره ،فروزان
 .1دوره 5 هشمار , زنان پژوهش فصلنامه

 اشتغال و  ميرس تحصيالت نقش)، پاييز،1387( ؛ميرزماني و؛ ا ،رحيميان؛ آ ،پور قلي
 .113-132 , زنان شپژوه ،زنانِ توانمندسازي در سازماني

 زنان توانمندسازي ،)1382 پاييز( ؛ز ،راستايي فرخي و ؛بهجت ،يزدخواستي ؛محمود ،كتابي
 .30-5 زنان, پژوهش فصلنامه ،توسعه در مشاركت براي

 فرا. انتشارات تهران: ،انساني منابع مديريت راهبردهاي ،)1380 ( ؛آ ،مايكل
 اقتصاد ارزيابي و توسعه جديد الگوي وانعن به دانايي اقتصاد ،)1384 ( ؛ا ،نادري

 .1-28 , بازرگاني پژوهشنامه فصلنامه ،ايران در دانايي
 و ايران بازاركار در زنان مشاركت تطبيقي بررسي ،آبان) ،1380 ( ؛سيدعلي ،هاشمي

 جمهوري رياست زنان مشاركت امور مركز ،كشورها ساير
 فصل متخصص، انساني نيروي زسنجينيا جامع طرح ،) آبان ,1380 ( ؛سيدعلي ،هاشمي

 ريزي برنامه در پژوهش سسهؤم ،ايران بازاركار در ومقررات قوانين نقش ( سوم
 عالي آموزش

Aly, Y. a . ) 1996.(  Determinants of women labor force participation in 
Kuwait: a logit analyses. The Middle East Business and Economic 
Review , Y. a. 
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  جامعه در افراد مؤثر حضور ةزمين بزرگساالن آموزش
 مهارت كسب در بزرگساالن هاي ويژگي شناخت

 1پفاژ ابراهيم
  2 رحمدل مهدي

  چكيده
 و اطالعات شدن روز به و ها انسان آگاهي مختلف، جوامع در مهم اريبس مسائل از كيي امروزه
 مختلف ابعاد در زندگي مسائل و مشكالت ةدعه از بهتر و تر راحت چه هر بتوانند تا است شان دانش
 به را آموزش پردازان نظريه و دانشمندان اخير سال چند در آنچه ند.شو همگام روز فناوري با و برآيند

 آموزش در پيشرفته و عظيم يها گذاري سرمايه ةزمين در ييها سياست طراحي داشته، مشغول خود
 عامل يك عنوان به بزرگساالن آموزش براي گذاري هسرماي نقش امروز دنياي در .است بزرگساالن

 آموزش .است شده مشخص كامالً اجتماعي و اقتصادي سياسي، فرهنگي، ةتوسع فرايند در اساسي
 الزم شرايط ايجاد آن، هدف كه است علمي و عملي يها آموزش مجموعه عنوان به اي حرفه و فني
 مهارت ارتقاي يا و شغل احراز منظور به آموزانكار مهارت پرورش و نگرش ايجاد و دانش كسب براي
 در توان مي هستند، بزرگسال افراد اكثراًها  دوره اين در كننده شركت افراد كه جايي آن از باشد. مي

عنوان  تحت مقاله اين در .گرفت بهره بزرگساالن آموزش از برگرفته اصول از افراد، اين آموزش
 شناسايي و بزرگسالي مفهوم است شده سعي »جامعه در افراد رمؤث حضورة زمين بزرگساالن آموزش «

 و آموزش يها ويژگي و اهداف شناسايي ضمن وود ش بيان بزرگسال فرد يها ويژگي و خصوصيات
 قشر اين آموزش با مرتبط يها نظريه با آشنايي خردساالن، آموزش با آن يها تفاوت و آنان يادگيري

 در مؤثر و مناسب تدريس روش نمونه چند توضيح به نيز خاتمه در گيرد. قرار بررسي مورد جامعه از
 است. شده پرداخته بزگساالن اي حرفه و فني يها مهارت آموزش

 
 آموزي. مهارت ،بزرگساالن ريييادگ بزرگساالن، آموزش بزرگسال، :كليدي واژگان
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 مقدمه
 به روز پيچيدگي اين به تغيير سرعت افزايش با كه است پيچيده روابط از اي مجموعه جامعه

ة هم درها  انسان روي بر گذاري سرمايه با يادگيرنده،ة جامع يك داشتن شود. مي افزوده روز
 عضو بتوانند تا بگيرند ياد بايد همواره افراد جامعه اين در .ممكن است او زندگي يها دوره

 كند مي تحصيل اهدبخو كه جا هر در آزادانه كس هر اي جامعه چنين در بمانند. باقي جامعه
 او براي تا نيست ديگري منتظر كس هيچ پردازد. مي خود تفكرات و افكار تعامل به و

 كند مي هدايت را خود يادگيري و كند مي ريزي برنامه خود براي او خود بلكه كند ريزي برنامه
 در بزرگساالن آموزش كند. مي نظر تبادل و فكري هم خود، ياران هم با حركت، جريان در و

 حال در جا، هر در حال، هر در جامعه افرادة هم كه است هدفي چنين به دستيابي جستجوي
 گيرد شكل جامعه افراد زندگي جريان در العمر مادام يادگيري، ديگر بياني به باشند. يادگيري
 و عملي يها آموزش مجموعه عنوان به اي حرفه و فني آموزش راستا اين در ).1385 ،(شفيعي

 مهارت پرورش و نگرش ايجاد و دانش كسب براي الزم شرايط ايجاد آن، هدف هك ميعل
 .است برخوردار بسزايي اهميت از است مهارت ارتقاء يا و شغل احراز منظور به كارآموزان

 به مهارت و حرفه و فن انتقال توان مي را اي حرفه و فني يها آموزش اصلي گيري جهت
 يادگيري يها تجربه از اي گستره مهارتي، آموزش ).1381،سعيدي و مي (اما دانست فراگيران

 ).1391اصل، ثاني،رضايي (جعفري است كار محل يا آموزشي سساتؤم در كار دنياي با مرتبط
        آموزشي اصلي هدف و كند مي جلوه مهم كه آنچه اي حرفه و فني يها آموزش در
 را آن آموزش كه شوند شغلي به ولمشغ آموزشي ةدور طي از پس افراد كه است آن باشد مي

 از افراد مي رس غير يها آموزش در )1387كشاورزي. و صبحيه (صادقي، اند سرگذاشته پشت
 شركت نياز مورد كار بازار در حضور جهت الزم يها مهارت يادگيري براي مختلف سنين

 بيشتر يا يجوان اوايل در است ممكن دارند حضورها  دوره اين در كه افرادي سن .كنند مي
 يها آموزش با شود، مي گرفته نظر در افراد اين براي كه يها آموزش نوع ،بنابراين .باشد

 افراد اين براي باشد. متفاوت بايد دارد وجود مدارس كه مي رس آموزش نظام در متدوال
 ).1391اصل، رضايي ثاني، (جعفري كرد استفاده بزرگساالن آموزش از توان مي

 ها يافته
 لبزرگسا

 زمان طي در و است متفاوت مختلف جوامع در تعريف اين است. دشوار بزرگسالة واژ تعريف
 در حضور قانوني سن (نظير اعمال نوع به شده گرفته نظر در تعريف ةمحدود يابد. مي تغيير
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 كار به مشغول تواند مي فرد كه سني (نظيرها  فعاليت انتخابات)، در شركت رانندگي، جنگ،
 دارد بستگي فرد خانواده)  سرپرستي ازدواج، سن (نظير پذيري سئوليتم يا و شود)

 از اي مرحله به بزرگسالي تربيت و تعليم تعاريف وها  واژه فرهنگ در ).2002 (شوگيورنسكي،
 تعريف ).1385 ،(شفيعي شود مي گفته است انسان فعاليت و تكامل باروري زمان كه زندگي

 مسئول آن در شخص كه اي مرحله و عاطفي و عقلي يكبيولوژ نضج : از است عبارت ديگر
  ).1375 ،نژاد (شعاري باشد خود زندگي ةادار

  بزرگسالي مفهوم ةكنند تعيين عوامل
 كه سن از: ندا عبارت كرد تعريف را بزرگسالي مفهوم توان مي طريق آن از كه ييها پارامتر

 بايست مي اجتماعي يها مسئوليت از برخي براي اجتماع در كه است بزرگسالي از اي مشخصه
 شخصيت تواند مي فرد كه اي مرحله عقلي، بلوغ كرد. قلمداد مسئوليت آن احراز شرط را آن

 طريق از كه اجتماعي، نقش شود. خود عقايد و افكار در نظر تجديد ةآماد و داده تغيير را خود
 با بزرگساالن شود. مي مشخص زندگي مختلف مراحل در افراد به شده سپرده يها مسئوليت

 كسي بزرگسال هستند. زمينه آن در يادگيري نيازمند جامعه، در مختلف يها نقش پذيرش
 خويش اجتماع در توليدي و عملكردي نقش داراي پيوسته و پذيرفته را مسئوليتي كه است
 دوران كه كسي از است عبارت بزرگسال براي شده هئارا تعريف ترين كامل ،اساس اين بر است.

 وها  نقش پذيرش توان و رسيده عقلي پختگي ةمرحل به و كرده سپري را كودكي
 ).1385 ،(شفيعي باشد مي دارا جامعه سطح در را اجتماعي يها مسئوليت

 بزرگساالن آموزش
 در مهارت و شناخت آگاهي، ايجاد منظور به يافته سازمان است فرايندي بزرگساالن آموزش

 از خود ةجامع سرنوشت در و كنند حركت تعالي و تكامل تجه در بتوانند تا بزرگساالن،
 ،زاده (ابراهيم باشند داشته فعاالنه مشاركت اقتصادي و سياسي فرهنگي، اجتماعي، لحاظ

 يا اجتماعي نقش ، سن كه افرادي دادن آموزش براي ويژه طور به كه ييها فعاليت ).1387
 بروكت، و (مريام شوند مي طراحي باشد بزرگسال يك عنوان هب آنها معرف خود، از دركشان

 در .است متفاوت مختلف كشورهاي در عملكرد و مفهوم نظر از بزرگساالن آموزش ).1997
 يها كشور در دارد. آموزي سوادة جنب بيشتر بزرگساالن آموزش سوم، جهان كشورهاي

 نظر در معهجا افرد اجتماعي و فرهنگي رشد و فردي معلومات تكميل مفهوم به يافته توسعه
 در است. متفاوت مختلف يها كشور در شده هئارا مفاهيم ،اساس اين بر شود. مي گرفته

 يها آموزش كه افرادي براي سال 24 سن از بعد آموزش معني به يافته، توسعه كشورهاي
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  ميغيررس يها آموزش به مربوط بيشتر و بوده هدفدار و اند كرده دريافت را همگاني و ميعمو

 ميتما و است  ميالزا و همگاني نوجوانان و كودكان آموزشها  كشور اين در باشد. يم جامعه
 و طبيعي شكل به معموالً آموزش ،ترتيب اين به گيرند. مي قرار آموزش پوشش تحت كودكان 

 آموزش از است عبارت توسعه، حال در كشورهاي در يابد. مي ادامه سالگي 24 تا وقفه بدون
 درصد ،جوامع اين در اند. مانده محروم آموزش از كودكي دوران در كه بزرگساالني به سواد

 بزرگساالن كودكان اين شوند. مي محروم پايه و ابتدايي يها آموزش از كودكان از وسيعي
 خواهند بزرگساالن ةپاي يها آموزش به نياز خود حيات ةادام براي كه شوند مي سوادي بي

 يها فعاليت انقالبي و سياسي تحول و شرايط تغيير با كه انقالبي كشورهاي در اما داشت.
 ،ها كشور اين يها ويژگي ترين مهم از يكي شود. مي ايجاد بزرگساالن براي اي ويژه آموزشي

 به بزرگسال ةواژ ،جوامع اين در است. سياسي انقالب از بعد و قبل در آموزشي ةبرنام به توجه
 و مثبت نحو به جامعه اقتصادي و اجتماعي اسي،سي حيات در بتواند كه شود مي اطالق فردي

  ةجامع و خود سرنوشت بتواند تا كند مي كمك فرد به آموزش بگذارد. ثيرأت بخشي ثمر
 يك آنكه از بيش بزرگساالن آموزش كشورها اين در بزند. رقم مثبت شكل به را خويش
 ).1385 ،(شفيعي است سياسي فعاليت يك باشد، آموزشي و فرهنگي فعاليت

 كه (پيوسته) مداوم يها آموزش از: ندا عبارت بزرگساالن آموزش با مترادف مفاهيم ساير
 .برد مي پيش است آموخته آنچه از باالتري سطح به را فرد آموزش كه دارد اشاره عملي به

 تغيير به دستيابي منظور به آموزشي يها برنامه در افراد مشاركت بر كه اجتماعي يها آموزش
 در افراد زندگي طول تمام در كه العمر مادام يها آموزش دارد. كيدأت جامعه در پيشرفت و

 كمك براي منابع آزاد كاربري هب و دسترسي به اشاره كه (آزاد) باز يها آموزش است. جريان
 يها آموزش دارد. خاص زمان و مكان برنامه، به فرد كردن محدود جاي به يادگيري به

 حركت يا يادگيري دنياي و كار دنياي بين آموزشي ارتباط عينو مفهوم به كننده برگشت
  ).2002(شوگيورنسكي، دوش مي اطالق بزرگسال زندگي و كار دنياي دو بين برگشت و رفت

 بزرگساالن يها آموزش انواع
 به فقط ابتدا درها  آموزش اين .است  ميرس غير يها آموزش جزو بزرگساالن آموزش
 ةعرص جوامع يافتگي توسعه از پس تدريج به ولي شد مي قاطال سوادآموزي يها آموزش
 اجتماعي، يها گيري تصميم يا و سازي تصميم در مشاركت براي افراد يادگيري براي جديدي

 بر ).1387 ،زاده (ابراهيم آمد وجود به خود ةآيند و سرنوشت و اقتصادي و سياسي فرهنگي،
 بزرگساالن براي كه اي يافته سازمان موزشيآ يها فعاليت از برخي شده هئارا تعاريف اساس
 برشمرد: زير شرح به توان مي را شود مي  ديده تدارك
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 پايه كه است پايه رياضيات و نوشتن و خواندن آموزش آن نسبي شكل كه ،آموزي سواد

 نوشتاري اطالعاتي منابع به او دستيابي مقدمات كردن فراهم و فرد در آگاهي ايجاد اساس و
 شود. مي محسوب بزرگساالن آموزشي يها برنامه ساسا نيز و

 هدف با هنري و مذهبي اجتماعي، سياسي، يها برنامه شامل ،فرهنگي يها آموزش
 و فكري رشد آگاهي، سطح بردن باال و شهروندي وظايف و حقوق با بزرگساالن كردن آشنا

 است. معهجا سرنوشت در فعال مشاركت جهت به آنان شناسي زيبايي و خالقيت پرورش
 و افزايش يا و خاص اي حرفه در اشتغال براي را افراد كه ،اي حرفه و فني يها آموزش

 وها  پيشرفت از را آنها آگاهي سطح و كند مي آماده شغلي مهارت و دانش كردن روزآمد
 برد. مي باال است گرفته صورت آنان حرفة ةزمين در كه ييها نوآوري

 تعليمات از كه است افرادي براي آموزشي يها برنامه شامل ،تكميلي يها آموزش
 مختلف يها زمينه در جديد اطالعات خواهان يا و اند نگرفته كافي ةبهر اي حرفه و ابتدايي

 هستند. خود يها مهارت و دانش تكميل براي
 افزايش و فراغت اوقات صرف و  ميسرگر براي كه ،رواني يها نياز ارضاي آموزش

ها  آموزش اين شوند. مي تدارك جهان و زندگي به بزرگساالن نگرش بهبود و ديد وسعت
 ادبيات، هنري، يها آموزش مانند دارند. احساسات و عواطف تلطيف و ذوقي ةجنب بيشتر

 آن. نظير مواردي و مردم فرهنگ

 بزرگساالن آموزش ضرورت
 را جامعه يك شدن متمدن روند و است تفكر و عقالنيت رشد پي در بزرگساالن آموزش
 از تر مهم بسيار انساني نيروي در گذاري سرمايه كه كند مي كيدأت اصل اين بر و تقويت
 و قابل انساني نيروي نيازمند مادي امور در گذاري سرمايه است. مادي امور در گذاري سرمايه
 فعال نيروي بزرگسال كه چرا كند. مي برطرف را نياز اين بزرگساالن آموزش و است كارآمد
 نيروي در گذاري سرمايه هرگونه پس گذارد. مي اجرا به فوراً را خود يها آموخته و است جامعه

 در بزرگساالن آموزش ).1385 ،(شفيعي داشت خواهد اتالف بدون و قوي ةبازد بزرگسال،
 بود. خواهد جامعه كل بر اثرگذار غيره و سياسي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مختلف ابعاد

 نظر در مختلف سطوح در را اهدافي جوامع، پرورش و آموزش نظام براي آموزشي ريزان برنامه
 و يكديگرند با هماهنگ و همسو خود خاص يها ويژگي داشتن عين در يك هر كه گيرند مي

 از: ندا عبارتها  هدف اين باشند. داشته نبايد يا ندارند هم با تناقضي يا و تضاد
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  يها فعاليت ةكلي .است ملت يك يها وآرز وها  آرمان اهداف اين :آرماني يها هدف
  شوند. مي ديده تدارك اهداف اين راستاي در جامعه تربيتي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي،
 اهداف با همسو و پرورش و آموزش مثل اجتماعي يها نهاد اهداف :كلي يها هدف

  يابند. مي سازمان آنها تحقق جهت در نهاد، آن يها كاركرد كه آرماني
 و آموزش يها نظام ةپار مخصوصها  هدف نوع اين :آموزش مقاصد يا ويژه ياه هدف

 طور به دانشگاهي دبيرستاني، دبستاني، آموزشي سطوح از يك هر در كه هستند پرورش
  شوند. مي دنبال و تعيين متفاوت

 كالس جمعي و فردي يها فعاليت مخصوصها  هدف اين :(رفتاري) آموزشي يها هدف
 بيان يادگيرندگان عملكرد يا و گيري اندازه قابل رفتار حسب بر را آموزشي مقاصد كه است
 ،زاده (ابراهيم شوند مي گرفته نظر در افراد يادگيري عملكرد بررسي جهت در و كنند مي

1387.(  

 بزرگساالن  خصوصيات
 نآنا براي آموزشي ريزي برنامه در اثرگذار و مهم عاملي بزرگساالن يها ويژگي و خصوصيات

 گيرد: مي قرار بررسي مورد فردي و اجتماعي بعد دو در بزرگساالن خصوصيات زير در است.
 گذر در كه يستها ويژگي بزرگساالن اجتماعي خصوصيات :اجتماعي خصوصيات

 اين است. اجتماعي اثرات و ابعاد داراي و اند كرده كسب ديگران با ارتباط در اجتماعي زندگي
 متنوع يها مسئوليت فكري، ثبات ،ها مهارت و اطالعات ه،تجرب وسعت شامل: خصوصيات
 موقعيت و مقام كسب و شغل در موفقيت مثل خاص اجتماعي نيازهاي داشتن اجتماعي،
 فراگير جامعه، در شده كسب يها تجربه وها  توانمندي دليل به عمل آزادي خواستار اجتماعي،

 و اجتماعي حاكميت فيزيكي، تبلور اي، حرفه اعتالي جامعه، در بودن فعال بودن،
  .است گذاري ارزش

 گيرد: مي قرار بررسي مورد رواني و جسماني بعد دو در كه :فردي خصوصيات
 ةگان پنج حواس از بيرون محيط از اطالعات كسب و يادگيري جريان در انسان :جسماني

 كه ندهست موردي ترين مهم شنوايي و بينايي حس حواس اين بين در گيرد. مي كمك خود
 به رو حواس اين از هريك افراد، زندگي گذر در كنند. مي ايفا يادگيري در بيشتري نقش
 شنوايي و بينايي ةقو شود. مي نمايان فردي هر زندگي در آن اثرات و گذاشته ناتواني و ضعف

 ديدن سرعت و ندارد جزئيات ديدن توانايي فرد بزرگسالي در يابد مي كاهش سن افزايش با
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 مورد شنوايي يها پيام تا است الزم زيادتري زمان سن افزايش با ،طرفي از يابد. مي شكاه نيز
  شود. شنيده كامل طور به نظر

 كاهش باعث يا و دهد مي تالش ةانگيز يادگيرنده به كه آنچه يادگيري فعاليت در :رواني
 اثر واندت مي مثبت رواني خصوصيات است. فرد رواني خصوصيات ،شود مي يادگيري ةانگيز

 وجود به اجتماعي يها مسئوليت مشكالت يا و جسماني يها ناتواني از ناشي يها محدوديت
 يادگيري بر تأثيرگذار رواني ازخصوصيات يكي اضطراب ببرد. بين از يا و داده كاهش را آمده
 دليلي را اين و است نوجوانان و كودكان خاص كالس در حضور اينكه از بزرگسال تصور است؛

 يها مهارت و گذشته معلومات بين تضاد درك ،طرفي از انگارد. مي خود ناتواني و ضعف بر
 و شناخت با كه است اين مربي ةوظيف د.كن مي اضطراب ايجاد خود يادگيري حال در جديد
 د.كن ايجاد يادگيري براي را  ميآرا و امن محيط خود راهبردي يها سياست با حس اين درك
 خود پذيري جامعه روند در بزرگسال يك است؛ ديگر خصوصيت خويشتن از درك

 خود شناخت با او گيرد. مي عهده به را شغلي و اقتصادي اجتماعي، مختلف يها مسئوليت
 اعتماد عدم احساس زند. مي كنار را كند مي احساس خويش توانايي از خارج كه ييها فعاليت

 يادگيري يها توانايي وها  ستعدادا كه شود مي اين به منجر بزرگسال به يادگيري كفايت و
 وظايف از يكي خالقيت و انگيزه كسبدليل  هب فرد از مثبت تصور ايجاد بگيرد. ناديده را خود
 و حفظ قدرت  و قبلي يها آموخته بازشناسي و يادآوري يعني يعني حافظه است. مربي مهم

 در (نگهداري حسي ت:اس مرحله سه شامل كهها  آموخته و اطالعات يادآوري به و نگهداري
 ثانيه)، 15 مدت به (نگهداري مدت كوتاه ثانيه)، 1 مدت به پژواكي و تصويري مخزن

 دليل هب است: خود خاص يها ويژگي داراي بزرگساالن در حافظه دائم). (نگهداري بلندمدت
 در كافي زمان بايست مي اطالعات دريافت براي شنيداري و ديداري پايين انتقال سرعت
 دارند مي نگه حافظه در را شنوند مي و بينند مي آنچه هر كه كودكان عكس بر داشت. راختيا

 بلند به مدت كوتاه ةحافظ طريق از نموده انتخاب را اطالعات انتخابي صورت به بزرگساالن
. است تر دقيق و تر عميق ،بوده گزينشي صورت به واردشده اطالعات چون .فرستند مي مدت

 مربي وظيفة كند. مي ايفا بزرگسال در را خود فرد به منحصر نقش لندمدتب حافظة بنابراين،
 او كودكي دوران از تر دقيق بلكه نشده ضعيف او حافظه كه كند توجيه را فرد كه است اين
 دليل به بلكه يابد مين كاهش تنها نه بزرگساالن در كه است هوش ،ديگر خصوصيت باشد. مي

 ،يابد مي كاهش فرد عمل سرعت چون فقط يابد. مي يزن افزايش معلومات و تجربه كسب
 اما است. فرد در نگرش اين ايجاد معلم ةوظيف شود. مي تعبير هوشي كم به آن از اشتباه طور به

 ،بگيرد ياد كه دهكر انتخاب خود بزرگسال فرد چون است. يادگيري محرك عامل كه انگيزه
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 انسان ،مازلو ةنظري طبق بر نيازها، آخر دست هست. او در يادگيري براي كافية انگيز پس

 پايين ةمرحل نياز تا و كنند مي تبعيت مراتب سلسله يك از كه است كلي نياز هفت داراي
 است اين است مهم آنچه اينجا در اما دهند. مين نشان را خود بعدي يها نياز ،نشود برآورده

 با اوست. در يادگيري به نياز تعيين براي عاملي فرد يك زندگي در مختلف يها نياز رفع كه
 ببخشد بهبود را خود زندگيها  نياز رفع با تا كند مي كسب را ييها توانايي فرد آموزش

  ).1385 ،(شفيعي

 بزرگساالن در يادگيري و  آموزش خصوصيات
 داراي نيز و خانوادگي شغلي، اقتصادي، اجتماعي، يها مسئوليت داراي بزرگساالن
 است ضروري رواني و جسماني اجتماعي، خصوصيات لحاظ از و تندهس زماني يها محدوديت

 خصوصيات اين شود. توجه خصوصيات اين به آنان خاص آموزشي يها ريزي برنامه در كه
  از: ندا عبارت

 حسب بر بايست مي آموزش اجراي زمان طول و آموزش اجراي زمان ،زمان در انعطاف
 او وظايف وها  مسئوليت و روزمره زندگي در كه وينح به شود انجام بزرگساالن امكان و توان

  نيايد. وجود به مشكلي
 كه مكاني موقعيت هر در بزرگسال افرادة هم براي آموزشي فرصت ،مكان در انعطاف

  آيد. وجود به بايد هستند
 گيري بهره امكان سني يها گروه ةهم كه باشد اي گونه به بايدها  آموزش ،سن در انعطاف

 باشند. اشتهد را آن از
 كه زمان هر تا آيد وجود به فرصت اين بايست مي بزرگسال براي ،پذيرش در انعطاف

ها  دوره آن يها زمينه پيش كه شرطي به كند شروع را خود جديد آموزشي يها دوره خواست
  باشد. شده فراهم

 عين در كه باشد يا گونه به بايدها  آموزش ،شغلي مسئوليت و آموزش بودن توأم
  شود. منجر بزرگسال يها مهارت و دانش آگاهي، سطح بردن باال به مزايا و حقوق يافتدر

 با يادگيري در را او ةانگيز بزرگسال تجربيات از استفاده ،آموزش در داشتن مشاركت
  برد. مي باال آموزش در مشاركت ايجاد

 تنوعم به توجه با ،زندگي نوع و تجارب با همخواني و آموزش محتواي در تنوع
  بزرگساالن. يها نياز بودن
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 شناخت و بزرگسال درك براي را كافي ةتجرب كه ،متخصص دهندگان آموزش
  ).1385 ،(شفيعي باشند  داشته ياددهي مناسب يها روش با آشنايي و او خصوصيات
 يادگيري جريان با او تكامل و رشد مراحل همانند بزرگسالي دوران در يادگيري جريان

 مسائل حل در خود ذهني ساخت از خود يادگيري در انسان است. متفاوت كيكود دوران در
 يادگيري به ميل بزرگساالن آموزش در .)1385 ،(شفيعي دكن  مي استفاده ناآشنا و جديد
 خودشان كه دارند تمايل بزرگساالن ).1387 ،زاده (ابراهيم دارد اهميت يادگيري خود از بيش

 بيشتر يادگيري سوي به بزرگساالن حركتة انگيز اشند.ب داشته كنترل خود يادگيري بر
 به متكي و كاربردي و محور زندگي بيشترها  آموزش. است شخصي ةعالق ةواسط به و دروني
 آموزش به نياز احساس به منجر زندگي در تغيير هستند، اوليه محرك عنوان به تغيير

 شخصي ميل و عالقه و ختيشنا و ذهني ساخت اساس بر يادگيري موضوع انتخاب شود. مي
 يها مسئوليت و شرايط دليل هب يادگيري براي كم فرصت ،يادگيري سرعت بودن پايين است.

 از ... و ازدواج زندگي، و شغلي جديد مكان شغلي، موقعيت خانوادگي و اقتصادي ـ اجتماعي
 .)1385 ،(شفيعي باشد مي بزرگسال يادگيري بر گذار تأثير عوامل

 خردساالن با بزرگساالن يادگيري تفاوت
 خود يادگيري هدايت خود بزرگسال ،مقابل در .است وابسته معلم به يادگيري براي خردسال

 باشد. مي تجربه از سرشار بزرگسال  زندگي ولي است تجربه فاقد خردسال گيرد. مي عهده به را
 در را يادگيري آمادگي تغييري هر ولي دارد آمادگي گيرد مي ياد كه ليئمسا حد در خردسال
 و موضوع بر تمركز با معلم جانب از آموزش گيري جهت خردسال در كند. مي ايجاد بزرگسال

 بودن محور مشكل يا محوري مسأله بر تمركز با او خود جانب از بزرگسال در و است محتوا
 مقابل در و است خردسال يادگيري عامل خانواده و معلم بيروني فشارهاي است. موضوعات

 مقابل در است، نياز احساس فاقد خردسال اوست. يادگيري عامل فردبزرگسال دروني ةزانگي
 بزرگسال در يادگيري به نياز احساس به منجر زندگي يها مسئوليت بر مبتني يها نياز
 در دارد، را سخنران نقش و است خردسال به معلومات ةآموزند و دهنده انتقال مربي شود. مي

 هدف فاقد خردسال آيد. مي حساب به بزرگسال به  دهنده مشاوره و نماراه و گر هدايت مقابل
 است، اجباري و دوام كم خردسال يادگيري گيرند. مي ياد محور هدف كامالً بزرگسال ولي است

 ).1385 ،(شفيعي است انگيختگي خود و ثبات داراي بزرگسال يادگيري مقابل در
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 )1آندراگوژي (تئوري نولز مالكوم ةنظري
 كه هستند فرمان -خود يا رهبر -خود افرادي ذهني بلوغ دليل به بزرگساالن نولز نظر از

 در نولز ).1387 ،زاده (ابراهيم گيرند مي عهده بر را خودشان يادگيري مسئوليت خودشان
 نيز و شكوفايي خود و خودكفايي بودن، هدايت خود دليل هب كند مي كيدأت آندراگوژي تئوري

 را مسئوليت ،ها گيري تصميم در كه دارند انتظار اجتماعي، يها نقش رد بزرگساالن ةتجرب
 او اي پايه و اساسي ةجنب اين بر منطبق بايستي بزرگسال يادگيري يها برنامه بگيرند. عهده به

 ،(شفيعي آينده يها نياز نه است افراد فوري يها نياز رفع يادگيري هدف ،نظريه اين در باشد.
 است يادگيري براي بزرگسال افراد به كمك علم و هنر معني به آندراگوژي ).1385

 نظريه اين طرح به زيادي دانشمندان هرچند ).1385 ،(شفيعي )1387 ،زاده (ابراهيم
 يافت تعميم بزرگساالن آموزش ةحيط در نولز مالكوم ةوسيل به اصطالح اين ولي پرداختند

 دارد: اشاره فرضيه 5 به ودخ ةنظري بسط و شرح براي نولز ).2002 (شوگيورنسكي،
 گر خودهدايت فرد يك به وابسته شخصيت از را او كه خود از فرد انگاشت يا  ميمفهو خود

 ،شوند مي آموزي مهارت يها دوره وارد كه بزرگساالني داشت، توجه بايد دهد. مي حركت
 و كودكان به نسبت بيشتري بسيار خودمختاري و استقالل حس داراي كه هستند افرادي

ها آن به بايد ،بنابراين باشند. مي ،هستند مربي و معلم يها راهنمايي نيازمند كه نوجواناني
 ظرفيت كه كنند احساس آموزند مي كه ييها مهارت يادگيري در شود داده اجازه

 ثاني، (جعفري گيرند مين قرار ديگران ثيرأت تحت و دارند را خودشان براي گيري تصميم
 كه زيادي تجارب با بزرگساالن است. يادگيري براي غني منبعي جربهت ).1391اصل، رضايي

 و هويت بيان براي تجارب اين شوند. مي اي حرفه و فني آموزشي مراكز وارد دارند گذشته از
 داده اجازه بزرگساالن به بايد مهارت آموزش در آيد. مي كار هب ارزشمند يها آموخته ساختن

 كه شود سعي ها مهارت آموزش در كنند. استفاده رييادگي در خود تجارب از كه شود
 كنند استفاده خود يادگيري روش و خود تجارب از تا شوند داده مشاركت يادگيرندگان

 رسيدن جريان همان در كه يادگيري براي آمادگي ).1391 اصل، رضايي ثاني، (جعفري
 ةتوسع محور اي فزاينده طور به ،شود مي مطالعه يادگيري هدف با كه موضوعاتي بلوغ به فرد

 از استفاده براي كه افراد يادگيري گيري جهت شود. مي اش اجتماعي نقش وظايف
 كه دارند تمايل افراد سن افزايش با كند. مي تغيير رشد، جريان در شان، يها يادگرفته
 از يادگيري در فرد گرايش همچنين و دهند قرار استفاده مورد بالفاصله را خود يها يادگرفته
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 وقتي بزرگساالن كند. مي حركت بودن محور – مشكل سوي به بودن محور - موضوع حالت
 آموزش در گيرند. مي ياد بهتر شود ارائه واقعي زندگي ةزمين درها  نگرش وها  مهارت دانش،
 چرا ساخت. مربوط زندگي واقعي يها موقعيت به را آن است ممكن كه جايي تا بايدها  مهارت

    را خود فعلي مشاغل بزرگساالن و نوجوانان از برخي كه است داده شانن تحقيقات كه
 را ديگري شغل كه مايلند و دهند مي تشخيص نامناسب خود ميل و عالقه با و ناپذير تحمل

 حرفه و دارد مطابقت او واقعي دنياي با بگيرد ياد خواهد مي كه آنچه كند درك كنند. انتخاب
 كرد. خواهد كمك زندگي وظايف و مسائل بر غلبه در وا به آموزد مي كه مهارتي و

 او كار به مكاني چه در و چه براي بگيرد ياد است قرار كه مهارتي بدانند بايد يادگيرندگان
 ثاني، (جعفري كند استفاده اهدافش پيشبرد و خود زندگي در آن از تواند مي چگونه و آيد مي

 از رشد جريان در افراد ةانگيز كه معني اين به يادگيري براي انگيزش ).1391اصل، رضايي
   ).1385 ،(شفيعي شود مي دروني و شده خارج بيروني حالت

 1هيوتاگوژي
 ةحوز در رشد طبيعي روند يك كنندگي، تعيين  خود يادگيري ةمطالع عنوان به هيوتاگوژي،

 فرض د.دار اشاره يادگيري براي افراد ةبالقو توانايي به كهاست  آموزشي شناسي روش
 تعامل برقراري با واقعي يها موقعيت در افراد، كه است اين كنندگي تعيين  خود يادگيري

 ،باشند داشته اطالعات دريافت به تمايل و باشند آماده كه زمان هر خودشان محيط با فعال
 خودشان يادگيري كه آورد مي وجود به يادگيرنده براي را فرصت اين هيوتاگوژي د.نگير مي ياد

 از ديگران با ارتباط ايجاد با و گيرند قرار يادگيري يها محيط در ؛بگيرند عهده به خودشان ار
 اين در باشند. داشته دسترسي انتخاب  براي منابع از وسيعي ةدامن به ؛بياموزند گفتگو طريق
 رسند مي خود كارآمدي و اثربخشي به خودشان يي،ها مهارت بردن كار هب با فراگيران شيوه
  از: ندا عبارتها  مهارت اين .)1385 ،يعي(شف

 ؛عميق تفكر توانايي -
 ؛محيطي بررسي -
 ؛تجربيات گذاري ارزش -
  .ديگران با تعامل -

 (هيوتاگوژي) كنندگي تعيين  خود يادگيري به محور معلم يادگيري از حركت اصلي ةايد
 سوي به 1ژيپداگو از حركت سازي مفهوم در شون و آرجريس ةوسيل به 1996 سال در
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 و ساختارها به را خود توجه اي حلقه دو يادگيري اين نماي دور شد. هئارا هيوتاگوژي
 ديدگاه از را آموزي مهارت ةايد 1شكل .)1385،(شفيعي كند مي معطوف بنايي زير هنجارهاي
  دهد. مي نشان شون و آرجريس

 

رجریس و شون
ٓ
)1996(ایده ا

 حركت از پداگوژي به سوي هيوتاگوژي 

 

 

 

 

 

 

 

 )1385شفيعي(

ندراگوژي  پداگوژي 
ٓ
 هيوتاگوژي  ا

اصول يادگيري  محور  -معلم 

 بزرگساالن

 يادگيري 

 تعيين كننده -خود 

 
 شون و آرجريس آموزي مهارت ةايد )1(  شكل

  گيرينتيجه و بحث
 با و بزرگسال فرد  عاطفي – رواني و اجتماعي فردي، يها ويژگي و خصوصيات به توجه با

 با مرتبط مختلف يها نظريه از الهام با آنان يادگيري و آموزش يها ويژگي و اهداف شناسايي
 نمونه چند ادامه در جهنتي عنوان به نولز مالكوم آندراگوژي ةنظري ويژه هب قشر اين آموزش

 شود: مي معرفي بزگساالن آموزي مهارت در مؤثر و مناسب تدريس روش

 بزرگساالن آموزي مهارت در مؤثر تدريس يها روش
  گروهي) (تفحص گروهي پژوهش

 ئةارا به فراگيران شود. مي شروع مسأله يك با فراگيران ساختن رو هروب با روش اين
 فراگيران سؤال طرح با مربي ادامه در پردازند. مي مسأله آن كشف براي واكنش و العمل عكس

 اين درك و شناخت با كند. مي هدايت ،ها العمل عكس وها  واكنش در موجود يها تفاوت به را
 ساماندهي بررسي، و تحليل براي را آنها مربي فراگيران، سوي از متفاوت نظرات وها  تفاوت
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 ارزشيابي به گروه ادامه در كند. مي هدايت حل هرا ةارائ به سپس و اطالعات و مطالب

 مربي نقش كند. مي گيري تصميم گروه نهايت در و پردازد مي مسأله براي شده هئارا يها حل راه
 است عبارت روش اين مراحل باشد. مي تحقيق مسأله درحل مشاور و گر تسهيل يك عنوان به
 از:

 ؛مبهم واقعيت يك با رويارويي .1
  ؛نآ به واكنش كشف .2
 ؛تكليف و مسأله تعريف .3
 ؛مستقل و گروهي بررسي .4
 ؛كار جريان و پيشرفت تحليل .5
 .نتيجه اخذ و فعاليت ةادام .6

 نقش ايفاي روش
 به شود. مي درگير مسأله داراي واقعي موقعيت در ديگران با تعامل با فراگير روش اين در

 فراگيران پردازد. مي دخو نظرات اظهار و بيان به و كرده زندگي يادگيري موقعيت در ،بياني
 به خود ةويژ و خاص وروش  اصول با فردي هر و هستند مسأله حل خواهان موقعيت اين در

 گروه به و شود مي پرداخته شده كنترل و كوچك موقعيت يك در اجتماعي پرورش و آموزش
 بر مبتني يادگيري ايجاد پي در روش اين .كند برقرار مطلوب انساني روابط تا كند مي كمك
 را محتوا خودشان فراگيران است. شده سازماندهي افراد بين روابط روش اين در است. تجربه
 است: زير شرح به تدريس روش اجراي مراحل كنند. مي تعيين

 ؛مسأله تفسير و شناسايي .1
 ؛ها نقش جايگزيني و توصيف  .2
 ؛نقش يها رفتار تعيين .3
 ؛نقش ايفاي جريان در كشف و جستجو حس ايجاد .4
 ؛دوباره اجراي و اصالح ارزشيابي، و تحليل .5
 ؛مجدد ارزشيابي و تحليل .6
 .واقعي زندگي به آن تعميم و مشترك ةنتيج به دستيابي .7

 پاسخ و پرسش روش
 و اخالقي قانوني، مسائلة بار در خود گيري موضع روي تا كند مي كمك افراد به روش اين 

 در يابند. دست ارزشي جديد رهايساختا به ارزيابي و تحليل با و كنند فكر دوباره اجتماعي
 قضاوت به و كرده گيري موضع اي مسأله مقابل در تا شود مي خواسته فراگيران از شيوه اين

 آنها از را ييها سؤال و پرداخته فراگيران گيري موضع بررسي به مربي بپردازند. ارزشي
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 استفاده فراگيران ليك عبارات با متناقض مطلب عنوان بهها  قياس از پرسش اين در پرسد. مي
 است: زير شرح به تدريس روش اجراي مراحل د.شو تر روشن و كامل نظرات تا كند مي

 ؛مربي توسط موضوع دهي جهت و معرفي .1
 ؛ها ارزش تعارضات شناسايي و حقايق با موضوع پيوند .2
  ؛موضوع به نسبت فراگيران موضع بيان .3
 ؛مربي توسط قياس وها  موضع كاوش .4
  ؛(فراگيران) ها موضع استدالل .5
 .فراگيران توسط مناسب موضع تعيين و ها موضع تحليل و بررسي .6

 مسأله حل روش
 توانايي بخواهد مربي كه رود مي كار هب زماني و است تدريس فعال يها روش از يكي روش اين
 و گيرد مي انجام پژوهش بستر در آموزش روش اين در دهد. ياد فراگيران به را مسأله حل
 مشكل يا مسأله مربي ابتدا شيوه اين در است. فراگيران پايدار و عميق يادگيري آن، ةنتيج

  زا، مسأله موقعيت آن حل براي فراگيران كنجكاوي كه نحوي به ،كند مي مطرح را خاصي
 به منجر كه كند ايجاد درس كالس در فضايي بايستي مربي ،همچنين شود. برانگيخته

 اجراي مراحل د.شو بررسي مورد ةحوز در جديد اطالعات و قبلي دانش بين ارتباط برقراري
  است: زير شرح به تدريس روش
 ؛مربي توسط مسأله طرح .1
 ؛فراگيران توسط آن تشريح و مسأله تبيين .2
 ؛فراگيران  توسط حل راه و فرضيه تدارك .3
 ؛ها فرضيه منطقي مفاهيم رديابي و ارتباطات درك .4
 .ها فرضيه آزمون .5

 مستقيم غير تدريس روش
 به خود چگونه كه دهد مي ياد آنها به و شده يادگيري در فراگيران مشاركت باعث روش ناي

 كه است اين روش اين در كلي فرض پيش كنند. حل را مسائل و پرداخته مطالب فراگيري
 شيوه اين اصلي هدف بگيرند. عهده به خودشان را يادگيري مسئوليت هستند مايل فراگيران

 است. خود واقعي ارزيابي و اثربخشي فردي، يكپارچگي به دستيابي براي فراگيران به كمك
 به كمك مربي هدف كند. مي هدايت را فراگيران رشد جريان و دارد را گر تسهيل نقش مربي

 آموزشي تصميمات بخش اثر طور هب بتوانند تا است شان يها ارزش وها  نياز فهم در فراگيران
 در فراگير گشايي مشكل و خوديابي جريان در همكار يك همانند مربي كنند. هدايت را خود

 شود. مي همراه او با شغلي و اجتماعي يها هدف و خود رشد و فردي آگاهي افزايش
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 مفهومي سيستم روش
 ميزان مربي تشخيص به فراگيران يادگيري توان و رشد سطح با متناسب روش اين در

 كارگرفته هب و طراحي مربي توسط وتمتفا طور هب درسي يها برنامه در فراگيران مشاركت
 كنند، مي مشاركت بيشتر گروهي يها فعاليت در باال پيچيدگي سطح با فراگيران شود. مي

 عمل متفاوتي يها گونه به متفاوت يها موقعيت در و هستند بيشتري پذيري انعطاف داراي
 قواعد و اصول با بمطال دريافت خواهان پايين پيچيدگي سطح با افراد كه حالي در ،كنند مي

 .)1385 ،(شفيعي هستند

  منابع
 .نور پيام دانشگاه .تهران:دوم) (چاپ بزرگساالن آموزش ).1387( عيسي زاده، ابراهيم
 و فنـي  يهـا  آموزش اهميت و نقش ).1381( سادات معصومه سعيدي،؛ محمدرضا امامي،

 .40تا32 ةصفح ه.جامع و كار ةنام ماه كارآفريني. و خوداشتغالي ةتوسع در اي حرفه
 در آندراگوژي اصول كارگيري هب لزوم ).1391كلثوم.( سيده اصل، حسين.رضايي ثاني، جعفري

 و آمـوزي  مهارت همايش اي. حرفه و فني مراكز در بزرگساالن آموزي مهارت يها آموزش
 .1391 تهران كشور. اي حرفه و فني آموزش سازمان ايران. در اشتغال

 (چاپ زندگي فراخناي در بزرگساالن رشد شناسي روان ).1375( اكبر. علي نژاد، شعاري
 پژوهش. دنياي تهران: .)اول
 آزاد دانشـگاه  :اسالمشـهر  .دوم) (چـاپ  بزرگسـاالن  آمـوزش  مبـاني  ).1385( ناهيـد.   شفيعي،

 .اسالمشهر واحد  مياسال
 ةدفاي ةهزين تحليل ).1387( رضـا  علي كشاورزي،و  حسين محمد صبحيه،؛ حسين صادقي،

 يهـا  پـژوهش  ةنام فصل آموزشي). ثابت مراكز( ايران در اي حرفه و فني يها آموزش
 .118 تا 101 ةصفح دوم. ةشمار هشتم. سال اقتصادي.

 سازمان تهران: .)اول (چاپ بزرگساالن آموزش مباني ).1391( سهيال اكبري،و  زهرا صباغيان،
 ).(سمت ها دانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه
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 اي در هاي فني و حرفهبررسي پيامدهاي آموزش
 سيستان ةهاي زندان منطقكارگاه

 1بتول كمشكي 
 2رويا رافع شيخي 

  3محمد جهانتيغي

 چكيده
هاي اساسي هر  ها به عنوان نهادهايي براي حبس كردن و مجازات نمودن بزهكاران يكي از پايهزندان
اي ميزان قابل مالحظهوقوع هاي كشور، كالت زندانيكي از مشخواهان آرامش و آسايش است.  ةجامع

ند از: ا عبارت هعمدطور بهرفتارهاي ناهنجار و غيرقانوني زندانيان در محيط زندان است. اين رفتارها، 
يكي از  و... خودآزاري و خودزني، ، مصرف موادمقرراتو قوانين  پرخاشگري و درگيري، سرپيچي از

تواند در الذكر مي از پيامدهاي بيكاري و اثرات بد روحي و رواني فوق راهكارهاي مفيد كه يك زنداني
تواند داشته باشد اين است كه آموزي حداقل پيامدي كه مي آموزي است. اين حرفه امان باشد، حرفه
در اين مقاله هدف بررسي اثرات آموزش هاي فني بنابراين، دهد. كار كردن عادت مي  فرد زنداني را به

زايي  ها از قبيل رفع مشكالت روحي و جسمي و ميزان اشتغالي بر فراگيران اين آموزشاو حرفه
ديدگان  آماري تحقيق، آموزش ة. جامعاستاسنادي  -حاضر از نوع پيمايشي ةباشد. روش مقال مي

صورت تصادفي به  هنفر زن و مرد ب 158مذكور  ةمحبوس در زندان شهرستان زابل بودند. از بين جامع
آناليز  ،د. در نهايتشآوري اطالعات، پرسشنامه طراحي و اجرا  نمونه انتخاب شدند. براي گرد عنوان

اي باعث هاي فني و حرفهانجام شد و نتايج نشان داد كه آموزش spssافزار  ها با استفاده از نرمداده
گشت ها، جلوگيري از جرم و وقوع حوادث اجتماعي و بازسازي محبوسين در زندان توانمند

 . شود زندانيان به جامعه مي ةسعادتمندان
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 مقدمه
ريزي  اجتماعي جهان، در حال حاضر بخش وسيعي از برنامه -در شرايط تحوالت اقتصادي 

هاي اشتغال  ايجاد فرصت يكاري وهاي جهان براي پشت سر گذاشتن شرايط دشوار ب كشور
 نداشتن شغل و ،شود جرم مي . يكي از عناصر اصلي كه موجب بزهكاري و صورت گرفته است

عنوان يكي از نياز هاي اساسي خود  آموزي به در حال حاضر زندانيان از حرفه . مهارت است
،  ايحرفه اي فني وهها شامل مهارتشده در زندان هاي ارائه استقبال بااليي كرده و آموزش

 ة. ارائدباشآموزي مي سواد تعليمات ديني و هاي عقيدتي وآموزش ، هاي زندگيمهارت
ها با آغاز و تا كنون اين آموزش 1371اي به زندانيان كشور از سال حرفه هاي فني وآموزش

داشته  هاي كشور ادامهسازمان زندان اي كشور وحرفه همكاري متقابل سازمان آموزش فني و
ها، باعث اي در زندانحرفه مهارت فني وة زمين ةتوسع سازي، تقويت و فراهم است.

، كاهش  اجتماعي ةديد هاي آسيبها، خودكفايي گروهسازي محبوسين در ندامتگاه توانمند
هاي آسيب جلوگيري از وقوع جرم و كاهش و ،در نهايت نرخ بازگشت زندانيان به زندان و

مردم، زندان محل نگهداري و مكاني براي مجازات  ةبر خالف تصورات عام. دشو اجتماعي مي
نيست، بلكه امروزه مكاني براي آموزش، پرورش، مشاوره، تعالي بخشيدن به جسم و روان 

 ةترين سرماي ها بزرگباشد. انساناند، ميها محروم شده هايي كه به نوعي از همة آزاديانسان
 ةتوصيه كرد كه كار در زندان براي كلي 1950هه در سال ال ةند. كنگرهست يك جامعه

زندانيان يك نوع حق و براي محكومين تكليف و اجباري باشد. دو علت اساسي ايجاب 
وزيري،  كند كه كار در زندان براي محكومين حقوق عمومي تكليف و اجباري باشد ( مي

1378.( 
 ر آنمين امنيت زندان و حفظ انضباط  و ديسپلين دأالف: ت

نظمي و اغتشاش بوده و عامل عصيان و نافرماني است. تجربه نشان  بيكاري موجب بي 
داده است كه حفظ نظم محيط زندان با بيكاري و القيدي زندانيان ناسازگار است. اگر 
زندانيان را عاطل گذارده و در عين حال آنان را به رعايت انضباط شديد زندان مقيد داريم 

ين امر في حد ذاته آثار نامطلوبي در آنان باقي خواهد گذاشت و اگر ترديدي نيست كه ا
نظم و انضباط كه ضرورت غير قابل اغماض  ،رعايت مقررات در محيط زندان اختياري باشد

هاي مسلم هر محيط اجتماعي است جاي خود را  به آشوب و اغتشاش دارد و از نيازمندي
نظمي و نافرماني  يان به كار فرصت و امكان ايجاد بيكه با اشتغال زندان خواهد سپرد. در حالي
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خود از آنان سلب و مراعات مقررات و ديسيپلين زندان بدون احساس اجبار روحي  هخود ب

 ).1378وزيري،  (شود  عملي مي
 ب: ايجاد ذوق كار در مجرمين و پرورش استعداد آنان

اتخاذ روش خاصي در  :ازايجاد كار در زندان و عبارت است  ةعلت دوم ناشي از فلسف
شخص مجرم ذوق و استعدادي را پرورش دهد كه پس از استخالص از زندان او را تشويق و 

اي را در پيش گيرد و او را قادر سازد كه تا با احترام به قانون زندگي شرافتمندانه كندياري 
ت كرده است كه بر مشكالت زندگي فائق آمده و حوائج خود را شخصاً مرتفع نمايد. تجربه ثاب

 ،عملي و مطمئن براي رفع حوائج و تدارك ضروريات زندگي است. بنابراين ةكار تنها طريق
زندان عبارت خواهد بود از حفظ و در صورت لزوم ايجاد ذوق كار در  ةاساسي ادار ةوظيف

 زندانيان تا بدين ترتيب به محض خروج از زندان بيكار نمانده و موجبات اشتغال آنان در يك
 ).1378 وزيري، ( دشوسهولت فراهم  همفيد ب ةحرف

 سؤاالت اصلي
 اي توانسته است در بهبود جسم و روح زندانيان مؤثر و مفيد باشد؟هاي فني و حرفهآيا آموزش �
 ها به نحو احسن بوده است؟ اي در زندان هاي فني و حرفه آيا عملكرد آموزش �

 اهداف تحقيق
 اي بر فراگيران محبوس از هاي فني و حرفه رات آموزشهدف از انجام اين مقاله بررسي اث

س و نااميدي و ايجاد انگيزه و اميد در بين زندانيان، كاهش آمار تخلفات و أقبيل كاهش ي
 باشد.... مي هاي درون و بيرون از زندان، ايجاد آرامش جسمي و روحي و آسيب

 تحقيق ةفرضي
 اثرات سوء حبس بر زندانيان دارد.ثري در كاهش ؤاي نقش م هاي فني و حرفهآموزش

 مباني نظري
ترين اهداف آموزش به زندانيان ايجاد انگيزه و اميد در بين زندانيان است كه به  يكي از مهم

 مهارت/ ةنام كار شوند (خبر مشغول به ،با استفاده از مهارتي كه فراگرفتندهنگام آزاد شدن 
 )1390،بهمن و اسفند

 دانيان به شرح زير است:هدف از اشتغال به كار زن
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نظمي  : بيكاري سبب بيماري جسمي و رواني گشته و از علل مهم بي حفظ نظم و آرامش

ها است. اشتغال به كار نظم و آرامش در و اغتشاش، هرج و مرج، نافرماني و تمرد در زندان
 سازد.ها را برقرار ميزندان

ورزند. آمده از اشتغال به كار امتناع مي ثبات و تنبل باراز لحاظ كيفري: اكثر بزهكاران بي
 سازد.وا داشتن زندانيان به كار آنان را متنبه مي

زندانيان را  ةتواند مقداري از هزيناز لحاظ اقتصادي: با درآمدكار زندانيان، دولت مي
 ةهاي خود را از قبيل هزينتواند با درآمد كار و دسترنج خود بدهيمين كند. زنداني نيز ميأت

دادرسي، ضرر و زيان مدعي خصوصي و جزاي نقدي پرداخته و نيز مايحتاج ضروري خود را 
 ).1376(دانش،  فراهم نمايد

در  .هاي اشتغال به كار زندانيان استهاي اقتصادي كار زندانيان يكي ديگر از هدفجنبه
اقتصادي بخش هاي زندان هماهنگ با فعاليت ةنوع كار زندانيان از طرف ادار عصر ما معموالً

سسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج ؤهاي داخلي زندان يا متوليدي جامعه دركارگاه
اشتغال به كار زندانيان در گردش مناسبات اقتصادي  ،ر حاله به .دشواز زندان تنظيم مي

 ).1375 (ندري، ي دارديسهم بسزا
ن است. بزهكاران اكثراً شغل و از لحاظ تربيتي: كار پايه و اساس اصالح و تربيت زندانيا

معيني ندارند. با آموختن حرفه و اشتغال به كار در زندان، حس اعتماد به نفس و دقت،  ةحرف
اي كه كنند و پس از آزادي از زندان نيز با حرفهدر آنان تقويت و به كار كردن عادت مي

اندازي كه در زندان  پستوانند در محيط آزاد به كار اشتغال ورزيده و با اند، ميآموخته
 ).1376(دانش،  خود را تهيه كنند ةحوائج و نيازهاي اولي ،انداندوخته

ده شها و اقدامات تأميني و تربيتي چنين مقرر زندان ةنام آئين 145 ةدر ايران، در ماد
منظور   مذكور، به ةنام بندي و با رعايت مقررات آئين است: زندانيان با كسب نظر شوراي طبقه

آموزي به مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج زندان  كار يا حرفه شتغال بها
بيني شده است: زندانيان پس  مذكور نيز چنين پيش ةنام آئين 140 ةشوند و در ماداعزام مي

هاي الزم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصيص آنها با كسب نظر شوراي از آزمايش
اي داخل زندان يا مؤسسات  صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج از هبندي در كارگاه طبقه

محكومين به  كار طرز اجراي اشتغال به). 1376شوند (دانش، كار گمارده مي زندان به
 1308مصوب سال  ةنام هاي جنائي حبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آيينمجازات

براي زندانيان و خانواده آنها و همچنين  بلكه متضمن فايده اقتصادي :بدين شرح مشخص شد
نمايد. عطف توجه به  هاي سنگين سازمان زندان را نيز فراهم مي مين هزينهأسهولت ت ةزمين
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اين اهداف شناسائي شخصيت زندانيان و محكومين بزهكار را به روش علمي و دادن آموزش 

ميني أها و اقدامات تزندان ةادار قضائيه و سازمان ةعنوان يكي از وظايف قو اي به آنها بهحرفه
هاي اخير مقدمات اجراي اين امر خطير با  د و خوشبختانه در سالكنو تربيتي مطرح مي

ميني و تربيتي تا حدي فراهم أها و اقدامات ت سازمان زندان ةنام تصويب و اجراي مقررات آيين
باري داشته است  ضع اسفهاي مديد كار زندانيان و). در ايران، مدت1375(ندري،  است شده

و براي رفع وضع نامطلوب و ايجاد كار براي زندانيان و از بين بردن امتيازات ناروا و مضر در 
 1337مهر ماه  17ها، بنا به تقاضاي شهرباني كل كشور از طريق وزارت كشور در زندان

پس از  اامتشكيل بنگاه صنايع زندانيان به تصويب هيئت دولت رسيد.  ةنام شمسي اساس
بنياد تعاون و صنايع زندانيان به علت عدم مديريت صحيح ورشكست و فعاليت  چندي بنگاه نو

منظور ادارة امور مربوط به مؤسسات صنعتي  آن متوقف شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي به
ا، تشريك مساعي با سازمان هها و ديگر مؤسسات وابسته به آنو كشاورزي و خدماتي در زندان

آموزي و صنايع زندانيان در  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنگاه تعاون و حرفهندانز
 ).    1376( دانش،1ده استشسراسر كشور توسط انجمن حمايت زندانيان مركز تشكيل 

گيرد: كار زندانيان به شرح ذيل انجام مي در ايران تهية وسايل و موجبات اشتغال به
كار زندانيان از امكانات  اقدامات تأميني و تربيتي براي ايجاد اشتغال بهها و سازمان زندان

ها و هاي دولتي و يا از طريق دريافت وام يا با مشاركت بانكموجود استفاده كرده و با كمك
 ).1376كند (دانش، ها و يا بخش خصوصي اقدام ميهاي دولتي و تعاونيارگان

 پيشينة پژوهش
اي، مالي شغلي و استقالل حرفه ةها نيز در راستاي اعطاي مشاورن زندانكنندگا انديشه اداره

ارتباط فرد را با جامعه  ةشغلي زمين ةخدمات مشاور ةتوان با ارائ زندانيان اين است كه مي
هاي مختلف، اي در زمينه خدمات مشاورهبنابراين، . كردهاي شغلي فراهم  ايجاد فرصت براي

و اثرات آن را در كرد عنوان يك اصل قلمداد  تواند بهها مي زندانشغلي در  ةخصوص مشاور به
 .) 1383 حين تحمل كيفر مددجويان و پس از آزادي آنان، مشاهده نمود (يزدان دوست،

اشتغال بايد در راستاي اصالح و تربيت زنداني باشد. توجه به اين نكته ضروري است كه 
هاي انضباط در زندگي است و هدايت فعاليت بسياري از مشكالت زندانيان ناشي از فقدان

گيرد تواند خيلي مؤثر باشد. اشتغال زنداني هر نوع فعاليتي را در بر ميافراد در اين زمينه مي

                                                                                                                
 .1363دي  25آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب  ون و حرفهبنگاه تعا ةنام اساس . 1
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ها زندان). 1381كه به نوعي اوقات فرد را پركند و در قبال آن مزدي پرداخت شود (موسوي، 

هاي دنيا عواملي وجود دارند اري از زندانبراي سالمت رواني بد و نامناسب هستند: در بسي
ند از: ازدحام جمعيت و ا بعضي از اين عوامل عبارت .ثيرات منفي دارندأكه بر سالمت رواني ت

شلوغي، اشكال مختلف خشونت، تنهايي و انزواي تحميلي يا برعكس، فقدان فضاي خصوصي 
، عدم اطمينان در مورد هاي اجتماعيدار جدايي از شبكهو شخصي، فقدان فعاليت معني

ها. آينده (كار، روابط و ... و خدمات بهداشتي ناكافي به ويژه خدمات بهداشت رواني در زندان
ها (كه اكثراً ناشي از افسردگي است) تظاهر سفانه خطر رو به تزايد خودكشي در زندانأمت

تواند وقوع هاي سالمت رواني زندانيان مينيازمندي. اثرات تجمعي و تراكم اين عوامل است
طور مستقيم افراد دچار اختالل  جرم مجدد و تعداد موارد بازگشت به زندان را كاهش دهد. به

ا رها هاي سنگين زندانرواني را از زندان به درمان و بازپروري انتقال دهد و در نتيجه هزينه
 هاي برنامه كه مقدار عادالنه از دهد نشان مي خيرتحقيقات ا .)1386(طباطبايي،  كاهش دهد

 در طول كمتر انضباطي نقض منجر به بزرگساالن اي فني و حرفه و آموزش و پرورش
 Erisman andشود (منجر مي هاي شغلي فرصت افزايش، بازگشت در كاهش، بازداشت

contardo, 2005(. با  تواند اصالحات آموزشييك جزء از يك سيستم تأديبي مي
ها را بروي كاهش بخشي اين آموزش هاي اخير ميزان اثرهاي فن و حرفه باشد. بررسي آموزش

دهد و در واقع مستقيماً بر كاهش رفتارهاي پرخطر جامعة رفتار مجرمانة زندانيان نشان مي
 ).wilson et al, 2000گذارد (زندان اثر مي

 شناسي روش
هاي زندان اي در كارگاههاي فني و حرفهآموزشي بررسي پيامدهامنظور  حاضر به ةدر مقال

آوري اطالعات  كار رفته از نوع پيمايشي است. ابزار اصلي جمع روش به ،سيستان ةمنطق
مذكور شامل  ةاالت پرسشنامؤال است، مجموعه سؤس 20باشد كه حاوي پرسشنامه مي

ن و مردان محبوس در نفر از زنا 158مورد مطالعه  ةاي بود و جامعهاي چند گزينهپرسش
منظور تكميل اطالعات از اسناد  صورت تصادفي انتخاب شدند. به كه به ة سيستانزندان منطق

ها و اطالعات الزم  آوري داده پس از جمعو مدارك عملكرد آموزشي در زندان استفاده و 
د. شدن spssافزار  خصوص از طريق پرسشنامه، همگي آنها كدگذاري شده، سپس وارد نرم به

ها محاسبه شده و در نهايت  هاي توصيفي مربوط به داده بندي آنها، آماره آنگاه ضمن طبقه
به روش علمي، از آزمون تي تست استفاده شده در تحقيق  منظور تأييد يا رد فرضية مطرح به

 شد.
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 هايافته
صورت  هها، زندانيان از لحاظ سطح تحصيالت ب دست آمده از پرسشنامه هاي به بر اساس يافته

درصد تحصيالت راهنمايي و  7/ 3درصد تحصيالت ابتدايي،  8/46سواد،  درصد بي 9/16
 درصد تحصيالت عاليه داشتند. 21/1درصد تحصيالت متوسطه و  8/25
 

 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيالت )1( جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني سطح تحصيالت

 5/17 9/16 27 سواد بي
 8/65 8/46 76 تحصيالت ابتدايي

 3/83 3/7 12 تحصيالت راهنمايي
 100 8/25 41 تحصيالت متوسطه

 88/13 21/1 2 تحصيالت عاليه
 
 
 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنسيت) 2(جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني جنسيت

 03/55 03/43 68 زنان
 96/73 96/56 90 مردان

 
 
 

هل و أدرصد آنان مت 45/70درصد پاسخگويان مجرد و  02/32ده كه نتايج نشان دا
درصد آقايان  بودند. در  96/56درصد زنان  03/43همچنين از جمعيت آماري مد نظر 

شده در جامعة آماري مذكور كه نتايج آن را در جدول ذيل مشاهده  توزيع ةپرسشنام
راحتي مشهود است. قابل ذكر  اي بههاي فني و حرفهپيامدها و اثرات مثبت آموزش ،كنيم مي

هاي متقابل با سازمان صورت گسترده و حمايت هاي باست كه سازمان آموزش فني و حرفه
مثبت و  ةتواند محيط زندان را به يك محيط ايمن و سالمت تبديل كند. رابطها ميزندان
قابل  3ل شمارة ها و جذب فراگيران و سالمت و بهبود آنها در جدوداري بين آموزش معني

 شهود است.
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 هاي زندان  اي در كارگاههاي فني و حرفهاي و انحراف معيار آموزش ميانگين رتبه )3(جدول 

انحراف ميانگين هاي زنداناي در كارگاه هاي فني و حرفه پيامدهاي آموزش
رتبه معيار

 1 ±25/484/0 گيرم.ها يك حرفة مفيد را ياد مياز اين آموزش
توانم در داخل زندان مشغول به كارها مياگيري اين آموزشبا فر

 2 ±91/309/1 شوم.

-ها پس از آزادي ارتكاب جرم كمتر ميبا يادگيري اين مهارت
 3 ±80/315/1 شود.

اندازي  توانم مهارت الزم براي راهها ميبا شركت در اين كالس
 4 02/1±79/3 يك شغل را كسب كنم.

 5 1/ 11±77/3 كند.يازهاي شغلي مربي را برطرف ميهاي مربي نآموزش
ها به ما در پيدا كردن مسير صحيح و سالم زندگي اين آموزش

 5 99/0±77/3 كنند.كمك مي

 6 27/1±76/3 شود.صورت مطلوب برگزار مي هاي آموزشي بهكارگاه
 7 23/1±75/3ها در كاهش اوقات فراغت بسيار مؤثر است.شركت در اين كالس

ها باعث آرامش روحي و كاهش شركت كردن در اين كالس
 8 24/1±72/3 شود.هاي فكري مي دغدغه

 9 97/0±71/3 كنم.ها شركت ميبا شور و اشتياق در اين كالس
10 18/1±55/3 محيط انجام كار در كارگاه مناسب است.

به  توانم در بيرون از زندان مشغولها ميبا فراگيري اين آموزش
11 09/1±51/3 كار شوم.

ها از افكار بيهوده و آزار دهنده به دور و به با رفتن به اين كالس
12 09/1±44/3 شوم.آينده اميدوار مي

ام در زندان براي خود درآمد  ها توانسته با يادگيري اين حرفه
13 09/1±27/3 كسب كنم.

14 15/1±18/3 هاي آموزشي كافي است. فضاي كارگاه
15 20/1±98/2 آموزش كافي است. برايامكانات و تجهيزات الزم 

16 94/0±91/2 كافي است. ةهاي آموزشي در زندان به انداز تعداد كارگاه
هاي مورد نياز ما متناسب شده با شغل هاي آموزشي برگزار كارگاه

17 12/1±90/2 است.

ام براي  وانستهها و انجام آنها در زندان ت با يادگيري اين حرفه
18 12/1±82/2 .ام  درآمد كسب كنم خانواده

19 32/1±69/1 راحتي وارد بازار كار شوم. هتوانم ب ها مي با كسب اين مهارت
 خيلي زياد -5زياد، -4متوسط، -3كم، -2خيلي كم، -1مقياس: 
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 92و  91هاي  سيستان در سال ةعملكرد آموزشي زندان منطق )4(جدول 

شده صادر ةتعداد گواهينامنفر ساعت آموزشيآموزشي ةنفر دورهاي آموزشي هتعداد كارگا
7 363 21225 285 

 

دهد كه نشان مي 3ة دست آمده از جدول شمار ههاي استنباطي طبق اطالعات ب يافته
صورت گسترده و چشمگير توانسته است اثرات  هاي بهاي فني و حرفهپيامدهاي آموزش
تست نشان    tآزمون  ةروي جسم و روح فراگيران محبوس بگذارد. نتيج رمثبث و مفيدي ب

باالتر از حد متوسط  3 ةشده در جدول شمار هاي درجداده است كه زندانيان در تمامي مؤلفه
 tدست آمده از آزمون  با توجه به نتايج به .(به غير از مؤلفة ورود راحت به بازار كار) بوده است

اي و توانمندسازي زندانيان از نظر مسائل روحي و رواني، ني و حرفههاي فتست بين آموزش
هاي فني كه با گذراندن آموزش مستقيم وجود دارد. چرا ةعدم افسردگي، اميد به زندگي رابط

سالمت جسمي و رواني  ،شوند. در واقعاي از لحاظ فكري و اقتصادي تقويت مي و حرفه
   هاست. زندانيان متأثر از اين آموزش

 گيري بحث و نتيجه
هاي درصد زندانيان از شركت در كالس 09/83هاي حاصل از پژوهش، با توجه به يافته

ها مفيد را ياد بگيرند و از شركت در اين كالس ةتوانند يك حرفاي ميآموزش فني و حرفه
ها زياد شده و حرفه و فن زندانيان پس از شركت در اين كالس ،. بنابراينهستندراضي 

بيشتر  3هاي جدول اي است. با توجه به يافتههاي فني و حرفهبخشي آموزش دهندة اثر نشان
رسانند. ها اوقات فراغت خود را به حداقل ميدرصد) با شركت در اين كالس 68/71زندانيان (
هاي آموزشي فني و توان استنباط كرد كه چون محتواي برنامهها مياز اين يافته ،همچنين

با انگيزه و اشتياق در اين  ،با نيازهاي شغلي و عدم شغل زندانيان متناسب است ايحرفه
كنند. اين مسئله حاكي از آن است كه  زندانيان با اميد به آينده و توان ها شركت ميدوره

توانند كسب درآمد كنند و از منافع ها شركت كرده و از اين راه ميبيشتر در اين كالس
كار كردن زنداني او  آموزي و كسب مهارت و متعاقباً حرفه ،وند. همچنينمند شاقتصادي بهره

انجام كار در ايام تحمل كيفر و  ،به عالوه .دكن پروري رها مي را از خطرات بيكاري و تن
گيري از امكانات آموزشي زندان به تدريج موجبات توان فني و مهارت او را افزايش داده و  بهره

دست آورده است  هبه جهت تخصص و مهارتي كه در ايام تحمل كيفر ب پس از آزادي از زندان
هاي تبهكاري را جدايي او از ملحق شدن به گروه ةجذب بازار كار شده و همين امر زمين

 4و  3هاي جدول از يافته. جرم خواهد شد نمايد و باعث جلوگيري از تكرار فراهم مي
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هاي آموزشي گله مند و خواهان از كمبود كارگاه درصد زندانيان 1/22آيد كه چنين بر مي اين

توانند براي خود كار و از اينكه بعد از آزادي مي هستندها افزايش تعداد و تجهيزات كارگاه
هاي فني باشند. آموزشهاي مردم در هراس ميداشته باشند خرسند ولي از جو جامعه و نگاه

ي از بروز احساس بطالت در بين زندانيان اي در ايجاد باورهاي مثبت و در پيشگيرو حرفه
هاي مذكور منجر به پيشگيري و كاهش شزآموكند. درصد) نقش بسزايي ايفا مي 55/81(

كند. طبق درصد) و از ارتكاب جلوگيري مي 77/69 احتمالي بازگشت مجدد فرد به زندان (
 د.شده مورد تأييد واقع ش مطرح ةدست آمده از اين تحقيق فرضي هنتايج ب

 پيشنهادها
كار در زندان مانند كار آزاد بايد هدف معيني داشته و در شرايط و محيطي انجام گيرد كه 

اين مختصر نگارش ذوق و استعداد كار را در زندانيان تقويت و فوائد آن را بيشتر سازد.  
ر به عطف توجه بيشت ةآموزي و اشتغال به كار زندانيان بتواند زمين پيرامون پيامدهاي حرفه

 .كندمنظور اصالح و تهذيب اخالقي محكومين را فراهم  ها بههاي علمي در زندان اجراي روش
است. سازمان آموزش فني  پروري زنداني اصلي اصالح و باز ةگمان اشتغال به كار زنداني پايبي

 تر اثرات مفيدتري درتوانند با همكاري بيشتر و گسترده ها مياي و سازمان زندانو حرفه
هاي اجتماعي و شخصي را ايفا كنند. برگرداندن يك زنداني به يك زندگي آرام و بدون دغدغه

امروزه جايگاه امر  .آموزي را در زندان به نحو احسن توسعه داد بايد سعي شود اشتغال و حرفه
درمان  ةترين راهكار و چار چرا كه اشتغال بزرگ ؛اشتغال در زندان بر هيچكس پوشيده نيست

گذاران براي  هاي بزرگ توليدي و دعوت از سرمايهايجاد كارگاهها در جامعه است.  امانينابس
 .توان انجام داد ترين كارهايي است كه مي زندان، از مهم دةگذاري در محدو سرمايه

 منابع
گزارش عملكرد آموزشي ). 1392اي شهرستان زابل. ( آموزش فني و حرفه ةادار

 .هاي زندان كارگاه
مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه  ها. حقوق زندانيان و علم زندان). 1376( دانش، ت

 .تهران
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 اي زندانيان ندامتگاه گرگان ي فني و حرفهها بررسي تأثير آموزش
 گرايش به رفتارهاي انحرافي بر

 1فرشته بادي
 2دكتر غالمرضا خوش فر
 3دكتر منيژه نويدنيا

 چكيده
اي زندانيان ندامتگاه گرگان بر گرايش به  ي فني و حرفهها آموزشة شناخت رابطاز اين مقاله هدف 

ي سرقت، تقلب، عمومي، ها ناهنجاري ت. رفتارهاي انحرافي، شامل شش بعد:رفتارهاي انحرافي اس
  ةروش پيمايشي و به روش ميداني و جامع است. مواد مخدر، مشروبات الكلي و روابط جنسي بوده

نفر بوده با استفاده از فرمول كوكران، تعداد   410آماري شامل زندانيان ندامتگاه گرگان كه تعداد آنها
ساخته و مصاحبه از روش  محقق ةعنوان نمونه تعيين و با استفاده از ابزار پرسشنام هنفر ب 200
و براي اعتبار و روايي از پرسشنامه استفاده شد.  ها اي براي انتخاب نمونه گيري تصادفي طبقه نمونه

 ييدأمورد ت )97/0( اعتبار صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ةوسيل اعتبار ابزار به
متناسب با سطح  ةي آماري پيشرفتها و روش ها هاي تحقيق از تكنيك و براي آزمون فرضيه قرار گرفت

سنجش متغيرها استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان گرايش زندانيان به رفتارهاي انحرافي 
گرايش  در بين ابعاد صرفاً مااداري وجود ندارد  نديده تفاوت معني ديده و آموزش بين دو گروه آموزش

داري را بين دو گروه نشان داد. ولي بين نوع و ميزان  به ناهنجاري مصرف مشروبات الكلي تفاوت معني
با گرايش به رفتارهاي  اي مصرف رسانه مدت محكوميت، سن ورود به ندامتگاه وو سابقه  ،ها آموزش

هل و أج نشان داد كه بين جنسيت، وضعيت تنتاي ،همچنين .داري وجود ندارد معني ةانحرافي رابط
 داري وجود داشته است. شغل فرد و نوع جرم و سن  با گرايش به رفتارهاي انحرافي تفاوت معني

 
 ي مهارتي، گرايش، رفتارهاي انحرافي، زندانيان، ندامتگاه گرگان. ها : آموزشيكليد واژگان
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 مقدمه
هاي مهـارتي از اواخـر قـرن نـوزدهم و      ب آموزشتربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قال

ي هـا  برنامـه  ةاوايل قرن بيستم مورد توجه بسياري از كشـورهاي جهـان قـرار گرفـت. توسـع     
هاي موفقيـت هـر   آموزشي مهارتي، از اهداف ملي بيشتر كشورها قرار گرفت و امروزه شاخص

(نويـدي و   شـود  آن در سه بخش صنعت، كشاورزي و خـدمات محسـوب مـي    ةكشوري توسع
اشـتغال   ةترين متغيرهاي توليد و مسـئل  عنوان يكي از مهم ). نيروي كار به3: 1382همكاران، 

هاي مهـارتي افـراد    رود كه نقش آموزش شمار مي يا بيكاري از متغيرهاي مهم اقتصاد كالن به
 ةبررسي آن از طريـق مطالعـ   .گيرد هاي اجتماعي مورد بررسي عمده قرار مي در كاهش آسيب

هاي اقتصادي و اجتمـاعي و   ي كاهش آسيبها بازار كار (عرضه و تقاضاي نيروي كار) و زمينه
ي اجتمـاعي  ها دهد بلكه هزينهاقتصادي را كاهش مي ةفرهنگي را به همراه دارد. نه تنها هزين

دهـد. كشـورهايي كـه داراي نـرخ بيكـاري      شامل جرائم، مفاسد و... را نيز تحت تأثير قرار مي
ي سياسـي  ها ي اجتماعي همچون جنايت، سرقت، جرم، نارضايتيها ناهنجاري ،هستندبااليي 

و كـانون   هـا  و اجتماعي و خانوادگي و... بيشتري دارند كه باعث افزايش ورود افراد به ندامتگاه
االيـام   از قـديم  ،). در واقـع 2: 1390زاده، شـود (حسـن   هـا مـي   اصالح و تربيت و افزايش زندان

ري بهتر از درمان است. طبعاً اگر طفلي به هر دليلي از ابعاد جسماني، رواني و اند پيشگي گفته
ي هـا  د، قهـراً بـازپروري وي مسـتلزم صـرف هزينـه     شـو رفتاري به نقصان و يا انحرافي مبـتال  

بسـياري از افـراد كـه همـواره مرتكـب جـرائم        ،از طرف ديگـر  .هنگفت و مضاعفي خواهد بود
ن و نوجوانـان از جملــه مســائل هميشــگي و مطــرح نــزد  شــوند همــان كودكــا گونـاگون مــي 

مقابله بـا   ةانديشمندان و باالخص حقوق دانان و جرم شناسان، موضوع كجرفتاري افراد و نحو
باشد. بروز جـرم در ميـان افـراد متفـاوت     ي انحراف و كجروي آنها در جامعه ميها آن و شيوه

لكـه ايـن شـرايط  نابسـامان خـانوادگي و      شـود ب  بوده و هيچ انساني از مادر مجرم متولد نمي
افرادي كه در اثـر نداشـتن خـانواده و     .كشاند كه او را به كجروي و انحراف مياست اجتماعي 

شـود،   نابهنجـار سـپرده مـي    ةهـا و جامعـ   ها و پـارك  سرپرست مناسب پرورش آنها به خيابان
ش را در چگـونگي و  تـرين نقـ   محيط مهـم  .شوند ناخودآگاه به بزهكاري و كجروي كشيده مي

 ).  3: 1389گيري رفتار افراد دارد (سلطاني،  شكل
كـه: پـس از آزادي    ند) نتيجه گرفت1378( سميعي و ديگران؛ ادبيات داخلي و خارجي

 ةهـاي شـغلي، منطقـه و درجـ     الزم، فرصـت  ةجذب بازار كار شدند، نوع رشته، وجـود سـرماي  
الزم، بيشترين علـت   ة) نداشتن سرماي1379( امين نيا مهارت به ترتيب عوامل اساسي بودند.

آموزش را الزم و ضروري  وباشد  ارتكاب جرم و بزه توسط افراد نابسامان وضعيت اقتصادي مي
: موجـب  شود. ثانياً : آموزش در زندان باعث نظم و انظباط در محيط زندان ميدانسته، كه اوالً

جذب بازار كار و بـه اسـتعداد و ذوق    وي، پس از آزادي ةبهبودي شرايط خود زنداني و خانواد
) 1379( جبلـي فرد زنداني توجه شود، مراقبت و حمايت پس از آزادي الزم و ضروري اسـت.  

شود. عليوردي نيـا و صـالح    آموزش باعث كاهش جرم و عدم بازگشت وي به محيط زندان مي
ع مهـارت عملـي و   سطح سواد زنداني و نو اند. اي جنسيتي دانسته پديده ) جرم را1390( نژاد
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ثير داشـته  أهاي مهارتي كاهش يافته، تـ  حسب آموزش تخلفات آنان بر ثير داشته است.أسن ت

ــت. ــز ( اس ــي1986ري و داون ــوفزيگر2010( )، ديليس ــان2010( )، ن ــل و همكارانش  ) و تايت
قبل از اينكه برچسب رسـمي يـا غيـر رسـمي دريافـت       ) بيان داشتند كه زنان بيشتر2003(

كـه   شخصيت و جنسـيت  دانسته و حرافات روي آوردند و تفكيك جنسيتي را مهمكنند به ان
زنانگي اثر بيشتري بر رفتار انحرافي داشته است. تحصيالت، گروه سني، وضعيت شغلي و نوع 

  ثير داشته است.أجرم ت

 بيان مسأله
ادي نيروي انساني ماهر متناسب با تقاضاهاي اجتماعي اقتص ةخدمات آموزشي و عرض ةارائ

بهينه و صحيح از منابع و امكانات كشور و در حقيقت باعث ارتقاء  ةجامعه موجب استفاد
بايد از طريق مطالعات صنعتي و تحليل بازار كار موجود  وهاي مهارتي است  بخشي آموزش اثر

بيني  ريزي و پيش برنامه ةهاي اجتماعي در جامعه ميسر گشته و در ساي و كاهش آسيب
 ةلأ). مس3: 1388راي استخدام و اشتغال آينده، عملياتي گردد (فرخي، نيروي انساني ب

باز ذهن بسياري از دانشمندان و مربيان بزرگ تعليم و تربيت را به خود جلب  آموزش از دير
هاي مهارتي در فرايند توسعه مورد ترديد هيچ فرد يا اجتماعي  نقش آموزش .كرده است
ويژه  اي بر آموزش و پرورش به نندگان هر جامعهويژه در جهان امروز گردا نيست، به

د كنن كيد ميأترين عامل در مسير پيشرفت و ترقي ت عنوان بنيادي هاي مهارتي به آموزش
). اشتغال زندانيان در حين تحمل كيفر و پس از آزادي موجب كاهش 4: 1381(صالحي، 

د. بديهي است آموزش شو هاي اجتماعي و جلوگيري از گرايش آنها به انحرافات مي آسيب
تواند موجب  از دو طريق مي ،گيرد مهارتي كه با هدف شاغل شدن فرد زنداني صورت مي

د. از يك سو با افزايش آگاهي زندانيان شوپيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات اجتماعي 
يابد و اين تغيير نگرش موجب تغيير در گرايش به انحراف  گرايش و رفتار آنان تغيير مي

گردد و با  ي آموزش مهارتي منجر به ايجاد شغل ميها گذراندن دوره ،شود. از سوي ديگر يم
يابد و در وضعيت اشتغال و داشتن درآمد و  زندگي فرد زنداني تغيير اساسي مي ،داشتن شغل

). 20 :1386آبادي،  (شفيع يابد منزلت اجتماعي، گرايش به رفتارهاي انحرافي كاهش مي
نديده از نظر  ديده با آموزش اصلي تحقيق اين است كه آيا زندانيان آموزشال ؤس ،بنابراين

 گرايش به رفتارهاي انحرافي با يكديگر تفاوت وجود دارند يا خير؟ 

 اهداف تحقيق 
بر گرايش به رفتارهاي انحرافي  اي حرفههاي فني و  ثير آموزشأهدف اصلي تحقيق: شناخت ت

 بوده است.           1391-92در سال در ميان زندانيان ندامتگاه گرگان 
اهداف ويژه: شناخت تفـاوت گـرايش بـه رفتارهـاي انحرافـي بـين دو گـروه از زنـدانيان         

  نديده. ديده و آموزش آموزش
 هاي مهارتي و گرايش به رفتارهاي انحرافي. بين ميزان و نوع آموزش ةشناخت رابط
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زنـدانيان،   ةو مشـكالت خـانواد   لئبين پايگاه اقتصادي و اجتمـاعي، مسـا   ةشناسايي رابط

اي، حمايـت نهادهـا، اعتمـاد اجتمـاعي، مـدت محكوميـت و        ساختار خانواده، مصـرف رسـانه  
هــل زنــدانيان بــا گــرايش بــه رفتارهــاي انحرافــي در ميــان دو گــروه از زنــدانيان أوضــعيت ت

 نديده. ديده و آموزش آموزش
كـاهش رفتارهـاي انحرافـي     هاي مهارتي، كمك به هدف كاربردي: تقويت كاركرد آموزش
  ي زندانيان پس از آزادي.ها زندانيان و كمك به حل مشكالت خانواده

 اهميت و ضرورت تحقيق 
ديده در توسعه و پيشرفت جامعه، درك  نظر به اهميت نقش نيروي انساني ماهر و آموزش

خش ملي در كشور ما و ديگر كشورها ب ةهاي مهارتي ضرورت دارد. سرماي اهميت آموزش
ها با توجه به نياز جامعه  شود كه نقش اين آموزش هاي مهارتي مي توجهي صرف آموزش قابل

هاي  هاي سنتي جاي خود را به روش ديگر روش .رسد مي نظر بيشتر از حد تصور حياتي به
سازي افراد و  هاي مهارتي از طريق توانمند جديد علم و تكنولوژي داده، ضرورت ورود آموزش

هاي اجتماعي  ثري را در پيشگيري و كاهش آسيبؤاوري در آنها نقش بسيار مافزايش خودب
هاي اجتماعي  هاي مهارتي كاهش آسيب ي محوري كيفيت آموزشها دارد. يكي از شاخص

اين تحقيق به كارآيي  ةنتيج و ها متفاوت است ها در كاهش آسيب كه نقش آموزشاست 
  ).5 :1388(پرند،  شود هاي مهارتي منجر مي آموزش

 روش تحقيق 
تركيبي  ،در اين پژوهش .شود روش گردآوري اطالعات متناسب با روش پژوهش انتخاب مي

  از اسنادي (براي بخش كيفي) و پرسشنامه (براي بخش پيمايش) خواهد بود، طبيعتاً
روش اين تحقيق از هاي بخش كيفي فراهم خواهد شد. شده بر مبناي داده تهيه ةپرسشنام

گروه از زندانيان  2آماري شامل  ة، به روش پيمايشي به اجرا در آمده است. جامعنوع توصيفي
ديده به تعداد  اند كه از گروه آموزش ي آموزش مهارتي را گذراندهها ندامتگاه گرگان كه دوره

نفر به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب و مورد  87نديده به تعداد  نفر و آموزش 113
با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با زندانيان  ها آوري داده جمعمطالعه قرار گرفتند. 

اعتبار صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب  ةوسيل صورت گرفت. اعتبار ابزار سنجش به
ها و  قرار گرفت و براي آزمون فرضيات تحقيق از تكنيكييد أ) مورد ت0/97(آلفاي كرونباخ 

   سب با سطح سنجش متغيرها استفاده شده است.هاي آماري پيشرفته متنا روش

 ي تحقيق ها يافته
 شوند.    در دو بخش توصيفي و تحليلي ارائه مي ها يافته
آماري و سپس توصيف مفـاهيم   ةدا سيماي نمونتدر اين قسمت اب ي توصيفي:ها يافته .الف

 شود.  اصلي تحقيق ارائه مي
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 هل و نوع شغلأيت، تحصيالت، ت) توزيع جمعيت نمونه بر حسب سن، جنس1جدول(

جنس 
پاسخگو

 جمع نديده آموزش ديده آموزش 
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

 45 90 46 2/4440 50 زن
 55 110 54 8/5547 63 مرد

 100 200 100 87 113100 جمع

سن 
پاسخگو

24-15 13 5/1127 31 40 20 
34-25 47 6/4134 1/3981 5/40
44-35 45 8/3922 3/2567 5/33
54-45 5 4/4 3 4/3 8 4 
 2 4 1/1 1 7/2 3 و باالتر 55
 100 200 100 87 113100 جمع

 32 30 34 ميانگين

تحصيالت
پاسخگو

 5/8 17 2/9 8 8 9 سواد بي
5/16 8/1333 6/1812 21 ابتدايي

5/34 6/3569 6/3331 38 راهنمايي
 5/6 13 6/4 4 8 9 متوسطه
5/27 7/2855 5/2625 30 ديپلم

 5/2 5 4/3 3 8/1 2 ديپلم فوق
 4 8 6/4 4 5/3 4 ليسانس و باالتر

 100 200 100 87 113100 جمع
 285/8 448/8 159/8 ميانگين

وضعيت 
 تأهل

5/23 4/2647 2/2123 24 مجرد
 62 3/56124 49 4/66 75 متأهل

 3 6 6/4 4 8/1 2 فوتعلت  هبدون همسر ب
5/11 6/1223 6/1011 12علت طالق هبدون همسر ب

 100 200 100 113 100 87 جمع

وضعيت 
 شغلي

 5/9 8/1319 12 2/6 7 بيكار
 11 6/1222 11 7/9 11 كارگري
 9 3/1018 9 8 9 كشاورزي

 34 2/3268 4/3528 40 اداري
 36 9/2972 7/4026 46 آزاد

 5/0 1 1/1 1 0 0 رتبه عالي
 100 200 100 87 113100 جمع
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شود، از پاسخگويان مورد بررسي در بين گروه  طوري كه در جدول باال مالحظه مي همان

 46درصد مرد و  54نديده  درصد زن و در گروه آموزش 2/44درصد مرد و  8/55ديده  آموزش
 25-34فراواني در گروه سني  نديده، بيشترين باشند و همچنين در آموزش درصد زن مي

درصد) كه شاخص  1/1سال و باالتر ( 55درصد) و كمترين فراواني در گروه سني  1/39(
سال  30نديده  سال و گروه آموزش 34طور متوسط  ديده به ميانگين نشان داد گروه آموزش

نديده  ديده و آموزش باشد. در گروه آموزشسال مي 32سن و ميانگين سني دو گروه 
بيشترين فراواني پاسخگويان در گروه تحصيالت راهنمايي و كمترين فراواني پاسخگويان در 

دهد  ديپلم كه شاخص ميانگين نشان مي نديده تحصيالت فوق ديده و آموزش گروه آموزش
كالس سواد  44/8نديده  كالس سواد و گروه آموزش 15/8طور متوسط  ديده به گروه آموزش

ديده  . در گروه آموزشاستكالس سواد  28/8حصيالت دو گروه دارند و ميانگين سطح ت
درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان بدون همسر 4/66( هلأبيشترين فراواني پاسخگويان مت

 هل كهأنديده بيشترين فراواني پاسخگويان مت درصد) و همچنين در آموزش8/1به علت فوت (
درصد) 6/4( ن همسر به علت فوت كهدرصد) و كمترين فراواني پاسخگويان بدو 3/56(

درصد) و  7/40( ديده، بيشترين فراواني پاسخگويان در گروه آزاد باشد. در گروه آموزش مي
نديده بيشترين  درصد) و همچنين در آموزش 2/6( كمترين فراواني پاسخگويان در گروه بيكار

پاسخگويان در گروه درصد) و كمترين فراواني  2/32( فراواني پاسخگويان در گروه اداري
 باشد.                                   درصد) مي 1/1( رتبه عالي

 

 ) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گرايش به رفتارهاي انحرافي2جدول(
 ابعاد گرايش به 

 ي رفتاريها ناهنجاري
 ميانگين از پنج

 كلنديده آموزش ديده آموزش
 158/3 204/3 122/3 گرايش به ناهنجاري عمومي
 014/3 105/3 943/2 گرايش به ناهنجاري سرقت
 001/3 147/3 888/2 گرايش به ناهنجاري تقلب

 932/3 135/3 775/2 گرايش به ناهنجاري مشروبات الكلي
 057/3 195/3 950/2 گرايش به ناهنجاري مواد مخدر

 873/3 050/3 736/2 گرايش به ناهنجاري انحرافات جنسي
 005/3 139/3 902/2 هاي رفتاري كل گرايش به ناهنجاريميانگين 
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ديده و نديده بيشترين  شود، در گروه آموزش همانطوري كه در جدول باال مالحظه مي

فراواني پاسخگويان در گروه ناهنجاري عمومي و كمترين فراواني پاسخگويان در گروه 
طور  ديده به گروه آموزش كه شاخص ميانگين نشان داد در است ناهنجاري انحرافات جنسي

ناهنجاري، و ميانگين گرايش به  139/3نديده  ناهنجاري و درگروه آموزش 902/2 متوسط
 وجود دارد.  005/3رفتارهاي انحرافي دو گروه، 

اصلي  ةبا توجه به فرضي: ها و آزمون فرضيه ها تحليل داده بررسي :آمار استنباطي .ب
نديده با استفاده از  ديده و آموزش ي بين دو گروه آموزشگرايش به رفتارهاي انحراف ،تحقيق
 :دشنتايج زير حاصل  mann-whitney uآزمون 

 

ميانگين ابعاد گرايش به رفتارهاي انحرافي بين دو  ةي آماري، مقايسها شاخص ة) خالص3جدول(
 نديده ديده و آموزش گروه آموزش

ميانگين ها گزينه متغير
مقدار 
 آزمون

سطح 
 داري معني

ي ها گرايش به ناهنجاري
 عمومي     

 33/98 ديده آموزش
607/0-544/0 

32/103 نديده آموزش
ي ها گرايش به ناهنجاري
 سرقت     

 15/97 ديده آموزش
937/0-349/0 

86/104 نديده آموزش
ي ها گرايش به ناهنجاري

 تقلب   
 60/95 ديده آموزش

370/1-171/0 
86/106 نديده آموزش

ي ها گرايش به ناهنجاري
 مشروبات  الكلي

 75/92 ديده آموزش
167/2-030/0 

56/110 نديده آموزش
ي ها گرايش به ناهنجاري

 مواد مخدر
 53/95 ديده آموزش

392/1-164/0 
96/106 نديده آموزش

ي ها گرايش به ناهنجاري
 جنسي

 88/94 ديده آموزش
571/1-116/0 

80/107 نديده آموزش
هاي  گرايش به ناهنجاري

 رفتاري كل
 18/95 ديده آموزش

483/1-138/0 
41/107 نديده آموزش
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آموزش ديده
آموزش نديده

 نديده ديده و آموزش گرايش به رفتارهاي انحرافي بين دو گروه آموزش )1(مودارن
 

بين دو گروه  ،داري آزمون در جدول باال مشخص است طوري كه از سطح معني همان
داري وجود  نديده به لحاظ گرايش به رفتارهاي انحرافي، تفاوت معني ديده و آموزش آموزش

هاي مشروبات الكلي   ديده و نديده با گرايش به ناهنجاري ندارد. ولي بين دو گروه آموزش
 ،اند دهد كساني كه آموزش نديده داري وجود دارد. شاخص ميانگين نشان مي تفاوت معني

 اند.   ايش بيشتري به رفتارهاي انحرافي داشتهاند گر ديده نسبت به كساني كه آموزش
ميانگين گرايش به رفتارهاي انحرافي بر حسب  ةي آماري مقايسها شاخص ة) خالص4جدول( 

 متغيرهاي مستقل چندگانه
 
 
 
 
 
 

 

 متغير Fمقدار آزمون  داري سطح معني

 وضعيت شغلي 576/2 028/0

 هلأوضع ت 404/0 750/0

 ارتكاب جرم ةانگيز 289/0 942/0

 نوع حمايت 886/1 113/0

 نوع جرم 105/3 004/0

 قوميت 075/2 048/0
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ارتكاب جرم،  ةهل، انگيزأداري بين وضعيت ت معني ةداري رابط با توجه به سطح معني

و  وضعيت شغلي قوميت و نوع حمايت و گرايش به رفتارهاي انحرافي وجود ندارد. ليكن بين
 داري وجود دارد.  معني ةانحرافي رابطبا گرايش به رفتارهاي  نوع جرم

 

 اي با گرايش به رفتارهاي انحرافي بين متغيرهاي زمينه ةي آماري رابطها شاخص ة) خالص5جدول (

 متغير نام آزمون مقدار آزمون داري سطح معني
همبستگي پيرسون ضريب -070/0 323/0  سطح تحصيالت
ضريب همبستگي پيرسون -187/0 008/0  سن
ضريب همبستگي پيرسون 121/0 088/0  مدت محكوميت

ضريب همبستگي پيرسون -128/0 070/0
سن ورود به 

 ندامتگاه
ضريب همبستگي پيرسون 013/0 845/0  بعد خانوار

ضريب همبستگي پيرسون -140/0 047/0
ناهنجاري كل با 

اي  مصرف رسانه
 كل

ضريب همبستگي اسپيرمن 031/0 662/0  ضرورت آموزش
ضريب همبستگي اسپيرمن -002/0 972/0  حمايت نهادها

ضريب همبستگي اسپيرمن 046/0 519/0
نادمين براي  ةانگيز

 همكاري

ضريب همبستگي اسپيرمن 049/0 493/0
مسائل و مشكالت 

 خانواده زندانيان
 

، مـدت   داري بـين سـطح تحصـيالت    معنـي  ةداري آزمـون، رابطـ   با توجه به سطح معنـي 
 ةاي، ضرورت آموزش، حمايـت نهادهـا، انگيـز    به ندامتگاه، مصرف رسانه، سن ورود  محكوميت

با گـرايش بـه رفتارهـاي انحرافـي      زندانيان ةمسائل و مشكالت خانواد نادمين براي همكاري،
منفـي   ةبـين اسـتفاده از راديـو بـا گـرايش بـه رفتارهـاي انحرافـي رابطـ          وجود ندارد وليكن

گرايش به رفتارهاي انحرافي، تفاوت و بعد خانوار با  بين سن ،داري وجود دارد. همچنين معني
 داري وجود دارد.   معني
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ميانگين گرايش به رفتارهاي انحرافي بر حسب  ةي آماري مقايسها ) خالصه شاخص6جدول(

 متغيرهاي مستقل چندگانه

004/0 916/2- 
 مرد 72/89

 جنسيت
 زن 67/113

543/0 608/0- 
 دارد 45/103

 محكوميت ةسابق
 ندارد 41/98

030/0 192/2- 
 شيعه 060/87

 مذهب
 سني 038/99

136/0 496/1 
 شهر 000/93

 محل سكونت ةمنطق
 روستا 565/85

 

محكوميت و گرايش به  ةداري بين سابق معني ةداري آزمون، رابط با توجه به سطح معني
محل سكونت با گرايش  ةبين جنسيت، مذهب و منطق رفتارهاي انحرافي وجود ندارد وليكن

 داري وجود دارد.  معني ةبه رفتارهاي انحرافي رابط

 راهكار و پيشنهادات ةنتيجه گيري، ارائ
 ، امين نياكه: پس از آزادي جذب بازار كار شدند ند) نتيجه گرفت1378( سميعي و ديگران

مان وضعيت الزم، بيشترين علت ارتكاب جرم و بزه توسط افراد نابسا ة) نداشتن سرماي1379(
: آموزش در زندان باعث نظم و كه آموزش را الزم و ضروري دانسته؛ اوالً استاقتصادي 

وي، پس  ة: موجب بهبودي شرايط خود زنداني و خانوادشود؛ ثانياً انظباط در محيط زندان مي
آموزش ) 1379( جبلياز آزادي جذب بازار كار و به استعداد و ذوق فرد زنداني توجه شود؛ 

 شود. عليوردي نيا و صالح نژاد كاهش جرم و عدم بازگشت وي به محيط زندان مي باعث
سطح سواد زنداني و نوع مهارت عملي و سن  اند. اي جنسيتي دانسته پديده ) جرم را1390(
و همچنين مطالعات  هاي مهارتي كاهش يافته تخلفات آنان برحسب آموزشو ثير داشته أت

 ) و تايتل و همكارانشان2010( )، نوفزيگر2010( يليسي)، د1986خارجي، ري و داونز (
) بيان داشتند كه زنان بيشترين عامل قبل از اينكه برچسب رسمي يا غير رسمي 2003(



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

209 
اند.  دريافت كنند به اعتياد و انحرافات روي آوردند و تفكيك جنسيتي را مهم دانسته

با توجه به  داشته است. شخصيت و جنسيت، كه زنانگي اثر بيشتري بر رفتار انحرافي
ثير داشته أجنسيت، تحصيالت، گروه سني، وضعيت شغلي و نوع جرم تي پژوهش ها يافته
 . است

ديـده   االت آن مبني بر تفاوت بين زندانيان آموزشؤنتايج اين تحقيق بر اساس اهداف و س
گـرايش  نديده از لحاظ ميزان گرايش به رفتارهـاي انحرافـي نشـان داد كـه ميـزان       و آموزش

داري  نديـده تفـاوت معنـي    ديده و آمـوزش  زندانيان به رفتارهاي انحرافي بين دو گروه آموزش
داري  وجود ندارد. وليكن بين ابعاد گرايش به ناهنجاري مصرف مشروبات الكلي تفـاوت معنـي  

ديـده و نديـده نشـان داد و نتـايج نشـان داد كـه بـين نـوع و ميـزان           را بين دو گروه آموزش
داري وجود ندارد. نتايج ديگـر پـژوهش    با گرايش به رفتارهاي انحرافي تفاوت معني ها آموزش

محل سكونت، بعـد   ةهل، مذهب، وضعيت شغلي، منطقأنشان داد كه بين جنسيت، وضعيت ت
ثيرگـذار  أداري وجـود دارد و ت  خانوار، نوع جرم با گرايش به رفتارهاي انحرافـي تفـاوت معنـي   

هـا،   هلين، بيش از ساير گروهأو مت ها كه طالق گرفته طوري هدان، باست، يعني زنان بيش از مر
تر افزايش بيشتري نسـبت بـه گـروه     مذهب سني بيش از شيعه و در گروه سني، سنين پايين

اند، افراد بيكار بيش از شاغلين، شهري بيش از  سني باالتر گرايش به رفتارهاي انحرافي داشته
يابـد گـرايش آنـان بـه رفتارهـاي انحرافـي        دانيان كاهش ميروستايي، هر چه تعداد خانوار زن

ة كننـد  هـاي اجتمـاعي تقويـت    كه هر يـك از آسـيب   طوري هپذيرد و در نوع جرم ب افزايش مي
هـا، سـابقه و مـدت محكوميـت، سـن ورود بـه        همديگر هستند. ولي بين نوع و ميزان آموزش

ميـت بلـوچ گـرايش بـه رفتارهـاي      ندامتگاه و قوميت لر بيشترين و كمترين آنـان در بـين قو  
داري وجـود   اي با گرايش به رفتارهـاي انحرافـي تفـاوت معنـي     د. مصرف رسانهنانحرافي داشت

دار وجـود دارد.   زندانيان از راديـو تفـاوت معنـي   ة پذيرد وليكن بين استفاد ندارد و تفاوت نمي
استفاده  شان، توانايي عداد وتفراهم كردن موقعيت مناسب براي تمامي زندانيان متناسب با اس

ايجـاد  ، جدي گرفتن آموزش زنداني در محيط زنـدان ، از مربيان مجرب و توانا در امر آموزش
 ،ي آموزشي كه مسبب عدم بازگشت بـه جـرم  ها تشويق شركت در دوره واميد و زندگي  ةروي

و  انديشـي  شده توسـط زنـداني، ضـرورت هـم     هاي الزم براي درك آموزش ارائه افزايش قابليت
ديـدگان   تبادل نظر بيشتر بر مبناي رويكرد سيستمي با صنايع استان مبني بر جذب آمـوزش 

بـه  وي. تغيير نگرش و اعتماد افـراد جامعـه نسـبت     ةپس از حبس بدون در نظر گرفتن سابق
هـاي كاريـابي در    زندانيان با توجه به اينكه آنان افراد سابق نيستند. ايجاد و گسـترش آژانـس  

ريزي الزم  طراحي و برنامه هاي مهارتي.  تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به آموزشها و  استان
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حتي امور داخلي زندان با توجه به ابرازات نـادمين در   هاي مهارتي و براي شرايط بهتر آموزش

سـازي   غنـي ي منظم و مكمل براي آنـان،  ها ، برگزاري دورهاالت بيان داشتندؤجوابگويي به س
تناسب حجم آموزش با توجه به زمان و مكان زنـدان و توانـايي    ي مهارتي.ها محتواي آموزش
محوري در بين زندانيان و حس همكاري با هـم، برگـزاري    مشاركتي و پروژه ةفرد، ايجاد انگيز

و در  روز بـودن آن  ي آموزشي متناسب با بازار كار و بر حسـب تكنولـوژي جديـد و بـه    ها دوره
هـاي مربـوط بـه اشـتغال      فراد سالم بيكار در اجتمـاع  ارگـان  جهت بيكاري زندانيان و حتي ا
اي بيانديشند تا افراد جامعه دچار شـرايط زنـدان و امثـال آن     جوانان در سطوح مختلف چاره

هايي تدوين گردد تا زنـان دچـار گـرايش بـه رفتارهـاي       اشتغال زنان فرصت ةنشوند. در حيط
 ند.      انحرافي و نابساماني در خانواده و جامعه نشو

 منابع
، شناسي خانواده، رويكرد مددكاري اجتماعي اعتياد و آسيب). 1378آقابخشي، حبيب (

 بخشي.  تهران: نشر دانشگاه علوم بهزيستي و توان
و تعاون در اصالح و تهذيب  اي حرفهثير آموزش فني و أت). 1379نيا، ابوالفضل ( امين

شناسي، دانشگاه  رشد حقوق جزا و جرمكارشناسي ا ةنام پايان بزهكاران استان تهران،
 آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.

 صنايع كوچك، ةدر توسع اي حرفههاي فني و  نقش آموزش). 1382بيدخام، مسلم (
 مجموعه مقاالت همايش قزوين، نشر عرشيا.

هاي  در كاهش آسيب اي حرفههاي فني و  همايش آموزش ).1388پرند، كوروش (
 اي حرفهآموزي، سازمان آموزش فني و  نشر مقاالت مهارت ها، اهاجتماعي در ندامتگ

 كشور.
زني و گرايش دانشجويان دانشگاه مازندران  ثير برچسبأت ة). رابط1388توحيديان، رقيه (

 شناسي. كارشناسي ارشد جامعه ةنام نسبت به رفتارهاي انحرافي، پايان
 نشر سمت.   شناسي كار و شغل، جامعه). 1380عباس ( توسلي، غالم

 شناسي در دوران معاصر، جامعه ةنظري). 1389محسن ثالثي ( ةريترز، جورج؛ ترجم
 تهران: نشر علمي. 
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 ةديد اشتغالي به زندانيان آموزش ي خودها ثير وامأبررسي ت). 1379رضا ( جبلي، غالم
كارشناسي ارشد  ةنام پايان شهر زابل،در و نقش آن  اي حرفهي فني و ها دوره

 ناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زابل.ش جامعه
ة نشر چاپخان اي بر مراحل و ساختمان تحقيق علمي، مقدمه). 1381جباري، احمد (

 گرگان.
از سايت مقاالت كامپيوتري،  رفتارهاي انحرافي و كنترل آنها...،). 1390زاده، علي ( حسن

2007. 
سازي آموزش  اردراهنمايي تدوين استاند). 1390خنيفر، حسين و همكاران ( 

 .اي حرفهنشر سازمان آموزش فني و  محور، مهارت
جلد  كتاب جامع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي). 1386رنجبر، مرضيه و ديگران ( 

 اول، تهران: نشر دانش پرور. 
جلد  كتاب جامع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي). 1386رنجبر، مرضيه و ديگران ( 
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و  يفن يها جوانان به آموزش يجذب حداكثر يراهكارها يبررس
 ديشهاي  حرفهو  يدانشگاه فن انيدانشجو دگاهياز داي  حرفه

 نيقزو ييبابا
 1ابوالفضل حسينجاني
 2ناصر قادري
  3سميه مطلبي شيخدرآبادي

 چكيده 
از اي  فهحرو  يفن يها جوانان به آموزش يجذب حداكثر يراهكارها يهدف پژوهش حاضر بررس 
. اين تحقيق از نظر هدف از نوع است نيقزو ييبابا ديشهاي  حرفهو  يدانشگاه فن انيدانشجو دگاهيد

ي استفاده شد كه از طريق پيمايش و با تحقيقات كاربردي است. در اين تحقيق از روش كم
ثر در ؤم يقتصادو ا يفرهنگ ،ياجتماع ، يروان يها نهيپرسشنامه به بررسي راهكارها و زم يريرگكا هب

اين تحقيق از  ،پرداخته شده است. از نظر عمليات آمارياي  حرفهو  يفن يها جذب جوانان به آموزش
 ةيك جهت از نوع تحقيقات توصيفي است و از يك جهت از نوع تحقيقات همبستگي است. جامع

و  91-90يليتحص سال يطاي  حرفهو  يدانشگاه فن انيدانشجو ةيشامل كل قيتحق نيا يرآما
. حجم نمونه با استفاده از فرمول استاي  حرفهو  يفن يها آموزش مهارت ةنيكارشناسان فعال در زم

قرار گرفت و  يمورد بررس زينفر كارشناس ن 20دگاهيد ،نيهمچن .دست آمد نفر به 230كوكران 
ساده استفاده  يتصادف يرگيحاضر از روش نمونه قي. در تحقديگرد ليتكم ييبا دقت باال ها امهپرسشن

 spssافزار  از نرم يليو آمار تحل يفيدر دو سطح آمار توص ها داده ليو تحل هيتجز ياست. برا دهش
 يعامل ليج تحليبود. نتا يعامل ليپژوهش روش تحل نيمورد استفاده در ا ياستفاده شد. آمار استنباط

 ئةارا ة، بازار كار، نحو يمال يبانيو پشت تيحما ،يرسان و اطالع غاتيعامل تبل 8نشان داد كه 
 ،يو روان يعوامل اجتماع د،يجد يبا تكنولوژ ياطالعات و همگام ي، فناور اي حرفهو  يفن يها آموزش

 نييرا تب رهايكل متغ انسيدرصد وار 82,73حدود  يو دسترس يساخت ريكسب و كار، عوامل ز يفضا
 كردند.

 .نيبازار كار، جذب جوانان، قزو ،يملعا ليتحل ،يا و حرفه يفن يها مهارت: كليدي واژگان

                                                                                                                
   Email: abolfazl1_ hosinjani@yahoo.com       ،نيقزو ييبابا ديشه يا و حرفه يو دانشگاه فن انهينور م اميمدرس دانشگاه پ .1
 .نور قره اغاج اميمدرس دانشگاه پ. 2
 .انهينور م اميدانشگاه پ يزير مدرس و مسئول برنامه. 3
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 مقدمه 
قرار دارد و  ييمناطق جهان در سطح باال ةجوانان در هم يكاريبر اساس آمار و اطالعات ب

جوانان در سطح  يكارياست. نرخ ب يسن يها گروه ريتر از سا نييپا زيآنها ن يشغل تيفيك
درصد  12,7تا 11,8به رقم  و افته،ي شيافزا 2013و  2008 يها سال نيبه شدت ب يجهان
 74,8در حدود   2011تا  2002اقتصاد از سال  يجهان يبحران شروعكه با  يطور هب ده،يرس

سه برابر  باًيمناطق، جوانان تقر ي).  در برخILO ،2013( اند شده كارينفر جوان ب ونيليم
 ديامر را با نيا ليلاند كه د شده يبوده و كمتر جذب بازار كار رسم كارياز بزرگساالن ب شتريب

نبود  ،يو اقتصاد يمحدود اجتماع تي، امن مهارت نييسطوح پا كار، نييپا تيفيدر ك
 يدرصد از جوانان جهان با دستمزد 40 كه يطور هكار دانست ب طيو شرا يآموزش يها فرصت

 كي 2022شود تا سال  يم ينيب شيكنند حال آنكه پ يم تيدالر در روز فعال 2كمتر از 
 يبا آهنگ فعل ،رو ني). از اILO ،2012نفر از جوانان به سن اشتغال برسند ( ردايليم

كردن شغل  دايقشر در پ نيا تيعدم موفق ،يشغل يها فرصت تيو محدود ييزا اشتغال
بر جا  يجوانان در تمام طول زندگ يو درآمد يشغل يبر الگوها يداريتواند آثار پا يمناسب م
هدر رفت  تيآنان و در نها يو اقتصاد ياجتماع اتيح يابر يديعنوان تهد هنهاده و ب

 يروياز توان ن نهيبه ة). استفاد1386 ،يو فالح محسن خان ي(هرند باشد يانسان يها هيسرما
سوم توسعه كه  ةدر هزار راياست ز ياتيح يامر داريپا ةبه اهداف توسع لين براي يانسان

نخست وجود  ةجوامع در وحل يواقع ةيماسر ،ميا دهه از آن قرار گرفته نياكنون در دوم
عنوان  با تجربه و كاردان به همراه قشر جوان به يانسان يروياست. ن يانسان يروين

عنوان  جوانان به ،انيم ني. در انديآ يشمار م هب يا هر جامعه ةعوامل رشد و توسع نيتر يديكل
 يدارند. كشورها داريپا ةسعتو يها ممتاز در برنامه گاهيجا ،يهر كشور ديسازان و ام ندهيآ

 يروين تيترب براي يعيوس يگذار هيكار سرما يروين ةنديبا علم به نقش فزا افتهي توسعه
 نيقي). آنان به 2012 ،سازمان ملل متحد ( دهند يانجام م ندهيمشاغل آ يجوان برا يانسان

 مدت است ياال و طوالنب ةبازد ،يمنافع فور يدر امور جوانان دارا يگذار هياند كه سرما افتهيدر
)unesco ،2007 (ستميس قيتواند از طر يجوانان م لياز پتانس يبردار و بهره يگذار هي. سرما 

خانواده و  انيبن ميتحك ،يزندگ يها آموزش مهارت .دشوبا برنامه و مدون محقق  يآموزش
و توسعه  يريگ در جهت ينقش مهم يا و حرفه يو فن يشغل يها جامعه، آموزش مهارت

 تيبا محور يآموزش يها برنامه نيدر تدو ).Seiders  ،1985كند ( يم يجامعه باز شرفتيپ
است كه  نيا تيحائز اهم ةنكت يا و حرفه يو فن يشغل يها جوانان باالخص آموزش مهارت
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 يا و حرفه يفن يها بر آموزش هيمحور و با تك اقتصاد دانش ةيبر پا يستيبا ها آموزش مهارت
مشاغل  يصدت يجوانان آنها را برا يها ييتوانا يبازار كار باشد تا با ارتقا طيامتناسب با شر

كه  يا و حرفه يسازمان آموزش فن زيدر كشور ما ن ).Stavreska ،2006( سازد ايمختلف مه
را  يا ستهيشاو خور  در يها تالش رياخ انيسال يط ،است يشغل يها آموزش مهارت يمتول
مختلف  يانجام داده است و با راهكارها يا و حرفه يو فن يلشغ يها آموزش مهارت يبرا

 يجوان ةامروز كشور كه جامع طيبا توجه به شرا ينموده است. ول ارآموزاناقدام به جذب ك
معضل  يجوابگو گريخصوص جوانان فاقد مهارت د بهجذب كارآموزان  يروند فعل ة، اداماست

 براي يستيكشور با يا و حرفه يمان فنو ساز ستيجوانان ن يو عدم مهارت شغل يكاريب
 يبه جذب حداكثر ژهيشغل و يافراد برا تيترب ردر كنا يبا تحوالت اقتصاد جهان يهمگام

ها و دانش  و ضمن فراهم كردن مهارت شديانديب زين يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش
 ،يدرك، داور يياپرورش دهد و توان زيو منش افراد را ن تيشخص ،يالزم با آموزش عموم
امر شناخت  نيا ةالزم .ت كنديگوناگون را در آنان تقو يها طيبا مح ياظهار وجود و سازگار

و مشكالت موجود بر سر راه  يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش شيموجود گرا تيوضع
 يو عمل يعلم يراهكارها ديبا يهدف نيبه چن دنيرس يبرا .آنان است يمند هجذب و عالق

 .رديو مطالعه قرار گ يمورد بررس يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يب حداكثرجذ

 تحقيق ةمباني نظري و پيشين
آخر قرن گذشته و به دنبال آن در  يها در دهه يصنعت يمحوردر كشورها ظهور اقتصاد دانش

 يشنق يانسان ةينشان داد كه سرما نيالت يكايو آمر ايآس يجنوب شرق ياز كشورها يبرخ
توان  يم ،به عالوه .نموده است فاءيدايورود به اقتصاد جد يكشورها برا نيا قيدر توف يمحور

از  يو عمل ينظر يها م نمودن آموزشأتو ليبه دل يا حرفه و يفن يها گفت كه آموزش
 باشند يبرخوردار م مدار دانش كارگر تيو ترب يانسان ةيسرما ليدر تشك ياديز ييتوانا

 .)1385(خالقي، 
تربيت  قياز طر يانسان ةيسرما لينقش مهمي در تشكاي  حرفهفني و  هاي آموزش

ها در  كنند. اين آموزش در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار
هاي مختلف  نياز بخش دار تربيت نيروي كار مورد تنها عهده كشورهاي در حال توسعه نه

به حل مشكل بيكاري نيز  ،ياشتغال خود يساز بستر قيطر از بلكه، دهستناين كشورها  اقتصاد
 زيبري در مسير تربيت نيروي انساني ن ها راه ميان ند. به عالوه، اين آموزشكن كمك مي

ها از مباني علمي و  مندي اين آموزش با توجه به بهره چرا كه از يك سو ؛روند، شمار مي به



  و ... هاي فني  ن به آموزشبررسي راهكارهاي جذب حداكثري جوانا
 

 

216 
هاي كالسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي  آموزش ةشد هاي پذيرفته استفاده از روش

علمي اين نوع فراگيري را  اين طريق راه درازمدت و غير از عملي صرف جدا كرده و ةتجرب
كنند تا بتواند خود را در مقابل  ديده فراهم مي كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش

دن كرم أها با تو آموزش اين ،سوي ديگرتغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از 
كه همسويي  كند ديده فراهم مي هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش آموزش

بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در 
 .دشواجتماعي فراهم  -هاي اقتصادي فعاليت

ند. هستمدت برخوردار  ميان اي مدت و بازدهي در كوتاهها از مزيت  آموزش اين ،همچنين
آموزش، سهم زياد  ةباال، طوالني بودن دور ةهاي كالسيك به دليل هزين كه آموزش در حالي
كارگاهي، از جهت  اتيمندي اندك از عمل بهره جهينت هاي نظري در آنها و در آموزش

كشورهاي  ،. به همين دليلهستند جذب در آن دچار مشكل و كارهماهنگي با نيازهاي بازار 
كه اين  طوري اند، به مبذول داشتهاي  حرفه هاي فني و جهان توجه روزافزوني را به آموزش

 نفوذ كرده است هاي آكادميك اين كشورها نيز ها حتي به درون سيستم آموزش آموزش
 ).1385 ،ي(خالق

منوط به وجود  ،ار گرفتمورد اشاره قراي  حرفه هاي فني و يي كه براي آموزشها مزيت
ريزي  توان به ضرورت برنامه كه از آن جمله مي استها  اين آموزش ةارائ برخي شرايط در

ها، برخورداري از امكانات و تجهيزات كارگاهي مناسب، انتخاب  مدون براي اين آموزش
و ي قوي، استفاده از مربيان مجرب ها عمومي و انگيزه هاي اناييكارآموزان بر اساس تو

و طراحي زمان مناسب  ها هاي عملي و نظري در اين دوره مند، سهم مناسب آموزش قه عال
 .)Okoro ،1993( كرداشاره  ها براي هر يك از دوره

 ـ ي. انقالب علم مفهوم نخواهد داشت يا و حرفه يموزش فنآامروز بدون  يصنعت فراجهان 
 يها و روش يانسان يرويجمله در ن و از آن ديتول يروهايدر ن يفيو ك قيعم يانقالب ،يفن
 . وجود آورده است به ديتول

تواند فرد را  ياست كه م ييها تيانجام فعال يا و حرفه يفن يها آموزشبايد گفت  ،در كل
را در انجام آن  يو ييو توانا ييكارا اي كند، حرفه و كسب و كار آماده  احراز شغل يبرا
و علوم وابسته به همراه  يتكنولوژ يها را در راستا ها كسب مهارت آموزش نيدهد. ا شيافزا

ارائه  يو فرهنگ ي، اجتماع يمختلف اقتصاد يها بخش رخاص مربوط به شغل و د يها دانش
 .)Okoro،2003( دهد يم
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توان در موارد  وجودي آن را مي ةاي و فلسف ي فني و حرفهها ي آموزشها ترين ويژگي مهم

  :زير بر شمرد
 ؛ي فني و شغلي استها مهارتاز آموزش  ريناپذ ييجدا يبخش �
 ؛ي اقتصاديها فعاليتثر در ؤو مشاركت م يشغل يها نهيزم يبرا يساز آماده �
  ؛و فعال مسئول يشهروند يساز العمر و آماده مادام يريادگياز  يا جنبه �
 ؛محيط كسب و كار و محيط زيستسازگار با  داريپا ةتوسع شبرديپ يبرا يابزار �
 ؛و ايجاد اشتغال مولد و كارآمدكاهش فقر  ليسهت يروش برا كي �
  ؛ايجاد اعتماد به نفس در كارآموزان �
  ؛موجب غني شدن فرهنگ فني كارآموزان �
 ؛كارآموزان برايمفيد  يها گسترش شغل ةايجاد زمين �
  ؛اجتماعي يها موجب كاهش جرم �
  ؛عاملي براي ايجاد رفاه �
 ) .ILO ،2002ي مطمئن براي جوانان است (ها نويدبخش آينده �

 ي در ايران ا و حرفه يفني ها آموزش
از ادغام سه نهاد  يكشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماع يا و حرفه يسازمان آموزش فن

و بر اساس  دهش ليتشك يا و حرفه يفن يها آموزش ةمنظور ارائ و به 1359در سال  يآموزش
 ةآن در برنام ذيسوم و تنف ةنون برنامقا كيصدو پنجاه و  ةقانون موضوعه و ماد 10از  شيب

 يتخصص ةتيمدت بوده و مسئول كم كوتاه يا و حرفه يفن يها آموزش ي، متول چهارم
 يها تي، فعال وزارتخانه و سازمان 16 تيبا عضو يررسميغ يا و حرفه يفن يها آموزش
 . دكن ياجرا م يردولتيو غ يخود را در دو بخش دولت يآموزش
كشور و مرتبط با سازمان  يو كاربرد يكانون مهارت نيتر قع مهمسازمان در وا نيا

 يجمهور يخود در ساختار نظام آموزش يرسالت قانون ليو به دل است ILOكار  يالملل نيب
 يمهارت يها آموزش يسازمان جهان يرسم تيدارد و به عضو يا ژهيو گاهيجا رانيا ياسالم

)TVTOسازمان آموزش  ةدر كشورمان بر عهد يتمهار يها آموزش ةفيوظ . ) درآمده است
به  يمتفاوت يها سازمان آموزش نيقرار داده شده است كه در مراكز ا يا و حرفه يفن

  .شود يم هئارا انيمتقاض

 اي در ايران مراكز آموزش فني و حرفه
 دولتي بخش ثابت مراكز در آموزش

طور  به هستند،مختلف  يها شدر بخ يفن يا  هيپا يها ها كه عموماً آموزش آموزش گونه نيا
 . شود ياجرا م اند، دهشمستقر  يمجهز كه در محل ثابت يها در كارگاهه عمد
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 انروستائي آموزش

منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز  به انيروستائ يكارآموز گاهيپا
كالن در آن نقاط  يذارگ هيو لزوم سرما باشد ياحداث مركز م نيسنگ ةنيكه مستلزم صرف هز

 شده است. يمقرون به صرفه نبوده، طراح
 يها در رشته يردولتيو غ يدولت يها با مشاركت نهادها و سازمان ها گاهيپا نياز ا كي هر

اند  شده ليآموزش مربوطه تشك زاتيخودرو، چادر، كانكس و تجه زاتيبا تجه يمتنوع آموزش
 .ندكن يمورد نظر اجرا م يتاروس ايمربوطه را در منطقه  يها و آموزش

 ها در داخل شهرها و در داخل دانشگاه يدر مراكز ثابت دولت اندانشجوي به آموزش
سازمان در  نيا ،يا و حرفه يفن يها از آموزش يآموختگان آموزش عال به استقبال دانش نظر

حضور در  برايمعتبر كشور  يها با دانشگاه يآموزش يهمكار ةنام فاز اول در حال انعقاد تفاهم
و در فاز دوم قصد دارد با  استها  مجاور دانشگاه يآموزش يفضاها ايو  ييدانشجو يفضا

 يها از دوره يعنوان بخش به يآموزش مهارت يها دوره يوزارت علوم نسبت به اجرا يهمكار
دن كر كيطرح نزد نيا جيكه از نتا كنداقدام  ليدر طول دوران تحص انيدانشجو يآموزش

 . باشد يها به بازار كار م دانشگاه النيتحصال فارغ

 عصناي در آموزش
 ةژيو ع،يدر قالب آموزش در صنا يا و حرفــه يسازمان آموزش فن يها از آموزش يبخش

كار و ارتقاء سطح مهارت آنان همگام با  يروياز ن انتيص يشاغالن بازار كار و در راستا
 :شود يام مانج ريبه شرح ز ييها روز در قالب يها يفناور

منظور گسترش  مراكز به نيا :يكارگاه نيو ب يآموزش در مراكز جوار كارگاه -الف
 . باشند يم عيصنا ازيماهر مورد ن يانسان يروين نيو تأم يا و حرفه يفن يها آموزش

خط  انيمستقل از جر ،يآموزش زاتياست كه از لحاظ تجه يمركز يمركز جوار كارگاه
و  سيآن را تأس توانند يچند واحد به اشتراك م ايچند  اي ييه تنهابوده و هر واحد ب ديتول

 .كننداداره 
 يمنظور آموزش شغل به يديواحد تول نياست كه در ب يمركز يكارگاه نيآموزش ب مركز

 . شود يم جاديبزرگ ا عيتوسط صنا
مهارت شاغالن در صنعت، محل و  شيمنظور افزا ها به آموزش نيا آموزش ضمن كار: -ب 
 . رديپذ يبدون جدا كردن شاغل از كار صورت م يانجام كار واقع نيدر ح

 ها زندان در آموزش
و فقدان  يكاري. از آنجا كه بباشد ياداره كل در زندان م نيا يآموزش يها از بخش گريد يكي

داشتن مهارت در فرد ضمن  است،و خالف  يبزهكار اد،يبه اعت شياز علل گرا يكيمهارت 
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. در كند يفرد كمك م يو منزلت اجتماع تيشخص تياشتغال، به تقو يبرا هياول طيشرا جاديا
ها و ستاد مبارزه با مواد  نامه با سازمان امور زندان عقد تفاهم قيكل از طر ةراستا ادار نيا

 .دينما يمعرف اقدام م و خود افتهي و معتادان درمان انيمخدر، نسبت به آموزش زندان

 ها پادگان در آموزش
تحت عنوان طرح  يطرح ،ياشتغال جوانان بعد از خدمت سرباز طيمنظور احراز شرا به

 يا و حرفه يتوسط سازمان آموزش فن 1371سربازان در بهمن ماه  يا و حرفه يآموزش فن
آن به  يياجرا ةنام نييآ ،يدولت و مقام معظم رهبر ئتيه بيو پس از تصو هيكشور ته

 . دشسازمان در كشور ابالغ  يا و حرفه يفن شمسلح و ادارات كل آموز يروهاين
 يها ها در نشست آموزش در پادگان ةمسئوالن ادار يكل با همكار ةادار ،قانون نيا طبق
و  هيالزم بر اساس استانــداردها به آموزش پا يها و توافق يزير پس از برنامه ،يكارشناس

 نامهيدوره و انجام آزمون، گواه انيو پس از پا پردازد يها م سربازان در محل پادگان ةشرفتيپ
 . گردد يآنها اعطاء م به

 )ي(بخش خصوص يا و حرفه يآزاد فن هاي آموزشگاه در آموزش
 يردولتيكه توسط بخش غ شود يگفته م يآموزش ةسسؤبه م يا و حرفه يآزاد فن آموزشگاه

 يها ساس برنامهشده است و بر ا يانداز راه يا و حرفه يكل آموزش فن ةبا كسب مجوز از ادار
 ،طيواجد شرا يعوامل آموزش نيمصوب سازمان و تأم يمهارت آموزش يو استانداردها يدرس

 . دينما ياقدام م يا و حرفه يفن يها دوره يبرگزار بهطبق ضوابط نسبت 

 هستند؟ يچه كسان يا حرفه و  يفن يها هدف آموزش يها گروه
كشور نيروهاي جوان بيكار  يا و حرفه يفن موضوع اشاره شود كه سازمان آموزش نيبه ا ديبا

نيروهاي جوان بيكار جوياي تكميل مهارت، نيروهاي شاغل فاقد مهارت، زنان  فاقد مهارت،
 يايدانشجويان جو بيكاري، ةبيم ةكنند افتيافراد در ها، يها، زندان دار، سربازان در پادگان خانه

، كشاورزي،  ، شاغلين در بخش خدمات وران شهيتكميل مهارت عملي و كارگاهي، اصناف و پ
،  حمايتي (بهزيستي يها مديريت و سرپرستي مياني، نيروهاي حمايتي تحت پوشش ارگان

 يها پذيران اجتماعي را جزء هدف ) و معتادان و آسيب كاردانش آموزان ( هالل احمر)، دانش
 .داده است رخود قرا يآموزش

 تحقيق ةپيشين
 يا و حرفه يفن يها جذب جوانان به آموزش ةنيدر زم يجو خار يمتعدد داخل قاتيتحق

 يو فرد يكند كه عوامل شخص يم انيب ي) در پژوهش1375( يگودرز: است رفتهيصورت پذ
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 لينسبت به طرز كار وسا يكنجكاو حرفه و فن، و يكارآگاه ،يعالقه به دروس عمل لياز قب

است. عوامل  يا و حرفه يفن يها آموزان به رشته دانش شيدر گرا يثرؤعامل م ،يفن
تنوع  ،يا حرفه و يفن يها شتهر يليتحص يها نهيهز از يآگاه زانيمانند م يآموزشگاه

محل  يكيو نزد ي، دورها آموزشگاه يو امكانات كارآگاه زاتيتجه ،يا و حرفه يفن يها رشته
به  افتنيزود دست  دياست. ام ستهيو شا يفن انيها، وجود مرب هنرستان يمراكز آموزش

كار و  ةشاخآموزان به  دانش شياز عوامل گرا يخانوادگ ياقتصاد تي، درآمد و وضع اشتغال
  .دانش است

 يتخصص زانيشامل م يكند عوامل اجتماع يم انيب يقيدر ضمن تحق )1374( مهيج ريم
و ارزش  گاهيدرآمد، جا زانيم ،يدر شغل و زندگ النيالتحص فارغ تيبودن مشاغل، موفق

 ون،يزيجمله تلو از يگروه يها رسانه ريثأباالتر، ت يليدر مقاطع تحص ليتحص ةاماد ،ياجتماع
خاص  ةجامعه به رشت ازين نيهمچن ،ياشتغال استخدام، وام خود تيواول ،يشغل ازاتيدادن امت

 ،يورزش يها تيفعال زانيآموزان از م دانش يآگاه زانيهمچون م ياست و عوامل پرورش
است.  يا و حرفه يفن يها در هنرستان يمذهب يها تينامه و فعالبر فوق يها كالس يبرگزار

خواهر و برادر،  يليتحص ةآموزان، رشت نشدا تيمانند سطح سواد پدر، جنس يعوامل خانوادگ
 يا و حرفه يفن يها دارد. در جذب جوانان به آموزش يبسزائ ريشخص تاث ةدر انتخاب رشت

  .ثر استؤم
 نيرا چن يا و حرفه يفن ةآموزان مستعد به شاخ دانش ليعدم تما لي) دال1378( يعباس

ندارند.  يا و حرفه يفن يها راجع به رشته ياديآموزان مستعد اطالعات ز كند: دانش يم انيب
توانند به  يبدون وارد شدن به هنرستان هم م يفن يها مندان به رشته به نظر آنان عالقه

شان در  دهند فرزندان يم حيمستعد ترجآموزان  دانش يها اهداف خود برسند. خانواده
موجود در مدرسه، معلمان و  طيكه شرا ميخاطر داشته باش هكنند. ب ليتحص رستانيدب

 يليتحص ةو انتخاب رشت ليتحص ةادام يآموزان برا دانش يها زهيدر انگ ياديمشاوران تا حد ز
 يها يوابستگ ايو  گريكديخاص به  يكيبه نزد ههمساالن با توج ثر هستند. دوستان وؤآنها م
در انتخاب  زين نيآموز دارند. نظر والد دانش بر ييبسزا ريثأانتخاب رشته ت شان در يعاطف
 دارد. يا كننده نييآموز نقش تع دانش ةرشت

اي در كشور  ي فني و حرفهها ) بررسي گرايش جوانان به آموزش2003بيلو و همكاران (
اي  ي فني و حرفهها موزشآسيت و جذب جوانان به نيجريه به اين نتيجه رسيدند كه بين جن

بين عدم حمايت و عدم ارشاد شغلي و نارضايتي  ،همچنين .داري وجود دارد معني ةرابط
 داري وجود دارد. معني ةاي رابط ي فني و حرفهها جوانان از آموزش
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و  يا و حرفه يبا عنوان آموزش و پرورش فن يقي) در تحق2013 و همبردوز ( يپنيتر

و  كيستماتيمرور س كي:  كم و با درآمد متوسط يجوانان در كشورها ي) برا TVET آموزش (
 يها به آموزش شيگرا ةنيپسران و دختران در زم نيكه ب دنديرس جهينت نيبه ا زيمتا آنال

 يا و حرفه يفن يها جذب آموزش شتريوجود دارد و زنان ب يعنادارتفاوت م يا و حرفه يفن
موجب بهبود  يا و حرفه يفن يها دهد كه آموزش ينشان م قيتحق جينتا ،نيهمچن .اند شده

 .اشتغال و درآمد جوانان شده است

 ي تحقيقها فرضيه
و  يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر ياجتماع -ياقتصاد ةطبق نيب �
 .رابطه وجود دارد يا حرفه
 يا و حرفه يفن يها شجوانان به آموز يو جذب حداكثر يو نهاد يعوامل سازمان نيب �

 .رابطه وجود دارد
رابطه  يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يعوامل اقتصاد نيب �

 .وجود دارد
رابطه  يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يعوامل اجتماع نيب �

 .وجود دارد
 يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يا و حرفه يفن يها آموزش ئةارا ةنحو نيب �

 .رابطه وجود دارد يا و حرفه يفن
و  يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يرسان و اطالع غاتيعامل تبل نيب �
 .رابطه وجود دارد يا حرفه
 يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يكسب و كار و جذب حداكثر يفضا نيب �

 .رابطه وجود دارد

 شناسي  روش
 ةدر حوز قيتحق نياطالعات ا افتيدر ةوياست. ش يكم يافتيره افت،يظر رهاز ن قيتحق نيا

 كي رها،يكنترل متغ زانياست. از نظر م يشيمايصورت پ قرار دارد و به يدانيمطالعات م
 ـ يعل قيتحق كي رهايمتغ نيروابط ب يبررس لياست و به دل يشيآزما ريغ يفيتوص قيتحق

مورد  قياست. روش تحق يكاربرد قاتيف از نوع تحقاز نظر هد قيقاست. نوع تح يارتباط
 است. يعامل ليو تحل انسيكووار ،يهمبستگ قيپژوهش، تحق نياستفاده در ا
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 24تا  15 نيسازمان ملل كه سن ب اريو مع فيبر اساس تعر قيتحق نيا يآمار ةجامع

 24تا  15گروه جوانان شده است و شامل  يبند ميتقس ،است دهيعنوان جوان نام سال را به
اي شهيد بابايي  آماري اين تحقيق تمام دانشجويان دانشگاه فني و حرفه ةجامعسال است. 

كه بر اساس آمار حدود  شود يم شاملسال هستند را  24-15 يسن ةمحدودقزوين كه در 
 نفر محاسبه شد. 230حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  .نفر دانشجو است 1500

مورد  زين اي ي فني و حرفهها آموزش ةفعال در زمين نفر كارشناس 20 دگاهيد، نينهمچ
بررسي ديدگاه دانشجويان و كارشناسان در مورد  برايحاضر  قيدر تحق .قرار گرفت يبررس

ساخته استفاده  محقق ةپرسشناماي از  ي فني و حرفهها جذب حداكثري جوانان به آموزش
اطالعات دموگرافيك و  ةال در زمينؤگويه و س 55امل دانشجويان ش ةشد كه پرسشنام

 45كارشناسان نيز شامل  ةاي بود و پرسشنام ي فني و حرفهها راهكارهاي جذب به آموزش
اي  ال زمينهؤس 5اي و  ي فني و حرفهها جذب حداكثري جوانان به آموزش ةال در زمينؤس

اي از طيف پنج  حرفه ي فني وها بود. براي سنجش جذب حداكثري جوانان به آموزش
موافقم، موافقم، نظري ندارم،  كامالً سطحي ليكرت استفاده شد كه موارد اين طيف از (

) استفاده  كم متوسط، كم و خيلي ،خيلي زياد، زياد مخالفم) و نيز طيف ديگر ( مخالفم، كامالً
 يآور عو جم يگردآور يبرا ي، از روش اسناد يدانيروش مدر اين تحقيق عالوه بر  شد.

 ري(نظ ايجامع اسناد، مدارك، منابع كتابخانه ياطالعات استفاده شد. در ابتدا، به بررس
 ـ علمي مجالت و هاژورنال ها،پروژه و هاگزارش طرح ،ييدانشجو هاينامهانپاي ها،كتاب

 هاييبررس جياز نتا قيتحق ينظر هايهيپا مي) پرداخته شد تا ضمن تحكيپژوهش
 نترنتيراستا از ا نيدر ا ،نياستفاده شود. همچن قير ارتباط با موضوع تحقگرفته د صورت

و تبادل  يخارج يو مقاالت علم يپژوهش هاي افتهيمطالعات و  جيبه نتا يابيمنظور دست به
 نياالت پرسشنامه، در اؤحاضر و س قيتحق تياست. با توجه به ماه دهشاطالعات استفاده 

 ،ييمحتوا ييروا نييتع برايشده است.  يرسشنامه بررسپ ييمحتوا ييصرفاً روا قيتحق
و متخصصان و اعضاي هيئت علمي  ديچند تن از اسات اريرا در اخت يمقدمات ةپرسشنام

نظرات، اصالحات الزم انجام  يبند و جمع اهآن يخواه دانشگاه  قرار داده شد كه ضمن نظر
آزمون  شيبا استفاده از پ يرگيهاعتماد ابزار انداز زانيسنجش م براي قيتحق ني. در ادش

شد و با استفاده از  وتريوارد كامپ ها شده) داده ليتكم ةپرسشنام 40يصورت گرفته (برا
 ري. مقاد دست آمد /. به851 رونباخك ييآلفا زانيكرونباخ م يو روش آلفا spss 18 افزار نرم

اطالعات  ليو تحل هيتجز. استقابل قبول  قيانجام تحق يپرسشنامه برا يياينشان داد كه پا
 ت.انجام شده اس ياستنباط اي يليو تحل يفيدر دو بخش آمار توص قيتحق نيا
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  ها يافته
و با  19,37دهد كه ميانگين سني پاسخگويان  ي حاصل از آمار توصيفي نشان ميها يافته

درصد داراي بيشترين درصد  68سال با  19-17گروه سني  .سال بود 2,45نحراف معيار ا
كارداني مشغول به  ةدانشجويان طرف پرسش پسر بودند و همگي در دور ةاواني بود. همفر

 47,6اقتصادي پايين و  ـدرصد از دانشجويان داراي پايگاه اجتماعي  49,5تحصيل بودند. 
اقتصادي باال بودند.  -درصد داراي پايگاه اجتماعي 2,9درصد داراي پايگاه متوسط و تنها 

اي بودند و  ي فني و حرفهها باال به آموزش ةويان داراي گرايش و عالقدرصد از دانشج 52,3
 مند بودند. هدرصد داراي گرايش ضعيف و غير عالق 6,8درصد داراي گرايش متوسط و  40,9

سال بود. اكثر پاسخگويان  7,94سال و با انحراف معيار  40,87ميانگين سني كارشناسان 
كار و ة ميانگين سابق ليسانس و باالتر بودند. فوق درصد 14,8درصد ليسانس و  85,2يعني 

 سال بود. 5,17سال و با انحراف معيار  13,1اي كارشناسان  فعاليت مرتبط با فني و حرفه
ي فني و ها دستيابي به شاخص جذب حداكثري جوانان به آموزش براي ،همچنين

 ةاالت پرسشنامؤسو  ها جذب حداكثري بر اساس گويه ةاي، شاخص ديدگاه در زمين حرفه
درصد در  38,29مده كه ديدگاه آدست  همذكور ساخته شد كه بر اين اساس سه سطح ب

 بندي شد. درصد در سطح ضعيف تقسيم 21,21در سطح متوسط و  40,5سطح خوب 
 يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر ياجتماع -يطبقه اقتصاد نيب اول: ةفرضي

 رابطه وجود دارد. يا و حرفه يفن
 يو جذب حداكثر ياجتماع -ياقتصاد ةطبق نينشان داد كه بب يآزمون همبستگ جينتا

درصد وجود دارد.  99در سطح  يدار يمعنمنفي ة رابط يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش
ي ها جذب حداكثري جوانان به آموزش ،اجتماعي باالتر باشد -اقتصادي ةچه طبق يعني هر

 نمايش داده شده است. 1ابد و بر عكس نتايج در جدول ي اي كاهش مي فني و حرفه
 

 اي ي فني و حرفهها اجتماعي و جذب حداكثري جوانان به آموزش –بين طبقه اقتصادي  ةرابط) 1( جدول 
متغير 
نوع مقياس متغير وابستهمقياس مستقل

آزمون
مقدار 
پيرسون

سطح 
داري معني

 ةطبق
 -ياقتصاد
 ياجتماع

ترتيبي
 يجذب حداكثر
 يها جوانان به آموزش

 يا و حرفه يفن
ترتيبي

كندال 
Cتائو 

464/0-
** 

000/0 

 درصد 01/0داري در سطح  معني**
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 يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يو نهاد يعوامل سازمان نيب: دوم ةيفرض
 رابطه وجود دارد. يا و حرفه

و  يو نهاد يامل سازمانعونتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين 
 95داري در سطح  مثبت و معني ةي رابطا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يجذب حداكثر

ي نهادي و سازماني در  افزايش و جذب حداكثري جوانان به ها درصد وجود دارد و حمايت
 نشان داده شده است. 2نتايج همبستگي در جدول  .ثر استؤي فني و حرفه اي مها آموزش

 

 يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يو نهاد يعوامل سازمان ةرابط )2( جدول
متغير 
نوع مقياس متغير وابستهمقياس مستقل

 آزمون
مقدار 
پيرسون

سطح 
داري معني

عوامل 
و  يسازمان
 ينهاد

 
اي فاصله

 يجذب حداكثر
 يها جوانان به آموزش

 يا و حرفه يفن
يبيترت

آزمون 
رمناسپي

*243/004/0 

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن
 

و  يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يعوامل اقتصادبين سوم:  ةيفرض
 رابطه وجود دارد. يا حرفه
ـ  رمنياسپ يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا جـذب  اقتصـادي و  عوامـل   نينشان داد كه ب

درصد 99در سطح  يدار يمثبت و معن ةابطر يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يحداكثر
و  يفنـ  يهـا  جوانـان بـه آمـوزش    يو جذب حداكثر شيدر افزا عوامل اقتصاديوجود دارد و 

 نشان داده شده است. 3در جدول  يهمبستگ جينتا .است ثرؤم يا حرفه
 

 يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثري عوامل اقتصادبين  ) رابطة3(جدول 
تغير م

نوع مقياس متغير وابستهمقياسمستقل
 آزمون

مقدار 
پيرسون

سطح 
داري معني

عوامل 
ياقتصاد

اي فاصله
جوانان يجذب حداكثر

و  يفن يها به آموزش
 يا حرفه

يبيترت
آزمون 
اسپيرمن

**   
178/0  

003/0 

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معندرصد          01/0داري در سطح  معني**
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 يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثر يعوامل عوامل اجتماعبين چهارم:  ةيفرض

 رابطه وجود دارد. يا و حرفه يفن
ـ  رمنياسپ يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا جـذب  اجتمـاعي و  عوامـل   نينشان داد كه ب

 جينتـا  .داردنـ وجـود   يدار يمعنـ  ةرابطـ  يا و حرفـه  يفنـ  يهـا  جوانان به آمـوزش  يحداكثر
 نشان داده شده است. 4جدول در  يهمبستگ

 

 يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يو جذب حداكثربين عوامل اجتماعي  ةرابط) 4(جدول 
متغير 
نوع مقياس متغير وابستهمقياسمستقل

 آزمون
مقدار 

پيرسون
سطح 

داري معني

عوامل 
اجتماعي

 
اي فاصله

جوانان يجذب حداكثر
و  يفن يها به آموزش

 يا حرفه
يبيترت

آزمون 
اسپيرمن

031/0 617/0 

 

جوانان به  يو جذب حداكثر يا و حرفه يفن يها آموزش ئةارا ةنحو نيبپنجم:  ةيفرض
 رابطه وجود دارد. يا و حرفه يفن يها آموزش
 يفن يها آموزشئة ارا ةنحو نينشان داد كه ب رمنياسپ يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا

در  يدار يمعن ةرابط يا و حرفه يفن يها ه آموزشجوانان ب يجذب حداكثري و ا و حرفه
تواند  اي با رويكرد جديد مي ي فني و حرفهها آموزش ئةارا ةدرصد وجود دارد و شيو 99سطح 

در  يهمبستگ جينتا اي موثر باشد. ي فني و حرفهها موزشآدر جذب حداكثري جوانان به 
 .نشان داده شده است 5جدول 

 جوانان يو جذب حداكثر يا و حرفه يفن يها آموزش ئةراا ةنحوبين  ةرابط) 5(جدول 
 يا و حرفه يفن يها به آموزش

نوع مقياس متغير وابستهمقياسمتغير مستقل
 آزمون

مقدار 
 پيرسون

سطح 
داري معني

 ئةارا ةنحو
يفن يها آموزش

 يا و حرفه
اي فاصله

 يجذب حداكثر
جوانان به 

و  يفن يها آموزش
 يا حرفه

يبيترت
آزمون 

سپيرمنا
**464 /0000/0 

 درصد 01/0داري در سطح  معني**
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جوانان به  يو جذب حداكثر يرسان و اطالع غاتيعامل تبل نيبششم:  ةيفرض
 رابطه وجود دارد. يا و حرفه يفن يها آموزش
و  غاتيعامل تبل نينشان داد كه ب رمنياسپ يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا
مثبت و  ةرابط يا و حرفه يفن يها ن به آموزشجوانا يجذب حداكثرو  يرسان اطالع

 .نشان داده شده است 6در جدول  يهمبستگ جينتا. درصد وجود دارد95در سطح  يدار يمعن
 

 جوانان به يو جذب حداكثر يرسان و اطالع غاتيعامل تبلبين  ةرابط) 6( جدول 
 يا و حرفه يفن يها آموزش

 نوعمقياس متغير وابستهمقياسمتغير مستقل
 آزمون

مقدار 
پيرسون

سطح 
داري معني

 غاتيعامل تبل
يرسان و اطالع

اي فاصله

 يجذب حداكثر
جوانان به 

و  يفن يها آموزش
 يا حرفه

يبيترت
آزمون 
اسپيرمن

* 238 /0049/0 

 درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن
 

و  يفن يها جوانان به آموزش يكسب و كار و جذب حداكثر يفضا نيبهفتم:  ةيفرض
 رابطه وجود دارد. يا فهحر

جذب و كسب و كار  يفضا نينشان داد كه بكندال تائو  يهمبستگ بيحاصل از ضر جينتا
درصد وجود  99در سطح  يدار يمعن ةرابط يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يحداكثر

 .نشان داده شده است 7در جدول  يهمبستگ جينتا دارد.
 

 يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يكار و جذب حداكثركسب و  يفضابين  ةرابط) 7(جدول 
متغير 
نوع مقياس متغير وابستهمقياس مستقل

آزمون
مقدار 

 پيرسون
سطح 

داري معني
 يفضا

كسب و 
 كار

ترتيبي
جوانان  يجذب حداكثر

و  يفن يها به آموزش
 يا حرفه

يبيترت
كندال 

 Cتائو 
**477/0000/0 

 صددر 01/0در سطح  يدار ي**معن
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 اي ي فني و حرفهها جذب حداكثري جوانان به آموزشعوامل موثر بر  يعامل ليتحل
و  يفن يها جوانان به آموزش يثر بر جذب حداكثرؤعوامل م بنديطبقه برايبخش،  نيا در

استفاده شده است، تا بر اساس  يعامل ليتحل كيعامل، از تكن يدر تعداد محدودي ا حرفه
 .شوند يدر قالب چند عامل محدود دسته بند هارياز متغ كيهر  ،يبار عامل زانيم

كه  دشاستفاده  KMO از آزمون ،يعامل ليتحل براي هامنظور مناسب بودن داده به البته
 هاداده نيموجود در ب هاييدست آمد و نشان داد كه همبستگ به 769/0مقدار آن برابر با 

درصد  كيآزمون بارتلت در سطح  ةجينت ن،ي. همچنهستندمناسب  يعامل ليتحل براي
نشان داده  8در جدول  جينتا نيداشت. ا دكيأت هابر مناسب بودن داده هك ديگرد دار يمعن

 .شده است
 

 و بارتلت KMOنتايج آزمون  )8(جدول 
KMO 769/0 

 آزمون بارتلت
 6825,120**  كاي اسكوير

 871 آزادي ةدرج
 000/0 داريسطح معني

 01/0ر سطح داري د** معني
 

عامل  8 تعداد م،يباالتر از ن ژهوي مقدار با هااول، با در نظر گرفتن عامل ةمرحل در
منظور  نداشتند، به يمناسب بتركي هادرون عامل هايريكه متغنيو با توجه به ا دشاستخراج 

كه حدود  دشاستفاده  ماكسواري چرخش از هادر درون عامل رهايمتعادل كردن تعداد متغ
 انسيدرصد وار 17,27و تنها كمتر  كننديم نييرا تب رهايكل متغ انسيوار رصدد 82,73

و  ينشد. مقدار بار عامل ييشناسا يعامل ليتحل قيبود كه از طر يمربوط به عوامل ماندهيباق
 نشان 9 جدول در هاعامل چرخش از بعد و قبل هاعامل از كيكل هر  انسيوار نييدرصد تب

 .است شده داده
كل  انسيدرصد از وار17,75درصد و پس از چرخش، 36,56اول، قبل از چرخش،  ملعا

 .شد يرسان و اطالع غاتيدر تبل هارتعامل م، عامل نيكرده است ا نييرا تب
كل  انسيدرصد از وار17,32درصد و پس از چرخش، 11,72دوم، قبل از چرخش، عامل

 يمال يبانيو پشت تيعامل، حما نيا ةددهن ليتشك هاي ريمتغبا توجه به كرده است.  نييرا تب
 .شد دهينام
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 نييكل را تب انسيدرصد از وار15,69و 8,88 بيسوم، قبل و بعد از چرخش به ترت عامل

 .شد دهيعامل بازار كار ناماين كرده است. 
 نييكل را تب انسيدرصد از وار 8,53و 7,39 بيچهارم، قبل و بعد از چرخش به ترت عامل

 يا و حرفه يفن يها آموزش ئةارا ةموجود در آن، نحو هاي ريبه نوع متغكرد. كه با توجه 
 شد.  دهينام

كل را  انسيدرصد از وار7,93درصد و پس از چرخش، 5,11پنجم، قبل از چرخش،  عامل
 .شدناميده  ديجد يبا تكنولوژ ياطالعات و همگام يعامل فناور نيكرده است. ا نييتب

كل را  انسيدرصد از وار5,84د و پس از چرخش، درص4,8ششم، قبل از چرخش،  عامل
 .شد دهينام يو روان يعامل، عوامل اجتماع نيكرده است. ا نييتب

 نييكل را تب انسيدرصد از وار5,39و 4,46 بيهفتم، قبل و بعد از چرخش به ترت عامل
 .شد دهيكسب و كار نام يعامل فضااين كرده است. 

كل را  انسيدرصد از وار 4,28و  3,81 بيتهشتم، قبل و بعد از چرخش به تر عامل
 دهينام يو دسترس يساخت ريموجود در آن، عوامل ز هاي ريكرد كه با توجه به نوع متغ نييتب

 نشان داده شده است. 9نتايج در جدول شد. 
 

 اي ي فني و حرفهها جذب حداكثري جوانان به آموزشثر بر ؤتحليل عاملي عوامل م )9(جدول 
 رخش با روش واريماكسقبل و بعد از چ

 هاي عامليچرخش مجموع مربعات بار هاي عامليمجموع مربعات بار

درصد تجمعيدرصد واريانسمقدار ويژهدرصد تجمعيدرصد واريانسمقدار ويژههاعامل
1 13,79 36,56 36,56 7,42 17,75 17,75 

2 6,08 11,72 48,28 7,13 17,32 35,07 

3 4,5 8,88 57,16 5,76 15,69 50,76 

4 3,63 7,39 64,55 3,78 8,53 59,29 

5 2,14 5,11 69,66 3,04 7,93 67,22 

6 1,98 4,8 74,46 2,12 5,84 73,06 

7 1,45 4,46 78,92 2,02 5,39 78,45 

8 1,11 3,81 82,73 1,35 4,28 82,73 
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 گيري بحث و نتيجه

جه جواني جمعيت بر شمار و در نتي 1375تا 1360هاي  بين سال رشد جمعيت كشور ما
سازان  ي انساني و آيندهها در اين بين جوانان به عنوان سرمايه .متقاضيان كار افزوده است

به رو  و مشكالت فراواني رو ها اشتغال با چالش ةكشور در شرايط اقتصادي كنوني در زمين
سب و كار ورود به فضاي ك برايي شغلي  ها هستند كه يكي از اين مشكالت كمبود مهارت

اي اثري پايدار بر  ي فني و حرفهها ي شغلي و آموزشها آموزش مهارت ئةارا ،بنابراين است.
سازمان آموزش  زيكشور ما نورود به بازار كار دارد در  برايسازي آنان  اشتغال جوانان و آماده

خور  در يها تالش رياخ انيسال يط .است يشغل يها آموزش مهارت يكه متول يا و حرفه يفن
انجام داده است و با  يا و حرفه يو فن يشغل يها آموزش مهارت يرا برا يا ستهيشاو 

كشور  وزامر طيبا توجه به شرا يده است. ولكرمختلف اقدام به جذب كارآموزان  يراهكارها
 گريخصوص جوانان فاقد مهارت د بهجذب كارآموزان  يروند فعل ة، اداماست يجوان ةكه جامع
كشور  يا و حرفه يو سازمان فن ستيجوانان ن يو عدم مهارت شغل يكاريبمعضل  يجوابگو

به جذب  ژهيشغل و يافراد برا تيدر كنار ترب يبا تحوالت اقتصاد جهان يهمگام براي يستيبا
ها  و ضمن فراهم كردن مهارت شديانديب زين يا و حرفه يفن يها به آموزش وانانج يحداكثر

درك،  ييپرورش دهد و توانا زيو منش افراد را ن تيشخص ،يو دانش الزم با آموزش عموم
امر  نيا ةالزم .كند تيگوناگون را در آنان تقو يها طيبا مح ياظهار وجود و سازگار ،يداور

و مشكالت موجود بر  يا و حرفه يفن يها به آموزش جوانان شيموجود گرا تيشناخت وضع
 يو عمل يعلم يراهكارها يهدف نيچنبه  دنيرس يبرا .آنان است يسر راه جذب و عالقمند

 .قرار گرفتو مطالعه  يمورد بررس يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يجذب حداكثر
 يو جذب حداكثر ياجتماع -ياقتصاد ةطبق نيبي حاصل از تحقيق نشان داد كه ها يافته

جود دارد. درصد و 99در سطح  يدار يمعنمنفي ة رابط يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش
ي ها جذب حداكثري جوانان به آموزش ،اجتماعي باالتر باشد -اقتصادي ةچه طبق يعني هر

جذب حداكثري جوانان به  برايريزي  در برنامه ،بر اين اساس .يابد اي كاهش مي فني و حرفه
و در اين ميان  كرداجتماعي و اقتصادي توجه ويژه  ةاي بايد به طبق ي فني و حرفهها آموزش

 .كردريزي  جذب جواناني كه از اقشار متوسط و پايين دست جامعه هستند تالش و برنامه در
جوانان به  يو جذب حداكثر يو نهاد يعوامل سازماننتايج نشان داد كه بين  ،همچنين

درصد وجود دارد و  95داري در سطح  مثبت و معني ةي رابطا و حرفه يفن يها آموزش
ي فني و ها ر افزايش و جذب حداكثري جوانان به آموزشي نهادي و سازماني دها حمايت

اي و اشتغال بايد  ي متولي آموزش فني و حرفهها سازمان ،بر اين اساس .ثر استؤاي م حرفه
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پشتيباني از جوانان اهميت  ةي آموزشي خويش به امر حمايت و نحوها و سياست ها در برنامه

جذب ي و ا و حرفه يفن يها آموزش ئةارا ةنحو نيبي تحقيق ها و اولويت دهند. بر اساس يافته
درصد وجود  99در سطح  يدار يمعن ةرابط يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يحداكثر

تواند در جذب حداكثري  اي با رويكرد جديد مي ي فني و حرفهها آموزشئة ارا ةدارد و شيو
اي همگام با  زش فني و حرفهثر باشد و سازمان آموؤاي م ي فني و حرفهها موزشآجوانان به 

جوابگوي به مطالبات و  برايي نوين نيز ها ي متعارف و كنوني بايستي به آموزشها آموزش
 نيب ،. همچنينكنداي جديد توجه  ي فني و حرفهها هارتمخواست جوانان نسبت به آموزش 

 ةرابط يا و حرفه يفن يها جوانان به آموزش يجذب حداكثرو  يرسان و اطالع غاتيعامل تبل
بر اساس نتايج حاصل از تحقيق سازمان  .درصد وجود دارد95در سطح  يدار يمعنمثبت و 

رساني همت گمارد  ي گوناگون به امر تبليغ و اطالعها اي بايد از مسيرها و كانال فني و حرفه
ثر در اين جهت ؤتواند گامي م  كه تبليغات تلويزيوني و اينترنتي و چاپ مجالت و نشريات مي

 .باشد
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 ي ها ثر در جذب حداكثري جوانان به آموزشؤبررسي عوامل م
 استان كردستاناي  حرفه فني و

 1مستوره ابراهيمي
 2وليد خالديان
 3جهانگير محمدي

 چكيده
ي فني ها موزشآفراگيري  برايپژوهش حاضر با هدف بررسي راهكارهاي جذب حداكثري كارآموزان 

 كاوش دقيق در . براي دستيابي به اين هدف پس ازاستان كردستان انجام شده است دراي  حرفه و
االت و فرضيات ؤاين حوزه اقدام به تدوين س ادبيات تحقيق و مرور نظرات انديشمندان مختلف در

توجه به مباني نظري تحقيق عملياتي شد و بر آن اساس  شده است، سپس متغيرهاي تحقيق با
و اعتماد پرسشنامه توسط چند نفر از صاحب  تحقيق تنظيم گرديد. پس از آنكه اعتبار ةپرسشنام
 .گيري انجام شد آماري تخمين زده شد و نمونه ةبا استفاده از واريانس حجم جامع ،ييد شدأنظران ت

اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي  جمع آوري گرديد. روش تحقيق در ها توزيع و سپس پرسشنامه
باتوجه به  .بودنداي  حرفه كارآموزان مراكز فني و ن ومربيان استان كردستا ةآماري كلي ةبود، جامع

 نفر برآورد گرديد. ابزار 345كارآموزان  نفر و 169كاركنان  ةتعداد نمون ،شده واريانس محاسبه
ال تستي بود كه براساس طيف پنج ؤس 40ساخته بود كه شامل گيري اين پرسشنامه محقق اندازه
ضريب الفباي  ةتنظيمي باتوجه به محاسب ةاعتماد پرسشنامقابليت  .اي ليكرت تهيه شده است درجه

نتايج نشان  ها تحليل داده تجزيه و پس ازده است. ش % براي مربيان و كارآموزان برآورد85كرونباخ 
نياز بازاركار،  ي مورد درخواست باها ريزي براي برگزاري كالس داد كه بين مجاني بودن آموزش، برنامه

ي ها رساني فرصت آموزش، اطالع ار، پركردن اوقات فراغت، بهبود مستمر فرآيندبازارك سنجي از نياز
مين أت ةبيم زايي و مالي دولت، استفاده از اشتغال ي قانوني وها ، حمايتها شغلي توسط رسانه

باجذب جوانان به اي  حرفه ي فني وها ديدگان و نگرش مثبت جامعه به آموزش اجتماعي آموزش
 رابطه وجود دارد.اي  رفهح ي فني وها آموزش

 
 زايي. اي، جذب جوانان، نظام آموزشي، اشتغال حرفه ي فني وها آموزش :كليدي واژگان
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 مقدمه
اي) تقسيم  حرفه (فني و بخش (نظري) و متوسطه به دو ةدور دنيا در اغلب نظام آموزش در

 فني و  يها آموزش براي ورود به دانشگاه، و آموزان را ي نظري دانشها شود. آموزش مي
اي با انتقال مهارت  حرفه سازد. آموزش فني و آماده مي كار براي ورود به بازار را اي افراد حرفه

براي  را ها كار و برابري فرصت حال تغيير بازار شايستگي موردنياز پاسخگويي به نيازهاي در و
ضايعات و  يري ازگ طور چشم سازد و به ميغيردولتي فراهم  ي دولتي وها بخش افراد در ةهم

 .كند ميبازار جهاني را ايجاد  قدرت رقابت در كاهد و ميي توليد ها هزينه
ي ها كيد سازمانأييد و تأپايدار مورد ت ةعنوان يكي از اركان توسع آموزش به اين نوع از

المللي   بين ة(برنام المللي كار) و يونيوك (سازمان بين آي ال او المللي مانند يونسكو و بين
 ) قرار اي حرفه وزش فني ومآ ةزمين فرهنگي سازمان ملل متحد در علمي و ، ازمان آموزشيس

 گرفته است.
عمـل   ةهـاي كشـور مـا جامـ     تواند به آرمـان  ي كه مييها ثرترين راهؤترين و م يكي از مهم

هـاي   بپوشاند، آموزش و بهسازي منابع انساني است، زيرا منابع انساني بعـد از كسـب آمـوزش   
بلندمـدت خـود را    مدت و مدت، ميان هاي كوتاه تواند هدف يابد و با اين رشد مي رشد ميالزم 

شده خواهد توانست ابزارهـاي الزم بـراي    آگاهي كسب و سپس با استفاده از علم وكند معين 
هـم همكـاري    هـا  مشروط به اينكه محيط كاري سازمان ،نيل به اهداف را با دست خود بسازد

 اختيار آنان قراردهند.  امكانات الزم را در منابع و نجام داده والزم را با آنها ا
حدي  تكنولوژي به تحوالت علمي و ،دنياي امروزي به نظر برخي از كارشناسان آموزش در

ايـن افـزايش    يابد و برابر افزايش مي سال يك بار دو 2رود كه دانش بشري هر سريع پيش مي
ي هـا  منابع انساني ما باشـركت در دوره  ،دهد. بنابراين يچيز را مورد تغيير و تحول قرار م همه

 ةارائـ  ي صـحيح انجـام كـار و   هـا  تكنولـوژي و روش  علـم و  ي نوين درها ، با پيشرفت آموزشي
ي خصوصـي  هـا  ي دولتي، صنعتي، بازرگاني و همچنين شركتها سازمان خدمات به جامعه در

ي خـاص  هـا  تكنيـك  مهـارت، ابـزار و   وآشنايي كامل پيدا كرده و بداند كه استفاده از دانـش  
. امروزه كند يتواند آنان را در حل مسئله و مشكالت جاري جامعه راهنماي طور مشترك مي به

بخـش از    تـوان منـابع انسـاني را كـه در هـر      ده كه نميشتخصصي هم به حدي متنوع  ةجنب
ميـزان   بلكـه هرچـه   كننـد،  ، تحصيالت و تجربه كه باشـند بـه خـودي خـود رهنمـود      دانش

اي بـراي آنهـا    حرفـه  ي فنـي و هـا  رود، لزوم كسب آموزش مسئوليت آنان در جامعه باالتر مي
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هـاي   جهـت رسـيدن بـه آرمـان     را در رفع تنگناهـاي جامعـه مـا    تا بتوانند باشود  تر مي واضح

 كنند.بلندمان ياري 
كار است  المللي كند، بازارهاي ملي و بين پيش مشخص مي آنچه اقتصاد جهاني را بيش از

ماننـد يـك    اي كشـور  حرفـه  نظام آموزش فنـي و  پيش است و معموالً تر از كه هرروز متفاوت
شود. ولي اغلب ايفـاي ايـن مسـئوليت بـه      قلمداد مي سازي افراد براي كار نهاد، مسئول آماده

شـده   خـاص محـدود   كـار  كهاي ابتدايي براي انجام يـ  موزي مهارتآفكرانه به كار كوته ةنحو
ي هـا  مشاغل مختلف فقـط ايـن مهـارت    در براي كاركه شد  گذشته چنين تصور مي راست. د

كـارآموزي، اهميـت بسـيار     است. اما اين برداشت محـدود از  نياز اصطالح (كاركردي) مورد به
ناديده  ديگران را شناسي و قدرت همكاري با قبيل وقت نگرش فرد نسبت به كار، از ةزياد شيو

فـرد   ةجانبـ  آمـوزش همـه   در اين نوع برداشت، آموزش براي كار، از ،گيرد. به عبارت ديگر مي
 برد. جامع را از ياد مي يك فرايند تكاملي و در ها مهارت ةشود و يادگيري نهفت مجزا مي

ي هـا  يافته و درحال توسعه، هردو نگران بـاال بـودن نـرخ    كشورهاي توسعه ،حال حاضر در
يك ابزار قدرتمند بـراي رفـع بيكـاري     اي را رفهچنين شرايطي، آموزش ح بيكاري هستند. در

 اي، آمــوزش حرفــه ةتــرين مســئل انــد. بــا ايــن وجــود، ايــن نكتــه كــه بــزرگ  قلمــداد كــرده
ي مدرن اسـت، بـيش   ها تكنولوژي كارگيري آنان در هافراد براي ب ي مناسب درها ايجادآمادگي

 پيش آشكار شده است. از
كنفـرانس سـئول    و 1989سـال   لـي پـاريس در  المل در كنفرانس بين ،به گزارش يونسكو

اي  حرفه تربيت فني و كليد آن آموزش و توسعه است و انسان محور، پايدار ةتوسع در ،1999
انسـاني،   ةاي موجـب افـزايش سـرماي    حرفـه  ي فني وها آموزش ةتوسع ،است. به عبارت ديگر

اقتصـادي،   پايـدار  ةمالي شده است و اين افزايش سـرمايه موجـب توسـع    اجتماعي فيزيكي و
ي هـا  آموزش ةموجب توسع پايدار نيز مجدداً ةاجتماعي شده است و توسع سياسي، فرهنگي و

 شود. اي مي حرفه فني و
ي هـا  تواند اثر تكنولوژي را در جهان امروز انكار كند. در حقيقت، پيشرفت هيچ ملتي نمي

اساسي تمدن كنـوني را  ي اخير، خطوط ها ي فني و صنعتي در دههها رشته ةپر شتاب در هم
تكنولوژي به درستي و در جهت رفاه انسان، نـه انهـدام    تعيين كرده است. اگر قرار باشد كه از

اي نيـز   ها، در آموزش فني و حرفه او، حداكثر بهره را ببريم، الزم است پا به پاي اين دگرگوني
ـ اي بـه بها  هايي دست يابيم. خوار شمردن آموزش فني و حرفـه  به پيشرفت اينكـه مـاهيتي    ةن

هـايي اسـت    هاي زندگي نوين و روي گرداندن از مجـال  ستيز با واقعيت ،مايه دارد، در واقع فرو
اي  آموزش فنـي و حرفـه   ةبار يونسكو در ةآيد. توصي كه براي بهتر كردن اين زندگي پيش مي
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به اين  جانبه باشد و اي بايد بخش مكمل نظام آموزشي همه حرفه اين است كه: آموزش فني و

  ).1973ليف يونسكو، أسبب بايد به محتواي فرهنگي آن توجه كافي بشود (ت

 اي حرفه ي نظام آموزشي فني وها ويژگي
امروزه تربيـت نيـروي انسـاني مـاهر و متخصـص و كارآمـد از عوامـل كليـدي و انكارناپـذير          

ي گـذار  د و هـر نـوع سـرمايه   شـو  در توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي هـر كشـور محسـوب مـي      
گـذاري در بخــش   ريـزي و ســرمايه  هــاي مختلـف اقتصــادي نيازمنـد برنامــه   كـالن در بخـش  

 .استمنابع اين نيرو  ةنيروي انساني و توسع
 اي كشور وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر سازمان آموزش فني و حرفه 

متولي و مجري  عنوان هاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ب ةپنجم توسع ةاساس قانون برنام
هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و فرهنگ و  مدت در بخش اي كوتاه هاي فني و حرفه آموزش

 .استهنر 
با  استهاي مهارتي  آموزش ةاين سازمان كه فراگيرترين دستگاه آموزشي كشور در زمين 

مند به  هي الزم براي تعليم و تربيت جوانان و نوجوانان مستعد و عالقها ايجاد زمينه
آموزي، بازآموزي، ارتقاء مهارت شغلي در سطوح مختلف مهارتي، تربيت مديران و  حرفه

 ةاي ويژ سرپرستان، تربيت مربيان متخصص و ورزيده از طريق ايجاد مراكز فني و حرفه
ي ويژه، مركز تربيت مربي، ها برادران و خواهران، مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصص

ي ها . به موازات برنامهكند يز آموزش ضمن خدمت فعاليت ميمراكز جوار كارگاهي و ن
هاي پژوهشي، عمراني و  ها، فعاليت چه بهتر آموزش آموزشي سازمان و در جهت اجراي هر

 پذيرد. منابع انساني صورت مي ةتجهيز و توسع
مقاطع آموزش رسمي، تعدادي از  يك از هر كنيد، در نمودار پايين مالحظه مي چنانكه در

اين  شوند. در ، راهي جامعه مي كار يابي به مراحل بعدي آموزش، براي اشتغال به اد بدون راهافر
جامعه مستلزم آموزش رسمي است و مشاغل سطح باالي  هرگونه اشتغال در مرحله، تقريباً

اغلب كشورها، نظام  كند. امروزه، در تري را طلب مي ي تخصصي عاليها اجتماعي آموزش
پيچيدگي آن با  ةشوند و درج پيچيده محسوب مي يك سازمان بزرگ وعنوان  آموزش به

هرچه جامعه  ،فني بستگي دارد. به عبارتي ميزان پيشرفت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و
 دشوارتر بر تر و پيچيده تر و آن، نقش مهم تر باشد؛ به همان اندازه آموزش رسمي در پيشرفته

 است.   تر آن افزون ةمجموع زير تعداد افراد تر و متنوع تر و هاي آن گسترده عهده داشته، سازمان
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 جوامع كنوني ي نظام آموزشي درها ويژگي نمودار )1( شكل

 
 اي در ايران حرفه ي فني وها آموزش

اي در ايران با ايجاد دارالفنون آغاز شد. در اين مدرسـه كـه    هاي رسمي و فني و حرفه آموزش
ي اداري، علمـي، فنـي و   هـا  تربيت نيروي انساني الزم در زمينه منظور ه.ق) به(1238در سال 
 ةهاي عملي. در زمينـ  هاي نظري داشتند و هم درس شاگردان هم درس ،سيس شدأپزشكي ت

كمال شروع به  ايران و ةه.ق) اولين هنرستان فني با نام مدرس(1286آموزش صنعت در سال 
كشـاورزي در سـال    ةشـد. در زمينـ   به هنرسـتان صـنعتي تبـديل    1303كار كرد و در سال 

فالحـت در   ةجاي آن مدرس هه.ق) دبستان برزگر شروع به كار كرد كه پس از انحالل ب(1297
 ةصـنايع مسـتظرف   ةه.ق) مدرس( 1298آموزش خدمات در سال  ةدر زمين .دسيس شأتهران ت

ب بـا تصـوي   1349سـيس شـد. در سـال    أي هنري تها الملك در رشته تهران به رياست كمال
آموزي، آموزش در صنعت به صندوق كارآموزي واگذار شد. پس از پيـروزي انقـالب    قانون كار
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هاي  اسالمي به لحاظ اهميت يافتن استقالل و خودكفايي كشور و سامان بخشيدن به آموزش

همـين منظـور شـوراي عـالي همـاهنگي       اي مورد توجه خاص قـرار گرفـت و بـه    فني و حرفه
هـاي   ي كشور براي سازمان بخشيدن به تشكيالت و پوشش دستگاها ي فني و حرفهها آموزش
 . تشكيل شد 1359ها در سال  عنوان مجري اين نوع آموزش هب متعدد،

ي هـا  تواند اثر تكنولوژي را در جهان امروز انكار كند. در حقيقت، پيشرفت هيچ ملتي نمي
ساسي تمدن كنـوني را  ي اخير، خطوط اها ي فني و صنعتي در دههها رشته ةپر شتاب در هم

درستي و در جهت رفاه انسان، نـه انهـدام    تكنولوژي به تعيين كرده است. اگر قرار باشد كه از
اي نيـز   ها، در آموزش فني و حرفه او، حداكثر بهره را ببريم، الزم است پا به پاي اين دگرگوني

ـ   هايي دست يابيم. خوار شمردن آموزش فني و حرفـه  به پيشرفت اينكـه مـاهيتي    ةاي بـه بهان
هايي است كه  هاي زندگي نوين و روي گرداندن از مجال مايه دارد، در واقع ستيز با واقعيت فرو

اي ايـن   آموزش فني و حرفه ةبار يونسكو در ةآيد. توصي براي بهتر كردن اين زندگي پيش مي
ـ    اي بايد بخش مكمل نظام آموزشي همه حرفه است كه: آموزش فني و ه ايـن  جانبـه باشـد و ب

  ).1973ليف يونسكو، أسبب بايد به محتواي فرهنگي آن توجه كافي بشود (ت

 بيان مسئله
اي دركشـور   حرفـه  ي فنـي و هـا  رابطـه بـا آمـوزش    اكنون يكي ازمسائل مـورد بررسـي در   هم

اي اسـت  كـه    ي فنـي و حرفـه  هـا  ما عالقمنـدي پـايين افـراد جامعـه بـه يـادگيري آمـوزش       
ــن خــود ناشــي از عوامــل مت  ــددي ازاي ــين آمــوزش  ع ــه، عــدم تطــابق ب ــا جمل ــي وه  ي فن

جمعــي،  ةرســاني كــم توســط رســان رســاني دقيــق، اطــالع اشــتغال، عــدم اطــالع اي و حرفــه
دولـت، نگـرش جامعـه و     ثرؤ، عـدم حمايـت مـ   هـا  كيفـي آمـوزش   پايين بودن سطح كمـي و 

 افـراد  ةگونـه موانـع  باعـث پـايين آمـدن سـطح عالقـ        ايـن  وجـود است. اين قبيل  مسائلي از
 . استاي  حرفه ي فني وها به آموزش

 اي رســالت تربيــت نيــروي انســاني مــاهر و حرفــه ي فنــي وهــا آنجــايي كــه آمــوزش از
 عهـده دارد و  ي مختلـف اقتصـادي، توليـدي و صـنعتي جامعـه را بـر      هـا  كارآمد براي بخـش 

عنــوان يكــي از اهــداف  كشــور بــه اقتصــاد ضــرورت دســتيابي بــه اســتقالل و خودكفــايي در
 ةكــه خــود حساســيت رابطــ اســتمهــم، مســتلزم تربيــت ايــن نيــروي مــاهر و متخصــص  

ــوزش ــا آم ــي وه ــه ي فن ــر  حرف ــاي شــغلي ه ــا نيازه ــاني ارزش   اي ب ــع مب ــه  و در واق جامع
ــن ارزش   ــتن اي ــه داش ــگ نگ ــا هماهن ــدود ه ــي  را  تاح ــن م ــادي روش ــابراين  زي ــازد. بن  ،س

ــوب از مناســب و ةاســتفاد ــات و مطل ــوژي  امكان ــابع تكنول ــرادي من ــه از اســت توســط اف ك
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ايـن   ي كـافي در هـا  اي الزم برخـوردار بـوده و مهـارت و قابليـت     ي فنـي و حرفـه  هـا  آموزش

 عرصه را كسب كرده باشد.
آموختگـان سـطوح    ي بسـياري از دانـش  هـا  دهـد كـه گـروه    نشـان مـي   هـا  نتايج بررسـي 

در مــواردي  عـالي از مهــارت و كـارآئي الزم بــراي جـذب در بــازار كـار برخــوردار نيسـتند و     
الزم در دســترس آنهــا گذاشــته شــود، قــادر بــه كــار آفرينــي و حتــي   ةحتــي اگــر ســرماي

ي آنهــا، ارتبــاط زيــادي بــا هــا زيــرا در اغلــب مــوارد آمــوزش ،اشــتغالي نخواهنــد بــود خــود
بيكــاران را  ةاساســي و جالــب اينكــه بخــش عمــد ةكــار نــدارد. نكتــ نيازهــاي مهــارتي بــازار

الطبــع جــوان و داراي توانمنــدي  دهنــد و بــه لي تشــكيل مــيآموختگــان آمــوزش عــا دانــش
 هـا  . پـس نيـاز مبـرم اسـت كـه افـراد جامعـه در جهـت فراگيـري ايـن آمـوزش           هستندكار 

 اهتمام ورزند.
، مهــارت و قـدرت درك افــراد و   ي دانـش هــا هـا، افــزايش توانـايي   هـدف از ايـن آمــوزش  

نجــايي كــه موضــوع بيكــاري وظــايف شــغلي اســت. از آ ةتــر كــار در محــدود انجــام مطلــوب
هاي در حــال توســعه بــا كشــورتــرين مســائل و مشــكالت جهــان اســت و در  يكــي از مهــم

ــهم        ــي س ــي و سياس ــاعي، فرهنگ ــادي، اجتم ــاختارهاي اقتص ــوازن س ــدم ت ــه ع ــه ب توج
ــر توســعه دا ــل بيكــاري در  بيشــتري را ب ــه اينكــه يكــي از دالي ــا توجــه ب مــا  كشــوررد و ب

رود  ، انتظــار مــياســتهــاي مــورد نيــاز بــازار كــار از ســوي جوينــدگان كــار  فقــدان مهــارت
ـ   آمـوزش فنـي و حرفــه   سـازمان  هــاي مهـارتي بتوانـد نقـش بســزايي در     آمـوزش  ةاي بـا ارائ

ــد.     ــا كن ــاري ايف ــزان بيك ــاهش مي ــوزش  ك ــرا آم ــه   زي ــي و حرف ــاي فن ــبب   ه ــه س اي ب
ي بـازار كـار و اوضـاع اقتصـادي نقـش بسـزايي       هـا  ت گرفتـه از خصيصـه  ئپذيري نشـ  انعطاف

 .  در اشتغال دارد
هاي عمومي بازار كار را  هاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارت ها هم مهارت اين آموزش

سازد و همچنين براي شاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش كارايي  فراهم مي
ها  وزشبه اين نوع آمبنابراين، كند.  روز شدن و تكميل مهارت را فراهم مي شوند امكان به مي
عنوان ابزاري براي مقابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در  به

ها، نوعي پرورش  اين آموزش ةخصيص ،شود. در واقع ميتوجه باشد،  اقتصاد جهاني مي
است، به اين معني كه افراد پس از كسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر  "كارآفرين"

دست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد  هاي شغلي مناسبي را به تخواهند بود كه فرص
 ،از طرف ديگر در حال تغيير است و به روز سطح عملي كشور روز كه. اما باتوجه به اينكنند

پس ، كند ي مختلف صنعت كشاورزي و خدمات نيز پيشرفت ميها با توجه به رشد علم بخش
روز بوده و توانايي باالي در انجام  اطالعات علمي به نياز به افرادي است كه داراي طبعاً

شده  با توجه به ابعاد مطرح ،ي عملي با توجه به نياز جامعه، داشته باشند. بنابراينها فعاليت
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ملي باعث جذب جوانان به فراگيري اكه چه عو رسد نظر مي ال ضروري بهؤباال طرح اين س در

اجتماعي، فرهنگي  ي اقتصادي وها توجه به ويژگيشود و با  اي مي حرفه ي فني وها آموزش
جذب افراد به  راهكارهاي بهبود و ها است، برنامه مختلف كشور كه از تنوع خاصي برخوردار

 اي در هر منطقه يا استان چگونه بايد باشد.  حرفه ي فني وها آموزش

 االت تحقيقؤس
اي  حرفه ي فني وها زشفراگيري آمو برايثر بر جذب كارآموزان ؤعوامل م ال كلي:ؤس

 چيست؟
  :االت فرعيؤس

 ثر است؟ؤاي در ايجاد شغل براي جوانان م ي فني و حرفهها آيا افزايش حجم آموزش -
كاري براي افزايش شانس يافتن كار مناسب باعث ورود جوانان به  ةعنوان رزوم به -

 شود؟  ي فني و حرفه اي ميها آموزش
 ثر است؟ؤاي م ي فني و حرفهها به آموزشدر جذب جوانان  ها آيا تشويق خانواده -
ثر ؤاي در جذب مخاطبان م رساني و تبليغات سازمان آموزش فني و حرفه آيا اطالع -

 است؟
اي و تنوع آن در جذب  موزش فني و حرفهآاي سازمان  ي مهارتي و حرفهها آيا آموزش -

 ثر است؟ؤكارآموز و امكان اشتغال و ارتقاء شغلي آنها م
اي باعث افزايش ورود  تجهيزات پيشرفته در آموزش فني و حرفهمكانات و آيا ا -

 شود؟ كارآموزان به آموزش حرفه و مهارت مي
 ثر است؟ؤاي در جذب كارآموزان م آيا عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه -
اي و تنوع آن در جذب  موزش فني و حرفهآاي سازمان  ي مهارتي و حرفهها آيا آموزش -

 ثر است؟ؤال و ارتقاء شغلي آنها مكارآموز و امكان اشتغ

 شناسي تحقيق روش
 مطالعـات توصـيفي بـر    باشـد. در  نوع پيمايشي مـي  اين پژوهش، توصيفي از روش تحقيق در

مدون   هدف توصيف منظم و ،معلولي است شان كشف روابط علت و خالف مطالعاتي كه هدف
آنجـايي كـه بـه     باشد. اين تحقيـق از  نچه هست) ميآعيني ( صورت واقعي و هموقعيتي ويژه ب

آنجـايي كـه بـه     از قلمرو تحقيقـات توصـيفي قـرار دارد و    در ،پردازد بررسي وضع موجود مي
اي استان كردستان در خصوص عوامل  حرفه كاركنان مراكز فني و بررسي نظرات كارآموزان و

نـوع پيمايشـي    از تحقيـق  ،پردازد اي مي حرفه ي فني وها موزان به آموزشآثر در جذب كارؤم
 است.
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 آماري ةجامع
اي استان  حرفه كارآموزان مراكز فني و كاركنان و ةاين پژوهش شامل كلي آماري در ةجامع

 باشد. كردستان مي

 تعيين حجم نمونه
 ةثر واقـع شـود. هزينـ   ؤتحقيق م مورد استفاده در ةنمون ةانداز عوامل متعددي ممكن است در

تعيـين حجـم    در ثرؤجمله عومل مـ  ... از ت تحليل عاملي وزمان اجرايي طرح، دق طرح، مدت
 نمونه است.

مقـدماتي   ةمطالعـ  با توجه به دسترس نبودن واريانس صفت مورد مطالعه، بـا اسـتفاده از  
ده شـ  نفر برآورد 345نفر و كارآموزان  169كاركنان  ةواريانس برآورد شد و سپس تعداد نمون

ـ   توزيع ةپرسشنام 169است كه از    نامةپرسشـ  345 پرسشـنامه و از  130ين كاركنـان شـده ب
 پرسشنامه برگشت داده شد. 300 شده بين كارآموزان توزيع
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 N = آمار ةجامع
T95= سطح اطمينان% 
Dدقت احتمالي = 
S2  پيش برآورد واريانس = 

 كاركنان ةتعداد نمون

 كارآموزان ةنمون تعداد

 گيري ابزار اندازه
 ال برؤس 40پژوهش شامل ةباشد. پرسشنام اين پژوهش پرسشنامه مي گيري در اندازه ابزار

 بوده است. 1اي ليكرت اساس طيف چهار درجه

                                                                                                                
1. Licert 
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 پرسشنامه 1روايي
زمـاني ديگـر    افـراد مشـابه در   گيـري در  اسـاس آن ابـزار انـدازه    روايي درجـه اسـت كـه بـر    

 يك باشد. تا ارزش ضريب روايي ممكن است از صفر .دهد دست مي نتايج مشابه را به
گيــري ضــريب كرونبــاخ اســتفاده  انــدازه بــراي بــرآورد روايــي از ابــزار ،ايــن پــژوهش در

ده اسـت  شـ بـرآورد   85/0كـارآموزان   كاركنـان و  ةشده است. ايـن ضـريب بـراي پرسشـنام    
 گيري است.  اندازه كه حاكي از اعتبار باالي ابزار

  ها تحليل داده وتجزيه 
 سطح آمار استنباطي استفاده شده است، در از آمار توصيفي و ها تحليل داده براي تجزيه و

چون جنسيت، گروه سني، مدرك تحصيلي   يحسب متغيرهاي توصيفي توزيع افراد نمونه بر
ن مستقل، آزمو tمتغيره، آزمون تك tي ها و... آمده است و در بخش آمار استنباطي از آزمون

بررسي نرمال بودن توزيع  براياستفاده شده است.  Tukyآزمون  راهه و تحليل واريانس يك
آزمون لوين  از ها سنجش همگني واريانس براي و -اسميرنوف -ازآزمون كا لموگروف ها داده

  استفاده شده است.

 آمار توصيفي
 آمارتوصيفي كارآموزان

 حسب جنسيت ) توزيع كارآموزان بر1جدول(
درصد خالص درصد فراوانيجنسيت

 7/57 3/57 172 مرد
 3/42 42 126 زن
بي 
 جواب

2 7/0 - 

 100 100 300 جمع
 

كارآموزان زن  درصد 3/42كارآموزان مرد و درصد  7/57دهد كه نتايج جدول نشان مي
 اند.  بوده

                                                                                                                
1. Validity 
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 ) توزيع كارآموزان برحسب  گروه سني2( جدول

 خالص درصد درصد فراواني سن
19-17  136 3 /45 1/46  
22-20  99 33 6 /33 
25-23  40 3/13    6 /13 
 6/ 8  7/6 20به باال 26
 - 1/ 7 5 جواب بي

 100 100 300 جمع
 

 6/33سال،  17-19درصد كارآموزان درگروه سني  1/46دهد  ي جدول نشان ميها يافته
 درصد در 8/6،  سال 23-25گروه سني  درصد در 6/13سال،  20-22 گروه سني درصد در

 به باال قرار دارند.  26گروه سني 
 

 حسب  مدرك تحصيلي ) توزيع كارآموزان بر3( جدول
درصدخالص درصد فراواني مدرك تحصيلي

 7/41 7/41 125 ديپلم زير
 7/37 7/37 113 ديپلم

 15 15 45 كارداني
 5/ 3 5/ 3 16 كارشناسي

 3/0 3/0 1 ارشد كارشناسي
 - - - جواب بي
 100 100 300 معج

 

 15درصد ديپلم،  7/37درصد كارآموزان زير ديپلم،  7/41 ،ي جدولها اساس يافته بر
درصد مدرك 0 /3 درصد مدرك كارشناسي و 3/5 ديپلم و درصد داراي مدرك فوق

 ارشد دارند.  كارشناسي
 ) توزيع كاركنان برحسب جنسيت4( جدول

 درصد خالص درصد فراواني جنسيت
 9/65 4/65 85 مرد
 1/34 8/33 44 زن

 - 8/0 1 جواب بي
 100 100 130 جمع
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 درصد كاركنان زن هستند. 1/34 و درصد كاركنان مرد 9/65نتايج جدول نشان داد 

 

 ) توزيع كاركنان برحسب گروه سني4( جدول
 درصدخالص درصد فراواني سن

25-15 4 1/3 1/3 
35-25 79 8/60 2/61 
45-35 41 5/31 8/31 

45+   5 8/3 9/3 
 - 8/0 1 جواب بي

 100 100 100 جمع
 

 درصد 2/61سال،  15-25 گروه سني درصد كاركنان در 1/3ي جدول ها اساس يافته بر
گروه سني  درصد در 9/3 سال و 35-45گروه سني  درصد در 8/31 ، 25-35گروه سني  در
 سال به باال قراردارند. 45

 

 ك تحصيلي) توزيع كاركنان برحسب  مدر5جدول(
 درصدخالص درصد فراواني مدرك تحصيلي

 2/13 1/13 17 ديپلم
 5/29 2/29 38 كارداني

 2/51 8/50 66 كارشناسي
 2/6 2/6 8 كارشناسي ارشد

 - - 1 جواب بي
 100 100 130 جمع

 

درصد  5/29درصد كاركنان داراي مدرك ديپلم،  2/13دهد  ي جدول نشان ميها يافته
 مدرك ارشد هستند. 2/6درصد مدرك كارشناسي،  2/51ديپلم،  مدرك فوق

 خدمت ةحسب سابق ) توزيع كاركنان بر6جدول(
 درصد خالص درصد فراواني گروه سني

 8/31 5/31 41 سال 5 از كمتر
 2/37 9/36 48 سال 10-5
 24 8/23 31 سال 15-10
 7 9/6 9 سال به باال 15

 100 8/0 1 بي جواب
  100 130 جمع
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 5 از اي استان كردستان كمتر حرفه درصد مربيان فني و 8/31 ي جدولها يافته اساس بر

-10درصد بين  24خدمت دارند،  ةسال سابق 10-5نان بين آدرصد  2/37سال سابقه دارند، 
 سال سابقه دارند. 15درصد مربيان باالي  7 سال سابقه دارند و 15

 استنباطي كارآموزان آمار
 جذب كارآموزان ثر درؤي عوامل مها لفهؤن مميانگي ةمقايس )7( جدول
 نظر كارآموزان اي از حرفه ي فني وها فراگيري آموزش براي 

 t خطاي معيار انحراف معيار ميانگين ها لفهؤم

 64/29 0/223 3/87 38/14 ايي فني و حرفهها تنوع رشته
 77/11 0/208 3/61 06/16 عملكرد سازمان
 70/68 0/287 4/98 20/31 آموزش رايگان
 52/28 0/147 2/56 7/74 كميت و كيفيت

 66/30 0/261 4/53 17/37 نقش جامعه
 

 ثر ؤخصوص عوامل م زن در نظرات كارآموزان مرد و ةمقايس )8( جدول
 اي حرفه ي فني وها فراگيري آموزش برايجذب كارآموزان  در

 ها لفهؤم
 زن مرد

t sig 
معيارانحراف ميانگينانحراف معيارميانگين

3/740/000 3/60 3/42 15/083/92ايي فني و حرفهها تنوع رشته
2/220/02 15/513/70 13/443/45 عملكرد سازمان
2/720/007 16/554/34 17/994/59 آموزش رايگان
2/660/008 19/444/53 20/975/17 كميت و كيفيت

1/900/05 2/39 7/41 2/66 7/98 نقش جامعه
 

 ي فني وها كيفيت آموزش خصوص كميت و شده در مشاهده tي جدول ها اساس يافته بر
تجهيزات  امكانات و ، ي قبليها ديده آموزش رابطه با موفق سازمان در ةتجرب اي و حرفه

سازمان، نقش مثبت جامعه، آموزش رايگان سازمان،  ي مختلف درها پيشرفته، تنوع رشته
زن تفاوت وجود  موزان مرد وآبين نظرات كار ،بنابراين است. بوده معنادار ≥05/0pسطح 
 دارد. 
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 جذب كارآموزان  ثر درؤي  عوامل مها لفهؤميانگين م ةمقايس )9( جدول
 كاركنان نظر اي از حرفه ي فني وها آموزش فراگيري براي

 t خطاي معيارانحراف معيار ميانگين ها لفهؤم
ي فني و ها تنوع رشته

 ايحرفه
85/14 51/3 30/0 90/31 

 84/38 37/0 21/4 36/19 عملكرد سازمان
 76/31 40/0 58/4 78/17 آموزش رايگان
 19/37 45/0 13/5 75/21 كميت و كيفيت

 95/13 24/0 76/2 38/8 نقش جامعه
 

 
 ثر ؤمرد درخصوص عوامل م نظرات كاركنان زن و ةمقايس )10( جدول
 اي حرفه فني و يها فراگيري آموزش برايجذب كارآموزان  در

 
 ثرؤعوامل م

 زن مرد
t sig ميانگين

انحراف 
 معيار

ميانگين
انحراف 

 معيار
ي فني ها تنوع رشته

 ايو حرفه
02/15 48/3 43/14 59/3 90/0 93/0

002/049/0 34/4 30/19 08/4 29/19 عملكرد سازمان
17/0 91/0 12/4 27/17 83/4 06/18 آموزش رايگان
55/0 89/0 92/4 14/21 22/5 99/21 كميت و كيفيت

03/0 31/1 23/2 93/7 001/3 60/8 نقش جامعه
 

 
موزان به آجذب كار ثير آن برأت مورد نقش جامعه و ي جدول درها اساس يافته بر

 يعني جامعه و ،دار شده پس معني ،است ≥05/0pاي به علت اينكه  حرفه ي فني وها آموزش
نظر كاركنان باعث جذب جوانان به  از ها يغات تشويق خانوادهتبل رساني و اطالع ملي و ةرسان

 شود. حرفه اي مي ي فني وها آموزش
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فراگيري  برايجذب كارآمو زان  در ثرؤنظرات كاركنان درخصوص عوامل م ةمقايس )11(جدول 

 اي برحسب مدرك تحصيلي حرفه ي فني وها آموزش

 
 ها لفهؤم

 كارشناسي ديپلم فوق ديپلم
كارشناسي 

 ارشد
f sig

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

تنوع 
ي ها رشته

فني و 
 ايحرفه

29/1386/108/1535/342/1569/312/1379/352/206/0

عملكرد 
 سازمان

12/1799/339/1920/411/2013/412/1935/246/206/0

ش آموز
 رايگان

35/1522/382/1886/402/1858/475/1606/452/206/0

كميت و 
 كيفيت

24/2014/424/2102/571/2241/588/1935/477/115/0

نقش 
 جامعه

35/712/29 46/344/848/250/792/172/116/0

 
 است. هنبود دار معنا ≥p  05/0سطح  شده در مشاهده  fي جدولها اساس يافته بر

 ندارد.   حسب مدرك تحصيلي آنها تفاوت وجود بين نظرات كاركنان بر ،بنابراين

 گيري نتيجه بحث و
اي و تنـوع آن در   مـوزش فنـي و حرفـه   آاي سـازمان   ي مهارتي و حرفهها آموزش اول: ةفرضي

 .ثر استؤجذب كارآموز و امكان اشتغال و ارتقاء شغلي آنها م
شـده بـراي    مشـاهده  tدهد كـه مقـدار    اين فرضيه نشان مي آزمون دست آمده از نتايج به

 مقدار شده از مشاهده  tدو مورد  هر باشد كه در مي 90/31براي كاركنان  و 29/64 كارآموزان
 ي مهـارت و هـا  آمـوزش ، بـه بيـان ديگـر    .اسـت  تـر  % بزرگ5 سطح خطايي بحراني جدول در

بـه   ثير دارد.أجذب افـراد تـ   وسط برسطح مت اي بيش از حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه
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عامـل   نيـاز كـاراموزان اسـت و    اي سازمان منطبق با حرفه ي مهارتي وها آموزش رسد نظر مي

 باشد.   نان ميآجذب  بسيار مهمي در
 .ثر استؤاي در جذب كارآموزان م عملكرد سازمان آموزش فني و حرفهدوم:  ةفرضي

شـده بـراي    مشـاهده  tدهـد كـه مقـدار    ان ميدست آمده از آزمون اين فرضيه نش هنتايج ب
مقـدار   باشد كه در هـر دو مـورد كـارآموزان  از    مي 84/38و براي كاركنان  11/77 كارآموزان

 اي بيش از حـد  حرفه نظر كارآموزان عملكرد سازمان فني و از ،بنابراين .است تر بحراني بزرگ
سان پذيرش، آجمله فرايند  اتي ازهرچه سازمان اقدام ثير دارد وأموزان تآمتوسط بر جذب كار

و تمام اقداماتي كه به عملكرد سازمان  ها روزي دوره اجرايي شبانه يها بدون هزينه بدون دوره
نواحي از كشور كه سـطح اقتصـادي    خصوص در همربوط است را انجام دهد جذب كارآموزان ب

 شود. بيشتر مي ،تري نسبت به ديگر نقاط كشور دارند ضعيف
تشويق و قوانين اجباري در استخدام باعث جذب كـارآموزان   آموزش رايگان،م: سو ةفرضي

 .  شود به آموزش مهارت و حرفه مي
شـده بـراي    مشـاهده   tدهـد كـه مقـدار    زمون اين فرضيه نشان ميآ مده ازآدست  هنتايج ب
قدار شده از م مشاهده  tباشد كه در هر دو مورد مي 76/31و براي كاركنان   68/70 كارآموزان

تشـويق و قـوانين    ،است؛ بـه عبـارت ديگـر    تر درصد بزرگ 5بحراني جدول در سطح خطايي 
جـذب   اي بيش از سطح متوسط بر ي آموزش فني و حرفهها گذراندن دوره اجباري براي كار و

ــا  حرفــه تعامــل ســازمان آمــوزش فنــي و همكــاري و ،واقــع ثير دارد. درأكــارآموزان تــ اي ب
 هـا  موزشآجهت توسعه و گسترش اين  تواند بستر الزم در صوصي ميي دولتي يا خها دستگاه

 بـا تـدوين برنامـه و    ورده وآكـار و تقاضـاي جامعـه را فـراهم      و پاسخگويي به نيازهـاي بـازار  
 ي فنـي و هـا  موزان به فراگيري آموزشآجذب كار ثير مثبتي برأتوان ت ي نوآورانه ميها فعاليت
 اي ايجاد كند. حرفه

كارگيري تجهيزات پيشرفته در آموزش مهارت و  هكميت،كيفيت، تجربه و بچهارم:  ةفرضي
 شود. اي مي حرفه باعث جذب كارآموز در سازمان آموزش فني و حرفه

شـده بـراي    مشـاهده   tدهـد كـه مقـدار    دست آمده از آزمون اين فرضيه نشان مي هنتايج ب
شده از مقدار  مشاهده  tو موردباشد كه در هر د مي  19/37براي كاركنان و  28/52 كارآموزان

كميـت و كيفيـت و    ،است؛ به عبارت ديگـر  تر درصد بزرگ 5سطح خطايي  بحراني جدول در
مراكز آموزشـي بـيش از سـطح     يها كارگاه كارگيري تجهيزات پيشرفته در هسازمان و ب ةتجرب

كارگيري  هب اي حرفه دارد. يكي از وظايف مهم سازمان فني و ثيرأجذب كارآموزان ت متوسط بر
ي هـا  تواند با اجراي درست اين برنامـه كيفيـت دوره   است كه مي مراكز تجهيزات پيشرفته در

 آموزشي خود را باال ببرد.
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ي ها درجذب كارآموز به آموزش خانواده و ملي ةجامعه، رسان نقش سازمان،پنجم:  ةفرضي

 ثر است. ؤاي م مهارتي و حرفه
ده براي ش مشاهده  tدهد كه مقدار رضيه نشان ميدست آمده از آزمون اين ف نتايج به

شده از مقدار  مشاهده  tمورد دو هر باشد كه در مي 95/13و براي كاركنان  30/66موزانكارآ
نقش جامعه و ديد  ،به عبارت ديگر ؛است تر درصد بزرگ 5 سطح خطايي بحراني جدول در

ي آموزشي ها تبليغ دوره و ملي ةنقش رسان اي و حرفه ي فني وها مثبت جامعه به آموزش
رسد نگرش  دارد. به نظر مي ثيرأجذب جوانان ت سطح متوسط بر اي بيش از حرفه فني و

ي است كه طي يها آموزه اي ناشي از هاي فني و حرفه مثبت جامعه و افراد به كسب آموزش
اند تو يك جامعه مي نيز در ها آموزد. اين آموزه جامعه مي در يند اجتماعي شدن فردآفر
نقش نهادهاي  ،جوامع توان گفت كه در مي ،صورت خاص يا عام باشد. بدين ترتيب به

تواند عامل  نوع نگرش آنها مي نحوه و ... و پرورش و اجتماعي شامل خانواده، آموزش و
 .اي باشد حرفه ي فني وها موزان به آموزشآجذب كار ثيرگذار مهمي برأت

 پيشنهادات 
اي و  موزش فني و حرفهآاي سازمان  ي مهارتي و حرفهها آموزشتحقيق حاضر نشان داد كه 

. بنابراين، دارد ثيرأتتنوع آن در جذب كارآموز و امكان اشتغال و ارتقاء شغلي آنها 
 شود: پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي

 ؛سطح استان ديده در موزان آموزشآمورد مقدار اشتغال كار انجام پژوهشي در �
 ؛اي حرفه توسط سازمان فني و زاركارتوزيع با تحليل و �
  ؛ها روي باال رفتن توان عملي كارآموزان اثرات مجهز بودن كارگاه �
 ؛مراكز مهم صنعتي كشور كارخانجات و ي آموزشي سازمان درها اجراي دوره �
 ؛ساير كشورها اي كشور با حرفه ي آموزش فني وها تطبيق دوره �
 ؛ر با ساير كشورهااي كشو حرفه ي آموزش فني وها تطبيق دوره �
 ؛ها در كارگاه هاافزار نرم وري اطالعات واگيري از فنّ بهره �
 ؛اي  حرفه سازمان آموزش فني و ةهاي پيشرفت توسعه و گسترش مهارت �
 ؛استخدام كشور اي در حرفه بندي دارندگان مدرك فني و اولويت �
 درعالقه  ايجاد ملي پخش شود كه موجب جلب توجه و ةتبليغاتي توسط رسان �

 ؛اي شود حرفه ي فني وها فراگيري آموزش جوانان و
مورد مصاحبه با افراد موفق در المپياد  ملي در ةرسان در ييها اجرا و پخش برنامه �

  ؛كشوري و جهاني
 ؛فروش توليدات كارآموزان مراكز براياندازي مراكزي  ايجاد و راه �
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 ؛زحمايت بيشتر دولت و دادن تسهيالت بيشتر به فراگيران مراك �
 ؛تقاضاي آموزشي تناسب امكانات آموزشي با �
 ؛ارتقاء شغلي مربيان سازمان به علت وضعيت معيشتي پايين مربيان �
 ؛اهداف آموزش دوره و ها توجه دقيق به مدت دوره �
 منظور شناخت بيشتر افراد از كارآموزان به يها آورد دست ي ازها برگزاري نمايشگاه �
 .اي حرفه ي فني وها آموزش

 منابع
مهارت  ةنام ماه كار، اي مبتني بر بازار هاي فني و حرفه آموزش. )1384( يزدي، محمودا

 .اي حرفه ، تهران، انتشارات سازمان آموزش فني و38ة شمار
رشد آموزش  .اي هاي آموزش فني و حرفه عوامل موفقيت در نظام .)1385آزاد، ابراهيم (

 .37-31، 1385پاييز  1 ةدوم، شمار ةاي، دور حرفه ةشاخ
اقبال  ةترجم .اي آموزي معلمان فني و حرفه كار آموزش و .)1973ليف يونسكو، (أت

 ةسسؤاي و م ريزي معاونت آموزش فني و حرفه قاسمي پويا دفتر تحقيقات و برنامه
 .1369انتشارات فاطمي، 

 ةاي در توسع هاي فني و حرفه نقش و اهميت آموزش .)1385( خالقي، علي اصغر
 .16-13، 1385بهار  3 ةاول، شمار ةاي، دور حرفه ةآموزش شاخ رشد .اقتصادي

ديدة فني و  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش .)1382( ، مصطفي رجبي
طرح تحقيقاتي، چاپ شده،  ،1380-1378هاي  اي استان اصفهان طي سال حرفه

 .اي استان اصفهان حرفه سازمان فني و
سال استان اصفهان  28-18ثر بر جذب جوانان بررسي عوامل مؤ. شيرواني، عليرضا

 .المللي مديريت هفتمين كنفرانس بيناي.  هاي فني و حرفه براي فراگيري آموزش
هاي  اي استراليا، درس هاي نظام آموزش فني و حرفه ويژگي .)1382( علي اصغر ،خالقي

 .آموزشيي ها علوم تربيتي نوآوري ةنشري .اي ايران حرفه براي اصالح آموزش فني و
 بنيان. كنفرانس ملي كارآفريني مديريت كسب و كارهاي دانش.)1391( زاده ليال، زينلي

 ةنام ماه هاي اصالح آن؛ اي و راه هاي فني و حرفه آموزش .)1382( محمدعلي، محبوبه
 .1390پاييز ،1ة شمار هفتم، ةدور اي، حرفه آموزش فني و رشد و

معاونت آموزش  اي در ايران. زش فني و حرفهسيرتكويني آمو .)1373( مرجاني، بهناز
 .اي تهران حرفه متوسط فني و



 
 

اي بررسي موانع جذب و نگهداشت كارآموزان سازمان فني و حرفه
 شهر شيراز 

 1دكتر سكينه شاهي
 2بهاره زارع
 3دكتر يداله مهرعليزاده

 چكيده
اي شهر شيراز  تحقيق حاضر با هدف بررسي موانع جذب و نگهداشت كارآموزان سازمان فني و حرفه

اي  ب و نگهداشت كارآموزان مراكز فني و حرفهشناخت موانع جذ انجام گرفت. محقق به دليل اينكه
يكي و  هاي سازمان و ارتقاء سطح مهارت كارآموزان خود، حائز اهميت باشد تواند در بهبود آموزش مي

ارتقاء مهارت عملي در كنار دانش تئوري و فراهم كردن  از اهداف سند راهبردي مهارت و فناوري
ي ها سؤال باشد، به انجام اين پژوهش پرداخت. ميهارتي ي مها ن نيازهاي صنعت و آموزشبيارتباط 

اساسي در اين تحقيق، عوامل جذب (عوامل فردي و سازماني) و عوامل نگهداشت (عوامل كالبدي و 
آماري پژوهش را تمام  ةدند. جامعكراي را بررسي  مسائل آموزشي) كارآموزان مراكز فني و حرفه

خدمات  ةمشغول فعاليت و ارائ 91 – 92كه در سال تحصيلي  شهر شيرازاي  حرفهمراكز آزاد فني و 
كه اي  حرفهمركز فني و  25گيري تصادفي،  كه از طريق روش نمونهبه كارآموزان بودند، تشكيل داد 

نفر مدير بودند، انتخاب و مورد ارزيابي قرار گرفت. روش پژوهش نيز  20نفر كارآموز و 750مشمول
بودند. نتايج  ساختمندنيمهة ساخته و مصاحب محقق ةشامل پرسشنام آميخته بود. ابزارهاي تحقيق

داشته  بيشتري عوامل كالبدي در جذب كارآموزان تأثيرو تحقيق نشان داد كه به ترتيب عوامل فردي 
اي، عوامل كالبدي و عوامل فردي را  بيشتر مدنظر قرار  مراكز فني و حرفه ،است. به عبارت ديگر

تأثير اي  حرفهي فني و ها اجتماعي و فرهنگي در گرايش كارآموزان به سمت آموزشاند و پايگاه  داده
منفي داشته است و به ترتيب مسائل آموزشي و عوامل كالبدي در نگهداشت كارآموزان نيز مؤثر بوده 

يي وجود داشته است، به همين دليل برخي از ها طور جداگانه ضعف است اما در هريك از اين عوامل به
 كنند. مينظر  آموزش صرف ةموزان اواسط دوره، از ادامكارآ

 
اي، عوامل جذب، پايگاه اجتماعي و فرهنگي، عوامل  ي فني و حرفهها : آموزشكليدي واژگان

 نگهداشت.

                                                                                                                
 Email: nahidshahi@yahoo.com                                            ، ت علمي دانشگاه شهيد چمران اهوازئ. عضو هي1
 .. كارشناس ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز2
 .ت علمي دانشگاه شهيد چمران اهوازئ. عضو هي3



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

251 

 مقدمه
اي  ي فنـي و حرفـه  هـا  در جهان فراصنعتي امروز، توسعه به معناي عام بدون توجه به آموزش

مي، فني، انقالبي عميق و كيفـي در نيروهـاي توليـد و از آن    مفهوم نخواهد داشت. انقالب عل
ي اجتماعي كـه  ها وجود آورده است. از جمله نهاد ي توليد بهها جمله در نيروي انساني و روش

اي  شود، نظام آموزش فني و حرفـه  در سير اين فرايند دچار تغيير و تحوالت اساسي و پويا مي
ة تشكيل سـرماي در   ميمهاي نقش  ي فني و حرفهها آموزش). 1388زاده،  كشور است (عباس

ماهر مورد نيـاز بـازار كـار در كشـورهاي مختلـف جهـان ايفـا         يتربيت نيروانساني از طريق 
دار تربيت نيروي كـار مـورد    تنها عهده ها در كشورهاي در حال توسعه نهكنند. اين آموزش مي

به اشتغالي،  سازي خود طريق بستراز بلكه  ،هستند ااين كشورهمختلف اقتصاد هاي نياز بخش
تربيـت   بري در مسير راه ميان ها اين آموزش عالوه،ند. به كن  ميكمك  حل مشكل بيكاري نيز

از  هـا  مندي اين آمـوزش  چرا كه از يك سو با توجه به بهره ؛روند ميشمار  بهنيز نيروي انساني 
اي كالسيك راه خود را از يـادگيري  هآموزش ةشد ي پذيرفتهها و استفاده از روش  ميمباني عل

ايـن نـوع     مـي بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده و از اين طريق راه درازمـدت و غيـر عل  
تـا بتوانـد خـود را در     كنندديده فراهم مي فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش

بـا تـوأم    هـا  ايـن آمـوزش   ،از سوي ديگر .كندمقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ 
نـد كـه همسـويي    كن مـي هاي نظري و عملي، اين امكان را براي فراگير فـراهم  دن آموزشكر

ا در هـ بيشتري با نيازهاي بازار كـار داشـته و از ايـن طريـق امكـان بيشـتري بـراي جـذب آن        
 ).1384د (سليمي فر و مرتضوي، شواجتماعي فراهم  -ي اقتصاديها فعاليت

 ةتوسـع  در ناپـذير  و متخصص و كارآمد از عوامل كليدي و انكار نساني ماهرتربيت نيروي ا
هـاي  گذاري كالن در بخـش  شود و هر نوع سرمايه ميمحسوب  كشور اقتصادي و اجتماعي هر

ايـن   رثمرخواهـد بـود. د   گذاري در بخـش نيـروي انسـاني بـي     مختلف اقتصادي بدون سرمايه
اقتصـادي نـزد كشـورهاي    ة اي در توسع و حرفهي فني ها رهگذر چون نقش و اهميت آموزش

كشـورها   يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، شناخته شده اسـت؛ بسـياري از   توسعه
زمينه و اولين گام، اقدام بـه اصـالح نظـام     عنوان پيش اقتصادي به ةبراي ايجاد تحول در توسع

 ).1385 (خالقي، دان گذاري در آن نموده اي خود و سرمايه آموزش فني و حرفه
آموزش فنـي   ةسياست براي توسع 27سند راهبردي مهارت و فناوري،در كشور ما نيز در 

ارتقـاء مهـارت    يكـي از اهـداف آن،  اي در نظر گرفته شده است كه در سياست چهارم  و حرفه
هاي عملي در كنار دانش تئوري و فراهم كردن ارتباط بين نيازهاي اصناف و صنعت و آموزش
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 ،بنابراين ).1390پنجم توسعه به آن پرداخته شود (پرند، ةتي است كه قرار است در برناممهار

اي بايد تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار باشد و تمـام افـراد   هدف سازمان فني و حرفه
خصوص افرادي كه از وضعيت مالي مساعدي برخـوردار نيسـتند و از اقشـار ضـعيف      هجامعه ب

. امـا شـواهد   كننـد اي اسـتفاده  هاي فني و حرفـه شوند، بتوانند از آموزشمي جامعه محسوب
ويـژه در كشـورهاي    موجود حاكي از عدم تحقق يافتن كامل اين هدف در برخي از كشورها به

 يافته و در حال توسعه است.  كمتر توسعه
كـرد  نسبت عمل 1391ماهه اول سال 6) در 1391اي (طبق آمارهاي سازمان فني و حرفه

التحصيالن دانشگاه (زنـان و مـردان)    آموزش دانشجويان و فارغ ةاي در حوزهاي حرفهآموزش
% بـوده اسـت. ايـن شـواهد گويـاي آن اسـت كـه افـراد         8/8ي آموزشـي،  هـا  حـوزه  ةبه كليـ 
اي  ي فنـي و حرفـه  هـا  اند و نبايد نسبت به آموزش جذب نشده ها كرده به اين آموزش تحصيل

بررسـي مشـكالت و    ،بنـابراين  ي افراد را بهبـود بخشـيد.  ها بايستي مهارتتفاوت بود بلكه  بي
ي سـازمان و ارتقـاء   هـا  تواند در بهبود آمـوزش  اي، مي  انع جذب افراد به مراكز فني و حرفهوم

   سطح مهارت كارآموزان خود، حائز اهميت باشد.
ارتبـاط بـا   گرفته در داخل و خارج از كشور مشخص شد كه در  هاي صورتمطابق بررسي

 ةتـوان گفـت پـژوهش در زمينـ    موضوع پژوهش، بررسي مدوني شكل نگرفته و به نـوعي مـي  
اي و حفظ و نگهداشت كارآموزان تا بررسي عوامل مؤثر در گرايش افراد به مراكز فني و حرفه

اي است كه به شـكل عـام هنـوز بـه آن پرداختـه       آموزشي چالشي جديد و مسأله ةپايان دور
هـاي معـدود بـه آن    مستقيم و ضـمني در بعضـي پـژوهش    صورت غير چند به نشده است. هر

 گردد:اشاراتي شده است كه در زير نقل مي

 عوامل فردي
اي، مـديران،   والن فني و حرفـه ئدر پژوهش خود به بررسي ديدگاه مس )1373( شميها طلوع

جـه رسـيد كـه    آموزان و اوليـاي ايشـان پرداخـت و بـه ايـن نتي      هنرآموزان، مشاوران و دانش
اي، اطمينان از داشـتن شـغل در آينـده و     فني و حرفه ةآموزان به شاخ دانش ةترين عالق مهم

ـ     ةعالقه به كارهاي فني است و عامل عدم عالق  ةآنها اجبار در انتخاب ايـن رشـته و عـدم ارائ
ايـن  باشد. والدين نيز دليل گرايش فرزندان خود را نسبت بـه   آنان مي ةي مورد عالقها مهارت

انـد. اكثـر    اي ذكـر كـرده   ي حرفـه هـا  ي عملي و نياز كشور به تخصـص ها كسب مهارت ةشاخ
اي، مشـاوران، مـديران و هنرآمـوزان امكانـات و      آموزان، مسئوالن آموزش فني و حرفـه  دانش

 دانستند. تجهيزات خود را كامل نمي
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يالت، ي عالقـه، سـطح تحصـ   هـا  دهد كه  شـاخص ) نشان مي1384نتايج تحقيق اميري (

اي مؤثر بوده است،  ي مراكز فني و حرفهها وضعيت اقتصادي خانواده در گرايش افراد به رشته
 طور كلي جنسيت عامل مؤثري در گرايش افراد در نظر گرفته نشده است. ولي به

)، نشـان داده اسـت كـه يكـي از     1379( پـور  ) و جاللـي 1378( لـوئي  نتايج تحقيق حمزه
علمـي ضـعيف    ةاي جذب كـارآموزان داراي پايـ   ش و فني و حرفهي كاردانها ي رشتهها ضعف

 باشد. مي
كند كه عوامل شخصي و فردي از قبيل عالقـه بـه    ) در پژوهشي بيان مي1375گودرزي (

طرز كـار وسـايل فنـي، عوامـل مـؤثري در       دروس عملي، كارگاهي و حرفه و فن، كنجكاوي به
 است. اي ي فني و حرفهها آموزان به رشته گرايش دانش

 عوامل سازماني 
ي حقوقي كـارگراني كـه   ها رده ة) براي مقايس2006( در تحقيقي كه توسط نيومن و زيدرمن

اي تحصـيل كـرده بودنـد بـا كاركنـاني كـه تحصـيالت دبيرسـتاني و          در مراكز فنـي و حرفـه  
اي منتهي به  دانشگاهي داشتند، انجام گرفت نشان داده شد كه عموماً تحصيالت فني و حرفه

شود. هر چند كه در بيشتر كشورها نشان داده شـده كـه تحصـيالت فنـي و      دستمزد باال نمي
اي نسبت به تحصيالت دبيرستاني بازدهي باالتري دارند اما بـه افـزايش حقـوق نيـروي      حرفه

 اي توجه كمي شده است. التحصيالن فني و حرفه كاري فارغ
ا و تجهيـزات آموزشـي بـر روي    ) نيز نشان داده اسـت كـه افـزايش فضـاه    1379امرايي (

 اي تأثير دارد. ي  فني و حرفهها آموزش

 پايگاه اجتماعي و فرهنگي
اي بين افراد جامعه اشاره كرده  هاي فني و حرفه) نيز به جايگاه پايين آموزش1386نيرومند (

 اي ي فني و حرفـه ها است و آن را به عنوان عاملي مؤثر در عدم گرايش افراد به انتخاب رشته
 در نظر گرفته است.

ي فنـي و  ها ) براي بررسي موقعيت اجتماعي آموزش2010( در تحقيقي كه توسط تودارو
اي در هـر كشـور تـا حـد      اي انجام گرفت، نشان داد كه موقعيت اجتماعي آموزش حرفه حرفه

ي كار در آن جامعه است. رويكرد متعادل و منطقـي هنگـامي   ها زيادي بازتاب موقعيت ارزش
اش براي جامعه و فـرد   اقتصادي و مادي ةي كار هم به لحاظ بازدها شود كه فعاليت يحاصل م

 اش مورد ارزيابي قرار گيرد.  و هم به لحاظ اثرهاي اجتماعي و انساني
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) كـه يكـي از   P.B.T(1آيـزن  –در اين پژوهش با توجه به تئوري فـيش بـاين    ،همچنين

) و هدف پـژوهش  1372اد است (رفيع پور، تعيين گرايش افر ةها در زمينمشهورترين تئوري
باشد، از اين تئـوري  اي ميكه بررسي موانع جذب و نگهداشت كارآموزان سازمان فني و حرفه

 آيزن استفاده شد. ـفيش باين 
ما قبـل   ةآيد. حلقوجود مي اي از عوامل بهدر پي زنجيره 2آيزن، رفتار -به نظر فيش باين 

ـ  بـه  " قصـد و نيـت   "وجود آمـدن   به انجام يك رفتار است. به 3"قصد و نيت  "بروز رفتار،   ةنوب
 خود تابع دو متغير ديگر است:

  ٤گرايش به سوي آن رفتار 
يك متغير فردي و شخصي است كه طي آن، فرد انجام يك رفتار (يـا يـك پديـده) را از نظـر     

 كند كه آيا خوب يا بد است؟ خودش ارزيابي مي
 و عامل ديگر در نظر گرفته شده است:گرايش به نوبه خود تابع د

به معني آن است كه يك شخص تا چه حـد از يـك پديـده، انتظـار     : 5الف. انتظار فايده 
 فايده دارد.

كند كه آيا آن پديده براي او فايده داشته طي آن شخص ارزيابي مي : 6ب. ارزيابي فايده
 دارد) يا خير . (

فوذ و فشار اجتماعي است كه شـخص آن را  ن ةاين متغير منعكس كنند : 7هنجار ذهني
   كند.براي انجام كاري (رفتاري) احساس و ادراك مي
 شود:اين متغير خود به دو عامل ديگر تجزيه مي

گروه چگونه  9ه يك رفتار خاص از سوي ديگر افراد مهمكانتظار آن :8انتظار ديگران الف.
 ناميم. مي " ديگران  " شود كه ما از اين پس ديگر افراد مهم را ارزيابي مي

حـرف مـردم    Aيعني آيا اصالً براي شـخص   :10پيروي از انتظارات ديگران ةب. انگيز
 گويند. او چه مي ةبار مهم است يا نه، كه در

                                                                                                                
1. Fishbein & Ajzen   ( Planned Behavior Theory  )  
2. Behavior  
3. Behavior Intention 
4. Attitude Toward The Behavior 
5. Expectation Of Outcome 
6. Evaluation Of Outcome 
7. Subjective Norm 
8. Expectation Others 
9. Significant others 
10. Motivation Of Company With The Expectation Of Significant Others 
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، به سطح فردي كه يكي از سطوح موجود در مدل مفهومي اسـت، اشـاره دارد و در   1ةشمار
به اينكه چه عواملي بر روي گرايش مسـتقيماً مؤثرنـد. امـا گـرايش     اين مدل پي خواهيم برد 

 باشد. تابع عوامل ديگري مي

 شناسي پژوهش روش
طور كه اشاره شد، هدف اين پژوهش بررسي موانع جذب و نگهداشت كارآموزان سازمان همان

و  نفـر  20آماري اين پژوهش شـامل دو گـروه مـديران    ةاي شهر شيراز بود. جامعفني و حرفه
گيـري تصـادفي   ي در ايـن پـژوهش روش نمونـه   رگيـ  نفر اسـت. روش نمونـه   750كارآموزان

نامـه و بررسـي اسـناد و    اسـاس مصـاحبه، پرسـش    اي و روش پژوهشي نيز تركيبي بـر  خوشه
سـاخت   بـراي آوري اطالعـات ضـروري و اوليـه    باشد. از روش مصاحبه براي جمـع مدارك مي

آوري اطالعـات   پـس از جمـع   ،تفاده شـد. همچنـين  نامـه بـراي گـروه كـارآموزان اسـ     پرسش
اي و با مديران و كارشناسـان سـازمان فنـي و حرفـه     ها مصاحبهپرسشنامه براي تكميل يافته

نامه از طريق روايـي محتـوايي، بـه    كارآموزان صورت گرفت. روايي سؤاالت مصاحبه و پرسش
براي  ،استان فارس رسيد. همچنيناي كل فني و حرفه ةتأييد استاد راهنما و كارشناسان ادار

انتظار 
 فايده

ارزيابي 
 فايده

قصد و نيت ذهني  رفتار
فايده

 انتظار ديگران 
انتظار 
 ديگران

پيروي از  ةانگيز
 انتظارات
 ديگران

 گرايش

هنجار 
 ، (فرامرز رفيع پور)آيزن -متغيرهاي تئوري فيش باين ) 1(مدل  ذهني
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دسـت   % بـه 85نامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقـدار آلفـا   پايايي سؤاالت پرسش

 آمد.

 ي پژوهشها يافته
 الف) بررسي سؤاالت تحقيق

اي استفاده شد. نتايج آزمون در جدول  تك نمونه Tبراي بررسي سؤاالت بخش كمي از آزمون
 ارائه شده است: 1

 اي اي براي بررسي عوامل جذب كارآموزان مراكز فني و حرفه تك نمونه Tنتايج آزمون   )1(ل جدو

ي آموزشـي مراكـز   هـا  آيا از ديد كارآموزان، عوامل فردي در گرايش افراد به دوره .1سؤال
 است؟ اي شهر شيراز مؤثر فني و حرفه

ــا توجــه بــه جــدول    :p  749df>0001/0امــل فــردي در ســطح معنــاداري وع ،4 –9ب
92/21t:  چـون مقـدار    ،. بنـابراين استt  ـ % برابـر بـا   5دسـت آمـده در سـطح معنـاداري      هب

 

T value = 3 

Tمقدار 
 ةدرج

آزادي

سطح 
معناداري 
(دو دامنه)

اختالف 
دو 

ميانگين

اطمينان  ةفاصل
% براي 95

اختالف دو 
 ميانگين

حد 
 پايين

حد باال

عوامل 
 جذب

 23/0 19/0 21/0 92/217490001/0 عامل فردي

عوامل 
سازماني

عامل 
 اداري

81/1407490001/0 42/1 40/1 44/1 

عامل 
كالبدي

09/437490001/0 46/0 44/0 48/0 

پايگاه اجتماعي و 
 فرهنگي

74/1467490001/0 89/0 88/0 90/0 

عوامل 
نگهداشت

 97/0 92/0 95/0 93/727490001/0 عامل كالبدي
 89/0 85/0 87/0 81/897490001/0 زشيعامل آمو
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0001/0<p   ،دهد كه عوامل فردي در گرايش افراد به مراكز فني نتايج آزمون نشان مياست

 اي مؤثر است.و حرفه
ي آموزشي مراكـز  ها افراد به دورهگرايش آيا از ديد كارآموزان، عوامل سازماني در  .2سؤال

 ت؟اس اي شهر شيراز مؤثرفني و حرفه
ــه جــدول   ــا توجــه ب ــاداري  و، ع4 –9ب ــل اداري در ســطح معن   :p  749df>0001/0ام

81/140t:  0001/0امــل كالبــدي در ســطح معنــاداري وو ع<p  749df:  09/43t:  اســت .
نتـايج  است،   p>0001/0% برابر با 5دست آمده در سطح معناداري  هب tچون مقدار  ،بنابراين

 اي مؤثر است.لبدي در گرايش افراد به مراكز فني و حرفهدهد كه عوامل كا آزمون نشان مي
اي در هاي فنـي و حرفـه  آيا از ديد كارآموزان، پايگاه اجتماعي و فرهنگي آموزش .3سؤال

 اي شهر شيراز مؤثر است؟گرايش افراد به مراكز فني و حرفه
سـطح   در ايفنـي و حرفـه   پايگـاه اجتمـاعي و فرهنگـي مراكـز     ،4 –9با توجه به جدول 

دست آمده در  هب tچون مقدار  ،باشد. بنابراين مي :p  749df:  74/146t>0001/0معناداري 
هـاي  دهـد كـه آمـوزش    نتايج آزمون نشان مياست،   p>0001/0% برابر با 5سطح معناداري 

نتايج آزمون، تأثير منفي پايگاه اجتماعي و فرهنگي پاييني برخوردار است و اي از فني و حرفه
 دهد.ان ميرا نش

 ايي مرتبط با عوامل نگهداشت كارآموزان مراكز فني و حرفهها يافته ب)
اي شهر شـيراز، در   آيا از ديد كارآموزان، عوامل كالبدي موجود در مراكز فني و حرفه .4سؤال

 نگهداشت آنان مؤثر بوده است؟
  :p  749df>0001/0امـل كالبـدي در سـطح معنـاداري     وع ،4 –15با توجه بـه جـدول   

93/72t:  چون مقدار  ،باشد. بنابراين ميt  ـ % برابـر بـا   5دسـت آمـده در سـطح معنـاداري      هب
0001/0<p   ،دهـد كـه عوامـل كالبـدي در حفـظ و نگهداشـت        نتايج آزمون نشان مـي است

 .استاي مؤثر  كارآموزان مراكز فني و حرفه
اي شهر شيراز، ي و حرفهآيا از ديد كارآموزان، مسائل آموزشي مرتبط با مراكز فن .5 سؤال

 در نگهداشت آنان مؤثر بوده است؟
  :p  749df>0001/0عوامـل آموزشـي در سـطح معنـاداري      ،4 –15با توجه به جـدول  

81/89t: چون مقـدار   ،باشد. بنابراين ميt  ـ % برابـر بـا   5دسـت آمـده در سـطح معنـاداري      هب
0001/0<p   ،ي در حفـظ و نگهداشـت   دهـد كـه عوامـل آموزشـ     نتايج آزمون نشان مياست

 است.اي مؤثر كارآموزان مراكز فني و حرفه
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 ي مربوط به سؤاالت كيفي تحقيقها ج) يافته

اي شـهر  منظور فراهم آوردن اظهارات مديران و كارآموزان مراكز فني و حرفه بهدر اين بخش 
ت كيفي آوري اطالعا جمع ةمند اقدام شده است. اين شيوساخت نيمه ةشيراز از طريق مصاحب

تري را فراهم آورد. پاسخ سؤاالت اين بخش كه از مصـاحبه بـا   تواند اطالعات عميق بوده و مي
 دست آمد در زير ارائه شده است: مديران به
هـاي  از ديدگاه مديران و كارآموزان، عوامل فردي مؤثر در گرايش افـراد بـه دوره   .1سؤال

 است؟بوده  چهاي شهر شيراز آموزشي مراكز فني و حرفه
هـاي  مديران، موارد زير را به ترتيب مـؤثرترين عوامـل فـردي در گـرايش افـراد بـه دوره      

 اند:اي در نظر گرفتهآموزشي مراكز فني و حرفه
هـاي  به نظر مديران اولين عامل فـردي مـؤثر در گـرايش افـراد بـه دوره      :جنسيت. الف

ان بيشـتر از زنـان متقاضـي    . از نظـر آنهـا، مـرد   استاي، جنسيت  آموزشي مراكز فني و حرفه
. به نظر كارآموزان، جنسـيت را در  هستنداي هاي آموزشي مراكز فني و حرفهنام در دوره ثبت

متقاضـيان مـرد    ،اند. به عنوان مثالاي مؤثر دانستههاي فني و حرفهگرايش به برخي از رشته
  .هستندكشي بيشتر از متقاضيان زن  برق و نقشه ةدر رشت

ران و كارآموزان معتقدنـد كـه متقاضـيان بـا هـدف دسـت يـافتن هرچـه         مدي ب. هدف:
كنند. آنها انتظار دارنـد پـس از اتمـام    اي مراجعه ميتر به اشتغال به مراكز فني و حرفه سريع

 دوره بتوانند:
 اند، در بازار كار شغلي بيابند يا خوداشتغال شوند.اي كه آموزش ديده متناسب با رشته -
 مهارت در مشاغل دولتي پذيرفته شوند. ةنامرك معتبررسمي و گواهيمتناسب با مد -
 اي شركت كنند.اي را أخذ كنند و در كنكور فني و حرفهمدرك ديپلم فني و حرفه -
 شغل فعلي خود را ارتقاء دهند. -

اي بـه دروس  هـاي آموزشـي مراكـز فنـي و حرفـه     نام در دورهمتقاضيان ثبت پ. عالقه:
 مند هستند.رگاه، كنجكاوي نسبت به طرز كار وسايل فني عالقهعملي، كار در كا
هـاي آموزشـي،   كـارآموزان بـراي حضـور در دوره    ةبه نظر مديران تنها انگيـز  ت. انگيزه:

آموختگـان   اي و سفر به خارج از كشـور (دانـش  كسب مهارت، أخذ مدرك ديپلم فني و حرفه
كار  اند، مشغول بهبا مهارتي كه كسب كرده توانند در كشورهاي ديگراي ميمراكز فني و حرفه

باشـد. بـه   راحتي در كشورهاي ديگر اقامت بگيرند) مـي  مهارت به ةنامشوند و با داشتن گواهي
 نظر كارآموزان، آنها قصد دارند:
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انـد، مهـارت كسـب كننـد و       اي ثبـت نـام كـرده   اي كه در مركز فنـي و حرفـه   در رشته -
 .تر وارد عرصه كار شوند سريع
اي استفاده كنند و وضعيت فعلي خـود را ارتقـاء   هاي فني و حرفهاز منافع مالي آموزش -

 دهند.                            
نظر مديران، اكثر متقاضـيان، از توانـايي و اسـتعداد     به ج. توانايي و استعداد يادگيري:

سـتند و بـا ايـن    هاي آموزشي برخوردار نيي علمي و عملي دورهها الزم براي يادگيري مهارت
هاي آموزشي تر است در دورهها آساناي نسبت به ديگر رشتهي فني و حرفهها تصور كه رشته

ي علمي آنها ضعيف است و يا بنا به داليلـي  يابند. به نظر كارآموزان افرادي كه پايهحضور مي
اي حرفـه  هاي فني وتحصيل براي آنها فراهم نشده است، بيشتر به سمت آموزش ةامكان ادام

 كنند.گرايش پيدا مي
نـام در   به نظر مديران، معموالً اقشـار ضـعيف جامعـه، متقاضـي ثبـت       د. وضعيت مالي:

. زيرا اقشار مرفه جامعه تمايلي بـه حضـور در   هستنداي هاي آموزشي مراكز فني و حرفهدوره
، متقاضـيان ثبـت   دهند. به نظر كـارآموزان اي نشان نميهاي آموزشي مراكز فني و حرفهدوره

هاي آموزشي معموالً از اقشار متوسط به باالي جامعه هستند. زيرا اقشـار ضـعيف   نام در دوره
 اي را ندارند.هاي آموزشي مراكز فني و حرفهجامعه، توانايي پرداخت هزينه

هـاي  از ديدگاه مديران و كارآموزان، عوامل سازماني مؤثر در گرايش افراد به دوره .2سؤال
 اي شهر شيراز چه بوده است؟شي مراكز فني و حرفهآموز

آموزشـي   ةنيازهـاي رشـت  هاي ورودي متقاضـيان بـا پـيش   الف. تطبيق ويژگي
هـاي ورودي متقاضـيان بـا انتظـارات     والن بعد از اطالع از تناسب ويژگيئمس نظر آنان: مورد
آيـد.  بـه عمـل  مـي   نـام   اي آموزش ببينند، ثبـت اي كه قصد دارند در مركز فني و حرفهرشته

نـام  تواند متقاضي ثبت علوم انساني است، نمي ةالتحصيل در رشت فردي كه فارغ ،عنوان مثال به
 برق باشد. ةدر رشت

ها و تنوع آنها در اي در مورد رشتهرساني از سوي سازمان فني و حرفه ب. اطالع
شان  ا تا جايي كه برايها و تنوع آنهمديران، در مورد رشته نظر به اي:مراكز فني و حرفه

رساني  ديوارنويسي اطالع يا مقدور بوده است از طريق آگهي در روزنامه، تبليغ با پيامك
اي با توجه به امكانات و اختياراتي كه دارد، نقش اند. اما سازمان آموزش فني و حرفهكرده

والن مراكز ئ، مسرساني به خوبي ايفا نكرده است. به نظر كارآموزاناطالع ةخود را در زمين
هايي كه در اي از طريق آگهي در روزنامه، پيامك، ديوارنويسي در مورد رشتهفني و حرفه

كنند اما در مورد مزاياي اين  رساني مي شود، اطالع اي آموزش داده ميمركز فني و حرفه
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گونه اطالعيه  ها فاقد هرنام، تاريخ ثبت نام و شروع و پايان كالس ثبت ة، نحوها آموزش

 ند.هست
طور  به و استها زياد هاي اين آموزشمديران اذعان كردند كه هزينه نام: ثبت ةج. شهري

انـد امـا   ها بودهمكرر شاهد انصراف برخي از كارآموزان به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه
هـاي مـرتبط بـا    به دليل عدم اختيار در برخي مسائل و كمبود بودجه و اخيراً افزايش هزينـه 

بـه نظـر كـارآموزان     داننـد.  معـين مـي   ةدريافت شـهري  اي، خود را مستلزممراكز فني و حرفه
شـوند،  و افرادي كه از اقشار ضعيف جامعه محسـوب مـي   استهاي آموزشي زياد دوره ةشهري
نـي  هاي آموزشي مراكز فنام در دوره ها استفاده كنند. متقاضيان ثبتتوانند از اين آموزشنمي

(كتـاب، جـزوه، وسـائل و ابـزار، رفـت و آمـد)       هاي بسياري از جمله اي متحمل هزينهو حرفه
 شود.ها را شامل مينام يكي از آن هزينه ثبت ةشهري هستند كه

به نظر مـديران، متقاضـيان بـه مكـاني كـه       اي: د. مكان جغرافيايي مركز فني و حرفه
هـاي  دهنـد. بـا توجـه بـه فـرم      يار اهميت مياي در آن واقع شده است، بسمركز فني و حرفه

نام كه توسط كارآموزان تكميل شده است، بسياري از آنها با توجه بـه اينكـه در منـاطق     ثبت
اي نزديـك محـل   نـام در مراكـز فنـي و حرفـه     نسبتاً پايين شهر شيراز سكونت دارند، از ثبت

ق باالي (مرفـه نشـين) شـهر    اي كه در مناطسكونت خود امتناع كرده و به مركز فني و حرفه
اي كـه در منـاطق   اند. به نظر كارآموزان، مراكـز فنـي و حرفـه   شيراز قرار دارند، مراجعه كرده

هاي مؤثرتر و امكانات بيشتري برخوردارند. امـا  اند، از آموزش نشين شهر شيراز واقع شده مرفه
مدرسه، منـزل و يـا محـل     گاهي اوقات افراد به دليل برخي از مسائل مربوط به رفت و آمد به

 كنند.   اي كه دلخواه آنان نيست، ثبت نام ميرغم ميل باطني در مراكز فني و حرفه بهكار 
اي از چه پايگاه اجتمـاعي و فرهنگـي   هاي فني و حرفهاز ديدگاه مديران، آموزش .3سؤال

 نزد افراد جامعه برخوردار است؟
اي  هـاي فنـي و حرفـه    و فرهنگي آمـوزش  از ديدگاه مديران، پايين بودن منزلت اجتماعي

شناخت بيشتر افـراد   ،همچنين شود.اي محسوب مي يكي از موانع موفقيت مراكز فني و حرفه
و افراد جامعه (والـدين و فرزنـدان)   است رنگ  اي خيلي ضعيف و كمهاي فني و حرفهاز رشته

ايـن   ،آنها ندارند. همچنينهاي اي و رشتهاطالعات الزم و شناخت كافي از مراكز فني و حرفه
 باورها در بين افراد وجود دارد:

كننـد، معمـوالً از   نام مـي  اي ثبتهاي آموزشي مراكز فني و حرفهالف. افرادي كه در دوره
اي هاي آموزشي مراكز فني و حرفـه پايين اجتماع بوده و خود را ناچار به گذراندن دوره ةطبق
 دانند.مي
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هاي مند هستند، بدون گذراندن دورهاي نيز عالقه ي فني و حرفههاب. افرادي كه به رشته

منـد بـه گذرانـدن    يابند. گاهي افـرادي كـه عالقـه   توانند به اهداف خود دستآموزشي هم مي
، به دليل اين باور و تصور غلط به سـمت ايـن   هستنداي هاي آموزشي مراكز فني و حرفهدوره

 يابند.ها گرايش نميآموزش
اي و هاي فني و حرفهوجود نگرش منفي افراد نسبت به آموزشارآموزان به ك ،همچنين

هاي معتقدند كه افراد نسبت به آموزش هااند. آن تثبيت آن در اذهان افراد جامعه اشاره كرده
دانند اي را مناسب افرادي ميهاي فني و حرفهاي، نگرش منفي دارند و آموزشفني و حرفه

 ةعملي در طبقو  يديكار به دليل اينكه از قديم  ،ييني دارند. همچنينكه توانايي يادگيري پا
والن ئشد و مسسواد در نظر گرفته مي مشاغل پايين جامعه قرار داشت و در خور افراد كم

وجود آورند، اين نگرش  اند در نگرش افراد جامعه، تغيير به اي نتوانستهمراكز فني و حرفه
عدم تأثير  كرده تثبيت شده است. خصوص قشر تحصيل همنفي در اذهان افراد جامعه ب

اند، عالوه بر آن، معتقدند كه  اشاره كرده اي بر صنعت و بازاركارهاي فني و حرفهآموزش
اند در صنعت موفق  اند، نتوانسته اي را گذراندههاي آموزشي مراكز فني و حرفهافرادي كه دوره

عدم اثربخشي و كارايي اين  ،ته باشند. بنابراينو در محيط كار تأثير مثبت و كارآمدي داش
اعتمادي اي و بيهاي فني و حرفهها در بازار كار موجب تنزل جايگاه آموزشآموزش

 اي شده است. هاي فني و حرفهكارفرمايان نسبت به آموزش
از ديدگاه مديران، عوامل كالبـدي مـؤثر در نگهداشـت كـارآموزان مراكـز فنـي و        .4سؤال

 شهر شيراز چه بوده است؟ ايحرفه
اي، اشـاره شـده   شناسي نظام فني و حرفـه  طور كه در بحث آسيب مديران معتقدند، همان

هـاي فنـي و   شـود از ميـزان اثربخشـي و كـارايي آمـوزش      يكي از عواملي كه باعث مـي ، است
يط متناسب با شراهاي درسي كاسته شود، تجهيزات نامناسب، فضاي كم و نااي دربرنامه حرفه

هـا بـه وسـائل و    اند كه كارگـاه  اذعان كرده و استاي ي فني و حرفهها مورد نياز براي آموزش
اند آنهـا   روز، مجهز نيستند و با توجه به فرسوده و قديمي بودن تجهيزات، نتوانسته امكانات به

اله را به تجهيزاتي كه با نيازهاي صنايع و بازار كار سازگار هستند، مبـدل كننـد. زيـرا هـر سـ     
تـر  تجهيـزات آن روز بـه روز پيچيـده    كند و دانـش فنـي و  تكنولوژي پيشرفت روزافزوني مي

اي كه بـه دليـل گرانـي تجهيـزات و عـدم تخصـيص بـه موقـع         شود و مراكز فني و حرفه مي
ي مالي مواجه هسـتند، در بـه روز   ها اعتبارات، در تأمين تجهيزات كافي و به روز با محدوديت

شـوند  اي مواجه مياي با مشكالت عديدههاي فني و حرفهها و امكانات آموزشآوردن برنامهدر
اي، تجهيـزات مـورد نيـاز آنهـا را     هاي مراكز فنـي و حرفـه  توانند متناسب با تنوع رشتهو نمي
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كارآموزان، كمبود امكانات و فضاي آموزشي متناسب با نيـاز مربيـان و    ،فراهم آورند. همچنين

 اسب تجهيزات كارگاهي با فناوري و دانش روز نيز اشاره كردند.  كارآموزان و عدم تن
از ديدگاه مديران و كارآموزان، مسـائل آموزشـي مـؤثر در نگهداشـت كـارآموزان       .5سؤال

 اي شهر شيراز چه بوده است؟مراكز فني و حرفه
 تتحـوال  بـا كـه   در محيطي كامالً رقـابتي اي مراكز فني و حرفه امروزهاز ديدگاه مديران، 

 بـه دليـل انجـام امـور اداري     مـديران  شوند. در چنين شـرايطي مياداره  ،استسريعي همراه 
 ةعهـد  بـه  آموزشـي  وظـايف  بيشتر ،بنابراين .امور آموزشي ندارند فرصت چنداني براي كنترل

 باشـند و توانايي الزم برخوردار  از مهارت، دانش كه مربيان نيز زماني .شود مربيان گذاشته مي
وظايف محولـه   ةخوبي از عهد توانند بهمي، خوبي بشناسند را به ايمراكز فني و حرفه و اهداف

 .برآيند
كارآموزان بايد از توانايي علمي و عملي براي يـادگيري مطالـب آموزشـي دوره برخـوردار     

صـورت عملـي انجـام     باشند. آنان بايد مطالب تئوري را خوب ياد بگيرند تـا بتواننـد آن را بـه   
 دهند.
شـوند، بـا   اي كه تخصص دارند، انتخاب مـي نظر مديران، مربيان براي تدريس در رشته به

روش تدريس آشنا هستند و از دانش، تجربه و مهارت عملي كافي نيز برخوردارند اما محتواي 
هـاي تـدوين و بـازنگري    كار مطابقت نـدارد. فعاليـت  آموزشي با نيازهاي تكنولوژي روز و بازار

رسيم كـه در  مذكور به اين نتيجه مي ةدر مسأل ،بنابراين رنگ است.كم هارت،استانداردهاي م
 تدوين محتوا، اجرا و ارزشيابي، مديران و مربيان از نقش چنداني برخوردار نيستند.

هـاي دوره،  سآموزشـي و افـزايش سـاعات كـال     ةبه نظر مديران، كوتـاه بـودن مـدت دور   
مربيـان   ،ز زمان بتوان آنهـا را تغييـر داد. همچنـين   كوتاهي ا ةمسائلي نيستند كه در يك بره

هاي دوره با افزايش حقـوق  اگر افزايش ساعات كالس ،دانند. بنابراينحقوق خود را مكفي نمي
. مـديران  نيسـتند آموزشي  ةهاي دورهمراه نباشد، مربيان هم حاضر به افزايش ساعات كالس

انـد كـه بـا    ، ناراضي هستند اما اذعان كردهگيردهم از اينكه حقوق مكفي به مربيان تعلق نمي
 كمبود بودجه مواجه هستند.

دليل عدم دسترسي به آمار و ارقام مورد نيـاز  مديران نيز به اين مسأله اشاره كردند كه به 
كـار   توانند متناسب با نيازهاي بازار كار، نيروي، نميركا نيازهاي فعلي و آتي بازاردر خصوص 

بين مراكـز آمـوزش مهـارت، صـنايع و بـازار كـار ارتبـاط         ،ه عبارت ديگرماهر تربيت كنند. ب
 مستقيم وجود ندارد.
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عنوان عوامل مؤثر بـر نارضـايتي از مسـائل آموزشـي      موارد زير را بهكارآموزان،  ،همچنين

 اي در نظر گرفتند: مراكز فني و حرفه
 ت ندارد.الف. محتواي آموزشي با نيازهاي تكنولوژي روز و بازار كار مطابق

 ربيان از صالحيت و توانايي كافي برخوردارند اما اطالعات آنها به روز نيست.ب. م
هـا چنـدان مـرتبط بـا     شود و آموزش پ. بيش از حد الزم به آموزش تئوريك پرداخته مي

 صنعت و بازار كار نيست. 
 ها).ها با سطح توانايي كارآموزان مطابقت ندارد (دشواري مهارتت. سطح مهارت

 .ها توسط كارآموزان در كارگاه، مربيان نظارتي ندارندج. هنگام تكرار مهارت
 هاي نظري و عملي كوتاه است.د. طول دوره براي آموزش

گفـت و گـو و    "اي (شرق، غرب و مركز) شـهر شـيراز،   كارآموزان مراكز فني و حرفه 51%
% كـارآموزان  43و  "دماتديده در صـنايع و خـ   هاي آموزشتبادل نظر در مورد كاربرد مهارت

ــا لغــات تخصصــي وســائل، مهــارت " ــادگيري آنهــاآشــنايي ب ــه"هــا و ي ــوان  را ب يكــي از عن
 اند.   در نظر گرفته آموزشي ةترين بخش دور كننده جذب

عـدم توجـه و نظـارت    "% آنان، 68و  "آموزش تئوريك بيش از حد نياز"% كارآموزان، 69
 آموزشـي  ةترين بخش دورنامطلوبعنوان  را به "زانها توسط كارآمومربي هنگام انجام مهارت

 اند.در نظر گرفته
 % كـارآموزان 62و  "هاي مرتبط با صنعت و بازار كارعدم آموزش مهارت "% كارآموزان 87

كمبود وسـائل  "% كارآموزان 61و  "ها با سطح توانايي كارآموزانمنطبق نبودن سطح مهارت"
در نظـر  آموزشـي   ةدور ةاز ادامـ نظـر   را داليل صرف "هاو تجهيزات الزم براي آموزش مهارت

   اند.گرفته

 بحث و نتيجه گيري
) در بحث كاهش اثربخشـي عناصـر آمـوزش  فنـي و     1385نتايج اين تحقيق با تحقيق آزاد (

اي و فضاي ناكافي، بدون اثربخشـي و كـارايي،    اي به دليل مديريت فاقد صالحيت حرفه حرفه
 همخواني دارد.

ي فنـي و  هـا  ) در مورد جايگاه پـايين آمـوزش  1386ين تحقيق با تحقيق نيرومند (نتايج ا
اي،  ي فنـي و حرفـه  هـا  عنوان عاملي مؤثر در عدم گرايش افراد به انتخـاب رشـته   حرفه اي به

 همخواني دارد.
استخراج نتايج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه نشان داد كه عوامـل فـردي و كالبـدي در    



   ... اي  بررسي موانع جذب و نگهداشت كارآموزان سازمان فني و حرفه
 

 

264 
 –اي تأثير داشته است و با توجـه بـه تئـوري فـيش بـاين      راكز فني و حرفهگرايش افراد به م

اسـاس   ، بـر انـد  اي بودهنام در مراكز فني و حرفهافرادي كه متقاضي ثبتتوان گفت ميآيزن، 
هـاي آموزشـي انتظـار فوايـد     از دوره هايشانها و قابليتقصد و نيت خود و متناسب با توانايي

اي بـه ارزيـابي    ي آموزشي مراكـز فنـي و حرفـه   ها نام در دوره از ثبت اند و قبل بسياري داشته
عوامل آموزشي و كالبدي نيز در حفظ و نگهداشت كارآموزان اند.  پرداخته ها اين آموزشة فايد

طور جداگانه در هريك از عوامل جـذب   اي تأثير بسزايي داشته است. اما بهفني و حرفه مراكز
با توجه به پايگـاه اجتمـاعي و فرهنگـي     ،همچنيناشته است. يي وجود دها و نگهداشت ضعف
متقاضـيان نفـوذ و فشـار    تـوان گفـت    آيـزن، مـي   -و تئوري فيش بـاين   ها پايين اين آموزش

ي هـا  كننـد و از تأييـد گـروه    آموزشي احساس و ادراك مـي  ةنام در دور اجتماعي را براي ثبت
 ند.شو پدر و مادر، دوستان) برخوردار نمي ( خاص

نتوانسـته اسـت انتظـار افـراد جامعـه در      اي توان گفت سازمان فني و حرفـه مي ،بنابراين
ي فنـي و  هـا  آمـوزش  اي را در حد مطلـوب بـرآورده كنـد.    گرايش افراد به مراكز فني و حرفه

اي احتياج به تحول دارند و بايد از روزمرگي بيرون آينـد و از لحـاظ سـاختار و كيفيـت      حرفه
موازات تغييرات سريع و وسيع فناوري، خود را با اين دگرگـوني هماهنـگ   متحول شوند و به 

تـرين متخصصـان الزم اسـت كـه بـراي       براي اين تحول بهتـرين و برجسـته   ،سازند. بنابراين
براي حـل  مشخص شود و  ها اي طرحي ارائه دهند تا بر اساس آن راه ي فني و حرفهها آموزش

گيري صورت  تصميم ،اي وجود دارد ان فني و حرفههايي كه در سازم ضعف مشكالت، نواقص و
خـواهيم بـرويم.    اي به دنبال چه هستيم و كجا مي ي فني و حرفهها بدانيم در آموزشگيرد تا 

اي را در پـي   ارتقاء و بهبود نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه     ،دشواگر هريك از موارد زير محقق 
 خواهد داشت:
ي آموزشـي مراكـز فنـي و    هـا  نـام در دوره  ي ثبتانتخاب و هدايت متقاضيان براالف) اگر 

ي آنان صورت گيـرد،  ها آموخته و پيشي قوي ها انگيزه، ها قابليت، ها اي بر اساس توانايي حرفه
شود و با كمبـود نيـروي مـاهر در صـنايع و خـدمات       جلوگيري مي ها از  به هدر رفتن سرمايه

 مواجه نخواهيم بود.
يي اسـت كـه   ها اي ناشي از آموزه ي فني و حرفهها رتنگرش افراد نسبت به كسب مها ب)

ي فنـي و  هـا  آموزشجايگاه  اگر ،آموزد. بنابراين طي فرايند اجتماعي شدن، فرد در جامعه مي
ي هـا  در باالبردن سطح فعاليـت  ها اي در جامعه ارتقاء يابد و همگان به تأثير اين آموزش حرفه
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اي تغييـر   ي فنـي و حرفـه  هـا  بت بـه آمـوزش  اقتصادي جامعه معترف شوند، نگرش افراد  نس

 خواهد كرد.
 ةدر ارائ اگر ،اي به محيط يادگيري نيز بستگي دارد. بنابراين ي حرفهها كيفيت آموزشج) 

ي عملـي و نظـري،   هـا  ريزي مدون بـراي آمـوزش   برخي شرايط از جمله برنامه ها اين آموزش
ايجاد فضاي مساعد روز،  ناسب و بهامكانات و تجهيزات كارگاهي متجهيز فضاهاي آموزشي به 

و تعيين طول مدت مناسب براي هـر يـك    ها تبادل و انتقال اطالعات، تجربيات و مهارت براي
 د.كن يابد و مسير ترقي را طي مي اي بهبود مي و حرفه ي فنيها وجود آيد، آموزش به ها از دوره
 هـا  رفع محدوديتبراي باز انديشي، توان گفت اقدام  با توجه به نتايج اين پژوهش مي ،بنابراين

و حذف موانع موجود در جذب كارآموزان مراكز فني  ها روش ةو اعمال اصالحات الزم در حوز
اي شهر شيراز از ضروريات است. عالوه بـر   اي و قوانين و مصوبات سازمان فني و حرفه و حرفه

 هااي در تحقق اهداف آن و حرفهتواند به مراكز فني  رسد توجه به موارد زير مي به نظر مي ،اين
 :كندكمك 

دست آمـده مبنـي بـر عـدم رضـايت مـديران و مربيـان از توانـايي          * با توجه به نتايج به
براي جمعيـت مخاطـب مراكـز     شود يادگيري كارآموزان و سطح تحصيالت آنان، پيشنهاد مي

 اي تعريف جديدي ارائه دهد. فني و حرفه
ي مراكز فني ها رساني در مورد رشته ه مبني بر عدم اطالعدست آمد * با توجه به نتايج به

ي هدفمنـد در جهـت   هـا  اي بـا ايجـاد روش   سازمان فني و حرفه شود اي، پيشنهاد مي و حرفه
ي مورد نياز صـنعت  ها ي آن و مشاغل و مهارتها اي و رشته ي فني و حرفهها شناخت آموزش

 ي اقتصادي، اقداماتي انجام دهد.ها و فعاليت
دست آمده مبني بر عدم رضايت كارآموزان از عوامل كالبدي مراكـز   توجه به نتايج به * با

دن امكانـات و  كـر اي نسبت بـه فـراهم    سازمان فني و حرفه شود اي، پيشنهاد مي فني و حرفه
 اي متناسب با نيازهاي آموزشي كارآموزان، اقداماتي انجام دهد. تجهيزات مراكز فني و حرفه

دست آمده مبني بـر عـدم تناسـب امكانـات و تجهيـزات       جه به نتايج بهبا تو ،* همچنين
گيـري   منظـور پـي   يي در ايـن زمينـه بـه   هـا  پژوهشي شود آموزشي با نياز صنايع، پيشنهاد مي

 اي صورت گيرد. امكانات و تجهيزات مورد نياز مراكز فني و حرفه
ي مراكز ها نكه كدام رشتهدر راستاي اي شود دست آمده، پيشنهاد مي *با توجه به نتايج به

 اي بيشتر مورد نياز افراد جامعه و بازار كار است، نيازسنجي صورت گيرد. فني و حرفه
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 منابع
اي  ي فني و حرفـه ها ي جذب و گرايش به رشتهها بررسي راه ).1379( امرايي، علي

تربيتـي   علـوم  ةكارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكد ةنام پايان استان لرستان.
 شناسي. و روان

ديدگان سـازمان   تجزيه و تحليل وضعيت اشتغال آموزش). 1384( اميري، معصومه
. مجموعـه مقـاالت دومـين    اي و برآورد الگوي عوامل مؤثر بـر آن  آموزش فني و حرفه

كـل   ةادار "اجتمـاعي  ـ� اي در تحوالت اقتصـادي   ي فني و حرفهها نقش آموزش"همايش ملي
 اي مازندران. آموزش فني و حرفه

سند راهبردي مهارت و فنـاوري سـازمان آمـوزش فنـي و     ). 1390( پرند، كورش
 اي كشور. . تهران: سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور حرفه

غالمعلـي فرجـادي    ةترجمـ  اقتصادي در جهان سـوم.  ةتوسع). 2010( تودارو، مايكل
 ريزي توسعه، تهران. عالي پژوهش و برنامه ة). مؤسس1384(

كـار و   ةالتحصـيالن شـاخ   ). بررسي وضعيت اشتغال فارغ1379( جاللي پور، يـاور 
كـل   ةگـزارش تحقيـق، تهـران: ادار    ي تهران در سه سـال گذشـته.  ها دانش شهرستان

 ي استان تهران.ها آموزش و پرورش شهرستان
كار و دانش در نظام جديد آموزش متوسطه  ةارزشيابي شاخ). 1378حمزه لوئي، ا (

 كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت معلم. ةنام . پاياناه مديراناز ديدگ
 ةاي در توسـع  ي فني و حرفهها نقش و اهميت آموزش ")،1385( اصـغر  خالقي، علي

 .3 ةاول، شمار ةاي، دور حرفه ةرشد آموزش شاخ "اقتصادي
انسـاني و كـارآفريني در    ةسـرماي ). 1384( سليمي فر، مصـطفي؛ مرتضـوي، سـعيد   

 .17 ةدانش و توسعه، شمار ةمجل اي. كرد فني و حرفهروي
بررسي عوامل مـؤثر در جـذب هنرجويـان پسـر بـه       ).1375( گودرزي، منـوچهر 

 ةكارشناسي ارشد. دانشـكد  ةنام پايان اي در شهرستان اصفهان. ي فني و حرفهها آموزش
 شناسي دانشگاه اصفهان. تربيتي و روان علوم

كاربسـت رويكـرد   ). 1388رضـا؛ پرنـد، كـورش (    نآبـادي، حسـ   صالحي، كيـوان؛ زيـن  
مـوردي از ارزشـيابي   اي.  ي فنـي و حرفـه  ها سيستمي در ارزشيابي كيفيت هنرستان
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، 29 ةي آموزشي، شمارها نوآوري ةنام شهر تهران. فصلة اي دختران ي فني و حرفهها هنرستان

 سال هشتم.
نگاهي تحليلـي بـر   ). 1387صالحي، كيوان؛ زين آبادي، حسن رضا؛ كيامنش، عليرضا (

ي ها موردي از ارزشيابي كيفيت برون دادهاي هنرساني كار و دانش. ها عملكرد هنرستان
 . سال پنجم.16 ةي آموزشي. شمارها نوآوري ةنام فصل  شهر تهران. 2كار و دانش منطقه 

بررسي چگونگي اجراي شاخه كار و دانـش و مشـكالت   ). 1373شـمي، م ( ها طلوع
 هد، شوراي تحقيقات آموزش و پرورش.مش اجرايي آن.

تأثير جهاني شدن بر سيستم ارزيابي در نظـام آمـوزش   ). 1388عباس زاده، زهرا (
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 بهشتي.
هـارت  اي در آموزش و پرورش. م جايگاه واقعي فني و حرفه). 1390( عطاران، بتول

 .3 ةاي. بهار، شمار رشد آموزش فني و حرفه ةنام . فصلآموزشي هنرجويان
معاونـت   اي در ايران. ي فني و حرفهها سير تكويني آموزش). 1373( مرجاني، بهناز
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. سازمان فني 21ة اردفترك شم). 1391ي درسي (ها معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه
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 بررسي ميزان آگاهي و شناخت جامعه از 
 اي هاي فني و حرفهآموزش

  1دكتر محمد رضا محبوبي

 2حديثه مزرئي جهان آباد

 چكيده
و  است نظام آموزش هر كشور يهاترين بخش از مهماي يكي آموزش فني و حرفه

تربيت ساز رشد و گسترش آن با هدف  تواند زمينهآگاهي جامعه از نقش كليدي آن مي
ميزان آگاهي و شناخت جامعه شناسايي  ،هدف اين تحقيقي انساني كارآمد باشد. نيرو

جمعيت مورد بود. تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و  ايهاي فني و حرفهاز آموزش
 ةنفر شهروند ساكن در يكي از محالت شهر گرگان بودند كه به شيو 100مطالعه شامل 

اي بود كه روايي ابزار تحقيق پرسشنامهخاب شدند. تحقيق انت ةعنوان نمون تصادفي به
در  ،دست آمد. همچنين هاي بمحتوايي آن با استفاده از نظرات كارشناسان فني و حرفه

مقدار ضريب آلفاي تعيين اعتبار پرسشنامه،  برايانجام آزمون پيشاهنگ  ةنتيج
افزار آماري  نرم تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و دست آمد. هب 83/0كرونباخ 

SPSS  شناخت و آگاهي كم پاسخگويان از نتايج حاصل بيانگر  انجام شد. 16نسخه
دار بين  تفاوت معني ةدهند ميانگين نشان ةنتايج مقايس بود.اي هاي فني و حرفهآموزش
 ميزان آگاهي و شناخت آموزشهاي دو گروه پاسخگويان زن و مرد در مورد ديدگاه

-ها و گروهادامه آموزش ةهاي مخاطب، خدمات، شيوهاي گروهزمينه اي درفني و حرفه
هاي آن از موريتأهاي سني مخاطب بود. توجه به معرفي هرچه بيشتر سازمان و م

گيري از ها و بهره هاي ارتباط جمعي، تبليغات در سطح مدارس و دانشگاهطريق رسانه
يشنهادهاي اين مطالعه بوده هاي مردم نهاد در اين زمينه از جمله پ كمك سازمان

 است.  
 

 رساني، نيروي انساني. اي، جامعه، اطالع: آموزش فني و حرفهكليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: mahboobi47@gmail.com                         ،ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزيئدانشيار و عضو هي. 1
 .شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندان يكشاورز آموزش و جيترو يكارشناس مقطعجوي دانش. 2
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 مقدمه
 اي منابع انساني آن است.اجتماعي و اقتصادي هر جامعه ةيكي از عوامل اساسي رشد و توسع

 ي منـابع انسـاني و  اي رو اي فني و حرفـه هويژه آموزش گذاري آموزشي به بديهي است سرمايه
يافتگي آن محسوب خواهد شد  هاي اصلي تعيين توسعهاشتغال به كار آنها نيز يكي از شاخص

 دشـ ها و اشـتغال موجـب بحـران خواهـد     ايجاد هرگونه ناهماهنگي بين اين نوع از آموزش و
ها و دانش مردم خـود را توسـعه دهـد و از آن در    ). كشوري كه نتواند مهارت1383(صالحي، 

زاده،  اقتصاد ملي كمك گيرد، قادر نخواهد بود هيچ چيز ديگـري را توسـعه بخشـد (غالمعلـي    
1392 .( 

اي، كـه سـه    حرفـه  و هاي فنـي مورد آموزش هاي هزارة سوم درتوصية يونسكو براي دهه
 ده، مورد توجه و اسـتقبال بسـياري از كشـورها   كرها مطرح آموزش هدف اساسي را براي اين

اي بـه منزلـة جـزء     حرفـه  و هاي فنيند از: تقويت آموزشا . اين اهداف عبارتقرار گرفته است
فـراهم  و  اي به سمت توسعة پايدار حرفه و العمر؛ جهت دادن آموزش فني مادام الزم يادگيري

كشور ما نيز، با توجه به شناخت متغيرهـاي جامعـة    اي براي همه. حرفه و آوردن آموزش فني
 .)1390علي،  (محمد كندها اقدام اين دستورالعمل جهت كاربست ايراني، بايد

مـدت،   هـاي كوتـاه  هاي خاصي نظيـر تنـوع، برنامـه   دليل ويژگي اي بهآموزش فني و حرفه
رسـاني بـه    پذيري و ارتباط تنگاتنگ با بازار كار، نسبت به آموزش عالي بـراي خـدمت   انعطاف

بسياري ة تري دارد و توانسته زمينپذير جامعه، امكان و ظرفيت بيش هاي محروم و آسيبگروه
وجود آورد (جعفري صميمي و حسـيني،   ههاي مربوط به كارآموزي را براي جوانان باز نوآوري

اي هاي فنـي و حرفـه  منزلت پايين آموزش ةدر كشورهاي در حال توسع ،). با اين حال1384
هـا  افي در اين نوع آموزشگذاري ك ها از سرمايهآموزان و والدين و امتناع دولت در ميان دانش

طـور كـه بايـد و     آن در ايران دارد هنـوز كه ي ا رغم سابقه بهها آموزشآفرين است. اين  مشكل
 ). 1383(صالحي،  نيافته و به آن اهميت داده نشده استباز شايد جايگاه خود را 

 التحصيالن دانشگاهي ) در تحقيقي با هدف سنجش ميزان آشنايي فارغ1382دريكوندي (
ها التحصيالن دانشگاهي با اين آموزش اي نتيجه گرفت اكثر فارغهاي فني و حرفهبا آموزش

) 1384اند. آزاد ارمكي (اي داشتههاي فني و حرفهآشنا بوده، اطالع مناسبي از اهداف آموزش
سنتي،  ةكيد بر موضوع مشروعيت بخشيدن به آموزش شغلي در جامعأخود با ت ةدر مطالع

) 1384رياحي (ميت آموزش مشاغل براي اعضاي خانواده را يادآور شده است. ضرورت و اه
اي اي در انتخاب مراكز فني و حرفههاي فني و حرفهنقش آگاهي از وضعيت شغلي رشته
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آموزان  داليل عدم تمايل دانشيكي از ) 1378( عباسي براي كارآموزي را يادآور شده است.

هاي رشتهكافي آنان در مورد اطالعات  عدماي را فهفني و حر ةشاختحصيل در مستعد به 
 داند. مياي فني و حرفه

هاي فني هاي اساسي آموزشخود يكي از چالش ة) در مطالع1384فرهاديان و همكاران (
دوم ة اي را عدم آگاهي كافي مردم نسبت به اين آموزش و قرار دادن آن در در درجو حرفه

هاي فني و حل اين مشكل تغيير نگرش مردم نسبت به آموزش اند. آنان براي اهميت دانسته
هاي آموزش فني و ها و درك اهميت و پذيرش مهارتاي، مردمي كردن اين آموزشحرفه
هاي ضروري براي اشتغال سودمند و مشاركت فعال در ي از مهارتئعنوان جز اي را بهحرفه

هاي فني و )، آموزش1390د علي (اند. به اعتقاد محم زندگي اجتماعي را ضروري دانسته
روز نبودن اين  ها، بهاين آموزش به داليل بسيار از جمله نبود نگرش جامع بهاي حرفه

ميان بازار كار و آموزش، نداشتن متولي و مركز  ها، نبودن تعامل و تناسبآموزش
دهنده،  شآموز توجهي به نيروي انساني واحد، اجرايي نشدن قوانين مصوب، بي گذاري سياست

... از موفقيت چنداني برخوردار نبوده و  و فقدان تجهيزات مناسب، اصالح نشدن هرم شغلي
 .است نيازمند اصالحات جدي

هاي فني و نگرش والدين نسبت به آموزش ة) در زمين2009مطالعه (اكوچا،  ةنتيج 
اند اما عنوان  هاي نشان داد والدين اگرچه نسبت به اين نوع آموزش نگرش مثبتي نداشتحرفه
هاي مذكور آگاه هاي شغلي توسط آموزشاند در صورتي كه نسبت به ايجاد فرصت كرده

) عدم 2012) و اكولوچا (2013شوند، اين نگرش خود را تغيير خواهند داد. اوبوم و همكاران (
اي و در نتيجه نگرش منفي و آگاهي جامعه در مورد كاركردهاي آموزش فني و حرفه

اند. شري و  هاي مهم در نيجريه برشمردهها را از جمله چالشبه اين آموزشنامناسب 
اي در كشور غنا هاي فني و حرفه) نيز نگرش منفي جامعه نسبت به آموزش2013همكاران (

 اند.  را گزارش كرده
باال رفتن كارايي و كارآفريني نيروي انساني  اي كه بايد موجبحرفه و هاي فنيآموزش
به نتيجة  اقتصادي و اشتغال در جهت بهبود و كيفيت زندگي مردم شود به رشدبراي كمك 

ها  از جايگاه و منزلت در كشور ما اين آموزش .)1390علي،  (محمد مطلوب منجر نشده است
ها ها از اين آموزشها برخوردار نيست و در نتيجه ميزان استقبال خانوادهمناسبي نزد خانواده

موريت آن أو همچنين عدم شناخت و آگاهي كافي مردم از سازمان و مدر حد مطلوبي نيست 
 بنابراين، .باشدهاي مذكور ميهاي مهم بر سر راه توسعه و ترويج آموزشيكي از چالش

ه است كه ميزان شناخت و گرفت شكل يديكل الؤس نياحاضر در راستاي پاسخ به  قيتحق
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 ،الؤدر راستاي پاسخ به اين س چقدر است؟اي هاي فني و حرفهآگاهي افراد جامعه از آموزش

ميزان آگاهي و شناخت شهروندان محله كوي انقالب گرگان  ييشناسااين تحقيق كلي هدف 
  .استبوده اي هاي فني و حرفهاز آموزش

 شناسي تحقيق روش
هاي فنـي  ميزان آگاهي و شناخت شهروندان گرگاني از آموزششناسايي  ،قيتحق نيا از هدف
جمعيـت  تحقيق توصـيفي و از نـوع پيمايشـي و    . شد انجام 1392 سال در كه بود ايفهو حر

كوي انقالب شهر گرگـان بودنـد    ةنفر از مردان و زنان ساكن در محل 130مورد مطالعه شامل
نفـر از آنـان    100تصـادفي   ةخود داراي فرزند جويـاي كـار بودنـد و بـه شـيو      ةكه در خانواد

اي بود كه روايي محتـوايي آن بـا   ابزار تحقيق پرسشنامهخاب شدند. تحقيق انت ةعنوان نمون به
در نتيجه انجـام آزمـون    ،دست آمد. همچنين هاي باستفاده از نظرات كارشناسان فني و حرفه

ـ  83/0مقدار ضريب آلفـاي كرونبـاخ   تعيين اعتبار پرسشنامه،  برايپيشاهنگ   دسـت آمـد.   هب
هاي فردي و خـانوادگي و ارتبـاطي پاسـخگويان و    ال در مورد ويژگيؤس 15پرسشنامه شامل 

هـاي  اي در زمينـه ال در مورد ميزان آگاهي و شناخت آنـان از آمـوزش فنـي و حرفـه    ؤس 10
مـدرك   ةثير آمـوزش، درجـ  أهاي مخاطب، خدمات، تميزان شناخت كلي، رسالت اصلي، گروه

هـاي سـني   زش و گـروه آمـو  ةادام ةهاي آموزش، شيوها، هزينهشركت در دوره ةاعطايي، نحو
انجـام   16 ةنسـخ  SPSSافـزار آمـاري    نرم تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و مخاطب بود.

هاي آماري مورد استفاده شامل آمار توصيفي (فراوانـي، درصـد، ميـانگين، انحـراف     روش شد.
 ميانگين) بود. ةمعيار و ضريب تغييرات) و آمار استنباطي (مقايس

 نتايج 
اكثـر پاسـخگويان متولـد و    نفر زن هسـتند.   50نفر از پاسخگويان مرد و  50 ن دادنتايج نشا

 69اكثـر آنـان (  سـال بودنـد.    4/41داراي ميانگين سن سطح تحصيالت ديپلم و ساكن شهر، 
درصـد آنـان اظهـار     57اي بوده و فني و حرفه ةديد خود داراي فرد آموزش ةدرصد) در خانواد

 39فرد جوياي كار در خانواده هستند. كمتـر از نيمـي از آنـان (    1اند كه داراي حداقل  داشته
پردازند ولي در مورد راديـو نيمـي   ساعات به تماشاي تلويزيون مي 3تا  2درصد) در طول روز 

دهند. اكثـر آنـان در طـول روز حـداقل يـك سـاعت كتـاب و        از آنان به اين رسانه گوش نمي
 كنند.      نان از اينترنت استفاده ميدرصد آ 40ده ولي فقط كرروزنامه مطالعه 
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اي به فني و حرفه از آموزش پاسخگوياننتايج حاصل در مورد ميزان آگاهي و شناخت 

 شده بندي انجام توجه به مقادير ضريب تغييرات و اولويتبا هاي مختلف تفكيك زمينه
ها و هشركت در دور ةشناخت و آگاهي بيشتر پاسخگويان از خدمات و نحو ةدهند نشان

هاي مخاطب و رسالت اصلي سازمان آموزش فني و گروه ةشناخت و آگاهي كمتر در زمين
ها اين است كه در غالب زمينه ةدهند مقادير ميانگين نشان ،. عالوه بر ايناي بودحرفه

 ).1(جدول  اي دارندهاي فني و حرفهپاسخگويان آگاهي و شناخت كمي از آموزش
 

 هاي مختلفاي به تفكيك  زمينهفني و حرفه از آموزش پاسخگويانو شناخت ميزان آگاهي  )1( جدول

 هاگويهرديف
ميانگين

تا 1(دامنه 
5( 

انحراف 
 معيار

ضريب 
 تغييرات

اولويت

ميزان شناخت سازمان فني و  1
 6 383/0 073/1 800/2 اي حرفه

ميزان آشنايي با رسالت اصلي  2
 9 402/0 999/0 480/2 ايآموزش فني و حرفه

هاي مخاطب ميزان آشنايي با گروه 3
 10 436/0 087/1 490/2 ايآموزش فني و حرفه

ميزان آشنايي با خدمات سازمان  4
 1 285/0 757/0 650/2 ايآموزش فني و حرفه

هاي فني و ثير آموزشأميزان ت 5
 7 387/0 198/1 090/3شغل پاسخگويانة اي در زمينحرفه

اعتبار مدرك  ةميزان آگاهي از درج 6
 4 368/0 926/0 510/2 شده از سوي سازمان اعطا

شركت در ة ميزان آشنايي با نحو 7
 ايهاي فني و حرفهدوره

700/2 893/0 330/0 2 

هاي آموزش ميزان اطالع از هزينه 8
 ايفني و حرفه

410/2 964/0 400/0 8 

آموزش  ةادامة ميزان آشنايي با شيو 9
 3 367/0 915/0 490/2 ايفههاي فني و حردر رشته

هاي سني ميزان آشنايي با گروه 10
 5 374/0 087/1 900/2 ايمخاطب فني و حرفه
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از  پاسخگويانميزان آگاهي و شناخت دار بودن تفاوت موجود در مورد  نتايج بررسي معني

داري نشان داد تفاوت معنـي  ،هاي مختلف بر حسب جنسيتاي بين گروهفني و حرفه آموزش
هاي هاي ميزان آشنايي با گروههاي دو گروه در زمينهدرصد بين ديدگاه 99و  95با اطمينان 

اي هاي سني مخاطـب آمـوزش فنـي و حرفـه    ها و گروهآموزش ةادام ةمخاطب، خدمات، شيو
پاسخگويان مرد نسبت بـه پاسـخگويان    :توان گفتوجود دارد. با توجه به مقادير ميانگين مي

نتـايج بررسـي    ،مي موارد مذكور از آگاهي و شناخت بيشتري برخوردارند. همچنينزن در تما
فنـي و   از آمـوزش  پاسخگويانميزان آگاهي و شناخت دار بودن تفاوت موجود در مورد معني
تـر و بـاالتر از ديـپلم    هاي مختلف بر حسب سطح تحصيالت ديپلم و پاييناي بين گروهحرفه

هـاي  هـاي دو گـروه در زمينـه   درصد بين ديـدگاه  95با اطمينان داري نشان داد تفاوت معني
آمـوزش وجـود دارد. بـا     ةادامـ  ةها و شـيو شركت در دوره ةميزان شناخت، رسالت اصلي، نحو

توان گفت پاسخگويان باالتر از ديپلم نسبت به پاسخگويان ديپلم مي ،توجه به مقادير ميانگين
 ). 2گاهي و شناخت بيشتري برخوردارند (جدولتر در تمامي موارد مذكور از آو پايين

 

 ايفني و حرفه از آموزش پاسخگويانميزان آگاهي و شناخت ميانگين  ةنتايج آزمون مقايس )2( جدول
 سطح

داري معني Z U 
ميانگين

ايرتبه تعداد  متغير
 بندي گروه

 آگاهي و شناخت

01/0 485/2- 5/905 40/57 
60/43 

50 
50 

 مرد
 اطبهاي مخگروه زن

04/0 052/2- 5/982 86/55 
14/45 

50 
50 

 مرد
 خدمات زن

01/0 571/2- 5/898 54/57 
46/43 

50 
50 

 مرد
هاآموزش ةادام ةشيو زن

01/0 439/2- 5/913 24/57 
76/43 

50 
50 

 مرد
 زن

هاي سني گروه
 مخاطب

02/0 279/2- 5/919 13/45 
62/57 

50 
50 

تر ديپلم و پايين
 باالتر از ديپلم

شناخت  ميزان
 سازمان

03/0 150/2- 5/950 43/45 
22/57 

50 
50 

تر ديپلم و پايين
 باالتر از ديپلم

ميزان آشنايي با 
رسالت اصلي سازمان

04/0 060/2- 5/949 67/45 
91/56 

50 
50 

تر ديپلم و پايين
 باالتر از ديپلم

ةميزان آشنايي با نحو
 هاشركت در دوره

04/0 036/2- 5/908 66/45 
92/56 

50 
50 

تر ديپلم و پايين
 باالتر از ديپلم

ةميزان آشنايي با شيو
آموزش در  ةادام

 هارشته
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 گيري بحث و نتيجه
 دانش ها وكه نتواند مهارت يدهد. كشور يم ليها را تشكثروت ملت ياصل ةيپا يمنابع انسان

قادر نخواهد  ،كند يبرداربهره يبه نحو مؤثر يمردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد مل
و  يكار، فقدان ارتباط كاف يرويحجم ن ةنديرا توسعه بخشد. رشد فزا يگريد زيچ چيه بود

 يهاتيو ظرف ينظام آموزش و بازار كار، عدم تناسب رشد اقتصاد نيب يهماهنگ عدم
كار در جامعه  يروينرخ مشاركت ن شيآموختگان، افزا رشد دانش با جامعه ييزااشتغال

 زيو ن النيالتحص فارغ يبازار كار از سو ازيمورد ن يهامهارت زنان، فقدان نيخصوص در ب به
 يهادغدغه نيترتا موضوع اشتغال از مهم ه استشد بازار كار باعث ازيفقدان اطالعات مورد ن

هاي  آموزش). 1381(اميري، ديشمار آ به رانيجوامع در حال توسعه از جمله ا ارانذگ استيس
مهارت خاص به كارآموزان دارد و در محيطي مشابه فضاي  ةدر ارائ اي سعي فني و حرفه

ها فراگيران را براي ورود به بازار كار بر  شود و اين آموزش واقعي فعاليت كسب و كار انجام مي
هاي فني و  آموزش اگرچه سازد. اساس نياز و مهارت صنعت و تخصص مربوطه آماده مي 

ها،  خيلي از آحاد جامعه با ظرفيت اماما نيست،  ةجامعاي آموزش گمنامي براي افراد  حرفه
رسد  نظر مي به ،، بنابراينها آشنايي ندارند اين آموزش ازبرخورداري  ةامكانات، دسترسي و نحو

 ازبرخورداري  ةها، امكانات، دسترسي و نحو ظرفيتسنجش سطح شناخت و آگاهي مردم از 
ميزان شناسايي اين تحقيق با هدف  ،اين روشود. از  موضوع مهمي تلقي مي ها اين آموزش

  به اجرا درآمد. ايهاي فني و حرفهآگاهي و شناخت شهروندان گرگاني از آموزش
اي در فني و حرفه از آموزش پاسخگوياننتايج حاصل در مورد ميزان آگاهي و شناخت 

اي است ههاي فني و حرفاز آموزششناخت و آگاهي كم پاسخگويان  ةدهند نشانحالت كلي 
ها در سطح جامعه رسد ناشي از تبليغات نامناسب و ناكافي در مورد اين آموزشنظر مي كه به

)، محمد علي 1384فرهاديان و همكاران (، )1378( عباسيهاي  اين يافته با يافتهباشد. 
) و شري و همكاران 2012) و اكولوچا (2013)، اوبوم و همكاران (2009(اكوچا، )، 1390(
ميزان آگاهي و دار بودن تفاوت موجود در مورد نتايج بررسي معنيهمخواني دارد. ) 2013(

هاي مختلف بر حسب جنسيت نشان اي بين گروهفني و حرفه از آموزش پاسخگويانشناخت 
داد پاسخگويان مرد نسبت به پاسخگويان زن از آگاهي و شناخت بيشتري برخوردارند. اين 

ي به خروج بيشتر مردان از منزل و قرار گرفتن آنان در محيط توان تا حدود نتيجه را مي
پاسخگويان باالتر از ديپلم نسبت به  ،اشتغال و كار نسبت به زنان نسبت داد. همچنين
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تر از آگاهي و شناخت بيشتري برخوردارند كه اين نتيجه ناشي از پاسخگويان ديپلم و پايين

هاي ارتباطي بيشتر و  جامع علمي و كسب مهارتثير مثبت افزايش سواد، حضور افراد در مأت
هاي با توجه به يافتهاي است. هاي فني و حرفهآموزش ةكسب شناخت و آگاهي در زمين
 ه است:ئتحقيق پيشنهادهاي زير قابل ارا

اي استان در معرفي اي از سوي فني و حرفهلزوم تبليغات بيشتر محيطي و رسانه �
 اي؛  حرفههاي فني و چه بيشتر آموزش هر

ها و شوراهاي تخصصي با هدف ايجاد هماهنگي نهادهاي دولتي فعال در  تشكيل گروه �
كاري و رعايت استانداردهاي اي با هدف پرهيز از موازيهاي فني و حرفه آموزش ةزمين

 آموزشي واحد؛
هاي جذاب و متنوع در برنامه ةنامه با صدا و سيماي استان و در نتيجه تهي عقد تفاهم �

هاي راديويي، نماهنگ، پويانمايي با هدف ترويج آموزش ةنامهاي نمايشي، نمايشلب فيلمقا
 اي؛  فني و حرفه

 ةهاي وبگاه ادار هاي محلي و قابليت هاي محلي چون روزنامهگيري از كمك رسانهبهره �
 چه بيشتر اين آموزش؛   اي استان در معرفي هركل فني و حرفه

اي هاي فني و حرفههاي مشاركتي در اجراي آموزشافتتوجه هر چه بيشتر از رهي �
هاي آزاد مجاز در سطح شهر و ويژه آموزشگاه با تقويت مشاركت بخش خصوصي و به

عناوين آموزشي مورد نياز جامعه و بازار كار  ئةسنجي استقرار مناسب آنها و توجه به ارا مكان
 در آنها؛ 
ساكن در محالت چون روحانيون، معلمان و استفاده از توان تبليغي و ترويجي افراد  �

گيري از و بهره "ايهاي فني و حرفهآموزش ةمروجان و مددكاران توسع"دانشجويان به عنوان 
هاي مذهبي، اقتصادي و اجتماعي محلي و شهري چون شوراي شهر، ظرفيت نهادها و تشكل

الحسنه، انجمن اوليا و هاي قرضها، صندوقت امنا مساجد، بسيج، خيريهئها، هيشهرداري
 مربيان مدارس و ..؛ 

اجراي فعاليت تبليغي و آموزشي در سطوح پيش دبستاني، مدارس، مراكز آموزش  �
 آموزي؛ عالي با هدف ترويج فرهنگ مهارت

هاي فني و تبليغي در آموزشرساني و  اطالعهاي  توجه به تمركز بيشتر فعاليت �
 هاي زنان؛گروه خصوص براي اي در سطح خانواده و به حرفه
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هاي فني و  هاي فردي فراگيران دوره اي انگيزه تحليل طبقه
 اي حرفه

 1طاهره ملكي
 2روناك لطفي دهلقي
 3نسترن حيدري
 4فاطمه مرادي

 چكيده
اي در كشور  هاي فني و حرفهاقتصادي پايدار، رشد آموزش ةي دستيابي به توسعها يكي از راه

هاي افزايش كيفيت اين شيد. يكي از راهصورت مداوم ارتقا بخ هاست كه بايد كيفيت آنها را ب
باشد و اين موضوع مي ها هاي فراگيران از شركت در اين دورهها، توجه به انگيزهدوره

، در اين پژوهش محقق بنابرايناست.  متأسفانه، تاكنون كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته
 ةاي كشاورزي را بسنجد. نمون هي فني و حرفها هاي فردي فراگيران دورهآن شد تا انگيزه بر

آموزشي تشكيل شده در يك ترم  ةنفر از فراگيران در هفت دور 115آماري اين تحقيق را 
تصادفي تشكيل دادند.  ةگيري سادنمونه ةو با استفاده از شيو 1391اين سازمان در سال 

اجتماعي، اثبات فردي فراگيران افزايش حضور  ةمطابق نتايج حاصل از پژوهش، باالترين انگيز
بندي  سپس، طبقه .و تقويت مهارت انجام كار گروهي بود خود به ديگران پس از كسب مهارت

ي اين ها صورت گرفت. بر اساس يافته ISDM معياراز ي فردي فراگيران با استفاده ها انگيزه
فردي متوسط بودند. نتايج اين  ةكنندگان داراي انگيز درصد شركت 62قسمت از پژوهش، 

تا با در نظر گرفتن  كرداي را ياري خواهد  هاي فني و حرفهريزان آموزش پژوهش، برنامه
نتيجه   انتطارات و در كردنبرآورده  برايهاي خود را فراگيران، كيفيت آموزش ةانگيز

 دستيابي رضايت در ميان آنها، ارتقاء دهند.
 

 .ISDMهاي فردي، معيارهاي، فراگيران، انگيز هاي فني و حرفه: آموزشكليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: golenarjes_313@yahoo.com                       روستايي دانشگاه رازي، ةدانشجوي كارشناسي ارشد توسع.  1
 .دانشگاه رازيكارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .  2
 .دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي.  3
 .كشاورزي دانشگاه رازي ةدانشجوي دكتري توسع.  4
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 مقدمه
اجتماعي و  اقتصادي، ةتربيت نيروي انساني ماهر آماده به كار از عوامل كليدي در توسع

دهند و  را تشكيل مي ها اصلي ثروت ملت ةچرا كه، منابع انساني پاي است؛فرهنگي هر كشور 
ي اجتماعي، اقتصادي ها سازند. آنان، سازمان را متراكم مي ها عوامل فعالي هستند كه سرمايه

برند. بنابراين، كشوري كه نتواند  ملي را به جلو مي ةريزند و توسع مي و سياسي را پي
برداري كند،  ثري بهرهؤو دانش مردم را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو م ها مهارت

اذعان داشت توان  ). اكنون، مي1373(شالچيان،  قادر نيست هيچ چيز ديگر را توسعه بخشد
 ها و تخصص ها گذاري در مهارت نيروي انساني از طريق سرمايه ةگذاري در زمين كه سرمايه

ناپذير است و زماني  پذير است. در واقع، ارتباط ميان آموزش و اشتغال امري انكار امكان
هاي ي فراگيران و نيازها شناخت نياز ةبر پاي ها شود كه آموزش اهميت اين ارتباط  پديدار مي

باشد. هر چند هنگامي كه صحبت از آموزش و  ها و ظرفيت ها يك جامعه اعم از شناخت بستر
يا رفتار اجتماعي افراد  و ها ، دانش، نگرشها شود تغيير در مهارت بالندگي نيروي انساني مي

ي آموزشي عالوه بر تغييرات مثبت ها اما، اجراي برنامه .)1988(دسنزو و رابينز،  مدنظر است
وري و كارآيي تحرك اجتماعي، پيشرفت شغلي  فتاري، مزاياي ديگري از جمله افزايش بهرهر

امروزي با  ة، جوامع پيشرفتبنابراينگسترش خالقيت و نوآوري را در پي خواهد داشت. 
در بازار كار سعي  ها ي مختلف و جذب اين نيروها و رشته ها آموزش نيروي انساني در تخصص

توان از تعاريف فوق چنين برداشت  ). مي1382(محمدي،  امور دارندة جانب در پيشرفت همه
شود  اي از اعمال است كه موجب مي كرد كه منظور از آموزش، آموختن عمل يا مجموعه

عالوه،  ه). ب1389پور،  فردي مهارت، دانش و منش الزم را براي انجام كاري فراگيرد (كيان
چنين انگيزه و نياز  ي جامعه و همها و بستر اه اساس ظرفيت و نياز آموزش مناسب و بر

ي مختلف اقتصادي، اجتماعي و ها ساز اشتغالي مناسب در زمينه تواند زمينه فراگيران، مي
هايي كه كشاورزي باشدكه سبب حركت بازوي اصلي موتور توسعه شود. يكي از آموزش

كشورهاي جهان قرار گرفته ريزان نيروي انساني در  امروزه بيشتر از قبل مورد توجه برنامه
. هر چند، كشورهاي اروپايي در قرن اخير پيشرفت استاي هاي فني و حرفهاست، آموزش

در اين  اي حرفهآموزش فني و  ةاند و توسع ارائه كرده ها اين آموزش ةمطلوبي را در زمين
خر قرن تغييراتي است كه در فضاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها در اوا ةكشورها، نتيج

اي را براي تقويت ي تازهها ي جهان تالشها ) اما، اكثر كشور1983(بناوت،  نوزدهم رخ داده
نيز، فائق آمدن بر مشكالت  ها اين تالش ةاند. انگيز آغاز كرده اي حرفهي فني و ها آموزش
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مين نيازهاي اقتصادي است و اين باور وجود أي شغلي و تها بيكاري جوانان، ارتقاي مهارت

 شود ت در اقتصاد جهاني ميبوري و قابليت رقا ارد كه تقويت مهارت موجب ارتقاي بهرهد
، آموزشي همراه با فن است كه در طي آن فن و اي حرفه). آموزش فني و 1383(قارون، 

مهارت خاصي به فرد آموزش داده شود تا عالوه بر موارد تئوري به صورت عملي و مستقيم با 
 ). 1383(كارپيشه،  شودموضوع مورد نظر آشنا 

 :ند ازا طور كلي چهار مرحله دارد كه عبارت موزشي بهآ ةحال بايد اظهار داشت، هر برنام
). تعيين 1980(دسلر، آموزش و ارزيابي ي آموزشي، تعيين اهداف آموزشي،ها تشخيص نياز

فت، توان گ دهد. به طريقي كه مي آموزشي را تشكيل مي ةنياز آموزشي، بنياد هر برنام
 ي آموزشي، در گرو شناسايي نيازهاي مخاطبان و عاليق آنان است.ها موفقيت برنامه

عالوه بر  ،ريزي نشود ي آموزشي بر اساس نيازها و عاليق مخاطبان پيها همچنين، اگر فعاليت
ي آموزشي نيز ها برداران براي شركت در فعاليت بهره ةانرژي، رغبت و انگيز ةهدر رفتن سرماي

موزش را آچوب  تواند چهار فراگير است كه مي ةچرا كه اين نياز و انگيز ؛ابدي كاهش مي
ترين  عالي ة). اصوالً، انگيز1961(ليگانز،  ثر شودؤن سبب يادگيري مآريزي كند و در پي  پي

فعاليت و  ،فرد براي آموختن بيشتر باشد ةمعني كه هرچه انگيز بدين ،شاه راه يادگيري است
). بدين معنا 1994(شيال،  رسيدن به هدف نهايي متحمل خواهد شد تالش بيشتري براي

كند و اين موضوع  كه، انگيزه و انگيزش است كه ميل و رغبت به يادگيري را در فرد ايجاد مي
كند. با آگاهي  را دوچندان مي اي حرفهي فني و ها ي فراگيران دورهها اهميت سنجش انگيزه

سنجيد  اي حرفهي فني و ها ارات آنها را نيز از شركت در دورهتوان انتظ فراگيران مي ةاز انگيز
گذار  ثيرأت اي حرفهي آموزشي فني و ها تواند بر كيفيت و كميت سطح دوره كه اين امر مي

يي هستند و به چه دليل براي يادگيري اقدام به ها باشد. اينكه فراگيران داراي چه انگيزه
رو  جديدي را پيش ةلأاند، مس دهكر اي حرفهو ي آموزشي سازمان فني ها شركت در دوره

ي فراگيران را از طريق آن دريافت. بنابراين، ها توان اهميت سنجش انگيزه آورد كه مي مي
فراگيران را به عمل آورده و  ة، سنجش انگيزاي حرفهبهتر است پژوهشگران سازمان فني و 

طور كلي،  هصورت گرفته انجام دهد. بي الزم را در راستاي مطالعات ها ريزي سازماندهي برنامه
كند  فراگيران از دو جهت داراي اهميت است: اين امر هم كمك مي ةشناخت و بررسي انگيز

شده و متناسب با آن آموزش داده شود و هم سبب، حفظ و  نياز اصلي فراگيران شناخته
طالعات صورت سفانه در مأاي كه مت فراگير خواهد شد. مسئله ةنگهداري و پايداري انگيز

، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اي حرفهي سازمان فني و ها آموزش ةگرفته در زمين
 اي حرفهي فني و ها فراگيران دوره ةبنابراين، محقق در اين پژوهش درصدد آن برآمد تا انگيز
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 ةانگيزه و عالق ةرا بسنجد. در ادامه، به بررسي نتايج تعدادي از مطالعات موجود در زمين

 پردازيم: فراگيران مي
 ةآنها با ميزان عالق ةمورد مطالع ة) نشان داد، اكثريت جامع1388نتايج تحقيق ربيعي (

به نيروي  اي حرفه و فني يها اند اما، پاسخ آموزش اي شدههاي فني و حرفهباال، جذب آموزش
 .پژوهش آنها قرار گرفته است آخر كار، در اولويت مورد بازار

، "اي در استان خراسان حرفه كارآفريني در رويكرد فني و انساني و ةسرماي"نتايج تحقيق
دست آوردن  هاي را بهاي فني و حرفهبيشترين انگيزه و هدف فراگيران از شركت در دوره

ديدگان از فراگيري  ترين هدفي را كه آموزش كه، مهمكند. به طوريشغل مناسب معرفي مي
اي كه  گونه دست آوردن يك شغل بوده است. به اند، به م كردهي فني و حرفه اي اعالها آموزش

اند. عالقه به  ذكر كرده ها درصد از آنان اين هدف را دليل شركت خود در اين دوره 6/45
درصد و گذراندن اوقات فراغت با  2/16درصد، يادگيري يك حرفه با  3/20آموزشي با  ةرشت

). 1384فر و مرتضوي، اند (سليمي قرار داشتهي بعدي از اين نظر ها درصد در مرتبه 7/8
 بر آمدن به جهت فائق اي حرفه و فني هايآموزش ةها براي افزايش و توسعتالش ةانگيز

 ). 1383است (قارون،  اقتصادي يها نياز مينأت و شغلي يها مهارت ارتقاي بيكاري، مشكالت
 جستجويي رفتار و زشانگي ) معتقدند مطالعة1391حيدري موسي نارنجي و همكارش (

 در انساني عنصر اهميت قبول است. با انسان طبيعت بارة در پيچيده پاسخ سؤاالت يافتن براي
با  بتوانند مسئوالن آن مدد به تا آيد وجود به نظري چوب چهار يك بايستي كاري، ةجامع

را تا  دهآين رفتار بلكه دهند تشخيص را گذشته رفتار چراهاي فقط نه انسان رفتار فهميدن
 .كنند كنترل حتي و دگرگون بيني، حدي پيش

اي و هاي ارزيابي عملكرد مدرسان فني و حرفهها، يكي از شاخصدر برخي از پژوهش
كننده در  فراگيران شركت ةميزان موفقيت آنان در اهداف شغلي خود، توجه آنها به انگيز

؛ 2006؛ گريدي و همكاران، 2004نام برده شده است (كوپلند،  اي حرفههاي فني و دوره
 ).2007گري و استارك، 

  روش تحقيق
ـ  ايكتابخانه ةمطالع صورت به اجرايي ةشيو و ياب) است پيمايشي (زمينه تحقيق روش

اين پژوهش، از نظر  .شود شمرده مي اطالعات كسب يها روش از وسيله اين باشد؛ مي ميداني
از نظر استفاده از نتايج پژوهش، از نوع  تحليلي است و -، توصيفيها روش گردآوري داده
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آيد. همچنين، از جهت امكان كنترل متغيرها از نوع تحقيقات  حساب مي هتحقيقات كاربردي ب

 .استغيرآزمايشي 

 گيري نمونه ةآماري و شيو ةجامعه و نمون
 يا حرفهفني و  ةي برگزارشدها كننده در دوره فراگيران شركت ةاين تحقيق، شامل كلي ةجامع

 ةگيري ساد در شهرستان كرمانشاه بود كه با استفاده از روش نمونه 1392كشاورزي سال 
 نفر از آنها انتخاب شدند. 115تصادفي، تعداد 

 ها ابزار گردآوري داده
ي آن از ها گويه ةساخته بود كه محورهاي عمد ي محقق ا آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع

اي  ها، مجالت پژوهشي و مطالعات كتابخانهدر سايت مطالعات پيشين و از طريق جستجو
اساس نظر اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي  دست آمد. روايي محتوايي آن هم بر هب

تحقيق با  ةدانشگاه رازي و دانشجويان تحصيالت تكميلي تأييد و پايايي آن براي متغير وابست
 به شد.درصد محاس 85/0استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، 

  ها تجزيه و تحليل داده ةشيو
درصد) و آمار استنباطي استفاده  مار توصيفي (فراواني،آبا استفاده از  ها تجزيه و تحليل داده

 جمع ها، ازي فراگيران از شركت در اين دورهها بندي انگيزه هقطب منظور عالوه، به هد. بش
شد  ) استفادهISDM( معيار يا نميانگي از معيار انحراف ةفاصل ةپاي بر ها جبري گويه

 باشد: صورت زير مي ه) كه ب127ص ،2007همكاران،  و گنگاهارپا(
=D‹M-1/2SD  در سطح كمتر 

M-1/2SD≤D≤M+1/2SD  =  درسطح متوسط 
 = D›M+1/2SDدر سطح زياد  

 وهشژي پها يافته
فني و  يها كنندگان در دوره از شركت 8/54)، 1( ي حاصل از جدولها مطابق با يافته

سال قرار داشتند. اين امر، بيانگر اين واقعيت است كه اكثر  26تا  19سني  ةدر رد اي حرفه
 از جمعيت جوان جامعه هستند.  اي حرفهي فني و ها فراگيران و متقاضيان دوره
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 توزيع فراواني دانشجويان بر حسب گروه سني فراگيران )1(جدول 

 

 
 
 
 
 

 

 ةدرصد فراگيران داراي رشت 3/91تحصيلي  دهد، رشتة ) نيز نشان مي2ي جدول (ها داده
ي دانشگاهي ديگر به آموزش ها درصد از رشته 7/8اند. البته،  تحصيلي كشاورزي بوده

ي حاصل از پژوهش، ها بر اساس يافته ،اند. همچنين هاي كشاورزي گرايش داشته مهارت
درصد در مقطع تحصيلي كارداني  8/11درصد فراگيران در مقطع تحصيلي كارشناسي،  9/70
 درصد نيز در مقطع ديپلم قرار داشتند. 3/7و 

 

 تحصيلي فراگيران ةحسب رشت توزيع فراواني دانشجويان بر )2(جدول 
 
 

 
 
 

ي فردي فراگيران، بر اساس ضريب تغييرات مرتب گرديد. مطابق با ها در ادامه، انگيزه
 ةافزايش حضور در اجتماع به جهت افزايش تجربيي نظير: ها انگيزه )3ي جدول (ها داده

اول  ةو تقويت مهارت انجام كار گروهي رتب فردي، اثبات خود به ديگران پس از كسب مهارت
فردي فراگيران از شركت در  ةبيشترين انگيز ةدهند خود اختصاص دادند كه نشان هتا سوم را ب

ردي مانند: افزايش رفاه خانوادگي پس از بر اساس جدول، موا ،باشند. از طرفيمي ها اين دوره
ها و اصرار خانواده براي شركت در كالس ها، همراهي با ساير دوستان در كالسكسب مهارت

ي فردي براي شركت ها هاي خود كمترين نقش انگيزشي را در ميان انگيزهو افزايش مهارت
 خود اختصاص دادند. هب ها در اين دوره

 

 د تجمعيدرص درصد فراواني گروه سني فراگيران
 8/54 8/54 65 سال 26-19
 7/89 9/33 39 سال 34-27

 100 3/7 10 سال 32باالتر از 
 ........ 100,0 115 جمع كل

 درصد تجمعي درصد فراواني تحصيلي ةرشت
 3/91 3/91 105 كشاورزي

 100 7/8 10 غير كشاورزي
 ........ 100,0 115 جمع كل
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 كشاورزي اي حرفهي فني و ها كنندگان دوره ي فردي شركتها انگيزه بندي اولويت )3(جدول 

 رتبه
ضريب 
تغييرات

انحراف 
 معيار

ميانگين ف ي فراگيرانها انگيزه
ردي

 

216/0 اول  1 افزايش  حضور اجتماعي 88/3 84/0
221/0 دوم  2 اثبات خود به ديگران پس از كسب مهارت 93/3 87/0
223/0 سوم  3 هارت انجام كار گروهيتقويت م 9/3 87/0

چهارم 238/0  4 يافتن راهي براي ورود به دنياي كار 56/3 85/0

پنجم 241/0 88/0 65/3 
ي بروز كار آفريني در ها يادگيري زمينه

 مشاغل كشاورزي
5 

ششم  6 احساس نياز  به پيشرفت 66/3 97/0 26/0
هفتم 28/0  7 افزايش اعتماد به نفس فردي 51/3 97/0
هشتم 33/0  8 فرار از بيكاري ناشي از دوران تجرد 29/3 07/1
33/0 نهم  9 افزايش رفاه خانوادگي 29/3 1/1
49/0 دهم 10 هاهمراهي با ساير دوستان در كالس 66/2 32/1

يازدهم 53/0 11 ها اصرار خانواده براي شركت در كالس 31/2 23/1
 

 انحراف معيار از ميانگين (معيار ةاس فاصلي فراگيران، بر اسها بندي انگيزه پس از اولويت
ISDM( ةهاي مذكور اقدام گرديد. نتايج مندرج در جدول شماربندي انگيزه نسبت به طبقه 

درصد فراگيران از   9/53 ،ي اين جدولها بندي است. مطابق با يافته ) حاصل اين طبقه4(
 برخوردار بودند. ها ي قوي براي شركت در اين دورهها انگيزه

 

 ي ها ي فردي فراگيران دورهها بندي ميزان انگيزه ) طبقه4جدول (
 ISDMكشاورزي توسط معيار  اي حرفهفني و 

ي فراگيران با استفاده از  معيار ها بندي انگيزه طبقه
ISDM 

 درصد فراواني

 )6/2( 3 ضعيف
 )5/43( 50 متوسط
 )9/53( 62 قوي

 100 115 جمع كل
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ي ها درصد فراگيران رشته 2/55ست كه ا حاكي از آن )5( ةي جدول شمارها يافته

ست ا برخوردار بودند. اين در حالي ها قوي براي شركت در دوره ةتحصيلي كشاورزي از انگيز
كشاورزي در سطح متوسط ارزيابي  ي تحصيلي غيرها كنندگان رشته ي شركتها كه، انگيزه

ي كشاورزي از ها يران داراي رشتهگرديد. اين موضوع شايد بيانگر اين مطلب باشد كه فراگ
هاي موجود اشتغالي مناسب در اين بخش برخوردار بوده و يا پتانسيل اميد بيشتري براي خود

  .در اين بخش را بيشتر باور دارند
 

 تحصيلي ةبه تفكيك رشت اي حرفهي فني و ها ي فراگيران دورهها انگيزه )5(جدول 
 ي: فراواني (درصد)كشاورزغير كشاورزي: فراواني (درصد) 
 جمع قويمتوسطضعيف قوي متوسطضعيف ها انگيزه

)100( 115)40(4)60( 6 -58)2/55()9/41(4)9/2(3ي فراگيرانها انگيزه
 

هاي فراگيران ديپلم در سطح متوسط )، انگيزه7( ةي جدول شمارها بر مبناي يافته
درصد از  8/53متوسط و  ةداراي انگيز درصد دارندگان مدرك كارداني نيز 5/61ارزيابي شد. 

ست ا هاي فردي قوي برخوردار بودند. اين در حاليافراد داراي مدرك كارشناسي نيز از انگيزه
داشتند. ساير  ها متوسطي براي شركت در دوره اي حرفه ةدرصد از اين افراد انگيز 8/53كه، 

 شود: )، ارائه مي7( ةنتايج، در جدول شمار
 

 ي فراگيران به تفكيك مقطع تحصيليها سي ميزان انگيزهبرر) 7( جدول
كارشناسي ارشد:
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كشاورزي صورت  اي حرفهي فني ها ي فراگيران دورهها تحقيق حاضر در راستاي بررسي انگيزه
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 تا به آيد وجود به نظري چارچوب يك بايستي كاري، ةجامع در انساني يت عنصراهم قبول
و  رفتار گذشته چراهاي فقط نه انسان، انگيزه و رفتار فهميدن با بتوانند والنئمس آن مدد

 و دگرگون بيني، پيش حدي تا را آينده رفتار دهند، بلكه تشخيص ي انجام آن راها انگيزه
ي حاصل از پژوهش، بيشترين ها ). بر اساس يافته3 ص ، 1365 پال، هرسي ( كنترل كنند حتي
اي كشاورزي، افزايش حضور ي فني و حرفهها فردي فراگيران از شركت در دوره ةانگيز

و تقويت مهارت انجام كار گروهي  اجتماعي، اثبات خود به ديگران پس از كسب مهارت
 اي، سبب افزايشي فني و حرفههاآموزش ) معتقد است،1390دست آمد. محمدي ( هب

اكنون همهم معتقد است،  ) 1373 دمينگ (اجتماعي خواهد شد.  افزايش تحرك و وري بهره
اندوزي و استفاده از تجارب صنعتي وجود  در جهت تجربه فراگيراناز جانب  تمايل زيادي

اساس بندي گرديد. بر  طبقه ISDMي فراگيران بر اساس معيار ها سپس، انگيزه دارد.
قوي از شركت در اين  ةنفر از فراگيران داراي انگيز 53ي اين قسمت از پژوهش، ها يافته
ي آنان به بر حسب رشته مشخص شد، فراگيران ها بودند كه پس از تفكيك انگيزه ها دوره
رسد، حفظ  نظر مي هداشتند. ب ها ي كشاورزي بيشترين انگيزه را از شركت در اين دورهها رشته
جذب بازاركار شوند.  ها ست كه آنان پس از گذراندن دورها راگيران مستلزم آنف ةانگيز

 يها مهارت و نگرش يي تدارك ديده شود كه دانش،ها فرصت جوانان بنابراين، بايد براي
 كار به عمل در و دهند توسعه را هاآن و بياموزند، بشناساند ار كار بازار نياز مورد و اساسي
تجاري،  و اقتصادي فهم و مالي، درك علمي، سواد يها قابليت بر تمركز مستلز امر اين گيرند.
شود كه قبل از  ). بنابراين، پيشنهاد مي1384(عزيزي،  است كليدي يها صالحيت و ها مهارت

سنجي از مراكز تجاري و صنعتي كشاورزي صورت گيرد و پتانسيل و نياز  نياز ها برگزاري دوره
ي قوي فراگيران به يأس، نااميدي ها گيرد تا پس از اتمام دوره انگيزهكار مورد توجه قرار  بازار

هاي پژوهش، اكثر و بيكاري و سستي ناشي از آن تبديل نشود. همچنين، بر اساس يافته
هاي د، نوع مهارتشوفراگيران داراي سطح تحصيالت بااليي بودند. بنابراين، پيشنهاد مي

هايي جديد و منطبق با علم اي تغيير كرده و مهارتهاي فني و حرفهمورد آموزش در كالس
شود،  پيشنهاد مي ،روز دنيا و متناسب با سطح سواد آنها، در اين مراكز داير شود. در نهايت

هاي د تا با وجود انگيزهشواي در اين مراكز بيشتر هاي فني و حرفهتوجه به كيفيت آموزش
صورت عملي  همدار در مراكز، افزايش كارايي آنها بهاي كيفيتباال در ميان فراگيران و آموزش

ها و تواند شامل استفاده از كارگاهد. اين افزايش كيفيت ميشودر بازار كار مشاهده 
 ... باشد. هاي نوين، مربيان بروز و كارآمد وتكنولوژي
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   ميرس غير هاي گاه سكونت در آموزي مهارت
 1فتاحي احمد 

  2پورباقركريمي فرزانه
  چكيده

 تجمع از كه هستند ييها بافت گفت: توان مي شهري نابسامان و  ميرس غير هاي گاه سكونت تعريف در
 نقاط در مستمر درآمد با شغلي يها فرصت اميد به كه مهاجر اغلب درآمد، كم يها گروه مكاني

 شهر قانوني نهادهاي از  ميرس مجوز فاقد و خودرو كامالً صورت به و ستا گرفته شكل شهر پذير سيبآ
 استانداردهاي از اجرايي هاي دستگاه نظارت عدم و پيدايش سرعت دليل به نواحي اين ند.شو مي ايجاد
 در كه هستند يسكونت مطلوب و يافته شكل نظام فاقد هعمدطور به و بوده بهره بي زيستي قبول قابل

 جواني خانوار، بعد باالبودن ولد، و زاد باالي نرخ .آيند مي وجود به فقرا سرپناه نياز به پاسخگويي
 به پرداختن درآمدناچيز، بيكاري، فرهنگي، فقر سرپرست، نداشتن سوادي، كم و سوادي بي جمعيت،

 نامناسب، مسكن مانند فيزيكي محيط اسفبار وضعيت و طرف يك از كاذب و انگلي مشاغل انواع
 خدمات و زيربنايي تجهيزات و تأسيسات فقدان آموزي، مهارت و آموزش فقدان بهداشت، فقدان

 به توجه با .گذارند مي نمايش به را شهرية ناحي يك از انداز چشم آلودگي ،ديگر سويي از شهري،
 يها آموزش ضمن توان مي صحيح ريزي برنامه يك با ، جوامع اين بودن جوان و ارزان كار نيروي

 نظام مناسب ةتوسع عدم، خصوص اين در د،كر فراهم نيز را پايدار اشتغالة زمين آنان به مهارتي
 براي الزم و مناسب هاي مكان فقدان و روستايي و شهري مناطق در اي حرفه و فني آموزش
 اي حرفه و فني يها آموزش عدم -شهرها نشين فقير و  ميغيررس مناطق در حرفه و كار يها آموزش
 انواع نيازسنجي -شاغل نيروهاية ويژ مدت كوتاه و كار ضمن يها آموزش -دار خانه زنانبراي 
 بررسي ، حاضر ةمقال هدف گيرد. قرار ريزان برنامه نظر مد بايد راه اين در نياز مورد يها مهارت
 مقاله دراين .است صوصخ دراين مناسب يكارها راه و ها سكونتگاه اين در آموزي مهارت يها زمينه
 پيشين، مطالعات مرور از پس است شده استفاده تحليلي – توصيفي روش از موضوع تبين براي

 شد. انجام پرسشگري فرآيند و آماري ةنمون ،ها داده گردآوري روش پيشنهادي، ةپرسشنام طراحي
 اشتغال به منجر كه تاس جوامع اين بر اي حرفه و فني يها آموزش ثيرأت بيانگر مطالعه يها يافته
 شود. مي آنان براي درآمد كسب و پايدار

 
 اي. حرفه و فني يها آموزش آموزي، مهارت غيررسمي، هاي سكونتگاه :يكليد واژگان
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  مقدمه
 1340يها دهه در آن شدت و گردد برمي 1300 سال به ايران در نشيني حاشيه ةسابق

 در اما ،گردد برمي 1311 سال به تهران در نشين آلونك اجتماعات اولين است. بوده 1350و
 ،1332 مرداد 28 آمريكايي كودتاي از بعد نشين آلونك اجتماعات رشد و گسترش ،مجموع

 ظاهري شدن صنعتي با همراه گذشته، رژيم در گردد. برمي بعد به 1355 سال از خصوص به
 و تهران شهر در خصوص به شهرها به جمعيت حركت كشاورزي، رفتن بين از و كشور

 اين يافتن سرعت بود. مستقر آن در صنعتي يها فعاليت اكثر كه كشور بزرگ شهرهاي
 شد موجب بوده مأتو مهاجرين اقتصادي فقر با كه شهرها به روستايي جمعيت سريع حركت

 و شهرها اطراف به است، بشر اوليه نيازهاي از كه پناهگاهي كردن پيدا براي مهاجرين تا
 به شهري فقراي انضمام به گروه اين بياورند. روي استاندارد غير مسكوني واحدهاي

 پديده اين پرداختند شهرها در نشيني آلونك و نشيني حاشيه ةفزايند رشد و گيري شكل
 معضل با نوعـي به كشــور شهرهـاي اكثر بلكه نيست، ايران بزرگ شهر چند و تهران مختص
 شكوئي، ،1383 (پيران، ندهست مــواجه مــيرس غيـر يها سكونتگاه رشد و نشيني حاشيـه
 )1369 زاهداني، زاهد ،1367

 ،70 ةده ويژه به اخير، يها دهه در خود اقتصادي تحوالت سرعت دليل به كرمانشاه شهر
 و ايالم يها (استان بومي غير و بومي روستاهاي جمعيت از كثيري يها گروه حضور ةعرص

 شهر اين راهي اقتصادي يها فرصت از گيري بهره براي افراد اين كه است بوده لرستان)
 شهر اين در خود ةقبيل يا خانواده افراد دنبال به اغلب مهاجر، افراد از بسياري اند. شده

 كرمانشاه، شهر در نشين فقير محالت وها  اسكان گسترش و رشد روبه روند اند. كرده مهاجرت
 در خصوص به گرايش اين است. كشور هريش ةتوسع نظام ةعرص در انكارناپذير واقعيت گوياي

 بروز محور، وارادات يها سياست و نفتي درآمدهاي از ناشي ةسرماي تزريق دليل به ،50 ةده
 يها استان و استان روستايي مناطق در متعدد يها خشكسالي ،60ةده در تحميلي جنگ

 گرفت. خود به اي فزاينده روند لرستان)، و (ايالم همسايه
 در ايجاد چالش ايجاد سبب آنها بيكاري و ساكنان درآمد بودن پايين اينكه به توجه با

 اشتغال ايجاد ،بنابراين است. شده كرمانشاه) شهر جعفرآباد ة(منطق غيررسمي يها سكونتگاه
 از جلوگيري و بيكاري كاهش به تنها نه توليدي، يها بخش در ويژه به آنها، براي كارآفريني و

 كاهش درآمد، افزايش موجب بلكه ،انجامد مي كاذب يها شغل و ررسميغي اقتصاد در اشتغال
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 يها گروه تمامي براي اقتصادي و اجتماعي عدالت گسترش و آنها زندگي كيفيت بهبود فقر،

 .)1392عليرضا، (جمشيدي شد خواهد اجتماعي
 درآمد كم اقشار انگاري ناديده سويي از و اقتصادي فقر و نابرابري ةپديد غيررسمي، اسكان

 يها حوزه در اغلب كه است -شهري مسكن و كالبد يها ريزي برنامه ويژه به -ها ريزي برنامه در
 در ثروت نابرابر جغرافيايي تمركز و توزيع و اقتصادي فقر د.شو مي نمودار ثروت تمركز

 مراكز سوي به فقر حواشي از جمعيت ةگسترد مهاجرت موجب توسعه درحال كشورهاي
 اي آينده به اميد و بيشتر خدمات درآمد، اشتغال، يها فرصت از برخورداري رمنظو به ثروت
 در اقتصادي جذب و توان عدم خاطر به شهرها به مهاجران فرايند، اين در است. هشد بهتر
 اسكان غيررسمي صورت به آنها پيرامون و حواشي شهرها، داخلي فضاي در زندگي متن
 .)29،1385 (شيخي، يابند. مي

 تربيت طريق از انساني سرماية تشكيل در مهمي نقش اي حرفه و فني يها آموزش
 ايفا راها  كشور اين اقتصاد مختلف يها بخش نياز مورد كار بازار نياز مورد ماهر نيروهاي

 كار نيروي تربيت دار عهده تنها نه توسعه درحال كشورهاي درها  آموزش اين كنند. مي
 بسترسازي طريق از بلكه د،هستن كشورها اين اقتصاد مختلف يها بخش موردنياز

 در و )1384، مصطفي فر، (سليمي ندكن مي كمك نيز بيكاري مشكل حل به خوداشتغال،
 .هستند ثرؤم غيررسمي هاي سكونتگاه ساكنين بيكاري و اقتصادي مشكالت كاهش

 شناسي روش
 در مذكور ياه بافت ساكنين كارجويان از نفر 100 تعداد ،پژوهش اين آماري ةجامع

 براي ،مقاله اين در باشد. مي مرد نفر 50و زن نفر 50 تعداد تفكيك به كرمانشاه شهرستان
 پيشين، مطالعات مرور از پس .است شده استفاده تحليلي – توصيفي روش از موضوع نيتبي

 انجام پرسشگري فرآيند و آماري ةنمون ،ها داده گردآوري روش پيشنهادي، ةپرسشنام طراحي
  شد.

 رسمي غير هاي سكونتگاه مشخصات و تعاريف
 ارائه غيررسمي، سكونتگاه از متعددي تعاريف شهري مسائل كارشناسان و نظران صاحب

 تشخيص مالكرا  سكونت محل تصرف ةنحو و مسكن كيفيت آنها اغلب كه اند كرده
 .اند دانسته غيررسمي سكونتگاه
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. 3 خودرو، سكونتگاه .2 نشيني، شيهحا. 1 چون متفاوتي عناوين با ها سكونتگاه اين

 منتظم، غير و سامان به نا سكونتگاه. 5 قانوني، غير سكونتگاه .4 نشده، ريزي برنامه سكونتگاه
 است فردي نشين حاشيه و شوند مي برده نام نشيني كپر. 8 نشيني، آلونك .7 ،نشيني زاغه .5

 .دارد سكونت مناطق اين از يكي در كه
 اقتصادي ةمحدود در كه است فردي نشين حاشيه كه اند عقيده ينا بر برخي ،همچنين

 نكته اين بر كيدأت است. نشده شهر اجتماعي و اقتصادي نظام جذب ولي كند، مي زندگي شهر
 وجود عدم دليل به نه افراد اين بيكاري و اقتصادي جذب عدم كه رسد مي نظر به ضروري

 .است مهارت گونه هر از آنها بودن تهي علت به بلكه كاري، فضاي
 ةتهي قصد به شهري نواحي تصرف فرآيند عنوان به را رسمي غير اسكان آبرامز چارلز

  .است دانسته مسكن
 و بزهكاري ةعمد منشاء و است شهري اي مسئله مسئله، اين گويد: مي كلينارد مارشال

  است. مختلفي اشكال داراي و جرم
 است. 1 شكل شرح به غيررسمي ها سكونتگاه يها ويژگي از برخي

 
 1 شكل
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 ةتوسع غيررسمي سكونتگاه ايجاد اصلي علت رسمي غير يها سكونتگاه پيدايش علل
 .است شهرنشيني ناموزون و شتابان

 شده ناموزون ةتوسع اين به منجر نهايتدر  كه تبعيضاتي و كمبودها اشتباهات، برخي
 از: ندا عبارت است

 انجاميده جامعه در ثروت و قدرت ةناعادالن توزيع هب كه فقرزايي و آميز تبيعض ساختار .1
 .است

 عدم و درآمد كم اقشار مسكن از بهينه پاسخگويي به مربوط يها ريزي برنامه ضعف .2
 .آنها دادن اسكان براي شهري فضاهاي بيني پيش
 ساز و ساخت و مسكن وام و اعتباري رسمي يها نظام به نيازمند اقشار دسترسي عدم .3

 .اشتغال و
 جهت در حتي اقشار اين از مربوط يها دستگاه و دولت يها حمايت عدم .4
 .خوديار يها سازي خانه

 حاشيه به و خدماتي و صنعتي هاي طرح بر تمركز شهرها، ناموزون اقتصادي ةتوسع .5
 .30و 20يها دهه مانند خاص ييها دوران در كشاورزي بخش شدن رانده
 ايجاد و نشينان روستا و شينانن شهر بين طبقاتي عميق ةفاصل موجب اخير مورد .6

 است. شده رسمي غير اسكان مناطق به روستايي يها گروه مهاجرت

 كرمانشاه شهر مشخصات
 ارتفاع در و زاگرس موازي و كشيده هاي كوه رشته ميان در ايران غرب در كرمانشاه شهر

 گرفته قرار وس قره رود بركنار و ميانكوهي و آبرفتي دشتي در دريا، سطح متراز 1322 متوسط
 سنجابي، ماهيدشت، چون اطراف خيز حاصل هاي دشت براي مركزيت داراي دشت اين است؛
 در و نقطه اين در ناحيه محصول مازاد تجمع يها زمينه كه است باالدربند و دربند ميان

 است. كرده مهيا را مختلف دوران در شهر بالندگي و رشد ةزمين نتيجه
 

 )1390-1345( ةده 6 طي كرمانشاه استان و هرش جمعيت تغييرات )1( جدول
 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 
794863851405 125439187930290600560514692986شهر
1376989776409104226814742571775856918793851945227استان
  مسكن و نفوس سرشماري عمومي نتايج ماخذ:
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 حدود ) 1335 آبانماه ( كشور رسمي سرشماري اولين در كرمانشاه شهر جمعيت

 ماه آبان در نفر 794863 به دهه پنج طي 25/4 رشد متوسط با كه است بوده نفر 125439
 رشدي از كه است 55-65 ةده به مربوط كرمانشاه شهر جمعيت بيشترين رسيد. 1385 سال

 رشد عوامل بر عالوه شك بدون شتاباني رشد چنين است. بوده برخورد درصد 79/6 معادل
 جنگي يها مهاجرت و جنگة لفؤم از روستايي، يها مهاجرت و شهر جمعيت طبيعي

 است. پذيرفته را ثيرأت بيشترين
 

  كشور شهري و كرمانشاه شهر جمعيت درصد) (به ساالنه رشد متوسط )2( جدول
 )1335-90( ةده 6 طي

 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 
 59/2 76/3 38/1 14/2 79/6 46/4 13/4 شهر
 69/0 25/4 74/2 21/3 41/5 9/4 1/5 استان

  مسكن و نفوس سرشماري عمومي نتايج ماخذ:
 

 تا كرمانشاه شهر سطح نشين فقير يها سكونتگاه وجود مورد در سندي و اطالعات هيچ
 اين تا راناي شهرهاي بيشتر همچون نشيني، شهر ماهيت بنابر ندارد. وجود 1340ةده از پيش
 وجود كرمانشاه شهر در فقر محور بر و اقتصادي يها ويژگي مبناي بر محله يك تشكيل دوره،

 سطح اختالف و تفاوت كه اين نخست است، داشته عمده دليل دو امر اين است. نداشته
 تا نداشت. خانوار مسكن گزيني مكان در ثيريأت چندان شهرها درون در اقتصاد و معيشت
 نخستين شايد بود. كرمانشاه شهر جمعيت شتابان رشد سرآغاز كه چهلة ده انتهاي
ة محل در ،1330ةده در داشت، قومي و نژادية جنب بيشتر كه گزيني جدايي يها نشانه
 آن جمعيت بر تدريج به 40ة ده در و شد پديدار (ع)كنوني) العابدين زين (شهرك آباد كولي

 اجتماعي يها گروه ديگر رفته رفته و شد ظاهر شهري ةمحل يكة انداز كه نحوي به شد افزوده
 در تدريج به هم ديگري نشين فقير يها هسته 1340 ةده انتهاي تا شدند. ساكن آن در نيز

 و احسن ( بودند استوار اقتصادي مشترك ويژگي بر هعمدطور به كه شدند تشكيل شهر سطح
 بسيار استان سطح در مهاجرت درون مختلفي داليل به 60و 50 يها دهه در )1352نيرومند،

 تشكيل روند مهاجران، اجتماعي و اقتصادي يها ويژگي به توجه با كه شد تشديد
 به نزديك سكونت ازها  بررسي آخرين شد. تشديد فزاينده نحو به رسمي غير يها سكونتگاه

 مسكن داراي محالت و نشين فقير يها سكونتگاه در كرمانشاه شهر جمعيت از درصد 40
 يها سكونتگاه اين )58:1382 شهر تدبير شهر مشاور (مهندسين دارد حكايت متعارفنا
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 در گرفته شكل رسمي غير يها سكونتگاه و شهر در شده ادغام روستاهاي شامل هعمدطور  به

  است. اخير ةده چند
 را كرمانشاه شهر وسعت از درصد 12 شهري نامتعارف اسكان هاي محله ،حاضر حال در

 درصد 30 د.دارن اسكان مناطق اين در شهر اين جمعيت درصد 25 و هندد مي تشكيل
 كرمانشاه شهر ةمحل 13 كه داشتند قرار نامتعارف اسكان مناطق در كرمانشاه شهر جمعيت

 ))(ايسنا ايران دانشجويان خبرگزاري )1391( بيژن (كلهرنيا، دادند مي تشكيل را
 تعداد كه متعارف غير اسكان ةمحل 13 از محله 5 تعداد 3 ةشمار جدول در ،اساس اين بر

 و دولتي مراكز تعداد و است دهش معرفي ،باشد ميها  محله بقيه از بيشتر آن جمعيت
 است. شده ذكر مناطق اين در ايحرفه و فني هاي مهارت آموزش غيردولتي

 

 اي رفهح و فني آموزش مراكز تعداد -كرمانشاه شهر رسمي غير هاي سكونتگاه جمعيت )3( جدول
محله نام

كل جمعجعفرآبادشاطرآبادآباد دولت نوكانكرنانچي اطالعات

2200082000229000 180001900088000 جمعيت
 6 0 0 4 1 1 آزاد آموزشگاه تعداد

 2 0 1 1 0 0سيار و دولتي مراكز تعداد

 رسمي غير هاي سكونتگاه در اي حرفه و فني آموزش
 فناوري و مهارت دانش، بلكه سرمايه و كار نيروي نه توليد، عامل ترين همم محور، دانش اقتصاد در

 يها سازمان توليدي توان و اقتصادي قدرت )1992( كويين اعتقاد به )useild ،1996( است.
 و آموزش آنهاست. خدماتي و فكري توانمندي مرهون فيزيكي، يها دارايي جاي به مدرن

ها  دان اقتصاد دارد. اثر زمان طول در بيشتر وري بهره براي ركا نيروي توانايي بر آموزي مهارت
 با مأتو اي سرمايه منابع بهتر كيفيت و مقدار از كار نيروي وري بهره پايدار افزايش كه معتقدند
   )Kazemi, B, 2001&.Abtahi, H( شود. مي ناشي توليد فرايند بهبود و بيشتر آموزش

 دولتي مراكز در اي حرفه و فني هاي مهارت آموزش )4( جدول
جنسيت

بررسي تحت سال

 مجموع مرد زن
 شهر

كرمانشاه
هاي سكونتگاه

 رسمي غير
 شهر

كرمانشاه
 هاي سكونتگاه

 رسمي غير
 شهر

كرمانشاه
هاي سكونتگاه

 رسمي غير
  اول ةماه نه

 679 9392 432 3187 6205247 92 سال

 %7 %5/13 %3 آموزش نسبت
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 دولتي غير مراكز در اي حرفه و فني هاي آموزش )5( جدول

جنسيت
 

بررسي تحت سال

 مجموع مرد زن
 شهر

كرمانشاه
هاي سكونتگاه

 رسمي غير
 شهر

كرمانشاه
هاي سكونتگاه

 رسمي غير
 شهر

كرمانشاه
هاي سكونتگاه

 رسمي غير
 اول ةماه نه

 92سال
320193 832 0 431093 

 %2 0 %3 آموزش نسبت

 ها يافته
 ساكنين از ) زن نفر 50و مرد نفر 50 ( نفر100 تعداد بين شدهتوزيع يها سشنامهپر اساس بر 

 است: دهش آوري جمع ذيل شرح به نتايجي كرمانشاه شهر در رسمي غير هاي سكونتگاه
 ؟گيرد مي قرار نظر مد بيشترها  گروه كدام آموزش درآمد كسب براي .1

 
 ؟باشد داشته بيشتري كارايي تواند مي اي حرفه و فني هاي آموزش از يك كدام .2

 
 
 
 
 
 

 فرهنگي كشاورزي صنعت خدمات عنوان
 0 2 36 12 مرد
 2 7 17 24 زن

 2 9 53 36 جمع

 بيشتر ماه سه ماهه سه ماهه دو ماهه يك عنوان
 5 12 26 7 مرد
 20 4 22 4 زن

 25 16 48 11 جمع
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 :است ذيل جدول شرح به پرسش ثيراتتأ اساس بر 13 الي 3 االتسؤ

زيادمتوسطكمجنسيت رسشپ

تواند مي پايدار اشتغال در ميزان چه اي حرفه  و فني هاي آموزش .3
 ؟باشد ثرمؤ

24 521 مرد
24 179 زن

48 2230 جمع

رسمي غير هاي هسكونتگا در ايحرفه و فني هايآموزش اگر. 4
؟باشد ثرؤم كارآموزان جذب در تواند مي ميزان چه به يابد گسترش

12 2810 مرد
22 1111 زن

34 3927 جمع

افزايش و يادگيري در ميزان چه به كارگاهي جوار هايآموزش .5
 ؟باشد ثرمؤ تواند مي وري بهره

26 717 مرد
26 1113 زن

52 1830 جمع

جذب در اندازهچه  تا را رايگان صورتهب مهارت آموزش .6
 ؟دانيد مي ثرمؤ آموزان مهارت

48 20 مرد
46 04 زن

94 24 جمع

در اندازه چه تا مدارس و مساجد در اي محله و سيار هاي آموزش .7
 است؟ ثرؤم آموزي مهارت

12 1919 مرد
37 211 زن

49 2130 جمع

اين بيكار افراد زايي اشتغال در اندازه چه تا كارآفريني يها دوره .8
 است؟ ثرؤم مناطق

14 1224 مرد
26 717 زن

40 1941 جمع

در حد چه تا خانگي مشاغل به مربوط يها رشته يها دوره ايجاد .9
 است؟ ثرمؤ دار خانه زنان بيكاري كاهش

17 726 مرد
37 211 زن

54 937 جمع

نيروي سازي توانمند در آزاد هايآموزشگاه سعةتو و ايجاد .10
 است؟ ثرمؤ مناطق اين در انساني

2 2126 مرد
14 2017 زن

16 4143 جمع

اين در آموزان مهارت جذب در تواند مي اندازه چه تا تبليغات .11
 ؟باشد داشته ثيرتأ مناطق

36 014 مرد
33 215 زن

69 229 جمع

اختيار در براي ادارات و ها شهرداري باها  نامه تفاهم انعقاد .12
؟باشد ثرؤم مهارت گسترش رد تواند مي آموزش جهت مكان نهادن

27 221 مرد
41 09 زن

68 230 جمع

خود به درآمد از درصدي اختصاص و توليد با همراه آموزش .13
 دانيد؟ مي ثرمؤ انگيزه افزايش در اندازه چه تا را كارآموزان

45 05 مرد
41 09 زن

86 014 جمع
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 نظرات وها  خواسته بين موارد از بسياري در باال جداول از حاصل يها داده به توجه با
 بيشتر مردان نمونه براي دارد. وجود معناداري تفاوت رسمي غير هاي سكونتگاه مردان و زنان

 به زنان %74 اينكه و دارند خدمات گروه در زنان و صنعت هاي گروه در آموزش به تمايل
 مندعالقه خانگي مشاغل يها دوره در آموزش و  مدارس و مساجد در سيار هاي آموزش

 است. %38 سيار هاي آموزش و %14 خانگي مشاغل در مردان براي مندي عالقه كههستند 
 هايگروه در آموزش درصد %53 مرد و زن درها  سنجي نظر كل مجموع با ،كلي طور هب

 رثؤم ماهه2 مدت كوتاه ةدور در را هاآموزش اين آنان %48 كه انددانسته درآمدزا را صنعت
 گسترش اند. دانسته گذار ثيرأت پايدار اشتغال در را اي حرفه و فني آموزش افراد %48 دانند. مي

 افراد %39 از بيش كه دانند نمي ثرؤم كارآموزان جذب براي تنهايي به اي حرفه و فني آموزش
است  ثرمؤ وري بهره افزايش در ها كارگاه جوار هاي آموزش اند. كرده انتخاب را أثيرت كم نةيگز
 كارآموزان ييادگير افزايش در را هاآموزش نوع اين نظرسنجي در كنندگان شركت %52 كه
 آن ثيرتأ ، %94 كه است ثيرگذارتأ بسيار كارآموز جذب در رايگان هاي آموزش دانند. مي ثرمؤ
 سعةتو و ايجاد و افراد زايي اشتغال در كارآفريني يها دوره برگزاري اند. دانسته زياد را
 در تبليغات .است ثيرتأ بي مناطق اين در انساني نيروي توانمندسازي در آزاد هاي موزشگاهآ

 انعقاد افراد %68 اند. كرده انتخاب را زياد نةيگز افراد %69 كهاست  ثرمؤ آموزان مهارت جذب
 گذار ثيرأت آموزش براي مكان گذاشتن اختيار دربراي  ادارات و ها شهرداري باها  نامه تفاهم
 %86 مقدار به را كارآموزان خود به درآمد از درصدي اختصاص و توليد با همراه آموزش است.

 است. ثرؤم انگيزه افزايش در

 پيشنهادات و گيري نتيجه
 هاي سكونتگاه در پايدار اشتغال افزايش به منجر اي حرفه و فني هاي آموزش �

 شود. مي رسمي غير
 نوع اين افراد در وري بهره فزايشا و يادگيري در كارگاهي جوار هاي آموزش �

 .است ثرؤم ها سكونتگاه
 پذيرد. انجام رايگان صورت به مناطق اين در مهارت هاي آموزش �
 باشد. مدت كوتاه صورتبه ها آموزش �
 برگزار خانگي مشاغل يها دوره زنان براي و صنعت هاي گروه يها دروه مردان براي  �

 د.شو
 د.شو انجام مناطق اين در اي حرفه و فني يها آموزش معرفي براي گسترده تبليغات �
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 ها سكونتگاه اين در برتر كارآفرينان توسط كارآفريني يها دوره برگزاري و معرفي �

 انجام پذيرد. كارآفريني خصوص در افراد درك و آشنايي افزايش براي
 در مكان گرفتن اختيار در براي مساجد و ادارات ،ها شهرداري با نامه تفاهم انعقاد �
 انجام پذيرد. نواحي اين از بيشتري ةگستر
 كننده شركت كارآموزان به %75 ةتبصر از درصدي اختصاص و توليد با همراه آموزش �

 انجام پذيرد. هانگيز افزايش براي اي حرفه و فني آموزش يها دوره در

  منابع
 تهران. زاهدان)، شيرآباد (مورد رسمي غير اسكان باب در هم باز ).1383( پرويز پيران،

 .10 و 9ة شمار شهر، هفت ةنام فصل
 شهر جعفرآباد ةمحل يها چالش بندي اولويت غيررسمي، اسكان. )1392( عليرضا جمشيدي،

 .4 ةشمار ،45 ةدور انساني، جغرافياي يها پژوهش كرمانشاه،
 .تبريز دانشگاه تبريز: شهري. نشينان حاشينه ).1367( حسين شكويي،
 (مورد: رسمي غير يها سكونتگاه در شهري پايداري سطح يلتحل. )1388( مهدي قرخلو،

 .69 ةشمار انساني، جغرافياي يها پژوهش سنندج)، شهر
 (مورد اي حرفه و فني رويكرد در كارآفريني و انساني . سرماية)1384( مصطفي فر، سليمي

 .17 ةشمار توسعه، و دانش مجلة خراسان)، مطالعاتي
 آن، ساماندهي اهكارهاير و نشيني حاشيه تدوين) و (ترجمه ).1382( مريم بزاز، زاده ديها  

 .مشهد شهرداري
 اي حرفه و فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند ).1390( كوروش پرند،

 .كشور اي حرفه و فني آموزش تهران، كشور،
Skinner, R.J.et al. (Eds) (1999) shelter upgrading for urban poor, 

earthscan.london. 
Garau, pietro (2005).A Home in the city, Elliott D.Sclar-Gabrilly.Carolina 

Eearthscan. 
Pugh, cedic (2005), Squatter settlements, their Sustaintability. 
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اثربخشي آموزشي  كارآيي و بر ثرؤبررسي عوامل م
 اي فارس از حرفه كل آموزش فني و ةمربيان ادار

 نظركارآموزان
 1بهروز رستمي
 2جالل الدين حق شناس

 چكيده
سطح كارآيي و اثربخشي آموزشي مربيان،  در ثرؤعوامل م توجه به اينكه يكي از با

ي آموزشي فرگيران ها ن و نيازمنديي آموزشي مربياها انطباق و ارتباط بين مهارت
مساوي است با كارايي و اثربخشي بيشتر و اين  ، بايد توجه داشت كه آموزش بهتراست

ي آموزشي و بهبود ها جهت ارزيابي از دوره شود مگر با تالش در ميموضوع محقق ن
نوع تحقيق توصيفي پيمايشي است.  و مستمركيفيت آموزش. اين تحقيق از  ميدائ

 اي فارس در حرفه كل آموزش فني و ةآماري اين پژوهش شامل كارآموزان ادار ةجامع
اي مشغول گذراندن دوره  حرفه ي آموزشي فني وها شيراز بوده كه در يكي ازدوره

 اي استفاده شده است. ابزار طبقه -گيري تصادفي آماري از نمونه ةاند. نمون بوده
اساس مقياس ليكرت  اي بر گويه 44سنجي  مقياس نگرش آوري با استفاده از جمع
بندي شده است كه شامل ويژگي مربيان، سازمان و مديريت، محيط و فضاي  درجه

ي ها گويه درس در كارآموزان، فرصت يادگيري و ساختار آموزشي، ارتباط بين مربيان و
تحليل نتايج درخصوص كارآيي و اثربخشي  اين تحقيق براي تجزيه و . دراستمختلف 
ي ها از ديد فراگيران از آمار توصيفي روش تعيين ميانگين استفاده شد. يافتهمربيان 

وري  رغم افزايش تجربه، بهره به ،چه سن افزايش يابد دهد كه هر ميپژوهش نشان 
رسد  مينظر  ه. باست ميبيشتر از مربيان رس  ميوري مربيان غيررس يابد. بهره ميكاهش 

نظام  وري بيشتري در بهره  مين و غير رسكرده، جوا كارگيري مربيان تحصيل هب
 آموزي داشته باشد. آموزش مهارت

 
 اثربخشي، مربيان، مهارت. :يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: rostamy123@gmail.com       اي فارس، حرفه كل آموزش فني و ةپشتيباني ادار عمومي و امور ةرئيس ادار .1
 روزآباد.نور في اي فيروزآباد و مدرس دانشگاه پيام . مربي مركز آموزش فني و حرفه 2
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 مقدمه 
اي از اواخر  حرفه ي غيررسمي فني وها تربيت نيروي كار مورد نياز كشورها در قالب آموزش

گسترش  رار گرفت واوايل قرن بيستم مدنظر بسياري از كشورهاي جهان ق قرن نوزدهم و
ي ها جهان امروز يكي از شاخص كشورها شد. در ةاي هدف عمد حرفه هاي فني و آموزش

 ة. توسعاستخدمات  كشاورزي و هاي صنعت، آن در بخش ة، توسع موفقيت هر كشوري
.  اي است حرفه ي فني وها كارآمد در زمينه هركشوري نيازمند تربيت نيروي انساني ماهر و

ريزي  اي نياز به برنامه حرفه هاي فني و كيفي آموزش ي وگسترش كمشكي نيست كه 
 ، مواد و آموزشي ، كادر : محتواي آموزشي آموزش از جمله هماهنگي بين عناصر آموزشي و

تربيت مربي يا مربياني كه  . بهسازي منابع انساني و باشد ميساير عناصر  منابع آموزشي و
دانشجويان نسل تكنولوژي را  آموزان و آموزش دانش ، جديد ي قرنها توانايي رويارويي با نقش

(تقويم آموزشي سازمان آموزش  ، اهميت بيشتري نسبت به قبل پيدا كرده است داشته باشند
 .)1378اي كشور،   حرفه فني و
آموزش به كارآموزان ايفا  ةارائ اي مربيان نقش اصلي را در حرفه نظام آموزشي فني و در

بنابراين، امر مربيگري باشند.  ديده در آموزش ين شرط كه ماهر، كارآمد وا با .كنند مي
ترين مراكز آموزشي غيررسمي  عنوان يكي از مهم اي كشور  به حرفه سازمان آموزش فني و

ي آموزشي تخصصي همانند ها در دوره را آنها منظور باال بردن كارآيي مربيان كشور، به
ي ها آموزش اندراگوژي و همچنين پداگوژي و رشته، هرارتقاء مهارت  ي تخصصي وها دوره

اي كشور از بدو  حرفه فني و دهد. مربيان سازمان آموزش و ميضمن خدمت شركت 
 بررسي بازدهي و ،واقع گذرانند، در ميتخصصي مربيگري را  و  ميي عموها استخدام، دوره

د، اهميت خاصي شو مين القاء كارآموزا ثيري كه از طريق مربيان برأت و ها اثربخشي اين دوره
 ). 1381كريمي،ريزان آموزشي خواهد داشت ( برنامه براي مسئولين و

برترين  است كه در آن مربيان بيشترين و در عين حال پرثمر وآموزش كاري سخت 
عملكرد  كند كه رفتار و ميدار بودن اين نقش توسط مربي ايجاب  نقش را برعهده دارند. عهده

اي، مديران  ي مختلفي از جمله، مسئولين منطقهها وزشي مورد قضاوت گروهاو در محيط آم
مربي ارتباط  دليل برخورد مستقيم با هگيرد. اما كارآموزان ب ركارآموزان قرا والدين و كل،

 ديد نوع نگرش و به عهده دارند و مربيان را تري نسبت به ساير افرادي كه قضاوت كار نزديك
 دارد. ثير زيادي در يادگيري كارآموزأك مربي كارآ بايد داشته باشد، تآنها به خصوصياتي كه ي

آموزشي  ة(سالنام ديد كارآموزان مربيان كارآ، سنجيده شوند اين تحقيق سعي شده كه از در
 ).1378، اي كشور حرفه سازمان آموزش فني و
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 مياني مانند(كادرهاي  اي حرفه در اثر رشد اقتصادي نياز به كادرهاي فني و ،به عالوه

 بايد پاسخگوي اين نياز باشد و ميسيستم آموزشي كشور  در جامعه فزوني يافته و تكنيسين)
اي  حرفه ي فني وها عناصر آموزشي دوره  مياين در صورتي ميسر است كه عالوه بر افزايش ك

 .)1370مين منابع آموزشي افزايش يابد (گودرزي،أت كارگيري مربيان كارآ و با به
ي برگزارشده ها دوره اينكه آيا مربيان و وري) (بهره اثربخشي و سنجش كارآيي ،ينبنابرا

اي  حرفه روي سازمان آموزش فني و مسائل پيش يكي از ير،خ يا توسط سازمان مفيد بوده و
را بايد در نبود  ها كمبود وها  نابساماني بسياري از  ةريش سفانه يكي از نقاط ضعف وأمت .است
 ي انساني جستجو كرد. نيرو وري بهره

 االت تحقيقؤس
شيراز از ديد  اي در حرفه كل آموزش فني و ةآموزشي مربيان اداراثربخشي  وكارآيي  .1

 ؟استاندازه چه تا فراگيران 
 ارتباط بين مربيان و فضاي آموزشي، محيط و مديريت، متغيرهاي سازمان و يك از كدام .2

 وكارآيي  ويژگي مربيان در درس و ختارسا تكليف آموزشي، فرصت يادگيري و كارآموزان،
 آموزشي مربيان سهم بيشتري دارند؟اثربخشي 

 ةميزان تحصيالت، سابق جنس، سن،«شناختي مربيان  متغيرهاي جمعيت يك از سهم هر .3
آموزشي اثربخشي  وكارآيي  در »ي آموزشي گذراندهها نوع استخدام، تعداد دوره خدمت،

 ؟اندازه استچه  مربيان تا
تواند فرد  هايي است كه مي اي آن نوع فعاليت هاي فني و حرفه و منظور از آموزش مفهوم

را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كاري آماده كند و يا كارائي و توانائي فرد را در انجام 
 .)3، ص1383 (جباري، امور افزايش دهد

ارتقاء دانش افراد  شود كه موجبات مييي اطالق ها اي: به آموزش حرفه ي فني وها آموزش
به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته آنان را فراهم آورد تا آنها را  هاي الزم و ايجاد مهارت و

كار مشخص آماده سازد و مهارت آنها را براي انجام كاري و كسب  براي احراز شغل، حرفه و
 ).1372نجفي،كه به آنها محول شده است تا سطح مطلوب افزايش دهد (

 تحقيق ةپيشين
ي ها اي در برنامه حرفه شده براي بخش آموزش فني و اهداف تدوين و ها سياست خط مشي،

توان  مين ،درحال حاضر .نماي آينده را به تصوير كشيده است كشور دور ةچهارم توسع اول تا
 سهم آموزش فني و طور دقيق به بررسي اهداف پراخت. از جمله اين اهداف افزايش هب

 موزش است. آ اي از حرفه
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ميان بخش آموزش   ةگذاران آموزشي كشور فاصل سياست ريزان و رسد كه برنامه مينظر  هب

صنعتي  چندان به رشد صنعت و اي كشور را با كشورهاي ديگر ناديده گرفته و حرفه فني و
 اند. شدن كشور نيز خوشبين نبوده

 اثربخشي مدل كارآيي و
منظور سنجش ميزان دستيابي  ها به جامعه براي سازمان وري معيار بهره ،طور كلي به امروزه،

 و  ٢كارآرايي منابع مورد استفاده براي توليد محصول خوب ثر بودن وؤميزان م ،١به هدف
دست  هآيد در مقابل آنچه كه بايد ب ميدست  هها يا در واقع آنچه كه ب ميزان اثربخشي فعاليت

كارآيي را نبايد با اثربخشي اشتباه كرد،  ). موضوع1376همكار،  لس وها باشد ( مي ٣آيد
ي بهتر ها يابد كه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته يا شيوه ميكارآيي در صورتي افزايش 

كه  پذير شود، در حالي مادي كمتر امكان بازده ثابت با منابع انساني و هدست آمد همديريت، ب
 از ميزان كارآيي (اقتداري، نظر هاي سازمان است صرف منظور از اثربخشي تحقق هدف

هايي  توانايي رسيدن به هدف جويي شود و مصرف منابع صرفه ). هر چقدر در استفاده و1376
وري باالتري برخوردار است  سازمان از بهره ،تر باشد كه براي سازمان تعيين شده اثربخش

 ).1374 ،(فقهي فرهمند

 
 

شده،  اثربخشي بيان كارآيي و ةبار راز مفاهيم گوناگوني كه د) 1374 (فقهي فرهمند،
هاي اقتصادي با وجود معضل پايين  توان چنين استنباط كرد كه ضمن پذيرش برداشت مي

به واقعيت  بينشي از اين معضل  يك برداشت جديد و بودن كارآيي، برداشت فرهنگي و
 ).1376تر است (سوزوكي،  نزديك

                                                                                                                
1. Goal    
2. Efficiency 
3. Effectiveness 
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 ي نيروي انسان اثربخشي و عوامل مؤثر بر كارآيي
 كارآ نمودن كاركنان بدين معناست كه آنها احساس كنند كه نه فقط در مورد انجام دادن كار

طور فعاالنه  به بلكه نسبت به بهتر كردن كل سازمان نيز مسئوليت دارند و وظايف خود، و
دستيابي به  طور مستمر براي بهبود عملكرد و افراد به ،همچنين كنند. ميمشكالت را حل 

اي  گونه ساختار سازمان به ند.كن مياثربخشي با يكديگر همكاري  ري از كارآيي وسطح باالت
 توانند براي دستيابي به نتايج مورد نظر و مييابند كه  ريزي شده است كه افراد در مي طرح

  بابت آن پاداش دريافت دارند. از اداي تكليف كنند و آنچه الزم است كار كنند. نه اينكه صرفاً
توان چنين نتيجه گرفت كه  محققان انجام شده مي ت قبلي كه توسط سايرتحقيقا از
هاي  ويژگي عدم تبعيض، تفهيم درس، شخصيت مربي، ي آموزشي طي شده،ها دوره

احترام  هاي تدريس و مهارت ي آموزشي، مكانات آموزشي،ها شيوه كيفيت آموزش، شخصيتي،
مربيان  بوده است و ثرؤمدرسين م بيان واثربخشي مر ميزان كارآيي و به عقايدكارآموزان در

 اند. خصوصيات ذكرشده بوده كارآ به تناسب داراي صفات و

 شناسي روش
آماري اين پژوهش شامل  ةجامع نوع تحقيق توصيفي پيمايشي است، اين تحقيق از
ي ها دوره يكي از بوده كه در شيراز اي فارس در حرفه كل آموزش فني و ةكارآموزان ادار

-گيري تصادفي نمونه آماري  از ةنمون اند. اي مشغول گذراندن دوره بوده حرفه فني وآموزشي 
 اي بر گويه 44سنجي  مقياس نگرش آوري با استفاده از جمع ابزار اي استفاده شده است. طبقه

 مديريت، سازمان و كه شامل ويژگي مربيان، بندي شده است اساس مقياس ليكرت درجه
 درس در ساختار فرصت يادگيري و كارآموزان، رتباط بين مربيان وا، فضاي آموزشي و محيط
براي تعيين . مقياس توسط لورين آندرسون ارزيابي شده است بارتاع .استي مختلف ها گويه

اصلي مقياس برگزيده  ةگوي 44اساس  نهايت بردر گرفته تا  متخصصين قرار اختيار روايي در
 0,8ضريب همبستگي  آلفا كرونباخ استفاده شد وضريب  پايايي با استفاده از شده است.

 و الزم، پرسشنامه توزيع شد كسب مجوز با ها آوري دادهدگر به منظور دست آمد. هب
اين  در اطالعات اخذشد. شده به درب منزل آنها مراجعه و التحصيل درخصوص كارآموزان فارغ

كل آموزش  ةمربيان ادار اثربخشي خصوص كارآيي و تحليل نتايج در براي تجزيه و ،تحقيق
 در توصيفي روش تعيين ميانگين استفاده شد. فراگيران از آمار ديد اي فارس از حرفه فني و

ارتباط بين  فضاي آموزشي، محيط و مديريت، متغيرهاي سازمان و يك از تعيين سهم هر
 در ويژگي مربيان درس و ساختار تكليف آموزشي، فرصت يادگيري و كارآموزان، مربيان و
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براي  ،همچنين رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. اثربخشي آموزشي مربيان از كارآيي و

ميزان  جنس، شناختي مربيان شامل سن، ال تعيين سهم متغيرهاي جمعيتؤپاسخگويي به س
اثربخشي آموزشي مربيان  آموزش دركارآيي و تعداد نوع استخدام و خدمت، ةسابق تحصيالت،

 ه استفاده شد.رگرسيون چندمتغير از

 هاي آماري بررسي نتايج روش
 ديد از شيراز اي در حرفه كل آموزش فني و ةكارآيي آموزشي مربيان ادار ال اول:ؤس

 تعيين توصيفي (روش  آمار ال ازؤاين س پاسخگويي به براي  باشد؟ ميچه اندازه  فراگيران تا
 شد.استفاده ) ميانگين

ارتباط ، فضاي آموزشي محيط و، مديريت ان ومتغيرهاي سازم يك از كدام ال دوم:ؤس
 ويژگي مربيان در درس و ساختار، تكليف آموزشي فرصت يادگيري و، بين مربيان وكارآموزان

رگرسيون  ال ازؤاين س پاسخگويي بهبراي  كارآيي آموزشي مربيان سهم بيشتري دارند؟
 .شدچندمتغيره استفاده 

ميزان  جنس،، شناختي مربيان سن متغيرهاي جمعيت يك از سهم هر ال سوم:سؤ
چه  كارآيي آموزشي مربيان تا در آموزش تعداد و نوع استخدام خدمت، ةسابق، تحصيالت

اساس  بر .شدرگرسيون چندمتغيره استفاده  از نيزال ؤاين س پاسخگويي بهبراي  اندازه است؟
 مشخص شده است: صورت زير هبندي پذيرش گويه ب طيف ليكرت درجه

 

 نمره ان پذيرشعنو رديف
 5 خيلي زياد(خيلي خوب ) 1
 4 زياد(خوب) 2
 3 تاحدودي 3
 2 كم (بد) 4
 1 خيلي كم(خيلي بد) 5

 ها يافته
كارآيي آموزشي  بر ثرؤعوامل مدر اين پژوهش سعي گرديد تا  ،اشاره شد طور كه قبالً همان

بررسي قرارگيرد. در  دمور كارآموزان نظر اي فارس از حرفه كل آموزش فني و ةمربيان ادار
 د.شو صورت مبسوط ارائه مي هاين فصل نتايج حاصل ب



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

309 
 يك ةال شمارؤس

چه  فراگيران تا ديد از شيراز اي در حرفه كل آموزش فني و ةان اداريكارآيي آموزشي مرب
كه  استفاده شد انحراف استاندارد ميانگين و، فراواني ال ازؤبراي پاسخ به اين س :استاندازه 

ميزان كارآيي  است. 32/185مربيان سازمان اثربخشي  وميانگين كارآيي آن نشان  جينتا
مربيان زن اثربخشي  وكارآيي  ،همچنين است. مربيان رسمي بيشتر مربيان غيررسمي از

توان  مربيان با مدارك مختلف مي مورد در مربيان مردمي باشد.اثربخشي  وكارآيي  از بيشتر
ليسانس نسبت به مربيان با مدارك  فوق ربيان ليسانس وماثربخشي  وگفت كه كارآيي 

 .است فوق ديپلم بيشتر ديپلم و، سيكل
ي نقاشي ساختمان ها اثربخشي رشته توان گفت كه كارآيي و باتوجه به اطالعات فوق مي

 به ترتيب باالترين و، 93/103ميانگين  اينترنت با ةشبك ةكارآيي رشت و 33/190با ميانگين
 باشد. اثربخشي مي ن كارآيي وكمترين ميزا

 دو ةال شمارؤس
 ارتباط بين مربيان و، فضاي آموزش محيط و، مديريت (سازمان و متغيرهاي يك از كدام

 وكارآيي  در درس، ويژگي مربيان) ساختار تكليف آموزشي و فرصت يادگيري و، كارآموزان
 آموزشي مربيان سهم بيشتري دارند؟اثربخشي 

رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است كه نتايج به شرح  دوم ازال ؤبراي پاسخ به س
 باشد. ذيل مي

 
 

 چندگانه Rمقادير) 1( جدول
 خطا تطبيق شده R R2 R مدل

1 61/0 36/0 15/0 38/0 
 

 
R  درصد36اين متغيرهاي مستقل  ،بنابراين باشد. مي 61/0چندگانه براي اين رگرسيون 

 .كنند بيني مي پيش اثربخشي را تغييرات كارآيي و از
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 رگرسيون ةهست )2(جدول 

ضريب رگرسيون  متغيرها
 نشده   استاندارد

خطاي 
استاندارد

ضريب رگرسيون 
 F استانداردشده

سطح 
داري معني

>10/60001/0P -- 21/23 82/164 ثابت

 سازمان و
 مديريت

21/4 23/0 12/0 40/0N.S 

 محيط و
فضاي 
 آموزشي

71/3 64/0 44/0 20/405/0P< 

ارتباط بين 
 مربيان و
 كارآموزان

12/4 21/0 37/0 18/305/0P< 

فرصت 
 يادگيري و

 تكليف
49/0 68/0 21/0 13/505/0P< 

 N.S-03/0 -31/0 12/7 -26/0درس ساختار
 >91/305/0P 41/0 75/0 11/0ويژگي مربيان

 

فضاي  رهاي محيط وتوان گفت كه متغي هاي بتا مي توجه به وزن و با 2توجه به جدول  با
 ارتباط بين مربيان و، 41/0 ضريب بتاي ويژگي مربيان با، 44/0ضريب بتا  آموزشي با

ترتيب  به 21/0ضريب بتاي  تكليف با فرصت يادگيري و، 37/0كارآموزان با ضريب بتاي 
 اند. بيني كارآيي مربيان داشته پيش مقدار بيشترين سهم را در

 ال سومؤس
 ةسابق، ميزان تحصيالت جنس،، شناختي مربيان (سن اي جمعيتمتغيره سهم هريك از

براي  چه اندازه است؟ كارآيي آموزشي مربيان تا در آموزش) تعداد نوع استخدام، خدمت،
 :كه نتايج به شرح ذيل است رگرسيون چندمتغيره استفاده شد ال ازؤپاسخ به اين س

 

 چندگانه R مقادير) 3(جدول 
 اخطتطبيق شدهR R2 Rمدل

1 41/0168/012/0 30/0
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R   درصد از 16اين متغيرهاي مستقل  ،بنابرايناست.  41/0چندگانه براي اين رگرسيون 

 كنند. بيني مي پيش تغييرات كارايي مربيان را
 

 هسته رگرسيون چندمتغيره) 4(جدول 

 متغيرها

ضريب 
رگرسيون 
استاندارد 

 نشده

خطاي 
 استاندارد

ضريب 
رگرسيون 

شدهاستاندارد
F دار معني 

 0001/0 67/5 -- 22/31 27/177 ثابت
 001/0 -29/3 -65/0 75/0 -48/2 سن

 N.S -6/1 -02/0 69/0 -110/0 سابقه
 N.S -03/0 -003/0 38/8 -265/0 جنسيت
 N.S -40/0 06/0 61/10 26/4 استخدام
 N.S 87/1 19/0 11/5 60/9 مدرك

 ةدور
 ديده آموزش

48/0 68/0 06/0 70/0 N.S 

ة دور
 داده آموزش

48/0 21/0 47/0 23/2 02/0 
 

 و-65/0توان گفت كه متغيرهاي سن با ضريب بتا  هاي بتا مي توجه به وزن با 4در جدول 
بيني  ترتيب بيشترين مقدار سهم را در پيش به 47/0داده با ضريب بتاي  ي آموزشها دوره

توان گفت كه هر قدر مقدار سن  در مورد متغير سن مي اند. مقدار كارايي مربيان داشته
يابد. الزم به ذكر است كه متغيرهاي  مقدار كارآيي آنان افزايش مي ،يابد مربيان كاهش مي

 د. نبودن دار اين رگرسيون معني ديگر در

 نتيجه گيري بحث و
كشورهاي صنعتي  در همتايان خود ةمقايس اي در حرفه هاي فني و مشكالت اين نظام يكي از

 مقبوليت خاصي برخوردار كشورهاي جهان سوم از حرفهاي در هاي فني و نظام اين است كه
  حالي در .كشورهاي صنعتي پنجاه پنجاه بود نام كرده در ثبت كه نسبت افراد طوري هب ،نيستند
باشد. از  مي ده به نود اي معموالً نام غيرحرفه اي به ثبت نام حرفه جهان سوم نسبت ثبت كه در
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هاي منابع مالي  محدوديت فقدان تجهيزات و، كمبود مربيان مجرب ،ن نظامديگر معضالت اي

در نهايت پايين بودن سطح  طور كلي عدم  دسترسي مناسب به منابع يادگيري است و به و
باشد در بسياري از موارد ضعف در آموزش وعدم مديريت  ميهاي فني در كليه سطوح  مهارت

 )1374، است (حسين زاده صحيح موجب كاهش كيفيت آموزش گرديده
ه است شدمحسوس  آموزشي يعني ارزشيابي برنامه كامالً ةاكنون ضرورت اجراي يك برنام

ثيري بر كارآرايي أت ها ند كه آيا اين دورههستكننده  قانع و  ميمسئولين به دنبال پاسخي عل و
با ارزيابي  ،از طرفي مفيد خواهد بود؟  ها اين دوره ةآيا ادام اثربخشي مربيان داشته است؟ و و

بهسازي منابع  توانند در مورد تغييرات برنامه و ميمسئوالن بهتر ، از كارآيي آموزشي مربيان
 ل ارتقاء، حقوق وئحتي در نهايت تصميمات خود را در مورد مسا گيري كنند و انساني تصميم

 تر سازند. ليعم، ي آموزشي خاصها شركت در دروه برايانتقال و ترغيب مربيان  ، دستمزد
بوده كه سن مربيان بيشترين سهم  ي آندرسون همسوها ي اين تحقيق نيز با يافتهها يافته

 يابد. كارآيي كاهش مي ،يابد سن افزايش مي يعني هرچقدر ،را دركارآيي آنان دارد
يابد ولي  اينكه تجربه هم افزايش مي ، بايابد سن افزايش مي رسدكه هرچقدر مي نظر به
 ،آيد. همچنين ين ميينتيجه سطح كارآيي پا در كم شده و تحمل افراد له وحوص مقدار

 باشد. مي مربيان مرد از شود كه كارآيي مربيان زن بيشتر استنباط مي
افزايش  متناسب با مربيان رسمي بوده و از كارآيي مربيان غيررسمي بيشتر طور همين

 يابد. سطح كارآيي مربيان افزايش مي ،سطح تحصيالت
هاي  ويژگي، فضاي آموزشي محيط و سهم بيشتر ي پژوهش نشان ازها جمله يافته از

 باشد. ميزان كارآيي مي فرصت يادگيري در كارآموزان و ارتباط بين مربيان و، مربيان
كارگيري مربيان  هگيري كرد كه ب طور نتيجه توان اين اين تحقيق مي رسد در نظر مي هب

كل آموزش فني و  ةرآيي بيشتري در نظام آموزشي ادارغيررسمي كا جوان و، كرده تحصيل
 اي داشته باشد. حرفه

 پيشنهادات كاربردي
 ؛غيررسمي رسمي و سطح تحصيلي باالتر اعم از استخدام مربيان با كارگيري و هب �
 ؛تر استخدام مربيان جوان كارگيري و هب �
كارگيري مربي  هب بااولويت وجود دارد، مربيان زن  يي كه امكان استفاده ازها رشته در �

 ؛زن باشد
 ؛كارگيري مربيان غيررسمي هب اولويت در �
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 ؛تكنولوژي روز آموزشي مطابق با كمك تجهيزات نوين آموزشي و استفاده از �

 پيشنهاد براي تحقيق بيشتر
بررسي موضوع،  در ميزان حقوق نيز متغير تحقيقات جديد در شود مي پيشنهاد �
 قرارگيرد. مدنظر
اي نيز تحقيقي مشابه انجام  حرفه ادارات كل آموزش فني و در سايرشود  مي پيشنهاد �
 شود.

قبيل شبكه، اتومكانيك و  يي ازها شود بررسي موردي، درخصوص رشته پيشنهاد مي �
 رغم سن و يابي دقيق كارآيي پايين مربيان، علي سيسات حرارتي انجام شود تا ريشهأت

 تحصيالت مناسب، صورت گيرد.

 منابع
 ديد اثربخش از و بررسي خصوصيات معلمان كارآ .)1358( سينح، اردكاني

 .كارشناسي ارشد ةنام پايان دانشگاه شيراز. ،آموزان دانش
 ). بهسازي نيروي انساني (يك ضرورت سازماني آموزش و ).1370( خدايار ،ابيلي

 .17 ةشمار پرورش، آموزش و مديريت در
نيازهاي آموزشي دبيران علوم  بررسي ).1379( بتول، بصيريو  غالمرضا، احمدي

ي ها تدوين برنامه منظور اصفهان به شهر ةمتوسط راهنمايي و ةاجتماعي دور
 .1379تابستان ، چهارم ةخوراسگان شمار واحد ميدانشگاه آزاداسال ضمن خدمت.

 پاريز. نژاد مترجم مهدي ايران . تواناسازي كاركنان ).1375( ژافه سينيتاودنيس، اسكات،
 سروش. انتشارات

 تهران،، انتشارات مولوي». سازماني سيستم رفتار« مديريت سازمان و علي محمد.، اقتداري
1372. 

 .1367، چاپ اول، ني نشر ، ميمديريت عمو سيدمهدي.، الواني
 اداري و سازمان امور ةنام فصل . وري مفهوم بهره آشنايي با ).1373( پرويز، بلقيسي

 خرداد. كشور،  مياستخدا
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 وري نيروي انساني در افزايش بهره بر ثرؤبررسي عوامل م ).1376( نادر ،هلولي

 گروه مديريت دانشگاه آزاد كارشناسي ارشد. ةنام پايان . سازي ايران تراكتور ةكارخان
 دهاقان. واحد  مياسال
 .1374 آذر ،9ة شمار فوالد، ةنام ماه ،رضايت شغلي محمد.، پاكزاديان
 .1368، چاپ اول، تهران، انتشارات اشراقي ،مديريت ساني درروابط ان . كمال پرهيزگار،

 تهران.، انتشارات زمينه ها، مصداق وري و بهره .)1374( سيدحسين، پيمان
سال سوم  ةزمين يابد. مي وري نيروي انساني بهبود چگونه بهره ).1372( عباس پورسيف،

 .308ص ، ارديبهشت ،22 ةشمار
تطبيقي كيفيت آموزش  ةمقايس ررسي كارآيي وب ).1374( تدريس حسيني، داريوش

هاي بلندمدت ضمن  (آموزش تابستان و ي ضمن سال (شبانه)ها بين دوره
 طرح پژوهشي. استان گيالن، خدمت)

 تهران. ،1378 اي كشور، حرفه هاي مختلف، سازمان آموزش فني و تقويم آموزشي، سال
 تهران. ،1382 اي كشور، حرفه هاي مختلف، سازمان آموزش فني و تقويم آموزشي، سال

هاي  ي تدريس رايج در آموزشها نقد و بررسي محتوا و شيوه. )1383( جهاني، جعفر
كل آموزش فني و  ةادار .ريزي پودماني اي و پيشنهاد الگوي برنامه فني و حرفه

 اي فارس. حرفه
تي هاي دول التحصيالن آموزشگاه بررسي وضعيت اشتغال فارغ .)1383( جباري، سوسن

 اي فارس. كل آموزش فني و حرفهةادار. اي فني و حرفه و آزاد
اي  هاي آموزش فني و حرفه بررسي اثربخشي و كارائي برنامه. )1380( عزيزاهللا ،جعفري

اي  كل آموزش فني و حرفه ةادار .در كاريابي در استان كهگيلويه و بويراحمد
 احمد. استان گهگيلويه و بوير
 .1380 .تهران .پژوهشكده تعليم و تربيت اي، ي و حرفهچكيده مقاالت آموزش فن

روابط عمومي  ناشر افزايش كارآيي مديريت، ).1370( محمود طلوع،و  مهدي چمنزار،
 وزارت صنايع سنگين.

 ةنشري ،هاي علمي كاربردي گرايش منابع نيروي انساني با .)1374( عبداله، حسين زاده
 مهندسي صنايع ملي ايران. پژوهش و

ـ هاي علمي  تكوين آموزش كاردانش بستر ةآموزش متوسط ).1370( بهمن يزاد،حور
 دانشگاه تهران. ،كاربردي
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وري نيروي  بهره ).1376( سيدحسن، مفتخرمحسنيو  سيدعبدالحسين حسيني الموسوي،

 .13 ةشمار، تحول اداري، آن بهبود و ارتقاء در ثرؤبررسي عوامل م انساني و
 .33 ةشمار، زمينه . وري هاي افزايش بهره وشر ).1373( محمدعلي، حقي

كل آموزش فني و  ةبررسي وضعيت منابع و امكانات ادار .)1380( غالمرضا ،خيرانديش
 ريزي فارس. سازمان مديريت و برنامه، اي فارس حرفه

)،آشنايي بامديريت بهره وري (تجزيه وتحليل آن درسازمان ).نشرسايه 1377خاكي،غالمرضا(
 . نما.چاپ دوم

 .1366، دوم جلد انتسارات پيشبرد،، مدني ترجمه داوود ،مباني مديريت دسلر،گري.
 مركز، ترجمه محمدعلي طوسي كار، رفتارانساني در جان. نيواستورم،و  كيت، ديويس

 .1370، آموزش مديريت دولتي
هاي  تجزيه و تحليل و ارزشيابي آزمون. )1382( محمود رضوي عبد الحميد و گشتاسبي،

كل  ةادار ،اي استان فارس كل آموزش فني و حرفه ةشده ادار ان دوره برگزارپاي
 اي استان فارس. آموزش فني و حرفه

ديدگان مراكز آموزش فني و  تعيين وضعيت اشتغال آموزش. )1378( اصغر، رضويه
 اي فارس. كل آموزش فني و حرفه ةادار ،77و  76هاي  اي فارس طي سال حرفه

، اعرابي محمد سيد علي پارسائيان و ةترجم ،مديريت رفتارسازماني .استيفن پي رابينز،
 .1374، چاپ اول، تهران، خارجه انتشارات وزارت امور

 آييثر. نشر تهران. افزايش كارآيي معلم. ).1381( علي رووف،
ان يهاي پا ابي آزمونيارزش ل ويتحل تجزيه و محمود. گشتاسبي،د و يعبدالحم، رضوي

 .1382، اي استان فارس حرفه كل آموزش فني و ةادار ةشد دوره برگزار
، انتشارات فاطميه ،علوم اجتماعي علوم رفتاري و هاي تحقيق در روش خسرو. رمضاني،

81. 
، مركزآموزش مديريت دولتي . مديريت سازمان و كار، شناسي در روان محمود.، ساعتچي

1369. 
 ويرايش. رنش وري، بهرهشناسي  روان .)1380( محمود، ساعتچي

 اثرات آن در آموزش ضمن خدمت و ).1379( رضا، كرداني، محمدعلي، سبحان اللهي
، توسعه مديريت و .ارتقاء وزارت نيرو و طرح رشد بازخوري از، نگرش كاركنان

 .6 ةشمار ،2 ةدور
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 اجتماعي و اقتصادي و ةسوم توسع ةقانون برنام. )1379( بودجه سازمان برنامه و

 .1383-1379 ايران  ميسالفرهنگي جمهوري ا
 اجتماعي و اقتصادي و ةتوسع چهارم ةقانون برنام. )1384( بودجه سازمان برنامه و

 .1384-1388 ايران  ميفرهنگي جمهوري اسال
 ن درآنقش  كميت و بين كيفيت و ةرابط، وري بهره كيفيت در. )1376( سوزوكي،ناهاما

 .بهار 20ةشمار ،انجمن مديريت ايران مديريت، ةنشري وري. بهره
 ، تهران.1378 اي كشور، حرفه سازمان آموزش فني وآماري،  ةسالنام
 ، تهران.1382 ،اي كشور حرفه سازمان آموزش فني وآماري،  ةسالنام
 تهران.، آگاه ارزيابي آموزشي، سنجش و، گيري اندازه ).1383( علي اكبر سيف،

 ،دانشگاه اصفهان در تيدبررسي عوامل افزايش رضايت شغلي اسا . مريم، شفيعي
 .1370، فوق ليسانس دانشگاه اصفهان ةنام پايان
ادارات  كارآيي كارمندان در بر ثرؤبررسي برخي عوامل م ).1376( ناصر ، ميشيخ االسال

 علوم اداري. ةدانشكد دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد. ةنام پايان دولتي.
آموزش مديريت  مركز . الكيتم مديريت و مشاركت در. )1372محمدعلي ( طوسي،

 دولتي.
، تربيت تعليم و ةنام فصل .رضايت شغلي معلمان و  ميمعل ةحرف ميرمحمد.، زاده عباس

 .69 بهار ،11 ةشمار
 شيراز. رضايت شغلي معلمين شهر كنترل باة هست ةبررسي رابط . مرتضي، عباسي

 .1373 فوق ليسانس دانشگاه شيراز، ةنام پايان
 .1374، چاپ ششم، انتسارات بعثت مقدمات مديريت آموزش. . علي بند، عالقه

علوم پايه   ميهيئت عل ميزان رضايت شغلي اعضاء ةمقايس بررسي و شميال. عابديان،
 .80-81، ليسانس فوق ةنام پايان باليني دانشگاه علوم پزشكي شيراز، و
 ةانگيز يي وكارآ، مهارت تدريس ي پداگوژي برها دوره ثيرأت. )1382( علي، عاطفي

 اي شيراز. حرفه سازمان آموزش فني و اي شيراز، حرفه مربيان آموزش فني و
وزارت  ،اي حرفه گيري كارآيي دروني آموزش فني و اندازه ).1374( محمد، زاده عبدالغني

 پرورش. آموزش و
 ،16 ةشمار، مديريت ةمجل آن. تحول كيفي در وري و بهره. )1374( ناصر فقهي فرهمند،

 .19-27ص 
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 پيوند، جهان امروز، اي در حرفه هاي فني و ضرورت آموزش ).1369( اقبال قاسمي پويا،
 .198 ةشمار

 جديد ةدور . مديريت دولتي ةمجل ي معاصرمديريت.ها بررسي نظريه سيروس.، قهرماني
 .1370زمستان ،15 ةشمار

ريت مدي ةمجل ،سازمان بررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در اصغر. مشبكي،
 .76بهار ،16 ةشمار جديد، ةدور، آموزش مديريت دولتي مركز، دولتي

آموزش مديريت  مركز وري نيروي انساني، بهره ءي عملي ارتقاها وهيش داوود.، علي محب
 .1375 چاپ اول، دولتي،

اي  حرفه هاي فني و آموزش ها در علل ناكامي برخي از ).1374( حسين مقدم،
 .16 ةشمار، چهارم ةدور آبادي كشورهاي جهان سوم،

 ). انتشارت خاشع،1374( مستضعفان معاونت اقتصادي بنياد. وري مفاهيم اساسي بهره
 .74 بهار

اي در تحوالت  ي فني و حرفهها مجموعه مقاالت اولين همايش نقش آموزش
 .1383، اي مازندران كل آموزش فني و حرفه ةادار ،اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي

انتشارات سازمان آموزش  ،هاي سازمان مشي ها و خط سياست. )1381( دحمي ،منصونيا
 تهران.، اي كشور فني و حرفه

ديدگاه  هاي معلم اثربخش از بررسي ويژگي ).1373( اميرحسين محمودي،
دانشگاه تربيت  هاي شهرستان شهريار، دبيرستان پسر و آموزان دختر دانش
 معلم.
 انتشارات مير، روابط كار، تراتژيك منابع انساني ومديريت اس ).1380( ناصر ميرسپاسي،

 تهران.
 افزايش كارآيي كاركنان وزارت امور نقش آموزش در ).1376( نادرعلي مهرابي،

 دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشد ةنام پايان دارايي، اقتصادي و
 .1372پرورش، وزارت آموزش و، كليات نظام جديد آموزش متوسطه

كل  ةادار، اي حرفه مجموعه مقاالت مربوط به آموزش فني و ).1381( عليعبدال كريمي،
 اي فارس. حرفه آموزش فني و
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هاي  به آموزش هاي پسر جذب هنرستان در ثرؤعوامل م ).1370( منوچهر گودرزي،

علوم  ةديدگاه هنرجويان دانشكد شهرستان اصفهان از اي در حرفه فني و
 تربيتي تهران.

 ،هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن روش. )1372( مريم سيف نراقي اهللا و عزت ،نادري
 انتشارات بدر.

فروردين  چمران اهواز، انتشارات دانشگاه شهيد ها، سازمان انگيزش در محمدعلي.، نائلي
83. 

 پژوهش و ةنام فصل ،اعضاي سازمان عملكرد گذاري در اهميت هدف محمدعلي.، نائلي
 .72تابستان  ،2 ةشمار، آموزش عالي ريزي در برنامه

المللي  سمپوزيوم بين ،آموزش متوسطه معرفي نظام جديد. )1372( محمدعلي نجفي،
 تهران.، اي حرفه فني و

 ،هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن روش. )1372( اهللا و مريم سيف نراقي عزت، نادري
 انتشارات بدر.

 تهران. ،ننشر يسطرو .اقتصاد آموزش. )1383( نادري، ابوالقاسم
انتشارات ، ترجمه گوئل كهن ،مديريت هاي سازمان و تئوري گولت.، جي، هربرت هيكس،

 .1373، اول جلد، تهران، اطالعات
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 ةبررسي كاركردهاي توانمندسازي مربيان آموزشي در ارائ
اقتصادي در سازمان  ةدر راستاي تحقق حماس ي فنيها مهارت

 استان  اي حرفهفني و 
 1دكتر رضا پيرايش
 2محمد قادر مطلبي
 3پريسا عليمرداني

 چكيده
 و ضرورت اي حرفهي مهارتي در بين كارآموزان سازمان آموزش فني و ها آموزش ةتوسع

اي حائز اهميت فراوان  توجه به افزايش مهارت و توانمندي مربيان سازمان فني و حرفه
خويش در سازمان به عنوان  ةدرك كاركنان نسبت به شغل و حرف ،. در اين راستااست

ثير بسزايي دارد. هدف اصلي اين أيند افزايش انگيزش دروني در انجام وظايف كاري تآفر
 اي حرفهدن كاركنان سازمان فني و كربر رضايتمند  ثرؤپژوهش شناسايي عوامل م
. استاقتصادي  ةآموزش مهارتي در راستاي تحقق حماس ةاستان زنجان در جهت توسع

مدل تحقيق كاركردهاي فراهم كردن فضاي اشتياق در مشاركت اطالعاتي، ايجاد حس 
ويا را در نظر تعلق سازماني در كاركنان، ترغيب به كار تيمي و طراحي نظام انگيزشي پ

. براي استپيمايشي  ـصورت توصيفي  گرفته است. روش انجام تحقيق حاضر به
ي پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پايايي پرسشنامه ها گويي به فرضيه پاسخ

درصد محاسبه و براي بررسي روائي ابزار از روش روائي محتوائي استفاده  78معادل 
تحقيق از رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج حاصله ي ها د. براي آزمون فرضيهش

مبين آن است كه فراهم كردن فضاي شايستگي و مشاركت اطالعاتي، ايجاد حس تعلق 
هاي مهارتي در  در كاركنان، ترغيب به كارگروهي و طراحي نظام انگيزشي در آموزش

 . باشد دار مي ثير مثبت و معنيأاقتصادي داراي ت ةراستاي تحقق حماس
 

 اقتصادي، رضايت كاركنان. ةي مهارتي، حماسها : توانمندسازي، آموزشيكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: r_pirayesh@znu.ac.ir                                  . دكتراي مديريت، استاديار گروه مديريت دانشگاه زنجان،1
 .. كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني2
  .كارشناسي ارشد مديريت اجرايي. 3
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 لهئمقدمه و بيان مس
اين  در .اند كرده پيدا سنتي هاي سازمان از متفاوت شكلي يكم و بيست ةسد هاي سازمان
ن اي تحت .دشو مي مديريت نيز كاركنان خالقيت و فكر نيروي انرژي، بر عالوه ها سازمان
 كاركنان بايد بلكه بود نخواهد مناسب كنترلي  دستوري مراتب سلسه هاي روش تنها نه شرايط

يي ها تيم در و كنند اقدام سريعاَ خود مشكالت حل براي و دهند نشان عمل ابتكار خودشان
 را نو طور نگاهي ) همين121، 1999، 1نقش كنند. (مكبوي ايفاي هستند خودگردان كامالَ كه
 خود داراي توانايي كه كاركناني پرورش لزوم .كند مي طلب آن اختيارات و انساني منابع به

 توجه پارادايم جديد يك عنوان به انساني نيروي توانمندسازي تا شده باعث ،باشند مديريتي
 بر كوبرگ) 18، 1990، 2د (توماسكن جلب خود سوي به را مديريت نظران صاحب از بسياري

 .شد خواهند توانمندسازي منتفع مزاياي از دو هر كاركنان و نمديرا كه باوراست اين
 كاركنان براي آزادي عمل آوردن وجود هب با و نفس كفايت احساس پرورش با توانمندسازي

 سازمان موجبات اثربخشي و بهبود ها، مهارت و ها توانايي تا آورد خواهد وجود هب را فرصت اين
 امكان مديران به و توانا انگيزه با كاركناني پرورش با ازينمندس توا ،ديگر سوي از د،شو فراهم
تر نشان دهد  ر و مناسبت العمل سريع عكس خود از رقابتي محيط پويايي برابر در تا داد خواهد

هر چه بيشتر  ةگسترش و توسعبراي اي زنجان  سازمان فني و حرفه .)46، 1999، 3(كوبرگ
و  ها توجه به كاركنان موجب شكوفاسازي خالقيتت. اسنيازمند توجه روزافزون به كاركنانش 

 ةنمودن موجبات تحقق حماس دنكار توانم شود كه همين استعداد كاركنان سازمان مي
فراهم كردن فضاي اشتياق  ،شود. در اين راستا هاي مهارتي مي اقتصادي از نظر ترويج آموزش

به كار گروهي و طراحي نظام  در مشاركت اطالعاتي، ايجاد حس مالكيت در كاركنان، ترغيب
 انگيزشي به عنوان متغيرهاي تحقيق مد نظر قرار داده شدند. 

 مباني نظري تحقيق 
 حل مشكل براي كاركنان توان افزايش باعث كه ينديآفر .است توسعه يندآفر توانمندسازي 

 را محيطيعوامل  تا سازد مي قادر را آنان و شود مي كاركنان اجتماعي و سياسي بينش ارتقاي
 .)6، 2002، 4درآورند (كارتيويگ خود كنترل تحت و كنند شناسايي

                                                                                                                
1. MacCoby 
2. Thomas 
3. Koberg 
4. Cartwrith 
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ي مختلف براي تطابق با تغييرات ها سازمان ةتوانمندسازي راهبردي مهم براي توسع

اي است مركب از  خارجي و يكي از مسائل اصلي سازمان است. يك سازمان موفق مجموعه
پذير  هداف مشترك با كار گروهي در نظام انعطافيي با عوامل سازماني، انديشه و اها انسان

افزون سازمان در اختيار مديريت خود  سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پيشرفت روز
، احساس  دهد اي كه انجام مي هر فرد نسبت به سازمان و وظيفه ،. بنابراين دهند قرار مي

منابع انساني براي هر سازماني مزيتي بزرگ  ةي بالقوها مالكيت خواهد كرد. استفاده از توانايي
فرد  ةي بالقوها وري فردي، سازمان از مجموعه استعدادها و توانايي رود. در بهره شمار مي به
كند و با بالفعل درآوردن نيروهاي بالقوه و استعدادهاي  منظور پيشرفت سازمان استفاده مي به

 ،يي با سازمان خواهد شد. بنابراينسو شگرف در جهت سازندگي موجب پيشرفت فرد و هم
ي كاركنان كه در ساليان اخير تحت عنوان ها رشد، پيشرفت، شكوفايي و ارتقاي توانمندي

نظران و كارشناسان مديريت منابع انساني واقع شده  توانمندسازي كاركنان مورد توجه صاحب
شناس و  شگر، فرصتي خالق، دانها از انسان ها است. واقعيت اين است كه اگر در سازمان

را از دست خواهيم داد. براي رسيدن  ها و موقعيت ها بهره باشيم بسياري از فرصت توانمند بي
به هدف جهاني شدن و يا حتي ماندن در اين سطح، پرورش و جايگزيني نيروهاي توانمند 

ن برنامه منظور ادامه راه رشد و ترقي الزامي است و آينده متعلق به كساني است كه براي آ به
عنوان يكي از منابع مهم و با ارزش و  و هدف دارند. مديريت ضمن باور و اعتقاد به انسان به

راه رشد و ترقي الزامي است و آينده متعلق به كساني است كه براي آن برنامه  ةمنظور ادام به
ا ارزش و عنوان يكي از منابع مهم و ب و هدف دارند. مديريت ضمن باور و اعتقاد به انسان به

ي خداداي او به دنبال راهي براي اداره و پرورش اين منبع ها گيري از توانمندي منظور بهره به
تواند موجب ايجاد انگيزه و توانمند شدن  وجود چنين باوري در سازمان مي ،باشد. بنابراين مي

ه در را فراهم ساخته و حتي به نحوي باشد ك هاكاركنان شود و فرصت توسعه و پيشرفت آن
سازماني و  ةانجام كارهايي فراتر از تكاليف شغلي كه براي گروه، تيم، مجموع ةانگيز هاآن

بازخورد مناسب، امكان  ةكنندگان سازمان مفيد است را پرورش دهد و همچنين با ارائ مراجعه
دن عيوب و بهبود عملكرد فردي را كرمنظور برطرف  هر فرد از نتايج كاري خود، به نآگاه شد

سازمان زماني تحقق  ةاعتقاد جدي بر آن است كه بقاء و توسع ،آورد. بر اين اساس اهم ميفر
له و خود ئيابد كه سازمان از نيروهاي دانشي، خالق و با انگيزه كه توانايي حل مس مي

ي ها برخوردار باشد. از آنجا كه در شرايط مختلف فرصت ،مديريتي در كار داشته باشند
نيازمند فردي آگاه، توانمند و با انگيزه  ها گيري از آن فرصت ود، بهرهش بسياري پديدار مي

يي فراتر از تكاليف شغلي امكان ها است كه بعضاً با بروز چنين شرايطي ضمن اقدام به فعاليت
كاري خويش را منتفع سازد.  ةده و خود و مجموعكررا فراهم  ها بهره يافتن از آن فرصت
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 ةوري كاركنان و استفاد ثر براي افزايش بهرهؤي مها ز تكنيكتوانمندسازي كاركنان يكي ا

در راستاي اهداف سازماني است. به  هاي فردي و گروهي آنها بهينه از ظرفيت و توانايي
توانمندسازي به معناي ايجاد شرايطي است كه فرد بتواند كارهايش را اوالً با  ،عبارت ديگر

قيت كامل به انجام برساند. در پژوهش حاضر سعي دروني انجام دهد، ثانياً با موف ةانگيز
اجراي اين مهم براي د ضمن بررسي سطح توانمندسازي مربيان؛ راهكارهاي مناسبي شو مي

د. شرايط پيچيده و پر رقابت شواي استان اصفهان ارائه  كل آموزش فني و حرفه رةدر ادا
وري، كارايي و  كردن بهرهفضاهاي آموزشي امروز، مديران را بر آن داشته تا با بهينه 

را  ها بهينه از منابع محدود و ارزشمند خويش، بيشترين توانمندي ةاثربخشي، ضمن استفاد
ترين و  منظور پيشرفت و بقا تحصيل نمايند. يكي از عمده رقابت به ةبراي مقابله در عرص

گونه  كه شايد آننيروي انساني است  ،قرار دارد ها ارزشمندترين منابعي كه در اختيار سازمان
ي اين منبع ها چراكه هنوز اهميت و توانمندي ؛كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته

ناشناخته باقي مانده تا آنكه بتوانند آن را بارور ساخته و  ها قدر براي بسياري از سازمان گران
اعم و رفتار طور  نهايت بهره را از اين منبع داشته باشند. نتايج تحقيقات علوم رفتاري به

مطلوب از منابع انساني، متكي به اقداماتي  ةدهد كه استفاد طور اخص نشان مي سازماني به
، جو و فضايي در سازمان ايجاد شود تا هر يك از كاركنان با رضايت هااست كه در پرتو آن

كار  كامل و احساس امنيت خاطر، حداكثر تالش خود را درجات مطلوب وظايف شغلي به
توانمندسازي به معني قدرت بخشيدن است، بدين معني كه به افراد كمك كنيم تا گيرند. 

احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي خود چيره 
دروني را براي انجام يك وظيفه بسيج كنيم و  ةبدين معني است كه انگيز ،شوند. همچنين

يي را براي افراد فراهم آوريم تا ها گذارد. يعني اينكه فرصت يثير مأبدانيم تشويق بر آنان ت
را به عمل برسانند. توانمندسازي به  هاي خوبي بيافرينند و آنها توانند ايده نشان دهند كه مي

تري در كارشان ايفا كنند و  طور ساده تشويق كنيم تا نقش فعال معني آن است كه افراد را به
ي خود را به عهده بگيرند و در نهايت به ها ليت بهبود فعاليتتا آنجا پيش روند كه مسئو

حدي از توان برسند كه بدون مراجعه به مسئوالن باالتر بتوانند تصميمات كليدي بزرگي 
 ).1384(عبداللهي و همكاران،  بگيرند

 توانمندسازي عوامل
 به در دستيابي را آن فرد كه است برخوردار بودن مؤثر ويژگي از اي وظيفه :بودن ثرؤمالف) 

 انجام با كه داشته باشد اعتقاد بايد فرد ديگر، عبارت به .كند تلقي مؤثر اي، وظيفه اهداف
 كه افرادي .باشد داشته شده تعيين اهداف تحقق براي بسياري تأثير تواند مي اش شغلي وظايف
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 از شان شغلي فعاليت در خود يها شدن توانايي محدود به است، قوي آنها در بودن مؤثر بعد

 آنان .كرد كنترل را موانع آن توان مي كه بلكه معتقدند ندارند، اعتقاد بيروني موانع طريق
 افراد اينكه براي .كنند مي همسو خود يها خواسته با را و محيط دارند »فعال كنترل« احساس
 بلكه رد،دا اثري دهند، مي انجام آنچه كه كنند احساس بايد تنها نه توانمندي كنند، احساس

 با نتيجه آن اينكه براي يعني آورند، وجود به را اثر آن توانند مي خود كه احساس كنند بايد
  .دارند دست در را توليد ةنتيج كنترل كه كنند احساس بايد باشد، همراه احساس توانمندي

 آميز انجام موفقيت براي يشها قابليت به فرد باور شايستگي، از منظور :ب) شايستگي

 در را الزم توانايي و تبحر، كفايت كه دارد باور فرد ديگر، عبارت به .است شده واگذار ايفوظ
 لياقت از وي احساس بر دهد، انجام را وظايفش مهارت، با بتواند فرد اگر .دارد كار موفق انجام
  .)1996گذارد (اسپريتز،  مي مثبت تأثيري خود،

 ويژگي معناداري از وظيفه آن كند، تلقي باارزش را اش وظيفه فرد اگر :ج) معناداري

 اعتقادات، با شغل نقش و الزامات بين تطابق بودن، معنادار از منظور واقع، در. است برخوردار
 براي تالش به افراد اجبارهاي سازماني، گرفتن نظر در بدون. است فردي رفتارهاي و ها ارزش

 با دهند مي ترجيح كاركنان. داشته باشد معنا شان براي كه دارند تمايل اهدافي به دستيابي
 دار معني احساس توانمند، افراد. داشته باشند آنها با مشابه ييها ارزش كه كنند كار افرادي
  .)1386(ابطحي،  شوند مي قائل ارزش اشتغال دارند، آن به كه اهدافي براي و كنند مي بودن

 براي انجام الزم يها فعاليت تعيين در كاركنان عمل آزادي معني به :انتخاب د) حق

 احساس پردازند، شغلي مي وظايف انجام به داوطلبانه افراد، كه هنگامي. است شغلي وظايف
 اقتدار و آزادي پيامد آنان، يها شرايط، فعاليت اين در. دارند انتخاب حق كار، در كه كنند مي

 يها تصميم دهند، انجام ابتكاري خود، اقدامات ميل به هستند قادر آنها. است شخصي
 كنند احساس اينكه جاي به افراد اين. آزمون كنند را جديد افكار و بگيرند مستقل
 كنترل كانون را خود است، هميشگي و ناپذير يا اجتناب شده، تعيين پيش از شان يها فعاليت
 مالاحت به كنند، مي توانمندي احساس كه افرادي بنابراين،. گيرند نظر مي در شان يها فعاليت
 .دارند دروني كنترل زياد، كانون بسيار

،  كنند نه فقط در مورد انجام دادن كار و وظايف خود كاركنان احساس مي : ها نگرشه) 
طور فعال در  هكارمند امروزي فردي است كه ب.  بلكه نسبت به كل سازمان نيز مسئوليت دارند

اجرا  ةرا به مرحل هاو سپس آنكند ريزي  انجام امور طرح ةپي حل مشكالت باشد و براي نحو
 . اين همان نگرشي است كه يك كارمند بايد نسبت به سازمان خود داشته باشد. درآورد
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توانند نسبت به  طور گروهي و مستمر بهتر مي هكاركنان همواره ب روابط سازماني:و) 

با هم كار  وري سازماني شان در جهت دستيابي به سطح باالي بهره بهبود و عملكرد سازمان
 . باشد روابط سالم حاكم بر كار سازماني ميسر نمي ةاين مهم جز در ساي. كنند

شود كه  اي طراحي مي گونه ساختار يك سازمان مطلوب معموالً به :ساختار سازمان ز) 
توانند براي دستيابي به نتايج مورد انتظار مديرشان و آنچه انجام  يابند كه مي كاركنان در مي

زم و ضروري است، كار كنند نه اينكه صرفاً اداي تكليف نموده و انتظار پاداش دادنش ال
 . داشته باشند

وجود  هيك محيط كار توانمند براي كاركنان سازمان ب  تركيب هر يك از اين عناصر،
 ،محيط كار توانمند. هدر خواهد رفت ي سازماني بهها تالش ،صورت در غير اين. آورد مي

ي ها تواناسازي، ظرفيت. اصلي هستند ةآن كاركنان نيروي محركمحيطي است كه در 
 هاتوانايي كاركناني كه از آن ةوري سازمان خود از سرچشم اي را براي ارتقاي بهره بالقوه

امروزه  ةبخواهند در دنياي پيچيد ها هرگاه سازمان. در اختيار دارد شود، بهينه نمي ةاستفاد
كاركنان توانمند به . ه را بايستي مورد استفاده قرار دادحيات دهند اين نيروي بالقو ةادام

رسانند و شغل يا مسير زندگي خود را بيشتر داراي هدف حس  سازمان و خودشان نفع مي
ي محل كارخود تبديل ها و فرآيند ها آن به بهسازي مستمر در سيستم و درگيري كنند مي
راي اقدام كار، آزادي عمل دارد و در قبال تواناسازي يعني اينكه كارمند ب ،بنابراين .شوند مي

 :ست ازا در يك كالم، بهترين مفهوم تواناسازي كاركنان عبارت. نتايج كار خود مسئول است
 .)1378يران نژاد، (ا ترين سطوح سازماني واگذاري مسئوليت به پايين

هد تا د توانمندسازي كاركنان فرصت استراتژيك مطلوبي را در اختيار مديران قرار مي
مندي كاركنان، سازمان خود را نيز به رشد و شكوفايي و  و رضايت ها ضمن ارتقاء توانمندي

با پرورش  ها مديران سازمان ،به عبارتي. نيل دهند ،پرورانند يي كه در سر ميها موفقيت
ضمن . اند ي سازمان خود را بهبود بخشيدهها نيروي انساني خويش گويي ظرفيت و قابليت

و عظمت خالق هستي را نمايان  ها انسان، شگفتي ةلعات مربوط به رفتار پيچيداينكه مطا
 آورد. گيري احسن از اين مخلوق توانمند را به ارمغان مي سازند، اسباب بهره مي

ي توانمندسازي مديريت را در انجام تكاليف سازماني و ها بديهي است كه شناخت روش
 ةتحقق اهداف سازماني و متعاقباً رشد و توسع ،نينهمچ .رساند نيروي انساني ياري مي ةادار

اجتماعي را سرعت خواهد بحشيد و نه تنها براي سازمان نافع بوده بلكه براي عموم جامعه 
و  ها ي ضروري در جهت رسيدن به كاهش هزينهها يكي از تكنيك. نيز مفيد خواهد بود

يي كه ها سازمان ،بنابراين .استتوانمندي  ةداشتن كاركناني با انگيز ،افزايش كارايي



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

325 
خواهند در دنياي پيچيده و پوياي امروزي به حيات خود ادامه دهند، بايد اين نيروي  مي

كاركنان توانمند به سازمان و خودشان نفع . بالقوه را مهار كنند و مورد استفاده قرار دهند
 هادرگيري آن كنند و مسائل و زندگي خود را بيشتر داراي هدف حس مي هارسانند، آن مي

نژاد  (ايران شود و فرآيندهاي محل كار تبديل مي ها مستقيماً به بهسازي مستمر در سيستم
 .)1381پاريزي، 

ايجاد فضاي اشتياق براي مشاركت اطالعاتي، ايجاد حس  ،كاركنان كردنبراي توانمند 
انگيزش در مالكيت در كاركنان، انتقال از مديريت به رهبري، ترغيب كار گروهي، ارتقاي 

منابع انساني،  ةنظام بازخورد عملكرد كاركنان، ليتگو با نگرش به توسع ةكاركنان، توسع
. شمارد ترين عامل در تسهيل روند ايجاد تغييرات فرهنگ سازمان بر مي توانمندسازي را مهم

 .)33، 1384(نيكزاد، 

 شناسي تحقيق  روش
هاي  مهارت ةي مربيان آموزشي در ارائبررسي كاركردهاي توانمندساز براي ،در اين تحقيق

با توجه به مباني نظري كاركردهاي ضروري در  ،اي استان زنجان فني در كاركنان فني و حرفه
نيروي انساني فراهم كردن فضاي اشتياق در مشاركت اطالعاتي، ايجاد حس تعلق  ةتوسع

ي ها عنوان متغير ا بهسازماني در كاركنان، ترغيب به كار تيمي و طراحي نظام انگيزشي پوي
د كه شساخته استفاده  محقق ةنام آزمون فرضيات از پرسش براي. تحقيق در نظر گرفته شد

ضريب پايائي ابزار معادل  .هاي علمي بررسي شد روش روايي و پايائي پرسشنامه با استفاده از
استان اي  آماري اين تحقيق از ميان كاركنان فني و حرفه ةنمون. دشدرصد محاسبه  70

  :باشد صورت زير مي گيري كوكران به صورت زير با استفاده از فرمول نمونه زنجان به

n =  

N  ،حجم جامعه:n  ،حجم نمونه :P:   ،نسبت در جامعهq =1-p ،e:  خطاي نسبي از
: مقداري از توزيع نرمال استاندارد كه با توجه به سطح اطمينان مشخص Zتعيين شده،  پيش

 : شود يم
N=221   P= 50/0   q= 5/0 =5/0-1  e = 05/0  n =140 

 
 گيري با فرمول كوكران نمونه )1(جدول 

 Nسطح اطمينان e Zحجم نمونه
140 50/096/195/0 221
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دنبال بررسي ارتباط فراهم كردن فضاي اشتياق در مشاركت اطالعاتي،  از آنجايي كه به

ترغيب به كار تيمي و طراحي نظام انگيزشي پويا در ايجاد حس تعلق سازماني در كاركنان، 
  Enter از تحليل رگرسيون چندگانه با استفاده از روش ،هاي فني هستيم مهارت ةارائ

 . هستيم

 ها تجزيه و تحليل داده
 هاي توصيفي متغيرهاي مستقل و متغير وابسته قيد شده است: در جدول زير شاخص

 

 رهاي مستقل و وابستههاي توصيفي متغي شاخص )2( جدول 

 متغيرهاي تحقيق
 هاي توصيفي شاخص

حجم نمونه انحراف معيار ميانگين
7601/3 140 مهارت) ة(ارائ متغير وابسته 89/0 

غير
مت

ها 
قل

ست
ي م

4138/3 140 فضاي مشاركت 7705/0 
3158/3 140 حس تعلق سازماني 9162/0 

5822/3 140 كار تيمي 8455/0 
يزشيطراحي نظام انگ 140 6889/3 7593/0 

 
ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته ماتريس  در جدول زير

 است: آمده
 

 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته )3(جدول 

p-value 
ضريب همبستگي با 

 متغير وابسته
 متغير

000/0 89/0 
فضاي اشتياق در مشاركت 

 اطالعاتي

001/0 85/0 
تعلق سازماني  ايجاد حس

 در كاركنان
 ترغيب به كار تيمي 79/0 000/0
 طراحي نظام انگيزشي 91/0 000/0
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خطي مستقيم با متغير  ةتمام متغيرهاي مستقل رابط ،شود طوري كه مالحظه مي همان 

با توجه به اين مقادير . باشند درصد معنادار مي 5وابسته دارند و تمام روابط در سطح خطاي 
كار  توان گفت متغير طراحي نظام انگيزشي بيشترين و متغير ترغيب به مي جدول فوق

 گروهي كمترين همبستگي را با متغير وابسته را دارند.
 ها حال با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه بهترين مدل رگرسيوني را براي اين متغير

است و روابط  ها يل دادهو اساس تحل ها رگرسيون چندمتغيره يكي از پايه. دهيم پيشنهاد مي
 كند. ور آشكار نمايان ميط هي آماري را بها بين داده

كار بردن اين  هم كه با بكني استفاده مي Enterبراي پيدا كردن مدل رگرسيوني از روش 
 . شوند به ترتيب و به صورت متوالي و پشت سر هم در مدل وارد مي متغيرها ،روش

 باشد:  صورت زير مي هي فوق است بها ل متغيرجدول آناليز واريانس مدلي كه شام
 

 آناليز واريانس )4(جدول 
منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات F P-value

 

رگرسيون 83/86 3 94/28 09/226 0 
   128/0 139 69/13 ها مانده
    140 597/106 كل

 

دست  هب Fگفت كه  توان مي P-value با توجه به مقدار ،شود طور كه مالحظه مي همان
اين مطلب گوياي آن است كه حداقل يكي از متغيرهاي مستقل در . آمده كامالً معنادار است

پس بايد تك تك متغيرهاي مستقل را با استفاده از  ثر است.ؤبيني متغير وابسته م پيش
ضريب  اين جدول جدول بعدي جدول ضرايب متغيرهاي مستقل است.. آزمود  Tآزمون

xدهد. شده را نشان ميدنشده و استانداردهاي استاندار 
 

 ضرايب متغيرهاي مستقل )5(جدول 

 

ضرايب 
 نشده استاندارد

ضرايب 
-t p شده استاندارد

value
B Std. 

Error Beta 
589/0 مقدار ثابت 106/0  8/4 000/0

مشاركت فضاي اشتياق در 
 اطالعاتي

405/0 051/0 529/0 4/9 000/0

درايجاد حس تعلق سازماني 
 كاركنان

339/0 039/0 361/0 19/6 002/0

314/0 ترغيب به كار تيمي 042/0 298/0 37/5 000/0
515/0 طراحي نظام انگيزشي 054/0 54/0 04/9 000/0
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وجود تمام  ،شود كه مالحظه مي طوري ) همانP-vlueداري ( با توجه به ستون معني

 باشد. ضرايب غير از مقدار ثابت در مدل معنادار مي
كنند،  بيني تغييرات استفاده مي ها براي پيشBالزم به ذكر است كه از ضرايب 

براي تعيين ميزان اثر متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته  Betaكه از ضرايب  درصورتي
 شود. استفاده مي

 :باشد صورت زير مي هشده ب لگوي رگرسيوني انتخاببنابراين ا 

 
  :زير ةبه عبارت ديگر معادل

 
خطي مناسب براي نشان دادن روابط بين متغيرهاي  ةرگرسيون چندمتغير ةمعادل

 باشد. مستقل و وابسته مي

 پيشنهادات  ةگيري و ارائ نتيجه
شاركت مر فضاي اشتياق در منظ از توانمندسازي اول ةوحل در شد آن بر سعي تحقيق اين در

بررسي  اطالعاتي، ايجاد حس تعلق در كاركنان، ترغيب به كار تيمي و طراحي نظام انگيزشي 
 . شود

 اي، سازمان فني و حرفه در موجود يها پتانسيل از در اين پژوهش استفاده اصلي پيشنهاد
شود كه  مي در پژوهش پيشنهاد. است كاركنان يها بيشتر توانمندي هرچه تقويت براي

 ها گيري تصميم يندآفر ايجاد شرايطي دوستانه و همكارمحور اي با سازمان فني و حرفه مديران
 ها گيري تصميم در بيشتر مشاركت به را كاركنان طريق، اين از و دهند و انجام امور را كاهش

 يشنهادپ اي  به مديران سازمان فني و حرفه. كنند ترغيب خود يها توانمندي از و استفاده
 را خود كاركنان همفكري، يها اتاق ايجاد و مشورتي يها تقويت گروه و تشكيل با كه شود مي

دهند و كاركنان را در امور سازمان  مشاركت سازمان يها گيري تصميم در از گذشته بيشتر
 ةدن كاركنان در انجام وظايف محولكردخيل نمايند كه خروجي اين روند و كار توانمند 

دن كاركنان در هر كرشود كه موانع توانمند  براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي. باشد شغلي مي
دسازي كاركنان بر ساختار سازماني مورد ناثر توانم ،همچنين. سازماني مورد بررسي واقع شود

 . بررسي واقع شود
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 آموزش سطح ءارتقا بر كاري وجدان ثيراتأت و بررسي
 1ايرج كريمي گيگلو
 2رجب كريمي گيگلو
 3شهرام اختياري
  4امامعلي سمندري
 5يعقوب كريمي

 چكيده
كار و  ةها در حقيقت رويكردي اخالقي و انساني به مقول در سازمان »وجدان كار«توجه به مفهوم 

شده از وجدان و وجدان كار، تعريف زير براي آن ارائه شده  هسازمان است كه با توجه به تعاريف ارائ
اي كه منجر به ايجاد تعهد  است. وجدان كار عبارت است از رعايت قوانين اخالقي در رفتار حرفه

آن  ةاي كه نتيج گونه به ،نسبت به انجام وظايف محوله به بهترين شكل و بدون كنترل خارجي شود
اجتماع و رضايت باطني و آرامش وجدان فرد باشد. با توجه به جايگاه  بهبود نتايج كار، بهبود وضع

چگونگي رفتار انسان در راستاي رعايت وجدان كار،  ةلئانسان در فرايند توليد و رشد اقتصادي، مس
ثري در ؤطور م توان به ها را چگونه مي بايد ديد كه رفتار انسانبنابراين، كند.  اهميت خاصي پيدا مي

كارگيري ساز و كار كنترل  ال بهؤترين پاسخ به اين س كرد. سادهتعبير قق اين هدف راستاي تح
فرد (يا  ةهدفمند مبتني بر علوم رفتاري است و هرچه اين كنترل از طريق نيروهاي دروني مقيدكنند

براي بنابراين، يابد  همان رعايت وجدان كار) باشد، ميزان اثربخشي آن بر فرد و سازمان افزايش مي
شوند. اين  مين اين هدف بايد به عواملي توجه كرد كه منجر به بروز رفتارهاي مطلوب سازماني ميأت

وجدان  ءها بر ارتقا ال است كه آيا آموزش منابع انساني در سازمانؤبه دنبال پاسخي براي اين س مقاله
آنجا كه وجود تر هستند؟ از  هايي اثربخش ثر است و اگر چنين است، چگونه آموزشؤكاري آنان م

 ءهاي ارتقا تواند ناشي از عوامل دروني و بيروني باشد، روش ضعف در وجدان كاري افراد جامعه مي
آموزش نيز از طريق اثرگذاري بر همين عوامل بايد مورد بررسي قرار گيرد.  ةوسيل وجدان كار به

و يا عملكرد مطلوب افراد دانيم كه نمود عيني رعايت وجدان كار، تجلي رفتارهاي مطلوب سازماني  مي
هاي مناسب  ها و موقعيت ها (تمايل) و توانايي افراد و فرصت است كه اينها خود نيز تابعي از انگيزه

بايد توجه به اهداف آموزش در سازمان كه شامل تغيير در دانش،  پس،براي بروز اين رفتارهاست. 
هايي از آموزش كه قادر به اثربخشي  شورها و رفتارهاي فردي و گروهي است، محتوا و  نگرش و ارزش

وجدان كار است، انتخاب و پيشنهاد شده است. در اين ميان نقش فرهنگ و آموزش  ءبيشتري بر ارتقا
سطح توانايي  ءافراد و نقش رهبري سازمان در انگيزش براي رعايت وجدان كار، ارتقا ةبر انگيز

االت ؤاي برخوردا است. س در سازمان از اهميت ويژهكاركنان و ايجاد هنجارهاي متناسب با وجدان كار 
يد نتايج حاصل از مطالعات نظري ؤتحقيق در يك بررسي موردي نيز بررسي شد كه نتايج حاصل م

 ةبوده است و در مجموع هر دو بخش تحقيق راهكارهايي براي آموزش جامع منابع انساني كه نتيج
 اند. دهارائه دااست، آن پرورش افراد براي رعايت وجدان كار بوده 

 

 آموزي. مهارت قانون كار، وجدان كاري، : آموزش، اشتغال،يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: karimiiraj@ymail.com                                                             برق الكترونيك، كارشناسي ارشد. 1
  .آزاداسالمي و1كارشناسي ارشد برق قدرت، دانشگاه علمي كاربردي پارس آباد. 2
  .1كاربردي پارس آباد كارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علمي. 3
  .اي پارس آباد حرفه فريني، آموزش فني وآكارشناس ارشد كار. 4
 .1افزار، دانشگاه علمي كاربردي پارس آباد كارشناس ارشد نرم. 5
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 مقدمه
 هاي تحقيق فرضيه

ال اصلي مقاله يعني ؤاصلي كه در جهت پاسخ دادن به س ةاين مقاله به بررسي يك فرضي
اصلي به  ةرضيپردازد. ف مي ،چگونگي اثرگذاري آموزش بر ارتقاء وجدان كار تدوين شده است

دار  بين آموزش نيروي انساني و ارتقاء وجدان كار در سازمان، معني ةرابط« شرح زير است:
در اينجا متغير مستقل، فرآيند آموزش است. نه صرفاً ميزان، نوع، روش يا محتواي  »است

آموزش و متغير وابسته نيز وجدان كار است. در حقيقت متغير مستقل، ياد دادن است كه 
فرايند شامل جزئياتي نظير نوع، روش، محتوا و ميزان آموزش است و خالصه آنكه هدف  اين

آن است كه آيا آموزش دادن بعضي موارد به كاركنان منجر به ارتقاء وجدان كاري آنها خواهد 
 شد يا خير؟

با توجه به آنكه فرآيند آموزش خود شامل اجزاء متنوعي است، مثل ميزان، محتوا و روش 
، مكان آموزش، زمان آموزش، حضوري و يا غير حضوري بودن و ... با توجه به اهميت آموزش

سه عنصر اصلي و با ارشاد استاد محترم راهنما، تأثير سه عنصر روش و محتواي آموزش و 
 آموزشهاي غير رسمي بر ارتقاء و وجدان كار كاركنان مورد بررسي قرار گرفت.

است يك متغير كيفي است كه قابل » كار وجدان«اما متغير وابسته كه مفهوم 
براي كاربردي و عملياتي كردن اين مفهوم با  بنابراين،گيري با عدد و رقم نيست.  اندازه

هايي كه  باره، مراجعه به كتب و الگوهاي مشابه، شاخص شده در اين مراجعه به تحقيقات انجام
الگويي كه  ةو سپس با ارائ باالست مشخص شده است» وجدان كار« ةدهند رعايت آنها نشان

ها و عناصر وجدان كار تببين  باشد، شاخص شامل سه نوع متغير علي، ميانجي و بازده مي
شده است تا بلكه بتوان اثر آموزش را بر هر يك از اين عناصر مشخص نمود. با اين بيان 

گذاري بر  رشود، بلكه اث صرفاً به اثرگذاري آموزش بر مفهوم كلي وجدان كار پرداخته نمي
يعني اينكه در اينجا به نتايج و  ،متغيرهاي ميانجي و بازده نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت

تأثير متغير مستقل  به عبارت ديگر، .كار نيز پرداخته خواهد شد نحاصل از ارتقاء وجدا ةبازد
 .پذير است بر متغير وابسته از طريق متغيرهاي واسطه امكان

اي از وجدان كار و تعريف مقام معظم رهبري از  رگرفته از تعريف ويژهشده ب الگوي ارائه
 باشد كه تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفته است. اين مفهوم مي
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 قلمرو تحقيق
ها سرو كار دارد، در مبحث  ي انساني سازمانها از آنجا كه ويژگي» وجدان كار«بررسي مفهوم 

هاي  عالوه آنكه آموزش و مباحث مربوط به آن مثل روش به گيرد. علوم رفتاري قرار مي
آموزش نيز دو جزء  ةوسيل هاي يادگيري و تغيير رفتار به آموزشي، انواع آموزش، تئوري

هدف نهايي و مطلوب از شناخت ماهيت وجدان كار، ايجاد  مباحث علوم رفتاري هستند.
ها و  ها و يا ايجاد ارزش ها و نگرش ارزشرفتارهاي سازماني مطلوب در افراد از طريق تغيير در 

علوم  ةاز اين بحث نيز موضوع اين تحقيق در حيط است. بنابراين،هاي جديد در آنها  نگرش
ناشي از » وجدان كار«نفس مطرح ساختن  ،از طرف ديگر رفتاري و رفتار سازماني است.

 ةنظر موضوع در حيطقلمرو تحقيق از  ،نوعي نگرش اخالقي به كار و شغل است. بنابراين
ي وجدان كار ها گيرد. بررسي شاخص اخالق و علم اخالق نيز قرار مي ةي فلسفها بحث

دهد كه اينها همه  همچون صداقت، رعايت امانت، خود كنترلي، وفاي به عهد و ... نشان مي
افعال و رفتارهاي اخالقي هستند كه بررسي آنها موضوع علم اخالق و چرايي و علت انجام 

خصوص با نگرشي كه تأكيد زيادي بر  به .اخالق است ةمباحث فلسف ون رفتارها نيز جزاي
 دارد و تعاريف زيادي كه از وجدان در مباحث اخالقي شده است.» وجدان كار«وجداني بون 
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 تر تقسيم شد. فرعي جزئي ةفرضي 3اصلي به  ةبه اين ترتيب فرضي

 تبط هستند.ي مناسب آموزش با ارتقاء وجدان كار مرها روش
ها آموزش وجود  خاستگاه اين فرضيه اين نكته است كه ما شاهديم كه اگرچه در سازمان

بندي  وري و كارآمدي و يا وجدان كار افراد ندارد. جمع دارد اما عمالً تأثير چنداني بر بهره
عنوان يك  هاي ما نه به نظران اينگونه است كه آموزش در سازمان و نظرات صاحب ها گزارش

دهيم چون  آيد. ما آموزش مي ضرورت گريزناپذير بلكه براي اداي تكليف به اجراء در مي
ي ها آموزش خوب است و كمتر به شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان و تطبيق برنامه

توان اين احتمال را مطرح كرد كه  مي بنابراين،پردازيم.  آموزشي با نيازهاي فرد و سازمان مي
هاي نامناسب آموزش نهفته  هاي ما بر ارتقاء وجدان كار، در روش ن آموزشبود مدرمز ناكارآ

هاي آموزش تصحيح شوند، كارآيي آموزش بيشتر خواهد شد. با مراجعه  باشد و چنانچه روش
آموزش، چندين روش آموزشي كلي كه طبق تحقيقات نظري  ةبار به متون مختلف موجود در

هاي مناسب معرفي  عنوان روش اند انتخاب و به ودهو عملي از كارآيي بااليي برخوردار ب
 ند از:ا ها عبارت اند. اين روش شده

  ؛آموزشي ةكننده در دور هاي فردي افراد شركت روش آموزش مبتني بر رعايت تفاوت .1
 ؛بازخورد به فراگيران ةروش مبتني بر ارائ .2
 مثل انجامهاي نوين آموزش مبتني بر شركت فعال فراگيران در امر يادگيري  روش .3

 ؛ي گروهي و ...ها بحث ةارائ  سمينار و گزارش در كالس، ةتحقيقات علمي، ارائ
 ؛هاي آموزش منظم و مستمر روش .4
 روش آموزش همراه با كارآموزي .5

 پرداختن به مباحث اخالقي در ادبيات مديريت ةپيشين
صول اخالقي ها و ا رعايت ارزش ،رو شده است ههايي كه امروزه مديريت با آن روب از چالش

 كار رفته است. در متون مديريت با مفاهيم مختلفي به» رعايت اصول اخالقي«است. 
رساند و چه كساني از  بررسي و تحقيق در مورد اينكه يك عامل به چه كساني سود مي

باره به اين موضوع توجه  اخالقي است. در اين ةلئاين جهت زيان خواهند ديد، يك مس
بايست چنين كاري را  كار را انجام داده است و اينكه چه كسي ميشود كه چه كسي آن  مي

اينكه آيا آن فرد چنين حقي را داشته است يا خير؟ اگر به اين  ،نهايتدر انجام بدهد و 
رعايت اصول اخالقي مطرح است و چنين چيزي  ةلئموضوع توجه شود، در آن صورت مس

 د.شورعايت  ها سطوح فعاليت ةبايد در هم
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 اصول اخالقي در مكتب تيلررعايت  �

ويژه در قرن  وجود آمد. به هتئوري مديريت علمي تا حدي به سبب نياز به افزايش توليد ب
آمريكا نيروي كار بسيار كم بود، تنها راه بهبود بازدهي و باال  ةبيستم كه در اياالت متحد

قات خود را بر اساس خصوص تيلر تحقي بردن توليد اين بود كه كارآيي كارگران باال برود. به
شود كه هيچ توجهي به ماهيت و  مشاهده مي بنابراين،زمان و توليد گذارد.  ةمطالع

 هاي انساني نشده است. قابليت
 )1841-1925تئوري كالسيك: ( �

اي ديگر از مديريت علمي است. هنري فايول كه فرد سرشناس  تئوري كالسيك شاخه
مديريت بيان كرد. از اين چهارده اصل تعداد  ةبار دراي را  گانه اصول چهارده ،اين مكتب است

 اند. ها توجه كرده هاي انساني سازمان معدودي هستند كه به ماهيت و ويژگي
 نهضت روابط انساني �

يي ها بيان شيوه ،شود و هدف كاربرده مي عنوان يك عبارت كلي به به يغالباً روابط انسان
كنند. در صورتي عملكرد مدير بهتر  قابل ايجاد مياست كه مديران با زيردستان خود روابط مت

اي با  شود كه بتواند موجبات انگيزش كاركنان و زيردستان را فراهم آورد و رفتار شايسته مي
ثرتري خواهد بود. هنگامي كه ؤكه در نتيجه سازمان داراي روابط انساني م دآنها داشته باش

ثمر شده است.  گويند روابط انساني بي افراد و كارآيي سازمان تضعيف شود، مي ةروحي
شناسي بودند كه  شناسي و روان ي جامعهها پردازان در پي كشف عواملي در زمينه نظريه

 ثر اثر بگذارد.ؤتوانست بر بهبود روابط انساني م مي
 نهضت نوين در روابط انساني �

دگاه در روابط انساني، يك روش منسجم و يكپارچه است كه در آن از دي نهضت نوين
صورت همزمان سازمان بر اساس روش علمي مورد  شود و به مثبت به ماهيت انسان توجه مي

ثرترين طريق ؤتوانند با م اي كه مديران مي گيرد و بدين سان شيوه مطالعه و تحقيق قرار مي
 .شود تجويز مي كنند،در بيشتر موارد عمل 

به شدت مورد  1982ال اين نظريه توسط دمينگ و تام پيترز گسترش يافت و در س
 توجه قرار گرفت.

 اصول اخالقي چيست؟
ها وضع شد و به ادبيات  رعايت مسائل اخالقي در سازمان ةبار از جمله اصطالحي كه در

» مسئوليت اجتماعي« ةاست. به هنگام قضاوت دربار» مسئوليت اجتماعي«مديريت راه يافت 
 گيرد. جه قرار ميآن با دنياي خارج مورد تو ةها تنها رابط ناسازم
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روابط دروني و بيروني سازمان  ةگيرند تر است و در بر يك عبارت كلي» اصول اخالقي«

 گونه تعريف كرد: توان اين شود. اصول اخالقي را مي مي
گيري  مطالعه يا بررسي حقوق و وظايف مردم، قوانين معنوي كه مردم به هنگام تصميم«

 ».كنند و ماهيت روابطي كه بين مردم وجود دارد رعايت مي
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ي عملياتي آموزشها روش
 الف: آموزش حين كار  �

در  يگيرد و آنها را به شكل در آموزش حين كار، فرد در يك موقعيت واقعي كار قرار مي
عمل كردن  ةوسيل ور و كارآ باشد. در اين نوع آموزش افراد به صورت فردي بهره آورد كه به مي

تماشا و  ةوسيل سازي آنها مشكل است يا اينكه به و در مورد مشاغلي كه شبيه گيرند فرا مي
 كند. تواند ياد گرفته شود، آموزش حين كار معني پيدا مي انجام دادن سريعاً مي

وري پايين در زماني كه كاركنان  تواند بهره آموزش حين كار مي ةاشكال عمد
تواند تكرار همان اشتباهاتي باشد كه  باشد. اشكال ديگر مي ،هند عه ميشان را توس هاي مهارت

 دهد. كارآموز در زمان يادگيري رخ مي ةوسيل به
 آموزش خارج از شغل :ب �

 .گيرند ها در زماني خارج از زمان اجراي وظيفه صورت مي اين آموزش

 گيري اخالقي و تصميم

 غيراخالقي فرد

 مرحله تقويت اصول اخالقي

 محيط سازماني

 كانون كنترل
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 هاي خارج ازكار (شغل): انواع آموزش

 رانينآموزش از طريق سخ �
دانش و اطالعات و يا تشريح وضع و حالتي كه سخنراني  ةي عبارت است از ارائسخنران«

شده رادرك و  و هدف او اين است كه شنوندگان، مطالب ارائهاست آن را قبالً آماده كرده 
 ي پيامي داشته باشد، پيام او را دريافت دارند.ها احتماالً قبول نموده و چنانچه سخنراني جنبه

آموزش است. معموالً به شكل زنده يعني با حضور شخص  رين شيوةت راني متداولنسخ
توان  شود. با وجود اين از فيلم، ويدئو، تلويزيون مداربسته و ماهواره نيز مي سخنران برگزار مي

 مطالب استفاده نمود. ةبراي ارائ
ات توان اطالع از جمله مزاياي اين روش، مقبوليت زياد و اقتصادي بودن آن است. زيرا مي

عالوه در پايان  هزيادي را در زمان كوتاهي در دسترس انبوهي از كارآموزان قرار داد. ب
شود تا ابهامات برطرف و نكات اصلي  االت اختصاص داده ميؤبراي پاسخ به س يراني زماننسخ

 كامالً براي كارآموزان روشن شود.
مطالب براي تمام سخنراني داراي معايبي نيز هست. از جمله اينكه  ةشيو آموزش به

هايي كه معموالً از لحاظ توانايي يا سرعت  د و تفاوتشو آموزش بينندگان تهيه و ارائه مي
اي  دهنده شود. هر آموزش يادگيري و ميزان معلومات ميان افراد وجود دارد در نظر گرفته نمي

مطالب را  ةائدهد و محتوا و سرعت ار متوسط را مالك قرار مي معموالً توان يادگيري كارآموز
شود كه از  د. اين امر معموالً موجب خستگي و كسالت كساني ميكن بر آن اساس تنظيم مي

توان و سرعت يادگيري باالتري برخوردارند. از ديگر معايب اين است كه روش سخنراني 
ممكن است فاقد هر نوع بازخوري باشد و معموالً بدون مشاركت فعال كارآموز صورت 

راني براي اهدافي همچون افزايش سطح مهارت يا ايجاد تغييرات رفتاري نسخگيرد. روش  مي
 در كارآموزان، چندان مفيد نيست.

 آموزش از طريق استفاده از بحث گروهي �
نظرات، محتواي درسي و  بحث گروهي عبارت است از تبادل شفاهي عقايد، نقطه

وع و تقويت فرايند درك دهنده و فراگيران به قصد روشن شدن موض ها بين آموزش ذهنيت
بحث  و تواند انجام شود: بحث آزاد محتواي آموزشي. بحث گروهي به دو صورت مي

 . شده هدايت
شده،  هدايت ثگيرد اما در بح در بحث آزاد، موضوع مشخص در دستور كار قرار نمي

 حول محور موضوعي است كه توسط مسئول جلسه تعيين شده است. ها بحث
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 روش كنفرانس �

 ،به عبارت ديگر». طور رسمي عمل مشورت با يكديگر به«نس عبارت است از كنفرا
منظور آموزش دادن يا آموزش ديدن،  گردهمايي دو يا چند نفر به«كنفرانس عبارت است از: 

هاي عملي  و روش ها ، پي بردن به خط مشيها تبادل اطالعات، هماهنگ كردن كوشش
ش كنفرانس، رهبر كنفرانس نقش بسزايي دارد در رو». ريزي براي حل مشكالت ممكن، طرح

 است.كنندگان  شركت ةهاي اين روش، مشاركت فعاالن و يكي از ويژگي
 روش سمينار �

شوند تا  گروهي متشكل از چند نفر كه دور هم جمع مي ةسمينار عبارت از يك جلس
گونه  موضوعي را تحت هدايت يك يا چند متخصص مورد بررسي و تفحص قرار دهند. در اين

الزم به تذكر است كه  گيرد. خاصي شناسايي و مورد بحث قرار مي ةمعموالً مسأل ،جلسات
عمومي بيشتري دارد و در آن كمتر بر روي يك مسأله يا  ةكنفرانس به لحاظ موضوعي جنب

 شود. موضوع منحصر به فرد و خاص تأكيد مي
 آموزش از طريق استفاده از سمپوزيوم �
آميز و دوستانه كه عقايد و نظرات، آزادانه در موارد  تفاهم ةاكرعبارت است از مجلس مذ«

ي مثبت اين روش استفاده از ها از جنبه». شود شده مبادله مي ويژه از پيش تعيين
ي ها باشد و از جنبه و تنوع سخنرانان مي ته، نشرياننظران، تبادل نظر آزادانه و دوستا صاحب

 زان مشاركت افراد يكسان نباشد.منفي اين روش اين است كه ممكن است مي
 بازديدهاي علمي �

اندوزي مستقيم از موضوع يا موضوعات مورد آموزش.  ست از مشاهده و تجربها عبارت
 گيرد. در خدمت مي» آزمايشگاه آموزشي«گردش علمي محيط حقيقي كار را به صورت يك 

 قضاياي اداري �
موارد خاص نيز به كار رفته است. در كاوي و بررسي  افتهي كاوي، هاي مورد اين روش با نام

و از او شود  مياين روش شرح مبسوطي از يك واقعه يا وضعيت خاص به كارآموز داده 
شود تا با تجزيه و تحليل آن، مشكل را بيابد و براي رفع آن راهي را پيشنهاد  خواسته مي

. طرفداران اين گيرد مي. معموالً گزارش كار هر كارآموز در اختيار افراد ديگر هم قرار كند
توان مطالب بيشتري آموخت و ثانياً حجم  وسيله اوالً مي روش آموزش معتقدند كه بدين

ماند. اما انتقادي كه به اين روش وارد شده است، عدم  در ذهن باقي مي ها بيشتري از آموخته
 توانايي آموزش اصول و قواعد كلي با استفاده از اين روش است و همچنين معموالً
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تواند با قاطعيت معين كند كه تجزيه و تحليل مسأله و استنباط و  دهنده نمي آموزش
 گيري كارآموز از آن واقعاً صحيح است يا خير. نتيجه
 تحرك مغزي (طوفان مغزي) �

، توسط آلكس اسبورن معرفي شد كه براي ايجاد انگيزه در كار 1953اين روش در سال 
ش پس از اينكه مشكل توضيح داده شد، گروهي بسيار مناسب است. در اين رو

نظرهاي خود را با اين اطمينان كه به هيچ وجه مورد ارزشيابي قرار  كنندگان، نقطه شركت
 ثر است:ؤكنند. سه عامل در اين روش بسيار م طور آزادانه ابراز مي هب ،گيرند نمي

 فضاي آزاد .1
 ماهيت مشكل .2
 شده زمان مشخص مدت .3

 ند از:ا روش عبارتمراحل كار در اين 
 له يا مشكل ئمشخص شدن مس الف:
له يا مشكل بايد كامالً روشن شود كه مربوط به يك گروه خاص است يا ئدر مورد مس ب:

 شود. به سازمان مربوط مي
 دارند. افراد گروه عقايد و نظرات خود را ابراز مي ج:
 .كندياد يادداشت مسئول گروه بايد تمام عقايد و اظهارنظرها را بدون كم و ز د:
نظر مشترك توافق گردد. اين  گروه ارزيابي شود تا اينكه يك نقطه ةوسيل نظرات به نقطه ه:

 ثر است.ؤروش در جلب مشاركت كارآموزان م
 سازي تمرينات شبيه �

طور  گيرد كه به در هر فعاليت آموزشي كارآموز آشكارا در شرايط مصنوعي قرار مي
سازي در نظر  عنوان يك شبيه تواند به اقعي كار است كه ميشرايط و ةكنند مربوطي منعكس

 :سازي شامل اين موارد است هاي شبيه گرفته شود. فعاليت
 تمرينات تجربي �

تمرينات تجربي معموالً خيلي كوتاه هستند و در جايي است كه افراد با انجام دادن كار 
عنوان  بندي شده هستند. به گيرند. اين نوع تجربيات به شكل يادگيري طبقه موضوعي ياد مي

العملي از خود نشان  خواهيم ببينيم كه در حالت تضاد سازماني بايد چه عكس مي ،الثم
منظور ايجاد يك موقعيت تضاد در جايي كه كاركنان  تواند به بدهيم؟ يك تمرين تجربي مي

فاده قرار مورد است ،دست آورند همجبورند تضادي پرسنلي را تجربه كنند و راه حل آن را ب
كند و  آنچه كه اتفاق افتاده بحث مي ةبار گيرد. پس از انجام اين تمرين، آموزنده اغلب در
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كمك به توضيح رفتار اعضاء در طي اين تمرين معرفي  براياي از مفاهيم نظري را  مجموعه

 كند. مي

 نتايج
ازه آموزش معين تعيين شده است تا چه اند ةدور ةخاتم نتايج حاصل بعد ،در اين مقاله

كيفيت بهتر  افزايش توليد و شكايات، چون كاهش ضايعات و كاركنان به نتايج مطلوبي هم
بررسي رضايت  مربيان آموزشي با كنندگان از برنامه و ارزشيابي شركت ده است.ش كار منجر

مصاحبه  ،اند آموزشي شركت داشته ةدور كساني كه در با شود. ميدوره انجام  موزان ازآكار
 موزشي الزاماًآ ةدور از البته رضايت افراد ن راضي هستند.آ چه اندازه از ود كه تاش مي
اي  تواند قرينه ميعدم رضايت  انتقال مفاهيم نيست اما بودن آن در ثرؤم معناي موفق و به

 زمان و مربيان، محتوا، موز ازآچراكه وقتي كار؛ آموزشي باشد ةثير برنامأت براي عدم توفيق و
مطالب  توجه دقيق به يابد و ميانگيزه براي يادگيري كاهش  گاه باشد،آيند آفر ءجزاا مكان و

 نخواهد داشت.
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 ،»توان وجدان كار را در افراد بر انگيخت؟ چگونه مي«. مير محمد ،عباس زادگان

 .58ص  -14 رةشما .جديد ةمديريت دولتي ـ دور
 .26ص -29 ةزمينه، شمار ،»وري نيروي كار هنقش دولت در ارتقاء بهر« .احمد ،نجاتي
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 .19ص  ،79 ةتدبير، شمار ،»طرح بررسي تجربي اخالق كار در ايران« .حمدم ،حبيبي

 .1373برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري در اول فروردين ماه سال 
تهران: وري،  آشنايي با مديريت بهره نامعلوم، نقل در غالمرضا خاكي، .واتسون ،ويلسون

 .173، ص 1376نما،  كانون فرهنگ انتشاراتي سايه
 .17ص  ،47ة شمار تدبير، نيروي انساني، ةتوسع مهرياري، ا... حجت

 )1376مهر24( همشهري اخالق كار، فرهنگ و. احمد، رجب زاده
 . 1377چاپ اول، جنگ انديشه، ميرحسين، ،موسوي

 .27و26 ةزمينه شمار .ي مختلفها عرصه وري در هبهر. داود ،محب علي
 .1377 ،ولچاپ ا .مديريت رفتارسازماني. اصغر، مشبكي

 .1372چاپ هشتم، شناسي پرورشي، روان. علي اكبر، سيف
 .144يك، ةشمار پژوهش، ةنام محمدفاضلي، مترجم، .درچالش توسعه. نامعلوم
مجموعه مقاالت اولين اجالس  .وجدان كاري نقش فرهنگ در. سيد مهدي ،الواني

 .1375هاي ارتقاي وجدان كار، روش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ي رهبري و خودكارآمدي با عملكرد شغليها سبك ةرابط
 شيرازاي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و 

1مريم بياني  
2دكتر مسلم صالحي  
3دكتر مژگان اميريان زاده  

 چكيده 
ي رهبري و خودكارآمدي با عملكرد شغلي ها سبك ةتبيين رابطهدف از تحقيق حاضر 

. روش تحقيق، توصيفي از نوع بوده استاز شيراي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و 
اي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و  ةآماري اين تحقيق شامل كلي ةجامع همبستگي و

،  با توجه به محدوديت حجم جامعه .بودند نفر 73 به تعداد 1391-92سال شيراز در
 ةپرسشنامسه  آوري اطالعات از عنوان نمونه تلقي شدند. براي جمع هآماري ب ةكل جامع

، خودكارآمدي معلم چانن موران و ولفولك  )1985( سبك رهبري چند عاملي باس
تجزيه و  براي . استفاده شده است )1990( شغلي پاترسون ) و عملكرد2001( هوي

گام به گام  ةآزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگان از ها تحليل داده
ي رهبري و خودكارآمدي با ها بين سبك د. نتايج حاصله نشان داد كهشاستفاده 

متغير خودكارآمدي نسبت به  معنادار وجود دارد و ةعملكرد شغلي مربيان رابط
بين ابعاد  باشد. ميتري براي عملكرد شغلي  قوي يبين ي رهبري پيشها سبك

 معنادار وجود دارد كه البته فقط بعد ةخودكارآمدي با عملكرد شغلي مربيان نيز رابط
 باشد. ميعملكرد شغلي  ةكنند بيني كردن فراگيران پيشدرگير 

 
 شغلي، مربيان. هاي رهبري، خودكارآمدي، عملكرد سبك: يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: mbayani@chmail.ir           اي فارس، كل آموزش فني و حرفه ةادار هارت،كارشناس سنجش و ارزشيابي م.  1
 .استاديار مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.  2
 .استاديارمديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.  3
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 مقدمه
هاي متعددي مواجه  ها با چالش مديران سازمان در محيط پرتنش كسب و كار امروزي،

در برابر رقباي سرسخت  اي رهبري كنند تا بتوانند گونه هآنان بايد سازمان خودرا ب هستند.
 تغييرات تكنولوژيكي و نوآوري در محصول از يك سو و پيچيدگي مديريت بر دوام بياورند.

باقي  ي اصلي يعني نيروي انساني،ها تكيه بر سرمايه راهي جز سازمان از سويي ديگر،
قين شود و به ي به روز بيشتر شناخته مي اهميت كاركنان روز ،اين اساس بر نگذاشته است.

هاي  مديران سازمانبنابراين،  نگاه ابزاري به نيروي كار دوران خود را سپري كرده است.
هايي هستند تا محيطي را ايجاد كنند كه كاركنان در  شده در جستجوي راه تجديد ساختار

 (رشيدپور، منظور بهبود عملكرد سازمان فعاليت كنند و اجراي تغييراتي به ها ريزي برنامه
1379.( 
ي ديگر در بازار رقابتي بسيار مؤثر است. ها در گسترش و رقابت با سازمان 1لكرد شغليعم

ها بتوانند به اهداف خود دست يابند، كاركنان بايد عملكرد خويش را به  براي اينكه سازمان
). 1386 شكركن و همكاران، به نقل از ،2،2004(رايت كارا برسانند سطحي اثربخش و
برد كه در نهايت به افزايش اقتصاد ملي منجر  سازمان را باال مي وري عملكرد خوب بهره

 4وري توان از متغيرهاي مهم در بهره مي عملكرد شغلي را ،). بنابراين3،2000شود (اسپكتور مي
 هاي دولتي كه در رابطه با سازمان اين موضوع هم در ).1382 (شمس، سازمان محسوب كرد

هم در رابطه با  و شود خدمات عمومي تلقي مي ةارائ درشكست  ةمنزل هضعيف ب آنها عملكرد
صادق  ،شود ضعيف به معناي ورشكستگي تلقي مي آنها عملكرد هاي خصوصي كه در شركت

نظر نيروي انساني و  كشوري از نظام آموزشي هر اين رابطه، در ). 2000است (اسپكتور،
هاي دولتي دارا  ها و دستگاه باالترين نسبت را در ميان سازمان آن، شده در مشاغل ايجاد

 هاي سازماني است موريتأضرورتي در مسير نيل به اهداف و م كه ارزيابي عملكرد، باشد مي
 ).1385 (اصغرپور،

 پايين بودن ميزان عملكرد ها مشكالت اساسي سازمان يكي از معضالت و، حال حاضر در
گيري از  ان و محققان كنارهترك خدمت كاركنان است. مديرگاهي اوقات به تبع آن  شغلي و

. بنابراين، دانند ها مي كارايي سازمان ةآفرين و از عوامل تهديدكنند كار را پرهزينه و مشكل

                                                                                                                
1 .job performance 
2.Right 
3.spector 
4.Efficiency 
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 ،درك كنند را شناخته و 1مرتبط با رضايت شغلي و ثرؤمتغيرهاي م هايي كه بتوانند سازمان

نگهداري نيروي  حفظ و دينآفر در ثري راؤتوانند مديريت م كارگيري اطالعات صحيح مي هبا ب
ي ها حوزه ي كاربردي درها قريب به اتفاق شاخه اكثر در ).1387 (مهداد، گيرند كار هانساني ب

 ،3(التام وليوك عملكرد شغلي است تمركز اصلي و هدف بر ،2آموزش كاركنان و طراحي شغل
1990.( 

ت كه حاصل شده اس دستيابي كاركنان به وظايف تعيين عملكرد، با توجه به اينكه
كارگماري  هب ي انگيزشي شغل پس ازها توجه به جنبه باشد، ميمشترك توانايي و انگيزش 

هم به داشتن  ثرؤم عملكرد، عبارتي هب ).1389(ساعتچي، منابع انساني داراي اهميت است
 ها نيازمنداست ا، توانايي انجام كارها و هم به باور در توانايي انجام آن مهارته مهارت
شناختي وابسته  هاي انگيزشي و روان ). باورهاي كارآمدي كاركنان از ويژگي1386 لهي،(عبدا

در شود كه تالش و پشتكار آنها و  كاركنان باعث مي 4د. خودكارآمديشو به شغل محسوب مي
 ).1997، 5ثير قرار گيرد (بندوراأچگونگي رويارويي با مشكالت تحت ت و عملكرده نتيج

ترين مدل  جهت نظري پيچيده لحاظ باليني سودمندترين و ازترين و از  كامل شايد
در  ).1380زاده، (قاسم شناختي اجتماعي بندورا باشد ةنظري موجود در رفتاردرماني معاصر،

ي به هم ها كننده عنوان تعيين ههمه ب عوامل فردي و عوامل محيطي، رفتار، اين ديدگاه،
 ةآيند و نه برد نيروهاي دروني به حركت در مي توسط افراد نه منحصراً وابسته عمل مي كنند.

ي فردي و محيطي وجود ها كننده بلكه يك تعامل متقابل و مستمر بين تعيين ،محيط هستند
در اين ديدگاه  ).1391همكاران، عبدلي سلطان احمدي و به نقل از ،1995 ،6(مادوكس دارد

 رخدادهاي بيولوژيك، اطفي،ع اجتماع و عوامل دروني او در شكل شناختي، فرد، تعاملي،
 روي يكديگر بر ي متعامل عمل نموده،ها كننده عنوان تعيين هرويدادهاي محيطي و رفتار ب

 تغيير او ريشه در انطباق انسان و ).2004(بندورا، پذيرند ثير ميأگذارند و از هم ت مي ثيرأت
تار اجتماعي عمل ثيرات ساخأوسيع ت ةي اجتماعي دارد و عامليت انساني در شبكها سيستم

 ،شود طور ارادي انجام مي هعامليت انساني به اعمالي كه با قصد و ب ،در اين نظريه كند. مي
(همان  گردد و باور به خودكارآمدي فردي عنصر كليدي در عامليت انساني است اطالق مي

ي و شناختي اجتماع ةنظري كخوداثرمندي يا خودكارآمدي جزء الينف ةنظري ،در واقع منبع).

                                                                                                                
1. Job Satisfaction 
2. Job designing 
3. Latham&Liocke 
4. Self-efficacy 
5. Bandura 
6. Madux 
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قرار  ثيرأجمله افكاري كه كاركرد انسان را تحت ت توان گفت از مي ،پس .عامليت انساني است

شان براي  هاي توانايي ةبار هاي مردم در يعني قضاوت باورهاي خودكارآمدي، دهد، مي
دهي و اجراي يك دسته اعمال است كه براي دستيابي به انواع خاصي از عملكردها  سازمان

چون  بهزيستي و پيشرفت انسان هستند. انگيزش، ةباورهاي خودكارآمدي مقدم ند.هست الزم
اشتياق  كنند، را فراهم نمي تا زماني كه مردم اعتقاد دارند اعمال آنها پيامدهاي مورد نظر

بديهي است براي نيل  كمي براي عمل كردن و پشتكار داشتن در مواجه با مشكالت دارند.
ز به نوعي مديريت در سازمان است. امروزه مديران در امر هدايت افراد به عملكرد بيشتر، نيا

روي  ها بر هاي رهبري استفاده كنند كه انجام هركدام از اين نوع سبك توانند از سبك مي
معاصر نياز   ةدر دور ).1386 همكاران، (شكركن و دنبال دارد هكاركنان عواقب خاص خود را ب

شود كه با هوشياري و دانش كافي بتوانند شرايط  يمبه رهبران سازماني شايسته احساس 
هدايت و  كاركنان و تشريك مساعي با حاكم بر سازمان را از لحاظ مختلف درك كرده و با

 ةسبك يا شيو ).2000هاي موجود را پركنند (اسپكتور، مدبرانه شكاف رهبري عاقالنه و
 ).1385 كند (زمرديان، ميرهبري طريقي است كه رهبر از نفوذش براي كسب هدف استفاده 

وري  و در نهايت بهره 2كارايي، 1ثر در افزايش اثربخشيؤعوامل م سبك رهبري مديران يكي از
را بهبود  هاي خود توانايي خوبي فهميده و هب هاي رهبري را سازمانهاست. رهبراني كه تئوري

سبت به محيط ن هاي منفي كاركنان را خواهند بود ناكامي و نگرش قادر ،بخشيده باشند
دهد كه در  ميهاي رهبري نشان  ). بررسي سبك2005 ،3(كلرو دانسرو كاركاهش دهند

هاي مناسبي  هاي خود راه تواند با بازنگري به فعاليت ميثير مثبت دارند و مدير أعملكرد ت
براي عملكرد كاركنان خود بيابد و نيز با شناخت سبك رهبري اين امكان به مدير داده 

ترين روش را اعمال  مطلوب ،هاي هر سازمان در مقاطع خاص ژگي با توجه به وي شود كه مي
 ،اي به آنها شده است ). دو سبك مهم رهبري كه امروزه توجه ويژه1390(غالمي، كند

(تبديلي)  گرا در سازمان رهبران تحول است. 4گرا گرا و تعامل ي رهبري تحولها سبك
اي از خود نشان دهند تا به اهداف  العاده تالش فوقتوانند پيروان خود را قانع كنند  مي

خدمات مطلوب و حل يك مشكل اجتماعي دست  ةارائ ارزشمند سازماني مانند افزايش توليد،
كند كه در اين  گونه تعريف مي گرا را اين ) رهبري تعامل1978( 5برنز ).2000(اسپكتور، يابند

ها و تنبيهات سازماني  بر پاداش ان و اصوالًانجام آنها توسط زيردست مكتب بر قبول وظايف و

                                                                                                                
1. Effectivness 
2. Efficiency 
3. Keller&Dansereau 
4. Transformational&Transactional  Leadership 
5. Burns 
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 ةنوعي مبادل اين رهبري بر ).1،2006(كورنليوس شود مؤثر بر عملكرد زيردستان تأكيد مي

و شامل  شود ميمنصفانه بين رهبر و پيرو داللت دارد كه منجر به عملكرد متعارف و عادي 
 ).1380اي، مبادالت الزم بين رهبر و پيرو است (افجه

ويژه در دنياي  هسطح جهاني ب چه در سطح ملي و جامعه چه در كه موفقيت هر نجاآ از
ويژه نظامهاي آموزشي آن  هب ها كارآمدي سازمان شتابنده و متحول امروز در گرو فعاليت و

شغلي  عملكرد جهشي عمده در افزايش كارآمدي و ها نيازمند در اين بين سازمان است،
 اي فراهم بياورند گونه هزمينه را ب بايد و باشند ي انساني ميها هعنوان سرماي هكاركنان خود ب

جهت اعتالي  در را هاي خود ظرفيت و ها توانايي تمام تجربيات، كه كاركنان با طيب خاطر
سبك رهبري مناسب  اتخاذ آنكه با مگر نخواهدشد ميسر اين امر گيرند. كار هاهداف سازماني ب

عملكرد  بهبود الزم در شناختي چون خودكارآمدي بستر واني رها لفهؤيك سو و تقويت م از
عنوان نهادي  كه به 2ايران اي در اين ميان، سازمان آموزش فني و حرفه د.شوكاركنان فراهم 

ي انساني كشور ها آموزش سرمايه اقتصادي نقشي حياتي در امر اجتماعي، ةتوسع كليدي در
ربيت نيروي كار اثربخش در رشد جامعه به كند، در تحقق هدف خود مبني بر ت را ايفا مي

 است. گسترش روزافزون نياز نيازمند داشتن نيروي انساني كارآمد با عملكرد شغلي باال
اي مهارتي مربوط به ه آموزش اي در حرفه آموزش فني و ضرورت كارايي مراكز جامعه و

كار از سوي ديگر،  ارباز يك سو و تغييرات سريع و متنوع تكنولوژي و فناوري در اشتغال از
، عهده دارند هب عنوان كساني كه هماهنگي دروني و بيروني سازمان را هنقش رهبري مديران ب

خصوص مربيان  بهي ذهني و رواني كاركنان ها آمادگي نبايد ،اين عالوه بر بسيارحياتي است.
در  ه توانمندي خودب اعتقاد و باور كه نوع نگرش آنها به اهداف سازمان و چرا؛ ناديده گرفت را

عملكرد  در  ميمه ويژه در شرايط كنوني بازاركار جامعه، عامل بسيار هب آموزش متقاضيان كار
بود. نتايج اين تحقيق به مديران مراكز آموزش فني و  وري آموزشي خواهد بهره كاري و

استاي ر راهكارهايي در افزايش عملكرد شغلي مربيان در كند تا با اتخاذ ميكمك اي  حرفه
نيز ديدگاه جديدي را در مورد كاركنان به مديران و مسئولين  و اهداف سازمان بكوشند

عنوان  با انتخاب افرادي مناسب بهاي  حرفه ي فني وها تا مسئولين آموزش دناجرايي ارائه نماي
اين پژوهش  دربنابراين، درنهايت ارتقاء نظام آموزشي كمك كنند.  به افزايش عملكرد و مدير

آموزش فني  ي رهبري و خودكارآمدي باعملكرد شغلي مربيان مراكزها ه تبيين رابطه سبكب
 شيراز پرداخته شد.اي  حرفه و

                                                                                                                
1. Cornelious 
2. Technical & Vocational Organization of Iran 
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هاي رهبري و باورهاي كارآمدي صورت  سبك ةاخير در زمين ةتحقيقاتي كه در چند ده

موزشي طور معناداري با پيامدهاي آ نشان داده است باورهاي خودكارآمدي معلمان به گرفته،
نيز با  عملكرد آموزشي و و رضايت شغلي و 1تعهد عالقه و اشتياق، مهم چون پشتكار،

طور مستقيم  خودكارآمدي به ).2006 ،2(چنگ پيشرفت تحصيلي و انگيزش ارتباط دارد
شده باشد عقايد مربوط به  دهد. حتي هنگامي كه توانايي كنترل عملكرد را تحت تأثير قرار مي

گذارد. زيرا افرادي داراي عقايد  طور مستقيم بر عملكرد تأثير مي بهخودكارآمدي نيز 
مثبتي با  ةكنند و اهداف باالتر رابط ي باالتري را انتخاب ميها خودكارآمدي باالتر هدف

هاي قبلي مشخص كرده  پژوهش ،همچنين ).1387(به نقل از عباسپور،  عملكرد دارد
 است ثرؤم يطور معنادار هكرد شغلي كاركنان بخودكارآمدي بر افزايش اشتياق شغلي و عمل

ي ها رضايت شغلي و ويژگي ي)، ا (مهارت حرفه اي بين خودكارآمدي حرفه ).1387عباسپور، (
(ميرترابي  مثبت و معنادار وجود دارد ةاي آموزشگران با ميزان عملكرد شغلي آنان رابط حرفه

ميزان رضايت شغلي  ةكنند وان تعيين). باورهاي خودكارآمدي معلمان به عن1390و همكاران،
گرا  سبك رهبري تحول ).1391( قاليي و همكاران، شود آنها و پيشرفت تحصيلي محسوب مي

ثير أوري سازمان ت هنجارهاي توانمندسازي و بهره گرا بر انگيزش شغلي كاركنان، و تعامل
ود و ايمان به رهبر در گرا) سبب القاء غرور، احترام به خ مستقيم دارد، رهبري تبديلي (تحول

كند  ميكاركنان است و در خط مشي سازمان نقش محوري دارد و فرهنگ سازماني را تقويت 
اي  عهدر مطال )2001( 4مكنزي و همكاران ).1390زارعي، به نقل از ،3،2000(مسي و كوك
 معنادار مثبت دارد و در ةگرا با عملكرد فروش رابط كه سبك رهبري تحول اذعان داشتند

جاستين شود.  تري براي عملكرد محسوب مي بين قوي گرا پيش مقايسه با سبك رهبري تعامل
گرا  گرا و تعامل خويش نشان دادند، سبك رهبري تحول ة) در مطالع2008( 5و همكاران

بيني عملكرد و رضايت شغلي كاركنان  هدف در پيش -توانايي بيشتري نسبت به تئوري مسير
مثبت و معنادار با عملكرد كاركنان  ةردند ديدگاه رهبر و نبوغ او رابطآنها خاطرنشان ك دارد.
طي پژوهشي نشان داد  )2008( 6پاداش كمي استفاده كند. ورديگتس كه از حتي زماني دارد

ارتباط  ةواسط همهارت اجتماعي ثابت ب مثبتي با عملكرد شغلي دارد و ةگرا رابط رهبري تحول
خودكارآمدي  ثيرأت ةشغلي نقش مثبتي دارد. مطالعه در زمين گرا و عملكرد بين رهبري تحول

                                                                                                                
1. Commitment 
2. Cheung 
3. Messi&Cook 
4. Mckenzie et al 
5. Justin et al  
6. Verdigets 
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گرا و  گرا و تعامل هاي رهبري تحول دهد بين سبك روي عملكرد نشان مي و سبك رهبري بر

كه خودكارآمدي و درگيري شغلي نقش  معنادار وجود دارد ةعملكرد شغلي رابط
را دارند و اين امر موجب گ گرا و تعامل هاي رهبري تحول سبك ةكنندگي در رابط تعديل

) 1390). اسماعيلي بهبهاني (1،2011(ساالنوا و همكاران دشو افزايش اثربخشي سازمان مي
رفتار مدني سازماني با  بين سبك رهبري تحولي و تعاملي با عملكرد شغلي و نشان داد

ف و با توجه به مطالب فوق اهدا دارد. معنادار وجود ةگري عدالت سازماني رابط ميانجي
 است: شامل موارد زير فرضيات پژوهش حاضر

 اهداف
 ؛عملكرد شغلي مربيان خودكارآمدي با ي رهبري وها سبك ةتبيين رابط �
 ؛شغلي مربيان خودكارآمدي با عملكرد ابعاد ةتبيين رابط �
 ؛خودكارآمدي روي ابعاد شغلي مربيان از بيني عملكرد پيش �
 ؛خودكارآمدي ي رهبري واه بيني عملكرد شغلي مربيان از طريق سبك پيش �

 فرضيات
 دارد. معنادار وجود ةشغلي مربيان رابط عملكرد ي رهبري و خودكارآمدي باها بين سبك �
 دارد. معنادار وجود ةشغلي مربيان رابط عملكرد خودكارآمدي با بين ابعاد �
 باشد. ميشغلي مربيان  بيني عملكرد به پيش معنادار قادر طور هخودكارآمدي ب ابعاد �
شغلي مربيان  بيني عملكرد به پيش قادر معنادار طور هخودكارآمدي ب ي رهبري وها سبك �

 .هستند

 روش پژوهش
 پژوهش حاضر با روش همبستگي اجرا شده است.

 گيري آماري، نمونه و روش نمونه ةجامع
 1391-92 سال شيراز دراي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و  ةآماري پژوهش كلي ةجامع

آماري  ةكل جامع دليل محدوديت حجم جامعه، هنفر بود. ب 73آنها  تعداد بوده است كه

                                                                                                                
1. Salanowa et al 
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پرسشنامه بوده  با استفاده از روش گردآوري اطالعات ميداني و عنوان نمونه تلقي شدند. هب

 آوري اطالعات به انجام رسيد. جمع گرفت و صورت حضوري قرار هاختيار مربيان ب است كه در

 ابزارهاي پژوهش
 1بك رهبري چند عاملي باسس ةپرسشنام

گرفته شده  كار هب 1985هاي برنارد باس در سال  بار در پژوهش اين پرسشنامه براي اولين
طبق  مورد استفاده قرار گرفته است. ) ترجمه و1381در ايران توسط جاوداني ( است و

ي پايايي از طريق آلفاي كرونباخ براي رهبر )1997( 2گيتون و كاستيزر گزارش لوينز،
نيز ضريب  )1381دست آمده است. جاوداني ( هب 68/0 گرا رهبري تعامل و 96/0 گرا تحول

و 93/0 گرا قابليت اعتماد اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاي كرونباخ براي رهبري تحول
هاي رهبري در  ). پايايي سبك1386 (فرازجا، ده استكرگزارش  76/0گرا  رهبري تعامل

 914/0 گرا برابر محقق از طريق آلفاي كرونباخ براي سبك رهبري تحولتحقيق حاضر توسط 
 محاسبه شده است. 675/0 گرا برابر سبك رهبري تعامل و

 3خودكارآمدي معلم  ةپرسشنام
) طراحي شد. اين 2001(4مقياس خودكارآمدي معلم توسط چانن موران و ولفولك هوي

ترجمه شده است كه ابعاد آن  )1388همكاران در سال ( پرسشنامه توسط حسين چاري  و
مديريت كالس است. چانن  هاي تدريس و شامل خودكارآمدي در درگيركردن فراگيران، روش

موران و ولفولك هوي پايايي مقياس را با روش همساني دروني تعيين و مقاديرآلفاي كرونباخ 
هاي  ، روش87/0 ي درگيركردن فراگيرانها براي خرده مقياس و 94/0 را براي كل مقياس

 ).1388 حسين چاري و همكاران، (نقل از اند گزارش كرده 9/0 مديريت كالس و 9/0 تدريس
بررسي روايي اين پرسشنامه از روش تحليل عاملي براي  )،1388حسين چاري و همكاران (

ضريب پايايي  بوده است. 54/ 17شده برابر با  كل واريانس تبيين و اند استفاده كرده
ي ها مقياس و خرده 83/0 از طريق آلفاي كرونباخ براي كل مقياس ا نيزپرسشنامه ر

دست  هب 73/0مديريت كالس  و 69/0 هاي تدريس ، روش76/0 درگيركردن فراگيران
پايايي آزمون خودكارآمدي در تحقيق حاضر توسط محقق از طريق آلفاي كرونباخ  اند. آورده

هاي  ، روش808/0 ي درگيركردن فراگيرانها مقياس و خرده 946/0 براي كل مقياس برابر

                                                                                                                
1. Bass’s Multi Leadership Questionnaire 
2. Lievens,geitvan&Coestiser 
3. Teacher’s  Self- Efficacy Scale 
4. Tschannen – Moran & Woolfolk Hoy 
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 دست آمده است. هب 889/0مديريت كالس  و 895/0تدريس

 1شغلي پاترسون عملكرد ةپرسشنام
ده و توسط شكركن و ش) تهيه و تدوين 1990عملكرد شغلي توسط پاترسون ( ةپرسشنام
 صالحي ةمنظور سنجش پايايي اين پرسشنام ) در ايران ترجمه شده است. به1369ارشدي (

شده  از دو روش آلفاي كرونباخ و دو نيمه كردن استفاده كرد و ضريب اعتبار محاسبه )1382(
كه در سطح  باشد مي 78/0 كردن برابر با روش دو نيمه و 86/0 با روش آلفاي كرونباخ برابر

). پايايي آزمون عملكرد شغلي در 1389(ساعتچي و همكاران،  است معنادار 01/0 معناداري
 دست آمده است. هب 919/0با  محقق از طريق آلفاي كرونباخ  برابر از سويقيق حاضر تح

 ها هاي تجزيه و تحليل داده روش
 كارگرفته شد كه در هآمار توصيفي و استنباطي ب ها گيري و تجزيه و تحليل داده براي اندازه

اطي از آزمون ضريب سطح آمار استنب در انحراف استاندارد و ، سطح آمار توصيفي از ميانگين
 د.شمتغيره استفاده  همبستگي و رگرسيون چند

 ها يافته
 ي توصيفيها يافته

 ه شده است.ئارا 1ژوهش درجدول  هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پ شاخص
 

 ي توصيفي متغيرهاي پژوهشها آماره) 1( جدول
 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 6/14 03/99 گرا رهبري تحول
 5/5 6/45 گرا تعامل رهبري

 1/13 06/69 خودكارآمدي كلي
 9/3 7/18 درگيركردن فراگيران

 2/5 3/27 هاي تدريس روش
 2/4 01/20 مديريت كالس
 4/6 7/37 عملكرد شغلي

 

                                                                                                                
1. Paterson’s Job-Performance Scale 
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بين ابعاد خودكارآمدي بيشترين ميانگين مربوط  در توان متوجه شد ميتوجه به جدول  با
 هاي تدريس است. روش ةلفؤبه م

 ها ليل دادهتح
 شغلي و نيز ابعاد عملكرد خودكارآمدي با هاي رهبري و سبك ةبراي بررسي رابط

 ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. شغلي مربيان از عملكرد خودكارآمدي با
 آمده است. 3و 2هاي  جزييات اين روابط در جدول

 

 عملكرد شغلي ي رهبري و خودكارآمدي باها ضريب همبستگي بين سبك )2( جدول

 
 عملكرد شغلي

 P › ضريب همبستگي
 01/0 28/0 گرا سبك رهبري تحول
 01/0 29/0 گرا سبك رهبري تعامل

 01/0 30/0 خودكارآمدي
 

) 01/0ضرايب همبستگي در سطوح ( ،شود گونه كه در جدول فوق مشاهده مي همان
خودكارآمدي با  ي رهبري وها بين سبك ،) است >01/0Pمعنادار شده است و از آنجا كه (

 مستقيم و معنادار وجود دارد. ةعملكرد شغلي رابط
 

 ضريب همبستگي بين ابعاد خودكارآمدي با عملكرد شغلي )3(جدول 

 
 عملكرد شغلي

 سطح معناداريضريب همبستگي

دي
رآم

دكا
خو

اد 
درگيركردن ابع

 فراگيران
301/0 01/0 

 03/0 243/0 هاي تدريس روش
 015/0 283/0 سمديريت كال

 

مقادير ضرايب همبستگي به ترتيب در  ،شود گونه كه در جدول فوق مشاهده مي همان
معناداري داراي ) معنادار شده است و از آنجا كه اين سطوح 015/0و  03/0، 01/0سطوح (

مستقيم و  ةابعاد خودكارآمدي با عملكرد شغلي رابط ،) >05/0Pباشد ( ) مي05/0كمتر از (
 ر دارد. معنادا
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بيني متغيرهاي  پيش براينتايج تحليل رگرسيون گام به گام  5 و 4هاي  جدول در

سبكهاي رهبري و خودكارآمدي آنان  نيز خودكارآمدي و عملكرد شغلي مربيان از روي ابعاد
 گزارش شده است.

 

 بين ابعاد خودكارآمدي ي آماري رگرسيونها تحليل واريانس و مشخصه )4( جدول
 شغلي به روش گام به گامبا عملكرد

R ² RF ‹ Pβ T‹ p ها متغيرها گام

301/009/007/701/0301/06/201/0درگيركردن فراگيراناول
 

توان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد خودكارآمدي با  با توجه به جدول فوق مي
و سطح  Fت دهد كه نسب نشان مي ها عملكرد شغلي تا يك گام پيش رفته است و داده

 ةاول بيانگر اثر معنادار متغير درگيركردن فراگيران در معادل ةمعناداري آن در مرحل
) 01/0دست آمده كه در سطح ( ) به =F 07/7رگرسيون است. در اين مرحله اثر رگرسيون (

) است، يعني اين  09/0 شده بر اساس اين متغير ( باشد و ضريب تعيين محاسبه معنادار مي
توان  با توجه به نتايج مي كند. بيني مي درصد واريانس متغير عملكرد شغلي را پيش 9متغير 

تري  قوي ةكنند بيني پيش ها متوجه شد كه متغير درگير كردن فراگيران نسبت به ديگر متغير
 باشد.  براي عملكرد شغلي مي

 

 ي آماري رگرسيون بين ها تحليل واريانس و مشخصه)5( جدول
 با عملكرد شغلي به روش گام به گام خودكارآمديي رهبري و ها سبك

R ² RF‹ P β T ‹ p ها متغيرها گام

302/009/01/701/0302/06/201/0خودكارآمدياول

دوم
خودكارآمدي

 تعامل گرا
378/014/08/5005/0

244/0
235/0

1/2
05/2

03/0
04/0

 

ي رهبري و ها ون بين سبكتوان متوجه شد كه رگرسي توجه به جدول فوق مي با
 Fدهد كه نسبت  نشان مي ها خودكارآمدي با عملكرد شغلي تا دو گام پيش رفته است و داده

 ةاول بيانگر اثر معنادار متغير خودكارآمدي در معادلة و سطح معناداري آن در مرحل
ر درصد واريانس متغي 9اين متغير  ةشد توجه به ضريب تعيين محاسبه رگرسيون است. با

دوم بيانگر اثر  ةو سطح معناداري آن در مرحل Fنسبت  كند. بيني مي عملكرد شغلي را پيش
رگرسيون است. اين  ةگرا در معادل معنادار متغيرهاي خودكارآمدي و سبك رهبري تعامل

توان  مي بنابراين، كنند. بيني مي درصد واريانس متغير عملكرد شغلي را پيش 14متغيرها 
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تري براي عملكرد  بين قوي پيش ها ير خودكارآمدي نسبت به ديگر متغيرمتوجه شد كه متغ

 است.شغلي 

 گيري بحث و نتيجه
و مقدار ضريب همبستگي  2با توجه به نتايج جدول ، اول و چهارم ةدر ارتباط با فرضي

شود كه بين  شغلي معلوم مي هاي رهبري و خودكارآمدي با عملكرد سبك پيرسون بين
بين متغيرهاي  دهد از نشان مي 5معنادار وجود دارد. نتايج جدول  ةرابطمتغيرهاي مذكور 

خودكارآمدي نسبت به ديگر متغيرها  هاي رهبري و خودكارآمدي) متغير بين (سبك پيش
)،  1387پور( اين تحقيق با عباس ةشغلي است. نتيج تري براي عملكرد قوي ةكنند يبين پيش

 باشد. مي) همسو 2008( ) و ورديگتس1390اسماعيلي بهبهاني (
توان گفت توجه به اين نكته كه در  ميشده مربوط به اين دو فرضيه  در تبيين نتايج كسب

ي جديدي براي حداكثر ها پيوسته در جستجوي شيوه ها دنياي پررقابت كنوني، سازمان
ت با وجود افزايش استفاده از تكنولوژي اطالعا و شان هستند كردن عملكرد و تالش كاركنان

اين اعتقاد وجود دارد كه  باز هم در عملكرد و كارايي سازمان شكاف وجود دارد، اكنون قوياً
نقش كاركنان بستگي  ةشد عملكرد سازمان تا حدود زيادي به تالش فراتر از الزامات تعريف

 دارد.
هاي خود  چگونگي برخورد مربيان از قابليت نيز نگرش و سبك رهبري مديران و جامعه،

تواند با فراهم  ميجامعه  عملكرد شغلي آنان ارتباطي تنگاتنگ دارد. گاه آموزشي بادر كار
آمدن  وجود هكاهش فشار شغلي موجبات ب آوردن امكانات و بسترهاي مناسب آموزشي،

 فراهم آورد. آنان را شرايط مناسب احساس كارآمدي مربيان و در نتيجه افزايش عملكرد
سبك رهبري مديران  :جمله عوامل مختلفي از ثيرأت نسبت به شغل خود تحت نگرش فرد

گرا كساني هستند  آنجايي كه رهبران تحول از آموزشي قراردارد. مراكز ها و ادارات و سازمان
تا  شان كنند هدايت و روحيه بدهند نبه آنا توانند ميبخشند،  ميرا الهام  كه پيروان خود
بسيار باال عمل نموده و اثرات  ةتان با روحيكه زيردس موجب شوند مين شود،أمنافع سازمان ت

شوند  ميآنها تشويق  اين تحريك و ايجاد انگيزه در افراد، ةدر ساي سازمان بگذارند. عميقي بر
و به تعالي سازمان و عملكرد بااليي را از خود بروز دهند  و جان مايه بگذارند تا به اصطالح از

اي كه  گونه به ،كند انگيزشي متقابلي را برقرار مي ةطرهبر راب ،جامعه بينديشند. در اين راستا
افراد از تفكر انفرادي به سوي تفكر گروهي سوق يابند و با تالش در جهت منافع عمومي 

عالوه بر سبك  شود. و موجب افزايش عملكرد شغلي و خودكارآمدي مي برانگيخته شوند
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در رهبري  شود. شغلي مي گرا نيز باعث افزايش عملكرد گرا سبك رهبري تعامل تحول
و ساختارها را  ها اي از تعامالت با زيردستان، وظايف پاداش گستره ةواسط گرا رهبر به تعامل

شان ضمن تالش براي دستيابي به اهداف سازماني  منظور تأمين نيازهاي به هابراي كمك به آن
شود كه به  باعث مي ،شود كار گرفته مي هرفتار صحيحي كه از طرف مدير ب نمايد. منطبق مي

شود كه  دار بودن باعث مي اين منظم و جهت رفتار كاركنان در سازمان جهت داده شود.
داشتن  البته عالوه بر كاركنان فعاليت خود را با سرعت بيشتر و كيفيت بهتر انجام دهند.

 ةآيندهاي مناسبي براي عملكرد   كننده  بيني ها و دستاوردهاي قبلي افراد پيش دانش، مهارت
هاي خود در انجام آنها بر چگونگي عملكرد  توانايي ةبار افراد نيستند. بلكه باور انسان در

 معتقد است كه خودكارآمدي كاركنان نيرومندترين متغير )1997( خويش مؤثر است. بندورا
اندازه كه كاركنان احساس  هر اساساً جديد و ابتكاري است. ةبرنام در تعيين موقعيت هر

 توانست عمل كنند. خواهند بهتر ،شان در انجام كار داشته باشند هاي مورد توانايي دربهتري 
و مقدار ضريب همبستگي پيرسون  3 با توجه به نتايج جدول دوم و سوم، ةدر ارتباط با فرضي

 ةشود كه بين متغيرهاي مذكور رابط شغلي معلوم مي بين ابعاد خودكارآمدي با عملكرد
گام به گام   ةو مقدار رگرسيون چندگان 4با توجه به جدول  .جود داردمعنادار و مستقيم و

تري  قوي ةكنند بيني پيش ها شد متغير درگير كردن فراگيران نسبت به ديگر متغير  مشاهده
پور  )، عباس1391( اين تحقيق با تحقيقات قاليي و همكاران باشد. براي عملكرد شغلي مي

 ) همسويي دارد.1390( ميرترابي و همكاران )،1387(
سازد تا با  توان بيان كرد خودكارآمدي انسان را قادر مي در تبيين اين دو فرضيه مي

عامل مهم براي  و اي انجام دهند العاده ها در برخورد با موانع كارهاي فوق استفاده از مهارت
اراي هاي اساسي الزم براي انجام آن است. افراد د آميز عملكرد و مهارت انجام موفقيت

ي مطلوب از طريق عملكرد خوب را دارند ولي افراد داراي ها كارآمدي باال انتظار پيامد
نتايج منفي يا ضعيفي را  ،كارآمدي پايين، انتظار عملكرد ضعيفي را از خود دارند و در نهايت

اساس اهداف انتخابي، خود را موظف به تعيين  افراد خودكارآمد بر آورند. دست مي به
نتايج عملكرد خود  ةبار عملكرد كرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت در معيارهاي

عملكرد آنان احساس  ناهمخواني بين سطوح واقعي و مطلوب ةپردازند و در صورت مشاهد مي
 نارضايتي كرده و اين محركي براي تعيين و اصالح عمل در آنهاست.

ي خدمت، ها در طول سال معلمان ي ناشي از موفقيت و يا شكست مربيان وها تجربه
شان نسبت به انجام وظايف شغلي تحت تأثير قرار  يها با توانايي ةتصورات آنان را در رابط

انرژي و تالش  اي خود ايمان داشته باشند زمان، هاي حرفه اگر معلمان به قابليت دهد. مي
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اين  هاي مثبت)، باورهاي مثبت (نگرش ،بنابراين كنند. خويش مي ةبيشتري صرف حرف

كدام  مدي معلمان  هرآابعاد خودكار كنند. تر مي تر و افزون قابليت را دارند كه عملكرد را ژرف
 ند از:ا گذارند كه اين ابعاد عبارت ثير ميأبر عملكرد شغلي آنان ت

ي خود ها قابليت ةبار عنوان قضاوت وي در هكه خودكارآمدي معلم ب درگيركردن فراگير -
كردن آنها در امور  درگير (فراگيران) و آموزان بت براي يادگيري دانشدر ايجاد پيامدهاي مث

 تحصيلي است. 
ي ها با تجربه هاست و هاي تدريس كه باور معلم در مورد انجام تكاليف و مسئوليت روش -

 .استآموزشي وي مرتبط 
كردن با فراگيران  كار مديريت كالس كه خودكارآمدي معلم در سرسختي بيشتر در -

 دار است. هلئمس
توان متوجه شد كه متغير درگير كردن فراگيران نسبت به ديگر  اما با توجه به نتايج مي

 آنجا كه خودكارآمدي نه تنها بر از .استتري براي عملكرد شغلي  بين قوي پيش ها متغير
 يافتني است نيز آنچه دست ةبار كند بلكه به باورهاي فرد در تخصص و شايستگي تمركز مي

ي خود در ايجاد پيامدهاي مثبت براي يادگيري ها قابليت ةبار دارد، قضاوت مربي درتوجه 
كند تا از  درگيركردن آنها در امور تحصيلي به او كمك مي (فراگيران) و آموزان دانش

درگيركردن  دست آورد. هاي خود در اجراي نقش معلم  نوعي قضاوت شخصي به توانايي
 انگيزه در ك به يادگيري و تفكر انتقادي آنان و ايجادآموزان به مواردي چون كم دانش
پرورش خالقيت و كمك به اولياي آنان با  ارزش دادن به يادگيري، عالقه، آموزان كم دانش

درگير  ةلفؤكيد دارد. معلماني كه داراي كارآمدي باال در مأهدف باالبردن عملكرد فراگيران ت
توانند اين فراگيران را با  بهتر مي ،انگيزه هستند بي كردن فراگيراني چون فراگيران منفعل،

 ثرؤم مربيان بسيار يبر خودانگيزش اين امر راهبردهاي مناسب در مسير يادگيري قرار دهند.
براي  هاشود، انگيزش آن شان، به عملكرد خوب منجر مي يها است و همزمان با اينكه توانايي

 رود.  عملكرد بيشتر باال مي
رسد كه  نظر مي هب هاي آن، ي پژوهشي و محدوديتها ه به يافتهخاتمه با توج در

پيشنهادهاي ذيل بتواند در كاربردي ساختن اهداف تحقيق و افزايش كيفيت تحقيقات آتي 
 باشد.  ثرؤم

آشنايي براي هاي علمي در سازمان  آموزشي و همايش ـ هاي علمي برگزاري كارگاه �
 .ها بيشتر مديران با اين متغير

ي رهبري بر عملكرد شغلي نياز به توجه مديران به ها ثير سبكأبه ت با توجه �
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 رسد. نظر مي ها ضروري به ي رهبري در سازمانها سبك
توان مديران را متوجه اين  با در نظر گرفتن اثرسبك رهبري بر عملكرد شغلي مي �

مطلب كرد كه يك راه بهبود عملكرد شغلي كاركنان توجه به مشاركت و همگام كردن 
شود كه در اين رابطه اقدامات  پس به ايشان توصيه مي ،اركنان از راه رهبري اثربخش استك

 عمل آورند. هالزم را ب
ساي مراكز و ؤبه ر مثبتي با عملكرد شغلي دارد، ةآنجا كه خودكارآمدي رابط از �

هايي با رويكرد  كه با برگزاري نشست شود مديران آموزشي سازمان پيشنهاد مي
هاي مربيان  ها و شايستگي ثر بر قابليتؤاي در تشخيص عوامل م ه و توسعهشناسان آسيب

و مخدوش شدن خودكارآمدي  ها و پس از اخذ نظرات موجبات پيشگيري از آسيب بكوشند
شناسان صنعتي كمك  توانند از روان عملكرد آنها را فراهم و در اين رابطه مي فردي مربيان و

 بگيرند.
 ثر خودكارآمدي معلمان و مربيان برؤيكي از عوامل م، ضراساس نتايج تحقيق حا بر �

عملكرد شغلي آنان توانايي درگير كردن فراگيران است كه با توجه به اينكه اين عامل به 
به بنابراين،  .يادگيري است-خود در خصوص فرايند ياددهي ةبار قضاوت  توانمندي مربي در

مندي و اعتماد  جذب مربيان به عامل عالقهكه در  دشو اندركاران سازمان پيشنهاد مي دست
 ةتدريس افراد توجه شود و پس از استخدام نيز در زمين ها در نفس و خودباوري شايستگي هب

ي ها باورهاي شايستگي فردي و تدريس مربيان، ترتيب دادن دوره ةتوسع تقويت خودباوري،
 ي مرتبط ضرورت دارد.ها فنون تدريس و ساير دوره

 منابع 
 يحيي سيد محمدي، ةترجم سازماني. شناسي صنعتي و روان). 2000( پل تور،اسپك

 .ارسباران )، تهران، نشر1378(
تبادلي با  هاي رهبري تبديلي و سبك ةرابط ).1390( طاهره اسماعيلي بهبهاني،

مدني سازماني با ميانجيگري عدالت سازماني كاركنان  عملكرد شغلي و رفتار
 شناسي صنعتي و روان ةرشت كارشناسي ارشد، ةنام پايان سيمان بهبهان. ةكارخان

 واحد مرودشت.  ميدانشگاه آزاد اسال سازماني،
 تهران. گيري و تحقيق  عمليات در مديريت. تصميم ).1385( محمدجواد اصغرپور،

 تهران، سازماني. رفتار هاي رهبري و تئوري مباني فلسفي و ).1380( اكبر علي اي، افجه
 .انتشارات سمت
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بررسي  ).1389( مژگان محمدي، سيدعبدالوهاب و سماوي، مسعود؛ حسين چاري،
مطالعات آموزش و  ةمجل.  خودكارآمدي معلم ةسنجي پرسشنام هاي روان شاخص

 .106-85 صص: ، 2ةشمار ، دوم ةدور يادگيري،
تعهد سازماني با تمايل به ماندن در شغل و  ةبررسي رابط ).1379( رشيدپور، ماندانا

كارشناسي  ةنام پايان اي در سازمان حسابرسي. لكرد شغلي كاركنان حرفهعم
 .، مركز آموزش مديريت دولتي تهران ارشد

توانمندسازي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي  ةبررسي رابط ).1390( عزيزاله زارعي،
كارشناسي ارشد،  ةنام پايان در كاركنان آموزش و پرورش مرودشت و درودزن.

 مرودشت. واحد  ميدانشگاه آزاد اسال شناسي صنعتي و سازماني، روانة رشت
 انتشارات سازمان مديريت صنعتي. تهران، مديريت تحول. ).1385( زمرديان،اصغر

 شناختي. هاي روان آزمون ).1389( مهناز ، عسكريان و كامبيز كامكاري، محمد. ساعتچي،
 ويرايش. نشر تهران،

طراحي و آزمون الگويي از پيشايندها و  ).1386( عبدالزهرا نعامي،؛ حسين شكركن،
خيز جنوب  پيامدهاي مهم انگيزش شغلي در كاركنان شركت ملي مناطق نفت

 ،1 ةشمار شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. علوم تربيتي و روان ةمجل اهواز. ةمنطق
 .33- 1صص:

 ةي تحصيلي در رابطخودكارآمدة نقش واسط . )1390( تابع بردبار، فاطمهو  شمس، فاطمه
، 3ة شناختي، شمار ي روانها و مدل ها روش ةمجل.  گيري هدف و عملكرد رياضي جهت
 .34-22 صص:

ي خودكارآمدي ها بررسي اثربخشي شركت در كارگاه). 1387پور، علي ( عباس
كارشناسي ارشد،  ةنام پايان .اي بر اشتياق شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان حرفه

 شناسي، دانشگاه اصفهان. تربيتي و روانعلوم  ةدانشكد
، جواد و  ؛ اماني عبدلي سلطان احمدي، جواد؛ عيسي زادگان، علي؛ غالمي، محمدتقي

باورهاي  باورهاي كارآمدي جمعي و ةرابط). 1391( محمودي، حجت
 ةنام فصل . قم شهر ةمتوسط ةرضايت شغلي دبيران مرد دور خودكارآمدي با

 .124- 105 صص: ،10 ةشمار ،شغلي و سازماني ةمشاور
توانمندسازي كاركنان: كليد طاليي  ).1386( عبدالكريم ابراهيم، نوهو  بيژن عبدالهي،

 نشر ويرايش. تهران،منابع انساني. 
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شغلي  هاي رهبري تحولي و تبادلي با عملكرد سبك ةرابط ).1390( محمدعلي غالمي،

 ةنام پايان همدان. پرورش سازماني دركاركنان سازمان آموزش و و تعهد
 واحد  ميدانشگاه آزاد اسال شناسي صنعتي و سازماني، روان ةكارشناسي ارشد، رشت

 مرودشت.
نگرش  گرا و آفرين و تعامل هاي رهبري تحول بين سبك ةبررسي رابط ).1386( مهدي فرازجا،

 ستادي سازمان آموزش و پرورش فارس، ةديدگاه كارشناسان حوز به تغيير سازماني از
 دانشگاه شيراز. شناسي، علوم تربيتي و روان ةكارشناسي ارشد دانشكد ةنام پايان

 تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي. رفتاردرماني. . )1380اله ( حبيب ه،دقاسم زا
عنوان  ارزيابي مدل باورهاي خودكارآمدي معلمان به ).1391( همكاران و بهروز قاليي،

 ةمجل آموزان، نها و پيشرفت تحصيلي دانشميزان رضايت شغلي آ ةكنند تعيين
 .107-95 صص: ،5 ة،شمار ريزي درسي برنامه پژوهش در

 تهران، انتشارات جنگل. . شناسي سازماني روان ).1387( علي مهداد،
 ).1390( زينب موذن، و حميد موحدمحمدي، احمد؛ رضوانفر، مهديه سادات؛ ميرترابي،

ي كشاورزي ها موزشگران هنرستانشغلي آ عملكرد بر ثرؤبررسي عوامل م
 . 134-115 صص: ،5 ةشمار مديريت آموزشي، در رهيافتي نو ةنام فصل .استان تهران
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  رشد جهت در اي حرفه و فني مدرسان بالندگي و آموزش ضرورت
  يها آموزشكده و مدارس در ماهر كار نيروي تربيت ارتقاء و

 ايحرفه و فني
 1سادين اكبر علي

 2عبدالهي بيژن دكتر
 3سادين حسن

 4بهرامي نيكخواه محمود

 چكيده
 و ماهر ديدگان آموزش تربيت براي شايسته، يها مهارت داراي و باتجربه افرادي به آموزشي نهادهاي

 تربيت كارامدي با مستقيم ارتباط كه اي حرفه و فني يها آموزشكده خصوص به .دارد نياز كارا
 از انساني نيروي بالندگي ضرورت دارد، ... ادارات صنعت، موردنياز يها تكنسين و متخصصان

 و مربوطه ةحوز در گرفته انجام حققاتت و مطالعات بررسي باشد.مي هاسازمان گونهاين يها اولويت
 فاصله وجود بيانگر ... فناوري و مهارت جامع نظام انداز، چشم سند قبيل از باالدستي اسناد ةمطالع

 هدف با حاضر ةمطالع باشد.مي حاضر ةمقال اهميت و ها ضرروت از مطلوب وضع و موجود وضع بين
 رويكرد مطالعه روش است. دهش تدوين ايحرفه و فني مدرسان بالندگي هايضرروت بيان و شناسايي

 شده انجام تحقيقات و مطالعات فراتحليل انجام با و باالدستي اسناد سندكاوي طريق از كه است كيفي
 استان در هدفمند گيرينمونه روش با ايحرفه و فني ةحوز اندركاران دست با مصاحبه همچنين و

 تبيين و موجود وضعيت  يفرارو  هايچالش بيانگر آمده دست به نتايج است. گرفته صورت البرز
 و فني مدرسان اي حرفه عملكرد يها لفهؤم و ها ضرروت به ادامه در و باشد مي مطلوب وضعيت

 تسهيل براي راهكار ةارائ ،نهايت در .است شده پرداخته عمل و تئوري تر محكم پيوند براي اي حرفه
 است. شده ارائه اي حرفه و فني مدرسان الندگيب و رشد جهت در مطلوب سمت به حركت

 
 فناوري. و مهارت جامع نظام آموزي، مهارت اشتغال، انساني، نيروي بالندگي :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: a.sadin@yahoo.com                                                               . دانشجوي دكتري مديريت آموزشي. 1
 .ت علمي دانشگاه خوارزميئ. عضو هي 2
 .تر تبليغات. سطح سه حوزه، قم دف 3
  .اي شهيد بهشتيفني و حرفه ة. كارشناسي ارشد حسابداري، مدرس آموزشكد 4
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 مقدمه
 آن دنبال به و گذشته قرن آخر يها دهه در صنعتي كشورهاي در 1محور دانش اقتصاد ظهور

 2انسانية سرماي كه داد نشان التين آمريكاي و آسيا شرقي جنوب كشورهاي از برخي در
 بانك( است نموده ايفاء جديد اقتصاد به ورود براي كشورها اين توفيق در محوري نقشي

 نمودن مأتو دليل به 3اي حرفه و فني هاي آموزش كه گفت توان مي، عالوه به .)2002 جهاني:
 كارگر تربيت و انسانية سرماي تشكيل در زيادي توانايي از عملي و نظري هاي آموزش

 ،انساني علوم علماي ةگفت به  بنا ).1384 همكارن، و فر مي(سلي دهستن برخوردار 4مدار دانش
 تربيت و افراد كردن اجتماعي فرهنگ، انتقال :از ندا عبارت پرورش و آموزش كاركردهاي

 بر ار انسان يادگيري بنياد1993 سال در يونسكو ،همچنين جامعه. نياز مورد انساني نيروي
 براي يادگيري دادن، انجام براي يادگيري دانستن، براي يادگيري :داند مي استوار ستون چهار

 شخصيت سازندگي پي در پرورش و آموزش ،واقع در .زيستن هم با يادگيري و زيستن
 كيفيت ايجاد پي در تربيت و تعليم نهاد .است انسانها مهارت و دانش يعني ةتوسع با متناسب

 ةتوسع و رشد شرايط كردن فراهم آموزشي نظام رسالت است. انساني نيروي لوبمط تركيب و
 جوانان سازي آماده .است اشتغال و كار بازار به پاسخگويي و مختلف ابعاد در افراد يها قابليت

 و كليدي يها شايستگي ايجاد پي در مدرن پرورش و آموزش است زيستن و دادن انجام براي
 كه بفهمند تا كند كمك آموختگان دانش به بايد هايسازمان .است هجامع نياز مورد اساسي
 زيرا خورند، مي پيوند آينده شغلي هاي فرصت دنياي به آنان آموختني و درسي مطالب چگونه

 و قديمي مرزبندي است. كارآمد انساني نيروي تأمين براي آموزشي هاينظام در تغييرات
 حال در كارآفريني و ايحرفه و فني هايآموزش و آزاد و عمومي و نظري آموزش بين كهنه

 آموزش و اشتغال براي افراد كردن آماده براي امروزين پرورش و آموزش است. ريختن فرو
 و هانقش در تحول و تكنولوژي در پيشرفت با حاضر عصر در .دارد كيدأت العمر مادام

 ديگر زمان هر از بيش انساني ةسرماي و كارآمد كارآموخته، انساني نيروي به نياز ها،استراتژي
 ةسرماي تشكيل در مهمي نقش اي حرفه و فني هايآموزش ).1389 (متين، شودمي احساس
 ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار بازار نياز مورد ماهر نيروهاي تربيت طريق از انساني

 مورد كار نيروي بيتتر دار عهده تنها نه توسعه حال در كشورهاي در هاآموزش اين كنند. مي

                                                                                                                
1. Knowledge base Economy  
2. Human Capital 
3. Vocational and Technical Eduactions 
4. Knowledge-Worker.  
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 به خوداشتغالي، بسترسازي طريق از بلكه ،ندهست كشورها اين اقتصاد مختلف هاي بخش نياز
 تربيت مسير در بري ميان راه هاآموزش اين عالوه، به ند.كن مي كمك نيز بيكاري مشكل حل

 از هاآموزش اين مندي بهره به توجه با سو يك از كه چرا ؛روند مي شمار بهنيز انساني نيروي
 يادگيري از را خود راه كالسيك هايآموزش ةشد پذيرفته هاي روش از استفاده و علمي مباني

 نوع اين غيرعلمي و درازمدت راه طريق اين از و كرده جدا صرف عملي ةتجرب مبناي بر
 در را خود بتواند تا كنند مي فراهم ديده آموزش در را توانايي اين و دهكر كوتاه را فراگيري

 دنكر مأتو با هاآموزش اين ،ديگر سوي از د.كن هماهنگ آساني به تكنولوژيكي تغييرات مقابل
 بيشتري همسويي كه ندك مي فراهم ديده آموزش براي را امكان اين عملي و نظري هايآموزش

 هايفعاليت در آنها جذب براي بيشتري امكان طريق اين از و داشته كار بازار نيازهاي با
 يا و مدت كوتاه در بازدهي مزيت از همچنين هاآموزش اين د.شو فراهم اجتماعي -دياقتصا
 طوالني ،باال ةهزين دليل به سيككال هايآموزش كهحالي در د.هستن برخوردار مدت ميان
 از اندك مندي بهره درنتيجه و آنها در نظري هايآموزش زياد سهم ،آموزش ةدور بودن

 مشكل دچار آن در جذب لذا و كار بازار نيازهاي با هماهنگي جهت از كارگاهي، عمليات
  اي حرفه و فني هايآموزش به را روزافزوني توجه جهان كشورهاي دليل همين به ند.هست

 اين آكادميك هايآموزش سيستم درون به حتي هاآموزش اين كهطوري به اند، داشته مبذول
 در موفقيت و پيشرفت ).1389 متين، از نقل به 2003 ،1(پراوين است كرده نيزنفوذ كشورها
 مهمتر همه از و توانايي افراد، نگرش به توجهي قابل طور به حساس و اختصاصي مشاغل
 آموزش يعني بحث، مورد موضوع دو ميان متقابل ةرابط وجود دارد. بستگي مربوط يها مهارت

 جوامع در فوق ةمسئل طرح هرچند است. بررسي و طرح قابل گوناگون يها جنبه از اشتغال، و
 قابل گوناگون، زواياي از اقتصادي نظام هر در خاص اقتصاد اجتماعي شرايط در و مختلف
 .است متعددي يها مشترك فصل و مشترك نقاط داراي موضوع ماهيت ليكن است ارزيابي

 ارتباط توانمي ،باشيم داشته نظر در انساني نيروي در گذاري سرمايه با مترداف را آموزش اگر
 را انساني نيروي تخصص و مهارت كارگيري به و اقتصادي ةتوسع ميان مثبت و مستقيم

  نمود. ييدأت توليد عوامل ترين مهم از يكي عنوان به
 بر عالوه اي حرفهو  فني آموزش كند: مي تعريف چنين را اي حرفهو  فني آموزش يونسكو

 به مربوطه علوم و وريافنّ ةمطالع ملشا آموزشي فرايند سطوح و اشكال تمام عمومي، دانش
 را اشتغال با مرتبط مسائل و گيرد مي بر در را نگرش و توانايي علمي، يها مهارت كسب و آن
 اي حرفهو  فني آموزش و گيرد مي عهده بر زندگي اجتماعي و اقتصادي مختلف يها بخش در

                                                                                                                
1. Pravin 
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 المللي بين همايش در ،نمچنيه است. آمد كار و ماهر انساني نيروي تربيت در  ميمه عامل

 تشكيل آلمان كشور در پايداري، و شهروندي كار، براي يادگيري محوريت با )2004( يونسكو
 ييها نگرش و ها ارزش ،ها مهارت ها،صالحيت دانش، به را آموزان دانش بايد است: آمده شد،

 نسبت كه وندش تبديل پذير مسئوليت و كارآمد شهرونداني به آنان شود موجب تا كرد مجهز
 و فني موزشآ اهميت ،بنابراين باشند. آگاه جامعه پايدر ةتوسع به آن كمك و كار كيفيت به

 رسيدن براي كه ييها كشور ةهم بلكه ،نيست خاص زمان يا مكان به مربوط امر يك اي حرفه
 موفق زمينه اين در و بزنند دست اقتصادي اصالحات به اند كوشيده اقتصادي ةتوسع به

 اي حرفهو  فني آموزش كيفي و  يمك ةتوسع اصالح به جديت با گام اولين در اند، شده
  ).1391 ،زاده زينعلي( اند پرداخته

 رشد روند بهبود در اصلي عناصر از و باشد مي فراگيران يادگيري بهبود موزشآ دفه
 ؛2004، 2سياكيو ؛2004 همكاران، و 1(استرانگ باشد مي دهندگان آموزش بالندگي فراگيران

 و رشد بسياري تحقيقات و )2010همكاران و 4گليكمن ؛2007 ،3همكاران و وود اليت
 بخش رضايت يها مهارت كسب جهت در اساسي راهبردي را دهندگان آموزش بالندگي
 و ها بررسي از حاصل نتايج ،همچنين .)2009؛ 5كالج و (گالسن ندا كرده بيان فراگيران
 ةزمين در آموزشي مراكز موفقيت و توسعه در انساني نيروي نقش اهميت نمايانگر مطالعات
 تحقيقات از آمده دست هب نتايج باشد. مي كارآفريني ةروحي پرورش نيز و انساني ةسرماي تشكيل

 ماهر كار نيروي پرورش در توجهي قابل توفيق مهارتي يها آموزش كه دارند داللت امر اين بر
 انساني ةسرماي ةتوسع جهت در بر ميان راه يك عنوان به توانند مي و داشته خوداشتغال و

 توجه نيازمند اي سرمايه چنين تشكيل در بيشتر توفيقات ،اين وجود باكنند.  نقش ايفاي
 يها آموزش .است مراكز اين در ساختاري و آموزشي تجهيزاتي، انگيزشي، ابعاد به تر جدي

 موردنياز ماهر كار نيروي تربيت ريقط از انساني ةسرماي تشكيل در را  ميمه نقش مهارتي
 (تربيت فوق هدف حققبراي ت ،بنابراين .كنند مي ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار بازار

 همچنين و متخصص و باال يها مهارت با افرادي به نياز متخصص) و ماهر انساني نيروي
 يافت. دست شده رحمط هدف به مطلوب نحو هاست تا بتوان ب تجربه با و ديده آموزش افرادي

 ثيرأت فني يها دگرگوني و شدند مي گرفته فرا آساني به و بودند ساده مشاغل گذشته زمان در
 تغيير يا افزايش به چنداني نياز دهندگان آموزش و مدرسان رو اين از و داشت آنها در اندكي
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4. Glicman 
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 و است داده رخ جوامع در پرشتابي يها دگرگوني  حاضر عصر در اند. نداشته خود يها مهارت
 پذيري انطباق و توانايي سطح است الزم ،رو اين از .هستند برخوردار بااليي پيچيدگي از مشاغل
 از دارند ميبر گام جامعه انساني نيروي تربيت و ها مهارت آموزش راستاي در كه افرادي

 ،ها تمهار سطح بودن پايين ).1391 زاده، (زينعلي باشند برخوردار بهينه ةتوسع و بالندگي
  و است كشانيده تقابل به نوعي به را كالسيك يها آموزش و اي حرفه يها آموزش طرفداران

 ضرورت تشديد آن تبع به و ماهر نيروي به نسبتكار بازار انتظارات و وريافنّ تغييرات سرعت
 است زده دامن تقابل اين شدت به كار، حين يها آموزش قالب در اي حرفه يها آموزش

 توسعه حال در كشورهاي از بسياري در كه اي گونه به ،)2002 آسيايي، وري هرهب1 سازمان(
 تصميم يك عنوان به اي حرفه و عمومي يها آموزش بين انتخاب آسيايي) كشورهاي ويژه (به

 اي حرفه و فني يها اموزش اهميت و ضرروت ،بنابراين .)21998يانگ،( گردد مي قلمداد دشوار
 كسي بر است توسعه حال در و دارد متخصص و ماهر اشتغال نيروي به نياز كه ايجامعه ملزم

 و دهندگان آموزش افراد گونهاين تربيت در ثرؤم و مهم بسيار اركان از يكي و يستن پوشيده
 و جايگاه از روزمرگي از گسيختگي و آنها بالندگي و تربيت و باشد مي حوزه اين در مدرسان

 بالندگي يها شاخص ابتدا حاضر ةمقال در اساس اين بر د.باش مي خوردار بر اي ويژه ارزش
 با پايان در و است شده پرداخته موجود وضعيت تببين به ادامه در و دش شناسايي مدرسان

 باشد. مي مطلوب وضع و موجود وضع شكاف رفع صدد در عملياتي يراهكارها و راهبردها ةارائ

 شناسيروش
 و آوريگرد موضوع با مرتبط موجود منابع و باالدستي سنادا ها،پژوهش حاضر ةمقال ةتهي براي
 از نياز و تناسب به و مورد به بنا ،اساس اين بر گرفت. قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد
 به مربوطه گزارش در ،نهايت در شد. استفاده كيفي هايروش از سندپژوهي ،3فراتحليل روش

 اي حرفهو  فني مدرسان بالندگي راهكارهاي و هاچالش و مطلوب موجود، وضعيت شناسايي
 دهد.مي نشان را كار انجام مراحل ذيل شكل است. شده پرداخته

                                                                                                                
1. Asian Productivity Organization  
2. Yong  
3. Meta analysis 
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 كار انجام مراحل  ميمفهو الگوي )1( شكل

 ها يافته
 مدرسان بالندگي و رشد يها شاخص

 اي حرفه عملكرد ةحوز در شده انجام يها پژوهش و تحقيقات و دستي باال اسناد بررسي با
 تربيت در پايدار نسبتاً تغييرات ايجاد و يادگيري روند كردن بهينه براي تالش و مدرسان

 براي مطالعات از بسياري در ذيل يها شاخص اي حرفه و فني يها آموزشكده در اشتغال نيروي
  از: ندا عبارت كه است بوده مشترك مدرسان بالندگي و رشد

 اطالعات، از بيشتر چيزي محتوي بر يآگاه مسلماً :محتوي از مدرس عميق درك .1
 هم، با آنها دادن ارتباط ها،ايده به دادن نظم به مربوط دانش و است كلي مفاهيم و واژگان
 و روش يك به مربوط باورهاي درسي، ةرشت در تغيير هايالگو استدالل، و تفكر هايروش

 پيوند ،همچنين .گيردمي بر رد نيز را ديگر ةرشت به يا  رشته از ها انديشه انتقال توانايي
 درسي يها برنامه با موجود درسي هايبرنامه ارتباط و آموختگان دانش تجارب با محتوي

 شود. مي شامل را درسي موضوع در جديد
 بين پيوند در كالس جذابيت از آموختگان دانش :يادگيري جذاب محيط ايجاد .2

 از يادگيري فرايند و برد خواهند لذت مطمئناً ملموس و واقعي محيط با ها تئوري و مفاهيم
 است. برخوردار بيشتري ماندگاري

 شناسايي، شخصي، فعاليت يك عنوان به را مدرس ايحرفه ةتوسع اي: حرفه ةتوسع .3
 ةتوسع در نمايد.مي تعريف يادگيري تقويت و هانياز رفع براي تجربيات طراحي و كشف
 قدرت ايحرفه ةتوسع د.هستن خويش هايشايستگي ارتقاء فكر به مدرسان خود، ايحرفه

 عنوان به مدرس شود.مي ناشي دهنده آموزش درون از و آموزش بافت از بلكه نيست بيروني



                                            اي و اشتغال  حرفه آموزش فني و
 

 

365 
 به خدمت با مستقيماً كه تفكر و پايدار عمل و رفتار در كار، انجام حين در فعال ةيادگيرند

  كند. مي شركت است، ارتباط در آموختگان دانش
 دانشجويان يادگيري بهبود براي مدرس :تدريس متنوع يها ستراتژيا از استفاده .4

 عميق  يادگيري به كه هاييفعاليت يادگيري، اهداف با مرتبط آموزش يها روش از بايدمي
 ئةارا متنوع هايروش از همچنين و كار اتظلح تمام در آموختگان دانش مشاركت انجامد، مي

 براي محسوس و كارآمد آزمايشي محيط ايجاد التاؤس و داليل ها،مقايسه مانند محتوي
 گيرد. انجام صورت بهترين به يادگيري تا نمايد استفاده دانشجويان يادگيري محتوي ارتقاء
 با معلمان اختيار در را فرصتي گروهي ايحرفه ةتوسع گروهي: اي حرفه ةتوسع .5
 تجربيات طراحي براي كوچك هيگرو در يا نفره، دو صورت به تا دهد مي قرار شايسته و تجربه

 كار دانشجويان يادگيري روي مثبت اثر داشتن و ايحرفه رشد پيشبرد منظور به يادگيري
 كنند.
 قبيل: از است شده دهش مشاهده تحقيقات در زيادي يها لفهؤم و ها شاخص .6
 توضعي از ها آموزشكده در هانقص وجود با ها بررسي طي و مرسوم كه ارزشيابي ريزي، برنامه
 مطالعات از بسياري مشترك نقاط مذكور يها شاخص ولي است، برخوردار مناسبي نسبتاً

؛ 5كوك و الوشاهي ،20084 هوور و نوالن ،32007والكانو ،22006رامسدن ، 12002(ريباس
 ايحرفهو  فني يها آموزشكده در كه است دهنده آموزش اي حرفه عملكرد ةزمين در )2009
  باشد. مين گريايحرفه و قوت داراي و است نشده چنداني توجه

 موجود وضعيت تبيين
 تمام در جانبههمه تالش مستلزم  مياسال جمهوري مقدس نظام بلند هاي آرمان به دستيابي

 پيشرفت هايبرنامه اجراي و تدوين ،رواين از است. اقتصادي و اجتماعي علمي، فرهنگي، ابعاد
 لوازم از هابرنامه اين اهداف تحقق براي الزم بعمنا اختصاص و معين زماني هايبازه در

 بر رهبري معظم مقام تأكيد ،همچنين است.  مياسال ايران شأن در جايگاهي احراز ضروري
 نگرش از گرفته تئنش منطقه، كشورهاي با مقايسه در 1404در نخستين هايشايستگي
 منتشر گزارشات فراتحليل و بررسي با باشد.مي تخصص و علم جايگاه به ايشان ةهوشمندان

 مشاهده كههمچنان و باشد مي جانبه همه رشد از نشان اي حرفه و فني حوزه در شده

                                                                                                                
1. Ribas  
2. Ramsden 
3. Vulcano 
4. Nolan & Hoover 
5. Alweshahi and Cook 
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 پنجم ةبرنام ساله، 20انداز چشم سند اساسي، قانون همچون دستي باال اسناد توجه دشو مي

 به منجر كه ... و اداري نظام و اشتغال كلي يها سياست كشور،  ميعل جامعه ةنقش توسعه،
 از بعد نظام اساسي توجهات و دستاوردها از شده كشور فناوري و مهارت راهبردي سند تدوين
 افزايش مدرسان، مدركي و  ميعل رشد قبيل از عمل بعد در ،همچنين باشد؛ مي انقالب

 سازمان قبيل از تخصصي يها سازمان به بودجه و اعتبار تخصيص تخصصي، هايآموزشكده
  است. كرده توجهي قابل رشد كار حين موزشآ ساعات ايشافز اي،حرفه و فني

 كه گزارشي طي توسعه حال در كشورهاي با تطبيقي بررسي در رشد روند احتساب با ولي
 و فني سازمان از سوي شده ارائه يها گزارش همچنين و )1384( همكاران و فر ميسلي

 هند، مالزي، قبيل از توسعه حال در كشورهاي به نسبت روند اين يونسكو سازمان و اي حرفه
 مشكالت و عوامل از ).1384همكاران، و فر مي(سلياست  برخوردار كندتري رشد از ... كوبا،

 عدم اين و باشد مي عمل ةحيط در مدرسان اي حرفه رشد و توسعه موجود وضعيت اساسي
 .دارد هكاررا و راهبرد ةارائ و توجه و تقويت به نياز كه است موجود هايضعف از بالندگي

 گيري نتيجه
 شكاف پوشش منظور به ولي اند داده راهكار و راهبرد ةارائ كالن صورت به باالدستي اسناد قالب
 نياز اي حرفه و فني يها آموزشكده مدرسان بالندگي ةحيط در مطلوب و موجود وضعيت ميان

 راهكارها از برخي يلذ در باشد. مي ها شاخص به عنايت با عملياتي راهبرد و راهكار ةارائ به
 براي راهكار چندين شده ارائه راهكارهاي بر عالوه توان مي و است دهش ارائه راهبرد هر براي
 داد. ارائه معلمان بالندگي و رشد

  ؛محتوي به كامل نسبي تسلط سمت به معلمان هدايت يك: ةشمار راهبرد
 اول: راهبرد عملياتي راهكارهاي

 التدريس؛ حق عنوان به محاسبه و هازشكدهآمو در مطالعه فرصت ايجاد  -
 صحيح؛ مديريت با پژوهش و مطالعه فرهنگ ةاشاع  -
  معنوي؛ و مادي مشوقات ايجاد  -
 مدرسان؛ از اي دوره واقعي يها ارزشيابي  -
  تخصصي؛ ةحوز در دانشجو و استاد بين انديشي هم يها نشست و سمينار تشكيل  -

 ؛دگيرييا جذاب محيط ايجاد دو: ةشمار راهبرد
 دوم: راهبرد عملياتي راهكارهاي

 ؛ها آموزشكده و مراكز فيزيك به توجهات  -
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 جو تسلط به اعتقاد ها آموزشكده در دانشجويان (بيشتر دانشجويي فضاي كردن فراهم  -

 دارند)؛ ها آموزشكده بر دبيرستان
 به نسبت امكانات و (وسائل روز به امكانات با اختصاصي هايكارگاه در كالس تشكيل  -

 است)؛ برخوردار تري پايين نسبتاً وضعيت از ديگر دانشگاهاي
 ارتباطات گونه اين به نياز سن اقتضاء به دانشجويان (قالب دانشجويي ارتباطات برقراري  -
 دارند)؛ آموزدانشو  معلم ةرابط از نارضايتي يها ابراز  و دارند

  ؛اي حرفه ةتوسع سه: ةشمار راهبرد
 سوم: اهبردر عملياتي راهكارهاي

 تخصصي؛ و  ميعل مجالت و منابع ةتهي  -
 مجالت در مقاله چاپ قبيل: از برونداد قبال در امتيازات ارائه با توسعه به تشويق  -

 اكتشافات..؛ تخصصي،
 مناسب؛ كيفيت با خدمت ضمنهايكالس برگزاري  -
 سمينارها؛ و ها همايش در شركت ةهزين مينأت  -

 ؛تدريس متنوع يها استراتژي با معلمان كردن آشنا چهار: ةشمار راهبرد
 چهارم: راهبرد عملياتي  راهكارهاي

 و رويكرد از و بوده فني ةحوز در مدرسان (اكثر تدريس روش يها دوره برقراري  -
 دارند)؛ كمتري آگاهي تدريس يها نظريه
 له؛ئمس حل رويكرد با فضايي كردن فراهم  -
 كالس؛ بندي نزما و تدريس امر در نسبي عمل اختيار دادن  -
 تربيتي. علوم و تدريس يها روش خصوص در منابع و مطالعات كردن فراهم  -

  ؛گروهي ةتوسع فضاي ايجاد پنج: ةشمار راهبرد
 پنجم: راهبرد عملياتي راهكارهاي

  ؛ترمنسجم صورت به گروه جلسات برقراري و تدوام  -
 گروهي صورت به جوياندانش و اساتيد بين انديشي آزاد يها كرسي و ها نشست برقراري  -

 سياسي،...؛ اجتماعي، مسائل صرفاً نه تخصصي مسائل خصوص در
  ؛مشترك يها كالس برگزاري  -
 طرفين. توافق با همكاران ديگر ةمشاهد و بازديد در اختيار داشتن  -



  ...اي در جهت رشد ضرورت آموزش و بالندگي مدرسان فني و حرفه                      
 

 

368 

 منابع
 وري. بهره و كارآفريني آموزش، مهارت ).1391( اعظم زاده زينعلي و ليال زاده زينعلي

 تهران. بنيان. دانش كارهاي و كسب مديريت و كارآفريني ملي كنفرانس
 تهران ).1383( پرورش و آموزش در پژوهش كيفيت ةتوسع راهبردي ةبرنام سند

 پرورش. و آموزش مطالعات پژوهشگاه
 و فني رويكرد در فرينيآكار و انساني ةسرماي ).1384( سعيد ،مرتضوي و مصطفي فر ميسلي

  .17 ةشمار ،توسعه و دانش اي. حرفه
  .كشور ميعل ةنقش جامع سند ).1390( فرهنگي انقالب عالي شوراي
 بنيادين تحول سند ).1390( پرورش و آموزش وزارت فرهنگي؛ انقالب عالي شوراي

  .پرورش و آموزش
 كشور. فناوري و علم راهبردي تحول سند ).1388( .فناوري و تحقيقات علوم وزارت
 معلم: عملكرد ارزشيابي و آموزشي نظارت ).2008( اي ندا،لي هوور، و جيمز نوالن،

 معاصر. آثار تهران: .1388 ،عبدالهي بيژن ةترجم؛ عمل و نظريه
 آموزشي ةنام پژوهش اي. حرفه و فني هايآموزش و پژوهش ).1389( اهللا نعمت ،متين

 .43-35 ةصفح، 120 ةشمار پرورش. و آموزش مطالعات وهشگاهژپ
Alweshahi, y. Cook, d. (2009). Domains of effective teaching process 

students perspectives in tow medical schools, university of alberta, 
usa. 31(2), 125-130. 

Ciaccio, joseph(2004). Totally positive teaching. A five-stage approach to 
energizing students and teachers. Association for supervision and 
curriculum development. 

Glickman,carel & gordon , stephen. P & ross – gordon , jotiva(2007). 
Supervision and instructional ledership. Pearson instructional edition.  

Gullason, e. T. College, d.(2009), a compilation and synthesis of effective 
teaching strategies in the economics discipline , journal of business 
and economic studies, vol. 15, no. 2, pp. 83-99. 

Leithwood, k., harris, a., & hopkins, d. (2008). Seven strong claims about 
successful school leadership, journal of school leadership & 
management, 28(1), 27-42. 

Vulcano, b. A. (2007). Extending the generality of the qualities and 
behaviors constituting effective teaching.  Teaching of psychology, 
vol. 34, no. 2, pp 114-118. 

Wahlstrom .l, Louis, Karen seashore (2008). How teachers experience 
principal leadership: the roles of professional community, trust, 
efficacy, and shared responsibility. Jornal of educational 
administration quarterly, vol. 44, no. 4 458-495 

Yong Jin, (1998), General or Vocational? The Tough Choice in the 
Chinese Education Policy, International of Education Development, 
18(4), July. 



 
 

 عوامل مؤثر در ارتقاء سطح انگيزشي مربيان آموزشي 
 استان ايالم اي حرفهكل آموزش فني و  ةادار

 1الهام نورآبادي
 2دكتر باقر آرايش
 3دكتر حامد چهارسوقي امين

 چكيده 
 كل آموزش ةهدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر در ارتقاء سطح انگيزشي در نزد مربيان ادار

استان ايالم بوده است. اين مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقيق كاربردي، به لحاظ  اي حرفهفني و 
تجربي  آوري اطالعات از نوع پيمايشي و به لحاظ عدم امكان كنترل متغيرهاي تحقيق از نوع شبه جمع

باشد. ابزار اصلي گردآوري اطالعات در  اي مي مقايسه -شناسي تحقيق از نوع علي است. به لحاظ روش
 ةنفر از مربيان فعال ادار 111آماري پژوهش حاضر شامل  ةاين تحقيق پرسشنامه بوده است. جامع

هاي آماري از  گيري براي انتخاب نمونه استان ايالم بوده است. روش نمونه اي حرفهكل آموزش فني و 
شمار گيري تمام  استان از روش نمونه اي حرفهمربيان آموزشي فعال آموزش فني و  ةميان جامع

و با استفاده از آمار  SPSSافزار  پردازي در تحقيق حاضر به كمك نرم شود. كار داده  مياستفاده 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه بين  توصيفي و تحليلي

گيزش مربيان اي با متغير وابسته ان اي، مديريتي، محيطي، شغلي، شخصيتي و مقايسه عوامل زمينه
نشان داد كه   T-TESTمعناداري وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون ةرابط اي حرفهآموزش فني و 

 F-TESTثير نداشته است. نتايج آزمونأت اي حرفههل بر انگيزش مربيان آموزش فني و أجنسيت و ت
است. نتايج  ثير نداشتهأت اي حرفهتحصيلي بر انگيزش مربيان آموزش فني و  ةنشان داد كه رشت

شخصيتي و  اي، مديريتي، محيطي، شغلي، ون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي عوامل زمينهيرگرس
 4/99متغيرهاي مذكور  ،طوركلي اند. به داشته ثير مثبتي بر متغيرهاي وابسته انگيزشأاي ت مقايسه

 اند.  دهكربيين را ت اي حرفهدرصد از تغييرات متغيرهاي وابسته انگيزش مربيان آموزش فني و 
 

 انگيزش، عوامل مؤثر در انگيزش. ،اي حرفهمربيان فعال، آموزش فني و  :يكليد واژگان

                                                                                                                
   Email: elhamnoorabadi@yahoo.com                      ،. دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم1
 .نشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم. دا2
 .گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم . استاديار3
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 مقدمه
هاي صالح  كارگيري انسان هاي نقش خود را در ب بدون شك زماني سازمان آموزش فني و حرفه

كارآمد و با انگيزه  د كه بتواند با استفاده از مربيانكن ميو سالم و رشديافته به نحو احسن ايفا 
شوند به   مياصطالح روح سازمان محسوب  مركزي و به ةكه در حقيقت عضو اساسي، هست

پي،  خويش دسترسي پيدا كند (رهنورد، علمداري و صادقي نيك ةشد اهداف از پيش تعيين
1388.( 

 استهاي سازمان، جذب و انگيزش مربيان كارآمد  از آنجا كه يكي از اركان تحقق رسالت
و اين نيروي انساني و مربيان آموزشي از ايفاكنندگان اساسي رسالت بنيادين آموزش فني و 

حائز اهميت است كه ترتيبي اتخاذ شود كه بتوان بيش از بنابراين،  .آيند  مياي به شمار  حرفه
نژاد  د (رمضانيشوشان در خدمت به آحاد جامعه فراهم  ميماندگاري آنها و دلگر ةپيش زمين

 ). 1388الديني،  ءو عال
اصلي آموزش  فني  ةعنوان يك فرضي كشورها به مربيان اثربخش، با انگيزه و كارا، به ةهم
اي نياز دارند، تا بتوانند خود را در قالب سيستم ارتقاء مهارت خوب، پرورش داده و  و حرفه

ان ايالم به خصوص است بهشرايط كنوني نياز كشور ما  اي بهتر آماده سازند. در براي آينده
رغم اين نياز مبرم، هنوز به نيازهاي مادي و  بهچنين مربياني، بيش از ساير كشورهاست. 

ها با ابزار كمبود بودجه توجيه  توجهي گونه بي شود و اين  ميتوجهي  معنوي مربيان كم
 شود.  مي

رغم داشتن عشق و دلسوزي و احساس  بهوجود مربياني است كه  حاصل چنين برخوردي،
كافي را نداشته و براي ارضاء نيازها و  ةخود و كارآموزان، انگيز ةسئوليت نسبت به حرفم

ثر بر انگيزش ؤروشن است كه توجه به عوامل م .اند عاليق خود به منابع ديگري چشم دوخته
آنان و به تبع آن پركردن اين شكاف عظيم، در نهايت به ارتقاء سطح انگيزشي آنان منجر 

ال اصلي تحقيق حاضر آن است كه چه عواملي در ارتقاء سطح ؤين اساس، سخواهد شد. بر ا
توان   مياي استان ايالم نقش دارند؟ چگونه  كل آموزش فني و حرفه ةانگيزشي مربيان ادار

 د؟كرآنها فراهم  ةشرايط الزم را براي ارتقاء انگيزه و عالق
ثر در ارتقاء ؤعوامل مهدف كلي تحقيق حاضر، بررسي  گفته، با توجه به مطالب پيش

كه به اين  است اي استان ايالم كل آموزش فني و حرفه ةانگيزشي در نزد مربيان ادار سطح
 د: هستنمنظور اهداف اختصاصي زير مد نظر 

 ؛بررسي عوامل و متغيرهاي فردي جامعه هدف .1



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

371 
ثر ؤاي م اي، فردي و مقايسه بررسي عوامل شخصيتي، محيطي، شغلي، مديريتي، زمينه .2

 ؛اي استان ايالم مربيان آموزش فني و حرفه ةارتقاء سطح انگيزه و عالق در
مربيان  ةمتغير وابسته انگيزش و عالق ةكنند بيني ترين متغيرهاي پيش بيني مهم پيش .3

 .اي استان ايالم آموزش فني و حرفه
ثر بر آن در كارشناسي ؤانگيزش و عوامل م«) با عنوان 1384( يادآور نتايج تحقيق

(نياز به پيشرفت، نياز به تعلق در گروه  نشان داد كه بين متغيرهاي نيازهاي اجتماعي »ترويج
ها،  مندي به شغل، نگرش سازماني، ارزشمندي شغل، كاربرد مشوق و نياز به قدرت)، عالقه

گيري با متغير انگيزش رابطه و  چگونگي سرپرستي، ارزشيابي و مشاركت در تصميم
 98دارد. در اين تحقيق و به كمك تحليل رگرسيون، نزديك به داري وجود  همبستگي معني

 درصد از تغييرات واريانس انگيزش، تابع متغيرهاي يادشده بوده است. 
بين انگيزش پيشرفت  ةبررسي رابط«) با عنوان 1381( نتايج پژوهش عريضي و عابدي

هاي خانوادگي و  يشهر اصفهان با ويژگ ةهاي متوسط آموزان دختر و پسر دوره تحصيلي دانش
نشان داد كه عوامل شخصيتي مانند جايگاه مهارت، عزت نفس، اضطراب  »شخصيتي آنان

شناختي، سطح آرزومندي، اسنادهاي سببي، خوداثربخشي، عزت  عمدي، سرسختي روان
 ةنفس، يادگيري خودگردان و نظام ارزشي فرد با انگيزش و پيشرفت تحصيلي رابط

 داري دارند.  معني
بررسي عوامل مرتبط با انگيزش يادگيري « ) با عنوان1381تحقيق سيد جوادين ( نتايج

يادگيري دانشجويان را  نشان داد كه بهبود شرايط محيطي، »دانشجويان دانشگاه تهران
ي دروس به يادگيري دانشجويان اانگيزانند، محتو  ميافزايش داده و رقابت تحصيلي آنها را بر 

شوند و اين امر يادگيري   مين از تدريس اساتيد مجرب برانگيخته كند و دانشجويا  ميكمك 
 دهد.   ميآنها را افزايش 

ترين انگيزه و  مهم ،»شناختي انگيزة«) نشان داد كه 1386نژاد ( نتايج تحقيق معيني
اند. در  هاي آموزشي بوده ترين انگيزه از نظر شركت در دوره اهميت كم ،»محرك ةانگيز«

 ةان نسبت به مردان داراي مسئوليت نسبت به افراد بدون مسئوليت، از انگيزتحقيق ايشان زن
كلي شركت،  ةها از نظر انگيز كلي شركت باالتري برخوردار بوده ولي در ساير موارد، بين گروه

 داري وجود نداشته است.  اختالف معني
ثر بر ؤبررسي عوامل م«خويش با عنوان  ة) در مطالع1389( اسكندري شهركي

 ـبا روش تحقيق توصيفي  و »هاي استان تهران رضايتمندي شغلي كاركنان در اردوگاه زندان
موردنظر رضايت شغلي وجود دارد. در  ةهمبستگي به اين نتيجه رسيده است كه در جامع
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تحقيق نامبرده بين متغيرهاي رضايت شغلي و متغيرهاي ماهيت كار، سبك سرپرستي 

داري وجود نداشته است، اما بين متغيرهاي  معني ةل كار رابطمديران، رفتار همكاران در مح
مثبت و  ةرضايت شغلي با متغيرهاي سيستم ارتقاء شغلي و سيستم پرداخت حقوق رابط

پيشرفت و  ةبين انگيز ة) به بررسي رابط1382پور ( فرهنگ داري وجود داشته است. معني
 ةاست كه در اين تحقيق انگيز وجدان كاري در بين كاركنان صنعت برق كرمان پرداخته

مداري  كوشي و هدف جويي، سخت پذيري، رقابت پيشرفت بر اساس چهار عامل، مسئوليت
هاي  لفهؤشود. در اين تحقيق مشخص شد كه بين وجدان كاري و م تعريف مي

 مثبتي وجود دارد.  ةمداري رابط كوشي و هدف جويي، سخت رقابت ،پذيري مسئوليت
 ةبين انگيز ةرابط«) با عنوان 1388ها در تحقيق خديوي و همكاران ( نتايج تحليل داده

 »88-89هاي شهرستان اروميه در سال تحصيلي  گيري دبيرستان پيشرفت مديران در تصميم
 ةپيشرفت مديران و مشاركت دبيران و نيز، بين سن مديران و انگيز ةكه بين انگيز نشان داد

 ةداري وجود داشته است. اما بين متغير سابق عنيپيشرفت آنان همبستگي  مثبت مستقيم م
 شود.  داري يافت نمي معني ةپيشرفت آنان رابط ةخدمت مديران و انگيز

 ةثر بر انگيزؤبررسي عوامل م«) در تحقيق خويش با عنوان 1389معمارياني و همكاران (
اين  با استفاده از يك روش مقطعي به »شهرستان بجنورد ةكاري مديران مقطع متوسط

ثير بسيار زيادي در باال بردن أپيشرفت ت ةخصوص انگيز نتيجه رسيد كه عوامل فردي و به
 ،باشد و از طرفي ديگر  ميجويي از عوامل برانگيزاننده  پيوند ةسطح انگيزش دارد و نيز انگيز

 ،ثر است. در اين تحقيقؤكاري م ةعواملي نظير ماهيت شغل و جو سازماني در افزايش انگيز
 ةتحصيلي، مدرك تحصيلي و سابق ةداري بين متغيرهاي سن، جنسيت، رشت معني ةطراب

 دست نيامده است.  هكاري ب ةمديريت با انگيز
 ة)، عوامل ايجادكنند1996) به نقل از بارون و گرينزبرگ (1387زاده ( ثمري و رسول

حقوق و  گيري، تصميم عوامل سازماني نظير مشاركت در ةشغلي را در چهار دست ةانگيز
مزاياي شغلي و اعطاء مسئوليت و سرپرستي، كيفيت سرپرستي، عوامل فردي نظير عزت 

)، ابعاد 1992( 1زاده) به نقل از لوتانز بندي كرده است (ثمري و رسول نفس، شغل و ... تقسيم
ها، نظارت و كنترل  هاي ارتقاء، پرداخت شغلي را شامل ماهيت كار، فرصت ةانگيز ةگان پنج

) انگيزش شغلي و نقش آن را در افزايش كارايي نيروي 1384زاده ( داند. رسول  مين همكارا
گيري، روابط انساني  انساني را بررسي كرده و عوامل تشويق و قدرداني، مشاركت در تصميم

يي و  ترين عواملي انگيزشي قلمداد كرده است. هزاوه عنوان مهم مطلوب و امنيت كاري را به

                                                                                                                
1. Lotanz 
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خدمتي كاركنان  ةثر بر انگيزؤبررسي عوامل م«حقيق خويش با عنوان ) در ت1384صمدي (

 پنج دسته عوامل زير را در برانگيختن انگيزه برشمرده است: »اجرايي استان همدان
ها،  اي عملكرد: شامل وجود معيار منصفانه در پرداخت مزايا و پاداش عوامل زمينه .1

 ؛بودن ارزشيابي عملكردها   ميو علوجود استاندارد عملكرد در انجام عملكردها، جدي 
هاي  عوامل محتوايي بر اساس مدل مشخصات شغلي: شامل وجود تنوع و فعاليت .2

هاي خاص در انجام وظايف شغلي، داشتن  مختلف در انجام وظايف كاري، نياز مهارت
استقالل در انجام وظايف شغلي، دريافت بازخورد از طرق مختلف در انجام وظايف شغلي و 

 ؛ن حقوق و مزاياي خوبداشت
اي بر اساس تئوري برابري: شامل رعايت عدالت بر مبناي شايستگي  عوامل مقايسه .3

براي ارتقاء كاركنان، احساس عدالت در برابر انجام كار و دريافت دستمزد، عادالنه بودن 
 ؛حقوق و مزاياي سازمان نسبت به سازمان ديگر و فراهم بودن فرصت پيشرفت براي همه

مربوط به خصوصيات مدير: شامل صالحيت دار بودن مدير، فعاليت مدير در  عوامل .4
سنج بودن  گذاري براي كاركنان، تشويق كارمند توسط مدير، مشورت با كاركنان، نكته هدف

 ؛كارگيري نتايج ارزشيابي در بهبود عملكرد كاركنان همدير و ب
مت و ميزان حقوق و خد ةعوامل دموگرافيك: شامل (سن، جنس، سواد، تأهل، سابق .5
 .مزايا

اي، محتوايي،  عوامل زمينه دار نتايج تحليل رگرسيوني اين تحقيق بيانگر نقش معني
انگيزش كاركنان بود. در اين  ةاي، خصوصيات مدير در تبيين واريانس متغير وابست مقايسه

كار و سطح سواد  ة، جنس، سابق داري بين متغيرهاي فردي تحقيق رابطه و نقش معني
 دست نيامد.   هب

ثر بر آن ؤتعيين ميزان رضايت شغلي و عوامل م براي) 1382(   مياي كه رحي در مطالعه
در ميان پرستاران شاغل در مراكز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

ل ثر بر رضايت پرستاران به ترتيب شامل: عوامؤها نشان داد كه عوامل م انجام شد، يافته
اي كه  اقتصادي، امنيتي، مديريتي، اجتماعي، شرايط كاري و ارتباطي بوده است. در مطالعه

   ميت علئثر بر انگيزش شغلي اعضاء هيؤتعيين عوامل م براي) 1383آبادي ( بخشي علي
ت علمي، ئدرصد اعضاء هي 81دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان انجام داد، نتايج نشان داد كه 

ثر دانستند. در بين ؤدرصد آنها عوامل دروني را بر ايجاد انگيزش شغلي م 72 عوامل بيروني و
ارتباط  ةترتيب عامل حقوق و دستمزد، امنيت شغلي، شرايط محيط كار، نحو عوامل بيروني به

بين عوامل دروني به ترتيب  با ديگران، سرپرستي و نظارت و خط مشي حاكم بر كار و در
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 ثير را داشتند.أشغلي بيشترين ت ةي از افراد، پيشرفت و توسعماهيت كار، شناخت و قدردان

) نشان داد كه بين رضايت شغلي و نارضايتي شغلي با عوامل 1383نوربخش ( ةنتايج مطالع
ثير أهاي اين تحقيق نشان داد كه ت دار وجود دارد. يافته معني ةانگيزشي و بهداشتي رابط

تحصيلي و سن با رضايت شغلي  ةحصيلي، رشتعوامل انگيزش، بهداشتي و جنسيت، سنوات ت
 دار بوده است.  معني

ثر بر جذب و ؤشناسايي عوامل م« ) با عنوان1388رهنورد و همكاران ( ةدر مطالع
كل آموزش فني و  ةخدمات داوطلبانه در ادار ةداوطلب ارائ  ميهاي مرد نگهداري گروه

ذب و ماندگاري داوطلبين هالل احمر ثيرگذار بر جأترين عوامل و متغيرهاي ت مهم »اي حرفه
 شامل: 
در نشريات  ةهاي داوطلبانه در نشريات منتشرشد انتشار مطالب مربوط به فعاليت .1

 ؛ها و مدارس اقليت، مدارس، اماكن مذهبي، دانشكده
 ؛استفاده از مزاياي مختلف نظير تخفيف و ...براي هاي داوطلبي  كارت ةتهي .2
و پرسش و پاسخ با افرادي كه در مورد داوطلب برگزاري جلسات تبادل اطالعات  .3

  ؛شدن سواالتي دارند
هاي داوطلبانه در مجامع  وضع قوانين مربوط به حقوق داوطلبي و حمايت از فعاليت .4
 ؛گذاري قانون
منظور پشتيباني مالي داوطلبان با مسائلي همچون  هايي به وضع قوانين و دستورالعمل .5

 ؛....حمل و نقل، تخفيف و  ةكاهش هزين
منظور تشويق سايرين و ايجاد رقابت در افراد  ها، به معرفي داوطلبان فعال در رسانه .6
 ؛همكاريبراي 
ها و همچنين  ها و مهارت كسب اطالعات و توجه به نيازهاي كاري، استعدادها، توانايي .7

  ؛عالئق داوطلبان در اوقات فراغت
 ها. ملي، مذهبي و نمايشگاه هاي رساني در رويدادهاي ورزشي، جشن تبليغات و اطالع .8

 نام افراد انگيزشي نيازهاي عنوان به زير خويش از موارد ة) در مطالع1376سعادت (
 امنيت .4 كار؛ در استقالل .3 مديريتي؛ شايستگي كسب .2 فني؛ شايستگي كسب .1: برد مي

 دگي.زن سبك .8 كاري؛ هاي چالش .7 خدمت؛ احساس .6 كارآفريني؛ و خالقيت. 5 ثبات؛ و
اي موفقيت شغلي را به عوامل دروني (عوامل ذهني و عقالني  ) در مطالعه2007( 1بالوت

(عملكرد  هاي وي به شغل) و عوامل بيروني العمل مانند احساس فرد به خود شغل و عكس

                                                                                                                
1. Ballout 
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ده است. در اين مطالعه از محيط كربندي  فرد) تقسيم اي حرفهشغلي، تكامل و ارتقاء جايگاه 

شود. كالري و  سازماني تحت عنوان دو عامل مهم در موفقيت شغلي ياد مي شغلي و حمايت
هاي داوطلبانه را شامل  هاي فعاليت ترين انگيزه ) در مطالعات خويش مهم1998( 2همكاران

) پيشرفت 1990( 3اند. مك كامبز و مرزانو ارزش، شناخت، حرفه، پيشرفت و حمايت دانسته
دانند. پژوهش آنها نشان   ميمهارت و اراده يعني انگيزش  را تابعي از اثر مشترك دو ويژگي

 شود.   ميحضور مهارت و يا بالعكس به پيشرفت منجر ن داده است كه وجود اراده يا انگيزش بي
 ة) در بررسي عوامل انگيزشي كاركنان، عواملي چون حمايت مثبت، رابط1996( 4رانتز

) در گزارش 2004( 5رده است. آمابيلفردي را مهم ذكر ك ةبين فردي و افزايش انگيز
گيري، شايستگي و مشاركت در كارها و حس كنجكاوي را از  پژوهشي خود توانايي تصميم

صورت اجبار از عوامل انگيزش  عوامل انگيزش دروني و جو رقابت و انجام ارزشيابي و كار را به
 بيروني اعالم كرده است. 

بر اين باور است  »اني مديريت منابع انسانيمب« ) در كتاب خويش با عنوان1987(6دسلر
 ضرورت به بايد ها  سازمان در رفتار انگيزشي هاي پايه ةبار در جامع نظر هرگونه پيش ازكه 
 متغير گروه چهار بندي طبقه نظام يك. شد متمركز ،دارند ثيرأت انگيزش بر كه متغير چند

 :است يافته سودمند را عمده
 ؛فردي هاي ويژگي .1
 ؛شغلي خصوصيات .2
  ؛كار محيط خصوصيات .3
 بيروني. محيط هاي ويژگي .4

 به خود با فرد كه هايي نگرش ويژه هب فرد نگرش مانند معيني هاي ويژگي كه است روشن
 است. ثرؤم وي انگيزش در ؛است آورده كاري موقعيت
 گيرد؛ قرار تعديل مورد تواند انگيزش مي در بخشيدن ثيرأت براي كه متغيرها دوم ةدست

 در ؛دهد مي انجام شغل در شخص كه آنچه و شغل ماهيت يعني است؛ شغلي هاي يويژگ
 .  است موثر او انگيزش

                                                                                                                
1. Clary et al ;1998 
2. Mc Cambs & Merzano 
3. Rantz 
4. Amiable 
5. Desler 
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 شناسي  روش
آوري اطالعات از نوع پيمايشي  جمعاز نظر  اين مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقيق كاربردي،

آوري  و به لحاظ عدم امكان كنترل متغيرهاي تحقيق از نوع غير آزمايشي است. جمع
گيري  اي و ميداني انجام شده است. ابزار اندازه كتابخانه ـ اسنادي ةاطالعات بر اساس مطالع

آماري تحقيق حاضر مربيان آموزشي فعال آموزش فني و  ةاين تحقيق پرسشنامه و جامع
اي استان ايالم  بر اساس آمار موجود در آموزش فني و حرفه كه هستنداي استان ايالم  حرفه
ساخته و روش  ها در اين تحقيق پرسشنامه محقق . ابزار اصلي گردآوري دادهاستنفر  111
منظور تعيين روايي پرسشنامه، از روش پانل  شمار بوده است. به صورت تمام گيري به نمونه

هاي  هاي آموزشي دانشگاه شناسي، ترويج و مديريت گروه متخصصان متشكل از اساتيد روان
مذكور،  ةواحد ايالم و نيز دانشگاه ايالم استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسشنام   ميزاد اسالآ

اي استان كرمانشاه آزمون  كل آموزش فني و حرفه ةنفر از مربيان آموزشي ادار 20از 
براي   SPSSافزار ها ضريب آفاي كرونباخ توسط نرم مقدماتي گرفته شد. پس از استخراج داده

روايي و پايايي  ،دست آمد. بر اين اساس به 79/0ي مختلف پرسشنامه بيشتر از ها بخش
هاي  و آمارهSPSS افزار آماري  هاي تحقيق با استفاده از نرم پرسشنامه تأييد شد. داده

(ضرايب همبستگي و رگرسيون گام به  هاي مركزي و پراكندگي) و تحليلي توصيفي (شاخص
عوامل شخصيتي، عوامل  ند از:ا يرهاي مستقل تحقيق عبارتگام) تجزيه و تحليل شدند. متغ

اي.  عوامل فردي و عوامل مقايسه اي، عوامل زمينه محيطي، عوامل شغلي، عوامل مديريتي،
. در اين استاي استان ايالم  كل آموزش فني و حرفه ةمتغير وابسته نيز انگيزش مربيان ادار

 5ال بسته در قالب طيف ؤس 59ان از انگيزش مربي ةتحقيق براي سنجش متغير وابست
 اي ليكرت استفاده شد. گزينه

 ها  يافته
 ها )توصيف داده1

(با بيشترين فراواني) مورد مطالعه متعلق به  آماري ة% جامع4/50ها نشان داد كه  بررسي
 24-31سال بوده و كمترين فراواني سني نيز متعلق به گروه سني زير  32-39گروه سني 

 درباشد.    ميسال  78/35. ميانگين سني مربيان آموزشي مورد مطالعه تاس%) 19( سال
موردمطالعه را  ةتوان گفت كه اكثريت افراد جامع  ميشده،  باتوجه به ميانگين محاسبه ،مجموع

مربيان  ةجامع نفر) 62(با بيشترين فراواني)( درصد 9/55. دهند  ميجوان تشكيل  افراد
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اند.  نفر) زن بوده 44( %6/39استان ايالم مرد و  اي و حرفهكل آموزش فني  ةادارآموزشي 

% از 7/47. اند هل بودهأ% از آنان نيز مت2/80آماري مورد مطالعه مجرد و  ة% از كل جامع3/15
%) 8/1ديپلم و ( مربيان آموزشي مورد مطالعه با بيشترين فراواني، داراي مدرك تحصيلي فوق

% مربيان آموزشي با 2/43اند.  حصيالتي در حد متوسطه بودهآنان با كمترين فراواني، داراي ت
% 9/0كه  د. در حاليهستنعلوم فني و مهندسي  ةبيشترين فراواني داراي تحصيالتي در حوز

از نظرگاه مربيان اند.  علوم پايه داراي تحصيالت بوده ةاز آنان با كمترين فراواني در حوز
ستان، تأثيرگذارترين متغيرهاي انگيزشي كه از اي ا كل آموزش فني و حرفه ةآموزشي ادار

و  73/3اي  كسب شهرت با ميانگين رتبه ةاند شامل شامل انگيز باالترين اولويت برخوردار بوده
، 73/0 و انحراف استاندارد 3/4اي  پذيري با ميانگين رتبه مسئوليت ،07/0انحراف استاندارد

 كوشي با ميانگين و سخت 72/0استاندارد  و انحراف 2/4 اي خود اثربخشي با ميانگين رتبه
اثرگذارترين متغيرهاي  باشد. از ديدگاه همين افراد كم  مي 76/0و انحراف استاندارد   22/4

اند از توجه زياد سرپرستان به شرايط فيزيكي  انگيزشي در نزد آنان به ترتيب عبارت بوده
نوع سرپرستي با ميانگين  ،43/4ارد و انحراف استاند 37/4اي  كاري مربيان با ميانگين رتبه

، احساس مشاركت و تعلق در انجام امور با ميانگين 05/4و انحراف استاندارد  43/4اي  رتبه
و انحراف  78/3اي  و مزاياي شغلي با ميانگين رتبه 9/3و انحراف استاندارد  47/4 اي رتبه

 ,45/1استاندارد 

 ها )تحليل داده2
متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق يعني انگيزش مربيان بين  ةمنظور بررسي رابط به

اي استان ايالم، از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن  كل آموزش فني و حرفه ةادار
طور كه نتايج همبستگي نشان  همان 1د. بر اساس اطالعات مندرج در جدول شاستفاده 

عوامل محيطي، عوامل شغلي، اي، عوامل مديريتي،  دهد بين متغيرهاي عوامل زمينه مي
اي  كل آموزش فني و حرفه ةاي و متغير انگيزش مربيان ادار عوامل شخصيتي، عوامل مقايسه

 داري در سطح يك درصد وجود دارد. معني ةاستان ايالم رابط
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 )=111n( همبستگي متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته انگيزش مربيان )1( جدول

داري سطح معنينضريب همبستگي پيرسو عوامل
 304/0 102/0 سن

 878/0 -015/0 سطح تحصيالت
 874/0 016/0اي همكاري با آموزش فني و حرفه ةسابق

 000/0 853/0** اي عوامل زمينه
 000/0 811/0** عوامل مديريتي
 000/0 907/0** عوامل محيطي
 000/0 923/0** عوامل شغلي

 000/0 639/0** عوامل شخصيتي
 000/0 861/0** اي ايسهعوامل مق

 داري در سطح يك درصد **: معني
 

 ANOVAآزمون معناداري  )2(جدول 

F Sigميانگين مربعاتآزادي ةدرجمجموع مربعات منبع تغييرات
 245/2265 4 982/9060گروهي تغييرات بين

416/124/0  116/1600 732/9280653گروهي تغييرات درون
  714/10186762 جمع كل

 آزمون رگرسيون گام به گام
اي استان ايالم، از طريق تحليل  كل آموزش فني و حرفه ةثر بر انگيزش مربيان ادارؤعوامل م

). مزيت روش تحليل رگرسيون اين است 3و 4(جدول  رگرسيون مورد بررسي قرار گرفتند
ارند را مشخص گذ  ميثير أصورت مستقيم بر متغيرهاي وابسته ت عواملي كه به ةكه مجموع

بر اساس  كند. تحليل رگرسيون در تحقيق حاضر از طريق گام به گام انجام شده است.  مي
شرايط مناسب براي  حقوق و مزاياي كافي،انگيزش شامل  ةهرزبرگ متغيرهاي وابست ةنظري

كاركردن، امنيت شغلي، نوع سرپرستي، انضباط و نظم جدي و محترمانه در محيط كار، توجه 
  .استامكان ارتقاء و پيشرفت شغلي و ماهيت شغل  اني در انجام كار،و قدرد
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 تحليل رگرسون گام به گام )3(جدول 

 R R مدل رگرسيون
Square

Adjusted R 
Square 

كل آموزش  ةمتغير وابسته: انگيزش مربيان ادار
 اي استان فني و حرفه

997/0995/0 994/0 

 

 ون چندگانهيرسنتايج مدل نهايي تحليل رگ )4( جدول
متغيرهاي 

β Std.Error بين پيش
ضرايب 

 (Beta)شده استاندارد
t   محاسبه

 Sig شده

631/0 482/0  018/0038/0 ضريب ثابت
X1 000/0 415/24 322/0 329/0013/0 شغلي
X2 000/0 006/23 326/0 220/0010/0 محيطي
X3 000/0 673/22 207/0 233/0010/0 شخصيتي
X4 000/0 975/7 136/0 076/0010/0 اي مقايسه
X5 000/0 052/9 110/0 087/0010/0 مديريتي
X6 000/0 242/9 063/0 048/0011/0 اي زمينه

 گيري بحث و نتيجه
بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق يعني انگيزش مربيان  ةمنظور بررسي رابط به

م، از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن اي استان ايال كل آموزش فني و حرفه ةادار
بين متغيرهاي سن،  نتايج آزمون ضرايب همبستگي اسپيرمن نشان داد كهد. شاستفاده 

كل  ةاي با متغير انگيزش مربيان ادار همكاري با آموزش فني و حرفه ةسطح تحصيالت، سابق
متغيرهاي عوامل  بين داري وجود ندارد. معني ةاي استان ايالم رابط آموزش فني و حرفه

كل  ةشخصيت و شغلي با متغير انگيزش مربيان ادار محيطي، مديريتي، اي، اي، مقايسه زمينه
نتايج تحليل رگرسيون نشان  داري وجود دارد. معني ةاي استان ايالم رابط آموزش فني و حرفه

ن . اين نشااست 994/0،  (Adjusted R Square)شده  داد كه مقدار ضريب تعيين تعديل
شود.   ميدرصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين  4/99دهد كه   مي

اي  كل آموزش فني و حرفه ةنشان داد كه بين مربيان زن و مرد ادار  T-testنتايج آزمون 
نشان   F-testدار وجود ندارد. نتايج آزمون  استان ايالم بر حسب انگيزش آنها تفاوت معني
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اي استان ايالم  كل آموزش فني و حرفه ةتحصيلي ادار ةهل و رشتأمربيان از نظر ت داد كه بين

، سعادت  )1384نتايج تحقيقات يادآور (دار وجود ندارد.  و متغير انگيزش تفاوت معني
اي و  ، هزاوه )1382 (   مي، رحي )1383 )، نوربخش (1388 )، رهنورد و همكاران (1376(

)، ثمري و 1384زاده ( )، رسول1990 )، مك كامبز و مرزانو (1996( )، رانتز 1384همكاران ( 
)، موسوي ده موردي 1389 )، معمارياني و همكاران (2007 )، بالوت (1387 زاده ( رسول

) و عابدي و 1381)، سيد جوادين (1386 نژاد ( )، معيني1389)، اسكندري شهركي ( 1377(
 ييد قرار داده است.أرا مورد ت) نتايج حاصل از اين تحقيق 1381 عريضي (

منظور بهبود وضعيت انگيزشي  توان پيشنهادات زير را به آمده مي دست هباتوجه به نتايج ب
 .ارائه داداي استان ايالم  كل آموزش فني و حرفه ةمربيان آموزشي ادار

كل  ةترين عوامل انگيزش مربيان آموزشي ادار نتايج تحقيق نشان داد كه يكي از مهم �
اي  كل آموزش فني و حرفه ةهاي ادار اي استان ايالم تشريح برنامه زش فني و حرفهآمو
ها به نحو شايسته و درخور  ملي مهارت معرفي و تشريح برنامه ةخصوص در ايام هفت به

هاي در حال ساخت صدا و سيماي  د كه بخشي از برنامهشو ميپيشنهاد بنابراين، باشد.   مي
مضاعف در  ةاي اختصاص يابد تا انگيز كل آموزش فني و حرفه ةي ادارها مركز ايالم به فعاليت

 د.شونزد آنها ابتدا ايجاد و سپس تقويت 
روابط ميان متغيرهاي تحقيق نشان داد كه  ةنتايج تحليل همبستگي و مطالع �
شان  هاي آنان در انجام فعاليت ةداري با انگيز معني ةهاي شخصي مربيان آموزشي رابط ويژگي
تواند ضامن بقاء و تداوم   ميمتغيرهاي فردي ن فقطدهد كه   مي، اين مهم نشان ندارد

د كه حس نوگرايي و فعاليت در اين افراد شو   ميتوصيه  بنابراين، .هاي اين افراد باشد فعاليت
نظرات هرزبرگ ايجاد شود تا روز  از طريق اعمال مديريت كارا و اثربخش و مشتق از نقطه

 فعاليت باشيم. ةندگي اين عزيزان در صحنروز شاهد بال هب
گام به گام نشان داد كه بيشترين سهم را  ةگانه به شيو نتايج تحليل رگرسيون چند �

ها) دارد. اين خود  انگيزاننده ( مستقل) متغيرهاي شغلي ( بيني كننده در ميان متغيرهاي پيش
كل آموزش فني و  ةبيانگر آن است كه حس فعاليت و همكاري يك مربي آموزشي ادار

مربي  بنابراين،(مالي، حقوق و مزايا و..) بستگي ندارد.  اي فقط به متغيرهاي بهداشتي حرفه
تعلق  ةدميدن روحي پس،اي فراتر از نياز مادي، نياز دارد.  كل آموزش فني و حرفه ةادار

برگرفته  يابي و نظاير آن فقط از طريق برقراري ارتباط اثربخش و اجتماعي، احترام، خويشتن
پذير است كه اين مهم نقش مديريت را بيش از پيش نمايان  از پارامترهاي انساني امكان

 سازد.  مي



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

381 
مدت،  كوتاه  ميهاي عل يكي ديگر از پيشنهادات اين تحقيق ترتيب دادن گردش �
باشد كه براي تداوم موفقت هاي مربيان و ارتقاء   ميزيارتي و .... براي آنان  -هاي علمي گردش

 هاي آنها الزم و ضروري است. و كيفي فعاليت   ميك
ترين راهكارهايي است كه  در سطح استان يكي از مهم   ميهاي عل برگزاري همايش �

آخرين تحوالت  ةانديشي در زمين تواند به تقويت قواي انگيزشي مربيان و تبادل افكار و هم  مي
 هاي آموزشي كمك شايان توجه نمايد. فعاليت ةدر زمين
اي گاليه  الزحمه هاي حق ياري از مربيان آموزشي از عدم تناسب در پرداختبس �

عواملي نظير امتياز،  ةالزحمه بر پاي گونه حق شود كه پرداخت هر  ميتوصيه  بنابراين،داشتند. 
 همكاري، مدرك تحصيلي، موقعيت شغلي و ... صورت گيرد. ةسابق

 منابع
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 ي مهارتي ها آموزش كاربرد مديريت كيفيت فراگير در
 كيد بر نقش مربيان آموزشيأبا ت

 1محمد معتمدي
 2سيد عليرضا اسالمي
 3ابوالفضل حق پرست
 4سكينه كهنسال واجارگاه

 چكيده
ي اجتماعي دارند، همواره شاهد تحوالت ها لحاظ ماهيت پويا و گرايش به تازگي و تنوعي كه نظاماز 

سسات ؤو م ها ي مديريت و الگوهاي رفتاري در سازمانها اقتصادي شگرفي در روش اجتماعي و
صورت رو به تزايدي در  اين الگو به. اي از اين تحوالت است نمونه، مديريت كيفيت فراگير. هستيم
، آنچه امروزه مهم است كيفيت. گيرد ميآموزشي مورد استفاده قرار  ي صنعتي، خدماتي وها سازمان
كنندگان است و نظام سازماني سنتي توان هدايت و حركت  متنوع مصرف ةپاسخگويي به ذائقتنوع و 

تيلور   ميدهي مديريت عل گيري از الگوي سازمان ي موجود با بهرهها سازمان. در اين راستا را ندارد
فيت چگونه اصول مديريت كي. ي منعطف روي آورندها توانند به تغييرات سازماني و فناوري ميديگر ن

صورت بهتري براي دنياي  سسات آموزشي و كارآموزي كمك كنند تا افراد را بهؤتوانند به م ميفراگير 
ي ها فرآيند، توان در مراكز آموزشي ميچگونه ، متحول تربيت كنند؟ نظر به تحوالت اقتصاد جهاني

ي بيشتر ها فرصتبه صورتي كه متقاضيان آموزش با  تعريف و سازماندهي كرد، آموزشي را بازشناسي،
. گام بردارند گيري خالق و تعهد به اهداف نظام آموزشي و دروس مشاركت در تصميم، براي استقالل

منابع انساني جوامع در اين  ةاي با كيفيت در توسع با توجه به نقش آموزش فني و حرفهبنابراين، 
چگونگي كاربرد اصول آن در  شود و سپس ميابتدا ابعاد مديريت كيفيت فراگير مختصراً بيان ، مقاله

 . گيرد ميسسات آموزشي و كارآموزي مورد بحث قرار ؤم
 

 . كارآموز سسات آموزشي،ؤاي، مديريت كيفيت فراگير، م آموزش فني و حرفه: يكليد واژگان

                                                                                                                
 اي خراسان جنوبي، . كارشناس ارشد آموزش و پژوهش ادارة كل آموزش فني و حرفه1

 Email: motamedimfa9@yahoo.com  
 . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي.2
 روستايي. ة. دانشجوي كارشناسي ارشد توسع3
 .. كارشناس ارشد آموزش كشاورزي و مربي مركز خواهران بيرجند4
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 مقدمه
هاي شگرف در علوم و  روند مستمر تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي، پيشرفت

. دهد و مسائلي هستند كه نيازهاي آموزشي نيروي انساني را افزايش مي ها پديده ،فنون
امروزه رشد نيروي انساني از طريق آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه و تأكيد قرار 

در . آيد شمار مي هاي مديريت نوين، تحولي چشمگير به تأكيدي كه در كوشش. است  گرفته
هاي آموزشي، راه  است كه با تدوين مستمر برنامه مدير آن ةترين وظيف اين راستا مهم

ترين فرآيند موجود براي  آموزش، كاراترين ابزار و قوي. دگرگون شدن و بهبود را هموار نمايد
. استدن آنان براي انجام وظايف كر تقويت و آماده ،انتقال دانش و مهارت به نيروي انساني

، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهي از يافته براي بقاء امروزه اغلب كشورهاي توسعه
ند و كن درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربيت نيروي انساني مي

 . )1390.(اسالمي، ع دهند وري را افزايش مي ، ميزان بهرهافرادهاي ضروري به  با تعليم مهارت
آموزي و  ا عصر صفويه كه حرفهاي از قرون اوليه ت ي فني و حرفهها در ايران نيز آموزش

گونه هنرها در مراكز و  گرفت و اين ميآموزش هنرها و صنايع به طريق استاد شاگردي صورت 
ي ها ي گوناگون آموزش در بخشها و روش ها جايي نداشت تا كنون كه شيوه ها خانه مكتب

 ،گردد ميرا مختلف و براي طيف متنوعي از مخاطبان بر اساس سطح دانش و مهارت آنها  اج
عنوان  ههاي مهارتي ب تا آنجا كه در حال حاضر آموزش. ده استشدچار تحوالت متعددي 

من، متخصص و ؤهاي انساني و تربيت نيروي انساني م بنياني براي توانمندسازي سرمايه
ي مختلف ها بهينه از بخش ةكارآفرين متناسب با استعدادهاي افراد و نياز بازار كار با استفاد

. (پرند،ك در منطقه و جهان است  ميي راهبردي براي سرآمدي ايران اسالها از الويت يكي
1389( .  

همراهي با اين تغيير، تغييراتي چه از نظر براي ي مهارتي در ايران نيز ها آموزش
ساختاري و چه از باب كاركردي يافته است كه اين تغييرات با تصويب نظام جامع مهارت و 

ي جديدي در ها و نقش ها اي كاركرد د و سازمان آموزش فني و حرفهفناوري قانوني ش
  ميخدمات نقش مه ةدر ايفاي نقش جديد كيفيت ارائ. سيستم آموزشي كشور خواهد داشت

 . اي در ايران خواهد داشت روي سازمان آموزش فني و حرفه در آينده پيش
اي  اراده كيفيت،. است انهآگاه تالشي ةهمواره نتيج بلكه ،نيست اتفاق يك هرگز كيفيت

 جامع، كيفيت مديريت. تاريخ) بدون (روسكين، است برتر محصول يك توليد جهت در
 ةاستفاد و ها روش كيفيت، مداوم براي ارتقاي استاندارد ايجاد آن هدف كه فرايندي است
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ساير  سپس، و شد آغاز صنعت بخش در حركت ابتدا اين .است محدود امكانات از بهينه
 و مشتريان رضايت سبك يند،آفر اين ترين هدف مهم. گرفت بر در نيز را جامعه يها بخش

 . بدون تاريخ). ف (قربان درودي نژاد، است بوده خدمات و توليدات بهبود مستمر
و  ها ، تاكنون فقط در كارخانهها زمينه ةرغم عموميت داشتن در كلي به  TQMةمقول

در  TQMچند، اطالعات زيادي در مورد اجـــرايهر. برخي از مشاغل خدماتي رواج دارد
در دسترس نيست، ليكن باتوجه به  ... از قبيل آموزش، تحقيقات، مشاوره و ها بعضي از زمينه

گيري  توان با بهره ميدر لزوم دستيابي به كيفيت برتر  TQM جامعيت مفاهيم و اهداف نهايي
ثيرگذار در أي تها و تلفيق آن با شاخص ها كار گرفته شده در ساير زمينه از الگوهاي كيفي به

در اين مقاله بنابراين، . يند آموزش به نتايج قابل قبولي در اين زمينه دست يافتآبهبود فر
سازي اين مدل در مراكز  ضمن تعريف مديريت كيفيت جامع و مراحل اجراي آن، پياده

ورد بررسي قرار خواهد اي بيان و موانع اجراي مديريت كيفيت جامع م آموزش فني و حرفه
 . گرفت

 مديريت كيفيت جامع و اركان آن
ها  سازي فرهنگ كيفيت در يك كشور، مسئلة بسيار مهم و عامل نگراني غالب سازمان نهادينه

كنندگي كيفيت در تحقق اهداف كالن در عصر  و فرهيختگاني است كه به اهميت و تعيين
 از يكي )TQM( مديريت كيفيت جامع. اند دهويژه براي موفقيت در آينده پي بر حاضر و به

 مديريت علماي توسط ميالدي 90 و 80يها دهه در ويژه به كه است ييها نظريه ترين جديد
مديريت كيفيت جامع .  اند برده بهره آن از نيز جهاني هاي سازمان ترين موفق و دهش مطرح

اين . انسازم به ور مربوطفني است براي مشاركت تك تك كارمندان و مديران سازمان در ام
 موجود يها رويه و طرز تفكرها،  آرمان، دهد كه اهداف ميدر فرهنگ سازمان   ميفن تغيير مه

 و كارمند هر كه است اين بر مديريت نوع اين ةعمد كيدأت. گيرد مي بر در را سازمان آن در
 يها استهخو تا باشد سازمان محصوالت و خدمات كيفيت مداوم بهبود پاسخگوي مديري
 . )1386. ع ،بزرگزاد( مين شودأان تمشتري

يندها، آفر بهبود در سازمان يك اعضاي ةهم مشاركت بر مبتني جامع كيفيت مديريت
 كيفيت جامع مديريت و )1992 است (بموزسكي، كار محيط فرهنگ و خدمات محصوالت،

 زندگي يك روش انعنو به و شود مي هدايت ارشد توسط مديريت كه كار انجام در است روشي
 . يابد مي گسترش سازمان تمام در
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 (گاالگان، از اند عبارت شده ياد تعاريف جامع در كيفيت مديريت ةفلسف اصلي يها مشخصه

1992(: 
  كيفيت بهبود هاي راه مستمر جوي و جست �
  كاركنان  ميتما درگيري �
  مديريتي رهبري �
 شركتي فرهنگ �
  مداري مشتري �

يك سازمان  ةمديريت كيفيت فراگير روشي براي ادارتوان گفت  مي با توجه به تعاريف باال
اعضاي سازمان استوار است و هدف آن نيل به  ةاست كه اساس آن بر كيفيت و مشاركت هم

 . نفع است افراد ذي ةمين منافع همأموفقيت درازمدت از طريق جلب رضايت مشتري و ت
 كردنل ساده و قابل درك و فراهم مديريت جامع كيفيت با داشتن اركان فلسفي و اصو

 مهم ركن سه. در پيش روي مديران باشد ةها شايد تنها گزين يك بستر طبيعي براي تالش
 رأس در هم مستمر ارتقاي و فرايندگرايي محوري مشتري يعني كيفيت جامع مديريت ةفلسف
 . استاجرا  و درك قابل آن ةقاعد در هم و سازمان يك

 دادي برون و روند داد، بينيم كه در آن درون مين را فرايندي فرايندگرايي: سازما-
 بندي تقسيم. گيرد مي قرار فرايند، از مراحلي در افقي صورت هب افراد ةهم كه دارد وجود

 . هستند سهيم آن در همه دارد دادي برون فرايند اگر. ندارد وجود مراتبي سلسله و عمودي
 را فرايند ةنتيج كه آنها كنند و مي كار فرايند يرو كه افرادي  ميتما محوري: مشتري-

 در نگرشي چنين اگر. كنند كار بايد و هستند شريك و همكار واقع در ،كنند مي كسب
 صاحب مشتري و شود مي ايجاد اي ويژه جايگاه سازمان هاي مشتري براي د،شو حاكم سازمان

ا و وابسته فراينده سالمت و كار جريان سالمت ها سازمان گونه اين در .گردد مي احترام و حق
 . به مشتري و اظهار نظر اوست

 يندهاآفر عملكرد ارتقاي بر تمركز با: ها سيستم و ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها-
طور دائم در  هها ب يندها و سيستمآشود فر ميتالش كاركنان،  سازي توانمند و ها سيستم و

 . بهبود يابند ها جهت پاسخ به نيازها و انتظارات مشتري
 يها فرايند آن رسالت و دورنما وجودي سازمان ةمديران ارشد سازمان از تحليل فلسف 

 و نيازها به پاسخگويي و سازمان رسالت تحقق راستاي در و كنند مي تعيين را كليدي
را براي ارتقاي عملكرد  »ها يندآصاحبان فر«يعنيسازماني،  افراد ةهم  ها مشتري انتظارات

 يندهايآفر عملكرد ارتقاي با سازمان ةقاعد از نيز كاركنان. نمايد ميآماده و بسيج  ها ايندفر
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» پايين به باال« از حركت دو برآيند .شوند مي همراه و همگام سازمان ارشد مديران با كليدي

 . دار در سازمان خواهد بود موجب دگرگوني و تحول اساسي و جهت» باال به پايين« و از
شدن مديريت جامع كيفيت خواهد  دو از هم به نهادينه آن حمايت و حركت دو اين تداوم

 و ها روش جمله از  ءارتقا ابزار و ها روش به كه است اي فلسفه چنين اجراي و انتخاب. انجاميد
 . )1385الف،  (المعي، بخشد مي معني آماري ابزار

 مراحل اجرا و اهميت مديريت كيفيت جامع 
فراوان نسبت به كيفيت را مشخص  ةاست كه عالق مشهوري ةفلسف ) PDCA ( سيكل دمينگ

 نظارت و كنترل و)  Do( برنامه انجام و ) Plan ( ريزي برنامه ةمرحلچهار نموده است و شامل 
 ) Check  (اصالح به اقدام سپس و ) Act ( دمينگ خود نام به سيكل اين چه اگر. باشد مي 

ة چرخ نامبه و W.A.Shewhart توسط بار ليناو براي ولي است يافته شهرت
Shewhart بود داده ارائه ها ژاپني به 1950 ةده اوايل در را آن دمينگ و بود گرديده معرفي 

 گرديده اجرا آن در كه سازماني نام از دمينگ نام و كردند اجرا نام همين به را آن ها ژاپني و
انة خود توصيه گ چهارده نكات اجرايي ابزار عنوان به را PDCA ةچرخ دمينگ. است تر مشهور

يابي به بهبود مستمر در كيفيت  منظور دست يي پيوسته را بهها اين چرخه تالش. نمايد مي
 . )1386. ع ،بزرگزاد( نمايد ميمحصول توصيه 

) از سمينارهايي كه  مثل كاديالك و جانسون سسات بسياري در سراسر جهان (ؤكنون م تا
اين . اند ي روش بهبود دمينگ بر پا شده است نفع فراوان بردهها و نگرشدر مورد فلسفه 

 :)1374. (حاجي شريف،م ند ازا اصول عبارت
 ؛ايجاد اهداف ثابت و پابرجا براي بهبود كيفيت محصوالت و خدمات .1
 ؛نوين ةها با اين فلسف انطباق مديريت سازمان .2
 ؛كار ةر خاتمبازرسي انبوه محصوالت و خدمات د  ميقدي ةتغيير شيو .3
عدم تشويق و اعطاي پاداش صرفاً بر اساس قيمت محصوالت و خدمات در مقابل  .4

كل از طريق دريافت مواد اوليه از تعداد كمتري از  ةهزين كردنسعي در حداقل 
 . كنندگان عرضه
 ؛خدمات ةتوليد و ارائ، ريزي ي برنامهها بهبود و بازسازي مداوم تك تك فرآيند .5
 ؛جديد و آموزش نيروي انساني و كاربرد آمارجانشين كردن روش  .6
منظور تمركز سرپرستي بر ياري رساندن به  انطباق و جانشين كردن سرپرستان به .7

 ؛افراد براي انجام بهتر وظايفشان
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 ؛ي جديد و تشويق ارتباطات دو طرفهها از بين بردن ترس از برنامه .8
 ؛طريق كار گروهيشكستن سدي ارتباطي بين كاركنان و تشويق حل مشكالت از  .9

تبعيض نگذاشتن بين نيروي كار و پرهيز از تعيين اهداف چندگانه و متعدد براي   .10
  ؛مديريت اندركاران دست

 . شود ميدار كردن غرور كارگران  از بين بردن موانع و عواملي كه باعث خدشه  .11
 ؛ي بيشتر و همچنين خودپروريها تشويق همة كاركنان براي كسب آموزش  .12
 ؛جانبه در جهت ايجاد تحول در سازمان هفعاليت هم .13
 ؛مورد و غير واقعي حذف شعارها و اهداف بي .14

  يك  پرورش و  و آموزش  و توليد، بهداشت  صنعت  مثل  هايي در زمينه  بهبود كيفيت  امروزه
افزون تعداد مديران ارشد آشنا به مديريت كيفيت  رشد روزو  شود مي  محسوب  ضرورت

اين مديريت موج  اصول كه است واقعيت اين بيانگر، مختلف رهايكشو در )TQM( جامع
 . خواهد بود  ها آيندة تحول سازمان

 در آموزش TQMكارگيري  هاي به فرايند و روش
مورد استفاده قرار داد،  آموزشي ةيك دوردر  TQM توان در فرايند اجرايي ميمواردي را كه 

 اند: دمينگ الهام گرفته شده اين نكات از اصول پيشنهادي. به شرح زير است
 . يند آموزش و يادگيري مشاركت داده شوندآعنوان همكار در فر به كارآموزان -
در حصول اهداف و مقاصد مورد نظر  آموزشي ةدوربايد در شروع هر  كارآموزانو  مربي  -

 ي يك آموزش خوب و انتظارات مورد نظر ازها به مباحثه و تبادل نظر پرداخته و ويژگي
 . فرايند يك يادگيري مطلوب را بررسي كنند

دهد كه شخص در سيستم  ميمارك نشان . جي. دبليو و باگت. جان. تحقيقات هريس
نيز چنين است، اما در اين سير صعودي  كارآموزفرايند آموزش . يابد ميكند و ارتقا  ميرشد 

و تخصصي نشان اي براي يادگيري موضوعات ويژه  رسد كه ديگر عالقه مياي  به نقطه
ريزي در جلب مشاركت  مدرس يعني برنامه ةترين نقش و وظيف اينجاست كه مهم. دهد مين

مند به  در واقع، افراد ذاتاً عالقه. شود ميدر تداوم انگيزه براي يادگيري مشخص  كارآموز
يكي از  بنابراين،. كنند دانستن آنها الزم است مييادگيري مطالبي هستند كه احساس 

 ةي واقعي و مطالعها مطالب با گزينه ةتواند در تلفيق ارائ مياي جلب مشاركت افراد ه روش
 . باشد ها موردي روي اين گزينه
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ايجاد بستر و فضاي  سسات كارآموزي آزادؤم ةآنچه مسلم است اين است كه اولين وظيف

 . كوفايي استعدادهاي فرد استشمناسب براي رشد شخصيت و 
 ند از:ا در مراكز آموزشي عبارت TQM صور در استقراري متها ترين جنبه مهم

 . آگاهي و فهم كيفيت .1
 . مديريت رضايت يادگيرنده (مشتري) .2
 . دهي شده فرهنگ آموزش و تغييرات سازمان .3
 . (به عنوان مشتري) كارآموزمديريت حمايت از  .4
 . مشكالت استخدام و توانمندسازي .5
 . يندآكنترل فر .6
 . مديريت فرايند تجارت .7
 . ريزي كيفيت راهبردي مهبرنا .8
 . ي اطمينان از كيفيت و بازرسيها سيستم .9

 . گيري ميزان عملكرد اندازه .10
سازي كيفيت در آموزش  توان مقدمات فرهنگ مي ها با محور قراردادن اين جنبه ،واقع در

و  ربيان، مسسات آموزشيؤم ةدر اين راستا، همكاري و مشاركت گسترد. را تثبيت كرد
ي اجراي ها بسيار حائز اهميت است، زيرا تجربه TQM درك و عمل به فرازهايدر  كارآموزان

TQM طراحي ها كارگاههاي كيفي اغلب به شرايط  در آموزش خيلي گسترده نيست و تالش ،
البته، در راه . محدود است پايان دوره و ارزيابي  محتواي آموزشي ةآموزش، توسع ةبرنام
اول، آنكه بعضي كاركنان مراكز . نگراني وجود دارد ندسازي اين نظام در آموزش چ پياده

خالقيت، توانايي و به  ،استقرار اين نظام كيفي آموزشي از اين وحشت دارند كه ممكن است با
مشي و  نوعي نياز به خدمات آنها به شدت محدود شود، ليكن در صورت تفهيم كامل خط

شود، بلكه آزادي عمل  ميكيد أن سيستم تنياز و نقش كاركنان در اي آرمان كيفيت نه تنها بر
ديگر، لزوم تعامل و تعاون ميان  ةنكت. دشو ميرش تضمين فردي نيز در اين نگ ةو توسع

و تشكيالت اقتصادي، بخش اجرايي و صنعت است كه در آينده از محصول سسات آموزشي ؤم
براي  TQM يك سياست موفق در تنظيم و طراحي نظام. آموزش استفاده خواهند نمود
ي آموزش در ها بلكه بايد به ايجاد زمينه ،متكي باشد كارآموزانآموزش نبايد صرفاً به آموزش 

 بايد با سسات آموزشيؤمي ها گيري و برنامه از اين رو، جهت .رفع نيازهاي جامعه منتهي شود
 شايد بتوان برخي داليلي را كه باعث شده است فرهنگ. محوريت اين موضوع تنظيم شوند

TQM :در آموزش چندان گسترش نيابد به شرح زير خالصه كرد 
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 . پذيرش فردي در خصوص اينكه هدف كيفيت در آموزش وجود ندارد .1
 . بسياري از مراكز آموزشي، برنامه و سياست مشخصي در تمركز بر كيفيت ندارند .2
مديران مراكز آموزشي فاقد درك جديدي از كيفيت و احساس وظيفه براي نائل  .3

 . ن هستندشدن به آ
كنترل كيفيت صنعتي ميان مراكز توليدي موفق و  ةبازديد، همكاري و انتقال تجرب .4

 . ضعيف است كارآموزان
 كند: ميسازي در آموزش كمك  مديريت كيفيت فراگير در دو بعد اساسي به شاخص

 سازي تعيين منابع شاخص  الف:
وبرداري به كارگزاران آموزشي كمك مكانيزم الگ ةدر اين بعد، مديريت كيفيت فراگير با ارائ

 :الگوبرداري عبارت است از. سازي را شناسايي و از آن كمك بگيرند كند تا منابع شاخص مي
يادگرفتن از افرادي كه فرايندها را  ةفرايند انبساط آنچه براي سازمان اهميت دارد، به اضاف

كند تا از  ميموزشي كمك نظام مديريت كيفيت فراگير به سازمان آ. دهند ميبهتر انجام 
 سازي استفاده كند: منابع زير به عنوان الگوي شاخص

 ؛بازنگري مدارك و اسناد موجود در سازمان -
 ؛استفاده از استانداردهاي جسماني آموزش از طريق اينترنت -
 ؛هاي مشابه داخلي و خارجي سازمان -
 ؛كتب و مقاالت -
 ؛نظر تجارب افراد بازنشسته و صاحب -
 ؛سازمان ةوند گذشتر -
 .مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي -

 سازي ب: فرايند عملياتي كردن شاخص
آوري اطالعات و تعيين مراجع و منابع، نظام مديريت كيفيت به  در اين بخش با جمع

 . گيرد ميصورت عملياتي صورت  سازي به كمك شاخص
است شرح ذيل  هب بهبود مستمر در فرآيند آموزشيبراي شدة دمينگ  ي اصالحها ايده

 :)1386. ع ،بزرگزاد(
 .كنيد ايجاد فراگيران خدمات رشد منظور به پايداري هدف »هدف ثابتي ايجاد كنيد«
 و ها فرآيند تمام كه طوري به يابند پرورش باال كيفيت با فراگيران كه است اين هدف

 . بخشند بهبود را ها موقعيت
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 ، ايد به چالش كشيده شودب آموزشي مديريت يعني »جديد باشيد ةق با فلسفقابل انطبا« 

 . ي خود را بشناسد و سبك رهبري خود را تغيير دهدها بايد مسئوليت
 سيستم از كنيد سعي »شود ميگاه باعث بهبود كيفيت ن بازرسي محصوالت هيچ«

 فقط اينكه از. كنيد رهيزپ نمره اساس بر سنجش مضر ثيراتأت و نمره اساس بر صرفاً آموزشي
 ... و ورودي يها آزمون شبيه چيزهايي. كنيد دوري باشد فيت كار فراگيرانكي معيار امتحان

 . كنيد حذف را
براي  »تر پرهيز كنيد از سپردن قسمتي از كارتان به ديگران تنها به خاطر قيمت ارزان«

در آموزش نيز نبايد با  راين،بناب.  ندارد  ميدمينگ قيمت بدون در نظر گرفتن كيفيت مفهو
پردازد و از  ميبرخي خدمات درسي  ةصورت پيمانكاري به ارائ سسات آموزشي كه بهؤم

اين نكته هم براي . بايست از آنان پرهيز نمود ميكرد و  كيفيت بااليي برخوردار نيستند كار
 توجه قابل رانسسات آموزشي و هم براي اولياء فراگيؤهم براي مديران م ، مسئوالن آموزشي

 . است
تمر و براي هميشه سيستم بهبود وضعيت فراگيران و خدمات مس طور به »بهبود مستمر«

 . آموزشي را بهبود بخشيده و كيفيت را افزايش دهيد
 با بايد .است ارزش با ،شود مي كار نيروي آموزش صرف كه اي هزينه »آموزش كاركنان«
 يها شيوه و اصول آموزش، مدرسين براي خدمت ضمن آموزش هاي كالس صحيح ريزي برنامه

ي خانواده براي اولياء و در نهايت مؤسسات ها جديد مديريت آموزش براي مديران و آموزش
 . هاي آموزش ايجاد كنيد آموزشي براي فراگيران و گروه

 روش بايد. است راهبري و هدايت بلكه ،نيست نظارت مديريت وظيفة »رهبري سازمان«
در جهت بهبود روند توليد كاال و  تشويق و سازمان راهبري از است عبارت كه ننوي مديريتي
توجه به كيفيت محصوالت «جانشين روش مديريتي سنتي شود كه عبارت بود از ، خدمات

در آموزش نيز طوري رهبري  بنابراين،» نهايي و عوامل ظاهري و ارزيابي انفرادي اشخاص
 . ي انجام بهتر كارها استفاده كنندكنيد كه مردم از ابزار آموزشي برا

 عامل كار در امنيت »تر كاركنند ثرتر و بهينهؤترس و تهديد را دور كنيد تا كاركنان م«
 تمايل ذاتاً و اصوالً ها انسان كه است باور اين بر »دمينگ«. است افراد ةانگيز تعيين در ثريؤم

 نه و كند تشويق آن انجام به را آنها كه محيطي در البته. دهند انجام درست را كارشان دارند
چه مدرسين و ، در آموزش نيز چه در سطح مديران بنابراين،. ر محيط ناسالم كاريد

 انجام را خودش كار درستي به بتواند كس هر تا ببريد بين از را ترس حس بايد فراگيران چه
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 و كنند نيتام احساس آموزشي مديران عالي سطح در كه كنيد ايجاد محيطي بايد. دهد

 . هاي آموزشي و پرورشي خود بپردازند طور آزادانه به فعاليت هب بتوانند دانشجويان و مدرسين
 تا باشند قادر بايد مختلف يها واحد در افراد »ي مختلف را بشكنيدها سد بين واحد«

 بين شده ايجاد ةفاصل بايد اداري سطح در نيز آموزش. كنند كار هم با گروهي صورت به
 ، رياست بين كاذب سد نيز مؤسسات آموزشي در و ببرد بين از را صفي و ستادي يها دواح

 . بشكنيد را اولياء و اساتيد و معاونين
 طريق از كردن كار بيشتر براي كاركنان روي فشار »از شعار دادن بيهوده پرهيز كنيد«

 و كافي كار رويني مينأت بدون وري بهره ارتقاي منظور به آنها تهديد و تهييج، تحريك
مديران با انجام اين كار از انجام وظايف  ،در واقع. جام كار بيهوده استان براي بهينه يها روش

 . شود ميجويانه  چنين شعارهايي بر عكس منجر به روابط مخاصمه. روند ميخود طفره 
 هاي روش از فراگيران براي »از تعيين استانداردهاي كاري با معيارهاي عددي بپرهيزيد«

و فرآيند ارزشيابي اساتيد را نيز  كنيدامتحاني استفاده  ارزشيابي جاي به مستمر ارزشيابي
 . تغيير دهيد

موانعي را كه موجب كاهش حس رضايت و خرسندي افراد از مهارت و تجربياتشان «
 گذاري ارزش و انفرادي ارزيابي يها نظام كه است اين مستلزم امر اين »حذف كنيد، شود مي

بايد برخي استانداردهاي ارزشيابي را براي . ز ميان برداريدا را فراگيران و اساتيد براي يعدد
 . مدرسين و فراگيران حذف كنيد

ي ادواري انجام ها ريزي هاي انفرادي كاركنان برنامه براي آموزش و افزايش سطح قابليت«
 يك كاركنان كادر چه هر، دهند مي انجام كار بهتر، بدانند بيشتر چقدر هر افراد »دهيد

ثرتر و بيشتر در بهبود كيفيت ؤم، و تحصيالت بهتري برخوردار باشند ها از آموزش سازمان
 . سهيم خواهند شد

 »ي گروهي براي تغيير روش ترغيب كنيدها افراد سازمان را در جهت همكاري«
دادن فرهنگ تغيير . ور براي هر كسي تعريف كنيد بهره ي خيلي قوي آموزشي و خودها برنامه

ترين وظايف  ويژه از مهم تك تك اعضاي سازمان و به ةسنتي به فرهنگ كيفيت جامع وظيف
 . رود ميمديريت سازمان به شمار 

 مدار مركز  مديريت كيفيت جامع  در مراكز آموزش مهارتي و مديريت فرآيند
بخشي  اثر  بودن  پايينها،  بودجه  روزافزون  نظيركاهش  داليلي ، بههاي مهارتي آموزشدر قلمرو 

  و مهارت  دانش  سطح سطح مهارت كارآموزان با نياز بازار كار، ةها،فاصل آموزش
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  هاي نظام  ةگسترد  يا بهسازي  بازسازي  ها براي و دولت  مردم  پافشاري و  آموختگان دانش

  در سطح  كه  اي فزاينده  اقدامات.  است  پيدا كرده  بيشتري  اهميت  كيفيت به  توجه و آموزشي
و   مديران  ابتكار عمل به  نهادن  ارج ، مراكز آموزشي  مديريت  كردن  از نظر خودگردان  جهاني
  توجه  بارز اين  هاي گيرد، از نشانه مي  صورت  تحصيلي  و سال  درسي  ساعات كردن طوالني

  كيفيت  (مديريت  ، مفاهيميآموزش مراكز در  مديريت  نظران شرايط، صاحب  اين در.  است
قلمداد  آموزشي  هاي نظام  بازسازي  براي  ميمه  ، ابزارهاي تعديل تغيير و  ) را با مختصري جامع

 . )1386. م (محمدحسيني، كنند مي
شكوفايي  ةگذاري نيروي انساني در زمين عنوان بارزترين نمود سرمايه هاي آموزشي به نظام

هر كشور  ةتوجهي از بودج ها سهم قابل امروز، اين نظام. در جامعه نقش اصلي را برعهده دارد
را به خود اختصاص داده و باتوجه به اهميت و نقش آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

هاي آموزشي اقدامات اساسي  و سياسي جامعه ضروري است در جهت بهبود كيفيت نظام
مديريت در اين . جلوگيري شودي انساني و مادي ها صورت بگيرد و از هدررفتن سرمايه

فيليپ كومبز اگر قرار است تحولي در  ةبنابه گفت. اي برخوردار است ها از اهميت ويژه نظام
 . آموزش صورت گيرد بايستي از مديريت آن شروع شود

داشته  و مهارت تواند نقش كليدي در انتقال دانش ميمدار  آموزش در يك ساختار نظام
تواند براساس نياز ملي و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مديريت  ميآموزش زماني . باشد

. گرا ايجاد شده باشد محور و كيفيت نوين استوار باشد كه نظام مديريتي با رويكرد مشتري
. دشو ميساختار و نظام مديريت آموزشي از اين لحاظ مورد توجه نظام مديريت كيفيت واقع 

پاسخگويي به  برايپژوهان  دكنندگان دانش و دانشعنوان پلي ميان تولي سسات آموزشي بهؤم
 . تغييرات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود نيازمند تحول جدي هستند

. تواند اين تحول را در آموزش ايجاد كند ميمديريت كيفيت فراگير روشي است كه 
ود مستمر است اي از بهب طور كه ساليس نيز معتقد است، مديريت كيفيت فراگير فلسفه همان

ها و  كه قادر است مجموعه اي از ابزارهاي عملي و فنون براي برآوردن نيازها، خواست
ها و  باتوجه به اينكه سازمان. آموزشي را فراهم سازد ةسسؤهر م ةانتظارات فعلي و آيند

مين نيروي انساني ديگر أسازي و ت آماده ةكنند واحدهاي آموزشي، عوامل اصلي و تعيين
مديريت  »ي توليدي و خدماتي در جامعه هستند، ضرورت مطالعه و پياده كردن اصولنهادها

باتوجه به اينكه در بين جوامع  .شود ميكيفيت فراگير در آموزش بيش از پيش احساس 
بنابراين، مهم است كه . كيفيت در مراكز آموزش، وجود ندارد ةبار مختلف، تصور واحدي در
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تواند راهنما و  ميچنين تعريفي . فهوم آموزش دست يابيمدر ابتدا به درك صحيحي از م

 . كنددهي مراكز آموزشي كمك  راهگشاي تنظيم نظام آموزشي در كشور باشد و به سازمان
ها و  اي است كه بزرگترها از طريق آن اعتقادات، ارزش اگر بپذيريم آموزش وسيله

توانيم به اين بينش برسيم كه  ميدهند، آنگاه  ميهاي خود را به نسل آينده انتقال  آرمان
. ها است يك فلسفه و يك درك از ارزش ةدهند نشان ،شود ميهرآنچه كه در آموزش انجام 

دوستانه بنا نهاده شده است  بسيار انسان ةاساس يك فلسف دمينگ معتقد است كه مديريت بر
همين اساس،  بر. گيرد كه معتقد است تمام افراد قابل آموزش هستند ميو با عقايدي شكل 

يك نظام تصور كرد كه در مسير بهبود مستمر دچار مشكالت  ةمثاب توان آموزش را به مي
بايد در مسير حل مشكل، كانون توجه را روي عناصر اساسي و  بنابراين، .اي است عمده

نكته اينجاست كه . ثيرگذار كه از مقياس وزني نسبتاً باالتري برخوردارند، متمركز كردأت
يك نظام مناسب براي مديريت آموزش به  بنابراين،. شود ميآموزش در آينده مشخص  ثمرات

 . نگر چشم دوخته است ي بلندمدت و آيندهها افق
 .مديريت كيفيت جامع است جامع محصول مديريت فرايند مدار و مراكز آموزشي كيفي

 به .است برقرار لوبيارتباط مط كارآموزانو  مربيانجمله  كاركنان از ةبين هم مراكزاين  در
كيفيت در  ةدهند تا فرصت را براي توسع ميكاركنان قدرت  و ها ، خانوادهكارآموزان، مربيان

 در .مراكز را فراهم آورند ةبا ابزارهاي مديريت موجبات توسع آموزشي درك كرده و مركز
. دآموزشي مشاركت دارن ارتقاي كيفيت مركز سازي و غني كاركنان در ةمراكز هم اين

ي درسي، آموزشي، امور ها جمله برنامه آموزشي از عوامل مركز عناصر و ةبهسازي هم
 مراكز بر ناظر اصول ارزشيابي، يها روش منابع انساني ارتباط با والدين و، برنامه ، فوقفرهنگي

 راهبرديريزي  كند برنامه ميتالش و  است يندمدارآفر مراكزمديريت اين . استكيفي جامع 
مديراني كه  ،مديران اثربخش نياز دارند اين مراكز به رهبران و .مراكز كند ةرفتار روزانرا وارد 

 ،يي را براي تغيير پيشنهاد كنندها ايدهو  كرده بررسي را آينده يها ديدگاه و گرا بوده آينده
 وبيني  خوش معلمان اميد و آموزان و ويژه دانش هبراي ديگران ب ي جديد بوده وها پذيراي ايده

 . )1374. ع بند، عالقه(نشاط فراهم كنند 

 سازي نظام كيفيت جامع در مراكز آموزشي موانع پياده
  يم، در بخش ككنيمو كيفي تقسيم   يماگر مشكالت نظام آموزشي كشور را به دو بخش ك
رسد  ميبه نظر  كنيم.و تحليل  برويمشده  بايد به سراغ اعداد و ارقام و آمارهاي موجود منتشر

ترين  عمده ،به اين لحاظ. در آموزش منتج از مشكالت كيفي است  يمقسمتي از مشكالت ك
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اصلي تقسيم  ةاين مشكالت خود به پنج دست. نظر محققين مشكالت كيفي است همشكالت ب

 :)1381. ،ن (آزاد شوند مي
 مشكالت فرهنگي �

 ؛* وجود اختالفات فرهنگي ميان اقوام مختلف ايراني
 ؛نگ روحية كار گروهيعدم وجود فره* 
 ؛آموزشي *

 ؛نگيزش * ا
         مشكالت تكنولوژيكي �

 ...؛افزارهاي آموزشي و  عدم استفاده از رايانه، نرم* 
 ) IT وري اطالعات (اعدم استفاده از فنّ*
 ) R&D تحقيق و توسعه ( *
             مشكالت ساختاري �

                                   ؛ناپذير ساختارهاي از باال به پايين و انعطاف* 
 .تفويض اختياراتو  تقسيم مسئوليت ؛تمركز زدايي: اختيارات مديران *        

                             ساالري عدم شايسته* 
 مشكالت راهبردي �

 ؛آموزشي ة* ارتباط جامعه، مؤسس
 ؛* مشاركت اولياء

 ؛ارزشيابي تحصيلي ة* نحو
                                                               ن* به روز نبود

 مشكالت مديريتي �
 ؛ارزشيابي مدرسين نحوة* 

 ؛ريزي * برنامه
 ؛محور * مديريت مؤسسه
 ؛وري در مؤسسات آموزشي * پايين بودن بهره

 ؛ناپذيري * انتقاد
 .ي* عدم توجه به خالقيت و نوآور
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سازي مدل مناسب  دنبال پياده هي نظام كيفيت جامع باه مدل ةبايستي با مطالع بنابراين،

تواند به الگوي  ميي سازمان ها بخشي از تحقيقات و پژوهشو  براي اين موضوع باشيم
 . سازي نظام مديريت كيفيت جامع اختصاص يابد پياده

 براي مربيان كيفيت راهبردهاي
 يند،آفر اين حصولم و شود مي فرايند محسوب يك درس كالس در يادگيري و ياددهي

 - آموز دانش و معلم - اصلي عضو درس دو كالس در يندآفر اين. است آموزان يادگيري دانش
كاركنان،  مانند گذارند؛ مي تأثير آن كه بر دارد كالس از خارج در نيز ديگري اما اعضاي دارد
تعيين  در كه كار بازار و صنعت بخش حتي مدرسه و آموزان دانش و معلمان ساير والن،ئمس

 . بدون تاريخ). ف (قربان درودي نژاد، مؤثرند كالس آموزشي محتواي
خود  براي رهبران،  ميتما مانند وي. را دارد آموزشي رهبر نقش كارگاه، مديريت مربي در

بايد  آموزشي رهبر يك عنوان به مربي. كند ميتعيين  را خاصي اهداف و مأموريت انداز، چشم
 را بين اجتماعي ارتباط نوعي و كند ايجاد در كالس را خانوادگي بطروا احساس نوعي بتواند

 ايجاد احساساتي .سازد برقرار آموزشگاه والنئمس كاركنان و ساير مربيان، والدين، كارآموزان،
 رهبر يك ي موردنيازها مؤلفه از نيز عالقه و هيجان و غرور، شور هماهنگي، وحدت، قبيل از

 . است آموزشي

 و پيشنهاداتگيري  نتيجه
 كيفيت مديريت كه است اين مفهوم به. كيفيت لحاظ گردد مديريت در جامعيت �
 . شود اجرا آموزشي نظام كاركنان يك ةمجموع توسط بايد كه است راهبرد گروهي يك جامع
يند آسازي فر ان مراكز آموزشي اولين مرحله و يكي از اركان مهم پيادهمدير  مشاركت �

 . باشد ميمديريت جامع كيفيت 
از   روشن  و درك  آگاهي  گسترش ةنفعان زمين از طريق آموزش به كاركنان و ذي �
TQM  شودفراهم . 
  مديريت  ةدر توسع هاي مهم  يكي از گام  كاركنان  و مهارت  ، نگرش دانش  ةتوسع �
  بيشتري  افراد دانش  هر چه.  است  كاركنان  و مهارت  ، نگرش دانش  ة، توسع جامع  كيفيت
تر خواهند  ها موفق برنامه  و اثربخشي مركزدر   جامع  كيفي  مديريت  باشند، در گسترش  داشته

 كنند،  كسب  بيشتري  دانش افراد  هرچه. دارد  مستقيم ارتباط  مهارت و  ، با نگرش دانش. بود
 . شوند مي تر مهارت با و  يافته تغيير  آنان  نگرش
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مديريت براي توانند  مي: مراكز به تنهايي ن سازماني  هاي ساخت زير  و بهسازي  اصالح �

 و  ها، مقررات روش  ةاز مجموع  اعم  سازماني  هاي ساخت زير  اصالح. كنندكيفيت جامع اقدام 
را در   سازماني  و ارتباطات  مناسبات  ة، توسع انساني  منابع  ها، بهسازي نامه ها، آيين دستورالعمل
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 يفن آموزش سازمان انيمرب و كاركنان مسائل يها تياولو ةسيمقا
 كيتكن از استفاده با مازلو يازهاين مراتب سلسله با يا حرفه و

 همدان استان يمورد ةمطالع :محتوا ليتحل
 1رحيميان طاهره

 2واليي هما

  چكيده
 سازمان اصلي يها مايهسر عنوان به را كاركنان سازماني، يها مدل و ها نظريه در اخير رويكردهاي

 نيازهاي سازمان يها ظرفيت از استفاده با كه است شده توصيه اند. داده قرار مديران توجه كانون
 حمايت و رضايت از حاصل ةانگيز با نيز كاركنان تا شود پرداخته هاآن به و شناسايي كاركنان

 را سازمان پيشرفت و فقيتمو و كنند تالش سازمان اهداف به رسيدن براي سازمان از شده ادراك
 خود كاركنان مسائل و ها خواسته به نسبت سازمان اگر ،صورت اين غير در بدانند. خود موفقيت

 شد. خواهد وارد سازمان به كاركنان متقابل تفاوتي بي ةواسط به ناپذيري جبران لطمات ،باشد تفاوت بي
 با هاآن بندي موضوع و مختلف يها حوزه در كاركنان مسائل شناسايي حاضر، پژوهش اصلي هدف

 ه،مطالع اين باشد. مي ايشان نيازهاي يها اولويت تعيين منظور به محتوا تحليل روش از استفاده
 كل ةادار مربيان و كاركنان ةكلي را شپژوه آماري ةجامع است. پيمايشي توصيفي نوع از و كاربردي
 طريق از مطالعه مورد ةجامع .است دهدا تشكيل 92 سال در همدان استان اي حرفه و فني آموزش

 محيط در به مبتال مسائل هاي اولويت خصوص در آزاد ةپرسشنام از استفاده با و سرشماري روش
 تكنيك از استفاده با شده داده عودت ةپرسشنام 397 تعداد نتايج گرفت. قرار الؤس مورد سازمان،

 شده، احصا مسائل ةكلي بين كه بود آن از حاكي تحقيق يها يافته شد. تحليل افزار نرم و محتوا تحليل
 مربيان استخدام" و كاركنان نظر از "مناسب كار تقسيم و سازماندهي" خاص موضوعي ةرد قسمت در

 مشترك اولويت در مردان و زنان بين كه داشتند رقرا نخست ةرتب در مربيان، نظر از "التدريس حق
 "پايين ةرد"، مازلو نيازهاي مراتب سلسله اساس بر عام موضوعي ةرد قسمت در ،همچنين .نبود

 در تواند مي پژوهش اين از حاصل نتايج .بود مسئله تعداد بيشترين يدارا امنيت) و (فيزيولوژيكي
   بگيرد. قرار امر اوليا نظر مد انساني منابع استراتژيك ريزي برنامه

 .محتوا تحليل ،نياز ،ومازل ،كاركنان مربيان، اي، حرفه و فني آموزش :يكليد ناگواژ

                                                                                                                
 Email: thrahimian@gmail.com ،                                                 . دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني1
 .. كارشناسي ارشد زبانشناسي2
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  مقدمه
 انگيزش ايجاد منظور به سازماني ناپذير جبران يها سرمايه عنوان به كاركنان نيازهاي شناسايي

 علم مباحث در مهم موضوعات از سازمان، اهداف به نيل و عملكرد افزايش نتيجه در و اهآن در
 انگيزش باب در مختلفي يها نظريه ،موضوع اين نظير بي اهميت دليل به .است مديريت

 اند. پرداخته آن در ثرؤم عوامل و انگيزش موضوع به گوناگون زواياي از كه است شده مطرح
 انگيزش يها نظريه ترين شناخته و ترين بنيادي از مازلو ةگان پنج نيازهاي مراتبي سلسله ةنظري
 نيازهاي اولويت شپژوه اين در است. گرفته قرار استناد مورد بسياري تحقيقات در كه بوده

 محتوا تحليل روش با كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان كل ادارات از يكي در كاركنان
 قرار مقايسه مورد پژوهش نظري مبناي عنوان به مازلو نيازهاي مراتب سلسله با و شناسايي

  گرفت.

 موضوع بيان
 محيط و فناوري اد،افر ساختار، اهداف، شامل اصلي ركن 5 از ها سازمان مفهومي ةشاكل

 نخواهد مفهوم سازمان موجوديت فوق اركان از يك هر بدون )1 (شكل است. شده تشكيل
 بلكه اصلي اركان از يكي عنوان به سازمان در تنها نه كاركنان امروزه ،بين اين در يافت.

 بقاي و توسعه رشد، در ثرؤم عوامل ةهم بين شوند. مي شناخته ارزشمند ةسرماي عنوان به
 سختي به (يا جايگزيني غيرقابل ةسرماي و عامل ترين بزرگ عنوان به انساني منابع از سازمان،

 ارتقا عملكرد، افزايش بر ثرؤم عوامل خصوص در شود. مي ياد سازمان هر جايگزيني) قابل
 انجام متنوعي بسيار و فراوان تحقيقات سازمان سودآوري نهايت در و اثربخشي و وري بهره

 نيز همچنان و شده آغاز انسان اجتماعي زندگي در سازمان مفهوم تولد تاريخ از هك پذيرفته
 توجه نيز سازمان كاركنان عبارتي به و انساني منابع موضوع اخيراً ،بين اين در دارد. ادامه

 در است. پذيرفته خود به جدي و علمي رويكردي و است نموده جلب خود به را بيشتري
 در كليدي عاملي عنوان به انسان نقش نيز، جوامع ةتوسع در ها ازمانس نقش با مرتبط مفاهيم
 .پذيرد مي صورت ها سازمان در افراد وري بهره طريق از توسعه تحقق و بوده محرز توسعه

 وري بهره ارتقاي و عملكردي نقش ايفاي براي افراد ةبرانگيزانند عوامل ةهم به توجه بنابراين،
  است. ورداربرخ اي ويژه اهميت از هاآن
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 سرلك) علي (محمد ،سازمان ةدهند تشكيل اركان )1( شكل

 

 از بااليي سطح در كاركنان انگيزش موجبات نمودن فراهم ها سازمان ةاولي وظايف از يكي
 شغلي عملكرد .بگيرند عهده بر را سازمان رسالت از مثبتي سهم كه طوري به .باشد مي عملكرد

 اگر ).1375 مهروژان، و (محمدزاده است مرتبط نگيزشا همچنين و محيط توانايي، به
 رسيدن و موانع رفع در انگيزه با كاركنان شود، پرداخته هاآن به و شناسايي كاركنان نيازهاي

 خود موفقيت را سازمان پيشرفت و موفقيت و كنند مي فعاليت خود توان تمام با اهداف به
 نشان براي نيز كاركنان دارد، كاركنان زهاينيا رفع در سعي سازمان كه آنجا از دانند. مي

 به را خود ،عالق )،2007 (اوبه، داد خواهند ارتقا را خود تعهد سطح خود قدرداني دادن
 شغلي رضايت افزايش ،)1997 (كروپانزالو، دهند مي نشان كارها با شدن درگير و مشاركت
 يها فعاليت انجام و شغل از فراتر يها مسئوليت قبول با و )1991(وايت، شد خواهد مشاهده

 رجو(ج دكنن مي سازنده پيشنهادات و مهارت دانش، كسب به موفق را سازمان نقش، از خارج
 ،باشد تفاوت بي كاركنان نيازهاي و ها خواسته به نسبت سازمان اگر اما ).1992بريف، و

 سازمان به سازمان سرنوشت به كاركنان متقابل تفاوتي بي ةواسط به ناپذيري جبران لطمات
 نتيجه در و سازمان عملكرد كاركنان، عملكرد در محرز نقش انگيزش ،بنابراين شود. مي وارد

 1 ةشمار جدول در كه است شده ارائه متفاوتي يها نظريه انگيزش خصوص در دارد. توسعه
 در مختلف نظريات وجود با كه باورند اين بر نظران صاحب است. شده اشاره هاآن به اختصار به

 كاركنان انگيزشي عوامل از تري مناسب درك به عمل در تركيبي و گرا نظام نگرش ،انگيزش
 قرار بررسي مورد كنانكار انگيزش بر ثرؤم عوامل تمام بايد ،ديگر عبارت به يابد. مي دست
 فرايندي محتوايي، نظريات از يكي بود دنخواه قادر ها بررسي نوع اين اساس بر مديران گيرد.
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 كاركنان نيازهاي تحقيق اين در .)2(جدول )1386 ، جوادين (سيد گيرند كار به را تتقوي يا
  است. شده مطالعه مازلو نيازهاي مراتب سلسله اساس بر

 

 انگيزش نظريات ةخالص )1( جدول

يها نظريه
 انگيزش

 محتوامدل
 مدل

 انساني
حاصله

ريه
نظ

 يها 
ين

ست
نخ
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تي

سن
ك)
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)
 

انگيزش عامل تيلور. فردريك با و يعلم مديريت مكتب حاصل
بر كيدأت است. كارايي توليد و بيشتر مهارت براساس صرفاً

مادي پاداش كارايي توليد براي محرك تنها تنبيه. و تشويق
.شود انجام كار بايد چگونه كه كنند مي تعيين مديران .است

نژاد (ايران كاركنان انگيزش براي تشويقي دستمزد سيستم
كارگران . مادي انگيزش بر مبتني ).1373 گهر، ساسان و پاريزي
اقتصادي عوامل ةوسيل به تنها و بوده ذاتي تنبلي و سستي داراي

وانكلز، و (استونر كرد تحريك بيشتر توليد به را آنها توان مي
1986.( 

دل
م

 
ني

سا
ان

 
دي

صا
اقت
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روا
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سا
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نيز ديگري عوامل با پول جز هب ها انسان ثورن.ها  مطالعات حاصل
پاسخ در اجتماعي موجودات عنوان به افراد شوند. مي برانگيخته

افزايش موجب اجتماعي رفتار شوند.مي برانگيخته كار محيط به
نظير كافي ةانگيز وجود .گرددمي كاركنان كارايي و انگيزه

 شود. مي كاركنان عملكرد رفتن باال موجب شغلي، رضايت

دل
م

 
ان
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ا

 
عي

تما
اج
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ابع

من
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ان
 

ماهيت اجتماعي، ثيراتأت پاداش، نظام اهميت نظير يعوامل
از خود ادراك و كاركنان يها ارزش و نياز رهبري، الگوي شغل،
ندهست انسان رفتار در ثيرگذاريأت به قادر كار محيط
قبلي مدل دو از استفاده با ).1375 وژان، مهر و زاده (محمد

مجموعه دو آن، به بعدي تك نگاه با و شده ساده انگيزش ةلأمس
نظير ،شد ارائه انگيزش از بينانه خوش و بدبينانه مفروضات
و پاريزي نژاد (ايران است مازلو ديدگاه و X و Y مفروضات

 ).1373 گهر، ساسان
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م
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يها نظريه
 انگيزش

 محتوامدل
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حاصله
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براي انانس انگيزش موجب كه عواملي كردن مشخص و شناخت
انگيزش عوامل و انسان دروني مسائل به بيشتر شود. مي كار

كار انجام براي را فرد رفتار كه عواملي جستجوي در .دارند توجه
ةنظري ،زلوما آبراهام ةنظري نظير ).1373(نايلي، سازد مي فعال

بهداشت و انگيزش عاملى دو ةنظري ،موراي بالفعل نيازهاي
ساحتي دو( گريگور مك Yو X ةنظري ،هرتزبرگ فردريك رواني
ةنظري ،كللند ملك ديويد ةگان سه نيازهاي ةنظري )،انسان

 .آلدرفر كاليتون)ERG( رشد و تعلق زيستي، نيازهاي

- 

ريه
نظ

 يها 
دي

راين
ف

 

به توجه .دهند مي پاسخ ها چرايي به و هستند شناختي بيشتر
كه اي عمده متغيرهاي تعيين ،زنده موجود رفتاري فرايندهاي

به توجه .هستند ثرؤم كار انجام براي فعاليت سطح انتخاب در
.ها كننده تقويت و ها پاداش انتظارها، نيازها، مانند متغيرهايي

اي وابسته متغيرهاي با متغيرها اين متقابل كنش يافتن ددرصد
انتظار ةنظري نظير ).1373 (نايلي، كاركنان شغلي رضايت نظير

مقايسه ةنظري الولر، و پورتر عدالت و انتظار تئوري ،وروم ويكتور
و الك هدفگذاري ةنظري ،اسناد ةنظري ،وايك و آدامز برابري و

 .التام

- 

طي
شر

 

.مملوس پاسخ و نتايج و فرد دروني نيازهاي بين روابط بر تمركز
سازي خاموش ،تنبيه ،پرهيز يا منفي تقويت ،مثبت تقويت نظير:

 ).1386 جوادين، (سيد پوشي چشم يا

- 

 نيازها مراتب سلسه ةنظري
 ويژه اهميت از مديريت در انساني روابط جنبش از حاصل يها  بينش ميان در نظريه اين

 ديدگاهي زلوام نياز مراتب سلسله وريتئ .شود مي محسوب بنيادين اي نظريه و بوده رخوردارب
 .است شده واقع بحث مورد  وسيعي طور به  انگيزش  اتمطالع در نيز حاضر عصر تا كه است
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 )1387(نجفي،عوامل به توجه با انگيزشي نظريات كاربرد )2(  جدول

 نظريات ها ويژگي متغير

 فردي

 يقعال -1
يها جنبه و كار به خود، به نسبت نگرش -2

 شغل مختلف
 موفقيت و تعلق مين،أت مانند نيازها -3

 نيازها مراتب سلسله -
 آلدرفر نيازهاي -
 Y و X مفروضات -
 و انگيزاننده ةنظري -

 نگهدارنده
 مك ةگان سه نيازهاي -

 كللند

 شغلي

 دروني پاداش -1
 استقالل حدود -2
 مستقيم عملكرد از بازخور اخذ ميزان -3
 كار تنوع حدود -4

 و انگيزاننده ةنظري -
 نگهدارنده

 تقويت -
 انتظار -

 و كار شرايط
 موقعيت

-ب و همكاران -الف( كار محيط -1
 )سرپرستان

  سازمان اقدامات -2
-ب و گروهي يا فردي پاداش نوع -الف(

 )سازمان فرهنگ

 تقويت نظريه -
 هدفگذاري -
 اسناد نظريه -

 

 نظريه اين اساس بر كاركنان نياز اتبمر و الگوها تعيين ها سازمان اغلب در ،ديگر سوي از
 مطالعات با تحقيق اين مطالعه مورد ةجامع نيازهاي سطوح ةمقايس بنابراين، است. شده انجام
 يها نظريه از مازلو ةنظري پذيرفت. خواهد انجام بيشتر سهولت با ها سازمان ساير در شده انجام

 را بسياري موفق افراد مازلو است. زشانگي يها نظريه انساني منابع مدل برمبناي و محتوايي
 سال در »انسان هاي انگيزه ةنظري« عنوان به را خود شناسي روان ةنظري و داد قرار مطالعه مورد

 تقسيم طبقه پنج به را بشري احتياجات و نيازها مدل اين در مازلو براهامآ .كرد ارائه 1943
  .دينام نيازها مراتب سلسله را آن و )2 (شكل دهكر
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 مازلو نيازهاي مراتب سلسله )2( شكل

 

 كارمندان در اي انگيزه تواندنمي تنهايي به دستمزد و پول پرداخت ،نظريه اين اساس بر
 مراتب سلسله در كه است نيازهايي برآوردن ،شود مي انگيزه باعث آنچه كند. ايجاد سازمان

 تعلق، اجتماعي، مينأت امنيت، يلقب از احتياجاتي يعني ،دارد قرار باالتري ةمرتب در نيازها
 مازلو اعتقاد به ).1386 جوادين، (سيد شوند مي ارضا كامالً ندرت به كه آن مانند و احترام

 جاي به كه است، نياز هر ارضاي از پس ترتيب به ،داد خواهد رخ فرد انگيزش در كه تغييري
 كاركنان ينيازها مينأت صورت در شد. خواهد او انگيزش و انسان رفتار محرك قبل نيازهاي

 دنبال به را سازمان عملكرد افزايش نتيجه در و شد خواهد حاصل آنان رضايت سازمان در
 به و شده مينأت كاركنان ةاولي نيازهاي تنها معموالً سنتي يها سازمان در داشت. خواهد

 با شدن جهموا و نياز ارضاء براي تالش در كاركنان شود. مين توجه كاركنان واالي نيازهاي
 شد خواهد تفاوتي بي نهايت در و آنها در انگيزه رفتن بين از به منجر مديران، توجه عدم

 و روحيات از دقيق شناخت با تا كنند تالش بايد ها سازمان ،بنابراين ).1387 ،رائيجي(
 و بيشتر ةانگيز به منجر امر اين كنند. كوشش هاآن سازي برآورده به نسبت كاركنان، نيازهاي

 و بهبود بيشتر، كارايي نتيجه در شود. مي سازمان در بهتر و بيشتر تالش و كار نتيجه در
 ).1392 (كرد، شد خواهد حاصل توسعه و تعالي

 تحقيق ةپيشين
 يها سازمان در هاآن نيازهاي مراتب و كاركنان انگيزش در ثرؤم عوامل بررسي مطالعات
 مطالعات نتايج دارد. )1943( مازلو تئوري و مديريتي يها نظريه قدمت به اي سابقه مختلف،
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 معني اين به است. اثرانگشتي و كليدي ويژگي يك سازمان هر در كاركنان نيازهاي بندي رتبه
 رهبري سازماني، خاص شرايط با و مطالعه مقطع يها تفاوت علت به سازماني دو هيچ كه

 با و يكسان نيازهاي مراتب لهسلس داراي محيطي ... و اقتصادي و اجتماعي موقعيت و افراد
 شده انجام مطالعات نتايج بنابراين، د.يستنن گانه پنج سطوح از يك هر در شدت و درجه يك
 در شده انجام مطالعات از مواردي به دليل همين به نيست. ها سازمان ساير به تعميم قابل

 ايراني يها نسازما در مازلو مراتب سلسله اساس بر كاركنان نيازهاي بندي سطح خصوص
 سازمان ريزي برنامه و پژوهش معاونت در موجود اسناد به توجه با ).3 (جدول شودمي اشاره

 اي، منطقه استاني، يها همايش در منتشرشده مقاالت چكيده و كشور اي حرفه و فني آموزش
 امد.ني دست به سازمان در فوق موضوع با پژوهش از اي پيشينه سازمان، اين المللي بين و ملي

 

 ايراني محققان توسط شده انجام مطالعات برخي )3( جدول

 پژوهشگران
 سال

تحقيق
 تحقيق ةجامع

 به شده شناسايي نيازهاي
 ترتيب

 صادقي، احمدوند،
 1386 رضايي

 در انتظامي نيروي كاركنان
 كشور سطح

خودشكوفايي تعلق، احترام،

 ولوژيكفيزي و ايمني ايران مخابرات شركت 1388 شهائي ، رسولي

و خوارزمي كشتكاران،
 يوسفي

1385 
 يها بيمارستان پرستاران
 دانشگاه منتخب آموزشي

 پزشكي علوم

 تعلق، فيزيولوژيك، احترام،
 خودشكوفايي امنيت،

 بابائي، بهادري،
 مهرابيان

 فيزيولوژيك ، ايمني نظامي مركز يك 1391

 ،اميري ،حسينيان
 رجبي

1389 
 علوم دانشگاه پايور كاركنان

 انتظامي

  احترام، خودشكوفايي،
 ايمني، اجتماعي،

 فيزيولوژيكي.
 سيف ،صادقي ،عرشي
 ،صافي سالم ،نژاد

 ريا بي
1384 

 علوم دانشگاه كاركنان
 اردبيل پزشكي

 تعلق احترام، خوديابي،
 ،امنيت محبت، و اجتماعي

 فيزيولوژيك
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 مسئله بيان
 يها آموزش رسمي متولي تنها عنوانبه كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان اصلي مأموريت
 مهارت ارزشيابي و آموزشي استانداردهاي توليد پژوهش، آموزش، از عبارت رسمي غير مهارتي
 در همچنين و گوناگون يها طرح قالب در آموزش فرآيند طريق از كه است كشور كار نيروي
 و ماهر كار يروين تربيت و تأمين به نسبت وسيله بدين و شود مي انجام دولتي غير بخش
 فرهنگ ارتقاي و خدمات و كشاورزي صنعت، مختلف يها بخش نياز مورد ماهر نيمه

 نقش بر مليأت با سازمان اين خطير و حساس موريتأم د.كن مي اقدام جامعه فني هاي مهارت
 توجه اهميت باشد.مي محرز پايدار ةتوسع و ملي توليد در اي حرفه يها توانايي و مهارت ايجاد

 عبارتي به يا و كار نيروي به توجه كنوني، كار بازار در آن افزايش و سازمان اين عملكرد هب
 و نيازها به توجه طريق از كافي ةانگيز ايجاد سازد. مي ضروري را سازمان اين انساني منابع

 منظور به بود. خواهد سازمان اين عمكرد افزايش راهكارهاي از يكي كاركنان يها خواسته
 منظور به تمهيداتي بايستي كاركنان يها خواسته و نيازها ساختن برآورده و نمودن برطرف

 ريزي برنامه ، نيازها سطح به توجه با سپس و شده انديشيده نيازها اين بندي رتبه و شناسايي
 از هدف پذيرد. انجام سازمان گيري تصميم كالن و خرد سطح در هاآن سازي برآورده براي الزم
 استان اي حرفه و فني آموزش كل ةادار كاركنان نيازهاي سطوح شناسايي ،پژوهش اين

 با نتايج ،هاآن بندي رتبه و كاركنان نيازهاي شناسايي از پس ،منظور اين به .است همدان
 از: ندا عبارت تحقيق اين االتؤس .شود مي مقايسه مازلو نيازهاي مراتب سلسله سطوح

 استان اي حرفه و فني آموزش كل ةادار كنانكار نيازهاي سطوح تحقيق: اصلي الؤس
 هستند؟ كدام همدان

 تحقيق: فرعي االتؤس
 و فني كاركنان نيازهاي مراتب سلسله هرم با مازلو نيازهاي مراتب سلسله هرم نسبت .1

 است؟ چگونه همدان استان اي حرفه
  هستند؟ سازماني اركان بخش كدام در كاركنان مسائل ترينفراوان .2
  هستند؟ جامعه ابعاد بخش كدام در كاركنان مسائل ترينفراوان .3

  تحقيق روش
 پيمايشي توصيفي ها داده گردآوري ةنحو مبناي بر و كاربردي هدف مبناي بر حاضر، تحقيق

 اي حرفه و فني آموزش كل ةادار كاركنان ةكلي را تحقيق آماري ةجامع است. مقطعي روش با
 دقت افزايش منظور به دهند. مي تشكيل فرن 463 اددتع به 1392 سال در همدان استان
 منظور به پذيرفت. انجام سرشماري روش با پيمايش كاركنان تعداد به توجه با و پژوهش نتايج
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 از باز الؤس سه طي آن در كه شد استفاده باز ةپرسشنام از كاركنان نظرات ةهم دريافت
 از شد. الؤس مسئله حل و مشكل دنكر برطرف راهكار و مسئله مشكل، مورد در كاركنان

 397 تعداد ، استان كل ةادار و شهرستان مراكز ةكلي در شده توزيع باز ةپرسشنام 458 تعداد
 شد. تحليل محتوا تحليل روش توسط كه گرديد عودت پرسشنامه

 محتوا تحليل تكنيك
 را فراواني ، محتوايي هاي تحليل در .است متن از دار نظام تحليل يك شامل محتوايي تحليل

 سپس و دنكن مي محاسبه آمده، متون در كه موضوعاتي يا مشخص كلمات از يك هر با
 اساس بر ).1389 ي،رضوان ( سازند مي منتقل ها فراواني اين روي بر را آماري هاي تحليل
 تقسيم دسته سه به را محتوا تحليل  زمينة در موجود هاي رهيافت توان مي موجود، يها نظريه

 تحليل دار؛ جهت محتواي تحليل قراردادي؛ و عرفي محتواي تحليل از: اند عبارت كه كرد
 شده استفاده محتوا تحليل دار جهت رويكرد از پژوهش اين در تجمعي. يا تلخيصي محتواي

 از: است عبارت شود مي طي محتوا تحليل روش در كه يمراحل است.
  هدف كردن مشخص .1
 ها فرضيه و االتؤس طرح .2
 تحقيق حدوا انتخاب .3
 ها زيرمقوله ساختن .4
 علمي -نظري تعاريف ةارائ .5

 آماري ةجامع كردن مشخص .6
  گيري نمونه .7
 ها داده آوري جمع و گذاري كد .8
  پايايي و روايي .9

  آماري هاي آزمون .10
 

 اين در مقوله زير هر يها شاخص تعداد و ها مقوله زير ، ها مقوله فوق موارد به توجه با
 شد. مشخص 4 جدول طبق نيز پژوهش

 

 مقوله هر براي ها شاخص و ها مقوله زير تعداد )4( جدول
 ها شاخص تعداد و زيرمقوله مقولهرديف

 و نفس عزت -)4( اجتماعي پذيرش -)6( امنيت -)4( فيزيولوژيك نيازها 1
 )7( خودشكوفايي-)4( احترام

 اركان 2
 )6( محيط -)5فناوري( -)6افراد( -)6( ساختار -)5اهداف( سازماني

 )6اقتصادي( -)4سياسي( -)4( اجتماعي -)4فرهنگي( ابعاد 3
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  محتوا تحليل در روايي و پايايي
 گنگ و شفافيت و وضوح بيان، سادگي بودن، مرتبط نظر از محتوايي روايي پژوهش، اين در

 و  ميعل تئهي اعضاي از نفر 6 توسط و گرفت قرار بررسي مورد آيتم هر مفهوم بودن
 وها  آيتم درك سهولت ارزيابي براي سپس شد. ييدأت نمونهة جامع يسازمان نظران صاحب
 آيتم شفافيت و وضوح وضعيت نظر از پرسشنامه هدف، كاربران سطح در آسان كاربرد قابليت

 تكميل تحقيقة جامع كارشناسان از نفر 30توسط آيتم مفهوم بودن گنگ و مبهم وضعيت و
 كدگذار، سه بين توافق درصد، منظور اين به شد. دهماآ اجرا ايبر و گرفت قرار ييدأت مورد و

 آمد. دست به 78/0 نتيجه و محاسبه اسكات فرمول توسط محتوا كل درصد 10كدگذاري در
 كدگذاري واحد شخص توسطها  پرسشنامهة كلية آمد دست به ضريب به توجه با، بنابراين

 .شد

 ها داده تحليل و تجزيه
 هاي داده شد. استفاده استنباطي و توصيفي آماري يها روش از اطالعات تحليل و تجزيه براي

 فراواني توزيع يها جدول به آماري هاي آزمون طريق از كدگذاري برگه در آمده دست هب
 از حاصل توصيفي يها داده برسد. ها داده تحليل و تجزيه يعني آخر مرحله به تا شد تبديل
 آزمون ازها  مقوله از يك هر سطوح راوانيف تعيين براي است. شده ارائه 5 جدول در تحقيق

  است. شده ارائه 12 تا 9 جداول در نتايج. شد استفاده اسكوئر كاي

 هاي تحقيق  يافته
 توصيفي تحليل

 اند. شده توصيف 5 جدول در تحقيق جمعيت مشخصات خصوص در شده گردآوري يها داده
 توصيفي پارامترهاي فراواني توزيع )5( جدول

 جمعدرصد تعداد شاخص رپارامترديف

%3/34 136 زن جنسيت 1
397 

%7/65 261 مرد

 كار سابقه 2
 %28 109 سال 5 زير

 %41 165 سال 10 تا 5 397
 %12 48 سال 15 تا 10
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 جمعدرصد تعداد شاخص رپارامترديف
 %13 51 سال 20 تا 15
 %6 24 باال به سال 20

 تحصيالت 3

 %36 143 ديپلم زير و ديپلم

397 
 %19 75 كارداني

 %41 162 كارشناسي
 %4 16باالتر و ارشد كارشناسي

 سن 4

 %45 180 سال 30 تا 20

397 
 %36 144 سال 40 تا 30
 %11 45 سال 50 تا 40
 %7 28 بيشتر و سال 50

 تأهل وضعيت 5
 %89 354 متاهل

397 
 %11 43 مجرد

 خدمت محل 6
 %31 122 همدان شهرستان

397 
 %69 275 ها هرستانش ساير

 تحليل استنباطي
 توجه با آمد. عمل به اسكوئر كاي آزمونها  مقوله كدگذاري از حاصل يها داده از يك هر براي

 متغيرها فراواني بين تفاوت وجود ، مقوله سه هر در 05/0 از كمتر داري معني سطح به
 از يك هر براي مقدار نبيشتري دهنده نشانها  فراواني تراكم جهت و شود مي گيري نتيجه

  داد: پاسخ تحقيق سواالت به توان مي حاصله نتايج به توجه با ست.ها مقوله زير
اي  حرفه و فني آموزش كلة ادار تحقيق جامعه نيازهاي سطوح تحقيق: اصلي الؤس
 يها زيرمقوله ميان در كه دهند مي نشان 6 جدول يها داده هستند؟ كدام همدان استان
 پايين رده سطوح به مربوط مسائل فراواني بيشترين تحقيقة جامع نيازهاي سطوح
» فيزيولوژيك« نيازهاي آن از پس و» امنيت« به نياز يعني مازلو نيازهاي مراتب سلسله

 عزت و احترام« به نياز به مربوط فراواني بيشترين ترتيب به باال رده سطوح در و ندهست
 مسائل فراواني بيشترين، بنابراين باشند. مي» خودشكوفايي« و» اجتماعي پذيرش« ،»نفس
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»  امنيت« سطوح به مربوط ترتيب به مازلو نيازهاي مراتب سلسلهة حوز در كاركنانة جامع

  .هستند» شكوفايي خود« و» اجتماعي پذيرش« ،»نفس عزت و احترام« ،» فيزيولوژيك«
 

 مراتب نيازها له) توزيع فراواني مسائل جامعة تحقيق در مقولة سطوح سلس6جدول (

 زيرمقوله مقوله
مقدارمشاهده

 شده
 مورد مقدار

 انتظار
 تفاوت

 نيازها

 6/52 4/79 132 فيزيولوژيك
 6/84 4/79 164 امنيت

 -52/4 4/79 27 جتماعي پذيرش
 -17/4 4/79 62احترام و نفس عزت

 -67/4 4/79 12 خودشكوفايي
 0 397 397 جمع

 594/220 اسكوئر كاي
 4 استاندارد فانحرا

 000/0 معناداري سطح
 

 نيازهاي مراتب سلسله هرم با مازلو نيازهاي مراتب سلسله هرم نسبت: 1 فرعي الؤس
ة جامع نيازهاي هرم و مازلو هرم بينة مقايس 4شكل است؟ صورت چه به تحقيقة جامع

 نتايج و دنش مشاهده نيازها مراتب در وارونگي هرم، شكل نظر از دهد. مي نشان را تحقيق
 اي عمده مسائل از را امنيتي نيازهاي %)42( كاركنانة جامع تعداد بيشترين داد نشان تحقيق

 بگيرد. قرار رسيدگي مورد سازمان توسط بايد كه دانند مي
 با مردان، و زنان و مربيان، و كاركنان گروه دو بين ويتني-يومان  آزمون انجام، همچنين

 سطوح بين %95 اطمينان سطح در كه داد نشان ،=sig  000/0 داري معني سطح به توجه
 خاص موضوعية رد قسمت در و دارد وجود معنادار تفاوت مربيان و كاركنان نيازهاي

 نظر از» التدريس حق مربيان استخدام« و كاركنان نظر از» احترام و نفس عزت« (شاخص)
 از كمتر =sig  000/0 داري معني سطح به توجه با .داشتند رقرا نخست فراواني در مربيان،

 . دارد وجود دار معنا تفاوت مردان و زنان نيازهاي سطوح بين ،05/0
 



  …هاي مسائل كاركنان و مربيان سازمان آموزش  اولويت ةمقايس                       
 

 

412 

 
 ) مقايسه هرم نيازهاي كاركنان جامعة تحقيق با هرم نيازهاي مازلو4شكل (

 

 عزت« (شاخص) موضوعية رد در برابر تقريباً طور به زنان براي مسائل فراواني بيشترين
 شد. مشاهده» امنيت« موضوعية رد در مردان براي و» اجتماعي پذيرش« و» احترام و نفس
 سازماني اركان بخش كدام در تحقيقة جامع مسائل ترينفراوان: 2 فرعي الؤس 

 سازمان اركان يها مقوله زير ميان در كه ندهست آن بيانگر 7 جدول يها داده هستند؟
 آن از پس و سازماني» ساختار« سطح به مربوط تحقيقة جامع مسائل فراواني بيشترين

 زيرساختي). (سطوحهستند  سازمان يها »موريتأم و اهداف«
 

 توزيع فراواني مسائل جامعه تحقيق در مقوله اركان سازماني )7(جدول 
 تفاوتانتظار مورد مقدار شده مقدارمشاهده زيرمقوله مقوله

سازماني اركان

 6/49 4/79 129 اهداف
 6/96 4/79 176 ساختار
 -4/49 4/79 30 افراد

 -4/25 4/79 54 فناوري
 -4/71 4/79 8 محيط

 0 397 397 جمع
 577/251 اسكوئر كاي
 4 استاندارد انحراف
 000/0 معناداري سطح

 

 با كه داد نشان مردان، و زنان و مربيان، و كاركنان گروه دو بين آزمون اين تكرار، همچنين
 شاخص و دارد وجود دار معني تفاوت گروه دو مسائل نبي =sig 000/0 مقدار به توجه
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» استخدام فرايند« و كاركنان نظر از» محوري شايسته« و» مناسب كار تقسيم و سازماندهي«
 (بيشتر =sig 085/1 داري معني سطح به توجه با .داشتند را فراواني بيشترين مربيان، نظر از
 تفاوت سازماني اركانة مقول در مردان و زنان سوي از شده عنوان مسائل بين )،05/0 از

  نشد. مشاهده معناداري
 هستند؟ جامعه ابعاد بخش كدام در تحقيقة جامع مسائل ترينفراوان: 3 فرعي الؤس
 و» فرهنگي« و» اجتماعي« موضوعات ترتيب به كه دهند مي نشان نيز 8 جدول يها داده
 است. داده اختصاص خود به را ركنانكا يها دغدغه فراواني بيشترين» اقتصادي« آن از پس
 

 ) توزيع فراواني مسائل جامعة تحقيق در مقولة ابعاد جامعه8جدول (
تفاوتانتظار مورد مقدارشده مقدارمشاهدهزيرمقوله مقوله

جامعه ابعاد

75/40 25/99 140فرهنگي
75/79 25/99 179اجتماعي
-25/99 25/99 0 سياسي

-25/21 25/99 78اقتصادي

 0 397 397 جمع
 209/39 اسكوئر كاي
 2 استاندارد انحراف
 /000 معناداري سطح

 

 و كاركنان سوي از شده عنوان مسائل فراواني بين =698/0sig مقدار به توجه با، همچنين
 =sig  354/1 مقدار به توجه با نشد. مشاهده معناداري تفاوت جامعه ابعادة مقول در مربيان

 معناداري تفاوت جامعه ابعادة مقول در مردان و زنان سوي از شده عنوان مسائل فراواني بين
  ندارد. وجود

 گيري  بحث و نتيجه
 و فني آموزش كلة ادار كاركنانة جامع مبتالبهة مسئل عمده كه داد نشان پژوهش اين نتايج
، همچنين رند.دا قرار مازلو نيازهاي مراتب سلسله پايينة رد سطح در همدان استاناي  حرفه

 كمتر و بوده كلة ادار موريتأم و اهداف و ساختارة حوز در بيشتر كاركنانة جامع مسائل
 ترتيب به نيز كاركنانة جامع توجه عمده هستند. سازمان فناوري يا محيط مشتريان، درگير

 و فني آموزش سازمان رسد مي نظر به است. اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، مسائل جهت در
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 به خود اصلي و اصيل شكل به سازماني موريتأم و اهداف ، ها استراتژي تسري دراي  حرفه

 بر عالوه است. ننموده عمل قفموها  شهرستان مراكز وها  استان يعني صف سطح در كاركنان
 و وظايف با سازماني ساختار هماهنگي عدمة زمين در كاركنانة جامع ، شده عنوان مسائل

 نظر ازها  پرداخت وها  انتصاب و كار تقسيم صف، و وظيفه سطح در خصوص بهها  موريتأم
 كاركنان نزد مسئله و مشكل ايجاد موجب و پذيرد نمي انجام شايستگي اساس بر كاركنان

 و فرهنگي يها برنامه به پرداختن و بيشتر توجه درخواست كاركنانة جامع است. شده
 خانواده معيشت و اقتصادي وضعيت اصالح و سازمان درها  خانواده و كاركنانة ويژ اجتماعي

 توان ميها  داده تحليل به توجه با داشتند. را دستمزد و حقوق يها برنامه بهبود طريق از
 اين و دارند كاركنان ساير به نسبت بيشتري امنيت عدم احساس مربيان گرفت نتيجه

 تري مهمدغدغة  هب مردان بين درآمد، كسب در مردانة ويژ نقش و وظيفه لحاظ به احساس
 درخواست بيشتر مردان به نسبت تحقيقة جامع زنان، همچنين زنان. تا است شده تبديل
 توجه با داشتند. را سازمان در نفس عزت پرورش و اعتماد احترام، جو ايجاد و پذيرش و توجه

 ايجنت  از استفاده، است متفاوت سازماني و جامعه هر در كاركنان نيازهاي شناسايي آنكه به
 ندانها چ سازمان ساير كاركنان نيازهاي سطوح با تحقيق اينة مقايس منظور به تحقيقات ساير

 با كاركنان نيازهاية مقايسة زمين در تحقيق اين نتايج ظاهراً اما رسد. نمي نظر به مناسب
 و بهادري و ايران مخابرات شركت در شهايي و رسولي پژوهش نتايج با مازلو مراتب سلسله

 عبارت حاضر تحقيق انجام هايمحدوديت برخي دارد. مشابهت نظامي مركز يك در انديگر
 و بازة پرسشنام از استفاده سازمان، در مشابه موضوعات با پژوهشة پيشين فقدان از: بودند

 درك آشنايي، عدم همچنين ،زياد ةتجرب به نياز و  آنها از گيري نتيجه و بندي طبقه تمشكال
  و توزيع فرآيند در زيادة هزين و زمان .صرف باز ةنامپرسش با هندگاند پاسخ استنباط و

 پذيرش در مقاومت و پژوهش موضوع بودن چالشي استان، سراسر درها  پرسشنامه آوري جمع
 حاصله. نتايج
 يها برنامه تدوين وها  سياست اتخاذ در شود مي پيشنهاد، تحقيق اين نتايج به توجه با
 قرار غفلت مورد وظيفه سطح تا سازمان يها استراتژي تسري و نانكارك آموزش اصل آتي،

 و عمودي ارتباطي يها شبكه ايجاد سازماني، تر منعطف و تر تخت ساختار از استفاده نگيرد.
 يها برنامه تدوين مشاركتي، مديريت رويكرد اتخاذ مديران، و سرپرستان كاركنان، بين افقي

 اساس بر مزايا و حقوق يها پرداخت و كاركنان انتصاب و رتقاا فرايند اجراي منظور به عملياتي
 دنكر درگير و سازمان سطح در اجتماعي و فرهنگي يها برنامهء ارتقا محوري، شايسته
 در كاركنان به الزم اطمينان و شغلي امنيت مينأت منظور به الزم رويكردهاي اتخاذ ،ها خانواده
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 سطوح در كاركنان مسائل كاهشبراي  اديپيشنه راهكارهاي برخي جمله از آن خصوص

، همچنين باشد. مي نيازها يبمرات سلسله باالتر سطوح به ايشانء اغنا و مطالباتء ارتقا و فعلي
 سازمان كاركنانة كلي تر بزرگة جامع با فوق پژوهش آتي يها پژوهش در شود مي پيشنهاد
 ريزي برنامه وها  رويكرد اتخاذ منظور به آن نتايج و دشو اجرا كشوراي  حرفه و فني آموزش

 در مطالعاتي يها طرح انجام گيرد. قرار سازمان اوليا نظر مد كشور مناطق كل در اجرا و كالن
 مديريت مدل طراحي سازمان، در شايستگي مدل طراحي عملكرد، ارزيابي مديريت خصوص
 ، انساني منابع هب بيشتر ملأت و توجه رويكرد با سازمان راهبردي سند بازنگري استعداد،
 ديگر ازها آن يها خانواده و كاركنان اجتماعي و فرهنگي پرورش و رشد يها زمينه گسترش

 همكارانكلية  و محترم اساتيد از، پايان در است. آتي تحقيقات انجام منظور به پيشنهادات
  آيد.مي عمل به قدرداني و تشكر نيز تحقيق اين انجام در كننده ياري

 منابع
 نيازهاي شناسايي ).1386( محمد علي رضايي،و  منصور صادقي، محمد؛ ند،احمدو

 سال پليس، انساني ةتوسع ةنام دوماهآنها.  اولويت و اهميت تعيين ناجا و كاركنان
 .10 ةشمار سوم،

 انتشارات تهران. .كيفي تحقيق يها روش ).1386( همكاران و محسن باقري، حاج اديب
 .بشري

سازمان و مديريت از تئوري تا  .)1373( پرويز ، گهر ساسان و مهدي ،پاريزي نژاد ايران
 .دوم چاپ ايران، بانكداري ةسسؤم تهران: .عمل

بندي مؤثر بر  اولويت ).1391( فردين مهرابيان،و   منصور بابائي،  كريم؛ محمد بهادري،
مراتبي  انگيزش شغلي در كاركنان يك مركز نظامي به روش تحليل سلسله

AHP . 236-243 91، 4ة شمار ،14ة دور نظامي، طب. 
ة شمار نهم، سال پژوهش، پيام تحليل محتواي كمي و كيفي. . )1388 ( فاطمه پيربداقي،

101 ، 26-30. 
بررسي و شناخت نيازهاي  ).1389( رضاعلي ، رجبيو   موسي ،اميري ؛ شهامت ،حسينيان

 مديريت مطالعات .ليس)(نياز كاركنان پ  كاركنان پايور دانشگاه علوم انتظامي
 .724- ،4ة شمار ، پنجمة دور ،انتظامي
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 سايت .هاي مقابله تفاوتي در كاركنان و روش علل بروز بي ).1387( قدرعلي ،رائيجي

  .http://www.mgtsolution مديريت راهكار
بررسي و شناخت عوامل بازدارندة مشاركت  ).1388( بهنام شهائي، ؛ رضا رسولي،

 دو ايران. مخابرات شركت در موردية مطالعگيري.  ايند تصميمكاركنان در فر
 . 28ة شمار جديد،ة دور شانزدهم، سال شاهد، دانشگاه پژوهشي علمية نام ماه

 .156-137 اول،ة شمار دوم. سال پژوهش. .روش تحقيق كيفي ).1389( اله روح ، يرضوان
 .112 ،هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي تكنيك .فرامرز پور، رفيع

 علوم پژوهشگاه .تهران هاي تحقيق در علوم اجتماعي، روش ).1382( باقر ساروخاني،
 .فرهنگي مطالعات و انساني

 تهران. هاي نوظهور سازمان در قرن بيست و يكم. چهره ).1391( علي محمد ، سرلك
 .دانش مرجع

 .دوم چاپ انش،د نگاه تهران. .مباني سازمان و مديريت .)1386( رضا سيد ، جوادين سيد
 .سوم چاپ دانش، نگاه تهران. .هاي مديريت تئوري .)1386( رضا سيد ، جوادين سيد

 مهرداد ،ريا بي؛ پرويز ،صافي سالم شهرام؛ ،نژاد سيف همايون؛ ،صادقي ؛ شهنام ،عرشي
مندي كاركنان  تعيين ارتباط سطوح مختلف نيازهاي مازلو و رضايت .)1384(

 بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه ةنشري .بيلدانشگاه علوم پزشكي ارد
 تابستان.ة دور ، اردبيل درماني

 شوشان، تحليلي خبري پايگاه اهميت شناخت نيازهاي كاركنان. ).1392( رجبعلي كرد،
http://shooshan.ir/fa/print/9612 

هاي انگيزشي  بررسي نياز .)1385( صديقه ،يوسفي و  عرفان ،خوارزمي  ؛ علي ، كشتكاران
اه علوم پزشكي بر اساس هاي آموزشي منتخب دانشگ پرستاران بيمارستان

 . 24 ةشمار ، سالمت مديريت  .مراتب نيازهاي مازلو سلسله
 الحسين عبد .روش تحقيق در علوم اجتماعي ).1391( وان لوك ،كامپنهود ؛ريمون كيوي

 توتيا. نشر تهران، .گهر نيك
 و چاپ سسهؤم ، رضواني احمد ةترجم شخصيت. و انگيزش ).1389( آبراهام مازلو،

  رضوي. قدس آستان انتشارات
 تئوري استيون. وات، شفرنيز، جي، در: هاي انساني. تئوري انگيزه ).1381( آبراهام مازلو،

 ترمه. انتشارات تهران، پارساييان. علي .ها اسطوره سازمان:



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

417 
  عالمه دانشگاه تهران: .رفتار سازماني . )1375( آرمن ، وژان مهر و  عباس ، محمدزاده

 ل.او چاپ طباطبائي،
 .اول چاپ چمران، شهيد دانشگاه .اهواز ها. انگيزش در سازمان .)1373( علي محمد ،نايلي

 .هاي انگيزش بررسي نظريه ).1387( زهرا نجفي،
http://www.mgtsolution.com/olib/642520766.aspx 
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