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هاي سياست، اقتصاد، علم و ها در عرصهاي از دگرگونيبا مجموعهدر شرايطي كه جهان امروز 
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
 ر فرآيند توسعه بر نقش منابع طبيعي برتري يافته است.است كه نقش قابليت انساني د

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

هاي مهارتي خود و سازگاري آن با  به نظام آموزش بر آن داشته است تا براي كيفيت بخشيدن
 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
در كنار ساير  هاي مهارتي آموزش ةشك در مسير حركت به سمت توسع است؛ بحثي كه بي

هايي  ناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به سياست ها امري اجتناب 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  هاي فني و حرفه 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  با اين رويكرد سازمان آموزش فني و حرفه

سال گذشته اقدام به تدوين سند  3وليد و انتقال فناوري، از ويژه در ت 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 
 ر كار خود قرار داده است.گيري را در دستو 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

آموزش مهارتي طراحي نظام ، 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
راهم هاي مهارتي را ف 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 فني و حرفههاي  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 فني و حرفههاي  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  تحقق نقش آموزش پژوهشي برايكارگيري 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  رفهسازمان آموزش فني و ح �
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 حرفهاي و آموزش فني و  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 كارآفريني و آموزش فني و حرفه �
 .اي؛ نظام جامع مهارت و فنّاوري برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

  "جلد چهارم"
 "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.  فني و حرفه
 .پردازد مي "جلد هفتم "فرهنگ كار، اشتغال و توليد ملي.  �

المللي، دو   محوري با نگاه بين سازي مبتني بر پژوهش اكنون كه در راستاي استراتژي مهارت
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 همايشاست، اميدواريم اين 

اي، دستاوردهاي مناسبي را در اين مسير فراهم  هاي فني و حرفه پژوهشگران و خبرگان آموزش
 نمايند.



 

اول
  يادگيريي  الگوهايي  درسي،،  برنامةة

 اي حرفه و فني آموزش وو



 

 

 
 

 



 
 

 هاي آموزش سازي پيادهدر  يهوش مصنوع يبخشاثر
 يمهارت

 1امين زارعي
  2 نجمه احمديان 

  چكيده
هايي  تواند واكنش شود كه مي هايي گفته مي هوش مصنوعي به سيستمعموما 

سازي فرايندهاي  شبيه ،مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درك شرايط
دگيري و توانايي كسب دانش و استدالل هاي استداللي انساني، يا شيوه، فكري

 ةامروزه به كاربردهاي هوش مصنوعي در زمين .داشته باشندرا ل ئبراي حل مسا
كاربرد  بخشياثرآموزش و پژوهش توجه شده است. هدف اين پژوهش بررسي و 

مهارتي است. در اين راستا ساختاري طراحي شده  هاي آموزشهوش مصنوعي در 
يا ابزارها  ها روشبعد آموزش، پژوهش،  4مصنوعي را در  شي هوشربخاست كه اث

كه  دهد ميكند. مرروي بر اين ساختار نشان  و مديريت كلي سازمان بررسي مي
 در مصنوعي هوش رويكرد با اساسي تحوالت و تغيير سري يك صورت اجراي در

 ايه آموزشكده ،اي حرفه و فني همچون هايي سازمان توان مي مهارت، آموزش قالب
 خارج پويا، غير هاي قالب از را اي حرفه و فني به وابسته هاي سازمان ديگر و فني
 مصنوعي هوش نوين علم تلفيق شده با  آموزشي رويكرد يك گيري شكل با و كرد
 را در آنها نمايان ساخت. مختلف علوم فناوري ةتوسع رشد به رو روند

 
 بازيابي منطقي استنتاج هاي آموزشي، آزمون مهارت، عامل: يكليد واژگان

 مهارت، هوش مصنوعي.

                                                                                                                
    Email: Technology110@yahoo.com                                                  . عضو انجمن علمي كامپيوتر ايران،  1
 .. مدرس دانشگاه غيرانتفاعي زند، شيراز 2
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 مقدمه
هاي روزافزون تكنولوژي و به كارگيري فناوري نوين در علوم مختلف، بايد  به دليل پيشرفت

نيز تجديد نظر كرد و در  اي حرفهفني و  هاي آموزشآموزش و پژوهش به ويژه  هاي شيوهدر 
و  اي حرفهفني و  هاي آموزشبهينه از  فادةستا   راستاي افزايش كيفيت سطح آموزش مهارت و

  تخصصي شدن سطح كيفي آموزش گام برداشت.
 ةهوش مصنوعي علمي است جوان با قدمتي كمي بيش از يك قرن كه آن را بايد عرص

كه   ، علوم و فنون قديم و جديد دانست چنانها دانشپهناور تالقي و مالقات بسياري از 
شناسي،  آن را در علوم رايانه، علوم مهندسي، علوم زيستكاربردهاي گوناگون و فراوان 

  ديد. توان ميهاي بسيار ديگر  پزشكي، ارتباطات و زمينه
كشورهاي  اي حرفه فني و هاي سازمانهاي انجام شده در  بررسي و ارزيابي در نتيجة

هاي  هاي مختلف و با روي كار آمدن تكنولوژي بيان كرد در طي دهه به جد توان ميمختلف 
دچار مشكل است و حتي در بسياري از  آنهاهاي  متفاوت و بسيار پيچيده، هنوز چارچوب

دهند. حال با توجه  هاي آموزشي خود را به صورت كامال سنتي انجام مي ها، فعاليت آموزشكده
فني و  هاي سازمانگيري يك رويكرد آموزشي با علم نوين هوش مصنوعي در درون  به شكل

 گردد. فناوري علوم مختلف نمايان مي ةو به رشد توسعروند ر اي حرفه
تالقي هوش مصنوعي و آموزش مهارتي را پيدا كرد؟ در بسياري از  ةنقط توان ميچگونه 

هاي مهندسي در هر كشور، نظام آموزشي براي  و يا آموزشكده اي حرفههاي فني و  آموزشگاه
ها و در آخر با گرفتن آزمون از  تدوين شده است كه بر اساس آموزش يك سري مهارت آنها

رسد. اما آيا اين آموزش با يك دوره براي هنرجو كافيست؟ آيا  هنرجو اين هدف به پايان مي
هنرجو امكانات كافي براي يادگيري و بروز استعدادهايش در آن مهارت خاص را داشته است؟ 

 يازهاين يوپاسخگ ايآتأثيرات تحصيالت آكادميك در موفق بودن هنرجو چقدر است؟ 
 و بسياري از سؤاالت ديگر.؟ باشد ميمردم جامعه  يحت ايو  عي، صناها ناسازم

بعدي ارايه شده است كه با انجام يك سري تغيير و  4در اين پژوهش يك ساختار 
تحوالت اساسي با رويكرد هوش مصنوعي در قالب آموزش مهارت قصد آن را دارد كه 

وابسته به فني  هاي سازمان، آموزشكده هاي فني و ديگر اي حرفهي همچون فني و هاي سازمان
 را از قالب هاي غير پويا، خارج سازد.  اي حرفهو 

يكي از موانع موجود جهت بهبود يافتن آموزش، داشتن ديد و نگرشي منفي در خصوص 
غير كه اين مسئله افراد را به سوي كارهاي  باشد ميكار فني و دستي كه مهارت به خود دارد 

د نگرش او را به توان مياوليه در هنرجو گامي است مهم كه  ةكشاند. ايجاد انگيز مي نيف
اي از كارها و اقدامات  گسترده ةي هوش مصنوعي در دامنها روشكند.  مختلف باز هاي مهارت

ي الگوريتمي مختلف جهت ها روشاز  بكارگيريكه در آموزش مهارت و با  اند رفته كار هب



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

9 
از آنها استفاده كرد. اين موارد به تفكيك  توان مياد عالقه و يادگيري بهتر سنجش عالقه، ايج

 مقاله بحث خواهد شد. ةبعدي و در ادام 4در ساختار 

 شناسي پژوهش روش
آن، در مرحلة تدوين ساختار، در زمرة تحقيقات   گيري پژوهش انجام شده به لحاظ جهت

خاص  ةدانش كاربردي در يك زمين ةسعگيرد. هدف پژوهش كاربردي تو كاربردي قرار مي
هاي صورت گرفته در  تحليل  كاربرد عملي دانش هدايت شود. به سمتطوريكه  است، به

اي و  هاي مطالعات كتابخانه هاي كيفي بوده كه در قالب شيوه روش مراحل مختلف پژوهش، به
 تحليل اسناد و با رويكرد تطبيقي و استنباطي، انجام پذيرفته است.

 ي در آموزش مهارتيهوش مصنوع يبخش بعاد اثرا
در  يكاربرد هوش مصنوع يبخش اثرو  يپژوهش بررس نيهدف اكه ذكر شد  گونه همان

هوش  يشده است كه اثربخش يطراح يراستا ساختار نياست. در ا يمهارت هاي آموزش
 يبررس سازمان يكل تيريابزارها و مد اي ها روشبعد آموزش، پژوهش،  4را در  يمصنوع

 .شود ميها توضيح داده  كه به تفضيل، در زير راجع به هر كدام از اين قسمت كند مي

 

 
 

 هوش مصنوعي بخشي اثرابعاد  ) 1( شكل



  هاي مهارتي سازي آموزش اثربخشي هوش مصنوعي در پياده
 

 

10 
 سنجش و ايجاد عالقه توسط هوش مصنوعي

هاي  امروزه هوش مصنوعي واقعيتي است كه در تعامل روزافزون با انسان از طريق سيستم
 آن را مجازي بودنهايي نيز وجود دارد كه  . البته در ميان اين تعامل تقارندباش ميمختلف 
يري سيستمي از طريق پذ املايد كه تع . اما آيا تا به حال به اين نكته انديشيدهكند ميتثبيت 

  د ايجاد انگيزه و تراوش استعدادهاي نهان انساني را برانگيزد؟توان ميهوش مصنوعي 
هاي  ني و مهندسي، پزشكي، مديريت مالي و فروش و ساير حوزههاي مختلف ف در حوزه

مورد  ي ايجاد انگيزه و عالقه به رشتةكاري ديگر راهبردهاي مختلفي جهت ترغيب هنرجو برا
نظرش وجود دارد اما اينكه چگونه بتوان اين انگيزه را ايجاد كرد شايد مبهم باشد ولي 

مهارتي در  راهبردهاي ايجاد عالقة ترين ممهيكي از  (Weiner,1986)پذير است.  امكان
هايي كه يك  لفهؤسازي باشد، م د شبيهتوان ميهنرجو و حتي مربي با هدف هوش مصنوعي 

 :باشد ميسازي استفاده كند شامل موارد زير  مربي بايستي در هنگام آموزش، از شبيه
  اهداف تعريف شده براي يادگيري .1
الهام گرفته شده از مواردي كه منجر به كسب ي آموزشي خالق و ها روشاستفاده از  .2
 .شود ميهاي موفق در هنرجويان  تجربه
 ارائه فرصت براي اتخاذ تصميمات و همكاري مشترك .3
فرصت براي تمرين مجدد در طول زمان.  ةبازخورد و زماني براي تأمل و ارائ ةارائ .4

 )1388(كيميايي، 
ساز،  افزار شبيه ي ابتدا ارزيابي از خود نرمها، بايست سازي ارزشيابي از طريق شبيه در زمينة

عملكرد مربيان مد نظر قرار  ةسپس ارزيابي از ميزان يادگيري هنرجو و نيز چگونگي نحو
 شود ميباعث ايجاد انگيزه در مهارت هنرجويان  سازي شبيههايي كه توسط  گيرد. مؤلفه

هاي يادگيري،  از فرآيند ي، شناخت و استفاده مناسبدرك مسائل اساس صيتشخ از: عبارتند
هاي نگارش يافته،  هاي مورد عالقه، نشان دادن ابتكار در عمل، كيفيت تمرين بازنمايي نقش

كيفيت ارائه گفتاري، نشان دادن توانايي دوباره با انجام كار با ديگران، داشتن قدرت رهبري و 
 )1391ا،موسي رمضاني، سوني) (1388زاده،  مديريت مؤثر زمان. (منصوره كريم

كه در  طور هماندر سنجش مهارت استفاده از آزمون است.  ها روشيكي از مهمترين 
ها  كنيد، در اين قسمت به ارايه يك روش براي برگزاري صحيح آزمون مشاهده مي 2شكل 

اي بودن آن و ارزيابي هم آموزش  قابل توجه در اين آزمون، مرحله پرداخته شده است. نكتة
استعدادهاي آموزشي و فني هر دو را با  بتوان(هنرجو) است تا  هم يادگيرنده(مربي) و  دهنده

مهارتي سنجيد و تشخيص داد كه تا  هاي آموزشتكيه بر علم روز و واقعيت موجود در 
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ديگران   تجربيات به آموزش مفيد و باعث گسترش دامنة د بر رشد و تعاليتوان مياندازه  چه

 باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روش برگزاري آزمون مهارت ةارائ) 2( شكل

 

  و ابزارهاي آموزشي ها روشاثربخشي هوش مصنوعي در 
 و پيچيده روندي آموزشي سيستم درهوش مصنوعي  كاربرد گفت توان مي ،كلي طور به

 و اخالقي ي رفتارها اجتماعي، روابط بيلق از مسائلي. دارد فراوان بررسي و مطالعه به احتياج
 اًدقيقهوش مصنوعي  كارگيري هب از قبل بايستي آموزشي و مسائل انساني روابط فرهنگي،

 Intelligenceآموزش در وعينمص كاربرد هوش بارز ةنمون .بگيرد قرار بررسي و بحث مورد

ريزي آموزش مهارت +  برنامه
 تكنولوژي

آزمون مرحله اي مهارت  آزمون مربـــي
ش 

ت هو
تس

فرايند تصميم گيري 
 

سطح سواد
 

انگيزه هاي يادگيرنده و ياددهنده
 

ت فناور
تس

ي اطالعات
 

آزمون فني
 

متوسطخوبضعيف

تأييد مربي از طرف سازمان تا زمان 
 مشخص

ش
س هاي فراهو

ت در كال
شرك

 

آزمون هنـــرجو

استعداد و مهارت يادگيري
- 

انگيزه سازي
 

ت تحليل
تس

آزمون فني 
 

ت مرتفع سازي مهارت
تس

 
ت كاربرد

تس
ش 

ت فرادان
تس

 

ضعيفخوبمتوسط

از طرف سازمان تا زمان  وتأييد هنرج
 مشخص

س هاي استعداد مهارت
ت در كال

شرك
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toutoring System در كاربرد هوش مصنوعي  1.باشد مي هوشمند ةسرخان معلم يا همان

 تقسيم نمود: توان ميزير  ةبه چند دسترا  اي حرفهآموزش فني  يو ابزارها ها روش

 آموزش به كمك كامپيوتر هوشمند �
 و ابزارها از استفاده بر متمركز آموزش در كامپيوتر اوريفنّ از استفاده ،19960 ةده از
هاي آموزشي به كمك كامپيوتر هوشمند  . سيستمگشت تدريس فرآيند ارتقاء براي هايي روش

هاي مختلف يك سيستم  لفهؤد اما بنا به ضرورت آنها متوانند به چند شكل ارائه گرد مي
را هم براي   اصول و فنون هوش مصنوعي به روشي كه امكان انعطاف كارگيري هبآموزشي را با 

دهند. محيط يادگيري بسيار شبيه آن چيزي  فراگيران و هم برنامه فراهم آورد را ترتيب مي
نشينند و تالش  علمان يك به يك مياست كه ممكن است زماني رخ دهد كه فراگيران و م

اصول و فنون هوش مصنوعي در ).  2005 (ميشل ويسز،كنند تا با همديگر ياد بگيرند.  مي
هاي استنباطي  بازنمايي حوزة دانشي كه بايد تدريس گردد، گفتگو به زبان طبيعي و روش

 .برد ار ميك بهآموز  هايي در مورد فرايند يادگيري دانش براي فرضيه
اند،  داده توسعه را  صوفي كه سيستم  براون، بارتن و بلبه تالش  توان ميعنوان مثال  به

و كاري در جهت خلق يك محيط يادگيري واكنشي بوده كه در آن  تالش و آن اشاره كرد
كنند تا اين  هايشان كسب مي هاي حل مسأله را از طريق آزمايش ايده مهارت ،يادگيرندگان

 دهد مي امكان يادگيرندگان به صوفي از طريق سيستم دريافت كنند.كه آموزش مستقيم را 
كسي كه به آنها كمك  .پيوتر داشته باشندكام بر مبتني كارشناس با فرد به فرد اي رابطه تا

آزمايش گذاشته و در نهايت ةبه منصهاي خود را بسط و گسترش داده و آن را  كند تا ايده مي
ي آنها رفع اشكال كند. اين اصول صوفي براي خلق يك زماني كه ضرورت داشته باشد برا

يك مدل  ةرياضي و براي توسع ةهاي حل مسأل مدل تشخيصي در يادگيري پايه، مهارت
). 1979رفته است. (بارتن و براون،  كار هبمربيگري كامپيوتري در محيط يادگيري اكتشافي 

آورد و  كنند فراهم مي شتباه ميبراي اين كه يادگيرندگان چرا ا هم مكانيسميباگي  ةبرنام
دهد تا داليل اصولي و اساسي  مخالف تعيين ساده اشتباه است. باگي به آموزشياران اجازه مي

و رفتارهاي ناصحيح تشخيص  ندم نظامهاي  اشتباهات يادگيرندگان را از طريق توصيف مثال
 . )Feral,2009 ( دهند

                                                                                                                
 كه دسترسي است گرفته شكل »1آموزش در مصنوعي هوش المللي بين ةجامع« عنوان تحت جهان در المللي بين ةجامع . 1
 .است امكانپذير/ http://iaied.org/aboutاينترنتي  از طريق آدرس جامعه ناي به
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 اشاره شد ابداع كيمبال توسط كه رالانتگ خصوصي تدريس افزار نرم به توان مي ،همچنين

 پديد رياضي آموزش بر كيدأت با مصنوعي هوش هاي پروژه از بسياري 1980 دهة در. كرد
 هندسه جبر و توتور پيكسي، سرزمين باكي، هاي برنامه به توان مي جمله آن از كه آمدند
 . )1384( شادي، كرد اشاره

 هاي كمك آموزشي ربات �
 Educational نام هب گيرند مي قرار استفاده مورد آموزشي هاي نهزمي در كه هايي ربات

robotics  شوند مي شناخته. Legorobot  است كه  هايي از رباتريزي يك نمونه  قابل برنامه
آموزشي از ساختار تكنولوژي  . اين ربات1گيرد هاي فني مورد استفاده قرار مي در آموزش

 مطرح بسيار حاضر حال در كه هايي ربات از ديگر يكي .اطالعات و ارتباطات برخوردار هستند
 اي آينده در ربات اين. است ASIMO باشد، آينده در انسان جدي رقيب تواند مي و است

 ربات اين كه بود نخواهد تصور غيرقابل. 2شد خواهد انساني بدن اعضاي صاحب دور چندان هن
 در مرزي و حد كه گفت توان مي ،واقع در. شود استفاده ها دانشگاه و مدارس در معلم عنوان هب

 .ندارد وجود مختلف هاي زمينه در آينده در ها ربات از استفاده
 اجتماعي، مسائل طرح به نيازي كه غيره و شيمي رياضيات، مانند درسي مواد از بعضي
 علوم مانند دروسي تا گيرند مي قرار ها ربات قلمرو در بيشتر ندارند، سياسي و اقتصادي

 كه داشت در كالس در ربات و معلم از تركيبي توان مي ديگر طرف از. اجتماعي يا اسيسي
 در دارند آموزي خود توانايي ها ربات كه آنجا و از است معلم دستيار عنوان هب مسلمأ ربات نقش
. بگيرند ياد را معلمي ةحرف جزئيات از بسياري ندتوان مي هستند معلم كنار در كه مدتي
 به ها ربات كردن وارد جهت در ها شيوه ترين مطلوب از يكي ربات و معلم تركيب ظاهرأ
مورد  2به  توان ميها در محيط آموزشي  رباتكارگيري  بهاز مزاياي  .است آموزشي هاي محيط

 زير اشاره كرد:
 دانشجويان به كه هستند هايي ربات نمونه، براي. درسي مواد بعضي تر آموزش ساده )1

  .كنند مي كمك Java نويسي برنامه انزب كدهاي نوشتن در
 يادگيري روند ها ربات كارگيري هب با است شده ثابت تجربه به كمتر: ةهزين و زمان )2
 تر جالب بسيار آموزان دانش براي ربات يك طريق از رياضي آموزش مسلمأ. شود مي تر سريع
 دارد بر در نيز تريكم هزينة ديگر طرف از. رياضي اخمو و خشك معلم يك ةوسيل هب تا است

                                                                                                                
1. http://www.innovationfirst.com/FIRSTRobotics/edu-kits.htm 
2. http://asimo.honda.com/ 
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 با ربات يك اطالعات روزكردن هب همچنين. نيست رياضي معلم چندين به احتياج كه چرا

 و هزينة  تكميلي هاي دوره براي معلم يك فرستادن تا است تر ارزان مراتب هب جديد معلومات
 .است معلم يك آموزش هاي هزينه از كمتر مراتب هب ربات يك نگهداري

 يك مانند اجتماعي برخورد توانايي ربات گفت يك توان ميي منفي آن ها اما از جنبه
 و دهند گوش آموزان دانش اجتماعي مشكالت به نيستند قادر آنها مثال براي. ندارد را انسان

 هاي زمينه در مفيدي كاربرد ندتوان مين ها ربات ،رو اين از. آيند بر آنها مسائل حل پس از يا
 توجه بايد. است درسي مواد آموزش ةطريق ديگر، ةباشند. مسئل داشته ياجتماع و تربيتي
 يك براي تنها ها ربات كه حالي در. دارد را خود خاص يادگيري شيوة فرد هر تقريبأ كه داشت

 خاص شرايط بر بنا تطبيق قابليت ها ربات ديگر عبارت هب. اند شده ريزي برنامه تدريس ةشيو
هايي در جهت آموزش هوشمند مبتني بر نياز و  گام اكنون  همندارد كه البته  را آموز دانش هر

 آموز با استفاده از هوش مصنوعي برداشته شده است. تطبيق با هر دانش قابليت

 صورت تئوري و عملي هاي هوشمند به محتواي درسي به اضافه نمودن نمونه �
ما واحدهاي ناديده گرفت، ا توان ميثير هوش مصنوعي در علوم مختلف و صنعت را نأت

اند.  ثيرات پرداختهأشوند كمتر به اين ت تدريس مي اي حرفهون در مراكز فني اكن همدرسي كه 
رسد. در اين قسمت به چند نمونه از  مي نظر بهلذا بازنگري در محتواي درسي، امري ضروري 

به آن  توان ميهاي مختلف  كاربردهايي از هوش مصنوعي كه در محتواي درسي رشته
 :شود مياشاره  پرداخت

، سرهم كردن و هاي خودكار جهت برش قطعات مختلف سيستم ةكلي هاي فني: رشته )1
، ها كنترل كورههوشمند سيستم . فيكس كردن قطعات داخل هم و اتصال آنها به هم

و همچنين  شود مياستفاده  كاري جوش، اتصال و ورق كاري برشهاي مختلفي كه در  ربات
 .رود نام برد كار مي هكه در كنترل كيفيت انواع محصوالت ب هاي هوشمند بينايي سيستم

 هاي نقشه و كشاورزي اطالعات استخراج از هوش مصنوعي براي هكشاورزي: استفاد )2
همچنين  غيره. و مراتع و ها جنگل زمين، وضعيت زراعي و آبي زمين، وضعيت سطح

 كيفيت كنترل و ولمحص ةعرض و كاشت، داشت، برداشت ماشيني هاي سيستم سازي خودكار
 غيره. و چاي بندي بسته و برداشت خودكار هاي سيستم نظير آن

 نسبت محيطي، شرايط تغيير با كه دارند را قابليت اين هوشمند هاي معماري: ساختمان )3
 يك نمايند. فراهم خانه ساكنان براي را آرامش و امنيت داده، نشان العمل عكس تغييرات، به

 حريق، اعالم مطبوع، ةتهوي گرمايشي، اتوماتيك هاي سيستم داراي هوشمند، ساختمان
 .باشد مي خودكار روشنايي هاي سيستم و انرژي مديريت امنيتي، هاي سيستم نشاني، آتش
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 مجهز روند، مي كار به ها ساختمان در معمولي آجرهاي همانند كه هوشمند آجرهاي )4

 و لرزش دما، كامپيوتري، سيستم يك به اتصال با كه هستند الكترونيكي هايگر حس به
 كارگيري به. شوند مي ساختمان شدن تر ايمن سبب و كنند مي كنترل را ساختمان حركت

 كرده، عمل شبكه يك صورت به تواند مي ساختمان، يك مختلف هاي محل در آجر چند
 .دهد ارائه ساختمان ثبات از كلي تصويري

 ساخت امكان سبك، مولكولي مواد زا استفاده و نانوتكنولوژي ةتوسع طراحي لباس: با )5
 در استتار جهت رنگ تغيير ها قابليت لباس گونه اين. است شده فراهم هوشمند هاي لباس

 محافظت شيميايي و بيولوژيكي هاي سالح برابر در را داشته، شخص را مختلف هاي محيط
 حياتي عالئم مخابراتي، انتقال تجهيزات به ها لباس گونه اين نمودن مجهز كنند. مكان مي

 شمار به ها لباس اين مزاياي ديگر از ديده، آسيب يا و جنگي مناطق در دور راه از درمان جهت
 الكترونيكي پست يا همراه تلفن به پيامي كاربر، براي حادثه بروز صورت در آيند. همچنين مي

 كمك اشاره كرد كه به هوشمند به طراحي كيف توان ميهمچنين  .گردد مي ارسال مشخصي
 داخل اشياي شدن گم از پرداخته، كيف درون محتويات يادآوري به گر، حس يا سنسور يك

 كند. مي جلوگيري كيف

 تدريس درس هوش مصنوعي �
التحصيالن  هوش مصنوعي در علوم امروزي، لزوم آشنا شدن فارغ ةبا توجه به كاربرد گسترد

توجه به اينكه يكي از اهداف تربيت . با شود ميبا اين مقوله احساس  اي حرفهفني   هاي دوره
و ادامه  باشد ميالتحصيلي  آموزان اين مقطع جذب آنها در بازار كار پس از فارغ دانش

 تري ضروريصورت  گيرد، اين نياز به تحصيالت در مقاطع بعدي در الويت بعدي قرار مي
نياز آن  و موارد پيش اي حرفههاي فني  . لذا تدريس اين درس در دورهشود مياحساس 

و   نويسي آن، آشنايي با انواع موتورها هاي كامپيوتري و برنامه همچون آشنايي با كيت
 ، مهم تلقي خواهد شد.گرها حس

 مهارت از طريق هوش مصنوعي به روز رساني �
باشند  ، هر نوع مهارت به تنهايي مستلزم يك نوع فناوري مياي حرفههاي فني و  در آموزشگاه

. حال باشد مييكپارچه بودن هدف آموزشي مهارت مورد نظر  آنهاكه خصوصيت مشترك 
ها  ها نيز دچار كاستي و لحظه به لحظه ، مهارت افزون روزهاي  بايستي دريافت كه با پيشرفت

تخصصي  هر مهارت را در حوزة سرعت بهشوند كه بايستي  مي هايي افتادگي عقبو همچنين 
 .)1980فريز، ( لم روز جلو رفتكرد و با توجه به ع به روز رسانيخودش 
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ها نيز استفاده  با توجه به شرايط موجود، هوش مصنوعي از راهبردهاي تزريقي در مهارت

كه  باشد ميها نيز  اطالعات ضعيف و قديمي مهارت كه اين راهبردها تشخيص دهندة كند مي
ت تزريق هاي اساسي جه ها. از اين رو متغير مهارت به روز رسانيخود روشي است جهت 

پس دچار  آنهابا  اي حرفههاي فني و  ه هايي است كه آموزشگا ها همان داده راهبردها به مهارت
علي  (محمد هاي جديد مهارتي. اند كه اين استداللي است جهت ايجاد تكنولوژي شده رفت

 )1390محبوبه، 
وعي هاي بسيار زيادي توسط هوش مصن همانطور كه در توضيحات قبل گفته شد فناوري

ها و  آموزشكده هاي سازماندر حال استفاده در درون  اكنون همسازي شده است كه  پياده
هاي هوشمند،  هاي هوشمند، ربات . همانند كامپيوترباشد ميبسياري از مراكز ديگر 

هاي مهم تزريق راهبردي را  هاي مكانيكي و الكترونيكي هوشمند و غيره. يكي از نمونه دستگاه
و با رخنه  شود ميها  هاي مختلف وارد مهارت ي نانو نام برد اين فناوري از طرقفناور توان مي

 ايشيدا، ( سازد. سازي را براي هنرجويان ايجاد مي در آنها دنيايي متفاوت همراه با هوشمند
1996(  

 سازمان و هوش مصنوعي ءارتقا �
پيدايش  فنون و و مبا توجه به پيشرفت علو رود هرچه زمان به جلوتر مي حاضر عصر  در

شود. اين معنا  تر مي مشكل آنها ةادار تر و ها نيز پيچيده هاي جديد، سازمان نيازها وچالش
هوشمند و منبع عظيم  سازمان عالوه بر هر كه بپذيريم در خواهد شد پر اهميتزماني 

 كنند. ها نقش مؤثري ايفا مي سازمان عملكرد هوشمند نيز در هاي تكنولوژيانساني، 
 ةهاي پيچيد سازمان در يبي از دو هوش فعال انساني وهوش مصنوعي ماشينيترك
 ها براي پويائي و ترديد مديران سازمان بيدهد كه  را تشكيل مي هوش سازماني، امروزي

 .گيري از اين دو جريان هوشمند نخواهند داشت راهي جز بهره افزايش كارائي سازمان خود
تعريف  گونه اينهوش سازماني را  سازماني، نويسنده و طراح هوش 1كارل آلبرشت

 "ذهني سازمان براي انجام وظيفه يا يك اقدام مهم ةظرفيت قو" كند: مي
سرنوشت  -2 ،تصور استراتژيك  -1 از نظر آلبرشت هوش سازماني داراي هفت بعد است:

ها،  (سيستم بندي و تجانس صف -5 ،روح يا قلب -4 ،براي تغيير  حرص و ولع – 3 ،مشترك
 .دفشار عملكر -7 ،گسترش دانش -6 ،اختار و قوانين)س

                                                                                                                
1. Carl Albresht 
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 نياست. ا يو تعامل ايپو نديفرآ كيها  ها و شركت هوش سازماني در سازمان نديفرآ

. شود يتكرار فراهم م ةحلق كياالت در ؤس يها و پاسخ گردد يال شروع مؤس كيبا  نديفرآ
مراحل بعدي  .كند يعمل م اين فرآيند يدر ابتدا و انتها تيو هدا يزير برنامه ةمرحل

 ديو تول زيآنالو  اطالعات پردازشي، اطالعات گاهياخذ اطالعات از پا ةمرحل از: ندا عبارت
 .اطالعات

  گام اول: كند درست از هوش سازماني سه گام اساسي توصيه مية آلبرشت براي استفاد
تهاجم   گام سوم. ناندادن قدرت و اختيار فكر كردن به كارك  گام دوم. آغاز انديشيدن مديران

 )2002، كارل آلبرشت ( .علل جهالت و ناداني دسته جمعي سمت بهوقفه و سيستماتيك  بي

 شده هئمزاياي ساختار ارا
شده را با توجه به نگاشت اطالعات به  كوشد سيستم، قواعد موجود و تعريف اين ساختار مي

يابي  از هر چيز منطق استعدادهاي مهم اين ساختار قبل  حل مسئله برساند. يكي از مزيت
هاي جديد فني و  در مقابل يك سري آزمون آنهامربيان و هنرجويان است. با اين ساختار كه 

گيرند و با تحليل سيستمي، قوت و رشد خود را در مهارت مورد  استعداديابي مهارت قرار مي
اي از  نمونه كنند، كه اين خود نظر خود، چه براي آموزش و چه براي يادگيري حفظ مي

پيشگيري براي به هدر نرفتن نيروي انساني، وقت، هزينه و بسياري از مسائل قابل توجه ديگر 
است. يادمان نرود كه آموزش بدون خالقيت و يادگيري بدون تشخيص استعدادها كاري است 

  هاي پيشرفت و تكنولوژي وارد سازد. هايي مهلك به حوزه د ضربهتوان ميبيهوده كه 
ديگر اين ساختار، استنتاج منطقي بازيابي مهارت هاست. به كمك تشخيص مزيت 

مورد نظر در خصوص اجراي آن و  هاي مهارتالگوهاي متفاوت و جديد، همچنين تحليل 
از  هاي مهارت توان ميبندي اطالعات موجود  بازخورد فني آن در آموزش و با كمك طبقه

بازگرداند و با دميدن دانش تكنولوژي در  كار ته يا حتي منسوخ شده را به چرخةدست رف
  را بازيابي كرد. آنهاها  اين نوع مهارت

 گيري نتيجه
هاي مشابه انساني است كه  هوش مصنوعي در واقع سيستمي است كه داراي واكنش

د در توان مي، از اين رو كند ميهاي بسياري را جهت كسب دانشي برتر براي بشر فراهم  توانايي
هوش  يامروزه به كاربردها ختلف حضوري فعال و چشمگير داشته باشد.م هاي مهارت
كاربرد  يپژوهش اثربخش نيا در ،لذا .آموزش و پژوهش توجه شده است ةنيدر زم يمصنوع
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 يراستا ساختار ني. در امورد بررسي قرار گرفته است يمهارت هاي آموزشدر  يهوش مصنوع

 اي ها روشبعد آموزش، پژوهش،  4ر را د يهوش مصنوع يشده است كه اثربخش يطراح
  .كند مي يسازمان بررس يكل تيريابزارها و مد

و ابزارهاي آموزشي بررسي شد و به  ها روشثير هوش مصنوعي بر أدر اين ساختار ت
و  شود ميگرفته  كار بهها  هايي كه از طريق هوش مصنوعي در مهارت عالقه ها و انگيزه

اي مهارت به  ست پرداخته شد. همچنين آزمون مرحلها سازي شبيهمهمترين راهبرد آن 
هاي  مهارت بروز نمودناي نوين طراحي و ارايه شد و به راهبردهاي تزريقي نيز جهت  شيوه

 ايجاد شده، اشاره شد.
يابي مربيان و هنرجويان و اهميت  كيد آن بر استعدادأبه ت توان مياز مزاياي اين ساختار 

اي هر دو گروه اشاره كرد. همچنين استنتاج منطقي بازيابي اي آن بر به ارزشيابي دوره
مورد نظر در خصوص  هاي مهارتها به كمك تشخيص الگوهاي متفاوت و تحليل  مهارت

 و ءاجراي آن و بازخورد فني آن در آموزش را بايد نام برد. به اميد آنكه در راستاي ارتقا
كنوني برداشته شود تا بتوان  هاي آموزشاز هايي فراتر  ها با علوم روز، گام ن مهارتسو شدهم

  هاي علمي و پژوهشي رشدي روزافزون داشت. در تمامي عرصه
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 چكيده
هاي گوناگون، لزوم توجه به  نقش محوري انسان در توسعه و نيل به موفقيت در زمينه

نمايد. در  كيد ميأتگيران و سياستگزاران  شده را به تصميم متناسب با اهداف تعيين آموزش
اي  لفهؤعنوان م بهمهارتي  هاي آموزش اشتغال در كشور، توجه به وضعيتشرايط فعلي و با 

كشور مستلزم رعايت مالحظات متعددي است. شناخت و آگاهي  ةآيند ةثيرگذار در ادارأت
 ، نياز اساسي سياستگزاران ومهارتي هاي آموزشويژه  ها به آموزش ةنسبت به شرايط آيند

. امروزه اين نياز از طريق مطالعات كشور است اي حرفهسازمان آموزش فني و مديران عالي 
اخير نسبت به  ةشود. توجه به ميزان افزايش علم در چند ده ي پاسخ داده ميپژوه ندهآي

ها را  گيران سازمان محوري، تصميم اساس دانش گذشته و حركت شتابان جهان كنوني بر
هاي آموزشي با توجه به  كند. سازمان شناسي مي و مطالعات آينده ملزم به شناخت آينده

هاي آينده، نيازمند نگرش و توجه جدي به  تعليم و تربيت نسل ةنقش خطير خود در زمين
 ةگيري از امكانات جديد، بلكه تالش در زمين منظور آمادگي براي بهره آينده نه تنها به

از اين حيث مستثني كشور  اي حرفهفني و  سازمان آموزش .ساختن آينده مطلوب هستند
تواند امكان جديدي براي مسؤوالن و مديران اين سازمان  پژوهي مي نبوده و مطالعات آينده

آوري  هاي علم و فن ا استفاده از پيشرفتب هاي مهارتي افزايش كارايي آموزش ةدر زمين
  .ايجاد نمايد
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 مقدمه
گيركننده و  تحوالت شگرف و پويايي شتابنده است. تغييرات چنان غافل ةجهان معاصر، عرص

گيري راهبردي  تواند به بهاي گزاف غافل اي درنگ مي رسند كه حتي لحظه آسا از راه مي برق
 هاي روشن آينده، آگاهي هاي سياسي امنيتي و اقتصادي تمام شود. ترسيم ديدمان در عرصه

تواند هر جامعه و سازماني را  هنگام، مي گيري به ها و تحوالت و تصميم دستنامه روندها پيش زا
ثباتي و آكنده از عدم قطعيت،  ها تواناتر سازد. در اين محيط سرشار از بي در يافتن بهترين راه

است. تنها رويكرد و سياستي كه احتمال موفقيت و كامروايي دارد، تالش براي معماري آينده 
چه اين تالش همواره با خطرپذيري فراوان قرين بوده است، اما به هر حال پذيرش اين  گر

 .بودن تحوالت آينده است  گر تر از نظاره عاقالنه مراتب به مخاطره،
اخت كه به هاي گوناگون اين امكان را براي انسان فراهم س رشد علوم و گسترش فناوري

هاي نوين و  وريد فناوجه وروبا تو همين ربيانديشد. از  جهان هستي ةاي علمي به عرص شيوه
هاي  پژوهي در آموزش هاي مهارتي در علوم جديد اهميت آينده خدمات آموزش ةلزوم ارائ

اخير نسبت به  ةان افزايش علم در چند دهبه ميزتوجه كند.  مهارتي را بيشتر نمايان مي
ها را ملزم  گيران سازمان حوري، تصميمم اساس دانش گذشته و حركت شتابان جهان كنوني بر

با توجه به  اي فني و حرفه آموزش  كند. سازمان شناسي مي به شناخت آينده و مطالعات آينده
، نيازمند نگرش و توجه جدي به آينده نه هاي مهارتي ارائه آموزش ةنقش خطير خود در زمين

ساختن آينده  ةلكه تالش در زمينگيري از امكانات جديد، ب تنها به منظور آمادگي براي بهره
كارآمد، ماهر،جامعه در خصوص تربيت نيروي انساني  اين انتظار عالوه برمطلوب هستند. 

براي هاي مذهبي و ملي، ضرورت توجه به مسايل آينده را  توانمند، بانشاط و متعهد به ارزش
 .كند ميدوچندان  اي حرفهسازمان آموزش فني و 

  پژوهي آينده ةپيشين
پيرامون آگاهي از وضعيت نهايي جهان، از سوي اديان  ةفطري انسان به آينده و انديش ةعالق

جهان،  ةسرنوشت آيند ةقرآن كريم در زمين ت.الهي نيز مورد توجه قرار گرفته اس
فرمايد:  تصريح مي همچنين) و 50:مستضعفين را وارث و حاكم زمين وعده فرموده (قصص

گان كه ايمان آورد و نيكوكار گردد وعده فرموده كه در زمين خداوند كساني از شما بند«
امم صالح پيمبران سلف، جانشين پيشينيان خود شدند و عالوه بر  چنانچهخالفت دهد 

مؤمنان پس از  ةخالفت، دين پسنديده آنان را بر همه اديان تمكن و تسلط عطا كند و به هم
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شرك و ريا پرستش  هيچ بيا به يگانگي خوف و انديشه از دشمنان ايمني كامل دهد كه مر

 )55نور: ( ».كنند و بعد از آن هر كه كافر شود به حقيقت همان فاسقان تبهكارند
گرايي و  هاي معرفتي گوناگون در علوم طبيعي و انساني و رشد تخصص با پيدايش حوزه

ت و پس از و دوران نويني گذاش هپژوهي پا به عرص افزايش عوامل و مسائل اجتماعي، آينده
نگر آلماني در سال  بيني و طراحي آينده، فليچهايم آينده در پيش» اچ.جي. ولز«هاي  تالش
گيري جوامع نسبت به  هاي مربوط به جهت برنامه ةشناسي را در زمين اصطالح آينده 1943

ن مسايل نظامي نيز كشيده شد. تئودور كارما ةپژوهي به حوز آينده تدريج بهآينده ارايه نمود. 
ديدگاه  به اين» اي جنگ گرما هسته ةدربار«و » هاي تازه افق سوي  به«در آثاري نظير 
سوي  پژوهي را به آينده »ونل برتراند دوژو«هاي بعدي دانشمندان همچون  پرداخت. در گام

 )1376:68اكرمي،. (هاي عقالني و فلسفي سوق دادند كسب شالوده
پژوهي مطرح شده است.  نظرياتي در قالب آينده گران معاصر نيز در آثار برخي از انديشه

ريزي براي آينده دور بر   برنامه: «كند تافلر در كتاب شوك آينده به اين موضوع اشاره مي
توان طوري  ها را مي هاي خشك و جزمي نيست. برنامه خود به برنامه كردن وابستهمعناي 

آنها را پيوست مورد تجديدنظر  انتو هبتنظيم كرد كه حالت آزمايشي و سيال داشته باشد و 
از تكنوكراسي،  گذاشتن فرابيني نيست. براي  معناي كوته پذيري به ولي انعطافداد.  قرار
ها بگذرد و به آينده پرواز  ها و حتي نسل هاي زمان ما از نظر اجتماعي بايد از فراز دهه افق

آگاهي  ةدارد. بايد يك آيندهاي رسمي نياز  تر كردن برنامه كند. اين كار بيش از طوالني
 )1373:672(تافلر،  »اجتماعي جديد را به صدر تا ذيل جامعه تزريق كرد.

نامند نخستين بار توسط ژاپن در سطح ملي  مي نگاري آيندهآنچه را كه امروز فعاليت 
ميالدي،  1960رند در دهه  ةگرفته شد. ابداع روش دلفي توسط محققين مؤسس كار به
هاي علمي و فناوري منجر گرديد. در  بيني پيشرفت لمي و كارا جهت پيشروش ع ظهور به

متخصصان اين مؤسسه، روش  ةژاپن با استفاده از تجرب 1970اواخر اين دهه و اوايل دهه 
 كار بهميالدي  2000بيني وضعيت علم و تكنولوژي تا سال  گسترده پيش به صورتيدلفي را 

وضعيت علم و تكنولوژي بود. اما در خالل انجام اين  بيني پيش گرفت. هدف در ابتدا صرفاً
بيني دست يافتند.  شود به نتايجي فراتر از پيش سال در اين كشور انجام مي 5فرآيند كه هر 

 ةعلمي و تكنولوژيكي جامع ةدهي نسبي وضعيت تحقيقات و توسع كه قادر به جهت اي گونه به
ي بيانگر اين فعاليت نبود در عمل مفهوم بين خود گرديدند. بدين ترتيب ديگر مفهوم پيش

(قديري، » باشد خلق گرديد. مورد نظر مي ةايجاد آيند معناي بهنگاري كه  آينده نام بهجديد 
1384.( 
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  پژوهي مفاهيم و تعريف آينده
پژوهي وجود ندارد.  خصوص مفهوم آينده ، اتفاق نظري در مانند بسياري از اصطالحات

نگاري،  آينده شناسي، پژوهي، آينده هاي مختلفي نظير آينده آن معادل انديشي كه براي آينده«
 رنگري، مطالعات آينده و امثالهم در زبان فارسي پيشنهاد شده، يك قلمرو معرفتي پ آينده
و در كشورهاي پيشرفته و نيز در كشورهايي است كه با شتاب در تالش رسيدن به تكاپ

 ةخود ترجم ةهاي فارسي به نوب هر يك از اين معادل كشورهاي پيشرفته قرار دارند. ةگردون
هاي  هاي اروپايي براي تأكيد بر جنبه متنوع واژگاني است كه در زبان ةيكي از اعضاي مجموع

هاي گوناگون به روندهاي  ها و عرصه گرفته شده كه در حوزه كار بهمختلف قلمرو فراخي 
ها را شناسايي  ترين كن و محتمل، مطلوبكوشد از ميان روندهاي مم كند و مي آينده نظر مي

 )1391صفدري،» (ريزي كند. سازي و برنامه زمينه اكنون همو براي تحقق آن از 
ها تا حدي  ها متعددند و در انتخاب آنها، انسان نگري آن است كه آينده مفروض آينده«

ه بازيگران بسياري گيري آيند آزادي عمل دارند. آينده الزاماً تداوم گذشته نيست زيرا در شكل
 )1377:81(توفيق،» هاي آينده بستگي دارد. امروز آنان به طرح عملكرداند كه  دخيل

اند.  كرده بيانهاي مختلف تعاريف متفاوتي  پژوهي در حوزه برخي از محققان براي آينده
پژوهي تحقيقات را  علم و تكنولوژي آينده سياستگذاريتحقيقات  ةبن مارتين عضو مؤسس

  ت:تعريف كرده اس ونهگ اين
 ةنگاه به آيند منظور بهنگاري تحقيقات فرآيندي است شامل تالش سيستماتيك  آينده «

هاي تحقيقات استراتژيك و  بلندمدت علم، تكنولوژي، اقتصاد و جامعه با هدف شناسايي حوزه
» گردد.هاي عام نوظهور كه احتماالً به بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي منجر  تكنولوژي

 .)1385 ،(قديري
نگاري تعريف زير را ارائه كرده است:  عنوان پيشتاز مطالعات آينده كشور ژاپن به

 ةآيند ةدهند شكلاز نيروهاي  تري كاملنگاري فرآيندي است كه طي آن درك  آينده«
ها  ريزي ها، برنامه در تدوين و تنظيم سياست دهنده شكلشود. آن نيروهاي  بلندمدت پيدا مي

نگاري همچنين شامل ابزارهايي كمي و كيفي  شوند. آينده ها در نظر گرفته مي گيري تصميم و
نگاري نيازها و  هاست. آينده گيري روند و توسعه هاي شكل ها و شاخص براي پايش سرنخ

بلكه به  كند مينگاري سياست دولتي را تعيين ن آينده .دهد هاي آينده را به ما نشان مي فرصت
تر  پذيرتر و مقاوم تر، انعطاف مناسب ةكند تا در مقابل تغييرات شرايط زمان مك ميتعديل آن ك

  )1381هاي فناوري رياست جمهوري،  دفتر همكاري( ».باشد
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در مجموع با در نظر گرفتن ساير تعاريفي كه توسط افراد، مؤسسات و نهادهاي گوناگون 

كوشد تا معرفت  نگاري مي آينده«نمود: توان تعريف مفهومي زير را مطرح  مي  .ارائه شده است
براي  آموزشيهاي  سازمانهاي تجاري، دولت و  نگرانه را در ميان بخش اي آينده و انديشه

ها  بازار و تكنولوژي ةسال آينده در عرص 20تا  10ها و تهديدهاي محتمل طي  درك فرصت
هاي  دهي فعاليت جهت ايجاد كند و آنگاه با ايجاد و تقويت همكاري ميان اين سه بخش به

  )(همان» آنان در راستاي اهداف تعيين شده بپردازد.

 پژوهي ضرورت آينده
بيني هستند. دخالت انسان در اين روند موجبات تغيير  بسياري از رويدادهاي آينده قابل پيش

و تحوالت مطلوب را ايجاد خواهد كرد. اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در 
گيرندگان به آينده  شود كه مديران و تصميم رفع مشكالت موجود، مانع از آن مي جهت

اي بوده است كه اينك  بيانديشند؛ حال آنكه مشكالت كنوني ناشي از عدم شناخت آينده
ل ترين دلي ها و مشكالت كنوني، موجه تر، بحران به بيان روشن د. شو ناميده مي "زمان حال"

قهري  ةهاي امروز نتيج يداست كه بحرانآينده است. ناگفته پ ةدرباربراي انديشيدن پيرامون 
 .نپرداختن به موانع و مشكالت، قبل از بروز آنها به شكل بحران است

سازد، در سرعت تحوالت نهفته  ناپذير مي عامل ديگري كه پرداختن به آينده را اجتناب
فناوري، معرفتي  ةحوز فت درهاي شگ آور عصر حاضر، ناشي از دگرگوني است. تحوالت حيرت

ترين نقش را در ايجاد  باشد. شايد تحول در فناوري عمده شدن مي و روند شتابناك جهاني
تغيير در شئون و ابعاد مختلف زندگي  ةكند، زيرا تحول فناوري به مثاب چنين فضايي ايفا مي

 .است
يدات و افزايش بايد توجه داشت كه حضور عامالنه در روند تحوالت آينده، كاهش تهد

گري در رخدادهاي  پژوهانه است كه امكان كنش ها، نيازمند رويكردي آينده ها و گزينه فرصت
با توجه به نقش خطير خود در  اي حرفهفني و  آموزش  سازمان .سازد آينده را فراهم مي

، نيازمند نگرش و توجه جدي به آينده نه تنها به منظور هاي مهارتي آموزش ةارائ ةزمين
مطلوب هستند.  ةساختن آيند ةگيري از امكانات جديد، بلكه تالش در زمين آمادگي براي بهره

كارآمد، توانمند، بانشاط و ماهر،عالوه براين انتظار جامعه در خصوص تربيت نيروي انساني 
براي سازمان آموزش هاي مذهبي و ملي، ضرورت توجه به مسايل آينده را  متعهد به ارزش

 .كند ميدوچندان  يا حرفهفني و 
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  پژوهي ها و مفروضات آينده ويژگي
هاي  يح ويژگياخالقي آن نيازمند تشر  پژوهي و تعريف حوزه تصويري جامع از آينده ةارائ
 :مفهومي آن است ةپژوهي در حوز آينده
 "روشي"پژوهي بيش و پيش از آنكه مبحثي محتوايي باشد، ناظر بر مسائل  آينده �

  ت.اس
  ت.اي مختار اس عدد و متكثرند و انسان در انتخاب آن تا اندازهها، مت آينده �
تواند روند و جريان نويني باشد، زيرا  خطّي گذشته و حال نيست؛ مي ةآينده الزاماً ادام �

  د.پذيري آينده عوامل متعددي دخالت دارن در شكل
ادگي براي آينده، مديريت روندها، انطباق با شرايط بقا و رشد، احراز آم ةهدف مطالع �

هاي محتمل،  پژوهي كشف آينده ديگر آرمان آينده عبارت بهبيني نشده است.  موارد پيش
  ت.گزينش بهترين و در صورت امكان معماري آن اس

گويي  بيني آنهاست (پيش گويي رخدادهاي آينده نيست، بلكه پيش پژوهي پيش آينده �
قطع و  طور بهآينده   ي نسبي است).احتمال ةبيني ارائ اي قطعي و پيش آيندهدال بر ترسيم 

هايي است كه در زمان حال  يقين در تمامي ابعاد تعيين نشده است، بلكه وابسته به تصميم
  د.شو اتخاذ مي

ها در آن تأثيري  است و تحول علوم و فناوري اي رشته بينپژوهي موضوعي  آينده �
  د.واسطه دار مستقيم و بي

  د.پذير پژوه تأثير مي شي و نگرشي آيندهاز نظام ارز به شدتپژوهي  آينده �
هاي مختلفي  ريزي براي آينده نيست، بلكه ترسيم بديل برنامه هبه مثابپژوهي  آينده �

پژوهي قصد  سازان، يكي از آنها را انتخاب خواهند كرد. از همين روي آينده است كه تصميم
ها را مديريت  عدم قطعيتتر،  ها بكوشد و يا به بيان روشن دارد در جهت كاهش عدم قطعيت

  د.كن
پژوه به بررسي  هنگامي كه آيندهاست (اي از علم و فناوري  پژوهي آميزه آينده �
پردازد، روشي علمي را اتخاذ كرده و هنگامي كه به طراحي  هاي محتمل و مرجح مي آينده

اي از فناوري اجتماعي وارد شده  پردازد، در قالب گونه هاي عقالني مي آينده بر اساس روش
 است.)
  ت:احل ذيل اسنظر از موضوع آن مبتني بر محورها و مر پژوهي صرف اهداف آينده �

o انداز تالش براي نيل به بهترين چشم  
o ها شناسايي تحوالت، تهديدها و فرصت 
o بررسي و تحليل تحوالت 
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o انداز چشم ةسناريوسازي و ارائ 
o شناسايي  

 هاي مهارتي آموزشپژوهي در  اهميت توجه به آينده
تن آينده مشي و سياستي كه احتمال موفقيت آن وجود دارد، تالش براي ساخ تنها خط «

آميز است ولي به هر حال مخاطرات اين تالش  است. تالش براي ساختن آينده بسيار مخاطره
اشتغال مداوم به   )130، 1378 (دراكر:» به مراتب كمتر از عدم تالش براي ساختن آن است.

ها را از پرداختن به آينده  گويي به نيازهاي روزمره، مديران سازمان امور جاري و پاسخ
در اثر فشار كارهاي روزانه توجه به مسائل مرتبط با آينده از دستور كار خارج  دارد. يبازم
بيني وقايع و تحوالت آينده را  امكان پيشامور  ةاگرچه در گذشته روند آرام و پيوست گردد. مي

محور به  آورد ولي تأثير عوامل متعدد از جمله رويكرد دانش براي مديران به وجود مي
اخير موجب جهش رشد صنعتي و اقتصادي كشورها و بروز   تلف در چند دهموضوعات مخ

گويد:  مي باره اينچارلز هندي در  المللي گرديده است. ناپيوستگي در تحوالت ملي و بين
ناپيوستگي فاصله نيست و مسلماً نيازي هم نيست كه فاصله باشد. تغيير ناپيوسته بهترين «

) او 14: 1378(هندي،» كند. ك مسير مشخص را طي ميراه پيشرفت براي جامعه است كه ي
هاي مهاجم  هاي كشتي بادبان ةپوستي با مشاهد سرخ«كند:  در اين زمينه مثالي ذكر مي

ار خود مشغول به كاسپانيايي در افق، آن را به تغييرات عجيب و غريب جوي نسبت داد و 
ت. آنها با فرض وجود نداش هاي بادباني شد. زيرا در تجارب محدود خود، دركي از كشتي

چه را كه بر دريافتشان منطبق نبود ناديده گرفتند و مصيبت بر آنها نازل شد. نپيوستگي، آ
پوست نشويم بايد در جستجوي تغيير ناپيوسته  اگر بخواهيم گرفتار سرنوشت آن سرخ

  ،(همان) از مثال ارايه شده توسط هندي در مورد عدم پيوستگي در عصر حاضر» باشيم.
هاي محتمل، ممكن  توان به استنباط ديگري دست يافت. توجه به تغيير محيط و وضعيت مي

ها دارد. ساختار، كيفيت منابع  و مطلوب آينده، عاملي است كه تأثير فراواني بر كارايي سازمان
هاي مورد استفاده  ها، فرهنگ و اهداف سازماني و همچنين راهبرد و فناوري انساني، آموزش

هاي متولي امر  ثير محيط بر ساختار سازمانأثير دارد. تأها با آينده ت اجهه سازماندر مو
محيط از نهادها،  "پژوهي قابل مالحظه است. آموزش و پرورش و ارتباط آن با موضوع آينده

نيروها و عواملي كه خارج از مرز سازمان وجود دارد تشكيل شده و بر تمام يا   ها، سازمان
تواند هيچ كنترلي بر آن اعمال كند.  گذارد ولي سازمان نمي سازمان اثر مي بخشي از عملكرد

 )15: 1376(اعرابي، » شوند. نوع محيط روبرو مي 4ها با  سازمان
 ةهاي محيط در آينده، ساختارهاي مناسب براي ادام پژوهي و شناخت ويژگي با آينده

 تر هاي مهارتي به شكل مطلوب آموزش ةارائ و اي حرفههاي سازمان آموزش فني و  فعاليت
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ها از آن جهت حائز اهميت است كه  ثير محيط بر ساختار سازمانأگردد. اهميت ت تعيين مي

نيل به اهداف وابسته به ساختار مناسب براي فعاليت در محيط جديد است. دستيابي به 
شرايط  مستلزم رويكرد به تغيير و اعمال تغييرات مناسب با هاي مهارتي اثربخشي آموزش

ها همواره با  كند كه سازمان علوم نظري حكم مي ةها در زمين ها و تجربه يافته «.آينده است
افتد خود را سازگار كنند و منطبق با آنها پيش  هايي كه در اطرافشان اتفاق مي دگرگوني

 ديگر اصل عمده در سازمان عبارت است از تأمين انعطاف با قصد جلوگيري از عبارت هببروند. 
هايي كه شرايط و  ها و حوادث و اجراي برنامه هاي نامطلوب و رودررويي با موقعيت دگرگوني

) ايجاد ساختار مناسب آموزشي 11: 1376اعرابي، ) «.آورد مقتضيات زمان و مكان پيش مي
هاي محيط جديد مستلزم شناخت آينده است و بدون آن امكان ندارد.  در مواجهه با ويژگي

سازمان هاي  موريتأاهداف و م ةتغييرات نيز پرداختن به آينده را در زمين ضمن آنكه سرعت
ناپذير نموده است. اين سرعت  اجتناب هاي مهارتي آموزش ةو ارائ اي حرفهآموزش فني و 

آوري، همچنين بروز  محوري در زندگي بشر و توسعه و گسترش فن ناشي از افزايش دانش
  گذار دارند. ثيرأه خصايصي فزاينده و تهايي همچون جهاني شدن است ك پديده

  هاي مهارتي پژوهي در آموزش ضرورت آينده
كارآمد،  ماهر،به دليل ارتباط آن با تربيت نيروي انساني هاي مهارتي  پژوهي در آموزش آينده

صنايع ثير آن بر كارايي و موفقيت أهاي مذهبي و ملي و ت توانمند، بانشاط و متعهد به ارزش
با توجه به مدت و همچنين  در بلند هاي دولتي و غيردولتي، و شركت ها ازمانسمختلف، 
به مين نيروي انساني متخصص و متعهد أدر ت كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و مرجعيت 

  ت.اس اي برخوردار اهميت ويژه راه براي سازمان از ة نقشةر تهيمنظو
و تربيت نيروي انساني  كشور ةدآين متناسب با نيازهاي حال و هاي مهارتي آموزش

است. در  اي حرفهسازمان آموزش فني و هاي تشكيالت  ، از ويژهتوانمند و كارآمدماهر،
و ركود  ماندگي عقبن بر نيازها ضروري است. زيرا مانع گرفت يپيشهاي آموزشي  فعاليت

انداز  مچش اوضاع و شرايط در بيني پيشلحاظ  همين بهگردد.  جامعه مي ةپيشرفت همه جانب
 جامعه برآورد ةبايست نيازهاي آيند مي نزديك) ضروري است. يا (دور ةقابل حصول و در آيند

  د.ريزي نمو تگزاري و برنامهه سياسبيني شده اقدام ب شده و متناسب با اهداف پيش
گيرد و محصول آن اعالم نيازمندي در  ها صورت مي برآورد نيازها براساس عاليم و نشانه

باشد. بلكه بايد  اساس حدس و گمان استوار هاي آموزشي نبايد صرفا بر برآورد ست. آينده ا
ها، شواهد و  طرفانه، فعاليت دقيق علمي، داده يك فرايند جدي، عقالني، تحقيقات بي ةنتيج

هاي ذهني و ظني يا شهودي پژوهشگر  اساس مدل قراين، تجزيه و تحليل عيني و نه صرفا بر
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راهكار ديگر مطرح است. اين راهكار  عنوان بهسازي،  تخمين يا احتمالبيني و  باشد. پيش

  ت:مشخص ناظر به موضوعات آينده اس طور به
ها و نيازهاي آينده از چه  كنند كه حساسيت پژوهي محققين تعيين مي در آينده

ه ها در آيند كردن وضعيت يا اوضاع پديده بيني با هدف مشخص هايي برخوردارند. پيش اولويت
پايه در نظرگرفتن  تحليل و برآوردهاي گذشته، ناظر به آينده است و بر بوده و ضمن اتكا بر

پژوهان از نظر  آينده ةوظيف ترين مهمترين و  البته حساس د.گير احتماالت مختلف شكل مي
بيني يك واقعه در شرايط فعلي است صحت تحليل و وقوع  مديران، پيش گيران و تصميم

الن خواهد وپژوهي و اعتماد مسو ثير زيادي بر اعتبار آيندهأشده است تبيني انجام  پيش
سازمان آموزش انعكاس آن به مديران عالي  هاي مهارتي و آموزشسنجي  داشت. بنابراين نياز

  ت.اسهاي مهارتي  آموزش ةپژوهي در حوز مطالعات آينده  ةويژ از كار كشور اي حرفهفني و 
را  هاي مهارتي آموزش ةدر حوز پژوهي هاي آينده از ضرورت برخي توضيحات باال عالوه بر

  د:بندي كر توان در موارد زير دسته مي
  شدن خود و ديگران در برابر آينده آماده �
  هاي در حال ظهور كسب نماي كلي از آينده �
  ها كسب موفقيت و برتري در رقابت �
  سازگاري با تغييرات �
  و مسير تغييراتكسب موقعيت در قلب روندها  �
 آوردن منافع موجود دست هبگذاري براي  ريزي و سرمايه برنامه ةكسب ايده دربار �

  )6:ص 1385(ملكي فر، 
  هنگام خطرات و هشدارها  رك زودد �

 
 

 هاي مهارتي پژوهي در آموزش اهداف آينده
و تربيت  با رويكرد پاسخگويي به نيازهاي آتي كشور هاي مهارتي آموزشپژوهي در  آينده

تواند اهداف متعددي را  ميهاي نوين  وريابا توجه به ظهور فن نيروي انساني ماهر و توانمند
نوع و در تعيين  سياستگذارانگيران و  تعقيب نمايد. با توجه به تأثير و اهميت تصميم

بايست مورد توجه قرار  ، برخي از اهداف با رويكرد مذكور كه ميهاي مهارتي آموزشچگونگي 
 : زيرند عبارتند اگ
  يهاي مطلوب آموزش تعريف آينده �
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تعريف شفاف از آن ميسر نخواهد بود.  ةآمادگي براي ايفاي نقش در آينده بدون ارائ 

كشور با در نظرگرفتن اهداف و راهبردها، از طريق  ةترسيم و تصوير محيط و شرايط آيند
هاي مهم در  لفهؤو روند آن ازم گردد. توجه به تغييرات پژوهي ميسر مي هاي آينده فعاليت

 .  ينده خواهد بودآترسيم وضع 
 يهاي آموزش ثير آن بر فعاليتأوري و تناتصويري از وضعيت آينده ف ةارائ  �

آوري موجب منسوخ شدن بسياري از امكانات و تجهيزات مورد  رشد سريع علوم و فن
وري و ناغييرات فالعه و پيگيري مستمر تها گرديده است. مط استفاده در آموزش

هاي آموزشي امكان موفقيت  محصوالت جديد با تلفيق و تركيب آنها در راستاي فعاليت
هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي  ورينااين ورود ف يادگيري را افزايش خواهد داد. عالوه بر

ها در عصر حاضر شده كه ضمن  به زندگي بشري موجب سرعت تغيير شرايط و موقعيت
گي در روابط و تعامالت موجود، موجب اشتغال مداوم و مستمر مديران و ايجاد پيچيد

ثير أتوان ت هاي مختلف گرديده است. بديهي است در اين شرايط نمي مسئوالن سازمان
هاي احتمالي فرهنگي و اجتماعي ناديده گرفت. نياز  فناوري را در تحوالت آينده و آسيب

پژوهي  بايست مدنظر مطالعات آينده يعميق و انديشه در اين خصوص م ةبه مطالع
  د.قرارگير

  تهاي جديد ناشي از تغييرا برآورد و كشف موقعيت �
ها نيز  موقعيت به موضوعهاي فكري موجود، نگرش  با نگاه به آينده و عبور از چارچوب

يابد. چه بسا بسياري از تغييرات فعلي با اين نگرش تبديل به  توسعه و گسترش مي
  د.گردهاي مهارتي  موفقيت بيشتر آموزش امكاني براي

براي سازمان آموزش هاي در حال ظهور  برداري از فرصت سازي براي بهره زمينه �
  .ركشو اي حرفهفني و 

  ه.هاي آيند ها با هدف كنترل آسيب موريتأايجاد انعطاف در ساختار و م �
  كشور. اي حرفهسازمان آموزش فني و بازبيني راهبردها و اهداف سازماني  �
  ه.متناسب با آيند هاي مهارتي هاي جديد آموزش برآورد و تعيين نيازمندي �
در  اي حرفهسازمان آموزش فني و گيران  اتخاذ موضع فعال مسئوالن و تصميم �

 ه.مواجهه با شرايط آيند
نگري) بايد آن را بشناسيم  ديد وسيعي نسبت به آينده داشته باشيم (آينده اينكهبراي «
 پژوهي). آينده(آن مطالعه و تحقيق كنيم  ةسي) و براي شناخت آن بايد دربارشنا (آينده

» .  پژوهي است يندهآشناسي مستلزم  شناسي و آينده نگري، آينده آينده ةديگر الزم عبارت به 
  )1، 1379(ناصرآبادي: 
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 پژوهي قرارگيرد. مند باشد تا تحت عنوان آينده  مالش براي بررسي آينده بايستي نظات

از  معمول فراتر طور به) كه  سال35-5درازمدت ( صورت بهضمن آنكه اين اقدامات بايد 
پژوهي يك فرآيند شامل مشورت و تعامل بين  آينده ريزي است انجام گيرد. هاي برنامه افق

 اي حرفهسازمان آموزش فني و علمي، سياستگزاران و كاربران نتايج تحقيقات است.  ةجامع
 پژوهي امكان شناخت عوامل مؤثر در تعيين شرايط و لعات آيندهكشور در پرتو مطا

هاي  بخش ةهاي نوين را داشته و موجب تربيت كارآمد نيروي انساني مورد نياز كلي موقعيت
 .گردد تجاري مي ،اقتصادي، صنعتي

 منابع
 نولوژي،نگاري علم و تك بندي متغيرهاي مرتبط با آينده شناسايي و دسته .)1384( .قديري، ر

 كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبايي، استاد راهنما: ةنام پايان
 اله طباطبائيان. سيد حبيب

 ة، نشريپژوهي در آموزش و پرورش كشور ضرورت توجه به آينده .)1391( .صفدري، م
 سياست روز.

 .16 ةيافت، شمارره ةنام فصل نگري، پژوهي و آينده آينده .)1376( .اكرمي، م
 علم. ةتهران، كران پژوهي، الفباي آينده .)1385( .فر، ع ملكي

 .81ص  35-34برنامه و بودجه،  ةمجل نگري، آينده .)1377( .توفيق، ف
 ةسسؤم تهران، استراتژيك؛ ريزي برنامه و مطالعات مركز ژوهي،پ آينده .)1379( .ز ناصرآبادي،

 فاع.د صنايع تحقيقاتي و آموزشي
 .نشرسعلم ، اهللا كامراني حشمت ترجمه: ؛شوك آينده .)1373( ف.لتافلر، ا

،  : نشر سيمرغ تهران ، خوارزمي  شهيندخت  ةترجم ؛  در قدرت  جايي جابه .)1350(. فافلر، الت
 .1350،  اول  چاپ
يت فردا، جلد اهللا اميني، تهران، انتشارات مدير فضل ةترجم سازمان فردا، .)1378( .دراكر، پ
 .اول

علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، تهران: دفتر  ة، ترجمتحقيق مورديين، رابرت كي، 
 .1381، چاپ دوم، 1376 هاي فرهنگي. پژوهش

 



 
 

 درسي جديد هاي برنامههاي اجراي  بررسي ابعاد و چالش
 (بازنگري شده) نظام آموزش عالي مهارتي از ديدگاه مجريان 

 1سيد علي قادري
 2دكتر مرتضي كرمي
 3دكتر حسين جعفري ثاني

 4زاده امين ترابي دكتر محمد
 چكيده

پنجم  ةي تعيين شده در برنامنظام جامع مهارت و فناوري و الزامات قانون ةنام منظور اجراي آيين به
، 1390كاربردي در سال -درسي، دانشگاه جامع علمي هاي برنامهكشور و افزايش ابعاد مهارتي  ةتوسع

هاي  آموزشي و درسي رشته هاي برنامهدر طرحي جديد و بنيادي، اقدام به بازنگري و اصالح در 
 ةهاي آموزشي مذكور بر عهد دوره كاربردي نموده است. از آنجا كه مسئوليت اجراي-تحصيلي علمي

متوليان اجرا از  عنوان بهمديران اين مراكز  ةجانب همهباشد، آگاهي  كاربردي مي-مراكز آموزش علمي
درسي و نيز اطالع متقابل مديران دانشگاه در مقام  هاي برنامهشده در  ماهيت و ابعاد تغييرات ايجاد

هاي  اهداف مورد نظر دارد. لذا، با هدف بررسي ديدگاه و ناظر اجرا، نقش مهمي در تحقق گزار سياست
درسي قبلي، ميزان  هاي برنامهتغييرات، مقايسه با  اين بهكاربردي نسبت -مديران مراكز آموزش علمي

ها و مسائل  جديد با اهداف نظام جامع آموزش مهارت و فناوري و نيز چالش هاي برنامه سويي هم
 ةوسيل بهيابي (پيمايشي) و  طي يك پژوهش توصيفي از نوع زمينه درسي جديد، هاي برنامهاجرايي 

تحقيق شامل مديران تمامي  ةهاي مديران مذكور بررسي شد. جامع پرسشنامه محقق ساخته، ديدگاه
جديد و قديم را بر  هاي برنامهكاربردي استان خراسان رضوي كه اجراي هر دوي -مراكز آموزش علمي

پژوهشي و مديران  -مدير (مشتمل بر رئيس مركز، مدير امور آموزشي 230اند به تعداد  عهده داشته
اي،  گيري خوشه مركز آموزش واجد شرايط بود كه حجم نمونه با فرمول كوكران و نمونه 47گروه) از 

هاي گردآوري شده توسط  ها توزيع شد. داده ها بين آن مركز تعيين و پرسشنامه 38نفر از  144
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج گزارش شده است افزارهاي آماري نرم
 

 .درسي ةآموزي، اجراي برنام درسي، مهارت هاي برنامهتغيير، بازنگري  :يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: sayyedalighaderi@yahoo.com،         دوسي مشهدريزي درسي دانشگاه فر . دانشجوي دكتري برنامه1
 .. استاديار دانشگاه فردوسي مشهد2
 .دانشگاه فردوسي مشهد ياردانش. 3
 .كاربردي خراسان رضوي-دانشگاه جامع علمي. استاديار 4



...  هاي درسي جديد هاي اجراي برنامه بررسي ابعاد و چالش                               
 

 

32 

 مقدمه
تغيير از جمله مفاهيم زيربنايي در دين مبين اسـالم و فرهنگـي نهادينـه شـده در آن اسـت.      

صي و اجتمـاعي بـه كـرات در آيـات قـرآن كـريم و       بررسي، بازنگري و تغيير در احواالت شخ
 ةسـور  13 ةقرار گرفته است. شايد بـارزترين آن فـرازي از آيـ    تأكيداطهار مورد  ةاحاديث ائم

دهد تا آنان حال  خدا حال قومى را تغيير نمى  در حقيقت"دارد:  رعد باشد كه بيان مي ةمبارك
اي جـز تغييـر،    چـاره   ها و معضالت مبتال بـه  لذا براي رهايي از گرفتاري ".خود را تغيير دهند

 ها و اقدامات خود نداريم. بازنگري و اصالح در برنامه
ايران  ةاجتماعي كنوني جامع -ل شود كه بزرگترين معضالت و مشكالت اقتصاديااگر سو

يكـي از   هـا  دانشـگاه  آموختگـان  دانـش ويژه،  صورت بهكدامند؟ بدون ترديد، بيكاري جوانان و 
دانشـگاهي، عليـرغم    آموختگـان  دانـش ل كـه چـرا   اسو اين بهي اصلي است. در پاسخ ها پاسخ

برخورداري از مدارك تحصيلي، امكان اشتغال متناسب بـا مـدرك تحصـيلي خـود را ندارنـد،      
كافي و متناسب با نيازهاي واقعي بازار كار خواهـد بـود. چـه     يها مهارتاولين پاسخ، نداشتن 

پـذير نخواهـد بـود و عوامـل      ضـل تنهـا از يـك راه و روش امكـان    بايد كرد؟ قطعاً حل اين مع
يرامـون  پهـاي مجلـس    مركـز پـژوهش  متعددي در اين زمينه دخيل هستند. در گزارشي كه 

ترديد تربيت نيروهاي آماده براي بخـش اشـتغال    بيبيان شده كه يادگيري مشاغل ارائه داده، 
هـاي اقتصـادي پيـدا     براي بحران ييها حل راهاين امكان را فراهم كند تا بتوان  تواند ميكشور 

بازخوردهاي اقتصادي  تواند مي اي حرفهگذاري عمومي در بخش آموزش و تربيت  كرد. سرمايه
ي ضروري شغلي، هنرجويان در آمـوزش و تربيـت   ها مهارتمناسبي به ارمغان بياورد. در كنار 

(خبر آناليـن،   دارندخود  اي فهحر ةتري براي حفظ توسع هاي وسيع نياز به شايستگي اي حرفه
 ةدر تربيت نسل جوان و آمـاد  ها دانشگاه). اما از آنجا كه در سطح آموزش عالي، 1392دي  5

هـاي خـود را در آمـوزش     ورود به بازار كار نقش اساسي را دارند، انتظار اين است كـه تـالش  
نيازها و شرايط واقعـي  ها قرابت بيشتري با  دهي نمايند كه آموزش دانشجويان به نحوي سامان

هاي نظام آموزشي، تالش براي پيونـد   مسئوليت ترين مهمبازار كار پيدا نمايند. بدون شك، از 
هـاي آموزشـي بـا مقتضـيات اجتمـاعي و       تر اهداف، محتـوا و روش  تر و محكم هر چه منطقي

صورت خاص نيازهاي شغلي است. ما نيازمنـد نظـام آموزشـي هسـتيم كـه ضـمن تحكـيم         به
كنـد (عزيـزي،    تأكيدهاي كليدي و اساسي مورد نياز بازار نيز  تباط با بازار كار، بر شايستگيار

هايي چون توانايي برقراري ارتباط، سازگاري، قدرت تمييز و تشخيص، كار  ). شايستگي1382
اساسي  يها مهارت عنوان بهگروهي، حل مساله، خالقيت، تفكر انتقادي و مواردي از اين قبيل 
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). ايـن انتظـار از بخشـي از نظـام     1382، بـه نقـل از عزيـزي،    1995شوند (متكالف،  ميتلقي 
سيس و كاركرد اصلي آن، نه انتقـال دانـش نظـري و پـژوهش     أآموزش عالي كه هدف ذاتي ت

بنيادي (توليد دانش) بلكه تربيت نيروي كاري در سـطوح مختلـف اسـت، بـه مراتـب بيشـتر       
 اي حرفـه هاي فني و  ريزي در آموزش معتقدند كه برنامه) 1388خواهد بود. صدري و زاهدي (

بـه   بتوانـد پذيري برخـوردار باشـد كـه     بايد از چنان پويايي و انعطاف  محور مهارت عبارتي بهو  
شـروع ايـن    ةنشـان دهـد. نقطـ    موقع بهآفرين در آن، واكنش  تغييرات بازار كار و عوامل نقش

درسـي يكـي از    ةچـرا كـه برنامـ    سـي اسـت.  هـاي در  هـاي سـاماندهي، اصـالح برنامـه     تالش
هـاي آموزشـي، عـالوه بـر عوامـل       ترين عناصر نظام آموزشي است. توسعه و بقاي نظام كليدي

 .)1389وابسته است (امين خندقي،  ها آندرسي  ةزيرساختي و مالي، به كيفيت برنام
ر عـين پـرداختن   هاي بازار كار د لذا نظام آموزش عالي ناگزير از منطبق كردن خود با نياز

خود يعنـي آمـوزش (نشـر علـم)، پـژوهش (توليـد علـم) و خـدمات          ةگان به وظايف اصلي سه
طـور   ، پويايي اقتصادي بـه 1ليبرمن و گرولنيك زعم به)؛ چرا كه 1392اجتماعي است (قادري، 

 شـود.  ها وابسته مي ها و كالج هاي آموخته شده در آموزشگاه و صالحيت ها مهارتاي به  فزاينده
آموزش عالي مورد نظر قرار گيـرد؛   ةهاي درسي شروع و تا توسع بايست از برنامه اين تحول مي

كند، در  ) بيان مي1389از صالحي عمران و يغموري،  به نقل، 1382عليزاده ( كه مهر چنان آن
، بايـد بـر دو موضـوع    هـا  مهـارت و  ها رشتهدرسي آموزش عالي و گسترش و ايجاد  ريزي برنامه

هاي  پذيري در زمينه اساسي و انتقال يها مهارتاهميت قائل شدن براي  -شود: ا تأكيداساسي 
مختلف زندگي فردي و شـغلي ماننـد كـارگروهي، حـل مسـاله، پـردازش اطالعـات، رايانـه و         

مربوطه جهـت مـاهر نمـودن     يها مهارتو  ها رشتهگرايش به تلفيق و نزديكي  -2ارتباطات و 
 دانشگاهي. آموختگان دانش

امروز تبديل به يكي از شعارهاي مصطلح در تعـامالت جهـاني    "2يا تغيير يا مرگ"عبارت 
و زندگي شده است. فشار فزاينده براي بهبود كيفيت عملكرد و برونـدادهاي نظـام آموزشـي و    

حيات موسسات آموزشي، سـبب شـده كـه بسـياري از كشـورها       ةدر حقيقت تالش براي ادام
درسـي   هـاي  برنامه ويژه بههاي مختلف نظام آموزش عالي خود و  لفهؤفرايند بهسازي و تغيير م

 ةرا مورد توجه قرار داده و اقدامات متعددي را براي تسهيل اين جريان در پيش گيرند. از جمل
درسي، تبيين  هاي برنامههاي اداري  به تعيين محدوديتهاي زماني بررسي توان مياين اقدامات 

هـاي مـورد انتظـار از     درسي و بازتعريف صـالحيت  هاي برنامههسازي فرايند عملياتي تغيير و ب

                                                                                                                
1. Liberman & Grolnik  
2. Change or Die  
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درسـي بـر اسـاس آن، اشـاره نمـود (فتحـي واجارگـاه و         هاي برنامهو بازبيني  آموختگان دانش

 .)1390همكاران، 
و آن هـم آمـوزش عـالي     شـود  مـي ، مفهوم جديـدي در آمـوزش عـالي مطـرح     جا ايندر 

اي سطح باال در نيروي كـار موجـود و بهبـود اقـدامات     ه است كه در ايجاد صالحيت 1اي حرفه
يـا مهـارتي    اي حرفه). آموزش عالي 2004، 2(ليتل و ديگران كند ميايشان نقش ايفا  اي حرفه

هاي مورد نظـر   درسي مناسب و با كيفيتي باشد كه صالحيت هاي برنامهبايست برخوردار از  مي
ر آموزش عالي، ابزار علمي و اجتماعي ارزشـمند  درسي د هاي برنامهرا در فراگيران ايجاد كند. 

ـ  هـا  مهـارت انتقال دانش و  ةو نيرومندي هستند كه ضمن ترسيم مسير و محدود  ة، يـك تجرب
، به نقل از فتحـي واجارگـاه و   1378شوند (وزيري،  وسيع علمي براي دانشجويان محسوب مي

-آن دانشگاه جامع علمـي  ). نظام آموزش عالي مهارتي كشور كه متولي اصلي1390همكاران، 
 ةپـنجم توسـع   ةباشد، با درك اين شرايط و ضروريات و بـر اسـاس تكـاليف برنامـ     كاربردي مي
بـازنگري و اصـالح اساسـي     1390نظام آموزش مهارت و فنـاوري، در سـال    ةنام كشور و آيين

تي آن سازي با شرايط جديد و نيز افزايش بعد مهـار  درسي خود را با هدف هماهنگ هاي برنامه
 اجرا گذاشته شدند. مورد بهجديد از مهرماه  هاي برنامهآغاز و 

نظـام   ةجـوهر  عنوان بهدرسي روزآمد، جامع و با كيفيت  هاي برنامهاندازه كه وجود  همان بهاما 
آموزشي ضروريست، درك صحيح مجريان از اهداف و ابعاد هر برنامه و تالش در جهت تحقـق  

درسـي مهـم اسـت. پـذيرش برنامـه، اجـراي صـحيح آن و         ةامـ و به عبارتي اجراي صحيح برن
 بهسـازي ) در فراينـد تغييـر و   2007فـوالن (  زعـم  بـه سازي برنامه عواملي هستند كه  نهادينه
ترتيب، ايجاد ظرفيت نوآوري در نظام براي درگيـري مسـتمر    به همينها اهميت دارند.  برنامه

كنيم تا يـك   عتقد است كه اگر ما تالش ميساز موفقيت است. فوالن م در بهبود مستمر زمينه
آموزشـي شـروع كنـيم     ةتغيير دهيم، اين كار را بايـد از موسسـ   ]در نظام آموزشي[فرهنگ را 

 .)64(همان، ص 
با توجه به مـوارد ذكـر شـده و گذشـت بـيش از دو سـال از اجرايـي شـدن بـازنگري در          

پـذيري اجـرا و ميـزان     ها، امكان امهكاربردي، بررسي و ارزيابي اين برن-درسي علمي هاي برنامه
گزاران نظام آموزش عـالي مهـارتي از    هاي متوليان اجرا با سياست نگرش سويي همهماهنگي و 

 .نمايد جهات گوناگون ضروري مي

                                                                                                                
1. Vocational Higher Education 
2. Little et al. 



                                               انداز پژوهش چشماي و اشتغال در  آموزش فني و حرفه
 

 

35 

درسـي،   هـاي  برنامهتغيير و بازنگري  ةهاي انجام شده در زمين پژوهش قلترغم فقر و  علي
دهد كه همـواره مسـائل و مشـكالتي در     شده نشان مي هاي انجام بررسي سوابق اندك پژوهش

ها بوده است. فتحي واجارگاه و همكـاران   و مجريان برنامه گزاران سياستاين زمينه پيش روي 
درسـي از ديـدگاه    هـاي  برنامهپيمايشي، به بررسي موانع تغيير -) در پژوهشي توصيفي1390(

شكي شهيد بهشتي پرداختـه و نتيجـه   ت علمي دو دانشگاه شهيد پزشكي و علوم پزأاعضاء هي
، از هـا  دانشگاهآن در  كردن نهادينههاي درسي و  هاند كه تفويض اختيار در بازنگري برنام گرفته

) 1389اصفهاني و صـبري (  عوامل مهم در كاستن موانع تغيير، محسوب مي شوند. يماني، نصر
انـد كـه    نتيجه رسيده نيا بهر درسي علوم پزشكي كشو هاي برنامهنيز در بررسي روند بازنگري 

اجراي صحيح آن بسـيار مهـم و نيازمنـد     ويژه بهدروس و  ريزي برنامهنقش اساتيد دانشگاه در 
آمـوزش پزشـكي اسـت. كـراس، مونگـادي و       گزاران سياستتوجه و حمايت بيشتري از سوي 

 هـاي  برنامه جنوبي با بازنگري برخورد نظام آموزشي آفريقاي ة) در بررسي نحو2002( 1روهاني
درسـي، مسـتلزم    هـاي  برنامهكنند كه تغيير موفق  درسي پس از سقوط رژيم آپارتايد، ادعا مي

هاي فلسفي مسئوالن نظام آموزشي بوده و به زماني طوالني نيازمنـد   ها و پارادايم تغيير ديدگاه
جديـد  درسي نظام آموزش عالي نيز با توجه بـه   هاي برنامهاست. در خصوص بررسي بازنگري 

 رساني صورت نپذيرفته است. بودن موضوع، يا پژوهشي به انجام نرسيده و يا اينكه هنوز اطالع
ايم كه مسئوالن و مديران مراكـز آمـوزش    له بودهأبررسي اين مس دنبال بهدر اين پژوهش 

درسـي مهـارتي    هاي برنامهكاربردي تا چه حد از اهداف و ابعاد تغييرات ايجاد شده در  -علمي
قبلي (كـه در زمـان انجـام پـژوهش،      هاي برنامهع و درك صحيحي داشته و در مقايسه با اطال

هـاي قبـل ادامـه داشـته) بـه       حضـور دانشـجويان ورودي سـال    علـت  بـه اجراي برخي از آنها 
 هـاي  برنامـه جديد اعتقاد دارند؟ اهم تغييـرات ايجـاد شـده در     هاي برنامهپذيري اجراي  امكان

 :ك خالصه شده استي ةدرسي در جدول شمار
كاربردي استان -هاي مديران مراكز آموزش علمي هدف اصلي اين پژوهش، بررسي ديدگاه

كـاربردي در سـال   -درسي علمي هاي برنامههاي انجام شده در  بازنگري ةخراسان رضوي دربار
در سه محور ميزان انطباق بـا اهـداف ايـن دوره هـا و اهـداف نظـام جـامع مهـارت و          1390

ها و نيز  هاي مهارتي برنامه ثيرگذاري تغييرات ساختاري ايجادشده در افزايش جنبهأتفناوري، 
در دروس عملي و مهـارتي توسـط مراكـز     ويژه بهدرسي جديد  هاي برنامهپذيري اجراي  امكان

 .مجري بوده است

                                                                                                                
1.  Cross, Mungadi & Rouhani 
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 درسي مهارتي هاي برنامهشده در  تغييرات ايجاد ةمقايس )1( جدول 

 ي ناپيوسته)(مقاطع كارداني و كارشناس
جديد) ةمالحظات (برنام جديد هاي برنامه قديم هاي برنامه مقوله

 دارد (اصالح شده) دارد دوره ةنام آيين

شامل تعريف دوره، 
 هاي توانمندياهداف، 

، برنامه آموختگان دانش
آموزشي، وظايف مجري،

 اجرا و نظارت

 يكنواخت و هماهنگ متنوع و متعدد الگوي تدوين دوره

 طع تحصيليمقا

كارداني پيوسته 
 (ترميك)

كارداني ناپيوسته 
(ترميك و 
 پودماني)

كارشناسي 
 ناپيوسته

(ترمي و پودماني) 
كارشناسي پيوسته

 (ترمي)

 ةكارداني ناپيوست
و  سالي نيم( اي حرفه

 پودماني)
فني  ةكارداني ناپيوست

و پودماني) سالي نيم(
 ةكارشناسي ناپيوست

و  نيمسالي( اي حرفه
 ني)پودما

مهندسي فناوري 
و پودماني) نيمسالي(

 

 ها رشتهعنوان 
هاي كلي با گرايش
 محدود

تر با  تخصصي
هاي متعدد و  گرايش

 شغل محور
 

نقش و توانايي 
 التحصيالن غفار

فهرستي از نقش و
توانايي 

 التحصيالن فارغ

هاي  تعيين توانمندي
مشترك 

 التحصيالن فارغ
ها و  قابليت 

هاي  توانمندي
اي  ني/حرفهف

 التحصيالن فارغ
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جديد) ةمالحظات (برنام جديد هاي برنامه قديم هاي برنامه مقوله

 محل اجراي آموزش
آموزش در مركز 

 مجري

 آموزش در
 "مركز مجري"

(دروس نظري و 
 عملي)

(دروس  "محيط كار"
عملي شامل كاربيني، 

و  1كارآموزي
 )2كارآموزي 

 

 -جهت گيري نظري
 عملي دروس

35نظري به ميزان 
درصد  55تا 

 ساعات دوره

حداكثر ميزان بهنظري 
د ساعات دورهدرص 40

 
45عملي به ميزان 

درصد  65تا 
 ساعات دوره

حداقل ميزانعملي به 
درصد ساعات دوره 60

 تركيب دروس

  عمومي عمومي

- 
ها و  توانمندي

  عمومي يها مهارت
 پايه پايه
(با افزايش دروس عملي) اصلي اصلي

(با افزايش دروس عملي) تخصصي تخصصي

بر دروس  تأكيد(با  اختياري اختياري
 تخصصي)

كاربيني به ارزش 
 32يك واحد و 

ساعت در ابتداي 
 دوره

كاربيني به ارزش يك 
ساعت در  32واحد و 

 ابتداي دوره
 آموزش در محيط كار
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جديد) ةمالحظات (برنام جديد هاي برنامه قديم هاي برنامه مقوله

كارآموزي به ارزش
 240دو واحد و 

ساعت در انتهاي 
 دوره

 ةدر ميان 1كارآموزي 
در 2دوره و كارآموزي 

هانتهاي دوره هر يك ب
 240واحد و  2ارزش 

 ساعت

 تعيين اهداف درس  سرفصل دروس
(ريزمحتوا نيز تعيين 

 شده)
استانداردهاي آموزشي 

هاي مدرس،  (ويژگي
فضا و تجهيزات، 

هاي تدريس و  روش
هاي  درس، روش ةارائ

 ارزيابي)

  تفصيلي و دقيق مختصر و كلي

استانداردهاي آموزش 
 در محيط كار

صورت اختصاري به
در خصوص  و كلي

 درس كارورزي

صورت تفصيلي و  به
دقيق براي هر يك از 

دروس كاربيني، 
و  1كارآموزي 

 2كارآموزي 

 

 

كاربردي كه -درسي علمي هاي برنامهدرخصوص تغييرات و اصالحات اعمال شده در 
 خالصه و موارد مهم آن در جدول فوق گزارش شده است، نكات ذيل قابل توجه است:

درسـي در ايـن نظـام، همـاهنگي بـين       ريـزي  برنامـه د نسبتاً متمركز با توجه به فراين -
و مجريان و برخورداري از دركي صحيح و يكسان از اهداف، محتواي برنامـه و   گذاران سياست

سـيس دانشـگاه و طـي    أشرايط اجرا بسيار حائز اهميت است. طبيعتاً، مراكزي كه از ابتداي ت
درسي قبلي تطبيق داده بودند، اكنون الزم اسـت   هاي برنامهساليان متمادي خود را با اجراي 

جديـد مبـادرت ورزنـد چـرا كـه در غيـر        هـاي  برنامـه با آگاهي و شناخت كاملي بـه اجـراي   
 . ، احتمال ناهماهنگي و ايجاد مشكالتي در اين مسير افزايش خواهد يافتصورت اين
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سوال مهـم اسـت: اول   ) معتقد است كه مطلوبيت اجرا، وابسته به پاسخ دو 2007فوالن (
شـوند؛   آن هستند، مهم و ارزشمند تلقي مي دنبال بهها و مقاصدي كه تغييرات  آيا هدف كهاين

هاي اتخـاذ شـده چگونـه     دوم خصوصيات فني تغيير مورد نظر از جهت ارتباط با تحقق هدف
 .است؟ بررسي مسائل مذكور، موضوع اصلي پژوهش و بحث اين مقاله است

ها است. اصـالح   هاي انجام شده، افزايش محتواي مهارتي برنامه زنگريهدف اصلي از با -
 اي حرفـه ، كارشناسي اي حرفهها، تغيير عناوين مقاطع به كارداني فني، كارداني  نامه دوره آيين

همـين ترتيـب،    محور است. به هاي مهارتي و شغل و مهندسي فناوري، حاكي از توجه به جنبه
هــاي تخصصــي متعــدد، نيــز حركــت در جهــت  يــين گــرايشو تع هــا رشــتهتغييــر عنــاوين 

 گردد. درسي محسوب مي هاي برنامهنمودن برنامه بوده و در نوع خود نوآوري در  مهارتي
درسي، برخالف الگوهاي متعدد و متنوع قبلـي،    ةاز اسناد برنام يكنواختالگويي  ةارائ -

 .كند ميها را تسهيل  درك مجريان از ساختار و محتواي برنامه
مشـترك و   هـاي  منـدي توان ةاز دو جنبـ  آموختگـان  دانـش توجه بـه نقـش و توانـايي     -

دروسـي بـا نـام     ةهـا و نيـز تعيـين مجموعـ     مورد انتظار و تصـريح آن  اي حرفه هاي منديتوان
كـه   دغدغـه ايسـت   همـان  بـه  گـويي  پاسخمشترك يا عمومي، حركت در راستاي  يها مهارت

يعنـي   كنـد  مـي  تأكيد) بر آن 1389عمران و يغموري،  ، به نقل از صالحي1382عليزاده ( مهر
هـاي مختلـف زنـدگي     پـذيري در زمينـه   اساسي و انتقـال  يها مهارتاهميت قائل شدن براي 

فــردي و شــغلي ماننــد كــارگروهي، حــل مســاله، پــردازش اطالعــات، رايانــه و ارتباطــات در 
 هـا  رشتهجديد تمامي  هاي مهبرنادرسي آموزش عالي. دروسي با عناوين مشابه در  ريزي برنامه

 گنجانده شده است.
گرفتن بخشي از آموزش در محـيط كـار    عمل با در نظر ةوارد نمودن دانشجو به عرص -

دانشـجويان   ويـژه  بـه هـاي) آموزشـي و دانشـجويان (    موجب قرابت بيشتر بين مراكز (محـيط 
عنـوان  هاي كاري خواهد شد. در همين خصـوص، تعيـين درسـي تحـت      غيرشاغل) با محيط

در هر دو مقطع تحصيلي را، كه بالفاصله پس از پذيرش دانشـجو   ها رشته ةكاربيني براي كلي
تحقق يك ايده نسبتاً قديمي اما مغفول  توان ميگردد،  و ورود به مركز آموزش مجري آغاز مي

، شـود  مـي ) ياد 1392(مهرمحمدي،  "1درسي وارونه ةبرنام"درسي كه از آن به  هاي برنامهدر 
كالسي و اعـزام   ةبير نمود. اين عبارت به يك معنا، تقدم بخشيدن تجربيات ميداني بر تجربتع

 ةهاي كاري مرتبط براي مـدت معـين اسـت (همـان). اتخـاذ ايـن شـيو        دانشجويان به محيط
 داشته باشد: فوايد زير را در بر تواند ميآموزش 

                                                                                                                
1. upside down curriculum 
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 ةكه بـر اسـاس رشـت    هاي كاري و نوع كاري آشنايي دانشجو در بدو تحصيل با محيط �

 تحصيلي خود درگير خواهد شد.
 تحصيلي و اشتغال آتي وي. ةهماهنگي بين عاليق دانشجو با رشت ةفراهم شدن زمين �
 .)1391ايجاد ارتباط بين آموزش عالي، جامعه و مشاغل (مهرمحمدي و فيروزي،  �
 .هاي مورد نياز محيط كار به محيط آموزش انتقال دانش و توانايي �
 .و نقاط قوت و ضعف آنها (همان) ها رشتههاي جديد  ابليتشناسايي ق �

بـه   گـويي  پاسـخ ذيل مطرح و محققين در پي  شرح بهبا توجه به اهداف پژوهش، سواالتي 
 :اند آنها بوده

 كاربردي استان خراسان رضوي:-از ديدگاه مديران مركز آموزش علمي
 ةهـاي دانشـگاه در زمينـ    بازنگري شده تـا چـه حـد بـا اهـداف و سياسـت       هاي برنامه .1

 آموزي و تربيت نيروي ماهر هماهنگي دارد؟ مهارت
با اهداف تعيين شده در نظام جامع مهـارت و فنـاوري    چقدر شده  بازنگري هاي برنامه .2

 مطابقت دارد؟
 ؟جديد تا چه حد قابل قبول بوده و قابليت اجرا دارد هاي برنامهساختار  .3

 شناسي روش
هاي مديران مراكز آموزشي بوده اسـت، از روش   وهش بررسي ديدگاهكه هدف پژاين  بهبا توجه 

پژوهش شـامل تمـامي مـديران مراكـز      ةپيمايشي استفاده شده است. جامع -تحقيق توصيفي
 -كاربردي استان خراسان رضوي (مشتمل بر رئيس مركز، مدير امور آموزشـي -آموزش علمي

جديـد و   هـاي  برنامهر اجراي هر دوي پژوهشي (معاون) و سه تن از مديران گروه) است كه د
مركز آموزش واجـد شـرايط شـناخته شـدند كـه       47اند. بر اين اساس،  قديم مشاركت داشته
پراكنـدگي مراكـز آموزشـي در سـطح      دليـل  بـه نفر برآورد گرديد.  230جمعيت مديران آنها 

فرمـول   انجـام شـده بـا    ةاي اقدام شد. طبق محاسـب  گيري از روش خوشه استان، جهت نمونه
نفر در هـر   5اصلي به تصادف انتخاب شدند كه با احتساب  ةخوش عنوان بهمركز  38كوكران، 

 .اند پژوهش را تشكيل داده ةنفر مدير، نمون 144مركز، 
سـوال در چهـار    32ها، پرسشنامه محقق ساخته بود كه مشتمل بـر   آوري داده ابزار جمع

سوال مرتبط بـا اهـداف و سـواالت اصـلي      24 اي، ال از اطالعات زمينهسو 4باشد:  قسمت مي
هـاي   پاسخ مرتبط با جنبه بازسوال  4اي (در دو بخش) و  پژوهش در طيف ليكرت پنج گزينه

آوري اطالعات، از روش روايـي   بررسي روايي ابزار جمع منظور بهدرسي بود.  هاي برنامهاجرايي 
در اختيـار پـنج تـن از     صوري و محتـوايي بهـره گرفتـه شـد. بـدين ترتيـب كـه پرسشـنامه        

كـل   ةكـاربردي شـاغل در ادار  -درسـي دانشـگاه جـامع علمـي     ريـزي  برنامهكارشناسان ارشد 
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ييد ايشـان رسـيد.   أآموزشي و درسي مهارتي قرار گرفت و با انجام اصالحاتي، به ت ريزي برنامه
سـمت  هاي چهارگانه آموزشـي و يـك نفـر در     از اين پنج تن، چهار نفر در مقام مسئول گروه

شاخصـي   عنـوان  بهها به فعاليت مشغول بودند. انسجام دروني پرسشنامه  گروه ةكنند هماهنگ
آلفـاي كرنبـاخ محاسـبه شـد كـه ضـريب        ةوسـيل  بهپرسش اصلي،  24از پايايي آن بر اساس 

پرسشنامه تكميل شده بود كه حـاكي از سـطح مناسـبي از     87/. بر اساس 92مربوطه معادل 
 پايايي است.
ها در بين مراكز آموزشي انتخاب شده، تعداد  كر است كه پس از توزيع پرسشنامهشايان ذ

مورد  ةدرصد جمعيت نمون 60پرسشنامه تكميل شده به محققين اعاده گرديد كه معادل  87
هـاي اعـاده شـده،     هاي موجود در تعداد قابل قبول پرسشنامه نظر است كه با عنايت به توصيه

 .رسد مكفي به نظر مي
هـاي توصـيفي،    اي از شـاخص  ها، در سواالت اطالعات زمينه تجزيه و تحليل داده نظورم به

تك گروهي جهـت   tهاي توصيفي و همچنين آزمون  سوال اصلي پرسشنامه از شاخص 24در 
بـرش و در سـواالت بـاز پاسـخ نيـز از طريـق        ةها با حد مـورد انتظـار يـا نقطـ     اندازه ةمقايس
 .دها، اقدام ش پاسخ بندي مقوله

 ها يافته
 اي اطالعات زمينه -الف �

 دهندگان اي پاسخ اطالعات زمينه) 2( جدول 

سابقه درصدفراوانيسمت
اطالع نسبتدرصدفراواني*گروهدرصدفراوانيكاري

درصدفراوانيبه آيين نامه

 2زير 17,2 15رئيس
27,6 24 كامال24,1ً 21 12,61 11 سال

 4تا  11,52 10معاون
58,6 51تا حدودي5,7 5 18,42 16 سال

مدير 
4باالي 49,4 43 گروه

5,7 5 اصال35,6ً 31 63,23 55 سال

 8 7بدون پاسخ 8 7 4 - - -18,4 16مدرس
- - - - - - 5 16 20 - - - 

هاي آموزشي است كه مراكز آموزشي، اجراي آنها را بر عهده دارند: صنعت (كد  منظور گروه *
) و تركيـب  4)، فرهنگ و هنر (كـد  3)، مديريت و خدمات اجتماعي (كد 2 )، كشاورزي (كد1

 .) است5دو يا چند گروه (كد 
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مـدير گـروه در    عنـوان  بـه %) 50دهندگان (حدود  طبق اطالعات جدول فوق، بيشتر پاسخ

درسـي،   هـاي  برنامـه تـر ايشـان بـا     اند كه با توجه ارتباط نزديك مراكز آموزشي فعاليت داشته
اهداف تحقيق است. همچنين بنا به سـاختار مراكـز آموزشـي، برخـي از مدرسـان       متناسب با

ها گنجانده شده بود. اكثـر   راهنما حضور دارند كه به همين دليل اين گزينه در پاسخ عنوان به
اند كه طبيعتاً در اجـراي   سال در مراكز آموزش حضور داشته 2%) بيش از 82دهندگان ( پاسخ

هاي آموزشي نيـز بـا    اند. در خصوص گروه اندركار بوده يم و جديد دستقد هاي برنامههر دوي 
ي تحصـيلي در مراكـز آموزشـي،    هـا  رشتهعنايت آمار دانشجويان مشغول به تحصيل و توزيع 

 .دهندگان متناسب با اين توزيع است تعداد پاسخ
بـه   ، ميزان اطالع مديران و مسئوالن مراكز آموزشي نسـبت 1 ةمهم در جدول شمار ةنكت

انـد كـه از    نظام جامع مهارت و فناوري است كه تنهاً يك چهارم ايشان اظهار داشته ةنام آيين
 .نامه، اطالع كامل دارند محتواي اين آيين

 سواالت تحقيق -ب �
هـاي مـرتبط بـا سـواالت      هاي ارائه شده در قالب طيف ليكرت به گويه نتايج تحليل پاسخ

 :گزارش شده است 3 ةر جدول شمارهاي اصلي)، د يك تا سه تحقيق (مقوله
بـازنگري شـده بـا     هـاي  برنامـه ميزان همـاهنگي  "پژوهش يعني  سوال اولجهت بررسي 
، بـا در نظـر   "آموزي و تربيت نيروي متخصص مهارت ةهاي دانشگاه در زمين اهداف و سياست

سـاير  در دو مـورد در   جـز  بهسوال طرح شده كه  9گرفتن ابعاد اهداف دانشگاه، در اين بخش 
هاي انجام شده را مطلوب و متناسب با اهداف دانشـگاه ارزيـابي    ، بازنگريدهندگان پاسخابعاد، 
 آموختگـان  دانـش مورد انتظار از  هاي مندي توانپذيري  تحقق"اند. در عين حال، دو بعد  نموده

زار آمـوزي و بـا   ها؛ و ميزان هدايت دانشجويان به مهارت بر اساس دروس تعيين شده در برنامه
از امتيـاز   "كار با تقسيم محيط آموزش به آموزش در مركز مجري و آمـوزش در محـيط كـار   

 تـوان  مـي باشد. بـر ايـن اسـاس     داري آماري مي فاقد معني tكمتري برخوردار شده و شاخص 
  ها استنباط نمود كه مجريان برنامه
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 ها شده به تفكيك گويه هاي آماري محاسبه شاخص )3(جدول 

 M SD t-testsig ها هگويها مقوله

گاه
نش

 دا
اف

هد
با ا

ها 
مه 

رنا
ق ب

طبي
ت

 

ميزان تناسب تغييـرات ايجـاد شـده در عنـوان
 .5,447000 .3,5289 ها مقطع تحصيلي با ماهيت و اهداف اين دوره

بـا ها رشتهميزان تناسب نام انتخاب شده براي 
 .7,52000 .3,7289 ماهيت رشته و نياز بازار كار

هاي تخصصـي تعيـين ماهنگي گرايشميزان ه
 .4,79000 .3,4487 كار بازار  با نيازهاي واقعي ها رشتهشده در 

ميزان توجه عوامل اجرايـي مركـز آمـوزش بـه
مــورد انتظــار در ةهــاي تعيــين شــد توانمنــدي
  آموختگان دانشبرنامه از 

3,4483. 4,91000. 

ميزان تناسب توانمنديهاي تعيين شـده در هـر
 .3,91000 .3,3788 رنامه با مشاغل قابل احرازب

مـورد انتظـار از هـاي  منـدي  تـوان پذيري  تحقق
بر اساس دروس تعيين شده در آموختگان دانش
 ها برنامه

3,0687. 786. 434. 

تناسب سهم سـاعات آمـوزش عملـي (حـداقل
%) بـا40%) و سهم ساعات نظري (حـداكثر  60

 ها شدن دوره مهارتي
3,6 87. 6,43000. 

آمـوزي و ميزان هدايت دانشـجويان بـه مهـارت   
بازار كار با تقسيم محيط آموزش به آموزش در

 مركز مجري و آموزش در محيط كار
3,1898. 1,76081. 

جديـد بـا اهـداف و هـاي  برنامـه ميزان انطبـاق  
آمـوزي و هاي دانشـگاه در امـر مهـارت    سياست

 تربيت نيروي متخصص ماهر
3,6674. 8,24000. 

ف 
هدا

با ا
ها 

مه 
رنا

ق ب
طبي

ت
رت

مها
ام 

نظ
 

يها مهارتو  ها توانمنديضرورت وجود دروس 
 .9,00000 .3,8384 ها مشترك در برنامه

يهـا  مهـارت و  ها توانمنديپذيري  ميزان تحقق
از طريـق آموختگـان  دانـش بيني شـده در   پيش

 مشترك هاي توانمنديدروس 
3,4691. 4,70000. 

رس كاربيني در آشنايي دانشـجويان بـانقش د
 .3,731,076,39000 محيط واقعي كار مرتبط با رشته تحصيلي
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 M SD t-testsig ها هگويها مقوله

ــزايش دروس كــارورزيأميــزان ت ثيرگــذاري اف
ــارورزي  ــارورزي  1(كــ ــع2و كــ ة) در توســ

 مهارتي دانشجويان هاي توانمندي
3,7799. 7,20000. 

 

درسي هاي برنامهميزان تحقق اهداف مورد نظر 
 .6,46000 .3,5072جديد در تربيت نيروهاي انساني ماهر متخصص

درسي جديد نسبت به هاي برنامهميزان كارايي 
ــه ــاي برنام ــداف ه ــق اه ــي در تحق درســي قبل
 آموزي مهارت

3,5672. 7,23000. 

شده بـا درسي بازنگري هاي برنامهميزان انطباق 
نامـه نظـام جـامع مهـارت و فنـاوري مفاد آيين

 شورك
3,6570. 8,54000. 

ي 
راي

 اج
اي

ه ه
جنب

مه
رنا

ب
 

اي
ه

 
ديد

ج
 

درصد از دروس 60پذيري اجراي حداقل  امكان
 .2,58012 .3,2799 صورت عملي و مهارتي هر رشته به

مدرســان از اهــداف و ةميــزان توجــه و اســتفاد
هــاي دقيــق درســي تعيــين شــده در سرفصــل

 تدريس و اجراي دروس
3,6 94. 6,01000. 

هـاي مندي تعيين دقيق اهداف و سرفصل فايده
 .8,32000 .3,7482 آموزشي براي دانشجويان در فراگيري دروس

ــزوم تعيــين دقيــق شــرايط و ــودن و ل مفيــد ب
 .13,36000 .4,0069 هاي مدرس درس در برنامه ويژگي

ــزوم تعيــين دقيــق شــرايط و ــودن و ل مفيــد ب
 .10,04000 .3,9486 هر درس ةائامكانات مورد نياز براي اجرا و ار

هـاي مدرسـين از روش  ةميزان توجه و اسـتفاد 
 .8,30000 .3,7078 تدريس و ارزيابي پيشنهادي در برنامه

پذيري اجراي دروس كاربيني و كارآموزي امكان
در محيط كـار بـا توجـه بـه اهـداف و شـرايط

 تعيين شده
3,401,013,73000. 

در پايان 1درس كارورزي مناسب بودن اجراي 
 .3,411,073,59001 نيمسال دوم تحصيل دانشجو
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هـاي مـورد انتظـار از ايشـان در      كمتر اعتقادي به هدايت دانشجويان به كسب توانمنـدي 
آموزي  آموختگي دارند. همچنين حضور دانشجو در محيط كاري را منجر به مهارت زمان دانش

مي رسد يكـي از داليـل ايـن امـر، عـدم وجـود مصـاديقي از         نظر بهدانند.  بيشتر دانشجو نمي
 چنـين  همتري نمود.  با توجه به عملكرد ايشان، قضاوت دقيق توان هباست كه  آموختگان دانش

كه فراهم كردن محيط كاربيني و كارآموزي در خارج از مركز آموزش بـراي بسـياري    جا آناز 
از تعامـل بـا مراكـز     نگارندگانتجربيات  و بر اساس شود مياز مراكز چالشي اساسي محسوب 

پرسشـنامه كـه بـه صـورت بازپاسـخ و بـا        30و  29هـاي   آموزشي مجري و نيز تحليل سوال
محوريت دروس كاربيني و كارآموزي طرح شده بود، تعداد قابل توجهي از ايشان بـا برگـزاري   

در  نظـر  تجديـد ن باشـند و خواهـا   ها مخالف مـي  بيني شده در برنامه اين دروس به شكل پيش
دهنـدگان   پاسـخ  تأكيـد ييد و أهاي ذكر شده مورد ت روش اجرا هستند. البته نفس وجود درس

مهـم ديگـر ايـن اسـت كـه       ةاجراي مـورد انتظـار نيـاز بـه بـازنگري دارد. نكتـ       ةبوده اما نحو
 آمـوزي  هاي دانشگاه در امر مهارت جديد با اهداف و سياست هاي برنامهدهندگان انطباق  پاسخ

 اند. و تربيت نيروي متخصص ماهر را در حد بااليي ارزيابي نموده
بازنگري شده با اهـداف   هاي برنامهميزان مطابقت "براي بررسي سوال دوم پژوهش يعني 

سـوال مطـرح شـده كـه در تمـامي مـوارد        7، "شده در نظام جامع مهـارت و فنـاوري   تعيين
دار  در تمـامي مـوارد معنـي     tبوده و آزمـون  برش ةهاي داده شده باالتر از نقط ميانگين پاسخ

قابل توجه در اين بخش، تفـاوت قابـل توجـه در دو سـوال مربـوط بـه        ةشده است. البته نكت
وجـود ايـن دروس را در    دهنگـان  پاسخمشترك است كه عليرغم آنكه  هاي مندي تواندروس 

 آموختگـان  دانـش  انمندسازيتوآنها در  ه نقشاند، امتياز كمتري ب ها مهم ارزيابي نموده برنامه
يكي از داليـل مهـم تلقـي     عنوان بهموخته را آ نبود دانش توان مياند كه در اين مورد هم  داده

 نمود.
سـوال مطـرح    8، "جديد هاي برنامهقابليت اجراي "در خصوص سوال سوم تحقيق يعني 

دار بـوده   عنـي براي ميانگين هفت سوال باالتر از حد متوسـط و بـا تفـاوت م    t شده كه آزمون
عملـي و   صـورت  به% از دروس 60پذيري اجراي حداقل  دهندگان، امكان پاسخ چنين هماست. 

هـا، كمتـر از حـد متوسـط اسـت. بـا توجـه         مهارتي را ضعيف ارزيابي نموده و ميانگين پاسخ
كه در خصوص اجراي دروس كاربيني و كارآموزي نيز، امتيازات داده شده نسـبتاً پـايين   اين به

تحليل نمود كـه اجـراي بخـش عملـي دروس يـك چـالش و مشـكل         گونه اين توان مي است،
 .شود مياساسي براي مراكز آموزشي محسوب 
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 گيري بحث و نتيجه
درسـي   هاي برنامهتحقيق بيان شد، مبحث بازنگري و تغيير  ةگونه كه در بررسي پيشين همان

ي ميداني صورت گرفته اسـت.  ها از جمله حوزه هايي است كه حداقل در ايران كمتر پزوهش
كاربردي با توجه به تحقق اخيـر آن، هنـوز   -درسي علمي هاي برنامهبازنگري  ةدر زمين ويژه به

نتـايج تحقيـق    به هر حالهاي مفصلي صورت نگرفته و يا گزارشي منتشر نشده است.  بررسي
طرف مجريان  جديد و مقبوليت يافتن آن از هاي برنامه نهادينه شدندهد كه  حاضر نشان مي
انـد، مسـتلزم    ) نيز بيان داشته2002كه كراس، مونگادي و روهاني ( گونه هماننظام آموزشي، 

چنان كه در بخش سواالت  گذشت زمان كافي است. از طرف ديگر، مديران مراكز آموزشي آن
ارائه دروس هسـتند. طبعـاً،    ةتشريحي بيان شده، خواستار دريافت آزادي عمل بيشتر در نحو

) 1389اصـفهاني و صـبري (   ) و يمـاني، نصـر  1390طور كه فتحي واجارگاه و همكاران ( انهم
خواهـد   گزاران سياستها با اهداف  دارند، اين امر باعث همراهي بيشتر مجريان برنامه بيان مي

ادعا نمود كه انجام بازنگري از ديـدگاه   توان ميشد. در مجموع بر اساس نتايج پژوهش حاضر 
هاي مجريان بـا   ز آموزشي، امر ضروري و الزم بوده و در بسياري از موارد، ديدگاهمديران مراك

دارد. در  سـويي  هـم درسي در دانشگاه  ريزي برنامهو متوليان  گزاران سياستاهداف و اقدامات 
، نسبت بـه رفـع ابهامـات    فكري همعين حال ضروري است كه با برگزاري جلسات آموزشي و 

توجه  لزوم به توان ميها اقدام نمود. از آن جمله  موردي موجود در برنامهمجريان و نيز ايرادات 
آن  ةآموزي يعنـي كـاربيني و كـارآموزي و تغييـر شـيو      اجراي دروس محوري مهارت ةبه نحو

بيشـتر   ةزمين فراهم نمودن، چنين همبراي دانشجويان شاغل داراي شغل مرتبط اشاره نمود. 
درسـي، اهـداف نظـام     هـاي  برنامهي و خدمات) از محتواي شناخت بازار كار (صنعت، كشاورز

ي مجري ش، موجب تسهيل تعامل مراكز آموزآموختگان دانش هاي توانمنديآموزش مهارتي و 
تـري در سـطح    هاي كاري خواهد شد. البته ضروري است كه بررسي جـامع و دقيـق   با محيط

هـاي مجريـان    از ديـدگاه  تـر  كامـل كاربردي كشور جهـت اطـالع   -تمامي مراكز آموزش علمي
 .درسي مهارتي به عمل آيد هاي برنامه

 منابع
 ةدستاوردهاي علمي حوز كارگيري بهتحليلي بر ميزان اهميت و ). 1389( .امين خندقي، م

 ها و تهديدها. هاي صنعتي: فرصت هاي آموزشي شركت درسي در نظام ريزي برنامه
 .139-169 ة، صفح19 ةدرسي ايران. سال پنجم، شمار ةمطالعات برنام ةنام فصل
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. قابل 1392 ماه دي 5بين شغل تا حرفه. مشاهده شده در تاريخ  ةخبر آنالين. آموزش؛ فاصل
  .http://www.khabaronline.ir/detail/329106/Economy/marketدسترسي 
به اقتصاد بازار كار با توجه  زاي اشتغال يها مهارتبررسي . و يغموري، س لفصالحي عمران، ا
): 1389(بهار  16، 4درسي.  ةبرنام ةفصلنام درسي آموزش عالي. هاي برنامهجهاني در 

188-165. 
عملكرد نظام تربيت تكنسين  ةپيگيران ةمطالع). 1388( لف.و زاهدي، ا صدري، ع

در آموزش عالي.  ريزي برنامهپژوهش و  ةفصلنام ايران. اي حرفههاي فني و  آموزشكده
 .99-112 ة، صفح54 ةشمار

مصوب  كارداني فني. ةدور ةنام آيينكاربردي. -آموزشي و درسي علمي ريزي برنامهشوراي 
12/4/1390. 
مصوب  نظام آموزش مهندسي فناوري.كاربردي. -آموزشي و درسي علمي ريزي برنامهشوراي 

27/9/1390. 
ها و  وانان با صالحيتسازي ج آموزش و پرورش و بازار كار: آماده). 1382( .عزيزي، ن

، 1 ة، شمار20ةعلوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. دور ةمجلاساسي.  يها مهارت
 .58 -70ةصفح

درسي دانشگاهي از ديدگاه  هاي برنامهموانع تغيير ). 1390( .و همكاران فتحي واجارگاه، ك
ايراني  ةلمج ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي.ئاعضاء هي

 .768-778 ة، صفح11 ة، شمار7 ةآموزش در علوم پزشكي. دور
 ةها. چكيد ها و چالش دگرديسي در نظام آموزش عالي مهارتي: الزمه). 1392(ع.  قادري، س

تهران: دفتر پژوهش و  آموزي و اشتغال. المللي مهارت مقاالت نخستين همايش بين
 .كشور اي حرفهموزش فني و آريزي سازمان  رنامهب

 قرآن كريم.
اي درسي  وارونگي: رويكردي نوين به طراحي برنامه). 1391( .و محمودي، ف مهرمحمدي، م

 ةمطالعات برنام ةنام دو فصل بر علوم تربيتي). تأكيد(با  اي حرفهمعطوف به تربيت 
 .141 -177 ة، صفح6 ة، شمار3درسي آموزش عالي ايران. سال 

ي ها رشتهدرسي  هاي برنامهروند بازنگري ). 1389( .و صبري، م لففهاني، ااص ؛ نصريماني، ن
 ة، صفح16 ةدرسي. سال چهارم، شمار ةمطالعات برنام ةنام فصلعلوم پزشكي در كشور. 

28-1. 
 .1/8/90نظام آموزش مهات و فناوري. مصوب  ةنام ت وزيران. آيينأهي



...  هاي درسي جديد هاي اجراي برنامه بررسي ابعاد و چالش                               
 

 

48 
Cross, M., Mungadi, R., & Rouhani, S. (2002). From policy to practice: 

Curriculum reform in South African education. Comparative 
Education, 38(2), 171-187.   

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Routledge. 
Lieberman, A., & Grolnick, M. (2005). Educational reform networks: 

Changes in the forms of reform. In Fundamental change (pp. 40-59). 
Springer Netherlands. 

Little, B. et al. (2003). Vocational higher education: does it meet 
employers' needs? (Research report). UK: Learning and Skills 
Development Agency. 

Mehrmohammadi, M. (1392) Upside down Curriculum Design (UDCD): A 
Novel Strategy in Making Curricular Decisions in Professional Fields 
of Study. Viewed at: 10/1/1392. In 

https://www.academia.edu/2648824/ [on-line available].  
 
 



 
 

در  رسمي غيربررسي تطبيقي نظام آموزش رسمي و 
 ايران با كشورهاي مالزي و كانادا

 1ابراهيم پفاژ
  2 ابوالفضل تيرانداز

  چكيده
رسمي و غيررسمي ايران مورد  هاي آموزشدر اين مقاله سعي شده است نظام 

ه و ئبررسي قرار گرفته ضمن بيان نقاط قوت و ضعف اين نظام در سطح كالن با ارا
يك كشور در حال توسعه و كانادا  عنوان بهتحليل ساختار آموزشي كشور مالزي 

قابل تسري به ساختار   زير شرح بهنكات مثبت  ،كشوري توسعه يافته عنوان به
با تغيير ساختار نظام  رسد مينظر  بهگيري كرد:  آموزشي كشورمان را از آن نتيجه
 هاي آموزشمتمركز در  ومي و غيرعم هاي آموزشآموزش ايران به شكل متمركز در 

مالزي ناشي از  يافتگي توسعهالگوي   تري حاصل خواهد شد. عالي شرايط مطلوب
شدن با پيشرفت ساير جوامع الگوي  همگاني و جديت در همگام هاي آموزش ةتوسع

و  آموزي مهارتالگوي تلفيق نظام   كشور ما خواهد بود. ةمناسبي در روند توسع
مناسبي براي تواند الگوي  و دانشجويي مي آموزي دانشبا  اي و حرفهفني  هاي آموزش

 .هاي اشتغال در كشور ما باشد توسعه و ايجاد زمينه
 
 

 هاي آموزشرسمي،  هاي آموزشآموزشي،  ةنظام آموزشي، برنام: كليدي واژگان
 .رسمي غير
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 مقدمه
. در جوامع پيشرفته كه روز رود شمار مي ترين اركان هر نظام اجتماعي به آموزش يكي از مهم

الزم، زندگي ممكن نخواهد بود. به  هاي آموزشبدون  شود ميبه روز بر پيچيدگي آن افزوده 
اي نياز به  كار و زندگي در شرايط كنوني، نظام آموزش هر جامعه هاي مهارتتناسب گسترش 

ر سطوح و در مسائل آموزشي د ريزي برنامةگذاري و  ارتقاي كمي و كيفي دارد. سياست
آموزش عالي و نظاير آن يكي از  هاي مختلف اعم از ابتدايي، متوسطه و حوزه

ها و امري پويا و متحول است كه به فراخور نياز جوامع بايد  سازترين حوزه سرنوشت
   ،شوراي انقالب فرهنگي ةرساني دبيرخان (پايگاه اطالع تغيير و اصالح گردد خوش دست

ها در قالب  ها و تالش ها، كوشش اي از اعمال، فعاليت مجموعه اين فرآيند، خود، .)1392
ها،  ها، طرح، راهبردها، فنون و تجارب متفاوت و متنوع است كه نتايج آن صالحيت برنامة

ها و انتظارات مورد نظر در نظام كلي آموزش و پرورش است. بديهي است كه  توانايي
ي است كه ممكن است از سطح بسيار كلي ريزي آموزشي، خود داراي سطوح گوناگون برنامة

نظام آموزش و پرورش كشور تا سطح بسيار خرد مانند مدرسه را تحت پوشش خود  ةمجموع
مدت، سطوح اين نظام را در بعد زمان  مدت و يا كوتاه هاي بلندمدت و ميان برنامةقرار دهد. 
ردهاي مشخص در اين گونه دانش و اطالعات، نظريه، راهكار و يا راهب دهد. هر نشان مي

تر شدن مسائل اين حيطه از نظام آموزش و پرورش كمك  چارچوب، ممكن است به روشن
 ها در اين زمينه قرار گيرد كند و وسيله و راهنمايي براي اصالح، رشد و افزايش كيفي فعاليت

م مندي از تجارب آموزش ساير كشورها در طراحي نظا . در اين بين بهره)1384 (شاه جهاني،
شوراي انقالب  ةرساني دبيرخان (پايگاه اطالعباشد  ميآموزشي كشور بسيار مفيد و مؤثر 

 .)1392 ،فرهنگي

 ها يافته
 آموزشي و نظام آموزشي ةآموزشي، برنام ريزي برنامة �

 ريزي برنامةهاي آموزشي جامعه، مستلزم  بدون شك چگونگي تدارك امكانات و تأمين نياز
ها و   نظام آموزشي جامعه را بر عهده دارند، اگر از روش ةيت اداراست؛ يعني آنان كه مسئول

هاي آموزشي مردم و  توانند براي تأمين فرصت آموزشي بهره گيرند بهتر مي ريزي برنامةاصول 
. )1390 پور، (محسن ها با انتظارات جامعه اقدام كنند اين امكانات و فرصت كردن منطبق

 (شاه جهاني،علمي و منطقي براي حل مسائل آموزشي آموزشي به مفهوم برداشت  ةبرنام
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يك  منظور استقرار هاجزاي نظام آموزشي ب يك از هاي تحليلي روي هر روش يا كاربرد  )1384

 ةترجم ) (كومبز،1369  مشايخ، ةترجم (گروه مشاورين يونسكو،نظام آموزشي كارآمد 
ها،  است حاوي سياست  رحيآموزشي ط ةاست. و در امتداد آن برنام ) 1390 پور، محسن

 ةآموزشي در خالل يك دور يك نظام يا نهاد ةتوسع عمل براي ةاهداف، راهبردها و برنام
ها و اهداف  اجرا و ارزيابي و نيز منابع مورد نياز براي تحقق سياست هاي روشزماني معين كه 

ي رسيدن به برا اي چهارچوبه. و در نهايت )1390 پور، (محسن بيني شده است در آن پيش
قابل  دادهاي برونها و  و فرآيند ها داده درونآموزش و پرورش كه شامل  ةاهداف تعيين شد

كند كه خود ممكن است مشتمل بر زير  آموزشي را نظام آموزشي تعيين مي ةانتظار برنام
 .)1369مشايخ  ةترجم (گروه مشاورين يونسكو، هاي متعدد آموزشي نيز باشد نظام

 رسمي غيري و رسم هاي آموزش �
در جامعه به آن قسمت از نظام آموزشي  "رسمي"ويژه آموزش و پرورش  آموزش به

ها،  يابد. اين نوع آموزش گردد كه از كودكستان آغاز شده و تا آموزش عالي ادامه مي اطالق مي
. )1369مشايخ  ةترجم (گروه مشاورين يونسكو، يافته و داراي ساختاري مشخص است سازمان
 :باشد ميهاي زير  رسمي داراي ويژگي هاي آموزشاصوالً 
 .گردد ميمنجر به اخذ مدرك تحصيلي  -
 است. اي، دبيرستاني و دانشگاهي شكل متداول آن آموزش مدرسه -
 به سطوح مختلف تحصيلي داراي مدت زمان مشخص و از پيش تعيين شده تقسيم -

 .شود مي
 .باشند مي طيف همسانداراي  سني آموزش گيرنده هاي گروه -
 .گردد مي درسي و موضوعات از قبل تعيين برنامةمحتواي  -
 ويژه اي حرفه هاي مهارتمعلمان، دبيران و اساتيد داراي  ةعهد مسئوليت تدريس به -
 است.
 .باشد ميدر سطح ابتدايي و راهنمايي اجباري  ها آموزشاين  -
 پور، (محسن باشد ميي آن آوري متول ، تحقيقات و فن وزارت آموزش و پرورش و علوم -

1390(. 
كه  شود ميبه هر نوع فعاليت آموزشي و كارآموزي اتالق  "رسمي غير"در مقابل آموزش 

(گروه مشاورين  پذيرد است ولي در خارج از نظام آموزش رسمي تحقق مي سازمان يافته
وزش، نوع در جامعه بسته به نوع و محتواي آم ها آموزش. اين )1369 مشايخ ةترجم يونسكو،

 شوند: دسته تقسيم مي 2ه به ئارا ئه دهنده و نحوةمخاطبين، مرجع ارا
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هاي اين نوع  ، كه ويژگيآموزي مهارتمبتني بر  هاي آموزشنيمه رسمي يا  هاي آموزش

 عبارتند از: ها آموزش
 ي هستند.رسم هاي آموزشتراز  داراي مدت زمان كوتاه

 است. رستان و دانشگاهمحل آموزش معموالً غير از مدرسه و دبي -
 است. پذير انعطافآنها  زمان شروع و پايان -
 .باشند مي همگون غيرگيرنده از لحاظ سني معموالً   آموزش هاي گروه -
ي هاي مهارتبلكه در اغلب موارد  شود ميداده ن موضوعات درسي آموزش در همه حال -

 دهد. خاص موضوعات آموزش را تشكيل مي
 ندارند. نياز هاي ويژه و صالحيت اي حرفههاي خاص  به تواناييمربيان و مدرسين  -
 .ه و انتقال مهارت كفايت داردئفقط توانايي ارا معموالً -
 .گردد مي آموختگان گواهينامه اعطا ترآموزشي به مها ةپايان دوردر  -

 هاي دولتي و ها و ارگاند نها ها و ادارات دولتي ، دستگاه ساير ها آموزشمتولي اين 
(آموزش و پرورش و وزارت علوم نيز  هستند هاي آزاد و ... ، مؤسسات و آموزشگاه دولتي غير
– استاد هاي آموزشمدت ضمن خدمت كاركنان،  كوتاه هاي دوره. ه دهنده باشند)ئتوانند ارا مي

بهداشتي از  هاي آموزشترويج كشاورزي،  هاي آموزش،  اي فني و حرفه هاي مهارت، شاگردي 
 .باشند مي ها آموزشل اين قبي
 ننبود شده تعيين ها آموزشهاي اين نوع  ، كه ويژگي(پنهان) رسمي غير هاي آموزشو 

افراد معموالً در تمام مدت . باشد ميقصد قبلي افراد براي يادگيري  نداشتن ف از پيش و اهدا
هاي تلويزيوني،  هبرناممانند گيرند.  مي را خودآگاه و يا ناخودآگاه فرا  ها آموزشعمر خود اين 

 .)1390 پور، (محسنها و اندرزها و...  آموز، اخبار، پند هاي عبرت رويداد
هايي  هاي كالن آموزش و پرورش كه مبتني بر سياست هبرناممعموالً در  كه اينبا توجه به 

. در اين مقاله سعي شده است گردد ميملي باز  ةهاي توسع هبرناماست كه به اهداف كالن و 
را منحصراً براي تعريفي بكار بريم كه در منبع برگرفته شده از  رسمي غير هاي آموزشعنوان 
 رسمي ياد شده است. نيمه هاي آموزشآن به 

 آموزش در ايران برنامة �
 گذاري آموزش در ايران و مراجع سياست ريزي هبرنامسطوح  �
زش عالي، در سطوح توان براي آموزش و پرورش و آمو سطوح گوناگوني دارد و مي ريزي هبرنام

ها و اقدامات را در هر سطح از سطوح  كرد و فعاليت هبرناممختلف اقدام به تهيه 
استراتژيك براي ايران در  ريزي هبرنام   پيش برد. سه سطح ريزيهبرنامگيري، بر اساس  تصميم
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 . درباشد ميهاي مؤسسات)  هبرنامكه شامل فراكالن، كالن و سطح خرد ( شود مينظر گرفته 

 .پرداخته خواهد شد هبرنامادامه به تشريح دو سطح اول 
 سطح فراكالن �

برخي از مسايل داراي اهداف مشتركي هستند و  ةبسياري از كشورهاي جهان در زمين
آن، اهداف آموزشي  ةجمل دارند. از فكري همبراي تحقق اين اهداف نياز به همكاري و 

المللي  هاي بين وظايف سازمان ارچوبچه. براي تحقق اين دسته از اهداف در باشد مي
  ها كه در ايران نيز در حال اجرا است هبرنامترين اين  گيرد. مهم هايي صورت مي ريزي هبرنام

 ند از:ا عبارت
اي يونسكو در  منطقه دفتر ةوسيل به،كه آموزش ابتدايي ةساله) توسع 20مدت ( بلند برنامة

بايست  هاي منطقه مي كشور هبرنام. بر اساس اين (طرح كراچي) تهيه گرديد آسيا و اقيانوسيه
التعليم  كودكان واجب ةاي كه هم گونه در طي بيست سال آموزش ابتدايي را همگاني كنند به

 ها تحت پوشش آموزش قرار گيرند. در اين كشور
آموزش و  ةآيند ةعمده در خصوص تفكر دربار برنامة 14مدت، در قالب  ميان برنامة

آوري، ارتباطات در خدمت انسان، اعتالي مقام و موقعيت زن، محيط  فن پرورش، علوم و
داوري، نژادگرايي و  المللي، مبارزه با پيش زيست و منابع زميني و دريايي، صلح و تفاهم بين

ها نيز توسط  هبرنام. اين شود ميساله تفكيك  2مدت  كوتاه برنامة 3آپارتايد است كه به 
 ت.شده اسديده يونسكو تدارك 

 3علمي، فرهنگي اسالمي (ايسسكو) كه خود به   سازمان آموزشي،عمل ميان مدت  برنامة
آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات تقسيم شده  ةهايي در حوز هبرنامسه ساله شامل  برنامة
 .)1390 پور، (محسناست 
 سطح كالن �

 ريزي هرنامبآموزش و پرورش و آموزش عالي كشور در سطح كالن در قالب  ريزي هبرنام
 ها عبارتند از: هبرناماين  ةگيرد. از جمل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام مي ةتوسع

 .ساله 20انداز  مدت مبتني بر چشم بلند برنامة
 .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ةتوسع ةسال 5مدت  هاي ميان هبرنام
 آموزش عالي رورش وپ دستيابي به اهداف كمي آموزش و مدت مبتني بر هاي كوتاه هبرنام

 .)1390 پور، (محسن
آموزش و پرورش، وزارت  عالي شورايها عبارتند از:  هبرنامگذاري اين  مراجع سياست
فرهنگ و آموزش عالي، شوراي انقالب فرهنگي، وزارت علوم،  عالي شورايآموزش و پرورش، 

 ،ي عاليسايت شورا (وب تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
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 ،پرورش آموزش و ةسايت مشاور (وب )1392 ،سنجش افكار رساني و اطالع (دفتر )1392
 .)1392 ،سنجش افكار رساني و اطالع (دفتر )1392

 ساختار نظام آموزشي در ايران �
 رسمي هاي آموزش �

دو نوع آموزش اصلي و رسمي كشور يعني  ةرسمي در برگيرند هاي آموزشساختار 
. وزارت آموزش و پرورش مسئوليت آموزش باشد مي  آموزش عاليآموزش و پرورش و 

عهده دارد. اين  دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، آموزش متوسطه و بزرگساالن را به پيش
 گردند: زير اجرا مي شرح بهدر ايران در مقاطع  ها آموزش

 ةردكودكان  ةساله ويژ 1آموزشي اختياري  ة: كه مشتمل بر دوردبستاني آموزش پيش
 .باشد ميسال با هدف آمادگي كودكان جهت ورود به مراكز آموزش ابتدايي  5سني 

سال  12تا  6هاي سني  كودكان رده ةساله ويژ 6آموزش  ةآموزش ابتدايي: مشتمل بر دور
 .باشد مي

-14  يهاي سن آموزان رده دانش ةساله ويژ 2آموزشي  ةآموزش راهنمايي: مشتمل بر دور
 .باشد ميال س 13

 اي حرفهنظري، فني  ةشاخ 3ساله بوده و به  3آموزش  ةآموزش متوسطه: مشتمل بر دور
 .گردد ميو مهارتي (كاردانش) تقسيم 

آموزاني است كه به  دسته از دانش آن ةساله ويژ 1آموزشي  ةدانشگاهي: دور پيش ةدور
سسات آموزش ها يا ساير مؤ اتمام مقطع آموزش متوسطه نايل آمده و قصد ورود به دانشگاه

 عالي را دارند.
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت اداره و رسيدگي بر امور آموزش عالي و 
تحصيالت دانشگاهي را بر عهده دارد. عالوه بر آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

دار است. مقاطع آموزش عالي در ايران  عهده مسئوليت نظارت بر آموزش عالي پزشكي را 
 رتند از:عبا

 طول بهسال  2واحد درسي كه معموالً طي آن  72تا  68كارداني: مشتمل بر  ةدور
 .شود ميآموختگان اين دوره مدرك كارداني اعطا  انجاميده و به دانش

 طول بهسال  4واحد درسي كه معموالً طي آن  145تا  130كارشناسي: مشتمل بر  ةدور
 .شود ميمدرك كارشناسي اعطا آموختگان اين دوره  انجاميده و به دانش

تا  172واحد درسي (در حالت ناپيوسته) و يا  32تا  28كارشناسي ارشد: مشتمل بر  ةدور
 طول بهسال  6يا  2واحد درسي (در حالت پيوسته) كه معموالً طي آن به ترتيب  182

 .شود ميآموختگان اين دوره مدرك كارشناسي ارشد اعطا  انجاميده و به دانش
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هاي  واحد درسي مشتمل بر واحد 50تا  42هاي اين دوره برابر  كتري: تعداد واحدد ةدور

آموختگان  انجاميده و به دانش طول بهسال  5/4كه معموالً  باشد ميآموزشي و پژوهشي 
 1شكل  .)1392 ،رساني و سنجش افكار (دفتر اطالع گردد مي) اعطا PH.Dمدرك دكتري (

 .)2010 المللي، (گروه شناسايي بين دهد شان مينظام آموزش را در كشور ايران ن

 غيررسمي هاي آموزش �
هاي دولتي و غيردولتي در ارايه  ها و سازمان خانه در جمهوري اسالمي ايران وزارت

 عبارتند از: ها آموزشترين اين  به شهروندان مشاركت دارند. عمده رسمي غير هاي آموزش
 وزش استثناييآم   آموزش بزرگساالن   نهضت سواد آموزي

 ضمن خدمت كاركنان (دفتر اطالع رساني و سنجش افكار) هاي آموزش
 آموزش تنظيم خانواده  آموزش زنان و دختران  اي فني و حرفه هاي آموزش

 )1390 پور، (محسن موزش ترويج كشاورزيآ  آموزش بهداشت عمومي
ت آموزش و پرورش، ، وزارآموزي سوادعبارتند از: سازمان نهضت  ها آموزشمتوليان اين 

كار و رفاه اجتماعي،  و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت تعاون، ريزي هبرناممعاونت 
درمان و آموزش پزشكي، سازمان  كشور، وزارت بهداشت، اي فني و حرفهسازمان آموزش 

 بهزيستي كشور و ... .
 

نظام آموزش ايران
 )International Recognition Department 

2010 Nuffic, The Hague, Netherlands(

ابتداييمدارس 

آموزشكده هاي فني و حرفه اي
)كاردانياخذ مدرك (

دوره پيش دانشگاهي
)اخذ مدرك پيش دانشگاهي(

كنكور سراسري

)دانشگاه( كارشناسياخذ مدرك  

)دانشگاه( كاردانياخذ مدرك 

)دانشگاه(كارشناسي ارشد اخذ مدرك 

دكتراي تخصصي

)اخذ مدرك آموزش عمومي( راهنماييدوره 

هاي فني و حرفه اي دبيرستان
)اخذ مدرك ديپلم( دبيرستاندوره )اخذ ديپلم فني و حرفه اي( 

  
 نظام آموزش ايران )1( شكل 
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 ختار نظام آموزشي در مالزيسا �

 رسمي هاي آموزش �
 ساالنه رو اين از باشد مي مالزي دولت اساسي هاي اولويت زمرة در آموزش، آنجائي كه از
 مقاطع در تحصيل .يابد مي اختصاص كشور اين آموزشي اهداف به ملي ةبودج كالني از مبالغ

 . سنباشد ميرايگان  سال 17 تا 7سنتي  هاي دهر آموزان دانش ةبراي كلي متوسطه و ابتدائي
 است. سالگي 22 نيز، دانشگاهي التحصيلي فارغ سن سالگي است. 7 ابتدائي اول سال به ورود
 به مشغول دولتي، آموزشي سيستم در سال مالزيايي 7 سني رده % كودكان97بر  بالغ

 باالترين ملهج از كه باشد مي% 93بر بالغ مالزي كشور باسواد افراد . نرخباشند مي تحصيل
 اجباري به مالزي دولت دور چندان نه اي آينده آيد. در مي شمار به دنيا سواد با افراد ارقام

 تمامي مالزي آموزشي كرد. نظام خواهد مبادرت مالزيايي كودكان براي ابتدائي آموزش سازي
 قرار پوشش زير تحت شرح به را عالي آموزش مقطع تا دبستاني پيش مقطع از آموزشي مقاطع

 دهد: مي
 همگاني هاي آموزش �

 ) سال 3تا  2براي  سالگي ( 5دبستاني از سن  آموزش پيش
 ) سال 7تا  5براي  سالگي ( 7آموزش ابتدائي از سن 

 ) سال 3براي  سالگي ( 13مقدماتي از سن  ةآموزش متوسط
 ) سال 2براي مدت  سالگي ( 16آموزش متوسطة تكميلي، از سن 

 و يا هنر اي حرفهعلوم تجربي، فني هاي  در شاخه
 سال) 1/5تا  1براي مدت  سالگي ( 18، از سن  ، يا مقطع ششم آموزش كالج

 آموزش عالي �
  ) سال5تا  3براي  سالگي ( 20، از  دورة كارشناسي

 سال) 5تا  1مدت  به دورة كارشناسي ارشد و دكتري (
همگاني  آموزش براي ملي هماهنگي ةكميت تشكيل به مالزي كشور 1987سال  در طي

 به يابي دست اهداف كه است هايي هبرنام اجراي سازي هماهنگ كميته، ةنمود. وظيف مبادرت
 پذير  امكان را  پيوسته  آموزش سازي فراهم و بيسوادي بردن ميان از عمومي،   ابتدايي  آموزش

و  ها پروژه يشرفتپ ةزمين تا شود مي تشكيل سال طي بار دو كميته منظور اين بهسازد.  مي
 دهد. اين كميته خود قرار بررسي و بحث مورد را اداري سال هر در اجرا دست در هاي فعاليت
 :باشد مي ذيل شرح به متعددي هاي سازمان و خانه وزارت شامل

 ملي ةتوسع و اتحاد وزارت  روستايي مناطق پيشرفت و توسعه وزارت
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 ( MOI )رساني اطالع وزارت   (MOYS)ورزش و جوانان وزارت
 (MOHR)انساني  منابع وزارت   (MED)آزاد  مشاغل ةتوسع وزارت

 (UPM)مالزي  پوتراي دانشگاه    (UM)مااليا  دانشگاه
خانه و سازماني از گروه فني خود برخوردار است كه  هاي آموزش همگاني هر وزارت هبرنام

اني و يا محلي با استفاده از ها در سطوح ملي، است هبرناممكانيزمي براي هماهنگي و بررسي 
را  كار اندر دست هاي سازمانو  ها خانه وزارتدهد.  هاي مربوط را شكل مي شرايط و شاخص

 زير برشمرد:  شرح بهتوان  مي
     آموزش ابتدايي : �

 (KEMAS) وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي(MOE)وزارت آموزش و پرورش 
هاي خصوصي  ها، سازمان انجمن (بخش اتحاد ملي)وزارت اتحاد ملي و پيشرفت جامعه 

 هاي مذهبي و تشكل
 : آموزش متوسطه و عالي �

 (MOE) وزارت آموزش و پرورش
  )1392 ،رساني و سنجش افكار (دفتر اطالع هاي مذهبي مؤسسات خصوصي و تشكل

 .)2010 المللي، (گروه شناسايي بين دهد نظام آموزش كشور مالزي را نشان مي 2شكل 

 رسمي غير هاي زشآمو �
 زير: شرح بهه شده در مالزي عبارتند از موارد ئارا رسمي غير هاي آموزش

 و آموزش بزرگساالن   سوادآموزي
 مهم مورد نياز جوانان و بزرگساالن هاي مهارتاوليه و ساير  هاي آموزش
 سال 16تا  15سني  ةنوجوانان باالي رد اي فني و حرفه هاي مهارت

اهي جمعي و مدني و افزايش سطح درآمد و گسالمت، شعور و آافزايش سطح رفاه، 
 اشتغال شهروندان

 آموزش مذهبي و اخالقي
 آموزش معلمان

 ضمن خدمت كاركنان هاي آموزش
 :باشند ميزير  شرح بهمالزي  رسمي غيرهاي آموزش  هبرناممتوليان 

 آموزي: هاي سواد هبرنام
 جامعه) ةسعوزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي (بخش تو

 ها): آموزش پيوسته (آموزش مهارت
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 ملي ةتوسع و اتحاد وزارت  روستايي مناطق پيشرفت و توسعه وزارت
 ( MOI )رساني اطالع وزارت   (MOYS)ورزش و جوانان وزارت
 (MOHR)انساني  منابع وزارت   (MED)آزاد  مشاغل ةتوسع وزارت

رساني و  (دفتر اطالع(UPM)مالزي  پوتراي دانشگاه   (UM)مااليا  دانشگاه
 .)1392 ،سنجش افكار

 

نظام آموزش مالزي
 )International Recognition Department 2010 Nuffic, The Hague, Netherlands(

)چيني(آموزش ابتدايي 

آموزش متوسطه مقدماتي
)آزمون جامع و اعطاي مدرك متوسطه مقدماتي(

آموزش متوسطه تكميلي
)آزمون جامع و اعطاي مدرك متوسطه تكميلي( 

)مالزيايي و تاميل(آموزش ابتدايي 

آموزش متوسطه مقدماتي

آموزش متوسطه تكميلي آموزش متوسطه تكميلي 
فني و حرفه اي

كالج ورودي دانشگاه 
)اعطاي مدرك ورودي(

مقطع ششم كالج

كارشناسي 
)دانشگاههاي ملي(

ديپلم فني و حرفه اي
)كالج هاي انجمني( 

ديپلم
پلي تكنيك

)اعطاي مدرك پلي تكنيك( 

كارشناسي ارشد

كارشناسي
)دانشگاههاي خارجي(

  
 نظام آموزش مالزي -2شكل 

 
 ساختار نظام آموزشي در كانادا �

طور كامل  آموزش در كشور كانادا به ةرسيدگي و نظارت بر حوز ةكه وظيف جايي آناز 
نظام آموزشي  گونه هيچ رو اين؛ از اختيارات اياالت و قلمروهاي كشور قرار دارد ةدر حوز

آموزش در  ةفدرالي در اين كشور وجود ندارد. به ديگر سخن نوعي تعهد ملي نسبت به حوز
. البته باشد ميشهروندان آزاد و رايگان  ةخورد و آموزش پايه براي كلي اين كشور به چشم مي

اي خاص  اياالت، عالئق منطقه ها با ساير در اين ميان هر ايالت با وجود تشابه در اغلب زمينه
 .)2010 المللي، (گروه شناسايي بين مي نمايد  خود را نيز دنبال

 رسمي هاي آموزش  �
 همگاني هاي آموزش �
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با  دبستاني پيش ةهاي آموزشي كشور كانادا از يك دور توان گفت نظام طور كلي مي به

سال و مقطع آموزش  8تا  5سال، مقطع آموزش ابتدايي با مدت زمان  2تا  1مدت زمان 
 تحصيلي متشكل شده است: 12 لمتوسطه تا پايان پاي
    سال)2تا  1از  دبستاني ( آموزش پيش

 سال) 8تا  5 آموزش ابتدائي (از
 ها) ( معادل راهنمايي در بعضي از ايالت آموزش سطح مياني

 .)12 ةآموزش متوسطه (تا پايان پاي
 آموزش عالي

تحصيل در مراكز آموزش عالي برخورداري از  ةامآموزان جهت اد در گزينش دانش
آموز با مراكز آموزش عالي الزامي  آموزش متوسطه و تناسب محل سكونت دانش ةگواهينام

آموزش عالي براي  رسمي غيرهاي دولتي و موسسات  است. آموزش دانشگاهي در دانشگاه
 اين مراكز آموزشي عبارتند از: ة. عمدباشد ميفراهم  عالقمندان

 هاي ايالتي ها و دانشكده انشگاهد �
  هاي كاربردي هاي ايالتي كالج كالج �
 اي فني و حرفههاي غيررسمي  مؤسسات و كالج �
 .مدرك) ئة(عدم ارا آموزش كالج �
 عبارتند از: شود ميمقاطع تحصيلي آموزش عالي در كانادا كه منجر به اخذ مدرك  �
 بريتيش كلمبيا)فقط كالج  كارداني( �
 .سال) 4كارشناسي ( �
 سال)7تا  4سال) و دكتراي تخصصي ( 2كارشناسي ارشد ( �
 .اي فني و حرفههاي  گواهينامه �

كه فقط درسطح كارشناسي  باشد ميمدارك تحصيلي قابل استفاده دركاريابي و اشتغال 
 اي فني و حرفهمهارتي  هاي دوره(باستثناي كارداني كالج بريتيش كلمبيا) و نيز  و باالتر

كاربردي منجر  هاي دورهعنوان  هب اي فني و حرفهمهارتي  هاي دوره. ودش مي صادر رسمي غير
 كه ايندليل كه قابليت ارتقا به سطوح باالتر (آموزش عالي) را دارند عالوه بر  اين بهبه اشتغال 

رسمي نيز  هاي آموزش ةآيند در اينجا در زمر مي حساب به رسمي غير  هاي آموزش عنوان به
 اند. لحاظ شده



  رسمي در ايران...  بررسي تطبيقي نظام آموزش رسمي و غير                       
 

 

60 
ور كانادا متولي اصلي آموزش، شوراي آموزش و پرورش است كه در هر ايالت در كش
توان به موارد زير  متوليان آموزش در اياالت مختلف كانادا مي ة. عمدباشد ميداراي شعبه 

  اشاره كرد:
آموزش و پرورش (بريتيش  عالي شورايشعبات ايالتي شوراي آموزش و پرورش: 

هاي  (مانيتوبا)، انجمن دانشگاه مراكز آموزش عالي  ها و اهكلمبيا)، كميسيون مالي دانشگ
 .و ...   آتالنتيك شمالي

(بريتيش ايالتي آموزش و پرورش: وزارت آموزش، مهارت و اشتغال  هاي خانه وزارت
(بريتيش  OLAكميسيون عالي آموزش غيرانتفاعي (بريتيش كلمبيا)، دانشگاه آزاد   كلمبيا)،

 .دپارتمان آموزش نيوفاند لند و ...   و پرورش (مانيتوبا)،كلمبيا)، وزارت آموزش 
(دفتر آموزش عالي و مشاغل (آلبرتا) و...  ةهاي آموزشي مدارس، سازمان توسع تأهي

 دهد نظام آموزش كشور كانادا را نشان مي 3. شكل )1392 ،سنجش افكار رساني و اطالع
 ).2010 (شوراي وزيران آموزش و پرورش كانادا،

 

نظام آموزش كانادا
)2010 Canadian Information Centre for International Credentials, Council of Ministers of Education, Canada(

 
 نظام آموزش مالزي )3(شكل 

 رسمي غير هاي آموزش �
 در اين كشور مشتمل بر موارد زير است:  رسمي غير هاي آموزش �
 هاي آموزشو نيز منجر به  آموزي مهارت(كاربردي،  اي فني و حرفه هاي آموزش �

 .عالي)
 .دانشگاهي مدت فشرده و كوتاه هاي آموزشآموزش عالي از راه دور و  �
     آموزش معلمان �
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 .ضمن خدمت هاي آموزش �
 ها آموزش اساتيد دانشگاه �
 .آموزش عالي در صنايع �
گردها،  كهنساالن، خيابان درآمد، كم هاي گروه  زنان، معلولين،  آموزش بزرگساالن، بوميان، �

 ها و ... . مهاجرين و اقليت
ها و  رسمي و ساير سازمان هاي آموزشاكثر مراجع آموزش و پرورش و آموزش عالي ايالتي 

 باشند ميدر سطح جامعه  رسمي غير هاي آموزشمؤسسات ايالتي و خصوصي متولي انواع 
 .)1392 ،رساني و سنجش افكار (دفتر اطالع

 گيري  بحث و نتيجه
توان نتايج زير را اخذ  طور مختصر مي آموزش در ايران، مالزي و كانادا به برنامةدر بررسي وضعيت 

 نمود:
. يعني شود مياجرا  متمركز شكل بهكالن كشور  هاي گذاري سياستآموزش ايران با توجه به  برنامة

 :باشد ميزير  شرح به. در اين ساختار نقاط قوت و ضعف باشد مي متولي اصلي آموزش دولت 
 نقاط قوت

 ويژه هبهاي دسترسي به آموزش  سطوح مختلف، برابري فرصت هاي تحصيلي در افزايش پوشش
تحصيلي  هاي دورهمناطق محروم، وجود امكان افزايش توان علمي فرهنگيان، بهبود گذر بين 

  و كاهش ترك تحصيل
 نقاط ضعف

تحصيل  ةهاي محروم، عدم امكان ادام بودن نرخ اتالف در استان پايين بودن نرخ ماندگاري و باال
هاي الزم، عدم  استاندارد تعداد زيادي از دختران، عدم برخورداري بعضي از فضاها از حداقل

درسي، عدم تناسب حجم كتب درسي با ظرفيت ذهني  ريزي هبرنامكارآمدي نظام 
هاي فعال  شيوه ي وها فنآوريگيري از  آموزان و زمان تخصيصي تدريس، عدم بهره دانش

نوين تدريس، عدم تناسب برخي از  هاي روشمعلمان با  ناآشناييطور فراگير،  آموزشي به
 پور، (محسن زندگي هاي مهارتو  ها آموزشتوجهي به  ي آموزشي با نياز جامعه، كمها رشته

1390.( 
 و پيشنهاد 1 برداشت

همگاني توأم با توزيع  هاي آموزشوجود تمركز در سطح  رسد مي نظر بهبا توجه به موارد فوق  
در بخش  عادالنه امكانات و منابع، منجر به حفظ و بهبود كيفيت آموزش در مناطق شده و

هاي  با توجه به نوع مشاغل و نياز بندي و ايجاد نواحي آموزشي آموزش عالي نيز قطب
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در بر   ها و اهداف كلي كشور نتايج بهتري را اقتصادي و علمي جامعه ضمن حفظ سياست

 داشت. خواهد
آموزشي  ها عليرغم اينكه نظام ها وگوناگوني زبان با توجه به تنوع اقوام و اقليتكشور مالزي  در

. شود ميهاي اقوام گوناگون در نظر گرفته  متمركز برقرار است ولي فرهنگ، عاليق و سنت
 ةهاي توسع هبرنامو با توجه به  گردد ميابتدايي انجام  ةدور هاي آموزشاين مهم بيشتر در 

و  گامي هم جهت بهبوده و  همسانسطوح باالي آموزشي  ةوحدت رويكشور و نياز به ايجاد 
اي به آموزش اجباري زبان انگليسي داده  كشور با دانش و فنآوري جهاني اهميت ويژه ةتوسع

همه  ةآنان، توسع ةپروازان گذاران اين كشور و اهداف بلند شده است. با توجه به تأكيد سياست
هاي  جلب سرمايه ويژه بهعالي  هاي آموزشكيفيت  ةهمگاني و نيز توسع هاي آموزش ةجانب

 رساني و سنجش افكار). (دفتر اطالعاي است  موزش داراي اهميت ويژهخارجي در امر آ
 و پيشنهاد 2 برداشت

مالزي با هدف  ةاقشار جامع ةعمومي كلي هاي آموزشو نيز   همگاني هاي آموزشساختار مناسب 
عوامل دخيل در امر آموزش در  ةارتقاي سطح دانش عمومي جامعه و نيز جديت كلي

هاي  سال يافتگي اين كشور در  ترين عامل توسعه ساير جوامع كه مهمبا پيشرفت  بودن همگام
 .كشور ايران باشد ةتواند الگوي مناسبي براي روند توسع اخير بوده است، مي

 سال بزرگافراد  ويژه بهعمومي  هاي آموزشيافتگي اين كشور  در كشور كانادا با توجه به توسعه
ار نيست. از طرفي با توجه به نظام آموزشي كامالً نظير سوادآموزي از اهميت چنداني برخورد

آموزان كامالً برآورده  دانش همگاني هاي آموزشهاي محلي در  متمركز اهداف دولت غير
قابل توجه در ساختار آموزشي اين كشور جدا نمودن فرآيند آموزش همگاني تا  ة. نكتشود مي

لي است. در اين كشور ضمن ايجاد مقطع پايان متوسطه از امر اشتغال ناشي از مدرك تحصي
، آموزي مهارتو  اي فني و حرفه هاي آموزش ةفرصت اشتغال پس از دوران متوسطه به واسط

آموزان با ورود به مراكز دانشگاهي نيز فراهم شده است. حتي ةامكان ارتقاي سطح علمي دانش
ند در صورت تمايل ا وارد بازار اشتغال شده اي فني و حرفهكسب مدارك  به لحاظكساني كه 

نمايد  هاي شغلي بهتر را برايشان فراهم مي توانند در مقاطع تحصيلي دانشگاهي كه فرصت مي
 رساني و سنجش افكار). (دفتر اطالعشركت نمايند 

 و پيشنهاد 3 برداشت
در حال اجرا در كشور كانادا كه به صورت  اي فني و حرفه هاي آموزشو  آموزي مهارتنظام 

تواند الگوي مناسبي براي  مي باشد ميو كسب مهارت  جويي دانشو  آموزي دانش از  تلفيقي
هاي اشتغال در كشور ما باشد. اين مدل مشابه الگويي است كه در  توسعه و ايجاد زمينه

و ايجاد سازمان ملي مهارت   اي فني و حرفه هاي آموزش ةهاي جديد دولت در توسع سياست
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نامه نظام  (آيين شود ميياد » ميلي بين سطوح تحصيليتك هاي آموزش« عنوان بهاز آن 

 ).1390 آموزش مهارت و فناوري،

  منابع
ــرورش، وب  ــوزش وپـــ ــاوره  آمـــ ــايت مشـــ . )http://moshaverap.blogfa.com( ســـ

 ).20/8/92(دسترسي
. )http://www.iranculture.org( رساني انقالب فرهنگي، پايگاه اطالع عالي شوراي ةدبيرخان

 ).13/9/92(دسترسي
ـ   رساني وسنجش افكار، نظـام آموزشـي ايـران، وب    اطالع دفتر  مجـازي ايـران   ةسـايت كتابخان

)http://www.irpdf.ir(. 24/10/92دسترسي. 
ـ   رساني وسنجش افكار، نظـام آموزشـي كانـادا، وب    اطالع دفتر  مجـازي ايـران   ةسـايت كتابخان

)http://www.irpdf.ir(. 24/10/92دسترسي. 
ـ   رساني وسنجش افكار، نظام آموزشـي مـالزي، وب   اطالع دفتر  مجـازي ايـران   ةسـايت كتابخان

)http://www.irpdf.ir(. 24/10/92دسترسي. 
 .3715ة سال سيزدهم، شمار همشهري، ةروزنام). 1384( .جهاني، م شاه

(چـاپ   آموزشـي  ريـزي  هبرنامـ : مشايخ، فريده، فرآيند ة). ترجم1388( گروه مشاوران يونسكو
 .مدرسه تهران: .بيستم)

 .سمت تهران: .(چاپ نهم) آموزشي ريزي هنامبرمباني ). 1390( .پور، ب محسن
 47334/ت162733 ةشـمار  نظام آموزش مهارت و فنـاوري،  ةنام آيين ).1390( هيئت وزيران

 .جمهور مديريت و منابع انساني رئيس ةتوسع معاونت :تهران .15/8/90هـ مورخ 
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 ردو كارب ينقد تكنولوژ در دگريها يتفكر فلسف يبررس
 يا و حرفه يفن يها آن در آموزش

 1مهدي خبازي كناري دكتر
 2حجت صفار حيدري دكتر

 3اله بحريني ولي

 چكيده
 در دهيپد نيا .است ساخته يژرف راتييتغ خوش دست را بشر يزندگ يتكنولوژ ظهور

 نيا در.است دهيگرد زين يمشكالت و ها بحران عامل دارد انسان يبرا كه يرفاه نيع
 دگريها نيمارت. گردد يم آشكار كه است ها بحران در فلسفه يگر ياري نقش انيم
 و مدرن يتكنولوژ ،يشناس داريپد ةويش با ستميب قرن بزرگ لسوفانيف از يكي
 كه يتكنولوژ چگونه كرد ميخواه انيب مقاله نيا در .رديگ يم نقد به را شيامدهايپ

 را انسان رديگ قرار انسان خدمت در آنكه يجا به است انسان وجود اهتمام ودمول
 و طيمح به باورانه سود نگاه ،يآمار تفكر جاديا با و آورد يم در شيخو خدمت به

 نظام .داد ميخواه نشان، ساخت خواهد تيتثب انسان در را مفرط ييگرا مصرف
 و يمند هبهر يبرا يعمل هاي هارتم جاديا يراستا در كه يا حرفه و يفن يها آموزش

 را تيترب و ميتعل نظام از يعيوس بخش جامعه، آحاد يتكنولوژ تر ماهرانه يريكارگ هب
 آموزش نظام، نيا بر حاكم يتيريمد اصول چگونه است داده اختصاص خود به

 آن تيماه و يتكنولوژ ذات از آن يها نديفرآ ةهم و گان رندهيگ آموزش و گان دهنده
 انكار و ينف بر را بنا. رنديپذ يم ريثأت است شده دهينام گشتل دگريها زعم به كه

 آثار چه يتكنولوژ ذات از غفلت كرد ميخواه داللت بلكه ميندار ها آموزش نيا ارزش
 افراد رفتار و اخالق و ندهايفرآ و يا حرفه و يفن آموزش اصول و ها نظام بر يتبعات و
 .فروكاست را آثار نيا توان يم هچگون و داشته مدخل يذ و نفع يذ
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 همقدم
 آموزشي هاي نظام در آن به خاصي اهميت زندگي در آوري فن و تكنولوژي انكارناپذير جايگاه

 عنوان تحت آن از صرفاً باشد حاكم ها آموزش ناي  بر سطحي نگرش چنانچه .است بخشيده
 صرفاً ها نظام ناي ، سطحي نگرش ناي  با و شد خواهد برده نام معيني هاي رتمها آموختن

 (دباشن ها مهارت ناي  آموزشي هاي شيوه مؤثرترين و بهترين دنبال به بود خواهند آن دنبال به
 است يافته خاصي اهميت ها ملت حيات در اقتصادي مسائل ).229 ،ص، 1388 خسرو، باقري

 تربيت و تعليم نظام هاي بخش از يكي واقع در كه مهارتي هاي شآموز به ،اهميت همين و
 تربيت و تعليم اساسي محور گاهي اي حرفه تربيت جائيكه تا. بخشيد خاصي جايگاه باشد يم

 ).251 ع،منب همان( است گرفته قرار
 و تعريف يكديگر به مرتبط ةجنب دو در و سازماني هاي آموزش ةحوز در نيز مهارت ةواژ
 اصول كارگيري به چگونگي و روش با آشنايي از عبارت مهارت طرف يك از. است شده تبيين

 و وسايل و ابزارها از استفاده در خبرگي و تسلط ديگر طرف از و عمل در فني و علمي قواعد و
 است شده تعريف زمان طول در تكرار و تمرين اثر در شغلي وظايف با مرتبط علمي فنون

 ابزارگونه نگرشي مهارتي، هاي آموزش به مطلق اقتصادي نگاه ). 90ص ، 1390پرند،كوروش،(
 را خاصي بررسي و بحث جاي شود مي منتج مهارت ةواژ تعريف از آنچه با ها آموزش ناي به
 محور را ها آموزش ناي  ،يمهارت هاي آموزش به رانهمدا زاراب و اقتصادي نگاه با ايآ  اما دطلب يم

 نگاه با را ها آموزش ناي  ايآ بود؟ خواهد صحيح كردن تلقي تربيت و تعليم نظام اساسي
 بايد ديگري جوانب به يا باشد مي كافي كردن گذاري هدف بازار نياز اساس بر سودباورانه
 براي اي كننده قانع دليل زايي اشتغال و اقتصادي سودباوري سطحي، نگرش يك در نگريست؟

 و فني هاي مهارت براي معقول معناي كسب دنبال به كه زماني ما. اباشد مي ها شآموز ناي 
 مبناي به يابي دست .كرد دنخواه كفايت گرديد ذكر كه آنچه شك بي باشيم تكنولوژيكي

 ،نف ةمقول به بنيادي و عميق نگرشي نيازمند آن آموزش و تكنولوژي براي عقالني معرفتي
 نفوذ چنان امروزي انسان گيزند در تكنولوژي كه چرا بود خواهد مهارت و تكنولوژي تكنيك،

 حال عين در. گردد مي تلقي غيرممكن تقريباً آن بدون زندگي تصور كه است كرده
 توسط كه است كرده مستولي امروزي انسان بر مختلف اشكال در پديده ناي  نيز هايي نگراني

 .است شده ابراز مختلف هاي حوزه در متفكرين
 آن از تر عميق بينش به يابي دست منظور به پديده ناي  از بنيادي و عميق فهم منظور  به لذا

 و فني هاي آموزش باالخص آموزشي نظام در تكنولوژي پنهان و پيدا بار زيان آثار از كاستن و



...آن رسي تفكر فلسفي هايدگر در نقد تكنولوژي و كاربردرب                      
 

 

66 

 .است ساخته ضروري را دارد مي مشغول خود به را جامعه از زيادي افراد بالمآل كه اي حرفه
 ةشيو با وي كه فلسفي خاص هاي تبيين و هايدگر فلسفه به تمسك با دليل همين هب

 شده فراهم پژوهش ناي  براي اي زمينه است داشته آن ماهيت و تكنولوژي از شناسي پديدار
 در ديدگاه ناي  بسط ، مدرن دوران فلسفه از منبعث تكنولوژي از هايدگر نقادي بناي بر . است
 از ها آموزش ناي  به نگريستن و اي حرفه و فني هاي آموزش در خصوصا ، آموزشي هاي نظام
 خود از ديگري سيماي آن با مرتبط عوامل از بسياري و نظام ناي  ماهيت ، فلسفه ناي  منظر
 كه ي مستور ابعاد با را امر متوليان ةفلسف ناي  از منبعث انكشاف ناي  و ساخت خواهند آشكار

 از را نظام ناي  ريزان برنامه و كرده نامستور را است حاكم آن اركان و نظام ناي  بر
 .تداش خواهد حذر بر زده شتاب هاي ريزي برنامه

 بوده مبنايي چه اساس بر و چگونه تكنولوژي از هايدگر فلسفي هاي تبيين :اول سؤال
 ؟است

 باالخص آموزش در تواند مي كاربستي چه تكنولوژي ةدربار گرهايد نقدوم: د سؤال
 باشد؟ داشته اي حرفه و فني هاي آموزش

  شناسي روش
 هاي آموزش كه صورت ناي به بود خواهد كيتي منوهر پديدارشناختي اساس بر پژوهش روش
 نگاه يك در ديآ مي در ما آگاهي و تجربه به كه پديداري مفهوم يك عنوان هب اي حرفه و فني
 از نقد ناي  در كه مواردي و تكنولوژي از هايدگر فلسفي نقد توجه با و شده نگريسته كلي

 به و شد خواهيم اي حرفه و فني هاي آموزش ةزمين و متن وارد شده آشكار تكنولوژي ماهيت
از  اند عنوان نتيجه و فرآيند پذيرفته شده هها ب ن آموزشاي  ي اساسي كه برايمفاهيم توصيف

 عنوان هب توليد و اشتغال و علت عنوان به ها آموزش ناي به .پردازيم ديدگاه فلسفي مورد نظر مي
 علم مبناي بر .شود مي نگريسته شوند مي پديدار گان همه آگاهي و تجربه به كه علولم

 وجوهاتي همواره بلكه هست واقعا كه نيست چيزي همان همواره پديدار هر شناسي، پديدار
 آزاد وجوهات چنگ از بايست مي شناسي پديدار ةشيو به كه كند مي پنهان را خصوصياتش

 نخواهيم اي پديده اثبات يا نفي دنبال به پژوهش ناي  رد .گردد شكارآ آن واقعي ماهيت تا شده
 موجود ريزي، برنامه محتوي، اهداف، قبيل از مفاهيمي بر كه را تكنولوژي از وجوهاتي بلكه بود
 براي اي تجربه قابل معناي در را مفاهيم ناي  و گذاشته اثر اي حرفه و فني هاي آموزش متن در

 ماهيت تا شود مي پرداخته آنها توصيف به و  ساخته رها را است اختهس پذيرش قابل همگان
 .گردد آشكار مفاهيم ناي  حقيقي
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   ها يافته

 تحقيق ادبيات
 در آن جايگاه و تكنولوژي لهأمس تبيين« خود ةنام پايان در1392) ( منيره خورشيد، فريدي،
 وي .است كرده جدا مالتأت ديگر از را تكنولوژي فلسفي ملأت هايدگر گويد، مي »عقلي اليهات

ة مع اج به يابي دست براي محوري مثابه به را تكنولوژي يكي كه رويكرد دو از پژوهش ناي  در
 سخن برند مي نام بشر هويت و ها ارزش شخصيت، نابودي براي عاملي را آن ديگري و لآ دهاي 

 نسبت در شود مي ظاهر كه آنچه تكنولوژي از شناسي پديدار در .گيرد مي نتيجه و است گفته
 عرفي تصور ناي  با شود، مي داده تقليل فاعلي علت به خداوند و گردد مي آشكار معلولي و علت

 شهر ويران از سر ظاهرا كه حالي در برد مي شهر آرمان به را ما كه است ابزاري تكنولوژي كه
 تلقي چيز همه محور را خود و نموده علم قد خدا برابر در آن در انسان كه شهري آورديم در
 جايگاه و هايدگر ةانديش در اخالق جايگاه«پژوهش در (1392) جواد محمد موحدي،. كند مي

 هايدگر ةفلسف در مشخص صورت به اخالقي هاي پرسش گويد مي »اخالق ةفلسف در هايدگر
 ببا در هايدگر كه بحثي اما دارد اخالق موضوع در وي ةفلسف از اندكي سهم و ندارد وجود

 استفاده اخالقي مسائل باب در توان مي را آورد مي ميان به خويش ةفلسف در وجود و اصالت
 از نويسد، مي »هايدگر ةفلسف در تكنولوژي« خود ةنام نيادرپا (1390) مسعود دودانگه، .كرد
 هرگونه از فراتر بلكه نيست ابزاري تعريف با معادل مدرن،  تكنولوژي ماهيت هايدگر نظر

 انسان براي تصوير يك به تبديل جهان كه گيرد مي نتيجه .باشد مي انساني و زارياب نگرش
 اساس بر كه شود مي ريزي پايه جديد علوم مبناي بر گري تصوير ناي  و است شده

 گشتل كه مدرن تكنولوژي ماهيت گيرد، مي شكل سازماندهي و ريزي، برنامه گري، محاسبه
 ةنام پايان در (1390) پروانه ولوي، .است ريزي مهبرنا و گري محاسبه همين بنياد است

 بررسي ضمن »اي حرفه و فني هاي آموزش )اسالمي شناسي انسان( فلسفي مياني بررسي«
 ديدگاه ناي  از اي حرفه و فني آموزش هاي داللت استخراج و اسالم ديدگاه از انسان هاي ويژگي
 د.گير قرار توجه مورد وي معنوي بعد هم و مادي بعد هم بايد انسان تربيت در گيرد مي نتيجه

 به كه شود اجرا و طراحي طوري ها برنامه و اصول اهداف، بايد اي حرفه و فني آموزش در لذا
 ةنام پايان در (1389) مهدي محمد سيد مهر، موسويد. شو پرداخته نيز انسان معنوي بعد

 عنوان هب هايدگر معرفي ضمن »تكنولوژي ةفلسف اصلي عناصر انتقادي تحليل و تبيين«دكتري
 علم با آن نسبت و برآن آن بر حاكم روح و تكنولوژي وجودي شاُن به كه متفكري نخستين

 تري دقيق نگاه از تكنولوژي ماهيت تبيين به شود مي سعي نامه پايان ناي  در. پردازد مي
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 با دليل همين به و نيست فني چيز اصال تكنولوژي ماهيت شود مي ذكر نهايتا و شود پرداخته
 گرچه گردد مي قيد گيري نتيجه در و پردازد مي آن ماهيت تبيين به يوناني فرهنگ بر تكيه

 ابراهيم سيد علي سيد  .نيست ظهور برترين و ترين اصيل اما است ظهور نوين تكنولوژي
 »كشور مهندسي ريزي برنامه در تكنولوژي ةفلسف به توجه ضرورت« پژوهش در (1388)

 به 70 ةده از را تكنولوژي ةفلسف بشري، معرفت جديد ةشاخ عنوان هب تكنولوژي يمعرف ضمن
 و دهد مي شكل و سازد مي را تكنولوژي انسان گويد مي وي .داند مي شايع موضوعي بعد

 پژوهش ناي  در وي .هدد يم تغيير را ما نگرش ةنحو تكنولوژي .شود مي ثرأمت آن از متقابال
 كند مي تالش و باشد مي كشور دانشجويان براي تكنولوژي ةفلسف چرايي و چيستي دنبال به

 .نمايد بررسي را است روبرو سياست اخالق، متافيزيك، مسائل با تكنولوژي كه هايي چالش
 »دين ةفلسف منظر از جديد علم نقد و بررسي«د خو ةنام پايان در  (1383)پروين منش، وحيد

 معاصر انسان بيني جهان و شناسي هستي بر جديد ايه فناوري كه تنگاتنگي ارتباط بررسي به
 و ضعف نقاط شناسايي و طبيعت به علمي رويكرد ناي  مهم هاي گي ويژه .پردازد مي اند گذاشته

 ضمن ود دان مي آن دستاوردهاي معرفتي جايگاه شناخت منظور به را  آن هاي محدوديت
 غائي، هاي تبيين نفي گرايي، كميت قبيل از جديد علم بر وارد هاي نقد به پرداختن

 فناوري از حاصل مادي بيني جهان گيرد مي نتيجه گرايي، تجربه به بشر اكتفا و گرايي، تجربه
 تغيير طبيعي دانش ساختار توان مي ديني بيني جهان با و است شده تجربي علم ةعرص موجب

 كند

 مباني چه اساس بر و چگونه تكنولوژي از هايدگر فلسفي هاي تبيين: اول الؤس

 ؟است بوده
 مدخلي عنوان به هايدگر شناسي وجود و شناسي هستي از دارد ضرورت سؤال ناي        هب پاسخ در

 ةفلسف و معناست بي انسان بدون شناسي هستي كه چرا نمائيم آغاز بحث به ورود براي
 ريشه ولوژيتكن از هايدگر فلسفي نقد د.بو خواهد فايده بي موضوع انسان بدون نيز تكنولوژي

 همين به. داشت خواهد وي خاص شناسي وجود و شناسي هستي يعني وي فلسفي بنياد در
 د.ش خواهد پرداخته موضوع دو ناي به گذرا و مختصر خيلي صورت هب دليل

 شناسي هستي و هايدگر
 هستي سؤال براي پاسخي دنبال به مرسوم ةفلسف خالف بر خويش شناسي هستي در هايدگر
 را فلسفه در شناسي هستي هستي، معناي از بنيادي سؤال طرح با بلكه اشدب نمي چيست

 عامترين عنوان به هستي كه شناسي هستي از تلقي سه بدواً وي  گرداند مي بر سقراط از قبل به
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 كه جنس عامترين عنوان به هستي كه تلقي چنين هم و كند مي تبيين تعريف غيرقابل مفهوم
 مفهومي را هستي كه تلقي ناي ً نهايتا و شود، ارائه تعريفي فصل و جنس ذكر با بايد ضرورتاً
 .گذرد مي نيست آن تعريف به قادر ولي دارد آن از فهمي انسان كه دانسته ذاتي و بديهي
 عنوان به را انسان و باشد مي شروعي ةنقط دنبال به بدواً خويش شناسي هستي در وي
 آن و دارد اساسي تفاوت باشندگان ديگر با انسان كه چرا گيرد مي نظر در باشنده ترين شايسته

 براي بودن ناي  و دارد فهمي خويش بودن از ولي هست كه ناي  عين در انسان كه است ناي 
 ).1375هايدگر مارتين( است مسئله انسان

 شناسي جود و هايدگر
 تيموجودا ما.كنيم وصفش و بگذاريم خود مقابل در كه نيست ييئش وجود وي انبي به

 النفس معرفت( .است دشوار كاري شناسي خود كه است واضح و كرد وصفشان بايد كه هستيم
 اي باشنده تنها انسان اما هستند شماري بي اشياء و گان ستاره درختان، ها، كوهف).المعار انفع
 .هست آنكه براي دارد مسئوليتي و كيست كه دارد فهمي بلكه هست فقط نه كه است

 است )آنجا–هستي( معني به »1 دازاين« آلماني تعبير از هايدگر انسان شناسي هستي براي
 را وجود ةكلم هايدگر. دهد مي نشان را انسان بودن متناهي نا تعبير ناي  با و .كند مي استفاده

 .دهد مي قرار استفاده مورد دارد دازاين به تعلق كه بودن از نوعي براي
 ثابتي ماهيت باشندگان ديگر  اوالً باشد مي صفو قابل حالت سه دازاين وجود توصيف در
 و رنگ به توان مي را سنگي مثل شود مي توصيف قابل كردن فهرست با خصوصياتشان و دارند

 مقام به مقامي از همواره دازاين ندارد ثابت ماهيت دازاين اما .كرد توصيف غيره و سختي
 .است برخوردار تفرد نوعي از دازاين .است كسي هر خود وجود همواره وجود. است ديگر

 صبح روز هر را اي نامه روز كه ناي  مثل. نيست خاص ةباشند يك از خاص اي گونه دازاين
 و هستند هم مثل همه زيرا.باشد روزنامه خاص ةنسخ كدام ندارد فرقي ما براي خوانيم مي

 جايگزين هميتا بي چيزي چون هم توان نمي را دازاين بنابراين .است بقيه مثل يكي خواندن
 .كرد ديگري چيز

 و عادي راه در تا بايستد/بجهد بيرون ببازد يا كند انتخاب را خودش تواند مي دازاين
 ترتيب بدين .دهد مي تدس از را يش ها امكان كه اي زندگي شود غرق زندگي نشان و نام بي

                                                                                                                
1. Dasein 



...آن رسي تفكر فلسفي هايدگر در نقد تكنولوژي و كاربردرب                      
 

 

70 

 و لاصي انساني التح دو ها اهتمام ناي  با و. گيرد مي شكل وجود اهتمام اساس بر انسان جهان
 )1376 هايدگر، مارتين(ت داش خواهد وجود اصيل غير

 شق دو ناي  در تفكر و دارد؟ تكنولوژي ةفلسف با ارتباطي چه اصيل غير و اصيل انسان
 ماهيت و تكنولوژي از هايي تبيين از بعد كه است مسائلي بود خواهد چگونه انساني ةشد ذكر
 .شود مي رداختهپ آنها پاسخ به خواهد ارائه آن

 تكنولوژي تبيين
 قابل نكته دو نيز تخنه ةواژ از .است شده اقتباس ييونان زبان »1تخنه«ة واژ از تكنولوژي ةكلم

 است نامي بلكه ،است گر صنعت فرد كار و مهارت نام تنها نه تخنه كه ناي  اول .است بررسي
 ةكلم با افالطون زمان تا خنهت ةواژ كه ناي  دوم زيبا، هاي هنر و فكري هاي مهارت براي

 به و كنند مي داللت وسيع معناي در شناخت بر واژه دو هر و است بوده مرتبط اپيستمه
 خورشيدي، فريدي( باشد مي داشتن معرفت چيزي به و دانستن را چيزي روي و زير معناي
 ).49ص ،1392 منيره،

 انكشاف ناي  و. 140)ص ،1386 هايدگر،( داند مي انكشاف ةنحو يك را تكنولوژي هايدگر
 انكشاف ةنحو وي .داند مي صادق قديم هاي تكنولوژي بر هم و جديد هاي تكنولوژي بر هم را

 ص ،1375 هايدگر،( داند مي گري تعرض را جديد تكنولوژي و) 2پوئيسيس(را كهن تكنولوژي
 ناي  و ،]زايش و ابداع[ شود مي اطالق رساندن حضور به غيبت از معني به پوئيسيس 114).

 در خودش از چيزي آمدن بيرون و چيزي پيدايش بلكه شعري و هنري آثار در تنها نه ابداع
 كه است ناي  طبيعت در ابداع و گر صنعت دست به ابداع بين فرق .است صادق نيز طبيعت

 و غير در شكفتن هنرمند و گر صنعت دست به ابداع و است خود در شكفتن طبيعت در ابداع
 هاي تكنولوژي بين كه تمايزاتي به ضروريست اكنون .)89 منبع، همان( است رغي دست به

 شكل دو هر بين مشترك موضوعي عنوان هب انكشاف ةنحو .بپردازيم دارد وجود جديد و قديم
 )پوئيسيس( تكنولوژي دو آن بين انكشاف ةنحو دو ديگر طرف از و است تصور قابل تكنولوژي

 انكشاف ةنحو بر پوئيسيس .باشد مي تمايزات نندهك بازگو كه است )تعرضگري( و
 انكشاف ةنحو جديد هاي تكنولوژي در ولي كند، مي صدق قديم افزاري دست هاي تكنولوژي

 تكنولوژي كه ديگري مورد .است آن خصلت گري تعرض كه است ماشين نيروي بر مبتني
 عنوان به فيزيك علم بر ودنب استوار كند مي متمايز يذيرناپإي قياس وجه به جديد از را قديم

                                                                                                                
1. techne 
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 قابل سويه دو اتكاء و ارتباط يك جديد تكنولوژي و فيزيك علم بين واقع در .است دقيق علم
 و، تكنيكي ههاي دستگا به آزمايشگاهي علم يك عنوان به فيزيك علم زيرا است، تصور

 1392 منيره، شيدي،رخو فريدي( است متكي دهد مي رخ ها آن ساخت در كه پيشرفتي
 جديد تكنولوژي اتكاء شد، ذكر جديد و قديم تكنولوژي تفاوت از كهه آنچ به توجه با). 50،ص
 جاي در كه ساخت خواهد متبادر ذهن به قديم تكنولوژي با را متفاوتي ماهيت دقيق علوم بر

 با تكنولوژي از تعاريفي به بايد تكنولوژي، ماهيت بحث به ورود از قبل .شد خواهد بحث خود
 .بپردازيم مذكور مطروحه مسائل جميع به توجه

  ازتكنولوژي تعاريفي
 جديدتر تعاريف در. عملي اهداف براي است تكنيكي ابزاري بستر و لغت فرهنگ در تكنولوژي

 نظر از. شود مي محدود تكنولوژي آن دانستن ابزار و ماشين با كه شود مي اشاره تكنولوژي از
 عملي ةنظري يا و تجربه بر كه شود مي اطالق اي يافته امنظ عملي دانش هر به تكنولوژي گندرن
 هاي مهارت قالب در و دهد افزايش خدمات و كاالها توليد در را جامعه توازن و باشد مبتني
 نيز ياسپرس .)125،ص بيتا، كاتلين، وارد، وود( يابد تجسم آالت ماشين يا ها سازمان و توليد

 كند مي تعريف ديآ مي پديد منظوري به رسيدن براي كه اي وسيله چون هم تكنيك و فن
 ياسپرس و برنارگندرن ، بستر و لغت فرهنگ تعاريف ).135،ص1363  ياسپرس، كارل(

 هايدگر. نيستند برخوردار فراگير حقيقتي از درستي عين در كه هستند تكنولوژي از تعاريفي
 غايت به نيل براي است اي وسيله و ابزارتكنولوژي  : وي اول تعريف دارد تكنولوژي از تعريف دو
 با ارتباط در را تعريف دو ناي هايدگر  .است انساني فعاليتي تكنولوژي : تعريف دوم .هدفي و

 فعاليت نوعي وسايل و امكانات از استفاده با اهداف و غايات برآوردن و كند مي تلقي يكديگر
 و قديمي تكنولوژي بر هم و است صادق نوين تكنولوژي بر مهم تعريف دو ناي . است انساني

 ندارند حقيقت بودن صحيح عين در و است شناختي انسان و يابزار تعاريف ناي  وي بزعم . كهن
 ارتباط مطالعه مورد شي با نحوي به كه كند مي مطالعه را چيزي صحيح امر هايدگر نظر از .

 از صحيح تعريف در نبنابراي . شود مي اطالق شي ماهيت بررسي براي حقيقي امر اما . دارد
 برداري پرده شي ماهيت خود از حقيقي تعريف در اما شود مي تعريف ماهيت با چيزي ارتباط

 صحيح تعاريف را تكنولوژي از شناختي انسان و ابزاري تعاريف هايدگر كه نجاستاي  از .شود مي
 از كنولوژيت صحيح تعاريف بلكه كنند نمي آشكار ما براي را تكنولوژي ماهيت كه داند مي

 اعتباري بي بر دليلي تعاريف ناي  نداشتن حقيقت اما . گويند مي سخن ها اهداف  با آن ارتباط
 برسيم تكنولوژي حقيقي تعريف به شود مي باعث صحيح تعاريف ناي  بلكه نيست آن مطلق
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 شرط اما است تكنولوژي با صحيح نسبت جاداي  شرط تكنولوژي از ابزاري تصور بنابراين .
 تعريف دانستن شود مي تكنولوژي با آزاد نسبت برقراري موجب چه آن . نيست آن با آزاد سبتن
 )92،ص ،1375  هايدگر، ( است آن از حقيقي تصور و

 هايدگر ةفلسف در تكنولوژي ماهيت
 .كند مي بيان مقوله دو در را تكنولوژي ماهيت هايدگر

 .است متفاوت تكنولوژي با تكنولوژي ماهيت  :اول
 .نيست خنثي و اثر بي ماهيتي تكنولوژي ماهيت :ومد

 .است متفاوت تكنولوژي با تكنولوژي ماهيت  :اول 
 هر ماهيت و  است متمايز درخت خود با  بودن درخت ماهيت كه مثال ناي  بيان با گر هايد

شان اي  زعم به  .(heidegger, 1977) دانست درختان ساير از متفاوت توان نمي را درختي
 ماهيت بين بايست مي چه اگر شاناي  نظر از است متفاوت تكنولوژي امور با تكنولوژي يتماه
 از شي آن خود كه شود نمي دليلي ناي  اما شد قائل افتراقي وجه شي آن خود و شي يك

 لزومي ولي گذارد مي فرق ماهيتش و تكنولوژي بين كه چنان هم .باشد بهره بي ماهيتش
 تا كه چرا باشد نداشته وجود تكنولوژي ماهيت و تكنولوژي بين سنخيتي كه بيند نمي

 بين تفكيك با  .شد نخواهد محقق تكنولوژيكي امر نشود برخوردار ماهيتش از تكنولوژي
 ماهيت روي بر انساني هستي وقتي  كه گيرد مي نتيجه هايدگر آنها ماهيت و تكنولوژي
 انسان اگر اما نمايد قرار بر آزاد نسبتي آن با تواند مي انسان صورت ناي  در شود باز تكنولوژي

  چه دهد نشان العمل عكس تكنولوژي خود برابر در فقط و بگيرد نظر در را تكنولوژي ماهيت
 اسير همواره و بود نخواهد آزاد نسبت برقراري به قادر  كند طرد يا باشد ا پذير را آن كهناي

 تا باشد تكنولوژي ماهيت برابر در بايد انسان شواكن رو ناي  از   .ماند خواهد باقي تكنولوژي
 آن امور و تكنولوژي به بشر كه زماني تا بنابراين  .شود فراهم آن با آزاد نسبت برقراري امكان

 گيرد مي كناره آن از يا كند مي تحمل را آن يا كند مي فعاليت آن پيشبرد براي و كند مي فكر
 واكنش تكنولوژي به كه زيرا كرد نخواهد تجربه ژيتكنولو ماهيت با را خود نسبت هرگز ولي

 ).87ص، ،1375 هايدگر،( آن ماهيت به نه داد نشان

 تكنولوژي ماهيت نبودن طرف بي و خنثي : دوم
 هم تكنولوژي از توان مي شود مي گمان چون و بد، هم دارد خوب مصرف موارد هم تكنولوژي

 واقع انسان تمجيد و ستايش مورد تكنولوژي رو ناي  از , استفاده سوء هم كرد استفاده حسن
 ماهيت روي به را ما گاه ديده تكنولوژي از تلقي چنين است معتقد گر هايد كه حالي در شود مي
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 بين شدن قائل تفاوت با تكنولوژي، ماهيت نبودن خنثي تبيين براي وي بندد مي تكنولوژي
 ناميدن از هايدگر مراد  .است دانسته گشتل را تكنولوژي ماهيت آن، ماهيت و تكنولوژي

  (Thomson,2005)كند آشكار را تكنولوژي الهياتي-شناسانه هستي ذات خواست مي گشتل
 داند مي خطر عين را انكشاف تقدير و است دانسته هي را كردن آغاز و انكشاف تقدير را گشتل و

 كه رضيتع آن ( گر هايد نظر از گشتل. است خطر عين تكنولوژي ماهيت و گشتل پس
 هذخير منبع عنوان هب را كننده آشكار خود تا كند مي دعوت شدن جمع هم گرد به را ها انسان
 بر كه است انكشافي راه ي تكنولوژ ديگر عبارت هب و )،ناميم مي چهارچوبه يا گشتل بخشد نظام

 است نوين تكنولوژي ماهيت همان گشتل . نيست تكنيكي امر ولي داشته سيطره تكنولوژي
 كه است راهي ديگر عبارت هب است تكنيكي قطعات و تكنولوژي از غير گشتل ديگر عبارت هب

 را انسان هاي ريزي برنامه گشتل . ميكند منكشف ذخيره منبع عنوان هب را خود واقعيت آن در
 گشتل پس  .دهند مي انجام طبيعت از كشي بهره قصد به و كرده جمع طبيعت ةدربار

 نگاه همين . است تعرض همان گشتل رو ناي  از ،بردن از طبيعت بهره براي است ريزي برنامه
 طبيعت به خود تعرضات و ها ريزي برنامه در كه كند مي وادار را جديد عصر انسان كه است

 در شتاب و دارد وجود ذخيره منبع در كه هائي انرژي نمودن آزاد در شتاب .باشد داشته شتاب
 مدرن تكنولوژي ماهيت اگر ترتيب بدين شده زادآ هاي انرژي آن قراردادن دسترس

 طبيعت به كه است جويانه تعرض ماهيتش گذاري قالب ناي  و است گشتل و گذاري قالب
 دعوتي حامل خود بطن در نوين تكنولوژي ماهيت ناي بنابر  .نگرد مي اي ذخيره منبع عنوان هب

 طبيعت بر يابي سلطه نوعي انسان ةفوظي ميان ناي  در و .  طبيعت از بيشتر ةاستفاد براي است
 است شده تكنولوژي ماهيت از كه توصيفي ناي  با  .كند مي ظهور تكنولوژيك وسايل توسط

 تا باشد بايد ها آن بين نسبتي چه و بود خواهد چه پديده ناي  قبال در انسان تكليف پس
 مطرح آن با را آزاد سبتن برقراري باب ناي  در هايدگر نگيرد؟ قرار تكنولوژي خدمت در انسان

 .كند مي

  چگونه و چرا تكنولوژي با آزاد نسبت
 (Dreyfus.2005). دهد ارايه تكنولوژي از مشخصي و منطقي تعريف كه نيست آن بر هايدگر
  يا هسته بمب خطر يا محيطي زيست عوارض از يژتكنولو  ةدربار انديشه در هايدگر نگراني
 كند محدود هستي به را انسان نگرش نولوژيتك حضور كه است نگران بلكه نيست

.(Dreyfus, 2002) با آزاد نسبت برقراري آن از سوال و   تكنولوژي ةدربار هايدگر هدف 
 انساني هستي كه داند مي ناي  در را تكنولوژي با  آزاد نسبت عالمت و است دانسته آن ماهيت

 تعريف از صحيح تعريف تفكيك و ارائه با هايدگر  .بگشايد تكنولوژي ماهيت روي به را ما
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 دانسته تكنولوژي ماهيت روي بر انسان هستي گشودن براي روشي را تكنولوژي از حقيقي
 حقيقي اما هستند صحيح دو هر تكنولوژي از ابزاري و شناختي انسان تعريف شاناي  بزعم است

 نسبت برقراري نيست تكنولوژي از  صحيح شناخت داشتن معني به داشتن آزاد نسبت. نيستند
 آن ةزمال تكنولوژي از آزاد يا تكنولوژي اسير . نيست نبودن تكنولوژي اسير معني  به هم آزاد

 ماهيت نبودن خنثي ةدربار كه توضيحاتي با  .شود فرض خنثي تكنولوژي ماهيت كه ستا ناي 
 آن يمتسل ممكن نحو بدترين به كنيم تلقي خنثي را تكنولوژي ماهيت اگر  .گذشت تكنولوژي

 .ماي شده
 ":گفت كه خود معروف تز با لوهان مك مارشال يژتكنولو ماهيت نبودن خنثي درخصوص

 با اما باشد مي شناسي جامعه هاي شاخص مبناي بر گفته ناي  چه گر "است پيام همان وسيله
 ارتباطي وسايل نفس لوهان مك نظر از .باشد مي مشابه تكنولوژي ماهيت ةبار در هايدگر نظر

 هر است معتقد وي .دارند تكنيكي عصر انسان افكار ور رفتا گيري شكل در اساسي شنق
 شود مي فكر كه جاست همين از و كند، مي پنهان ما نظر از را وسيله آن ذاتي ةخصيص وسيله
 يا و محتوا از جداي وسايل به وقتي ولي هستند طرف بي و خنثي خود ذات در وسايل

 تكنيك انسان تفكر و فرهنگ بر وسايل ناي  ذاتي اثر شود نگاه ددهن مي انتقال كه هايي پيام
 ارتباطات وسايل و تكنولوژي نفي صدد در هايدگر مانند نيز لوهان مك .شود مي مشخص زده

 توهم دچار را زده تكنيك انسان تكنيكي وسايل ماهيت اما است واقف آنها ارزش به و نيست
 در را خودش تصوير كه است جواني  نام زدگي همتو معناي به نارسيس .است كرده نارسيسي

 و بنده نارسيس و گذاشت اثر او بر تصوير ناي  كه جايي تا گرفت ديگري جاي را آن و ديد بآ
 آدمي حواس گسترش براي ها تكنولوژي و اختراعات تمام  .شد آب در خودش تصوير ةشيفت

 .آدمي مادي وجود رشگست جز نيست چيزي گسترش ناي  عواق در و است گرفته صورت
 در نارسيس همانند را انسان ، آن با انسان مداوم و تنگاتنگ وابستگي و تكنولوژي گسترش

 مرور به انسان تكنولوژي ةسلط پذيرش با و   دهد مي قرار آگاهي نا و توهم وضعيت يك
 حواس يخارج گسترش يا تكنولوژيك ابزار از بخواهيم هرگاه ناي بر بنا .شود مي آن گزار خدمت

 ها آن به مذهب نوعي همانند و بگيريم قرار ها آن خدمت در بايد ناچار هب كنيم استفاده خود
 ). 1377لوهان، مك مارشال( بگذاريمم احترا

 باالخص ،آموزش در تواند مي كاربستي چه تكنولوژي ةدربار گرهايد نقد .دوم سؤال

 ؟باشد داشته اي حرفه و فني هاي آموزش
 هاي آموزش بر قانون در كه وظايفي به گذرا نگاهي با رسد مي نظر هب روريض قسمت ناي  در

 ها آموزش ناي  بر حاكم قوانين در كلي طور هب .باشيم داشته است شده تكليف اي حرفه و فني
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 مهارت ارتقاء و آموزي باز و ماهر غير كارجويان و جوانان آموزش وظيفه، ترين مهم و اولين
 كارگران مهارت تجديد و آموزي باز ادامه در و اي حرفه و فني مربيان تامين و شاغل كارگران

 سيسأت بر قوانين ناي  ادامه در و باشد مي كار بازار نياز بر مبتني بيكاري ةبيم پوشش تحت
 را ها آموزش ناي ة ارائ قابليت حقوقي و حقيقي اشخاص توسط كه موسساتي و ها آموزشگاه

،ص ص 1390 ديگران، و پرند،كوروش( است گرفته قرار كيدأت مورد و تصريح باشند داشته
 كلي سياست دليل همين به و است گان ديد آموزش اشتغال ها آموزش ناي  اصلي هدف .)16
 توليد، كار، فرهنگ تقويت و ترويج :است شده اتخاذ اعالم مربوطه قوانين راستاي در نيز

 و فعلي كار بازار نيازهاي با متناسب آمدكار و ماهر متخصص انساني نيروي آموزش كارآفريني،
، بنيان دانش اقتصاد و فناوري ةتوسع از استفاده بر كيدأت با پايدار شغلي هاي فرصت ايجاد، آتي

 ةمبادل مالي، منابع و سرمايه فناوري، جذب.آن هاي شاخص ارتقاء و كار و كسب محيط بهبود
 و سازي هماهنگ، تعامل طريق از ماتخد و كاال خارجي بازارهاي به دسترسي و كار نيروي

 كاهش جهت در اقتصادي هاي بازار تنظيم و تجاري ، ارزي ، مالي ، پولي هاي سياست پايداري
 ).25،ص ص منبع، همان( توليد افزايش و توليد عوامل وري بهره ارتقاء با توام بيكاري نرخ

 و كاال توزيع و سازي تجاري توليد، امر در كه است دانشي فناوري ، دانان اقتصاد نگاه از
 تبديل براي انسان فكري و فيزيكي هاي توانايي ارتقاي جهت اي وسيله و رود مي كار هب خدمات

 كاربردي يا و عملي دانش را فناوري واقع در .است پيچيده كاالهاي و منابع به ساده منابع
 اساس بر. ستا تجاري محصوالت به فني دانش تبديل براي سيستمي فناوري .نامند مي

 دار جهت و منظم مطالعات و ها رويه از استفاده با صنايع در علوم كاربرد فناوري ، يونيدو تعريف
 يا محصول توليد براي  ها قابليت و ها توانايي از اي مجموعه فناوري ملي، سطح در واقع در .است

 رفاه ، رقابتي توان بردن ال با و اقتصادي ةتوسع به نيل آن كاربرد از هدف .است شدن صنعتي
 منبع، همان( است طبيعي منابع از صحيح برداري بهره و ، رزمي و دفاعي قابليت ، عمومي

 قابل ميزان به كشورها اقتصادي ةتوسع و رشد :گردد مي ذكر كه است نگاه همين با ).10، ص
 موزشيآ نظام هاي بخش ترين مهم از يكي و پذيردةمي ثيرأت آموزش ةتوسع و رشد از توجهي

 را متوليان صنايع، ماهردر نيمه و ماهر كاركنان به نياز .است مهارتي آموزشي نظام كشور، هر
 ناي  رفع براي جامعه، رسمي هاي آموزش ةپيكر در بنيادين تغييرات لحاظ با تا داشت آن بر

 تايجن از يكي آموزشي نظام در آموزي مهارت هاي شاخه كردن فراگير و سيسأت .كنند اقدام نياز
 )1388 همكاران، و صالحي( است تصميم ناي 

 و فني هاي آموزش و هايدگر تكنولوژي فلسفه بين است آن وقت اكنون گذشت چهآن با
 .ديآ عمل هب تطابقي اي حرفه
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 در جديد علم گفت،» هست آنچه رويت« عنوان با سخنراني در برمن انجمن در هايدگر
 جديد علم در هرآنچه كه است آن سخن ناي  معني .است تكنولوژيك امري خود ماهيت

 علم در حقيقت اين و .است گشتل معناي در وجود حقيقت با تطابق در و هماهنگ گذرد مي
 در شد ذكر مذكور مطلب ادامه در و ).201 ،ص ،1387 بيمل، والتر( ديآ مي در بيان به جديد
 چون هم نيز خود آدمي بخشيدن  نظم طريق از چيز هر كنندگي آشكار در و تكنولوژي عصر

 برداري بهره مورد و باشد دسترس در ذخيره يا موجودي ةمنزل به است مجاز كه شود مي شيئي
 خويش، خويشتن با آدمي تعبيري به يا انسان خويشتن رفتن دست از يعني ناي  و گيرد قرار

 جا مينه از ).205،ص منبع، همان( ندارد اي مواجهه خويش وجود گوهر در و خودش با يعني
 هدايت كه است اصيل انساني گردد، مي صيل غير جودي و تبديل آدمي اصيل وجود كه است
 يا اصيل غير وجود در كه آن حال و گيرد مي دست به خودش را خويش زندگي مسير

 جان، كواري، مك( دارند خواهند عهده بر خارجي عوامل را او زندگي مسير هدايت ،خودي  غير
 كه گرديد ذكر تكنولوژي با مواجهه در اصيل غير وجودي شدن پا بر ).155،ص ص ،1376
 ،گر حساب تفكر گزيدن بر با )اصيل غير( زده تكنيك انسان. است گشتل آن ماهيت از ناشي
 و فايده به رسيدن آماري يا گر محاسبه تفكر قصد و غايت .است نموده ترك را معنوي تفكر
 هاي ماشين و ارقام و اعداد با اگر حتي تفكري چنين دليل همين به است عملي سود

 ،1365 مارتين، هايدگر،( است گرانه حساب باز باشد نداشته كار و سر هم كامپيوتر و گر محاسبه
 ).121، ص

 فلسفي بعد در اند گرفته شكل اقتصادي هدف با اشتغال منظور به كه مهارتي هاي آموزش
 كه تبييني شود مي مشاهده ناي بنابر. ندباش مي تكنولوژي ماهيت ةبار در هايدگر نظر درمو

 انسان را چيزي هر ماهيت ناي   در كه است كرده گشتل عنوان هب تكنولوژي  ماهيت از هايدگر
 با كند استفاده آن از بيشتر و بهتر چه هر بايد كه بيند مي انرژي از اي ذخيره منبع عنوان هب

 ةواژ از تعريفي ةمقدم در .دارد مطابقت ستا شده ها آموزش ناي  از اقتصاد علم در كه تعريفي
 آن غايت و  تكنولوژي كه انساني و ابزاري هاي تببين و تعاريف با قياس در و شد آورده مهارت

 خواهيم متوجه جا همين از و شود نمي ديده تناقضي ماي كرده بيان صحيح تعاريفي عنوان هب
 آمده تكاليف و اهداف با ارتباط در آن مفاهيم از كه تعاريفي مهارتي آموزش هاي نظام در شد

 و تكنيك ازماهيت گي زده غفلت از مانع صحيح تعريف بر تكيه اما. رسد مي نظر هب صحيح است
 .بود نخواهد تكنولوژي
 در تكنولوژي گيري بكار توانايي  هدف با كه هستند كارآموزاني نظام ناي  اصلي داد درون

 ييآ هم گرد ناي  كه شوند مي آموزشي نظام ناي  وارد تكنولوژيكي  دانش كسب و ابزاري بعد
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 به را ها انسان كه گشتل عنوان  به تكنولوژي ماهيت از هايدگر كه است تبييني ةكنند تداعي
 ها آموزش شد ذكر كه گونه همان نظام ناي  در .باشد مي كند مي دعوت شدن جمع هم گرد

 خصوصيات از  عمل در فايده و سود به رسيدن واقع در و باشد بايد كار بازار نياز بر منطبق
 در اي كننده تعيين نقش بازار وضعيت ناي  در. باشد مي گرانه حساب و آماري تفكر

 اصيلي غير وجودهاي است جا همين از و داشت خواهد ها آموزش ناي  محتوي و ها ريزي برنامه
 آماري تفكر شدن مستولي .شود يم برپا كرد خواهد فااي   آنان زندگي در را اصلي نقش بازار كه

 در نهايت در منابع بيشتر هرچه استفاده پي در كه اخالقي ، دارد پي در را باورانه سود اخالق
 مصون تكنولوژي ماهيت تعرض از نيز نظام ناي  در مديريت .افتاد خواهد گرايي مصرف ةورط

 بيشتر و بيشتر چه هر آموزش نظورم به ها ريزي برنامه در گرايي آمار و آماري  تفكر. بود نخواهد
 ماهيت از حاكي ديگر بازارهاي به آنان صدور حتي و بازار كار نيروي تربيت منظور به افراد

 .بود خواهد زدگي تكنيك

  گيري بحث و نتيجه
 چه و بخواهد چه اي حرفه و فني آموزش نظام  شد ذكر تكنولوژي و تكنيك از كه هچآن با

 مديران، آموزشي،كارآموزان، محتواي ماند، نخواهد ثيرأت بي آن ماهيت و تكنولوژي از نخواهد
 مصون زدگي تكنيك خطر از نظام ناي  با مرتبط انساني عوامل ةهم و گان دهنده آموزش
 كه تعاريفي و تعابير كه شد خواهد تر عميق و بيشتر زماني مصونيت عدم ناي  و نيستند
 و صحيح امري عنوان هب و شده تلقي صحيح باشند صرف مداري اقتصاد و گرايي بازار بر منطبق
 تكنولوژي ةفلسف بايستي آموزشي هاي محتوي ، ها ريزي برنامه بنابر. شوند پذيرفته مطلق

 در تكنولوژي ماهيت ، حاكميت ناي  بدون و گردد حاكم اسالمي ديني فرهنگ با منطبق
 . بخشيد خواهد استقرار جامعه سطح در را گي زده تكنيك و كرده نفوذ آن اركان از بسياري
 نيست يافته توسعه كشورهاي به منحصر شود مي ذكر فناوري ةعرص در كه هايي نگراني امروزه

 تكنولوژيكي عصر هاي انسان براي مشتركي سرنوشت جهاني ةدهكد يك در بردن سر هب بلكه
 براي راهي عنوان هب آن با آزاد نسبت برقراي تكنولوژي قبال در .بود خواهد تصور قابل

 با مگر شد نخواهد جاداي  آزاد نسبت ناي  و شد مطرح تكنولوژي  ماهيت ازخطرات  دورماندن
 بايد اي حرفه و فني هاي آموزش در ناي بنابر .تكنولوژي ماهيت از حقيقي تعريفي به يابي دست

 گرفته كار هب تكنيكي اي جامعه بناي جهت در مستقيم غير يا و مستقيم طور هب كه مفاهيمي
 منطبق تعريفي مجددا و شناسايي آمد عمل هب تكنولوژي ذات از كه تبييني به نظر با شوند مي
 خطر از را جامعه تا بشوند اقتصادي و مادي بناي بر منطبق نه و انسان ذاتي حقيقت بر
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 ار تبعاتي و آثار اخالق و تفكر ناي  كه داد نجات سوداگرانه اخالق و آماري تفكر استيالي
 نهفته فرهنگي آثار .بود خواهد بيكاري مضرات و آثار از بيش آن مضرات كه آورند مي دنبال هب

 و ساخت خواهد نابود و ضمه خود در را جامعه هنجاري فرهنگ بسرعت تكنولوژي درون در
 .بود خواهد بحران ناي  از ناشي عواقب و هويتي بي از يناش هاي بحران بروز آن ةنتيج يك

 داد برون ،داد درونباشد بالطبع  معلول تكنولوژي  اگر اي هاي فني و حرفه نكه آموزشيا  نهايتا
آنها  ةاصل تكنولوژي علتي براي هم در ن نظام نيز معلول آموزش هستند واي  هاي و فرآيند

ن قضيه نيز اي  عكس حتي اگر . اثر خواهد گذاشت عوامل مذكور خواهد بود و ماهيت آن بر
اين رابطه علت و معلولي عمال  باشد در ها مي ن آموزشاي   وژي غايتي برايتصور شود تكنول

 رنگ خواهد ماند. هاي وجوديش كم انسان و ارزش

  منابع
 .مدرسه انتشارات تهران، چهارم، چاپ ،اسالمي تربيت ).1388( .خ باقري،
 آموزش سازمان رنش تهران، فناوري، و مهارت راهبردي سند). 1390( .همكاران و ك پرند،

 .كشور اي حرفه و فني
 آموزشي ريزي برنامه در تكنولوژي ةفلسف به توجه ضرورت). 1388الف. ( س ، علي سيد

 .3شمارة  ،43 سال تهران، دانشگاه فني ةدانشكد ةنشري كشور، مهندسي
 يابي ارزش در سيستمي رويكرد كاربست ).1388. (ك پرند،و  ح آبادي، زين ؛ك صالحي،

 اي حرفه و فني هاي ن هنرستا ارزشيابي زا موردي :اي حرفه و فني هاي هنرستان كيفيت
 .هشتم سال ،29ة شمار آموزشي، هاي نوآوري ةنام فصل تهران، شهر ةدختران

 كارشناسي ةنام پايان ،عقلي الهيات در تكنولوژي ةمسئل تبيين ).1392. (م خورشيدي، فريدي
 .نور پيام انشگاهد، كرمان ارشد،

 دانشگاه تهران، ارشد، كارشناسي ةنام نپايا فهم، باب در هايدگر ةنظري ).1392. (م قنبري،
 .بهشتي شهيد

 .خوارزمي نشر لطفي، محمد ةترجم .تاريخ انجام و آغاز ).1363( .اسپرسي كارل
 هايدگر، تكنولوژي ةففلس اصلي عناصر انتقادي تحليل و بيينت ).1389م. ( س مهر، موسوي
 .طبايي طبا عالمه دانشگاه تهران، دكتري، ةنام ناپاي
 .قلم زرين عبدالحميد اول بخش تلخيص و ترجمه ها، رسانه شناخت ). 1377( .م مارشال

 تابستان، و بهار، 12شمارة  هفتم، سال فلسفي، هاي پژوهش ةنام فصل دو ).1392. (م موحدي،
 .123 ص
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 .گروس نشر تهران،، ديسع، يكاشان ييحنا ةترجم دگر،يها نيمارت .)1376(. ج ،يكوار مك
 تهران، بيژن، عبدالكريمي، ةترجم انديشه هاي هايدگر، ةگران روشنبررسي  .)1387( ب. والتر،

 .نشر گروس
 .قم دانشگاه قم، ،دين ةفلسف منظر از جديد علم نقد و بررسي ).1383( .پ، منش وحيد
 ران،اي  اي حرفه و فني آموزش( اسالمي شناسي انسان فلسفي مباني بررسي). 1390( .پ ولوي،

 .چمران شهيد دانشگاه اهواز، ارشد، كارشناسي ةنام پايان
 ،1جلد  فلسفه و كالم، ةيهپوش نشر ايمحمد س ةترجم هنر و فن، .)1373 ( .ك وودوارد،
 .125 ص
 .مركز نشر تهران، شاپور، اعتماد، ةترجم تكنولوژي، ةسففل ).1386. (ديگران و م هايدگر،
 فرهنگي ةموسس ناشر رضا، محمد اسدي ةترجم تكنولوژي، از پرسشي). 1375. (م ، هايدگر

 .انديشه
شمارة  سوم، ةدور معرف، ةنشري رضا، محمد ، جوزي ةترجم بود، ياد ةخطاب ).1365. (م هايدگر،
2. 
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 علي بين اخالق كاري و پيشرفت تحصيلي  ةبررسي رابط
  شهر اصفهان 2اي ناحيه  هاي فني و حرفه در آموزش

 1صفورا يزدچي
  2فريده نوري

 چكيده 
علي بين اخالق كاري و پيشرفت تحصيلي در  ةبررسي رابطپژوهش حاضر با هدف 

ش پژوهش از نوع شهر اصفهان به اجرا درآمد. رو 2اي ناحيه  هاي فني و حرفه آموزش
 بهشهر اصفهان  2هاي ناحيه  هنرآموزان هنرستان ةآماري كلي ةهمبستگي و جامع

 200گيري تصادفي و با كمك فرمول كوكران  اند. با روش نمونه نفر بوده 420عداد ت 
اخالق كاري پتي و  ةنامشهاي پژوهش، پرس آوري داده نفر انتخاب و به منظور جمع

بعد (دلبستگي و  4با ط نهاوندي در ايران هنجاريابي شده، ) كه توس2006همكاران (
عالقه به كار، جديت و پشتكار در كار، داشتن روابط انساني در محيط كار، داشتن 

ه سشنامپايايي پرتعاون و مشاركت در كار) در بين هنرآموزان توزيع شد.  ةروحي
گيري پيشرفت  ندازه. براي است آمدد به 85/0 خالق كاري از طريق آلفاي كرونباخا

استفاده  92ماه  تحصيلي از دو ميانگين نمرات تئوري و عملي هنرجويان در خرداد
ها با  هاي پژوهش اين داده رسشنامههاي حاصل از پ آوري داده پس از جمعشد. 

هاي آماري  تحليل آمده از  دست بههاي  يافتهافزار ليزرل تحليل شد.  استفاده از نرم
علت و معلولي وجود دارد.  ةق كاري و پيشرفت تحصيلي رابطنشان داد بين اخال

ثير مربوط به داشتن روابط انساني در محيط كار و أبيشترين ضريب ت ،همچنين
 بوده است. كار ثير مربوط به دلبستگي و عالقه بهأكمترين ت

  
 اخالق كاري، پيشرفت تحصيلي، شهر اصفهان.: يكليد واژگان
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 مقدمه 
 كار و كسب اخالق با مرتبط تحقيقات از بسياري در كه است مهمي عموضو اخالق كاري

 و استقرار به ها ارزش اين باشد. مي اخالق كاري سازمان، در ها ارزش ةهم زيربناي باشد. مي
 براي كه وي اقداماتيس به دافرا هدايت بر تواند مي كه كند  مي كمك حفظ استانداردهايي

سازمان آموزش  اخالق كاري در كه هنگامي ويژه، طور . بهدبگذار ثيرأت هستند مطلوب سازمان
سازماني، بهبود كار و پيشرفت  موفقيت شود رايج ءاعضا ميان اي گسترده طور به و پرورش

 ).1382شود (فردآر،  آموزان حاصل مي تحصيلي در دانش
ترادف م 1اخالق در تعابير افالطون و ارسطو با همان مفهوم در نظر سيسرو (يا موراليس)

قواعد و دستوراتي اشاره دارد كه  ة). اخالق به مجموع1387بجنوردي،   باشد (موسوي مي
 ).1382رساند. (مصباح يزدي، انسان را به كمال مطلوب و به تعبير ديگر، به سعادت مي

، وفاداري، احترام، مسؤوليت و عهد به وفاياخالق مفاهيمي، چون اعتماد، صداقت، درستي، 
ديگران، عدالت و مساوات و فضائل شهروندي و خدمت به جامعه را دربر  تعهد نسبت به

 .)2،2008(والنتين و فيلچمن گيرد مي
 ).2003، 3نامارا (مك رود مي شمار مديريت بههاي دانش  از زمينه يكي عنوان به اخالق كار
سو با آموزان، هم خصوصاً در بين دانش هاي كار، هاي فردي و جمعي در محيط توجه به ارزش

پردازان  قبل بين نظريه ةهاي انساني و اخالقي از چند ده گسترش توجهات اجتماعي به ارزش
اي يافته است (ذاكري،  شناسي و مديريت گسترش فزاينده هاي روان و پژوهشگران عرصه

1384 .( 
با وقوف به اهميت اين مسأله، بازهم جوامع، شاهد ضعف اخالق كاري هستند كه بررسي 

از جمله پيشرفت  ممالك، ةو اساسي اين معضل، كمك فراواني به پيشرفت و توسعاي  ريشه
 نمايد.  بحث آموزش مي تحصيلي در

اعضاي آن حرفه، حفظ اين سرمايه  ةاصلي هر حرفه است و وظيف ةاعتماد و اعتبار، سرماي
اسبات شدن روابط و من تر افزون جوامع بشري و پيچيده پايدار آن است كه رشد روز ةو توسع

 ).1386؛ ماكسول، 1386(زاگال و گاليندو،  شود اجتماعي را باعث مي
 داوري مشمول نيز كار پس است، انسان ارادي فعل هرگونه به رناظ اخالقي هاي داوري

 بسيار ،كار در اخالق اصول با افراد آشنايي). 1382لو و همكاران،  (يقين گيرد مي قرار اخالقي

                                                                                                                
1. SISRO (Moraliss) 
2. Valentine, Fleischman 
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 بايد چگونه كند مي محيط در كه دخالتي و خود كار راستاي رد فرد كه اين و است ضروري
 اخالق به پرداختن لذا ت.اس الزم امري باشد، داشته نظر در بايد را هايي محدوديت چه و باشد

، اين امر خصوصاً در بحث آموزش نمود است بايسته و شايسته امري هاي اخالقي كار و ارزش
 تشخيص مستلزم اخالقي لئمسا با كارآمد ةمواجه .)1386چشمگيري دارد (ماكسول، 

آموزش و  ةن در حيطنيچهمكار  در مختلف معضالت و پديدارها حوادث، انبوه از ها مسأله
 .)2004و همكاران،  1(ميلر است پرورش

مستقيم است و  هاي اخالقي سازمان در قبال محيط مستقيم و غير اخالق كاري مسئوليت
اخالق  ».محيط حق دارد و سازمان وظيفه«اعتقاد داردبر اصل حق مردم استوار است و 

، 2(نيكا كاري، رفتار ارتباطي سازمان با محيط بر اساس حقوق و تعهدات و وظايف است
اخالقي خود در قبال محيط و نيز  در شناخت تعهدات موفقي ها سازمانبسياري از  ).2009

تژي اخالقي و دانش تخصصي به تدوين استرااخالقي در كسب و كار  لئساتشخيص و حل م
 ).1388، قراملكي فرامرز( است اين دانش همان اخالق كاري اند كه احساس نياز كرده

تنها نتايج مستقيم و درون سازماني خوبي از جمله  ها نه اعمال مديريت اخالقي در سازمان
نبال د تقويت وجدان كار جمعي و تحول فرهنگ سازماني را به پيشرفت، وري، افزايش بهره

  .)1387(سلطاني، دارد 
هايي  را با ارزش آموختگان و دانش رفتارهاي كاركنان ،هاي اخالق برنامهبحث آموزش،  در

كند. توجه و بحث و گفتگوي  رهبران سازمان در اولويت قرار دارند هماهنگ مي نظر بهكه 
صداقت و  كارگروهي، ةباعث افزايش روحي خصوصاً در محل تحصيل ها ارزش ةمداوم دربار

 شود مي ، رشد و بالندگي و نهايتاً پيشرفت در انجام كار و امور تحصيليصراحت در محيط كار
توانند  مديريت اخالق مي ةبا ايجاد يك برنام مراكز آموزشي و ها سازمان ).1380تبار، (حبيبي

بحث آموزش موجبات پيشرفت  در و مديريت كنند و تحصيل اخالقيات را در محيط كار
هاي مديريت اخالق ايجاد  . يكي از اهداف اساسي برنامهآموزان را فراهم كنند لي دانشتحصي

 ).4،2011(النااست  3هاي رقيب تعادل بين ارزش
آموزان در رسيدن به اهداف آموزشي است و با بيان كلي،  موفقيت دانش ةپيشرفت، درج

آموزشي و سازماني از  پيشرفت آموزشي، شامل تغييرات مطلوبي است كه با توجه به اهداف
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ها قابل مشاهده  هايي از آن شود و جنبه آموزان اعمال مي شده بر روي رفتار دانش پيش تعيين
 ).1376گيري است (صالحي حسيني،  و قابل اندازه

هاي آموزشگاهي فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد و يا  چنانچه آموخته
اي بين توان بالقوه (ظرفيت  فرد بوده و در يادگيري، فاصله هاي فرد متناسب با توان آموخته

آموز به پيشرفت  توان گفت كه دانش يادگيري) و توان بالفعل (عملكرد تحصيلي) او نباشد مي
 ).1391تحصيلي نائل گرديده است (نجاتي، 

توان به سه عامل فردي (هوش،  در مورد متغيرهاي تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي مي
هاي مطالعه و ميزان دقت و  گزيني، شيوه نفس، خودباوري، هدف ه و انتظارات، اعتماد بهانگيز

ديگر و با فرزندان خود جهت كارتباط والدين با ي ة، عوامل خانوادگي اجتماعي (نحو تمركز و...)
و عوامل سازماني (كنش  بخش و دلپذير و... ) ايجاد انگيزه، ايجاد يك جو عاطفي، روح

شده سازماني، فضاي فيزيكي  آموزان، اهداف از پيش تعيين ان اعضاي گروه دانشاجتماعي مي
مدرسه، سازماندهي كالس درس، وجود تجهيزات و وسايل آموزشي و كمك آموزشي، توجه 

ي ا هاي فردي، جو مناسب مدرسه و محيط سالم، آن انتظارات معلم و وضعيت حرفه به تفاوت
 ).1389آموزان مؤثرند (ابطحي،  تحصيلي دانش او و...) اشاره كرد كه در پيشرفت

همچنين در محيط  بر طبق مطالعات انجام شده، علل رفتارهاي غيراخالقي در سازمان
 ،تعامل فرد و محيط ،هاي فردي ويژگي :، ناشي از تأثير چهار عاملپرورش آموزش و

  ).2004 ،1(دوبرين مي باشد قدرت روابط بين افراد و هاي محيط ويژگي
ايج تحقيقات نشان داده است بين ميزان حمايت مديران از اخالق اسالمي كار و تعهد نت

فر و  ؛ بهاري1385؛ معيدفر، 1383داري وجود دارد (رشيدي،  مثبت و معني ةعاطفي رابط
 ).1392؛ مرادي و همكاران، 1389همكاران، 

اختي، از جمله چنين عوامل جامعه شن آموزش در كار، نوع اعتقاد و مذهب در كار و هم
اي هستند كه تأثير مستقيم روي افول فرهنگ و اخالق كاري در ايران دارند  عوامل عمده

 ).1388؛ رحمان سرشت و همكاران، 1385ميمندي و همكاران،  ؛ شمسي1384زاده،  (سلطان
 ةبين وجدان كاري با رشد و پيشرفت كاركنان خصوصاً در حوز ةتحقيقات بسياري رابط

نتايج تحقيقات نشان داده است بين متغيرهاي رضايت اند.  رش را گزارش كردهآموزش و پرو
وري و پيشرفت ارتباط مثبت و  شغلي، تعهد سازماني و وجدان كاري و متغير وابسته بهره

 ).1389؛ تواليي، 1382؛ آراسته و همكاران، 1381فرد،  داري وجود دارد (ترابيان معني
داري بين  مثبت و معني ابطةر) نشان داد 1383دي () و رشي1389نتايج تحقيق فالح (
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) در 1390راد ( وجود دارد. مظاهري سسهمؤهاي حاكم بر اخالق كاري و خالقيت در  ارزش
دهند،  هوش اخالقي باال، كار درست را درست انجام مي  رهبران با تحقيقي نتيجه گرفت

عملكرد بااليي دارند و شرفت و پيها و عقايدشان هماهنگ است،  اعمال آنها پيوسته با ارزش
 زنند.  هميشه كارها را با اصول اخالقي پيوند مي

) نشان دادند كه سازمان در رعايت اصول اخالقي، 1386) و عطاريان (2004(1فادل
 ابعاد كه دارد مي اذعان )2005(2پوليتزهاي خود را در اولويت قرار داده است.  رعايت ارزش

 و مثبت ثيرأت كار از جمله اخالق كاري، محيط ردگيخالف گست بر كار محيط محرك
 .بر پيشرفت دارد هم و خالقيت بر هم مناسبي،

 خالقيت بين رابطه بررسي و برخوردها ) نشان داد2007همكاران ( و3نتايج تحقيق چسلر
به  توجه با علمي هيأت اعضاي آموزشي تمارين و آموزشي اثربخشي با علمي هيأت اعضاي
وجود تفاوت عمده بين درك  ) به2008(4اسكاتاست و  شده منعكس آنها اجتماعي هويت

 اخالق كار و حمايت سازماني دست يافت.
درصد از پاسخگويان عمل اخالقي را يك هدف  84) نشان داد 2009(5وي و اسكيمور

درصد توافق داشتند كه اخالقيت كاري بايد تحت تأثير اخالقيت  93دانند و  مهم سازماني مي
) در تحقيقات خود نشان دادند كه 1383) و جواليي و همكاران (2010(6باشد. باندشخصي 

باشد و  ها روش مهمي در كاهش خطا و پيشرفت مي اشتراك در اطالعات و فراگرفتن درس
هاي حاصل از  ها اشتراك اطالعات و فراگيري درس شركت ةالزم نيست سيستم مديريتي هم

 .نظر قرار دهند آن اطالعات را مد
هاي كاري  مؤلفه ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه بين1390ناظم و همكاران(

مين فرصت رشد و امنيت مداوم، فضاي كلي زندگي، وابستگي اجتماعي أايمن و بهداشتي، ت
 رضايت شغلي رابطه وجود دارد. انسجام اجتماعي و چگي وريكپا زندگي كاري،
ليت ؤمس خود نشان دادند كه جو عاليق تيمي، تحقيقات در )1389همكاران ( نجفي و
 اي با رضايت شغلي رابطه دارند. كدهاي حرفه قوانين و اجتماعي و
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تعهد به  يادگيري، توسعه و رشد و  تمايل به رضايت شغلي، ايجاد روابط مثبت با ديگران، 
 ورتينا و(ساب ي كاري استگهاي مهم كيفيت زند رضايت از شغل از نشانه ها و ارزش اهداف و

 ).2012 ساندا، آريتي و؛ 2010 همكاران،
چشمگيري  مثبت و ةتحقيقات خود نشان دادند كه رابط ) در2010( همكاران بهاراثي و

 وجود دارد.شان  رضايت كارمندان از شغل بين كيفيت زندگي كاري و
) در پژوهش خود نشان داد كه با افزايش ميزان 1389( سيستاني خنامان سالجقه و

ها افزايش  ه شده توسط اين سازمانئهاي دولتي كيفيت خدمات ارا قيات كار در سازماناخال
ان آموز اخالق كار به دانش ةهايي در زمين درصد مدارس بازرگاني آموزش 90امروزه  يابد. مي

 .)2009، 1(استرهلندروف دهند خود ارائه مي
ران موارد ناچيز و تا جستجوي پيشينه تحقيقاتي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در اي

لحاظ نتايج حاصل از اين پژوهش، دانش و  . به اينت داددس بهاي غير مرتبط را  اندازه
اطالعات مربوط به نقش متغير اخالق كاري در پيشرفت تحصيلي را مشخص خواهد نمود، و 

 بعدي را فراهم خواهد ساخت. مدت مدت و بلند  هاي ميان ريزي برنامه ةزمين
ها به اين دليل است كه با رعايت اخالق حرفه  كيد رعايت اخالق در سازماناهميت و تأ

هاي اجتماعي و اخالقي را رعايت كرد و در خدمت هزاران هدف عملي  توان مسئوليت مي
مطرح در تحقيق حاضر اين است كه آيا بين  ة). مسأل1384و همكاران،  2ديگر نيز بود (پين

 علي وجود دارد؟ ةحصيلي هنرجويان رابطاخالق كاري هنرآموزان و پيشرفت ت

 شناسي  روش
 در است ساختاري معادالت مدل ،تحقيق اين در استفاده مورد تحليل تجزيه و روش

 معادالت مدل از ،است متغيرها بين ةرابط از خاص مدليآزمون  ،هدف كه تحقيقاتي
است   علي نمودار بصورت مدلي تنظيم مستلزم روش اين بنابراين شود. مي استفاده ساختاري

 دو رفتاري و مديريت علوم در علمي استنتاج در كلي طور ). به1374(قاضي طباطبايي، 
. است متغيرها سنجش و است گيري اندازه به مربوط مسئله اولين: دارد وجود عمده ئلةمس

 علي روابط به مربوط مسئله دومين ؟كرد بيان را مقياس روايي و اعتبار توان مي چگونه يعني
 علي روابط توان مي چگونه ،عبارتي به. است روابطي چنين تبيين قدرت و متغيرها ميان

 داراي هاي شاخص با را نيستند مشاهده قابل مستقيم طور به كه متغيرهايي بين پيچيده

                                                                                                                
1. Strahlendrof 
2. Paine 
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 ارزيابي مورد را متغيرها بين نهاني روابط قوت توان مي چگونه ؟نمود استنتاج خطا احتمال
 ؟داد قرار

 علمي استنتاج در باال ةعمد مشكل دو رفع براي ،خود شكل ترين كلي در رلليز مدل
 گيري اندازهمدل  .ساختاري گيري و مدل اندازه مدل: است بخش دو داراي و شده ايجاد

 قابل متغيرهاي حسب بر فرضي هايسازه يا نهاني متغيرهاي چگونه كه كند مي مشخص
 ،ديگر طرف از. است ميزان چه به آنها روايي و اعتبار و گيرد مي قرار سنجش مورد مشاهده

 و علي اثرات و كرده مشخص را نهاني متغيرهاي بين علي روابط ،ساختاري معادالت مدل
 ).1381(آذر، ميدهد  شرح را شده تبيين واريانس ميزان

 آماري و نمونه ةجامع
هر اصفهان در اي ش هاي فني و حرفه هنرآموزان هنرستان ةآماري در پژوهش حاضر كلي ةجامع

نفر بوده است كه حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول  420تعداد آنها  به 91-92سال تحصيلي 
  .استفاده شد گيري تصادفي ساده هاز روش نمون در اين تحقيق نفر برآورد شد. 200كوكران 

 ابزار تحقيق
 2006سال  در OWEJاختصاري  نام پتي بهاستاندارد اخالق كاري كه توسط  ةپرسشنام

مكرر در  ةدليل استفاد ن قرار گرفته است و بهقيحقساخته شده و از آن تاريخ مورد استفاده م
تحقيقات مختلف در اين زمينه و چند كشور ديگر، اين ابزار در حال حاضر ابزار مناسبي براي 

 قپرسشنامه اخال). 1387آيد (نهاونديو توسلي،  مي شمار كاري بهاخالق  ةتحقيق در زمين
، نظري  2، مخالفم = 1 � م(كامالً مخالف اي طيف ليكرت گزينه 5سؤال با پاسخ  16كاري با 
روايي و پايايي  ، استفاده شد.شود پاسخ داده مي )5 � مكامالً موافق ، 4، موافقم =  3ندارم = 

) تأييد شد. آنها آلفاي كرونباخ 1387توسط نهاوندي و توسلي ( اين پرسشنامه قبأل
گيري پيشرفت تحصيلي از دو ميانگين نمرات  براي اندازه گزارش كردند. 85/0مه را رسشناپ

 استفاده شده است. 92ماه  خردادتئوري و عملي هنرجويان (مربوط به هنرآموز انتخاب شده) در 

 هاي تجزيه و تحليل آماري روش
انجام ، 8.5 ة،نسخ1ليزرلافزار آماري  تجزيه و تحليل حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم

 شد. 

                                                                                                                
1. Lisel 
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 ها  يافته
افزار ليزرل و انجام تحليل با روش  هاي تحقيق حاضر، پس از رسم مدل در نرم به بررسي يافته

روش تخمين   هاي برازش اين مدل به ) شاخصSEMسازي معادالت ساختاري ( مدل
گيري  اندازه ييد الگوهايأمحاسبه و ارزيابي شد. پس از بررسي و ت» 1بيشترين درست نمايي«

ها  ) براي تست فرضيه1998در گام اول از معادالت ساختاري پيشنهاد آندرسون و جربينگ(
 ساختاري استفاده شده است. ةاز معادل

 

 هاي كلي برازش مدل نهايي برازش شده شاخص )1جدول (
 مقدار شاخص

 67/11 كاي اسكوئر
 4 آزادي ةدرج

 CMIN/DF( 91/2كاي اسكوئر نسبي(
P 079/0 

 98/0 (GFI)شاخص نيكويي برازش
 027/0 (RMR)ميانگين مربعات باقيمانده ةريش

 99/0 (CFI)شاخص برازش تطبيقي
 098/0 (RMSEA)برآورد خطاي مربعاتميانگين  ةريش

 

 باشد: زير مي شرح ) به1(نتايج حاصل از اطالعات ارائه شده جدول
برازش  ةدهند برخوردار و نشان 91/2شاخص كاي اسكوئر نسبي مدل از مقدار قابل قبول 

دليل مقدار كاي اسكوئر  همين است به 05/0بزرگتر از  Pهمچنين مقدار  خوب مدل است.
توان نتيجه گرفت كه بين ماتريس واريانس و كواريانس  براي الگو قابل قبول است و مي

وجود ندارد. با  داري مشاهده شده با ماتريس واريانس و كواريانس باز توليد شده تفاوت معنا
توان نتيجه گرفت كه  است مي 05/0براي الگوي مذكور بزرگتر از  Pمقدار  اينكه  توجه به

 مقدار كاي اسكوئر نسبي براي الگو قابل قبول است.
GFI  دهد بين ماتريس واريانس و كواريانس باز توليد  است كه نشان مي 98/0براي الگو

اهده شده تفاوت چنداني وجود ندارد و اين نشان از شده و ماتريس واريانس و كواريانس مش
 برازش خوب الگو دارد.

                                                                                                                
1. Maximum likelihoold  
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است و مقدار  027/0براي الگوي مذكور  RMRدوم ميانگين مربعات باقيمانده يا  ةريش
براي  CFIكمي است كه اين نيز بيانگر خطاي اندك الگو و برازش قابل قبول آن است. مقدار 

 مربعات خطاي برآورد دوم ميانگين ةت. شاخص ريشو برازش بسيار خوب اس 99/0الگو 
RMSEA  نيز همانند شاخصRMR .الگوي قابل  بر مبناي تحليل ماتريس باقيمانده دارد

يا كوچكتر براي اين شاخص هستند. مقدار اين شاخص براي الگو  05/0قبول داراي مقدار 
 ها دارد. هكه اين شاخص نيز نشان از برازش خوب الگوها توسط داد است 098/0

هاي كلي نشان از برازش خوب  توان نتيجه گرفت كه شاخص با توجه به مطالب باال مي
آوري شده به خوبي الگو  هاي جمع توان گفت كه داده عبارتي مي ها دارد يا به الگو توسط داده

 دهند. را مورد حمايت قرار مي
 مدل علي روابط بين اخالق كاري و پيشرفت تحصيلي چگونه است؟

 صورت هبمدل اصلي ارائه شده  ،دشو افزار ليزرل مشاهده مي از خروجي نرم طور كه همان
 باشد. زير مي

 
 مقدار استاندارد شده  )1(شكل 

 ساختاري زير را ارائه نمود. ةتوان معادل گيري باال مي با توجه به معادالت اندازه ،بنابراين
 

 مستقيم غير اثرات مستقيم و )2جدول(
 B β SE R2 طرح براي مدل نهاييمسيرهاي م

 92/0 10/0 87/0 96/0 پيشرفت تحصيلي –اخالق كاري
p≤  01/0 
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 مدل نهايي پژوهش در مسير پارامترهاي )3جدول ( 

 ار آماره تيمقد
شود. اين  استفاده مي tمنظور نشان دادن معناداري هر كدام از پارامترهاي مدل از آماره  به

آيد كه  دست مي هخطاي انحراف معيار آن پارامتر ب  آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به
)t( 2بايستي در آزمون تي بزرگتر از  مي )Z/( 96/1 بزرگتر از Zو در آزمون  �2 و  �961

ها از لحاظ آماري معنادار شود با  ) تا اين تخمين2004 باشد (پينگ، -96/1يا كوچكتر از
بنابراين كلية  2ميزان تي محاسبه شده در كلية متغيرها بزرگتر از  ليزرلتوجه به خروجي 

نها برازش مناسبي دارد باشند. و مدل نه ت هاي ارائه شده از لحاظ آماري معنادار مي تخمين
 باشند. دار مي ضرايب حاصل از مدل معني ةبلكه كلي

 
 مقدار تي محاسبه شده 2شكل 

 گيري  بحث و نتيجه
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد بين اخالق كاري هنرآموزان و پيشرفت تحصيلي 

ار بر پيشرفت گذ ثيرأاي يك عامل ت علي وجود دارد يعني اخالق حرفه ةهنرجويان رابط
ارت ديگر افزايش اخالق كاري هنرآموزان سبب افزايش عب بهآموزان است.  تحصيلي دانش

گردد. نتايج حاصل از تحقيق حاضر با نتايج  آموزان مي ميزان تالش و كوشش درسي دانش

ضريب  بررسي اثر
 ثيرأت

مقدار آماره
 تي

 نتيجه

پيشرفت  –اخالق كاري
 تحصيلي

اخالق كاري بر پيشرفت تحصيلي 15/11 96/0
 ثيردارد.أت
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فرد  )، ترابيان1383)، جواليي و همكاران (1382ده از تحقيقات آراسته و همكاران (آم دست هب
) مبني بر 2009)، استرهلندروف (2010)، باند (2005)، پولينز (1389)، تواليي (1385(

ار ميان اخالق كاري در هر حوزه با پيشرفت كاري افراد در آن د عنيوجود ارتباط مثبت و م
) نشان داد كه با افزايش ميزان 1389حوزه، همسوست. نتايج تحقيق سالجقه و همكاران (

 يابد. خدمات نيز افزايش مي ةئاخالق كاري، كيفيت ارا
تواند بر بهبود پيشرفت تحصيلي  نتايج تحقيق نشان داد بهبود اخالق كاري مي

تواند به مسئولين جهت بهبود اخالق كاري  حاصل مي ةگذار باشد كه نتيج   آموزان اثر دانش
ش با نيروهاي آموزشي كمك شايان نمايد. در اين راستا الزم است مسئولين آموزش و پرور

وجود،  هاي ضمن خدمت، اخالق كاري نيروهاي خود را بهبود بخشند. برگزاري كالس
جمله؛ پايين بودن ميانگين ساعات مفيد كار  ازهايي از ضعف اخالق كار در كشور  نشانه

دگي نسبت به كار، اتالف وقت در محل كار، ضعف دلزانگيزگي و  روزانه، گريز از محل كار، بي
كاري معلمان است كه در آينده هاي  و خالقيت، مانعي بر سر راه فعاليتكارآفريني  ةروحي

ترين  است از جمله مهم ييها تبايد به اين مهم پرداخته شود. هر تحقيقي داراي محدودي
آموزش و پرورش شهر اضفهان  2 ةتوان اجراي تحقيق در ناحي محدوديت تحقيق حاضر را مي

به نواحي ديگر شهر اصفهان و يا شهرهاي ديگر را  گردد تعميم آن دانست كه اين موجب مي
ها انجام شده است كه تعميم آن به  با احتياط مواجه كند. درضمن تحقيق حاضر در هنرستان

 ها بايد با احتياط صورت گيرد. دبيرستان

 منابع 
 . تهران: انتشارات پيوند نو.آمار و كاربرد آن در مديريت). 1381آذر، ع، مؤمني، م.(

 ارزيابي تدريس اساس بر رويكردي: اثربخش آموزش). 1382م . ( راد، محمودي و ته، حآراس
 ةنام ويژه پنجم، جلد سمنان، پزشكي علوم دانشگاه علمي ةمجل توسط دانشجويان،

 زمستان. و پائيز پزشكي، آموزش
 تحقيقات و آموزش مديريت. سسة. كرج: مؤمديريت منابع انساني). 1389ابطحي، س. ح. (

 هاي اخالقي سازمان. بررسي پيامدهاي ارزش). 1389كامل، م. ( جواهري و ع فر، هاريب
 .95-118.صص  28 ةانساني پليس. شمار ةهنامه توسعما دو

سوي تدوين منشور اخالق  بهپيش ). 1384پين، ل. دشپاندر، ر. مارگوليس، ج. بچر، ك. (
 .55 ةمديريت، شمار ةگزيد ةف. اميني. ماهنام ةترجم كاري.

ثر (رضايت شغلي تعهد سازماني و مؤيك از عوامل  تعيين سهم هر ).1381فرد، ن. ( ترابيان
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عالي  سسةمؤ .شهر وري دبيران آموزش و پرورش شاهين وجدان كاري) در بهره
 آموزش و پژوهش در مديريت.

 ةمناماه دو .ثيرگذار بر رفتار اخالقي كاركنان در سازمانتأعوامل ). 1389تواليي، ر. ا. (
 .25 ةانساني پليس، شمار سعةترويجي تو-ميعل
 .ر. م ،موقري سادات محله ؛ا ،جارياني ؛، زپارسايكتا ؛. رع ،بخت نصرآبادي نيك ؛س ،جواليي
 طب و تزكيه .مفهوم تفكر منطقي و اهميت آن در آموزش علوم پزشكي). 1383(

 .48-41):54( -،پاييز
قـم: انتشـارات    هاي پيشرفت آن. خالق مديريت و شيوهگام به گام با ا). 1380حبيبي تبار.ج. (

 خرم.
 .چاپ و نشر عروج سسةمو  .اخالق مسئوالن . )1384( .ا ، عذاكري
 .مسئوليت اجتماعي؛ اخالقيات فراسازماني). 1388، م. (كوشا  و ، مرفيعي ؛، حسرشت رحمان

 .204 ةشمار -نوزدهم سال -تدبير ةماهنام
بين اخالق اسالمي كار، تعهد سازماني و نگرش نسبت به  ةابطبررسي ر). 1383رشيدي، ف. (

كارشناسي ارشد  ةنام پايان هاي شهر شيراز. سازماني در بين مديران دبيرستان تغيير
 مديريت آموزشي دانشگاه شيراز.

 ،ياحمد ح.ع. ةترجم چيست؟ اخالق ةفلسف اخالقي؛ داوري). 1386. (خ، گاليندو ه،، زاگال
 .حكمت انتشارات تهران،

ميان اخالق كار و كيفيت خدمات  ةبررسي رابط ).1389سيستاني خناماني، ف. ( و سالجقه، د
هاي مديريت و رهبري در  همايش ملي چالشهاي دولتي شهر كرمان.  در سازمان

تيرماه.  24هاي ايراني. دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اصفهان  سازمان
 .18-29صص

ايران از منظر جامعه  ةفرهنگ و اخالق كاري در جامع ةمطالع ).1384(زاده، م.  سلطان
 سي دانشگاه شهيد باهنر كرمان.شنا معهنامه كارشناسي ارشد جا پايان شناختي.

اصفهان: انتشارات اركان  ابزارهاي خودارزيابي و بهبود در مديريت انساني.). 1387سلطاني، ا. (
 دانش.

ثر و راهكارهاي ؤتعيين عوامل م). 1385، ف. (منش ايرانو  ي، سحقيق ؛، مشمسي ميمندي
تحقيقات جمعيتي با قدرت  افزايش حس همكاري و مشاركت در بين مردم پايگاه

 ةنام ويژه 9 ةش شمارآورد دان  اراك (ره دانشگاه علوم پزشكي ةمجل كرمانجوپاري، 
  .53-46 تحقيقات جمعيتي):
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علمي و پژوهشي علوم  ةمجل »پيشرفت تحصيلي. آموزشي و جو«). 1376صالحي حسيني م. (
 .9-10 ةانساني دانشگاه الزهرا. شمار

اخالق سازماني در رضايت شغلي در بين مديران شعب بانك ملت  ةرابط). 1386عطاريان، ا. (
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه عالمه  ةنام . پاياندر سطح شهرستان قم

 طباطبايي.
 تهران: انتشارات سرآمد. اي. درآمدي بر اخالق حرفه). 1388ا. (فرامرز قراملكي، 

هـاي   اعرابـي، دفتـر پـژوهش    .م پارسائيان و .ع جمةتر . مديريت استراتژيك). 1382. (فردآر، د
 . فرهنگي

 .اي و خالقيـت در سـازمان   هاي حاكم بـر اخـالق حرفـه    ارزش طةبتبيين را). 1389فالح. م. (
 مديريت و نوآوري. المللي اولين كنفرانس بين

 علوم در ليزرل هاي  مدل يا كواريانس ساختار ي ها     مدل). 1374( م.  س ،طباطبايي قاضي
 ةشمار ،اول سال ،تبريز دانشگاه اجتماعي و انساني علوم ةدانشكد يةنشر ،اجتماعي
 2 مسلسل

نتشارات ا ،تهران ياوري،آفاق  .ش ترجمه .مديريت در اي حرفه اخالق ).1386، ج. (ماكسول
 فرا.
 بطةرا سيربر). 1392( شيخي، م، ر. و جهان هاشمي، ح ؛، رضيغمي ؛خاتوني، م ؛مرادي، م

 شيزموآ ـ لتيدو يها نستاربيما در شاغل رانپرستا شغلي ضايتر و اي حرفه تعهد
 .78-55 ):24( 7 .پزشكي اخالق. ينوقز پزشكي معلو هنشگادا به بستهوا

 .الملل شركت چاپ و نشر بين .اخالق فلسفة. )1382( .م، مصباح يزدي
ارسال شده توسط عضو  .ها مروري بر مفهوم رفتار اخالقي در سازمان). 1390( .، حراد مظاهري

 www.parsiblog.com پايگاه مقاالت علمي مديريت
 .آن در ميان كاركنان ادارات دولتيبر اخالق كار و عوامل مؤثر . )1385معيدفر، س . (

 .23 ةشمارمه رفاه اجتماعي، نا صلف
المعارف  تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي. دايره). 1387موسوي بجنوردي، م. ك. (

 بزرگ اسالمي. 
بر  بين كيفيت زندگي كاري بطةبررسي را). 1390مطلبي، آ. ( و غ شاكري ارغنه، ؛ناظم، ف

 هاي آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد. بيران متوسط در دبيرستانرضايت شغلي د
 .76-96): صص 12( 4پژوهش اجتماعي،  ةنام صلف
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توجه به  عملكرد تحصيلي با س، كانون كنترل و اميدواري بانف زتع ةرابط«). 1391نجاتي م. (
د، رشكارشناسي ا نامة پايان »نقش كيفيت زندگي و رضايت از زندگي در دانشجويان.

 شناسي دانشگاه خوراسگان. علوم تربيتي و روان دانشكدة
بين ابعاد جو  بطةبررسي را). 1389رضوراني ، م. ( و قهرماني فرد، ع ؛كريمي، م ؛نجفي، م

 هاي آموزش و پرورش شهر اصفهان. اخالقي و رضايت شغلي در ميان كاركنان اداره
 2اسي دانشگاه اصفهان، شن وانعلوم تربيتي و ر ةرويكردهاي نوين آموزشي، دانشكد

)5 :(2-1. 
اي از تدوين  اصول اخالق حرفه ).1382( خليلي عراقي، م. و جواهر دستي، ف  ؛لو، م يقين
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 محور بررسي مدل آموزش محصول
 1پور رحيم عطائي

  2افشار آذر مهر
 3دكتر رسول شمشادي

 چكيده 
كشور، مدل آموزش  اي حرفهوي سازمان آموزش فني و سدر سال جاري از 

توليد، بازاريابي و فروش) به جامعه معرفي شد. بر اساس محور (آموزش،  محصول
هاي كاربردي و  استفاده از آموزش هاي مديران ارشد سازمان، اين مدل با گفته
اي و نيز تمركز بر توليد، بازاريابي و فروش محصول، منجر به ايجاد  رشته بين

تر، ارزش افزوده در مواد مصرفي كارگاهي  خودباوري و اعتماد به نفس و از آن مهم
 ها و مراكز محصول و توليد خدمات در تعدادي از كارگاه ةدر حال حاضر ارائ .گردد مي

آموزشي اين سازمان وجود دارد، ولي تمركز بر روي نيازهاي بازاركار و توليد هدفمند 
كنون به آن توجه  اين مدل هست كه تا هاي خاص در طي دوره آموزشي، از ويژگي

نشده است. اين مقاله با بررسي كارشناسانه و استفاده از نظرات مربيان، روساي مراكز 
هاي اين مدل و  به بررسي ويژگي  SWOTرمتب فو كارشناسان مرتبط، در قال

ها و تهديدهاي پيش روي  شرايط موجود سازمان پرداخته و نقاط قوت، ضعف، فرصت
آورده است. موفقيت در اجراي اين مدل، نيازمند سازماندهي  آن را به تحرير در

د باش سازي مربيان و داشتن اطالعات كافي از بازار كار و خدمات مي توانمند مناسب،
كنون به حد كافي در سازمان، رشد نكرده است. وجود بسترهاي قانوني الزم  كه تا

بيني شده در طرح  هاي پيش براي استفاده از تسهيالت حمايتي مانند ظرفيت
 پشتيبان مشاغل خانگي، فرصت مناسبي براي اجراي اين مدل است.

 
 ، فروش.محور، توليد، بازاريابي آموزشي، محصول  مدل: يكليد واژگان

                                                                                                                
 rata606@yahoo.comاي استان گيالن،  و حرفه كل آموزش فني ةريزي ادار . معاون آموزش، پژوهش و برنامه 1
 mehrafshar52@gmail.comمركز آموزشي فرزانگان رشت، . معاون آموزشي و پژوهشي  2
 اي استان گيالن . دكتراي پليمر و مديركل آموزش فني و حرفه3
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 مقدمه
سيس أاي كشور وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ابتداي ت سازمان آموزش فني و حرفه

، "اي وزارت كار و امور اجتماعي كل تعليمات حرفه ةادار"از ادغام سه واحد آموزشي 1359در سال 
تشكيل  "نيروي انسانيسازمان آموزش فني و "با نام  "كانون كارآموزي"و  "صندوق كارآموزي"

تغيير نام يافت. در حال حاضر اين  اي كشور سازمان آموزش فني وحرفه"به  1360گرديد و در سال 
اي دولتي  مركز آموزش فني و حرفه 600كل، بيش از  ةادار 31سازمان عالوه بر ستاد مركزي، داراي 

چنين مركزآموزش تربيت مربي اي آزاد در سطح كشور و هم هزار آموزشگاه فني وحرفه 17و بيش از 
موريت اصلي سازمان آموزش، پژوهش و توليد استانداردهاي أاي است. م حرفه هاي فني و و پژوهش

ماهه  18تا  1هاي  آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرايند آموزش در قالب دوره
طريق آموزش در مراكز ثابت  هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي از به صورت كوتاه مدت و پودمان

هاي سيار شهري و روستايي، مراكز جوار صنايع و صنوف، مراكز جوار دانشگاه،  بخش دولتي، تيم
اي و همچنين آموزش در  هاي فني و حرفه مراكز جوار پادگان، آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش

مين أوسيله نسبت به ت شود و بدين ياي آزاد انجام م هاي فني وحرفه دولتي توسط آموزشگاه بخش غير
هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و  ماهر مورد نياز بخش و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه

 اي كشور).  (سازمان آموزش فني و حرفه نمايد هاي فني جامعه اقدام مي ارتقاي فرهنگ مهارت
ي، اجتماعي و سياسي آن كشور شرايط اقتصاد اي در هر كشور، به هاي فني و حرفه آموزش ةتوسع

سوي صنايع خدماتي، كشورها به نيروي  هاي كشورها از صنعت به گيري بستگي دارد. با حركت و جهت
هاي دولت و ابعاد فني  هاي جامع باشند. بحث تعامل بين خط مشي ماهري نياز دارند كه داراي مهارت

خواهد بود، زيرا هر الگو ارتباط نزديكي با  هر كشور ةالگوي مورد استفاد ةكنند اي نيز تعيين و حرفه
هاي  تحصيل و در نهايت، برنامه ةهاي زندگي و ادام اشتغال، استخدام، توليد، درآمد، فراگيري مهارت

). نتايج بررسي 1391همكاران,  &گذاران آن كشور دارد (پرند  هاي سياست ديدگاه ةتوسع
هاي مهارتي در كشور انجام شده، حاكي از آن است  بخشي آموزش اثر ةّبار هاي پيشين كه در پژوهش

هاي مهارتي در كشور نه تنها ارزش افزوده نداشته و به رشد اقتصادي كشور ختم نشده  كه آموزش
التحصيالن  عنوان مثال، از فارغ اند. به هاي بسياري را به خود اختصاص داده بلكه منابع و هزينه

زايي كنند، اما بررسي  ب بازار كار شوند و يا براي خود اشتغالرود كه جذ هاي مهارتي انتظار مي شاخه
متوسطه،  ةتحصيل پس از اتمام دور ةمندي به ادام دهد كه از نظر عالقه نشان مي )1381سعيدي (

داري وجود ندارد. در  اي و كاردانش تفاوت معنا آموزان فني و حرفه آموزان نظري و دانش ميان دانش
هاي مهارتي نه تنها جذب بازار كار  ان داده است كه فارغ التحصيالن شاخهاو نش ةحالي كه مطالع

كارشناسان، صنعت و بازار كار  ةاند. به عقيد وضعيت نامطلوب داشته زتحصيل ني ةاند بلكه در ادام نشده
التحصيالن بدون مهارت. حال آنكه صالحي و  به تخصص، تجربه و مهارت نياز دارند نه به مدرك فارغ

هاي كارفرمايان دريافتند كه سطح پايين كيفيت مهارتي  )، با تحليل ديدگاه1388( رانشهمكا
اعتمادي آنان در جذب  هاي مورد نياز امروز بازار كار سبب بي آموختگان و ناآشنايي با مهارت دانش

با كسب و كار مترادف  ةاين امر كه رشد كارآفريني و توسع  آموختگان است. با عنايت به اين دانش
ترين و  صرفه عنوان مقرون به اقتصادي است، در سالهاي اخير آموزش كارآفريني به ةتوسع
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هاي زيادي ميان  ترين راه براي افزايش كيفيت و كميت كارآفرينان شناخته شده است و بحث سريع

زيادي از  ةطوريكه عد همحققان آموزش و پرورش كارآفريني در اين خصوص صورت گرفته، ب
العمر  و نگرش در راستاي دستيابي كارآفرينان به يادگيري مادام مهارتتجمع دانش،  محققان بر

هاي  عنوان يك سيستم پويا از مراحل يادگيري كيد آموزش كارآفريني بهأكيد دارند. با اين تأت
د باش گذار مي ثيرأپايدار ت ةنگرانه بر نتايج كارآفريني و توسع صورت كل العمر خواهد شد كه به مادام

(oganisjana & matlay, 2012). 
ها و جايگاه قانوني خود اجراي  اي كشور با قابليت در اين راستا سازمان آموزش فني و حرفه

 ةوري فرايند آموزش مهارتي و ايجاد و توسع آموزش مبتني بر توليد و فروش را كه باعث ارتقاي بهره
موزشي جديد، آموزش آست. در اين فرايند اشتغال پايدار گردد را در دستور كار خود قرار داده ا

گيرد كه كارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به توليد محصوالتي در  اي صورت مي گونه به
نمايد كه قابليت فروش داشته باشد. اين  اي) مي متمركز (خوشه هاي متمركز و يا غير قالب كارگاه

نها در مراحل اوليه بلكه در كل پروسه از ابتدا تا زمان اي نه ت رشته صورت تخصصي و بين هآموزش ب
گيرد. فرايند آموزش در اين مدل از ابتداي خريد مواد اوليه از بازار تا  مي  فروش محصول را در بر

 يابد (از بازار تا بازار).  محصوالت توليد شده توسط كارآموزان در بازار ادامه مي ةعرض

 محور تشريح مدل آموزش محصول
 لزامات قانوني و اسناد باالدستيا

 گذاري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري هاي كلي نظام اشتغال و سرمايه سياست .1
 كشور ةسال 20 ةانداز توسع سند چشم .2
 )194،193،80،21،19 ةاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماد ةپنجم توسع ةبرنام .3
 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي .4
 اي كشور ارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفهسند راهبردي مه .5
 نظام آموزش مهارت و فناوري .6
 شاگردي نوين  روش استاد  نظام آموزش به .7

 اهداف
 اي هاي فني و حرفه آموزش ةاجراي عدالت اجتماعي در توسعه و ارائ .1
 سازمان با تمهيدات اقتصاد مقاومتي ةهمگام شد .2
 ارتيهاي مه افزايش اثربخشي و كارآيي آموزش .3
 ويژه روستائيان سازي ايجاد اشتغال پايدار، كاهش بيكاري پنهان جامعه به زمينه .4
 مشاغل خانگي و تقويت اقتصاد خانواده ةرشد و توسع .5
دليل مواجه شده با  آموزش مبتني بر محيط كار و افزايش اعتماد به نفس كارآموزان به ةارائ .6

 محيط واقعي كار
 كسب درآمد در حين آموزش براي آنها كارآموزان از طريق ةافزايش انگيز .7
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 كارآفريني  ةمشاركت بخش خصوصي و توسع .8
 هاي مهارتي هاي اجتماعي با آموزش ها و ناهنجاري آسيب شكاه .9

 سازمان ناداري مورد نياز ادارات كل و كاركنا مات اداري و غيرومين ملزأت .10

 مراحل اجراي طرح
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 ها كل استانتخصصي راهبردي در ادارات  ةتركيب اعضاي كميت
 مديركل دفتر امور روستائي استانداري .1
 اي استان مديركل آموزش فني و حرفه .2
 اي استان كل آموزش فني و حرفه ةمعاون آموزشي ادار .3
 ربط سازمان جهاد كشاورزي معاون ذي .4
 ربط صندوق مهر امام رضا(ع) معاون ذي .5
 (ره)  امداد امام خميني ةربط كميت معاون ذي .6
 ربط سازمان بهزيستي معاون ذي .7
 كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ةربط ادار معاون ذي .8
 ربط سازمان بسيج سازندگي معاون ذي .9

 ربط سازمان صنعت، معدن و تجارت معاون ذي .10
 كل ةآموزش و پژوهش ادار ةرئيس ادار .11
 كارشناس آموزش كشاورزي و حرف روستائي اداره كل .12
 رئيس مركز منتخب .13

نظر  توانند بنا به مقتضيات استان از ساير كارشناسان و افراد صاحب ها مي تبصره: ادارات كل استان
 عمل آورند. جهت عضويت در كميته نيز دعوت به

 وظايف كميته
 هاي قابل اجرا ريزي براي حرفه نياز سنجي و برنامه .1
 شها و اتخاذ تمهيدات مورد نياز جهت بازاريابي و فرو هماهنگي با مجامع امور صنفي، اتحاديه .2
 نظارت عالي بر روند اجرائي و قراردادهاي مربوطه و ارسال گزارشات به ستاد .3
بررسي مسائل و مشكالت مربوط به مراحل مختلف اجراي طرح و تصويب پيشنهادات الزم  .4

 جهت حل مشكالت
 بندي آنها هاي جديد و اولويت عناوين فعاليت ءبررسي و احصا .5
 و اجراي طرح و ...)پيگيري صدور مجوزهاي الزم (اعم از آموزش  .6
منظور تخصيص  گذاري استان به الزم از كارگروه اشتغال و سرمايه ةمعرفي طرح و اخذ مصوب .7

 تسهيالت به متقاضيان
پس از ابالغ دستورالعمل به ادارات كل استاني و دريافت نقطه نظرات روساي مراكز، كارشناسان، 

آزمايشي مدل، اين مقاله با استفاده از متد آموزان و همچنين اجراي  مربيان، كارآفرينان و مهارت
SWOT آموزان به  گيري از نظرات روساي مراكز، كارشناسان، مربيان، كارآفرينان و مهارت و بهره

 نمايد. تي جهت بهبود طرح ارائه ميابررسي آن پرداخته و پيشنهاد
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 نقاط قوت
صول قابل عرضه در بازار كه با افزوده در مواد مصرفي كارگاهي و توليد آنها به مح ايجاد ارزش .1

 كثرت تع  توجه به
اي در كشور، اين امر ارزش اقتصادي  هاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه داد كارگاه .2

 قابل توجهي ايجاد خواهد كرد.
زاي آن در افزايش كيفيت س بهثير أهاي آموزشي و ت زماني آموزش و توليد در كارگاه هم .3

 آموزان. س در مهارتنف هآموزشي و ايجاد اعتماد ب
آموزي در سازمان و ارتقاي جايگاه سازماني در  هاي مهارت افزايش ميزان استقبال از دوره .4

 هاي مهارتي در جامعه. آموزش ةدهند هاي ارائه ميان دستگاه
هاي كاربردي  مين مواد مصرفي كارگاهي و ارتقاي آموزشأترميم بودجه سازمان در خصوص ت .5

 .ها هو عملياتي در كارگا
آموزان با استفاده از برگشت درآمدهاي حاصله از  افزايش انگيزه در بين مربيان و مهارت .6

 فروش محصوالت و خدمات كارگاهي.
تحكيم نقش سازماني در ايجاد اشتغال پايدار در جامعه با معرفي محصوالت و خدمات قابل  .7

 هاي آموزشي. عرضه در كارگاه
موثر از عوامل انساني (مربي) و تجهيزاتي موجود در  ةوري آموزشي و استفاد افزايش بهره .8

 هاي آموزشي. كارگاه
آفريني سازمان در فضاي اقتصاد مقاومتي در جامعه و كمك به آباداني و  ارتقاي سهم نقش .9

 كشور با توليد محصوالت و خدمات مورد نياز ساير دستگاههاي دولتي. ةتوسع
هاي مهارتي سازمان از سوي ساير  ازدهي دورهدي از بمن ايتبخشي و افزايش سطح رض اعتبار .10

 هاي اجرائي كشور. دستگاه
هاي  مهارتهاي  وئي آموزشس همثير مثبت آن بر أهاي هدف و ترهاي بازا شناخت نيازمندي .11

 مورد نياز با نيازهاي بازار كار.

 نقاط ضعف
احتياجات  منطبق نبودن استانداردهاي آموزشي و ضوابط آموزشي موجود سازمان با شرايط و .1

 طرح. ةالزم براي اجراي بهين
 هاي آموزشي. مين مواد مصرفي مورد احتياج كارگاهأكمبود منابع مالي براي ت .2
 ثر در اجراي اين طرح.مؤ اعتمادي در مربيان آموزشي نسبت به مشاركت بي .3
هاي آموزشي و مشكالت مربوط به نظارت و كنترل اجراي كار بر روي  تك مربي بودن كارگاه .4

 والت توليدي.محص
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هاي بازاريابي، دريافت  ضعيف بودن ساختار سازماني مراكز آموزشي در خصوص  فعاليت .5

 سفارش و ارائه و تحويل محصول و خدمات.
هاي توليد و  مين هزينهأطوالني و نامشخص بودن زمان برگشت درآمدهاي حاصله جهت ت .6

 پرداختي به عوامل.
هاي  هاي توليدي كارگاه محصوالت و توانمندي ةكمبود امكانات الزم براي عرضه و ارائ  .7

 آموزشي.
 هاي محصول محور در مربيان آموزشي. كمبود مهارت .8

 تهديدها
مين امكانات الزم براي أوقع جهت تم بهتنگناهاي اقتصادي و عدم تخصيص اعتبارات الزم و  .1

 طرح. ةاجراي بهين
عتمادي  به بي گسترش فضاي نمائي شده و پرداختن به آمارگرائي و انعكاس گزارشات بزرگ .2

 سازماني. حيط درون و بروندر م
حتي  كنندگان بخش خصوصي و كنندگان و عرضه اعتراضات توليد هاي مربوط به تنش .3

 هاي دولتي، نسبت به ارائه و فروش محصوالت و خدمات به بازارهاي مصرف. دستگاه
هاي  روي در كارگاه ها از سفارشات پيش شدن آموزش ثرأهاي مهارتي و مت تضعيف آموزش .4

 آموزشي.
 هاي آموزشي  افزايش ميزان حوادث و خطرات بروز سوانح در كارگاه .5

 ها فرصت
 محور. سازي مدل آموزشي محصول حمايت مسئولين ارشد سازمان از اجرا و پياده .1
هاي  وده در مواد مصرفي آموزشي و كاهش هزينهافز زشتوجه مسئولين ارشد نظام به ايجاد ار .2

 وزشي.مراكز آم
 وجود امكانات و تجهيزات كارگاهي گسترده در مراكز آموزشي سازمان. .3

 گيري و پيشنهادات نتيجه
آن  ةتوليد محصول و خدمات كارگاهي و عرضهاي مهارتي،  با توجه به ماهيت كاربردي بودن آموزش

آموزان داشته  تسزائي در كيفيت يادگيري در مهار هثير بأمحور) ت آموزش محصول ةبه بازار مصرف (ارائ
هاي آموزشي كارگاهي در اين سازمان خواهد نمود.  مين هزينهأدر ت و از طرفي كمك قابل توجهي نيز

محور مزاياي  بر اين اساس در شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه استفاده از مدل آموزشي محصول
د. از طرف ديگر خود موجب اعتالي نظام آموزش مهارتي كشور خواهد ش ةزيادي داشته كه به نوب
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هاي مهارتي با نيازهاي بازار  گرائي آموزش كسب اطالعات مربوط به بازار كار و خدمات، منجر به هم

طور يقين  هكار و خدمات گرديده و كمك شاياني در هدايت آموزشي مهارت آموزان خواهد داشت. ب
ي به موازات طراحي و مندي در سطح ادارات كل و مراكز آموزش در شرايط كنوني كه ساختار نظام

رسد كه لزوم توجه جدي به اين مهم از  ظر مين بهبيني نگرديده است  اجراي اين مدل آموزشي پيش
 توجه جدي گردد. آن بهبايست  اهم واجبات است كه مي

 پيشنهادات
ضوابط مورد نياز براي اجراي اين  ةمجموع ةها و ضوابط موجود و تهي دستورالعملبازنگري  �

 مدل.
ن براي مگهاي آموزشي ه هاي آموزشي واجد شرايط و تشكيل گروه ئي و مميزي كارگاهشناسا �

 اجراي اين مدل.
 هاي ارتقاي مهارت براي مربيان جهت آشنائي آنها با بازار محصول و خدمات. برگزاري دوره �
 محصوالت و خدمات كارگاهي  ةهاي عرض نمايشگاه دايجا �
 ه تمايل به مشاركت در اجراي اين مدل را دارند.برقراري امتيازات ويژه براي مربياني ك �
مين نيروي انساني مورد نياز اجراي مدل و پرهيز از چند أفته براي تيا ظامتشكيل ساختار ن �

 اي نمودن نيروي انساني موجود در مراكز آموزشي. وظيفه

 منابع
زمان آموزش فني و تهران: سا نگاهي به نظام آموزش مهارت و فناوري، .)1391( پرند، ك؛ همكاران

 اي كشور. حرفه
  18/11/92اي كشور، معرفي سازمان، بازيابي در تاريخ  سايت سازمان آموزش فني و حرفه

pageid=5648&http://irantvto.ir/index.aspx?siteid=1 
اي و كار  حرفه هاي فني و آموزان به انتخاب رشته هاي ترغيب دانش راه ).1381سقاي سعيدي، ج. (

تعليم و تربيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان  ةطرح پژوهشي، پژوهشكددانش. 
 شرقي.
هاي  كاربست رويكرد سيستمي در ارزشيابي هنرستان). 1388( و پرند، ك. ؛آبادي، ح زين ؛صالحي، ك

 ةفصلنام شهر تهران. ةاي دختران هاي فني و حرفه اي: موردي از ارزشيابي هنرستان فني و حرفه
 .152-203)، 8( 29نوآوري آموزشي، 

Oganisjana ,k. , & matlay, h. (2012). Entrepreneurship as a dynamic 
system. 



 
 

كارگيري اصول آموزش مؤثر در  بررسي ميزان به
  آموزي مهارت

 1مريم بني عامريان
 2عليرضا نجفي

  چكيده
مؤثر اصل مهم در آموزش  3هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان به كارگيري 

آموزان، توسط اساتيد  پذيري) به حرفه پذيري، انعطاف (يادگيرنده محوري، مشاركت
. اين پژوهش از نظر باشد ميسسات آموزش عالي ؤو م كاربردي ، علمي هاي دانشگاه

در اجراي  و براي رسيدن به هدف و باشد مياز نظر هدف كاربردي  اجرا، توصيفي و
) 91-90(سال تحصيلي  دانشگاه علمي كاربردي 5كز  دانشجويان مر پژوهش اساتيد و
 ةنامپرسشس به تصادفي در دستر ةنمون  صورت بهنفر  40از هرگروه  و مشاركت نمودند.

ه است پاسخ  تدوين گرديد )1978اصول مطروحه كه براي اولين بار توسط كونتي (
اي و دو  مستقل تك نمونه tها از آزمون  اين پژوهش براي تحليل داده دادند. در

كارگيري  كه ميزان به دهد ميشده نشان  هاي انجام اي استفاده شده است. بررسي نمونه
(در  داري تفاوت معنا  ،همچنين .باشد ميحد مطلوبي ن ساتيد دراين اصول در تدريس ا

كارگيري اين  به ةزمين دانشجويان در اساتيد و ) ميان ديدگاه05/0داري  سطح معنا
 اين ، ميزان كاربرد از نظر دانشجويان كه طوري بهوجود دارد،  اصول در تدريس اساتيد

 .دهد ميان اساتيد نش از ميزاني است كه ديدگاه تر پاييناصول، 
 
 

پذيري،  محوري، مشاركت ، يادگيرندهآموزي مهارت، مؤثر: اصول آموزش يكليد واژگان
 پذيري. انعطاف

                                                                                                                
  Email: m.ameryan@gmail.com                              ، ريزي درسي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري برنامه.  1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي.  2
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  مقدمه
 از نيروي انساني هر كشوري هستند و  ميدر حقيقت بخش مه   مهارتي هاي آموزشفراگيران 

عي به اين نيرو اجتما هاي اقتصادي و جانبه در حوزه كشورها براي دستيابي به رشد همه
  علميمختلف  هاي حوزهانديشمندان  هر كشوري عالوه بر پرورش دانشمندان و وابسته بوده و

نيز  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...    ،هاي صنعتي به نيروي انساني متخصص در بخش
اص طور خ بهعلوم كاربردي  فني و عملي و ةهايي كه به جنب وجود دانشگاه ،. لذا احتياج دارد

تا حد زيادي اين نياز را  تواند  مي كاربردي  علميدانشگاه  كنند ضرروري است و  مي توجه
زان كاربردي بودن  مي به   هاي معمولي دانشگاهي كه در مقايسه با دانشگاه برطرف نمايد.

 التحصيلي براي جذب به بازار كار، آمادگي فراگيران پس از فارغ ارائه شده و هاي آموزش
 1 ة(ماد ن نكته بيان نمود.ميعمده تمايز آن را در ه توانبشايد  يشتري دارد وكيد بأت

سيس أ. هدف اصلي از ت ) 1370( كاربردي  علمي هاي آموزششوراي عالي  ةجلس ةاساسنام
فراهم آوردن موجباتي است كه   ،آموزي حرفهسسات ؤم كاربردي و  علميهاي  دانشگاه

دولتي را براي تربيت نيروي انساني  غير ي اجرايي دولتي وها ها ودستگاه مشاركت سازمان
 فرهنگي كشور ممكن سازد، اجتماعي و   ،هاي مختلف اقتصادي مورد نياز بخش متخصص و

وابسته به اين دانشگاه بتوانند براي كاري كه  مؤسساتيك از  التحصيالن هر نحوي كه فارغ به
 . ) 3ماده  -(همان كسب كنند مهارت الزم را ، دانش وشود  مي محول آنهابه 

ذيل بيان   صورت بهتوان   مي مهارتي را كاربردي و  علمي هاي آموزشطور خالصه اهداف  به
 : نمود
در گسترش  دانشگاهي) و  مينظا-(صنعتي جانبه ايجاد بستر مناسب براي فعاليت همه .1

 كاربردي كشور- علميپژوهش  اعتالي دانش و
 كاربردي در جامعه هاي آموزشيفي ك و  ميهاي ك ارتقاء شاخص .2
هاي  آموختگان دوره توان دانش كارگيري منظور به بهبناي مناسب سازي زير فراهم .3

 نظري در حل مسائل كاربردي
 بناي مناسب براي ايجاد و انتقال تكنولوژي نوين سازي زير نهميز .4

 هاي آموزشحتي  و  ميرس هاي آموزشكاربردي، با   علميتمايز اهداف آموزشي دانشگاه 
توجه به استفاده از اصول    ،جذب اساتيد در اين دانشگاه ها و نيز شيوة ك ساير دانشگاهميآكاد

   ،آموزشي مؤسسات   اين نوع سازد. از آنجا كه در حال حاضر در  مي تر را پررنگ مؤثرآموزش 
اي آموزش ه سبك ها و شيوه ةنميضمن خدمت در ز بدو خدمت و هاي آموزشاساتيد از 
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نة مي عالوه بر اساتيدي كه در ز مؤسساتدر عين حال اين  شوند و  ميمند ن متناسب بهره
تجربي  طور بهي كه  از اساتيد   ،اند مربوطه مدارك باالي تحصيلي كسب كرده تخصصي رشتة

كه ممكن    ،برد  مي بهره لي دانشگاهي ندارند)ميتحصيالت تك بعضاً متخصص فن هستند (و
زان مي لذا بررسي   ،نداشته باشند مؤثرهاي آموزش  هاي تدريس وشيوه ت آشنايي با روشاس

 مؤسساتاساتيد اين    تدريس در   ،در فراگيري مهارت مؤثراصل مهم در آموزش   3 كاربرد
آموزشي  سنجي نياز   ،آموزش اساتيد نةمية راهكارهاي مناسب در زدر جهت ارائ تواند  مي

 هاي فني و بخشي آموزش شناسي كيفيت و اثر ر آسيبمنظو بهك به تحقيقاتي كه كم   ،اساتيد
همچنين  گيرد و  مي كاربردي صورت  علميانجام گرفته در دانشگاه  هاي آموزش اي و حرفه

افزايش دانش   و مؤثرت استفاده از اصول آموزش ميسازي اساتيد نسبت به اه كمك در آگاه
 گردد.نه مفيد واقع ميدر اين ز

بهبود كيفيت آموزش و يادگيري يكي از نيازهاي اصلي مراكز آموزش  اينكه  بهبا توجه  
شغلي است و به لحاظ نياز جامعه به جذب افراد  و اي حرفه هاي آموزش  مهارت از جمله

سازي  تي كه توجه به متناسبميهاي مختلف شغلي و اه كارآمد در حيطه متخصص و
هاي فراواني  دارد، پژوهش مؤثرها با اصول آموزش  دگيري در اين محيطيا -هاي ياددهي فرايند
زان مي ةنمياما تاكنون در ز   ،انجام شده است در آموزش  مؤثرهاي تدريس  سبك نةميدر ز

تخصصي شغلي  و اي حرفه فني و هاي آموزشهاي تدريس متناسب با  سبك ها و كاربرد روش
هاي  پژوهش ةپيشين ةتوجهي صورت نگرفته است. مطالع ابلپژوهش ق   ،تدريس در اين سطح و

) 1389حقاني ( و )1389نژاد ( رزاقي پژوهش  ،مؤثرهاي آموزش  سبك ةنمي شده در ز انجام
 ) كلياني و1387( شوري ) احمدزاده و1385زاده ( ركمي و )1388( صالحي اسكندري و
  ميكري )،1388( همكارانش وواصفيان  )،1389( ثمري زاده و شيخ ).1388( همكارانش

 كاريندا )،2011( باكر   ،)1387(  ميعلو فوالدي و )،1388( نژاد  ميظهور و اسال )،1388(
كه همگي   دهد  مي نشان مورد بررسي قرار گرفته و )1990( كانو   ،)2007( فانگ لي   ،)2007(

هاي بعد از  تدريس ةنيمر در زمحو  ادگيرندههاي ي ثيرگذاري سبكأت بر  ها اين پژوهش
  توافق دارند.   ،پرورش آموزش و  ميرس هاي آموزش

   ،) 1387( همكارانش نيز به پژوهش مشايخي و    ،اي حرفهفني  هاي آموزش ةنميدر ز
 حسيني   ،)1382( بينقي   ،)1382( )، رضواني1383( ) شاهپسند1387( پژوهش منفرد

– فني هاي آموزشت ميكه جملگي بر اه شاره نمودتوان ا  مي )1372) و ابتكار (1381(
 كيد دارند.أضرورت توجه بر كيفيت آن ت و اي حرفه

 اين است كه:   ،سئوالي كه اين پژوهش در پي پاسخ به آن است
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عنوان اصولي مهم در  به  پذيري پذيري و انعطاف مشاركت ،محوري يادگيرندهسه اصل 
 كاربردي و  ، علميهاي  زان در تدريس اساتيد دانشگاهمي آموزان، تا چه به حرفه مؤثرآموزش 

 ؟شود  مي كار گرفته به آموزي حرفه مؤسسات
چكرينگ وكونتي را  ةسه اصل استفاده شده در اين پژوهش اصولي مشترك بين نظري

جهت ارزيابي  . پذيري انعطاف پذيري و نظر قرار داده كه عبارتند از فراگير محوري، مشاركت مد
ا   palsمعروف به  ةدر تدريس اساتيد از پرسشنام مؤثراصل آموزش  3 زان كاربرديم و بررسي
ن كاربرد زايم  كار گرفته شده استفاده گرديده است كه بار توسط كونتي تدوين و به كه اولين

 دهد. مي مورد سنجش قرار  اساتيد دانشجويان و از نظر    ،اين اصول را در تدريس اساتيد
براي  1978در سال  1بار توسط كونتي ، نخستينمؤثراصول آموزش مقياس كاربرد 

 ) كار كسب و اي حرفهاز نظريه يادگيري بزرگساالن (در دانشگاه  گيري آگاهي اساتيد اندازه
اساتيد  تدريس هاي مقياسي براي ارزيابي سبك عنوان بهحقيقت  در 2پالس  كار رفت. به

 )1987جامسون ( باشد). چكرينگ و ميبزرگساالن در استفاده از اصول آموزش  ها هدانشگا
سال تحقيقات  50كنند كه بر بيش از   مي  در تدريس بيان مؤثرنيزه اصولي را براي آموزش 

 ند از:ا اين اصول عبارت . برخي از ))1993( ريسر (چكرينگ، آموزش عالي استوار است
 با استاد مؤثرتشويق دانشجويان به ارتباط  -1
 پذيري) (مشاركت به همكاري با همتشويق دانشجويان  -2
 تشويق به يادگيري فعال -3
 خورد سريع به دانشجويان دادن باز -4
 كيد بر دادن وظايف به دانشجويانأت -5
 )محوري يادگيرنده( با توجه به استعداد دانشجويان داشتن انتظارات در حد باال و -6
 )ذيريپ انعطاف( يادگيري متفاوت هاي شيوه مختلف و هاي احترام به استعداد -7

 ةمقايس  ها است. اين اصول در حقيقت چارچوبي براي ارزيابي تدريس اساتيد دانشگاه
دهد كه  مي  نشان ،اند بي تدريس اساتيد در نظر گرفتهرزيا برايعواملي كه كونتي و چكرينگ 

اصول  . قرار داده است نظر مدمشتركي را  در هر دو ديدگاه عوامل منطبق و اين اصول
ارزيابي تدريس اساتيد  عنوان بهچكرينگ در تحقيقات زيادي پس از ايشان  وكونتي  شدة بيان

) 2001( همكارانش گراهام و ،مثال عنوان بهآموزش عالي مورد استفاده قرار گرفته است. 
شگاه اينديانا با استفاده از اصول نتدريس در دا ةدور 4را در  تدريس اساتيد هاي شيوه

                                                                                                                
1. conti 
2. Pals 
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نيز با استفاده از اصول  )2005( راسل روتامر اند. قرار داده چكرينگ مورد ارزيابي ةشد مطرح
كار  كسب و ةكارگيري اين اصول توسط اساتيد دانشكد زان بهمي  كونتي به ارزيابي ةمطروح

 دانشگاه فلوريدا پرداخته است.

 شناسي پژوهش روش
 :نوع پژوهش

  دباش مي اين پژوهش از نظر اجرا، توصيفي و از نظر هدف كاربردي 
 :آماري ةنمون جامعه و

كاربردي   ميپژوهش را اساتيد و دانشجويان مقطع ليسانس دانشگاه علآماري اين  ةجامع
و تعداد دانشجويان مقطع  75 دهند كه تعداد اساتيد  مي  تهران) تشكيل 5 ة(واحد شمار

 نفر بوده است. 300   ،91-90تهران) در سال تحصيلي 5 ةكارشناسي (واحد شمار
شده  تصادفي ساده استفاده گيري آماري اين تحقيق از روش نمونه ةي انتخاب نمونبرا
نفر از  40تصادفي طور بهبا توجه به تعداد اساتيد و دانشجويان مقطع ليسانس اين مركز  است.

 اند. نفر از دانشجويان انتخاب شده 40اساتيد و 
 جهت بررسي 1مستقل هاي براي بررسي و تحليل فرضيات تحقيق از آزمون تي با نمونه

سازي اجتماعي بر اجزاي ساختار اعتماد استفاده شده است. اين  ثير فاكتورهاي شبكهأزان تمي
توان  هب   ،)�>05/0داري ( تا با لحاظ كردن سطح معني نمايند  مي  آزمون اين امكان را فراهم

 SPSSافزار آماري  اينكه در اين تحقيق از نرم دار بودن آن را بررسي نمود. با توجه به معني
آزمون، سطح  ةآمار ةافزار پس از محاسب استفاده شده است و با عنايت به اينكه اين نرم

 05/0داري كمتر از  ها هرگاه سطح معني در نتايج تحليل ،. لذاكند ميداري آن را ارائه  معني
ييد قرار أن مورد نظر مورد تبوده است اين نتيجه حاصل شده است كه فرض صفر آزمو

مستقل ابتدا  هاي گردد. براي انجام آزمون تي با نمونه مي ييدأمحقق ت ةنگرفته است و فرضي
 .گيرد  مي ها بررسي شود. اين كار توسط آزمون لون انجام بايد فرض تساوي واريانس

  ها هيافت
در  پذيري انعطاف ري وپذي محوري، مشاركت اصل فراگير 3كارگيري  زان بهمي سوال اول:

 اساتيد در چه حدي است؟ از نظر دانشجويان و   ،تدريس اساتيد
 

 پذيري مشاركت ي، يادگيرنده محوراصل  3توصيفي هاي مارهآ )1( جدول
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 پذيري در تدريس اساتيد و انعطاف 

 

 ها بودن فعاليت يادگيرنده محور عامل اي براي نتايج حاصل از آزمون تي تك نمونه) 2(جدول 
 وضعيتحد باالحد پايينداري عدد معناآزادي ةدرجتي ةآمار گروه

تر از متوسط پايين4685.-7642.- 000. 8.43139-ديدگاه دانشجويان
 در حد متوسط1999.0861.- 428. 80039.- ديدگاه اساتيد

 

يادگيرنده محور بودن  آزمون باال از آنجا كه عدد معناداري براي عامل ةبر اساس نتيج
 05/0كاربردي كمتر از آستانه   ميدانشجويان دانشگاه عل در تدريس اساتيد از نظر ها فعاليت

توان نتيجه   مي باشد  مي فيمن ها اين ةو با توجه به اين كه حد باال و پايين براي هم است
 تر از حد متوسط باشد و پايين  ميدر حد مطلوبي ن كاربرد اين عامل  ،گرفت از نظر اين گروه

 باشد.  مي
از نظر    ،در تدريس اساتيد ها بودن فعاليت يادگيرنده محور عدد معناداري براي عامل

توان نتيجه گرفت از   مي بنابرايناست  05/0 ةكاربردي بزرگتر از آستان  مياساتيد دانشگاه عل
تدريس اساتيد در حد مطلوبي  در اين عامل كاربردي نيز، كاربرد  مينظر اساتيد دانشگاه عل

 باشد.  مي باشد و در حد متوسط  مين
 

انگينميتعداد گروه متغير
انحراف 

 معيار

 ها بودن فعاليت يادگيرنده محوراصل 
ديدگاه 

 46238. 2.3836 40 دانشجويان

 49780. 2.9431 40 ديدگاه اساتيد

ادگيرياستفاده از مشاركت در فرآيند ياصل 
ديدگاه 

 68920. 2.5500 40 دانشجويان

 83620. 3.1871 40 ديدگاه اساتيد

 ةپذيري براي رشد و توسع انعطافاصل 
 شخصي

ديدگاه 
 63672. 2.8063 40 دانشجويان

 53648. 3.7286 40 ديدگاه اساتيد
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 استفاده ازاي براي عامل  نمونه نتايج حاصل از آزمون تي تك )3( جدول

  در فرآيند يادگيري پذيري مشاركت 

تي ةآمار گروه
 ةدرج

 آزادي
داري عدد معني

حد 
 پايين

آزمون فرضيه حد باال

ديدگاه 
2296.-6704.- 000. 4.12939- دانشجويان

تر از  پايين
 متوسط

در حد متوسط 0531.4273.- 124. 1.56639 ديدگاه اساتيد
  

 يرياستفاده از مشاركت در فرآيند يادگ عدد معناداري براي عامل آزمون ةبر اساس نتيج
و با  است 05/0 ةكاربردي، كمتر از آستان  علميدر تدريس اساتيد از نظر دانشجويان دانشگاه 

توان نتيجه گرفت از نظر   مي باشد  مي منفي ها اين ةتوجه به اين كه حد باال و پايين براي هم
در تدريس اساتيد در حد  استفاده از مشاركت در فرآيند يادگيري اين گروه كاربرد عامل

 باشد:  مي تر از حد متوسط باشد و پايين  ميمطلوبي ن
در تدريس اساتيد از نظر اساتيد  ها فعاليت پذيري مشاركت اما عدد معناداري براي عامل

توان نتيجه گرفت از نظر   مي است بنابراين 05/0كاربردي بزرگتر از آستانه   علميدانشگاه 
 در تدريس اساتيد در حد متوسط ها فعاليت املكاربردي، كاربرد اين ع  علمياساتيد دانشگاه 

 باشد.  مي
 

 پذيري انعطافاي براي عامل  نمونه  نتايج حاصل از آزمون تي تك )4( جدول
 شخصي ةبراي رشد و توسع

حد پايينداري عدد معنيآزادي ةدرجتي ةآمار گروه
حد 
 باال

آزمون فرضيه

در حد متوسط3974.0099.- 062. 1.92539-ديدگاه دانشجويان
تر از متوسط باال5745.8827. 000. 9.50639 ديدگاه اساتيد

 

پذيري براي رشد  انعطافآزمون باال از آنجا كه عدد معناداري براي عامل  ةبر اساس نتيج
از  تر بزرگكاربردي   علميدر تدريس اساتيد از نظر دانشجويان دانشگاه  شخصي ةو توسع

كاربردي   علميتوان نتيجه گرفت از نظر دانشجويان دانشگاه  مي يناست بنابرا 05/0 ةآستان
در تدريس اساتيد در حد مطلوبي  شخصي ةپذيري براي رشد و توسع انعطافكاربرد عامل 

 باشد.  مي نبوده و در حد متوسط
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در تدريس  شخصي ةپذيري براي رشد و توسع انعطاف اما عدد معناداري براي عامل
كه و با توجه به اين است 05/0 ةكاربردي كمتر از آستان  علمييد دانشگاه اساتيد از نظر اسات

 كاربرد  ،توان نتيجه گرفت از نظر اين گروه  مي باشد  مي مثبت ها اين ةحد باال و پايين براي هم
 باشد. مي باشد و باالتر از حد متوسط مي عامل در تدريس اساتيد در حد مطلوبي اين

اصل  3 زان به كارگيريمي ان ديدگاه اساتيد و دانشجويان در خصوصمي آيا ) سوال دوم
 تفاوتي وجود دارد؟   ،در تدريس اساتيد مؤثرآموزش 

 شده است. استفاده مستقل هاي با نمونهبراي آزمون اين فرضيه تحقيق از تي 
 

 علمي كاربردي دانشجويان دانشگاه توصيفي دو گروه اساتيد و هاي مارهآ )5( جدول 
 اساتيد تدريس در مؤثراصل آموزش  3كاربرد  راز نظ 

 انحراف معيار انگينمي تعداد گروه متغير

 مؤثرموزش آاصل  3
 44648. 2.4773 40 دانشجويان

 45584. 3.3137 40 اساتيد
 

 دانشجويان دانشگاه براي اساتيد و مستقل هاي با نمونهآزمون تي  )6(جدول 
 اساتيد تدريس در بزرگساالناصول يادگيري كاربرد  از نظر كاربردي  علمي 

 

ها بررسي شود.  مستقل ابتدا بايد فرض تساوي واريانس هاي براي انجام آزمون تي با نمونه
است  828/0نجايي كه معناداري آزمون لون برابر آگيرد. از  مي توسط آزمون لون انجام كار اين

و  شود  ميها رد ن يانسراوباشد در نتيجه فرض برابري   مي 05/0و بزرگتر از سطح معناداري 
انگين مورد بررسي قرار داد. چون عدد مي گيري در مورد بايد اطالعات سطر اول را براي نتيجه

مؤثراصل اموزش  3

آزمون لون براي
تساوي 

 ها اريانسو
 ها انگينمي آزمون تي براي برابري

 ةآمار
F 

t ةمارآمعناداري
 ةدرج

 آزادي
 حد باالحد پايينمعناداري

فرض تساوي 
64512.-1.02773- 000. 8.69087- 048.828. ها واريانس

فرض عدم تساوي 
64543.-1.02741- 8.70984.121.000-   ها واريانس
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باشد بنابراين از نظر اساتيد و   مي 05/0از سطح معناداري  تر كوچكت و اس 000/0داري معنا
اساتيد تفاوت  تدريس در مؤثرآموزش اصول د كاربردي، كاربر علمي دانشجويان دانشگاه

توان نتيجه گرفت از   مي باشند  مي معناداري وجود دارد. و با توجه به حد باال و پايين كه منفي
 اساتيد بيشتر تدريس اصول در اين زان كاربردمي   ،كاربردي  علمينظر اساتيد دانشگاه 

 باشد.  مي

 گيري بحث و نتيجه
و  اي حرفهفني  هاي آموزشخاص به  آموزشي بدون تعصب روي شيوة داشتن نگاه جديد و 

با  آموزي حرفه مؤسسات كاربردي و  علميمخاطبان آن و به خصوص دانشجويان دانشگاه 
تدريس در  هاي سبك و ها هسيس آن، موجب ايجاد تحول در شيوأداليل ت اهداف و توجه به

اجتماعي  شخصي و هاي تربيت، ويژگي اصول تعليم و ةمطالع اين نوع آموزش خواهد شد.
جويي بيشتر از آموزش  ت بهرهمي، اهمحوري  پژوهشاز جمله  مؤثردانشجويان، اهداف آموزش 

طلبد. اصولي كه   مي توجه بيشتري را كند و  مي تر پررنگآموزي  را در آموزش مهارت مؤثر
واقع همان اصولي است كند در   مي دانشگاهي ياد هاي آموزشاصول  عنوان بهچكرينگ از آن 

ي كاربردي كه براي دستيابي به هاي آموزش( موزش بزرگساالنآاصول  عنوان بهكه كونتي 
نتايج دانشگاه استفاده كرده است.  ارزيابي تدريس اساتيد در گيرد)  مي شغل صورت

 ، ميكري ثمري در، واصفيان، زاده و شيخ   ،همكارانش ي چون پژوهش كلياني وهاي پژوهش
دهد كه به كارگيري   مي همه نشان همه و ،كات نورت   ،بركويكس واستن ، ميعلو الدي وفو  

ت دادن به ميمشاركت دانشجويان،اه تدريس فعال و عواملي چون يادگيرنده محوري،
   ،محوري فراگير استفاده از آن در تدريس و نقش تجربه و متفاوت، استعدادهاي مختلف و

 ضروري است. دانشگاهي بسيار مهم و هاي در تدريس پذيري انعطاف
كاربردي،   علميان ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه مي ةنتايج پژوهش در مقايس

 اعضاء تدريس درپذيري  انعطاف پذيري و مشاركت محوري، فراگيراصل  3زان كاربرد مي ةدربار
ي كه ديدگاه طور به دهد. يم نشان 05/0داري  ، تفاوت معناداري را در سطح معنا علميهيأت 
زاني كه دانشجويان در ديدگاه خود اعالم مي زان به كارگيري اين اصول را بيشتر ازمي اساتيد
  دهد.  مي نشان   ،اند كرده
انجام  ها هعملكرد يكي از گرو ة وديدگاه دو گروه روي نح ةمقايس آنجا در اين پژوهش از

خته و دانشجويان اساتيد رامورد ارزيابي قرار پردا ارزيابي خوداساتيد به  كه يطور بهگرفته، 
 ةبوده است و نمر ارزيابي باالتر اساتيد به دليل خود ةتوان نتيجه گرفت كه نمر  مي اند. داده
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از قبل انجام شده بيشتر به واقعيت  هاي پژوهش ةپايين دانشجويان را با توجه به پيشين
  نسبت داد.

دهد كه   مي بررسي ديدگاه دانشجويان نشان ، درنتايج به دست آمده از سئواالت پژوهش
تدريس  هاي در كل به شيوه كنند و  مي استفاده سنتي هاي اساتيد در بسياري از موارد از شيوه

به استفاده از  سنتي تسلط بيشتري دارند با اين حال با توجه به نتايج بررسي ديدگاه اساتيد،
ساليان متمادي از  ةاستفاد را آند يكي از داليل شاي مندند. تر عالقه تدريس منعطف هاي شيوه
در نهايت  پرورش دانست كه به طبع در آموزش عالي و در آموزش و  ميتعلي هاي شيوه

مدل آموزش سنتي، كه  گرفته است. كاربردي نيز مورد استفاده قرار  علميآموزش  مؤسسات
 كارآمد را تربيت وفادار و   ،راز مدارس كليسايي اروپا نشأت گرفته است شاگرداني فرمانبردا

گيري در مورد اينكه چه اهدافي بايد در نظر گرفته  مميتص كند و معلم مسئوليت كامل  مي
عهده دارد.  بر   ،چگونه بايد آموخته شود را شود، چه چيزي ودر چه زماني بايد آموخته شود و

و مسئول شدن افراد نسبت سئوالي كه اينجا مطرح است اين است كه آيا با توجه به استقالل 
مشكالت زندگي  يادگيري براي حل فوري مسائل و افراد به ةتمايل صادقان و به اعمال خود

آموزشي سنتي  هاي توان از شيوه  مي همچنانآيا    ،نوجواني كودكي و ةخود با گذشت از مرحل
 ؟ استفاده نمود
 يران براي جذب به بازار كار وسازي فراگ توانمند ةكاربردي كه با هدف عمد  علميدانشگاه 

در  جويد،  مي نيز بهره اي حرفهة از اساتيد با تجرب تاسيس گرديده و  علميآموزي  اي حرفه
 زد وميآ  مي تكنولوژي آن در و دانش پايه و  علميي نهااحقيقت به نوعي تجربه شغلي را با بني

قبلي فراگير در اين  هاي جربهآموزي و ت تجربه   ،. نقش تجربه دهد  مي به فراگيران آموزش
اجتماعي  فردي و هاي ويژگي اهداف فراگيران براي روي آوردن به اين دانشگاه،   ،آموزش ها
يد اين نكته است كه ؤهمگي م شود  مي اين دانشگاه داده ي كه درهاي آموزشآنان، نوع 

 سمت و مؤثريادگيري  تدريس در اين دانشگاه بايد به سمت آموزش و هاي سبك و ها شيوه
ارائه  هاي آموزشان بيشترين سهم را در كيفيت مي اين سوي بيشتري پيدا كند. اساتيد كه در

شده به عهده دارند بايد به اين مسئله توجه كنند كه فراگيران شاغل به تحصيل در اين 
 خود به فراگيري هاي بهينه از اتمام آموخته ةاستفاد كار و دانشگاه با هدف جذب در بازار

 . رود  مي ن نكته از خصوصيات مهم اين فراگيران به شمارميپردازند كه ه مي
با اصول    ،كاربردي  علميبه خصوص اساتيد دانشگاه  و ها ضروري است اساتيد دانشگاه 

محور و مشاركت  فراگير هاي به استفاده از فعاليت در تدريس خود آشنا شده و مؤثرآموزش 
 بهره بيشتري بگيرند. زشيآمو هاي فراگيران در فعاليت
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 هاي ضمن خدمت روش بدو و هاي در اين مراكز براي اساتيد، دوره شود  مي لذا توصيه
 .بيشتري ببرند ةاين امكان بهر اساتيد از برگزار گردد و مؤثرتدريس  آموزش و

  منابع
 هاي يادگيري بر ان سبكمي ثير مطابقتأبررسي ت .)1388 . (ع   ،صالحي و اسكندري، ف

 ةنشري   ،منابع طبيعي دانشگاه كردستان كشاورزي و ةدانشجويان دانشكد عملكرد درسي
 .169-188دوم، ص  ةدور   ،كشاورزي ايران ةتوسع و تحقيقات اقتصاد

 تهران: درضا آراسته،ميح ةترجم كنند،  مي چگونه كار ها هدانشگا). 1382( .ر و بيرن بائوم
 ريزي آموزش عالي. برنامه پژوهش و ةموسس

 هاي بررسي سبك .) 1385. (شريفي، م و زاده، ا شريف ؛غياثوند غياثي، ف ؛زاده، ع كمير 
تحقيقات  ةنشري واحد تاكستان،  مي يادگيري دانشجويان كشاورزي دانشگاه آزاد اسال

 .79-89ص  ،2 ةدور كشاورزي ايران، ةتوسع اقتصاد و
 ها و مخاطبان، ويژگي  ها، روش  رسمي؛ اهداف، رسمي و غيرهاي  آموزش). 1383( .م  ذباحيان،

  67-65، صفحات: 152  شمارة  تعاون، مجلة
 درضا آراسته تهران:ميح ةترجم آموزش عالي، در مؤثرآموزش  .)1385( .م اتكينز، و ج براون،

 نشر چاپار.
تهران،  )1380( ري،مي ويدا ةترجم   ،ها هراهنماي تدريس در دانشگا. لر، ممي و دبليو لر،مي 

 .انتشارات سمت
 ةترجم مراكز آموزش عالي، و ها هراهنماي بهبود تدريس در دانشگا .د نيوبل، و ر كنن،

انتشارات  اصفهان، )1385( .سرشت جعفر پاك محمد حسين زارع، نصر، احمدرضا
 دانشگاه اصفهان

 يادگيري و هاي سبك ةمقايس . )1388( .ن جمشيدي، و ش ، ميكري ؛م نجفي كلياني،
دانشگاه علوم  ةمجل ترجيحي تدريس دانشجويان دانشگاه علوم پژشكي فسا، هاي روش

 شكي اراك،زپ
تدريس در  هاي زان شناخت اساتيد از روشمي ثيرأت .)1387( .ز   ،شوري و ب زاده بياني، احمد

 هاي انديشه ةمجل   ، ميآزاد اسال آموزان دانشگاه پيشرفت تحصيلي زبان بازدهي آموزش و
 .1388تابستان    ،تازه در علوم تربيتي
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 هاي روش گويي پاسخزان مي .)1388( .م عابدي، لف وا فروغي ابري، ؛م دار، لياقت ؛واصفيان، ف
 نظر اساتيد و از نقطه   ،رفتار كارآفريني تجربه ها و درسي دانشگاه ةتدريس برنام

 20 ةشمار پاييز،   ،بيستم ةدور   ،تربيتي ةنام پژوهش   ،انشجوياند
بخش از ديدگاه دانشجويان علوم  تدريس اثر هاي شاخص .)1381( .ف نژاد،  مي اسال و ع   ،ظهور

 .4 ةاول شمار ةدور   ، شكي جهاد دانشگاهيزعلوم پ ةپژوهشكد ةنام فصل پزشكي كرمان،
 تدريس اساتيد معارف دانشگاه كرمان، هاي بررسي روش .)1387( .م س   ،علوي و ب ،فوالدي

 .63، شماره 87بهمن    ،معارف ةمجل
در   مي تدريس اساتيد دانشگاه آزاد اسال هاي بررسي روش .)1389( .ثمري، ش و م   ،زاده شيخ

 .1389 بهار تحقيقات مديريت آموزشي، ةنام فصل بايجان غربي، استان آذر
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در افزايش  (CBT)اساس شايستگي  آموزش بر تأثير
  واحدهاي توليدي توانمنديو  وري بهره

 1فر عليرضا ساساني
 2اسفنديار كياني 

 3اكبر نامدارپور 
 چكيده

وري  بر بهره (CBT)آموزش بر اساس شايستگي تأثيرشود  در اين مقاله سعي مي
ه اين سبك آموزش مورد مندي اين واحدها را ب عالقه همچنينهاي شاغل و  نيرو

در  ها آموزشترين  و كارآمد مهمترينبررسي قرار دهد. آموزش حين كار يكي از 
هاي صنعت، كشاورزي، خدمات،  وري نيروهاي شاغل در بخش ه باال بردن سطح بهر
. بايد به اين نكته توجه داشت كه هميشه آموزش در باشد ميصنايع دستي و ... 

گيرد، بنابرين بايد  نه جهت واحدها مورد بررسي قرار ميهزي عنوان بهاجرا  ةمرحل
زمان و باالترين سطح نيازمندي واحد جهت باالبردن ميل و  كوتاهترينآموزش در 

 هاي واحداوليه جهت  هاي هزينهرغبت كارفرمايان انجام شود در اين روش آموزش 
فزايش پيدا ي اهاي آموزشبه پذيرش چنين  ها واحدتوليد كم و ميل و رغبت اين 

توليد محصوالت  (CBT) وري حاصل از آموزش براساس كند. با افزايش بهره مي
 ةكيفيت و قابل رقابت در بازار افزايش و در نهايت حركت در مسير تحقق حماس با

با توجه به باال بودن تعداد  دهد ميها نشان  اقتصادي شكل خواهد گرفت. بررسي
شور و عدم بضاعت مالي در فرستادن نيروي در ك سرمايه كمهاي كوچك و  كارگاه

مدت آموزش در حين كار بر اساس بهترين توانايي  ي بلندها آموزشكار به 
 .باشد مي ها واحدآموزش در اين   ترين نوع مفيد

 
 .CBT: بهروري، كيفيت، نيروي كار،يكليد واژگان
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 مقدمه
، اما با توجه به باشد مينظر  كار مدبازوي اصلي در افزايش مهارت نيروي  عنوان بهامروزه آموزش 

در  ها واحدآموزش جهت واحدهاي توليدي تعيين سبك مناسب آموزش در اين  هاي هزينه
پرت  علت بهرسد. آموزش نيروي شاغل  نظر مي آموزش ضروري به هاي هزينهمسير كاهش 

آور  ليدي هزينهتو هاي واحدبرگزاري دوره براي  ةمواد مصرفي و هزين ةزماني نيروي كار، هزين
 ها آموزشتصادي با توجه به بضاعت كم مالي رغبتي به اين قهاي كوچك ا بوده و بنابرين بنگاه

دهند. لذا بايد سعي شود آموزش در كمترين ساعت و كمترين هزينه جهت اين  نشان نمي
ر آموزش ب تأثير مند هدفمدت و  ي كوتاهها آموزشواحدها برگزار شود. بايد تالش گردد با 

رسد  مي نظر بهنيروي كار را در بنگاه اقتصادي ثابت نمود. در راستاي نيل به اين هدف  بهروري
توليدي در يك استاندارد آموزشي  هاي واحدكه بايد كمبود مهارت  نيروي كار شاغل در 

بهترين مدل  CBT)شايستگي(شناسايي و همان توانايي آموزش داده شود.كه آموزش به سبك 
به يك اپراتور خط توليد چرا بايد توانايي آموزش داده شود  .باشد مياين واحدها  آموزشي براي

يك اپراتور خط توليد چرا بايد در ساعتي از آموزش   ؟باشد ميكاري نامبرده  ةكه خارج از حوز
 ؟باشد ميشركت نمايد كه به آن توانايي مسلط 

 روش پژوهش
باشد. در مطالعات انجام شده در  كرمانشاه) مي(استان  اين مطالعه شهرستان گيالنغرب ةحوز

قرار گرفته است. جهت  نظر مدشهرستان  ةهاي اقتصادي كوچك و زود بازد اين مقاله بنگاه
در اين سه  صنعت، كشاورزي و خدمات انجام گرفت. ةنيل به اين هدف مطالعات در سه حوز

 هاي حرفهترين  و مهم  ها حوزهحوزه با توجه به استعدادهاي شهرستان و گستردگي هركدام از 
خدمات  ةو در حوز جوشكاريموجود در سطح شهرستان در بخش صنعت استاندارد آموزشي 

 ةدهند كشاورزي استاندارد آموزشي پرورش ةافزار اداري و در حوز استاندارد آموزشي كاربر نرم
درصد از  50د آماري در نظر گرفته شده شامل حدو ةگوسفند مورد مطالعه قرار گرفت. جامع

. باشد ميهاي مورد بررسي  آموزش در حوزه ةكنند اجراآموختگان و بخش  كارفرمايان، مهارت
مندي و  در هر استاندارد ميزان عالقه پرسشنامه ةهاي تخصصي و تهي سپس با تشكيل تيم

نين با چهم مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت. CBT)شايستگي ( سبك بهگذاري آموزش  تأثير
ييد واحدهاي مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار أتفاده از اين پژوهش توانايي قالب مورد تاس

مطالعه  ةهاي خارج از رنج از حوز آوري شده مورد بررسي و داده گرفت. سپس اطالعات جمع
 خارج گرديد.
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 هاي پژوهش يافته
 باشد: ل ميبه شرح ذي  خدمات و كشاورزي صنعت، ةهاي اين مطالعه در سه حوز يافته
 :صنعت، استاندارد فن ورز اسكلت فلزي ةحوز �

با  دهد مينشان  ]استاندارد فن ورز اسكلت فلزي [صنعت ةهاي اين مطالعه در حوز يافته
توجه به كاركرد اين حوزه در سطح شهرستان توانايي قالب در اين حوزه جهت آموزش به 

فرمايان به  مندي كار ميزان عالقه همچنين. باشد مي E1نيروي كار شاغل توانايي تا سطح 
اين  ةنسبت به آموزش كل استاندارد و درصد كاهش هزين  E1آموزش توانايي تا سطح 

ساخت  ةدر يك پروژ .باشد ميآموزش از لحاظ زماني جهت واحد توليد نيز مشخص 
به  شدگان اين بخش گرفته كار بهدرصد  80ساختمان با توجه به حجم كار مورد نياز تقريباً 

آموزي فن ورز اسكلت فلزي نيازمند  به مهارت مانده باقيدرصد  20و E1آموزي سطح  مهارت
آموخته با مهارت   يك مهارت كارگيري بهباشد. چرا كه براساس نظر مجريان و كارفرمايان  مي

است كه وجود  اين در حاليشود  هاي اضافي به كارگاه اجرائي مي باالتر موجب تحميل هزينه
هاي آموزش در كنار كاهش  در سطح مورد نياز باعث كاهش هزينه هايي آموختهمهارت 

هاي مطلوب جهت توليد  مين مهارت آموختهأهاي كارگاه اجرائي شده و در نهايت ت هزينه
 .شود محصول با كيفيت دربازار كار مي

 
 

 
 

 در استاندارد مهارتي فن ورز اسكلت فلزي صنعت  ةنياز مهارتي حوز )1( نمودار
 
آموزش  هاي هزينهفرمايان و مجريان در كاهش  با توجه به نظر كار دهد ميطالعات نشان م

 حاليستاين در  باشد ميدرصد  90مندي به آموزش بر اساس شايستگي باالي  ميزان رضايت
ال بردن دادن شغل و با كه شاغلين با توجه به ترس از دست دهد ميكه همين بررسي نشان 

مند به  هاي ديگر در صورت اخراج يا پايان كار فعلي عالقه ارگاهكدر  يگير كار بهمهارت جهت 
 .باشد ميآموزش بر اساس استاندارد كامل 
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 صنعت) ة(حوز CBTآموزش به سبك  ةمندي كارفرمايان و نيروي كار از شيو رضايت )2( نمودار

 
 افزار اداري: نرم خدمات، استاندارد آموزشي كاربر ةحوز �

نشان  ]افزار اداري استاندارد آموزشي كاربر نرم[خدمات  ةالعه در حوزهاي اين مط يافته
با توجه به كاركرد اين حوزه در سطح شهرستان توانايي قالب در اين حوزه جهت  دهد مي

. براساس باشد ميپرداز  آموزش به نيروي كار شاغل توانايي تا سطح آموزش نرم افزار واژه
 باشند. مي اشتغال خودكثريت نيروهاي شاغل در اين رشته مطالعات انجام شده در اين حوزه ا

آورده  پرداز بر افزار واژه در اين حوزه با توجه به حجم كار نياز غالب بازار با مهارت تا سطح نرم
 خواهد شد.

 

 
 

 افزار اداري نرم خدمات در استاندارد آموزشي كاربر ةنياز مهارتي حوز )3( نمودار
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 خدمات) ة(حوز CBT سبك  بهآموزش  ةمندي كارفرمايان و نيروي كار از شيو رضايت )4( نمودار

 
 گوسفند: ةكشاورزي، استاندارد آموزشي پرورش دهند ةحوز �

 ]گوسفند ةدهند استاندارد آموزشي پرورش[كشاورزي  ةهاي اين مطالعه در حوز يافته
گوسفند نياز به  ةدهند پرورش ةشاخ آموختگان زير درصد مهارت 50بيش از  دهد مينشان 

است  اين در حاليدارند.   كسب مهارت تنظيم مواد و احتياجات غذايي جهت پرورش گوسفند
هاي  كه با بررسي استانداردهاي موجود در زمان حال، بخش زيادي از اين استاندارد به بحث

 اي از قبيل توجه به شناخت نژادهاي مختلف گوسفند، شناخت هضم و متابوليسم مواد حاشيه
دهنده و دادن اطالعات  گيرنده و مهارت باشد كه باعث اتالف وقت مهارت غذايي و ... مي

 .گردد غيرتخصصي به شخص مي
  

 
 

 دهنده گوسفند كشاورزي در استاندارد آموزشي پرورش ةنياز مهارتي حوز )5( نمودار
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 كشاورزي) ةوز(ح CBTه سبك آموزش ب ةمندي كارفرمايان و نيروي كار از شيو رضايت )6( نمودار

 

 
 CBTبه سبك آموزش   ةدرصد كاهش پرت زماني در آموزش  نيروي كار در شيو )1( جدول

 

  گيري بحث و نتيجه
واحدهاي توليدي به آموزش نيروي  مند كردن عالقهكه جهت دهد  نتايج اين مطالعه نشان مي

و كمترين هزينه  در كمترين زمان ها واحداي تدوين شود كه آموزش در اين  كار بايد برنامه
شاغل در يك سازد كه اكثريت نيروهاي  تدوين و اجرا گردد. مطالعات در اين مقاله روشن مي

باشند كه جهت  ها مواجه مي كمبود مهارت يكسريكاري خود با  ةواحد توليدي در حوز
 ها شناسايي و همان كمبود مهارت آن استاندارد آموزين اين نيروها بايد در يك كرد توانمند

آموزش داده شود بايد به اين نكته توجه داشت كه آموزش كل  هاآنتوانايي مورد نياز به 
هاي اين مقاله  گردد، داده ها باعث پرت زماني و پرت مواد مصرفي مي استاندارد به اين نيرو

پرت زماني نيروي  اي ي فني و حرفهها آموزشبا در نظر گرفتن رايگان بودن  دهد مينشان 
. بنابراين بايد آموزش بر اساس شايستگي در باشد ميكارفرمايان  ةين دغدغكار مهمتر
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 آيد، با اجراي آموزش بر اساس شايستگي اجرا در ةصنعتي تدوين و به مرحل هاي واحد

)CBT كيفيت توليد و كاهش ضايعات  باال بردنمثبت آن در  تأثير) در واحدهاي توليدي و
نهادينه  ها واحدايمان آورده و آموزش در اين  ها آموزش گونه ايندر اين بخش كارفرمايان به 

 گردد. مي
بالغ  دهد ميصنعت، استاندارد فن ورز اسكلت فلزي نشان  ةآمده در حوز دست بهنتايج  

مند به آموزش بر اساس كمبود مهارت در يك  فرمايان در اين بخش عالقه درصد كار 90بر 
ه نياز غالب مهارتي در اين حوزه در آمد دست هبيج برابر نتا چنين همباشند.  استاندارد مي

 1هاي جدول هو بر اساس داد باشد مي E1استاندارد فن ورز اسكلت فلزي توانايي تا سطح 
 . گردد مي اجرا ةدرصدي پرت زماني شاغلين در مرحل 82آموزش اين توانايي باعث كاهش 

 دهد ميافزار اداري نشان  ربر نرمخدمات، استاندارد آموزشي كا ةدر حوز آمده دست هبنتايج 
مند به آموزش براساس  درصد كاركنان اين بخش عالقه 80فرمايان و  درصد كار 85بالغ بر 

مندي كاركنان در اين بخش باال بودن  هباشند. علت درصد باالي عالق ) ميCBT( شايستگي
نياز غالب در  آمده دست هببرابر نتايج  چنين هم. باشد مياشتغالي در اين حوزه  درصد خود

هاي  ه. و بر اساس دادباشد ميپرداز  افزار واژه مطالعه در اين بخش توانايي كار با نرم ةحوز
اجرا  ةدرصدي پرت زماني شاغلين در مرحل 78آموزش اين توانايي باعث كاهش  1 جدول

 گردد. مي
فند نشان گوس ةدهند كشاورزي، استاندارد آموزشي پرورش ةدست آمده در حوز هنتايج ب

زمان  ترين كوتاهمند به آموزش در  درصد كارفرمايان اين بخش عالقه 85بالغ بر  دهد مي
آمده نياز غالب مهارتي در  دست هببرابر نتايج  چنين همباشند.  ممكن و بهترين كارايي مي

. و بر اساس باشد مي مواد غذاييمطالعه اين مقاله در اين بخش نياز مهارتي شناخت  ةجوز
درصدي پرت زماني شاغلين در  91آموزش اين توانايي باعث كاهش  1 هاي جدول هداد

 گردد. اجرا مي ةمرحل
 ةكنند هاي اجرا درصد نيرو 40بالغ بر  دهد ميآمده در هرسه حوزه نشان  دست هبنتايج 

كه طبق  باشند. ترين زمان و بهترين كارايي مي بخش آموزش مخالف آموزش در كوتاه
ه از افراد با آموزش به سبك  رسد علت مخالفت اين گرو مقاله به نظر مي هاي اين بررسي
CBT باشد ميشايستگي  روش بهآموزش   آوري واحد اجراي آموزش در كاهش درآمد و سود. 

 گردد: براساس نتايج اين مطالعه موارد ذيل پيشنهاد مي

 منابع
 .اي كشور استاندارد فن ورز اسكلت فلزي، سازمان آموزش فني و حرفه

 .اي كشور افزار اداري، سازمان آموزش فني و حرفه نرم استاندارد كاربر
 .اي كشور گوسفند، سازمان آموزش فني و حرفه ةدهند استاندارد پرورش



 
 
 

 گرا درسي حرفه ةتأملي بر برنام
 1چوسري ةزاد محمدرضا يوسفدكتر 

 2حسين حسني
 3فر علي عنايتي نوين

 چكيده
هاي آموزشي گوناگون بر اساس  گرا در نظام تعليم و تربيت حرفه در چند دهة اخير،

ايدئولوژي، نظام اقتصادي و سياسي حاكم در آن در اشكال و مقاصد گوناگوني نظير 
 ةتكنيك، تجرب درسي، راهنمايي و آموزش شغلي، آموزش پلي ةر در برناموحدت و تكث

كاري و چند مهارتي نمودن آموزش پيش از خدمت گسترش يافته است. در برخي 
اصل كه كار منبع اساسي ارزشمندي انسان است، عامل ايدئولوژيكي  اين  تعهد بهكشورها 

ولوژي، ساختارهاي اداري و اي بوده است. در حال حاضر، تكن گسترش آموزش حرفه
شود كه  اند. اين امر باعث مي رعت در حال گسترشس بهها  ساختارهاي اقتصادي شركت

اي به موازات تغييرات  هاي حرفه هاي عمومي و مهارت ها و توانايي تأكيد بر پرورش مهارت
ري از تكنولوژيكي و اجتماعي در تعليم و تربيت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. بسيا

توان  ميگرا  حرفهدرسي  ةاين باورند كه از طريق تمسك به برنام نظران بر صاحب
اي است كه بر رشد و  گرا، برنامه درسي حرفه ةبرناموي اين تغييرات پرشتاب شد. گ سخپا

اي فراگيران متمركز است و برخاسته از  هاي شغلي و حرفه ها و صالحيت مهارت ةتوسع
درسي  ةاز طريق اين نوع برنام هاي زندگي گوناگون است. اي محيط  هاي واقعي حرفه نياز
 ها و وي نيازگ خفراگيران و در سطح كالن پاس اي حرفههاي  توان در سطح خرد به نياز مي

تقاضاي اجتماعي و اقتصادي بازار كار بود. بر اين اساس در اين مقاله ضمن تبيين مفهوم 
درسي  ةهاي اين برنام ها و چالش ها، اصول، افق گرا، ضرورت، ويژگي درسي حرفه ةبرنام

 گيرد.  مورد واكاوي قرار مي
 

 .ها چالش ها، افق اصول، گرا، ضرورت، درسي حرفه ةبرنام :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: Fuman47@gmail.com                                ،همدان ينايس يدانشگاه بوعل يأت علميعضو هر و شيادان . 1
 .ريزي درسي مهبرنا ةرشت يدكتر ةدور يدانشجو . 2
 .يدرس يزير برنامه ةرشت يدكتر ةدور يدانشجو . 3
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 مقدمه
دنبال آن ورود به دانشگاه و حركت در مسير  هموضوع تحصيالت نظري و تئوريك و ب

شود و نيز ورود به  يالت آكادميك از آن ياد ميهاي گوناگون علمي كه با عنوان تحص حوزه
اي كه از آن با  هاي فني و حرفه كاربردي از آموزش ةاشتغال و كسب حرفه و استفاد ةعرص

فكري  ةهاي اصلي تعليم و تربيت و دغدغ شود يكي از چالش نيز ياد مي 1گرايي عنوان حرفه
يخي بوده و هست. تحوالت هاي گوناگون تار آموزان و مسئوالن در دوره تمامي دانش

درسي و  ةها به برنام اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرن بيستم موجب ورود فنون و مهارت
 ).1382كالم،  اي در نظام تعليم و تربيت شد (مرجاني و زيبا پديد آمدن آموزش حرفه

اي دو ديدگاه مطرح است كه يكي بر اهميت  در رابطه با اهميت و ضرورت تربيت حرفه
گرايي با محور  حرفه«اي و صنعتي بودن آن تأكيد دارند.  تربيت و ديگري بر بعد حرفه بعد
بيند كه بايد محصول  صورت جرياني مي دادن تعليم و تربيت، نظام تعليم و تربيت را به قرار

گيري تحت عنوان (دستور  ن جهتاي  اند. آن، افرادي باشند كه مهارت معيني را كسب كرده
ه دستور كار تعليم و نچ). كه طبق آن، آ1995، 2زي) ناميده شده است (داوكينزآمو كار مهارت

به جريان توليد  بتوانند التحصيالن كه فارغ نحوي هب تربيت قرار دارد، آموختن مهارت است؛
عناصر «گرايانه است:  آموزان، اصوالً فن درسي دانش ةن نظر، برناماي  وندند. طبقبپياقتصادي 

ن اي  درسي، اگر اصوالً مورد نياز باشد و در برنامه گنجانيده شود، براي تأمين ةغير فني برنام
از باقري،  نقل  به، 1996 3(والكر» التحصيالن، كارورزان بهتري شوند مقصود است كه فارغ

اي بر آماده كردن افراد و اجراي  درسي فني و حرفه ةاز آنجا كه برنام). 253: 2، ج1388
 ةهاي يادگيري كه برنام نيروي انساني مبتني است، تجربيات و فعاليتآميز پرورش  موفقيت

هم بر فرايند و هم بر محصول تأكيد دارند: فرآيندهاي آموزشي  ،دهند درسي را تشكيل مي
دهد و نتايج تجمعي از آن فرآيندها (محصول) كه پس از تحصيل  كه در طول تحصيل رخ مي
گيرند نه فقط  آموزان رياضي را ياد مي كار، دانشپرورش نيروي  ،است. در آموزش و پرورش

ها و استانداردهاي مورد انتظار در  طر رياضي. پس محتوا بايد ارتباط مستقيم با مسئوليتخا هب
درسي ممكن است شامل اخالق كار،  ةده، داشته باشد. برنامش ينمع ةدن نقش و وظيفدا انجام

هاي مربوط  ل حقوقي باشد. همچنين استراتژيمني، تحصيالت كاربردي، و مسائاي عادات كار،
تحصيلي، نتايج با ارزش ديگري نيز دارد، مانند ارزش كار سخت، قدرداني براي  ةبه برنام

                                                                                                                
1. Vocationalism 
2. Dawkins 
3. Walker 



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

125 

آموز  ي كه دانشايهآنهمكاري، احساس رضايت، و احساس غرور و احترام به حرفه را براي 
ي گوي سخگرا پا درسي حرفه ةنامهاي منحصر به فرد از بر آورد. يكي از جنبه هستند فراهم مي

 اي است. ، ملي و نيازهاي حرفهاي منطقه ةبه جامع پذيري آن نسبت و واكنش

 اي درسي آموزش حرفه ةتاريخچة برنام
زي، سا دلجوانان از طريق م«اي بايد گفت كه  ي حرفه برنامه ةدر رابطه با پيشينه و تاريخچ

آوري مواد غذايي،  گون از بزرگان خود، جمعهاي گونا دستور مستقيم، و تقليد، در فرهنگ
ترين مهارت  آموزان با ابتدايي اند. در مصر، دانش جاد كاال را آموختهاي  ساختن سرپناه،

ان گر تكردند. در جاي ديگر، صنع پيش از ميالد كارآموزي مي 2000كردن، در  كتابت
آموزش « .)2010، 1ايدل(كر» آموختند تراشي مي اي را مانند سنگ هاي ويژه تدريس مهارت

آميز مشاغل متمايل است.  فاي موفقيتاي  سازي افراد براي گراي معاصر به آماده حرفه
االت اي  اي گردد. هنگامي كه جنبش آموزش حرفه هاي آن به هزاران سال پيش برمي ريشه

زي سا هاي آموزشي متنوع براي آماده ظهور كرد، مربيان از برنامه 19متحده در اواخر قرن 
آموزش  ةاي از زمان آغاز دور آموزش فني و حرفه ةاند. زمين شهروندان براي كار، استفاده كرده

هاي ديگر متمايز  تكامل يافت. يك اصل پايدار كه آن را از زمينه 19در قرن  2هنرهاي دستي
كنند كه  اي استدالل مي كند، ارتباط نزديك آن به دنياي كار است. مربيان فني و حرفه مي

طور مستقيم به  دهند بايد به اي را تشكيل مي درسي فني و حرفه ةبرنامكه  هاي متنوع عاليتف
هاي  نده او مرتبط باشند. در واقع، اگر برنامهيآ  ة نده و حرفيآ مهارت يك كارگر در ةتوسع

ي نيازهاي شغلي محلي و ملي گو ابصحيح در نظر گرفته شوند، جو ةاي با انديش درسي حرفه
ن اي . بهبود ارتباط و مشاركت ميان بخش آموزش و دنياي كار،)2010(كرايدل، » هستند

ها  دهد كه دستيابي به استاندارد عملكرد كاركنان، با افزايش آگاهي اطمينان را به بازار كار مي
). در 2001، 3پذير است (يونسكو اي امكان حرفهو   هاي فني هاي آنان در طول دوره و مهارت

زايش نگراني براي توانايي كشورها براي رقابت در يك اقتصاد جهاني منجر به ، اف1960آغاز 
مصوب » اي و كاربردي تكنولوژي آموزش و پرورش حرفه«، 4ديدگاه كارل پركينز ةتوسع

درسي ة برنام«شد. پركينز  1994مصوب سال » هاي شغلي مدرسه به سوي فرصت«و  1990
 ةست كارگران را براي تغيير شرايط كار آماده كند. برنامرا بنا نهاد كه بر آن ا» خالق و تعاوني
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هاي ارتباطي مورد تأكيد  درسي كه در آن انعطاف پذيري، سازگاري، و رياضي، علوم، و مهارت
هاي مدارس به  دن برنامهش  شاخه  اخهبر خالف قوانين قبلي كه از تقسيم اوليه و ش است.
هاي مدرسه براي كار،  كرد، فعاليت ظري) حمايت مي(ن هاي علمي اي و برنامه هاي حرفه برنامه

ت آوردن دس ههايي براي پيوند مدرسه و يادگيري كار محور براي ب مستلزم برنامه
گذاري ائتالفي آن است  . منظور از سرمايه)2010(كرايدل، » هاي ائتالفي است گذاري سرمايه

سي نظري و تئوريك در قالب هاي در اي و برنامه هاي درسي حرفه ها و برنامه كه فعاليت
 ةگذاري كنند و برنام سرمايه هدف غايي مشتركينند براي بتوانظامي يكپارچه و متحد 

آموز و جامعه هر دو بتوانند از آن نفع انساني، اقتصادي ببرند.  ايي بنا نهند كه دانش درسي
ها،  و دانشگاه آموختگان مدارس اخير با افزايش نرخ بيكاري دانش ةطور كلي، در چند ده هب

هاي  انتقادات به عملكرد نظام آموزشي رسمي فزوني يافته و همين مسئله موجب شد برنامه
هاي مختلف اقتصادي و  درسي با مقتضيات جامعه و دنياي كار پيوند يابند و به تقاضاي بخش

). اما 1382اجتماعي كشور به نيروي انساني ماهر و متخصص پاسخ دهد (بينقي و رضواني، 
آنچه در حال حاضر در نظام آموزشي كشور ما وجود دارد، آموزش هاي رسمي فني و 

كاربردي) و  دانشگاه هاي علمي اي و كاردانش و هاي فني و حرفه اي در قالب (هنرستان حرفه
اجتماعي) به  اي وابسته به وزارت كار و امور مي (توسط مراكز آموزش فني و حرفهرس يرغ

 شود. داده ميآموختگان انتقال  دانش

 گرا درسي حرفه ةرويكردها و الگوهاي برنام
 ةتوان در قالب رابط اي را مي هاي فني و حرفه هاي درسي آموزش رويكردهاي اساسي در برنامه

هاي هنجارگرا: كه معتقدند  نظريه -1آموزش و پرورش و كار به دو طيف تقسيم بندي كرد: 
 -2درسي قرار گيرد. و  ةود و مالك برنامآموزش و پرورش و كار بايد تعيين ش ةرابط

آموزش و پرورش و كار همانطوري كه هست،  ةاعتقاد دارند رابط تحصلي: كههاي  نظريه
ن اساس سه مفهوم مطرح است: رشد اجتماعي كه به آموزش اي بردرسي است.  ةمالك برنام

كارايي اجتماعي كه  پردازد و به رشد معنوي فراگيران توجه دارد؛ اي عمومي مي فني و حرفه
اي توجه دارد؛ و كارآموزي كه به نيازهاي بازار  اختصاصاً به آموزش و پرورش فني حرفه

اي نيز  هاي فني حرفه همانطوري كه هست توجه دارد. در رابطه با الگوهاي اجرايي آموزش
ي الگو -3الگوي پس از تحصيالت رسمي؛  -2ور؛ مح  هالگوي مدرس -1سه الگو وجود دارد: 

 ةمتوسط آموزش در دبيرستان ةدور دروس از ٪20 ةبر ارائ مدرسه محورور. الگوي مح ارك
 مستقل هاي رشته ةارائ تجويزي؛ نيمه يا اختياري يا انتخابي دروس صورت هب عمومي
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ها  اي همانند هنرستان ؛ و مدارس مستقل فني و حرفهعمومي هاي دبيرستان در اي حرفه فني
هاي عادي  از تحصيالت رسمي كه خود به دو حيطة، برنامه تأكيد دارد. الگوي پس

شود. الگوي  هاي ويژه (بحران بيكاري) تقسيم مي اي آزاد) و برنامه هاي فني حرفه (آموزشگاه
ه (محيط گان وحور نيز به دو شكل سيستم خالص (محيط يادگيري انحصاري) و سيستم دم ارك

ل در نظام تحصيلي دوآل (دوگانه) در كشور طور مثا شود. به يادگيري دوگانه) تقسيم مي
آموزي در دو محيط مدرسه و محيط واقعي كار مانند كارخانجات،  آلمان، تحصيالت و حرفه

گيرد. در قراردادي كه  ها، دفاتر خدماتي و مراكز صنعتي، تجاري و توليدي صورت مي كارگاه
يادگيري، مدت زمان كارورزي،  شود، موضوع و مواد ده و يادگيرنده منعقد ميدهن يمميان تعل

شود (آقازاده،  حقوق و دستمزد، چگونگي امتحانات نهايي بر اساس ضوابط دولت مشخص مي
1383 :110.( 

گرايي سنتي و جديد  حرفه  ، ليبرال،اي در ادامه الزم است به مباحث تربيت حرفه
دهند.  قرار مي 1يت ليبرالاي تربيتي است كه معموالً آن را در برابر ترب تربيت حرفهزيم. بپردا

در تربيت ليبرال كه با اسامي ديگري همچون تربيت آكادميك، آموزش و پرورش نظري، 
شود، دانش حقيقي دانشي است كه  گرايي نيز از آن ياد مي تعليم و تربيت عمومي و دانش

وشيار هاي كاربردي باشد. هدف كلي تربيت ليبرال ه د بوده و فارغ از دغدغهزشمننفسه ار في
ن توانمندي براي اي  وي كه بتوانند ازنح بهكردن و پرورش توانايي عقلي و اخالقي افراد است 

ن رويكرد اي ن خويش استفاده كنند. بنابراين درمنوعاسعادت بيشتر خود و منفعت بيشتر ه
 اي اولويت دارد (مرجاني، هاي فرهيخته بر تربيت حرفه تربيت عقل به منظور پرورش انسان

ن ديدگاه ريشه در سنت ليبراليسم دارد و فيلسوفان تربيتي همچون پيترز و اي ).1384
خود آزادي  ة، معتقدند كه افراد در انتخاب شغل و حرف»تعليم و تربيت آزاد«با شعار  2هرست

هاي خاصي پرورش دهند  ها را براي حرفه هاي درسي نبايد آن و استقالل دارند و برنامه
و آكادميك  3هاي درسي با جهت گيري نظري برنامه«در حقيقت،  ).254: 1388(باقري، 
هاي  ها و پيشينه آموزان به شكل عمومي براي دختران و پسران با فرهنگ دانش ةبراي هم

گرايي به  ند، مؤيد حمايت از نوعي تخصصا تجويز كرده 4ور كه آدلر و هاچينزط انمتنوع، هم
گرايانه  هاي حرفه م، كه در آن خبري از آموزشدرسي عا ةشكل پنهان است. بنابراين برنام

، به نقل از 1996، 5هاي درسي با سوگيري تخصصي پنهان هستند (نادينگز نيست، برنامه
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درسي علمي و نظري و  ةوح در تمايز ميان برناموض بهكشمكشي كه ). «1390مهرمحمدي، 
 ةمنجر به بررسي برنام ن نزاعاي  جاد شده است، در برخي كشورهااي گرا درسي حرفه ةبرنام

 در حالي كهشده است. ) VET( 1گرا و كارآموزي هاي سيستم آموزش حرفه درسي در زمينه
). از سويي، 2005، 2) تجويزي و تحميل شده است (باورز و ريدVETدرسي ( ةبرنام

هاي درسي، معتقدند كه توجه به عاليق  طرفداران گرايش تخصصي (غير عمومي) در برنامه
بايست  ي به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي ناگزير ميگوي سخآموزان و نيز پا ردي دانشمختلف ف

هاي متنوع، پيگيري شود. حق انتخاب  هاي تحصيلي و رشته شاخه ةتعبي ةسطوا هب
، 2000، 3آموزان بايد محترم تلقي شود، حتي اگر تربيت كارگر ماهر را برگزينند (وانكت دانش
درسي  ةتمايز شديد ميان برنام 5بري وست). 33: 1390هرمحمدي،قل از من هب، 1997، 4گري

آموزان با يكديگر  دانش ةپذيرد. او اذعان دارد كه هم اي را نمي درسي حرفه ةليبرال و برنام
كند. او  آموزان را نيز تصديق مي ) البته او وجوه اشتراك دانشاي اند (تخصص حرفه متفاوت

تري از آموزش و  اي اصطالح رايج عمومي تا اندازه كند كه آموزش و پرورش استدالل مي
بري، آموزش و پرورش عمومي حداقل آموزشي است كه  پرورش آزاد است. به اعتقاد وست

افراد بايد داشته باشند. آرمان آموزش و پرورش آزاد همگاني قلب و مركزيت كارهاي 
 ةكند برنام كه تالش مي 7اددرسي هنرهاي آز ةبرنا 6گرايي نخبه ةبري است. او از انديش وست

انه را براي يك گروه خاصي از افراد جوان اختصاص دهد، و ديگران را براي انديش زاددرسي آ
كند كه مدارس متوسطه  كند. او استدالل مي واگذارد، انتقاد مي 8گويي هاي بله قربان آموزش

شانه باشد، بازبيني زادانديآدرسي آزادي كه واقعاً  ةهايشان را راجع به برنام الزم است ديدگاه
اي و آزاد در يك كل منسجم  درسي آزاد تركيبي از ابعاد حرفه ةن دليل كه برناماي هكنند. ب

 10اي و دانشگاهي هاي درسي حرفه در نهايت، براي توسعة هر دو برنامه). 2011، 9است (نول
زسنجي و توانند با نيا حتي در درون يك ساختار سلسله مراتبي، مدرسه و صنعت مي

ريزي درسي براي پاسخگويي به نيازها با يكديگر همكاري داشته باشند (يلديريم و  برنامه
 ).30: 2001، 11سيمسك
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آموزان براي  كردن دانش گرا از ديدگاه مدافعان سنتي آن، آماده درسي حرفه ةكاركرد برنام
كار تعليم و ن جريان آنچه در دستور اي  ). بر طبق2007يك شغل يا حرفه است (اوكچ، 
توليد  بتوانند به جريانالتحصيالن  وي است كه فارغنح هبتربيت قرار دارد آموختن مهارت 

ه كاربرد عملي نيابند ك اداميرايان سنتي، دروس نظري مگ اقتصادي بپيوندند. از نظر حرفه
 هاي تعليم وتربيت و آموزان و نظام آورند و صرفاً باري بر دوش دانش حاصلي به بار نمي

 ).1377شوند (باقري، ملي محسوب مي ةسرماي
)، معتقد 1994( 1بك اسكيلگرايي جديد مطرح است.  گرايي سنتي، حرفه در مقابل حرفه

گرايي  ود آمده در  اقتصاد جهاني، از جمله موارد زير، باعث ظهور حرفهبوجاست تغييرات 
 -2ند كاهش يافته است، شمار مشاغلي كه نياز به نيروي كار ماهر دار -1جديد گشته است: 

نياز به نيروي كار  -4اند،  گسترش يافته وقت مشاغل پاره -3اند،  كمتر شده وقت تمام مشاغل
هاي سطح باال نياز پيدا  مشاغل موجود به مهارت -5چند مهارتي افزايش پيدا كرده است، 

افع مد 2). ديويي257-256: 1388قل از باقري، ن هب، 1990بك،  (اسكيل» اند كرده
بود، ديويي با پيگيري و ادامه دادن  گرايي درسي علمي (نظري) و حرفه ةي برنامساز يكپارچه

 ةشده، و اصرار مربيان به توسع هاي تقسيم بندي به تفكيك كودكان و تأكيد بر كالس
). بنابراين 2010(كرايدل، » طور وابسته به مفهوم مخالف بود ههاي يادگيري خاص ب فعاليت

ست كه در اي جديد سمت و سويي تلفيقي و يكپارچه دارد. منظور نگاه يكپارچه گرايي حرفه
ن نكته اي )،1388وجود فرد شكل گيرد و نه صرف تلفيق دروس عملي و نظري. البته باقري (

 به معناياي و نظري،  سازي تربيت حرفه نبايد گمان كرد يكپارچه«شود كه  را متذكر مي
دارند،  يكپارچگي هاي درسي كه ادعاي يشتر مدارس يا برنامهوي، ب به نظرهاست.  تركيب آن

اند كه از هر يك از دو نوشيدني  هايي درنظر گرفته جام ةآموزان را به منزل در واقع، دانش
سازي، مستلزم  شود؛ در حالي كه يكپارچه ها ريخته مي اي و نظري، مقداري در آن حرفه

اي  هاي حرفه از تجديد سازمان، آن است كه درسهاست. مراد  تجديد سازمان كامل دبيرستان
به هم باشند، كامالً  با همارتباط  جاي آن كه در برنامه، صرفاً در كنار هم، ولي بي هو نظري، ب

اي راهي است متفاوت براي آموختن مفاهيم و  ناظر باشند. به عبارت ديگر، تربيت حرفه
چه ساختن آموزش يكپاروزند. عالوه بر آم هاي نظري مي آموزان رشته هايي كه دانش مهارت
آموزان،  ن نكته نيز توجه شده است كه دانشاي  گرايي جديد به ي، در حرفهظراي و ن حرفه

). 257-256: 1388(باقري، » مورد نظر را بشناسند و بفهمند ةهاي شغل يا حرف جنبه ةهم
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درسي را  ةد يك برنامآموزان باي ن يكپارچگي معتقد است كه همة دانشاي ة بري دربار وست
ن پيكره از دانش مشترك، اي  ن است كهاي  كه هم آزاد و هم عملي است، بياموزند. ادعاي او

ندة يآ تر است. جايي كه هر كسي رأيي دارد و صدايي در صوص در دموكراسي با اهميتبخ
 -1 كند: اي را چنين بيان مي يكپارچگي نظري و حرفه 1نيل مك). 2010ملت دارد (نول، 

برقراري ارتباط بيشتر بين  -2اي،  هاي آموزش حرفه بيشتر از متون نظري در دوره ةاستفاد
همكاري بين معلمان دبيرستان و هنرستان در جهت  -3اي نظري و دنياي كار،  دوره

درسي با تكيه بر تعديل و  ةطراحي برنام -4اي،  هاي حرفه گنجاندن محتواي نظري در برنامه
 ةارائ -5هاي گوناگون،  اي در دوره حرفه -هاي درسي نظري و فني برنامه ننمود  اهنگيا هم

آموزان ملزم هستند  ايي كه طي آن دانش واحدهاي درسي به جايواحدهاي درسي پروژه 
اند،  اي مشخص را با در نظر گرفتن مطالبي كه در واحدهاي نظري و عملي گذرانده پروژه

كه در آن چندين مدرسه  2وسوم به الگوي آكادمياستفاده از الگوي م -6تكميل نمايند، 
جاد هماهنگي ميان اي -7نمايند،  هاي خود را با تمركز بر محورهاي شغلي تدوين مي دوره

هاي آموزشي  هاي خصوصي در جهت تدوين دوره اي و دبيرستان هاي فني و حرفه هنرستان
هاي  و رشته 4شغلي يها كارراهه، 3هاي شغلي خوشه -8ويژه و متمركز بر مشاغل خاص، 

هاي آموزشي  هاي منسجم و متوالي از دوره چارچوبي براي طراحي مجموعه عنوان به 5شغلي
  ).2006(مك نيل،  گيرند مورد استفاده قرار مي

 اي  تربيت حرفه بر اصول حاكم
بسياري از كشورها ضرورت «گرا بايد مداومت و تداوم داشته باشد.  آموزش و پرورش حرفه

ن امر بايد اي  اند، اما ترديدي نيست كه آموزي مداوم را پذيرفته اي و حرفه پذيري حرفه انعطاف
هاي درسي رو به تكامل در نظام آموزش  جاد برنامهاي ساختارهاي مناسب و ةدر قالب ارائ

ژه در وي بهدر كشورهاي مختلف ). «3: 1991(لوز، » ايي هر كشور انعكاس يابد حرفه
اي مترادف با  عه هنوز هم نگرش عمومي نسبت به آموزش حرفهكشورهاي در حال توس

اي  ها براي گسترش مفهوم آموزش حرفه آموزي است. شواهدي كه دال بر فزوني تالش مهارت
هاي  آموزي را با استفاده از نظام اي مداوم كه حرفه بسيار كم است. مفهوم تربيت حرفه  باشد،

ن تغيير جهت را اي  بخشد، سطوح سني تعميم مي ةهاي مختلف يادگيري، به هم مركب محيط

                                                                                                                
1. McNeil 
2. Academy model 
3. Occupational clusters 
4. Career paths 
5. Occupational majors 



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

131 

 ةالعمر بايد اولويت بسيار بااليي به ادام كند. بر اساس اصل يادگيري مادام پذير مي امكان
بك،  آموزش بزرگساالن  و نيروي كار حاضر، و تجديد مدارك تحصيلي داده شود (اسكيل

كز كه مؤسسات آموزشي در به لحاظ مكاني و جغرافيايي نيز در يك نظام متمر). «2003
التي اي اي و هاي ملي، منطقه اي به دولت و سياست گيري و منابع در حد گسترده جهت ةزمين

شود. اما در نهايت  آموزشي نيز كشانده مي ةمسئوليت به خارج مؤسس ةمتكي هستند، دامن
اي تحصيلي در دست رئيس مؤسسه است كه بايد براي اجر ةابتكار عمل در اجراي برنام

ن اصل عميقاً استوار است اي ).51: 1370(علي، » ر بنددكا هبآميز برنامه تدبير كافي  موفقيت
هاي گوناگون كه ابعاد  اي و نظريه جديد يادگيري در محيط هاي تربيت حرفه بر نظريه

). 17-16: 1991دهند (لوز،  اي را مورد تأكيد قرار مي يادگيري حرفه» مكاني«و » زماني«
هاي مختلف تحصيلي بايد رعايت  گرايانه در دوره هاي درسي حرفه پارچگي برنامهوحدت و يك

ها  ن نوع آموزشاي  ورت يك نظام و مجموعه باشد. اماص بهاي بايد  آموزش فني و حرفه«شود. 
باشند؛ در حالي كه  ايي و يا مقاطع تحصيلي و بريده از هم مي در كشور ما به صورت دوره

سو بايد از نظام آموزشي عمومي  هاي آموزشي از يك فعاليت ةدر گستر اي آموزش فني و حرفه
ها  د، اما بسياري از اقدامبپيوندتغذيه كرده و از سوي ديگر به نظام تحقيق و آموزش عالي 

ها، بايد  ن نوع برنامهاي  ). در13: 1380(قاسمي پويا، » شود ن موضوع انجام مياي  بدون رعايت
ن امر طراحي اي  معه) و عاليق فراگيران (فرد) در نظر گرفته شود. الزمةنيازهاي بازار كار (جا

هاي جامع  هاي تحصيلي و دبيرستان تجويزي و غيرتجويزي در دوره دروس تجويزي، نيمه
ماقبل  ةدوم متوسطه بيش از دور ةتجويزي و غيرتجويزي در دور است كه سهم دروس نيمه

 ةران همچنان با تغيير در دنياي كار، توسعآموزگا«). 40: 1390آن است (مهرمحمدي، 
درسي  ةآموزان و توانايي در برنام دولتي، و نيازهاي متنوع دانش ةآوري، اختصاص بودج فن

هاي مختلف خود آماده كند، دست به  تواند بهترين شهروندان را براي نقش گرا كه مي حرفه
ن است كه اي  گرايي ن حرفه). از جمله مفروضات طرفدارا2010(كرايدل، » گريبان هستند

هاي عمومي بين نظام آموزشي و بازار كار رابطه برقرار  اي بهتر از آموزش آموزش فني و حرفه
كردن  ). سازگار2007، 1بينند (اوكچ كنند و زمينه براي ورود به آن را تدارك مي مي

ف و اي ت (نورنيهاي درسي با تغيير نيازهاي سريع كارفرمايان و بازار كار ضروري اس برنامه
اي با روندهاي عمومي اقتصاد و  آموزش فني و حرفه ةبدين معني كه توسع). «2009، 2راهم

بازار كار ارتباط تنگاتنگي دارد و خصوصاً در قبال اثرات تحول تكنولوژيك و سرعت تأثير 
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فومني،   (گلشني» شود، بسيار حساس است جاد مياي  احتمالي كه با پذيرش اجتماعي آن
كردن  گرا بايد با شناخت فرايند كار، روحيه كار درسي حرفه ة). بنابراين برنام59-58: 1386

جامعه انجام  خدمات به ةارائتواند در مدرسه، خانه يا  آموزان تقويت كند. كار مي را در دانش
گروهي آشنا آموزان با كار  ن امكان را فراهم كند كه دانشاي  گرا بايد حرفه درسي ةشود. برنام

اي سازماندهي شود كه زمينه را براي هدايت تحصيلي و شغلي  هگون هشوند، همچنين بايد ب
بين مدرسه و جامعه را تقويت نمايد. بايد  ة). رابط1388آموزان فراهم كند (دفتر تأليف،  دانش

و  گرن كلهاي موجود در جامعه و منطبق با نظام آموزشي باشد. با نگاه  برخاسته از واقعيت
جامع به انسان و در نظر گرفتن ابعاد وجودي او طراحي و تدوين شود. بايد طراحي، اجرا و 

 شود.آموزان توجه  هاي دانش عاليق و تواناييبه گرا  درسي حرفه ةارزشيابي برنام
زير است: تغيير  ةنيروي كار ماهر تا حدود زيادي متأثر از برخي عوامل عمد ةتوسع«

از آنجا كه آموزش فني  رساني. ، رشد مديريت و تأثير تكنولوژي اطالعساختار آموزش عمومي
مي و دنياي كار است، بايد با تحوالت ناشي از رس يرهاي آموزش غ اي رابط ميان نظام و حرفه

ن زمينه اي  پيشرفت شتابان عملي و فني همگام باشد. كنگره برلين چهار عامل مهم را در
  كند و از يج سازماندهي كار را دگرگون ميتدر هرساني ب . تكنولوژي اطالع1مشخص كرد: 

مدت نيروي كار،  ريزي دراز . برنامه2كند.  هاي كوچك و متوسط حمايت مي جاد شركتاي
. ساختار شغلي در حال 3شود.  ت سرعت تحوالت تكنولوژيك پيوسته دشوارتر ميعل هب

. شرايط 4دهد.  ي سوق ميا آموزش فني و حرفه به سمتگيري تقاضاهاي آموزشي را  شكل
ن عوامل مستلزم انواع اي اي در حال تغيير است. احراز صالحيت فارغ التحصيالن فني و حرفه

اي و مراكز فني است، مؤسساتي كه بتوانند ميان آثار سودمند  جديد مؤسسات حرفه
جاد اي  هاي شتابان علمي و تكنولوژيك و پيامدهاي اجتماعي بالقوه منفي آنها موازنه پيشرفت

كنند. شناخت و تأييد وابستگي متقابل بسيار زياد تحوالت اجتماعي و اقتصادي امري نسبتاً 
 ). 58: 1386فومني،  (گلشني» جديد است

 اي درسي حرفه ةافق برنام
الي كه درحدهند،  اي قرار مي آموزش حرفه سنگ هماي را  اي تربيت حرفه گاهي اوقات، عده

اي را در  اي نه تنها آموزش حرفه تر دارد. تربيت حرفه وسيع اي معنايي بس تربيت حرفه
هاي اخالقي فرد در حين  پردازد، بلكه به شكوفايي ارزش گيرد، و به رشد مهارتي فرد مي برمي

). 252: 1389خواه،  كار و رشد وجدان كاري او نيز توجه دارد (فرمهيني، رهنما و رضوان
هاي تفكر  مهارت ةآموزان را در انتخاب حرفه، توسع انشاي بايد د درسي فني و حرفه  ةبرنام«
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ت آوردن درك بزرگتري از متن كار خود، و بدسانتقادي براي حفظ شغل و بهبود شرايط كار، 
داري، سازماندهي، و  ها، و ارزش ساختاري سرمايه در بررسي چگونگي جامعه، سياست، رسانه

اي نبايد محدود به اهداف  هاي حرفه زشن ديدگاه، آمواي  و در هاي كار كمك كند پاداش
هاي  آموزان را براي پرسيدن پرسش و كاربردي باشد، بلكه آن بايد توانايي دانش 1سودگرايانه

» اي بهتر را پرورش دهد ندهيآ  هاي اجتماعي و اقتصادي و كار براي انتقادي در مورد نابرابري
اي از  گسترش شايستگي حرفه ظورمن بهنظام آموزشي كشور مكلف است ). «2010(كرايدل، 

طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي 
سطح شايستگي نيروي  ةهاي انساني، كاهش فاصل نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه

براي جوانان و اي  جاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفهاي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و
كاربردي  اي و علمي  اي براي نظام آموزش فني و حرفه هاي فني و حرفه ارتقاء جايگاه آموزش

ن مقصود اي  رهاي الزم را تدارك بيند.ازوكانايافته، س كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان
سمي هاي ر نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش )در صورتي تحقق خواهد يافت كه: الف

 )اي و علمي ـ كاربردي استمرار يابد؛ ب متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه
آموزي در كشور از طريق تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و  مهارت
هاي رسمي و غيررسمي  آموزش ةسازي حضور فعال و مؤثر بخش غيردولتي در توسع زمينه

اي در  برداران از آموزش فني و حرفه مشاركت بهره )؛ جكاربردي ارتقاء يابد مهارتي و علمي 
گذاري و مديريت در  در سياست) هاي دولتي و غيردولتي افزايش و تسهيل يابد؛ د بخش
يك نظام منسجم و پويا متناسب با  عنوان بهاي كشور  هاي فني و حرفه ريزي آموزش برنامه

اي ملي  هاي حرفه چهارچوب صالحيت )ـ هاي الزم وجود داشته باشد؛ ه نياز كشور هماهنگي
ها در سطوح و انواع مختلف در  ها، مدارك و گواهينامه ورت منسجم براي ارتباط صالحيتص هب

هاي  العمر و تعيين شايستگي حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ةحوز
رد نياز، برآورد و نيروي انساني كارداني مو )ار گرفته شود؛ وك هبسطوح مختلف مهارتي 

هاي كارداني در بخش خصوصي و  مراكز آموزش دوره ةنيازسنجي شود و از تأسيس و توسع
اي رسمي  هاي فني و حرفه مراكز آموزش )جاد ظرفيتهاي مورد نياز حمايت شود؛ زاي تعاوني و

 ، نيروي انساني،يادگـيري فرآيند ياددهياي مديريت اجرائي، ه و غيررسمي بر اساس شاخص
پنجم  ةسال پنج ة(برنام» بندي شوند منابع و شاخص پشتيباني فراگيران رتبه ةتحقـيق و توسع

 ).21، ماده1389توسعه، 
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 گرا درسي حرفه ةبرنام روي شهاي پي چالش
يكي از اجزاء مهم نظام آموزش و پرورش كشورها،  عنوان به اي نظام آموزش فني حرفه

 رغم بهو نيمه ماهر در سطح پيش از دانشگاه است.  متصدي اصلي تربيت نيروي انساني ماهر
اي در پيشرفت اقتصادي و تحقق اهداف اجتماعي و  هاي فني حرفه اي آموزشسز هبنقش 

آموختگان در بازار كار، فقدان ارتباط الزم بين  فردي، مسائلي نظير، عدم توفيق دانش
و پيامد آن فقدان ارتباط بين  يكسو اي و مناطق جغرافيايي در كشور از هاي فني حرفه رشته

آموختگان از سويي ديگر، نرخ ناچيز انتقال از مدرسه به كار،  تحصيلي دانش ةشغل و رشت
آموزان با  د، تزريق دانشاكارآمدنهاي سطوح مقدماتي كه در عمل ن آموختگان با مهارت دانش

ه در دروس عملي و يژبواي، نرخ باالي افت تحصيلي  هاي فني حرفه كيفيت پايين به هنرستان
ريزي درسي، تدوين محتوا، اجرا و  مهارتي، عدم مشاركت و يا مشاركت ناچيز صنايع در برنامه

هاي آموزشي  روش ةهاي درسي متمركز، غلب اي، برنامه هاي فني حرفه ارزشيابي رشته
هاي مداد كاغذي ارزشيابي بر ارزشيابي مبتني  روش ةهاي حل مسئله، غلب سخنراني بر روش

 ةهي به مقولتوج مهاي ارزشيابي فرايندي، ك هاي ارزشيابي پاياني بر روش روش ةبر عمل، غلب
هاي فني  نام در هنرستان مندي به ثبت كارآفريني و زايش توليدات نوآورانه، و نرخ پايين عالقه

ه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، بويژاي، در برخي از كشورها،  حرفه
 ورت بسيار جدي مطرح ساخته است. ص هن نظام را باي  بازانديشي و اصالح درضرورت 

ترين مانع در راه گسترش آموزش فني در برخي از كشورهاي در حال رشد،  شايد بنيادي
گونه كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز چنين است، وجود نگرش منفي بسياري  همان

درسي با  ةن نوع برناماي  از جمله مشكالت و تنگناهايي كهن آموزش است. اي  هاز افراد نسبت ب
در مقايسه با  به آنآن مواجه است، طرز تلقي و نگرش نارواي متخصصان و عموم افراد جامعه 

هاي درسي عمومي و همگاني است. در بسياري از كشورها وضعي موجود است كه در  برنامه
التحصيل  برند يا حتي فارغ ن را به پايان ميدبيرستا ةاثر آن درصد بزرگي از كساني كه دور

هاي اداري كافي براي آنان وجود ندارد، بيكار  ن دليل كه شغلاي هها هستند، صرفاً ب دانشگاه
ها را يك شبه دگرگون كرد، اما با آموزش فني،  توان نگرش مانند. روشن است كه نمي مي

م نسبت به امكاناتي كه آموزش فني و سازي مرد ان عنصر مكمل نظام آموزشي و با آگاهعنو هب
ها خيلي سريع انجام خواهد گرفت. گذر از  دهد، تغيير نگرش حرفه اي در اختيار افراد قرار مي

مدارس داراي ة هاي آموزش ويژ ار بايد طراحي شود. اگر چه بسياري از برنامهك همدرسه ب
آموزان را  ها دانش ن برنامهاي  زن، تعداد كمي ااي  اي هستند، با وجود هاي آموزش حرفه مؤلفه
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، 1اند (ومان، مون، اورسون، وود و باركس هاي اشتغال معنادار هدايت كرده براي فرصت
درسي هنرهاي آزاد، پيدا  ةيكي از مشكالت برنام«نويسد:  بري مي وست چنانكه هم). 1384

ومي است. تعادل ميان تقاضاهاي تخصصي و آموزش و پرورش عم آوردن  وجود هبكردن و 
طور ويژه تعادلي ميان  ههاي گوناگوني توجه داشته باشد و ب چنين تعادلي بايد به ويژگي

نابرابري كساني كه شايستگي دانشگاهي دارند و (افراد جوان با ضريب هوشي متوسط) 
توانند براي كارورزي و  هاي سنتي مناسب نباشند، اما مي كساني كه ممكن است براي دانشگاه

). 186: 1988بري،  (وست» ها مناسب و مفيد باشند ناي اورزي، پرستاري، و مشابهآموزش كش
آموزي در  طرح مهارت ةهايي در عمل: زمين ايدئولوژي«در پژوهشي با عنوان  2پارسونز
آموزي جوانان،  درسي، مهارت ةكند كه چگونه از طريق برنام ، مطرح مي»جوانان

ها  دئولوژياي  ناي  ه چگونهنكيا  گذارد و موزان تأثير ميآ هاي رسمي و صوري دانش دئولوژياي در
دهند. پارسونز معتقد است كارآموزان، به  هاي مربي و كارآموز را تحت تأثير قرار مي فلسفه

آموزند كه چگونه معاني فرهنگي و  گيرند، بلكه صرفاً مي لحاظ فني دانش چنداني ياد نمي
). 1990آورند (پارسونز،  دست هبزار كار علمي خاص گروهي از كارگران را براي با

نگرد. درحالي  ان يك هدف ميعنو هگرايي به تعليم و تربيت ب معتقد است حرفه 3هادكينسون
خودش اهميت قائل است. مطالعه  خاطر بهكه فرايند تعليم و تربيت علمي به يادگيري 

گرايان  دهد كه حرفه نشان مي» گرايي جديد تربيت آزاد و حرفه«هادكينسون در رابطه با 
كند  آموزي تالش مي اند كه هر دانش هاي علمي مورد انتقاد قرار گرفته جديد از سوي آكادمي

ن منظر اي  شود. از فعاليتي خاص انجام دهد و در نتيجه نگرش و گستره ديد او محدود مي
يك و تعليم و (يعني تعليم و تربيت آكادم ن دواي  گيرد. درحالي كه تقابلي ميان آنان شكل مي

 ها، داراي نقاط اشتراك بسياري نيز هستند. چرا گرا) ضمن برخورداري از تفاوت تربيت حرفه
هاي بسته و  اند، نه برنامه هاي درسي وسيع و متعادل ها به دنبال برنامه ن برنامهاي  كه هر دو
توانند و  ييا نظر نيستند و م به عملهاي درسي لزوماً اختصاص  و برنامهر ناي محدود. از

هاي آموزشي  ). غالب نظام1991تفكر و عمل باشند (هادكينسون،  دوي هرباب  بايست در مي
 ةاند و آگاهانه بودج وان يك اولويت ملي قرار دادهعن هانتقال از مدرسه به كار را ب  كشورها،

ختصاص كنند، ا هاي گذار را تهيه مي هايي كه الگوهاي برنامه تحت اختيار خود را به مؤسسه
 ). 1384، به نقل از ميالني، 1984، 4(ويل» دهند مي

                                                                                                                
1. Veman, Moon, Everson, Wood, Barx 
2. Parsons 
3. Hadkinson 
4. Will 
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 گرايي نقد حرفه
گرايي در آموزش عالي و حمايت از تعليم و تربيت عمومي،  )، در نقد حرفه1990بك ( اسكيل

ماند، يكي تربيت اجتماعي  ور ميبه دگرايي  مهمي كه از چشم حرفه ةكند كه دو جنب بيان مي
ا نيز از جمله وظايف خاص دانشگاه ه نيا  ر وي،نظ بهي است. و ديگري مسئوليت شهروند

گرايي را تنها وظيفة آموزش عالي دانست. جريان ديگر در نقد  توان تخصص است و نمي
گرايي از سوي پيروان سنت هرمنوتيك مطرح شده است. هابرماس از جمله شناخته  حرفه
شود عمل  آدمي تفاوت قائل ميعمل  ةدو گونن سنت است كه ميان اي  ترين ناقدان شده

ها برقرار  ميان انساني كه مبتني بر فهم متقابل است و ابزاري يا عقالني و عمل ارتباط
ن اي  )، بر اساس1989( 1گرايي تنها معطوف به نوع نخست است. إگر شود كه حرفه مي

 آن را ةپردازد و علت عمد ديدگاه، به تحليل و بررسي علل كاهش اقبال عمومي به علم مي
راد (همچون عاليق كيهان هاي درسي از فضاي مدارس و سركوب عاليق متنوع اف غفلت برنامه
 ).255: 1388(باقري، » داند اي مي دادن عاليق فني و حرفه و در كانون قرارشناختي) 

هاي  درسي آرمان ةبرنام دو شاخه شدنمنتقدان اصرار دارند كه فضاهاي آموزشي جداگانه و «
 كردن جداكند. از طرف ديگر،  شي را در برابري آموزش و پرورش تضعيف مينظام آموز

اند، نه كارآموزي.  تواند صحيح باشد. شهروندان نيازمند به يادگيري اي هم نمي فضاهاي حرفه
وري  بودند كه بهره همچون جان ديوئي و جين آدامز معتقد 2طلباني وان مثال، اصالحعن به

گراي واجد صفات  درسي حرفه ةها از برنام زده است. آن صنعتي به روح انساني آسيب
از  ).2010(كرايدل، » ، براي مبارزه با استبداد مكانيزاسيون صنعتي پشتيباني كردند3انساني

دئولوژي است اي  ناي  بازار كه حاصل سوي بهگيري آن  آموزش و جهت شدن الييسويي ديگر كا
)، موجب 2008، 4تماعي آن تقدم دارد (آتوهنكه درآمدهاي اختصاصي آموزش بر كارايي اج

و كااليي شده درسي  ةكااليي خصوصي نگريسته شود و برنام ةبه مثابشود تا به آموزش  مي
محدود  ةعدالتي و عرض هاي تحصيل، موجب نابرابري و بي بال آن افزايش هزينهدن به

 محدود شدنجامعه،  تر طبقات پايين تر شدن محرومگرايانه و در نتيجه  هاي حرفه آموزش
 آموزش همگاني شود.

 

                                                                                                                
1 .Ager 
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 گيري  بحث و نتيجه
گرا،  درسي حرفه ةهاي نو پيرامون برنام هاي جديد و انديشه با توجه به ظهور ديدگاه

لزوم  ،گرايي سنتي مطرح است گراي جديد كه در برابر حرفه صوص تعليم و تربيت حرفهخ هب
هاي درسي در مقاطع مختلف  رنامهسازماندهي و طراحي ب ةتوجه بيش از پيش بر نحو

يابد. آموزش مفاهيم و اصول علمي  دبيرستان اهميت و ضرورت مي ةژه در دوروي هتحصيلي و ب
هاي شغلي و كارآموزي جهت ورود  يف با مهارترد همم و گا مرت كاربردي و هصو هو نظري ب

 ةنهادهاي اجتماعي در حوز ها و به بازار كار و تأمين نيروي انساني كارآمد و مؤثر براي سازمان
درسي نيز خواهد  ةاقتصاد براي فراگيران و نيز جامعه مفيد بوده و باعث باروري محتواي برنام

آموزي  اي مترادف با مهارت شد. در كشور ما هنوز هم نگرش عمومي نسبت به آموزش حرفه
طور مداوم  هبورت يك نظام و مجموعه و ص بهاي بايد  آموزش فني و حرفه كه الياست در ح

گرايي وارد شده بايد  گيرد. البته در انتقاداتي كه بر حرفه باشد و كل سيستم آموزشي را در بر
ا تربيت اجتماعي و مسئوليت شهروندي مورد غفلت نجاي  ن نكته نيز توجه داشت كه دراي هب

يك تز  ،»گرايي نرم تخصص«شود. تز  شوند و عاليق متنوع فراگيران نيز سركوب مي واقع مي
هاي نظام آموزش در  بي، و در نتيجه تلفيقي و يكپارچه براي هدايت سياستقط يرميانه، غ

گرايانه صرف براي  گرايانه يا حرفه دوم متوسطه از فوايد مندرج در دو ديدگاه قطبي علم ةدور
ال هرح ه). ب42: 1390ها مبراست (مهرمحمدي،  هاي درسي برخوردار و از ضررهاي آن برنامه

تربيت كشورها  به رشته و رويكردي نوين در سرتاسر سيستم تعليم وبمثاگرايي  فهحر
بايست مشكالت و موانع و معايب آن متناسب با فرهنگ و نيازها و  گسترانيده شده است و مي

 تقاضاي اجتماعي هر كشور شناسايي و برطرف شود. 

 نابعم
. صنعتي (آلمان و انگليس) ةفتآموزش و پرورش در كشورهاي پيشر). 1383آقازاده، ا. (

 تهران: نشر روان.
، 4، سال فصلنامه حوزه و دانشگاهاي در بستر ديدگاه اسالم،  ). تربيت حرفه1377باقري، خ. (

 .46-61)، صص 15و 14(
 ، جلد دوم، تهران: مدرسه.نگاهي دوباره به تربيت اسالمي .)1388باقري، خ. (

 ريزي درسي براي تأملي بر الگوي مناسب برنامه. )1382بينقي، ت. و سعيدي رضواني، م. (
اولين همايش ملي اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، جهاد دانشگاهي جاد اشتغال. اي 

 .82 تيرماه 30و  29دانشگاه تريت مدرس. 
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درسي آموزش حرفه و  ةراهنماي برنام). 1388ريزي و تأليف كتب درسي ( دفتر برنامه
 ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش. ان پژوهش و برنامهسازمراهنمايي،  ةفن دور

عبدالحسين نفيسي، تهران: مدرسه. (تاريخ انتشار اثر  ةترجم آموزش فني، .)1370علي، م. (
 )1985به زبان اصلي، 

هاي تربيت  بررسي اصول و روش). 1389خواه، س. ( فرمهيني فراهاني، م؛ رهنما، ا؛ و رضوان
رفتار،  دانشور وهشيپژ -لميع دوماهنامهاطهار(ع)،   ةيدگاه ائماي با تأكيد بر د حرفه

 .270-251، صص 42 ةشمار ،89، شهريور 17شاهد، سال  دانشگاه تربيت و اجتماع
تهران:  تحقيقات)، ةاي (چكيد آموزش فني و حرفه .)1380قاسمي پويا، ا. و همكاران. (

 تعليم و تربيت. ةپژوهشكد
)، 1390 -1394( راناي  جمهوري اسالمي ةم توسعپنج ةسال پنج ةقانون برنام
 .21 ةماد (علم و فناوري)، ، فصل دوم30/10/1389مصوب

، نشر دوران، چاپ ششم، شناسي آموزش و پرورش، تهران جامعه). 1386فومني، م.ل. (گلشني
 ويرايش سوم.

كشور  هاي درسي هفت اي در حال گذار (پژوهشي در برنامه آموزش حرفه .)1991لوز، گ. (
 ةتربيتي يونسكو، ترجم-آموزشي ةمطالعات موردي مؤسسآموزي مداوم)،  براي حرفه

 بيگي، به سفارش مركز تحقيقات آموزشي، تهران: مدرسه. علي اعظم محمد
گرايي جديد و مبناي معرفت شناختي آن،  حرفه). 1382مرجاني، ب و زيباكالم، ف. (

 .2، سال 5 ةنوآوري آموزشي، شمار ةمنا صلف
هاي كار و تربيت با تأكيد بر مباني معرفت شناختي و تأثير آن  نظريه .)1384مرجاني، ب. (

 .75-88پژوهشي دانشور رفتار. اسفندماه، صص -علمي ةدوماهنام اي، بر آموزش حرفه
درسي دبيرستان: گرايش عمومي، تخصصي  ةبرنام ةنظرورزي دربار). 1390مهرمحمدي، م. (

 1مباني تعليم و تربيت،  ةنام پژوهش ،»گرايي نرم تخصص« چهارچوبدر  همگرايي يا
)1 ،(48-25. 

اي براي جوانان مبتال به فلج مغزي و چند  آموزش حرفه). 1384ومان، پ. و ديگران. (
 باعزت، تهران، سمت. ةترابي ميالني و فرشت ةفريد ترجمة  معلوليتي،
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 و ها ارزش اساس بر يعموم تيترب يها مؤلفه و عناصر نييتب
 آموزش در مفقوده ةحلق عنوان به راناي  ةجامع فرهنگ

 محور يستگيشا
 1مرادي شاه مرتضي

 2سراجي فرهاد دكتر
  چكيده
 هاي آموزش كنار در صنعتي و يافته توسعه جوامع در ها يستگيشا يا و ها مهارت آموزش
 به توجه با دارند. صنعتي و اقتصادي اجتماعي، ةتوسع و شدر در بسزايي نقش نظري

 نظري دانش يا و ها مهارت آموزش تكنولوژيكي، و صنعتي علمي، سريع هاي پيشرفت
 از اي مجموعه به را فراگيران بايد ما و نبوده گسترده تحوالت و تغيير پاسخگوي تنهايي به

 پذيري مسئوليت و تعهد انتقادي، تفكر خالق، تفكر ،مسئله حل قبيل: از عمومي يها مهارت
 در را خود تخصص محور، دانش خالق ارانزكارگ عنوان به دانش عصر در تا كنيم مجهز و...
 بگيرند. كار به وريبهره و ياي كار حداكثر با خود جامعه بيني پيش غيرقابل و ريمتغ طيشرا

 ناي  اما شده ارائه اگونگون متخصصان توسط تربيت و تعليم ادبيات در عمومي يها مهارت
 از نوشته ناي در است. شده بيان ديگر جوامع فرهنگ به توجه با و بوده كلي بسيار ها مهارت
 استفاده مسائل تحليل براي مفهومي تفسير روش به و يليتحل و توصيفي تحقيق يها روش
 مورد راناي  ةجامع فرهنگ و ها ارزش به توجه با عمومي هاي آموزش تا شود مي تالش و شده

 واحدهاي و دروس با تلفيق جهت يمعمو تربيت مطلوب يها مؤلفه و گيرد قرار بررسي
 اي لفهمؤ عنوان به فراگيران هنري تربيت به توجه گردد. ارائه نظر مورد هاي رشته تخصصي

 به مربوط مسائل به توجه و انگليسي زبان آموزش در بازنگري فريني،آكار  در گذار ثيرأت
 دارد. مثبت ثيرأت محور شايستگي آموزش كيفيت بر كه است مهمي عوامل از ركا اخالق

 را فراگيران يراهبر خود و كارآفريني اشتغال، مشكالت از بخشي حل توليد، در خالقيت
 برشمرد. تخصصي هاي آموزش با ها مهارت ناي  تلفيق مثبت نتايج جمله از توان يم
 

 فناوري. ران،اي  فرهنگ و ها ارزش محور، يستگيشا آموزش عمومي، تربيت :كليدي واژگان

                                                                                                                
  :m.shahmoradi66@gmail.comEmail                                 ،ي درسيزير برنامه. دانشجوي مقطع دكتري رشته 1
 .. دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا همدان2
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 مقدمه
 گرفتن قرار و است جوامع يافتگي توسعه در راهبردي و مهم هاي مؤلفه از پرورش و آموزش

 معموالً است. دليل اين به اساسي، اولويت ةمنزل به كشورها ةتوسع هاي برنامه در مقوله ناي 
 از كه هستند ييها آن برخوردارند، موزشيآ ةپيشرفت بسيار يها نظام از كه كشورهايي

 سازمان آمار پايه بر .برخوردارند نيز زندگي عالي استانداردهاي و موفق اقتصادي يها نظام
 سهم ميالدي 2001 سال در سازمان ناي  عضو كشورهاي ،1اقتصادي يها يهمكار ةتوسع

 ناي  درصد 8/4 كه اند دهدا افزايش درصد 2/6 به داخلي ناخالص توليد از را پرورش و آموزش
 ).1391 عزيزي، از نقل به ،2005 ،2اوبن و فونسو(آ تاس شده تأمين دولتي منابع از سهم

 بيش پرورش و آموزش به نسبت را نگرش دادن تغيير امروز، جهان پرشتاب و سريع تحوالت
 يازمندن مولد و پذير انعطاف انساني نيروي به جهاني اقتصاد است. بخشيده ضرورت پيش از

 كردن فراهم رو، ناي  از كند. سازگار تغيير حال در ةپيوست محيط با را خود بتواند تا است
 توان يم طريق آن از كه است راهي تنها افراد زندگي طول در كارآموزي و يادگيري امكان
 كرد مجهز حاضر عصر پوياي جهان در زندگي براي الزم يها مهارت و دانش به را مردم

 ).1391 محمودي، و نويدي(
 كه گفت بتوان شايد و دارد وجود متفاوتي رويكردهاي درسي ةبرنام كيفيت با ارتباط در

 تخصصي گرايش و عمومي گرايش ميان تقابل بتوان را بحث مورد ةمناقش صورت نيتر يكل
 با بهتر ارتباط براي آموزشي يها نظام ).1390 مهرمحمدي،( تدانس درسي يها برنامه در

 دو همواره بين  اين در و اند بوده آموزش نوع بهترين جستجوي در همواره اشتغال و صنعت
 يا عمومي گرايش و گرايي حرفه يا گرايي تخصص دارد. وجود عمده گيري جهت و رويكرد

 خود خاص استدالالت و طرفداران رويكردها اين از كدام هر كه عمومي، يها مهارت به توجه
   دارند. خود مخاطبان ةعتوس و اشتغال راستاي در را

 است يادگيري تجربيات از اي دامنه بر مشتمل گرايي حرفه است معتقد )2004( 3گرين
 روي يادگيري يها تيموقع و ها بافت از متنوع اي مجموعه در و ارتباطند در كار دنياي با كه
 يها رتمها ةتوسع هدف با كه هستند يادگيري نوع آن بر مشتمل ها آموزش ناي  .دهند يم

 دنياي به مجدد ورود يا ورود براي فرد كردن  آماده و خاص مشاغل دادن انجام براي نياز مورد
 طراحي كار بازار به مستقيم ورود هدف با گرايي حرفه موارد اكثر در اند. شده طراحي كار
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3. Green 
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 يها مهارت آموزش بر اصلي كيدأت رويكرد اين در ).1391 محبت، و موحد صفائي( دشو يم
 يها زمينه در متخصصان تربيت آموزش، اين از هدف .شود يم كيدأت مخاطبان براي خاص

 متخصص. كش نقشه يا متخصص مهندس متخصص، جوشكار تربيت مانند است. مختلف
 ،دانش بر يمبتن و شده يجهان اقتصاد به رويكرد رييتغ و نوين يها يآور فن توسعه با
 مهم يها يژگيو از يكي هك آمده دوجو به مهم ينا درباره اي گسترده عمومي پذيرش و توافق

 اين مهم راتثا از .دهد يم رخ آن در كه است يمستمر تارييتغ حاضر عصر در كار محيط
 ديجد اقتصاد در اشتغال حفظ يبرا عاملي عنوان به العمر مادام يريادگي نشد  شناخته تحول

 و ينوآور ،يريادگي عنوان به عملكرد زا يابعاد نيچن كه است نيا بر اعتقاد .باشد يم
 آموزش نديفرآ در يعموم يها مهارت بر شتريب ديكأت دادن قرار با توان يم را يگذار هيسرما

 ).2003 همكاران، و كاليتون( ددا شيافزا
 بر تأكيد با اي حرفه آمادگي و شغل تصاحب براي اي حرفه و فني يها آموزش كلي طور به

 تحوالت به توجه با و حاضر عصر در .اند شده تدوين هپاي استخدامي و فني يها مهارت
 را ياي حرفه و فني يها آموخته دانش كارفرمايان، اجتماعي، و شغلي متغير شرايط و روزافزون

 نيز عمومي يها مهارت يا فني غير يها مهارت تخصصي، يها مهارت بر عالوه كه دارند نياز
 نوشتن و خواندن در صالحيت يادگيري، روش نستندا از: عبارتند ها مهارت ناي  باشند. داشته

 و خالق تفكر راه از پذيري سازش كالمي، ارتباطي يها مهارت مؤثر، دادن  گوش و محاسبه و
 و تيمي كار قابليت فردي، بين يها مهارت و قوي خودباوري با فردي مديريت و مسئله حل

 و بود دستي يها مهارت رب تأكيد صنعت در گذشته در كه حالي در تأثيرگذار. رهبري
 از نقل به ،2005 همكاران، و 1(موپينگا شد مي كنترل و اداره انسان ةوسيل به كارخانه سيستم
 گرايي حرفه به مربوط مطالعات وتلويحات مفاهيم به توجه با ).1391 همكاران، و آراي كشتي
 انجامد مي اي حرفه و فني هاي  آموزش غناي به پايه يها مهارت پرورش رسد مي نظر به جديد،

 حاضر عصر در كه است داده نشان تجربي شواهد واقع، در .كند مي تسهيل را پذيري اشتغال و
 يها توصيه در دليل، همين به .دهد مي كاهش را پذيري اشتغال پايه، يها مهارت از غفلت

 اي حرفه و فني آموزش ةپاي يها مهارت اهميت بر يونيوك و يونسكو مانند جهاني هاي سازمان
 ).1391 كهريز، محمودي و نويدي از نقل به ،2004 ،2بوديلي و استاز( شود مي كيدأت
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 عمومي يها مهارت
 كلي طور به و يا حرفه و يفن پرورش و آموزش در يعموم يها مهارت تيوضع حاضر حال در
 در را فراواني يها چالش و بحث و بوده فراواني يقاتيتحق ةعالق مورد موضوع آموزش در

 ،يديكل يها مهارت مثل يمختلف نيعناو است. زده دامن استراليا جمله از كشورها از بسياري
 اين براي استخدام، يها مهارت و الزم يها مهارت ،يضرور يها مهارت ،يا هسته يها مهارت
 يا گسترده طور هب هك است موضوعي يعموم يها مهارت است. شده گرفته نظر در مفهوم
 همكاران و 1كاليتون( است نشده شناخته يخوب به آن يها لفهؤم اما گرفته قرار بحث مورد

2003( 
 و افزارانه نرم اقتصاد به 2فورديسم ساختارمند و صنعتي اقتصاد از گذر در مختلف جوامع

 آموزشي نظام شرايطي چنين در ؛شوند يم مواجه جدي يها چالش با 3پسافورديسم دانشي
 جديد وضعيت با جوامع دوباره گزيني ميانه و هماهنگي ي،زسا همسان در تواند يم جوامع
 حساس و اساسي بسيار وظيفه مهم، مقوالت از يكي گذرهر ناي  در .نمايد فااي  را مهمي نقش
 از بتوانند آموخته دانش نيروهاي آن در كه است شرايطي كردن فراهم در آموزشي نظام

 مشاغل و صنعت دنياي شرايط و نيازها با تناسبم و كليدي يها تيقابل و ها ييتوانا ،ها مهارت
 يك به جهاني، و محلي كار بازار نيازهاي به گويي پاسخ و تغييرات سريع نرخ د.شون برخوردار

 نه ها مهارت ناي  كه شود يم ناميده پايه يا عمومي يها مهارت كه دارد نياز ييها مهارت سري
 روزمره زندگي در موفقيت براي بلكه ندهيآدر شغلي و كاري زندگي در فرد موفقيت براي تنها

 بخشد تحقق را مهم هدف ناي تواند يم كه مهمي فاكتورهاي از يكي .باشد يم ضروري امري
 نقشي آموزشي نظام در رهيافت نيتر يهيبد عنوان به درسي برنامه .باشد يم درسي برنامه

 صالحي( دباش داشته تواند يم آموزان دانش در زا اشتغال عمومي يها مهارت جاداي در اساسي
 ).1392 چهارباشلو، و عمران
 كاركنان از نيمي ندهيآ  سال بيست در كه كرد بيني پيش 4 دراكر ،1998 سال در
 با تيم يك حكم در متخصصان .داد خواهند تشكيل مديران را كار و كسب بزرگ هاي بنگاه

 خواهند برعهده را كار ترينبيش و آمد خواهند گردهم 5متقاطع كاركردي و افقي ساختاري
 خواهد تغيير دانش كارگران به دفتري كاركنان و يدي كارگران از اشتغال الگوي و گرفت
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 آموزش نظام با اي حرفه و فني آموزش است الزم جهاني چنين در 1999). مژومدار،( يافت
 قراربر محكم و نزديك پيوندي بزرگساالن آموزش و عالي آموزش متوسطه، آموزش عمومي،

 توسعه لزوم بر ،اي حرفه و فني هاي آموزش اهميت دادن نشان بر عالوه ديدگاهي چنين .كند
 كه يعموم يها مهارت )1391 كهريز، محمودي و (نويدي دارد تأكيد پايه هاي شايستگي

 يضرور يها مهارت از دسته آن به است شده شناخته نيز اشتغال توانايي يها مهارت عنوان به
 يها تيفعال و ياجتماع يزندگ ت،يرضا ،يفرد ةتوسع اشتغال، ةزمين در تموفقي يبرا

 ).2004 ،1گيب( دشو يم گفته ،يشهروند

 عمومي يها مهارت يها لفهؤم
 پايدار پذيري اشتغال براي جديد عمومي يها مهارت از اي مجموعه مستلزم كار نوظهور دنياي
 از اي مجموعه نيازمند خاص شغل يك بر ناظر فني هاي شايستگي كسب همچنين، است.

 در دانش كارگر  هر ماهرانه عملكرد براي ها مهارت ناي  كسب  است عمومي يها مهارت
 گروه يك از است ممكن ها مهارت ناي  سطح و وسعت البته، .دارد ضرورت مشاغل از اي خوشه
 تشكيل را فني يها مهارت زيربناي ها مهارت ناي  .باشد متغير ديگر گروهي به اي حرفه

 در مشاغل خاص يها مهارت با ديگر بار و شوند مي افزوده شخصي هاي ويژگي بر دهند؛ مي
 و جديد گرايي حرفه )منبع همان( سازند بهينه را افراد وري بهره توانند مي و آميزند مي هم

 آن اساس بر كه كرده مطرح اي حرفه تربيت در جديد رويكردي آن بر ناظر هاي ديدگاه
 سازگاري براي جوانان عموم سازي آماده رويكرد به خاص شغلي براي فراگيران يساز آماده
 براي افراد تربيت سبب همين به است. يافته تغيير محور دانش مشاغل و كار دنياي با مؤثر

 را اجتماعي و اقتصادي تغيير حال در و متنوع نيازهاي به پاسخگويي توانايي معين اي حرفه
  نتيجه در و فناوري تغييرات با آنها انطباق افراد، انتخاب هاي توانايي نكرد محدود با و نداشت

 ).1391 كهريز، محمودي و نويدي( داد مي قرار خطر معرض در را آنها شغلي ندةيآ
 اشتغال و آموزش ساختارهاي تنيدگي هم در اقتصادي نظام هر مهم يها ويژگي از يكي

 و اقتصادي يها ريزي برنامه در همواره وزشآم و كار ارگانيك ارتباط عبارتي به است،
 توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر واقع، در است. بوده نظر در يكديگر با زمان هم اجتماعي
 و تغيير است. فراگير با متناسب اشتغال جاداي  آن نوع ترين عالي كه باشد داشته اقتصادي
 يها رقابت افزايش اقتصاد، وندر در شدن جهاني ةپديد بروز خصوص به و داده رخ تحوالت

 به نياز اهميت كار بازار در جغرافيايي يها پراكندگي و توسعه از ناشي تحوالت و المللي بين
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 اي حرفه و فني يها آموزش كشورها اكثر در .بخشد مي افزايش را آموزش سيستم استراتژي
 نوع بر بنا آن التحصيالن فارغ كه ييها دانشكده يا و متوسطه آموزش سيستم از بخشي

 و )1390 ،مند سعادت و عبدالهي( شود مي محسوب يابند، مي راه دانشگاه به جامعه تقاضاي
 طور به و اي حرفه و فني يها دوره درسي يها برنامه كيفيت به مستمر توجه ضرورت امر، اين
 كند. مي بيان را اشتغال با مرتبط يها آموزش كلي

 يها خواسته تبيين خصوص در شده انجام تحقيقات از تعدادي نتايج 1(1988) كامينگ
 و كرد؛ تحليل و بندي جمع را ندهشاناي  كارگران از استراليا يها كارخانه مديران و كارفرمايان

 مانند مواردي به آنان نياز مورد و كليدي يها مهارت و ها دانش صفات، ها، نگرش خصوص در
 انعطاف پذيري، مسئوليت جمعي، كار ةحيرو بودن  دارا كار، به مندي عالقه كوشي، سخت

 و گفتگو توانايي و وظايف انجام در دقت و نظم امور، در نمودن همكاري و مشاركت پذيري،
 يها مهارت ترين مهم از اي نمايه ،(1995) 2الگين مك .است كرده اشاره مسائل حل

 :است داده قرار دسته سه در ار ها مهارت ناي  او .است كرده ارائه را كانادا كار بازار زاي اشتغال
 و انديشيدن كردن، برقرار ارتباط يها مهارت دسته، ناي  در تحصيلي: يها مهارت

 .گيرد مي قرار يادگيري
 مثبت، رفتار و نگرش شامل ها مهارت از دسته ناي  شخصي: مديريت يها مهارت

 .است سازگاري و انطباق قابليت و پذيري  مسئوليت
 و عمران صالحي( باشد مي ديگران با كار توانايي شامل كه ي:گروه كار يها مهارت
 ).1392 چهارباشلو،

 شامل را كليدي يها شايستگي )،1992(3استراليا پرورش و آموزش شوراي ماير ةكميت
 هاي فعاليت اطالعات؛ و نظرات تبادل اطالعات؛ سازماندهي و تحليل آوري، جمع ي:ها مهارت
 حل ي،اضير يها كيتكن و ها دهيا از استفاده كارگروهي؛ هارتم سازماندهي، و ريزي برنامه

 مختلف كشورهاي در پايه يها مهارت ).2004 گيب،( داند مي تكنولوژي از استفاده و لهأمس
 در اي هسته يها مهارت ، استراليا در كليدي هاي شايستگي چون مختلفي عناوين با

 شده مطرح نيوزلند در اساسي يها مهارت و متحده اياالت در كار محل فن و فوت انگلستان،
 فردي، درون روابط ريزي، برنامه ارتباطي، اطالعاتي، يها مهارت شامل كلي طور به و

 ،1999 (موي شود مي اطالعات فناوري مهارت و لهأمس حل رياضي، و محاسباتي يها مهارت
 ).1391 كهريز، محمودي و نويدي از نقل به

                                                                                                                
2. Cumming, J 
3. McLaughin 
1. Australian Education Council, Mayer Committee  
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 و شده انجام مطالعات اساس بر را عمومي يها مهارت خالصه طور به )1391( عزيزي
 بندي دسته و تبيين خالصه طور به زير موارد در كشور، ةمتوسط آموزش در آنها بررسي براي
 است: كرده

 دادن گوش مهارت موضوعات، دادن شرح و فهميدن مهارت شامل: ارتباطي يها مهارت
 متناسب نوشتن مهارت كتبي، مواد تحليل و خواندن مهارت بهتر، يادگيري و فهم براي فعال

 .تحصيالت سطح با
 هاي موقعيت ةمقايس و ارزشيابي توانايي منطقي، تفكر توانايي :شامل تفكر يها مهارت

 حل روش كارگيري به توانايي مؤثر، و بجا تصميمات اتخاذ در مهارت و توانايي گوناگون،
 يها زمينه و منابع از نياز مورد طالعاتا و دانش كسب توانايي مسائل، با برخورد در مسئله

  .باشد مي گوناگون
 درستي به باور نفس، به اعتماد حس از برخورداري :شامل مثبت هاي نگرش و رفتارها

 رشد به نسبت مثبت نگرشي داشتن اخالقي، مباني با رفتارها كردن همسو و داري امانت و
  اجتماعي. و فردي بهداشت و شخصي

 و ريزي برنامه توانايي شخصي، مسائل براي اهداف تعيين توانايي  :ملشا پذيري مسؤليت
 داليل ةارائ و پاسخگويي توانايي اهداف، به دستيابي براي موجود امكانات صحيح كنترل
 .شده انجام اقدامات برابر در منطقي

 در احتمالي تغييرات به نسبت مثبت نگرش داشتن: شامل پذيري انعطاف و سازگاري
 افراد، فردي هاي ويژگي و شخصي تمايالت به احترام و شناخت اجتماعي، رايطش و كار

 توانايي كار، دادن انجام بهتر براي جديد هاي روش و نظرات ةارائ و تشخيص توانايي
 .جديد هاي فناوري و اطالعات هاي سيستم از مؤثر گيري بهره

 در مشاركت و زمانيسا يا گروهي اهداف درك توانايي :شامل گروهي كار يها مهارت
 آنها، نتايج از حمايت و ديگران با گيري تصميم و ريزي برنامه توانايي آنها، به بخشيدن تحقق

 عقايد و تجارب به احترام توانايي گروهي، فعاليت دادن انجام و گروهي فرهنگ درك توانايي
 ).1391 (عزيزي، گروه در تجربيات و افكار تبادل توانايي گروه، در ديگران

 ايران ةجامع هاي ارزش و فرهنگ به توجه با عمومي يها مهارت
 كه است ناي  شغل و كار آموزش در آموزشي و درسي ريزان برنامه براي دشوار مسائل از يكي

 يها برنامه و تحصيل قالب در و دهند تشخيص را كار به مربوط يها مهارت ةگستر چگونه
 ةوظيف آورند. فراهم اشتغال براي مناسب يها زمينه ترتيب بدين تا كنند موازنه آموزشي
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 براي كه مسيري در آنها توصيف و كار براي نياز مورد خصوصيات و ها مهارت ناي  تحليل
 ارزيابي و ارائه براي راهنمايي و پشتيباني كردن فراهم و باشند دار معني ها حرفه و آموزش

 قرار توجه مورد اشتغال و وزشآم يها بخش ةهم در اخيراً كه است اهميتي با موضوع آن،
 نيست. آساني كار توصيف، براي آن هاي ويژگي و ها مهارت شناسايي ن،اي  وجود با اند. گرفته

 مختلف كشورهاي نظران صاحب و محققان توسط پايه و عمومي يها مهارت ديگر، عبارت به
 چهارباشلو، و عمران صالحي( است شده بندي طبقه و بيان تعريف، مختلفي اشكال به دنيا

1392.( 
 پرورش ضرورت بر اي حرفه و فني آموزش ةزمين در جاري مباحث و جديد رويكردهاي

 نظام اساسي مشكالت از يكي رسد مي نظر به و اند كرده تأكيد پايه و عمومي يها مهارت
 توفيق و گردد برمي كار دنياي با عمومي پرورش و آموزش تعامل شيوة به راناي  آموزشي

 و پايه هاي آموزش كيفيت و استحكام گرو در اي حرفه و فني آموزش يها برنامه در يافتن
 و نيست بخش رضايت چندان آموزش نوع دو ناي  تعامل حاصل ن،اي  وجود با است. عمومي
 ضعف، همين اثر بر و دارند اساسي ضعف اصلي يها مهارت زمينه در عموماً آموزان، دانش
 بر واقعي هاي موقعيت در كنند، مي دريافت را اي حرفه و فني هاي آموزش كه گروهي حتي

 و دهند نمي نشان معناداري برتري اند، نگذرانده را اي حرفه و فني آموزش يها دوره كه كساني
 و فني آموزش مراكز و كار بازار ميان منطقي ارتباط عدم نيز و آموزش نارساي كيفيت اثر بر

 كهريز، محمودي و نويدي( كنند مي پيدا شده بيني پيش اهداف با بيگانه سرنوشتي ،اي حرفه
 توجه مورد كشور درسي برنامه در عمومي يها مهارت عنوان تحت كه ييها مهارت )1391

 يها مهارت به كمتر و پردازند مي آموزان دانش ديني و اعتقادي ةحوز به غالبا گيرد، مي قرار
 شود، مي گنجانده درسي ةبرنام در كه نيز ها مهارت از دسته آن كنند. مي توجه عمومي
 گوي پاسخ مطلوب طور به تواند نمي طبعا كه است ديگر جوامع آموزشي يها نظام از برگرفته
 و باشند مي متفاوت يكديگر با جوامع فرهنگي و ارزشي مسائل مسلما باشد. ما ةجامع نيازهاي

 ثرؤم موجود بستر و فتبا به توجه بدون ديگر كشورهاي محتواي و مفاهيم صرف گنجاندن
 عوامل بر فقط كه توسعه از مفهومي و يافته تغيير توسعه مفهوم حاضر عصر در بود. نخواهد

 را نيافتگي  توسعه خود كه آورد مي وجود به را خاصي ساختاري شرايط كند، تكيه اقتصادي
 توسعه رايب شده انتخاب هاي حل راه در فرهنگي عوامل دادن دخالت با تنها كند. مي تشديد

 ساخت برآورده را ها ملت و اجتماعي هاي گروه هاي خواسته و نيازها كامل طور به توان مي
 با خواني ناهم و مغايرت دليل به وارداتي، ي توسعه الگوهاي اساس، اين بر ).1374 (دوپويي،
 به فرهنگي ي توسعه .نيستند برداري گرته قابل عيناً جوامع، ملي هويت و فرهنگي معيارهاي
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 و بومي و دروني رويكرد يك با مدرنيزاسيون، و مدرنيته فرآيند به توجه با كه است اين دنبال
 و ملي هاي ارزش و باورها عميق شناخت به توسعه، بيروني مؤثر پيامدهاي از مندي بهره

 از محلي، و ملي هاي نگرش به اهميت به توجه با و بپردازد خود ي جامعه فرهنگ محلي
 و ببرد بهره حاضر دنياي در خود فرهنگي و معنوي ميراث رشد جهت در انسان هاي خالقيت

 ملي و بومي هاي ارزش از گرفته نشئت كه فرهنگي رفتارهاي از دسته آن تقويت و اشاعه به
 تدوين براي بنابراين ).1385 (شربتيان، نمايد جهاني را خود فرهنگ بتواند تا بپردازد است

 و ملي ارزشهاي و مسائل به عنايت با محور، شايستگي موزشآ براي عمومي يها مهارت
 بپردازيم. ها مهارت اين تدوين به بايد ديني و فرهنگي
 قرار توجه مورد بايد محور شايستگي درسي ةبرنام در كه مهم بسيار يها لفهؤم از يكي

 ةبرنام ارزشيابي و اجرا تدوين، طراحي، مختلف راحلم در بايد كه است هنري تربيت گيرد،
 حواس آموزش بر ناظر را هنري تربيت )1966( 1من وسها شود. اختهدپر بدان درسي

 و هنري بصري يها جلوه با عميق برخورد و حساسيت لمسي، و حسي تجارب رشد مختلف،
 دانش، به را انسان دستيابي هنرها )1997( 2برودي اعتقاد به .داند مي هنرمندانه نقادي

 هيچ در كه )ذوقي احساس و روحي تعالي بيني، درون مثال براي(معاني و ها ارزش بصيرت،
 همكاران، و (فالحي آورند مي فراهم ندارد، وجود درسي ةبرنام ديگر محتوايي يها حوزه از يك

1390.( 
 در تربيتي پيامدهاي است. روانشناختي و تربيتي مثبت پيامدهاي داراي هنري تربيت

 تحصيلي، پيشرفت اخالقي، رشد خالقيت، بروز ناختي،ش و فكري رشد چون ييها لفهؤم قالب
 كاركردهايي نيز روانشناختي پيامدهاي است. شده بررسي فرهنگي هويت گيري شكل

 تعديل و هيجاني تخليه اجتماعي، و هيجاني رشد شايستگي، احساس نفس، عزت همچون
 فر، تمنايي( است شده بحث و مطرح دروني يها انگيزه آشكارسازي و احساسات و عواطف
 وجود ايده پذيرش و هوش به ساحتي تك نگاه نفي ).1389 كاشاني، يزداني و اميني
 كلي طور به و ءاهدا ،ها برنامه در تكثرگرايي براي مشروعيتي انسان، در چندگانه يها هوش
 در انديشي باز همچنين شود. مي حاصل هنري تربيت طريق از كه كند مي فراهم درسي ةبرنام

 و نوشتن خواندن، هاي هارتم كنار در اساسي مهارت چهارمين هنر به توجه و ادسو مفهوم
 انتقال ابزارهاي و سواد اشكال از يكي مثابه به هنر شناختن رسميت به موجب كردن، حساب

 خالق آفرينانركا تربيت براي اينبنابر ).1392 رضايي از نقل به ،1994 (آيزنر، شود مي معنا،

                                                                                                                
1. Housman 
2. Broudy 
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 تربيت بشوند، واقع مثمرثمر اجتماعي و اقتصادي متغيير و مختلف يها عرصه در بتوانند كه
 پيشنهادي از يكي تواند مي محور شايستگي آموزش به مربوط دروس در آن ادغام و هنري

 شود. گرفته نظر در مطلوب
 زبان آموزش به توجه شده، غافل نآ از ما آموزشي نظام كه ديگري مهم مهارت و لفهؤم

 علمي، مجالت از بسياري زبان انگليسي كه كنيم مي زندگي جهاني در ام است. انگليسي
  هاي سايت سوم دو از بيش زبان و متحد، ملل سازمان رسمي زبان المللي، بين كنفرانسهاي

 تكلم انگليسي زبان به نفر هزار سيصد و دميليار يك از بيش جهان در اكنون است. نترنتياي 
 روي به را درها جهاني زبان نيست. مادري زبان آنان براي زبان ناي  كه حالي در كنند مي

 انگليسي زبان يادگيري با كه انگيزد مي بر آموزان زبان در را اميد ناي  و كند مي باز موفقيت
 ).1387 لو، نبي و (رحيمي شد خواهد آنها نصيب رفاه نتيجه در و بهتر مشاغل يافتن امكان

 ما كشور تربيت و تعليم در انگليسي زبان يها برنامه و ها روش در جدي اصالح و بازنگري
 از بسياري كه چرا است، اساسي و جدي نياز يك محور شايستگي تربيت ةحوز در وصخص به و

 عميقي يها ضعف دوم زبان يا انگليسي زبان يها مهارت ةزمين در دانشگاهي التحصيالن فارغ
 است ارتباطي مهارت موزشيآ يها نظام از يبسيار در توجه مورد يها مهارت از يكي دارند.

 سواد سطح افزايش و علمي يها يافته به دسترسي همچنين و مهم اين تحقق براي كه
 اطالعات به دستيابي براي توسعه به رو كشورهاي از بسياري دارد. مهمي بسيار نقش فناورانه،

 ديگر، هاي ملت با وگو گفت امكان و علمي هاي پيشرفت كاروان از نماندن عقب و علمي
 پرورش و آموزش نظام خاص توجه مورد را خارجي زبان عنوان به انگليسي زبان يادگيري

 توجه اخير هاي سال در ژاپن و بنگالدش چين، كشورهاي مثال عنوان  به .اند داده قرار خويش
 ارتباط برقراري توانايي و اند داده نشان انگليسي زبان آموزش ملي يها دوره اصالح  به اي ويژه

 ناي  هرجا كه دهد مي نشان ها پژوهش نتايج اما .اند داده قرار ها دوره ناي  اصلي هدف را
 و گرفته صورت درسي برنامه طراحي اجزاي و عناصر و بومي فرهنگ به توجه بدون اصالحات

 همراه ناكامي با )2003 ،1(ودل اند گرفته قرار غفلت مورد مجموعه ناي از جزء چند يا يك
 منبع). (همان است هبود

 از نيز كار اخالق به مربوط مسائل و مقررات و قوانين رعايت و اخالقي معيارهاي به توجه
 تربيت درسي ةبرنام و عمومي يها مهارت در آن خالي جاي كه است ييها لفهؤم ديگر

 مثبت تصويري ايجاد موجب كار محيط در اخالقيات شود. مي احساس كشور محور شايستگي
 اخالق ).1386 شناس، يزدان و (ابزري گذارد مي ثيرأت افراد شغلي عملكرد بر و شده زمانسا از

                                                                                                                
1. Wedell M., 
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 اخالقيات شود. مي افراد عملكرد بهبود موجب و شده پذيري مسئوليت نياز پيش و ساز زمينه
 گردد، مي استنباط ها ارزش از كه مفهومي با و باشد   مي فرد هر وجود در بنيادين اي لهأمس

 توانند مي مذهبي الزامات و سنتي ياه ارزش كه است معتقد 1اُرويگ .خورند مي يوندپ شديداً
 الزامات، و ها ارزش اين. است اخالقي رفتارش كه آورند بوجود فرد در را عميق اطمينان اين
 در را شخص زندگي يها جنبه تمامي بلكه فرد، شغل به مربوط يها فعاليت تنها نه

 به توجه با بنابراين .)1386 شناس، يزدان و ابزري از نقل به ،2002 گ،ي(ارو رنديگ يبرم
 و كارآفرينان براي اخالق رعايت ايراني، فرهنگ در اخالق بر كيدأت و اسالمي غني ةگنجين

 داد. قرار مدنظر را آن بايد درسي ةبرنام در و باشد مي مهم بسيار كارجويان

 گيري نتيجه و بحث
 گوي پاسخ بايد خاص، طور به اي حرفه و فني درسي ةبرنام و كلي طور به درسي يها برنامه
 يها مهارت انگيزش، ديني، ملي هويت فردي، ةتوسع و آموزان دانش عاليق و نيازها

 يها برنامه اينكه، تر مهم ةنكت باشد. كارآفريني و نوآوري و خالقيت خودباوري، شهروندي،
 دانش كسب براي را الزم يها فرصت كه دشون طراحي اي گونه به بايد اي حرفه و فني آموزش

 ها قابليت و سازند مهيا العمر مادام يها آموزش جهت در شايستگي و نگرش ايجاد و مهارت و
 و ملي محلي، يها عرصه در رو فرار يها چالش با رويارويي براي را الزم يها شايستگي و

 تحصيل ةادام ةزمين جامعه و فرد تمايل صورت در و آورده وجود به فراگيران در المللي بين
 فني آموزش در متاسفانه ).1388 (صدري، كند فراهم عالي موزشآ يها دوره در را مخاطبان

 يها مهارت و تخصصي هاي آموزش به تنها ها آموزش اين درسي ةبرنام عناصر و اي حرفه و
 هاي ابكت كه داد نشان )،1383( همكاران و نصر پژوهش نتايج شود. مي توجه كار انجام

 اجتماعي، قوانين با آشنايي مهم بسيار مهارت سه به پرداختن در متوسطه ةدور عمومي
 نسل خصوص به و كشور مهم يها واولويت ضروريات از كه فراغت اوقات كردن پر و يابي شغل
 است. نكرده توجه نهاآ به و كرده عمل ضعيف شود، مي محسوب جوان
 وجود آموزش و صنعت بين مناسبي ارتباط ما كشور در محور شايستگي تربيت و تعليم در

 عامل كه پايه يا عمومي يها مهارت به توجه بدون نيز اي حرفه و فني يها موزشآ و نداشته
 هماسبي، (پژوهشگران از برخي است. شده تدوين و تهيه است كارآفريني و اشتغال در مهمي
 و نويدي ؛1375 افشاري، ؛1382 ميناگر، ؛1380 دباغ، رحماني ،1379 نفيسي، ؛1378

 اشاره ضعف ناي  به )1382 شريفيان، ؛1380 فرزانه، ؛1380 آبادي، فتح ،1382 همكاران،

                                                                                                                
1. Orwig 
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 صنعت، هاي بخش نيازهاي و اي حرفه و فني آموزش يها برنامه ميان كه اند داده نشان و كرده
 آموزش امنظ مشكالت، همين اثر بر است. نداشته وجود كافي هماهنگي كشاورزي، و خدمات
 .شد تأسيس شفابخش اي نسخه مثابه به كاردانش جديد ةشاخ و يافت تغيير كشور ةمتوسط

 آرزوهاي كه دهد مي نشان كاردانش ةبرنام زمينة در گذشته هاي سال تجارب ن،اي  وجود با
 مواجه اساسي مشكالت با همچنان آموزشي نظام و نپيوسته واقعيت  به آموزشي نظام مسئوالن

 ).1382 برزگر،  و يدينو( است
 خصوص به و اروپايي يكشورها در كه مشكل اين رفع براي رو پيش هاي راه از يكي
 درسي يها برنامه در پايه يا عمومي يها مهارت تلفيق گرفته قرار كيدأت مورد استراليا

 (موي )،1391( عزيزي مختلف نظران صاحب ةنوشت در ها مهارت اين باشد. مي محور شايستگي
 گرفته قرار كيدأت مورد مختلف عناوين با )1391 كهريز، محمودي و نويدي از نقل به ،1999
 مهارت بدون كارجويان جاي به خالق كارآفرينان تربيت و اشتغال وضعيت بهبود براي است.

 به توجه با تواند مي كه مهمي يها لفهؤم به ها مهارت اين به توجه كنار در تا است ضروري
 شود. توجه شود، مي واقع غفلت مورد غالبا سفانهأمت و باشد مثمرثمر ،ما ةجامع شرايط

 فرهنگي يها لفهؤم به توجه با بايد محور شايستگي درسي ةبرنام در عمومي يها مهارت
 كنار در شغلي تعهد و كار اخالق به توجه شود. تدوين ما ةجامع هاي ارزش و اسالمي و ايراني

 گنجانده بايد درسي يها برنامه در شود، مي ارائه دنيا ورهايكش اكثر در كه عمومي يها لفهؤم
 اساسي يها لفهؤم از ديگر يكي انگليسي زبان آموزش به دقيق و عميق بازنگري و توجه شود.
 در كه آنجايي از ).1387 لو، نبي و (رحيمي گيرد قرار توجه مورد بايست مي كه است

 ضعف ما كشور در اما نيست مطرح يسيانگل زبان مشكل مريكاييآ و اروپايي كشورهاي
 براي مهم يچالش انگليسي زبان ةزمين در دانشگاهي اساتيد از برخي حتي و التحصيالن فارغ
 اين و شوند مي ارائه انگليسي زبان به علمي مطالب از بسياري زيرا است، آموزشي نظام كل

 و طراحي در است. ورانهفنا سواد نياز پيش و دانش عصر در ارتباطي ابزار عنوان به زبان
 نيز عمل مقام در و نمود توجه نيز هنري تربيت يها مهارت به بايد درسي ةبرنام سازماندهي

 آموزان دانش هنري تربيت به هنرمندانه تدريس از استفاده با تا است نياز مورد توانا معلماني
 و (فالحي مخاطبان رد نوآوري و خالقيت رشد ةالزم و ساز زمينه تربيت اين زيرا بپردازند،
 عنوان به )1389  كاشاني، يزداني و اميني فر، تمنايي ( )،1392 (رضايي، )،1390 همكاران،

 در بايد درسي ةبرنام خالصه، طور به است. اشتغال و يني كارآفر يها لفهؤم ترين مهم از يكي
 ها زشار به عنايت با خصوص به آن يها لفهؤم و عمومي تربيت به تخصصي تربيت كنار

 نظر از ها مهارت اين زيرا ،نموده اقدام آموزان دانش قوت و ضعف نقاط البته و جامعه فرهنگ
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 نيست فني يها مهارت شامل صرفا )2006( استراليا آموزي كار و علوم و آموزش دپارتمان
 موقعيت در افراد اثربخش و موثر مشاركت در مهمي نقش كه است ييها مهارت شامل بلكه

 كسب براي ضروري يها مهارت تنها نه عمومي يها مهارت ديگر، تعبير به .كند مي اءفاي  كاري
 و عمران صالحي( دارند كاربرد و اجراء قابليت كاري مختلف يها مكان در بلكه است اشتغال

 ).1392 چهارباشلو،

 منابع
 يتكيف مديريت در كار اخالق و اجتماعي وليتئمس .)1386( .م شناس، يزدان و م ابزري،

 ةصفح ،1386 تابستان و بهار پانزدهم، ةشمار پنجم، سال ،مديريت فرهنگ ةمجل ،نوين
 .42  تا 5
 در هنري تربيت كاركردهاي بر مليأت )،1389(. ز كاشاني، يزداني و م اميني، م؛ فر، تمنايي

 زمستان و پاييز جديد، ةدور -2 شماره هنر، ةجلو معماري و هنر ةنشري آموزشي، نظام
1388. 

 انگليسي زبان آموزش يها دوره اصالح ضرورت و شدن جهاني .)1387( .ز ،لو نبي و م رحيمي،
 ،2 ةشمار ،3 جلد سوم، سال آموزش، فناوري ةمجل ها، فرصت ها، چالش ران؛اي در

 .1387 نزمستا
 ارتباطات،  فرهنگ العاتطم ةمجل ايران، آموزشي نظام در هنري تربيت .)1392( .م رضايي،

 .1392 تابستان ،22 ةشمار ،همچهارد سال
 بازار به مدرسه از آموزان دانش گذار بر ناظر يها يينارسا و ها چالش .)1391( .م زاده، شريعت

 ،1391 مستانز ،4 ةشمار هشتم، و بيست سال ،تتربي و تعليم ةنام فصل ران،اي  در كار
 .112 مسلسل ةشمار

 عمومي يها مهارت به توجه ميزان ررسيب .)1392( .ح چهارباشلو، و لفا عمران، صالحي
 شغلي ةمشاور ةنام فصل ران،اي  راهنمايي آموزش ةدور درسي كتب محتواي در زا اشتغال

 .95 ات 68 صص ،1392 زپايي ،16 ةشمار ،پنجم ةدور ،سازماني و
 ةدور يبرا عام يا حرفه و يفن يها آموزش يدرس ةبرنام يالگو يطراح .)1388( .ع ،يصدر

 و تابستان ،14 و 13 ةشمار چهارم، سال ،يدرس ةبرنام مطالعات ةنام فصل ،متوسطه
 .104 تا 82 ص ،1388 زييپا
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 راناي  در اي حرفه و فني آموزش فعلي نظام ارزيابي .)1391( .ه محبت، و س موحد، صفايي
 و ستبي سال ،تتربي و تعليم ةنام فصل جديد، و سنتي گرايي حرفه معيارهاي مبناي بر

 .112 مسلسل ةشمار ،1391 مستانز ،4 ةشمار هشتم،
 عناصر با اي حرفه و فني يها آموزش تناسب بررسي .)1390( .ز ند،م سعادت و ش عبدالهي،

 گرمسار، واحد اسالمي آزاد دانشگاه آموزشي مديريت و رهبري ةفصلنام درسي، ةبرنام
 .100 تا 81ص ،1390 پاييز ،3 ةشمار پنجم، سال

 و اشتغال نظام با تعامل در كشور ةمتوسط آموزش يها چالش بر تأملي .)1391( .ن عزيزي،
 ،1391 مستانز ،4 ةشمار هشتم، و بيست سال ،تتربي و تعليم ةنام فصل كار، بازار

 .112 مسلسل ةشمار
 بر هنري تربيت رويكرد با آموزش تأثير .)1390( .م فرحنك، يوسف و ي صفري، ؛و فالحي،

 ةنام فصل ابتدايي، چهارم پاية آموزان دانش فرآيندي يها مهارت و هنري هاي فعاليت
 .1390 پاييز دهم، سال ،39 شمارة .آموزشي هاي نوآوري

 با صنعت بخش نيازهاي تناسب .)1391( .س موسوي، و ع يوسفي، ؛ن آراي، كشتي
 شهرستان موردي ة(مطالع پسرانه و دخترانه هاي هنرستان اي حرفه و فني يها آموزش

 آزاد دانشگاه آموزشي مديريت در ون رهيافتي پژوهشي  علمي ةنام فصل فالورجان)،
 .138 تا 119 ص ،1391تابستان ،2 ةشمار سوم، سال مرودشت، واحد اسالمي

 مركز تهران: قلم، زرين عبدالحميد و هانيفرا فاطمه ةترجم توسعه، و فرهنگ دوپوئي، گزاويه
 ،1374 ايران، در يونسكو ملي كميسيون انتشارات

 تخصصي عمومي، گرايش دبيرستان: درسي ةبرنام ةدربار يورز نظر .)1390( .م ،محمدي مهر
 تربيت، و تعليم مباني ةمنا پژوهش »نرم گرايي تخصص« چهارچوب در همگرايي يا

 . 48 تا25 ص 1390 تابستان ،1 ةشمار
 عمومي يها مهارت ةتوسع يها راه و ضرورت .)1391( .ب كهريز، محمودي و لفا ،نويدي

 هشتم و بيست سال ،تتربي و تعليم ةنام فصل محور، دانش ةجامع در پذيري اشتغال براي
 .112 مسلسل ةشمار ،1391 مستانز ،4 ةشمار

 يها رشته آموختگان مهارت اشتغال وضعيت بررسي .)1382( .م برزگر، ولف ا يدي،نو
 ةشمار نوزدهم، سال ،تربيت و تعليم ةنام فصل ،كاردانش ةشاخ الكترونيك و كامپيوتر

 .106 تا 65 صفحات ،75
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راهنمايي بر  ةتحليل محتواي كتاب حرفه و فن دور
 درسي ةاساس ديدگاه اكتشافي برونر در برنام

 1كيقباد سليمانپور
 2مان پوريجواد سلدكتر 

  چكيده
بر  ييراهنما ةكتاب حرفه و فن دور يل محتوايق تحليتحق يهدف كل
 يفيتوص يو با روش پژوهش باشد ي) م1960( برونر يدگاه اكتشافياساس د

آن  ياستفاده شده است. جامعه و نمونه آمار يكم يل محتواياز نوع تحل
ران شامل يكشور ا ييساله راهنما سه ةكتاب حرفه و فن دور يمحتوا

باشد. ابزار ين كتاب مير و مضاميمجموعه متون، جداول، نمودارها، تصاو
 يفاكتشا يريادگيدگاه يد يهالفهؤق، پرسشنامه معكوس برگرفته از ميتحق

له آمار يوس ل اطالعات بهيه تحليبوده است. روش تجز )1960( برونر
 يها افتهي دمن انجام شده است.يفر يا و با استفاده از آزمون رتبه يفيتوص
 يدگاه اكتشافيگانه د 12 يهان مولفهيق نشان داده است كه بيتحق

مستقل (استقالل)  -3د ينكات جد يبرجستگ -2 يكارگروه -1 يها مولفه
 -6م كتاب يتشابه در مفاه -5آموز فعال بودن دانش -4كتاب بودن از 

كاربست  ييراهنما يحرفه و فن دوره يهادر كتاب يق به مسئله سازيتشو
دگاه نقاط ين ديب با استفاده از ايترتنيدر محتوا داشته است. بد يشتريب

جه يها آشكار و در قالب نتضعف و قوت محتوا با توجه به اهداف كتاب
نده و گروه ين آيه به محققيالزم جهت ارا يهاهيشنهادها و توصيق، پيتحق

 د.. يان گرديب يف كتب درسيو تال يزيربرنامه
 

برونر، كتاب حرفه و فن  ياكتشاف يريادگيل محتوا، يتحل: كليد واژگان
 .يبرنامه درس ،ييراهنما يدوره

                                                                                                                
  Email: Soleimanpour_54@yahoo.com                    ،يدرس يزيبرنامه ر – يتيكارشناس ارشد علوم ترب. 1
 واحد تنكابن و چالوس يدانشگاه آزاد اسالم يدرس يزيبرنامه ر –يتيار گروه علوم تربياستاد .2
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 مقدمه
ن مهم در نظام آموزش و پرورش مي اركا يكي از ،يك برنامه درسي كتاب درسي به عنوان

 همه تحقق اهداف يك نظام آموزشي تنها در سايه هماهنگي باشد با توجه به اين اهميت كه
ن پذير است(تقي پور نظام امكاكليه اهداف آن كتابها با  محتواي  در كنار ي درسيها برنامه
كتاب مورد نظر  ته است.كتاب درسي محور تحقيق اين پژوهش قرار گرف)5ص ،1370 ،ظهير

نام دارد، كه محتواي آن مختصرا به دنبال اهداف زير مي  "حرفه و فن "در پژوهش حاضر
 باشد :

شكوفايي ذوق و استعداد، خالقيت دانش آموزان، ايجاد تفكر سيستمي، مهارت در انجام 
 ي ها پژوهش

ي مختلف تحصيلي و ها ساده، يادگيري رويه تعاون و همكاري و كار گروهي، آشنايي با رشته
مشاغل موجود در بازار شغلي، آشنايي با ابزار آالت و تجهيزات فني ساخت و توليد، آشنايي با 

دستي و مهارتهاي ديگر فني و حرفه اي (كتب حرفه و فن دوره راهنمايي  كار و صنايع
 .تحصيلي نظام آموزش و پرورش كشور ايران)

حرفه و فن )) دوره راهنمايي ايران در كشورهاي ي درسي مشابه با (( آموزش ها برنامه
 ،آموزش كار در روسيه ،مهارتهاي زندگي در مالزي ،ديگر با عناويني مانند كار عملي در هند

طراحي و فن آوري در  ،)  فنون در سوئد1377 ،خانه داري و كار در ژاپن (معافي و ديگران
اياالت متحده آمريكا و فرانسه  ،نيوزلند ،ترالياانگليس و ولز و باالخره آموزش فن آوري در اس

  .)2003 ،1شناخته مي شود (راسينن
محققان اين حوزه از  .ديده مي شود ها در اين ميان آموزش فن آوري بيش از ساير نام

ي خود آموزش فن آوري را به ها ) نيز در نوشته1995 ،2و لي تون 1997 ،برنامه درسي ( لي
چرا كه (( فن  .به كار برده اند ،ن المللي كه معرف اين برنامه درسي استعنوان نامي بي

بر مي گيرد كه  و فرآيندي را در توليد ،دانشعلم و ن در عمل است و نوآوري انسا ،آوري
ي انساني ما را از ها ايجاد مي كند و قابليت نبراي حل مسائل ما مورد نظر ما را  يها سيستم

ي خود يا حل مسائل ها دنياي اطراف در جهت رفع نيازها يا خواسته نظر نحوه برخورد با
 )2000 ،3))(ايتيا.عملي را توسعه مي دهد

يي مانند  سوال و مسئله ها با توجه به آنكه مبناي ديدگاه اكتشافي برونر بر اساس مولفه
جسته موجود نكات بر ،تنظيم محتوا از ساده به مشكل ،ارجاع مكرر به مفاهيم قبلي ،سازي

فعال بودن  فراگير  ،تهيج آگاهي ،حدس علمي ،در مفاهيم ها و تضاد ها كشف تشابه ،در محتوا

                                                                                                                
1. Rasinen 

      2. Lee &Layton 
3. Itea  
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يي كه محقق انجام داده است از اين جهات محتواي ها .. مي باشد. با بررسي.و كار گروهي و

طرفي گروه  از .يادگيري اكتشافي  برونر منطبق مي باشد ها كتاب درسي حرفه و فن  با مولفه
ي نام برده شده فوق را به عنوان اهداف ها برنامه ريزي درسي كتاب حرفه و فن  اكثر مولفه

محتواي كتاب را طراحي و اهميت آن را به  ،درسي كتاب معرفي و در جهت تحقق آن
با عنايت  .)1387 ،، به نقل از افضل1960،معلمان درسي حرفه و فن متذكر شده  اند (برونر

ي فني و حرفه اي را به دانش ها ينكه كتاب حرفه و فن بطور كلي كتابي است كه آموزشبه ا
آموزان ارائه مي دهد موارد مهم ذيل كه حاكي از اهميت موضوع تحقيق مي باشد قابل توجه 

 است: 
حرفه اي با ي زياد آن با آموزشهاي فني و ها محتواي كتاب حرفه و فن به دليل تشابه -1

اهداف برنامه درسي در كتاب حرفه و فن مقطع راهنمايي -2.در ارتباط است ركارنيازهاي بازا
نوع آموزشهاي مهارتي و حرفه  -3با نيازهاي بازار كار جامعه تا حدود زيادي متناسب است. 

به دليل  -4اي  فاكتور مهمي در جذب دانش آموزان در بازار كار و مشاغل مختلف مي باشد. 
ي فني و حرفه اي به   عنوان ها ه و فن مقطع راهنمايي با آموزشتشابه محتواي كتب حرف

ي دستيابي به كارآفريني براي افراد جوياي كار است (گروه پژوهشهاي سازمان ها يكي از راه
 ). 1382حرفه اي،  و فني

) تحت عنوان مهندسي يادگيري 2004( 1توسط الينگ و تيومن دراين ارتباط تحقيقي
ي متني در آموزش خواندن ها حتمالي برخي از پيش سازمان دهندهايرادهاي ا، اكتشافي

اخبار به هدف آموزش خواندن اخبار به خوانندگان مبتدي صورت پذيرفت. اهميت سازمان 
ي آموزشي بسيار مهم تلقي شد چون منجر به يادگيري ها دهي محتوا و رعايت توالي

 اكتشافي از سوي مبتديان شده است. 
توان به كودكان  يي از نظريه نسبيت انيشتين را ميها ه حتي جنبهبرونر مدعي است ك

بينيم كه نظر برونر تضادي با نظريه پياژه  دبستاني آموخت.بدين ترتيب، مي
اظهار نظر دوم برونر اين است كه معلم نبايد همه اطالعات را  .) 83ص ،1386،ندارد.(كريمي

به «ه دانش آموز اين فرصت و امكان را بدهد كه در اختيار دانش آموز قرار دهد، بلكه بايد ب
). اين اظهار نظر در بين روان شناسان تربيتي 1961(برونر، » فراسوي اطالعات داده شده برود

معروف است. يادگيري اكتشافي يك روش » يادگيري اكتشافي«يا » روش اكتشافي«به 
دهد و بعد از او مي خواهد كه يي را در اختيار دانش آموز قرار مي ها آموزشي است كه داده

 ي معني دار پردازش كند. ها آن اطالعات را در چارچوب انتزاع
) تحت عنوان تاثير يادگيري بصورت اكتشافي در 2010( 2تحقيق ديگري توسط تريدول

ي تركيبي، ها آموزش نوشتن دانش آموزان انجام گرفت هدف از اين پژوهش بررسي روش

                                                                                                                
1. Layng and Twyman 
2. Treadwell 
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شافي بر اساس تئوري يادگيري ساختاري بر افزايش پيشرفت تعيين چگونگي يادگيري اكت

ي كيفي چنين استنباط ها مهارت نوشتن دانش آموزان بوده است. اطالعات برگرفته از روش
شده كه يادگيري اكتشافي فشار كامال مثبتي بر پيشرفت دانش آموزان داشته است. و مربيان 

هاي روش نوشتن به وسيله هدايت و روشكالس پنجم براي افزايش تكليف دانش آموزان در 
به وسيله  رشان شركت مي كنند.  موضوع يادگيري اكتشافي نخستين بااكتشافي در يادگيري

) مطرح شد، يعني، زماني كه او با شور و هيجان زيادي از خود 1971، 1966، 1960برونر (
رد. از اين جهت نيز دفاع مي ك 1970و  1960ي ها مختاري دانش آموز و ابتكار او در دهه

محوري در فرايند يادگيري و  -ديدگاه برونر شبيه پياژه است چرا كه او نيز بر دانش آموز
 )1385به نقل از سيف  ،1995 ،آموزش تاكيد مي كرد. (ارمرود

رويكردي به آموزش كه از طريق آن يادگيرندگان تشويق مي شوند تا « يادگيري اكتشافي
دست و پنجه  ،بپردازند، يعني در آن به كاوشگري و دستكاري اشياءبا محيط خود به تعامل 

» نرم كردن با سواالت، و يا انجام آزمايش اقدام كنند، و در نتيجه به فهم يك موضوع برسند.
) يكي از مدافعان يادگيري 1960( 1).  برونر443ص  1389به نقل از سيف،  ،1995(ارمرود،

يد، معلم نبايد تنها با روش آموزش مستقيم به انتقال دانش گويادگيري اكتشافي است. او مي
اي سازمان دهد كه و معلومات به يادگيرندگان بسنده كند، بلكه بايد كالس را به گونه

ضريب درگيري بااليي را كسب خود با موضوع درسي  ،يادگيرندگان از طريق ارتباط فعال
  كنند.

 فراگيرگونه پياده كند كه هم با تفكر را بهبنابراين، وظيفه معلم آن است كه آموزش 
وتعامل اثربخش با محتوا هدايت نمايد، بديهي است  سازگار باشد و هم آنان را به تفكر بيشتر 

 ).1387،74سازماندهي اكتشافي محتوا ضرورت دارد.(سليمانپور،
) تحت عنوان ارتباط ميان دانش قبلي دانشجويان و 2005( 2تحقيقي توسط گيگلرز

هدف از تحقيق بررسي چگونگي . رآيندهاي يادگيري اكتشافي و مشاركتي صورت پذيرفتف
شان طي يادگيري اكتشافي يا گذاري معلومات قبلي دانشجويان در پيشرفت تحصيليتاثير

هاي اين تحقيق اين بوده كه پس از ارزشيابي معلومات از جمله يافته .مشاركتي است
مشخص شد كه معلومات قبلي آنها بر روند يادگيري و ي كيفي ها دانشجويان و تحليل

پيشرفت معلومات آنها بصورت اكتشافي تاثير گذار بوده و باعث تفسير معلومات قبلي و 
 دستيابي به معلومات جديدتر گرديد. 

) تحت عنوان بررسي ميزان انطباق 1381تحقيقي توسط سبحاني نژاد و طيباني (
فن دوره راهنمايي تحصيلي با اهداف مصوب آنها صورت ي درسي حرفه و ها محتواي كتاب

رتبه بندي اهداف سه گانه  - 1پذيرفت كه چكيده و اهم نتايج آن از قرار ذيل است 

                                                                                                                
1. Bruner 
2. Gijlers 
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بيشترين انطباق در كتاب  -2حركتي و عاطفي دركتابهاي سه پايه  -رواني ،تيشناخ
ر مورد توجه اهداف حيطه عاطفي كمت-3حرفه و فن پايه اول راهنمايي بوده است.

 قرار گرفته است.
) با همكاري مدير مدرسه راهنمايي در مورد 1388تحقيق ديگري توسط جواد نظر (

تحليل محتواي كتاب حرفه و فن سال سوم راهنمايي صورت گرفت كه اهم نتايج آن 
عدم تناسب  -2عدم استفاده از تصاوير گويا در محتواي كتاب  -1عبارتست از : 

 .عدم دارا بودن خوانايي در محتواي كتاب -3ي روز دنيا محتوا با فن آور
ي رياضي مقطع ابتدايي بر اساس ديدگاه ها تحليل محتواي كتابتحقيق ديگري با عنوان 

در اين تحقيق ميزان كاربست  .) صورت گرفت1379دوايي(توسط  برونر برنامه درسي
ر نهايت در يك تقسيم بندي گانه برونردر برنامه درسي اندازه گيري و د 12ي ها مولفه

 .رتبه بندي گرديد گروهي بر اساس محتواي كتب مربوطه

 االت ويژه تحقيقؤس
ي اكتشافي ها محتواي درسي كتاب حرفه و فن سال اول راهنمايي چه ميزان مولفه -1

 ديدگاه برونر را بكار بسته است ؟
ي اكتشافي ها محتواي درسي كتاب حرفه و فن سال دوم راهنمايي چه ميزان مولفه -2

 ديدگاه برونر را بكار بسته است ؟
ي اكتشافي ها محتواي درسي كتاب حرفه و فن سال سوم راهنمايي چه ميزان مولفه -3

 ديدگاه برونر را بكار بسته است ؟

 روش تحقيق 
هاي توصيفي،  در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي استفاده مي شود، زيرا در پژوهش

كند تا نتايج عيني از  باشد و محقق سعي مي مي» چه هست  آنهدف محقق، شرح و بيان 
و خصايص با توجه به آنچه كه هست مي  ها دهد و به مطالعه و توصيف پديده موقعيت ارائه

و بدين منظور براي ارزشيابي محتواي درس  ) 69، ص 1372پردازد ( نادري و سيف نراقي، 
روش پژوهشي تحليل محتوا استفاده  ،افيي اكتشها اربست مولفهحرفه و فن با توجه به ك

اين شيوه به تحليل كمي، عيني و نظامدار محتواي آشكار و پنهان محتوا پرداخته  و درگرديد 
مي باشد ديدگاه يادگيري اكتشافي برونر در برنامه درسي  شده است. مدل مفهومي تحقيق

ارجاع به  ،ق به مسئله سازيتشوي  ،:  شروع درس با طرح سئوالي آن عبارتند ازها كه مولفه
  ،تشابه در مفاهيم ،تنظيم محتوا از ساده به مشكل ،برجستگي نكات جديد ،مفاهيم قبلي

مستقل بودن از  كار گروهي،،فعال بودن فراگير  ،تهييج آگاهي ،حدس علمي ،تضاد در مفاهيم
 .) 1387 ،به نقل از سليمانپور 1960كتاب درسي (برونر، 
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دوم و سوم دوره  ،امل كل محتواي كتابهاي پايه اولاين تحقيق ش جامعه آماري در

  درس با8صفحه، پايه دوم   153 درس با8بوده بدين ترتيب كه كتاب پايه اول  راهنمايي
در اين پژوهش؛ تمام جامعه آماري  صفحه مي باشد. 203درس با 8صفحه و پايه سوم   205

عات دقيقتري بدست دهد. به عبارت ديگر نمونه به عنوان نمونه انتخاب گرديده است تا اطال
جمالت، مفاهيم، مضامين  بصورت ، محتوايي استنمونه آماري و لذا برجامعه منطبق است

 اعم از اشكال، تصاوير، جداول، نمودارها و سواالت  كتب درسي ياد شده مي باشد.

 ابزار گرد آوري اطالعات         
پرسشنامه معكوس  "تحليل محتواي كتب درسي  ابزار گرد آوري اطالعات در روش

كتاب حرفه و فن  به صورت چك ليست وارسي محتواي مي باشد كه )1378،ينيفرمه("
و  ها روش كتابخانه اي انجام مي گيرد. اين ابزار حاوي مولفه و  به   .ه استتنظيم گرديد

افي برونر) تهيه عناصر محتوايي هستند كه بر اساس مدل مفهومي مربوطه (رويكرد اكتش
روايي صوري و  .) مي باشد140،ص 1387سليمانپور،، به نقل از 1379،(دوايي گرديده است

) مورد 1379(پژوهشي دوايي محتوايي چك ليست وارسي محتوا در مرحله اول در رساله 
توسط پژوهش و استفاده قرار گرفته است. و در مرحله دوم پرسشنامه مذكور  ،بررسي

كدهاي ،براي بدست آوردن پايايي ابزار است. هنما و مشاور بررسي و تاييد شدهاستادان را
 ،مطابق اين قاعده ;از فرمول ويليام اسكات استفاده شده است ،حاصل از فرآيند تحليل محتوا

 % 10بصورتي كه ابتدا  ،انجام گرديدشابه ي مها ن توافق چند كدگذار در درسبر اساس ميزا
سپس  .عرضه شدبه سه پژوهشگر  ي همراه تعاريف عملياتي براي كدگذاراز كل صفحات به 

 درصد توافق كدگذاران با استفاده از فرمول ذيل حاصل گرديد :
3N        CR= N1 + N2 +N3     
1-Q        P1= CR – Q            

نيت جامعيت و عي باشد تا محقق به %70در تحليل محتوا ضريب پايايي بايد بزرگتر از 
در روش اعتبار  در مطالعه حاضر نتيجه محاسبه شده .اطمينان نمايد ،كدگذاري از طريق ابزار

 درصد بوده كه مورد تاييد واقع گرديد.%  89يابي 
گيري تصادفي وجود ندارد زيرا با افراد از آنجا كه در تحليل محتواي كتب درسي نمونه

سرو كار نداريم، و نيز رفتارهاي طبيعي مطالعه  هاي انساني، زندگي و سازماني نمونه در زمينه
 وگردد  هاي رسانه آموزشي (كتاب درسي) مطالعه ميشود بلكه خصايص و عناصر و مولفه نمي

ني، درصد و از روش آماري توصيفي شامل فراوا هم ندارد. اي يا ترتيبيضمناً مقياس فاصله
عالوه بر اين به منظور تعيين   ) 243، ص 1387(دالور،  گرديداستفاده  نمودارهاي مرتبط

اولويت و  ،ي پژوهشي در هر كتاب با بهره گيري از آزمون فريدمنها ميزان كاربست مولفه
 .تعيين گرديد ها رتبه هر مولفه در كتاب
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 ها يافته
  ي كتاب حرفه و فن دوره راهنمايي به شرح ذيل است :ها ي محقق بر اساس دادهها يافته

 
 

 ي كتاب حرفه و فن سال اول راهنماييها رتبه بندي درس  )2(جدول 
 به وسيله آزمون فريد من ها بر اساس باالترين سطح ميانگين

 درجه معني داري درجه آزادي تعداد مولفه
12 7 01/0 

 رتبه بندي
بر اساس  

 دروس

 8رتبه  7رتبه  6رتبه 5 رتبه4رتبه  3رتبه  2رتبه  1رتبه 
6درس 2درس 3درس 5درس 4درس 1درس 8درس 7درس 

75/6 96/5 38/4 33/4 25/4 08/4 29/3 96/2 
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 ي اكتشافيها رتبه بندي بر اساس ميزان كاربست  مولفه  3 جدول شماره

 در كتاب حرفه و فن سال اول راهنمايي 

 درجه معني داري درجه آزادي تعداد دروس
8 11 00/0 

12رتبه11رتبه10رتبه9رتبه8رتبه7رتبه6رتبه5رتبه4رتبه3رتبه2رتبه1رتبهها رتبه
رتبه 
بندي 
براساس
كد 
مولفه

4 10 11122 6 3 7 1 5 8 9 

50/1044/1063/950/831/850/713/663/413/413/356/256/2
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 ي اكتشافي ها رتبه بندي بر اساس ميزان كاربست  مولفه  )5(جدول 
 در كتاب حرفه و فن سال دوم راهنمايي

 درجه معني داري درجه آزادي تعداد دروس
8 11 00/0 

12رتبه11رتبه10رتبه9رتبه8رتبه7رتبه6رتبه5رتبه4رتبه3رتبه2رتبه1رتبهها رتبه
رتبه 
بندي 
براساس
كد 
مولفه

4 10 2 116 127 1 3 5 8 9 

19/1181/1088/850/856/744/725/506/575/425/494/238/1

 
 
 

 ي كتاب حرفه و فن سال دوم راهنماييها رتبه بندي درس  )6(دول ج
 به وسيله آزمون فريد من ها بر اساس باالترين سطح ميانگين

 درجه معني داري درجه آزادي تعداد مولفه
12 7 03/0 

 رتبه بندي
بر اساس دروس 

8رتبه 7رتبه 6رتبه 5رتبه 4رتبه 3رتبه 2رتبه 1رتبه 
5درس 1درس 6درس 4درس 2درس 8درس 3درس 7درس 

79/6 17/5 71/4 63/4 46/4 83/3 54/3 88/2 
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 ي اكتشافيها رتبه بندي بر اساس ميزان كاربست  مولفه  )8(جدول 
 هنماييدر كتاب حرفه و فن سال سوم را 

 درجه معني داريدرجه آزادي                          تعداد دروس
8                       11  00/0 

12رتبه11رتبه10رتبه9رتبه8رتبه7رتبه6رتبه5رتبه4رتبه3رتبه2رتبه1رتبهها رتبه
رتبه 
بندي 
براساس
كد 
مولفه

4 10 112 6 12 7 1 3 5 9 8 
75/1106/1000/956/813/769/613/531/431/431/456/319/3
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 ي كتاب حرفه و فن سال سوم راهنماييها رتبه بندي درس) 9(جدول 

 به وسيله آزمون فريد من ها بر اساس باالترين سطح ميانگين
 درجه معني داري درجه آزادي تعداد مولفه

12 7 02/0 
 رتبه بندي

بر اساس  
 دروس

 8رتبه  7رتبه  6رتبه 5رتبه 4رتبه  3رتبه  2تبه ر 1رتبه 
6درس 2درس 5درس 4درس 1درس 3درس 8درس 7درس 

92/6 63/5 50/4 50/4 04/4 92/3 58/3 92/2 
 

راهنمايي  سوم ي كتاب حرفه و فن  سال ها رتبه بندي درس 9ي جدول شماره ها داده
ديدگاه اكتشافي برونر به  "ي دوازده گانهها فهباالترين سطح ميانگين مول "تحصيلي بر اساس

ميزان كاربست  "رتبه بندي  8جدول  ي ها تفكيك هر درس را نشان مي دهد وداده
راهنمايي تحصيلي را  سومهر يك از دروس كتاب حرفه و فن سال  "ي اكتشافيها مولفه

 .نشان مي دهد

 نتيجه گيري و پيشنهادات
درصد)، 21(درصد) و هشتم5/27ي  هفتم(ها نمايي  درسدر كتاب حرفه و فن سال اول راه

ي ديدگاه يادگيري اكتشافي برونر را بيشتر به كار ها درصد) مولفه10درصد) و اول(11چهارم(
درصد)، مستقل از كتاب 10مسئله سازي ( ،درصد)15ي كار گروهي(ها گرفته و مولفه

درصد) بيشتر از ساير 16اگير(درصد) و فعال بودن فر10تشابه در مفاهيم( ،درصد)11بودن(
مورد توجه مولفين و برنامه ريزان كتب درسي حرفه و فن قرار  ،در محتواي كتاب ها مولفه

 ،درصد)24ي  هفتم(ها در كتاب حرفه و فن سال دوم راهنمايي  درس .گرفته است
ي ي ديدگاه يادگيري اكتشافها درصد) مولفه11درصد) و دوم(5/13درصد)، سوم(5/16هشتم(

برجستگي نكات  ،درصد)11ي كار گروهي(ها برونر را بيشتر رعايت كرده و مولفه
درصد) و فعال بودن 9تشابه در مفاهيم( ،درصد)8مستقل از كتاب بودن( ،درصد)26جديد(
مورد توجه مولفين و برنامه ريزان  ،در محتواي كتاب ها درصد) بيشتر از ساير مولفه17فراگير(

در كتاب حرفه و فن سال سوم راهنمايي   .قرار گرفته است كتب درسي حرفه و فن
ي ها درصد) مولفه12درصد) و اول(13درصد)، سوم(19درصد) و هشتم(22ي  هفتم(ها درس

 ،درصد)10ي كار گروهي(ها ديدگاه يادگيري اكتشافي برونر را بيشتر رعايت كرده و مولفه
 6ي جدول شماره ها دادهو فعال  درصد)34برجستگي نكات جديد(  ،درصد)10مسئله سازي(

باالترين  "راهنمايي تحصيلي بر اساس دومي كتاب حرفه و فن  سال ها رتبه بندي درس
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را نشان مي  ديدگاه اكتشافي برونر به تفكيك هر درس "ي دوازده گانهها سطح ميانگين مولفه
هر يك از دروس  "ي اكتشافيها ميزان كاربست مولفه "رتبه بندي  5جدول  ي ها دهد وداده

 .راهنمايي تحصيلي را نشان مي دهد دومكتاب حرفه و فن سال 
ي كتاب حرفه و فن  سال اول راهنمايي ها رتبه بندي درس 2ي جدول شمارهها داده

ديدگاه اكتشافي برونر به  "ي دوازده گانهها باالترين سطح ميانگين مولفه "تحصيلي بر اساس
ميزان كاربست  "رتبه بندي  3جدول  ي ها تفكيك هر درس را نشان مي دهد وداده

يك از دروس كتاب حرفه و فن سال اول راهنمايي تحصيلي را نشان  هر "ي اكتشافيها مولفه
 .مي دهد

در محتواي كتاب،  مورد توجـه مـولفين و    ها درصد) بيشتر از ساير مولفه13بودن فراگير(
 .برنامه ريزان كتب درسي حرفه و فن قرار گرفته است

ي درسـي آمـوزش و   هـا  اين نتايج مي تواند به نوعي طراحـان و تـدوين كننـدگان برنامـه    
جهت  ارائه مطلوبتر محتـواي آن يـاري    پرورش را در مورد كتاب حرفه و فن دوره راهنمايي 

در قالب تحليل نتايج تحقيق در ذيـل بيـان    ها ضمنا نقاط صعف و قوت محتواي كتاب رساند.
 .شده است

)با هدف ارزشـيابي برنامـه درسـي    1382اصل از اين پژوهش با تحقيق نصيري(حنتايج  -
لعه تحليل محتواي كتـاب  )در مطا1388كتاب حرفه و فن دوره راهنمايي و تحقيق جواد نظر(

 حرفه و فن دوره راهنمايي به لحاظ مفاهيم و مضامين هماهنگ و همسو است.
هاي رياضي دوره ) تحت عنوان تحليل محتواي كتاب1379دوايي( نتايج پژوهش –

هم با نتايج اين پژوهش از لحاظ ميزان كاربست دبستان بر اساس يادگيري اكتشافي برونر
 باشد.سو مي سنخ و هم مه ي اكتشافيها مولفه
تاثير يادگيري اكتشافي  )در خصوص2005لرز(گگي و)2010تريدول ( ي تحقيقها يافته -

وتاثير معلومات قبلي بر پيشرفت تحصيلي  ي اكتشافيها و به كارگيري مولفه در آموزش
) در خصوص ميزان 2004و همينطور با تحقيق الينگ و تيومن ( انجام شده دانش آموزان

  مي باشد. و هماهنگ با تحقيق حاضر همسو ي  يادگيري اكتشافي همها ت مولفهكاربس

 پيشنهادها  بر اساس نتايج تحقيق
نكات جديد در محتواي كتابها و به ترتيب از سال اول تا سال سوم از برجستگي  �

خوبي ولي متون مربوطه از يك شكل واحد و خطوط يك اندازه برخوردار بودند كه اگر از 
ي بزرگتر استفاده مي شد برجستگي نكات جديد موجود در ها هاي ديگر و با اندازهرنگ
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محتواي كتاب  با باال بردن ضريب درگيري در دانش آموز تاثير بهتري را در هنگام مطالعه 
 لذا توصيه مي شود كه در نوع ويرايش متون كتاب تجديد نظر گردد. .مي گذارد

يم قبلي و تنظيم محتوا از ساده به مشكل كمتر در ي ارجاع مكرر به مفاهها مولفه �
محتواي كتاب جاي گرفت  كه البته اين عمل شايد از اين جهت كه منجر به افزايش حجم 
كتاب نشود قابل توجيه مي باشد ولي به دليل اهميت اين مطلب از اين جهت كه باعث 

توصيه مي شود اصول  .رعايت  اصل توالي در سازماندهي محتوا مي شود قابل تامل است
 سازماندهي محتوا در برنامه درسي در محتواي كتاب با دقت بيشتري لحاظ گردد.

تصاوير موجود در كتاب مورد خوبي در جهت نشان دادن تصاد و تشابه مفاهيم در  �
اين موضوع با توجه به اينكه از جمله نقاط قوت محتواي كتاب  .محتواي كتاب بوده است

مي شود براي پيشبرد بهتر اهداف آموزشي و اثربخشي بيشتر از تصاوير و  است اما توصيه
ي فراگير را بيشتر تهييج و تحريك ها ي با كيفيت تر استفاده شود تا سطح آگاهيها دياگرام

 د.ه بيشتري نسبت به مطالعه ايجاد گردكند و در فرد ايجاد عالق
ت كه كلمات كليدي آن بايد جداول و سئواالتي كه پاسخ آنها بصورت جمالتي اس �

توسط دانش آموز حدس زده شود بسيار كم و در سطح ضعيفي بوده است و محتوا نتوانست 
مولفه حدس علمي را در دانش آموز برانگيزد اين مطلب در زمره  نقاط ضعف محتواي كتاب 
است. توصيه مي شود براي باال بردن نگرش فراگيران در تقويت قوه حدس علمي آنان 

 ييراتي در محتواي كتاب ايجاد كرد.تغ
فعال  ،ي كار گروهيها محتواي كتاب به شكلي طراحي گرديد كه باعث شد مولفه �

بودن كارآموز و استقالل از كتابهاي درسي  فرايند تدريس و يادگيري را  در سطح باال و با 
نقطه قوت  كيفيت خوبي قرار دهد اين مورد در عين حال كه به عنوان يك شاخص مثبت و

در محتواي كتاب است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. چون اين بخش از كتاب باعث 
 ميشود كه اطالعات خام فراگيران در كالس طي فرايندي به نام كار عملي منجر به

 شود. يي به نام يادگيريها خروجي
گنجانده ي طرح سئوال و مسئله سازي هم به شكل بسيار خوبي در محتوا ها مولفه �

شد و باعث مي شد كه ذهن دانش آموز به سمت فعاليت، جنب و جوش، كاوش و كنجكاوي 
سوق پيدا كند و اصول شاگرد محوري و ضريب درگيري فراگيران با محتوا افزايش يابد. اين 

 مطلب به عنوان نقطه قوت محتوا بوده و توصيه مي گردد كه تقويت گردد.
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 ةآموزي در برنام مهارتاستاندارد  هاي تدوين توانايي
 مقطع ابتدايي پسران آموزان دانش ةدرسي ويژ

 1علي باقري مراد
 2مغني دامغاني ةفرشت

 چكيده
 هاي   مهارتيافتگي، بهبود و ارتقاء  اصلي توسعه هاي   ن امروز يكي از شاخصهادر ج

العمر از  از طريق يادگيري مادام اه  آنگيري  ياد هاي   مندي نيروي انساني و توان
و داشتن نيروي انساني ماهر براي  هاي حرف فني و هاي    طريق گسترش آموزش

متعددي است كه يكي از  هاي   رسيدن به اشتغال پايدار است كه اين مستلزم بستر
ي براي مهارتاستاندارد  هاي   تدوين توانايي طراحي و ها  مهمترين اين بستر

 هاي   مقطع ابتدايي است، پژوهش حاضر به شناسايي چارچوب توانايي نآموزا دانش
پسر مقطع ابتدايي پرداخته است .چارچوب  آموزان دانش ةي ويژمهارتاستاندارد 

شناسي، كار با ابزار و تجهيزات،  ي چون ابزارهاي  دي مشتمل بر محورها پيشن
از  اظ هدف كاربردي ولح عملي، شناخت مشاغل است. اين پژوهش به هاي   فعاليت

آوري  از پرسشنامه براي جمع باشد و لحاظ روش توصيفي از نوع پيمايشي مي
اين پژوهش مورد توجه  هاي اطالعات استفاده شده است. اميد است دستاورد

يقات مجلس، وزارت بنايي كشور كميسيون آموزش و تحق زير ةمتوليان امر توسع
يي و هماهنگي با سازمان آموزش فني و قرار گرفته و با همسوآموزش و پرورش 

 مهارتاستاندارد  هاي ، تدوين و طراحي تواناييأليفكشور در جهت ت اي حرفه
پسران مقاطع ابتدايي گام بسيار مهمي در  ةويژ 1 مهارتآموزي در قالب كتاب 

 راستاي بالندگي و صنعتي شدن كشور برداشته شود.
 

 ، توانايي.مهارت: تدوين، كليدي واژگان

                                                                                                                
     Email: moradali.bagheri@gmail.com                                     انساني، كارشناسي ارشد مديريت منابع.  1
 .. كارشناسي ارشد زراعت 2
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 مقدمه
 نه مصرف ،دان  هكنند توليد و مولد كه است جوامعي يا و افراد آن از موفقيت معاصر نهاج در

 برسانند پيشرفت اوج به را خود ةجامع توانند مي كه هستند افرادي آموختگان مهارت و كننده
 در يانسان نيروي در گذاري سرمايه با فادمتر را آموزش كنند. اگر آن نصيب را افتخاراتي و

 مهارت كارگيري به و اقتصادي ةميان توسع مثبت و مستقيم ارتباط توان مي باشيم داشته نظر
 نمود. توليد تلقي عوامل مهمترين از يكي عنوان به را انساني نيروي تخصص و

 يا شغل، احراز براي را فرد تواند مي كه است يهاي  فعاليت انجام اي هحرف و فني هاي آموزش
 راستاي در را ها مهارت كسب ها اين آموزش .دهد افزايش آن انجام در را وي اييتوان و كارايي

 مختلف هاي  بخش در و شغل به خاص مربوط هاي  دانش همراه به وابسته علوم و تكنولوژي
 نمايد. آماده مي كار و كسب و حرفه دهد و افراد را براي مي ارائه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
ويژه  به و ايران فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط در اي هحرف و فني هاي  آموزشة توسع

 افزايش ابزار و زيربنايي هاي  گذاري سرمايه زيرا است؛ حياتي امري توليد فرآيند به دهي شتاب
 كارآمد و اقتصادي نحو به يا و انساني ةسرماي بدون فيزيكي ةسرماي كلي طور به و تجهيزات و

  گيرد نمي قرار برداري بهره مورد

 لهئبيان مس
الزم براي شروع  مهارتدليل اينكه  هالتحصيالن ب اينكه هر ساله تعداد زيادي از فارغ با توجه به

 شود و گردند اضافه مي دنبال كار مي يك حرفه يا كسب و كار را ندارند به جمع كساني كه به
شور در گرو تربيت و علمي و صنعتي ك ةنشان داده است جهش توسع ها  از سويي بررسي

يكپارچه و گسترده در سطح ملي است و آشنايي با  آموزش زير بنايي نيروي كار و
برد.  سوي صنعتي شدن پيش مي كشور را به ي زير بنايي جامعه است ومهارتي ها آموزش

پسر در مقاطع  آموزان دانشاوليه  حال اين سوال مطرح است كه آيا شناخت مقدماتي و
يت در ها در ن تواند در تسهيل مسير شغلي آنان در آينده و فني مي هاي مهارت ةابتدايي دربار

 صنعتي شدن كشور نقش داشته باشد.

 ضرورت تحقيق اهميت و
و  ها  قابليت ةالمللي كار توسع حدي است كه سازمان بين آموزي به مهارتاهميت و 

اند افزايش توانايي و يادگيري د پايدار مي ةي را از عوامل كليدي در توسعمهارت هاي توانايي
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 انساني و هاي سازي سرمايه ترين اركان توانمند عنوان يكي از اصلي ي بهمهارت هاي توانايي

نياز بازار كار و  افراد و هاي كردن نيروي متخصص متناسب با استعداد مادهآفراهم ساختن و 
 .در جامعه داردة مسير شغلي افراد توسع تسهيل در

 مهارتتعريف 
. در ي در كار و استادي وزبر دستي استمعني زيركي ورساي در فرهنگ دهخدا به هارتم

دستي  زبر دست بودن، استادي و را ماهر بودن در كاري، زبر مهارتفرهنگ فارسي معين 
 اند. تعريف كرده

 مهارت ةدهند عناصر تشكيل )1(جدول 
 مهارت ةدهند عناصر تشكيل

 دانش فني

 توانايي عملي

 اي كاري خالق حرفهتعهد ا

 جامعه آموزي در مهارتنقش 
 :شوند اغلب به دو دسته تقسيم مي ها  مهارت
 عمومي ةي حوزها مهارت -الف
 تخصصي  ةي حوزها مهارت -ب

ي فني ها مهارتروند و شامل  مي كار هبتخصصي بيشتر براي مشاغل  ةي حوزها  مهارت
 هاي كه آموزش دارند داللت امر اين بر تتحقيقا از آمده دست هب . نتايجشوند اي مي وحرفه
 توانند مي و داشته لاشتغا خود و ماهر كار پرورش نيروي در توجهي قابل توفيق يمهارت

 اين وجود با. نمايند نقش ايفاي انساني ةسرماي ةتوسع جهت در بر راه ميان يك عنوان به
 ،تجهيزاتي ،انگيزش ابعاد به تر جدي نيازمند توجه اي سرمايه چنين تشكيل در بيشتر توفيقات
 تشكيل را در مهمي نقش يمهارت هاي آموزش . است مراكز اين در ساختاري و آموزشي

 ناهج مختلف يها دركشور كار بازار نياز مورد ماهر كار نيروي تربيت طريق از انساني ةسرماي
 تربيت دار هدهع اتنه نه توسعه حال در يها كشور در ها آموزش اين چنين هم . كنند مي ايفا

 طريق از بلكه ،باشند مي ها كشور اين مختلف اقتصاد هاي بخش نياز مورد كار نيروي
 ساده مشاغل كه زماني. نمايند مي كمك نيز بيكاري مشكل حل به خوداشتغالي سازي بستر
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اين  از و داشت ها  آن در اندكي ثيرأت فني هاي ونيدگرگ و شدند مي فراگرفته آساني به بودند،
 هاي دگرگوني اما .نداشتند خود هاي مهارت تغيير يا افزايش به چنداني نياز كاركنان ور

 را افزوني روز فشار است داده روي يافته توسعه و پيشرفته جوامع در گذشته قرن كه شتابي پر
 و توليد چگونگي كنند، مي توليد را كه خدماتي و محصوالت تا است آورده وارد ها  ناسازم بر

 با را مشاغل دادن اين انجام ايبر مالز يها  مهارت نوع و نياز مورد مشاغل نوع را، انش عرضه
 .دهند تطبيق موجود وضعيت
 فردي شود مي موجب كه است اعمال از اي مجموعه يا عمل آموختن ،آموزش از منظور
 .فراگيرند كاري مانجا براي را الزم  مانش و دانش ، مهارت

 
 اي در جامعه فني وحرفه هاي نقش مهارت )1(شكل 

 ييزا اشتغال در آموزي مهارتنقش 
ي درسي را ها كه واحد ها . آنست آموخته روبرو كشور ما در حال حاضر با سيل عظيم دانش

هر  پاس كردن ازاي بهپاس كردند و از ابتداي دوران ابتدايي تا دانشگاهي يكي پس از ديگري 
التحصيالن دانشگاهي پس  تمامي فارغ زوده شديك واحد درسي، واحدي هم به توقعاتشان اف

شوند، اما وقتي  ر ميبه شغلي مناسب وارد بازار كا از فراغت از دانشگاه در پي دستيابي
شود كه قصه  اين واقعيت مي ةشود تازه متوج آموخته شده و از فضاي دانشگاه خارج مي دانش

 از چه قرار است؟
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تجربه نشان  .تازه بر اين مشكل فائق آمد هاي شهاما شايد بشود با داشتن نوآوري و اندي

ي ها داده است كه نشستن و دست روي دست گذاشتن و به انتظار معجزه بودن، دردي از درد
آموزي را  مهارتو  مهارتبايد در اين راستا  .كند پس بايد فكري كرد بيكاري را دوا نمي

 دينه كرد.اهن

 فني مهارت هاي تدوين استاندارد توانايي
نظام  در شايستگي و شغل يسي  نو استاندارد و استاندارد ضرورت و اهميت به عنايت با

 چه سازي هر غني فناوري در و مهارت ملي نظام جديد ماموريت به توجه با و آموزي مهارت
 و قوانين كار، فني الزامات و شده غني هاي آموزش و محور  مهارت هاي برنامه بهتر و بيشتر

 پنجم توسعه ةبرنام و توسعه رمهاچ ةبرنام قانون ،ساختمان مهندسي نظام قانون ،اي هحرف
از الزامات  مهارتنويسي  استاندارد ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام اجتماعي-اقتصادي

 محور مهارت هاي نظام سراسر در دانيم مي كه طوري همان .است آموزي مهارتاساسي در نظام 
 و شغل هاي  استاندارد اساس بر يمهارت درسي هاي رنامهطراحي ب و آموزش آغازگاه دنيا

 براي نياز مورد هاي  مهارت به مسلح هاي   ناانس تعالي و آن رشد دآور هر كه است شايستگي
 .است بالنده ةجامع يك

و  روز هاي  نياز به گويي پاسخ امكان و باال انعطاف علت به يمهارت هاي آموزش نيز يطرف از
 ظرفيت اين درآيند ها استاندارد قالب در كه وقتي آينده هاي موزشآ با شدن هماهنگ

نظام  زدن رقم الزامات از يكي ها استاندارد اين تدوين دقيق آموزش لذا .شود مي چندان دو
 المللي بين و ملي ،محلي سطوح در محوري مهارت آموزش استاندارد تدوين ةنحو راهنماي

 به رويكرد با و مختلف هاي خوشه در ها استاندارد فن و مهارت اين تجميع طريق از و است
 براي الزم بستر ايجاد امكان نوپديد صنايع و ها  در دانش اصلي هاي رشته و گوناگون ابعاد

 صنعتگران، ،تا فراگيران سازند مي فراهم را آكادميكي و رسمي آموزشي نظام با تعامل
 كنار در مكمل نظري هاي فن آموزش با توانند هب گرايان حرفه و كاريابان ،نورزا مهارت
 نيز را رسمي تحصيلي و علمي سلسله مراتب و مدارج شده غني و روز به استاندارد هاي خوشه

 كنند. طي

 اي آموزش فني و حرفه هاي ضرورت اعتبار بخشي به سيستم
كادميك است كه آ، كالسيك و اي ي مدرسهها ي رسمي معمول شامل آموزشها آموزش

اي  مهارتي ها آموزش حاليكهپردازد در  نظري افراد مي هاي تر به پرورش تواناييمعموال بيش
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عملي كاربردي افراد نيز  فني و هاي قابليت اي عالوه بر دانش نظري به دانش و حرفه فني و
پردازد بسياري از افراد با برخورداري از سطح قابل قبولي از دانش نظري و كاربردي از  مي

ار ة وظايف مورد انتظي توانايي خود را در ارائمهارتاي  آموزشي حرفه هاي طريق طي دوره
اي  حرفه ةارزش افزودبراي افراد  ها توان گفت اين آموزش ايند كه در واقع مينم تقويت مي
 .قرار گيرند اي مورد توجه جدي حرفه هاي صالحيت ةبايست در مجموع مي كند و ايجاد مي

 آمادگي شغلي از جهت كسبمورد ني هاي شايستگي
 شناسي ابزار �

 هاي ابزار گين ونس و آشنايي با ابزار سبك و صنعتي  نيمه آالت صنعتي و شناخت ابزار
 .دار و غيره نشان هاي ابزار و ها  و كوليس ها  گيري از جمله انواع چكش اندازه
 كار با ابزار �

ثر و ؤم ةاستفاد ةحوو ن ها طرز استفاده از آن كار با ابزار و تجهيزات و ةآشنايي با نحو
 .خالقانه از ابزار و تجهيزات

 كاري فلز �
كاري و  اره كاري و قالويز حديده و كاري، كاري، سمباده يي مانند سوراخها انجام فعاليت

 .غيره
 يمهارتكار عملي  �

ي خدماتي و ها لوازم و تجهيزات و انجام فعايت ةساخت و تهي ي عملي وها انجام فعاليت
 .عملي با استفاده از ابزار و مواد مصرفي و تجهيزات هاي فني در قالب پروژه

 اي تعهد شغلي حرفه �
اي و آشنايي با الزامات  اي تجاري و يادگيري اصول اخالق حرفه آشنايي با اخالق حرفه

رسم تبليغات  تجاري مطلوب و نامطلوب و يادگيري راه و هاي شنايي با رويهآاي شدن و  حرفه
 و تعهد تجاري منصفانه و اسالمي

 شناخت مشاغل �
كه انتخاب شغل مناسب در تمامي امور زندگي شخص اهميت دارد آشنايي  جايي آناز 
 .مسير شغلي خود را هموار كنند مشاغل، با شناخت كامل ابتداييمقطع  آموزان دانش
 شايستگي شغلي �

به اند كه منجر  برجسته تعريف كرده مهارتروان شناسان، شايستگي را محرك، ويژگي يا 
ي جديد اين است ها مهارتبراي شروع كسب  ها  . يكي از اولين پله شود عملكرد شغلي بهتر مي
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نه يكي از ها زار مراتب شايستگي آگابدانيد آگاهي پيدا كنيد ا يي كه نميها كه از جيز

براي يادگيري  .كند ي است كه به درك بهتر فرايند يادگيري فردي ما كمك ميهاي روش
چه  دانيد و يي را ميها چه چيز ي جديد بايد از اين موضوع آگاهي پيدا كنيدها مهارتدانش و 

 گاه شويد كه در چه مواردي شايستگي داريد.آدانيد سپس بايد  مواردي را نمي
 پژوهش ةياول مفهوميمدل 

 
 چارچوب نظري تحقيق )1(نمودار 
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 شناسي پژوهش روش
نظر  اي است كه با در پيمايشي توصيفي و از روش هاي پژوهش حاضر، از نوع پژوهش

از پرسشنامه كه مطابق با مقياس ليكرت  گرفتن نياز جامعه مورد تحقيق قرار گرفته است و
 آوري اطالعات استفاده شده است. باشد، براي جمع مي

 
 نمونه آماري و ةجامع �

 دبيرستان رازي شهرستان رازي فني غير ةالتحصيالن پسر ديپلم آماري شامل فارغ ةجامع
ماري مزبور با استفاده از فرمول آ ةتحقيق از ميان جامع ة، نموناستان سمنان انتخاب گرديد

 .باشد نفر مي 50)، نمونه انتخاب گرديد كه شامل 1 ةتعيين حجم كوكران (فرمول شمار
 كوكران) ةتعيين حجم نمون -1 ة(فرمول شمار

)1(
)1(

22

2

pptNd
ppNtn
��

�
�

 

 ها  يافته
ابتدا  ر توصيفي براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است.در اين فصل از روش آما

 اعتبار سواالت پرسشنامه بررسي شد.ضريب آلفاي كرونباخ تعيين شد كه با استفاده از آن 
اي در  ي فني و حرفهمهارتي ها پژوهش نشان داد حفظ و تقويت جايگاه يادگيري آموزش

پرورش فراگير شود.  ه از طريق نظام آموزش وبايست در جامع جامعه از ضروريات است كه مي
و  يافته سازماندرسي در مقطع ابتدايي بايد به تناسب از منابع دانش  هاي يكي از برنامه

 از طريق مهارتآمده توجه به عناصر  1 ةكه در جدول شمار طور وهمانردد استفاده گ مهارت
كاري متناسب و  تعهد اخالق عملي و هاي دانش فني و توانايي هاي تدوين استاندارد در زمينه

تسهيل مسير تواند نقش بسيار مهمي در  مقاطع ابتدايي پسران مي آموزان دانشمرتبط با 
 شغلي آنان داشته باشد.

 
 
 
 
 

 

 ل پرسشنامهكي يايپا) 2(جدول 

  آلفاي كرونباخ استاندارد آلفاي كرونباخ
 شده 

 تعداد سواالت 

.708 .720 20 
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دست  هباشد اين نتيجه ب درصد مي 7از  تر بزرگونباخ رضريب آلفاي ك كه اينبا توجه به 
 .باشد آيد كه پرسشنامه داراي پايايي مي مي

 آزمون فريدمن
Mean Rank ها  متغير 

 شناسي ابزار 4.27
 5.95 فلزكاري

 شايستگي شغلي 5.45

 تعهد شغلي 3.25

 شناخت مشاغل 4.47

 فني ةپروژ 4.87

 زاركار با اب 3.07
 

درصد  5مورد مطالعه كمتر از  ةدر آزمون فريدمن در نمون  Sigدهد جدول فوق نشان مي
آزمون فوق ميزان نقش  چنين هماز جايگاه يكساني برخوردار نيست،  ها  است و ميانگين متغير

 .دهد اهميت نشان مي ترتيب بهرا  ها يك از متغير  هر

 گيري نتيجه بحث و
اجتماعي  اقتصادي و ةاز بيست ساله به عنوان باالترين سند توسعاند با توجه به سند چشم

اهميت بيش از بيش نقش يادگيري  براي راهبري جامعه براساس مطالب عنوان شده و
اشتغال پايدار  يابي به توسعه و اصلي دست هاي و پايه ها مشخص گرديد يكي از محور مهارت

الخصوص  ومي جامعه و كاهش بيكاري عليو همچنين رسيدن به سطح قابل قبولي از رفاه عم
 سازي دينههان باشد. زيربناي از سنين كودكي مي مهارتالتحصيالن توجه به آموزش  فارغ

اقتصادي را به  هاي باشد كه چرخ در واقع تزريق جريان خون به بدن مي مهارتيادگيري 
راه  ةعنوان نقش جامع علمي كشور كه به ةدر نقش اينكه بهبا عنايت  آورد و حركت در مي

عنوان  اي داده شده و به اهميت ويژه آموزي مهارتشود به  فناوري محسوب مي علم و ةتوسع
به زندگي براي ورود  آموزان دانشباشد كسب آمادگي  ي بنيادين اين سند ميها يكي از ارزش

 نظري و عملي شغلي از اهداف اين سند مهارتيادگيري  انش وسطح د  شغلي و دستيابي به
 مرتفهاي  سازمان فني و حرفه پرورش و باشد كه اين مهم بايد با همكاري وزارت آموزش و مي
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ذيل  شرح به يها دها يشنتحقيق پ هاي نتايج و بررسي الذكر و شود لذا با توجه به مطالب فوق
 شود اعالم مي
 پرورش و متشكل از وزارت آموزش و مهارتتدوين استاندارد ة مشترك تشكيل كميت �

 اي مان فني و حرفهساز

 شناخت مشاغل ايه مهارتاستاندارد  هاي ليف تواناييأتدوين و ت �

 شناسي ابزار ايه مهارتاستاندارد  هاي ليف تواناييأتدوين و ت �

 پسر مقطع ابتدايي آموزان دانش ةويژ 1مهارتبا عنوان  تدوين كتاب �

 نين نوجوانانس ةكاري ويژ فلز ايه مهارتاستاندارد  هاي ليف تواناييأتدوين و ت �

 ةويژ كاري لزفاي  تعهد شغلي حرفه ايه مهارتاستاندارد  هاي ليف تواناييأتدوين و ت �
 سنين نوجوانان
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الكترونيكي در فضاي  آموزي مهارتتوسعه و گسترش 
 مجازي با استفاده از درخت تصميم

 1مقداد محرابيان
 2آرش نيكخو
 3زهرا برزگر
 4محمد عنايتي راد

 چكيده
نوين اطالعاتي و ارتباطي تمامي اركان زندگي بشر دچار  هاي فناوريامروزه با گسترش 

نيز در اين ميان مستثني نمانده است. تحولي عظيم گشته است. يادگيري و كسب دانش 
كار گرفته ولي  هاش ب چند بشر از ديرباز فناوري و ابزار را در خدمت آموزش و فراگيري  هر

ت گرفته از أمانند امروز، آموزش و فراگيري با تحوالت شگرفي كه نش گاه هيچشايد 
هاي  وح فشرده و سيستمنوين اطالعاتي و ارتباطي مانند اينترنت، ل هاي فناوريكارگيري  هب

سطح كيفي  ءها عمدتا با هدف ارتقا ، روبرو نگشته است. اين فناوريباشد مياي  چند رسانه
دهندگان را قادر  خدمات آموزشي و نيز اهدافي چون گسترش تعداد مخاطبين، آموزش ةارائ
ات مورد زمان ممكن مطالب و محتوي كوتاهترينو در  صرفه  بهمقرون  صورتي بهسازند تا  مي

هاي  آموزش الكترونيكي ارتقاي دانش و مهارت هدف از نظر را به مخاطبين منتقل نمايند. 
بنا بر موارد ذكر شده، است.  صرفه  بهوز و مقرون به راي  برنامه گيري كار بهنيروي انساني با 

هاي كارآمد و مناسب در گسترش و فراگير نمودن  از روش  گيري ضروري است كه با بهره
در اين مقاله سعي بر آن داريم كه با استفاده از معرفي  اين رو، از بكوشيم  ها ين شيوها

روشي موسوم به درخت تصميم، در توسعه و گسترش اين موضوع اقدام نموده و با 
 شويم. الكترونيكي با اين روش آشنا مي آموزي مهارتفراگير نمودن  راهكارهاي

 
 .آموزي مهارتاي، درخت تصميم،  رسانه هارت، چند:آموزش الكترونيكي، مكليدي واژگان
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 مقدمه
تكنولوژي شاهد پيشرفتي  چشمگيررشد  علت بههاي گذشته  در دنياي امروز بر خالف دهه

  بهموضوعاتي كه  نيتر ياساسهاي مختلف زندگي روزمره هستيم. از جمله  شگرف در جنبه
د انش و تخصص الزم توسط افراجدي مورد توجه قرار گرفته است يادگيري و كسب د صورت

اي خاص احساس نياز  ي خود در زمينهها تيموقع. هركس به فراخور كار، استعداد و باشد يم
ي گوناگون ها روشي مرتبط باشد و در اين زمينه از ها مهارتالي يادگيري به دنبكرده كه 

 .بهره بگيرد تواند يمكسب دانش و مهارت از جمله كتاب، استاد متخصص، اينترنت و غيره 
هاي تخصصي براي خيل عظيمي از افراد با  كسب مهارت در زمينه، در گذشته

تخصصي،  ةبه هزينه بر بودن دور توان يمرو بوده است. در اين راستا  ي فراواني روبهها يدشوار
ي خاص و محدود كه خارج از دسترس افراد ها زمانو  ها مكانهاي آموزشي در  برگزاري دوره

 ةدسترس نبودن منابع و كتب آموزشي مناسب، طوالني بودن مدت زمان دور بودند، در
كه تعداد زيادي از  شدند يماين علل باعث  ةآموزشي و مواردي از اين قبيل اشاره نمود. هم

ي ها تخصصافراد با وجود احساس نياز براي كسب مهارت، در اين زمينه ناكام مانده و نتوانند 
 .كسب نمايند گيبه سادمورد نياز خود را 

گيري از امكانات مختلف در  ي اشاره شده باعث شدند كه نياز براي بهرهها تيمحدود
جدي احساس شود و تالش شود كه تا حد امكان،  به صورتجهت كاهش اين مشكالت 

ابزارها در  نيتر مهم ةت گسترده در دسترس عموم قرار گيرد. از جملبه صورمنابع آموزشي 
  .باشد يممناسب از تكنولوژي و فناوري اطالعات  ة، استفادجهت تحقق اين هدف

ي ها يفناور يريكارگ بهت گرفته از أامروزه، آموزش و فراگيري با تحوالت شگرفي كه نش
، باشد يماي  ي چند رسانهها ستميسنوين اطالعاتي و ارتباطي مانند اينترنت، لوح فشرده و 

خدمات آموزشي مورد  ةسطح كيفي ارائ ءهدف ارتقا با عمدتاً ها يفناورروبرو گشته است. اين 
همچنين . كنند يمي گذشته تالش ها تيمحدودو براي برطرف كردن  رنديگ يماستفاده قرار 

تا  سازند يمدهندگان را قادر  با اهدافي چون گسترش تعداد مخاطبين، آموزش ها يفناوراين 
مطالب و محتويات مورد نظر را به  زمان ممكن نيتر كوتاهو در  به صرفهمقرون  صورتي  به

 مخاطبين منتقل نمايند.
 آموزي مهارتپس بر هيچ كس پوشيده نيست كه براي افزايش سطح كيفي آموزش و 

صحيح و كارا مورد  به روشيپارامتر  نيتر ياساس عنوان بهالزم است كه استفاده از تكنولوژي 
ي نيروي انساني با ها مهارتي دانش و استفاده قرار گيرد. هدف از آموزش الكترونيكي ارتقا
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عنوان يك اصل   جدي به صورت به آنچهاست.  صرفه بهو مقرون  روز بهاي  برنامه گيري كار به

مد و مناسب، مخاطبين آي كارها روشي ريكارگ بهاين است كه بتوانيم با  شود يممهم مطرح 
از اين  تر حيصحبيشتر و  ةبه استفادرا  هاآنآشنا نموده و  آموزي مهارتي ها روش گونه نيارا با 
ي آموزشي، افزايش قابليت ها روشر باعث فراگير شدن ين كاترغيب نماييم و با ا ها روش

و در پايان ارتقاي سطح ع هاي آموزشي، رفع محدوديت مناب ، كاهش هزينههانآدسترسي 
 كوشيم.آن ب تر عيسرفرهنگي و مهارتي افراد مختلف جامعه شده و در پيشرفت هرچه 

الكترونيكي، از روشي  آموزي مهارتي ها روش ةدر اين مقاله براي تحقق اين امر و توسع
. در اين راستا ابتدا با مفهوم درخت تصميم آشنا شده و ميريگ يمدرخت تصميم بهره  نام به

اطالعات، روشي را براي انتخاب ويژگي  ةسپس با استفاده از تعريف معيارهاي آنتروپي و بهر
 نيمؤثرتر. با استفاده از استخراج ميكن يمهاي آموزشي بيان  بندي نمونه در دسته تر بمناس

تدوين گردد و  تواند يمالكترونيكي  آموزي مهارت ةريزي صحيحي براي توسع ، برنامهها يژگيو
  به همگاني شدن اين امر كمك شاياني نمايد.

  شده  روش ارائه
الكترونيكي آشنا  آموزي مهارت ةشده براي توسعدر اين قسمت قصد داريم با روش ارائه 

درخت تصميم بهره گرفته شده است، لذا در  نام بهكه در اين روش از مفهومي  جاآنشويم. از 
 ابتدا الزم است كه اين روش را مورد بررسي قرار دهيم.

  تعريف صورت مسئله �
ي كلي بر ها حالت ي1استقرا، ها دادهاز جمله موارد مهم در يادگيري الگوهاي موجود در 

خاص موجود است؛ اين بدان معنا است كه با استفاده از بررسي ة اساس تعدادي نمون
، بتوانيم نتايجي كلي را حاصل ها آناي موجود و استخراج روابط نهفته بين  هاي داده نمونه

به  ميتوان يمي منطقي داشته باشيم. پس ها ينيب  هاي ديگر نيز پيش كرده و در مورد نمونه
به اين كار در حالت هاي موجود بپردازيم كه  تعريف كلي يك مفهوم با استفاده از نمونه

 [3]. شود يمگفته  ”ها دادهتخمين تابع منطقي از “يا  ”يادگيري مفهوم”كلي

آموختگان در چه شرايطي و در  آموزان و دانش بررسي كنيم كه مهارت ميخواه يم مثالً
 آموزي مهارت، بيشترين تمايل را براي استفاده از تكنولوژي و ييها يژگيوصورت برقراري چه 

الكترونيكي خواهند داشت و در چه شرايطي نسبت به آن رغبت كمتري از خود نشان 

                                                                                                                
1. Inductive 
2. Decision Tree 
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الكترونيكي، يك  آموزي مهارتآموزان به  تمايل مهارت ة. براي اين منظور، براي فرضيدهند يم

. باشد يميب عطفي از چندين ويژگي مختلف ترك صورت بهكه  ميريگ يمنمايش ساده در نظر 
آنالين و برخط واحد درسي،  ةهاي ارائ شامل مواردي از جمله روز تواند يم ها يژگيواين 

دهندگان، روش  دوره، سطح علمي آموزش ةآموزش الكترونيكي، بستر ارائ ةدور ةساعات ارائ
ي مهارت، تعداد ساعات هاي كاربردي و عمل مطالب آموزشي از جمله تكيه بر جنبه ةارائ

هاي زيبايي صوتي و تصويري رسانه براي بيان بهتر و  تخصيص يافته به آموزش مربوطه، جلوه
آموزش اينترنتي و  ةمورد نياز براي شركت در دور ةگوياتر مطالب آموزشي، ميزان هزين

 [4]مواردي از اين دست باشند. 

ص دهند. ات مختلفي را به خود اختصحاال توانند يمي مطرح شده ها يژگيواز اين  كيهر 
هاي زوج يا  صورت هر روز هفته، روز به تواند يمصورت آنالين  موضوع به ةهاي ارائ روز مثالً
سطح علمي . باشد بعد از ظهردوره ممكن است صبح يا  ةهاي فرد باشد. ساعات ارائ روز
دوره ممكن  ةشد. هزينآموزشي ممكن است ليسانس، ارشد و يا دكترا با ةدهندگان دور ارائه

 تواند يمدوره  ةآموزان گرفته شود. بستر مربوط به ارائ نقد يا اقساط از مهارت صورت بهاست 
ي فشرده در اختيار ها لوحآموزشي در قالب  ةصورت آنالين و ويديو كنفرانس باشد و يا دور به

ر كنار هم مطرح ي مختلفي كه دها يژگيومتقاضيان قرار گيرد. بر اين اساس، با توجه به 
 آموزي مهارت ةدور ةارائ ة، شرايط مختلفي براي نحوها آناز  كيهر گرديد و حاالت رخداد 

كه تعدادي از آن شرايط ممكن است باعث تمايل بيشتر  شود يمالكترونيكي برقرار 
و تعدادي نيز ممكن است نقش د ي آموزشي شونها روشآموختگان به استفاده از اين  دانش

  ي آموزشي گردند.ها روشر عدم استفاده افراد از اين بيشتري د

  براي را بتوانيم پيدا نماييم كه  دنبال آن هستيم اين است كه فرضيه هدفي كه به
 جا ايني موجود در آن، براي حاالت مختلف تابع هدف مورد نظر ما كه در ها يژگيو اساس

و اين در حالي است كه تنها الكترونيكي است، ارضا كند  آموزي مهارتهمان تمايل به 
هاي محدود ممكن  هاي محدودي را براي اين كار در اختيار خواهيم داشت. اين نمونه نمونه

كه  طور هماندست آمده باشد كه  هاست بر اساس نتايج حاصل از نظر سنجي از كاربران ب
  آموزشي) را در بر خواهد داشت. ةنمونه (مشخص است تعداد محدودي نمون

 صميمدرخت ت �
گيري يكي از پركاربردترين و كارآمدترين متدهاي يادگيري  2يادگيري درخت تصميم

. رنديگ يم. اين روش، براي تخمين توابع هدف گسسته مورد استفاده قرار باشد يماستقرايي 
. رنديگ بردر  توانند يمگسسته، آن دسته توابعي است كه حاالت محدودي را  عمنظور از تواب
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الكترونيكي بر اساس بررسي  آموزي مهارتتمايل براي استفاده از  ةزمينبراي مثال در 

وجود دارد كه  ”عدم تمايل“و  ”تمايل داشتن“و پارامترهاي مختلف، دو حالت  ها يژگيو
زده شده با يك  شرط گسسته بودن براي آن برقرار است. در يادگيري درختي، تابع تخمين

اي از  صورت مجموعه به توان يمرا  ها رختدو اين  شود يمگيري مشخص  درخت تصميم
باعث خوانايي و درك بيشتر  تواند يمنمايش داد كه اين فرم  آنگاه-فرم اگردستورات به 

  توسط انسان گردد.
ي آن، ها برگسمت  درخت به ةدرخت تصميم با مرتب نمودن نمونه هاي موجود از ريش

ه ي را در مورد نمونه و هر شاخا يژگيوگره، . در اين درخت، هر كند يمبندي  را دسته ها نمونه
 اينكه. براي دينما يمويژگي را مشخص  به آن) مقادير مربوط شود يمكه از آن گره خارج (

از  كيهر درخت شروع كرده و به  ةبندي كنيم از ريش ي موجود را دستهها يژگيوبتوانيم 
. ميرو يما آن تطابق دارد پايين اي از درخت كه ويژگي نمونه ب از شاخه ميرس يمكه  ها يژگيو

براي نمونه در مورد تمايل به آموزش الكترونيكي قسمتي از درخت نمونه ممكن است 
 باشد. 1صورت تصوير شماره  به

ي از عطف شروط را براي ا يفصلي تصميم، روابط ها درختگفت كه  توان يمدر كل 
عطفي از روابط  ها برگسمت  درخت به ة. هر مسير از ريشبرند يم كار هب ها نمونهبندي  دسته

 .باشد يم ها عطفصورت تركيب فصلي از  و كل درخت نيز به باشد يم ها يژگيودر مورد 

 در درخت تصميم ID3الگوريتم  �
هاي مختلف يك  يي كه براي يادگيري درختي ايجاد شده نسخهها تميالگوربيشتر 

باال به پايين براي جست و جوي و  1الگوريتم اساسي هستند كه از جست و جوي حريصانه
نام دارد.  ID3. اين روش الگوريتم كنند يمگيري ممكن استفاده  ي تصميمها درختفضاي 

، اين كند يمگيري متناسب را با جست و جوي باال به پايين پيدا  اين الگوريتم، درخت تصميم
درخت قرار گيرد؟  ةي بايد در ريشا يژگيوكه چه  شود يمآغاز  سؤالجست و جو با طرح اين 
توسط يك بررسي آماري  ها نمونهدر تمامي  ها يژگيو، تمامي سؤالبراي پاسخ دادن به اين 

بيشتري بر  ريتأثكه كدام ويژگي به تنهايي  گردد يمو بر اساس آن معلوم  شود يمتحليل 
 عنوان خواهد داشت. در اين مرحله بهترين ويژگي انتخاب شده و به ها نمونه 2بندي دسته

هاي  نمونهدرخت  ة. براي هر مقدار اين ويژگي انتخابي در ريشرديگ يمريشه درخت قرار 

                                                                                                                
1. Greedy 
2. classify 
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د شو يمتبديل  ترككوچهاي  و با توجه به اين گره، مسئله به مسئله وندش يم رتيبآموزشي ت

كه مقدار آن با مقدار ويژگي نظيرش  رود يماي پايين  آموزشي از طرف شاخه ةهر نمون(
كه باالخره هر نمونه درست  شود يمآن قدر اجرا  ها شاخهفرآيند براي زير  مطابق باشد). اين

 نيتر مهماست كه  يا يژگيوبندي گردد. در هر تكرار هميشه ويژگي انتخابي براي گره  دسته
نيز ذكر شد، با يك فرآيند حريصانه به  قبالًكه  طور همانبندي دارا باشد.  اثر را در دسته

؛ اين بدان معنا است كه هيچ وقت الگوريتم ميپرداز يمت ممكن جست و جوي بهترين درخ
  .كند ينمكرده بازنگري  قبالًيي كه ها انتخاببه 

 ها نمونهبندي  براي دسته تر مناسبانتخاب ويژگي  �
ي است كه در هر ا يژگيوانتخاب  رديگ يمانجام  ID3انتخابي كه در الگوريتم  نيتر مهم

ي باشد كه بيشترين ا يژگيوترجيح اين است كه آن ويژگي، . شود يمگره از درخت انتخاب 
 شود يممعرفي  1اطالعات ةخاصيتي به نام بهر اينجادارد. در  ها نمونهبندي  را در دسته ريتأث

بندي تابع هدفشان  بر اساس دسته ها نمونهبندي  يك ويژگي را بر دسته ريتأث زانيمكه 
 نام بهاطالعات الزم است كه از تعريف معياري  ةبهر تر قيدق. براي تعريف كند يمگيري  اندازه

دلخواه از  ةاستفاده نماييم. اين معيار، يك دستي و عدم يك دستي يك دست 2آنتروپي
هاي مثبت و منفي مفهوم هدف،  از نمونه S ة. با داشتن دستكند يمرا مشخص  ها نمونه

 .شود يمتعريف  1 ةابطصورت ر بندي منطقي به متناسب با اين دسته S ةآنتروپي دست
)          1(رابطه   

نيز  و  ها نمونهكل  تعداد بههاي مثبت  نسبت تعداد نمونه در اين رابطه، منظور از  
آنتروپي هميشه فرض  ة. در محاسبباشد يم ها نمونهكل  تعداد بههاي منفي  نسبت تعداد نمونه

برابر صفر است. آنتروپي زماني برابر صفر خواهد بود كه تمامي  دار اين است كه مق
مثبت باشند، در اين  ها نمونهبندي باشند. براي مثال اگر تمام  از يك نوع دسته Sاعضاي 
 ستد هبو حاصل آنتروپي صفر  شود يمبرابر صفر  برابر يك بوده و در نتيجه  صورت 

هاي مثبت و منفي مساوي باشد.  . همچنين آنتروپي زماني يك است كه تعداد نمونهديآ يم
 بين صفر و يك قرار خواهد داشت.  ةنظمي هميشه در باز مقدار آنتروپي يا بي

هاي  اي از نمونه مجموعه يكدستيمعياري براي ميزان  عنوان بهبا داشتن آنتروپي، 
هاي  بندي نمونه گذاري يك ويژگي در دسته ريتأث يبرامعياري  ميتوان يمآموزشي، حال 

                                                                                                                
1. Information Gain 
2. Entropy 
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Gain(S,نوع ارتباط) 
 

اطالعات نام دارد كه ميزان  ةكه گفته شد، اين معيار بهر طور همانآموزشي ارائه نماييم. 
 ة، بهرتر قيدق عبارت بهبندي بر اساس ويژگي خاص است؛  كاهش انتظاري آنتروپي از دسته

هاي موجود  نمونه ةبر حسب مجموع Gain(S) ، يعنيS ةبر روي مجموع Aاطالعات ويژگي 
  .شود يمتعريف  2 ةبه شكل رابط

)      2(رابطه   
 است و  Aدسته تمام مقادير ممكن براي ويژگي  Values(A)، مقدار اين را رابطهدر 

ا نماد را دارند. اين مفهوم ب vمقدار  Aهستند كه براي ويژگي  Sيي از ها نمونهزير تعداد 
  .شود يمديده  3رياضي در رابطه 

)              3(رابطه   
دوم ميانگين آنتروپي  ةاست و جمل S ةفقط خود آنتروپي مجموع 2 ةاول در رابط ةجمل

. ميانگين يا اميد آنتروپي كه در اين جمله آمده است باشد يم Aبا ويژگي  Sبعد از تقسيم 
شده است. ب ضر  ها نمونهها است كه در نسبت  ي تمامي همان مجموع آنتروپي برا

. باشد يم Aاميد كاهش آنتروپي با تقسيم بندي بر اساس ويژگي  Gain(S,A)پس بنابراين 
 Aميزان اطالعاتي است كه در مورد تابع هدف با داشتن ويژگي  Gain(S,A)به بيان ديگر 

مشخص شده است،  1 ةو جدول شمار 1 ةكه در تصوير شمار گونه همان. ميآور يمدست  هب
 زير است: ةبه در باز Sمقدار 

S=[+6,-4] 
 دست بياوريم: هرا ب                             خواهيم مقدار      فرض كنيد مي

S=[+2,-1]     صوت 

S =[+3,-1]متن 

S=[+1,-2]ويدئو 
 

)4( ةشما ةرابط                

 
براي  ID3صورت دقيق توسط درخت  ه، ب4 ةشمار ةدست آمده از رابط هاطالعات ب

 . شود كار گرفته مي هانتخاب بهترين ويژگي در هر مرحله از رشد درخت ب
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 بخشي از درخت تصميم يادگيري الكترونيكي )1تصوير (
 

گي در هر مرحله براي انتخاب بهترين ويژ ID3معياري است كه در  قاًيدقاطالعات  ةبهر
و تصوير  1 ةجدول شمار  ID3. براي تصور بهتر از عملكرد شود يماز رشد درخت استفاده 

 ها را تحليل نمائيد. را مشاهده و رابطه 1 ةشمار
 

آغاز يادگيري نوع ارتباط سرعت اينترنت ابزار روز
 خير ويدئو پائين كامپيوتر 1
 بله متن متوسط كامپيوتر 2
 بله صوت وسطمت كامپيوتر 3
 بله ويدئو باال كامپيوتر 4
 بله متن متوسط موبايل 5
 خير صوت متوسط موبايل 6
 بله صوت باال موبايل 7
 بله متن پائين كامپيوتر 8
 خير متن پائين موبايل 9

 خير ويدئو ويدئو موبايل 10
 آموزشي براي آغاز يادگيري الكترونيكي ةمون) ن1(جدول 
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غير پاياني انجام  هاي گرهدوباره براي  ها نمونهويژگي جديد و تقسيم  فرآيند انتخاب يك

يي كه با گره تطابق دارند مورد استفاده ها نمونه، با اين تفاوت كه در اين مرحله فقط رديگ يم
تا هر  شوند يممربوطه حذف  ةاز مجموع اند شدهاستفاده  قبالًيي كه ها يژگيوو  رنديگ يمقرار 

ر از ريشه تا برگ حداكثر يك بار ظاهر شود. اين فرآيند براي تمامي ويژگي در هر مسي
و يا داشتن  ها يژگيوتا يكي از دو شرط استفاده از همه  ابدي يمآمده ادامه  دست هبي ها برگ

صفر  شان يد (آنتروپبرقرار گرد ها برگهاي تمامي  مقدار يكسان تابع هدف توسط نمونه
  گردد).

ي تصميم و ها درختكه با استفاده از  دهد يمي قبلي نشان ها قسمتروال بيان شده در 
بندي  ي ارزشمندتر در دستهها يژگيو ميتوان يم خوبي به، ها آنمعيار مطرح شده در مورد 

و  تر يمنطق، تصميمات ها آنتميز داده و بر اساس شناسايي  ها يژگيورا از ساير  ها نمونه
بيشتر افراد به  هرچهآموزشي مختلف براي ترغيب ي ها يزير ي را در جهت برنامهتر ياساس

ي ها يژگيوپارامترها و  تواند يمالكترونيكي اتخاذ نماييم. اين امر  آموزي مهارتاستفاده از 
ي آموزشي را تا حد قابل قبولي ناديده گرفته و ها روشدر گرايش افراد به اين  اثرتر كم

  .باشند يمتصميماتي اتخاذ كند كه با واقعيت سازگارتر 

 گيري نتيجه
ي ها يدشوارهاي تخصصي براي خيل عظيمي از افراد با  كسب مهارت در زمينه، در گذشته

تخصصي، برگزاري  ةدوربر بودن  به هزينه توان يمبوده است. در اين راستا  رو روبهفراواني 
ند، در ي خاص و محدود كه خارج از دسترس افراد بودها زمانو  ها مكانهاي آموزشي در  دوره

آموزشي و  ةدسترس نبودن منابع و كتب آموزشي مناسب، طوالني بودن مدت زمان دور
ي نوين اطالعاتي و ها يفناورمواردي از اين قبيل اشاره نمود. با گذشت زمان، گسترش 

ارتباطي تمامي اركان زندگي بشري را دچار تحولي عظيم نموده است. يادگيري و كسب 
تثني نمانده است و بشر فناوري و ابزار را در خدمت آموزش و دانش نيز در اين ميان مس

با هدف ارتقاء سطح كيفي ارائه خدمات  عمدتاً ها يفناوركار گرفته است. اين  هب اش يريفراگ
 نيبنابرا. اند گرفتهآموزشي و نيز اهدافي چون گسترش تعداد مخاطبين مورد استفاده قرار 

ي مناسب و ها روش يريكارگ به گردد يمو مهم مطرح  يك نياز عمده عنوان بهاي كه  مسئله
الكترونيكي است. در اين مقاله بر اساس  آموزي مهارتي ها روش ةكارا در جهت توسع

درخت تصميم براي  نام بهي آموزش الكترونيك، از روشي ها روشي مختلف ها يژگيو
اطالعات،  ةآنتروپي و بهر معيار يريكارگ بههاي آموزشي استفاده كرديم و با  بندي نمونه دسته
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براي  توان يم ها يژگيوبندي را استخراج نموديم. از اين  ي موجود براي دستهها يژگيوبهترين 

هرچه بهتر آموزش الكترونيك و ترغيب بيشتر  ةي اساسي در جهت توسعها يابيارز
  بهره گرفت. آنهاآموزان به استفاده از  مهارت
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 همقدم
كند. انسان، فرهنگ و تمدن خويش  ز مياين تفكر است كه آدمي را از ساير موجودات متماي

را مديون تفكر است. بنابراين عجيب نيست كه از زمان سقراط و ارسطو تاكنون، فالسفه 
، تفكر). 1376اند (حسيني،  هاي بسياري پرداخته تفكر، ماهيت و مراحل آن به بحث ةدربار
تفكر داراي . ئل استمسا با  هاي ممكن در هنگام مواجه حل راه ةاصلي شناخت و ارائ محور

ها با آن ميزان يادگيري خود را  انسان  كه رموزي هستند وا ه شامل نشانه كهاست  عناصري
دار  فعاليت جهت ،تفكر. برند مي كار  بهكنند و  هايشان را بازشناسي مي گسترش داده، آموخته

انه كر خالقتف). يكي از اقسام تفكر هدايت شده، 1374ي، شعبان( است لهاذهن براي حل مس
(ابراهيمي،  است نوآوري و ارزش اجتماعي همراه  پذيري، انعطاف با  نوعي تفكر كه است.

1387.( 
انه، نوعي از تفكر است كه منجر به تفكر خالق) منظور از 2006( 1از نظر فاسيوني

هاي جديدي براي فهم و درك  هاي جديد، رويكردهاي نوظهور، دورنماهايي تازه و راه ديدگاه
 فعاليت نوع ) تفكر خالق به آن2005و همكاران ( 2شود. به اعتقاد بد ها مي ياء و موقعيتاش

براي  يا پردازد؛ نشده مي مسائل سخت و حل و حل مشكالت به كه شود فكري گفته مي
) تفكر خالق 1378يابد. به باور ميركمالي ( جديدي مي هاي حل گذشته راه ةنشد مسائل حل

ها و تجزيه و  مسائل و پديدهبه تصوير كشيدن تواند با  ني است كه مينوعي توان و مهارت ذه
 هاي جديد و غيرمعمول بيافريند. حل ها و راه تحليل آنها، ايده

سياسي،  مسائل در نو هاي داشتن بينش كشاورزي و صنعتي، هنري، علمي، هاي خالقيت
). كسي كه تفكر 1387نژاد،  تفكر است (شعاري اين نوع ةاجتماعي همگي نتيج و اقتصادي

تواند ذهن خود را روي يك چيز متمركز كند و آنقدر به او انرژي بدهد تا  خالق دارد، مي
واقعيت امر با آفريدن تصويري كامال واضح و قابل درك دز ذهن روشن شود و در نهايت 

 ).1369خوشدل،  ةترجم 3مسئله حل گردد (گاوين،
 تمايالت همتايي از بي مخلوط شخصي هر كه است معتقد مغز تسلط فناوري پدر 4هرمان

 5خواهد شد. به اعتقاد اسبورن رفتار متفاوت بروز به اين تمايالت منجر و است فكري متفاوت

                                                                                                                
1. Facioni 
2. Bed 
3. Gavin 
4. Herman 
5. Osborne 
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 از برخي ةدكنن بداع(كه خود نيز ا هايي موثر روش كاربرد با توان مي را خالقيت توانايي

 در كتاب آموزش 1زسندر). 1381زاده،  قاسم ة(ترجم داد پرورش است) بوده آنها مهمترين
 ياكودك به فرد (كند كه براي پرورش خالقيت بايد  كيد ميأخالقيت از طريق استعاره ت

هاي قالبي و از پيش تعيين شده تا  فعاليت دادن  انجامرا از  امكان تفكر داد و آنان )نوجوان
 . حد امكان برحذر داشت

تغيير  اهميت بر سنتي پرورش و آموزش زا ضمن انتقاد) 1990( 3تورنس) و 1996( 2مللو
ورزند. اين  مي تاكيد خالق هاي برنامه سمت به آموزش و هدايت سنتي هاي برنامه تحول و

 آموزشي و محيط سازي غني به موضوع بايد اين به بخشيدن تحقق براي كه معتقدند محققان
 آموزاني خالق دانش يتترب منظور به خالق، معلمان تربيت لذا پرداخت؛ خالق ةبرنام ةارائ

 معلمان به اگر ) بيانگر آن بوده است كه1381دارد. تحقيقات اخير حسيني ( زيادي اهميت
 و كند مي تغيير آنها و نگرش يابد مي افزايش آنها دانش شود ارائه آموزشي مناسبي ساختار

 بهره نآموزا دانش رشد خالقيت بر مبتني و آموزش تدريس نوين هاي مهارت از توانند مي
خصوصيات مربي و  ) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه1990( نيز تورنسبگيرند. 

 ةتواند به افزايش تفكر خالق بيانجامد. مربياني كه از شيو هاي آموزش وي مي شيوه
كنند، كودكان را نسبت به محركات محيطي پيرامون  آموزش خود استفاده مي محور در كودك

ورزند و كالس را چنان سازماندهي  كيد بر الگوهاي قالبي اجتناب ميأت نمايند. از حساس مي
تنوع و خالق ايجاد شود. در نتيجه اين روش موجب افزايش و رشد منمايند كه محيطي  مي

خواهان ، دهد معلماني كه خود شود. بررسي انجام شده نشان مي خالقيت در كودكان مي
 ند، توان يادگيري آفرينندگي را دارند. راهكارهايشان هست هاي تدريس روزانه تغيير در روش

معتقد است كه  4آفريند. وايتهد آموزشي خالقيت، محيطي انباشته از كنجكاوي و تنوع مي
 بدانندت دق هبرخوردار باشد و معلمان موفق بايد ب» قاطعيت ويژه«شغل معلمي بايد از يك 

اين موضوع بايد مبتني بر استانداردها و و  به يادگيري چه مطالبي نياز دارند شاگردانشانكه 
ميزان  اي باشد و همچنين بايد آگاهي كامل از سطح نسبي و اي و مدرسه اصول منطقه

 ).1374ابيلي،  ةترجم 5(مايرز، آموزان داشته باشند استعدادها و خالقيت دانش

                                                                                                                
1. Sanders 
2. Mellou 
3 .Torrance 
4.Whitehead 
5. Myers 
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 اين و است موثر بسيار خالقيت و تقويت در توسعه توان گفت كه آموزش بنابراين مي
 به وجود تفكر اعتقاد محققان و دهد و همانطور كه روانشناسان افزايش مي يا كاهش را توانايي

 هاي و روش با ابتكارات بايد آموزشي اوست كه ةمربي و شيو اين دارند، بشر ذات خالق در
 ةبايد خاطرنشان كرد كه هم ). پس1382نمايد (محمدنژاد،  بارور را استعداد اين خود خالق

برخي  و زنيم به آفرينندگي مي دست بعضي از ما ناآگاهانه كه اين هست كه خالقيم. چيزيما 
 كيفيت كه است چيزي چگونه، همان و كنيم چيز فكر مي چه به ما ديگر آگاهانه. اينكه

 ).2004 1كند (اش، تعيين مي ما را زندگي
دف آن، ايجاد هاي علمي و عملي است كه ه اي، مجموع آموزش هاي فني و حرفه آموزش

احراز  به منظورشرايط الزم براي كسب دانش و ايجاد نگرش و پرورش مهارت كارآموزان 
 نيروي ). تربيت1391باشد (امامي، نقل از شريفي و اسالميه،  شغل و يا ارتقاء مهارت مي

و  نوزدهم ميالدي قرن از اواخر اي حرفه و فني هاي آموزش قالب در جوامع نياز مورد انساني
 هاي قرار گرفت. در پي پيشرفت جهان كشورهاي از بسياري توجه قرن بيستم، مورد وايلا

 جهان در اي سابقه بي ها به نحو اين آموزش جهاني دوم، جنگ از پس صنعتي و علمي
از  امور اجتماعي پس و كار وزارت اي حرفه فني و هاي آموزش امروز كه آنجا تا يافت؛ گسترش
 چه هر گويي پاسخ جهت در صنعتي جوامع خصوصا از كشورها اريبسي در پرورش، و آموزش
). چرا كه 1383، بيدختي امينباشد ( مي حركت در نيازهاي اقتصادي و اجتماعي به بيشتر

ثير أها در كشورهاي در حال توسعه عالوه بر ت شركت نوجوانان و جوانان در اين آموزش
 ).1999 2دارد (ساديك، اقتصادي، بازده و آثار فرهنگي، سياسي و جمعيتي

گذرد. در اين مدت نقش و اهميت  انساني مي ةبيش از سه دهه، از تدوين نظري سرماي
يافته و بسياري از  اقتصادي نزد كشورهاي توسعه ةاي در توسع هاي فني وحرفه آموزش

اي كه بسياري از كشورها براي ايجاد  كشورهاي در حال توسعه، شناخته شده است؛ به گونه
زمينه و اولين گام، اقدام به اصالح نظام آموزش فني  عنوان پيش اقتصادي به ةل در توسعتحو

  ).1385اند (خالقي،  گذاري در آن نموده ي خود و سرمايه و حرفه
آموختگان خوداشتغال و خودباور است  اي، پرورش دانش هاي فني و حرفه رسالت آموزش

وارد بازار كار شوند. در اين  يهاي دولت طريق حمايتاز  بتوانندتا با توجه به نيازهاي جامعه، 
شود كه به چند مهارت شغلي دست يابد.  تربيت مي اي گونه بهنظام آموزشي نيروي انساني 

هاي اجرايي، دانش و مهارت و توانايي حل مسائل  يعني فرد تحت آموزش، عالوه بر توانايي

                                                                                                                
1. Asch 
2. Sadik 
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اي برخالف آموزش در  هاي فني و حرفه در واقع، آموزشاست.   مرتبط با شغل را كسب كرده

 1آموزي سروكار دارند و طبق گزارش استراتژي شغلي اروپا هاي ديگر تحصيلي، با مهارت دوره
احترام به   درك متقابل،  اساس انسجام اجتماعي است كه بر دموكراسي، ،مهارت) 2010(

دي مبتني است و براي هاي بين فر آزادي و مهارت  خالقيت،  ها، مسئوليت شهروندي، تفاوت
 . رسيدن به خوشبختي و تكامل فردي ضروري هستند

اي است، موجب گرديده  هاي فني و حرفه آموزي كه اصل اساسي و كليدي آموزش مهارت
كيدشان بر أمدارس كه عمده ت گونه اينتا اين نگرش و احساس در افراد ايجاد شود كه در 

حفظ و انباشت حجم  جاي بهزه داده شود تا آموزان اجا كسب مهارت است، بايد به دانش
قدرت باشد) از  ثيرشان تا مدت زمان كوتاهي ميأشان (كه تنها ت وسيعي از اطالعات در ذهن

كه اساس  به واقعيت ها آنجديد و تبديل هاي  و ايدهبراي ايجاد افكار خود انگيز مغز  شگفت
بر اين اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسي  تفكر خالقانه است، استفاده نمايند.

تفكر خالقانه در  ةاي تا چه اندازه بر رشد و توسع هاي فني و حرفه اين سوال كه آموزش
 د.ثير داشته است؟ بپردازأآموزان ت دانش

 روش شناسي 
) و از نظر هدف كاربردي پيمايشيگردآوري اطالعات توصيفي ( ةروش تحقيق از نظر شيو

اي شهر  هاي فني و حرفه آموزان سال آخر هنرستان دانش ةكليآماري پژوهش را  ةجامع ت.اس
. حجم نمونه بر مبناي فرمول نفر بوده است 125اند. تعداد نمونه  تشكيل دادهگرمسار 
گيري تصادفي ساده از بين  ها با استفاده از روش نمونه نفر برآورد گرديد و نمونه 97كوكران 

ساخته مشتمل بر  اي محقق ها از پرسشنامه براي گردآوري دادهاند.  هشدنتخاب آماري ا ةجامع
استفاده شده است. روايي ) 5تا  1ليكرت (امتياز  اي پنج درجهدر مقياس  بيست و سه سوال

و پايايي آن نيز از طريق آلفاي ه ييد گرديدأپرسشنامه از نظر صوري، محتوايي و سازه ت
هاي حاصل از اجراي  جهت تجزيه و تحليل داده دست آمده است. هب 79/0كرونباخ برابر با 

 tاز آزمون مشخص گرديد،  K-Sها كه طي آزمون  با توجه به نرمال بودن دادهپرسشنامه، 
 بهره گرفته شده است. SPSSافزار آماري  با استفاده از نرم اي نمونه تك

                                                                                                                
1. European Employment Strategy 
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 ها يافته
 بزرگتر دست آمده به يداراسطح معن ت،نشان داده شده اس 1 ةكه در جدول شمار طور همان

هاي تحقيق از ويژگي  توان گفت كه داده درصد مي 95است. بنابراين، با اطمينان  05/0از 
ها استفاده  هاي پارامتريك براي تحليل داده توان از آزمون كنند و مي نرمال بودن تبعيت مي

 نمود. 
  K-Sنتايج آزمون  ) 1(جدول 

K-S Sig 
27/2 156/0 

 
تفكر خالقانه در  ةاي تا چه اندازه بر رشد و توسع هاي فني و حرفه آموزش سوال تحقيق:

 ثير داشته است؟أآموزان ت دانش
 ةمحاسبه شده با درج  tنشان داده شده است، چون  2همانطور كه در جدول شماره 

اشد، فرض ب مي tبزرگتر از مقدار بحراني  05/0در سطح  هاي دو دامنه براي آزمون 96آزادي 
) رد 3و ميانگين جامعه () 72/3شده ( صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين مشاهده

ميانگين جامعه  توان گفت كه ميانگين نمونه بزرگتر از مي درصد 95شود و با اطمينان  مي
تفكر خالقانه باالتر  ةاي بر رشد و توسع هاي فني و حرفه ثير آموزشأميزان تاست. در نتيجه، 

 وسط جامعه است.از مت
 

 اي تك نمونه tآزمون نتايج  )2(جدول 
 3=  ميانگين جامعه

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

t df Sig 

72/3 471/0 24 96 003/0 



... ةاي در رشد و توسع هاي فني و حرفه جايگاه آموزش                                     
 

 

196 

 گيري  بحث و نتيجه
 تفكر خالقانه ةاي بر رشد و توسع هاي فني و حرفه تعيين جايگاه آموزشپژوهش حاضر به 

هاي صورت گرفته، نتايج پژوهش  دست آمده و تحليل هاي به پرداخته است. با توجه به داده
تفكر خالقانه باالتر از  ةاي بر رشد و توسع هاي فني و حرفه ثير آموزشأميزان تنشان داد كه 

 سيستم آموزشيمتوسط جامعه است. برخورداري از تفكر خالقانه، نيازمند آن است كه 
مجدد مطالب  بازگويير حفظيات و د بكيد بيش از حأمدارس از حالت آموزگارمحوري و ت

را آموزش داده و به تفكر  ةنحو خود فراگيرانخارج شده و به  بدون ارائه هيچگونه ابتكاري
و آن را  نموده آموز كمك خودكاري دانش، به ل تربيتييمتفكر بزرگ مسا 1جان ديوييقول 

تخصصي افراد، هاي  اي كه بر روي كسب مهارت هاي فني و حرفه نمايد. آموزشتشويق 
مناسبي جهت بروز خالقيت در فراگيران باشد. چرا كه اين  ةتواند زمين استوار گشته است، مي

در جهت برآورده نمودن نيازهاي بازار كار و انتظارات كارفرمايان  كه آن دليل بهها،  نوع آموزش
ملي ارائه صورت ع مهارتي بودنشان، به ةبه واسطاند و  از نظام آموزشي كشور طراحي شده

سازند. بر اين مبنا الزم است تا جهت  گردند، فراگيران را بيشتر با تفكر كردن درگير مي مي
تفكر خالقانه،  ةاي بر رشد و توسع هاي فني و حرفه اثربخشي هر چه بيشتر آموزش

اند،  كاران اين نظام آموزشي، به پيشنهادها و راهكارهايي كه در ادامه ذكر شدهراند دست
 جدي مبذول دارند:توجهي 

و است كيفي -يخالقيت مفهومي كمگويد  ) كه مي1988( 2آلتشولرمطابق با نظر  -1
و گسترش  ممارست، تمرين و افزايش ةدر ساي، اين آمادگي بروز آن نيازمند آمادگي است

 .گرددميسر اي  در كارآموزان فني و حرفهآگاهي و مهارت  سطح
جذب  ) كه شامل1987( 3آلبرشتاز ديدگاه يت مراحل خالقبندي  مطابق با دسته -2

ها، اطالعات  آموزش ةباشد، الزم است تا در ارائ مي اطالعات، الهام، آزمون، پااليش و عرضه
آموزان ارائه شده و از آنها خواسته شود تا با تجزيه، تحليل و تركيب آنها با  خام اوليه به دانش

 دهند. ارائهنوين  رهيافتييكديگر، 
 )1989( 5آمابيل) و 2000( 4ساند هاي محققاني همچون كاترين و بي ق با گفتهمطاب -3

 وجود بههاي كالس درسي  محيطانه هستند، رفتار خالقكه معتقدند معلماني كه خود داراي 

                                                                                                                
1. John Dewey 
2. Altshuler 
3. Albrecht 
4. Catrin & Bisand 
5. Amabil 
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روحيه، احساس، عاطفه و انگيزه ، الزم است تا معلمان دهد آورند كه خالقيت را ارتقا مي مي
عشق، شادي و كنجكاوي  احساسات خويش همچون ةيق بيان آزاداناز طررا و خالقيت  تالش

بخواهند تا او نيز به  آموز دانشداده و از انتقال ان خود آموز به دانشمختلف  نسبت به امور
مانند آنها رفتار كند و هر آنچه را كه در ذهن خود دارد، بيان نموده و در جهت رسيدن به 

 . هاي خود، تالش نمايد افكار و ايده
آموزان نقش مهمي ايفا  جو و محيط مدرسه، عاملي است كه در بروز خالقيت دانش -4

  ،جويانه و غيرقابل انعطاف جوي سلطهنمايد. بنابراين الزم است تا مدرسه به جاي ساختن  مي
و ايمني نفس  هب اعتمادبا  آموز دانشتا هم معلم و هم  كننده برخوردار باشد از جوي حمايت

 بپردازند. انههاي خالق ي به انجام فعاليتشناخت روان

 منابع
زاده و پروين عظيمي. تهران:  ترجمه: حسن قاسم شكوفايي خالقيت.). 1381( .آمابيل، ت

 دنياي نو.
هاي  هاي آموزش تفكر انتقادي و خالق و ترويج آن در رشته شيوه). 1387( .ابراهيمي، س

 ي.مجموعه مقاالت كنگره علوم انسان. علوم انساني
ترجمه: حسن  پرورش استعداد همگاني ابداع و خالقيت.). 1381( .اسبورن، ا.اس

 زاده. تهران: نيلوفر. قاسم
خوداشتغالي در  ةاي در توسع هاي فني و حرفه نقش آموزش). 1383( .بيدختي، ع امين
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  تخصصي در  و تربيت  پايه هاي مهارتآموزش   چگونگي چرايي و 
 مقطع متوسطه

 1فر داود ميرزايي
 2دكتر فرهاد سراجي

  چكيده
 تخصصي فني هاي رشته  ميان در خيز و جست توانايي بايستي 12 قرن در دانش كارگران

 از اي وعهمجم مستلزم نوظهور كار كنند. دنياي تسخير را كليدي مسائل و داشته باشند
 جاري مباحث و جديد است. رويكردهاي پايدار پذيري اشتغال براي جديد ميعمو هاي مهارت

 تأكيد پايه و ميعمو هاي مهارتپرورش  ضرورت بر نيز اي حرفه و فني آموزش زمينة در
و  پايه هاي مهارتآموزش  چگونگي . از اين رو پژوهش حاضر سعي دارد چرايي واند كرده

 هاي مهارت. شرح دهد تحليلي -با روش توصيفي را مقطع متوسطه درتخصصي  تربيت
 براي سطوح مختلف در اشتغال براي آنها كسب كه هستند انتقالي قابل هاي مهارت عمومي،

 و سازگاري ،پذيري طافانع مانند يهاي مهارت ميعمو هاي مهارت است. ضروري افراد بيشتر
 اغلب كه اي  دوگانه كاركرد دليل به تحصيلي سطهمتو دورة. شود ميخويشتن را شامل  مديريت

 در تحصيل به معطوف كاركرد و اشتغال به كاركرد معطوف ،اند شده  قائل دورة اين براي
 جهان آموزش هاي نظام در تحصيلي هاي دورهبرانگيزترين  چالش از يكي به عالي، هاي دوره
 ةهم و كند را دنبال بعدي دچن هاي هدف بايد متوسطه آموزش بنابراين است؛ گشته بدل
 و دهد قرار و پرورش توجه مورد اجتماعي و فردي ةجنب از را خود آموخته دانش وجودي ابعاد

 پيوسته و دنياي پيچيده در بتواند يافته تربيت فرد تا كند پرهيز بعدي تك انسان تربيت از
 فردي به نيازهاي پاسخگوئي توان كمال مراتب پيمودن ضمن امروز دگرگوني و تغيير درحال

 .شود پرداخته مي ميتربيت تخصصي و عمو ةمقاله به دو مقول در .آورد دست به را اجتماعي و
 

 .آموزي حرفه تربيت تخصصي، پايه، هاي مهارت: يكليد واژگان
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 مقدمه 
 كه ىطور به .است شده گذاشته جوامع پرورش و آموزش نظام عهدة بر بسيارى وظايف امروزه

 سطح در گير چشم تغييرات با رويارويى براى جامعه نياز مورد منابع انسانى ينتأم مسئوليت
 و دقيق برنامة افراد، شغلى هدايت منظور به بتوان دارد اگر قرار نظام اين عهدة بر جامعه،
 نيز فردى رضايت بلكه ،شود مىكمك  جامعه پيشرفت به تنها نه كرد، ريزى طرح را منظمى
 آموزش در مقطع به توان ميرا  كرد كار نوع در اين راستا دو ).1387 شريفان،( آيد مى حاصل

 آموزش تربيت عمومي منظور از. و يك ديد عمومي تخصصي يك ديد نسبت داد متوسطه
، 1(شلين است، زندگي موانع با سازگاري ايجاد شايستگي و ،اجتماعي و فردي هاي مهارت

 ن)سازما يك يا( شخص يك ز قابليتا است عبارت شايستگي )2،2009:83آلول، 2005:4
 ايجاد بيانگر تلويحاً شايستگي بر مبتني هايي خاص. آموزش موفقيت به رسيدن براي

 يادگيري در محيط آنها تجديد دنياي به نزديك كارگران و آموزان دانش هايي براي فرصت
 مدارعملكرد هايقابليت پرورش با تواندمي فراگيرنده آنجا در و شود ميفراهم  كه است هدفدار

).  از ديگر سو  1391برآيد (مرجاني و مافي نژاد  ، اصلي مشكالت عهدة از عمالً تلفيقي، و
 دتوان مي كه است يي هاانجام فعاليت ايوحرفه فني  هاي آموزش  .تربيت تخصصي نمايان است

 انجام در را ويتوانايي  و كارايي يا كند آماده كاري و كسب و شغل، حرفه احراز براي را فرد
 افراد از اي گسترده كمي طيف نظر از هم مهارت آموزي .)1391زاده، دهد (زينلي افزايش آن

 اهميت باالئي از بحران بيكاري رفع مانند لحاظ پيامدهايي به هم و گيرد بر مي در جامعه را
 عهتوسعه جام اساسي و اصلي نيازهاي از يكي آموزي است. مهارت برخوردار سطح ملي در

) و  يك كليد 1392، ها گيرد(قلي قرار نظر راهبرد مد يك عنوان به بايد محوري مهارت .است
 دورة). بنابر اين در  4،2009،پائولو3،2004(جالح براي  حل عدم پايدار است  يا شاه كليد

 گراي بدون توجه بهعام ميان تقابل توان مي را بحث مورد مناقشه صورت ترين متوسطه كلي
 داراي درسي يها برنامه طرفداري از يعني گرايي، تخصص همچنين شغلي جامعه نيازشغل و 

و چگونگي  موجود، چرايي ادبيات مرور ضمن مقاله دراين.دانست اختصاصي گيري جهت
    .است گرفته قرار مورد بحث تربيت تخصصي تربيت عمومي و
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 تربيت عمومي
 زندگي از ميمه بخش همواره زندگي، انعمو با سازگاري و اجتماعي و فردي هاي مهارت كسب
، 2005:4(شلين،  يابد مي تجلي اشكال گوناگون به ،زندگي متفاوت ادوار در و باشد مي افراد
 استرس، و منفي هيجانات با مقابله اجتماعي، هاي مهارتجمله  . از)2009:83،آلول

). 2006:373نوتا،( اي حرفه و شغلي آگاهي وجود، ابراز خودكنترلي، گيري، تصميم هاي مهارت
 اين آموزش .آموزد مي مدرسه در فرد كه دارد بستگي يهاي مهارت به شغل و كار در موفقيت

 يابد ادامه ،شود مي تثبيت جامعه بزرگسال در يك عنوان به فرد كه ميهنگا تا بايد ها تمهار
 يها حيتوصال ها كيفيت افزاي هم تركيب شغلي توانمنديدر نتيجه  ).2009:146(ديپي پي،

) 2009:85آلول ،( استكليدي  يها شايستگي و تها مهار و فرايندي و فني هاي مهارت فردي،
 به تنهايى حساب كردن، و نوشتن يعنى خواندن، سه گانه مهارتهاى به توجه امروزه. 

 زمان، خودگرداني، مديريتانتقادي،  بلكه تفكر  .نيست آموختن به بشريت نيازِ پاسخگوى
حل مساله، ديدن  تفكر، تصميم گيري، مهارت)، 1390(كشاورز،  استدالل و ثبح توانايي

مسئوليت، عزت نفس،  ي شخصيها يادگيري، ويژگي چيزها در چشم ذهن، دانستن چگونگي
توان كار . توانايي كار با كامپيوتر قدرت سازماندهي اطالعات، خود مديريت، يكپارچگي،

آموزش و پرورش  امروزه بايد در باشند كه مهمي مي هاي از جمله مولفه گروهي، فهم فرهنگي
 كه است عنصرى مهمترين درسى ميان برنامه ى اين دربايد به آنها توجه حداكثري نمود . 

 تصميم گيرى با درسى ريزانبرنامه .مى شوند عملياتى فرصتهاى يادگيرى آن بستر در
 و ى ذهنىها قابليت تعريف و يادگيرى فرصتهاى دامنه ى تعريف به خود عمالً شايسته ى

 مستلزم نوظهور كار در نتيجه دنياي ). 1390(لركيان،  .پردازند مى آموزان دانش فكرى
 گرايي  حرفه  .باشيم مي  پايدار پذيري اشتغال براي جديد ميعمو هاي مهارت از اي مجموعه

 اساس بر كه كرده مطرح اي حرفهتربيت  در جديد رويكردي آن بر ناظر هاي ديدگاه و جديد
 سازگاري براي جوانان عموم سازي رويكرد آماده به خاص شغلي براي فراگيران سازي آماده آن

 ةلفؤم ). در زير به چند1391( نويدي، يافت تغيير محور شدان مشاغل و كار دنياي با مؤثر
 ارندد نياز دانش كارگران  :خالق تفكر هاي مهارت. شود ميعمومي اشاره  تربيت ةزمين در مهم
 و فرايندها اصول، كشف مسئله، حل هنگام به جديد هاي ايده توليد براي را خالق تفكر كه

 كه دارند نياز دانش كارگران  :اطالعات مديريت هاي مهارت  .دهند توسعه جديد، يها فراورده
 براي را اطالعات كردن پيدا و جستجو دادن، ر قرا اكتساب، زمينة در را خود ظرفيت
 مسائل حل براي دانش كارگران  :تيمي كار هاي مهارت .دهند توسعه مؤثر يساز تصميم

 همكاري، .دارند نياز ميتي كار به توليدات و خدمات ةارائ پيچيده، ابزارهاي خلق پيچيده،
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 :فرهنگي ميان فهم و درك هاي مهارت .بود موفقيت خواهد براي كليدي ميتي كار و هماهنگي
همچنين   .كنند كار فرهنگي چند ةجامع در بتوانند بايد دانش كارگران شدن، جهاني عصر در

 ناپايدار و شرايط در پيشرفت و بقا براي ملزومات مهمترين از يكي كار، نيروي پذيري انعطاف
 نيازهاي جديد با را كه فرد خود كند مي فراهم را كاري نيروي زيرا است، بيني پيش غيرقابل
 خارجي محيط و سيستم بين دهنده ارتباط شاخص عنوان به را پذيري دهد. انعطاف انطباق

 و سازگاري تغيير توانايي عنوان به چنينهم و سيستم پويائي ةدرج قطعيت، عدم براي جذب
 كه است ميخودتنظي ديگر يادگيري ةنمون  ). 2005، 1و تونچيا  توني( گرفت نظر در توان مي

 است شده تبديل يادگيري اصلي هاي مؤلفه از يكي به و است گرفته قرار مورد پژوهش اخيراً
 رفتاري، هاي به فعاليت ميعمو مفهوم يك عنوان به خودگردان ) يادگيري2003، 2رينولد (

 شود مي اطالق هستند سهيم شان يادگيري جريان كه در آموزان دانش انگيزشي فراشناختي،
 طريق از كه است نديخودگردان فراي ي يادگير )2005(4 شانك نظر . طبق )3،2001(زيمرمن

 زيمرمن ،  ( .دهند مي انتقال تحصيلي هاي مهارت به را ذهني خود هاي توانايي فراگيران آن،
؛  زيمرمن ، 2011،  5(جارونوجا  است ضروري يادگيري فرآيند براي ) خودگرداني2002
 وجود به در خود را بهتري يادگيري عادات تا كند مي كمك آموزان دانشبه  امر اين )2008

 از سوي ديگر مديريت )،2011 ،6(وولترز بهبود بخشند را خود ةمطالع هاي مهارت بياورند،
 در فراگيران بصيرت سطح به بخشي ارتقاء با كنترل وقت و پايش جهت روشي عنوان به زمان

 مديريت  )1391 (يگانه ،. رود مي شمار به  مؤلفه ترين ضروري از زمان از استفاده ةمورد نحو
 جهت ها راه و منابع مؤثر از ةاستفاد ها، وقفه كنترل ،گذاري هدف شخصي، را انضباط زمان

 هاي فعاليت انجام طريق از كه وقت از ثرؤم ةاستفاد  شخصي. همچنين اهداف به رسيدن
ة الزم امروز جهان در زمان مديريت).  2007، 7(كالسنز آيد مي دست به معيني مند هدف

 اهداف به نيل موجب كه بپردازد هايي فعاليت انجام به انسان دشو مي باعث و است پيشرفت
 بر تأكيد با تربيت و تعليم بزرگ همچنين متخصصان. ) 2006 ،8نونيس( شوند مي فرديش
 .)1386ملكي، ( دانند مي تربيت و تعليم اصلي هاي از هدف يكي را آن پرورش تفكر، اهميت
 باور را چيزي چه كه اين دربارة تيزبينانه و مستدل تفكر را انتقادي تفكر )2002( 9انيس
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باعث  انتقادي تفكر)  2001، 1آندولينا . (كند مي تعريف دهيم انجام را اعمالي چه و كنيم
 حتي). 2002، 2جانسون( داشته ،را درك ترين باال موجود شواهد و مدارك از فرد كه  شود مي

 به را كار هر در شكست و موفقيت ميان واقعي تفاوت انتقادي، تفكر ،روزمره هاي موقعيت در
 )2001، رساند. (آندولينا مي ياري موفقيت به و نماياند مي مرز

 درسي ةهاي مهارت عمومي در برنام مؤلفه گنجاندن براي بسياري الگوهاي است ممكن
  .اند گرفته قرار بحث مورد زياد خيلي خاص الگوي دو اما شود، انتخاب

  اي. رشته درون الگوي  -2 اي رشته ميان الگوي  -1
 آموزش گوناگون هاي رشته  از كه ميعمو تفكر موضوعات الگو، اين در  :اي رشته ميان الگوي
 دروس از مربوط موضوعات مثال، براي .شوند مي تلفيق باهم است، گرفته سرچشمه و پرورش

 تحت ركمشت ةرشت يا ميعمو درس يك قالب در و استخراج گوناگون درسي ةتربيتي برنام
هاي   مهارت  عنوان تحت   كتاب و محتواي  در اين الگو  .شود مي سازماندهي و كاسه عنوان يك

  واحد درسي عنوان به شود. و شايستگي پايه) طراحي و در سطح مدارس آموزش داده مي ( پايه
 شود. مي  در نظر گرفته

 موضوعات توليد بدون عمومي، هاي مهارت مفاهيم الگو، اين در  :اي رشته درون الگوي 
در اين الگو  . شوند مي تزريق متداول هاي رشته  و دروس درون به ) تفكر پرورش مانند( جديد
ي پايه را ها و جدا كردن آموزش مهارت  نيست  مهارت پايه  با عنوان به واحد درسي   نيازي

  در تمام  پايه هاي مهارت غالب در اين الگو توجه به   ة. شيو درست نميداند دروس ديگر 
پايه   هاي مهارت دروس بايد با رويكرد پرورش   عبارت ديگر  . به هاي درسي است و كتاب دروس 

 .)1391به آنها توجه شود ( نويدي،  در تمام دروس  و  در نظر گرفته شوند
تر و  پذيرش  نيز قابل  كنند كه اين را پيشنهاد مي  ايي درون رشته  در اين زمينه رويكرد

بلكه آنها  نيست  پايه نفس آن اعمال  هاي  از آموزش مهارت  هدف  . زيرا تر است ناسبم
گيري از آنها مسائل را بهتر حل نمايد.  براي ايجاد شايستگي در فرد است تا با بهره اي وسيله

شود  قصد اين است كه فرد توان ارتباط گروهي را  زماني از مهارت بين فردي صحبت مي
. از تربيت عمومي قابل آموزش نباشد هايي  لفهؤبعضا ممكن است م سوي ديگر  از  .درك كند
وسيله براي عمل بعدي ميباشند   بلكه  شوند هدف محسوب نمي  ها خود اين آموزش  در نتيجه

مثال  عنوان به شدن دانش و بعد شناختي فرد. ه. در نتيجه هدف توانا شدن فرد است نه اضاف
كنيم و كالس را به صورت گروهي براي اكتشاف  ايي تعريف مي وژهكارهاي پر زماني كه ما

                                                                                                                
1. Andolina  
2. Johnson 
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ايي است. يا  و رويكرد درون رشته  عمومي  تربيت  توجه به  اين خود به نوعي  كنيم ميتقسيم 
ارائه براي آنها   مشخص است، ساعات  آموزان دانش  وجود دارد تكاليف  درس  طرح  كه  زماني

  در مستقيم  خود به صورت غير  ها لفهؤم  شود اين خص ميتعيين ميشود، موضوع جلسات مش
گاه و نظرات  پذيرش ديد  . از سوي ديگر ثر استؤم آموزان دانشريزي  مديريت زمان و برنامه

تواند در پرورش  نيز خود مي  هاي احتمالي پذيرش راه حل   ، نست محور نبودت  ،آموزان دانش
 ثر باشد.ؤم آموزان دانشخالقيت  ةقو

  تربيت تخصصي
شغل،  احراز براي را فرد دتوان مي كه است يي ها انجام فعاليت اي حرفه و فني  هاي آموزش 

 دهد افزايش آن انجام در را توانايي وي و كارايي يا كند آماده كاري و كسب و حرفه
 تهوابس علوم و تكنولوژي راستاي در را ها كسب مهارت ها آموزش ). اين1391 ، زاده زينلي (

 اجتماعي ارائه و اقتصادي هاي مختلف بخش مشاغل به مربوط خاص هاي دانش همراه به
 اي حرفهموزش فني آ ميزان توجه به نمونه صورت بهكشور  در چند  ).1392 ،  ها (قلي .دهد مي
، در فرانسه ٪63در دانمارك  ،٪70-65، در انگلستان ٪70-65آلمان   :باشد زير مي صورت به

  "شاه كليد"يك كليد يا  اي حرفه. آموزش فني و  )1،2009(يازكاير ٪41انيا در اسپ ،42٪
د دانش را به توليد توان مي)كه  2009 ،3پائولو ،2004 ،2براي حل عدم پايدار است (جالح

). 2009 ، همكاران و 4افزايش دهد (هاتيسارو را  وابتكار در توليد  حل مشكالت  و كند  تبديل
شد. آموزش افراد متخصص  آغاز دستي هاي آموزش نهضت با ابتدا رمعاص اي حرفه تربيت

هر  اقتصاد كشور ةتوس از هاي مناسب مورد نياز بازار كار قابل توجهي مجهز به دانش و مهارت
هاي  ظرفيت كشور در توليد اقتصاد، فرصت ةتوسع .را به خود اختصاص داده است كشور

به سطح دانش و  ال بردن سطح رفاه اجتماعي بستگيو با در بازار شغلي، افزايش قدرت رقابتي
 گيرد صورت مي اي حرفهآموزش فني و  دارد كه توسط نيروي كار خصصيت مهارت
 ).5،2009(تانسور

 تناسب ميزان بحث زيرا كيفيت دانست به دستيابي صرف آموزش تخصصي را توان نمي
و  نهادها با آموزشي سساتؤم عاملت ةنحو كار، بازار نيازهاي با مذكور دورة هاي درسي برنامه
و  آنها ميان دوجانبه هاي همكاري براي مناسب بستر ساختن فراهم و اقتصادي هاي بنگاه

                                                                                                                
1. Yazçayır 
2 .Jallah 
3. Pavlova 
4 .HATISARU 
5 .Tanrısever 
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هاي  ه دور طراحي در مشاغل صاحبان و كارفرمايان مهارتي نياز نمودن لحاظ همچنين
 ناگزير فردي عمتنو عالئق و جامعه نيازهاي به ). پاسخگويي 1391،  عزيزي ( است مهم آموزشي

 تعقيب متوسطه درسي ةبرنام در گوناگون مسيرهاي تحصيلي يا ها رشته ةتعبي طريق از بايد
 محترم بايد كنند انتخاب را ماهر كارگر تربيت ةاگر گزين  حتي ،آموزان دانش انتخاب حق  .شود

  .) 1391محمدي،  و وانكت به نقل مهر گري (دانسته شود موفقيت شرط پيش و شده شمرده
 به دو الگو متوسطه دورة اي حرفهموزش فني آ ةارائ ) از ميان الگوهاي1388صدري (

 را آموزش مبنتي بر صنعت. الگويي -2 آموزش مبتني بر مدرسه الگوي -1: كند مي اشاره
 آموزش توان مي كه شود ميدروس انتخابي و اختياري را شامل  ةارائ كه كند پيشنهاد مي

آموزش   . يا تكميلي ارائه داد ي مهارتي ها نااز طريق پودم و ... اي رايانه اي تلويزيوني، برنامه
ي ها   عبارت ديگر در محيط  به صنعت و  بايد در محيط   گونه كه بيان شد ي هماناي حرفهفني 

 در و  اند اما در عمل را طي كرده  فني  آموزش  بسياري افراد  . صنعتي ارائه شود  و  ايي فني حرفه
. هر چه  بسيار است  بين تئوري و عمل  ةيط طبيعي قادر به كار كردن نيستند. زيرا فاصلمح 

 ه و جامعهدرستيد بين م با  خواهد بود.  تر عملي  تر و يادگيري عميق  باشد   تر محيط طبيعي
 داد.  مراكز ارائه گونه اينو فني را در   شغلي   هاي آموزش و  صنعت) يك پل ايجاد كرد. (

 ةو دربار مد نظر دارد يا حرفه در بعد فني را متوسطه دورة در تخصصي تربيت هدرننگا
 زيرا نظري ندارد؛ در اين مقطع و رياضي انساني، تجربي هاي اعم از ايجاب يا سلب گرايش

به زعم  ست.ا اي گانه خود بحث جدا دبيرستان دورةها در  رشته گونه اين ةدر زمين نظرات
 در اين موزش عالي.آبراي   پل -2 كار وورد به بازار -1 دارد هدف دو اندبيرست دورة نويسنده

 وجود دارد دو ديد در اين زمينه. كيد استأمورد ت) تربيت تخصصي( مقاله ورود به بازار كار
 آيا كه اينو  به بحث شغل و تخصص نيست حداقلي نگاه هدوردر اين  كار كه آيا ورود به بازار

 افرادي كه توان كه آيا شود از سوي ديگر اين سوال مطرح مي سازگار است.  اين با روح عدالت
تحصيل ندارند چگونه بايد عمل كنند؟ افرادي كه در اين دوران بنا به داليلي نياز به  ةادام

اجبار  شوند دوران به كار مشغول مي چگونه عمل نمايند؟ افرادي كه در اين شغل دارند
يا آپس  تحصيالت عالي را ندارند به يابي راهقادر به  ام افرادزيرا تم موزشي نيست؛آسيستم 

كه اگر افراد در   مطرح كرد را  توان اين ديد مي البته. اين افراد را بايد بدون تخصص رها كرد
 كار ورود به بازار قادر به تربيت شده باشند درست هاي پايه و شايستگي آموزش مهارت ةزمين

 داراي فرد گفت اما بايد توانند به كارآفريني برسند؛ حتي ميو  باشند شغل مي و انتخاب
مطرح  عدالت ةدر زمين يا بدون تخصص. اين نكته نيز تخصص فني بهتر است با مهارت پايه

هر فرد كه توان  و امتياز است عالي حق بدانيم، آموزش را كه ما نبايد آموزش عالي است
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ي وارد ا حرفهفني  ةبنابراين افرادي كه در زمين ؛تواند وارد شود مي را داشته باشد يابي راه
ي و ا حرفههاي فني  رشته ةدليل بر عدم عدالت سيستم آموزشي نيست. در زمين شوند مي

 عنوان بهابند ي مي افرادي كه به اين دوران راه متاسفانه نبايد نگاه حداقلي داشت. كاردانش
به تصحيح  ديد نيز بستگي اين. شود گاه مياند ن علمي و دانشي پاييني داشته كه توان افرادي

 .دارد كننده عرضهديد افراد متقاضي و 
و جديد.  سنتي گرايي كند، حرفه مطرح مي  گرايي را حرفه  دو نوع )1391صفايي موحد ( 

 نوعي ايجاد سبب اي حرفههاي  آموزش كه معتقدند آن سنتي اشكال در گرايي حرفه طرفداران
 كنند مي مجهز شغلي مشخص هاي مهارت به را آنها كه شوند مي افراد در خاص انساني ةسرماي

 و باشند بيشتري داشته آمادگي خاص ةحرف و شغل يك با برخورد در سازند مي قادر و
 به آموزان دانش مجهزكردن :جديد گرايي حرفهدهند. در  نشان خود از باالتري وري بهره

گسترده،  و انتقال قابل هاي مهارت به آموزان دانش كردن باال، مجهز سطح تحصيلي هاي مهارت
اقتصادي  شرايط در مشاركت براي نياز مورد فني هاي مهارت به آموزان دانش كردن مجهز

در دنياي جديد ديگر   ).1391موحد، (صفايي .است آن اساسي عنصر پذيري، انطباق  جديدكه
گوي نياز افراد نيست و كافي   پاسخ  به تنهايي  تخصص فني  . جوابگو نيست  ينگر  تك بعدي

داشتن يك   و  خالقيت  عدم  سبب  چه بسا به  از افراد  بسياري  . است  ، اما شرط الزم باشد نمي
. تخصص در هر كاري نياز است.  است  شغل  ة. آيا تخصص تضمين كنند اند شده  بيكار   تخصص

 توانيد بدون تخصص در و مي  تيدخالقيت باال هس ةداراي روحي   فرض كنيد  يدتوان شما نمي
 مهارت  تخصص  مكمل  كار تخصص است از ديگر سو  ةالزم  زيرا  موفق شويد  كشاورزي 
زيرا در   گيرد ترازو به خود مي  يك حالت  فرايند  اين  در نتيجه  د كه بحث شد.شبا مي  گانه چند 

سبك و   كدام  هر  گراست حال ا  بيت تخصصيتر  يك طرف تربيت عمومي و در طرف ديگر
تركيبي ازتخصص و    گري نوين را اي حرفهبايد    اين بنابر   هم خواهد خورد. بر   سنگين شود تعادل

 به آموزان دانش كردن كرد: مجهز  باز تعريف گونه اين  و آن را  مهارت پايه در نظر داشت
. مهر محمدي  بازار كار  ورود به براي  و خالقانه  پذير انعطاف  ، متغير  شغل) تخصصي( هاي مهارت

را   موزش شغليآ   و   كند نرم استفاده مي گرايي از اصطالح تخصص  متوسطه  دورة) براي 1390(
و پرورش آنها   پايه  هاي بيشتر به مهارت هدوركند. معتقد است در اين  توصيه نمي  هدوردر اين 

شد. اگر  هدورهاي پايه در اين  شايستگي  پرورش  منكر  توان نمي   . ليكن كرد  توجه بيشتري
كه   يافت  توان ي را ميد. افرا و شرايط افراد در نظر بگيريم  استعداد  را معناي توجه به  عدالت

ايجاد   هاي پايه با در كنار آموزش مهارت  توان مي  نتيجه  . در تحصيل نيستند  ةقادر به ادام
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 جامعه  فني  ن نيازتوا يماز سوي ديگر   ر كمك نمود.در فرد به ورود او به باز كا  تخصص فني
  از اين طريق بر طرف كرد.  تا حدودي  نتوا يرا م 

  نتيجه و بحث
تربيت  كه بيان نمود به اين شكل توان تخصصي را مي عمومي و تربيت تالقي ديدگاه تربيت

 و تربيت تخصصي است تربيت تخصصي و پيش بايسته تربيت تخصصي عمومي مكمل
 نده تربيت عموميرنگا تربيت عمومي (در اينجا به بازار كار است كه با فرد براي ورود مادگيآ

كارايي و  به حداكثر )در نظر گرفته است اساسي هاي مهارت هاي پايه و شايستگي را به معناي
 فرد . در فرد نهادينه شود نآهاي  لفهؤو م عمومي رسد. زماني كه تربيت اثربخشي خود مي

 بايد تربيت عمومي را. داشت هاي مختلف را خواهد و مقابله با موقعيت يت انعطافقابل
)  (دانش يادگيري يا معرفت زيرا بحث داد؛ مختلف ارائه دروس نهان در تلفيقي و صورت به

حال اين  .هاي مختلف است در زمينه توان فرد افزايش اصل نيست بلكه مساله نسبت به يك
هاي درسي به جاي تكيه بر  تكيه بر سطوح باالي تفكر در كتاب صورت به تواند مي مساله

  مسالهتوجه به خود ارزيابي، اكتشاف، كار گروهي،  ارزشيابي، هاي سطح دانش، تغيير روش
مقابله با بازار كار  توان از سوي ديگر تخصص به تنهايي. كيد كردأت موزشآدر  محوري

خود تخصص نيز  اما باشد مي كار و شغل ازني هر چند تخصص پيش. منعطف را نخواهد داشت
مثال به دليل  عنوان به(از كار اخراج شود  فرد شاغل مثال اگر عنوان به. عوامل ديگر است به

توان اين مساله را از  مي. باشد مي شغل ديگر قادر به پيدا كردن آيا )شدن شركت  ورشكسته
 حاضر بيكار شود و در حال بوده حسابدارسال  10 اگر فردي كه آيا .ديگر نيز بيان نمود ةزاوي

 گوييم سخن مي دانش زماني كه ما از كارگر .كار ديگري را دارد آيا به غير حسابداري توان
 بعضي افراد معتقدند .جود ندارد ديگر نگاه تخصص تك بعدي نخواهيم داشت  و فرد تك بعدي

سوال مطرح  چند.  دانند مي مزود هنگا  را  و آن  درست نيست متوسطه دورةدر  گرايي تخصص
 موز در مقطع متوسطهآ دانش توان يك روند؟ آيا مي  افراد به سطوح عالي ةهم كه آيا شود مي

را فقط بايد در  نياز صنعت است؟ آيا افراد ديگراز  تر پايين براي فراگيري تخصص شغلي
است. ارتباط  تر مناسب يا حرفهفني  مراكز در گرايي تخصص البته. ديد موزش عاليآسطوح 
و  تخصص را بايد عملي فرا گرفت .تر شود بايد مشهود مدارس گونه اين و بازار كار و صنعت

 در مباني قوي اما در عمل فرد شود. چه بسا به عمل منجر نمي يادگيرنده و فرد جدايي شغل
دا كردن در پي يا فني و حرفه مراكز در تحصيلال چرا بسياري از افراد فارغ. دچار مشكل باشد

بر  موزشآنوع  و كارايي الزم را ندارند؟ آيا اين و حتي در شغل خود توان مشكل دارند شغل
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اشاره  دوران تحصيل در تربيت عمومي و خصوصي ميزان توجه به خالصه طور به گردد. ينم
  .شده است

  
 چگونگي توجه به تربيت عمومي و تخصصي )1( نمودار

 
توان را  و افرادي كه عالقه و خاصي است ةبراي عدتربيت تخصصي  بايد متذكر شد كه

البته  كنند. تعيين مي ا خود افراد همچنين حوزه ر .كنند سمت گرايش پيدا مي دارند به اين
هاي  و تخصص با مهارت ندارد كه تخصص صرف به معناي فني بودن كاربرد بايد بيان داشت

  .دست خواهد آورد همعناي خود را ب پايه

 منابع
 در آموزى مهارت .)1387( .جى ،او مته  و اف ،پرينى  ؛روىها  ؛ريچارد؛ س ؛د  ،استرانگ

 ، 4  ة، شماررشد تكنولوژي آموزشي ةماهنام،  شريفان احمد :ترجمه .مدرسه هاى برنامه
 .31-30 ةصفح 
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شاخص  اساس بر صنايع پذيري رقابت نديب رتبه .)1389( .؛ ميرزايي، م اربابيان، ش ؛ اني، مرن
 ة، صفح111ة شمار ، بودجه، سال پانزدهم و هبرنام ةنام دوفصلكار،  نيروي پذيري انعطاف

63-89. 
 آموختگان مهارت وري بهره و كارآفريني آموزي، مهارت .)1391( .زاده، ا زينلي ؛زاده، ل زينلي

  .دانشگاه مازندران فريني،آفرانس ملي كارنك
 محور در يگشايست  رويكرد بر مبتني يابي ارزش و سنجش .)1391( لف.، ا شريفان

 59-57 ،صص2 هشتم، شمارة دورة  ي،ا حرفه  رشد آموزش فنيآموزي،  مهارت
براي   ي عاما حرفهو  هاي فني ريزي درسي آموزش طراحي الگوي برنامه .)1388(   .صدري، ع
 ة، صفح14و 13 ة، شمار ، سال چهارم درسي ةمطالعات برنام ةنام فصل،  متوسطه دورة
82-104. 

 بر ايران در اي حرفه و فني آموزش فعلي نظام ارزيابي) 1391( .؛ محبت، ه ، س موحد صفايي
ال بيست و تعليم و تربيت، س ةنام فصل جديد، و سنتي گرايي حرفهمعيارهاي  مبناي

 .96-37 ة، صفح112ة هشتم، شمار
 و اشتغال نظام با تعامل در كشور ةمتوسط آموزش هاي چالش بر تأملي .)1391( .ن  عزيزي،

 .128-99ة ، صفح112 ة، شمار ، سال بيست و هشتم تعليم و تربيت ةنام فصلكار،  بازار
حمل و  ةماهنام  آموزي، مهارت رهنگف و گرايي مدرك فرهنگ بازشناسي .)1392( .، ع ها قلي

 .95-91 ة، صفح73 ةشمار  نقل و توسعه،
 ةنام فصل  جهاني، شهروندي هاي آموزش ضرورت و شدن جهاني .)1391( .كشاورز، ي

 .194-179ة صفح ،3 ةشمار ،سوم شدن، سال جهاني راهبردي مطالعات
موزش آرشد  پايه، مهارت چهارمين بر تأكيد با سواد مفهوم بازانديشى) 1390( .، م لركيان

 .37- 36 ة، صفح8 ةشمار ، 14 دورة  ، ابتدايي
 پيشينه و اشكاالت  ي درا حرفهموزي آ موزش و مهارتآ   )1391( .نژاد، ن ؛ مافي، ب مرجاني

 .31-23 ة، صفح 2 شمارة هشتم، دورة  ، يا وزش فني حرفهآم رشد،  هلند 
 ، تربيت و تعليم اساسي هدف انتقادي تفكر پرورش .)1386( .م  پور، ؛ حبيبيملكي، ح

 .108-93 ةششم، صفح سال ، 19 شمارة آموزشي، هاي نوآوري نامة فصل
 تخصصي عمومي، ايشگر:   دبيرستان درسي ةبرنام ةدربار نظرورزي .)1390( .م مهرمحمدي،

 دورة تربيت، و تعليم مباني ةنام شپژوه  نرم، گرايي ب تخصص چهارچو در گرايي هم يا
 .48-25 ة، صفح1 ةشمار  اول،
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 بررسي .)1391( .س فرامرزي، گرد سلطاني ؛لفا  ؛ آزادنيا،م ، باديآ  ؛ خانس  ميرافشار،
 آموزان دانشتحصيلي  پيشرفت بر خودگردان راهبردهاي يادگيري آموزش اثربخشي

دوم،  دورة نهم، سال،  درسي ريزي برنامه در ، پژوهش يزد شهر ابتدايي پنجم ةپاي دختر
 .117-105 ة، صفح 34 ةشمار

 براي ميعمو هاي مهارت ةتوسع هاي راه و ضرورت .)1391( .ب  كهريز، ؛ محموديلفا  نويدي،
،  ، سال بيست و هشتم تعليم و تربيت ةمنا فصلمحور،  دانش ةجامع در پذيري اشتغال

 .35-15 ة، صفح112 ةشمار
 بين ارتباط بررسي .)1392( .ع  زاده، خان ؛ حسين م ،س ،كافي  ؛ر  ، شال؛ سلطاني؛ ط يگانه،

 ةمجل  ،دانشجويان پيشرفت تحصيلي با زندگي كيفيت و زمان مديريت هيجاني، هوش
 .232-219 ة، صفح3 ة، شمار12 دورة  ، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
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 هحرف از فراتر  گري اي حرفه
 1يگلناز اژدر

  2يآباد زارع بهرام يمهددكتر 
  چكيده

و  نيخود به دنبال جذب بهتر يانسان يرويانتخاب ن يبرا رانيهمواره مد
شدن مشاغل،  يمدرن و تخصص ةافراد هستند. بعد از دور نيتر مناسب

شغل  نيواجد ةياول يها ازين صورت به ژهيو يها كسب دانش و تخصص
مختلف فراز و  يزمان هاي دورهدر  ها مهارت نيا يابيدرآمد. اگر چه ارز

 يها مهارتبدون دانش و  يانسان يرويجذب ن يرا تجربه كرد ول يياه فرود
فراتر از دانش و  رانيكه مد يزيخواهد بود. چ يمعن يب 21مشخص در قرن 

 يگر اي فهحر نيافراد است. و هم يگر اي حرفهتخصص به دنبال آن هستند 
 زيدر دو فرد منجر به تما كسانيافراد است كه با داشتن دانش و مهارت 

. شود ميدر آن شغل  يگريو شكست د يكي يشغل تيو موفق يغلش
 تيكه موفق يمعن نيدارد بد ياديز تياهم زين تيريدر مد يگر اي حرفه

 يگر اي حرفهدانند. اگرچه  يآن م تيريمد يگر اي حرفه يسازمان را در گرو
مقاله با  نيبر آن وارد است. در ا زين يانتقادات يبه ذات خود ممدوح است ول

  .ميينمايمطرح م زياز انتقادات وارده را ن يمختصر يگر اي حرفه فيان تعريب
 

 اي حرفهاخالق  ،يعلم تيريمد ،يگر اي حرفه: كليدي واژگان

                                                                                                                
 :g.azhdari@gmail.com Email،                مشهد يدانشگاه فردوس يمنابع انسان تيريمد يدكتر يدانشجو.  1
 .يعلوم انسان ةو توسع قيمركز تحق يعلم ئتيعضو ه.  2
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  مقدمه
اند.  انتخاب كرده شانيازهايطرف كردن ن رب يرا برا يخلقت همواره افراد شغل ياز زمان ابتدا

مختلف  يزمان يها كار كردن بشر در بازه نديفرا كند يم انيب كايتانيبر ةدانشنام چه چنان
مشاغل افراد  خيقبل از تار ة). در دور2010 كا،يتانيبر ة(دانشنام شد ييها دچار فراز و فرود

 ةذا، پوشاك و مسكن بود. با توسعمانند غ هياول يها ازين بر طرف كردن منظور بهتنها 
 نيتر شدند. ا دهيچيو پ دهيچيزبان و خط مشاغل پ ةافراد از جمله توسع يارتباط يها مهارت

  يتخصصو  يانقالب صنعت ةبود. پس از دور انيدر جر يبا آهنگ كند يروند تا انقالب صنعت
ها  به كسب دانش ازيشد كه ن يتخصص يها تا حد مدرن، كسب و كار ةورها در د تيفعال شدن

كه توسط  ،يعلم تيريمد ةوجود داشت. با توسع شتريآن شغل هر چه ب ةژيو يها مهارتو 
شدن مشاغل و  يشهرت دارد، روند تخصص زين سميلوريابداع شد، كه به ت لوريبه نام ت يفرد

 ينتس صورت به). 1384, ي) (الوان1390, اني(رضائ دتندتر ش اريبه دنبال آن افراد شاغل بس
و قبل از آن با آموزش و كسب مهارت با  يكارآموز ةشغل، بعد از دور يمهارت مورد نظر برا

با  ياستاد و شاگرد يها آموزه ني). ا2010 تن،ي(ب گرفت يشكل م ياستاد شاگرد يها روش
و  شتريب ديشد كه به تول ييها زشبه آمو ليبه خود گرفت و تبد يا شكل تازه يانقالب صنعت

تر شدن مشاغل  ي). با تخصص1392سرشت,  مشاغل منجر شد (رحمان شتريب شدن يتخصص
 ييروند تا جا نيواقع شد. ا يشتريافراد مورد توجه ب يور بهرهسنجش  يكم يها كرديرو
 يكم يها كردي. روسنجنديم قهينفر دق يحت ايافراد تنها با نفر ساعت و  يابيرفت كه ارز شيپ

 يريگ ها وجود دارد كه منجر به شكل از كارخانه ياريها هنوز هم در بس به كار انسان
  )2007 ،ي(كالدار شده است نهيزم نيدر ا ياعتراضات
 يها دانشكده ،يشغل يها مهارتتخصص و  ازين ييپاسخگو يمدرن برا ةچه در دور اگر
 يها آموزش نيپست مدرن ا ةدر دور يكردند ول دايتوسعه پ شتريو ب شتريب يتخصص

ها توان آموزش همه  مهم است كه دانشكده ارينكته بس نيسوال رفتند و ا ريخود ز يدانشگاه
 يها به حد مشاغل و حرفه 21در قرن  گري). از طرف د2003(والكر ، به افراد را ندارند زيچ

 نيبلكه ا ستنديساده مطرح ن يها نيو تكنس يافراد معمول گريشده است كه د يتخصص
 شيپ گريد عبارت به). 2010 تن،ي(ب شود يمطرح م يمختلف يكار يها در حوزه نيمتخصص

زند و  يم يشغل تيموفق يحرف اول را برا يا حرفه يها مهارتشد كه تخصص و  يم ينيب
كه  يسوال يشد ول يالزم داده م يها آموزش يا حرفه يها مهارتبه افراد از نظر  نيبنابرا

 نيا يها مهارت يو حت يصصتخ يها دانش نيبود كه چرا با وجود كسب ا نيا شد يممطرح 
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 ينه؟ برا گريد يو برخ كردند يتر عمل م ها موفق حوزه نياز افراد در ا يها هنوز هم برخ حوزه
 .يگر يا واژه شكل گرفت: حرفه نيسوال ا نيبه ا ييوگپاسخ

 گري اي حرفه
بود  ميدورك لياستفاده شد توسط ام يسازمان اتيدر ادب گري اي حرفه ةبار كه واژ نياول ديشا

 يا بستر حرفه قدرت در سازمان. در فرهنگ و يها و ساختار ها مهارت ريثأت يبررس يو برا
 ،يا شخص حرفه اياست كه به حرفه و  يتيفيك ايرفتار، اهداف و  يشدن به معن

از دانش،  يبيرا ترك گري اي حرفه). 2010 سم،ي(پروفشنال شود يف ميتوص ايو  يگذار عالمت
 م،ي(پروفشنال شود يم فرد هبو مهارت منحصر  يستگيمنجر به كسب شادانند كه  يمهارت م

2009(.  
 يكسب و كار طيدر مح يقواعد باز كنند يعمل م يا كه حرفه يكسان ،گريعبارت د به

دانند. در جهان امروز  يتجارت خوب م يحت ايو  استيخودشان را اعم از ورزش، ارتش، س
در آن حرفه  گري اي حرفهبه نشان دادن  ازيدانش نعالوه بر  يا در هر حرفه تيموفق يبرا

 يهر كسب و كار م،يكن يصحبت م يچه كسب و كار ةدربار هك ستيمهم ن نيوجود دارد. ا
در  يول ). 2010(كانز،  افراد خواهد شد زيدر آن كسب و كار باعث تما گري اي حرفهكه باشد 

 يدارد مشخص، مانند مدارك دانشگاهاستان يها مهارتكه در آن عالوه بر دانش و  ييها حرفه
به  ازين تيموفق يباالست، برا نانيعدم اطم يكار يها در مسئله نيو همچن ،يا و حرفه

). 2007(تئووندركورت،  ستين شدن  فرمولهقابل  يمشخص صورت بهاست كه  ييها يستگيشا
 يها يستگياش نيا توان هبصورت گرفته است كه  ياديز يها تالش يدانشگاه يالبته در فضا

 يكل يها واژه هاند و باز هم ب ها موفق نبوده تالش نيا يخاص هر شغل را مشخص كنند ول
 ليدل به يخود ممدوح است ول ذات به گري اي حرفهاگر چه  ،گريعبارت د اشاره شده است. به

 يانتقادات گري اي حرفه يها يژگيمشخص نمدن و ييآن و عدم توانا يريگ اندازه ييعدم توانا
 .)2003بر آن وارد است (هلسون،  زين

 ،ياصول اخالق تيرعا ،يتخصص يها نامهيمختلف، كسب گواه يكار يها استاندارد تيرعا
باشد كه  ييها يژگياز جمله و تواند يم رهيمناسب و غ يجانيداشتن هوش ه ،يابيخود ارز

ر از دانش، مهارت، و فرات يزيچ گري اي حرفه ،گريعبارت د شود. به يذكر م يا افراد حرفه يبرا
صحبت  ةپوشش، رفتار و نحو ةشامل نحو تواند يم يحرفه است و حت امرتبط ب يها تخصص

  .)2010 تني( ب )2011 نكل،ي(نورگراف، ش باشد زيكردن افراد ن
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 تيدر كارشان را رعا يا دارند كه اصول حرفه يبه استخدام افراد ليتما زين انيكارفرما
 ايو  يعموم صورت به رهيتعهد، نظم و غ ت،ياحساس مسئولاصول شامل  نيا كنند يم

  ).2007 سم،ي(پروفشنال باشد يخاص م يكار ةدر آن حوز يتخصص يها دانش

 تيريدر مد گري اي حرفه
عصر  نيكه بتواند در اآن يبرا ريشكل گرفته است. مد گري اي حرفه زين تيريعلم مد در

ها و  ي، توانمندها مهارتبه  ديكند با تيداه حيصح ريسازمان خود را در مس نينو يرقابت
(ورما  است ريعمل كردن مد يا سازمان در حرفه قيملبس باشد. توف يا ژهيو يرفتارها
اگر چه  گري اي حرفهاست كه  نيا كند يم دايپ تياهم نيب نيكه در ا يا ) . نكته2007

) 2003(هلسون،  تسيو مشخص ن يريگ قابل اندازه نكهيا ليدل هب يممدوح و خوب است ول
  .مورد مناقشه باشد تواند يم

است  نيشود ا يمطرح م تيريدر مد گري اي حرفه ةنيكه در زم يجد يها جمله بحث از
 يآموزان را برا اند كه دانش و كسب و كار در سراسر جهان توانسته تيريمدارس مد ايكه آ
با  شيقرن پ كياز  تيريها فراتر از كسب سود آموزش دهند. آموزش مد كسب و كار ةتوسع

 يآغاز شد ول يا كارخانه يها ستميس يور باالبردن محصول و بهره يهدف آموزش به افراد برا
كسب سود از  شتريب يها آموزش روش يبه تمركز برا شتريروند ب نيا 1970 ةبعد از ده

 ةتوسع ). با2010 وان،ي(سول جامعه و افراد يتعال يها شد و نه روش ليبازار تبد يها فرصت
 ةتوسعه داده شد. در ده يدانشگاه صورت به تيريعلم مد تيريمد يها ها و دانشكده مدرسه
ها با ورود  شده در دانشگاه تيترب رانيمد گريعبارت د به ميا بوده يتيريشاهد انقالب مد 1980

كه  كردند ادهيها پ خود را در سازمان يتيريمد يها ها و روش ه ديمختلف، ا يها به كسب و كار
 نياز علم اقتصاد و همچن يريپذ ريثأو ت تيريدر علم مد انهيگرا يكم يها كرديرو ليبه دل
در  انهيگرا يماد صورت به تيريبود كه علم مد 1990 ةآزاد در جهان، در ده يبازارها ةتوسع
 يمطرح شد. در حال تيريدر مد گري اي حرفهبه  يدوره بود كه انتقادات جد ني. پس از اآمد

اقتصاد  ةو به واسط دبو تيريسال پس از انقالب مد 50ها تنها  اتفاق نيا يامكه تم
 .)2011 نكل،ي(نورگراف، ش رخ داد رييتغ نيبود كه ا يدار هيسرما

 گري اي حرفهوارد بر  انتقادات
از مشاغل  ياست كه در برخ نيشود ا يوارد م گري اي حرفهكه بر  يجمله انتقادات از

 يشود برا يكسب و كار آنها م ةيمنجر به دور شدن افراد از اهداف اول تر شدن افراد يا حرفه
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و  شتريآمد ب به كسب در شتريو ب شتريشدن ب يا كادر درمان با حرفه ،يمثال در علوم پزشك
 يدر حال ني). ا2010(كناس،  اند كرده دايپ شيحوزه گرا نيدر ا ياخالق صولعدم توجه به ا

شود كه از  يالحاق م يارسطو به فرد ةاز اصول چهارگان يكي عنوان به گري اي حرفهاست كه 
حس امانت و  يدارا گريدارد و از طرف د يا طرف دانش، مهارت و تخصص حرفه كي

  .)2010 تن،ي(ب است يدوست نوع
  ت:مواجه اس يديبا سه چالش كل گري اي حرفه

 ياز افراد يا اصول حرفه تيعدم رعا لي: به دليا حرفه يدر فضا ياعتماد عموم جاديا .1
به  ياحساس اعتماد عموم رانيمد اياز پزشكان و  يدانند مانند برخ يم يا كه خود را حرفه

  .بر خواهد بود زمان دگاهيد نيا رييافراد كم شده است كه تغ نيا
: با توجه به يا افراد حرفه يساز آموزش و آماده يبرا يآموزش ديجد يها راه حل ةارائ .2

است تا  ازين ديآ يمبه نظر  ،يا داده شده به افراد حرفه يها ست آمده از آموزشد هب جينتا
 .رديقرار گ ينيها مورد بازب آموزش نيمجددا ا
كه ني: ايا حس حرفه يگذار اطالعات و به اشتراك يمجدد محتوا انيو ب ينيب شيپ .3

به  يبه چه صورتاطالعات  نيكه انيو ا رديافراد قرار گ اريتواند در اخت يم يچه اطالعات
اطالعات است كه  نياست چرا كه در عصر اطالعات ا يمهم ةنكت زياشتراك گذاشته شود ن

قرار  ريثأآنها را تحت ت ماتيكند و تصم يافراد باز يا حرفه تيدر موفق يدينقش كل تواند يم
 ).2010دهد (كناس، 

ملكه شدن   ،يهر كاربودن در  يا حرفه يها از نشانه يكياست كه  نيانتقادات ا گريد از
 يتلق كينشانه،  اي جهينت اي نهيزم نيآن حوزه است اما صرفا بسنده كردن به ا يها كنش

كند و  يم جاديا يمباالت يتوام با ببه نفس اعتماد  يعادت شود، نوع يكار ينادرست است. وقت
 يدقت كاف  خود) ينخست كار يبه عكس روزها ي(حت انيبه عكس مبتد ح،سط نيصاحب ا

 يكه شغل آنها رانندگ يا را رانندگان حرفه يا از تصادفات جاده يكند. بخش قابل توجه ينم
و  كنند ( يكثرت تردد در آن محور گمان م ليدل بهآنان  رايشوند ز يدر جاده است، مرتكب م

به اما افراط در اعتماد  نديآن آشنا يها و خم چيتمام پ به) كه نديگو ياز قضا درست هم م
از اصول  يآزاد يبودن به معنا يا . اگر حرفهنديآفر يفاجعه م ،يخواب آلودگ عالوه به نفس

از  ياشتباهات ناش نيا ةمقدم ميبخوان »ريمقررات دست و پاگ«قلمداد شود و اصول را  ينييآ
 ني. انديافريكاذب ب» اعتماد به نفس«تواند  يم يا وزهبودن، است. تكرار كه در هر ح يا حرفه
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به مطالعه  ازياحساس ن يحت جيتدر هببدون مطالعه اظهار نظر شود.  جيتدر هب شود يسبب م
 .)2008 ي(انتظام بزرگ است يبندد كه مقدمه و سبب خطاها يرخت بر م زين

منجر  ماتيتصم يتمام مياندازيب  كسب و كار يها اشتباه نياز بدتر به ده مورد ينگاه اگر
 نيكسب و كار ا يها صورت گرفته است. در حوزه يا به اشتباه، توسط افراد با تجربه و حرفه

و  يمال يها از بحران ياريبس يشود كه حت يوارد م رانيبه مد يجد يانتقادات به حد
 ياند كه از جمله بحران مال شكل گرفته يا افراد حرفه يريگ ميتصم ةواسطبه  زين ياقتصاد
امر  نيا ليشود از جمله دال يم ). گفته2010(كناس،  مشخصا نام برد توان يرا م 2008سال 
كه  شود يل تصور مآ دهيها دانست كه در ا هحرف يدر برخ استيبه دخالت س توان يرا م

  يكار ياسيو س يمنافع مقطع ريو تحت تاث اشنددور ب استياز س ديمختلف با يها حرفه
 .)2007(تئووندركورت، 

و  ييپاسخگو يها  ز وكارلزوم توجه به سا رديمد نظر قرار گ ديكه با يگريد ةنكت
 ةكه در طول دور ياعتماد به نفس ليبه دل يا . افراد حرفهكار هاستدر كسب و  تيمسئول
 پاسخگوكه  ننديب ينم يلزوم كنند يكه اتخاذ م يماتيتصم يبرا كنند يكسب م شان   اي حرفه

، ممكن است برخوردار نباشند يدرون تيكه از حس تعهد و مسئول يافراد در صورت نيباشند. ا
 اي ). 2009(پروفشنالسم،  شود يندياتخاذ كنند كه منجر به عواقب ناخوشا يماتيتصم

شوند كه  يم يقدرت يكه دارند دارا يدانش و مهارت ةبه واسط يا افراد حرفه گريعبارت د به
). از جمله 2010 تن،ي(ب افراد است نيادانش و قدرت  انيتوازن م يبرقرار يچالش اصل

 يرود كه اخالق يانتظار نم گريهستند كه د يا بحث افراد حرفه نيمطرح شده در ا يها ينگران
 .)2006،  نجنين ي(ترود باشند بنديشده پا فيتعر يعمل كنند و به اصول اخالق

بر  يمبتن تيريمد كرديرو كيوجود دارد  يكل كرديمشكل دو رو نيكردن ا برطرف يبرا
كه  گريد كردياست و رو يرندوو  يآن بر تعهد فردآنگلوساكسون است كه تمركز  يها آموزه

). 2003(تئوبالد،  باالتر يها از نهاد يو بررس تيرياست كه تمركز دارد بر مد  يزگاريپره
 يرا. كه اول يدرون يكنترل يكند و دوم يم شنهاديرا پ يدرون يكنترل ياول ،گريعبارت د به

با  يافراد يبه كار گمارانتخاب و  يبرا در انتخاب و رشد افراد يريگ شود به سخت يمنجر م
 يها و ابزار يكنترل نيبه اعمال قوان يمناسب و دوم يو درون يشخص يها يژگيو

 يابيارز ديآ يآنچه در عمل كارا به نظر م نيب ني. در ايتيريمد يها كننده عملكرد محدود
 است يضرور يا حرفهافراد  ييپاسخگوو  تيباال بردن مسئول يبرا ييها و حضور نهاد يا حرفه

  ).2011 وتو،يچي(روبرت پ
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  گيري بحث و نتيجه
 يا در خصوص حرفه يا تازه دگاهيد گري اي حرفهمقاله تالش شد تا با ورود به بحث  نيدر ا

 يبه ذات خود ممدوح است ول گري اي حرفهها مطرح شود. اگرچه  شدن افراد در كسب و كار
 ياديبه حرفه منجر به مشكالت ز انهيگرا يصرف ماد دگاهيو د ،يبدون توجه به اصول اخالق

است.  تيرياند مد قرار گرفته گري اي حرفه ريتحت تاث اريكه بس ييها حرفه لهشده است. از جم
در  ايدن يمال يها شده است. بحران ياديز يها منجر به چالش گري اي حرفه تيريدر شغل مد

 يها بازار يكه تمام كايامر 2008سال  يبحران مال رياخ ةو در ده1930از سال  ريقرن اخ
 يها كردياز رو ييها نمونه رياخ يمال يها ييو امروز هم رسوا ادقرار د ريرا تحت تاث يمال

 يها مقررات از طرف نهاد ميتنظ يبرا ييها ساز و كار جادياست. ا تيريمد ةمحور در حرف سود
 .تيريدر مد گري اي حرفهكم كردن عواقب  يباشد برا يتواند ابزار يم يتيحاكم
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پژوهشي در دانشجويان  هاي فعاليتو  آموزي مهارت ةرابط
 تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج

 1دكتر سيروس احمدي
 2نرگس پناه 

 چكيده
 هاي دورهپژوهشي دارد. دانشجويان  هاي فعاليتعلمي و  توسعةهر كشور ارتباط نزديكي با  توسعة

رند و شناسايي عوامل موثر بر تحصيالت تكميلي در هر كشور نقش مهمي در توليدات علمي دا
به رشد و گسترش علمي كمك كند. با اين تفاصيل  تواند ميپژوهشي در بين آنان  هاي فعاليت

پژوهشي مورد بررسي قرار دهد.  هاي فعاليترا با  آموزي مهارت رابطةپژوهش حاضر تالش كرده است 
نفر از آنان  103ستند كه آماري تحقيق دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج ه جامعة

محقق ساخته و  پرسشنامهگيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. ابزار تحقيق،  نمونه روش به
(مهارت كامپيوتري و مهارت ارتباطي) آموزي  مهارتپژوهشي و  هاي فعاليتمشتمل بر دو مقياس 

از روش آزمون مجدد  هاآناست كه جهت تعيين اعتبار از روش اعتبار محتوا و جهت تعيين پايايي 
و  آموزي مهارتمستقيم و معناداري بين  رابطة دهند مياستفاده شده است. نتايج تحقيق نشان 

 30كامپيوتري و ارتباطي قادرند نزديك به  هاي مهارتپژوهشي وجود دارد و طي آن  هاي فعاليت
 هاي فعاليتاي با  هاي زمينهمتغير رابطةپژوهشي را تبيين كنند. بررسي  هاي فعاليتدرصد از تغييرات 

پژوهشي  هاي فعاليت(دكتري، كارشناسي ارشد) بر  پژوهشي نشان داد، تنها متغير مقطع تحصيلي
پژوهشي ندارند.  هاي فعاليتمعناداري بر  تأثيراي  معنادار دارد و ساير متغيرهاي زمينه تأثير

پژوهشي در  هاي فعاليتترش گيري اساسي تحقيق حاضر اين است كه در راستاي رشد و گس نتيجه
نقش مهمي دارند و الزم است مورد توجه قرار  ها مهارتبين دانشجويان تحصيالت تكميلي، آموزش 

  گيرند.
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 مقدمه
 تواند ميد. هيچ كشوري نعلم و فناوري دار توسعةپايدار و متوازن، ارتباط نزديكي با  توسعة

 (ناصحي، اي براي ارتقاي علمي خود نينديشد در نظام آتي جهاني نقش داشته باشد اما چاره
حل  از طريق راه جامعهاجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  توسعة). حل مشكالت مربوط به 1385

ضروري  هاي علمي پذير نيست و براي تحقق آن استمداد از علم و فناوري هاي ساده امكان
). امروزه، كشورهاي قدرتمند اساسا كشورهايي هستند كه 1378(صالحي و ابراهيمي،  است

بندي توليدات  و رتبه  به ارزيابي المللي بينتوليدات علمي بيشتري دارند. هر ساله نهادهاي 
پردازند و بر همين اساس، كشورهاي مختلف، رقابت  علمي دنيا و سهم كشورهاي مختلف مي

علمي  المللي بينجهت پيشي گرفتن از يكديگر در توليدات علمي و كسب جوايز سنگيني 
هاي بلندي در اين زمينه  ). ايران نيز از كشورهايي است كه گام1384(فاضلي، آغاز كرده اند

علم ارتقا يافته است  ةكنند شانزدهم كشورهاي توليد ةبه رتب 2012برداشته و در سال 
هاي مختلفي  پژوهشي و توليد علم، مراكز و محيط هاي فعاليت جهت انجام  ).1392 (مهراد،

 دانشگاه پژوهشي و توليد علم،  هاي فعاليتمراكز  ترين مهماند اما در تمام دنيا  طراحي شده
اند و  جامعهها بستر اصلي تفكر و انديشه پيرامون مسائل  ها هستند. دانشگاه المللي بين

(يمني و امين مظفري،  عهده دارند را بر جامعه هاي به نياز پاسخگوييمسئوليت اصلي 
پژوهشي ناشي از عوامل  هاي فعاليتها در توليدات علمي و  ). محوريت دانشگاه1388

در بخش  ويژه بهمتعددي است اما يقينا يكي از آنها وجود نيروي انساني جوان دانشجو 
انشجويان با د وس كردننأ) بدون م2002( لتبه زعم انت ويس تحصيالت تكميلي است.

روزمره، پرورش استعدادهاي خالق آنها و مشاركت در  هاي فعاليتپژوهش در زندگي و 
كشور ناممكن خواهد بود. دانشجويان تحصيالت تكميلي نقش مهمي در تداوم  توسعة

هاي  علمي و پژوهشي گام هاي فعاليتدر  رود ميپيشرفت علمي كشور دارند و از آنان انتظار 
پژوهشي آنان موانعي وجود دارد كه باعث  هاي فعاليتد. اما بر سر راه انجام ثري بردارنؤم

. 1384(فعلي و همكاران، توليدات علمي آنان با وضعيت مطلوب فاصله داشته باشد شود مي
(هاميلتون،  )، كمبود وقت1998(هاينس و هاينس،  فقدان انگيزه). 1388 ظهور و فكري،

)، عدم 1382(فرمانبر و عسكري،  ها گيري قيق در تصميمبودن نتايج تح تأثير )، بي1986
 )، بوروكراسي اداري1387 (دادخواه و همكاران، اعتقاد مديريت اداري به اهميت تحقيق

(هارت و  ) و كمبود امكانات پژوهشي1386 (انصاري، موانع حقوقي )،1390 (عماني،
هستند كه بر انجام ) برخي از عواملي 1388 الهي، . سهرابي و فرج1998 سومرفلد،
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پردازش  مند نظاميك فرآيند  عنوان بهباشند. اما پژوهش  گذار مي تأثيرپژوهشي  هاي فعاليت
ها است. مهارت اساسا عبارت است از  ) مستلزم وجود برخي مهارت1388 پور، (اسالم اطالعات

ي دارند اما ا انواع گسترده ها مهارتهاي الزم براي انجام صحيح يك رفتار.  داشتن توانايي
) و مهارت 2005 (استولي، مشخص، مهارت كامپيوتري يا توانايي كار با كامپيوتر طور به

توانند بر  ) مي1386(ناصري،  ثر با ديگرانؤكارآمد و م رابطةارتباطي يا توانايي برقراري 
ها در  اي از فرآيند پژوهش كه بخش عمدهبگذارند. با توجه به اين تأثيرفرآيند فعاليت پژوهشي 

 شمار بهي جمعي هاي فعاليتپژوهشي اساسا  هاي فعاليتو  گيرند ميفضاي مجازي شكل 
كامپيوتري و ارتباطي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي  هاي مهارت، يادگيري آيند مي

پژوهشي آنان كمك كند اما اين  هاي فعاليتبه گسترش و بهبود  تواند ميضروري است و 
قرار گرفته است. با اين تفاصيل پژوهش حاضر به دنبال اين است كه كمتر مورد توجه  رابطه

آن را با  رابطةپژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج،  هاي فعاليتبا بررسي 
 مورد بررسي قرار دهد. آموزي مهارت

 ال تحقيقؤس
معناداري  بطةراپژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي  هاي فعاليتو  آموزي مهارتآيا بين 

  وجود دارد؟

 شناسي روش
دانشجويان  ةآماري، كلي جامعةروش پيمايشي است.  روش مورد استفاده در اين پژوهش،

دانشجوي  80دانشجوي كارشناسي ارشد و  800تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج شامل 
ت الزم براي كارشناسي ارشد فرص ةدكتري است. با توجه به اين كه دانشجويان سال اول دور

آماري تحقيق حذف  جامعةپژوهشي ندارند، اين گروه از دانشجويان از  هاي فعاليتانجام 
دانشجوي  420نفر شامل  500آماري تقريبا  جامعةگرديدند. در نتيجه، تعداد واقعي 

عنوان  %) به20نفر از آنان (معادل 103نفر دانشجوي دكتري است كه  80كارشناسي ارشد و 
 ةگيري تصادفي سيستماتيك از چهار دانشكد تعيين و با استفاده از روش نمونه ةناندازه نمو

علوم پايه، علوم انساني، كشاورزي و فني مهندسي انتخاب شدند. ابزار تحقيق جهت سنجش 
علمي پژوهشي در  ةساخته (شامل چاپ مقال پژوهشگراي  پژوهشي، پرسشنامه هاي فعاليت

علمي ترويجي،  ةمعتبر خارجي، مقال ةي پژوهشي در مجلعلم ةمجالت معتبر داخلي، مقال
كامل داوري شده در سمينار داخلي، انجام  ةمقاله كامل داوري شده در سمينار خارجي، مقال
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ليف كتاب، ويرايش علمي كتاب، همكاري در طرح تحقيقاتي أكتاب، ت ةطرح تحقيقاتي، ترجم
ت دانشگاه أارتقاي اعضاي هي ةنام آيين و اختراع يا اكتشاف) است. اين پرسشنامه مبتني بر

ها امتياز داده شده است. ابزار سنجش  يك از فعاليت هاست و بر همان اساس نيز به هر
كامپيوتري  هاي مهارتساخته و مشتمل بر دو بعد  پژوهشگراي  نيز پرسشنامه آموزي مهارت

اي تخصصي رشته، ورود به افزاره (شامل كار با پاورپوينت، اكسل، ورد، اينترنت، ايميل، نرم
(شامل مكالمه به زبان  ارتباطي هاي مهارتاي) و  هاي معتبر و جستجوي كتابخانه سايت

هاي معتبر  متون انگليسي، استفاده از مجالت معتبر، ارتباط با دانشگاه ةانگليسي، ترجم
 ةر در رشتنظ هاي معتبر خارجي، برقراري ارتباط با اساتيد صاحب داخلي، ارتباط با دانشگاه

ها از اعتبار محتوا و مراجعه به نظرات داوران و  تخصصي) است. جهت تعيين اعتبار مقياس
جهت تعيين پايايي آنها از آزمون مجدد و مراجعه مجدد به يازده نفر از پاسخگويان استفاده 

 آموزي مهارت% و در مقياس 64پژوهشي  هاي فعاليتگرديد كه ضريب همبستگي در مقياس 
  باشند. % معنادار مي99اطمينان  ةود كه در فاصل% ب57

 هاي توصيفي يافته
%) مرد 5/50( نفر 52%) زن و 5/49( نفر 51از مجموع كل دانشجويان مورد بررسي 

سال و بيشترين  22باشد كه طي آن كمترين سن  سال مي 2/26. ميانگين سني باشند مي
%) 4/20( نفر 21%) مجرد و 6/79نفر ( 82هل أبه لحاظ وضع ت سال بوده است. 50سن 

 نفر 15%) لر، 1/29( نفر 30%) فارس، 4/52نفر ( 54اند. به لحاظ قوميت،  متاهل بوده
 ة%) دور4/19نفر ( 20اند. به لحاظ مقطع تحصيلي  %) كرد بوده9/3( نفر 4%) ترك و 6/14(

محل  ةدانشكد اند. و باالخره به لحاظ كارشناسي ارشد بوده ة%) دور6/80نفر ( 83دكتري و 
فني  ة%) در دانشكد3/22( نفر 22علوم انساني،  ة%) در دانشكد4/21( نفر 22تحصيل 

علوم پايه  ة%) در دانشكد35( نفر 36كشاورزي و  ة%) در دانشكد4/21( نفر 22مهندسي، 
 اند. مشغول تحصيل بوده

 هاي تحليلي يافته
معناداري وجود  رابطةپژوهشي دانشجويان  هاي فعاليتو  آموزي مهارتآيا بين 

  دارد؟
رگرسيون جهت پاسخ به سئوال اصلي تحقيق، با توجه به سطوح سنجش متغيرها از تحليل 

يك منعكس شده است. با توجه به نتايج  ةشده است كه نتايج آن در جدول شمار استفاده
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قادر است حدود  آموزي مهارتاست و  545/0حاصل از جدول، ضريب همبستگي دو متغير 
 ها مهارتهر يك از  رابطةپژوهشي را تبيين نمايد. بررسي  هاي فعاليتدرصد از تغييرات  30

دو ارائه شده است. با توجه به نتايج جدول،  ةبا فعاليت پژوهشي نيز در قالب جدول شمار
است و متغير  248/0پژوهشي  هاي فعاليتضريب همبستگي بين مهارت كامپيوتري با 

پژوهشي را تبيين نمايد. اما  هاي فعاليتدرصد از تغييرات  6ست مهارت كامپيوتري قادر ا
دهد ضريب همبستگي دو  پژوهشي نشان مي هاي فعاليتارتباطي با  هاي مهارت رابطةبررسي 
درصد از تغييرات  37است و طي آن متغير مهارت ارتباطي قادر است بيش از  609/0متغير 

 فعاليت پژوهشي را تبيين نمايد.
 پژوهشي با استفاده از تحليل رگرسيون هاي فعاليتو  آموزي مهارت رابطةبررسي  ) 1(جدول 

 متغيرها
ضريب 

 همبستگي
ضريب 
 تبيين

مقدار 
F 

Sig Beta t Sig 

 آموزي مهارت
545/0 297/0 6/42 000/0545/05/6000/0 فعاليت 

 پژوهشي
  

  هاي فعاليتكامپيوتري و ارتباطي با  هاي مهارت رابطةبررسي  )2(جدول 
 پژوهشي با تحليل رگرسيون

 متغيرها
ضريب 

 همبستگي
ضريب 
 تبيين

مقدار 
F 

Sig Beta t Sig 

مهارت 
 كامپيوتري

248/0 062/0 6/6 011/0248/06/2011/0
فعاليت 
 پژوهشي
مهارت 
 ارتباطي

609/0 371/0 6/59 000/0609/07/7000/0
فعاليت 

 هشيپژو
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معناداري  رابطةپژوهشي دانشجويان  هاي فعاليتاي و  آيا بين متغيرهاي زمينه
  وجود دارد؟

اي و جمعيتي  ثر از متغيرهاي زمينهأمتغيرهاي اصلي تحقيق مت رابطةجهت بررسي اينكه آيا 
 اي استفاده شده است. متغيرهاي زمينه 1باشد يا خير از آزمون تحليل رگرسيون ظاهري مي

محل  ةهل، قوميت، مقطع تحصيلي و دانشكدأدر تحقيق حاضر شامل سن، جنس، وضع ت
پژوهشي در جدول  هاي فعاليت ةيك از آنها بر متغير وابست هر تأثيركه  باشند ميتحصيل 

قابل  تأثيراي  ايج حاصل از جدول، متغيرهاي زمينهمنعكس شده است. بر اساس نت 3 ةشمار
كه با ورود آنها به مدل، ضريب همبستگي از  نحوي بهشي دارند پژوه هاي فعاليتتوجهي بر 

 به  297/0افزايش پيدا كرد و عالوه بر آن ضريب تعيين نيز از  706/0به  545/0
فعاليت پژوهشي  ةارتقا يافت. بررسي روابط هر يك از متغيرها با متغير وابست 499/0

معناداري  تأثيري تنها مقطع تحصيلي ا دهد از مجموع متغيرهاي زمينه انتر نشان مي روش به
پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دارد و ساير متغيرها اثر معناداري بر  هاي فعاليتبر 

معناداري  تأثيرپژوهشي ندارند. بر اساس نتايج حاصل از جدول، مقطع تحصيلي  هاي فعاليت
قطع كارشناسي ارشد پژوهشي دارد و طي آن مقطع دكتري در مقايسه با م هاي فعاليتبر 
 بخشد. پژوهشي را ارتقا مي هاي فعاليتمعناداري  طور به

 

 اي با فعاليت پژوهشي متغيرهاي زمينه رابطةبررسي  )3(جدول 

 متغيرها
ضريب 

همبستگي
ضريب 
 تبيين

مقدار 
F 

Sig Beta t Sig 

Constant  
 
 
 
 
 
706/0 
 

 
 
 
 
 
 
499/0
 

 
 
 
 
 
 

2/8 
 

 
 
 
 
 
 
000/0
 

- 102/0-919/0
000/0 5/5 446/0آموزي مهارت

812/0-238/0-020/0 سن
129/0 5/1 137/0 جنسيت

527/0 635/0 051/0 هلأوضع ت
666/0 433/0 089/0قوميت فارس

972/0 035/0-007/0 قوميت لر
896/0 132/0 020/0 قوميت ترك

                                                                                                                
1. Dummy Regression 
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 متغيرها
ضريب 

همبستگي
ضريب 
 تبيين

مقدار 
F 

Sig Beta t Sig 

قوميت 
 كرد(مبنا)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- - - 

مقطع 
 تحصيلي

377/0-3/4- 000/0

 ةدانشكد
 كشاورزي

014/0 139/0 890/0

349/0 941/0 097/0فني ةدانشكد
 ةدانشكد
 علوم

040/0 378/0 706/0

 ةدانشكد
 انساني(مبنا)

- - - 

 گيري بحث و نتيجه
علمي ايران در جهان و نيز اهميت توليدات با توجه به ارتقاي چشمگير وضعيت توليدات  

هر كشور ضرورت دارد اين وضعيت نه تنها حفظ شود بلكه بايد ارتقا نيز  توسعةعلمي در 
دانشجويان تحصيالت تكميلي نقش مهمي در اين زمينه دارند.  ويژه بهها و  بيابد. دانشگاه

مي كشور رشد و گسترش آنان توانمندي بيشتري داشته باشند، وضعيت توليدات عل چه هر
 رابطةبيشتري خواهد يافت. با اين تفاصيل هدف اساسي پژوهش حاضر اين بود كه 

پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي مورد بررسي قرار دهد.  هاي فعاليترا با  آموزي مهارت
پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه بيانگر اين است كه  هاي فعاليتبررسي امتياز 

، حداقل امتياز كسب شده صفر و ميانگين امتياز پژوهشي 68داكثر امتياز كسب شده ح
پژوهشي نشان  هاي فعاليتبا  آموزي مهارت رابطة، بررسي عالوه بهاست.  12دانشجويان 

 30پژوهشي دارد و قادر است حدود  هاي فعاليتقابل توجهي بر  تأثير آموزي مهارتدهد،  مي
 تحقيق با نتايج تحقيق آدامز و هولكومب ةتبيين نمايد. اين يافتدرصد از تغييرات آن را 

پژوهشي  هاي فعاليتمعناداري بر  تأثيرخودكارآمدي در تحقيق  دهند مي) كه نشان 1986(
افراد با خودكارآمدي باالتر عاليق بيشتري  دهند مي) كه نشان 2000( دارد، بارد و همكاران

دهد آشنايي بيشتر  ) كه نشان مي1386( رند و حسوميپژوهشي دا هاي فعاليتبه اشتغال در 
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، شود ميكامپيوتري باعث ارتقاي توليدات علمي آنها  هاي مهارتت علمي با أاعضاي هي
مل در تحقيق حاضر اين است كه أقابل ت ةكند. نكت منطبق است و آنها را تاييد مي

 هاي مهارتديگران حتي بيش از مفيد و موثر با  رابطةارتباطي يا توانايي برقراري  هاي مهارت
دارند. دانشجوياني كه توانايي مكالمه و فهم زبان  تأثيرپژوهشي  هاي فعاليتكامپيوتري بر 

هاي معتبر داخلي و خارجي ارتباط برقرار كنند، قادرند  انگليسي دارند، قادرند با دانشگاه
هاي  د صاحب نظر در رشتهدست بياورند و باالخره قادرند با اساتي مجالت معتبر علمي را به

. اين امر شود ميبيشتر  به سرعتشان  پژوهشي هاي فعاليتبرقرار نمايند،  هرابطشان  تخصصي
بيانگر اين است كه فعاليت پژوهشي يك فعاليت جمعي و گروهي است و استفاده از تجارب 

نجاست پژوهشي منجر شود. نكته اساسي اي هاي فعاليتبه رشد و گسترش  تواند ميديگران 
شوند  ها آموزش داده نمي مورد نياز دانشجويان معموال در دانشگاه هاي مهارتكه 

عنوان مثال، آموزش كار با كامپيوتر يا آموزش مهارت برقراري ارتباط  ). به1391(احمدي،
آموزش  ها  هاي مرتبط، معموال در دانشگاه ثر و مفيد با ديگران، به استثناي برخي رشتهؤم

در  شود ميهاي تحقيق حاضر پيشنهاد  د. بر اين اساس و با توجه به يافتهشون داده نمي
مختلف به دانشجويان  هاي مهارتپژوهشي، آموزش  هاي فعاليتراستاي رشد و گسترش 

مورد توجه جدي قرار گيرند. اگر چه امكانات مادي پژوهش مانند كتابخانه، آزمايشگاه و غيره 
پژوهشي دارند اما آموزش  هاي فعاليتيدات علمي و در تول غيرقابل انكارينقش مهم و 

  نيز نقش پررنگي در اين زمينه دارند كه الزم است مورد عنايت قرار گيرند. ها مهارت

 منابع
مقاالت اولين  همجموع و اشتغال. آموزي مهارت رابطةبررسي  .)1391( .اميري، ر ؛احمدي، س

 اي. در ايران، تهران، سازمان فني و حرفهو اشتغال  آموزي مهارتسمينار ملي 
پژوهش،  ةمجل پژوهشي. هاي مهارتشناختي در آموزش  سه اصل روش .)1388( .پور، ح اسالم

 .75-100دوم، صص  ةشمار
، 37 ةحقوق، دور ةنام فصل ايجاد محيط حقوقي مناسب براي رشد علم. .)1386(. انصاري، ب
 .1-35، صص 4 ةشمار
هاي استان در مورد  ت علمي دانشگاهأهاي اعضاي هي ديدگاه .)1387( .مكارانو ه دادخواه، ب

اول،  ةهشتم، شمار ةدانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دور ةمجلتحقيق و موانع تحقيق، 
 .37-44صص 



  ...هاي پژوهشي در دانشجويان آموزي و فعاليت مهارت ةابط ر   
 

 

228 

بررسي مشكالت موجود در انجام پژوهش از ديدگاه اعضاي  .)1388( .الهي، م فرج ؛سهرابي، ز
، 27 ةسازمان نظام پزشكي ايران، دور ةمجل ه علوم پزشكي ايران،ت علمي دانشگاأهي

 .175-178، صص 2ةشمار
ت أثر بر فعاليت پژوهشي اعضاي هيؤبررسي عوامل م. )1378( .ابراهيمي، ق ؛صالحي، ص
 .108-137، صص 14 ةعلوم اجتماعي، شمار ةنامعلمي. 

ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم  موانع پژوهش از .)1382( .ع فكري، ؛ع ،ظهور
 .119-127.صص 2 ةپايش، سال دوم، شمار ةمجل پزشكي ايران.

ت علمي كشاورزي در ئثر بر مشاركت اعضاي هيؤتحليل عوامل م .)1390( لف.ا عماني،
 ةمجل علمي پژوهشي و بررسي موانع موجود در دانشگاه آزاد شوشتر، هاي فعاليت
 .69-75، صص 2 ةشمار  موزش كشاورزي، سال چهارم،هاي ترويج و آ پژوهش

پژوهش و  ةنام فصل اوري در بريتانيا.هاي اخير توليد علم و فنّ سياست .)1384( .فاضلي، ن
 .167-218، صص 36و  35 ةريزي در آموزش عالي، شمار برنامه
ت أديدگاه اعضاي هيتحقيق از  ةبررسي عوامل بازدارند .)1382( .عسكري، ف ؛فرمانبر، ر

چهاردهم،  ةدانشگاه علوم پزشكي گيالن، دور ةمجل علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن،
 .84-91، صص54 ةشمار
ثر بر مشاركت دانشجويان در ؤبررسي عوامل م .)1385( .چيذري، م ؛راد، غ پزشكي ؛فعلي، س

ريزي در آموزش عالي،  مهپژوهش و برنا ةنام فصلپژوهشي و توليد علم.  هاي فعاليت
 .93-107، صص 42 ةشمار

علوم اجتماعي،  ةنام علوم اجتماعي، ةوضعيت اجتماعي علمي در رشت .)1385(. راد، م قانعي
 .27-56، صص 27 ةشمار
قابل دسترس در آدرس  .1391وضعيت ايران در توليد علم در سال  .)1392( .مهراد، ج

 http://ricest.ac.ir/?part=news&inc=news&id=327اينترنتي: 
رساني،  و اطالع كتابداري ةمجل اوري كشور.نگاهي به وضعيت علم و فنّ .)1385( .ناصحي، ع
 .68-86، صص 3 ة، شمار9جلد 
 بهزيستي كشور. تهران، انتشارات سازمان زندگي. هاي مهارت .)1386( .ناصري، ح
ثر بر تجارب پژوهشي دانشجويان ؤبررسي عوامل م .)1388( .امين مظفري، ف ؛يمني، م

شناسي دانشگاه  مطالعات تربيتي و روان ةتحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي. مجل
 . 83-100، صص 1 ةشمار  دهم، ةفردوسي مشهد، دور



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

229 
Adams,N,A.,Holcomb,W,R(1986) Analysis of the relationship between 

anxiety about mathematics and performance. Psychological 
Reports,59,PP 943-948. 

Bard,C,C.,Bieschke,K,T.,(2000) Predicting research interest among 
rehabilitation counseling students anf faculty,Rehabil Couns 
Bull,44(1),PP 48-55.  

Entwistle,N(2002)Research-based universityteaching, What is it and could 
there be an agreed basis for it? Psychology of Education Review, 
26(2), PP 3-9 

Hamilton,G,A(1986)Two faces of nurse faculty: teacher and research, 
Journal of Advanced Nursing, 11(2), PP 217-223. 

Hart, P,W.,Sommerfeld, J,T(1998) Relationship between growth in gross 
domestic in five different countries. Scientometrics, 42 (3): PP 299-
311. 

Haynes,B. Haynes,A(1998) Barriers and bridge to evidence based clinical 
practice, British Medical Journal,31(7), PP 273-275. 

Stolley,K,S.(2005). The basics of sociology. London, Greenwood Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

اي  ي فني و حرفهها آموزش ةگرايانه به مدل يكپارچ نظام رويكرد
 بازارمحور

 1حسن عزيزي
 2تقي غياثي تبار
 3دكتر رجبعلي نكويي

  4(كالهي) سهيال ابوالحسن چوبدار
 چكيده 

مدلي از الگوي آموزشي مبتني بر بازار با هدف ايجاد اشتغال مستقيم  ةدر اين پژوهش به ارائ
ي مختلف آموزش ها ين آموزش، پرداخته خواهد شد. با توجه به ماكرو سيستمآموزان در ح مهارت

ي مهارتي اعم از ورودي، ها اجراي آموزش ةپذيري در حوز اي و نگرش به اصل انعطاف فني و حرفه
معرفي  "مدل يكپارچه سايبرنتيكس"خروجي و بازخورد اين مدل جديد به عنوان يك  فرآيند، ةنحو
ايجاد ظرفيت كامل اشتغال) براي همه بي به اثر بخشي كامل سيستم (يعني ستياشود. كه در آن د مي

مناسب، از اهداف اين  آموزشي و ايجاد فرصت شغلي  ةكارآموختگان با حذف فاصله زماني بين دور
ي واحد ها شامل مدلاي  حرفهي آموزش فني و ها در اين روش ماكروسيستم باشد. پژوهش مي

اي و واحد توليدي و مركز آموزشي تشكيل  و نوع واحد توليدي و مدرسه حرفهتوليدي، تعاون كه از د
شود و ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف به معرفي مدل اجرا شده  اي تشريح مي شده و مدل مدرسه

بزرگ اي  حرفهدر صنعت پوشاك در مركز آموزش فني و » آموزش، توليد، بازاريابي و فروش«
قوانين و مقررات  ةشد ي كمتر شناختهها شود و در آن به ظرفيت ميشهرستان اشتهارد پرداخته 

اي اجرا  بار در كشور در حجم گسترده د. اين الگوي آموزشي براي نخستينشو ميموجود نيز اشاره 
مند بين بخش خصوصي و بخش دولتي براي ايجاد اشتغال  افزايي قانون ة بارزي از همشود و نمون مي

اشد. در همين راستا بدون هر گونه تبليغي در اولين روزهاي اجراي طرح ب ميسالم، مولد و پايدار 
اند. مجري طرح از بين كارآفريناني كه در  ست تحت آموزش و اشتغال قرار گرفتهنفر در فاز نخ 250
اند شناسايي و با  ي اقتصادي موفق و پيشرو شدهها بنگاه ةسيس و ادارأاقتصاد كشور موفق به ت ةعرص

شوند. در اين الگوي  انوني فراخوان(مزايده و مناقصه) در يك روند قانوني انتخاب ميساز و كار ق
ي نظري و عملي بر اساس استانداردهاي مربوطه اجرا و ها آموزشي محتواي آموزشي در قالب آموزش

شود و يا كارآموختگان پس از  مياشتغال مهارت آموزان از طريق كارورزي توام با آموزش محقق 
ي اقتصادي مرتبط و يا از ها ي آموزشي از طريق اشتغال دائم در صنايع و بنگاهها ودن دورهسپري نم

 نمايند. ميطريق مشاغل خانگي فعاليت 
 

آموزش بازار محور، مدل يكپارچه سايبرنتيكس، ماكرو سيستم آموزش فني و : يكليد واژگان
 اي، مدل تعاون، مدل واحد توليدي.د اي، مدل مدرسه حرفه

                                                                                                                
 Email: h.azizi88@yahoo.com                           اي استان البرز، دانشجوي دكترا، مديركل آموزش فني و حرفه.  1
 .كارشناس ارشد مديريت.  2
 .دكتري عمران.  3
 .طرح آموزش و اشتغال اشتهارد. مجري  4
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 همقدم
از آنجا كه ايجاد اشتغال در اين برهه از زمان به عنوان يكي از مهمترين اهداف مسئوالن 

باشد كه حساسيت و اهميت آن در سياستهاي كلي اشتغال و سياستهاي كلي  كشور مي
اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري به روشني نمايان است، سازمان آموزش 

اي موجود اقدام به طراحي رفيتهگيري از ظ اي تحقق اين مهم با بهرهاي كشور بر فني و حرفه
نموده كه در قالب آموزشهاي » بازاريابي و فروش توليد، آموزش،«و اجراي الگوي آموزشي 

 آموزان فراهم مي نمايد. مهارتي اشتغال همزمان را براي مهارت

 اي حرفهي آموزش ها ماكروسيستم
 به شرح ذيل مي باشد: اي حرفهآموزش  هاي سيستم ع ماكرواانو

در اين مدل آموزش صرفا در محل كار و بيشتر در زمينه شغل  مدل واحد توليدي: .1
مورد نظر با وجود محدوديت در آموزش و ضوابط قانوني و كنترل بخش دولتي همراه بوده و 

عهده واحد  كال به ها بين كارآموز و واحد توليدي قرارداد استخدام وجود داشته و هزينه
 باشد. توليدي مي

تواند به جاي مدرسه  در اين مدل كه مي اي: مدل تعاون واحد توليدي و مدرسه .2
آموزش عملي بيشتر در واحد توليدي و آموزش تئوري در مدرسه يا  مركز آموزشي نيز باشد،

در  مركز آموزشي و برمبناي اصل عرضه و تقاضا با رعايت استاندارد واحد ملي اجرا مي شود.
اي كامل در اثر ارتباط نزديك  پذير توانايي حرفه اين مدل ضمن آموزش فراگير و انعطاف

كند و هزينه به صورت مشترك توسط  آموزش با محيط واقعي كار را در كارآموزان ايجاد مي
 %) تامين مي شود. 15و دولت ( %)85واحد توليدي (حدود 

كه با وسعت  (دبيرستان) مدرسه اي در در اين مدل آموزش حرفه مدل مدرسه اي: .3
در آموزش عمومي و محدوديت در مهارت همراه است در فضايي بيگانه با حرفه و محيط 

كامال به عهده دولت  ها واقعي كار اجرا و اشتغال آزمايشي طوالني در محل كار و هزينه
 باشد. مي

 (مدوالر)، در سيستم آموزشي ميكروسيستمها از قبيل آموزش پودمان .4
آموزش طبق روش پروژه و يا دوره آموزشي و ... مي توانند كم و بيش  وزش در محل كار،آم

ل ها اعمال شوند. در ماكروسيستم
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 ي ساختاري سيستم دوالها ويژگي )1( شكل 

  سيستم دوآل
 اي كمك به كاهش بيكاري جپيشگيري بيكاري جوانان ب استراتژي :

 هاي كارگري دولت، كارفرما، سازمان همكاران اجتماعي :
 : ها ويژگي

 عالوه بر ويژگيهايي كه در صفحه قبل اشاره شد، 
به علت دانش، ، پايين بودن قابل توجه نرخ بيكاري جوانانبر تأثيرگذاري  •

اي و در نتيجه برخورداري از فرصتهاي متنوع  ي حرفهها توانايي پايه و تخصصي و شايستگي
  انتخاب كسب و كار

سال) هستند كه  24تا  15نيروي كار، جوانان (بين در سطح جهان يك چهارم " –
به صورت ثابت، معموالً  سال24تا  16نيمي از آنان بيكارند. نرخ بيكاري جوانان آلمان بين 
  “باشد. مي كمتر و يا حداكثر در سطح نرخ متوسط بيكاري آلمان
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 اي مهارتي، شغلي ج هباي، بنگاهي  رويكرد حرفه •
گذار از مدرسه به كار از طريق دوره سه ساله آموزشي  تسهيالت براي مرحلهايجاد  •

 (تركيب كار و آموزش) 
 پذيرش سياسي توسط گروههاي اجتماعي و احزاب سياسي  •
 مسئوليت پذيري اقتصاد  •
ي آموزشي سيستم دوآل، ساالنه بالغ بر ها ي اقتصادي آلمان درهزينهها سهم بنگاه” –

اي  ي آموزشهاي تكميلي و بازآموزي هزينهبنگاههاي اقتصادي ساالنه برادرصد است.  65
  ”شوند. ميمتقبل اي  حرفهي نوآموزي ها بيش از دوره

 اي از طريق آموزش در پروسه كار  ايجاد توانائيهاي حرفه •
 اثرات انگيزشي به علت همكاري كارآموز در يك پروژه توليدي  •
 انعطاف پذيري در اجراي آموزش (محل، حجم و ترتيب)  •
 آموزشي متناسب با نياز بازار كار  فرصتهاي ةعرض •

 

 
 نمودار وضعيت بيكاري گروههاي كشوري  )2(شكل 

 

 انستيتوي فناوري و آموزش 

درصد 
 بيكاري

 گروههاي كشوري

 سالها
 اي) و موقعيت كار موقعيت سطح دوم مدرسه (آموزش حرفه نرخ بيكاري با توجه به
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 اي دوال آلمان در سيستم آموزش آلمان نمودار آموزش حرفه )3(  شكل



  اي و اشتغال آموزش فني و حرفه
 

 

235 

 
 نمودار كاركنان در سيستم دوال )4(شكل 

 

 
 BIBBساختار كميسيون اصلي موسسه  )5(شكل 
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 هيه و تدوين استاندارد آموزشي نحوه بازنگري و يا ت
عان آموزش نف ذيبازنگري استاندارد و يا تهيه استانداردهاي جديد در چند مرحله و با حضور 

ي كارگري، دولت فدرال و ايالتها و ها كارفرمايي، اتحاديه اي، يعني سازمانهاي فني و حرفه
 شود.  اي انجام مي بخش تحقيقات آموزش حرفه

 مأموريت 
  نياز تخصصي اقتصادپاسخ به 

 شروع   ةنقط
ي صنفي ها معموالً درخواست براي بازنگري و يا تهيه و تدوين استاندارد توسط اتحاديه

 (BIBB)اي  و يا انستيتوي فدرال آموزش حرفه اي، سازمانهاي كارگري و كارفرمايي حرفه
 گردد.  ارايه مي

تهيه نظريه كارشناسي و يا در مورد درخواست ارايه شده نسبت به  BIBBبيشتر مواقع 
 كند.  اجراي پروژه تحقيقاتي اقدام مي

 هاي سياست آموزشي  جهت گيري
با حضور نمايندگان وزارت آموزش و  "وزارت اقتصاد و تكنولوژي"تعامل و تبادل نظر در 

پذيرد. سياستهاي مصوب مبناي  كارگري صورت مي تحقيقات و سازمانهاي كارفرمايي و
آموزشي توسط  و تهيه برنامه ) (فدرال)بنگاهيعملي آموزشي (براي قسمت طراحي استاندارد 

 باشند.  مي(ايالتها) اي)  (براي قسمت دروس تئوري مدرسه "كنفرانس وزارت فرهنگ ايالتها"

 طراحي استاندارد  
كه با همكاري كارشناسان  BIBBاي توسط  طراحي قسمت عملي (بنگاهي) آموزش حرفه

  گردد شوند انجام مي كارگري و كارفرمايي معرفي مي از طرف سازمانهاي
اي، توسط كارشناسان ايالتها كه توسط  اي) آموزش حرفه قسمت تئوري (مدرسه

 شود.  مي شوند انجام ي فرهنگ معرفي ميها وزارتخانه

 هماهنگي 
هماهنگي از نظر محتوي و زمان آموزش بين پيشنهادات عملي و تئوري در جلسات 

 پذيرد.  يندگان دولت فدرال و ايالتها متقابل صورت ميكارشناسي نما

 تصويب و ابالغ 
گيرد.  مورد بررسي قرار مي BIBBاستاندارد آموزشي پيشنهادي در كميسيون اصلي 

توصيه به دولت فدرال براي ابالغ استاندارد جديد آموزشي مي  ةتأييد اين كميسيون به منزل
 باشد. 
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 ان آموزش در آلماننمودار وظايف متولي )6(شكل 

 آزمون و ارزشيابي 
اي، نظارت و ارزشيابي  اي و پايان دوره ها مسئول برگزاري آزمونهاي ميان دوره ق اطا �

 باشند.  حرف آموزشي مي
اي به منظور بررسي  اي به منظور كنترل آموزش و آزمون پايان دوره آزمون ميان دوره �

 شوند.  گزار ميرآموزشگيران بي ها و كنترل موفقيت دانش، توانايي و شايستگي

 هاي آزمون  كميسيون       
يا  2براي مثال در اطاقهاي صنايع و بازرگاني هزاران كميسيون آزمون وجود دارد كه   �

 5تا  3روز گردهم جمع مي شوند. هر كميسيون متشكل از  14بار در سال و هر بار حدود  3
باشد. منبع تهيه سؤاالت  تشكيل مي اي حرفهنفر از نمايندگان كارگر، كارفرما و معلم مدرسه 

 باشد.  مي ي آموزشي)ها (تهيه و تدوين سؤاالت آزمون و رسانه PALآزمون، مؤسسه 
� PAL  شتوتگارت است، با تعدادي معدود اوابسته در اطاق صنايع و بازرگاني

دام كارشناس، تكنسين و نيروي پشتيباني ثابت و با همكاري صدها متخصص و مربي كه هر ك
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شوند در  اعزام مي شتوتگارتا براي دو الي سه روز از بنگاههاي توليدي و مراكز آموزشي به

حدود دويست كميسيون تخصصي، سؤاالت آزمون براي حدود صد حرفه را در بخش صنعت و 
 كنند.  دهند، تهيه مي درصد از آموزشگيران را پوشش مي 85وري كه تقريباً  پيشه
 شوند.  توسط مشاوران آموزشي اطاقها پيگيري مي ،شيابينتايج آزمون پس از ارز �
 آزمونگر در سيستم دوآل فعاليت دارند.  280,000اطاق و  480در سطح ملي تعداد  �

  شرايط مدرس دروس تئوري تخصصي و آموزشهاي عمومي
 اي  ي آموزشي مرتبط با مدرسه حرفهها داراي مدرك فوق ليسانس در يكي از رشته �
 ه دو ساله بدو خدمت و قبولي در امتحان پايان دوره طي دور �
شوند.  شركت در آزمون ويژه كه توسط اداره و يا كميسيون آزمون دولتي برگزار مي �

 باشد :  اين آزمون داراي چهار قسمت به شرح زير مي
تهيه يك كار كتبي در زمينه پداگوژي، روانشناسي پداگوژي (امور شخصيتي و  �

 زشي يكي از مباحث آموزشي آمو ةرفتاري)، شيو
 اجراي آزمايشي تدريس  �
آزمون در خصوص اصول پداگوژي، حقوق مدرسه و كارمندان ساختار تشكيالتي  �

 اي  مدارس و رويكردهاي اجتماعي آموزش مدرسه
 ي تدريس ها شيوه ةآزمون در زمين �

 شرايط احراز مربيگري       
 كاري  ةا چندين سال تجربكارگر ماهر، سرپرست، تكنسين، مهندس، بازرگان ب �
 اي  شركت در آزمون احراز پداگوژي كار و پداگوژي حرفه �

 علل افزايش انتظارات از مربي   
  ي تقسيم توليد)ها تغييرات سازمان كار در جهت يكپارچگي كار (بجاي پروسه �
  تغييرات در شرايط كاري متناسب با تكنولوژي جديد و كارگروهي  �
ي رفتاري (بجاي انتقال ها حتوي آموزش با تأكيد بر شايستگيتغييرات در اهداف و م �

 دانش و توانايي بصورت تجريدي) 
تغييرات در شرايط و انتظارات آموزشگيران (افزايش معلومات، سن، رويكرد  �

 ..) ..يري پذ تجستجوگري، مسئولي
 مسئوليت (عالوه بر مسئوليت نوآموزي، ايفاي نقش بازآموزي)  ةتغييرات حوز �
  به مشاور يادگيري و مجري "آموزش عملي"رات نقش مربي از تغيي �
در چين درخصوص نوآوري و كيفيت عالي  2004المللي يونسكو در سال  اجالس بين �

با تأكيد بر نقش مربي در اقتصاد و رقابت جهاني و اين كه  اي حرفهدر آموزش مربيان فني و 
اي مشترك در فرآيندهاي توليد  از بينش و رفتار حرفهس همربي در مقياس جهاني زمين
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باشد برگزار شد. در اين اجالس چهارچوب آموزش آزمايشي مربي در سطح كارشناسي  مي

 ارشد به تصويب رسيد. 

 معرفي الگوي آموزشي بازار محور
اي كشور در راستاي ارتقاء سطح كيفي آموزشهاي مهارتي با  سازمان آموزش فني و حرفه

 آموزش،«غال پايدار نسبت به طراحي و اجراي الگوي آموزشي اشت ةهدف ايجاد و توسع
آموزي افراد جوياي كار و  در اين الگوي آموزشي مهارت اقدام نمود.» و فروش بازاريابي توليد،

اشتغال همزمان آنها، در قالب كارورزي در محيط واقعي كار ايجاد شده در مراكز آموزش فني 
پرداخت  مزاياي مربوطه از طريق كارآفرينان برتر كشور پذيرد و حقوق و اي صورت مي و حرفه

 شود. مي
تفاوت اين الگوي آموزشي با ساير الگوهاي آموزشي در مشاركت مستقيم بخش خصوصي 

توليد محصوالت واقعي قابل فروش در بازار، ايجاد اشتغال پايدار از  كارآفرينان، اًو ترجيح
موزان شاغل در طرح از ابتداي دوره آ تمهار آموزشي، پرداخت حقوق و مزاياي ةابتداي دور

 باشد. توسط كارآفرين مي

 اهداف 
 عملياتي نمودن سياستهاي كلي اشتغال �
 عملياتي نمودن سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي �
 بهينه از ظرفيتهاي موجود در برخي مراكز ةاستفاد �
 استفاده از توان كارآفرينان برتر كشور �
  آموزش و اشتغالحذف فاصله  �

 مزايا
 براي افراد جوياي كار ايجاد اشتغال پايدار �
 ي توليدها كاهش هزينه �
 كيفيت بخشي محصوالت �
  مشاغل خانگي ةتوسع �

 هدف ةهاي جامع اولويت
 امداد امام خميني(ره) ةمددجويان كميت �
 مددجويان سازمان بهزيستي �
 معزز شهدا و ايثارگران ةخانواد �
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 بيكاري ةمشمولين بيم �
  افراد جوياي كار �

 آموزي آموزش و مهارت
در اين الگوي آموزشي متقاضيان پس از شركت در مشاوره و هدايت شغلي و انجام 

ي مربوطه توسط مجري به عنوان مهارت آموز پذيرش مي شوند. مهارت آموزان ها مصاحبه
اي در قالب آموزشهاي نظري و  فهبراساس استانداردهاي مصوب سازمان آموزش فني و حر

شود و در  عملي توسط مربيان مربوطه و صاحب صالحيت در كارگاههاي آموزشي ارائه مي
مهارت به آنها اعطا  ةصورت كسب حد نصاب نمره در آزمونهاي كتبي و عملي گواهينام

 شود. مي
بيني شده  يشدر اين نوع آموزش عالوه بر آموزشهاي نظري و عملي كارورزي روزانه نيز پ

اي فراگرفته خود در انجام كار واقعي و توليد ه رتآموزان در آن با استفاده از مها تا مهارت
كار و ساير ملزومات در اختيار  ة، نقشدر زمان كارورزي مواد اوليه مند شوند. محصول بهره

 كنند. گيرد و با نظارت مربيان ذيربط نسبت به توليد محصول اقدام مي وز قرار ميآم رتمها
ن، آموزا ارتبا توجه به اهداف اين الگوي آموزشي مبني بر ايجاد اشتغال پايدار براي مه

توانند در اين الگو ساير مهارتهاي آموزشي مرتبط با شغل را طي كنند تا در صورت  ايشان مي
ايجاد اشتغال مستقل از سوي مهارت آموختگان بتوانند نيازهاي كاري خود را در آن شغل 

 نمايند. مرتفع

 آموزان مهارتاشتغال 
آموزشي مربوطه، اشتغال در  ةبا شروع دور براي مهارت آموزان همزمان آموزي در اين الگوي

متناسب با ميزان فعاليت و  به مهارت آموزانشود. در مدت كارورزي  قالب كارورزي ايجاد مي
حقوق و مزايا دريافت و ي مربوطه از كارآفرين ها دهند بر اساس تعرفه كاري كه انجام مي

 گيرند.  مين اجتماعي قرار ميأت ةتحت پوشش بيم

 آموختگان اشتغال مهارت
ي آموزش فارغ شدند اشتغال براي آنها ها آموختگان از سپري نمودن دوره پس از اينكه مهارت

 شود: به يكي از روشهاي زير ايجاد مي

 هاي اقتصادي مرتبط اشتغال در كارخانه يا بنگاه -1
ين شيوه با همكاري كارآفرينان و دستگاههاي اجرايي ذيربط مهارت آموختگان در ا

اشتغال به كارخانجات يا بنگاههاي اقتصادي مرتبط معرفي و مشغول به كار  ةجهت ادام
 شوند. مي
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 اشتغال از طريق مشاغل خانگي -2
حت توانند ت در اين شيوه مهارت آموختگاني كه تمايل به اشتغال در منزل دارند، مي

پوشش كارآفرين مجري تجهيزات مورد نياز را از طريق تسهيالت مشاغل خانگي دريافت 
و نسبت به انجام كار براي مجري اقدام و متناسب با ميزان كار انجام شده حقوق دريافت 

 كنند.  مي
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 ريگي يجهحث و نتب
اهنگي بين بنگاه اقتصادي (بخش خصوصي) و مدل همكاري و هم درسيستم دوآل آلمان

 شده و هماهنگ است. اي (بخش دولتي) در قالب ساختار و ضوابط قانوني تعريف حرفه ةمدرس
ا ه طرف ة(هم هستند دولت، كارفرما و سازمانهاي كارگري همكاران اجتماعي در اين سيستم
اي  فني و حرفهاز سيستم آموزش  به طور فعالمشاعي با احساس و پذيرش مسئوليت 

بيشتر تأكيد بر پيشگيري بيكاري جوانان است و نه كاهش  استراتژي آن كنند)و حمايت مي
آموزي را  جوانان، بعد از پايان مقطع اول و دوم دبيرستان مسير حرفه 3/2 (حدود بيكاري

 گروهها و مؤسسات فعال در اين سيستم آموزشي عبارتند از : و  كنند) مي ابانتخ
� BIBB گاه تعامل و گفتگوي همكاران اجتماعي، تحقيقات، تهيه و تدوين قسمت (جاي

 عملي استاندارد مهارت و آموزشي) 
ي قرارداد آموزشي، ضوابط آزمون و دفاتر گزارش، ها اتاقها : صدور بخشنامه در زمينه �

ا، ل، آزمون و ارزشيابي كارگاههاههاي اقتصادي و كارآموزان، كنترخدمات مشاوره به بنگ ةاراي
 قراردادهاي آموزشي، مربيان و كارآموزان و نظارت بر اجراي آموزش 

 مدرسان  �
 مربيان  �
دولت و  همكاري و هماهنگي بين» و فروشبازاريابي  آموزش، توليد،«در الگوي آموزشي  

بخش خصوصي به صورت يكپارچه و در يك ساختار با تلفيق آموزش و اشتغال طبق ضوابط 
 كنند. مي و مقررات مربوطه فعاليت

ي دولتمردان كشور است، ايجاد ها در شرايطي كه معضل بيكاري به عنوان يكي از دغدغه 
اشتغال سالم و پايدار با استفاده از ظرفيتهاي موجود در دولت با مشاركت كارآفرينان در قالب 

 ي آموزشي تا حد زيادي ميسر است. اين الگو

 منابع 
 BIBBاي  فدرال براي آموزش فني و حرفه ةموسس
 IHKبازرگاني آلمان  ةموسس
ي پژوهشگر در خصوص اجراي الگوي آموزشي بازار محور در صنعت پوشاك در ها يافته

 شهرستان اشتهارد



 
 

 سند راهبردي مهارت و فناوري: از ابالغ تا عمل
 ها استان اي حرفهدر ادارات كل آموزش فني و 

 1كريم دالويز
 2دكتر يداله مهرعليزاده 

 3آبادي رضا زين  دكتر حسن
 4رسول شيرزادي

 چكيده
ي به همان اندازه كه تدوين سند راهبردي مهارت و فناور، اين است كه حاضر ةهدف از نگارش مقال

كردن راهبردها،  باشد، عملياتي كشور، امري اساسي و ضروري مي اي حرفهسازمان آموزش فني و 
كردن راهبردها و الگوها،  هاي آن نيز حائز اهميت است. در خصوص عملياتي ها و برنامه سياست

ابزارهاي مختلفي از سوي صاحب نظران طراحي و پيشنهاد شده است؛ ولي نكته اي كه توجه به آن 
ها و  ها، پتانسيل ضرورت دارد استفاده از يك الگوي عملياتي مفهومي سازماني با توجه به قابليت

 هاآن به فردمنحصر  هاي ويژگي بهتواند تحقق يابد كه  ها مي هاي سازمان است؛ زماني برنامه محدوديت
ها و  دها، سياستسطوح نيروي انساني سازمان از راهبر ةتوجه كافي مبذول گردد. درك و برداشت كلي

ن و برون مديران ارشد سازمان، شناسايي موانع و مشكالت درو ةاعتقاد و عالق ويژه بهها و  برنامه
شرح شغل  نمودن مرتبطي ثبت وظايف و زيروظايف و  مراحل و فرآيندها سازماني، توجه به كلية

هاي  افزارها و بانك از نرمهاي سازمان، استفاده  ها و برنامه كاركنان سازمان با راهبردها، سياست
راهبردي مهارت و  سند ة(سامان هاي اطالعاتي مناسب اطالعاتي مناسب، طراحي و استقرار سيستم

راهبردها و دستاورد را در پي دارد و براي  اسب براي اجراي دقيق و حساب شدةمن  فناوري)، زمينة
و همكاري  يكپارچهتژيك ايزي استرر هاي سند راهبردي نيازمند يك برنامه عملياتي نمودن برنامه

روش باشد و  باشد. پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي مي تمامي كاركنان در سازمان مي
 .پژوهش مورد استفاده روش تحليل محتواي كيفي است

 
 ها، راهبرد. ها و برنامه سند راهبردي، فرآيند ثبت وظيفه، عملياتي كردن، سياست :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
 Email: delaviz.k@gmail.com                                                         .كارشناس ارشد مديريت آموزشي،  1
 .دانشگاه چمران اهواز عضو هيأت علمي . 2
 .. عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي3
 .اي كشور كارشناس ارشد مديريت منابع انساني و كارشناس سازمان آموزش فني و حرفه. 4
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  دمهمق
كارآمد براي تحكيم پيوند ميان نقش، مأموريت و رسالت سازمان آموزش فني  هاي راهيكي از 
راه و سند  ةآموزي، تدوين نقش يكي از بازيگران اصلي در امر مهارت عنوان بهاي  و حرفه

گرا، مأموريتهاي خود را به  راهبردي است كه در آن با اتخاذ يك رويكرد آمايشي نتيجه
 ةهاي قابل احصاء در عرص فرصت چنين همزيتهاي نسبي و رقابتي كشور و شرايط و م

المللي در  ملي و بين ةبديهي است كه تغييرات شديد و فزايندزند.  المللي پيوند مي بين
ها و   نمايد كه سازمان دست به اقدامات تحولي در فرايند، برنامه هاي مختلف ايجاب مي عرصه
و ها  ها و برنامه ا تدوين و اجراي سريع راهبردها، سياستهاي خود داشته باشد و ب طرح

تربيت نيروي انساني ماهر و  ةزميننياز كشور در  گوي پاسخ بتواندخود ريزي استراتژيك  برنامه
تحول  ةكشور در راستاي برنام اي حرفهسازمان آموزش فني و بر اين اساس  متخصص باشد.

راهبرد،  8  تدوين سند راهبردي مهارت و فناوري باهاي مهارتي، اقدام به  آموزش ةدر مجموع
تدوين سند راهبردي مهارت و فناوري، اين  به موازاتبرنامه نمود كه  260سياست و  27

صدد  ، درها و فرايندهاي خود تحول در بخش ةبرنام  1200 سازمان با انجام بيش از
بيني  هاي پيش برنامه شدن عملياتي ةزمين چنين همبستر تحقق سند راهبردي و  كردن فراهم
 .)1390(پرند و ديگران،بوده است شده 

سند راهبردي و بارگذاري آن روي پورتال سازمان آموزش فني و  ةطراحي و استقرار سامان
چوب اجرايي  ثبت وظيفه و زيروظيفه و ديگر موارد طبق چهار منظور بهاي كشور  حرفه

وجود بود كه مورد توجه مديران ارشد امري ضروري جهت ساماندهي وضعيت م شده تعيين
در صدر وظايف سازمان منظور گرديد. تا به اين ترتيب  1391سازمان قرار گرفت و در سال 

 ةها و فاصل سازمان با پايش فرآيند اجراي برنامه اقدام به ارزيابي و رهگيري اجراي برنامه
(ادارات كل آموزش فني و  ها هاي اجراي با سند و ميزان انحراف از آن در استان برنامه
 .اي) را پيگيري نمايد حرفه

 ادبيات نظري
منتخب از ديدگاه محققان مختلف در تعيين  ةريزي عملياتي و ارائ ي برنامه ها بررسي روش

باشد؛ براي تعيين راهبردهاي سند راهبردي  ها متفاوت مي  سازي استراتژي فرآيند پياده ةحوز
با توجه به شكل زير اقدام گرديده است. از  SWOT مهارت و فناوري سازمان از مدل

 عملياتي احساس  ةرو نياز به استفاده از مدل ديگري براي دستيابي به يك برنام همين
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اي از اين ابزارها  ابزارهاي مختلفي طراحي شده است؛ نمونه  شود. براي تدوين راهبردها، مي
)(SWOT دهد هاي سازمان را نشان مي هبردگيري را شكل ةكه در شكل زير آمده است، نحو . 

 )1390(پرند و همكاران،
 گيري راهبردهاي سازمان شكل ةنحو )1(شكل 

 
 
� Result-Based Management 
توان از  هاي مختلفي بيان شده است كه مي عملياتي مدل ةتدوين يك برنام منظور به

 طور همان RBMمود. مدل استفاده ن Result-Based Managementيا  RBMچهارچوب 
   گراست و از نتيجه به ورودي كه از نامش پيداست، فرآيندي نتيجه

 )1،2010(هند بوك دهد. ) شماي كلي اين چهارچوب را نمايش مي2-1رسد. شكل ( مي

 
                                                                                                                
1  .  Handbook 
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 سند راهبردي مهارت و فناوري
يكردي راهبردي و با توجه به كشور كه با رو اي حرفهسند راهبردي سازمان آموزش فني و 

و بيش   سياست 27راهبرد،  8 ةبرگيرند  تجزيه و تحليل منابع و امكانات سازمان تهيه شده در
و اهداف سازماني با رويكرد كلي بسترسازي براي استقرار نظام جامع مهارت و  برنامه  245از 

زش مهارت و فناوري و نظام آمو -2اي،  نظام صالحيت حرفه -1فناوري شامل سه زير نظام 
 تهيه و تنظيم شده است. ذينفعان ةنظام شرايط احراز اشتغال است كه با مشاركت كلي -3

سند راهبردي در پورتال سازمان است كه  ةاي از ثبت برنامه در سامان جدول زير نمونه
 : هاي مربوطه اي استان كه تمامي مؤلفه مربوط به يكي از ادارات كل آموزش فني و حرفه

هاي  آوري برنامه جمع چنين همراهبرد، سياست و دستاوردهاي آن نشان داده شده است؛ و 
اي در زير نشان  نمودار مقايسه صورت هباي استان  عملياتي ادارات كل آموزش فني و حرفه

 داده شده است.

 استراتژيك ريزي برنامه
يك جريان فكري براي توسعه و هماهنگي استراتژي در  عنوان بهريزي استراتژيك  برنامه

هاي پيشرفته آغاز گرديد؛ اهميت كاربست اين نظام  هاي تجاري و بازرگاني در كشور شركت
نظران مديريت به تفكر علمي  ، پژوهشي و صاحب ريزي موجب جلب توجه مراكز علمي برنامه

يك نظام فرآيندي براي  عنوان بهريزي استراتژيك  طور كلي برنامه هب وزه گرديد.در اين ح
سازي، ارزيابي، نظارت و كنترل  آن شفاف ةتدوين استراتژي آغاز گرديده است كه هدف عمد

ريزي  محيط متالطم، پيچيده و مبهمي است كه هر سازماني را احاطه نموده است. برنامه
فلسفي و تحليلي دارد. بدون  ، ها ماهيتي فكري استراتژيك با توجه به شرايط كنوني سازمان
 "ريزي ذاتا اساس برنامه براينريزي دشوار است.  تفكر و تأمل عميق دستيابي به اهداف برنامه

نمايد تا با  ور و پويا است. تفكري است كه به مديران ارشد سازمان كمك ميمح يرييادگ
سازمان  ةآورند كه چگونه مسير كنوني و آيند دست هبگيري مستمر و مداوم اين آگاهي را ياد

ريزي يعني يادگيري و يادگيري يعني  برنامه «را طي نمايند؛ لذا گفته شده است كه 
 ).1392(مهرعليزاده،  . »ريزي برنامه

 كردن اجراي راهبرد و عملياتي
 بررسي هاي مختلفي را مورد استراتژي الگو مؤثر اجراي براي راهبردي نظران مديريت صاحب

 خواهد سازمان موفقيت اجرا و در اثربخشي موجب آنها بر تمركز اعتقاد ايشان به كه ه داد قرار 
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 دو مؤثر كارگيري هب منوط ها ن سازما در را اجراي استراتژي و تحقق ،  كارون و هريسون .شد

كه  معتقدند ها آن است اي سطح وظيفه در استراتژي هاآن اولين كه دانند مهم مي عنصر يا ابزار
 هستند، ها آن جستجوي در ها شركت را كه اي برجسته و متمايز هاي قابليت و مزاياي رقابتي

 اي هاي وظيفه ي استراتژ .شود مي خالصه اي سطح وظيفه هاي ي توانمند و منابع ها، در مهارت

 منابع ، اطالعاتي هاي سيستم توسعه، و تحقيق ،عمليات و توليد بازاريابي، استراتژي شامل

 ها، مهارت سازي هماهنگ منظور به اي، وظيفه هاي ي استراتژ سازي يكپارچه و مالي انساني،

 كه است سازماني ساختار ابزار، شوند. دومين مي برده كار به سازمان هاي و توانمندي منابع

 نظاير و سازماني ماتريس راتژيك،بازرگاني، است واحدهاي چندبخشي، شامل ساختارهاي

 ).1382كارون، جان، جفري، هريسون،( هاستآن
 كل سازمان در آن كردن عملياتي ، راهبرد در اجراي را موضوع اولين رابينسون و پيرس

 مدت، كوتاه هاي هدف يعني ابزار مهم، سه شامل را آن كه دانند مي
 زماني، افق نظر از كه دانند جاري مي هاي هدف به بلندمدت هاي تبديل هدف طريق

و  سازگار ، هماهنگ ،يكپارچه بايد و متفاوت هستند سنجش قابليت و شدن مشخصتمركز، 
 مهم ابزار را دومين اي وظيفه راهبردهاي انآن بر عالوه .شوند بندي اولويت و سنجش قابل

 فوري  تعيين جهت ةندكن همفرا را ها آن و برشمرده سازمان راهبرد در اثربخش اجراي براي

 و هدايت براي ديگر اي را وسيله ها سياست و دانند مي كار و كسب اي كليدي وظيفه هاي حوزه
راهبردهاي  با سازگار روندي رد عملياتي سازمان سطوح در اقدامات و ها كنترل تصميم

 و اقدامات، رفتار ةدهند شكل اثربخش، هاي كه سياست معتقدند و شمارند مي اي وظيفه

 رابينسون، ريچاردبي و اي جان پيرس،دارند ( راهبرد در اجراي مهمي نقش و بوده ها تصميم
1388.( 

  شناسي روش
ها  ع، اسناد و مدارك سازماندر اين تحقيق از روش تحليل محتوا و بررسي پورتال جام

تحليل محتواي كيفي روشي است كه با استفاده از رويكرد كيفي و با  استفاده شده است.
هاي روزانه  ها، يادداشت متون حاصل از مصاحبه مند نظامفنون مختلف، به تحليل  كارگيري به

 پردازد. و يا اسناد مي
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 نتايج و پيشنهادات
هاي فزاينده  ريزي توسعه در سازمان عليرغم تالش دهد كه برنامه الذكر نشان مي مطالب فوق
باشد، اگر چه موفقيت  اي روبرو مي سازي آن با مسائل، ابهامات و مشكالت عديده براي بستر

اي كه خود باعث بهبود ارتباط مستمر و اثربخش  تدوين و تصويب نظام صالحيت حرفه  در
و مهارت و فناوريست ، صورت پذيرفته است.  بين دو نظام اشتغال و نظام آموزش نظري

ها  هاي استان هاي سند و برنامه با توجه به توصيف انجام شده انحراف در بين برنامه چنين هم
اقتصاد دانش بنيان، وقوع   تحوالت سريع علمي و فناوري دربه لذا با توجه  باشد. مشهود مي

دولت  ةكه متأثر از رويكرد تدبيرگرايانتغييرات قابل توجه در شرايط سياسي و اداري كشور 
تغييرات ناشي از روابط نوين ديپلماتيك بين كشور ما با  چنين همباشد و  يازدهم مي

است، ضرورت  انجاميدهكشورهاي غربي كه به كاهش شعاع اقدامات تحريمي عليه كشور ما 
است. در همين هاي راهبردي را بيش از پيش محرز ساخته  بازنگري در بسياري از برنامه

 يا حرفه و يفن آموزش سازمان يفناور و مهارت ارتباط انجام طرح بازنگري در سند راهبردي
 .بايست در اولويت اول قرار گيرد مي كشور

  پيشنهادات ةخالص
 .ستاد سازمان  اي كشور ريزي در سازمان آموزش فني و حرفه احياء بخش برنامه �

 .يبازنگري سند راهبردي مهارت و فناور �

ريزي استراتژيك در سطح مديران كل و مديران  ايجاد كارگاه آموزشي مستمر برنامه �
 .ستادي و استاني و رؤساي مراكز ةپاي

 .وري و عملكرد هاي بهره شناخت شاخص �

 منابع
 ةترجم استراتژيك، ريزي برنامه سازي و پياده خلق ).1388(. كي ف الستون،؛ ام.ج برايسون،

 مهكامه. انتشارات: قمي، ةزاد تقي مصطفي و ابياعر سيد محمد
تهران: سازمان آموزش فني و  نگاهي بر نظام آموزش و مهارت.). 1391( .و همكاران پرند، ك

 .اي حرفه



  … سند راهبردي مهارت و فناوري: از ابالغ تا عمل                               
 

 

252 

اي  سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه). 1390( .و همكاران پرند، ك
 اي هتهران: سازمان آموزش فني و حرفكشور. 

انتشارات  (مباني نظري و تجربي). ريزي استراتژيك مديريت و برنامه .)1392( .زاده، ييمهرعل 
 راه معاصر/تهران /چاپ اول

 ةشمار سال سوم، پژوهش، ةنام فصل تحليل محتوا كيفي. .)1390( .و نوشادي لفا ،محمدتقي
 پاييز و زمستان  دوم
 .تئهي انتشارات: قاسمي، بهروز ةترجم يريت استراتژيك،مد ).1382( .كارون، ج ؛ج هريسون،

The Handbook is spearheaded by the RBM/Accountability Team, UNDG 
WGPI (FAO, WFP, UNAIDS, UNSSC, UNDP, UNIFEM, UNICEF, 
UNFPA), 2010 

 
 
 
 



 
 

 هاي  آموزشضرورت نگاه استراتژيك در طراحي و برگزاري 
 مهارتي و كار شايسته

 1دكتر پوراندخت نيرومند
 2محبوبه رنجبر
 3حميده قنبري

 چكيده
 وري بهرهافزايش  ،افزايي هم به منجر با هماهنگي ميان سطوح مختلف، استراتژيك مديريت

 المللي ، ملي و بينهاي حلي، منطقسازماني، م هاي  فعاليت، ها پروژه، ها طرح و موفقيت
اشتغال و  ةتوسع تحقق شايسته در الگوي كار اهميت حائز نقش به توجه با.  شود مي

ترويج و تقويت فرهنگ كار، برقراري  ،شغلي پايدار هاي  فرصتايجاد به  يابي دست
ا به آنان در جهت دسترسي آنه هاي  مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي هاي  حمايت

وري نيروي  رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره، اشتغال پايدار كاهش نرخ بيكاري
ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد توجه قرار گرفته،  هاي  كه در سياستكار 
عملياتي  ةجايگاه استراتژيك و ابعاد اين الگو به سطوح و ابعاد الگو، زمين كه است الزم

فني و  هاي  آموزشاهم شود. يكي از ابزار اصلي براي استقرار الگو، شايستگي، شدن آن فر
 به ابتدا پژوهش اين (قبل از كار و در حين كار) است با توجه به اين مهم در اي حرفه

 هاي  آموزشبا نگاهي به  سپس شده، مديريت استراتژيك پرداخته مباني اصول و بررسي
طراحي و برگزاري  جايگاه و نقش مديريت استراتژيك درمهارتي و كار شايسته به بررسي 

نتايج حاصل از اين پژوهش .  شود ميشايسته پرداخته  رويكرد كار مهارتي با هاي  آموزش
، نظام اي حرفهكنندگان نظام صالحيت  تهيه گذاران و  مورد استفاده سياست تواند مي

قرار   ،ل، سند الگوي كار شايستهو نظام شرايط احراز اشتغا  اي حرفهفني و  هاي  آموزش
 گيرد.

 
 مهارتي، مديريت استراتژيك، الگوي كار شايسته هاي  آموزش: كليدي واژگان

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com ،                          ت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطباييدكتراي مديري .1
 .تخصصي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي  دانشجوي دكتراي .2
 .باطباييمديريت مالي دانشگاه عالمه ط  . دانشجوي دكتراي3
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 مقدمه
نگرش استراتژيك رويكردي جديد و عام است كه موضـوعات را در دو سـطح عينـي و ذهنـي     

رامـوني در  كند. در واقع، هدف از چنين نگرشي اين است كه بـه موضـوعات پي   بندي مي طبقه
ي كه در ادبيـات مـديريت بـراي    هاي  اين اساس، مالك و مصداقي توجه شود. بر سطح مفهومي 

، مانند سطح (كالن يا خرد)، زمان (بلندمدت يـا   شود ميتفكيك استراتژيك از عمليات مطرح 
اهميت)، سلسله مراتـب سـازماني (سـطح بـاال يـا پـايين        اهميت و بي   مدت)، اهميت (با كوتاه

زماني)، توجه به محيط (توجه كم به محيط و توجه زياد به محيط)، كلي يا جزئي بـودن و  سا
استراتژيك بودن موضوعات  ةتوانند مبناي متقن و معقولي براي تعيين ضابط از اين قبيل، نمي

حال عمليـاتي باشـد ماننـد       باشند؛ چه اينكه ممكن است فعاليتي، بلندمدت باشد ولي درعين
، مالك و ضابطه تشخيص و تعيين استراتژيك بـودن  ن. بنابراييسدساز هاي  هپروژ ريزي برنامه

 هـاي   تواند مالك مناسبي براي تمايز نگـرش  بودن آنها نهفته و مي ذهني -ينيموضوعات در ع
اسـتراتژيك ميـان دو مفهـوم عينيـت و      هـاي   تئـوري عملياتي از استراتژيك محسوب گـردد.  

كنند. در واقع، نگرش استراتژيك ارتباط بين ذهن و عـين را   يذهنيت تفاهم و وحدت ايجاد م
شوند. سطح  كند. در اين نگرش مسائل به دو سطح استراتژيك و عمليات تقسيم مي برقرار مي

استراتژيك (مفهومي) مسائل ذهني و سطح عمليات (مصداق) مسائل عيني را تحـت پوشـش   
مطلـوبي حاصـل    ةقرارگيرد و زماني نتيج تواند مبناي عمل دهد. سطح استراتژيك مي قرار مي

 ةخواهد شد كه در اين سطح، طرح و تصميم درستي به مقتضـاي شـرايط، هماهنـگ بـا همـ     
 ).1389(اعرابي و منتي،  ابعاد و اعضاي سيستم و متكي بر علم مديريت اتخاذ شود

اربرد امروزه اهميت نگاه استراتژيك و لزوم توجه به آن بر كسي پوشيده نيست و شاهد ك
دركشور ما نيز اهميت اين موضوع تا حدي نزد   اين نگرش در سطح اجرايي نيز هستيم.

دستي كشور توجه خاصي به آن  شده و در اسناد باال گيران آشكار ران و تصميمامد سياست
اسناد راهبردي مبذول شده است. تدوين سند چشم انداز و استفاده از اين رويكرد در تدوين 

سند انساني،  ةسند راهبردي ارتقاء سطح شاخص توسع  ،آموزش عمومي ايه  حوزه ةتوسع
 ةتدوين راهبرد توسع ،سند ملي راهبرد انرژي كشور، رساني به رزمندگان راهبردي خدمات
ايجاد ، كلي توسعه مناطق هاي راهبرد، محيطي نظام ارزيابي راهبردي، صنعتي و معدني

اسناد راهبردي ، قبت پيشرفته در ابعاد راهبرديكنترل، اطالعات و مرا فرماندهي، ةسامان
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حاكي از اين امر 1اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ةپنجم توسع ةدر برنام مجريه ةمربوط به قو
 تحقق شايسته در مهارتي و تدوين الگوي كار هاي آموزش اهميت حائز نقش به توجه است. با
ترويج و تقويت فرهنگ  ،لي پايدارشغ هاي  ايجاد فرصتبه  يابي دستاشتغال كشور و  توسعه

آنان در جهت دسترسي  هاي  مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي هاي  كار، برقراري حمايت
 وري بهرهرعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و ، كاهش نرخ بيكاري ،آنها به اشتغال پايدار

ي مورد توجه قرار گرفته، هاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبر كه در سياستنيروي كار 
اي و به ويژه هماهنگي  المللي، ملي و منطقه هاي بين استراتژي به اي ه ويژ توجه كه است الزم

ي را در هايتأثير ن استراتژيك حاصل از مديريت افزايي هم تا آنها در تدوين اين الگو شود
 .نمايد فراهم اثربخشي الگو

 مباني نظري
  مديريت استراتژيك ويكپارچه �

شود و به سازمان  عبارت است از عملي كه به صورت آگاهانه و مستمر انجام ميمديريت 

                                                                                                                
پنجم توسعه (سند راهبردي ارتقاء سطح  ةقانون برنام 24 ة)، ماد هاي آموزش عمومي حوزه ةاسناد راهبردي توسع( 4ة ماد .1

ة ز ماد)، بند راهبردهاي پزشك خانواده( 34 مادهبند ج  ،)راهبردي خدمات خريد( 32ة مادبند ج  انساني)، ةشاخص توسع
 84ة بند ب ماد 3 )، موردرساني به رزمندگان سند راهبردي خدمات( 44 ةي ماد ، بند)راهبردي خدمات سالمت خريد( 38

صنعتي و  ةتدوين راهبرد توسع( 150 ة)، مادسند ملي راهبرد انرژي كشور( 125 ةب ماد )، بندهاي راهبردي تصويب برنامه(
 نظام ارزيابي راهبردي( 184 ةماد )،اهداف راهبرد صنعتي( 153ة)، مادمحورهاي راهبردي رعايت( 150 ة)، مادمعدني

 184 ةه ماد )، بندراهبردها مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين ةراهبردهاي كلي توسع( 184 ةالف ماد )، بندمحيطي
نهاد ملي مسؤول ارزيابي ( 184 ةماد 1ة تبصر)، محيطي كار اجرائي ارزيابي راهبردي و توانمندسازي و تعيين ساز ةبرنام(

فرآيند و ( 184 ة)، ماداي منطقه ةهاي توسع مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه( 184ماده  2ة تبصر )، محيطي يراهبرد
كنترل، اطالعات و مراقبت پيشرفته در  فرماندهي، ةايجاد سامان( 195ة مادب  بند )،اجرائي ارزيابي راهبردي ايساز و كاره

 مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و ارزيابي كارآمدي و اثربخشي ـ2( 210ةبند ب ماد 2 )، موردابعاد راهبردي
اسناد ( 223ة )، مادراهبردي داراي اهميت هاي خانه سفارتها و  كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمان به

 )مجريه ةراهبردي مربوط به قو
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هر فعاليتي) و  اي و با سازمان(در هر اندازه هر سطحي) و (در براي مديريتدهد.  شكل مي

تابعي از زمان   هداف عموميا  نظرگرفت.ر توان اهدافي را د مدير(اعم از حقيقي و حقوقي) مي
ها موضوعيت دارند. به همين دليل  مكان ةها و هم زمان ةند. بنابراين در همو مكان نيست

ارتقاء سالمت عنوان مثال براي   بهتوانند موضوع يك علم و يا هدف يك علم باشند.  مي
. ها است مكان ةها و هم زمان ة، ارتقاء سالمت براي همزمان و مكان قائل شدتوان  نمي
 ةف عام در هماهدا واقع ي از اهداف عمومي هستند. درهاي  ونهوري، خالقيت و نوآوري نم بهره

يعني ممكن است مكان به  ،است مشخص اهداف خاص، تابع سازمان شرايط صادق است.
اهداف خاص، يا  واقع هاي مختلف تفاوت داشته باشد. در مكان و براي يك مكان در زمان

). مديريت استراتژيك 1384دمحمد، است (اعرابي، سي اهداف سازمان، تابعي از زمان و مكان
شامل بررسي محيطي، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل است. معموالً سه 

گيرد. استراتژي سازمان كه به توصيف  نوع استراتژي در مورد يك سازمان مد نظر قرار مي
نگر، جي.ديويد، (ها پردازد گيري كالن سازمان در راستاي نگرش كلي آن به رشد مي جهت

هدف از تدوين استراتژي در اين سطح، هدايت كل مجموعه و ). 1384 ويلين توماس ال،
منابع در آن است. در واقع جهت حركت كل گروه سازماني در اين سطح  ةتخصيص بهين

استراتژي  شوند و اهداف و مقاصد عمومي به منظور نيل به آنها تعيين مي  شود ميمشخص 
ها كه داراي  سازمان برخي از در د موقعيت رقابتي واحد مربوط تأكيد دارد.بخش كه بر بهبو

سطح سازمان، براي  هاي  و استراتژي ماموريتمستقل مختلفي هستند، در راستاي  هاي واحد
ي هاي  استراتژي تجاري استراتژيك سازمان نيز اهداف وواحدهاي  كارها  كسب و هر كدام از

مجموعه براي  زير هاي  اي، نگرشي است كه توسط واحد ظيفهاستراتژي و . شود ميتعيين 
در اين سطح نيز بر  شود. وري منابع، اعمال مي تحقق اهداف از طريق به حداكثر رساندن بهره

تجاري  هاي سطوح باالتر براي هر كدام از وظايف واحد هاي  اساس اهداف و استراتژي
و اصلي مديران اين سطح،  تر بزرگمسئوليت  . شود ميتعيين  اي هاستراتژيك، استراتژي وظيف

 اي هاستراتژيك سازمان است. براي سطح وظيف هاي   ها و برنامه اجرا يا پياده كردن استراتژي
 هبهين ةها وجود داشته باشد كه هر كدام در جهت استفاد از استراتژي اي هممكن است مجموع

 دشون تدوين مي كار سطح كسب و هاي  از منابع در دسترس به منظور كمك به استراتژي
استراتژي مالي،   استراتژي منابع انساني،  ). استراتژي تكنولوژي،1384(اعرابي، سيدمحمد، 

    هستند. اي هي از استراتژي وظيفهاي گذاري نمونه استراتژي سرمايه
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 . زنجيرة استراتژي1نمودار

هماهنـگ و يكپارچـه    طـور  بـه ت آن مهم استفاده از اين سه نوع استراتژي و مديري ةنكت
متداخل يكديگر است كه  هاي  اي از استراتژي استراتژي مجموعه ةاست. به عبارت ديگر زنجير

استراتژي به تصـوير كشـيده شـده     ةزنجير 1كنند. در نمودار  همديگر را تكميل و حمايت مي
مـذكور   ةباشد زنجير گانگي يا چندگانگي وجود داشته ها دو گيري است. لذا چنانچه در تصميم

 ديويـد، ويلـين تومـاس ال،    (هـانگر، جـي.   از كارايي و اثربخشي الزم برخـوردار نخواهـد بـود   
قابـل توجـه    ةدرخصوص مفهوم يكپارچگي، در نظريات مـديريت و سـازمان دو نكتـ     ).1384

است. يكي مطرح شدن مفهوم يكپارچگي در مقابل مفهوم تفكيك اسـت. بـا وجـود آنكـه بـه      
صورت قراردادي مطـرح شـده    تفكيك به  مديريتي، هاي شناختي و قابليت هاي  دويتدليل مح

بـه ظـاهر    هـاي   لفـه ؤعناصـر و م   لكن به معني انفكاك ذاتي عناصر سازمان از يكديگر نيست.
گوناگون يك واحد كل به نام سازمان هستند. پـس   هاي و منظر ها تفكيك شده در واقع جنبه

 هـاي   كند كه وحدت ذاتي سازمان را در كثرت جنبه گرايي ايجاد مي عاز ديدگاه فلسفي نيز واق
(درون  ديگـر در ايـن خصـوص، يكپـارچگي درونـي      ةنكتـ   ظاهري آن به فراموشي نسـپاريم. 

ـ   خـارج سـازمان) اسـت. از مهمتـرين ايـن مـوارد مـي        نفعان ذي ( و بيروني سازمان)   هتـوان ب
اطالعـاتي،   هاي  مين، يكپارچگي سيستمأت ةكپارچگي مفهومي و ساختاري، يكپارچگي زنجيري

يكپارچگي فرايندها، يكپارچگي مديريت دانش، يكپارچگي افقي و عمودي در مبحث مديريت 
 ةلفـ ؤم 5استراتژيك و يكپارچگي مديريت ارتباط با مشتريان است. يكپارچگي سازمان داراي 

 لفـه، ؤم 5م اين مفهوم به اين پذيري است. تقسي راستايي، سازگاري، پيوند، توازن و انعطاف هم
 پور، حسين، (شريف سازد امكان قابليت ارزيابي، قابليت تبيين و قابليت كاربرد آن را فراهم مي 

 استراتژي

استراتژي 

استراتژي 
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شايسـته   تدوين الگوي كار در يكپارچه و استراتژيك ). با توجه به اين مباحث مديريت1389

 امري الزامي است. پايدار ةتوسع جهت تحقق در

 كار شايسته �
 توسط كشورها كار بازار وضعيت گيري اندازه براي جامع مفهومي عنوان به 1شايسته كار مفهوم

 ) دبير2000المللي كار،  (سازمان بين شد كار ار باز ادبيات وارد (ILO)كار  المللي بين سازمان
 ارتقاء "نمود: اعالم اينگونه را سازمان جهاني اهداف  1999سال در كار المللي بين سازمان كل
 با و برابري آزادي، در شرايط شايسته كار به دستيابي جهت در و زنان مردان براي كار رايطش

 .) 1389شكل گرفت (بختياري،  شايسته كار الگوي سان بدين و "نفس به و اعتماد عزت حفظ
 در مولد كار به دستيابي هاي  فرصت از عبارتست ILO ترمينولوژي در شايسته به عبارتي كار

 شايسته كار ترويج سازمان ). اين2002شرافت انساني (آنكر، و برابري دي، امنيت،آزا شرايط
 تشويق ا ر كشورها است و داده قرار خود اصلي را هدف همه جا در مردان و زنان ةهم براي
 كار استفاده نمايند. جامع مفهوم اين از خود كار بازار وضعيت گيري اندازه براي كند مي

 در و پرداخته نيز آن كيفيت به اشتغال كميت بر عالوه كه است عديب چند مفهومي شايسته
 اساس اين اين ). بر1389دارد (هرندي،  توجه نيز بهتر كار به بلكه بيشتر كار به تنها نه نتيجه

 مختلف حقوق ةلفؤم چهار شامل را شايسته كار هاي  مؤلفه خود رسالت به توجه با سازمان
گفتمان اجتماعي را به  حمايت از و  حمايت از امنيت اجتماعي اشتغال كامل، بنيادين كار،

  ).1389(بختياري، كند  شرح زير معرفي مي

  2كار حقوق بنيادين �
 جهاني هاي استاندارد تدوين تأسيس، بدو از المللي كار بين سازمان اساسي و اوليه ةوظيف
 متعددي هاي  نامه توصيه و ها نامه لهمقا تاريخ آن از بوده و اجتماعي هاي  حمايت و كار براي

 سازمان كه اين كار حقوق بنيادين مباني است. تصويب نموده و تدوين رابطه اين در را
 حق از و حمايت ها انجمن آزادي ارتباط، نموده عبارتست از آزادي دفاع آن از همواره
 جمعي، مذاكرات دسته حق شناخت و دهي سازمان كار، حق روابط مدني هاي  تشكل

 براي تساوي مزدها اشتغال، امر در تبعيض سازي كن اجباري، ريشه هاي كار سازي كن  شهري
 كار، سن رعايت حداقل حرفه، و اشتغال در تبعيض ارزش، منع هم كار مقابل در مرد و زن

 كار حقوق امروزه .معيشت حداقل با متناسب مزد رعايت حداقل كودك، كار ممنوعيت

                                                                                                                
1. Decent Work 
2. workers’ rights 
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 ةاعالمي و ملل منشور سازمان دهد. مي تشكيل را بشر وقحق تر وسيع ةبرنام از بخشي
 برخوردار عامه مقبوليت از و داده تشكيل را نهضت اين اصلي هاي  بشر، پايه حقوق جهاني

 .) 1389است (بختياري،

 1اشتغال از حمايت �
 تا خواهد امضاءكننده مي هاي كشور از 5 خود  122نامه له درمقا كار المللي بين سازمان
 به آنها اصلي كه توجه كنند تنظيم اي هن گو به را خود و اجتماعي اقتصادي هاي  سياست
 همه براي كار حقوق بنيادين اساس بر مناسب درآمد با سازنده همراه كار ايجاد اشتغال،

 هر دارد؛ توجه نيز كيفيت آن به كميت، بر عالوه اشتغال خصوص در سازمان اين .باشد
 برداشت و تصور كاري، كار، شرايط نوع به كه دانسته بينس يك مفهوم را كيفيت چند

 جامعه هر در اشتغال .متفاوت است ديگر ةجامع به جامعه يك و از دارد عمومي بستگي
اكثر  كه اشتغال مشكالت اصلي انواع كلي طور به ولي دارد را خود مشكالت خاص و مسائل

 به مشكل مربوط آنها اولين است.چهار نوع  مواجه هستند، آن با مختلف درجات به كشورها
 اين تمام كشورها است كه در  وقت پاره يا وقت تمام جوياي كار بيكار اشخاص يعني بيكاري
كه  شود مي پيدا زماني مشكل ). دومين1389 (بختياري، دارد وجود بيش و كم مشكل
 يگرد عبارت به دهد، مي نشان غيررسمي بخش در اشتغال شكل در را خود بيكاري مشكل
 در را فعاليت خود مجبورند نشوند، يافته بخش سازمان در اشتغال به قادر مردم وقتي

 ها فعاليت سازند. اين قبيل متمركز غيررسمي مؤسسات كار در يا ازدحام پر كوچك مشاغل
 هاي كشور در بيشتر اشتغال مشكل سوم نوع. باشد مي اندك درآمد و كم بازده داراي نوعاً
 ساعات مردم براي وضعيت، اين در. است متفاوت انواع قبلي با كه شود مي مشاهده فقير

كافي  آنان ضروري هاي نياز براي رفع درآمد اين و كنند مي كار كم، درآمدهاي با اما طوالني
 مؤسسات كاركنان و روستايي كوچك، كارگران كشاورزان شامل اشتغال، نوع اين. نيست

 هاي مهارت قديمي، فناوري مردان، از زنان بيش ته،دس اين در غالباً. شود مي كم اهميت
 كار به ساعت مربوط اشتغال مشكل چهارم نوع. باشد مي اندك كار عامل وري بهره و محدود

 فقط شامل نه كار باشد. اين مي خانه از خارج و خانه هاي كار در زن كارگران براي زياد
 باشد، بلكه مي مسن افراد و ارانبيم از مراقبت آشپزي و بچه، تربيت خانوادگي، وظايف

 نقدي هاي رفع نياز براي عموما خانواده، خارج يا داخل در درآمدزا هاي  فعاليت در مشاركت
 .) 1389دارو است (بختياري، يا لباس غذا، به مربوط

                                                                                                                
1. employment 
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 1اجتماعي حمايت ةتوسع �
 امراض ث وحواد از پيشگيري و كار هاي استاندارد اعمال انواع و تنظيم به اجتماعي حمايت

 هاي براي كار مقررات و ضوابط تعيين و دشوار شرايط كاري برابر در حمايت كار، از ناشي
 طريق تواند از مي ها حمايت گونه اين . شود مي موارد، مربوط قبيل اين از و آور زيان و سخت
 در تأمين اجتماعي شكل به هايي حمايت و كار، تعطيالت ساعات پيرامون مقررات وضع
 گسترش.انجام گيرد كار محل از اخراج يا و سن كهولت حاملگي و بيكاري، بيماري، عمواق

 تقويت و ايجاد بيكاري، ةبيم اجتماعي، تأمين ةتوسع در توان اجتماعي را مي هاي  حمايت
 برابري و معلولين رسمي، توانبخشي غير كار بازار شاغلين از جبراني، حمايت هاي كار و ساز

 شغلي هاي فرصت به يابي دستطريق  از زنان توانمندسازي و مردان و نبراي زنا ها فرصت
جمله  ها از پذيري آسيب انواع مقابل امنيت در ةتهي اجتماعي حمايت هدف .مناسب دانست

 و طبيعي هاي بال اقتصادي، نوسانات بيكاري، تولد، حوادث بدو هاي نياز ضعيف، بهداشت
 هاي احتياجات گروه بايد مناسب اجتماعي مايتاستراتژي ح يك داخلي است. هاي برخورد
 را خانواده افراد مسن و خانوار سرپرست زنان سرپرست، كودكان بي ايتام، قبيل پذيراز آسيب
 محدود مفهوم از اجتماعي فراتر حمايت مفهوم ترتيب اين به .دهد قرار پوشش تحت

 آنها شده ةخانواد حتي و از كارگران بيش مراتب به حمايتي پوشش است، زيرا كاري امنيت
 به يا و مزدي اشتغال از نامطمئن خارج هاي  اشتغال و پذير آسيب هاي تمام گروه مسائل و

 كه مفهوم داشت توجه بايد مفهومي، لحاظ از .بردارد در نيز را كار نيروي خارج از عبارتي
 حمايت از سطوحي و اقالم نيست. يكسان كشورها ةهم در اجتماعي حمايت دقيق نسبتاً

 دارد. كشور ةتوسع ةمرحل و گذشته معمول هاي  به رويه بستگي طبيعي طور به اجتماعي
 حمايت كه براي است قرن يك از بيش صنعتي هاي در كشور اجتماعي تأمين هاي  سيستم

 طراحي و بازنشستگي ناتواني زايمان، بيماري، مثل بيكاري، اتفاقاتي برابر در كارگران از
 پزشكي، هاي شامل مراقبت مزايا از گروه 9 كار، المللي بين سازمان102 ة نام همقاول اند. شده

 و ناتواني زايمان، شغلي، خانوادگي، صدمات بازنشستگي، بيكاري، با بيماري، مرتبط مزاياي
 .) 1389نموده است (بختياري،  تصويب كار نيروي از حمايت در جهت را درماندگي

  2اجتماعي هاي گفتگو از حمايت �
 كار، مرجعي  المللي بين سازمان و است جوامع دموكراتيك اساسي شرايط از يكي گفتگو

مذاكره  و مشاوره تا رساني اطالع از كار به مربوط خصوص مسائل در نظر تبادل براي

                                                                                                                
1 .social protection 
2. social dialogue 
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 اين مطلب به اعتقاد بيانگر كار المللي بين سازمان ) ساختار سه جانبةILO,1999( باشد مي
 اين سازمان، اعتقاد به شود.  نتيجه مي جمعي مذاكرات دسته از ها حل راه بهترين كه است

 ترويج همبستگي و مهم مشكالت حل به كه قدرتمندي است ابزار اجتماعي گفتگوي
 كه شركايي دارد داشتن و زمان به نياز امر اين البته. نمايد مي فراوان كمك اجتماعي
 جهت الزم پذيري و انعطاف قدرت نيز و ركا روند در درگيري مسئوالنه به تمايل و ظرفيت
 المللي بين سازمان .باشند را داشته جديد هاي فرصت از استفاده و شرايط موجود با انطباق

 يا و مشاوره مذاكره، نوع هر "كند: تعريف مي گونه اين را اجتماعي مفهوم گفتگوي كار، 
موضوعات  در دولت و رمايانكارف نمايندگان كارگران، بين اطالعات ةمبادل خالصه طور به

 عنوان به تواند مي كه است اقتصادي و سياست اجتماعي با مرتبط و مشترك ةعالق مورد
 مذاكرات در رسمي عضو يك عنوان به دولت آن و در گرفته صورت جانبه سه فرايند يك

 و بين كار تنها و جانبه دو روابط از متشكل ممكن است اينكه يا باشد داشته حضور
 صورت دولت بدون دخالت يا و با كارفرمايي هاي  سازمان و تجاري هاي  اتحاديه (يا يتمدير

 گيرد صورت بنگاه سطح در يا و هاي قمنط ملي، مقياس در تواند مذاكرات مي اين پذيرد.
 هاي طرف بين دموكراتيك و توافق همگاني ساختار ارتقاء اجتماعي، اصلي گفتگوي هدف.

 داشتن شايسته عبارتست از كار هاي  ويژگي (ILO,2003). است كار دنياي اصلي در
 كار، امنيت در برابري مولد، آزادي، كار شريط در كار انجام و كار، انتخاب انجام براي فرصت

به  بقيه مورد چهار  و كار بودن فراهم با رابطه در اوليه مورد كاري. دو كاري و شرافت
 حقوق اشتغال، ابعاد از يك ). هر1389ختياري،(ب دارد ارتباط بودن كار خوب و شايستگي

 شايسته كار صورت هب آن ةتركيب چهارگان و اجتماعي گفتمان و اجتماعي كار، امنيت
 ةنتيج و عصاره باشد. تأثيرگذار هجامع ةتوسع و رشد نتيجه در و كار بازار تواند بر مي

 عناصر فيمابين همياري حداكثر رساندن به براي تالش واقع در شايسته كار سياست
هاست.  محدوديت اين بر غلبه مناسب براي هاي  انتخاب و ها سياست كردن و پيدا مختلف

كار  و كافي درآمد پذيرش، قابل غير اشتغال، كار هاي فرصت ةمؤلف بعد مذكور يازده 4براي 
 منصفانه زندگي خانوادگي، برخورد و كار كار، تلفيق امنيت و شايسته، ثبات ساعات مولد،

 هاي  روابط كاري، زمينه و اجتماع امن، حمايت اجتماعي، گفتگوي كار در اشتغال، محيط
) و البته 2008 (ردريك و همكاران، پيشنهاد شده است 1كارشايسته و اجتماعي اقتصادي

                                                                                                                
1.Employment opportunities; unacceptable work; adequate earnings and 
productive work; decent hours; stability and security of work; balancing work and 
family life; fair treatment in employment; safe work environment; social 
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المللي روي آنها  محلي، ملي و بين هاي  ها و استراتژي بديهي است كه شرايط، برنامه

 ثيرگذار است.أت

 
 )2008هاي متقابل ميان اجزاء كار شايسته (الورنس و همكاران،  ) وابستگي1( شكل 

 
از  اي مجموعه وجود بدون تواننذ كشورها نمي شايسته، كار بودن مفهوم با وجود ملموس

 زمان طي آن تغييرات روند خود، كار نيروي وضعيت شايسته، كار كنندة هاي مشخص شاخص

 ILOمنظور  همين نمايند. به ارزيابي و بيان دارند، ملليال بين سطح در كه را جايگاهي و
 اين است. كرده پيشنهاد را شايسته كار كنندة مشخص هاي نماگر از حداقلي ةمجموع

 در رود مي انتظار كه است نماگر 23 شامل اقيانوسيه و آسيا نواحي هاي براي كشور مجموعه

 هاي نماگر ةمجموع انتخاب در كنند. گيري اندازه را آنها بتوانند اكثر كشورها نزديك آيندة

 وجود و نماگرها بودن معنادار شايسته، كار مختلف ابعاد نمودن بر لحاظ عالوه پيشنهادي،

 اقيانوسيه نيز و آسيا نواحي هاي كشور از وسيعي حجم در نماگرها محاسبة براي الزم هاي داده

 .)1389است (هرندي، بوده مدنظر

                                                                                                                
protection; social dialogue and workplace relations; and economic and social 
context of decent work. 
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 اجتماعي اقتصادي، ةتوسع چهارم ةبرنام قانون 101 ةماد در بار ليناو در ايران نيز براي 

گفتمان  عنوان به را شايسته كار موضوع شد تا مكلف دولت ايران اسالمي فرهنگي جمهوري و
 تنظيم و تهيه زير هاي محور اساس بر و گرايي  جانبه راهبرد سه با توسعه، و كار ةعرص جديد

 گسترش شركاي اجتماعي، ج) و دولت اجتماعي گفتگوي ، ب)كار بنيادين حقوق الف) .نمايد

 و قوانين بازنگري و اصالح مدني) و صنفي حقوق پيگيري حق اجتماعي، د) هاي  حمايت

(بختياري،   مقررات و قوانين اصالح مولّد، ز) اشتغال كار، و) روابط و اجتماعي مقررات تأمين
وزارت كار و امور  اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي ةپنجم توسع ةبرنام 25ة ماددر ) 1389

ملي كار شايسته را حسب  حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سندشده اجتماعي مكلف 
جهت تثبيت  كارفرمايان در كارگران و كار و حقوق كار و حقوق  المللي مصوبات سازمان بين

 هاي  و با مشاركت تشكل جانبه شكل سه كار و بهبود روابط كارگر و كارفرما به  حقوق بنيادين
 .كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد

 قابل و صحيح كمبود اطالعات يعني كشور كار بازار با وجود دو مشكل اساسي تحليل

 مطالعات در استفاده مورد و اصطالحات مفاهيم از ثابت و مشخص تعاريف عدم وجود و اعتماد

 بازار در آن اطالعات و بوده شايسته عاد كاراب از برخي ةدهند نشان كه هايي كار، شاخص بازار

نتايج آن نشان  گرفته است. بررسي قرار و مطالعه مورد است توسط صادقي موجود كشور كار
 نظر صرف شده، محاسبه كل بيكاري همواره نرخ گذشته سال 11 طول در كه دهد گفت مي

 نرخ بيكاري جنسيتي، كتفكي نظر از. است درصد بوده 10 از بيش همواره مذكور ازاشكاالت

 تفكيك سني نظر از است. بوده روستا از بيش در شهر بيكاري نرخ و مردان از بيش زنان

 نرخ با رابطه است. در بوده ساله 24-15 گروه جوانان در بيكاري نرخ بيشترين همواره

 كل مشاركت نرخ متوسط1387  تا  1376سال از ساله 12 ةدور طي در اقتصادي مشاركت

 اشتغال توزيع نظر از .است درصد بوده 13 از كمتر زنان براي متوسط اين درصد و 38 از كمتر

 بخش در درصد  25متوسط طور به فوق ةدور در اقتصاد اصلي و گانه سه هاي  بخش در

 عموماً و بوده شاغل بخش خدمات در درصد 44 و صنعت بخش در درصد 31 كشاورزي،

 حداقل از خدمات شاغلين بخش از مالحظه قابل اكثريت و بخش كشاورزي شاغلين

 40 از بيش نظر مورد ةدور در وضعيت شغلي نظر از اند. بوده محروم اجتماعي هاي  حمايت

 از .اند بوده كار اوليه حقوق فاقد و بدون مزد فاميلي كاركن يا و خوداشتغال درصد شاغلين

 از عنوان شاخصي به مدرسه در دهنكر ثبت نام التعليم كودكان الزم نرخ كه نيز كودك كار نظر

 اين بررسي مورد ةدور در متوسط طور به كه شود مي شده، مالحظه گرفته نظر در كودك كار
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 توليد درصد 7/1 تنها متوسط  طور به اجتماعي تأمين نظر از .بوده است درصد 10 معادل نرخ

 شاغل قبالً يكارانب درصد96 از بيش و شده اجتماعي تأمين هاي  داخلي صرف هزينه ناخالص

 كه وضعيت رسد مي نظر به ترتيب اين به .مندگردند بهره بيكاري ةبيم از مزاياي اند نتوانسته

 ةفاصل كار  المللي بين تأكيد سازمان مورد شايسته كار هاي  با ويژگي كشور كار بازار در اشتغال
 )1389دارد.(بختياري، فراوان

 مهارتي هاي آموزش
هاي نظري و عملي اين امكان را براي  با توام نمودن آموزش اي رفهحفني و  هاي  آموزش
بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين  سويي همنمايد كه  مي  ديدگان فراهم آموزش

 اجتماعي فراهم شود-هاي اقتصادي طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت
  )1384فر و مرتضوي، (سليمي

  كند: صورت زير تعريف مي اي را به آموزش فني و حرفه )1374هولنشيد (
هاي مورد نياز در  : نوعي آموزش رسمي با هدف تأمين دانش و مهارت آموزش فني

ها و آموزش عالي مفهومي  اي در دبيرستان فرايندهاي توليدي كه نسبت به آموزش حرفه
 تر دارد. گسترده

اده سازي افراد براي مهارت شغلي در اي : نوعي آموزش رسمي با هدف آم آموزش حرفه
 شود. ، كشاورزي و بازرگاني كه عموماً در سطح دبيرستان تدريس مي صنعت
 ها براي اشتغال سر و كار دارد. سازي آن يك از اين دو نوع آموزش با مردم و آماده هر

اي شامل آموزش زنان و مردان جواني است كه در  آموزش فني و حرفه هاي عمدة نقش
چنين بازآموزي و ارتقاي كيفي افرادي كه هم اي نزديك به بازار كار وارد خواهند شد و دهآين

اي با تقاضاهاي ملي  هاي آموزش فني و حرفه ، برنامه به كاري اشتغال دارند. در هر دو مورد
فرهاديان و  هاي آموزشي براي بزرگساالن بيكار ارتباط دارد. ( نيروي انساني و ايجاد فرصت

  )1384 زارعي

 روش تحقيق
اسناد و مدارك و  ةحاضر توصيفي است و اطالعات الزم ازطريق مطالع ةروش تحقيق مقال

  منابع اينترنتي گردآوري شده است.
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در اين مقاله ابتدا ابعاد كار شايسته و الگوي مديريت استراتژيك مورد بررسي و تجزيه و 
 هاي كنندگان مقاله در خصوص آموزش تحليل قرار گرفت. سپس با توجه به شناختي كه تهيه

سازي ابعاد كار شايسته با رويكرد  داشتند پيشنهاداتي در خصوص پياده اي حرفهفني و 
 ارائه شد. اي حرفهفني و  هاي مديريت استراتژيك در آموزش

 گيري نتيجه
اثربخشي  توجه به اهميت رويكرد استراتژيك و همچنين اهميت هماهنگي استراتژيك در با
توجه به  هاي سطوح مختلف، الزم است كه دست اندركاران تدوين الگوي شايستگي با اليتفع

اي، ملي و محلي مرتبط با اشتغال و همچنين اسناد و ساير  المللي، منطقه هاي بين استراتژي
، سند آموزش عمومي هاي  حوزه ةراهبردي توسع اسنادانداز،  ها از جمله سند چشم نظام

تدوين راهبرد  ،سند ملي راهبرد انرژي كشورانساني،  ةطح شاخص توسعراهبردي ارتقاء س
، مناطق ةكلي توسع هاي راهبردو  محيطي نظام ارزيابي راهبردي، صنعتي و معدني ةتوسع
پنجم  ةدر برنام كنترل، اطالعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي فرماندهي، ةسامان ايجاد
هاي  اي، نظام آموزش ي، سند اشتغال، نظام صالحيت حرفهاقتصادي اجتماعي و فرهنگ ةتوسع

(مدظله العالي)  م معظم رهبرياهاي كلي اشتغال ابالغ شده از سوي مق مهارتي و سياست
 اقدام به تدوين آن نمايند.

كيد نويسندگان اين مقاله است ضرورت داشتن نگاه ألكن آن چيزي كه مورد ت
است تا امكان هماهنگي،  اي حرفهفني و  يها شايسته در آموزش استراتژيك و كار

عنوان  به اي حرفهفني و  هاي و يكپارچگي در آموزش پذيري انعطاف، سازگاري، راستايي هم
به   پيش نياز تربيت نيروي انساني ماهر و همچنين تدوين قوانين مرتبط با كار فراهم شود.

ها و نقاط  همچنين محدوديتها و  ها و پتانسيل دليل توجه رويكرد استراتژيك به ظرفيت
 هاي ضعف سطوح ملي و بومي، استفاده از اين رويكرد در تدوين الگوي كار شايسته و آموزش

بهينه از  ةگيري استراتژيك و استفاد تصميم افزايي هم، موجب وحدت و اي حرفهفني و 
و در  وري بخش اشتغال كشور ها، بهبود مشاركت اجتماعي، افزايش بهره امكانات و ظرفيت
 شود. اقتصادي، اجتماعي مي ةنهايت بهبود توسع

اجتماعي و  اقتصادي، ةپنجم توسع ةشايسته در برنام باتوجه به الزام تدوين الگوي كار
فرهنگي كشور و همچنين افزايش اهميت موضوع اشتغال پايدار، ضرورت دارد كه 

اقتضايي اقدام به تدوين  اندركاران تدوين اين الگو با رويكردي استراتژيك، سيستمي و دست



 ... هاي  ضرورت نگاه استراتژيك در طراحي و برگزاري آموزش   
 

 

266 
و  راستايي همهاي ناشي از عدم هماهنگي،  آن نمايند تا بخش اشتغال كشور به دور از آسيب

ها، قوانين، نهادها و ساير بسترهاي مؤثر در اشتغال پايدار، به  ها، برنامه ناسازگاري سياست
لگوي كار شايسته وري و اثربخشي الزم دست يابد. لذا براي طراحي جامع و مناسب ا بهره

 شود: زير ارائه مي هاي پيشنهاد
 . هاي مربوطه جامع مباني و اصول مرتبط با كار شايسته و زيرساخت مطالعه و بررسي  �
انجام مطالعات تطبيقي در خصوص تجارب ساير كشورها در تدوين الگوي كار  �

آموزشي، تدوين  يها ها و سياست كارگيري آن در ساير اقدامات از جمله برنامه هشايسته و ب
 .قوانين
 هاي به ويژه بازنگري در استاندارد اي حرفهفني و  هاي بازنگري اساسي در آموزش �

 .آموزش شغلي و شايستگي با لحاظ كارشايسته
المللي  هاي بين ها و اهداف سازمان ها، برنامه ها، سياست مطالعه و بررسي استراتژي �
ساير كشورها در خصوص جايگاه كار شايسته در  پايدار و ةاشتغال و توسع ةاندركار حوز دست

 .اي حرفهفني و  هاي آموزش
 ة، برنام1404 انداز توجه به تمام اسناد و قوانين باالدستي كشور از جمله سند چشم �

 .اشتغال در تدوين الگو هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سياست ةپنجم توسع
 ةهاي مرتبط با حوز اسناد و نظامايجاد هماهنگي استراتژيك ميان الگو با ساير  �
 .اشتغال
 المللي در تدوين كار اي و بين هاي سطوح محلي، ملي، منطقه توجه به استراتژي �

 . آموزش شغل و شايستگي هاي شايسته و استاندارد
توجه به رويكرد شايسته ساالري در انتخاب نمايندگان ذينفعان تدوين الگوي كار  �

 .اي حرفهمع آموزشي فني و جا هاي  شايسته و طراحي نظام
 .اندركاران تدوين الگو جهت مشاركت فعال اجتماعي دست ةسرماي ةتوجه به توسع �

 منابع
 ة، مجل اي انساني و كارآفريني در رويكرد فني و حرفه ةسرمايفر، م و مرتضوي،  سليمي

  1384هفدهم،  ةشمار،  دانش و توسعه
 ي مديريت بازرگانيدكتر ةكالسي دور ةجزو .)1384( م. اعرابي، س

 1389انتشارات مهكامه،  استراتژي تكنولوژي، .منتي، ح م و س اعرابي،
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يكپارچگي سازمان با وجوه نقصان عملكرد سازمان در شركت ملي  ةرابط .پور، ح شريف
  1389  حسابداري و مديريت، ةدانشكد  دكتراي تخصصي توليد، ةنام پايان  نفت ايران،

 ةشمار / نوزدهم سال /  راهبرد ةنام فصل  ايران، كار بازار در هشايست كار .ص ،بختياري
 83-63ص / 1389 زمستان  / 57

 و ةبرنام ايران، مجله كار بازار در جنسيتي نابرابري وضعيت بررسي .م ،فالح ؛فهرندي، 
 99-100،77 ةشمار بودجه،

 ةاي در توسع فههاي فني و حر بررسي تأثير آموزش .دانشور، م ؛زارعي، ح ؛فرهاديان، ه
اي در تحوالت اقتصادي و  هاي فني و حرفه دومين همايش نقش آموزش منابع انساني،

  1384اجتماعي، مازندران، 
سيد محمد اعرابي، داود ايزدي، مباني  ةديويد، ويلين توماس ال، ترجم هانگر، جي. 
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روش استاد شاگردي نوين امري  طراحي مجدد الگوي آموزش به
 ناپذير اجتناب

 1محمد محمدي
 2حميد ارواحي
 3 حميدرضا عصارپور
 4محبوبه چمي
 5زهرا باجالن

 چكيده
 هاي سرمايهسازي  هاي مهم توانمند يكي از اركان عنوان به اي حرفهفني و  هاي آموزش ارائةلزوم 

 هاي الگو. نگرش نوين در طراحي نمايد ميو توليد اشتغال مولد، ايفا  انساني، نقش كليدي در توسعه
 ارائةآموزش مهارتي و تطابق آن با رويكردهاي جديد جهاني، در حكم يك قلمرو علمي در فرايند 

با شرايط  اي حرفهفني و  هاي آموزش هاي الگو. با توجه به تطبيق گردد ميمهارتي قلمداد  هاي آموزش
، كشورهاي مختلف از ها آموزشبخشي اين  اعي ، سياسي و پايين بودن كارايي و اثراقتصادي، اجتم

هاي اخير  . در سالنمايند ميمهارتي استفاده  هاي آموزش ارائةمختلف جهت  هاي روشالگوها و 
رسمي مهارتي مبتني بر  هاي غير آموزش ارائةمتولي  عنوان بهكشور  اي حرفهسازمان آموزش فني و 

گيري از مطالعات گسترده در خصوص الگوهاي آموزشي مختلف در جهان اقدام به  رهشغل با به
استاد شاگردي  روش بهالگوي آموزش  نام بهآموزش مهارتي  هاي الگوسازي يكي از  بازنگري و بومي

آموزش پرداخته است. بر  ارائةكمك نهادهاي ذينفع به  باتدوين و  يك الگوي توانمند عنوان بهنوين 
شاگردي و بررسي   رسي روش كنوني الگوي آموزش استادساس در اين پژوهش به توصيف و براين ا

هاي ميداني و كارشناسي به تحليل و بررسي  عملكرد آموزشي در كشور پرداخته و با استفاده از بررسي
ه اين الگو پرداخت تئسطسازي مجدد جهت بهبود در فرايند آموزش  مناسب و مدل هاي حل راه ارائةو 

 خواهد شد.
 

 الگوي آموزشي. ،اي حرفهآموزش فني و  ،استاد شاگردي: يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: Maz_abhar@yahoo.com              كشور، اي حرفهسازمان آموزش فني و  ،كارشناس آموزش روستايي .1
 .كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و  ،معاون دفتر آموزش روستايي .2
 .كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و ،وزش روستاييكارشناس آم .3
  كشور. اي حرفهسازمان آموزش فني و ،كارشناس آموزش روستايي .4
 .پرديس ابوريحان دانشگاه تهران  كارشناس كشاورزي .5
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 مقدمه
 اني در امروزه تغييرات گسترده در نظام اقتصادي و تحوالت بازار كار منجر به تغييرات فراو

 در كشورهاي مختلف جهان گرديده است. اي حرفهنظامهاي آموزش و تحصيالت 
هر، نياز اساسي يك جامعه جهت خلق، كسب، انتشار و استفاده جمعيت آموزش ديده و ما

يا  هاي جديد و شودكه افراد همواره در حال كسب دانش از دانش است. آموزش باعث مي
 شود وري و افزايش رشد اقتصادي مي ارتقاي دانش موجود باشند. اين كار باعث بهره

 ).1386 ،(بهبودي
 پاسخگويهاي آموزشي عصر گذشته  نظامها و  شرايط فعلي چنان است كه سيستم

اساسي در ساختار نظام  نظرهاي  تجديدنيازهاي رشد جوامع نيست و كشورها ناگزيرند تا 
آموزش و تحصيالت علمي و كاربردي خود بنمايد. به بيان ديگر اكنون تقاضاي بازار كار براي 

هنگ ساختن روند ها، متفاوت از گذشته گرديده و انجام اقداماتي در جهت هما تخصص
هاي  ناپذير است. تحوالت ناشي از انقالب صنعتي ، نقش ديرين نظام تقاضاي بازار كار گريز

هاي  محتواي درسي و روش ها برنامهكه در  اي گونه بهكلي دگرگون ساخت،  طور بهآموزشي را 
 هاي شآموز شدن همگانيترين آنها  تعليم و تربيت تغييرات اساسي ايجاد نمود. كه از مهم

 بود. اي حرفههاي فني و  آموزش ةهاي مختلف فني و توسع مهارتي، ايجاد رشته
ي آموزشي ها برنامه، كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و ساليان درازي است كه در 

كشور تا حدود  نظام آموزش مهارتهاي اخير  هاي دهه شوند و موفقيت طراحي و اجرا مي
كانون توجه اصلي در  موفق اين سازمان دانست. يآموزش هاي الگوتوان مرهون  زيادي مي

هاي  هاي آنان توسط الگو و تثبيت مهارت اصالح رفتار افراد تغيير نگرش، ،مهارتي هاي آموزش
دشواري دستيابي  ترين هاي آموزشي از اصلي الگوهاي  ست و در اين ميان، پيچيدگيآموزشي ا

 هدف است.  اين  به
هاي  مهارت ارائةچگونگي  ارائةفرايند آموزش و دقيق  تبيينبا هدف  يآموزشي الگوها
آموزشي  الگوهاي. اين كرده استپيدا  اي حرفههاي فني و  اي در آموزش جايگاه ويژهآموزشي 

طراحي شده است تا فراگيران  نحوي بهمهارتي  ة با هدف انتقال مهارت هاي الزم در حوز
ي ها برنامه  شده در اين كارگاه، هارائملي بتوانند با كمك مطالب علمي و راهنماهاي ع

زماني  ةپس از فراگيري و ممارست در بازهاي علمي را  آموزشي مبتني بر اين چارچوب
به كمك تمامي ، راستادر اين  شغل مربوطه باشند. هاي دينتوانممحدود قادر به انجام تمام 
تا با كمك راهبردهاي شود  تالش ميمربيان آموزشي  چنين همابزارآالت و تجهيزات و 
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ضرورت كاربرد  يادگيري مشاركتي، گروه هدف براي رسيدن به اهداف آموزشي هدايت شوند.

هاي  شيوه ها و استمرار است كه دوري جستن از اين شيوه حدي بههاي مدرن آموزشي  شيوه
 ةدر نتيجه تالش هم  شود ميهاي آموزشي  فراگيران از محيط باعث فرار  سنتي آموزشي

هاي كشور بر اساس سياست  از تمامي ظرفيت بايد بر اين مبنا استوار باشد كه  يران كشورمد
ها و  با روشعقيدتي مجهز كرده و آنان را   و  ذهني ،هاي علمي سالح  اقتصاد مقاومتي به

 بفرستيم.اقتصادي ورزيده و مجهز به الگوهاي نو 
روش استاد شاگردي  ةوشي مجريان آموزش، همچون  دست  در روش جديدبدون شك 

 .بخش عظيمي از تقاضاي موجود در بازار كار باشد پاسخگويتواند  مي

 آموزش نيروي انساني ماهر هاي روش
 ذيل است: شرح بهشامل دو گروه 

 . خارج از محيط كار:1
ابزاري عيني  شود ميو اين مقوله باعث  شوند مي، خارج از محل كار برگزار ها آموزشاكثر 

عملكرد و استانداردسازي وجود نداشته باشد در اين راستا، آموزش  براي سنجش
در  نبوده و در بهترين حالت گاهي موفق و گاهي ناموفق است. پارچه يكسيستماتيك و 

بازآموزي و  :نمايد ميتعريف  گونه اينفرهنگ علوم اقتصادي آموزش خارج از محيط كار را 
ها كه جدا از  در مراكز آموزشي يا در دانشگاهكارآموزي كاركنان يك سازمان يا يك شركت 

 ).1379 ،(فرهنگ ستا محل كار آنها
 شود مي. اين امر باعث شود ميانجام وظايف كم و بيش از روي عادت و بدون فكر انجام 

عامل  همچنيندهند، نداشته باشند  كه انجام مي آنچهكه افراد احساس واقعي نسبت به 
و ميزان خطا افزايش  شوند ميرها مقداري پيچيده و خطرناك ثري است براي زماني كه كاؤم

 يابد. وري كاهش مي و بهره
 ذيل است: شرح بهآموزش خارج از محيط كار  هاي روشترين  متداول

 سخنراني و آموزش ويدئويي �
 هكارآموزي در شرايط مشاب �
 الگوسازي رفتاري �
 مطالعات موردي �
 سازي شبيه �
 آموزش آزمايشگاهي �
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 يآموزش دانشگاه �
 آموزش گروهي �
 يا خودآموزي آموزش از راه دور �
 آموزش مجازي و الكترونيكي �
 : . داخل محيط كار2

 .شود ميسرپرستان و مديران با تجربه قديمي انجام  ةوسيل هبروش كارآموزي ضمن كار: 
كنند.  خود آموزش الزم را دريافت مي ةگيرندگان در حين انجام وظيف در اين روش آموزش 

انجام كار به  ةدادن نحو . نشان2سازي كارآموز  . آماده1ي چندين مرحله است.اين روش دارا
 . پيگيري كارآموز  ةوسيل ه. انجام آزمايشي كار ب3كارآموز 

ترين آن  آموزش، آموزش ضمن خدمت است كه ساده هاي روشترين  يكي از متداول
مستقيما در محل  روش صحيح كار را كند شكل آن آموزشي است كه سرپرستان را ملزم مي

 ).1391،(پرند كار به كاركنان خود بياموزد
كسي براي مدير  ثر براي گسترش افق ديد مدير يا هرؤهاي م يكي از روش : گردش شغلي
ي گردش شغلي ها برنامه. در  كتاب منابع انساني شود، گردش شغلي است. شدن تربيت مي

، (پرندشوند  ميكار  ازمان مشغول بهاي در مشاغل مختلف س صورت دوره هگيرندگان ب آموزش
1391.( 

 شاگردي  روش استاد
ور از اين طريق،  آمد كه صنف پيشه وجود بهو از زماني  وسطانظام استاد شاگردي در قرون 

،  . امروزه در اكثر كشورهاي صنعتي جهان نمود مين ميأهاي ماهر مورد نياز خود را ت نيرو
يقي وجود دارد كه در آن شرايط و چگونگي استفاده از اين قوانين مدون و دستورالعملهاي دق

 ).1391 ،(سعادت آموزشي تشريح شده است ةشيو
نوين با رويكرد ايجاد بسترهاي الزم براي  شاگردي  سياست طرح استاددر اين راستا 

ثبيت مشاغل موجود مورد تاشتغال مولد و پايدار مطابق با فناوري روز و همچنين استمرار و 
در كل  90از ابتداي سال  اي حرفهسازمان آموزش فني و مشاغل سنتي در  ويژه بهز جامعه نيا

 .در آمداجرا  كشور به
سياست كلي اين طرح ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال مولد و پايدار مطابق با 

شاگردي نوين با رويكرد ايجاد و تثبيت مشاغل  استمرار استاد همچنينهاي روز و  فناوري
هاي بخش  در مشاغل خانگي و سنتي با استفاده از ظرفيت ويژه بهود و مورد نياز جامعه موج
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پنجم توسعه براي استفاده از  ة. اين روش در راستاي قانون برنامباشد دولتي مي غير

هاي آموزشي محيط كار و در راستاي اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان  ظرفيت
 گردد: اي آموزشي با اهداف زير اجرا ميالگوه ةتوسع منظور بهو 

  .كسب تجربه و آشنايي با محيط كسب و كار واقعي �
 .اشتغال و كارآفريني ةسازي شاگرد براي ورود به عرص آماده �
 .اي معطوف به نيازهاي بازار كار حرفه هاي مندي توانارتقاي  �
 .محيط كار واقعي ةايجاد انگيزه و ارتقاي خودباوري شاگرد با مشاهد �
 .هاي مهارتي كردن آموزش هماهنگ �
 . استانداردهاي آموزشي با تحوالت فني بازار كار كردن روز به �
 .ويژه در مناطق فاقد مراكز دولتي  ههاي بخش خصوصي ب ستفاده از ظرفيتا �
 .اتصال محيط آموزش به محيط كار واقعي �
 .هاي خالي اشتغال واحدهاي كوچك توليدي و خدماتي تكميل ظرفيت �
سازي كارگران براي ورود به صنايع بزرگ كشور، آشنايي كارگران جوان با  آماده �

 .رماشين آالت و ابزار كا
در سنين  ويژه هبكاهش نرخ بيكاري و كاهش عوارض اجتماعي ناشي از بيكاري همچنين  

هاي كوچك  سال، تعامل بين كارآموز و كارفرما و حمايت از گسترش بنگاه 25تا  15
 ).1391 ،(حبيبي ينگجه هداف اين طرح استاقتصادي از اهم ا

شاگردي نوين و توجه اسناد  با عنايت به اهميت استفاده از الگوي آموزش مهارتي استاد
باالدستي به ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال پايدار مطابق با فناوري هاي روز و مورد نياز 

دارد بررسي الگو و فرايندهاي  مقاله قصد دولتي، اين جامعه از طريق ظرفيت بخش هاي غير
الگوي  فرايند اجراي و  داده شاگردي نوين را مورد توجه قرار دستورالعمل استاد روي پيش

 نمايد. ارائةمورد بررسي و در صورت نياز الگوي جديدي را  شاگردي را اجرايي استاد

 شناسي روش
و برگزاري جلسات طريق تنظيم پرسشنامه   از پژوهش اين موضوع، ماهيت به توجه با

اين الگو از سطح ملي تهيه گرديد. در  رو پيشمواد اوليه از استانهاي  و مستمر، اطالعات
هاي كشور  برترين استان 92و  91ي آموزشي مناطق در سال ها برنامهراستاي تحليل 

هاي  اي متشكل از مديران و كارشناسان خبره در اين امر از استان شناسايي و در قالب كميته
ر به منظوگيالن و همدان  ، گلستان ،كردستان ،زنجان ،خوزستان ،خراسان رضوي ،اصفهان
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  استاد روش بهنقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدهاي طرح آموزشي  شناسي، بررسي، آسيب
 اي گردآوري شد. شاگردي نوين در جلسه

مورد   فوق ةسپس با برگزاري جلسات كارشناسي تمامي اطالعات استخراج شده از كميت
گرفته و با اسناد  و قوانين باالدستي كشور و سند راهبردي سازمان مورد  قرار تحليل و تجزيه

مطابقت قرار گرفته و مهمترين نقاط قوت و نقاط ضعف از بين اطالعات و آمار استخراج 
خارج سازماني به منظور   شده در دو قالب درون سازماني و ارائةگرديد. در نهايت پيشنهادات 

 گرديد. ارائةبهبود مستمر در روند اجراي آموزش 

  ها يافته
قبيل كسب تجربه و ارتقاي خود باوري در محيط  هاي مثبت طرح از ضمن اشاره به ويژگي

هاي بالقوه بخش  گري دولت، استفاده از ظرفيت كار واقعي براي شاگردان، كاهش تصدي
 ارائةپس از تبادل نظر و  دستي عصنايغيردولتي و حفظ و تقويت مشاغل كوچك؛ خانگي و 

نقاط ضعف و قوت اين  عنوان  بهگزارش از عملكرد الگوي مذكور در مناطق، موارد مختلفي 
 ذيل مي باشد: شرح بهالگوي آموزشي شناسايي گرديد كه 

 برخي از نقاط قوت:
داشتن بسياري از حرف در حال فراموشي در مناطق؛ بويژه مشاغل  توجه و يا زنده نگه �

  دستي صنايعنتي و س
  هاي سربار آموزش كاهش برخي از هزينه �
 دولتي در فرايند آموزش و اشتغال مشاركت همه نهادهاي دولتي و غير �
 آموزش در محيط واقعي كار ارائة �
 افزايش روحيه كارآفريني �

 برخي از نقاط ضعف
  ولتت دأقانوني يا تصويب در سطح هي ةت فقدان پشتوانعل هطرح ب بودن پذير آسيب �
 طرح ةبيني اعتبار الزم جهت نظارت و بهبود و توسع عدم پيش �
 هاي دولتي از مجريان طرح بيني مشوق يا حمايت عدم پيش �
 ها با رويكرد استاد شاگردي نوين عدم تطبيق استاندارد �
 هاي فني استادكاران با استانداردهاي سازمان عدم تطبيق كامل صالحيت �
 هاي موازي ن الگوي آموزشي در رشتههاي آزاد با اي مخالفت آموزشگاه �
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 نام فقدان برنامه منظم شروع دوره و پراكندگي ثبت �
  ثيرات نامطلوب اخالق محيط كار بر فراگيران و عدم امكان نظارت مستمرأت �
شده با ارزشيابي سازمان و ريزش زياد فراگيران در  هارائ هاي آموزشعدم تطبيق  �

  هاي تئوري بخش آزمون
 رساني كافي الععدم تبليغ و اط �

  پيشنهادات كاربردي
 الف)درون سازماني:

هاي تخصصي متشكل از واحدهاي مرتبط با معاونت آموزش، پژوهش،  با تشكيل كميته
 آورد: عمل بههاي زير اقدام مقتضي  توان نسبت به فعاليت پشتيباني و نمايندگان اصناف مي

كيد بر رويكرد نوين دنوين با ت شاگردي  استاد روش بهاجراي آموزش  ةنام اصالح شيوه �
  در آموزش، يادگيري و ارزشيابي

بندي مجوز فعاليت و همكاري بر اساس توانايي استادكاران و  تدوين فرايند طبقه �
 متناسب با تجهيزات كارگاهي آنان

هاي موازي با  ريزي آموزشي مناسب جهت جلوگيري از ورود رشته برنامه �
  هاي آزاد آموزشگاه
هاي  هاي توجيهي و ضمن دوره براي فراگيران با استفاده از ظرفيت ورهبيني د پيش �
 دولتي
 ي آموزشي جهت ارتقاء استادكارانها برنامه ارائة �
 اصالح روند فرايند آموزش و آزمون از طريق پورتال �
  خريد خدمات شيوه بهتخصيص منابع مالي مشخص براي نظارت و اجراي طرح  �

 ب) برون سازماني:
  تثبيت اين الگو در سازمان منظور بهت دولت أندن قانون در مجلس يا هيپيگيري گذرا �
دادن در دريافت  هاي مالياتي، اولويت هاي الزم از قبيل معافيت مصوب نمودن مشوق �

 .  خدمات دولتي و ... ارائةتسهيالت و تسهيل در 
 ةحوز هاي مشترك جهت هماهنگي بين دستگاهي، در نامه و يا دستورالعمل آيين ارائة �

 وزارتخانه
  اجراي روند آموزش مدل پيشنهادي ذيل تبيين گرديد: منظور بهدر نهايت 
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توسط  شده از پيش تعيينهاي  دار با شاخص هاي آموزشي اولويت ر اين مدل ابتدا دورهد
 كاران ماهر توسط نهادهاي ذينفع كه عالوه بر دارا گردند و سپس استاد ناسايي ميمناطق ش

باشند به مراكز آموزشي معرفي  اي حرفهبودن تجهيزات و امكانات كافي مزين به اخالق  
. در اين مرحله تمامي استاندكاران منتخب در چند سطح به لحاظ شرايط آموزشي  گردند مي

  گردند. و در صورت نياز، بندي مي الحيت قرار گرفته و سطحمورد ارزيابي و تعيين ص
 .گردد ميتكميلي براي استادكاران تدوين و اجرا  هاي آموزش

در ادامه فرآيند شاگردان از طرق مختلف توسط مراكز آموزشي شناسايي و در چندين 
ر هر بايست د گيرند. شاگردان مي صورت رفت و برگشتي تحت آموزش قرار مي همرحله و ب
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گيرند. در اين مدل  مرحله از آموزش توسط مربيان آموزشي مركز مورد ارزيابي قرار مي

نظارت و  يابد. در نتيجه  نفر كاهش مي 3ظرفيت پذيرش توسط استادكاران نيز در نهايت به 
در طول دوره افزايش  اي حرفهفرآيند آموزش توسط بازرسين سازمان آموزش فني و  ارزيابي

جداگانه در پورتال سازمان ثبت و  صورت هبفرآيند آموزشي باال  ة. در ضمن كليكند پيدا مي
 رهگيري خواهند شد.

 گيري نتيجه
مهمترين   ،شاگردي  استاد  نظامهاي صورت گرفته  پژوهش و بررسي  با عنايت به نتايج

ي جوانان و بيكار آن كاهش ةاين الگو باشد كه نتيج و ارتقاء  احياءتواند  دستاورد اين طرح مي
به جهان دانش تئوري هدايت جوانان از دنياي   از طرف ديگر مهارت وداراي تربيت نيروي كار 

نوين با رويكرد ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال مولد و  شاگردي   استاد الگوي. باشد  كار 
امعه به ثبيت مشاغل موجود مورد نياز جتپايدار مطابق با فناوري روز و همچنين استمرار و 

 .ي آموزشي سازمان قرار گيردها برنامهبايد در اولويت  ميويژه مشاغل سنتي 
شاگردي نوين بخشي از نيازهاي   نظام استاداجراي الگوي   دهد ها نشان مي نتايج بررسي

ها و نياز بازار  اي بين آموزش دليل هيچ فاصله همين بهدهد و  آموزشي جامعه را پوشش مي
 گيرد. هاي الزم را فرا مي آموز در محيط واقعي كار آموزش مهارت كار وجود ندارد و

يران وزارت تعاون دبايست مديران ارشد سازمان با همكاري معاونين و م در اين راستا مي
به تصويب هيئت  احصامشكالت و معضالت قانوني اين روش را پس از   كار رفاه اجتماعي

انده و در گام بعدي تمامي فرايند اجراي وزيران و يا مجلس محترم شوراي اسالمي رس
توسط  توسط دستورالعملي واحد به مناطق ارسال و   آموزش پس از اصالح و بازنگري مجدد

 ييد و اجرا گردد.أبازنگري و ت ادمجدفرايند  ههما شش ةدر يك باز  مجريان آموزش اجرا و

 منابع
در  اي حرفـه فني و  هاي آموزشازمان نقش س). 1392( .ح عصارپور، و ع موسوي، ؛محمدي، م
پايـدار   ةريزي و توسـع  همايش دومين همايش ملي برنامه مديريت نوين روستايي. ءارتقا

 روستايي
نگاهي بر نظـام آمـوزش   ). 1391ا. ( فرجي ارمكي، و ع حبيبي ينگجه، ؛نيرومند، پ ؛پرند، ك

 كشور. اي هحرفانتشارات سازمان آموزش فني و  .اوريمهارت و فنّ
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انتشـارات سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم        .مديريت منابع انساني). 1391سعادت، ا. (
 علوم انساني. ةمركز تحقيق و توسع ها (سمت). انساني دانشگاه

 ؛نيرومنـد، پ  ؛نـژاد، ح  ثابـت  ؛زمـاني، س  ؛زاده خانقـاه، ع  حاتم ؛موسوي، ع ؛ع حبيبي ينگجه،
هـاي آموزشـي سـازمان     گـزارش تحليلـي فعاليـت   ). 1391( ح. خنيفر، و س جالئي فر،

  كشور. اي حرفهانتشارات سازمان آموزش فني و  كشور. اي حرفهآموزش فني و 
  .انتشارات پيكان ناشر فرهنگ علوم اقتصادي .)1379( .م، فرهنگ

انتشـارات   .اي حرفـه فنـي و   هـاي  آمـوزش نگرش تطبيقي بـر  ). 1382( م. ذابح، و م مجاوري،
 كشور. اي حرفهان آموزش فني و سازم

 .شاگردي آموزش نظام استاد  نمودار مدل پيشنهادي الگوي
  

 

 



 
 

هاي مهارتي  كشاورز، بديلي نوين در آموزش ةمزرع ةمدرس
 كشاورزان

 1سيما كاظمي
 2دكتر محمد رضا محبوبي
 3دكتر غالمحسين عبداهللا زاده

 چكيده
رت ديگر بهبود كيفيت نيروي انساني و عبا هنقش آموزش در ارتقاء و بهبود ظرفيت توليد، ب

هاي  ها، دوره است. يكي از اين آموزشوري و توليد  ثير اقتصادي آن يعني افزايش بهرهأت
هاي  باشد و آموزش هاي آموزشي ترويج مي كشاورز است كه جزء دوره ةمزرع ةآموزشي مدرس

غيررسمي را با هدف آگاهي دادن به مخاطبان در خصوص يك موضوع يا محصول در نقاط 
و افزايش مهارت ها ارتقاء سطح مهارت كشاورزان  دهد. هدف از اين آموزش روستايي ارائه مي

كشاورز همچنين  ةمزرع ةباشد. مدرس شان مي مزرعةدر خصوص حل مسائل و مشكالت  اهآن
هاي جديد براي  مراه دارد كه اين امر منجر به پذيرش شيوهه همشاركت كشاورزان را ب

شود. با  متناسب به نيازها، مسائل و مشكالت توسط كشاورزان مي مزرعةمديريت بهتر 
گيري اطالعات براي كار هباي در  هاي تازه رآيندها، كشاورزان مهارتمشاركت در ف

كنند. براي پي بردن به نقش  شان كسب مي مزرعةگيري در مورد مسائل بحراني  تصميم
كشاورز در بهبود مهارت كشاورزان پژوهش حاضر كه جزء  ةمزرع ةهاي آموزشي مدرس دوره

اي، بررسي منابع مكتوب فارسي و  كتابخانه هاي مروري است با استفاده از مطالعات پژوهش
 جهاني اينترنت مورد بررسي قرار گرفت.  ةالتين و جستجوي شبك

 
 كشاورز، آموزش، مهارت، مشاركت. ةمزرع ةمدرس: يكليد واژگان

 

                                                                                                                
 Email: simakazemi11@yahoo.com،                                          دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج كشاورزي .1
 .ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزيأعضو هي  .2
 .ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزيأعضو هي .3
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 مقدمه 
وان يكي از اركان اصلي توليد در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر عن هكشاورزي ب

اي برخوردار است. با توجه به روند رو به افزايش جمعيت جهان و  ژهكشور از اهميت وي
همچنين محدوديت منابع موجود در بخش كشاورزي و نياز به افزايش توليد محصوالت 

باشد (اتحادي  مواد غذايي امري مهم مي ةترين منبع تهي وان اصليعن هآن ب ةكشاورزي، توسع
نياز آموزشي اهميت پيدا  ي برآورده ساختنزبخش كشاور ة). براي توسع1390و همكاران، 

بارت ديگر بهبود كيفيت نيروي ع هكند. نقش آموزش در ارتقاء و بهبود ظرفيت توليد، ب مي
ها،  وري و توليد است. يكي از اين آموزش ثير اقتصادي آن يعني افزايش بهرهأانساني و ت

باشد و  آموزشي ترويج مي هاي كشاورز است كه جزء دوره ةمزرع ةهاي آموزشي مدرس دوره
هاي غيررسمي را با هدف آگاهي دادن به مخاطبان در خصوص يك موضوع يا  آموزش

ها ارتقاء سطح مهارت كشاورزان  . هدف از اين آموزشتواند ميمحصول در نقاط روستايي ارائه 
 ةمدرس رهيافتباشد  شان مي مزرعةو افزايش مهارت آنها در خصوص حل مسائل و مشكالت 

دانش و اطالعات جديد به كشاورزان  ةافت مشاركتي جهت اشاعرهيكشاورز يك  ةزرعم
كند تا  باشد. اين رهيافت با تمركز بر يادگيري همراه با جستجو، به كشاورزان كمك مي مي

ي تحليلي، تفكر انتقادي و خالقيت خود را گسترش دهند تا بتوانند بهتر از گذشته ها مهارت
ت در بسياري رهيافاكنون اين  ). هم1388پناه و همكاران، نمايند (دين گيري انتخاب و تصميم

هاي مختلف در حال اجرا  محصوالت گوناگون و به شيوه ةاز كشورهاي جهان در زمين
ارتقاي  ةكشاورز در حيط ةمزرع ةت مدرسرهيافباشد. در بيشتر كشورهاي جهان اثربخشي  مي

و در اين مطالعه ر ينبررسي قرار گرفته است. از ا دانش، بهبود نگرش و مهارت كشاورزان مورد
كشاورز در كشورهاي مختلف آشنا  ةمزرع ةهاي اجراي مدرس سعي برآن است تا با شيوه

ثيراتي براي جوامع در پي داشته است. أدر اين كشورها چه ترهيافت شويم و ببينيم اين 
كشاورز و استفاده از  ةمزرع ةسمدر ةاين هدف اين مطالعه بررسي تجارب جهاني در زمين بنابر

 اين تجارب در شرايط كشورمان بوده است. 

 شناسي پژوهش  روش
اي، بررسي  كتابخانه هاي مروري است با استفاده از مطالعات پژوهش حاضر كه جزء پژوهش

 جهاني اينترنت مورد بررسي قرار گرفت.  ةمنابع مكتوب فارسي و التين و جستجوي شبك
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 ها يافته
 كشاورز ةمزرع ةت مدرسهيافر ةبر تجارب جهاني در زمين مروري �
 كشورهاي آسيايي �
  سريالنكا �

گان، يك برنامه كنند هداءو ساير ا FAO، با پشتيباني )DOA(1گروه كشاورزي سريالنكا 
 610كه شامل  2002تا  1995كشاورز/ مديريت تلفيقي آفات برنج را از سال  مزرعة مدرسة
سريالنكا، دفاتر  را در سراسر كشور سازماندهي كردند. در موردكشاورز بود  ةمزرع ةمدرس

 ةمدرس ةيا مشكالت مربوط به آفات مهم را هدف اصلي برنام كش از حشره ترويج، استفاده
كشاورز شركت  مزرعة مدرسةكشاورز قرار دادند. ميزان دانش كشاورزاني كه در  ةمزرع
ها كه بهتر از  ن طبيعي آفات براي كنترل آنها از دشمنا اند افزايش يافت. همچنين آن كرده

كشاورز به كاهش استفاده از  مزرعة مدرسةاست استفاده كردند.   كش اعمال حشره
 مدرسةكشاورزان،  ةكنندگان كمك قابل توجهي كرد. از نظر هم ها توسط شركت كش حشره
 برد. عالوه كشاورز يك روش مناسب براي كساني است كه زمان و منافع محدود دارن مزرعة

كننده به ساير كشاورزان بسيار كم است.  يادگيري از كشاورزان شركت ةثر تجربؤ، انتقال ماين
كار در استفاده از  كاهش وابستگي كشاورزان برنج كشاورز مزرعة مدرسةهدف اصلي 

مديريت تلفيقي  ةها از طريق آشنايي با اصول اگرواكولوژيك است. چالش گسترد كش حشره
ها و اطالعات ممكن  ها دقيق است. برخي از مهارت است كه مستلزم انتخاب روش آفات اين
دست آيد (روبرت تريپ و  هب ها ديگر پيامت و يا مد تاههاي كو ثر از طريق برنامهؤطور م است به

 ).2005همكاران، 

 ميانمار �
طور قابل  بهو مديريت بهتر در استفاده از كود در توليد برنج  ها كش آفتكاهش استفاده از 

ثر است. در ميانمار اعتقاد بر اين ؤعنوان يك عامل در افزايش سود كشاورزان م توجهي به
تواند به منظور افزايش مهارت و ظرفيت كشاورزان قابل اجرا باشد.  فت ميرهيااست كه اين 

افت جديد براي توليد برنج است. توجه خاص به منشاء هي) يك رSRI(2سيستم تشديد برنج 
اي براي افزايش عملكرد  العاده كه اين امر توانايي فوق تواند مير آن در ماداگاسكار نشان ظهو

هاي  است كه در آن شيوه اي وآورين قاط جهان دارد. سيستم تشديد برنجبرنج در بسياري از ن

                                                                                                                
1. Department of agriculture 
2. System of rice intensification 
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 مزرعة مدرسة. سيستم تشديد برنج و شوند ميمختلف براساس تقويم زماني با هم تركيب 
ن اين موضوع است كه وقتي اين دو روش كرد اوريكديگرند و اين دليلي براي ب كشاورز مكمل
 كشاورز مزرعة مدرسةسودمند باشند. با  توانند ميو د نهر يك از اي شوند ميبا هم تركيب 

كه با  وجود دارد در حالي كنند ميدستيابي به حداكثر سود براي كشاورزاني كه مشاركت 
كشاورز و سيستم  مزرعة مدرسةشود.  بيشتر حاصل مي انطباق سازگاري/سيستم تشديد برنج 

تشديد برنج از لحاظ كمك به بهبود معيشت و شرايط اجتماعي و اقتصادي كشاورزان فقير، 
ن اي بهدن بر پيدر واقع براي  دو آنتركيبي از  ةاند. استفاد بوده مؤثرتوليد و عملكرد برنج 

معيشت، شرايط اجتماعي و اقتصادي كشاورزان  ثرمؤ طور بهتوان  موضوع است كه چگونه مي
كشاورز و  مزرعة مدرسةكه منابع كمي در ميانمار دارند را بهبود دهند. اثرات تركيبي 

ر، بهبود عملكرد برنج را در واحد سطح نشان داد كه بسيار با ينسيستم تشديد برنج براي اول
 ةبرنج كشاورزان پس از تجربمحصول  چشمگير بود. همچنين در مقايسه با شرايط قبلي،

مداوم باالتر رفت. دومين اثر اين روش در منطقه افزايش  طور بهكشاورز  مزرعة مدرسة
متوسط توليد  طور بهكشاورز بود.  مزرعة مدرسة ةتوليدات خانگي، در طي يا پس از تجرب
ايش يافت، العاده افز هاي سيستم تشديد برنج، فوق كشاورزان، پس از شروع استفاده از شيوه

كشاورز بود. اثر سوم اين  مزرعة مدرسةكه به بيش از دو برابر متوسط توليد قبلي خود قبل از 
 ةچشمگيري عملكرد و توليد برنج افزايش يافت، ولي با اين حال هزين طور بهه گرچبود كه ا

هاي  اهتوليد افزايش نيافت، اين يافته در هزينه و بازده بسيار شگفت آور بود. برخالف ديدگ
هاي مرسوم  بيشتري نسبت به روش ةكردند سيستم تشديد برنج هزين افرادي كه فكر مي

رفه ص ههاي فشرده دارد، سيستم تشديد برنج يك روش مقرون ب ت استفاده از شيوهعل هب
 ).2004نسبت به هر روش ديگر در كشت برنج بود (كبير،

 تايلند  �
با انقالب سبز، مصرف سموم شيميايي در بخش كشاورزي كشور تايلند گسترش ن زما مه

اندركار بخش كشاورزي آن كشور تالش كردند تا با استفاده از  يافت. نهادهاي دولتي دست
هاي گياهي را كنترل كنند. توجه رسمي دولت تايلند به  انواع سموم شيميايي آفات و بيماري
ي كه بخش طور بهگردد.  ميميالدي بر 1950ة وايل دهبخش حفظ نباتات آن كشور به ا

حفظ نباتات را وزارت كشاورزي آن كشور ايجاد كرد. در آن زمان آفات گياهي، جزء آفات 
دولت بود و به مرور زمان به داليل  ةهاي ويژ آمدند كه نيازمند حمايت عمومي به شمار مي

هاي  كنترل آفات و بيماري ة، فلسفسموم ةروي مختلف از جمله پيامدهاي نامطلوب مصرف بي
ميالدي، سازمان فائو به دولت  1992گياهي به كلي زير سوال رفت و شكست خورد. در سال 
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ر گيرد. در ابتدا، چهار كا بهبرنج  ةاي را در زمين همزرعفت مدارس هياتايلند كمك كرد تا ر
ان مختلف آن كشور برپا اي فائو در چهار است همزرعهاي مدارس  دستورالعمل ةبر پاي همدرس

اجتماعي و فرهنگي كشور -اي با شرايط اقتصادي عهمزرشد. همچنين سعي شد كه مدارس 
هاي  ل فقدان سياستدلي بهميالدي  1998تايلند تطبيق داده شوند. سازمان فائو در سال 

ود كنندگان، حمايت خ اي در كشور تايلند و تعداد كم اعانه همزرعمدارس هيافت حمايتي از ر
اي آن كشور قطع كرد. پس از آن، يكي از بازرسان كل وزارت كشاورزي  عهمزررا از مدارس 

آمد، نسبت به  مار ميش هكشاورزي ب ةرتب چانوان راتاناوارا كه از مشاوران عالينام  بهتايلند 
اي  رعهمزي متقاعد گرديد و تبليغات قابل توجهي براي مدارس ا همزرعفت مدارس هياارزش ر

ي، توانايي كشاورزان كم سواد را مؤثر طور بهدقيقه فيلم  40م داد. وي توانست با پخش انجا
مردم نشان دهد. فيلم مذكور، توجه پادشاه كشور تايلند را به خود جلب كرد و اين  ةبه تود

آيد. پادشاه تايلند،  مار ميش هاي در كشور تايلند ب عهمزرمدارس  ةنقطه عطفي در تاريخچ
راهبردي براي توانمندسازي جمعيت روستايي كشور خود به  عنوان بهاي را  عهمزرمدارس 

كشاورز شركت  مزرعة مدرسة). كشاورزاني كه در 1388رسميت شناخت (اميري اردكاني، 
هاي مديريت تلفيقي آفات خود را بهبود  كردند ميزان دانش خود را افزايش دادند و شيوه

بار استفاده  كاهش يافت و اثرات زيان ها كش آفت ةفادهاي مورد است بخشيدند. همچنين هزينه
شد نيز كاهش يافت. از طرف ديگر  كه باعث تخريب محيط زيست مي ها كش آفتاز 

هاي غير صحيح  كشاورز آموزش نديدند، تمايل به ادامه راه مزرعة مدرسةكشاورزاني كه در 
براي  مؤثرشاورز يك روش ك مزرعة مدرسةي شيميايي داشتند. روش ها كش آفتاستفاده از 

ي ها كش آفتهاي مناسب استفاده از  ي شيميايي و اتخاذ شيوهها كش آفتكاهش استفاده از 
 . )2006سازگار با محيط توسط كشاورزان بود (پرانتواتاكول و ويبل، 

 اندونزي �
مبتني بر مديريت تلفيقي آفات در كشور اندونزي با حمايت سازمان  اي مزرعهمدارس  
ميالدي  1989ورت پايلوت در سال ص بهالمللي اياالت متحده  بين ةو آژانس توسعفائو 

ملي مديريت تلفيقي آفات آن كشور با حمايت مالي بانك  اي مزرعهاندازي گرديد. مدارس  راه
ملي اندونزي به  اي مزرعهميالدي اجرا گرديد. مدارس  1994-99جهاني در طول سالهاي 
اي مربوط به مديريت تلفيقي آفات و ساير علوم و فنون كشاورزي دنبال نشر مواد و راهبرده

آموخته،  كشاورزان دانش ةبود. هممدار  -اورزخودجوش كش اي مزرعهژه از طريق مدارس وي هب
برداراني انتقال دهند كه در اين  اران خود و بهرهقط متشويق شدند تا اطالعات خود را به ه

ميالدي در حدود يك ميليون  1998تا اوايل سال اند.  شركت نداشته اي مزرعهمدارس 
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فصلي مديريت تلفيقي آفات  اي مزرعهپا و يا فاقد زمين آن كشور در مدارس  كشاورز خرده
مربيان  عنوان بهكشاورز  16000، بيش از اين  برآموخته شدند. عالوه  شركت كرده و دانش

هاي  تلفيقي آفات و حمايت ملي مديريت ةمديريت تلفيقي آفات با كمك برنام اي مزرعه
 طور به). 2000(كوايزون و همكاران، را در جوامع خود اجرا نمودند اي مزرعهمحلي، مدارس 

 كشاورز وجود دارد: مزرعة مدرسةسازي فرآيند  هايي براي دگرگون كلي فعاليت
درسي ارائه شده، تمركز آموزش بر موضوعات داراي اولويت  ة) بررسي شايستگي برنام1

مفاهيم عملياتي علمي تحقيقاتي و بخش  ةرت ساده، تعادل بين ارائصو بهاطالعات  ة، و ارائباال
 مطالعات علمي

خواهد  مؤثرالتحصيالن  ، كه نه تنها براي بهبود عملكرد فارغمحتوا برنامهسازي  ) ساده2
 .واندت ميسرعت انتشار دانش جديد در ميان ديگر كشاورزان را افزايش بود، بلكه احتمال و 

درسي در طول آموزش، كه در نتيجه باعث كاهش  ةبندي برنام بندي و اولويت ) بخش3
 شود  برنامه مي ةهزين

سازي قواعد  مدت و افزايش ميزان ساده هاي كوتاه درسي ساده، آموزش ة) برنام4
خواهد بود ( فدر و  شي كمتر به مربي با كيفيت وابستهآموز ةگيري كه در برنام تصميم
 )2004ان، همكار

 فيليپين   �
با استفاده از يك رويكرد زيست محيطي كه بر روي كنترل  كشاورز مزرعة مدرسة
پايه و اساس حفظ محيط زيست است انجام شد. برنامه توسط چهار اصل  عنوان بهبيولوژيك 

در برابر انواع آفات، فرايند  ) رشد محصوالت سالم با استفاده از محصوالت مقاوم1هدايت شد: 
) حفظ دشمنان 2هاي هرز،  انتخاب بذر بهتر و كارآمدي مواد غذايي، آب و مديريت علف

ورت هفتگي براي تعيين اعمال ص هب همزرع) بازديد 3شكارچيان مفيد و انگل) طبيعي(
ا جهت هآن ه) همكاري با كشاورزان براي كمك ب4مديريت الزم براي توليد محصوالت سودآور 

 ا به كارشناسان و مربيان مديريت تلفيقي آفات.ه آنكردن  تبديل
) و 1993ل انجاميد (فوريه تا مي طو بههفته  14دت م بهآفات  ةآموزش مديريت يكپارچ

عمده  طور بهكشاورز  مزرعة مدرسةهاي  شامل كل محصول در طول فصل رشد بود. فعاليت
هاي كوتاه،  انجاميد و شامل سخنراني طول ميدر هفته شامل جلساتي بود كه نصف روز به 
هاي خود، و گروه آزمايش بود. كشاورزان در  مزارع نمايشي، گزارش كشاورزان از فعاليت

باني  هاي ديده آفات مفاهيمي مانند حفظ دشمنان طبيعي، نظارت ةمديريت يكپارچ ةزمين
% 86كشاورز،  مزرعة مدرسةز گرفت. قبل ا در هفته) را فرا مي بار كي "منظم (ترجيحا طور به
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ها  كش كنندگان در طول فصل مرطوب يك تا شش بار از اسپري حشره % از شركت93تا 
ورت كاربردي ص همتوسط دوبار ب طور بهيب، ترت هكردند و در طول فصول خشك ب استفاده مي

شركت كشاورز، كشاورزان  مزرعة مدرسةدادند. با شركت در  در هر فصل اين كار را انجام مي
چشمگير كاهش  طور بهها را  كش كشاورز ، ميزان استفاده از حشره مزرعة مدرسةكننده در 

ت آمده دس هسازد و دانش ب كشاورز يادگيري تجربي و جمعي را قادر مي مزرعة مدرسةدادند. 
هاي نو ضروري است  هاي جديد و فناوري كشاورز در اتخاذ شيوه مزرعة مدرسةاز طريق 
 ).2006(فلورنسيا، 

 چين �
در پاسخ به احتياجات فوري كشاورزان پيرامون دانش آنها در مورد  1998در سال 

 مدرسةهاي آموزشي  مديريت تلفيقي آفات شماري از مردم از برخي نواحي به وسيله دوره
شدند.  ايت مياندازي شده بود، حم اين برنامه ترويجي راه FAOكشاورز كه به وسيله  مزرعة

هاي  شدند. دوره ورت فعال مشاركت داده ميص بهكشاورز، كشاورزان  مزرعة مدرسةدر 
كردند، و روش كار گروهي، استراتژي  كالس درس استفاده مي عنوان بهآموزشي از مزارع 

بخشيد.  ريزي موضوعات مختلف بهبود مي كنندگان را در مورد افزايش توانايي برنامه شركت
شد.  طراحي مي FAOهاي آموزشي چارچوب اساسي آن به وسيله  سي دورهدر ةبرنام

ضوح آشكار است: و ههاي زير ب كشاورزان در زمينهكه بهبود مهارت  تواند ميها نشان  ارزيابي
كم كردن ميزان خسارت آفات و بيماري به محصوالت، بهبود درآمد، افزايش فوايد اقتصادي، 

هاي آفات طبيعي كه  در كشاورزي، افزايش شماري از واريتهكاهش استفاده از مواد شيميايي 
كشاورز مديريت  مزرعة مدرسة ةثير برنامأثيرات مفيدي بر محيط زيست دارند.  ارزيابي تأت

ها جهت توليد و همچنين نياز كمتر به نيروي  كاهش هزينه ةآفات برنج نشان دهند ةيكپارچ
لب موارد ميزان توليد محصوالت افزايش يافته وري است . در حالي كه در اغ كار براي بهره

 ).2002يانگ، ها است (وانگ

 كشورهاي آفريقايي 
 كامرون �

شد و امروزه اين كشور جزء شش كشور بزرگ  در كامرون كشت مي 1920كاكائو از سال 
س تقويم و براساكش  كننده كاكائو در جهان است. آموزش كشاورزان به اسپري قارچ توليد

شود. اين مدارس به  كه اقداماتي انتخاباتي توسط عوامل دولتي است انجام مي ميزان پاشش
ان آموزش ديده گر هيلهاي فعاليت تس هاي يادگيري اكتشافي و زمينه انجام تمرين
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كشاورز، سهم بالقوه در انتشار دانش از كشاورز  مزرعة مدرسةخشي آموزش ثربپرداخت. ا مي
و دانش كشاورز، كشاورزان با مهارت  مزرعة مدرسةثير اجتماعي آن دارد. أبه كشاورز و ت

صوص در مورد خ هآفات و محصوالت كاكائو، ب ةمديريت يكپارچ .تواند ميجديد را پرورش 
بهداشت، روش پاشش و تخمير  برداشت، ةمديريت نحورس درختان كاكائو، مديريت سايه، ه

آفات  ةمديريت يكپارچ ةالتحصيالن دانش برتر در زمين ي را ارائه داده است. فارغمؤثرمطالب 
كشاورز در  مزرعة مدرسةكننده در  كلي كشاورزان شركت طور بهو محصوالت كاكائو داشتند. 

ها و دانش  مهارت كشاورز مزرعة مدرسةكننده در  مقايسه با كشاورزان غير شركت
 مدرسةكنندگان در  ند. شركتت آورددس هتري را از طريق آموزش در مزارع خود ب كاربردي

هاي افزايش مفاهيم و  هاي جديد و شيوه مهارت ةكشاورز كامروني به حفظ و اشاع مزرعة
 ). 2007كشاورز تمايل داشتند. (سونيا ديويد،  مزرعة مدرسة ةاصول در زمين

 اوگاندا  �
 شد. در سال پشتيباني مي FAO ةبه وسيل كشاورز مزرعة مدرسة ةدر اوگاندا، برنام

زميني و مديريت  كشاورز در بررسي انواع سيب مزرعة مدرسة 2001و  2000، 1999
ها انجام شد. وقتي به كشاورزان فرصت انجام اين كار داده شد، تمايل كشاورزان و  كش قارچ

وري آنها افزايش يافت. از طريق اين مدارس، مهارت  توانايي آنها براي حل مشكالت و بهره
بحث آزاد در بين كشاوزان افزايش يافت. با  ةتدابير الزم براساس ايدگيري و اتخاذ  تصميم

گيري در مورد مسائل موجود در مزارع خود  كنندگان قادر به تصميم ها، شركت اتمام آموزش
كشاورز مجري اجراي  مزرعة مدرسةبودند و با اين كار وضعيت خود را بهبود بخشيدند. 

كافي گسترده است  ةپايدار، كه به انداز ةيك برنام عنوان هبهاي آزمايشي در مقياس باال،  پروژه
شود. در اوگاندا، حداقل شش  هاي آن به نمايش گذاشته مي باشد و از اين طريق شايستگي مي

التحصيل شده بودند، در انجمن ملي توليد  كشاورز فارغ مزرعة مدرسةكشاورز كه از طريق 
 مدرسةت آمده از طريق دس هدليل اين امر دانش بزميني اوگاندا پذيرفته شدند.  بذرهاي سيب

 ).2004(هاركيز و همكاران،  زميني با كيفيت بود كشاورز و توليد بذرهاي سيب مزرعة
 سنگال �

و مسائل  همزرعدر بخش غربي سنگال در مورد شرايط فردي و اجتماعي،  2004در سال 
ي صورت گرفت. براي ا ، بررسي)IPPM(1آفات و محصوالت ةمربوط به مديريت يكپارچ

دادن  آفات و محصوالت، قرار ةدستيابي به باالترين ميزان انتشار دانش مديريت يكپارچ

                                                                                                                
1. Integrated Production and Pest Management 
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فت مشاركتي هيايك ر كشاورز مزرعة مدرسةكشاورز مهم است.  مزرعة مدرسةهاي  پروژه
 مدرسةمدت  است كه شامل تمركز عمده بر گروه و ظرفيت سازي فردي است. اهداف بلند

گسترش دانش خود  ةالتحصيالن را قادر به ادام توانمندسازي است كه فارغ ورزكشا مزرعة
هاي درون جوامع  گيرند و براي سازماندهي فعاليت ك ديگران ياد ميكم هب كه اينكند و  مي

پردازند. اتخاذ  آفات و محصوالت مي ةهاي مديريت يكپارچ دن شيوهكر دينهخود به نها
توسط بخش زيادي از كشاورزان در روستا اثرات مفيدي  تآفات و محصوال ةمديريت يكپارچ

را  ها كش آفتميزان استفاده از  مثال، اثرات منفي و عنوان بهدر سطوح مختلف داشته است. 
كلي در سطح وسيع بهبود پيدا كردند. اين امر  طور بهكاهش داد و اكوسيستم و تنوع زيستي 

 تواند ميتوسط كشاورزان افزايش  رات ة آفات و محصوالميزان پذيرش مديريت يكپارچ
 ).2008رادولف وايت و همكاران، (

 تانزانيا �
زي مرسوم استفاده ور خاككشاورزان روستاي روشيا و بخش كاراتا كه از  2006در سال 

) كردند. عمل مشتركي كه كشاورزان CA(1كردند، شروع به استفاده از كشاورزي حفاظتي مي
هاي خود  هاي محصول از زمين راندن دام و يا حذف تمام باقيماندهدادند چ تانزانيا انجام مي

شود  شود، و باعث مي دن سطح خاك ميش تپس از برداشت محصول بود. اين امر باعث لخ
ي كشاورزي حفاظتي ها شود. هر گروه گزينهكه خاك نسبت به آب و فرسايش خاك حساس 

دادند كه شامل طرح پايلوت كاشت ذرت كشاورز مورد آزمايش قرار  مزرعة مدرسةرا در قالب 
هاي غير رايج، كاشت ذرت  نگي، طرحفر خودورت آزمايشي، طرح پايلوت كاشت ذرت با نص به
طبيعي كشاورزان،   ي و فعاليتفرنگ ودهاي غير رايج كاشت ذرت با نخ ورت آزمايشي، طرحص هب

 بل بود. ، لوبيا و كدو تنفرنگي نخود بار شخم زدن، و سپس كاشت ذرت با دو
 ترين گزينه بود كه باالترين عملكرد ذرت طرح كاشت مستقيم ذرت آزمايشي مناسب

شود. دومين  تن/هكتار) حاصل شده و باعث حفظ رطوبت و كنترل فرسايش خاك مي75/3(
بود. كه عملكرد ذرت را باال  فرنگي نخودمورد نظر، طرح كاشت ذرت با استفاده از  ةگزين
شود. سومين  شود، و باعث بهبود حاصلخيزي خاك مي فرسايش مي برد، و باعث كنترل مي

كه  ،بود آزمايشي صورت بههاي غير رايج كاشت ذرت  گزينه كه بيشتر ترجيح داده شد طرح
باال و زمان مديريت محصول  ةهاي خود را با توجه به بازده كم، هزين كشاورزان فعاليت

                                                                                                                
1. Conservation Agriculture 
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كننده براي كاهش ناامني  اميدوارفناوري  كي عنوان بهكشاورزي حفاظتي  كردند. انتخاب مي
 ).2011ست. ( اوونيا و همكاران، غذايي و فقر ا

 كنيا �
را  اي مزرعهمدارس  ةآزمايشي در زمين ةميالدي، سازمان فائو، يك پروژ 1999در سال  

 ةبا عنوان مديريت تلفيقي توليد و آفات در سه ناحيه از غرب كشور كنيا آغاز كرد كه نقط
به ساير محصوالت و موضوعات غيركشاورزي به شمار  اي مزرعهبراي تعميم مدارس شروعي 

در  اي مزرعهآيد. پس از دو سال با موفقيت پروژه مديريت تلفيقي توليد و آفات، مدارس  مي
 ةتوسع ةميالدي، برنام 2001ر گرفته شد و گسترش يافت. در سال كا ههاي مختلف ب زمينه

هاي مختلفي  كشاورز را در زمينه مزرعة مدرسةترويج نوآوري  فت تلفيقيهياملل متحد، ر
ن در مركز كشور كنيا، سازمان فائو در زما هممانند زنبورداري و مديريت خاك شروع كرد. 

آزمايشي را به  ةتحقيقاتي كشاورزي كنيا، يك پروژ ةتوليد سبزيجات صادراتي و موسس ةزمين
زي خاك آغاز كردند. كه تا پايان سال خي صلاهاي موفق مديريت ح منظور گسترش فناوري

اندازي كرد و از  را راه اي مزرعه مدرسة 60تحقيقاتي مذكور، بيش از  ةميالدي، موسس 2003
 ). 2011نفر از كشاورزان را آموزش داد. (دووسكوگ و همكاران،  800اين طريق، بيش از 

 آمريكاي التين
 پرو �

ژه براي آزمايش وي هكيد بر پژوهش مشاركتي، بأا تكشاورز ب مزرعة مدرسةفت هيادر پرو، ر
ار گرفته ك ههايي براي مديريت سوختگي است ب ها، كه استراتژي كش هاي مقاوم و قارچ كلون

براي  و صندوق اپك )IFAD(1كشاورزي ةالمللي توسع صندوق بين ةسيلو هشد. پروژه پرو، ب
 مزرعة مدرسة ة) و شركاي اجراي برنامCIP(2زميني  المللي سيب المللي، مركز بين بين ةتوسع

  كشاورز مزرعة مدرسةشد. در پرو،  بود حمايت مي 1999-2002كشاورز كه بين سالهاي 
مروج بود  عنوان بهر گ هيلكشاورز و يك تس 25تا  15شامل  3تحقيقات مشاركتي كشاورزان

 "اد. آنها معموالد آموزش مي ش، مشاركت، پژوهش و علوم كشاورزيآموز ةدر زمين آنها هكه ب
رزان در ارزيابي كردند. همچنين مشاركت كشاو همديگر را مالقات مي رهر دو هفته يك با

 مدرسةها در بهبود روش  بازخورد از سوي كشاورزان براي ارزيابي برنامه تكنولوژي، ارائة
 رازميني بود، چ سوختگي سيب ةكيد در مدارس در زمينأبود. مهمترين ت مؤثركشاورز  مزرعة

                                                                                                                
1. International Fund For Agricultural Development 
2. International Potato Center 
3. Farmer participatory research 
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هاي آند در كشور  كوه تهزميني در رش  كه اين موضوع مهمترين نگراني توليدكنندگان سيب
مند شوند و  وري باالتر بهره از دانش پيشرفته و بهره توانند ميكنندگان  پرو بود. شركت

اي تخمين زده  هاي اجتماعي نيز بهبود يابند. در سطح محلي و منطقه سازمان چنين هم
كسب اطالعات از يك  ةوسيل بهتواند  هاي مديريت مي اب ارقام و تكنيكشود كه انتخ مي

هاي مشاركتي و  از تجارب روش توانند ميهاي ترويج  تر بهبود يابد. سازمان سايت وسيع
ها در مورد چگونگي سازگاري با شرايط محلي استفاده كنند. ( اورتيز و  هايي از توصيه نمونه

 ). 2004همكاران، 

 گيري هبحث و نتيج
اي است  هاي مشاركتي آموزش فني و حرفه ترهيافكشاورز از جمله  مزرعة مدرسةافت رهي

شود. براون  كه در آن از فنون مشاركتي آموزشي براي رسيدن به اهداف يادگيري استفاده مي
، مشاركتي و نوآرانه كشاورز، رويكرد مزرعة مدرسة) اشاره كردند كه 2006و همكاران (
) اشاره 2000آموزش و پرورش كشاورزان است. همچنين براون و همكاران (تعاملي براي 

. تواند ميافزايش گيري كشاورزان را  فت قدرت انتقادي و تصميمهياكردند كه اين ر
ت باعث افزايش مشاركت در توليد هياف) اشاره كردند كه اين ر2002سيمپسون و اوون (

شود. با توجه به مطالب ارائه  ين كشاورزان ميدانش، تسهيل تبادل اطالعات و بهبود روابط ب
كشاورز باعث افزايش مهارت كشاورزان در  مزرعة مدرسةشود كه  ين استنباط ميچن  نشده اي

گيري در مورد روش كنترل مناسب با  ن مهارت تصميمچني همها و آفات و  تشخيص بيماري
ه اين امر منجر به شود ك ن باعث تغيير نگرش كشاورزان ميچني مشود و ه آفات مي

باعث  رهيافتشود. اين  توسط كشاورزان مي همزرعهاي مناسب با شرايط  روش كارگيري هب
افزايش دانش كشاورزان شده و ميزان اطالعات و آگاهي آنها را در مورد اكوسيستم كشاورزي 

داقل رسانده را به ح ها كش آفتا ميزان استفاده از ه نبرد. با افزايش آگاهي كشاورزان آ باال مي
. ميزان مشاركت كشاورزان با كنند ميخود اقدام  مزرعةورت كارآمدتري به مديريت ص هو ب

اران خود به قط هما اطالعات خود را به ه نيابد و آ افزايش مي همزرع مدرسةشركت در 
ين با شركت در اين چن مگيرند. ه ر ميكا هگذارند و براساس آن بهترين روش را ب اشتراك مي

يابد. مشاركت كشاورزان  گيري و تفكر انتقادي كشاورزان افزايش مي ها قدرت تصميم سكال
شود كه آنها ديد مثبتي به يادگيري مطالب ارائه شده پيدا كنند  در فرآيند يادگيري باعث مي

شود كه تجارب  اين مطالب پيشنهاد مي ههاي پويا فعاليت نمايند. با توجه ب ت گروهصور هو ب
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د بهتر آموزش مهارتي بر يشچراغ راهنمايي جهت پ عنوان بههاي كشورها  اميموفق و ناك
 ت در كشور ما مورد استفاده قرار گيرد.هيافكشاورزان بر اساس اين ر

 منابع 
كرج: سازمان تحقيقات، آموزش و  كشاورزان. اي مزرعهمدارس ). 1388اميري اردكاني، م. (

 نشر آموزش كشاورزي.ترويج كشاورزي، معاونت ترويج و آموزش، 
كشاورز  مزرعة مدرسة رهيافت بررسي اثربخشي). 1390نيا، ح. (اتحادي، م؛ روستا،ك.، و قلي

علوم ترويج و آموزش كشاورزي  در گسترش مديريت تلفيقي آفات از ديدگاه كشاورزان.
 .27-40ة، صفح1 ة، شمار7ايران، جلد 
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  آموزشي طرح مشاغل خانگي هاي مدل
 1404انداز  به اهداف سند چشم دستيابيجهت 

 1نرگس يدالهي
 2محمد محمدي
 3 حميدرضا عصارپور
  4محبوبه چمي

  چكيده
آينده براي هر كشوري موجب ايجاد كشش و حركت سازنده در افراد آن  انداز چشممشخص بودن 

ها نيز سمت و سوي درست خود را خواهند يافت.  گذاري ها و سياست ريزي برنامه بعالوهجامعه است. 
به افق  دستيابيموانع   كشور اقدامي آغازين در اين راستا است. يكي از مسائل و انداز چشمتدوين 
اي از  ايجاد اشتغال براي طيف گسترده ةامروزه با آن روبرو  هستند مسئل مردان دولتكه  1404

. يافتن راه حل مناسبي براي اين مسئله باعث شده تا بررسي اشدب ميجويندگان شغل ثابت و پايدار 
و مراكز تحقيقاتي و علمي قرار  ها سازمانبسترهاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در دستور كار برخي از 

بسيج  ؛ها گرا و نوآور با شناسايي فرصت فردي آرمان خانگي فرايندي پويا است كه در آن مشاغل .گيرد
 ت بهاو يا خدم تمحصوال ةرا براي عرض جديد ، كسب و كاريشده حساب بـول مخاطراتو ق ؛منابـع

؛ و يا كسب و كار موجود را توسعه كند ميو اداره اندازي  با هـدف كسب سود و يا موفقيت راه بازار، 
ي روزافزوني در اقتصاد جهاني نقش اساس طور بهو كارداني مردم  ها مهارتها ، دهد. امروزه دانش مي

گذاري در  . با اهميت يافتن اين موضوع ارتقا و بهبود كيفيت نيروي كار از طريق سرمايهكند ميايفا 
. در كنند ميجايگاه خاصي پيدا  اي حرفهفني و  هاي آموزشاز طريق  خصوص بهانساني و  ةسرماي

 رسمي غير هاي آموزشتنها متولي ارائه   عنوان به كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و كشور ما 
 پيگيريرا   بيست ساله كشور انداز چشمشده در سند  تحقق اهداف تعيين ة، برنامآموزي مهارت

اسناد و قوانين آموزشي موجود در سازمان مدلي را براي  ة. اين مقاله بر آن است تا با مطالعنمايد مي
 مشاغل خانگي ارائه نمايد. ةتوسع

 
 .انداز، اشتغال چشمآموزش مشاغل خانگي، سند : يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: yadollahinargess@yahoo.com            ،كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و ،كارشناس آموزش روستايي .1
 .كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و  ،آموزش روستاييكارشناس  .2
  .كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و ،كارشناس آموزش روستايي .3
 .كشور اي حرفهسازمان آموزش فني و ،كارشناس آموزش روستايي .4
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 مقدمه
 ايراني هاي  خانواده از بسياري توجه مركز سنتي صورت به  خانگي كارهاي و كسب ايران در

و  اطالعات فناوري ويژه به فناوري ةعرص در آمده پديده شتابان تحوالت با امروزه .بوده است
 طور به . است شده پديدار خانگي كارهاي و كسب ةتوسع و رشد در جديدي رويكرد ارتباطات،
 خانواده و خانه ركن كشورها، ساير با فرهنگي و اجتماعي هاي تفاوت دليل به ايران خاص در

 كارها و كسب ةمقول و مفهوم خود ةنوب به كه است فردي به منحصر مسائل و ها تفاوت داراي
 اقريبت تعريف ةارائ ضمن گزارش اين . است ساخته متأثر خود از نيز را به خانگي موسوم

 از ناشي روي پيش تهديدهاي و ها فرصت بيان آن، به هاي مزيت و مشاغل خانگي از مشخص
 قبلي پيشنهادهاي با مطابق خاص طور به و پرداخته  " خانگي مشاغل  ساماندهي "  طرح اجراي

 قالب در خانگي مشاغل ريزي برنامه و "كار و كسب ستاد راهبردي "تأسيس  بر 1 شده، ارائه
  .فشارد مي يپا آن

 نفر 154 امضاي به كه 306 ثبت ةشمار به   »خانگي مشاغل از حمايت و طرح ساماندهي «
 در و اساسي قانون 128 اصل استناد است به ماده 12 داراي و رسيده محترم نمايندگان  از

 و اجتماعي عدالت تأمين امنيت، هدف ساله 20 افق در كشور ةتوسع انداز چشم راستاي تحقق
 ةمقال در اساس اين بر .كند مي تعقيب را جامعه افراد ةهم براي شغلي نمودن امكان همفرا

 شده  تبيين طرح ضرورت و داللت سپس و ارائه ، اشاره مورد طرح سوابق قانوني ابتدا حاضر
 تأثير ، آن بر مترتب هاي مزيت تشريح و خانگي كار و كسب مفهوم ةضمن ارائ ادامه در . است

 نظرهاي آخر در و گرفته قرار بررسي مورد تهديدها و ها برخي فرصت بعد زا طرح ن الك
 .است شده آورده طرح برخي مواد خصوص در كارشناسي
هاي مورد  ايران براي به فعل درآوردن قابليتجمهوري اسالمي  1404 انداز چشمسند 

و  سائل و مشكالتممديريت   هاي بيان شده، فرصت برداري از بهره اشاره و تقويت نقاط قوت و
هاي مطرح  و نهايتاً مواجهه با چالش تهديدات ذكر شده، ونقاط ضعف  ها و محدوديترفع 

 .تصويب گرديد وطراحي  پيشنهاد، كشور، ةتوسع پيشرفت و سوي هبشده و پرواز 
كشورى توسعه يافته با  به 1404افق   آمده است كه ايران در  1404 انداز چشمدر سند 
بخش  تصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسالمى و انقالبى، الهامجايگاه اول اق

در بخشي از سند .الملل تبديل شود  در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين
به امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى اشاره شده است و در بخشي از  1404 انداز چشم

 :وانان اشاره شده و آمده استآن به امور زنان و ج
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هاى اجتماعى و استيفاى حقوق  خانواده و در صحنه  تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در"

 "آنان ةها و توجه ويژه به نقش سازند عرصه ةشرعى و قانونى بانوان در هم
 هاي اعتدالي و با استفاده از راهبردهاي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با انديشه

هاي منابع  سازي و ارتقاء قابليت افزايش سطح حمايت، صيانت و رفاه اجتماعي، توانمند
انجام  دنبال بهها،  كامل، تقويت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاوني به اشتغالانساني، نيل 

 هاي اصلي خود است. ماموريت
اي انساني و ه در شرايط كنوني كه جهان به سرعت در حال تغيير و تحول است، سرمايه

هاي پيچيده و  لفهؤاجتماعي در روند توسعه و تعالي جوامع، اهميت روزافزوني پيدا كرده و م
شمولي چون تحوالت بازارها و تغييرات فناوري در رقابتي فشرده، اقتصاد جهاني و  جهان

اند.بر اين اساس تدوين رويكردهاي جددي در  قرار داده تأثيربازيگران اين صحنه را تحت 
وري، توانمندسازي منابع انساني، توجه به  مديريت كالن جوامع مانند ارتقاء بهره ةزمين

آموزي و اقتصاد مبتني بر دانايي، ضرورتي انكارناپذير در توسعه و  نوآوري و خالقيت، مهارت
هاي تعاون،  هاي كالن بخش در كشور ما انسجام سياست  شود. پيشرفت كشورها محسوب مي

بسط عدالت اجتماعي و افزايش رفاه جامعه، از اولويتي  منظور بهأمين اجتماعي كار، رفاه و ت
گيري از توان  هاي ملي و بهره هاي ديني و ظرفيت اساسي برخوردار است تا با تكيه بر ارزش

در تكوين  انداز چشمعلمي و عملي نيروهاي متعهد و متخصص، امكان تحقق اهداي سند 
 .اي نمونه ميسر شود جامعه
ي ذيربط ها سازمانيكي از  عنوان بهكشور  اي حرفه و فني آموزش سازمان اصلي أموريتم

ارزشيابي  و آموزشي استانداردهاي توليد پژوهش، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آموزش،
 صورت به  ماهه 18 تا 1 هاي دوره در قالب آموزش فرآيند كه است كشور كار نيروي مهارت
 بخش ثابت مراكز در طريق آموزش از تحصيلي سطوح بين تكميلي هاي مانپود مدت و كوتاه

 دانشگاه، مراكز جوار صنوف، و صنايع جوار مراكز روستايي، و سيار شهري هاي تيم دولتي،
و  فني هاي پژوهش و مربي تربيت مركز در آموزش ها، پادگان جوار مراكز زندان، جوار مراكز
 آزاد اي حرفه و فني هاي توسط آموزشگاه دولتي غير بخش در آموزش همچنين و اي حرفه
 نياز مورد ماهر نيمه ماهر و كار نيروي تربيت و تأمين به نسبت وسيله بدينو  شود مي انجام
 اقدام فني جامعه يها مهارت فرهنگ ارتقاي و خدمات و صنعت، كشاورزي مختلف هاي بخش

 .)1393نمايد (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي
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 مشاغل خانگي
هايي است كه توسط عضو يا اعضا خانواده در فضاي مسكوني در قالب  آن دسته از فعاليت

هاي مسكوني همجوار  يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش واحد
كاالي قابل عرضه به بازار خارج از محيط    ياو و منجر به توليد خدمت  گيرد شكل مي

ذيل فعاليت  هاي صورت به  گردد. شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع مسكوني مي
 :نمايند مي

 .كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني صورت به انجام فعاليت  -1
مين مواد اوليه تا عرضه و محصول به خارج از محيط أانجام فعاليت مستقل اعم از ت  -2

 .مسكوني
هاي باال دستي  يا مشاركت با بنگاه اتحاديه و تعاوني، صورت به  انجام فعاليت  -3

كسب و كار  صورت به  محصول آنان در بازار، ترجيحا ةمواد اوليه و عرض ةكنند مينأت
 :اي خوشه
تواند با اتكاء به توان شخصي،  است كه فرد مي  : نوعي اشتغال مستقل (خوداشتغالي)  -

هاي توليدي و خدماتي بپردازد كه در  ه فعاليتفرمايي ب ، به شكل خويش خالقيت و ابتكار
 .شود آمد و ايجاد فضاي كسب و كار مي نتيجه منجر به كسب در

: منظور اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه مسئوليت حمايت از تعدادي از  پشتيبان-
خدمات، اعم از آموزش، تهيه و توزيع مواد  ةارائ  شاغلين خانگي را در كل فرآيند توليد و

بندي ، بازاريابي و فروش  ، مشاوره ، طرحي ، نوآوري ، بسته ) اوليه و ابزار كار (حسب مورد
 .عهده بگيرند به

 افراد تحت پوشش: افرادي كه متقاضي انجام فعاليت تحت پوشش پشتيبان -
كسب و كار مجازي: كسب و كاري است كه در آن از اينترنت جهت انجام  -.باشند مي

 .گردد اال و خدمات استفاده ميتبليغات و فروش ك
  اهميت ايجاد كسب و كارهاي خانگي در سطح كالن جامعه

 باشد. سي ميراهميت توجه به كسب و كارهاي خانگي از جهات مختلف قابل بر
  زير است: شرح بهتوان به آن اشاره كرد،  مي در اين بارهكه  هايي فرض پيش ترين مهم
 نرخ بيكاري در كشور افزون روزمثبت بر كنترل افزايش  تأثير �
  آن هاي و بند زدمثبت بر كاهش نرخ فساد مالي ناشي از قاچاق كاال و  تأثير �
هاي خانگي در مقايسه با ر ايجاد يك فرصت شغلي در كسب و كا ةپايين بودن هزين �

 بخش صنعت
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باالي ساختمان براي ايجاد شغل در اين بخش در مقايسه با ساير  ةحذف هزين �

 ها بخش
 هاي صنعتي خوشه ةعتوس �
مثبت بر كاهش نرخ بزهكاري و انحرافات اجتماعي ناشي از بيكاري و كمي  تأثير �

 درآمد
  مثبت بر كاهش خروج ارز از كشور تأثير �
كنترل بحران بيكاري و سرگرداني كارگران و استادكاران ناشي از  مثبت بر تأثير �

  ) چيني ت وارداتي (قيم ها و صنايع در رقابت با اجناس گران تعطيلي توليدي
 جامعه  مثبت بر كاهش نارضايتي در بين اقشار مختلف تأثير �
اقشار طبقات  بودن مفيدباوري عمومي و افزايش احساس  مثبت بر افزايش خود تأثير �

 پايين جامعه
 عدالتي اجتماعي مثبت بر كاهش احساس بي تأثير �
 مثبت بر افزايش توليد ناخالص ملي تأثير �
 ناشي از تصدي دولتي هاي سربار اهش هزينهمثبت بر ك تأثير �
اي از طريق جلوگيري از مهاجرت روستائيان به  هاي اجتماعي و منطقه مين تعادلأت �

  شهرها
كشور اقدام  اي حرفهسازمان آموزش فني و  ،هاي مهارتي در راستاي توسعه و بهبود آموزش

 نيان ان آموزش  اي حرفهفني و  م سازمان آموزش : به تدوين الگوهاي آموزشي جديد نموده است
 :باشد ميدولتي شامل موارد زير  هاي آموزشاين الگوها در بخش 

 هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي دوره  �
از تكميلي بين سطوح تحصيلي  هاي آموزشدر راستاي اجراي نظام آموزش مهارت و فناوري، 

اني در با تحوالت جه سويي هم منظور بها ه شود. اين آموزش هاي آموزشي اجرا مي طريق پودمان
هاي پودماني اجرا  رتقاي منابع انساني در قالب دورها ةمهارتي و ايجاد زمين هاي آموزش ةزمين

  شود. ها منجر به مدرك و مقطع تحصيلي مي مي شود كه تكميل اين پودمان
تكميلي بين هاي  تدوين استانداردهاي آموزش ةها در قالب دستورالعمل نحو اين دوره

دوره در دفتر طرح و  25تعداد  1391اند و در سال  سطوح تحصيلي، طراحي شده
 18طراحي گرديده كه تاكنون از اين تعداد  اي حرفههاي درسي با حضور خبرگان  برنامه

 ،(حبيبي ينگجه درسي سازمان به تصويب رسيده است ريزي برنامهدوره در شوراي 
1391.( 
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 سازي بيهمجازي و ش هاي آموزش �
آموزش الكترونيكي نسبت به برگزاري  ةكشور با استقرار سامان اي حرفهسازمان آموزش فني و 

برداري از اين سامانه در قالب ابزار  سازي و همچنين بهره هاي آموزش مجازي و شبيه دوره
حضوري اقدام  هاي آموزشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات در  آموزشي در خوشه كمك

 ).1391. ،بي ينگجه(حبينمايد مي
 محور؛ آموزش، توليد، بازاريابي و فروش الگوي آموزش بازار �

وري  در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، افزايش اثربخشي و كارآيي و ارتقاي بهره
هاي مهارتي، حل معضل بيكاري، ايجاد اشتغال پايدار، كاهش بيكاري پنهان، حفظ  آموزش

آموزش مبتني بر محيط كار و افزايش  ةمشاغل خانگي، اراي ةسعاشتغال روستاييان و رشد و تو
كارآموزان از  ةمواجه شدن با محيط واقعي كار و افزايش انگيز دليل بهكارآموزان  نفس بهاعتماد 

مدل آموزشي جديدي با عنوان مدل آموزش  آنهاطريق كسب درآمد در حين آموزش براي 
  ).1391. ،(حبيبي ينگجه محور، آموزش، توليد، بازاريابي و فروش طراحي گرديده است بازار

 هاي آموزش بازارمحور در سطح كشور انواع مدل �
شود، برخي از  گوناگوني اجرا مي هاي به روشهاي بازارمحور در سطح كشور  آموزش

 ها عبارتند از: ترين روش متداول
هاي  پشتيبان و توليد و بازاريابي به شيوههاي بازارمحور با جذب  اجراي آموزش -

 ).1391، .(حبيبي ينگجه مستقل، تعاوني و يا پشتيبان
  شاگردي نوين -استاد روش بهآموزش  �

را  1390شاگردي نوين با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري كه سال  -روش آموزش استاد
كرد ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال فرمودند و با روي گذاري نامسال جهاد اقتصادي  عنوان به

استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز  همچنينهاي روز و  مولد و پايدار مطابق با فناوري
هاي  صنايع دستي و مشاغل خانگي با استفاده از ظرفيت بخش در مشاغل سنتي، ويژه بهجامعه 

آموزش مهارت و فناوري مصوب هاي مهارتي و در اجراي نظام  آموزشة دولتي در توسع غير
هاي  پنجم توسعه براي استفاده از ظرفيت ةهيأت وزيران، نيز قانون برنام 1/8/1390مورخ 

آموزشي محيط كار واقعي و در راستاي اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش 
 .گردد الگوهاي آموزشي اجرا مي ةتوسع منظور بهاي كشور  فني و حرفه

 هاي توليدي (صنعت و خدمات) صدور مجوز نمايد: حرفه فعاليت 21سازمان در  وناكن هم
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بازي و لوازم  مونتاژ اسباب  -4 دوزي پرده -3 دوزي ملحفه -2 دوز سرويس خواب سري -1

هاي  ساخت جعبه -8 سازي عروسك-7 دوزي كوبلن -6 بافي مكرومه -5 ودكانكپرورش فكري 
 -13 سازي مهر -12 چيني هاي خمير ساخت ميوه -11 يزسا گل -10 بافي طناب -9 فانتزي

-17 تعميركار تلفن همراه-16 دوزي چرمي توپ-15 اي دوزي پارچه توپ -14 سازي قاب
-21 هاي ساختماني طراح سازه -20 هاي صنعتي طراح سازه -19 حسابداري-18 تايپيست
 ).1391. ،(حبيبي ينگجه خياطي

  شناسي روش
ها،  گردآوري و توانايي گسترش داده ةكنترل و شيو ةزان و درجاين پژوهش از لحاظ مي

 . روش تحقيق حاضر مبتني بر مطالعةرود مي شمار بهاي و از نظر هدف توصيفي  كتابخانه
جمهوري  انداز چشمفراتحليل است، كه با استفاده از قوانين و اسناد باالدستي مانند سند 

ها و  از دستورالعمل همچنيناسالمي و اسالمي ايران و برخي قوانين مجلس شوراي 
كشور انجام پذيرفته و از نتايج عملكرد  اي حرفهآموزشي سازمان آموزش فني و  هاي نامه آيين

 هاي الزم ارائه شده است. تحليل Excelافزار  آموزشي و استفاده از نرم
ي هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و بررسي پارادايم آموزشي براي طرح مشاغل خانگ

كسب و كار خانگي، و با عنايت به  ةباشد و با توجه به جايگاه و اهميت موضوع در حوز مي
آوري و طي جلسات  اسناد پژوهشي موجود توسط كارشناسان دفتر امور آموزش روستايي گرد

اهداف طرح مشاغل  ةبه كلي دستيابي منظور بهمختلف مورد تحليل قرار گرفت.در نهايت 
 زشي مهارتي بررسي گرديد.خانگي، الگوهاي آمو

  ها يافته
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و  10 ةبا عنايت به مادو  با بررسي قوانين موجود 

دستورالعمل اجرايي قانون مذكور و با توجه به رسالت آموزشي سازمان آموزش  12و  11مواد 
 ةهاي اجرايي، وظيف دستگاه هاي اهداف و برنامه شدن همسو همچنيناي كشور،  فني و حرفه

اي كشور سپرده  هآموزي در بحث مشاغل خانگي به سازمان آموزش فني و حرف مهارت ةتوسع
سازمان آموزش فني  ةپنجم توسع ةبرنام 194 و 21 وادبراساس م  در اين راستا و شده است.

متقاضيان  ازنيرد هاي مو هاي آموزشي خود، بر چهار گروه از مهارت اي كشور در برنامه و حرفه
 : مشاغل خانگي و كارآفرينان تاكيد دارد

 هاي علمي و فني، بر اساس نوع فعاليت صنعتي مهارت �
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 بازاريابي، اداري و امور كاركنان مديريت مالي، هاي مديريتي، شامل مهارت �
هاي جديد در بازار  هاي كارآفريني، شامل توانايي تشخيص و استفاده از فرصت مهارت �

 ها حلهاي نوآورانه در مقابله با چالش و ارائه راه
 اعتماد به نفس هاي كاركنان، شامل خوداتكايي، مهارت �

ساماندهي مشاغل خانگي در  منظور بهكشور  اي حرفهسازمان آموزش فني و  ،همچنين
دفتر آموزش روستايي را موظف به پيگيري تمام فرايند  1390كاري از سال  ةاولين مرحل

اهداف  ة.در اين راستا استراتژي اين دفتر جهت دستيابي به كليآموزش در سازمان نمود 
 طرح عبارت بود از:

مشاغل خانگي (تخصصي و  هاي آموزش ةو ارائ دهي سامانجهت  ريزي برنامه -1
 هاي آموزشي استاندارد ، تدوين  اي حرفه، تعيين صالحيت فني و تكميلي)

 103 اغل خانگي كه در اين رابطهمش  سنجي آموزشي و شناسايي حرف مرتبط با نياز -2
ستاد ساماندهي و حمايت  ةبه دبيرخان آنهاشرح شغل  همراه بهجديد شناسايي شده  ةحرف

 اعالم شد. ازمشاغل خانگي 
مصوب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل  ةحرف 305بررسي استانداردهاي آموزشي  -3

 زير: شرح بهخانگي 
 .د استاندارد اصليمشاغل خانگي با ك ةحرف 234تدوين  �
 .مشاغل خانگي استاندارد مشابه حرفة 70استخراج  �
  .باشد ميآموزشي كه در حال تدوين   فاقد استاندارد ةحرف 18استخراج  �
 .بخشي از استاندارد حرفة 10استخراج  �

ها از عملكرد آموزشي مناطق حاكي از آن است كه در اين طرح پيگيري روند  يبررس
 ةحرفه از دبيرخان 21صدور مجوز  اينكه بهبا توجه  ( ها ي از استانصدور مجوز مشاغل خانگ

مشاغل  ةكه در اين رابطه آمار مجوزهاي صادر.)اين سازمان محول گرديده است ةعهد هبستاد 
مشاغل خانگي  ةآمار مجوزهاي صادر فقره و 89563  "جمعا 90خانگي كل كشور در سال 

 .باشد ميفقره  24633به ميزان  92و در سال  فقره  33007  "جمعا 91كل كشور در سال 
 90بخش دولتي طي سال    ر آموزشي مشاغل خانگي اجرا شده د  آمار و عملكرد

 221103 ميزان به 92دوره و در سال نفر 215076،  91دوره و در سال  نفر 505540  "جمعا
 608 ميزان بهي شاگرد-دهد كه در روش استاد هاي طرح نشان مي . يافتهباشد مينفر دوره 

دوره و  1262هنر  دوره و در بخش فرهنگ و 181 دوره در بخش خدمات و در بخش صنعت
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نفر ساعت مورد  9479132نفر و  2557حرفه كه در مجموع  506در بخش كشاورزي 

  ).1391. ،(حبيبي ينگجه اند آموزش واقع شده
 دهد: ن ميمراكز ثابت را نشا ةآموزش در حوز ةجدول زير نيز ميزان ارائ

 

 هاي اقتصادي عملكرد آموزشي نفر ساعت به تفكيك گروه  )1(جدول 
نام شده تعداد كارآموز ثبت فراواني حرفه  خوشه -عملكرد نفر ساعت 

 خدمات 12678421 62638 4701
 صنعت 509555 25053 1910
 فرهنگ و هنر 13226023 68230 5165
 كشاورزي 8594188 65182 4909
 جمع كل 39598187 221103 16685

 

 430محور بيش از  بازار هاي آموزش ةآمده در حوز عمل بههاي  در ضمن با توجه به بررسي
باشند. اين  مي 92حرفه در سال 180آموزش در بيش از  ةمركز در كل كشور در حال ارائ

نفر ساعت توسط مربيان  8725078نفر دوره و  46288معناست كه در سال گذشته  بدان
  مورد آموزش قرار گرفته اند. اي حرفهسازمان آموزش فني و  توانمند

كشور كه  اي حرفهبا مطالعات اسناد ماموريتي كارشناسان سازمان آموزش فني و 
آمده بود، حاكي از  عمل بهها  در سطح شهرستان حرفاين  ديدگان آموزشميداني از  صورت هب

شاگردي مورد -محور و استاد بازار هاي وزشآمآن است كه بسياري از افرادي كه از طريق 
 همچنينهاي اقتصادي قرار داشتند.  گيرند از شانس باالتري براي جذب بنگاه آموزش قرار مي

 صورت هب نفس بهعملي در محيط كار واقعي و افزايش اعتماد  ةتجرب دليل هببسياري از افراد 
  اشتغالي شروع به فعاليت اقتصادي نمودند. خود

عنوان استاندارد  4042  كشور با دارا بودن بيش از اي حرفهآموزش فني و  سازمان
) و 2518)، صنعت(439)، فرهنگ و هنر(719هاي مختلف خدمات ( آموزشي در حوزه

 1000مركز آموزشي در كل كشور و بالغ بر  600) و نيز دارا بودن بيش از 666كشاورزي(
اشتغال  رهگيرير مناسبي بوده و از طريق در حل مشكالت مذكور راهكا  تيم سيار آموزشي

 ).1390(حبيبي ينگجه، نمايد ميافراد آموزش ديده كاهش بيكاري را تسهيل 
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  ها يافته
هاي فني و  آموزش ةبا توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر توسع

 ةيد در اولويت كاري هممشاغل خانگي با ويژه بههاي الزم و  اي، بحث ارتقاء آموزش حرفه
 .قرار بگيرد 1393هاي ذينفع در سال  سازمان

،  كشور انداز چشمسند  ةهاي انديشمندان حوز ي پژوهش ها بر مبناي آنچه از يافته
آموزش مشاغل  ةبندي نهايي رسيد كه توسع جمع به اينتوان  گردآوري و سازماندهي شد مي

 تأثيرسرعت و دقت جريان اقتصاد و فرهنگ  ، بر ها و ابعاد مختلف تواند از جنبه خانگي مي
گذاري عبارتند از: احياي  تأثيرهاي  اين زمينه ترين مهمبرخي از  مثبت و متناسب وارد نمايد.

هاي اقتصادي  هاي شخصيتي مناسب، ارتقاي شاخص فرهنگ كار در خانواده، تقويت ويژگي
ات تأثيرسازي آموزشي مناسب، و  ردر سطوح خرد و كالن جامعه، اصالح نظام تربيتي ، بست

كه تمامي موارد ذكر شده  باشد ميزنان و كودكان  ويژه بهبر اعضاي جامعه  شناختي روان
ثير مثبت أمستقيم ت غير صورت هب  هاي ديگر كشور تواند بر بخش ثير مستقيم ميأعالوه بر ت

  داشته باشند.
مشاغل خانگي و تدوين  حرف  راهبردي آموزش مشاغل خانگي، شناسايي ةتشكيل كميت

نامه با  هاي آموزش مشاغل خانگي، عقد تفاهم دوره ةدفترچ ةآموزشي، تهي هاياستاندارد 
مشاغل خانگي،  ةهاي اجرايي مرتبط، طراحي و تدوين الگوي آموزش از راه دور ويژ دستگاه

ازي و ... محتواي آموزش مج ةهاي مشاغل خانگي، تهي حرفه مرتبط باهاي آموزشي  فيلم ةتهي
در اولويت مشاغل خانگي  ةدر زميني ذينفع ها سازماني است كه ديگر از جمله اقدامات

هاي آموزشي خود را معطوف به  هاي خود قرار داده و در اين بين تمامي فعاليت برنامه
 هاي آموزشي سازمان آموزش كشور نمايند. برنامه

اقتصادي  رشد و انساني نيروي در يگذار سرمايه بيشتر ميان ارتباط منظور  به چنين هم
 آموزش با متناسب اشتغال ايجاد بايست متوليان طرح مشاغل خانگي در خصوص كشور مي

اي كشور در  راهكارهاي حمايتي و آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه انساني، نيروي
  ياي مشاغل خانگ هاي تكميلي مهارتي و تعيين صالحيت فني و حرفه آموزش ةخصوص توسع

 ةهاي آموزشي خود قرار داده تا كشور در ساي را مورد بررسي و در اولويت برنامه
هاي حمايتي و پشتيباني از طرح مشاغل خانگي به تمامي  فرايند ةسازي كلي يكپارچه

 طرح مذكور دست پيدا نمايد. ةدستاوردهاي از پيش تعيين شد
هاي موفق آموزشي در  الگو كشور داراي اي حرفهه سازمان آموزش فني و ك جايياز آن

هاي آموزشي  با اصالح روند آموزش در برخي از الگو ،گردد پيشنهاد مي باشد ميسطح كشور 
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هاي آموزشي در برخي از  ها با رويكرد شاگردي و اجراي توامان برخي از الگو-از قبيل استاد

 ثري را ايفا نمايند.ؤسازي افراد نقش م در توانمند رفح

  منابع
 . در كارآفريني خانگي شناختي جميتها و عوامل  نقش انگيزه ).1389( .ح. و همكاران،خنيفر

 .9مشاغل خانگي .ص  ةاولين همايش ملي توسع
مدل  ةرايج كسب و كار خانگي و ارائ ياه بر مدلمروري  ).1389( .و همكاران لفا،نجاهي

 .85مشاغل خانگي .ص  ةاولين همايش ملي توسعمناسب براي ايران. 
در  اي حرفـه فنـي و   هاي آموزشنقش سازمان ). 1392( .ح ع. عصارپور، موسوي، ؛، م محمدي

پايـدار   ةو توسـع  ريزي برنامههمايش دومين همايش ملي مديريت نوين روستايي.  ءارتقا
 .روستايي
انتشارات  كشور. اي حرفهعملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و  ).1390( ع. ،حبيبي ينگجه

 كشور. اي حرفهفني و سازمان آموزش 
 .mcls.goverment.ir www به آدرس  ،كار و رفاه اجتماعيدرگاه وزارت تعاون

 هاي اقتصادي عملكرد آموزشي نفر ساعت به تفكيك گروه –يك  ةجدول شمار
 
 

 
 

 



 
 

 آموزي مبتني بر زمينه مهارت
 1دكتر عباس صدري
 2سيد محمدحسين حسيني

 چكيده
 پاسخگويياست. تناسب و » آموزي مبتني بر زمينه تبيين و بسط مهارت«هدف اين مقاله 

اخص با جامعه و نيازهاي  طور بهآموزي  اعم و مهارت طور بهرسمي و غيررسمي  يها آموزش
ريزان درسي و آموزشي در اكثر  گذاران و برنامه لي سياستهاي اص كار يكي از دغدغه بازار
هاي آموزشي است. اقدامات متعددي نيز براي تحقق آن صورت گرفته است. يكي از اين  نظام

شاگرد به صورت عملي وارد  عنوان  بهشاگردي است كه در آن يك فرد -اقدامات، طرح استاد
كند. اين اقدام اگرچه  لي كسب مهارت ميحرفه و كاري شده و از طريق طي كردن فرايند عم

 هايي نيز از قبيل قابل آموزي عملي و اشتغال دارد، اما كاستي مزاياي متعددي چون مهارت
 استاد شاگردي در شـرايـط فـعلي به دليل استانداردها و نيازهاي بازار ةپذيرش نبودن رابط 

-ري با كارجويان به صورت استادكار كشور، تمايل اندك كارفرمايان به برقراري ارتباط كا
شاگردي نوين وجود دارد. دومين اقدام، -شاگردي و همچنين انتقادات متعدد به طرح استاد

هاي جوار كارخانه است. اقدامي كه با رويكردي سنتي و بدون مشاركت  تأسيس هنرستان
 هاي چالشجدي و تعامل با بخش صنعت انجام شده و توفيق چنداني حاصل نشد. 

هاي اخير رويكرد جديدي به   آموزي سبب شده است كه در سال كردهاي موجود مهارتروي
آموزي دارد و  مطرح شود. رويكردي كه تناسب زيادي با مهارت 2نام آموزش مبتني بر زمينه

شود. بنابراين اين مقاله درصدد تبيين  آموزي احساس مي نياز به تشريح آن در مهارت
اي  آموزي بوده و از طريق مطالعه فاده از اين رويكرد در مهارتچيستي، چرايي و چگونگي است

  شود. كتابخانه و بررسي اسناد و منابع علمي و تجربيات و ... انجام مي
 

شاگردي، -، استاداي حرفهآموزي، مبتني بر زمينه، فني و  مهارت: يكليد واژگان
 كارخانه. جوار

 

                                                                                                                
 Email: isesco@isesco-tehran.org                                           ،اي آيسسكو در تهران مدير دفتر منطقه.  1
 ميريزي درسي دانشگاه خوارز دانشجوي دكتري برنامه.  2
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 مقدمه و تبيين مسأله
پايه و صدور  هاي مهارتست كه با هدف آماده كردن افراد در آموزي، آموزشي ا مهارت
هاي  (تعاريف و واژه شود شغلي طراحي مي ةالزم براي استخدام در يك زمين هاي نامه گواهي

). آموزشي كه در شناسايي مشكالت 2013( 1اي مراقبت از كودكان اختصاري خدمات يارانه
تحقق استانداردهاي صنعت نقشي كليدي  ةنبيكاران و كمبود مهارت نيروي انساني در زمي

  ).2010، 2كار و استخدام ةدارد (ادار
اي  فني و حرفه يها آموزشآنها،  ترين مهمآموزي اشكال مختلفي دارد كه يكي از  مهارت

ي كه افراد را براي اشتغال درآمدزا يها آموزشرسمي يا غيررسمي است.  يها آموزشاعم از 
  ).2011، 4لين و الي ، به نقل از مك3كرانكيلتننمايد (فينچ و  آماده مي

المللي حكايت از اميد و بيم  اي در سطح ملي و بين فني و حرفه يها آموزشتعمق در 
 اي اميدبخش هستند. زيرا اوالً، در حال حاضر درصد قابل فني و حرفه يها آموزشدارد. 

اساس  ه نحوي كه بركنند. ب متوسطه در آن تحصيل مي ةآموزان دور توجهي از دانش 
در  2007آموز در سال  ميليون دانش 54) بيش از 2010( 5هاي آماري يونسكو  گزارش

 دورةآموزان  % تمام دانش10متوسطه (بيشتر از  ةاي دور مؤسسات آموزشي فني و حرفه
آموزش  ةهاي مركز اروپايي توسع اساس گزارش نام كرده بودند و بر متوسطه در جهان) ثبت

آموزان  % دانش50ب) بيش از 2009( 7سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) و2009( 6فني
در  سازمان همكاري اقتصادي و توسعهمتوسطه در كشورهاي اروپايي و كشورهاي عضو  دورة

اند.  شركت داشته كارمحورهاي  % نيز در مدارس تركيبي و برنامه15اي و  هاي حرفه برنامه
 يها آموزشاز نيروي انساني بدو خدمت يا حين كار از  عالوه بر آن، درصد قابل توجهي

داري از  كنند. بنابراين اشتغال به تحصيل درصد معني اي استفاده مي غيررسمي فني و حرفه
 ها آموزشنشان از ارزش و اهميت اين  ها آموزشآموزان و يادگيرندگان جامعه در اين  دانش

 ةهاي رشد اجتماعي و توسع مؤلفه ترين مهماز اي يكي  فني و حرفه يها آموزشدارد. ثانياً، 
) رسالت اين 1999( اي حرفه و  فني آموزشجهاني  ةشوند. دومين كنگر پايدار قلمداد مي

                                                                                                                
1. child care subsidy services acronyms and definitions 
2. Labour and Employment Department 
3. Finch and Crunkilton 
4. Maclean and Lai  
5. Unesco   
6. European Centre for the Development of Vocational Training(CEDEFOP) 
7. Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD 
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سالم و   پايدار مبتني بر محيط زيست ةتحقق اهداف فرهنگي صلح، توسع«را  ها آموزش
هاي  نياز بخش همبستگي اجتماعي و شهروندي اجتماعي و تربيت نيروي انساني مورد

فجار دانش، آن مانند ان روي  پيش هاي چالشمختلف جامعه در عصر حاضر متناسب با 
كمك «نقشي چون  )2012يونسكو (كند،  عنوان مي »وري اطالعاتي و...اطالعات و انقالب فنا

به كاهش فقر، افزايش امنيت غذايي و ارتقاء انسجام اجتماعي، ارتقاء مهارت و توانايي و 
براي آن قائل » فردي افراد، بهبود ارتباط بين آموزش و دنياي كار هاي فني و بين ظرفيت

اي در  حرفه و  معتقد بر نقش تربيت فني )2007( 1انجمن استراليايي خدمات اجتماعي است،
رشد «يعني كمك به اي  حرفه و فني ) تربيت 2004( 2بزعم هنرياست،  رفاه شغلي افراد

كردن شغل، كمك به رقابتي شدن  قبيل كمك به افراد در پيدا ، از»اي براي آينده حرفه
با كيفيت باال و ايجاد  يها آموزشكردن  مشاغل و كمك به موفقيت جوامع از طريق مهيا

 ةتوان روزن اي را مي فني و حرفه يها آموزشهاي يادگيري براي نيروي كار. بنابراين  فرصت
 اميدي به آينده دانست.
آموزي نيروي كار، متأسفانه  اي در مهارت فني و حرفه يها آموزشيگاه با وجود اهميت و جا

 مهمترينكه از  به نحويقابل توجه است.  ها آموزشهاي اين  و كاستي نااميديهابيم، 
هاي  آموزان به رشته گرايش دانش  توان به عدم در سطح ملي مي ها آموزشاين  هاي چالش

براساس امكانات مالي،  ها آموزشكمي، گسترش  هاي اي و كاردانش، نارسايي فني و حرفه
 عدم  كار ملّي و محلّي، انساني و كالبدي موجود و نه براساس نيازهاي فعلي و آتي بازار

، كيفيت پايين ها آموزش، كيفيت پايين اين ها آموزشهماهنگي بين نيازهاي جامعه و اين  
عنوان مبناي  ظات ذهني شاگردان به، توجه به مطالب قالبي و محفوها آموزشهاي اين  ورودي

مجدد و  يها آموزشنتيجه نياز به  و در ها آموزشكاربردي بودن   قضاوت و ارزيابي، عدم
  تفاوت كيفي و قابل  مناسب و بازآموزي شاگردان متناسب با شرايط و محيط كاري، عدم

نظري از نظر  ةسطهاي متو اي و كاردانش و ديپلمه التحصيالن فني و حرفه مالحظه بين فارغ
نامناسب هاي فردي و شرايط استخدام،  هاي كاري، توانايي سطح تحصيالت، شرايط و ويژگي

رضايت و اشتغال درصد كمي از آنها،  ها آموزشآموختگان اين  بودن جايگاه اشتغال دانش
اندك  پاسخگوييتحصيلي شاغلين،  ةتناسب بين شغل و رشت  شغلي پايين شاغلين، عدم

 هاي مهارتكاربرد   ها به نيازهاي شغلي افراد، عدم آموخته شده در هنرستان يها مهارت
 ها در شغل و كافي نبودن آن براي انجام وظايف شغلي اشاره نمود آموخته شده در هنرستان

                                                                                                                
1. the Australian Council of Social Service 
2. Henry, John 
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، حسيني، صدري و 1386، حسيني، 1382، نويدي، 1385زاده،  ، شريعت1378(نفيسي، 
 ).1391مطور، 
المللي نيز  اي در سطح بين فني و حرفه يها آموزش هاي ميدياانو  ها ترين چالش عمده 

 عبارتند از: چندمنظوره و و كارگران سازگار تر كار ماهرتر، مستقل يروينرغم تأكيد بر  علي
 مهارت يمفهوم سنتاز اندازه بر   تأكيد بيش �
و  اي از نظر وسعت فني و حرفه يها آموزشارائه شده در  هاي مهارتمحدود بودن  �

 فقدان چارچوب كلي.
اي و همچنين سنجش بروندادهاي  فني و حرفه يها آموزشتوجهي به اجراي مؤثر  كم �

ها، مدارس و ساير  اي و شركت عملكردي آن از طريق مشاركت سيستم آموزش فني و حرفه
  ).2009، 2، االيس، ريف و يانگ2008، 1نفعان (گاالرت ذي

اي و  فني و حرفه يها آموزشهاي  سياست ةوسيل هبتسهيل انتقال از مدرسه به كار   عدم �
  ).2010، 3المللي كار كار (سازماني بين بازار
اي و  فني و حرفه يها آموزشنبودن مسير روشني براي تبديل شدن به يك مربي در  �

 همچنين فقدان مراحل معيني براي تربيت مربي
 يا بدون توجه به دنياي كار توجهي كمها با  هاي درسي توسط دولت تهيه و تدوين برنامه �
 ةاي در زمين ارتباط آنها رشد حرفه  يادگيري و عدم-بودن مواد فرايند ياددهي  قديمي �
آموزان در دنياي كار با آن مواجه خواهند شد  كه دانش چه  آننياز و ارتباط ناچيز آن با  مورد

  ).2004، 4آدامز  (جانسون و وان
اي  هاي درسي فني و حرفه يادگيري در كالس-دهيتمايل شديد به برگزاري فرايند ياد �

 سخنراني. صورت به
المللي سبب شده است تا  اي در سطح ملي و بين فني و حرفه يها آموزشاميدهاي  بيم و

هاي  رغم كشمكش ، مدافعان و مخالفان خاص خود را داشته باشند. ليكن عليها آموزشاين 
اي درباره بودن يا نبودن اين  ني و حرفهف يها آموزشگسترده بين مدافعان و مخالفان 

اي  فني و حرفه يها آموزش، به ويژه در نظام آموزش و پرورش رسمي كشورها، ها آموزش
گيري  هنوز هم نقشي اساسي و گسترده در تربيت نيروي انساني موردنياز جامعه و شكل

المللي كار  سازمان بين هاي انجام شده در نگري تر، آينده پايدار دارد. به عبارتي دقيق ةتوسع

                                                                                                                
1. Gallart 
2. Allais, Raffe and Young 
3. ILO 
4. Johanson and van Adams 
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 25نفري جهان،  درهاي آتي از نيروي كار سه ميليا داد كه در سال نشان مي 1999در سال 
نيز نشان داد كه  2010هاي انجام شده در سال  درصد بيكار خواهند بود. بررسي 30الي 

ال نسبت به س 2009وضعيت بهتر از اين نيست. به نحوي كه جمعيت بيكاران جهان در سال 
ميليون نفري داشته است. بنابراين روند اشتغال در سطح ملي و  34افزايشي  2007

دهد كه نرخ بيكاري نه تنها كاهش نيافته، بلكه روندي افزايشي به خود  المللي نشان مي بين
المللي نيازمند اقدامي اساسي است. يكي  گرفته است. كاهش نرخ بيكاري در سطح ملي و بين

اي است، به  فني و حرفه يها آموزشر مهم در اين زمينه بهبود و تقويت از اقدامات بسيا
سازند كه حدود  نشان مي خاطر) 2006( 1يوآي اس-يونيوك و يونسكو-نحوي كه يونسكو

 اند. متمركز شده به جهان كار يا و حرفه يفن هاي مهارتاستفاده از % مشاغل در جهان بر 80
آموزي راهكارهاي مختلفي  يا مهارت اي حرفهو فني  يها آموزشبراي بهبود و تقويت 

توان اتخاذ و به اجرا درآورد. يكي از راهكارهاي مطرح شده در اين زمينه در سالهاي اخير  مي
آموزي مبتني بر زمينه  شود، مهارت گرفته مي نظر عنوان يك نوآوري آموزشي نيز در كه به
واقع نشده است و نياز به معرفي و  توجه كه در سطح ملي هنوز چندان مورد راهكارياست. 

آموزي مبتني  بنايي زير درصدد مهارت توجه بيشتر دارد. بنابراين اين مقاله طي سه سؤال زير
 بر زمينه است:

 آموزي مبتني بر زمينه چيست؟ مهارت -1
 آموزي مبتني بر زمينه پرداخت؟ چرا بايد به مهارت -2
 بر زمينه پرداخت؟آموزي مبتني  توان به مهارت چگونه مي -4

 شناسي پژوهش روش
آموزي مبتني زمينه از روش  در اين مقاله براي تبيين چيستي، چرايي و چگونگي مهارت

ها و تجربيات  آماري آن شامل كليه مطالعات، پژوهش ةاي استفاده شده است. جامع كتابخانه
مطالعه،  8كه حدود  المللي بود ه در سطح ملي و بينآموزي مبتني بر زمين مرتبط با مهارت
پاتون انتخاب و از اطالعات آنها استفاده  هدفمندگيري  مرتبط به روش نمونه ةپژوهش و تجرب

هاي كالمي و  شد. اطالعات اين پژوهش ساختار كيفي داشتند، لذا براي تحليل آنها از روش
  تحليلي استفاده شد. استقراء 

                                                                                                                
1. UNESCO-UNEVOC & UNESCO-UIS 
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 ها يافته
 زير است: شرح بهالت آن هاي اين مقاله به فراخور سؤا يافته

 آموزي مبتني بر زمينه چيست؟ مهارت
، 1997، 1(تانگ و ديگران آموزي مبتني بر زمينه يك فن آموزشي نوآورانه است مهارت
معلم، بهداشت و   تربيت ةهاي اخير در زمين ) كه در دهه2002، 2اس، نافوخو و موتما كانگ

هاي درسي شيمي، جغرافيا،  آموزش برنامهسالمت، مشاوره، خدمات اجتماعي و همچنين 
 اي در حال اجرا است. فزاينده طور بهآموزش مذهبي و غيره 

آموزي مبتني بر زمينه، تعريف پذيرفته شده همگاني وجود  آموزش يا مهارت ةدربار
) و جانسن، پك و 1999(4). با اين همه، مريام و كافارال2005، 3ندارد (تيواري، ونگ و الي

عنوان  آموزي مبتني بر زمينه را به ) معتقدند كه اغلب محققان، مهارت1999(5ويلسون
كنند كه در آن يادگيري در بستر، فرهنگ و ابزارهاي محيط يادگيري  فرايندي تعريف مي

نشان  ) خاطر2013، 6(به نقل از موانگي شود. تيواري، ونگ و الي دنياي واقعي هدايت مي
دگان در گيرنبتني بر زمينه عبارت است از درگيركردن يادآموزي م سازند كه هدف مهارت مي

اساس  آموزي، بر يادگيري فعال، سازنده، تعمدي، معتبر و مشاركتي است. اين نوع از مهارت
ده قابل ادگيرنده به يدهن يادگراها شكل گرفته است كه معتقدند دانش از  نظرات سازنده

  ).2005، 7(چوي و جانسون معلم نخواهد داشت اي با رنده تجربه مشابهادگيانتقال نبوده و ي
ها از طريق  آموزي مبتني بر زمينه نوعي از آموزش است كه بر كسب مهارت مهارت

كنندگان در محيط كاري  محيط كاري و تحت شرايط كاري واقعي متمركز است. شركت
كنند كه از  هايي را دريافت مي بينند و سخنراني عملي آموزش مبتني بر كار يدي مي طور به

 گري مربيحياتي اين آموزش مشاوره و  ةيابد. جنب آموزي عملي يدي ادامه مي طريق مهارت
شود. در  آموزي مبتني بر زمينه شامل مي است و اين تمام آن چيزي است كه مهارت

كنندگان فرصت مناسبي براي دريافت آموزشي و  آموزي مبتني بر زمينه شركت مهارت

                                                                                                                
1. Tang et al., 
2. Kang'ethe, Nafukho and Mutema 
3. Tiwari, Wong and Lai  
4. Merriam and Caffarella 
5. Janassen, Peck, and Wilson 
6. Mwangi, Suleiman Kairu 
7. Choi & Johnson 
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شان را هاي مهارتجام دادن خواهند داشت. آنها تجربيات الزم را كسب، يادگيري از طريق ان
آموزي مبتني بر زمينه،  رتدهند. در مها توسعه و سرانجام قدرت توليد خود را افزايش مي

  آموزند. حرفه را از طريق بودن در محيط واقعي حرفه مي ندگانيادگير

 خت؟پرداه آموزي مبتني بر زمين چرا بايد به مهارت
 زير دارد: شرح بهآموزي مبتني بر زمينه داليل متعددي  پرداختن به مهارت

 محور آموزي زمينه مزاياي مهارت
آموزي مبتني بر زمينه از آثار و نتايج مثبت آن نشأت  اولين دليل براي پرداختن به مهارت

ينه از آثار و مزاياي هاي انجام گرفته در اين زم تجربيات، مطالعات و پژوهش ةگيرد. مطالع مي
آموزي زمينه محور و استفاده از  ) معتقد است كه مهارت2008( 1متعددي حكايت دارد. فانل

آموزي دارد و ارتباطي عميق بين  تسهيالت محلي، منافع ملي متعددي براي مهارت
آموزي محلي بسيار ارزان بوده و  كند. مهارت هاي محلي و سازمان ايجاد مي نمايندگي

هاي آموزشي منعطف شده و  شوند. برنامه ساالنه مي يها آموزشرندگان بيشتري جذب يادگي
معني است كه  اين به اينجائي كه به آن نياز بيشتري است، منتقل كرد.  توان به هر مي

هاي  شود. يافته نگهداري بسيار باال محصور نمي ةبرنامه در يك محيط فيزيكي با هزين
) 2007( 3) و كيگينس2005( 2)، چيني و اينگبريتسن2005هاي چوي و جانسون ( پژوهش

مسئله،   محور را از طريق حل يادگيري فراگير ةدهد كه يادگيري مبتني بر زمين نشان مي
دهد. همچنين سبب  شدن در يادگيري ارتقاء مي  يادگيري مستقل، بحث گروهي و سهيم

ال در كالس و تحريك حس گيري فراگيران، شركت فع تصميم هاي مهارتبهبود و ارتقاء 
اي كه با آن مواجه هستند،  هايي براي رفع مشكالت حرفه حل كنجكاوي آنها در جستجوي راه

) الگوهاي يادگيري مبتني بر 2002اس، نافوخو و موتما ( هاي كانگ اساس يافته شود. بر مي
اي  زمينه در قياس با الگوهاي يادگيري سنتي تأثير زيادي در آموزش بهداشت حرفه

اند. آنها معتقدند كه يادگيري مبتني بر زمينه يك تكنيك جديد آموزشي در آموزش  داشته
آموزي  سازند كه مهارت نشان مي خاطر )1997( شود. تانگ و ديگران عالي در كنيا تلقي مي

هولمن و نمايد.  هاي متعددي را براي معلمان بدو خدمت مهيا مي فرصت ةمبتني بر زمين

                                                                                                                
1. Funnell, Barry  
2. Cheany, J. and Ingebritsen T.S.  
3. Kiggins, J.   
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ترموديناميك  محور زمينهاي تأييد كردند كه آموزش  ) نيز در مطالعه2004( 1پيلينگ
 2شود. نخله، بانس و اسكوارتز آموزان به علم شيمي مي دانش  ةشيميايي سبب افزايش عالق

مشاهده  »(ChemCom) شيمي در جامعه«درسي  ة) در بررسي اثربخشي برنام1995(
شيمي،  ةآموزان نسبت به مطالع دانش ةنگيزكردند كه اجراي اين برنامه عالوه بر افزايش ا

هاي ديگري  ژوهشپ هاي آنان نسبت به اين علم را تحت تاثير قرار داده است. باورها و نگرش
) 2004( 6) و ماهافي2007( 5)، كينگ2007( 4و دموث )، ننتويگ2008( 3نيز مانند پيترمن

جام گرفته است. اغلب اين محور شيمي ان   هاي درسي زمينه براي بررسي اثربخشي برنامه
شيمي در افزايش سواد علمي  محور زمينهي درسي  ها بر اثربخشي باالي برنامه پژوهش

كارگيري  تر شيمي، به عميق ةافزايش انگيزه براي مطالع آموزان، ارتقاي رشد تحصيلي، دانش
نسبت هاي مثبت  هاي شخصي، و نيز كسب نگرش گيري ها در زندگي روزانه و تصميم آموخته

 ة، تغذياي خانه گلبه علم شيمي براي حل مسائل اجتماعي (از جمله آلودگي آب و هوا، اثرات 
 كيد دارند.أت )...  مين انرژي وأسالم، بهداشت عمومي، سالمت، بازيابي مواد مصرفي، ت

 آموزي كالس محور هاي موجود در مهارت كاستي 
هاي متعددي دارد.  در شرايط موجود كاستي اي حرفهفني و  يها آموزشآموزي يا  مهارت
 ها عبارتند از: اند. برخي از اين كاستي را زيرسؤال برده ها آموزشهايي كه اثربخشي اين  كاستي
هاي  و تهيه و تدوين برنامه ها آموزشريزي درسي متمركز در اين  حاكميت نظام برنامه �

، فني و باال به پايين و ابالغ آن اي به صورت با رويكردي خطي فني و حرفه يها آموزشدرسي 
هاي درسي و كهنه و  براي اجرا به تمامي كشور، طوالني بودن فرايند تهيه و تدوين برنامه

هاي درسي و  كنندگان برنامه تناسب بين تهيه  هاي تهيه شده، عدم شدن برنامه  قديمي
تناسب   كار، عدم اركار، مشخص نبودن رويكرد حاكم بر ارتباط آموزش و باز بازار ذينفعان

هاي جامعه ملي و  هاي درسي تهيه شده با نيازها، مسائل، منابع و امكانات و محدوديت برنامه
زاده،  كار (شريعت ها، نيازها و زندگي واقعي هنرجويان و ساختار اشتغال در بازار محلي، ويژگي

1392(.  

                                                                                                                
1. Holman, J. & Pilling, G.   
2.Nakhleh, M. B., Bunce, D. M., & Schwartz, A. T.   
3. Peterman, E. K.   
4. Nentwig, M. P. and, Demuth, R.  
5. King, D. 
6. Mahaffy, P.    
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اي  فني و حرفه ياه آموزشصنعتي هنرآموزان  ةمهارت و تجرب  ناكافي بودن دانش، �
تناسب امكانات و تجهيزات آموزشي با نيازهاي   )، قديمي بودن و عدم2011لين و الي،  (مك

هاي دستيابي به تجهيزات تخصصي بين واحدهاي مختلف در  بازار كار، يكسان نبودن فرصت
هاي مشابه و توزيع نامساوي وسايل و تجهيزات تخصصي به نسبت هنرجويان دختر و  رشته

، مبتني بر سخنراني و محور معلمهاي تدريس سنتي و  )، استفاده از روش1382،  (حنيفي رپس
 ).1392(حسيني،  دور از كارهاي عملي و يدي

توجهي به  مداري و كم محور، مبتني بر حافظه هاي كمي، دانش تأكيد بر ارزشيابي �
  ).2004، 1زآدام  (جانسون و وان ها در زندگي آموزي و كاربرد عملي مهارت مهارت

كند تا  ايجاب مي اي حرفهفني و  يها آموزشآموزي يا  هاي متعدد در مهارت وجود كاستي
هاي علمي به روز  براي كاهش يا رفع آنها تصميماتي اساسي و مبتني بر مطالعات و يافته

 تواند يكي از اين تصميمات باشد. آموزي مبتني بر زمينه مي اتخاذ و به اجرا درآيد. مهارت

 محوري آموزي و زمينه تناسب ساخت مفهومي مهارت
ساخت مفهومي منحصر به فردي دارد. در اين  اي حرفهفني و  يها آموزشآموزي يا  مهارت
گيران (متخصصان دانشگاهي،  تصميم ةريزي درسي بايد اتكاء بر تركيب بهين برنامه ها آموزش

كاران محلي و هنرآموزان و نمايندگاني اندر خبرگان آشنا به محيط و شرايط، ذينفعان، دست
 پاسخگويهاي درسي تدوين شده منعطف بوده و  از يادگيرندگان و والدين) انجام شود. برنامه
ي و بازاركار، لالمل محلي، ملي و بين ةهاي جامع نيازها، منابع، امكانات، موانع و پيشرفت

ان/هنرجويان و دانش روز و آموز ها و نيازهاي دانش ها، استعدادها، محدوديت توانايي
ريزي درسي توجه شود.  وري باشند. بر فرايند مشاركتي در برنامهاهاي دانش و فن پيشرفت

 ةاي هم در شناسايي نيازهاي بازاركار، جامع هاي حرفه هنرآموز بايد فردي داراي صالحيت
يزي درسي، ر آموزان، هم در امر برنامه محلي و ملي، نيازها، عاليق و استعدادهاي دانش

و هم در  محور صالحيتو  محور تواناييهاي ارزشيابي  هاي نوين و فعال تدريس، روش روش
كار و هر  كار باشد. از فضاي كارگاهي، فضاي موجود در بازار آموختگان به بازار معرفي دانش

آنها را تسهيل  كارگيري هبآموخته شده و  هاي مهارتها، تثبيت  فضايي كه يادگيري مهارت
فضاي آموزشي استفاده شود. آموزش محدود به كالس درس نبوده و در  عنوان بهنمايد،  يم

كار به اجرا درآيد و فرايند آموزش به  فضاي كارگاهي، فضاي كسب و كار واقعي و بازار

                                                                                                                
1.Johanson and van Adams 
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محور متكي باشد. در ارزشيابي از پيشرفت يادگيري فراگيران هم بر ررويكردهاي فعال و فراگي
هاي عملي هنرجويان تأكيد  ها و فعاليت ، تكويني و تراكمي و هم آزمونارزشيابي تشخيصي

شود، ارزشيابي هم كمي و هم كيفي باشد، از نتايج ارزشيابي براي شناسايي نقاط قوت و 
ضعف يادگيري هنرجويان و بهبود و ارتقاء يادگيري آنها استفاده شود و ارزشيابي هنرجويان 

سب و كار و با مشاركت ذينفعان و كارفرمايان در فرايند در محيط كارگاهي، محيط واقعي ك
 ).1392اي هنرجويان انجام شود (حسيني،  ارزشيابي صالحيت حرفه

تناسب چنداني  اي حرفهفني و  يها آموزشآموزي يا  چنين ساخت مفهومي براي مهارت
با  اي و با رويكردهاي آموزشي متمركز نداشته و نيازمند رويكردهاي غيرخطي، منطقه

  مشاركت ذينفعان است.

 آموزي مبتني بر زمينه پرداخت؟ توان به مهارت چگونه مي 
يك فن آموزشي  ةآموزي مبتني بر زمين هاي قبلي ذكر شد، مهارت كه در بخش طور همان

). فني آموزشي كه 2002اس، نافوخو و موتما،  , كانگ1997(تانگ و ديگران،  نوآورانه است
كند و دانش روندي اندكي درباره آن وجود دارد. بنابراين  خود را طي مينضج  ةمراحل اولي

هاي مناسب در اين زمينه،  پردازي است. يكي از ايده پرداختن به چگونگي آن نيازمند ايده
تر، نوآورانه بودن  هاي درسي است. به عبارتي دقيق گيري از دانش روندي تغيير برنامه بهره

سه يعني ورود يك تغيير به محيط آموزشي رسمي يا غيررسمي. آموزي مبتني بر مدر مهارت
، الف) طي سه گام اساسي آغاز، كاربست و 1387( ورود تغيير به محيط آموزشي بزعم فولن

  گيرد. ارزيابي صورت مي
 انتشار، هاي درسي آغاز اين تغيير طي مراحل تدوين، پخش و اولين گام براي تغيير برنامه

تدوين عبارت است از فرايند اتخاذ تصميمات مرتبط با ساخت يا  پذيرش است. و طراحي
-ياددهي هاي آموزشي از قبيل اهداف برنامه، محتواي آموزشي، فعاليت ةبازنگري برنام

، الف). فرايندي كه به نظم و ترتيب و تعيين 1387(فولن،  يادگيري، فرايند ارزيابي و غيره
يا با ) و 1378فراهاني،  فرمهيني پردازد ( مي درسي ةتوالي و تقدم و تأخر عناصر برنام

گيرد كه در آن تغييرات مدنظر توليدكنندگان و متخصصان بدون  رويكردي وفادارانه انجام مي
شود و يا براساس رويكرد  كنندگان اعمال مي هاي مصرف درنظر گرفتن شرايط و ويژگي

 مورد در ها تصميم از ه بسياريپژوهش ك بر مبتني انطباق تحولي يا انطباق متقابل، انطباق
(فولن،  كنند اتخاذ ميمحيط  از خارج اشخاص و كنندگان از استفاده تركيبي را تغيير ماهيت
 ، الف).1387
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با هدف كاربرد بالقوه. كه  ها آموزشاطالعات  ةانتشار عبارت است از فرايند اشاع پخش و
 پردازد و داراي دو سطح رساني و آگاه كردن ذينفعان از تغييرات انجام شده مي اطالع ةبر نحو
 مانند چگونگي عام سطح و  درسي موضوع يك مورد در تغييرها براي ريزي برنامه مانند خاص
 تغيير است آغاز ةدربار گيري تصميم و بررسي هدف با نظام يك اندازي راه براي ريزي برنامه

 (همان).
 بر فرايندي ناظر پذيرش كند. مي تر نزديك كاربست به گام يك را تغيير ندفراي پذيرش،

 هاي برنامه خاص در گيري جهت يا درسي ةبرنام يك با همراهي به تصميم آن مبناي كه است
 . (همان) است درسي

سه بخش اساسي  ةدربرگيرندپردازد و  واقع مي عالم در كاربست به استفاده از يك تغيير
  ، ب).1387(فولن،  عوامل مؤثر بر اجرا است هاي اجرا و ج) مؤلفه اجرا، ب) رويكرد الف)

رويكرد  را آنها از يكي كه دارد، وجود درسي ةبرنام اجراي بارة در متمايز رويكرد دو
دهد.  تشكيل مي» متقابل انطباق«يا  انطباقي رويكرد را ديگري و» 1وفادارانه«اي يا  برنامه
 سازنده نظر مورد كاربرد نوع براساس تغييرات اجراي وفادارانه يا اي هبرنام رويكرد اصلي هدف

 هايي برنامه مستلزم تغيير كه است اين بر فرض ، است. در اين رويكرد تغيير دهندة پيشنهاد يا
 به از گروهي هر در را آنها توان مي كه اند گرفته نظر آن در طراحان يا حاطر كه است ويژه

 ولي پوشي است، چشم قابل كوچك هاي تفاوت چند هر ارزشيابي كرد. و اجرا كارگيرندگان
 ديگر، طرف داشته باشد. از نوايي هم تغيير حاناطر هاي خواسته با كه اجرا است آن بر تأكيد

 از نبايد) يا (و تواند نمي دقيق طور به اجرا طبيعت كه است استوار فرض اين بر انطباقي رويكرد
 با نحو بهترين به نسبت مشاركت افراد مختلف در آن، به بايد بلكه شود، مشخص قبل

 و جزئي اندك انطباق متفاوت شامل باشد. اين رويكرد درجاتي تناسب داشته آنها موقعيت
 آنچه بر نوآورانه يا بيروني ةانديش يك آن در (كه متقابل قبلي)، انطباق با رويكرد شبيه (كامالً

 به و كنندگان خود استفاده اينكه ضمن گذارد؛ يم اثر دهند مي انجام كارگيرندگان به
 (كه تحولي تغييرات و دهند) مي خود انجام موقعيت به توجه با را تغييراتي نيز كارگيرندگان

بر  را در بندند) مي كار به خود عالقة به توجه را با ها روش انواع همة كارگيرندگان به آن در
 گيرد. مي

 پردازي هايي شامل مفهوم شود. مؤلفه مي اطالق عمل در تغيير معناي هاي اجرا به مؤلفه
 ، فرد يك باورهاي راهبردهاي تدريس، تغيير آموزشي، مواد محتوا، عيني، هاي هدف كلّي،

                                                                                                                
1.fidelity    
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 و تدريس جديد راهبردهاي كاربردن به ، جديد فناوري و درسي ةبرنام مواد از استفاده
 ةبرگيرند درتواند  جرا بوده و ميكه تابع رويكرد ا ... و يادگيري  هاي دشواري تشخيص
 عمل در آنچه سنجش و شناسايي يا ريز برنامه نظر مورد هاي مؤلفه گيري اندازه و شناسايي

 باشد. يافته تغيير
 انطباق، قابليت و نسبي، نياز (امتيازهاي تغيير هاي عوامل مؤثر بر اجرا نيز شامل ويژگي

 منطقة (رهبري محلي آموزشي)، شرايط مواد قابليت اجرايي و كيفيت پيچيدگي، وضوح،
 فردي مدرسه، تأكيدهاي فضاي ، مديران نقش ، اجتماعي حمايت و مدرسه شوراي آموزشي،

 نكردن رويدادهاي بيني پيش و آموزشي، مواد مورد در مندي فايده احساس و جمعي و
 آموزش يا خدمت ضمن هاي مورد فعاليت در گيري (تصميم محلي انتقادآميز) و راهبردهاي

 اطالعاتي) است. هاي نظام رساني اطالع ديگري و كاركنان،
 و نظام در آن امثال و ها اصالح دن تغييرات،ش گير ينهايت نيز، ارزيابي به بررسي جا در
هاي آغاز و  ارزشيابي از گام ةپردازد. فرايندي كه هم شامل نحو آن مي از ناشي عواقب

يشرفت يادگيري فراگيران و هم ارزشيابي آثار و نتايج ارزشيابي از پ ةدربرگيرندكاربست، هم 
  ، الف).1387درسي است (فولن،  ةاجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره تغيير برنام

 آموزي مبتني بر زمينه به شرح زير است: متناسب با مباني نظري فوق، چگونگي مهارت

 آموزي اتخاذ رويكرد انطباق متقابل در مهارت
درسي ذكر شد، تغيير  ةكه در رويكردهاي تدوين، كاربست و ارزيابي تغيير برنام طور همان
تواند وفادارانه يا انطباقي باشد. در رويكرد وفادارانه تدوين، كاربست يا  درسي مي ةبرنام

شود و مناطق و  هاي درسي توسط مركز و به صورت متمركز و خطي انجام مي ارزيابي برنامه
آموزي مبتني بر زمينه تناسبي  آن ندارند. اين رويكرد با مفهوم مهارتذينفعان مشاركتي در 

هاي  ندارد. اما در رويكرد انطباقي ذينفعان آموزش مسئول تدوين، كاربست يا ارزيابي برنامه
همخواني و تناسب ساختاري  ةآموزي مبتني بر زمين درسي هستند. رويكردي كه با مهارت

 و جزئي، انطباق تواند به يكي از سه شكل انطباق اندك يدارد. البته سطح مشاركت آنها م
تحولي انجام شود. حالت اول به تعبيري همان رويكرد وفادارانه بوده و  تغييرات و متقابل

شود. حالت سوم نيز نيازمند آمادگي كامل ذينفعان و سهامداران  چندان انطباق محسوب نمي
شرايط موجود كشور وجود ندارد. اما انطباق آموزي است كه در  آموزش و زمينه براي مهارت

متقابل به معني مشاركت متخصصان مركزي و بيروني و ذينفعان و به كارگيرندگان در 
گردد. براساس اين رويكرد،  ترين رويكرد محسوب مي ترين و كاربردي آموزي، مناسب مهارت
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به شرح زير انجام  آموزي مبتني بر زمينه درسي مهارت ةتغيير برنام هاي گاميك از هر
 شود. مي

 آموزي مبتني بر زمينه آغاز مهارت
آموزي توسط متخصصان و طراحان مركزي و اتخاذ  هاي كالن مهارت اتخاذ سياست �

ها توسط ذينفعان و به  سازي اين سياست راهكارها و تصميمات مربوط به عملياتي
 كارگيرندگان.

آموزي شامل تدوين اهداف غائي و  مهارت ةعناصر برنام ةگيري مشاركتي دربار تصميم �
 يابي ارزشو  يادگيري-دهيهاي درسي، رويكردهاي ياد هاي محتواي برنامه كلي، سرفصل

پيشرفت يادگيري فراگيران توسط متخصصان و طراحان مركزي و تهيه و تدوين اهداف جزئي 
بي و همچنين يادگيري و ارزشيا-هاي ياددهي هاي درسي، روش و عملياتي، محتواي برنامه
 توسط ذينفعان و به كارگيرندگان. فضا، تجهيزات، هنرآموزان 

 ةآموزي مبتني بر توليد مشاركتي و منفعت سهمي. مهارت آموزشي كه نتيج مهارت �
يك از آنها سهم خود را از  توليد محصول با مشاركت هنرجو، هنرآموز و كارفرما بوده و هر

 .منافع مادي حاصل از فروش محصول دارند
توليد، بازاريابي، عرضه و فروش. به نحوي  هاي مهارتبعدي شامل  آموزي چند مهارت �

  كه يك محصول بالفاصله پس از توليد به فروش برسد.
توسط متخصصان و  هآموزي مبتني بر زمين مهارت ةرساني دربار ريزي و اطالع برنامه �

خاص توسط ذينفعان و به  يك مهارت ةرساني دربار ريزي و اطالع طراحان مركزي و برنامه
 كارگيرندگان.

آموزي مبتني بر زمينه در سطح ملي با متخصصان و  ترغيب پذيرش رويكرد مهارت �
  طراحان مركزي و در سطح محلي و مناطق با ذينفعان و به كارگيرندگان.

 آموزي مبتني بر زمينه كاربست مهارت
 هاي هدف كلّي، پردازي بيل مفهومهاي اجرا از ق مؤلفه ةگيري مشاركتي دربار تصميم �
 مواد از استفاده ، فرد يك باورهاي راهبردهاي تدريس، تغيير آموزشي، مواد محتوا، عيني،

 دشواريهاي تشخيص و تدريس جديد راهبردهاي كاربردن به ، جديد فناوري و درسي ةبرنام
  ... . و  يادگيري
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آموزي مبتني بر  ي مهارتيادگير-اتخاذ رويكرد شاگردمحوري در فرايند ياددهي �
 زمينه.
آموزي. روشي كه در آن هنرجو قبل از ورود به  استفاده از روش كاربيني در مهارت �

  آموزي در محيط واقعي كار حاضر شده و نسبت به يادگيري مهارت تصميم مي گيرد. مهارت
 كارگيري آموزش مبتني بر شناسايي و حل مسائل واقعي مربوط به مهارت در كنار هب �

  يادگيري آن مهارت.
سنجي مهارت آموزشي مبتني بر زمينه و شناسايي عوامل سهيم و مؤثر بر آن و  امكان �

 سنجي. گيري آن براساس نتايج اين امكان تدارك بسترهاي شكل

 ارزيابي مهارت آموزي مبتني بر زمينه
اركتي ارزيابي نهايي آغاز و كاربست مهارت آموزي مبتني بر زمينه به صورت مش �

 توسط متخصصان و طراحان مركزي و همچنين ذينفعان و به كارگيرندگان.
تكويني(هم فرايند -انجام ارزشيابي پيشرفت يادگيري هنرجويان به صورت تراكمي �

توانشي و همچنين براساس كيفيت محصول -يادگيري يك مهارت و هم برونداد آن)، دانشي
 توليد شده.

 وتاه، ميان و بلندمدت مهارت آموزي مبتني بر زمينه.مطالعه و تبيين آثار و نتايج ك �

 گيري بندي و نتيجه جمع
بشري به نيروي انساني آموزش ديده و ماهر سبب اهميت مضاعف  ةنياز روزافزون جامع

آموزي  رغم چنين رخدادي، مهارت اي شده است. علي ي فني و حرفهها آموزشآموزي و  مهارت
تواند نيازهاي  كه بايد نمي آنطورتعددي مواجه است و هاي م در شرايط موجود با كاستي

رفت از چنين  ها و راهكارهايي جديد براي برون ايده ةجامعه بشري را پاسخ گويد و نياز به ارائ
المللي  آموزي كه در سطح بين مهارت ةهاي نوآورانه و جديد دربار وضعيتي دارد. يكي از ايده

سالمت، مشاوره، خدمات اجتماعي و همچنين آموزش  معلم، بهداشت و هاي تربيت در زمينه
آموزي  هاي درسي شيمي، جغرافيا، آموزش مذهبي ارائه و بكار برده شده است، مهارت برنامه

بسته شود و آثار و نتايج  كار هبتواند  مبتني بر زمينه است. نوآوري كه در سطح ملي نيز مي
راين اين مقاله درصدد معرفي اين نوآوري آموزي كشور داشته باشد. بناب مفيدي براي مهارت

آموزي مبتني بر  بخش اول، مهارت با سه سؤال زيربنايي چيستي، چرايي و چگونگي بود. در
ها از طريق محيط كاري و تحت شرايط  آموزشي مبتني بر كسب مهارت«عبارت از  ةزمين

تعريف » اي واقعيكاري واقعي و يادگيري در بستر، فرهنگ و ابزارهاي محيط يادگيري دني
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آموزي  هاي موجود در مهارت محور، كاستي آموزي زمينه گانه مزاياي مهارت شد. داليل سه
حوري نيز براي ضرورت م آموزي و زمينه كالس محور و تناسب ساخت مفهومي مهارت

 آموزي، پرداختن به آن ارائه شد و راهكارهايي شامل اتخاذ رويكرد انطباق متقابل در مهارت
آموزي توسط متخصصان و طراحان مركزي و اتخاذ راهكارها  هاي كالن مهارت سياست اتخاذ

كارگيرندگان،  ها توسط ذينفعان و به سازي اين سياست و تصميمات مربوط به عملياتي
آموزي مبتني بر توليد  آموزي، مهارت مهارت ةعناصر برنام ةگيري مشاركتي دربار تصميم

 ةرساني دربار ريزي و اطالع آموزي چندبعدي، برنامه مشاركتي و منفعت سهمي، مهارت
ريزي و  آموزي مبتني بر زمينه توسط متخصصان و طراحان مركزي و برنامه مهارت
يك مهارت خاص توسط ذينفعان و به كارگيرندگان، ترغيب پذيرش  ةرساني دربار اطالع

ان مركزي و در آموزي مبتني بر زمينه در سطح ملي با متخصصان و طراح رويكرد مهارت
هاي  مؤلفه ةگيري مشاركتي دربار سطح محلي و مناطق با ذينفعان و به كارگيرندگان، تصميم

يادگيري، استفاده از روش كاربيني در -اجرا، اتخاذ رويكرد شاگردمحوري در فرايند ياددهي
 كارگيري آموزش مبتني بر شناسايي و حل مسائل واقعي مربوط به مهارت هآموزي، ب مهارت

سنجي مهارت آموزشي مبتني بر زمينه و شناسايي عوامل  در كنار يادگيري آن مهارت، امكان
سنجي،  گيري آن براساس نتايج اين امكان سهيم و مؤثر بر آن و تدارك بسترهاي شكل

آموزي مبتني بر زمينه به صورت مشاركتي توسط  ارزيابي نهايي آغاز و كاربست مهارت
و همچنين ذينفعان و به كارگيرندگان، انجام ارزشيابي پيشرفت متخصصان و طراحان مركزي 

(هم فرايند يادگيري يك مهارت و هم برونداد  تكويني-يادگيري هنرجويان به صورت تراكمي
توانشي و همچنين براساس كيفيت محصول توليد شده و مطالعه و تبيين آثار و -آن)، دانشي

نظر  مبتني بر زمينه براي چگونگي كاربرد آن در آموزي نتايج كوتاه، ميان و بلندمدت مهارت
  گرفته شد.

 منابع
 اي. فني و حرفه يها آموزشمحور  ريزي درسي منطقه ماهيت برنامه). 1392. (م س ،حسيني

 24-20، صص93، بهار 3 ةاي، شمار رشد فني و حرفه
فني و  يها آموزشي دروني و بيرون (كارآيي) بررسي عملكرد). 1386. (م حسيني، س

فارس: شوراي تحقيقات  سال گذشته در استان فارس. 5طي  اي و كاردانش حرفه
 سازمان آموزش و پرورش.
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آموختگان مهارتي  جايگاه اشتغال دانش). 1391. (و مطور، م صدري، ع ؛م ، س حسيني
پژوهشي -علمي ةنام فصل اي و كاردانش در شهر شيراز، و حرفه فني  يها آموزش

  1391، تابستان 6، سال 17 ةهاي آموزشي ايران، شمار پژوهش در نظام
استان كردستان از  اي حرفهمندي واحدهاي فني و  بررسي ميزان بهره). 1382(  .ع حنيفي،

كردستان: شوراي تحقيقات سازمان  .تجهيزات تخصصي در مقايسه با خط تعادل
  آموزش و پرورش.

در  اي حرفه  و  فني يها آموزش ).1999(  .، سئولاي حرفه و  فني آموزشجهاني  ةدومين كنگر
 تعلم و تربيت. ةتهران: پژوهشكد عبدالحسين). ، نفيسي ة(ترجم يكم  و  قرن بيست

 اي كاردانش با نيازهاي بازار طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته). 1385. (زاده، م شريعت
 ن: شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش.تهراكار در شهر تهران. 

رشد  كار. كاردانش در اتباط با نيازهاي بازار ةبرنام هاي چالش). 1392( .زاده، م شريعت
  ).15-10، ( 31، اي حرفهآموزش فني و 

  تهران: اسرار دانش. فرهنگ توصيفي علوم تربيتي.). 1378. (، م فراهاني فرمهيني
نصراصفهاني). در: مهرمحمدي،  احمدرضا ة(ترجم ،درسي ةبرنام تغيير). 1387(  .فولن، م
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 شاگردي در سراشيبي  -نظام استاد
 1نيا طاهري عليرضا

 2دكتر اسداله نقدي
 چكيده

باشد بلكه  اشتغال غيررسمي بخشي از اقتصاد يك كشور است كه نه تنها قابل حذف نمي
-(نظام استاد كشد. آموزش غيررسمي اقتصاد را به دوش مي ةحجم عظيمي از چرخ

يات بخش قابل توجهي از اقتصاد غيررسمي؛ در عنوان مهمترين ابزار تداوم ح شاگردي) به
 گيري مشاغل مرتبط با ماشين شهر همدان بستر شكل ة چپرخانةحال فروپاشي است. محل

ها، آهنگران، صافكاران و...) است كه در شكل اشتغال غيررسمي تا به امروز  (مكانيكي
 وده است. اين تحقيقموجب حفظ حيات اجتماعي و اقتصادي بيش از هزاران نفر و خانوار ب

اين بستر جغرافيايي،  (گرندد تئوري) به مطالعة اي زمينه با رويكرد كيفي و با روش نظرية
مصاحبه نيمه ساختار يافته بوده و  30است كه شامل بيش از  اجتماعي و اقتصادي پرداخته
ه نموده آموزشي است ارائ اي خود را كه مرتبط با اين شيوةه در اين مقاله بخشي از يافته

افراد بيش از آنكه به تعامل با اين  -1 دهد كه نشان مي 3هاي تحقيق است. بخشي از يافته
ديگر آنكه نظام حقوقي -2اجتماعي بپردازند در حال فرار از آن هستند. -سيستم اقتصادي

  (قراردادها، بيمه، حقوق و...) در بستر عدم آگاهي ورودكنندگان و وجود قوانين پيچيده آن
كاهش -3يش روي آن است. پ  هاي ير منعطف قانون كار و بيمه و... يكي از چالشو غ

(مانند  منزلت اجتماعي اينگونه مشاغل به داليل مختلف در مقابل با ساير مشاغل بازاري
عدم حمايت و يا حمايت غير بسترمند دولت مردان در مقابل  -4فروشندگي و...) 

دهد كه اين بخش از  عرصه و... . تحقيق نشان مياين  قدرتمندانهاي گسترده از  حمايت
تواند بازتاب شرايط حاكم بر بسترهاي مشابه خود در  اقتصاد همدان كه بدون شك مي

گيران براي آن  سازان و تصميم سراسر كشور باشد در بستر بيماري قرار دارد و اگر تصميم
  گ زودرس آن باشيم.اي، نيانديشند بايد منتظر مر اي مبتني بر شرايط زمينه چاره

 
 شناسي.اي، آسيب زمينه شاگردي، چپرخانه، نظرية-استاد: كليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: ataherinia57@gmail.com  . دانشجوي ارشد پژوهش اجتماعي،                                                 1
 .. دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان 2
ديگر ارائه شده است كه جهت امانت داري در  . فرايند ورود و سلسله مراتب شغلي افراد مورد مطالعه در يك همايش 3

 است. هاي اين مقاله گنجانده نشده بخش يافته
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 مقدمه و بيان مسأله 
ايراني است  ةاقتصاد جامع شكلةناپذير و انكار ناشدني  جزء جدايي 1بخش غيررسمي اقتصاد

بخش عظيمي  شود. هاي مختلف و سطوح متفاوت ديده مي كه نمود آن در تمام دنيا در شكل
يابد؛  اي و شغلي ظهور و بروز مي هاي حرفه از اين اقتصاد غيررسمي به صورت خرده فرهنگ

نمايند كه از  ها براي خود فضاهاي جغرافيايي و شهري خاصي را تعريف مي اين خرده فرهنگ
سوي مردم مورد پذيرش و حمايت قرار گرفته و بخش قابل توجهي از مردم سعي دارند در 

هاي خرده  يابي به مؤلفه ذ كرده و مطامع خويش را در آن بيابند. شناخت و دستآن نفو
ميان اين سيستم با فرا سيستم  در اين بخش از سويي و كشف رابطةهاي موجود  فرهنگ

  باشد. براي اقتصاد يك كشور امري الزم مي
جستجو  توان در مشاغل مرتبط با ماشين بخشي از تبلور اقتصاد غيررسمي ايران را مي

ها، تعويض  ها، آهنگران اتومبيل، آپاراتي ها، صافكارها، نقاش كرد. مشاغلي مانند مكانيكي
اند و در  داده دي از افراد جامعه را در خود جايها و.... حجم زيا ها، لوازم يدكي فروش روغني

توان  را مينمايند و نمود واضحي از آن  بازار فعاليت مي ةراست صورت بهاكثر مواقع اين مشاغل 
توان بدون واحدهاي مرتبط با ماشين  در داخل شهر ايران ديد. شهر ايراني امروز را هرگز نمي

 ارند كه حيات شهري را  به بهانةتصور و در نتيجه تعريف نمود هر چند مسئولين تالش د
زيرا  اند دهي از وجود آنان پاك نمايند اما تا به امروز در برابر اين امر مقاوت كرده سامان

  ها وجود دارد. انسان ةنيازهاي روزان  فرايندي دو طرفه ميان حيات شهري، فضاي شهري و
اين تحقيق در  اجتماعي مورد مطالعة -د اقتصاديزمينه و كالب عنوان به  چاپارخانه محلة

سال گذشته در شكلي  50محل چاپارها از حدود  عنوان بهشهر همدان قرار دارد. چاپارخانه 
قديم تبديل به گاراژ و باربري  سراهاي كارواناي كه  است به گونه د را بازنمايي نمودهجديد خو

مدتي بخشي از تاريخ چاپارخانه را با خود به يدك كشيدند. اين شكل جديد پس از مدتي 
به محل مناسبي براي تعميركاران ماشين تبديل شد؛ تا شكل سومي از حيات   كوتاه چندان نه

متفاوت جغرافيايي و  چندان نهر نمايد. امروز چاپارخانه با خود دو مفهوم در اين مكان ظهو
 ها چپرخانه به كلية فرهنگي را با خود به همراه دارد اول آنكه در مفهوم فرهنگي همداني

شود كه با ماشين سر و كار دارند و اين امر به مكان جغرافيايي خاصي  مشاغلي اطالق مي
تواند  ها در همدان مشغول به كار باشد مي در يكي از اين حرفه تعلق ندارد و هر فردي كه

                                                                                                                
 گيرند. مراد از بخش غيررسمي مشاغل قانوني است كه بخشي از قوانين را ناديده مي. ١
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اي بنامد حتي اگر صدها متر با ميدان شهداء فاصله داشته باشد. دوم اينكه  خود را چپرخانه
شهريور  17(چپرخانه) و خيابان  شهداء جغرافيايي و محله بودن به فلكة چاپارخانه در مفهوم

گردد. ميدان تحقيق  انبار نفت و ابتداي خيابان قلياني محدود ميو خيابان كارگر تا سه راه 
آماري مورد مطالعه نيز از  يي چاپارخانه منطبق است و جامعةهوم جغرافيافاين موضوع بر م

 است.  همين فضاي شهري انتخاب گرديده
تا  ساالنميانان و فضاي شهري چاپارخانه پذيراي حجم قابل توجهي از نوجوانان و جوان

اي  شوند تا با كار در گاراژها عده هر روز اين افراد وارد محيطي مي باشد و  ساله مي80يرمرد پ
ايشان قرار دهند اند در اختيار شاگرده ها مهارتي بياموزند و گروهي ديگر آنچه را آموخته از آن

ني كنند كه س خويش ارتزاقي بنمايند. مردان بسياري در چاپارخانه كار مي و براي خانوادة
هاست كه با آهن، مواد شيميايي، مواد روغني، سر و صدا و....  سال دارند و سال 60باالي 

اند مجبورند حداقل معيشت خانواده را  كنند و با زماني كه از پا نيافتاده دست و پنجه نرم مي
شوندكه به جاي آنكه بر سر ميزهاي مدرسه  تأمين كنند. در سويي ديگر نوجواناني ديده مي

ته و مانند فرزندان ما بياموزند و لذب ببرند بايد آستين همت باال زنده و چشم از دنياي نشس
جواني بشويند تا كمكي براي خانواده باشند و باري از دوش خانواده بردارند. اينجا خبر از 

 هاي بدني و روحي هويدا هستند. بيمه نيست در حالي كه آسيب
توان براي دردهاي  اين پديده دست يافت هرگز نمياگر نتوان به شناختي بر آمده از دل 

خود  شناخت اين فضاي شهري پايان نامةاي پيدا نمود. محقق با رويكرد  موجود در آن چاره
هاي  است و متناسب با وقت و محورهاي موجود در همايش بخشي از يافته را تدوين نموده

 ده خواهد بود؛ ارائه نمودهخود را كه بدون شك در پازل ساير عناصر شناختي كامل كنن
گيري اين فرايند  كشد و اگر به علل شكل است. اين فضاي شهري امروز به سختي نفس مي

پي برده نشود دير يا زود بايد شاهد مرگ چاپارخانه باشيم كه با اين اتفاق بخش قابل توجهي 
هاي  الشد و حجم عظيمي از تجربيات س از هويت شهر همدان به فراموشي سپرده خواهد

زايي را كه عالوه بر  گردد و جامعه بخشي از بستر اشتغال طوالني در دل خاك مدفون مي
بخشي از جامعه كه اقتصاد رسمي توان جذب آنها را ندارد، را از  كارگيري هبتوليد درآمد، و 

كه در اين خرده  خود اتكايي و خود بسندگيشاگردي، -دست خواهد داد. حيات نظام استاد
 شود نيز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. موخته ميفرهنگ آ

شناسي اجتماعي اين فضاي شهري پرداخته و در ارتباط با محيط  اين تحقيق به آسيب 
اجتماعي تأثير  - ل اين بخش اقتصادي آيد ممكن است در زوا برخي از عواملي را كه به نظر مي



  شاگردي در سراشيبي  -نظام استاد                               
 

 

324 

 ربهنجا نابه تأخير انداختن اين مرگ  گذار باشند را بيان كرده و اميد دارد بتواند گامي در
 برداشته باشد.

 هدف كلي
  شناسي اجتماعي داليل رو به زوال بودن چاپارخانه آسيب

 اهداف جزئي
 بررسي نظام حقوقي رايج در چاپارخانه �
 جايگاه منزلت اجتماعي در پازل اجتماعي چاپارخانه �
 علل فرار برخي واردشدگان چاپارخانه از آن ةمطالع �

 تحقيق سؤاالت
 نمايد؟ نظام حقوق چاپارخانه از چه مكانيسمي تبعيت مي -1
 در حال حاضر منزلت اجتماعي در حيات چاپارخانه چه نقشي دارد؟ -2
 تواند باشد؟ ها از اين محيط چه مي اي داليل فرار چاپارخانه -3

 شناسي روش
ت و باشد. ماهي هاي كه دارد مبتني بر روش تحقيق كيفي مي اين پژوهش به لحاظ ويژگي

اي با ساختار  هاي موضوع به لحاظ آنكه در يك موقعيت جغرافيايي خاص و محله ويژگي
محور است. پس محقق  شود؛ زمينه اجتماعي متفاوت از ساير مناطق شهر همدان تعريف مي

 بايست در ميدان تحقيق حضور يافته تا به كشف روابط اجتماعي كنشگران دست به ناچار مي
 بيابد.

 فلسفي ك ديدگاهي بر كه است روشي توصيفي يا و يتفهم يا نگر ژرف يا كيفي روش
 آمدن وجود و به تجربه، درك، تفسير چگونگي به آن توجه و است مبتني " تفسيرگرايانه " 

 و تحليل هاي از روش گونه آن بر" كيفي پژوهش، ضمن در .است معطوف اجتماعي جهان
 مورد هاي پديده و بافت جزئيات، پيچيدگي، عميق درك به در آنها كه است استوار تبيين

 .) 270: 1380،شريفي( "شود مي كيدأت مطالعه
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 )1391،146منبع:(كرسول، 

 
رد بلكه ها از يك فرايند خطي پيروي نخواهد ك در روش تحقيق كيفي گردآوري داده

(ميدان تحقيق)، ارتباط و  رفت و برگشتي ميان تعيين محل محقق دائماً در يك چرخة
 ذخيرة آنگاهها و  گيري، كسب اطالعات، ثبت آن و به چالش كشيدن يافته رسي، نمونهدست

زه هاي مكمل و تا برگشت دوباره به ميدان تحقيق براي يافتن داده  اطالعات مفيد و مرتبط و
 اي دست پيدا كند. برد تا در نهايت به يك اشباع داده ه سر مي... ب

  گيري روش نمونه
وي آماري براي آماري بر اساس وجود شانس مسا كيفي انتخاب نمونة روش تحقيق بر اساس

اي و  گيرد بلكه محقق متناسب با نياز اطالعاتي، داده آماري صورت نمي تمام افراد جامعة
هاي  دسترسي به افراد مطلع و با لحاظ نمودن تنوع سني افراد در مشاغل متنوع و مكان

اي جديد باشند را در نظر  د سبب ساز ايجاد دادهتوانن مي و سطوحي كهجغرافيايي متفاوت 
 .ها توسط خود محقق و از پيش صورت گرفته بود ها و مكان بگيرد. از اين رو انتخاب موقعيت

 ة(دائم و موقت) كه در قالب چهار اتحادي واحد صنفي 1115با توجه به حجم حدود 
ن، گلگيرسازان و رادياتورسازان و افروش سازان و باتري يباتر كاران اتومبيل، آهنگران و صنعت

صورت رسمي ثبت شده و  شهرستان همدان به تعميركاران اتومبيل سبك و سنگين در
از آن  تر پاييندرصد اين افراد داراي سواد ديپلم و  95حدود  اند. مشغول به فعاليت

ش از اين را گيرد حجمي بي آماري مورد مطالعه قرار مي ةجامع عنوان به  اما آنچه . 1باشند مي
 است. شامل خواهد شد زيرا واحدهاي ثبت نشده و شاگردها در آمار ديده نشده

                                                                                                                
١. www.asnaf.ir مار اصنافآقسمت 
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 ديگر و ها زمان، فضاها ،تحقيق بانان دروازه يا مطلعين انتخاب براي هدفمند گيري نمونه
 براي ها داده گردآوري فرآيند نظري گيري نمونه" .شود مي استفاده  مطالعه مورد پديدة ابعاد

، گردآوري را هاي خود داده زمان هم طور به گر تحليل وسيله آن به كه است ظريهن توليد
 يافتن محل نيز و شوند مي گردآوري بعداً كه هايي داده مورد در و كرده تحليل و كدگذاري

 فرآيند. دهد توسعه، يابد مي ظهور خودش كه آنطور را خود نظرية تا، گيرد مي تصميم آنها
 "شود كنترل مي ،صوري يا بنيادي خواه، ظهور حال در نظرية وسيلة به ها داده گردآوري

 ).45: 1967، اشتراس و گالسر(

 ها يافته
هاي انجام شده و مشاهدات  اي از دل مصاحبه زمينهيافتة تحقيقات كيفي مبتني بر نظرية 

ز اين نظريه عبارت است ا . بخشي از پازل شكل دهندة سازد صورت گرفته خود را نمايان مي
ها از ديدگاه خود آنان؛ نظام دستمزد و اُجرت كاري؛ قراردادها و  اي منزلت اجتماعي چاپارخانه
اي  زمينه شود تمام شاكلة نظرية باشد. بدون شك آنچه آورده مي اصل فرار از چاپارخانه مي

 نخواهد بود.

 منزلت اجتماعي
لت شغلي افراد شاغل در دهد كه منز فرايند تاريخي حاكم بر محيط مورد مطالعه نشان مي

اي كه مطلعين؛ از منزلت اجتماعي در  است؛ به گونه  اين بخش اقتصادي دچار چالش گرديده
دهند. محقق متناسب با شرايط گذشته و حال منزلت اجتماعي را به دو  حال تنزل خبر مي

روهي آيد منزلت اجتماعي فراگ است. به نظر مي و فراگروهي تقسيم نموده گروهي درونسطح 
در حال كاهش است؛ اما منزلت اجتماعي درون گروهي با تبعيت از عوامل متعدد؛ شكلي 

 دهد. متفاوت را نمايش مي

 منزلت اجتماعي فراگروهي 
شوند در  آيد كه مشاغل فني كه در همدان بيشتر با نام چپرخانه شناخته مي به نظر مي

ها نيز تبليغ  د و اين امر توسط رسانهان گذشته از اعتبار اجتماعي بااليي برخوردار بوده
 گرفت. است. به همين دليل مورد استقبال جامعه قرار مي  گرديده مي
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اومد  گفتي ميدان؛ تاكسي دوپا مي ها مي همون لباس كردند؛ با به لباس كار افتخار مي"
هاي امروز ميگن كار  كنن. بچه سر ترمز؛ االن با لباس كار درشكه هم سوار نمي

 ساله) 72(محسن؛ استادكار؛ "كثيفيه
ساز هستم،  گفتم كه جلوبندي نشستم راحت مي سال پيش اگه جايي مي 7-6تا  "

 41(رضا؛ استادكار؛ "كنم؛ هر چند قبالً اُبهتش بيشتر بود. ايم، االن هم افتخار مي چپرخانه
 ساله)
ولش گفت فني، همه قب اي؟ مي گفتن چه كاره فني خيلي اسم و رسم داشت؛ مي "

 50(حميد؛ استادكار؛ "نيست. طوري اونه االن گ. نه دي دادند  داشتند؛ دختر راحت بهش مي
 ساله)

 منزلت اجتماعي درون گروهي 
ها در اين  گي و تجربياتي كه به نحوي خانواده اين دسته از افراد تحت تاثير شرايط خانواد

غل در ساختار ذهني آنها داراي مشا گونه ايناند و مبتني بر آن تجربيات؛  زمينه كسب كرده
 پردازند. جايگاه خاصي شده است به قضاوت مي

گرفتن اما مادرم نذاشت برم؛  اعتبار داشت؛ اون موقع هم معلمي و هم پايگاه نوژه مي"
(عباس؛ "  اون موقع كار آزاد اسم و رسمش بهتر بود. من داييم اينجا بود منو آورد چپرخانه

 ساله) 59استادكار؛ 
يِ ذره ؛ آد اصالً خوشم از محيط چپرخانه نميآمدم تو اين شغل  تونستم نمي اگه مي "

شاگرد     ("اين كار. توكالس كارش پايينه؛ بابام با اينكه اينجا بوده دوست نداشت بيام 
 ساله) 25كوبي؛ تقريباً  لنت

خوشم  پدريه؛ ةهم دارم پيش ن شغلومهر چقدر هم ادامه بدم دكتري هم بگيرم اي"
  ساله) 30(مرتضي؛ لوازم فروش؛ "آد. مي

 اُجرت كاري
است. در  يا دستمزد مبتني بر يادگيري در مقابل كار بدون مزد بوده اُجرت كاريبخشي از 

يادگيري در مقابل كار امروز ديگر از  آيد اين شيوة چاپارخانه طي فرايند تاريخي به نظر مي
كنند و از طرفي  اكنون ديگر به اين شيوه عمل نمي است. استادكاران مورد مصاحبه بين رفته

گيري براي يافتن اند. پي هيچ يك از شاگردهاي مورد مصاحبه نيز شامل اين قاعده نبوده
رسد امروز  كنند به نتيجه نرسيد. به نظر مي افرادي كه شايد امروزه به همين شيوه عمل مي
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مزد مزد را خواهند داشت. اين دستشوند؛ حداقلي از دست افرادي كه وارد چاپارخانه مي
حداقلي براي گروهي از افراد باالخص تازه واردها ممكن است كه در حد مايحتاج زندگي 

آموزد؛ با كمبود حقوق  اي نيز مي معمولي خود فرد نباشد اما چون در كنار اين دستمزد حرفه
 باشد.  مشكلي نداشته

مشغول به فعاليت هستند به سه شيوه  صورت شاگرد و يا شاگرد بزرگ براي كساني كه به
 دستمزد متغيير  -3دستمزد ثابت  -2شاگردانه  -1يابند.  ممكن است به دستمزدي دست

 شاگردانه
شود. اين پول جدايي از  شاگردانه پولي است كه از سوي ارباب رجوع به شاگردها پرداخت مي

خت نمايد. هر چند ارباب رجوع دستمزدي است كه بايد بابت كار انجام شده به استادكار پردا
باشد اما به لحاظ عرفي شاگردانه امري رايج است و بنا بر رسم  در دادن شاگردانه مختار مي

تواند از پرداخت آن امتناع نمايد زيرا به شدت تحت  چاپارخانه ارباب رجوع به راحتي نمي
شاگردانه بپردازد اما به  انعنو بهتواند مبلغ پاييني را  فشارهاي اجتماعي است. ارباب رجوع مي

تواند تصميمي مبني بر عدم پرداخت شاگردانه داشته باشد جزء آنكه از سوي  راحتي نمي
اي نشود تا ارباب رجوع نيز به راحتي شاگردانه نپردازد.  ها در اين زمينه مطالبه شاگرد مغازه

باشد. در  مي خواست شاگردانه از سوي شاگردها باشد در  آنچه در چاپارخانه عرف مي
شاگرد كوچك است. در برخي از  اگرد داشته باشند اين كار بر عهدةهايي كه چند ش مغازه
ها كه يك استاد و يك شاگرد وجود دارد ممكن است اين تقاضا از سوي استادكار با  مغازه
 اين كار را انجام دهد. "شاگردانه اين شاگردمون يادت نره " عنوان
كردن؛ معموالً  آوردند تقسيم مي ديم و هر وقت نياز بود ميكر شاگردونه را جمع مي"

دادن؛ خُب  كرد بينمان؛ شاگردونه را بر اساس حقوق مي هفتگي شاگرد بزرگ تقسيم مي
 ساله) 59(عباس؛ استادكار؛ " شه به پادو در حد شاگرد بزرگ بدن. نمي

ي ديوار. هر موقع قوطي لحيم كرده بوديم اليِ كرد. شاگردونه را بايد خليفه پخش مي"
برد اوني كه بلد نبود  . اوني كه كار بلد بود بيشتر مي كه احتياج داشتن؛ اونا اختيار دار بودن

 ساله) 72(محسن؛ استادكار؛ " . قانون داشت. برد كمتر مي
 15(فرهاد؛ شاگرد؛"شاگردم يِ بگيرم فقط مال خودمه؛ چون فقط اي شاگردونهمن اگر "
 ساله)
(وحيد؛ " ن؛ خودمان تصميم گرفتيم.تامو سه كنم؛ بين هر  تقسيم مي من االن مساوي"

 ساله) 23بزرگ؛  شاگرد
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ها شاگردانه توسط شاگرد بزرگ بين شاگردها تقسيم  به اذعان تمام مصاحبه شونده
شود و شاگرد خليفه  شود اما ميزان و سهم هر شاگرد پيشاپيش توسط استادكار تعريف مي مي

 بر عهده دارد. را آن صرفاً مسئوليت تقسيم

 دستمزد ثابت 
 آنهانمايند و يا از پيش استادكار براي  گروهي از شاگردها بنا به توافقي كه با استادكار مي

كند از حقوق ثابتي برخودار هستند. دستمزد ثابت  شرايط پرداخت دستمزد را تعريف مي
دريافت دستمزد شاگرد در هر  و ماهانه وجود دارد. در اين شيوة اي معموالً به دو شكل هفته

آنها  ينكه در طول مدت مورد توافق مغازةكند و در قبال ا صورت حقوق خود را دريافت مي
  داراي ارباب رجوع باشند يا خير كاري ندارد.

گيرم؛ ديگه برام مهم نيست كه كار باشه يا  (هفتاد هزار) مي تومان اي هفتاد من هفته"
 ساله) 16( شاگرد؛ "نباشه.
اي و اونايي كه تازه كار بودن  اي؛ اونايي كه وارد بودن هفته وزمزدي بود يا هفتهر"

 ساله) 41(رضا؛ استادكار؛  " روزمزد
اي مبلغش  كنن؛ هفته ها تومني كار مي گيرم؛ بچه اي مي من االن شاگرد بزرگم هفته"
 ساله) 23(وحيد؛ شاگردبزرگ؛ "  ثابته

 دستمزد متغيير
شود. هر  ه به ميزان درآمدي دارد كه مغازه در طول روز عايدش ميدستمزد متغيير وابست

بيشتر باشد و آنها بتوانند در همان روز به درآمد بيشتر  ها همراجعه كننداندازه ميزان تعداد 
مزد آنها افزايش خواهد يافت. اين نوع از پرداخت به همان نسبت دستدست بياورند  هب

و "كميسيوني"؛ "تومني"هاي  جغرافيايي به نام مزد در ميان شاغلين اين حوزةدست
 باشد. معروف مي "درصدي"

(داوود؛ " قران هم اوسا 5دارم  قران من ور مي 5كنم؛ تومني  من االن تومني كار مي"
 ساله) 44شاگرد بزرگ؛ 

برم چند قران هم اون ور  كنيم؛ چند قران من مي من با پسرمم؛ تومني كار مي"
 ساله) 77تادكار؛ (حسن؛ اس" داره مي

(سجاد؛ شاگرد " كنه آم؛ به خاطر همين تومني باهام حساب مي من بعدازظهرها مي"
 سال) 16كوچيك؛ 
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 قرارداد 
داد از آن  عنوان قرار اي مرسوم است. آنچه كه به عدم وجود قرارداد مكتوب در چاپارخانه شيوه

اي  باشد به گونه فرهنگ ويژه مي اين خرده ابتداي امر مبتني بر اصول نانوشتةشود در  ياد مي
دونستيم  ما اصالً خودمون مي " گفتند؛ هايشان مي گان در مصاحبه كه برخي از مصاحبه شوند

كه اينجا چيا قانونه؛ نياز نبود كسي برات بگه؛ اگه كسي هم بلد نبود شاگردهاي ديگه براش 
 " گفتن مي

بر بيان قاعده و يا قانوني احساس نيازي اگر زماني از سوي استادكار و يا متقاضي كار 
بايست بر  گرديد و طرفين مي لفظي و شفاهي بيان مي صورت بهشد اين قرارداد صرفاً  مي

آيد كه قرارداد مكتوب در  اساس آن به همديگر اعتماد نمايند. هر چند امروزه به نظر مي
رايجي تبديل  كنون به امر ابه مرور زمان مورد توجه قرار بگيرد اما ت مدت كوتاههاي زماني  بازه

 است. نشده
ت همش دست اوساكار بود ما كه جرا  لفظي بود صورت بهشد فقط  اگر چيزي قرارداد مي"

 ساله) 50(حميد؛ استادكار؛ " اعتراض به هيچي نداشتيم
كارو  صورت لفظي بود؛ احترام اوسا با هم قرارداد نداشتيم همه چيز به"

 ساله) 34رگ؛ (حميد؛ شاگرد بز"...گرتيم مي
  ساله) 15(حسن؛ شاگرد؛" تو چپرخانه رسم نيست قرارداد بنويسن؛ همه چي لفظيه"

 بيمه
به  "گيره دولت پول زور مي"بيمه در يك فرايند طوالني مدت از يك امر مضموم و ناپسند 

است؛ از طرفي  در چاپارخانه تبديل شده "تره الزماالن از نون شب " يك موضوع قابل تأمل
شود.  در فرايند ادامه حيات فعلي چاپارخانه محسوب مي گذار تاثيرصورت يك معضل  به ديگر

كنند؛  مانعي براي گرفتن شاگرد بيان مي عنوان بهاز آن  كارها استاديكي از داليلي كه 
اي است كه به نظر آنها ميزان پرداخت آن باال بوده و استادكارها و شاگردها توان  بيمه

باشد.  باشد.  بيمه شدن در چاپارخانه امري رايج و مرسوم نمي رند ميندا را آنپرداخت 
به لحاظ پايين بودن حق بيمه و حساسيت و خطرات موجود در كارشان  كارها تراش

شاگردهاي خود را بيمه كنند؛ اما تقريباً ساير مشاغل موجود  بايست احتياط نموده و همة مي
كنند و حداكثر يك يا دو شاگرد را  دو خودداري ميدر چاپارخانه از بيمه نمودن شاگردان پا

كنند. در ميان استادكارها نيز افرادي وجود  كه به نظرشان ماندگار و ماهر هستند را بيمه مي
 اند. دارند كه خود را بيمه نكرده
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 61(محسن؛ استادكار؛ "  گفتيم شاگرد اينجا نيستيم كرديم. مي اومد؛ فرار مي اي مي بيمه"
 ساله)
  دونستيم چيه؛ خُب جا نيافتاده مخمان كرده بودند كه پول زوره؛ ما هم نمي تو"

 ساله) 61(رضا؛ استادكار؛ " بود
 16شاگرد؛  (" كنن؛ فكر نكنم كسي بيمه بكنه؛ مگه خودش بره دنبالش نه بيمه نمي"
 ساله)
د؛ (سجا" ما كه بيمه نيستيم؛ خود اوسا هم ميگه كه بيمه نيست؛ بيمه خيلي زياده"

 ساله) 16كوچيك؛  شاگرد
تونم بيمه بدم و از لحاظ وجداني هم درست  گيرم؛ چون نمي من ديگه شاگرد نمي"

 ساله) 61(رضا؛ استادكار؛ " نيست بيمه نكني
مثالً همين . كنم كنم؛ اگه كسي بياد بخواد بيمه بشه قبولش نمي من خودم بيمه نمي"

 ه)سال 50(حميد؛ استادكار؛ " شاگردم بيمه نيست

 فرار از محيط
توانند شرايط موجود در محيط چاپارخانه را تحمل كنند و مطابق با آن  گروهي از افراد نه مي

دارند. اين  آنراعمل نمايند و نه توانايي الزم را براي تعامل با محيط و اعمال تغييراتي در 
ل ديگري خارج افراد به هر دليلي ممكن است كه محيط چاپارخانه را ترك كرده و وارد مشاغ

 از اين محيط شوند.
هر چند   خيلي بود  اونجا محيطش برا من مناسب نبود؛ غيبت؛ دروغ؛ بددهني و"

 ساله)27ادويه فروشي؛  ةمغاز شاگرد (" درآمدش بيشتر از اينجا بود
چند تا شاگرد داشتم؛ اومدن يِ چند ماهي كار كردن؛ خوششون نيومد رفتند دنبال "

 ساله)59استادكار؛  (عباس؛" كاراي ديگه
سال تو چپرخانه شاگرد مكانيك بود؛ رفتم سربازي برگشتم ديگه دنبال اين كار  10"

 ساله)24؛ سازي كارتنكارخانه  (محمد؛ كارگر نرفتم درآمدي نداشت.

 بندي جمع
ها فرايندي را طي  به شغلي در چاپارخانه بنا بر اساس يافته دستيابيجويندگان كار براي 

پذيرند. بخشي از  مود و در ضمن قرار گيري در اين چرخه به ناچار قوانيني را ميخواهند ن
رايج آن عبارت است از  ةمه سه شيودهد  دستمزدها نشان مي  اين قوانين خود را در نظام
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كه هر كدام بر اساس صالحديد استادكار به دست  شاگردانه؛ دستمزد ثابت و دستمزد متغيير 
نون ديگري كه در اينجا حاكم است عدم وجود قراردادهاي شغلي شاگرد خواهد رسيد. قا

 ة واسطةتضميني مبنا بر پايبندي طرفين وجود ندارد و اعتماد تنها حلق گونه هيچاست كه 
هاي بدني و روحي كه در اين مراكز امري رايج تلقي  شود. آسيب اين پيوند شناخته مي

رد و نه استادكارها توان پرداخت بيمه دارند و مين اجتماعي نداپشتيباني تا گونه هيچشود  مي
  نه شاگردها جرأت اعتراض دارند.

منزلت اجتماعي در چاپارخانه فرايندي رو به افول داشته است كه براي آن داليل 
ها را كثيف  توان به مواردي چون؛ مردم اين شغل جمله مي  اند. از آن مختلفي را ذكر نموده

كاري پر  باشند؛  ر معرض خطرات جسمي مياعي هستند؛ دائم دفاقد كالس اجتم دانند؛ مي
باشند در حالي كه كارهاي كم زحمت و پر درآمد زيادي وجود دارد؛  زحمت و كم درآمد مي

ها هر  رقيبان مدرن آن عنوان بهها  جايگاهي ندارند؛ نمايندگي گونه هيچهاي گروهي  در رسانه
است   فرايند مدرنيته سبك اعتمادشان عوض شده گيرند. مردم در روز مورد حمايت قرار مي

هاي مجاز را براي انجام  توانند عمل كنند پس به ناچار نمايندگي سنتي نمي لذا به شيوة
 مهارت الزم را نداشته باشند. كنند هر چند ممكن است  كارهايشان انتخاب مي
ا ديده شده از ه كه در مصاحبه اي شاگردها بايد گفت سه دليل عمدهدر بحث فرار از 

توان نام  هاي جامعه مي ها و خرده فرهنگ فرهنگ با ساير بخش  هاي فرهنگي اين خرده تفاوت
دهند و  برد. ديگر آنكه ميزان بازدهي اقتصادي اين بخش در مقابل كاري كه انجام مي

باشد. نداشتن هوش  مي  آيد بسيار كم هاي اقتصادي به چشم مي  مدي كه در ساير بخشآدر
كافي از آن  شود لذا افرادي كه بهرة باعث طوالني شدن فرايند آموزش و يادگيري مي فني

 آن احتمال رها كردن صرف يادگيري نمايند كه در نتيجةنداشته باشند بايد عمر بيشتري را 
شود  محيط كاري تبليغ مي كه از سوي پيشكسوتان اين  گيدلزدكار وجود دارد. فرسودگي و 

كاري ممكن است يافت  هاي كه براي اين حوزة در برابر حداقل طالب سدي عظيم عنوان به
 نمايد. شود عمل مي

 پيشنهادها
 وام-پلكاني يا بيمه هايي مانند بيمة اي در قالب طرح  تسهيل نظام بيمه �

هاي مختلف حمايتي و  هاي ارتباط اصناف با واحدهاي كاري در زمينه افزايش شيوه �
 قانوني
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جامعه با اين قشر و  ها براي كاهش فاصلة موزشي با اين حوزهآافزايش ارتباط مراكز  �
 تشويق براي يادگيري اين حرف

هاي مستند و سينمايي با برجسته ساختن نقش  ها از طريق ساخت فيلم تالش رسانه �
 اين قشر در پيشرفت جامعه

عنوان بخشي از  شهري بلكه به ب اين مشاغل نه در خارج از حوزةساماندهي مناس �
 از جامعه ترد گردند. اينانشهر و اجتماع كه نبايد جامعه از آن محروم شده و يا  ةبدن

 منابع
انتشارات ، تهران ري،ارفت علوم در تحقيق هاي روش .)1380 ( .ن يفي، شر و پ ح شريفي،

 .سخن
ترجمه:  (انتخاب ميان پنج رويكرد)، پويش كيفي و طرح پژوهش) 1391( .كرسول، ج

 اشراقي ظمي، حسين، صفارفرد، حسن؛ كا دانايي
 www.asnaf.irسايت  

 



 
 

 ةنقش ابزارهاي الكترونيكي از جمله اينترنت در بهبود توسع
 آموزي مهارت

  1آرش نيكخو

  2راد محمد عنايتي 

 3رحمان نيكخو
  4مقداد محرابيان

 5زهرا برزگر

 چكيده
از آموزش  اي شاخه) يا آموزش مجازي Electronic Education( آموزش الكترونيكي

آمده است. در  وجود بهنند اينترنت و ماهواره هاي نويني ما كه با ظهور فناوري باشد مي
الكترونيكي، افزايش كيفيت آموزش، رشد مهارت، تبادل  هاي آموزشواقع هدف از ايجاد 

زماني و مكاني  هاي هزينهاز آن، كاهش  تر مهمملل مختلف ميان يكديگر و  هاي تخصص
 هاي تخصصمهارت و . همزمان با رشد فناوري اينترنت، آموزش باشد ميان كارآموزبراي 

هاي پايدار، به شدت تا جايي افزايش يافت كه امروزه مدارك  گوناگون جهت ايجاد اشتغال
. شود ميهاي معتبر دنيا صادر  مجازي و از دانشگاه هاي آموزشمعتبر آكادميك از طريق 

جديدي از آموزش براي افراد و  ةدر حالي دريچ آموزي مهارتالكترونيكي  هاي آموزش
سنتي را برطرف و  هاي روشبسياري از مشكالت  تواند ميكه  كند ميرا باز  ندانعالقم

كامال از بين ببرد. در اين مقاله نقش آموزش الكترونيكي در توسعه و بهبود فرايند مهارت 
به  همچنينهاي نوين ارائه شد.  بهبود آموزش با فناوري راهكارهايي بررسي و كارآموزو 

ي براي افزايش كيفيت هاي روشها پرداختيم و  ص از اين روشتعاريفي در چارچوب مشخ
و آموزش صحيح پيشنهاد شده است. همچنين مزاياي آموزش الكترونيك را جزء به جزء 

 هاي آموزشبررسي و تشريح كرديم. در پايان نيز به معايب و مشكالتي كه ممكن است 
 ايم. ايجاد كنند، اشاره داشته آموزي مهارتالكترونيكي 

 هاي آموزش ، اينترنت، تخصص،آموزي مهارتآموزش الكترونيكي، : ييدكل واژگان
 مجازي.

                                                                                                                
 Email: arash_nickkhoo1366@yahoo.com                                                 كارشناسي ارشد،ياسوج،. 1
 .اسي ارشد،ياسوجكارشن. 2
 .كارشناسي، ياسوج. 3
 .كارشناسي ارشد، اصفهان. 4
 .ياسوج . كارشناسي،5
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 مقدمه
هاي جديد براي الهام  آوردن مهارت در جهت كشف راه دست هببشر از ابتداي خلقت به دنبال 

هاي مختلفي براي كسب  هاي مابعد از خودش بوده است. از همان ابتدا راه بخشيدن به نسل
گرفته شده است. پيشرفت سريع تكنولوژي  كار هبر، مورد بررسي قرار گرفته و مهارت بهت

آورده است. در اين بين مفاهيم  وجود بههاي زندگي بشر  تحوالت عظيمي را در تمامي جنبه
 جديدي از جمله اينترنت و تبادل اطالعات وارد زندگي افراد شد.

فراهم  انتها بياند كه بستري  جه رسيدهبعد از توزيع و گسترش اينترنت، همگان به اين نتي
ان كارآموزهاي مختلف را بياموزند.  گوناگوني در رشته هاي مهارتآمده تا بتوانند از اين طريق 

زماني و مكاني به يادگيري تخصص مورد نياز  ةتوانند از طريق اينترنت با كمترين هزين مي
 د.بازار كار پرداخته و آينده شغلي خود را تضمين نماين

مورد نياز جامعه از طريق اينترنت براي افرادي كه محدوديت زماني و  هاي مهارت ةتوسع
باشد. همچنين با استفاده اينترنت و وسايل  مكاني دارند، بسيار مفيد و قابل توجيه مي

را كه كمبود متخصص دارند، با ارتباط جمعي و از راه دور در  هايي  مهارتتوان  ديجيتالي مي
نياز به ساختار و  ها مهارتدنيا كسب نمايند. البته كسب تمامي اين  ساير نقاط
  هايي دارد كه پيش از عمومي كردن آموزش الكترونيكي بايد فراهم شود. زيرساخت

اينترنت با حداقل سرعت،  ةاولين ابزار براي آموزش مهارت الكترونيكي فراهم آوردن شبك
 كاربردن هب. البته با باشد ميدئويي و نمودار هاي متني ، صوتي، وي جهت دستيابي به داده

؛ آيا اينكهبايد مسائل مختلفي را بررسي نمود. از جمله  آموزي مهارتآموزش الكترونيكي 
 ان را برطرف نمايد؟كارآموزتواند نياز  آموزش الكترونيكي مي

امي افراد ، براي تمآموزي مهارتالكترونيكي  هاي آموزشيا اينكه آيا استفاده از ابزارهاي 
در دسترس همگان قرار  تواند مي آموزي مهارتپذير است؟ آيا آموزش الكترونيكي  امكان

به آنها  آموزي مهارتهاي آموزش الكترونيكي  سواالتي است كه بايد سيستم اينها بگيرد؟
 پاسخ دهد.

 آموزي مهارتآموزش الكترونيكي  ةتاريخچ
شد، اما تحوالت و  ترين منبع اطالعاتي در امر آموزش محسوب مي اصلي كتابها  مدت 

هاي اخير سبب شده است بسياري از  و ارتباطات در سال فناوري اطالعاتهاي سريع  پيشرفت
هاي زندگي بشر دستخوش تغييرات بنيادين شده و مفاهيم جديدي شكل گيرد. يكي از  جنبه



  ...ةنقش ابزارهاي الكترونيكي از جمله اينترنت در بهبود توسع
 

 

336 

هاي  ي كه از اين مهم متأثر شده، آموزش و فراگيري است كه بسياري از محدوديتيها حوزه
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در حال از بين رفتن است.  پيشرفت ةاسطآن امروزه به و

هايي است كه استفاده از آن به جهت ارتقاي كيفيت  آموزش الكترونيكي يكي از زمينه
 .است ناپذير اجتنابآموزش 

 متنوع الكترونيكيباشد كه از طريق ابزارهاي  يادگيري الكترونيكي شكلي از يادگيري مي
 ، نوارهاي صوتي و تصويرياي هاي ماهواره شبكه، 1اكسترانت، اينترانت، اينترنتاز جمله 

شود و  كنترل مي  آموزشگر ةوسيل خودگردان، كنترل بهانند مهاي مختلف  عرضه و با شيوه
شود، و اجراي آن بدون محدوديت جغرافيايي و زماني  ساختارهاي گوناگون اجرا مي ةوسيل به

 .باشد مي

 چيست؟ آموزي مهارت ٢آموزش الكترونيكي
هاي يك  ، توانايي است كه فرد يا افراد جهت كشف راه حل و حقيقت3مهارت يا تخصص

هاي  خاص كسب كرده و از اين توانايي براي ايجاد خالقيت و ابتكار در موقعيت ةسئلم
حضور در   دست آورد مثال ههاي مختلفي ب توان از راه نمايد. مهارت را مي مناسب استفاده مي

كالس درس و يادگيري، يك مهارت است. عمل يا رفتاري را كه با نگاه كردن و تكرار آن، از 
اي  . با توجه به استعداد بالقوهباشد ميكسب مهارت  ةآوريم، يك نمون دست مي هافراد ديگر ب

كه در نهاد بشري وجود دارد، ميزان كسب مهارت در افراد بسيار زياد است و بايد با 
 كسب شوند. ها مهارتهاي مختلفي اين  روش

هاي آموزش  هاي كسب مهارت و يادگيري مطالب استفاده از روش يكي از روش
روش الكترونيكي، كسب مهارت   ترونيكي مهارت است. اولين قدم در كسب مهارت بهالك

هاي  را با روش ها مهارتهاي الكترونيكي است كه فرد بايد از قبل، اين  كارگيري ابزار هب
 دست آورده باشد. هديگري ب

ه دور صورت آموزش از را ههاي الكترونيكي و ب هر مهارتي را كه فرد با استفاده از ابزار
ترين  شود. اساسي الكترونيكي ناميده مي روش  به آموزي مهارتبدون حضور استاد كسب نمايد 

هاي  هاي ديگر مانند تلفن، موبايل و ... جزء روش ابزار آموزش الكترونيكي اينترنت است. روش
 باشند. الكترونيكي مي

                                                                                                                
 .شود كامال خصوصي اداره مي طور اكسترانت يك اينترانت است كه به . 1

2 . Electronic Learning          
3 . Skill 
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 الكترونيكي در اوايل آموزي مهارتداليل عدم موفقيت 
هاي فراواني روبرو شد. منظور از  به روش الكترونيكي در ابتدا با مخالفت آموزي تمهاراجراي  

عمدتا به داليل زير  ها ها، مخالفت با ابزارهاي اين روش بوده است. اين مخالفت اين مخالفت
 بوده است:

 .عدم دسترسي به ابزارهاي الكترونيكي از جمله اينترنت ��
هاي اينترنتي بوده كه اين زير  ز به زيرساختاي، نيا هنگام مطرح شدن چنين نظريه 

ساخت در اختيار همگان قرار نداشته است و بخش اعظمي از افراد به اين ابزار دسترسي 
ان كارآموزبود. بنابراين بسياري از  پذير امكاناند به سختي  نداشته و يا اگر هم دسترسي داشته

همچنان از ابزارهاي آموزشي سنتي ها را به دوش نكشند و  دادند اين دشواري ترجيح مي
 استفاده نمايند. 

  عدم پشتيباني اينترنت از حجم باالي اطالعات ويدئويي. �
در ابتدا اينترنت فقط از اطالعات با حجم پائين نظير متن و تصاوير با كيفيت پائين  

نت بر اينتر ةهاي سنگين از عهد هايي با حجم ويدئويي و تراكنش كرد و برنامه پشتيباني مي
 آمد. نمي
هاي آموزشي  آموزش، نياز به فيلم الباليان در كارآموزدر همين تقابل بسياري از  

توانست تمامي  بنابراين اينترنت نمي  كرد. اند كه اينترنت اين بخش را پشتيباني نمي داشته
 شد. مثال در صورت ناقص ارائه مي ههاي آموزش را پشتيباني كند و در نتيجه آموزش ب بخش

براي كسب مهارت بايد فيلم حركت دستگاه  كارآموزيك كارگاه تراش، فرض بگيريم كه 
از طريق اينترنت تحت آموزش قرار  كارآموزخواستيم كه اين  كرد، اگر مي تراش را مشاهده مي

ها به  نواقص موجود در سيستم اينترنتي، اين مهم بايد از نزديك در كارگاه دليل به،  گيرد
 شد. زش داده مي، آموكارآموز
 فرهنگي مناسب استفاده از اينترنت. نبود بستر  �

شد كه با فرهنگ تمامي كشورهاي  هاي نامربوطي از اينترنت مي در اوايل چنان استفاده 
فرزندانشان از اينترنت  ةها در اجازه دادن به استفاد نداشته و خانواده خواني همو  سويي همدنيا 

ها نقش اين ابزار  دليل هم باعث شده بود تا بسياري از خانوادهاند. همين  نگراني جدي داشته
كه فرزندانشان را بيشتر تحت نظارت داشته باشند،  هايي روشجادويي را ناديده گرفته و از 

 استفاده كنند.
 



  ...ةنقش ابزارهاي الكترونيكي از جمله اينترنت در بهبود توسع
 

 

338 

 عدم وجود امنيت در دسترسي به اطالعات شخصي. ��
هاي هنگفتي را بابت  زينهكه اكثر كشور هاي دنيا و افراد در جهان، ه مقوله ايستامنيت  

 به دليلدوم قرار دارد.  ةپردازند. بعد از اهميت امنيت جاني، امنيت اطالعات در رتب آن مي
هاي آموزشي ترجيح  ها و بنگاه پائين بودن امنيت اطالعات در اينترنت بسياري از شركت

 ان، كمتر استفاده نمايند.كارآموزدادند تا از اين ابزار براي آموزش  مي
 ثير آن در روند آموزش.أهاي اينترنت و ت ناشناخته بودن توانايي �

هاي زماني و مكاني آموزش را  هزينه تواند ميدر ابتدا، شايد به اين نكته كه اينترنت 
كردند. همين باور غلط و  تصور مي رنگ كمثير اين ابزار را أكاهش دهد، پي نبرده بودند و  ت

رگير با مسائل آموزشي، همچنان به راه سنتي خود ادامه شد تا افراد د عدم آگاهي باعث مي
 دهند.

 هاي آموزش الكترونيكي صحيح روش
  ويدئويي. 1افزارهاي آنالين استفاده از نرم �

هاي مركز آموزش به دوربين باعث  كردن كارگاه  افزارها و مجهز استفاده از اين قبيل نرم
صورت مجازي ابزارها را  همستقيما و ب وزكارآمشود تا عالوه بر يادگيري تئوري مطالب،  مي

اين فايل ويدئويي را ذخيره  تواند مي كارآموزمشاهده و فرايند آموزش را ياد بگيرد. همچنين 
 و چندين بار آن را مطالعه و بررسي نمايد.

هايي كه مدرس موظف  تكاليف و تمرين ةافزاري جهت ارائ طراحي نرم �
 نمايد. مي

محدوديت  كارآموزستمي را طراحي نمايد كه مدرس بتواند براي مركز مربوطه ميتواند سي
 صورت خودكار به پايان برسد. زماني وضع كرده و اين زمان به

ارسال  صورت اينتا موعد مقرر فرصت دارد تكليف را ارسال نمايد در غير  كارآموزسپس 
 تكليف ملغي خواهد شد.

تكاليف مربوط به مهارت  به موقعو ان منظم كارآموزمزيت چنين سيستمي اين است كه 
صورت  هنظمي در فرستادن تكاليف ب برنامگي و بي خود را انجام داده و اين مهم از ايجاد بي

مواجه  دستي و ايميل به مدرس جلوگيري خواهد نمود. همچنين مشكالتي كه مدرس با آنها
 داشت. گردد، كمتر خواهد شد و بحث آموزشي با آرامش بيشتري ادامه خواهد مي

                                                                                                                
 شود. كنند، آنالين گفته مي ارائه خدمات مي خط برو  زمان همصورت  كه به هايي به سيستم 1 .
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 ان.كارآموزاجتماعي كوچك و درون خانواده براي  ةايجاد يك شبك ��
د. مك كرده و با آنان در ارتباط باشان ككارآموزبه رشد  تواند مي، آموزي مهارتيك مركز 

 فكري همتوانند با يكديگر  ان براي انجام تكاليف، ميكارآموز اي اوال  با ايجاد چنين شبكه
هاي خود را ارائه كند، در اين  ي نتواند در جمع به خوبي ايدهآموزكارداشته باشند، دوما اگر 

با آرامش خاطر بيشتري نظريات خود را به ديگران برساند، سوما از  تواند ميمكان مجازي 
ان، اطمينان داريم، چهارما در اين روش كارآموزامنيت چنين فضايي به جهت شناخت نسبي 

 برخط در دسترس داشته باشيم.صورت  هتوانيم مدرس را در شبكه ب مي

 و ايجاد اشتغال پايدار آموزي مهارتنقش آموزش الكترونيكي در 
صحيح اين روش است. اگر با مشكالت و  كارگيري هبالكترونيكي  آموزي مهارتاولين قدم در 

زبردستي را تربيت نمائيم. حتي ممكن  كارآموزتوانيم  هاي اين روش آشنا نباشيم ، نمي نياز
شود.  رو روبهتر باشد و با شكست  هاي سنتي ضعيف آيد از روش  دست مي هاي كه ب تيجهاست  ن

اگر صاحب يك بنگاه آموزش الكترونيكي هستيد و در اين حوزه اطالعات كاملي نداشته 
هاي اقتصادي و آموزشي فراواني را به سيستم خود وارد  باشيد، اوال ممكن است كه آسيب

رسانيد و راه غلط را به آنها  ان ضربات اقتصادي و علمي فراواني ميزكارآمونمائيد، ثانيا به 
تري خواهد  آموزش الكترونيكي جايگاه اصولي  ةايد. پس آگاهي و شناخت در حوز نشان داده

 داشت.
توان پيدا كرد كه  اي را مي تر شدن اينترنت و فراگيري آن كمتر خانواده امروزه با گسترده

هاي  ها، ورود داده شته باشد. اينترنت ابزاري است براي كم كردن فاصلهبا اينترنت سروكار ندا
افراد جامعه  راد. اينترنت براي حل مسائل همةها، اطالع و آگاهي دادن به اف فراوان به خانواده

. تمامي افراد جامعه از فقير و غني، كارگر و كارمند، استاد دانشگاه و همه و همه به باشد مي
اينترنتي و اخبار،  گفتگوهايفوتبال،  ةاج دارند. از تجزيه و تحليل يك مسابقاين ابزار احتي

توان در  هاي محاسباتي، همه را مي ارسال اطالعات متنوع گرفته تا پيدا كردن راه حل
دارد، بسياري از افراد جامعه  خواني هماينترنت پيدا كرد. حتي در جوامعي كه با فرهنگ آنها 

رسد  كنند. حاال اين سوال به ذهن مي طريق اينترنت پيدا مي شريك زندگي خود را از
صورت گسترده براي آموزش  هكند، چرا نبايد از آن ب اينترنت كه مسائل گوناگوني را حل مي

ي براي ايجاد تخصص و اشتغال، استفاده نمود؟ كارآموزبه افراد جامعه جهت كسب مهارت و 
اي دارد، در كشور ما از آن  اينترنت استعداد بالقوهكه  طور آنبايد اين سوال را پرسيد: آيا 

 استفاده شده است؟ آموزي مهارتبراي كسب 
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با ذكر داليل و تبيين آنها،  آموزي مهارتدر   در ادامه نقش اينترنت و ابزارهاي الكترونيكي
 بيان خواهيم نمود:

 صورت هرا ب ها مهارتابزارهاي الكترونيكي و مشخصا اينترنت بسياري از  ��
 دهد. قرار مي عالقمندانرايگان در اختيار 

توانيم  زندگي خود متخصص آن وجود ندارد، مي دنبال مهارتي باشيم كه در منطقةاگر به 
هاي معتبر، اطالعات مورد نياز مهارت مورد نظر  با يك جستجوي ساده و بازديد از وب سايت

 دست آورده و آن را ياد بگيريم. هرا ب
هاي گزاف  بهاي اينترنت به نسبت هزينه  ازاي پرداخت ناچيزوقتي مي توانيم در 

دست آوريم، نيازي نيست در استفاده از اين روش  هي متفاوتي را بها مهارتهاي سنتي،  روش
 ترديد داشته باشيم.

 اطالعات در سراسر دنيا. ةتوسعه و توزيع عادالن �
گيرند كه نسبت  ده قرار مينقاط دنيا مورد استفا زارهاي الكترونيكي امروزه در اقصياب

هاي الكترونيكي اطالعات علمي و  آمدن ابزار وجود بهانتشار آنها يكسان نيست اما قبل از 
مهارتي مختص چند ابر قدرت جهاني بوده و به همين دليل روز به روز باعث پيشرفت 

جمعي و  شده بود. با ظهور وسايل ارتباط ابرقدرتها و واماندگي بيشتر كشورهاي جهان سوم 
ريخت و تقريبا تمامي افراد جهان به نسبت يكساني به  مه بهامكانات الكترونيكي اين معادله 

شد كه اطالعاتي را كه يك مهندس  يتوان مدع اطالعات دسترسي دارند. به تعبير ديگر مي
مكانيك در ژاپن به آن دسترسي دارد، يك مهندس مكانيك در نيجريه هم به آن دسترسي 

دست  هسازي متفاوت اين اطالعات در دو كشور ، نتيجه ب ا توجه به امكانات پيادهدارد ولي ب
 آمده هم متفاوت خواهد بود.

هاي زماني و مسافتي را به شدت  ابزارهاي الكترونيكي و اينترنت هزينه �
 كاهش مي دهد.

نه و كيلومترها از خا  فرض بگيريم بخواهيم مهارتي را ياد بگيريم كه مكان اين مهارت 
شغلي ما به كسب اين مهارت بستگي داشته باشد مجبور  ةما دور باشد، اگر آيند ةكاشان

خواهيم بود مسافت زيادي را طي كنيم تا به شهر مقصد، مسافرت كنيم. جدايي از خطراتي 
هاي اقامت و تغذيه را هم بپردازيم. سازماني كه قرار است اين  كه مسافرت دارد، بايد هزينه

 تواند ميوسايل آموزشي الكترونيكي و اينترنت  كارگيري هبآموزش دهد، با مهارت را 
هاي افراد را كاهش داده و ميزان حضور فيزيكي به سازمان را پائين بياورد. به تعبير  هزينه
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ها، نوعي امنيت رواني هم براي كاركنان سازمان و هم براي  ديگر عالوه بر پائين آوردن هزينه
 رده است.ان فراهم ككارآموز
  المللي واحد. تقويت مهارت زبان بين ��

غيرقابل انكاري است. اكثر  ير مادري در دنياي امروزي، ضرورتيادگيري مهارت زبان غ 
(مشخصا انگليسي)  المللي هاي زندگيشان را صرف يادگيري زبان بين افراد بخشي از هزينه

ان قرار كارآموزگان در اختيار صورت راي ها اين مهارت را به كنند. بسياري از وب سايت مي
زماني از طريق  مكاني و ن مهارت را با صرف كمترين هزينةعبارت ديگر اي دهند. به مي

عنوان نقش  دست آوريم. به اين جهت اين مهارت را به هتوانيم ب الكترونيكي مي هاي آموزش
ادر ياد كرد زيرا با عنوان مهارت م شود از آن به ايم كه مي الكترونيكي بيان كرده هاي آموزش

دست  هي ديگر را از طريق اينترنت بها مهارتتوانيم بسياري از  دست آوردن اين مهارت مي هب
بديلي در  را با اين مثال، داراي نقش بي آموزي مهارتابزارهاي الكترونيكي در   آوريم. بنابراين

 دانيم. مي آموزي مهارت
 مواد و ابزارهاي آزمايشگاهي. ةكاهش هزين �

خواهيد ياد بگيريد تركيب وسايل در يك محيط فرضي چقدر شبيه  فرض بگيريد شما مي 
هاي گزافي را  يك محيط عملياتي است. اگر مجبور به استفاده از محيط واقعي باشيد، هزينه

هاي ابزار و آزمايشگاهي زيادي در بر  واقعي هزينه بايد بپردازيد. حتي برپايي يك محيط نيمه
سازي آن محيط با  الكترونيكي و شبيه [1]با ايجاد يك محيط آنالين خواهد داشت.

هاي برپايي  هاي موجود، شروع به يادگيري خواهيد نمود و ديگر نگران هزينه افزار نرم
 آزمايشگاه، تميز كردن و ابزارها را نخواهيد داشت. 

 كمك به افزايش توليد. �
محدوديتي در جغرافيا و زمان ندارد، شما  آموزي مهارتاينكه آموزش الكترونيكي  دليل به

توانيد فشارهاي يادگيري بر روي توليد را از طريق آموزش بيشتر در زمان كمتر، كنترل  مي
خواهيم كاركنان بيشتر كار كنند و كمتر دستمزد  نمائيد. در شرايط اقتصادي فعلي ما مي

هاي مورد  ر دادن ابزارها و تخصصاي د العاده بگيرند. بنابراين يادگيري الكترونيكي روش فوق
 نياز براي افزايش كارايي خواهد بود.

 الكترونيكي  آموزي مهارتمزاياي 
را  آموزي مهارتتوانيم مزاياي ابزارهاي الكترونيكي در  ل ميببا توجه به توضيحات قسمت ق

 صورت خالصه در چند بخش بيان نمود: به
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 يادگيري.  هاي زماني و مكاني كاهش هزينه �
 هاي زائد مهارت و افزايش كيفيت آموزش. اهش بخشك �
 .آموزي مهارتتوزيع عادالنه  �
 تبادل اطالعات بين افراد مختلف در سرتاسر دنيا. �
 ها. دانش و تكنيكروز بودن  استفاده از مهارت جوامع توسعه يافته جهت به �
 هاي خارج از مرزها. تقويت زبان انگليسي با اتصال به وب سايت �

 الكترونيكي آموزي مهارتمعايب 
  نبود چارچوب قانوني بازدارنده. ��

يكي از معضالتي كه ابزارهاي الكترونيكي بدون مرز با آن مواجه هستند، عدم وجود قوانين  
. همين دليل باشد ميهاي آن توسط شخص يا ارگان خاصي  جامع و عدم پذيرفتن مسئوليت

بيايد و افراد  وجود بهن، بدبيني هم باعث شده تا نسبت به اينترنت و ابزارهاي مشابه آ
 احساس ناامني كنند.

هاي جاسوسي جهت سوء استفاده از اطالعات افراد براي  وجود سرويس �
 سلطه بر كشورهاي در حال توسعه.

متاسفانه از وقتي كه تبادل اطالعات در اينترنت شكل گرفت فضاي جاسوسي براي 
متعددي از افراد جهت  ةباز و استفادهاي امنيتي كشورهاي صاحب اين تكنولوژي،  سرويس

اند و همچنين با ايجاد فضاي نااميدي و تسلط فرهنگ خود بر ديگران  نشر اكاذيب نموده
 روش به آموزي مهارتكه  روستاند. از اين  ها را توجيه نموده كشور ةحضور خود در بقي

باطن ابزاري جهت  و آكادميك ولي در مسالمت آميز به ظاهر  ترفندي تواند ميالكترونيكي 
هاي ذيربط بايد با چشماني باز با اين مسئله برخورد  افسارگسيختگي باشد. البته دستگاه

حذفي  روش بهنمايند و كاربران را از اين حيث آگاه نمايند. بايد دقت كرد كه با اين پديده 
 كرد. صرفنظربرخورد نكنيم و نبايد از مزاياي اين كار 

  به حضور فيزيكي بااليي دارند. نياز  ها مهارتبعضي از  �
 ها مهارتالكترونيكي آموزش داد زيرا بعضي از  روش بهرا  ها مهارت ةتوان هم البته كه نمي

ها  تكنيك بتواندمستقيم  كارآموزبايد زير نظر مستقيم مربي و در كارگاه آموزش داده شوند تا 
ثر نيست ؤابزار الكترونيكي نه تنها م و ابزارها را لمس نمايد. شايد در چنين مواردي استفاده از

درستي حاصل نشود. مهارت تعمير خودرو، ابزارهاي مكانيكي،  ةبلكه امكان دارد نتيج
 اند. ي ساختماني و ... از اين دستهها مهارت
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 گيري نتيجه
توانند در  سنتي عالوه بر ايجاد استرس در تقابل مستقيم با مربي مي آموزي مهارتهاي  روش
غيرضروري آموزش مانند هدر دادن وقت و هزينه دخالت داشته باشند. همچنين  هاي جنبه

كنند و دسترسي به آنها براي همگان دشوار است. با  ها به كندي توسعه پيدا مي اين روش
توانيم از مزايايي مانند كاهش زمان و  مي آموزي مهارتهاي الكترونيكي  جايگزيني روش

امنيت خاطر در دسترسي به مطالب، آرامش خاطر در  هاي مكاني، ايجاد نظم و هزينه
است و  پذير امكاندانش و مهارت به راحتي  ةهمچنين توسع ها استفاده نمائيم.  يادگيري روش

 هاي ياد شده، هميشه مدرس را به همراه داشته باشيم. توانيم با روش مي

 منابع
 آزاد. ةپديا، دانشنام ويكي

Paul Bernthal, Pete Weaver & Richard Wellins,(2002). The State of E-
Learning: Developing Soft Skills. HR Benchmark Group. 

Tom Kohelman, (February 2010). The Insider’s Guide To Becoming a 
Rapid E-learning Pro. 

 



 
 

آموزش فني و  هاي دورهنوين آموزشي در اثربخشي  هاي روشنقش 
 بر اساس مدل ارزيابي كريك پاتريك اي حرفه

 1محمدرضا شيرواني
 2دكتر ماشاءاهللا وليخاني
 3دكتر بدري شاه طالبي
 4محمد جعفر ثالثي
  5ابوطالب جاللي

 چكيده
و ي آموزشي فني ها دورهي در اثربخشنوين آموزشي  هاي روشهدف از پژوهش حاضر تعيين نقش 

شهر اصفهان)  2 موردي: كارآموزان مركز شهيد بهشتي ةمطالع( كيپاتركريك  مدل بر اساسي ا حرفه
كارآموزان مركز  ةآماري شامل كلي ة. جامعباشد ميبود. روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي 

غول به كارآموزي بودند و مش 1391-92شهر اصفهان بود كه در سال  اي حرفهفني و  2 شهيد بهشتي
گيري ساده و با استفاده از فرمول  نمونه ةوسيل دادند. حجم نمونه به نفر را تشكيل مي 162تعداد 

آوري گرديد. ابزار پژوهش حاضر  پرسشنامه جمع 109نفر برآورد شد كه تعداد  112كوكران تعداد 
يك طراحي شد و ضريب آلفاي محقق ساخته بر اساس ابعاد مدل ارزيابي كريك پاتر  ةپرسشنام

هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و  برآورد شد. تجزيه و تحليل داده 93/0كرونباخ پرسشنامه 
هاي اول تا چهارم و  تك متغيره براي آزمون فرضيه tآمار استنباطي شامل آزمون نرماليتي، آزمون 

 ةدو نمونt پنجم تا هشتم، آزمون  هاي داري براي آزمون فرضيه سطح معني همراه فريدمن بهآزمون 
) P ≥05/0( هاي حاصل از اين پژوهش در سطح خطاي مستقل وآناليز واريانس انجام پذيرفت. يافته

نوين آموزشي بر روي ابعاد رضايت، يادگيري، تغيير رفتار و نتايج كار،  هاي روشنشان داد كه 
 ةجنسيت، سن و سابق بر حسبهش هاي پژو كارآموزان نقش داشته است اما بين نگرش به شاخص

 كار كارآموزان تفاوت معناداري وجود نداشته است.
 

هاي فني و  ، آموزشاثر بخشآموزشي  هاي برنامهنوين آموزش،  هاي روش: يكليد واژگان
 .اي حرفه

                                                                                                                
 :mr_shirvani@itetvto.ir Email                         ،اي شهرستان دهاقان سرپرست مركز آموزش فني و حرفه.  1
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان.  2
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان).  3
 .مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان.  4
 .اي استان اصفهان مدير كل آموزش فني و حرفه.  5
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  مقدمه
آن از يونان  ةااليام واضح بوده است، سرچشم از قديم اي حرفهفني و  هاي آموزشاهميت 
ي ازخصوصيات يك انسان ئتوسط فالسفه شكل گرفت كه كار جسمي و عملي را جزباستان 
ها هماهنگي بين روح و بدن است،  هاي اصلي يوناني دانستند. يكي از ايده كرده مي تحصيل

پستالژي، كمنيوس و اشنايدر  همچونآموزش و پرورش اروپا ة اين كار توسط پيشگامان اولي
هاي درسي شامل سه قسمت اصلي، اخالقي، كار عملي،  امهبرن به تدريجنيز ادامه يافت. 

كنيم كه  شناسي و دانش شد. امروزه نيز با در نظر گرفتن اينكه ما در دنيايي زندگي مي زيبا
آموزي ضروري  هاي مهارت آموزان و ايجاد فرصت جهان و بازار، مشترك است، آموزش دانش

 ةسرماي ةاز سه دهه از تدوين نظري شيب ). اين در حالي است كه60 :2008، جيبوال(آ است
اجتماعي نزد  -اقتصادي ةتوسع در اي حرفه فني و هاي آموزشاهميت  گذرد، نقش و انساني مي

كه بسياري از اين كشورها در  اي گونه بهكشورهاي توسعه يافته شناخته شده است 
گذاري در آن  سرمايه و اي حرفهفني و  هاي آموزشريزي براي توسعه، به اصالح نظام  برنامه

فني  هاي آموزشچرا كه اهميت )، 12ص  ،1382(كيايي، اند عنوان گام نخست توجه نموده به
كرده به كاركنان ماهر  تحصيل با عنوان، دنياي كسب و كار و بازار و تبديل افراد اي حرفهو 

كارمندان  ك اقتصاد دانش نياز به كارگران ويدر واقع  ).2010، (آمبروسيابد  يافزايش م
داده است كشورهايي كه اين خصوصيت را  شانن نتايج تحقيقات پذير دارد، انعطاف و ماهر

 بانك جهاني شمال آسيا، (دفتر اند اند، به موازات رشد اقتصادي بهتري داشته داشته
2006 :13.( 

. شود ميمختلفي انجام  يآنهاسازمدر ايران توسط  اي حرفههاي فني و  آموزش مهارت
ي است كه در جهت تربيت نيروي انساني يآنهاسازماز جمله  اي حرفهن آموزش فني و سازما

 اي حرفه هدف سازمان فني و ترين مهممتخصص و مورد نياز جامعه مشغول به فعاليت است. 
گرو  . اين سازمان بقاي خود را درباشد ميو تخصصي  اي حرفه صورت بهكارموزان  آموزش
بنابراين سعي دارد تا با ؛ داند ميهارت، رفتار و بينش كارآموزان دانش، م بيشتر هرچهارتقاء 

 كارآموزان تحقق بخشد. آموزش زمينةنوين آموزش اهداف خود را در  هاي روش كارگيري به
، تغييرات جمعيتي و بازار المللي بيناقتصاد، افزايش رقابت  شدن جهانياست كه  در حالياين 

را مطرح  اي حرفههاي نوين در امر آموزش فني و  تژيكار همواره ضرورت نياز به استرا
تحوالت مفهومي صورت پذيرفت كه  ةمجموع دنبال  بهها  ها و مكانيزم ساخت، اين استراتژي

، به نقل از 2004گرديد (بيب،  اي حرفهدر نهايت سبب تعريف نوين از آموزش فني و 
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 است علمي و عملي هاي وزشآم مجموع اي حرفه و فني هاي آموزش). 82: 1390عبدالهي، 
 كارآموزان مهارت پرورش و نگرش ايجاد و دانش كسب براي شرايط الزم ايجاد آن، هدف كه
 اين. گردد مي گواهينامه دريافت به منجر و باشد مي ارتقاء مهارت يا و شغل احراز منظور  به

 هاي تيم توسط شآموز ثابت، مراكز در آموزش با ماهه 24 تا 3 هاي دوره قالب در ها آموزش
 آموزش كار، ضمن آموزش كارخانه، جوار مراكز در آموزش ،آنهاپادگ در آموزش سيار،

 برگزار آزاد هاي آموزشگاه در مربي و آموزش تربيت مركز در آموزش سرپرستي، تعليمات
 مختلف هاي بخش نياز ماهر مورد نيروي تربيت و مينأت به نسبت طريق اين از و شود مي

 ). محتواي1389 شهبازي، عليمرداني و(شود  مي اقدام كشور خدماتي و ورزيكشا صنعتي،
 هاي رشته شامل فراگيران به آموزي مهارت بر تمركز با اي حرفه و فني هاي آموزش هاي دوره

و  مالي امور اداري، امور الكترونيك، اتومكانيك، شامل ها رشته اين باشد، مي مختلفي و متنوع
چاپ،  جوشكاري، فني، خدمات آموزشي، خدمات تأسيسات، ايمني، و شتبهدا برق، بازرگاني،

 نساجي، صنايع فلزي، صنايع غذايي، صنايع شيميايي، صنايع دستي، صنايع چوب، صنايع
 كشاورزي، فلزي، هاي كاني ارتباطات، و اطالعات فناوري عمران، و دوخت، طراحي

 استاندارد آموزشي رشتة هر براي .هست هتلداري و مكانيك متالوژي، مخابرات، گردشگري،
 آموزشي هاي فصل سر و دوره تعريف دوره، مدت دوره، آن نام در كه دارد وجود خاصي

 محتواي از ها دوره مدرسان و مربيان درك مشترك جهت همچنين. است شده مشخص
 ها دوره مدرسان و مربيان اختيار و در شده  تهيه خاصي آموزشي جزوات و ها كتاب آموزشي،

 .)19 :2008، 1آلي( گيرد مي قرار
 ،شده جاديا فناوري ورود با دنيا در اي حرفهفني و  آموزش در كه عظيمي تحول به توجه با

 در .كنند يم استفاده تدريس براي سنتي روش از ما يها دانشگاه و مدارس در هنوز متأسفانه
 دارند يم وادار را گيرندهفرا و كنند يم تعيين پيش از را يادگيري يازهاين سنتي يها نظام
 ناشي از يها يريادگي در غالباً كه است چيزي همان اين بپوشد ،دوزند يم برايش را آنچه

 مطالب بيشتر ،آموزشي يها نظام چنين در افتد يم اتفاق دانشگاه و مدرسه در ديدن آموزش
 ،اي حرفهفني و  زشآمو با فناوري تلفيق ). با1384نيا، (افضل اند شده  دوخته و طراحي پيش از

 از را سرشار درس كالس ارزان، و دسترس در و ساده يها شيآزما طراحي با تواند يم معلم
 و داشتن  هزينه يا بودن، فاصله، زمان انتزاعي ةواسط به كه ها شيآزما از يو بعض كند تحرك

 و هزينه و رخط اينكه بدون مجازي، آزمايشگاه با نيست، ريپذ امكان هانآانجام  دنبو خطرناك

                                                                                                                
1. Ally 
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 نشان آموزان دانش به واقعي وسيع، مشابه محيط قدرتي با باشد داشته وجود و زمان فاصله
 اي حرفهفني و  هاي آموزشنوين آموزشي در  هاي روش). استفاده از 59: 2010باراسا، ( بدهد

شيابي هايي است كه بايستي به آن پرداخته شود. بنابراين بررسي و ارز مقوله ترين مهميكي از 
 .كند هاي اجرا شده كمك مي استفاده شده به شناسايي نقاط ضعف و قوت برنامه هاي روشاز 

سازد كه با توجه به اين  آموزش فراهم مي ةبراي توجيه اثربخشي برنام ارزشيابي، اطالعاتي را
بسياري از  شود. ي بعدي منظور ميآنهااطالعات است كه استمرار آموزش براي زم

عتقدند ارزشيابي يك فرايند منظم براي تعيين ارزش، مقصود يا بهاي چيزي نظران م صاحب
آوري منظم از توضيحات و اطالعات، قضاوت براي  است يا به بيان ديگر ارزشيابي جمع

 .)2003 جك،( گيري در مورد چيزي است تصميم
يارهاي كه برخي مع آورد ميفرصتي را فراهم  ارزيابي آموزشي در سازمان ةوجود يك برنام

گيرند. بديهي است كه ثبات و اعتبار  قرارتري مورد استفاده  عيني و مشخص صورت بهذهني 
 هاي نامه آئينالزامات ناشي از مقررات و  هاي ذهني است. معيارهاي عيني بيش از قضاوت

هاي  نسبت به فعاليت سازند، را مقيد مي آنهاهاي مديريت كيفيت كه سازم سازماني سيستم
را مورد پيگيري قرار دهند  تفاوت نبوده و نتايج حاصل از آن نتايج حاصل از آنها بي آموزشي و

 .)2002 كالورسون،(
تا با  كند يمكمك  كارآموزان آموزشنوين در اثربخشي  هاي آموزشبررسي نقش  

اطالع حاصل  آنهاآموزشي از چگونگي تشكيل و تغيير و تحول  يها نظامشناخت عملكرد 
تا  كند يمكمك  ها قيتحق گونه نيانتايج  بست كار عالوه بهتكرار نشود،  كستششود و تجارب 

عالوه نتايج اين تحقيق  به .شناخته و درك شودآموزشي  هاي روشي شرايط، محيط، ها تفاوت
هاي درسي و مديران آموزشي را از اهميت و جايگاه فعلي  برنامه گذاران استيستواند  مي

ي ها برنامه دري اخير چه تحوالتي ها سالمشخص كند در  ي آگاه كند وهاي روشچنين 
  وجود دارد. افتهي توسعهآموزشي كارآموزان كشورهاي  هاي روشدرسي و 
 را آموزشي هاي دوره اثربخشي پاتريك، كريك مدل بر كيدأپژوهشي با ت ) در1382( برزگر

 ةتجرب به توجه با .ادد قرار ارزيابي مورد نتايج و انتقال يادگيري، واكنش، چهار سطح در
 بااليي حد در كاركنان ةوسيل به شده ياد الگوي سطح پذيرش سازمان، در محقق ةسال چندين

فني و  هاي آموزش) مشخص كرد كه 1384( مرتضوي  فر و مطالعات سليمي .دارد قرار
انساني) و تربيت نيروي  ةتوفيق قابل توجهي در پرورش نيروي ماهر كار (سرماي اي حرفه

 ةعنوان يك راه ميانبر در جهت توسع توانند به   ساني خوداشتغالي (كارآفرين) داشته و ميان
اي،  در تشكيل چنين سرمايه بيشترانساني ايفاي نقش نمايد. با وجود اين، توفيقات  ةسرماي
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) در پژوهش 1386آبادي ( تري به بعد آموزشي (محتوا و روش) دارد. زين نيازمند توجه جدي
التحصيالن و دانش،  داد كه در بعد فردي، كيفيت پيشرفت و افت تحصيلي در فارغخود نشان 

تحصيل در سطح نسبتاً نامطلوب و در بعد  ةادام و نگرش و خالقيت در سطح نسبتاً مطلوب
آموزشي در سطح نسبتاً مطلوب و در بعد اقتصادي،  -اجتماعي كيفيت تحقق اهداف اجتماعي

ر سطح نامطلوب و رضايت كارفرما در سطح نسبتاً مطلوب قرار كيفيت اشتغال و كارآفريني د
 هاي روشاز  بيشترمربيان  خود نشان داد كه تحقيق در)، 1386سال (در  مهاجرانيدارد. 

سازي و  از روش شبيه كمتركردند و  پرسش و پاسخ، سخنراني و توضيحي استفاده مي
ن تحقيق روش استفاده از وسايل كنند. مربيان در اي هاي فعال تدريس استفاده مي شيوه

پرسش و پاسخ و توضيحي و سخنراني را در  هاي روشثرترين و ؤكمك آموزشي را م
تحقيق انجام شده  180در ميان  دانند. ها مي ثرترين روشؤكم م اي حرفهفني و  هاي آموزش

 صريح اشاره شده است كه طور   به) نيز 1383، اي حرفه(چكيده تحقيقات آموزش فني و 
و واحدهاي كار و دانش مفيد  انهاتجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مورد استفاده در هنرست

 ).1389 كريمي،( نيستند
بنـدي   تقسـيم  دسـته  سـه  بـه  تـوان  مـي  را آموزشي هاي دوره اثربخشي ةزمين در مطالعات
 و مقـدم   نكـوئي  ،1384 ديگـران،  و صـبا ( انـد  يافتـه  اثـربخش  را هـا  آمـوزش  كـه  نمود:گروهي

 غير اثـربخش  را آنها كه ). گروهي1386ديگران، و نادري ،1381 خطيبي، ،1384 يررضايي،م
 ؛ به نقل از حسيني1387 ديگران، و دستجرد سلماني ،1386 ديگران، و متين (زارعي اند يافته
 اثـربخش  غيرحضـوري  و حضوري هاي آموزش معتقدند كه و گروهي )63: 1384االميني، روح
 در ).1385 ديگـران،  و برازپردنجاني ،1388 جاغرق، (ماوردي تري ندارندبر يكديگر بر و بوده

 نكتـه  ايـن  از نبايد كنند مي تأييد را ها آموزش بودن اثربخش غير مطالعاتي كه نتايج با رابطه
 بـه  رسيدن راه در سازمان به تواند نمي آموزشي هاي دوره اجراي و صرفاً آموزش كه شد غافل

 بـه  توجـه  با ها آموزش آنكه مگر كند كمك كاركنان آوردن بار عهدمت خويش از جمله اهداف
 برطـرف  را موجـود  نيازهـاي  آمده  دست هب ةنتيج تا شوند گذاشته بنا علمي هاي روشو  اصول
 اسـت،  شـده  آموزشـي  هاي دوره اين اثربخشي عدم باعث كه آنچه و )1387 عباسيان،( سازد

 .است بوده ستدر ارزشيابي و اجرا طراحي، عدم نيازسنجي،
 مدت كوتاه آموزش هاي دوره بررسي اثربخشي« منظور بهدر تحقيقي  )1390( مشعلي

 برگزاري كه داد نشان» پاتريك كريك مدل براساس آغاجاري گاز و نفت برداري شركت بهره
 شركت كاركنان مهارت افزايش و نگرش تغيير دانش، افزايش بر مدت آموزشي كوتاه هاي دوره

 .است بوده آغاجاري اثربخش گاز و نفت برداري بهره
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 در شركت سرپرستي آموزش تأثير ةدربار پژوهشي )2003( سال در همكاران و 1فلن
 اين ةنتيج شد و داده آموزش مديران به پژوهش، اين در  داد. انجام 5هارستر المللي بين

 بود. مديران كارآمدتر و تر مطلوب آموزش رفتار
 اي حرفهآموزش فني و  هاي دورهنوين آموزشي در  هاي روشش در اين مقاله به تعيين نق

 .شود مياهداف پژوهش زير دنبال بر اساس مدل ارزيابي كريك پاتريك پرداخته شده و 
 آموزشـي  هـاي  دورهنوين آموزشي در بعد رضـايت كـارآموزان    هاي روشبررسي نقش  -1
 .اي حرفهو فني 
 آموزشـي  هاي دورهيري كارآموزان نوين آموزشي در بعد يادگ هاي روشبررسي نقش   -2
 . اي حرفهو فني 
 هـاي  دورهنـوين آموزشـي در بعـد تغييـر رفتـار كـارآموزان        هـاي  روشبررسي نقش   -3

 .اي حرفهو ي فني آموزش
 آموزشـي  هاي دورهنوين آموزشي در بعد نتايج كار كارآموزان  هاي روشبررسي نقش   -4
 .اي حرفهو فني 
و فنـي   آموزشـي  هاي دورهنسيت كارآموزان هاي پژوهش بر حسب ج بررسي شاخص  -5
 .اي حرفه
و فنـي   آموزشـي  هـاي  دوره پژوهش بر حسـب سـن كـارآموزان    هاي شاخص بررسي   -6
 .اي حرفه
آموزشـي   هاي دورههاي پژوهش بر حسب مدت شركت كارآموزان در  بررسي شاخص  -7
 .اي حرفهو فني  آموزشي هاي دوره

ها بيان و آزمون  ني در قسمت تحليل دادههاي تدوي در بررسي اهداف مورد نظر فرضيه
 گيرد. ها انجام مي فرضيه

  شناسي روش
مطالعات ميداني قرار دارد. جامعة  ةپيمايشي است و در زمر-پژوهش حاضر از نوع توصيفي

شهر  اي حرفهسازمان فني و  2ة كارآموزان مركز شهيد بهشتي شمار ةآماري شامل كلي
نفري  112ة نفر بودند. نمون 162ول به تحصيل بوده و مشغ 1391-92اصفهان كه در سال 

مورد استفاده محقق  اي انتخاب شدند. پرسشنامة گيري تصادفي طبقه نمونه صورت بهتحقيق 

                                                                                                                
1. Fullan 
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 هاي آموزشهاي مدل كريك پاتريك پيرامون بررسي نقش  ساخته بود كه بر اساس شاخص
اي  درجه 5 ةيك پرسشنام در قالب اي حرفه آموزشي فني و هاي دورهنوين در اثربخشي 

محتوايي تأييد شد. ضريب آلفاي كرونباخ در  صورت بهليكرت طراحي شد. روايي پرسشنامه 
براي تحليل گردد.  گيري تأييد مي محاسبه شد و لذا پايايي ابزار اندازه 93/0اعتبار پرسشنامه 

) گين و انحراف معياردرصد، ميان(فراواني، از معيارهايي نظير  آمار توصيفي در قسمت ها داده
ها، پس از آزمون  فرضيه براي آزمون آمار استنباطي در قسمت و رسم نمودار استفاده شد.

مستقل، آناليز واريانس و آزمون فريدمن  ةدو نمونt تك متغيره و آزمون  tنرماليتي، آزمون 
انجام  19 ةنسخ spssافزار  ها در نرم هداري استفاده شده است. تحليل داد سطح معني همراه به

 .شد

  ها يافته
  ) توصيف1

درصد زن كارآموز بود كه 3/18درصد كارآموز مرد و  7/81مورد مطالعه شامل،  ةنمون
درصد، 9/11ين تعداد يعني كمترسال و  25تا  20درصد سني از  5/50ين تعداد يعني بيشتر
 هاي دورهموزان در درصد از كارآ 9/33ين تعداد يعني بيشترسال سن داشتند.  30از  بيشتر

يك ماهه شركت داشتند. در بررسي  هاي دورهدرصد، در 3/18ين تعداد يعني كمتردو ماهه و 
استفاده از « ةين ميانگين مربوط به مؤلفبيشترتوصيفي معيار رضايت، نتايج نشان داد، 

ز استفاده ا« ين ميانگين مربوط به مؤلفةكمتردرصد و  41/4با مقدار » اربرديهاي ك مثال
هاي آن  است. ميانگين شاخص رضايت و مؤلفهدرصد بوده  95/3با مقدار » روش حل مسأله

آموزشي در حد باالي  هاي دورهة تأثير رضايت از اثربخشي است و نشان بيشتر 3از متوسط 
هاي شاخص يادگيري نتايج نشان داد،  ست. در بررسي توصيفي معيار مؤلفهمتوسط ا

 41/4با مقدار » توانايي كار با وسايل و ادوات مرتبط« مؤلفةين مربوط به ين ميانگبيشتر
 خت منابع موجود در ارتباط با رشتةشنا« ين ميانگين مربوط به مؤلفةكمتر. باشد ميدرصد 

هاي آن از متوسط  و مؤلفه . ميانگين شاخص يادگيريباشد مي 87/3با مقدار » مورد آموزش
آموزشي در حد باالي متوسط  هاي دورهثر بخشي است و نشانة تأثير يادگيري از ا بيشتر 3

ارتقاي «ين ميانگين مربوط به مؤلفة بيشتراست. در بررسي توصيفي معيار تغيير رفتار، 
ين ميانگين مربوط به كمتردرصد و  39/4با مقدار » يي خودبه توانا نفس بهروحية اعتماد 

يانگين درصد بود. م 00/4با مقدار » مورد آموزش شتةتغيير نگرش نسبت به ر« مؤلفة
بود كه اين نشانة تأثير تغيير رفتار از  بيشتر 3هاي آن از متوسط  شاخص تغيير رفتار و مؤلفه



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

351 

. در بررسي توصيفي معيار نتايج باشد ميآموزشي در حد باالي متوسط  هاي دوره بخشي اثر
» انتخابي رشتة مينةزارتقاء توانمندي كارآموزان در « مؤلفة ين ميانگين مربوط به بيشتركار، 

بود  بيشتر 3هاي آن از متوسط  درصد بود. ميانگين شاخص نتايج كار و مؤلفه 40/4با مقدار 
 .باشد ميآموزشي در حد باالي متوسط  هاي دوره بخشي اثرتأثير نتايج كار از   ةو نشان
  ها ) تحليل داده2

فني و  آموزشي هاي رهدونوين آموزشي در بعد رضايت كارآموزان  هاي روش: اول ةفرضي
 . نقش دارد اي حرفه

سطح  كهاينو  t ةآمار مقدار  به) با توجه به فرض نرماليتي و با توجه 1در جدول (
 ها پاسخبوده و چون ميانگين  كمتردرصد) 1درصد (وحتي  5از خطاي  داري آزمون معني
نوين در بعد  آموزشي هاي روشاول تأييد شد، يعني  ةاز متوسط سه بود، پس فرضي بيشتر

آمده از  دست بهنقش داشته است. نتايج  اي حرفهفني و  آموزشي هاي دورهرضايت كارآموزان 
)، مشعلي 1389( )، هداوندي و هداوندي1388( اين پژوهش با نتايج كاظمي و همراهي

دارد اما با  خواني هم) 1390، نظاميان و همكاران ()1390همكاران ()، پيرويان و 1390(
 نيست. خوان هم )1387ديگران ( و دستجرد سلماني ، )1386ديگران ( و متين نتايج زارعي

 
 اول ةدر بررسي فرضي tآزمون )1جدول(

اول ةفرضي
)pداري ( سطح معنيآزادي ةدرج t ةآمار
53/24108 000/0 

 
فني  آموزشي هاي دورهنوين آموزشي در بعد يادگيري كارآموزان  هاي روش دوم: ةفرضي

 نقش دارد. اي حرفهو 
حتي  درصد (و 5داري آزمون از خطاي  سطح معني كهاين) با توجه به 2در جدول (

دوم تأييد شد،  ةاز متوسط سه بود، پس فرضي بيشترها  بوده و ميانگين پاسخ كمتردرصد) 1
 اي حرفهي و فن آموزشي هاي دورهنوين آموزشي در بعد يادگيري كارآموزان  هاي روشيعني 

 نقش داشته است.
 دوم در بررسي فرضية tآزمون  )2جدول(

دوم فرضية
)pداري ( سطح معنيآزادي ةدرج t ةآمار
84/22108 000/0 
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 آموزشي هاي دورهنوين آموزشي در بعد تغيير رفتار كارآموزان  هاي روش سوم: فرضية
 نقش دارد. اي حرفهو  فني

سطح  كهاينو  t رماليتي و با توجه به مقدار آمارةن ) با توجه به فرض3در جدول (
نيز  ها پاسخبوده و ميانگين  كمتردرصد) 1حتي  درصد (و 5داري آزمون از خطاي  معني
آموزشي نوين در بعد  هاي روشسوم تأييد شد، يعني  ةاز متوسط سه بود، پس فرضي بيشتر

 دست بهنقش داشته است. نتايج  اي حرفهفني و  آموزشي هاي دورهتغيير رفتار كارآموزان 
)، 1387( سخت سي )، صيادي1386آبادي ( )، زين1382آمده در پژوهش با نتايج برزگر (

 و )، فلن2002)، گوستافسون (1390( )، مشعلي1390)، نظاميان و همكاران (1389حاتمي (
 دارد. خواني هم) 2010( ساد )، سوكن2003( سال در همكاران

 

 سوم ر بررسي فرضيةد tآزمون  )3جدول (

سوم فرضية
)pداري ( سطح معنيآزادي ةدرج t ةآمار
44/21108 000/0 

 

فني  آموزشي هاي دورهنوين آموزشي در بعد نتايج كار كارآموزان  هاي روش چهارم: فرضية
 نقش دارد. اي حرفهو 

سطح  و اينكه t آمارة ) با توجه به فرض نرماليتي و با توجه به مقدار 4در جدول (
ها نيز  بوده و ميانگين پاسخ كمتردرصد)  1درصد (و حتي  5داري آزمون از خطاي  معني
آموزشي نوين در بعد  هاي روشچهارم تأييد شد، يعني  ةاز متوسط بود، پس فرضي بيشتر

 نقش داشته است. اي حرفهفني و  آموزشي هاي دورهنتايج كار كارآموزان 
 

 چهارم يةفرضدر بررسي  tآزمون  )4جدول (

چهارم فرضية
)pداري ( سطح معنيآزادي ةدرج t ةآمار
51/23108 000/0 

 
داري  هاي پژوهش بر حسب جنسيت كارآموزان تفاوت معني پنجم: بين شاخص ةفرضي
 وجود دارد.

هاي پژوهش  داري براي شاخص اينكه سطوح معنيو  tبر اساس كميت ) 5در جدول (
توان گفت جنسيت كارآموزان بر  ا ادعا تأييد نگرديد. مينيست لذ تردرصد كم 5از خطاي 

آمده در اين پژوهش با نتايج  دست بههاي پژوهش تأثير نداشت. نتايج  نگرش به شاخص
 داشت. همخواني) 1387زاده ( نداشت اما با نتايج مقني همخواني) 1389حاتمي (
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 ش بر حسب جنسيتهاي پژوه براي تعيين اختالف نگرش به شاخص Tآزمون  )5جدول (
 داري سطح معني t ةآمار ها شاخص
 رضايت

 يادگيري
 تغيير رفتار

 نتايج كار

595/1 
067/1 
874/1 
499/1 

114/0 
288/0 
064/0 
137/0 

 
داري وجود  هاي پژوهش بر حسب سن كارآموزان تفاوت معني ششم: بين شاخص فرضية

 دارد.
يادگيري،  هاي شاخص ي براي دار سطوح معني كهاينو  Fبر اساس كميت ) 6در جدول (

تر نيست لذا ادعا تأييد نگرديد. يعني سن درصد كم 5تغيير رفتار و نتايج كار از خطاي 
ثر نبود. اما سطح ؤيادگيري، تغيير رفتار و نتايج كار م هاي شاخص كارآموزان بر نگرش به 

ني سن بود لذا ادعا تأييد شد، يع تر كمدرصد  5داري شاخص رضايت از خطاي  معني
بندي دانكن بيان داشت كه  ثر بوده است. نتايج گروهؤكارآموزان بر نگرش به شاخص رضايت م

ترين  ين ميانگين، به شاخص رضايت، مطلوببيشترسال و باالتر با  30كارآموزان با سنين 
 ي به شاخص رضايت، نگرش يكسان داشتند.كمترنگرش و كارآموزان ساير سنين با ميانگين 

 
 پژوهش برحسب سن هاي شاخص براي تعيين اختالف نگرش به  Fآزمون  )6جدول (

 داري سطح معني F ةآمار شاخص ها
 رضايت
 يادگيري

 تغيير رفتار
 نتايج كار

275/3 
459/2 
292/1 
880/0 

024/0 
067/0 
281/0 
454/0 

 
كارآموزان  ةپژوهش بر حسب مدت شركت در دور هاي شاخص هفتم: بين  فرضية
 ي وجود دارد.دار تفاوت معني

پژوهش  هاي شاخص داري براي  سطوح معني كهاينو  Fبر اساس كميت ) 7در جدول (
توان گفت مدت شركت در  ا ادعا تأييد نگرديد. در واقع مينيست لذ كمتردرصد  5از خطاي 

 ثر نيست.ؤپژوهش م هاي شاخص كارآموزان بر نگرش به  ةدور
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 پژوهش  هاي شاخص گرش به براي تعيين اختالف ن Fآزمون  )7جدول (

 برحسب مدت شركت در دوره
 داري سطح معني F ةآمار ها شاخص
 رضايت

 يادگيري
 تغيير رفتار

 نتايج كار

780/1 
395/0 
269/0 
180/1 

156/0 
757/0 
848/0 
320/0 

 
كار كارآموزان تفاوت  ةپژوهش بر حسب سابق هاي شاخص هشتم: بين نگرش به  فرضية

 داري وجود دارد. معني
پژوهش  هاي شاخص داري براي  اينكه سطوح معنيو  Fبر اساس كميت ) 8در جدول (

كار كارآموزان بر  ةتوان گفت سابق نيست لذا ادعا تأييد نگرديد. مي تركمدرصد  5از خطاي 
 ثر نبوده است.ؤپژوهش م هاي شاخص نگرش به 

 
 كار ةبرحسب سابقپژوهش  هاي شاخص براي تعيين اختالف نگرش به  Fآزمون  )8جدول (

 داري سطح معني F ةآمار ها شاخص
 رضايت

 يادگيري
 تغيير رفتار

 نتايج كار

223/0 
014/0 
265/1 
609/0 

800/0 
986/0 
286/0 
546/0 

  گيري بحث و نتيجه
 همخواني) 1389) و حاتمي (1387زاده ( آمده از اين پژوهش با نتايج مقني دست بهنتايج 

نوين آموزشي چون استفاده از وسايل  هاي روشاز  بيشتر ةتفاددهد كه اس داشته و نشان مي
هاي  كارآموزان در جريان آموزش، استفاده از مثال درگير كردنكمك آموزشي نوين، 

كاربردي، اختصاص زمان مناسب به هر يك از مباحث، استفاده از روش حل مسأله، ايجاد 
اختصاص مكان مناسب براي جستجوگري و كاوش،  الش براي فراگيران، پرورش روحيةچ

نسبت به ي بيشتر فراگيران عالقه و انگيزة شود ميآموزش و محتواي علمي و قابل فهم باعث 
نوين آموزشي منجر به افزايش كارايي  هاي روشاستفاده از  چنين هميادگيري داشته باشند، 
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لوژي حرف اول را كلي در دنياي امروز تكنو طور   بههاي آموزش خواهد شد.  و اثربخشي برنامه
باشند،  زند بنابراين با توجه به اين كه نسل جوان تسلط كافي بر اين ابزارها را دارا مي مي

 شود ميباعث  اي حرفهآموزش فني و  هاي دورهاستفاده از ابزارهاي مناسب براي تدريس 
قالب  هاي فشرده، يادگيري در تر ياد بگيرند، استفاده از وسايلي چون لوح فراگيران راحت

كارآموزان بتوانند درك  شود ميهاي مجازي چند بعدي و... باعث  هاي كامپيوتري، محيط بازي
ياد بگيرند،  بيشترتري نسبت به مسائل داشته باشند و در نتيجه بهتر و  تر و عميق كامل

رسد فراگيري مباني نظري مرتبط با رشته، توانايي كار با وسايل و ادوات  مي نظر به چنين هم
هاي محيط كار، توانايي تركيب موضوعات و حل  ها و واقعيت رتبط، ايجاد پيوند بين آموختهم

افزارهاي مرتبط، توانايي باز و  افزارهاي مرتبط با رشته، توانايي كار با نرم مسأله، شناحت نرم
مورد آموزش، شناخت منابع موجود در  ةكردن قطعات، فراگيري علوم مرتبط با رشت  بسته

ي داشته و بيشتركه اين نوع يادگيري تأثير  شود ميمورد آموزش باعث  رشتةبا  ارتباط
اي  فرا گرفته شده را فراموش كنند. از طرفي يكي از مسائل عمده هاي آموزشفراگيران ديرتر 

تغيير رفتار نسبتاً پايدار  معناي بهتغيير رفتار است. يادگيري  شود ميكه در يادگيري مطرح 
نوين تدريس و  هاي روشانديشمندان مطرح شده است. بنابراين استفاده از  توسط بسياري از

مباحث تدريس شده را فرا گرفته و در  به خوبي بتوانندكه فراگيران  شود ميآموزش باعث 
 به كار به خوبياند  را كه ياد گرفته آنچهتوانند  مي چنين همخود نگهداري كنند، آنان  ةحافظ

به  چنين همادگيري خود را مشاهده نمايند. ي ستفاده كرده و نتيجةر عمل از آن اگرفته و د
مورد آموزش، تغيير ديدگاه فراگيران در رابطه با  رسد تغيير نگرش نسبت به رشتة نظر مي

، توانايي كار در بازار مشاغل و محيط رقابتي، يد بودن و مؤثر بودنمشاغل فني، احساس مف
ي خود، ارتقاء ه توانايب نفس بهاعتماد  ي، ارتقاء روحيةبت با مشاغل سنتاحساس توانايي رقا

 صورت بهفراگيران در رابطه با اهميت كارآموزي   رشته، تغيير ديدگاه ةاميد به آيند ةروحي
 ةگري و ارتقاء روحي كوشي و تالش سخت قاء روحيةآموزي، ارت علمي در كنار تجربه و مهارت

 نوين آموزشي باشد.  هاي روشاز نتايج استفاده از  پذيري) پذيري و ريسك كارآفريني (مخاطره
نوين آموزش در توانايي پيدا كردن شغل  هاي روشرسد استفاده از  مي نظر بهدر نهايت 

انتخابي، كسب موفقيت در بازار كار در  رشتة زمينةمناسب، ارتقاء توانمندي كارآموزان در 
رغ التحصيل در بازار كار خارجي، ارتقاء مقايسه با مهارت آموزان تجربي، پذيرش كارآموزان فا

يك واحد كارآفريني، شكوفايي استعدادها و  ةدانش، توانش و نگرش فراگيران، توانايي ادار
فرار مغزهاي  جاي بهبازار كار داخلي  سمت بهتوان مهارتي كارآموزان، جذب نيروي جوان 
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هايي مبتني بر نتايج  پيشنهاد در ذيل تدوين شود. ، گذاري دارد كارآموزان نقش مهم و تأثير
  گردد: تحقيق ارايه مي

مراكز آموزش فني و  شود ميدوم پيشنهاد  آمده از فرضية دست بهبا توجه به نتايج  �
كاربردي  نوين آموزش و نحوة هاي روشآموزش ضمن خدمت آشنايي با  هاي دوره اي حرفه

ا مربيان بتوانند در عمل از اين آموزشي براي مربيان تدارك ببيند ت هاي دورهكردن آن در 
ي از دورة آموزشي خواهند بيشترها استفاده كنند، در نتيجه فراگيران احساس رضايت  روش

 دست خواهند آورد. داشت و نتيجة خوبي از گذراندن دوره به
 اي حرفهسازمان فني و  شود ميدوم پيشنهاد  آمده از فرضية دست بهبا توجه به نتايج  �

هاي متصل به خطوط پرسرعت  الزم، امكانات و تجهيزات فيزيكي (كالس هاي زيرساخت
افزارهاي متنوع مرتبط با رشته،  هاي كامپيوتري شبكه شده، فراهم كردن نرم اينترنت، سيستم

 هاي دورهكردن ابزارهاي مناسب و...) الزم را در اختيار مربيان و فراگيران قرار دهد تا  فراهم
 مناسبي داشت.آموزشي تأثير عميق و 

 اي حرفهسازمان فني و  شود ميسوم پيشنهاد  آمده از فرضية دست بهبا توجه به نتايج  �
مربوطه  يها ناسازم، با ها ناسازم روهاي انساني متبحر و كارآزمودةمنظور تأمين ني به

هاي الزم را داشته باشند و با تأسيس دفاتر ارتباط با صنعت در سازمان فني و  هماهنگي
پيشنهاد  چنين همرا تربيت نمايند.  ها ناتالش كنند تا نيروهاي مورد نياز سازم اي حرفه

 اي حرفهآموزش فني و  هاي دورهحداقل شرط جذب افراد در بازار كار داشتن گواهي  شود مي
 و گواهي مربوط به رشته باشد.

از طرف كافي  شود بودجة چهارم پيشنهاد مي فرضيةدست آمده از  با توجه به نتايج به �
 رشتةكشور براي كارآموزان در نظر گرفته شود تا بتوانند در  اي حرفهدولت و سازمان فني و 

 آموزش ديده كارآفريني كرده و شغل ايجاد كنند.

  منابع
 و سـاختمان  يكشـ  نقشههاي  رشته النيالتحص فارغ الاشتغ تيوضع يبررس ).1382م.(، برزگر

، پـرورش  و آمـوزش  وزارت: تهـران  ،تهران يها ناشهرست در كاردانش ةشاخ يحسابدار
 يفنـ « متوسـطه  آمـوزش  يدرسـ  يزيـ ر برنامـه  و فيتأل دفتر، متوسطه آموزش معاونت

   ».اي حرفه
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 يي تهران.طباطبا
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  ...هاي آموزش هاي نوين آموزشي در اثربخشي دوره نقش روش          
 

 

358 

 و نفـت  برداري شركت بهره مدت كوتاه آموزش هاي دوره اثربخشي بررسي). 1390(مشعلي،ا. 
كارشناسي ارشـد مـديريت اجرايـي     ةنام پايان پاتريك، كرك مدل اساس بر آغاجاري گاز

 اهواز، دانشگاه علوم و تحقيقات.
 خـدمت در مركـز   ضـمن  آموزش هاي دوره بخشي اثر ميزان ). تعيين1387زاده، م ح. ( مقني

 خميني. امام عالي زشآمو
 اي حرفهفني و  هاي آموزشيادگيري در  -فرآيندهاي ياددهي ةمطالع). 1386مهاجراني، ح م. (

 ريزي آموزشي. سازمان پژوهش و برنامهاستان مركزي، 
 هـاي  آمـوزش طريق  از كاركنان سازي توانمند). 1386ق. ( سليمي، ع؛ جمشيديان، نادري، ن؛

 .113-132)، صص27(7اجتماعي،  و انساني علوم ةنام پژوهش خدمت، ضمن
نژاد، م؛ محمدي باغ ماليي، م؛  پور جهرمي، ز؛ غفاريان شيرازي، ح ر؛ قائدي، ح؛ مؤمني نظاميان

آمـوزش كـار بـا دسـتگاه شـوك بـه        ةاثربخشـي دور ). 1390عباسي، ع؛ شـريفي، ب. ( 
)، 37( 8  كي،ايراني آموزش در علوم پزشـ  ةمجل پرستاران بر اساس مدل كريك پاتريك،

 .42-23صص 
آموزش كارگاهي مديريت بحران  ةارزيابي اثربخشي دور ).1388هداوندي، م ر؛ هداوندي، ف. (

 .32-17، صص )1(2 ،امداد و نجات ةمجل، 1388استان كرمان در سال 
Ajibola, M A. (2008). Innovations and curriculum development for basic 

education in Nigeria: Policy priorities and challenges of practice and 
implementation, research, Journal of International Studies, 8,pp: 51-
58.  

Ally, M., . (2008). Foundations of Educational Theory for Online Learning, 
in Theory and Practice of Online Learning, T. Anderson, Editor., 
Athabasca University, AU Press: Athabasca, Canada. p. 15-44. 

Ambrose.A (2010). Comparative business education programs in Nigeria 
and EDO, Available at:  www.  maxwellsci.  com/print/crjss/v2-58-64. 
pdf. 

Barrasa ,A. (2010). Integrating leadership behavior and climate perceptive 
team work: antecedents, structure, and influence and effectiveness in 
organization, Unpublished Doctoral Dissertation. Madrid University.  

Fullan, m. (2003).curriculum implementation, in a levy (ed). 
Gustafson, K. (2002). Instructional Design Tools, A Critique and 

Projections for the Future, ETR&D, 50(4), pp:59-66. 
Holland, M ;Coldwell, M. (2007).The development of Secondary 

vocational curriculum in Northern Local Autharing in England, 
university of Ghent. 13 elgium. 



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

359 
Jack, C . (2004). Non-linear Instructional Design model: eternal, 

synergistic design and development, British Journal of Educational 
Technology, 35(4),pp 413-420. 

Robinz, C. (2005). Measuring success: In a post- Maslow/Kirkpatrick 
world, which metrics matter? Online Learning, 6 (2), pp: 30-32.  

Sukn Sand M (2010). ICT Application in vocational and technical 
education and training Institutions in Malaysia, Faculty of education 
University technologic Malaysia. 

The world Bank of south ASIA (2006). Skill development in INDIA the 
vocational education education and training system , Human 
Development Unit. 

Tzu Min , H. (2011). Renovations and innovations of Curriculum design of 
English for general purposes, Unpublished Doctoral Dissertation, 

Department of Literature and Foreign Languages, Taiwan, ROC 
 



 
 

A Blended Learning Course Design for  
Vocational ESP Context 

Zari Saeedi1 
Elham Seifi2 
Hosniyeh Sharafinezhad3  

 
 

Abstract 
Employees from various vocations and practices require English as a 
medium to interact with their correspondent communities across the world. 
Mastery of foreign languages especially English known as a lingua franca 
to extend their communication beyond their speech community seems 
necessary. However, the financial and time limitations are the main 
impediments for these learners.Blended learning as a combination of the 
traditional face-to-face and virtual classes or any learning environments 
involving CALL (Computer Assisted Language Learning) (Neumeier, 
2005) can save them time and effort and fill the gap in ESP (English for 
Specific Courses) contexts between the language learners and teachers and 
practitioners in the field. Blended learning growing enormously for 
pedagogical ends can be highly effective for any educational settings 
particularly vocational language learning courses based on skill 
development for manufacturing and production at any level. The rapid 
growth of blended learning has been a catalyst for additional instructional 
transformation, including: Evolving pedagogy in which teachers’ roles 
include facilitation, student mentoring and differentiating instruction for 
individual learners and Strategic uses of technology as districts tap the 
capabilities of the learning management systems to support a wider range 
of instructional programs. The thrust of this qualitative study aims at 
providing a blended learning model for teaching English in vocational 
settings based on the examination of other studies conducted in other 
countries designed according to the continuum of blended learning model 
proposed by Tomlinson & Whittaker (2013). 
 
Keywords: Blended-learning, vocational Education, CALL, ESP. 
 

                                                                                                                
1 . PhD, saeedi.za@gmail.com 
2 . MA Student, seifielham@gmail.com 
3 . MA,hosniyeh_sharafinezhad68@yahoo.com 



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

361 

Introduction 
Language education, in general, and teaching English for specific 
purposes (ESP), in particular, have greatly been affected by the 
ubiquitous technology. In fact, the proliferation of blended learning 
and the application of such technological tools as computers and 
educational soft-wares in language pedagogy have opened a new 
door in educating those who wish to learn English with reference to 
their vocations. Among the major components of language, 
vocabulary, particularly the technical vocabulary acts as the core of 
ESP and vocational courses and requires special attention in 
technology-oriented language courses. In the present research study 
an attempt has been made to develop and introduce a virtual 
environment for teaching the technical vocabulary to the learners of 
English in different professions. To this end and for representational 
purposes, the educational content and the English terminology of the 
pharmacology major learners have been used. In developing the 
educational virtual environment of the present study, different soft-
wares have been used to provide a blended learning course where 
the learners whose major is pharmacology can learn the English 
vocabulary used in their field along with a face-to-face interaction 
with the course instructor. The proposed electronic learning 
environment in this study characterizes a similar model to what is 
introduced by Whittaker (in Tomlinson & Whittaker, 2013) on the 
combination of different modes of a blended learning course which 
is presented as follows: 

 
Figure (1)   Four Modes of a Blended Learning Model 
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Based on the above model, the electronic program developed in 

this study focused on the computer and self-study modes of the 
blended learning taxonomy. Accordingly, the research question 
formulated was: How can the developed computer program achieve 
the self-study mode of the vocational ESP vocabulary teaching 
course? In fact, by the self-study mode this study characterizes what 
is referred to as autonomous computer learning of ESP vocabulary. 
To base the study on a sound foundation, the researchers review the 
related literature in the following section.   

Literature Review 
An ESP (English for Specific Purposes) program is built on an 

assessment of the purposes, needs, and functions for which English 
is required. ESP concentrates more on language in context than on 
teaching grammar and language structures. It covers subjects 
varying from accounting or computer science to tourism and 
business management. The ESP focal point is that English is not 
taught as a subject separated from the students' real world (or 
wishes); instead, it is integrated into a subject matter area important 
to the learners. Students acquire language when they have 
opportunities to use the language in interaction with other speakers. 
Teachers may be the only English speaking people available to 
students, and although their time with any of them is limited, they 
can structure effective language skills. 

However, new advances in technology particularly software 
breakthroughs are overcoming these challenges and CALL is, 
indeed, the acronym for computer-assisted language learning, which 
seems to be the most widely accepted generic term. In general 
CALL will be used in a broad sense to refer to any endeavor 
involving the computers and associated technologies of all types--
desktops, laptops, tablets, smart phones, mp3 players, interactive 
whiteboards, etc.--in some significant way in language teaching and 
learning. 

There are a number of ways to conceptualize the field of CALL, 
but one useful way, especially for those just entering the field, is to 
divide computer use according to the functional roles of tutor and 
tool concepts popularized for CALL by Levy (1997).  A vocabulary 
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flashcard program or set of online grammar exercises would 
represent tutor uses, where the computer in some way has a teaching 
function.  A language learning activity involving a word processor, 
email program, or web search engine like Google would represent 
tool uses, where the computer has no overt teaching function.  This 
distinction is sometimes reflected in an unfortunate division in 
CALL between those who see the computer primarily as a machine 
for delivering interactive language learning and practice material--
the computer as tutor--and those who see it mainly as a means for 
learners to experience the authentic language and communication 
opportunities and enhancements afforded by computers--the 
computer as tool. Because most early CALL applications were 
tutorial and tool uses arguably dominate now, it is easy to think of 
CALL as evolving, leaving tutorial CALL as something of a 
dinosaur.  

CALL emerged as a distinct field with the beginning of CALL-
centered conferences and professional organizations that 
accompanied the spread of the personal computer in the early 1980s. 
No overview of the field would be complete without acknowledging 
at least some of the pioneering efforts that preceded this era. There 
were early attempts to teach specific foreign languages in the 1950s 
and 1960s on mainframe computers (Beatty, 2003), but the first 
large-scale project was done with the PLATO system developed at 
the University of Illinois. It used a programmed instruction approach 
that provided students with practice material targeted at their 
presumed level along with feedback and remediation as needed. 
Levy (1997) notes that PLATO materials were developed for a 
number of languages, in particular French. The system was designed 
to maintain detailed records of value not only for the teachers and 
students but also for researchers. Early work with what were then 
called ‘microcomputers’, such as the BBC computer, Apple II and 
IBM PC, began to proliferate in the early 1980s. This new wave 
continued to include academic projects involving teams of designers, 
programmers and language teachers, but this era was also marked by 
the emergence of teacher-programmers, typically using the BASIC 
language to create activities for their own students. Meeting first as 
informal user groups at larger conferences, they were instrumental in 
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founding organizations such as CALICO, the CALL interest section 
of TESOL and EuroCALL. 

At about the same time that microcomputers were spreading, the 
random access laser videodisc brought a new dimension to language 
learning in the 1980s, the beginnings of multimedia education. 
Several large-scale projects, such as Montevidisco, a simulation for 
learning Spanish, were developed during this time (Gale, 1989). 
Among the most ambitious undertakings in the history of language 
teaching was MIT’s Athena Language Learning Project, an attempt 
to bring together interactive videodisc and artificial intelligence (AI) 
applications to revolutionize language learning. Although the AI 
elements were not fully realized, the project did produce some 
intriguing materials, notably A la rencontre de Philippe, a 
participatory drama where students play a character trying to find an 
apartment in Paris (Murray, Morgenstern and Furstenberg, 1989). 

In addition to academic initiatives, there have been hundreds of 
commercial software projects, a few of which have managed to 
survive and thrive. Two of the more successful enterprises in 
business terms have been Auralog (founded in 1987), with its 
flagship Tell Me More series, and Fairfield Language Technologies 
(founded in 1992), creator of Rosetta Stone. 
 
� Research Trends and Issues in Call 

Although much of CALL has been driven by development and 
practice, research has also played an important role. Within the field, 
research has served to move CALL towards more promising 
directions but has also worked outside the field in giving CALL 
some credibility in the broader Domains of applied linguistics and 
education. Early CALL research often focused on attempting to 
demonstrate the superiority of using computers over traditional 
language teaching. As a number of researchers have noted, this 
comparative approach had limited value, often leading to a ‘no 
significant difference’ outcome (see Dunkel(1991) and Pederson 
(1987) for reviews). Although some studies have continued to 
compare the CALL vs. no-technology options, most now are either 
non-comparative or compare one version of a CALL activity with 
another, for example, using captions vs. transcripts with online video 
(Grgurovic´ and Hegelheimer, 2007). 
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Like other areas of second language learning, there are a variety 

of approaches used by CALL researchers. Although quantitative 
studies probably dominated in the early literature, qualitative and 
mixed-method studies are now common, especially in the area of 
computer mediated communication (CMC). An edited volume by 
Egbert and Petrie (2005) does a credible job of covering the more 
dominant research approaches along with some less common ones, 
presenting criticisms and offering suggestions for improving the 
overall quality of CALL research. The absence of established norms 
for CALL research may be seen as a weakness of the field, limiting 
its ability to come up with established findings. However, the wide 
range of areas covered by CALL and the fact that it draws on so 
many distinct theories and disciplines (Egbert and Petrie, 
2005;Hubbard, 2008; Levy, 1997) make it difficult to determine 
what such norms would be.  
 
� CALL Design &Evaluation 

Although many CALL projects have been designed organically, 
or with respect to general instructional design principles, attempts 
have been made by a number of scholars to characterize the unique 
qualities of CALL. Perhaps the most elaborate design framework to 
date is that of Colpaert (2004), which creatively blends engineering 
principles and pedagogical approaches and is specifically oriented 
towards the creation of language courseware. Another important 
work in this area is by Levy, who categorized the uses of the term 
design in a corpus of 93 CALL articles from 1999, including not 
only design of artifacts (e.g. software), online courses and materials, 
but ‘design as a principled approach to CALL, including approaches 
to the design of CALL tasks’ (Levy, 2002: 60). Closely tied to 
design is evaluation. Levy and Stockwell (2006) recognize three 
general approaches here: checklists, methodological frameworks and 
applications of SLA principles. Checklists, especially those used by 
teachers and others to determine whether or not to use a given 
program in their classes, have been and remain the most common 
approach to the evaluation of both software and tasks. While they 
have limitations, used appropriately they can be a valuable tool in 
the software selection process (Susser, 2001). Methodological 
frameworks attempt to describe the key elements involved in making 
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selection decisions in a more descriptive fashion than checklists, 
aiding users in what to look for and how to look for it while 
maintaining an agnostic view of what specifically constitutes good 
language teaching in a given setting (Hubbard, 1996). The SLA-
based approach to evaluation is best exemplified by the work of 
Chapelle (2001), who identifies six research based criteria for the 
evaluation of CALL tasks that can be used for both judge mental and 
empirical evaluation. 

 
� Grammar &Vocabulary 

Many of the early disk-based CALL programs focused on 
grammar or vocabulary development, not so much because that 
represented state of the art of language teaching at the time but 
because such applications were relatively easy to program on 
computers. Today, authoring systems such as Hot Potatoes 
(http://hotpot.uvic.ca) from the University of Victoria have made it 
easy for language teachers to construct their own grammar exercises 
using multiple-choice, gapped sentences and matching formats. In 
addition to these more traditional types of exercises, Higgins (1988) 
describes alternatives such as Storyboard, in which an entire text is 
deleted and must be reconstructed. Although not specifically 
targeted at grammar, such text reconstruction programs do foster 
grammar awareness. Grammar checkers have been explored as aids 
to improving grammatical competence, though they need to be used 
with an understanding of their limitations (Burston, 2001). ICALL 
(Intelligent CALL) programs have been shown to be effective in 
assisting grammar learning when used with particular structures so 
that the range of errors can be anticipated and the feedback 
appropriately targeted (Nagata, 1993). 

Looking at the offerings on the web today, vocabulary is still one 
of the most common applications, partly because it holds such high 
face value for language learners and partly because it involves the 
manipulation of discrete items (words, definitions, translations, etc.) 
and is therefore easy to program and manage. A key area made 
possible by CALL is electronic glossing as a support tool for both 
vocabulary development and reading comprehension. Research 
questions that have been explored here include differences in visible 
vs. invisible links to glosses (deRidder, 2002), L1 vs. L2 glosses 
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(e.g., Yoshii, 2006) and various combinations of text, illustration 
and video (e.g., Al-Seghayer, 2001; Chun and Plass, 1996). Chun 
(2006) lists 30 studies in the area of multimedia glossing and 
electronic dictionary use. Despite somewhat conflicting results in 
these studies, what has emerged is a generally positive view of the 
value of digital glossing, a recognition that both L1 and L2 glossing 
can be helpful, and a sense that visual and text together are generally 
better than either alone. Along with the research, among the most 
useful set of vocabulary tools for English language learners, teachers 
and researchers is Tom Cobb’s Lextutor site (www.lextutor.ca), 
which includes vocabulary level tests, frequency analyzers and many 
other utilities.  

The area of data-driven learning (Johns, 1994) aims to support 
students’ exploratory learning of grammar and vocabulary using 
computer applications to help them notice patterns in the target 
language. The most widely used type of program is the 
concordancer, which allows the user to select an item, such as a 
word, phrase or in some cases even a stem, and search for examples 
of it within a particular corpus.  

The results are typically presented in a series with the selected 
item in the centre and the local context in which it appears on either 
side. For an example, see Edict’s Web Concordancer at 
http://www.edict.com.hk/concordance.In reality, all aspects of 
CALL have continued to develop, and in this course, we do not 
attempt to rate one as being more important or useful than the other. 
In fact, it is possible, even preferable, to recognize these not as 
opposing philosophies but as end points along the same sort of 
language teaching continuum, analogous to the one that balances 
teacher-fronted and group work in a classroom. In other words, 
effective language learning can include elements of both. 

The traditional face-to-face classrooms are about to be replaced 
by more technology-oriented blended learning courses where the 
learners can save time and energy by doing some of the educational 
activities outside the classes in a virtual context. This can also make 
them more autonomous while being more motivated and involved 
deeply in the pedagogical process of language learning. Al-Kahtani 
(2001) examines the effect of using CALL (Computer Assisted 
Language Learning) and some educational soft-wares on the 
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teaching of English in a blended context and maintains that they can 
save the learners time and act as a scaffold for better learning. 
Steffen and Hansen (1987) carried out a comparative study on the 
teaching of English through CALL and the lecturing method and 
came up to the conclusion that the former causes the learners to 
achieve higher scores.  

In a case study, Burke (2000) asserts that the university learners 
of economics show more positive attitudes and stronger intention for 
learning through technology and interactional soft-wares than those 
students taught through the traditional method as there was a 
statistically significant difference between the two groups. However, 
in another study on the teaching of a geography course through 
multi-media technology to two groups of sixth grade students, 
Donaldson (2000) finds different results and maintains that the 
traditional method group achieved higher scores than the other group 
of geography learners. 

Vocabulary as another component and indeed as the cornerstone 
of language has been the major concern of those teachers who 
involve CALL in foreign language pedagogy. In the ESP and 
vocational contexts, the significance of teaching vocabulary via 
technology- oriented tools is intensified. Regarding the required base 
repertoire of 5000 words to be learned (Nation, 1990, 1993; Laufer, 
1997), it is crucial to scaffold the learners through the technological 
devices to acquire the necessary vocabulary in a shorter time more 
efficiently. More recently, the attention has been drawn to designing 
some multi-media programs to teach vocabulary either in isolation 
or in context. It seems that there should be a gradual movement from 
the isolated use of vocabularies to the contextualized ones in the 
ESP and vocational environments especially for the beginning level 
learners whose knowledge of the foreign language words is so 
limited. 

Developing a computer program software for teaching 
vocabulary which is called CAVOCA (Computer Assisted 
Vocabulary Acquisition), Groot (2000: 60) asserts: 

Any suggestions how to implement this [contextual presentation] 
in pedagogic contexts should be based on a systematic analysis of 
the two most important aspects of the L2 word learning problem, 
that is to say, selecting the relevant vocabulary (which and how 
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many words) and creating optimal conditions for the acquisition 
process.  

Apart from the issue of the contextualized/decontextualised 
vocabulary teaching, the choice of the type of words is another 
significant consideration in developing a computer program suitable 
for learners of a foreign language, in general, and English, in 
particular. In some studies (Groot, 1994, 2000) such criteria as the 
frequency of the words, the valency or the usefulness have been 
referred to for the selection of the vocabulary. Another issue of 
concern in the realm of computer assisted vocabulary teaching is the 
way the words are to be presented and taught. In addition, a decision 
should be made if there is a need for a testing section or a self-
monitoring part where the learner can cope with the learning 
procedure autonomously, etc.   

The technology aspect of teaching language, as Saeedi (2013) 
maintains, can have double faces; it may characterize some positive 
as well as some negative aspects depending on how it is utilized. 
Computer assisted language learning (CALL) can have different 
forms and variations depending on the amount of scaffolding 
provided for the learners. Smith and Kurthen’s (2007) propose a 
model or taxonomy for blended learning environment (Table 1 
below).  

 
Table 1: Smith and Kurthen’s (2007) Taxonomy of Blended Learning (in 

Gruba and Hinkelman, 2012: 4) 
Term Definition 

Web-
enhanced 

Subjects that make use of a minimal amount of 
online materials, 

such as posting a syllabus and course 
announcements. 

Blended 
Subjects that utilize some significant online 

activities in otherwise 
face-to-face learning, but less than 45 per cent. 

Hybrid 
Hybrid Subjects in which online activities replace 

45–80 per cent 
of face-to-face class meetings. 

Fully online Fully online Subjects in which 80 per cent or more 
of learning materials are conducted online. 
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As mentioned earlier, the present research project has made an 

attempt to challenge the main concerns in the field of computer 
assisted vocabulary teaching through designing a computer program 
for English learners in the ESP and vocational contexts. It is indeed 
based on the second type of blended learning taxonomy proposed by 
the Smith and Kurthen’s (2007) taxonomy. That is, the computer 
program developed for pharmacy/pharmacology learners, as Table 
(2) below shows, is to be utilized as less than 45 percent of the 
pedagogic activities accompanying the face-to-face interactions of 
the learners with the course instructor in the classroom.  

 
Table (2)   Course Design of the Computer/Self-study Mode of the Present 

Research 
Blended Learning Course for Pharmacy/Pharmacology 

Learners of ESP Vocabulary 
Face-to-Face Computer/Self-Study Mode 

55% Up to 45% 
 

In the following sections the method and the research design and 
the procedure for developing the computer program are dealt with in 
more detail. 

Method 
� Research Design 

The present research study embodied two phases. The first phase 
was the development phase i.e. how to design a computer program 
suitable for teaching the technical vocabulary to the 
pharmacy/pharmacology major learners of English. Since two of the 
researchers of this study had developed a similar computer program 
for foreign learners of Farsi in another research project (Saeedi & 
Sharafinezahd, forthcoming) and had done a pilot study on the very 
first version of the program, it was decided to use the same 
framework for this study due to the time restriction and the 
practicality/availability problem of the pharmacy/pharmacology 
learners in order to run another pilot study. In the previous pilot 
study, the first developed version was used by 20 experts of the 
educational computer softwares and 20 language learners. Based on 
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the comments of the two groups which were collected through two 
separate questionnaires (Standard Educational Softwares 
Questionnaires prepared by the Ministry of Education), some 
modifications were made on the first version of the computer 
program. After the modifications, the second phase got started in 
order to finalize the samples lessons designed for teaching the basic 
vocabularies to the Pharmacy/pharmacology major learners of 
English within the ESP/Vocational context.   

� Instruments 
In developing the computer program, the main software utilized 

was AutoPlay Media Studio8 along with some other ones such as 
Windows Movie Maker7 used for making educational films of the 
program, the SnagIt9 software for image editing and changing the 
text files to the picture ones, FairStars Recorder for sound recording 
and providing the words pronunciation, TAMA (Tolide Mohtavaye 
Amuzeshi) for making the tests and educational games, and 
EximiousSoft GIF Creator 7.21 for making animations and moving 
pictures. The content loaded in the computer program was taken 
from two textbooks used to teach English to the 
pharmacy/pharmacology major learners. The first one was Textbook 
for Students of Pharmacy by Jánossy et al. (2005) and the second 
was English for pharmacy and parapharmacy by Giner et al. (2013).  

� Procedure 
Using the vocabulary introduced for pharmacy/pharmacology 

learners of English in the two mentioned books (section 2.2), the 
researchers developed the sample lessons for the computer program 
covering around 40 words which are taught in a gradual way moving 
from out-of-context technique of teaching to the contextualized use 
of the words. The subjects chosen for the first two sample lessons 
were related to the digestive and respiratory systems. The 
educational activities designed in the electronic program for 
teaching the vocational ESP vocabulary of pharmacy/pharmacology 
start from the most controlled ones to the tasks which make the 
learners more autonomous. The computer program embodies three 
major sections: teaching, testing, and recreational/game parts. 
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Results 
Doing the necessary modifications based on the comments of the 

experts of the educational computer softwares and also those of the 
language learners during the pilot phase of the study, the researchers 
made the final version of the computer program ready to be used by 
the pharmacy/pharmacology learners of English. The first page of 
the program introduces three parts or links as presented in Figure (2) 
below: 
 

 
Figure (2)   First Page of the Developed Computer Program  

 
As shown in Figure (2) above, the three parts or links introduced 

are: (1) the ‘teaching vocabulary’ part as the major section of the 
software which has three other sub-sections i.e. (a) the educational 
part where different vocational ESP words for pharmacy/ 
pharmacology major learners of English are presented and taught, 
(b) the testing section where the learners can evaluate what they 
have learned through the multiple-choice and matching tests in a 
number of exercises starting from the most controlled/ 
decontextualized usages of the vocational ESP words to the use of 
the vocabulary in the related contexts, and (c) the Fun and Play 
section where learners can have fun with the learned words, and 
indeed assess their learning within the game framework; (2) the 
second main part of the first page is the ‘About the software’ section 
where the learners are provided with some guidelines and 
instructions on how to use the software making them more 
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autonomous in the learning activities; and (3) the last link available 
on the first page is the ‘Exit’. 

On the second page (shown in Figure 3 below) the subjects of the 
sample lessons developed have been introduced. The first sample 
lesson’s subject is the Digestive System and the second teaches the 
vocabulary pertaining to the Respiratory system. The lessons teach 
around 40 of the pharmacy/pharmacology vocabulary. 
 

 
Figure (3)   Second Page of Computer Program       

 
The first sample lesson i.e. the digestive system starts with 

introducing the three sub-parts mentioned earlier (teaching, testing, 
and fun/play) and an image of the whole body system with the list of 
words covered in the lesson. Figure (4) below demonstrates the 
introductory page of this lesson.    

 
Figure (4)   Introductory Page of First Sample Lesson  
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In the testing section, the multiple-choice items, as Figure (5) 

below shows, have been arranged from the simple exercises where 
the learners can assess their learning by choosing the right picture 
representing the word under question to the more difficult and 
contextualized exercises where the words appear in sentences of 
different levels of difficulty. The multiple-choice section has been 
equipped with the electronic timing and scoring options i.e. the 
program shows the amount of the spent time in answering the item 
and provides the learners with a feedback on their answers. All the 
items have four choices with only one correct answer for each item 
while allocating 1 point for the right answer and 0 for each of the 
three wrong distractors. The computer program provides feedback 
regarding the right or wrong answer to each item separately i.e. the 
learner receives some information immediately after answering each 
item on whether his/her answer has been right or wrong and the 
reason why it has been considered as wrong and also the time 
amount which has been used in order to answer the questions. It is 
worth mentioning that the evaluation result is presented not only by 
the scores i.e. the quantitative scale but by the qualitative scale. The 
questions which are not answered are also highlighted by being 
demonstrated in another color. 

   The matching items (Figure 6 below) are also related to the 
subject of the sample lesson and are equipped with the same timing 
and scoring features mentioned for the multiple-choice items. These 
features help the learners to assess their learning autonomously.   

 
Figure (5)   Multiple-Choice Items Section  
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Figure (6) Matching Items Section 

 
An example of the contextualized use of the ESP words of the 

pharmacy/pharmacology field has been presented in a sample item 
in Figure (7) below using the definition technique: 

 

 
Figure (7) Contextualized Use of the ESP Words in A Sample item  
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Using Definition Technique  
Discussion & Conclusion 

The thrust of the present research study has been to design and 
develop an instructional software or program to teach the English 
Vocational ESP vocabulary to the Pharmacy/Pharmacology learners. 
The researchers hypothesized that the computer program can act as 
the self-study part of a blended learning course i.e. 45 percent of the 
whole vocabulary teaching based on Smith and Kurthen’s (2007) 
taxonomy (Table 1) of the blended learning framework. Therefore, 
the research question formulated was: How can the developed 
computer program achieve the self-study mode of the vocational 
ESP vocabulary teaching course? In other words, the study aimed at 
determining whether the instructional software could make the 
learning process of the vocational ESP vocabulary more 
autonomous. This study is compatible with the blended learning 
definition provided by Dudeney and Hockly (2007) i.e. a 
combination of face-to-face and computer follow-up activities or 
what is referred to as computer/self-study mode or tasks in 
Whittaker’s model. As a matter of fact, the purpose of the self-study 
mode activities is to make the learners more autonomous. 

As mentioned in section (4) and shown in Figure (2) above, the 
first page of the educational program has an ‘About the software’ 
section where the pharmacy/pharmacology learners are provided 
with some information on how to use the software and learn the 
introduced vocabulary autonomously. It also has another hyperlink 
with the ‘teaching’ title which embodies three major parts of 
teaching, testing, and fun/play. In each of these main parts, the 
pharmacy/pharmacology learners are exposed to out-of-context 
vocabulary and do some practices on the related words to their major 
and then gradually move to more contextualized vocabulary based 
on the two textbooks introduced in this study. This has been done to 
guarantee the learners’ independence to the course instructor i.e. 
they are not exposed to higher levels and complex contexts of the 
ESP vocabulary at the beginning stages of their learning so that they 
do not have to seek the instructor’s guidance to comprehend the 
unfamiliar words of the sentences.  

Even in the choice of the textbooks from which the materials for 
the instructional computer program were used, these considerations 
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were taken into account i.e. there was a gradual movement from the 
easier materials to the more complicated ones. The software starts 
with the more and concrete/tangible vocabulary, where the learners 
are provided with a lot of images and pictures to grasp and 
comprehend the concepts of the words introduced, and then moves 
to the more abstract ones. That is why, the computer program 
developed can be used for the beginning level learners and by doing 
the activities suitable for their level, they can move to the more 
complex vocational ESP vocabulary related to their major. The 
learners can do the exercises either individually or in group and 
receive a lot of scaffolding from their peers and consult them on the 
way the tasks and activities are to be done.  

In the teaching activities the learners acquire the vocabulary 
through the related pictures provided, as presented in Figure (4) 
section (4) above, along with, the pronunciation of the individual 
vocabulary. As mentioned earlier in the results section (4), the 
learners are also provided with some items to evaluate their own 
learning autonomously to achieve the self-study mode of the 
computer educational program. The learners are immediately 
exposed to the result of the tests they answer, which make them 
independent from the instructor’s help and guidance since after 
doing each item either multiple-choice (Figure 5) or matching 
(Figure 6), the pharmacy/pharmacology learners receive a feedback 
with regard to their right or wrong answer and the time they allocate 
in answering each item. Therefore, they can assess their own 
learning, their speed, and even the reason why an answer is wrong, 
which as a whole can help them to be more autonomous learners and 
achieve the self-study mode of the blended model introduced in this 
study.          
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آموزي و توانمندسازي دانشجويان  چارچوب پيشنهادي مهارت ةارائ
 اوري اطالعات با رويكرد شايستگي محوري فنّ

 1دكتر پوراندخت نيرومند
  2دكتر اكبر فرجي ارمكي

 3ابوالفضل عليزاده 
 4نرگس احديه

 چكيده
و داوطلبين از  ي اخير كشور شاهد نرخ فزاينده تمايل به تحصيالت عالي در ميان جوانانها در سال

براساس اين تقاضا، موسسات آموزش عالي نيز .ي كامپيوتر و  فناوري اطالعات استها جمله رشته
به نحوي كه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل در .اند اقدام به افزايش ظرفيت جذب دانشجو نموده

هار ميليون نفر در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به بيش از چ 1389سال 
هاي بديهي است كه اشتغال و از جمله اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي مستلزم مولفه.رسيده است

ي توليدي خاص ها با نيازهاي بازار كار، تقويت بخش ها ي آنها متعددي از جمله متناسب بودن مهارت
و  ها ي سازماندر كليهامروزه .باشداز جمله صنايع فناوري محوري چون صنعت فناوري اطالت مي

شود و بر اساس آن از الگوي شايستگي استفاده مي ها المللي جهت شناسايي اين مهارتبين  موسسات
هاي شخصيتي مورد نياز براي احراز هر شغل پرداخته به شناسايي دانش، مهارت، نگرش و ويژگي

وزش مهارتي كشور چند سالي اي كشور به عنوان متولي نظام آمسازمان آموزش فني و حرفه.شودمي
پرداخته و در اين  ها آموختگان در دانشگاهي مهارتي به دانشجويان و دانشها است كه به ارائه آموزش

و  ها راستا به ايجاد و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه
با استانداردهاي آموزش شغلي و شايستگي  ها ي درسي دانشگاهها همچنين انطباق سازي سرفصل

ي نيروي جامعه هدف، ها با وجود جايگاه ويژه سازمان در تقويت مهارت.سازمان نموده است است
دهد كه سازمان از الگوي خاصي كه مبتني بر نياز بازار كار نشان مي ها مطالعه و بررسي اين آموزش

هاي مورد نياز ويي براي شناسايي شايستگيهدف اين مقاله معرفي الگ.باشد پيروي نكرده است
 باشد. اشتغال دانشجويان، و دانش آموختگان مي

 

آموزي، فناوري اطالعات  نظام آموزش عالي، دانشجويان، نظام اشتغال كشور، مهارت :يكليدواژگان 
 و ارتباطات.

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com،                           دكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطبايي .1
 .بهشتي . دكتراي مديريت آموزش عالي از دانشگاه شهيد2
 .. دانشجوي كارشناسي ارشد3
 .. كارشناس دفتر امور مهارت هاي پيشرفته سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 4



   ...آموزي و توانمندسازي  ارائه چارچوب پيشنهادي مهارت
 

 

386 

 اي از ديدگاه يونسكو  هاي  فني و حرفه آموزش
راد جوان، مهارتهاي بنيادي، قابل انتقال و فني و حرفه اي و سه نوع مهارت مورد نياز همه اف

 در آنها فرا گرفته مي شوند را شناسايي مي كند. ها يي كه اين مهارتها محيط
ي بنيادي شامل توانايي الزم براي ها مهارتهاي بنيادي: در ساده ترين شكل، مهارت 

د كافي براي تأمين نيازهاي خواندن و نوشتن و حساب براي رسيدن به كاري است كه درآم
همچنين پيش نياز ادامه آموزش و پرورش و كسب  ها اين مهارت.روزانه فراهم كند

ي قابل انتقال و فني و حرفه اي هستند كه دورنماي رسيدن به شغلي مناسب را ها مهارت
 بهبود مي بخشند.

برزا عقيده و اطالعات ي قابل انتقا، توانايي حل مسئله، اها ي قابل انتقال: مهارتها مهارت
افراد به .به شكلي موثر، خالقيت، رهبري و پشتكار و تواناييهاي كارآفريني را شامل مي گردد

ي كاري متفاوت و در نتيجه بهبود شانس خود ها براي تطبيق خود با محيط ها اين مهارت
 براي باقي ماندن در شغلي پر منفعت نياز دارند.

غل زيادي از كشت سبزيجات گرفته تا استفاده از چرخ ي فني و حرفه اي مشاها مهارت
 خياطي، آجرچيني و استفاده از كامپيوتر مستلزم دانش فني خاصي هستند.

كه در گزارش به تصوير كشيده شده است مي تواند به عنوان  "راهي به سوي مهارت "
ايد مورد هدف ب ها يي كه سياستها ابزاري براي شناخت نياز افراد به مهارت آموزي و حوزه

جوانان مي توانند اين سه نوع مهارت را از طريق آموزش عمومي رسمي .قرار دهند، به كار آيد
از طرف ديگر، كساني كه فرصت آموزش .و ملحقاتش و آموزش فني و حرفه اي فرا گيرند
ي مهارت آموزي، از شانسي دوباره براي ها رسمي را از دست داده اند مي توانند از فرصت

ي بنيادي گرفته تا آموزش در حين كار همچون شاگردي و آموزش در ها يري مهارتيادگ
 حين كار در مزرعه، بهره گيرند.

 اتا الگوي شايستگي
حوزه اقدام به طراحي  18ي فني و حرفه اي و استخدام ايالت متحده در ها اداره آموزش

 ه است.در جدول زير ساختار كلي اين الگو آمد.الگوي شايستگي نموده است

 مقدمه
يي است كه در يك دوره معين در مقابل آن مزدي پرداخت ها ، مجموعه فعاليتاشتغال

به بيان ديگر اشتغال عبارتست از بكارگيري منطقي نيروهاي متخصص كارآمد در .شود مي
، به نحوي كه ي تخصصي مورد لزوم سازمانيها با موقعيت ها مشاغل تخصصي  و تطبيق آن

ي اشتغال و ها چالش.]5ي سازماني را ممكن سازد [ها ، نيل به هدفها آناشتغال صحيح 
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، بلكه با توجه آيد ميبيكاري نه تنها يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار 

توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه  ميبه ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته 
رسند يك الزام سياسي  مياصوالً اشتغال افرادي كه به سن كار .]6آينده نيز به حساب آورد [

تواند  ميباشد و بيكاري  مياجتماعي است زيرا اشتغال نوعي معرف و مجوز زندگي مستقل  –
ي اجتماعي و سياسي خاصي منجر گردد به ها به انحراف و سرخوردگي نسل جوان و بحران

ين اشتغال كامل در كنار رشد مداوم اقتصادي، ، تأمهمين دليل با وجود آنكه اقتصاددانان
، كنند ميرا از اهداف چهار گانه اقتصادي بيان  ها از پرداختو موازنه تر ها تثبيت سطح قيمت

 ].7دانند [ مي، اشتغال كامل را مهمترين آنها اما به اتفاق
نيازهاي با  ها ي دانشگاهي و عدم انطباق اين آموزشها فاصله بين بخش صنعت و آموزش

بازار كار مشكل اساسي است كه منجر به افزايش مستمر نرخ بيكاري دانش آموختگان 
لكن يكي از داليل مهم .داليل متعددي منحر به بروز اين پديده شده است.شود ميدانشگاهي 

اين پژوهش در نظر دارد كه با ارائه الگويي كه .عدم داشتن مهارتهاي مورد نياز بازار كار است
هم زمان با  ها س الگوي شايستگي شكل گرفته است، به لزوم توجه همزمان به مهارتبراسا

 كسب تحصيالت دانشگاهي بپردازد.
 ارتباط در بسياري با عوامل كه است اي مقوله انساني سرمايه و انساني نيروي مسأله

 و سني توزيع جمعيت، رشد همچون متغيرهايي با نيروي انساني عرضه سو يك از.باشد مي
 تقاضاي ديگر سوي از و است ارتباط در... و زنان مشاركت نرخ مهاجرت، جمعيت، جنسيتي

 رشد گذاري، تكنولوژي، سرمايه توزيع گذاري، سرمايه حجم چون با متغيرهايي انساني نيروي
 براي  (46 -1342) سوم عمراني برنامة از ايران نيز در.كند مي پيدا ارتباط... و اقتصادي
 اين به جدي توجه داده و تشكيل را برنامه فصول از يكي اشتغال و انساني نيروي بار نخستين

 آفرين مشكل عوامل تعدد اما درگيرند، اشتغال مسأله دنيا با كشورهاي بيشتر.شد آغاز مقوله
به  موضوع، اين تر شدن پيچيده موجب عوامل اين ناشناخته بودن و شغل يافتن در مسير

 عوامل ترين مهم از انساني منابع.است شده ايران اي چون توسعه لحا در كشورهاي در ويژه
 نقش متخصص و افراد تحصيلكرده راستا اين در و رود مي شمار به جامعه هر توسعه مؤثر در

 كه همواره است مسائلي از يكي آموختگان دانش اشتغال.خواهند داشت برعهده را تري مهم
 لحاظ به توجه اين.است بوده كشورهاي مختلف سياستگذاران و ريزان برنامه توجه مورد

 اجتماعي يها لحاظ نقش به هم و اجتماعي و اقتصادي ثقل مركز كار به عنوان بازار اهميت
 دامنه امروزه.شود مي محول كشور توسعه اهداف نيل به براي دانش آموخته افراد به كه است

 و ها هخانواد اكثر فكري دغدغه باعث كه جدي است قدري به جامعه در بيكاري بحران
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 دامنه بر دانشگاهي آموختگان بيكار دانش انبوه خيل ميان اين در.است شده مسئولين كشور
پذير،  آسيب قشر اين براي مناسب ريزي برنامه و عدم استفاده .است افزوده بحران اين

 آموختگان دانش بيكاري.داشت خواهد دنبال به كشور براي ناپذيري جبران خسارت
 و اصلي توسعه محور به عنوان ما، كشور در اقتصادي ترين معضالت بزرگ از يكي نشگاهيدا

 نيازهاي به عالي نظام آموزش توجهي و هم سو نبودن كم.است جامعه اقتصادي پيشرفت
اساسي  نياز كه درصورتي است، فارغ التحصيالن بيكاري بحران و بروز داليل از يكي جامعه

 جامعه، تخصصي يها مسئوليت و پذيرش شغل به رسيدن براي هيدانشگا فارغ التحصيل يك
 و سطح تحصيالت و فيزيكي ذهني، يها توانايي داشتن بر عالوه يعني فرد است، مهارت

 بايد فردي يها ارزش و انگيزش نگرش، شخصيت، نوع چون رفتاري يها ويژگي همچنين
 كه گونه اين اما.كسب كند تحصيل دوران طول در نيز ادراكي و انساني ي فني،ها مهارت

 علمي و فني مهارت بعد از بازاركار آنچه با آموزشي دانشگاه مواد و ها دوره بين است مشخص
 دانشجويان از فارغ التحصيلي قبل ديگر طرف از و است نشده برقرار منطقي مي طلبد تناسب

 وجود يعمل و علمي توانمندي حداقل حيث از ارزيابي آنها براي مناسبي معيارهاي
 پيدا براي را دانشجويان روحيه علمي خوبي به نتوانسته نيز آموزشي سيستم همچنين.ندارد
 از مسائل يكي ،ها دانشگاه التحصيالن فارغ بيكاري.كند جامعه تقويت و خود مفيد كار كردن
 از برخي زعم به كه دهد مي رخ حالي پديده در اين.است بوده اخير سالهاي در كشور مهم

 بوده وابسته مادي خويش منابع به جهان كشورهاي ديروز اگر و است، عصر دانش دان،دانشمن
 عده نيز ما كشور در.اند وابسته خويش دانش و سطوح انساني منابع به بيشتر امروزه اند،

 نحو شان به دانشگاهي يها آموخته از كه نيستند قادر ها التحصيالن دانشگاه فارغ از كثيري
 كشور كار بازار و آموزشي نظام بين حاضر حال در.شوند كار بازار وارد و ردهك استفاده مطلوبي

 ايجاد دليل همين به ندارد و وجود منطقي ارتباط ميك لحاظ از هم و كيفي از لحاظ هم
جلوگيري  جهت كار بازار نظام با غ التحصيالنفار تناسب عالي به آموزش نظام بين هماهنگي

 ].4د [دار ضرورت منابع اتالف از
 فارغ التحصيل نفر هزار500 ميليون و  يك تا ميليون يك بر بالغ ساالنه آمار، براساس

در حال افزايش  ها از طرفي ساالنه نرخ ورود به دانشگاه. شوند بازاركار مي وارد ها دانشگاه
 است.
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 )1390(خبرگزاري مهر, 

 متقاضي كشور در التحصيلفارغ  يك ميليون ساالنه علوم، اظهارات وزير به بنا طرفي از
 ن دانشگاهيختگاموآ نشارا د درصد بيكاران ايران 45 كه نشان ميدهد آمار.كار هستند

هزار   600و ميليون2 حدود 85 سال در آمار ايران مركز سرشماري براساس.دهند مي تشكيل
 در ل،مقاب در داشته كه وجود دانشگاهي براي فارغ التحصيالن دسترسي تخصصي قابل شغل

فارغ  تعداد افزايش همچنين.است بوده انتظار از حد بيش ها دانشگاه از خروجي اخير يها لسا
 دانش تعداد اكنون.است آورده پديد را زيادي مشكالت مناسب، مشاغل كمبود و التحصيالن
 برابر2  حدود 1390هستند در سال  شغلي فرصت در جستجوي كه عالي آموزش آموختگان

 از  آموختگان، ميان دانش در بيكاري نرخ ايران، آمار مركز اعالم براساس .تاس 1385 سال 
مطالعات  براساس است، يافته افزايش 86 سال ردرصد د15/6  به  ، 85 سال در درصد14/6
 به شود، مي نفر ميليون 61 بر بالغ 1400 سال تا كشور فعال و جوان جمعيت شده، انجام

 را اين افراد از ميني از بيش كه است حالي در اين.اشتد رشد خواهد درصد 2/5 عبارتي
 29 بايد ، 1400 سال تا دولت بنابراين.خواهند داد تشكيل ها هدانشگا فارغ التحصيل جوانان
فارغ  با تحصيالت متناسب و مربوط آنها از ميني كه كند ايجاد فرصت شغلي ميليون

فارغ  بيكاري نرخ آمار درحاليكه.باشد عالي كشور آموزش مراكز و ها هدانشگا التحصيالن
 نرخ بيكاري با كمترين آموزي مهارت مراكز فارغ التحصيالن دانشگاهي باالست، التحصيالن

 باال تئوريكي دانش و آكادميك با تحصيالت دانشگاهي بيكاري فارغ التحصيالن.هستند مواجه
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 هوشمند كشور بسيار ركاربازا كه است واقعيت اين نشانگر يين، پا تخصص مهارت و سطح ولي
 ].4دهد [ مي اهميت آنها مدرك بيش از كار نيروي به تخصص و ميكند عمل

ي اخير در مفهوم سرمايه انساني رخ داد، موجب گرديد موضوع ها انقالبي كه در دهه
امروز تقاضاي .ي بشر تبديل شودها تقاضاي اجتماعي براي آموزش به يكي از مهمترين دغدغه

از اين رو .آموزش عالي در جامعه ايران به داليل مختلف بسيار باال  است  اجتماعي براي
دانشگاهها، هم بايد به اين نياز عظيم اجتماعي پاسخ دهند و هم پاسخگوي نيازها و تقاضاي 

براي اين منظور آنها بايد به توليد دانش و روز آمد كردن آموزشهاي .صاحبان صنايع باشند
ي ها با محور بودن زندگي و رفع نيازهاي بخش ها اين دانش دانشگاهي در جهت كاربست

در صورتي اين نيروي انساني آموزش .مختلف اقتصادي، صنعتي و كشاورزي تاكيد نمايند
ي خود را در حوزه زندگي و ها ديده به يك سرمايه انساني مبدل خواهد شد كه بتواند دانسته

توان گفت بهترين سرمايه گذاري براي بدون شك مي.نيازهاي مختلف جامعه به كار بندد
زيرا در طي اين فرايند، انسان به .گذاري در آموزش نيروي انساني استتوسعه كشورها سرمايه

اند با درك اين نياز عمده و واقعيت كشورهايي كه توانسته.شود ميدليل تبديل اي بيسرمايه
كار بپردازند، موفق بازار هاي دانشگاهي به سمت نيازهاياجتماعي به جهت دادن آموزش

هاي در اين است كه بتوانند نيازهاي بخش ها آنان دريافته اندكه موفقيت دانشگاه.اندبوده
لذا در ابتدا با دركي وسيع به جمع .مختلف اقتصادي و صنعتي كشورشان را برآورده سازند

و  ميعل و مراكز ها ي مختلف پرداخته، سپس دانشگاهها آوري اطالعات الزم در بخش
متاسفانه در كشورهاي در .تحقيقاتي را به سمت رفع اين نيازها تجهيز و هدايت كرده است

ي اقتصادي و ها حال توسعه برخالف كشورهاي توسعه يافته، بين مراكز آموزش عالي با بنگاه
 ها بنگاه.كند ميرا تامين ن ها نياز بنگاه ها محصول دانشگاه.صنعتي رابطه تنگاتنگي وجود ندارد

اين هر كنند، بنابر ميبه اندك بسنده  ها به محصولي فراتر و  تواناتر چشم دوخته اند و دانشگاه
ي جديد، ها كسب و كار، ظهور فناوري ميتحوالت و تغييرات دائ.گردد ميبيشتر  ها روز فاصله

ها، قوانين و مقررات حكومتي، تغيير الگوهاي مصرف، الزامات آموزشي و باال رفتن سطح معيار
به رفع نياز اين بنگاهها را اجتناب ناپذير  ميو مراكز عل ها ضرورت توجه جدي دانشگاه

رسد وقت آن رسيده كه صاحبان صنعت به عنوان بخشي از دل سوزان  ميبه نظر .نمايند مي
 ها ي آموزش دخالت داده شوند تا نياز و خواست آنان در برنامهها جامعه در سياستگذاري

 ].1اعمال شود[
براي ايفاي نقش مؤثرخود، در عين وفاداري به ساز و كارهاي سنتي  ها امروزه دانشگاه

به اين دليل تجديد نظر در برنامه .اي بهتر باشندتوانند پرچمدار و طاليه دار آينده ميخود ن
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ي سياستگذاري در نظام آموزشي، تحليل و تبيين تعامل بين حوزه ها ريزي آموزشي، شيوه

بازنگري در ساختار و وظايف نهادهاي قبلي دانش، تجديد نظر در نظام صنعت و دانش، 
ي ها ي نو در تحقيقات به منظور توليد دانش، بررسي روشها پذيرش دانشجو، يافتن شيوه

بهبود كيفيت آموزش و نيز تبيين رابطه ميان آموزش عالي با فرهنگ جامعه و مسائل 
زهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه به ويژه بازار اجتماعي، پاسخگويي نظام آموزش عالي به نيا

است كه با توجه به نيازهاي متغير و متنوع جهان امروز براي  ميكار از جمله موضوعات مه
نمايد، بنابراين تامل و تعمق در اين عوامل لزوم تحول  مينيل به توسعه، ضرورتي گريز ناپذير 

مطرح شدن انتظارات جديد از نظام .سازد ميبنياني در نظام آموزش عالي را به خوبي روشن 
اي است كه آموزش عالي در بيشتر كشورهاي جهان به ويژه در سالهاي اخير از عوامل عمده
در .گردد ميبرخي از نظامهاي آغاز چنين تحولي قرارداده است كه به جستارهايي از آن اشاره 

كميت و كيفيت آموزش  هزاره جديد، برخي از صاحبنظران آموزش عالي براين باورند كه
بايد با تقاضاي بازار كار متناسب باشد تا  مياي و نيز تخصصي علحرفه -ديدگان فني

بنابراين چگونگي سرمايه گذاري براي ارتقاي دانش .ي توسعه در جامعه شكل گيردها پديده
نيروي كار متخصص و به كار گيري مناسب آن و نيز مديريت صحيح و مبتني بر نيازهاي 

كه عهده دار اين مهم هستند، از جمله مواردي است كه نيازمند  ها عه از طرف دانشگاهجام
در اعالميه .هاي آموزشي مناسب استريزيمطالعه، بازنگري عالمانه و همه جانبه و نيز برنامه

در محل يونسكو در پاريس  1998اكتبر  9تا  5نهايي كنفرانس جهاني  آموزش عالي كه از 
هاي آينده آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد ريزيكاتي كه بايد در برنامهتشكيل شد، برن

توان به مسؤل و پاسخگو بودن دانشگاه در مقابل جامعه و  مياز جمله مواردي كه .تاكيد شد
نيازهاي جامعه به منظور توسعه اشاره كرد، اين است كه در يك جامعه متالطم اطالعاتي و 

ي يكنواخت و تكراري به سبك سنتي و توليد ها كه به آموزش» دانشگاه ايستايي« رقابتي
پردازد، چگونه  مياي و جوياي كار انبوه فارغ التحصيالن مدرك به دست غير ماهر و غيرحرفه

 ]1[ توان نقش خود را در نيل به توسعه پايدار ايفا كرد؟ مي
ها و تشكيالت رنامهدهد كه ب ميگالبدايت در كتاب خود با عنوان روشهاي توسعه هشدار 

از ديد وي .دانشگاه حتما بايد يا مقتضيات هر جامعه در زمينه توسعه و ترقي همراه باشد
و  ها انطباق فعاليتهاي آموزشي دانشگاه با اهداف و نيازهاي مختلف جامعه، گسترش دانشگاه

 مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، گرايش به علوم عملي و تحقيقاتي به ويژه تحقيقات
توان از عوامل اصلي و مهم پيشرفت ممالك توسعه يافته  ميكاربردي و جامعه گرا را 

در كشور ما با درك اين مهم اقداماتي در زمينه ايجاد ارتباط بيشتر بين صنعت و .برشمرد
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)، 1383از جمله در دانشگاههاي صنعتي اميركبير( جهانگيريان، .دانشگاه صورت گرفته است
)  1383)، دانشگاه صنعتي اصفهان (احساني، 1383دانشگاه شهيد بهشتي (مشكوري،

 اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه كافي نيست.
اگر چه تحقيقات منسجم و دامنه داري در خصوص نيازهاي كارفرمايان و پاسخگويي 

هاي گسترده در خصوص به اين امر به شكلي گسترده انجام نپذيرفته، اما با بررسي دانشگاهها
موضوع يعني نياز بازار كار و تعامل بخش صنعت با دانشگاه اصفهان در پژوهشي به تحليل 

) پرداخته و دريافتند كه بخش 1367( ها التحصيالن دانشگاهي شغلي فارغها توانمندي
ي اقتصادي و صنعتي ها نيروي انساني متخصص است و بنگاه كنندهآموزش عالي كه عرضه

كه متقاضي نيروي متخصص هستند، از طريق بازار كار كه محل تالقي عرضه كنندگان 
) و خصوصي ميي عموها كارفرمايان بخش) و تقاضا كنندگان ((دانش آموختگان متخصص

نفي آن از سوي برخي از  است، داراي ارتباط ظريف، اما عيني و تنگاتنگي هستند كه با
مسؤالن نظام آموزش عالي كشور، وظيفه خطير آن را در زمينه افزايش ثمر بخش 

ي ها ي آموزش عالي يعني تربيت نيروي انساني متخصص مناسب با نيازمنديها فعاليت
و مؤسسات آموزش عالي  ها بنابراين، اين نظر كه دانشگاه.تخصصي جامعه، كاهش نميدهد،

زار كار متخصصان توجه و ابعاد مختلف آن را تجزيه و تحليل كنند، از نظر نبايد به با
نظام ملي نوآوري « اي با عنوان در مقاله.]2تواند ديدگاه مناسبي باشد [ مين ميعل

 ها وي تنها راه برون رفت موفق دانشگاه.كند ميبر تعامل دانشگاه و صنعت تاكيد » تكنولوژيك
ت را باال بردن كيفيت آموزش و تامين نيروي ماهر براي اين در پاسخ به نيازهاي بخش صنع

) نيز بر تعامل بين دانشگاه و صنعت 1381و سيف الدين اصل ( ميسلي.كندبخش قلمداد مي
-و فناوري، مراكز رشد ( ميي علها نوآوري، پاركتاكيد نموده در چارچوب نظريه نظام ملي

را به عنوان عوامل تجاري سازي دانش و تحريك ي مشتق از دانشگاه ها ) و شركتانكوباتورها
) تعامل دانشگاه و 1377و شفيعي ( زارعي، معماريان.دهند ميكننده نوآوري مورد توجه قرار 

تعامل دانشگاه و صنعت را با استفاده از .]3دهند [ ميصنعت و نوآوري را مورد توجه قرار 
آنان در اين پيمايش الگوي علت و .نداي ايستايي به طور پيمايشي مطالعه كردهها روش نظام

كنند كه با  ميي بهبود بخشي اين نظام ارائه داده اند و تاكيد ها معلولي براي بررسي سياست
توان تعامل بين ي تحقيقاتي ميها احياي نگرش نوآوري در دانشگاه همراه با حمايت از طرح

نعت را از چشم انداز بازار دانش تعامل دانشگاه و ص .]2دانشگاه و صنعت را اثر بخش تر نمود[
و به طور تجربي مورد توجه قرارداده و نشان داده است كه دانش، اساس قابليت توليد، 
ظرفيت نوآوري و دارايي راهبردي هر بنگاهي است كه به آن در مقابل رقباي داخلي و بين 
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ي قابل توجهي در در ساير كشورها نيز سوابق تجربي و تحقيقات.بخشد ميالمللي مزيت رقابتي 
تي .آي.ميليارد دالر در دانشگاه ام 1686ميالدي بيش از  2003در سال .اين زمينه وجود دارد

درصد بودجه تحقيقاتي اين  20، 2002در سال .) About MIT، 2005هزينه شده است (
اين دانشگاه از ابتداي ابتداي تاسيس بر كاربردي كردن علم .دانشگاه را صنعت تامين كرد

كيد داشته است و اين ديدگاه يكي از داليل ارتباط مستحكم با صنعت ارزيابي تا
از سال .ترين مؤسسات آموزش عالي انگلستان است ميدانشگاه كمبريج يكي از قدي.شود مي

ي مختلف از جمله ارتباط دانشگاه و ها به منظور تامين منابع مالي به دنبال روش 1980
تري به نام واحد صنعتي ولف سان كمبريج تاسيس شد ، دف1982در سال .صنعت بوده است

در نهايت، .كه هدف اين نهاد بررسي ارتباط دانشگاه و صنعت به شيوه دانشگاه ام.آي.تي بود
اين نهاد مسئوليت همكاري با صنعت و انتقال فناوري در اين دانشگاه را به عهده 

بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت ترين دانشگاه ژاپن است در  ميدانشگاه توكيو كه قدي.گرفت
مركز همكاريهاي پژوهشي در دانشگاه توكيو  1995در سال .ايفا كرده است مينقش مه

ي همكاري با صنعت ايجاد و در اين زمينه ها به دنبال تغييرات سازماني، زمينه.تاسيس شد
از  يكي ديگر.ي تحقيقاتي با صنعت تاسيس شدها بانك اطالعاتي براي سازماندهي پروژه

ي دانشگاه توكيو با صنايع، صدور مجوز ارائه مشاوره ها اقدامات مهم در تقويت همكاري
) در كانادا در 1995در طرح پژوهشي لروكس و الفير (.با صنايع بود مياعضاي هيات عل
يي را كه به ها ي اساسي مورد نياز بازار كار از ديدگاه كارفرمايان مهارتها خصوص مهارت

 كند در سه گروه دسته بندي كرده اند: ميتغال افراد كمك افزايش فرصت اش
ي ارتباطي، تفكر انتقادي، توانايي حل مساله، ها شامل مهارت ميي علها مهارت .1

 تشخيص اهميت نياز در زندگي.
ي مديريت شخص شامل توانايي تعيين اهداف، اقدام مسووالنه، اعتماد به ها مهارت .2

 ي قابل پذيرش.ها ن ديدگاهدر امور و دارا بود مينفس، پيش قد
ي كار گروهي شامل توانايي كار با ديگران، احترام قايل شدن نسبت به ها مهارت .3

 )65ديگران و توانايي رهبري و هدايت ديگران (عزيزي، 
كه در صدد تعيين  1985پولن و استارتاپ در يك طرح پژوهشي در انگلستان در سال 

يان مراكز صنعتي و تجاري بودند به اين نتيجه از ديدگاه كارفرما ميجايگاه آموزش عمو
رسيدند كه نظام آموزشي بايد نسبت به اين موارد اقدام كند: گسترش و توسعه ديد دانش 

آنان به  ميآموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان كاري مورد نظر و افزايش دانش عمو
ديگري كه سولتنا در سال ، در طرح پژوهشي ها عنوان يك بستر اساسي در اين آموزش
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در آمريكا در خصوص انتظارات كارفرمايان از كاركنان خود در يك كارخانه صنعتي  1990
ي علمي، فني و مهارتي مورد نياز ها و قابليت ها انجام داد نتيجه گرفت كه هرچند مهارت

ر انجام (عالقه مندي به كار، پيشي جستن د ها هستند، اما از نظر برخي كارفرمايان كيفيت
ي شخصيتي كاركنان از اهميت و ها امور، اعتماد به نفس و بلوغ رواني و عاطفي) و ويژگي

 ).65جايگاه بااليي نزد آنان برخوردار است (ولينگتن، 
ي دانشگاهي ها ي مهارتي همزمان با آموزشها با توجه به موارد فوق، ارائه آموزش

ئه دهندگان اين پژوهش كه بر اساس الگوي پيشنهادي ارا.ضرورتي اجتناب ناپذير است
ي تخصصي ها ، در نظر دارد تا آموزشTAFEو  ETAالگوهاي شايستگي متعددي از جمله 

را با  ميبا نياز موجود در صنعت به يكديگر نزديك نموده، فاصله بين مباني عل ها را در دانشگاه
 ا تكميل نمايد.عمل به يكديگر كاهش داده و فرآيند و چرخه علم، فناوري و توليد ر

 اوري اطالعات  و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورفنّ
ي نرم افزار، سخت ها ي مهندسي كامپيوتر در گرايشها در رشته ها در حال حاضر دانشگاه

افزار و فناوري اطالعات در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به 
 131آموزش فني و حرفه اي كشور نيز با تدوين سازمان .نمايد ميپذيرش دانشجو 

نفر دوره  8742ي شغل و آموزش در حوزه ي فناوري اطالعات ساالنه نزديك به ها استاندارد
به منظور افزايش بهره وري آموزشهاي فني و حرفه اي حوزه .دهد مي% آموزش 63با فراواني 

هم نامه همكاري مشترك با ستاد فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان اقدام به انعقاد تفا
فناوري اطالعات و ارتباطات معاونت علم و فناوري رياست جمهوري نموده و  شناسايي 
مشاغل مرتبط و تدوين استانداردهاي شغلي و شايستگي مرتبط، حمايت از تجاري سازي 
اختراعات و نوآوريها را در محور همكاريهاي مشترك قرارداده است در ضمن در سياست 

گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت  بهرهبيستم (
سند  " ها و فرآيندها استانداردسازي اصالح و بهبود روش"راهبردي ششم:  الكترونيك)

ي پيش ها برنامه.برنامه در اين حوزه پرداخته است18راهبردي مهارت و فناوري به تدوين 
قق اسناد تحول اداري، برنامه پنج توسعه، سند چشم انداز كشور ، بيني شده د رراستاي تح

 هاي كلي اشتغال هستند.(جدول زير) هاي نظام امور اداري وسياست سياست
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ها به  آموزي در دانشگاه سابقه مهارت ):ASD( 1مراكز آموزشي جوار دانشگاه ايجاد

لكن در .گردد مي ها بر ي در دانشگاهيك دهه قبل با ايجاد مراكز سيار آموزش فني و حرفه ا
 130هاي مهارتي، تعداد دليل توجه خاص به اين گروه از متقاضيان آموزش به 1387سال 

ها در بخش  هاي كشور ايجاد شد و به ارائه آموزش ) در دانشگاهASDدانشگاهي ( مركز جوار
در حال حاضر .پرداختندكار، كارآفريني و ...) و هاي نرم (كسب هاي تخصصي و مهارت افزار نرم

هاي فني و  ) در كشور فعال است كه به ارائه آموزشASDمركز جواردانشگاهي ( 70حدود 
 پردازند. هاي صنعت، خدمات و كشاورزي مي حرفه اي در حوزه

ي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات ها منطبق سازي سرفصلهاي درسي رشته
همانطور كه د رالگوي اتا نشان داده شده  ي :با استانداردهاي آموزش شغلي و شايستگ

با توجه به .ي حرفه اي و دستيابي به شغل داردها مهارت آموزي جايگاه ويژه اي در شايستگي
اين مهم و با مشاركت متخصصان سرفصلهاي درسي دانشگاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

 .ي نظري شوندها تا مهارتهاي شغلي جايگزين سرفصل

 ي تحقيق اه  وشر
در اين پژوهش از روش بررسي اسناد و مدارك و روش تحليل محتواي قوانين و مقررات، 
مطالعه و برسي الگوهاي شايستگي حرفه اي ساير كشورها و هچنين اخذ نظر خبرگان 

 استفاده شده است.

                                                                                                                
1. Advanced Skills Development 
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 آموزي پيشنهادي: : فرآيند طراحي الگوي مهارتها يافته. 3
 و ETA، گيري از الگوهاي آموزشي  الگوي پيشنهادي با بهره بر اساس مطالعات انجام شده،

ONET هاي  با توجه به مطالعات انجام شده عناوين مهارت.طراحي و تدوين گرديده است
هاي مورد نياز در محيط  سازي شخصي)، مهارت توانمند( ميهاي عمو مورد نياز شامل مهارت

 سازي شغل) توانمند صنعت و شغل (هاي خاص  سازي محيط كار) و مهارت كار (توانمند
 است.

صورت زير  ي كشور بهها آموزي دانشجويان در دانشگاه فرآيند طراحي و استقرار الگوي مهارت
در اين فرآيند سعي شده است كه به تمام ابعاد مسئله اعم از نيازسنجي، .شود پيشنهاد مي

ي و نظارت و ارزشيابي و در هاي آموزشي مرتبط، ارزياب تهيه و تدوين استانداردها و بسته
 نهايت رهگيري اشتغال توجه شود.
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 ي تحقيق ها يافته
ي تخصصي (توانمندسازي ها الگوي پيشنهادي  مهارت آموزي دانشجويان در برگيرنده دوره 

ي پايه (توانمند سازي محيط كار) و دوره تخصصي (توانمند سازي شخصي) ها شغلي)، دوره
شده است تا بر اساس آن الگو انواع مهارتهاي مورد نياز  به طور كلي طراحي و تدوين

 شناسايي گردد.
 به منظور افزايش امكان موفقيت طرح، موارد زير ضروري است:

همكاري بين بخشي سياستگذاران و دست اندركاران توانمند سازي نيروي انساني  -
رياست جمهوري و و فناوري  ميكشور از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت عل

، ها سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير بخش
وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات، ستاد فناوري اطالعات و 

 فناوري، سازمان تنظيم مقررات راديويي.ارتباطات معاونت علم و
ي فناوري ها ش آموختگان و دانشجويان دانشگاهي رشتهايجاد بانك اطالعاتي دان -

اطالعات و همچنين بانك اطالعاتي مشاغل موجود و مورد نياز توسعه فناوري اطالعات در  
 مستقيم و غير مستقيم.ي اقتصاديها صنايع و بنگاه

 .ها و آيين نامه ها و صنايع در تدوين قوانين طرح ها مشاركت فعال بنگاه -
 

 ها و فرآيندها تانداردسازي اصالح و بهبود روش: اس06راهبرد 
گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت  : بهره 20سياست 

 تحقق دولت الكترونيك
 الزامات قانوني هدف عنوان برنامه پيشنهادي كد

062001
ايجاد پورتال جامع 

 آموزي الكترونيكي مهارت

دسترسي سريع به 
ي ق در كليهاطالعات دقي

ي تخصصي ها حوزه
 سازمان

برنامه پنجم  "21"ماده 
 توسعه

062002

هاي اطالعاتي در  ايجاد بانك
خصوص سوابق كاركنان 

سازمان، پيمانكاران،  اتباع 
بيگانه، مامورين اعزامي به 

خارج از كشور ، افراد كارآمد 

آوري اطالعات الزم و جمع
ها و  ارائه مشاوره

كارهاي مناسب به راه
 مسئولين سازمان

 شرح وظايف حراست
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 ها و فرآيندها تانداردسازي اصالح و بهبود روش: اس06راهبرد 
گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت  : بهره 20سياست 

 تحقق دولت الكترونيك
 الزامات قانوني هدف عنوان برنامه پيشنهادي كد

 و ارزشي و ...

062003
تدوين الگوي شايستگي 

مربيان يادگيري الكترونيكي

بكارگيري الگوي مناسب 
شايستگي جهت مربيان در 
يادگيري الكترونيكي تقويت

هاي مربيان در  توانمندي
 يادگيري الكترونيكي

 26و 5،10، 3،4"بندهاي 
هاي كلي نظام  سياست"

 "1"ري و بند ادا
ي كلي اشتغالها سياست

062004
توليد و انتشار خبرنامه 

 الكترونيك
 منشور كاري اطالع رساني مستمر

062005
روز رساني و تقويت پايگاه به

-اطالع رساني سازمان در
هاي مهارتي ارتباط با آموزش

ايجاد وحدت رويه در 
هاي  وضعيت آموزش دوره
پيشرفته توسعه 

د نياز هاي مور آموزش
دانشجويان و دانش 

 آموختگان

هاي  سياست "13 "بند
نظام امور اداري و 

 "2و1"بندهاي
هاي كلي اشتغال سياست

062006
به روز رساني تلفن گوياي 

167 
ارتقاي وضعيت پاسخگويي

 رجوعبه ارباب

 "40و 38، 37، 36 "مواد
قانون مديريت خدمات 

مصوبه "2 "كشوري، ماده
لب طرح تكريم مردم و ج

رضايت ارباب رجوع در 
 نظام اداري

062007
ارائه مشاوره آموزشي و شغلي

الكترونيكي به مخاطبين 
 سازمان

هاي  انطباق آموزش
 سازمان با بازاركار

 منشور كاري

برنامه پنجم  "21"ماده تشكيل بانك رهگيري وضعيت اشتغال 062008
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 ها و فرآيندها تانداردسازي اصالح و بهبود روش: اس06راهبرد 

گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت  : بهره 20سياست 
 تحقق دولت الكترونيك

 الزامات قانوني هدف عنوان برنامه پيشنهادي كد
آموختگان به صورت  مهارت

الكترونيكي با همكاري مراكز 
 كاريابي

 توسعه آموختگان مهارت

062009

ي اندازي سامانه تهيه و راه
 هاي عمرانينظارت برپروژه

(سايت مديريت امور عمراني)
 

كنترل پيشرفت فيزيكي 
ها، تامين بستر  پروژه

الكترونيكي جهت 
گيري و رصد  گزارش

 ها پروژه

 برنامه پنجم توسعه

062010

طرح الكترونيكي برگزاري 
از  لي مهارتمسابقات م

مرحله ثبت نام تا صدور 
هاي تقدير مرحله  لوح

 كشوري
(بانك اطالعاتي برگزيدگان 

 مسابقات ملي مهارت)

افزايش انسجام مسابقات 
 در سه مرحله

 "38و  36،37"مواد
قانون مديريت خدمات 

 كشوري

062011

ها به  طراحي و اجراي دوره
روش مجازي از طريق 

 يادگيري
 الكترونيكي

 )E-LEARNING( 

هاي اشتغال كلي سياستافزايش دامنه جامعه هدف

062012
هاي  عضويت سازمان در بانك

هاي  اطالعاتي و كتابخانه
 المللي الكترونيكي ملي و بين

تسريع در ارائه خدمات و 
كسب اطالعات و دانش 

 روز

برنامه پنجم  "21"ماده 
 توسعه

 آموز هاي فن ايجاد پارك062013
ي ها معرفي آموزش

 مهارتي به نسل جوان
برنامه پنجم  "21"ماده

 توسعه
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 ها و فرآيندها تانداردسازي اصالح و بهبود روش: اس06راهبرد 
گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت  : بهره 20سياست 

 تحقق دولت الكترونيك
 الزامات قانوني هدف عنوان برنامه پيشنهادي كد

062014

/ آيين  ها تدوين دستورالعمل
هاي مورد نياز جهت نامه
گيري موثر و كارآمد از بهره

فناوري اطالعات و ارتباطات 
در فرآيندهاي آموزشي 

 سازمان

افزايش بهره وري  -
 سازمان

بهبود سرعت و كيفيت  -
خدمات رساني به 

 متقاضيان

برنامه پنجم توسعه، نظام
 تحول اداري

062015

ايجاد بانك اطالعاتي مشاغل 
مهارت جهت تامين نيروي 

ي ها كار مورد نياز بنگاه
 توليدي و خدماتي

مبتني كردن  -
ي مهارتي بر ها آموزش

 اساس نياز بازار كار
فراهم كردن بستر  -

استفاده از مهارت آموزان 
 در بازار كار

، برنامه پنجم توسعه
 منشور كاري

062016

ها و سازو فراهم كردن بستر
ي الزم جهت ايجاد ها كار

ي اينترنت در مراكز شبكه
آموزش فني و حرفه اي 

 كشور

استفاده از فناوري 
اطالعات جهت ارتقاء 

ي فني و ها كيفي آموزش
 حرفه اي

 برنامه پنجم توسعه

062017

ساماندهي استقرار 
و  اتوماسيون اداري

اطالعاتي هاي  سيستم
 مديريت

 نظام تحول اداري تحقق دولت الكترونيك

062018
برنامه ريزي جهت طراحي و
استقرار پدافند غير عامل 

 الكترونيكي

حفظ و تقويت امنيت 
 اطالعات سازمان

 برنامه پنجم توسعه
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 الگوي شايستگي پيشنهادي
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هاي فنّاوري  ها و دستگاه هاي بين بخشي سازمان همكاري
هاي فناورانه و  اطالعات ضرورتي براي تقويت توانمندي

 گيري نظام ملي نوآوري شكل
 1دكتر پوراندخت نيرومند
 2نرگس احديه
 3محبوبه رنجبر
 4سهراب مسجديان جزي

 چكيده
اضر فناوري اطالعات نام گرفته تاثير فناوري اطالعات بر جامعه جهاني به حدي بوده كه عصر ح

در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران به عنوان فناوري  IT است. با توجه به اهميت آن، 
كشور به خود اختصاص  استراتژيك جايگاه ويژه اي در اسناد باالدستي و از  جمله نقشه جامع علمي

ي هدايت وزارت فناوري اطالعات و داده است. و با صرف سهم قابل توجهي از بودجه كشور برا
ارتباطات، تشكيل پژوهشگاه مرتبط، تربيت نيروي تحصيلكرده در مقاطع متوسط و سطوح مختلف 
اموزش عالي، تدوين استانداردهاي شغلي و حمايتهاي مالي از شركتهاي دانش بنيان تالش شده كه 

شود كه چرا با وجود اين  رح ميكشور نقشي موثر در عرصه جهاني ايفا نمايد. حال اين سئوال مط
همه حمايت، آنگونه كه شايسته است امكان نقش آفريني كشور در شبكه ارزش جهاني فراهم نشده 

شود كه به اين سئوال پاسخ داده شود. به عبارتي در اين مقاله كليه  است. در اين مقاله سعي مي
استفاده از كاركردهاي نظام ملي نواوري  مامويت آنها مورد بررسي قرار گرفته و با  دست اندركاران و

هاي توانمندهاي فناورانه به عارضه يابي موضوع پرداخته شده و در پايان پيشنهاد و  و مولفه
 راهكارهايي ارائه شده است.  

 
 فناوري اطالعات، نظام ملي نوآوري، توانمنديهاي فناورانه ملي.واژگان كليدي: 

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com            ،                     . دكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطبايي1
 اي كشور زمان آموزش فني و حرفههاي پيشرفته سا . كارشناس دفتر امور مهارت 2
     .دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي.  3
 .الملل و كارشناس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان . دانشجوي روابط بين 4
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 مقدمه 
ارتباطات نه تنها از حيث فناوري، بلكه نقش آفريني در بازار جهان،  امروزه فناوري اطالعات و

 2012جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار، بازار اين فناوري در سال 
 27/1344به  2017شود در سال  ميليارد دالر بوده است و پيش بيني مي 027/888معادل 

ميليون دالر يعني بسيار پايين بوده  100كشور ما معادل  ميليارد برسد و در اين ميان سهم
است. كشور ما از نظر جمعيت رتبه هفدهم، از نظر مساحت رتبه هجدهم، از نظر وجود منابع 
طبيعي مورد نياز از جمله نفت رتبه چهارم، و گاز رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص 

ط در سطوح كارداني، كارشناسي، كارشناسي رشته دانشگاهي مرتب 12دهد. در اين ميان،  مي
ارشد و دكتراي تخصصي در سطوح عالي تعريف شده و ساليانه حدود پنجاه هزار نفر نيروي 

شوند. در سطح مقطع متوسطه نيز ساليانه بيش از صد هزار  تحصيل كرده، فارغ التحصيل مي
شوند. سازمان  تحصيل مينفر دانش آموز در دو گرايش فني و حرفه اي و كار دانش، فارغ ال

استاندارد شغلي و آموزشي در اين حوزه،  131آموزش فني و حرفه اي كشور نيز با تدوين 
آموزشگاه  3087دهد.  % آموزش مي63نفر دوره با فراواني  8742ساليانه به ترتيب نزديك به 

حوزه،  آزاد نيز در اين سازمان مجوز دريافت نموده و در حال فعاليت هستند كه در اين
دهد. اگر در مجموع ميانگين  نفر دوره آموزش مي  356251ساليانه به ترتيب نزديك به 

درآمدي معادل پانزده ميليون ريال براي دانش آموختگان، كارآموزان و هنرآموزان اين حوزه 
در نظر گرفته شود، ساليانه بايد ميزان درآمد در اين حوزه در نظر گرفته شود، ساليانه بايد 

ميليارد دالر شود. در اين حال است كه بودجه اختصاص  1زان درآمد در اين حوزه معادل مي
هاي مرتبط نيز قابل توجه است.  يافته به وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات و ساير دستگاه

هاي دولتي ما از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت  در ضمن آنكه در تمام دستگاه
هاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  ها و شهرداري استانداري 30ور،نفت، وزارت كش

از  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز دفتر يا مركز فناوري اطالعات تشكيل شده و سهمي
يابد. در ضمن سهم قابل توجهي از  هاي اين دفتر اختصاص مي بودجه هر دستگاه به فعاليت

هاي مختلف اين حوزه  ات و فناوري به تربيت دانشجويان رشتهبودجه وزارت علوم، تحقيق
هاي ذكر شده و  يابد. به دليل عدم وجود بانك اطالعاتي جامع از شاخص اختصاص مي

ها  توان مقايسه اي بين درون داده همچنين سهم اين حوزه در توليد ملي و صادرات، نمي
ني معادل در اين بخش، و ...) و برون (بودجه و اعتبارات، زمان تعليم و تربيت نيروي انسا

هاي مرتبط، درآمد خالص و ناخالص مدير، سهم صادرات،  ها (ايجاد و توسعه ي فناوري داده
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توان نتيجه  سهم آن در بازار داخلي و جهاني) انجام داد ولي با نگاهي به اطالعات موجود مي
اين به معناي آن است كه گرفت كه سهم برون دادها نسبت به درون دادها، پايين است و 

بخش قابل توجهي از منابع اعم از مالي، نيروي انساني، به اثر بخشي و بهره وري قابل توجهي 
دارند يعني  رسد. داليل اين علل بهره وري متفاوت است. بخشي از داليل، ماهيتي عمومي نمي

فناوري و توليدي  هاي اين داليل بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي داشته و ساير حوزه
گيرد. از جمله اين عوامل عدم وجود نقشه راه در خصوص تبيين نقش  كشور را در بر مي

هاي رشد فناوري اطالعات، عدم وجود بسترهاي نهادي و قانوني براي  ها در شبكه دستگاه
قش هاي بين المللي ن ها با يكديگر، عدم همكاري با سازمان ها و سازمان الزام همكاري دستگاه

هاي بخش خصوصي با  هاي الزم براي همكاري شركت آزمون در اين حوزه، عدم بسترسازي
هاي الزم (تعرفه) براي  هاي بزرگ بين المللي، نداشتن توانايي الزم براي ارائه حمايت شركت

صادرات سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط، باال بودن نرخ تورم و بهره، عدم شناخت كافي از 
هاي دولتي و خصوصي در اين خصوص، عدم شناخت  وآوري و تبيين جايگاه بخشنظام ملي ن

هاي فناورانه ملي و شركتي، داشتن اقتصاد مبني بر منابع، فراهم  كافي از اهميت توانمندي
هاي حرفه اي  بودن امكان درآمدزايي بااليي در مشاغل دالل محور، لحاظ نكردن شايستگي

هاي دولتي و عمومي،  تقاء مديران تاثير گذار به ويژه در بخشمورد نياز در جذب، انتصاب، ار
هاي دانشگاهي با تغييرات فناوري و نيازهاي در  هاي بررسي رشته متناسب نبودن سرفصل

حال تغيير بازار كار، عدم شناسايي مشاغل تخصصي در اين حوزه و نبود استانداردهاي شغلي 
زش گيرندگان چه در بخش آموزش عالي و و شايستگي مناسب، متناسب نبودن تعداد آمو

هاي مورد نياز بازار  چه در سطوح متوسط و فني و حرفه اي با نياز بازار كار، نداشتن مهارت
كار چه در بين نبود فضاي كسب و كار مناسب براي فعاليت كارآفرينان و فناوران اين رشته، 

هاي فعال در اين حوزه،  ركتهاي دولتي براي شبكه سازي ش نداشتن توانايي الزم دستگاه
هاي  ها از مفاهيم فناوري، شركت هاي سرمايه گذاري و اشتغال استان عدم شناخت كارگروه

هاي دانش  دانش بنيان و ايجاد بسترهاي مناسب براي حمايت از ايجاد توسعه ي شركت
هاي انتقال و توسعه ي تكنولوژي  بنيان، نبودن فرهنگ كارگروهي مشخص نبودن سياست

هاي مرتبط،  ها و دستگاه است. با توجه به اهميت موضوع در بخش ذيل به شناسايي سازمان
هاي فناورانه پرداخته شده و در نهايت پيشنهاداتي نيز ارائه  نظام ملي نوآوري، توانمندي

 شود. مي
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 هاي دست اندركار فناوري اطالعات و ارتباطات كشور ها و سازمان دستگاه
هاي  ها و سازمان الزامات الزم و براي ايجاد و توسعه ي اين حوزه، دستگاه در كشور با توجه به

مختلفي شكل گرفته كه به ارائه خدماتي چون ارائه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري از 
جمله شبكه اينترنت، نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز، آموزش و توسعه ي نيروي 

هاي دانش بنيان، فراهم كردن  از ايجاد توسعه ي شركت انساني، حمايت مالي و نهادي
توان به  ها مي پردازند. از جمله اين دستگاه بسترهاي صادراتي محصوالت توليد نشده مي

وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات، ستاد راهبردي 
ي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات معاونت علم و فناور

هاي  آموزش فنيو حرفه اي كشور، وزارت آموزش و پرورش، دفاتر فناوري اطالعات استانداري
هاي كشور، دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات  كشور، سازمان فناوري اطالعات شهرداري

ار و رفاه اجتماعي، انجمن وزارت نفت، مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت تعاون، ك
ها، انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات كشور،  هاي درسي دانشگاه انفورماتيك ايران، گروه

هاي علم و فناوري، كميته توسعه صادرات فناوري اطالعات سازمان توسعه تجارت ايران  پارك
 اشاره كرد.

 نظام ملي نوآوري
ميالدي مورد قبول  1987پس از ظهور در سال هاي نوآوري  مفهوم نظام ملي نوآوري و نظام

عام يافت و متخصصان زيادي در گسترش مفاهيم نظري و ابزارهاي آن تالش كردند. اين 
مفهوم يكي از رويكردهاي جديد مطرح براي سياستگذاري علم، فناوري و شناسايي 

ا منعكس ها و مباحث ر هاي فناوري و نوآوري است كه گستره ي وسيعي از تحليل اولويت
هاي  هاي نوآوري و قابليت كند. همچنين مفهوم جديد، دامنه ي وسيعي از پويايي، كوشش مي

 ].1كند [ نوآوري را تبيين مي
نظام نوآوري، نوآوري و توسعه ي تكنولوژي نتيجه مجموعه  بر اساس نگرش سيستمي

هاي  نامند. نظام ي مياي از روابط ميان عناصر فعال در نظام است كه آن را نظام نوآور پيچيده
هاي اجتماعي بنا شده اند. آنها  ها و عمل هاي اجتماعي هستند كه از عامل نوآوري سيستم

شامل مجموعه ي عاداتف تجربيات و قوانيني هستند كه نقش آفرينان اجتماعي در آنها 
 ].3[ها، ماهيتا پويا و پذيراي تعامل بيروني هستند  كنند. اين سيستم شركت مي
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 هاي فناورانه كشور منديتوان
تحقيقات فراواني در حوزه ارتقاي توانمندي فناوري و تبيين اين سازه صورت پذيرفته است. 

؛ ارنست و 2007، موريسون و همكاران، 2001؛ 1992؛ الل، 1997برخي مانند (كيم 
وري تكيه هاي فرآيندي توانمندي فنا ) بر جنبه2003و فيگوئردو،  1، آريفين1998همكاران، 

ها و فرآيندهاي سازماني در راستاي تغيرات فناورانه بر  داشته و آن را مجموعه اي از روتين
؛ لي و 1985، 2) و برخي نيز مانند (دولينگر2007مي شمارند (موريسون و همكاران، 

) توانمندي فناوري را از ديدي خروجي محور شامل دانش فناورانه، رازهاي 2001همكاران، 
هاي فكري فناورانه مانند  و دانش فني توليد شده توسط تحقيق و توسعه و مالكيتتجاري، 

دانند. اصوال رويكرد فرآيندگرا، با توجه به نگاه جامع تر به مقوله توسعه فناوري و پتنت مي
ارتباطات آن با بسترهاي سازماني و راهبردي، رويكرد حاكم در حوزه توانمندي فناوري بوده 

؛ 1992اكثر محققان اين حوزه است كه در اين ميان، رويكرد سانجايا الل (و مورد توجه  
) از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مورد استفاده تحقيقات بسياري است. در مجموع 2001

ها براي اكتساب،  ها دانست كه شركت توان توانمندي فناورانه را مجموعه متنوعي از تواناييمي
 ].4[تغيير و ايجاد فناوري الزم دارند  هضم، استفاده ، تطبيق،

ي توانمندي فناورانه را به عنوان كاربرد كارآمد دانش تكنولوژيكي در راستاي خلق، كيم، واژه
اين مفهوم  3).1997كند (كيم، هاي موجود تعريف مي كاربرد، انتشار، پذيرش و تغيير فناوري

در حال توسعه، بر مفاهيمي همچون  سازمان يافته در كشورهايعالوه بر تحقيق و توسعه
) 2) توليدي، 1برداري تجاري از فناوري نيز اشاره دارد. وي سه بعد توانمندي فناوري را بهره

تعاريف مختلف ديگري نيز براي توانمندي فناورانه ارائه داند. ) نوآوري مي3گذاري وسرمايه
هاي توانمندياي مختلف توسعه ه شده است. به عنوان مثال سانجاياالل با اشاره به جنبه

هاي فناورانه سطح بنگاه را در موارد زير خالصه نمود (الل، فناورانه درسطح بنگاه، توانمندي
2001.(4 

 مقايسه و تحليل
هاي فناورانه  هاي توانمندي در بخش ذيل با توجه به كاركردهاي نظام ملي نوآوري و مولفه

ها و نقشي كه در حال حاضر در نظام  از دستگاه كشور به بررسي و مقايسه ماموريت هر يك

                                                                                                                
1.  Arriffin 
2.  Dollinger 
3. Kim 
4. Lall 
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شود. جهت  كنند پرداخته مي هاي فناورانه كشور ايفا مي ملي نوآوري و تقويت توانمندي
 رعايت اختصار كالم، نتايج در جدول زير به طور خالصه آورده شده است: 

 و پيشنهادات ها يافته
م و فناوري منطقه، تحقق و كسب جايگاه اول در عل 1404تحقق سند چشم انداز 

ي كارآفريني ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري، فراهم كردن بسترهاي اجرايي ها سياست
هاي كلي اشتغال ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  كشور، سياست مينقشه جامع عل

ي ها جمهوري اسالمي ايران مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب قانون، نهادي و اتخاذ استراتژي
ي جامع، هدفمند و هم راستا است. در بخش ذيل به ارائه راهكارها و ها و برنامه ها سياست

 شود: ميپيشنهادات مناسب پرداخته 
 تدوين سند جامع (نقشه راه) توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات �
 ي مرتبطها و سازمان ها تبيين وظايف و ماموريت دستگاه �
طريق هم انديشي و همكاري نهادينه بين سه  ايجاد فضاي كسب و كار مناسب از �

ي تشويقي و حمايت به ها دستگاه مقننه (تدوين قوانين مناسب)، مجريه (تدوين سياست
، فراهم ها ي مالي از ايجاد شركتها منظور تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر،، حمايت

ايت از مالكيت و توسعه ي صادرات)، قوه قضائيه (حم ها كردن بستر شبكه سازي شركت
ي ايجاد شده، تربيت قضات حرفه اي و متخصص هم در نظام حقوقي و هم ها فكري فناوري

 فناوري اطالعات و ارتباطات
ي هر يك از دستگاه و انسجام بخشي به آنها توسط ستاد فناوري ها شناسايي فعاليت �

 اطالعات و ارتباطات
ناوري اطالعات و ارتباطات ي كامپيوتر، فها ي درسي رشتهها منطبق نمودن سرفصل �

ي ها با استانداردهاي شغلي و آموزشي سازمان و فراهم كردن بستر شركت دانشجويان در دوره
 آموزش فني و حرفه اي

و  ها تدوين سند ديپلماتي فناوري اطالعات و فراهم كردن بستر همكاري با سازمان �
 ي بين المللي فناوري اطالعات ها شركت
ي دانشگاهي مرتبط و استانداردهاي شغلي ها ي درسي رشتهاه تغيير مستمر سرفصل �

 و آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به تغييرات فناوري و نيازهاي بازار
ي مناسب صادراتي به منظور حمايت از توليد محصوالت (كاالي ها اتخاذ سياست �

 خدمات) فناوري اطالعات و ارتباطات
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عنوان رديف
 دستگاه

 اموريتم
كاركرد در نظام ملي 

 ]5[نوآوري 

نقش در ايجاد و توسعه 
هاي فناورانه  توانمندي

 ]2[كشور  

1 

وزارت 
فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

بسترهاي سخت افزاري
و نرم افزاري فناوري 
اطالعات و تدوين 

 قوانين مربوطه

تسهيل فرآيند تصميم 
گيري يا تصميم سازي

 

 )آموزش و توسعه ي نيروي1
) افزايش سهم فناوري2انساني 

اطالعات نسبت به سهم توليد 
 ناخالص داخلي

2 

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت 
(دفتر 
فناوري 
 اطالعات)

تمركز كليه تصميم 
ها و  گيري

ها در  سياستگذاري
زمينه صنعت فناوري 

 اطالعات

) هماهنگي مناسب 1
نهادهاي سياست گذاري

) ارتباطات و تعامالت 2
فته و نظام مندساختار يا

نهادهاي سياست گذار 
يا ساير نهادها و اجزاي 

) جريان سريع 3نظام 
اطالعات و دانش در اين

) تسهيل فرآيند 4نظام 
تصميم گيري يا تصميم 

 سازي

)حمايت از تجاري سازي به 1
منظور كسب ارزش افزوده 

)فراهم كردن 2توليدي صنايع 
بستر سرمايه گذاري مستقيم 

افزايش  )FDI (3خارجي (
سهم فناوري اطالعات نسبت 
به سهم توليد ناخالص داخلي 

) فراهم كردن سيستم 4
صادرات صنايع فناوري 

 اطالعات
 

3 

ستاد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات 
رياست 
 جمهوري

فراهم كردن بستر 
هاي  مشاركت دستگاه

 متولي

) هماهنگي مناسب 1
نهادهاي سياست گذاري

) ارتباطات و تعامالت 2
تار يافته و نظام مندساخ

نهادهاي سياست گذار 
يا ساير نهادها و اجزاي 

 نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از ثبت پتنت2انساني 

)حمايت از تجاري سازي به 3
منظور كسب ارزش افزوده 

)فراهم كردن 4توليدي صنايع 
بستر سرمايه گذاري مستقيم 

 )FDIخارجي (
) حمايت از تحقيق و توسعه 5

) افزايش سهم فناوري 6
اطالعات نسبت به سهم توليد 

 ناخالص داخلي

4 
وزارت علوم،
تحقيقات و 

 فناوري

ارائه آموزش 
 سطح تكميلي رسمي

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از ثبت پتنت2انساني 

)حمايت از تجاري سازي به 3
منظور كسب ارزش افزوده 

) حمايت از 4وليدي صنايع ت
 تحقيق و توسعه

پژوهشگاه  5
فناوري 

هاي اين گروه  فعاليت
در دو حوزه پژوهش و 

) هماهنگي مناسب 1
نهادهاي سياست گذاري

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از ثبت پتنت2انساني 
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عنوان رديف
 دستگاه

 اموريتم
كاركرد در نظام ملي 

 ]5[نوآوري 

نقش در ايجاد و توسعه 
هاي فناورانه  توانمندي

 ]2[كشور  
اطالعات و 
 ارتباطات

آموزش در مقاطع 
تحصيالت تكميلي و 

بخشي به  اولويت
پژوهش در قالب 
محورهاي مختلف 

 باشد مي

) جريان سريع 2
و دانش در اين اطالعات

 نظام

) حمايت از تحقيق و توسعه3
 

6 
سازمان 

آموزش فني
و حرفه اي

هاي آموزشي  ارائه دوره
 مهارت (غير رسمي)

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از تجاري 2انساني 

ي به منظور كسب ارزش ساز
) 3افزوده توليدي صنايع 

افزايش سهم فناوري اطالعات 
نسبت به سهم توليد ناخالص 

 داخلي

آموزش و  7
 پرورش

ارائه آموزش 
 سطح متوسطه رسمي

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از ثبت پتنت2انساني 

به )حمايت از تجاري سازي 3
منظور كسب ارزش افزوده 

 توليدي صنايع

8 
هاي  پارك

علم و 
 فناوري

حمايت از تجاري 
هاي  سازي شركت

 دانش بنيان فعال

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)حمايت از تجاري سازي به 1
منظور كسب ارزش افزوده 

) حمايت از 2توليدي صنايع 
) افزايش 3تحقيق و توسعه   

طالعات نسبت سهم فناوري ا
به سهم توليد ناخالص داخلي 

) فراهم كردن سيستم 4
صادرات صنايع فناوري 

 اطالعات

9 

سازمان 
تنظيم 
مقررات 
 راديويي

 

) ارتباطات و تعامالت 1
ساختار يافته و نظام مند
نهادهاي سياست گذار 
يا ساير نهادها و اجزاي 

) تسهيل فرآيند 2نظام  
تصميم گيري يا تصميم 

 سازي

افزايش سهم فناوري ) 1
اطالعات نسبت به سهم توليد 

 ناخالص داخلي
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فني و  در الكترونيك دولت كاركردي و ساختاري اثرات بررسي
 اي استان خوزستان حرفه

 1شقايق حبيب فرعي
 2زهرا رضائي 

 3ميترا آذرلو
 چكيده 

 مفهوم ،ها دولت توجه مورد ارتباطاتي و اطالعاتي نوين يها فناوري كاربرد اصلي هاي جلوه از يكي 
 بر را ها دولت از بسياري الكترونيك دولت ايدة تحقق از حاصل فراوان مزاياي. است الكترونيك دولت

 سمت به ارتباطات، و اطالعات فناوري هاي زمينه در كالن يها گذاري سرمايه با تا است داشته آن
 موانع داشت دور نظر از را آن نبايد كه اصلي نكتة. نمايند حركت الكترونيك دولت انديشة تحقق

 به آن سازي پياده همراه به كه است ييها چالش تر، مهم آن از و نيكالكترو دولت تحقق راه در موجود
بررسي اثرات ساختاري و كاركردي دولت الكترونيك در  حاضر، پژوهش اصلي هدف .آمد خواهد وجود

 پژوهش آماري شد. جامعه تعيين بين پرسنل اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان
 ها وزش فني و حرفه اي استان خوزستان تشكيل مي دهد كه از بين آنكاركنان اداره كل آم را حاضر

 از ي مورد نياز پژوهش،ها داده گردآوري نفر به طور تصادفي انتخاب شد. براي 31نمونه اي به حجم 
استيودنت -مانند آزمون تي آماري يها روش از ها داده تحليل و تجزيه استفاده گرديد. براي پرسشنامه

 تأثير حاضر، ي پژوهشها است. يافته شده استفادهSPSS افزار با استفاده از نرم  ANOVAو آزمون
استفاده از خدمات دولت  جنسيت، سابقه كار، سطح تحصيالت و سمت شغلي را بر متغيرهاي

 نكرد. تأييد الكترونيك و بهبود كيفيت كار كاركنان به دليل استفاده از خدمات دولت الكترونيك را 
متغير سن بر استفاده از خدمات دولت الكترونيك تاثير دارد اما بر  كه داد نشان نينهمچ ها يافته

 بهبود كار كاركنان به دليل استفاده از خدمات دولت الكترونيك موثر نيست.
 

 فني و حرفه اي خوزستان. ساختار، كاركرد، دولت الكترونيك،: يكليدواژگان 
 

                                                                                                                
  Email: shaghaeghhabibfarei@yahoo.com                        دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي،.  1
  .منابع انساني-دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي. 2 

 .منابع انساني-دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي.  3
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 مقدمه
ها بتوانند خدمات خود را بـه   ردن شرايطي است كه دولتدولت الكترونيك به معناي فراهم ك

صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند. اين امر در سالهاي اخيـر بـه   
ها قرار گرفته و دولتمردان هوشـمند نيروهـاي خـود را در راه     طور جدي در دستور كار دولت

برآمده اند كه فرايندهاي سياسي ، اقتصادي و تحقق چنين شرايطي بسيج كرده اند و درصدد 
اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطالعات اصالح كرده و از اين طريـق بـه شـيوه    
كارآمد تري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. مي توان گفت كه دولت الكترونيكي از حد 

هـاي   ته و حتي در حـال توسـعه ، گـام   يك ايده جديد فراتر رفته و همه كشورهاي توسعه ياف
موفقي را به سوي اين هدف طوالني مدت برداشته اند . امروزه افراد جامعه انتظـار دارنـد كـه    

حداكثر سرعت و حداقل زمان در اختيار  هاي دولتي با حداقل هزينه ، كليه خدمات و سرويس
اين توانايي را داشته باشـد كـه   آنان قرار گيرد ، لذا اين امر بسيار حائز اهميت است كه دولت 

بهترين خدمات را در كمترين زمان و با بهتـرين رانـدمان در اختيـار اقشـار مختلـف جامعـه       
 قراردهد.  

هايى كه در فناورى اطالعات و ارتباطات حاصل شـده و نيـز اثرگـذارى     امروزه با پيشرفت
چهـارم مشـهور شـده     اين فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر ديجيتال كه به موج

ى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذير شـده و در صـورت ناسـازگارى    ها است، تغيير در زمينه
ها بيش از پيش مشهود خواهد بود كه بازاريابى و  ها با اين تغييرات ناكارآمدى سازمان سازمان

 يى از اين تأثيرگذارى است. ها تجارت و دولت الكترونيكى نمونه
اى  ترونيكى هر چند تازه وارد، اما سريعاً در حال پيشرفت است.هرچند عدهواژه دولت الك 

دولت الكترونيكى را يك نوع تجارت الكترونيكى در محـدوده شـهر و يـا كشـور مـى داننـد و       
دانند اما به هر حال ايـده   نيز دولت الكترونيكى را انقالبى هم پايه انقالب صنعتى مى ها بعضى

بـا ظهـور دولـت الكترونيكـى      -حتى روزهاى تعطيل  -امى اوقات خدمات شبانه روزى در تم
 عملى شده است.

 1990روند شكل گيرى دولت الكترونيكى بدين گونه آغاز شد كه در طول نيمه دوم دهه 
بخش خصوصى كشور آمريكا مسئول ايجـاد دولـت الكترونيكـى شـد. وجـود شـبكه جهـانى        

 هـا  هاى تجارى در شركت رى برخى اقدامبه شكل گي (World wide web) گسترده اينترنت
تـرين ايـن    حاصل آمد. يكى از مهم ها منجر شد و نتايج خوب و قابل سنجشى نيز از اين اقدام

ها بود، به گونه اى كه در بازده كارى آنها افـزايش   نتايج افزايش اثربخشى كاركنان در سازمان
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ميـانگين بـازده كـارى در هـر      1999قابل مالحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال 
هـاى   هنگامى كه فناورى وب جهانى در اكثر بخشساعت براى هر فرد پنج درصد افزايش يافت. 

توجه دولت به اين مسأله معطوف  خصوصى به كار گرفته شد، دولت از اين حركت عقب ماند، لذا
  .واهد بودشد كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار آسان تر خ

كه به عنوان يكى از پايه گذاران وب جهانى مشـهور شـده    (Vinton cref) وينتون سرف
استفاده كنيـد. اجـازه دهيـد كـه      IT لطفاً از فناورى«ها داد كه  است اين پيشنهاد را به دولت

تان بيشتر در دسترس باشد، همچنين هرگز از فناورى اينترنت نهراسيد امـا هميشـه    خدمات
 2001لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژى پى بـرد و در سـال ،  ». ن برنامه ريزى كنيدبراى آ
ريزى استراتژيك براى تبديل اين شهر به يك شهر الكترونيك و نيز پايه گـذارى دولـت    برنامه

 .الكترونيك به جاى دولت حاكم بر اين شهر آغاز شد
براي ارايـه اطالعـات ،   » جيتالي محيط دي« هدف اصلي دولت الكترونيكي ، فراهم آوردن 

)هـدف دولـت الكترونيكـى ارائـه     1386نقشينه، وحيـد   ايجاد ارتباطات و ارايه خدمات است.(
خدمات بهتر و بيشتر با هزينه كمتر و اثربخشى باالتر است كه اين هدف كلى از تأسيس يك 

رى ايـن گونـه   دولت الكترونيكى است اما مى توان اهداف جزيى تر زيـر را دربـاره شـكل گيـ    
 :برشمرد ها دولت

ارائه مى دهند در دولت الكترونيكى به صورت  ها خدماتى كه دولت :ارائه خدمات يكپارچه
  .يكپارچه ارائه خواهد شد

را در ارائـه خـدمات منسـجم     هـا  دولت الكترونيكـى، دولـت   :ارائه خدمات با ارزش افزوده
ادارات كارهاى ادارى خود را از يك  كمك مى كند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در

  .نقطه آغاز و در همان نقطه به پايان برسانند
دولت الكترونيكى قادر است نسبت به بازسازى روابط ميان خـود و   :ارائه خدمات شخصى

دولت الكترونيكى مى تواند  -مردم اقدام كند. در واقع به جاى ارائه خدمات يكسان براى همه 
با مردم به صورت افرادى غيريكسـان عمـل    (ICT) اطالعات و ارتباطات ىها به كمك فناورى

ى غيريكسـانى هسـتند   ها يى مستقل كه خواهان سرويسها كرده و آنها را به صورت شخصيت
  .(customize) در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد

اطالعـات و ارتباطـات    يى كه در فناورىها ارائه خدمات با سرعت بيشتر: امروز با پيشرفت
حاصل شده و نيز اثرگذارى اين فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر ديجيتـال كـه   

ى مختلف زنـدگى امـرى اجتنـاب ناپـذير     ها به موج چهارم مشهور شده است، تغيير در زمينه
بـيش از پـيش    هـا  شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با اين تغييـرات ناكارآمـدى سـازمان   
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يـى از ايـن تأثيرگـذارى    ها شهود خواهد بود كه بازاريابى و تجارت و دولت الكترونيكى نمونهم
-E) ى در حال تحقق عصـر ارتباطـات و اطالعـات، دولـت الكترونيكـى     ها است. يكى از آرمان
Government ) است.  

هـاى دولتـى كمـك     ها و شـركت  هاى نو به سازمان توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى
هاى ديجيتالى فراهم كنـد و بـا تركيـب آنهـا در      شود تا توسعه ساختارى را از طريق مدل مى

  .ى مديريت سنتى شاهد تغييرات شگرفى در اين حوزه باشندها سيستم
اين امكـان را   ها ا از ميان بردن طبقات ديجيتالى دولت: باز ميان بردن شكاف ديجيتالى

ى مختلـف مهيـا   هـا  ا براى عموم مردم از طريق دورهى جديد رها دارند تا دسترسى به فناورى
 .كنند

 پژوهش ادبيات بر مروري
 تعريف دولت الكترونيك

به كارگيري و گسترش دولت الكترونيك غالباً در جهت انجام تغييرات در فراينـدهاي دولتـي   
نظير تمركز زدايي ، بهبود كارايي و اثر بخشي اسـت . اصـوالً تعريـف واحـدي دربـاره دولـت       

لكترونيك وجود ندارد و اين مسأله ناشي از ماهيت پويا و متغيـر فنـاوري اسـت . امـروزه بـه      ا
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات بـه منظـور بهبـود كـارايي و اثـر بخشـي ، شـفافيت         
اطالعات و مقايسه پذيري مبادالت اطالعاتي و پولي در درون دولت ، بين دولت و سـازمانهاي  

دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الكترونيـك اطـالق مـي     تابعه آن،بين
 ). 1382شود . ( صفري و همكاران 

  بـه   كـه   اسـت  جديد  فناوري از  استفاده منظور  به ها دولت  براي  يي شيوه  الكترونيك  دولت
  كيفيـت   صـالح ا ، دولتـي   خـدمات  و  اطالعـات   بـه   مناسب  دسترسي  براي  الزم  تسهيالت افراد

را   مـردم   و سياسـي   ، اجتماعي اختصاصي  مشاركت  براي تر گسترده  هاي فرصت  ارايه و  خدمات
  دريافـت   براي نيستند مجبور  مردم  اينكه  يعني  الكترونيك  دولت كلي طور به و كند. مي  فراهم

 تجديـد  ، عـوارض  و  يـات مال  پرداخـت  ماننـد   دولتـي   خـدمات  از  استفاده يا نياز مورد  اطالعات
،  مقاصـد مختلـف    بـراي   الكترونيـك   هـاي  فرم  ، پر كردن مختلف  مجوزهاي  گرفتن ، گواهينامه

و   و تجـاري   دولتـي   مختلـف   بـا نهادهـاي    ، تعامـل  مجـازي   هـاي  ها و كتابخانـه  بازديد از موزه
  مختلـف   ادارات  بـه   حضـوري   مراجعـه   و تلفـن   ، برق آب  هاي حساب صورت  ، پرداخت اجتماعي

  هـاي  كـار يـا كيوسـك     ، محـل  روز از منزل شبانه  ر هر ساعتد  است  كافي  فقط  باشند.  داشته
  خود را تكميل  درخواست  و فرم  مورد نظر مراجعه  سازمان  اينترنتي  آدرس  به  عمومي  اطالعات
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  اسـت   كار ممكن  باشند. اين  نتيجهو منتظر   را ارسال  اطالعات  دكمه  يك  و با فشاردادن  كرده
را جلـو    كار چنـد روز و چنـد هفتـه     چند دقيقه  اين  با صرف  انجامد، ولي  طول  به  چند دقيقه

  هـاي  در خيابـان   ، تـردد نكـردن   و هزينه  در وقت  جويي بر صرفه  عالوه  اينكه  اندازند. ضمن مي
 )1390 سهيال ذكايي (دارد.  دنبال  به نيز را  زيست  بيشتر محيط  ، پاكيزگي پرترافيك

مديريت تكنولوژي به عنـوان يـك فرآينـد كـه شـامل برنامـه ريـزي، راهبـرد، كنتـرل و          
هماهنگي توسعه و اجراي توانايي  فناوري است تا استراتژي و اهداف كاربردي يك سازمان را 

دائمـا در حـال    ي فنـاوري كـه  ها ) و ميتواند به عنوان توسعه قابليتNRC,1987شكل دهد.(
 )Best,2001تغيير هستند در نظر گرفته شوند.(

 موانع شكل گيرى دولت الكترونيكى
 :در راه شكل گيرى و ايجاد دولت الكترونيكى موانعى وجود دارد كه به شرح زير است

 عدم حمايت مديران ارشد سازمانى از شكل گيرى دولت الكترونيكى  �
 ونيكى عدم احساس نياز به تشكيل دولت الكتر �
ى ايجـاد، نگهـدارى و   هـا  ى سنگين راه اندازى چنين دولتى مشتمل بر هزينهها هزينه �

 ى اطالع رسانى در سطح كشور ها و پايگاه ها توسعه شبكه
 كمبود نيروهاى متخصص در رشته فناورى اطالعات و ارتباطات  �
 نحوه ارائه اطالعات درخواستى مشتريان به صورت قابل دسترس براى آنها  �
 م توانايى در مرزبندى اطالعات محرمانه و غيرمحرمانه عد �
   ها مشكالت مربوط به حفاظت از اطالعات شخصى افراد و سازمان �
 راهكارهاى دسترسى كاربران به دولت الكترونيك  �
 كمبود سواد رايانه اى در مورد كاربران  �
ردن بـه منظـور الكترونيكـى كـ     ها مشكالت تحليل و مهندسى مجدد اطالعات سازمان �

 دولت
 جايگاه ايران در دولت الكترونيكى

فعـال اسـت.    هـا  دولت الكترونيك در ايران داراى متولى مستقلى نيست، اما در بعضى زمينـه 
يـى كـه   هـا  و نقـص  هـا  نزديك به هزار سايت دولتى ايرانى فعال است كه با وجود همه كاستى

 .دارند بخشى از بار دولت الكترونيكى را بر دوش مى كشند
تر مختلف دولت الكترونيك كه در شهرهاى مختلف راه اندازى شده اسـت، خـدمات و   دفا

و تسهيالتى از طريق  ها يى هر چند محدود به شهروندان ارائه مى دهند. اعطاى وامها سرويس
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تـأثير مسـتقيمى در گسـترش     IT ى خصوصـى در حـوزه  ها و شركت ها طرح تكفا به سازمان
در گستره جهانى تالشى انـدك بـه    ها د داشت. اما اين تالشدولت الكترونيكى در ايران خواه

 .حساب مى آيد

 مزاياى دولت الكترونيك
دولت الكترونيك امكانات فراوانى را براى تحقق حكومت مدارى خوب فراهم مى كند و بـا بـه   

ى جديد به بهبود فرايندهاى ارائه خدمات عمومى، تسريع ارائـه خـدمات،   ها كارگيرى فناورى
تر شدن دولت، شـفافيت اطالعـات، كـاهش فاصـله ميـان مـردم و دولـت، مشـاركت         پاسخگو

ى برابـر  ها ى عمومى، گسترش عدالت اجتماعى از طريق فرصتها شهروندان در تصميم گيرى
ى دولتى، صرفه جويى در زمـان، حمـل و نقـل، سـاعات     ها براى افراد، ارتباط مستقيم با مقام

ى، امكان ارائه خدمات در هر مكان و هـر زمـان، افـزايش    ى خدمات و منابع انرژها كار، هزينه
كارآيى، كوچك سازى دولت، تسهيل اخذ اطالعات و خـدمات از سـوى شـهروندان و نيـز بـه      

 .كمك مى كند ها وسيله دولت، تسهيل فرايندهاى كارى سازمان

 ي پژوهشها فرضيه
عنـاداري وجـود   ميان زنان و مردان در استفاده از خدمات دولت الكترونيـك تفـاوت م   .1
 دارد.

ي سني مختلف در اسـتفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك تفـاوت      ها ميان افراد گروه .2
 معناداري وجود دارد.

ي كاري مختلف در استفاده از خدمات دولت الكترونيك تفـاوت  ها ميان افراد با سابقه .3
 معناداري وجود دارد.

ت دولت الكترونيك تفـاوت  ميان افراد با سطح تحصيالت مختلف در استفاده از خدما .4
 معناداري وجود دارد.

ميان افراد با سمت شغلي مختلف در اسـتفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك تفـاوت       .5
 معناداري وجود دارد.

ميان تاثير استفاده از خدمات دولت الكترونيك بر بهبود كيفيـت كـار زنـان و مـردان      .6
 تفاوت معناداري وجود دارد.

ميان تاثير اسـتفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك بـر بهبـود كيفيـت كـار افـراد در           .7
 ي سني مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.ها گروه

ميان تاثير اسـتفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك بـر بهبـود كيفيـت كـار افـراد بـا            .8
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 ي كاري مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.ها سابقه
خدمات دولت الكترونيك بر بهبود كيفيت كـار افـراد بـا سـطح     ميان تاثير استفاده از  .9

 تحصيالت مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.
ميان تاثير استفاده از خدمات دولت الكترونيك بر بهبود كيفيت كـار افـراد بـا سـمت      .10

 شغلي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.

 پژوهش شناسي روش
 كـاربران  ثرات كاركردي دولت الكترونيـك از سـوي  ا  بررسي حاضر پژوهش در كه آنجايي از

 گـردآوري  روش لحـاظ  بـه  و كـاربردي  يهـا  پـژوهش  نوع از لحاظ هدف به است، توجه مورد
 آمـاري  جامعـه  است.  تحليلي-پيمايشي نوع از توصيفي يها پژوهش نياز، جزء مورد يها داده

كه نمونـه اي   داد شكيلرا كاركنان سازمان فني و حرفه اي استان خوزستان ت پژوهش حاضر
نفر به طور تصادفي از ميان پرسنل اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان       31به حجم 

 گرديد. تعيين خوزستان ،
ي هـا  اي شـامل دو دسـته پرسـش    پرسشنامه از ،ها داده گردآوري براي در پژوهش حاضر     

و عنـوان پسـت   جمعيت شناختي كه شامل جنسـيت، سـن، سـابقه كـار، ميـزان تحصـيالت       
پرسش مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش مـي       20ي اصلي كه شامل ها سازماني پاسخگو و پرسش

ي اصلي، از طيـف پـنج   ها ي مربوط به براي پاسخ به پرسشها باشد، استفاده شده است. گويه
گويـه   25گزينه اي ليكرت ( از خيلي كم تا خيلي زياد) استفاده شده اسـت. كـه در مجمـوع    

 است.
 ايـن  گرديد.  بـراي  استفاده پرسشنامه روايي تعيين براي روايي ظاهري از پژوهش ندراي     

 از پـس  و گرفت قرار متخصصان و كارشناسان اساتيد، اختيار در نظر مورد پرسشنامه منظور،
آلفـاي   ضـريب  از پرسشـنامه  پايـايي  منظـور تعيـين   بـه  گرديد.  تأييد اصالحات برخي انجام

از نـرم   تحليـل  و تجزيـه  براي آمد.  دست به 823/0 با برابر آن يزانم و شد استفاده كرونباخ 
استيودنت به منظور مقايسه ميانگين دو گروه -آزمون تي مانند آماري يها روش و spss افزار 

 .است شده استفاده گروه) 2گروه ( بيش از چند و آزمون آنوا به منظور مقايسه ميانگين 

 پژوهش يها يافته
 شناختي جمعيت يها ويژگي به طمربو يها يافته
 مـردان  داد كـه  نشـان  شـناختي  جمعيت يها ويژگي درباره اوليه يها بررسي از حاصل نتايج
 حاضـر  در پـژوهش  را كننـدگان  مشاركت از ٪ 42 زنان و كنندگان مشاركت از ٪ 58 حدود
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 56سال بوده كه مسن ترين ايشان  40دادند.  ميانگين سني شركت كنندگان حدود  تشكيل
 13سال سن دارند.  ميانگين سابقه كار شركت كننـدگان حـدود    30سال و جوانترين ايشان 

سـال   4سال سابقه كار و كم سابقه ترين ايشـان   29سال است كه باسابقه ترين ايشان داراي 
 سابقه كار دارند.

  آنهـا  از ٪ 1/16 داراي تحصيالت تـا مقطـع ديـپلم،    پژوهش كنندگان شركت از 6/22٪ 
شركت كنندگان داراي تحصـيالت تـا مقطـع     % از8/54ي تحصيالت تا مقطع فوق ديپلم، دارا

 % از آنها داراي تحصيالت تا مقطع فوق ليسانس مي باشند.5/6ليسانس و 

 پژوهش يها فرضيه به مربوط يها يافته
 استيودنت براي دو نمونه مستقل داريم:-با توجه به نتايج حاصل از آزمون تي

 

 استيودنت-يج آزمون تينتا )1( جدول

شاخص
              

 آماري
 متغير 

آزمون لوين 
براي تساوي 
واريانس دو 

 گروه

 استيودنت براي مقايسه ميانگين دو گروه-آزمون تي

Fآماره
سطح 
معني 
داري

آماره 
T 

درجه 
آزادي

سطح 
معني 
داري

اختالف 
ها ميانگين

خطاي 
استاندارد 
 اختالف

انفاصله اطمين
% براي 95

اختالف 
 ها ميانگين

سطح
پايين

سطح 
 باال

ــيت و جنســـ
اســــــتفاده از
ــدمات خــــــ

 الكترونيك

027/087/040/141/919/027/0 19/0 16/0-70/0

ــيت و جنســـ
بهبود كيفيـت
كاركنان در اثر
اســــــتفاده از
ــدمات خــــــ

 الكترونيك

046/083/071/0-98/2149/015/0- 21/0 59/0-29/0



  ...بررسي اثرات ساختاري و كاركردي دولت الكترونيك در 
 

 

420 

، مشاهده مي شود مقـدار سـطح   1ه منظور بررسي فرضيه اول و ششم با توجه به جدول ب
بـوده كـه نشـان     05/0كه بيشـتر از   83/0و  87/0معني داري آزمون لوين به ترتيب برابر با 

دهنده عدم تساوي واريانس دو گروه است.  با توجه به اين موضوع مقدار سـطح معنـي داري   
مي باشـد كـه بـدان     05/0كه بيشتر از  49/0و  19/0تيب برابر با استيودنت به تر-آزمون تي

معناست كه بين زنان و مردان در استفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك و همچنـين بهبـود      
 كيفيت كار ايشان در اثر استفاده از خدمات دولت الكترونيك تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

 ANOVAنتايج آزمون  )2( جدول
شاخص آماري

 متغير
ميانگين 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

 Fآماره 
سطح معني

 داري
سن و استفاده از 

خدمات 
 الكترونيك

 04/0 18/3 33/0 4 32/1ها بين گروه
 - - 10/0 15 55/1ها درون گروه

 - - - 19 87/2 كل
سن و بهبود 

كيفيت كاركنان 
در اثر استفاده از 

خدمات 
 الكترونيك

 28/0 36/1 38/0 4 53/1ها بين گروه
 - - 28/0 21 91/5ها درون گروه

 - - - 25 44/7 كل

 ي پژوهشها منبع: يافته
 

، مشاهده مي شود مقدار سـطح  2و هفتم با توجه به جدول  دومبه منظور بررسي فرضيه 
و دومي  05/0كه اولي كمتر از  28/0و  04/0به ترتيب برابر با  ANOVAمعني داري آزمون 

ي سني مختلف در اسـتفاده از خـدمات   ها بوده كه بدان معناست كه بين گروه 05/0يشتر از ب
ي سني مختلف و بهبود كيفيـت  ها دولت الكترونيك تفاوت معناداري وجود دارد، اما بين گروه

 كار ايشان در اثر استفاده از خدمات دولت الكترونيك تفاوت معناداري وجود ندارد.
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 ANOVAمون نتايج آز )3( جدول
شاخص آماري

 متغير
ميانگين 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 Fآماره  مربعات

سطح معني
 داري

سابقه كار و 
استفاده از خدمات

 الكترونيك

 18/0 81/1 23/0 5 13/1ها بين گروه
 - - 13/0 14 75/1ها درون گروه

 - - - 19 87/2 كل
سابقه كار و بهبود
كيفيت كاركنان 

ستفاده از در اثر ا
خدمات 
 الكترونيك

 53/0 84/0 25/0 5 26/1ها بين گروه
 - - 30/0 21 28/6ها درون گروه

 - - - 26 54/7 كل

 ي پژوهشها منبع: يافته
 

، مشاهده مي شود مقدار سطح 3و هشتم با توجه به جدول  سومبه منظور بررسي فرضيه 
بـوده كـه    05/0كـه بيشـتر از    53/0 و 18/0به ترتيب برابر با  ANOVAمعني داري آزمون 

ي بـا سـابقه كـاري مختلـف در اسـتفاده از خـدمات دولـت        هـا  بدان معناست كه بـين گـروه  
الكترونيك و همچنين بهبود كيفيت كار ايشان در اثر استفاده از خـدمات دولـت الكترونيـك    

 تفاوت معناداري وجود ندارد.
 ANOVAنتايج آزمون  )4( جدول

شاخص آماري
 متغير

يانگين م
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 Fآماره  مربعات

سطح معني
 داري

سطح تحصيالت و 
استفاده از خدمات 

 الكترونيك

بين 
 60/0 3 39/0 3 18/1 ها گروه

درون 
 - - 13/0 17 23/2 ها گروه

 - - - 20 40/3 كل
سطح تحصيالت و 

بهبود كيفيت 
كاركنان در اثر 

استفاده از خدمات 
 الكترونيك

ين ب
 45/0 90/0 27/0 3 81/0 ها گروه

درون 
 - - 30/0 24 19/7 ها گروه

 - - - 27 8 كل
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، مشاهده مي شود مقدار سـطح  4و نهم با توجه به جدول  چهارمبه منظور بررسي فرضيه 
بوده كه بدان  05/0كه بيشتر از  45/0و  6/0به ترتيب برابر با  ANOVAمعني داري آزمون 

تحصيالت مختلف در استفاده از خدمات دولت الكترونيك و همچنين  معناست كه بين سطح
بهبود كيفيت كار ايشان در اثر استفاده از خدمات دولت الكترونيك تفـاوت معنـاداري وجـود    

 ندارد.
 

 ANOVAنتايج آزمون  )5( جدول
شاخص آماري

 متغير
ميانگين 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

 Fآماره 
سطح معني

 داري

سمت شغلي و 
استفاده از خدمات 

 الكترونيك

بين 
 ها گروه

24/0 2 12/0 71/0 51/0 

درون 
 ها گروه

76/0 16 17/0 - - 

 - - - 18 3 كل

سمت شغلي و بهبود
كيفيت كاركنان در 

اثر استفاده از 
خدمات الكترونيك

بين 
 ها گروه

59/0 2 29/0 32/1 29/0 

درون 
 ها گروه

86/4 22 22/0 - - 

 - - - 24 45/5 كل
 ي پژوهشها منبع: يافته

 

، مشاهده مي شود مقدار سـطح  5با توجه به جدول  پنجم و دهمبه منظور بررسي فرضيه 
بـوده كـه    05/0كـه بيشـتر از    29/0و  51/0به ترتيب برابر با  ANOVAمعني داري آزمون 

كترونيـك و  ي شغلي مختلف در اسـتفاده از خـدمات دولـت ال   ها بدان معناست كه بين سمت
همچنين بهبود كيفيت كار ايشان در اثر استفاده از خدمات دولت الكترونيك تفاوت معناداري 

 وجود ندارد.

 گيري نتيجه و بحث
تعيين اثرات ساختاري و كاركردي دولت الكترونيك در بـين پرسـنل    حاضر، پژوهش از هدف

ـ  عـالوه  اسـت.    اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتان خوزسـتان     تـأثير  تعيـين  ايـن،  رب
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 سابقه كار، ميزان تحصيالت و سمت شغلي (عنوان پست) كـاربران  سن، متغيرهاي جنسيت،
الكترونيـك و بهبـود كيفيـت  كـار كاركنـان در اثـر اسـتفاده از         دولت خدمات از استفاده در

 .بود توجه خدمات الكترونيك  مورد
بـر   تـأثير معنـاداري   جنسـيت،  تغيرم كه داد نشان ها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج
الكترونيك و بهبود كيفيت  كار كاركنان در اثر اسـتفاده از خـدمات    دولت خدمات از استفاده

ميان كاركنان زن و مـرد اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه       است معنا بدان الكترونيك ندارد. 
نها در اثـر اسـتفاده از   استان خوزستان در استفاده از خدمات الكترونيك و بهبود كيفيت كار آ

ي اول و هـا  خدمات الكترونيك تفاوت معناداري وجود ندارد. (نتايج حاصـل از تحليـل فرضـيه   
 ششم)

 كه متغير داد نشان دوم و هفتم فرضيه به مربوط يها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج
اما اين متغير تـاثير  الكترونيك كاركنان دارد.  دولت خدمات از بر استفاده تأثير معناداري سن،

 بـدان  معناداري روي بهبود كيفيت  كار كاركنان در اثر استفاده از خدمات الكترونيك ندارد. 
ي سني مختلف در  اداره كل آموزش فني و حرفـه اسـتان   ها ميان كاركنان با گروه است معنا

يان كاركنان با خوزستان در استفاده از خدمات الكترونيك تفاوت معناداري وجود دارد.  اما  م
ي سني مختلف در بهبود كيفيت كار آنها در اثر استفاده از خدمات الكترونيك تفـاوت  ها گروه

 معناداري وجود ندارد.
 كه داد نشان ي چهارم و نهمها ي مربوط به فرضيهها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج

الكترونيك و بهبود كيفيت   تدول خدمات از بر استفاده تأثير معناداري سطح تحصيالت، متغير
ميـان كاركنـان بـا     اسـت  معنـا  بدان كار كاركنان در اثر استفاده از خدمات الكترونيك ندارد. 

ميزان تحصيالت مختلف اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اسـتان خوزسـتان در اسـتفاده از        
ك تفـاوت  خدمات الكترونيك و بهبود كيفيت كار آنهـا در اثـر اسـتفاده از خـدمات الكترونيـ     

 معناداري وجود ندارد.  
بر  تأثير معناداري سمت شغلي، متغير كه داد نشان ها داده تحليل و تجزيه از حاصل نتايج
الكترونيك و بهبود كيفيت  كار كاركنان در اثر اسـتفاده از خـدمات    دولت خدمات از استفاده

ف اداره كل آموزش فنـي  ي  مختلها ميان كاركنان با سمت است معنا بدان الكترونيك ندارد. 
و حرفه استان خوزستان در استفاده از خدمات الكترونيك و بهبـود كيفيـت كـار آنهـا در اثـر      
اســتفاده از خــدمات الكترونيــك تفــاوت معنــاداري وجــود نــدارد. (نتــايج حاصــل از تحليــل 

 ي پنجم و دهم)ها فرضيه
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ي فناوري نانو در ها بررسي ضرورت توجه به آموزش
كشاورزي پايدار ةجهت توسع  

  1مهديه محدثي زرندي
 چكيده 

يا  ها ، مولكولها فناوري نانو عبارت است از دست ورزي يا خودگرايي تك اتم
ي تشكيل يافته منجر به توليد مواد و ها دستجات مولكولي بنحوي كه ساختمان

جديد يا كامال متفاوت گردند.در دنياي كنوني اين فناوري  ابزارهايي با خصوصيات
ي مختلف علمي داشته و در اين راستا ها توسعه و گسترش چشمگيري در حيطه

موجب ارتقاي سطح زندگي انسان و افزايش بهره وري گرديده است. بخش كشاورزي 
زيادي را يي است كه با استفاده از فناوري نانو منافع ها از جمله مهم ترين عرصه

و محصوالت توليد شده به كمك فناوري نانو  ها متوجه خود كرده است. توسعه روش
مي تواند آينده پرجاذبه اي را براي بازار محصوالت فناوري نانو در زمينه كشاورزي به 
همراه داشته باشد. از آنجا كه اين فناوري به صورت كلي در كشور ما جزء 

د و كاربرد هر نوع فناوري جديد بدون فراهم ي جديد محسوب مي گردها فناوري
ي الزم براي رشد اين فناوري از جمله آگاهي دادن و آموزش ها نمودن زيرساخت

ي نظري و عملي امكان پذير نمي باشد، لذا تحقيق حاضر با هدف بررسي ها مهارت
 ي مهارتي و نيازهاي آموزشي نيروي كار كشاورزي در زمينه فناوري نانو  وها شكاف

ضرورت توجه به آموزش اين فناوري در راستاي توسعه كشاورزي پايدار انجام 
 گرديده است.    

 
 فناوري، نانو، مهارت.: يكليد واژگان
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 مقدمه 
براي پايداري در كشاورزي سه موضوع اهميت زيادي دارد. اولين موضوع درآمد كافي به 

ايش قابليت دسترسي به غذا و خصوص در بين افراد كم درآمد است. دومين موضوع افز
طريق افزايش توليد و بهبود بازاريابي، غذاي بيشتر و قابل دسترس  كه از مصرف آن است

آنچه مسلم است كشاورزي پايدار وضوع سوم حفاظت و بهبود منابع طبيعي است.متوليد شود.
نوعي بينش  را نبايد تنها به عنوان مجموعه اي از روشها به حساب آورد. بلكه بايد آن را

يي هستند كه براي حصول توليد در ها سيستم ي كشاورزي پايدار ها ، سيستمقلمداد نمود
مواد شيميايي متكي  ميي كم انرژي و مقادير كها دراز مدت و سازگاري محيطي بر نهاده

 هستند. 
 كشاورزي پايدار نوعي از كشاورزي است كه از نظر اقتصادي با ثبات و توجيه پذير، از نظر

اكولوژيكي سالم و از نظر اجتماعي عادالنه و قابل قبول و از نظز فيزيكي مناسب باشد. دانش 
ي مربوط به آن نقش كليدي در كشاورزي پايدار ها و اطالعات، مهارت و تكنولوژي و نگرش

كند كه كشف و توسعه  فن آوري و  ميي اخير تكنولوژي هم تاييد ها كنند. پيشرفت ميبازي 
باشد و از طرفي هم باعث ايجاد كشاورزي  ميي جديد تالشي مداوم و پايدار اه تكنولوژي

 بين فناوري يك عنوان به، نانوتكنولوؤي است كه ها شود. يكي از اين تكنولوژي ميپايدار 
صنعتي ورود  علمي و يها عرصه از بسياري در ها كمبود و مشكالت رفع پيشتاز و اي رشته

 به آن وابسته صنايع و كشاورزي علوم در را خود جايگاه خوبي به پيدا كرده و در همين راستا
، نگهداري، فراوري، توليد مراحل همه در ي وسيعيها كاربرد نانو فناوري  .است رسانيده اثبات
اعم از مواد غذايي و يا ساير محصوالت كشاورزي  كشاورزي توليدات انتقال و بندي بسته
 و توليدات ميزان افزايش متضمن غذايي صنايع و شاورزيك صنعت به نانو فناوري ورود .دارد

 باشد.  مي زمين ي كره منابع و محيط زيست حفظ كنار در، ها آن كيفيت
ي در ها تركيبات با ساختار اصول فناوري نانو بر اساس كاربردهاي جديد بدست آمده از

م اتمها و رفتار بردهاي جديد بيشتر از تغيير نسبت سطح به حجرمقياس نانو است. اين كا
يي كه در صنايع ها شود. بعالوه فناوري نانو بخاطر نوآوري مينها نتيجه آكوانتوم مكانيكي 

توان به  ميمختلف ايجاد كرده بسيار مورد توجه قرار گرفته است. به كمك فناوري نانو 
يند يندهاي صنعتي و مواد نانو مقياس خودآرا دست پيدا نمود. در فرااپيشرفت و كنترل فر

شوند و يك  ميخودارايي تحت شرايط محيطي مشخص، مواد نانو مقياسي به هم ملحق 
آورند. نانوذرات به مواد طبيعي و مصنوعي ساخته شده در  ميساختار جديدي را بوجود 
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شود. با توليد ذرات كوچكتر از صد نانو متر  ميصنعت كه كوچكتر از صد نانومتر باشد اطالق 
كند.  ميي اين مواد تغيير ها شود كه بعضي از خواص و عملكرد مي و بررسي آنها مشاهده

، رنگ، سختي مكانيكي، دماي يسبعضي از اين خواص عبارتند از: رسانايي الكتريكي، مغناط
توان به  ميكنند. بعنوان مثال  مي... كه با تغيير اندازه و ساختار مواد تغيير  و ذوب ويژه

نانومتر در رنگهاي مختلف  50تا  1كه بسته به اندازه در بازه نانوذرات نقره و طال اشاره كرد 
 شود.  ميديده 

 كنند عبارتند از:  ميسه خاصيت اساسي مواد كه با تغيير اندازه ذرات تغيير 
تغيير رفتار كوانتوم مكانيكي كه نتيجه آن تغيير رنگ، شفافيت، سختي، مغناطيس و  -1

 رسانايي الكتريكي است. 
ح كه منجر به تغيير نقطه ذوب و جوش، فعاليت شيميايي و اثرات افزايش سط -2

 شود.  ميليستي اكات
تغيير در ساختار مولكولي مواد كه باعث افزايش توانايي سازگاري مواد، افزايش  -3

 شود ميي زيستي را باعث ها رايي اين مواد شده و كاربردآتوانايي ترميم و توانايي و خود 
[Gmb, 2005 and Kelsal, 2005] . 

ي آتي خواهد بود. از ها علم فناوري نانو، عنصري اساسي در درك بهتر طبيعت در دهه
جمله موارد مهم در آينده، همكاريهاي تحقيقاتي ميان رشته اي، آموزش خاص و انتقال 

 . [Kelsal, 2005]به صنعت خواهد بود. ها ايده
 چه به مزرعه از كوچك قسمت هر شود كه مي مشخص سنسورها نانو از استفاده با امروزه

، زيست جلوگيري كرده محيط آلودگي از وسيله بدين و دارد نياز سم و غذائي عناصر ميزان
 با توانند مي ها سنسور نانو .سازد مي ممكن را اقتصادي بازده افزايش و محصوالت سالمت
در  را سيستم اطالعات پردازش مركز به گياهان نيازهاي موقع به دهي وگزارش دقيق كنترل

 اما كم حجم در ييها گلخانه توانند مي نانويي ساختارهاي .نمايد ياري محصوالت نگهداري
 مي، حاضر حال در زير كشت مزارع كل درصد 10 برابر اي اندازه با تقريباً كه آورند انبوه پديد

 يها نزمي از هكتار ميليونها اين صورت در تغذيه نمايند. را جهان كنوني جمعيت توانند
 شوند مي باز گردانده جهان سراسر در حيوانات سكونت براي طبيعي يها به محيط كشاورزي

 و سموم از نسل . اينها نانوكپسول و نانوذرات از استفاده با شيميايي كودهاي و سموم توليد.
 محيط با سازگاري و بيشتر تاثيرگذاري و جذب، تاخيري يا شده كنترل رهايش قابليت ها كود
 را كمتر هاي1 دز با آفتكشها كاربرد امكان نانويي كريستالهاي از استفاده.هستند دارا را تزيس

                                                                                                                
1.Dose 
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 .طبيعت به خطرناك تركيبات اين ورود رساندن حداقل به يعني اين و آورد مي فراهم
 خوبي به و شده گياه جذب كامل صورت به و سرعت به هستند كه نانويي تركيبات نانوكودها

 .سازد مي مرتفع را آن غذايي يكمبودها و نيازها
گر چه موراد ذكر شده در باال برخي از كاربردهاي نانوتكنولوژي در حوزه كشاورزي است 

علوم و مهندسي نانو، منجر به درك بهتر طبيعت، پيشرفت توان گفت كه  مياما بصورت كلي 
ت، مديريت، موزش پايه و تغييرات عمده در توليدات صنعتي، اقتصاد، بهداشآدر پژوهش و 

سال اينده يك  15تا  10محيط زيست و حفظ منابع طبيعي خواهد شد. به گونه اي كه در 
ميالرد دالري را ايجاد خواهد كرد و جهان را براي رسيدن به  1000بازار جهاني بيش از 

 . توسعه پايدار اميدوار ساخته است
ايند زمان بر است كه با رسيدن به فن آوري نانو كه يك فن آوري نوظهور ي باشد يك فر

ي بهينه قابل دست يابي است، همچنين در مسير آموزش، شناسايي ها آگاه سازي و آموزش
را  ها تواند بسياري از محدوديت ميي مختلف كشاورزي پايدار ها ي حوزهها و قابليت ها توانايي

بررسي و مطالعه گردد. از سوي ديگر  ها از سر راه برداشته و در نتيجه باعث اثربخشي آموزش
مسائل و عوامل مربوط به مراحل مختلف رشد يك گياه از جمله مراحل كاشت،داشت، 

ي انجام شده ضروري به نظر ها برداشت و پس از برداشت بر اساس تجربيات و پژوهش
رسد. با توجه به اينكه در نگاه اول كاربرد نانو تكنولوژي در كشاورزي پيچيده و هزينه بر  مي

ي موجود در كشاورزي و نيازهاي جهان ها رسد به دليل وجود چالش ميه نظر است اما ب
امروز، نسلهاي آينده در مسير توسعه پايدار ناگزير به روي آوردن به اين علم خواهند بود. به 

ي عمده بخش كشاورزي ماندگاري و پس از ها عنوان مثال در حال حاضر يكي از چالش
ي شاخه بريده است و ساليانه بخش ها اي از جمله گلبرداشت محصوالت باغي و گلخانه 

شود كه به دليل موانع و مشكالت  ميعمده اي از محصوالت شاخه بريده با هزينه گزاف توليد 
پس از برداشت امكان نگهداري و بازاريابي مناسب اين محصوالت وجود ندارد. اين در حالي 

ي توانسته اند بر اين مشكل غلبه نموده و است كه محققين عنوان كرده اند كه با مواد نانوي
 ي شاخه بريده را پس از برداشت افزايش دهند.ها طول عمر گل

در تحقيق حاضر ضمن اشاره به يكي از موارد كاربرد نانوتكنولوژي در مرحله پس از 
ي شاخه بريده، ضرورت توجه به اين فن آوري و نياز به آموزش و كاربرد آن ها برداشت گل

 زيابي و تاكيد قرار گرفته است. مورد ار
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  ها يافته
در ارتباط با بسياري از محصوالت كشاورزي عمر پس از برداشت آنهاست كه  يك عامل مهم

براي عمده آنها عمر پس از برداشت  ي بريده نيز از جمله محصوالتي هستند كه ها گل
اي يكي از خصوصيات ويژه گونه  . عمر قفسهداراي اهميت استفروشان و همچنين خريداران، 

هاي  هاي پس از برداشت بستگي دارد. اغلب گل يا رقم بوده و بطور كامل به شرايط و مواظبت
تيره به دليل مصرف بيش از حد ازت عمري  هاي به رنگ سبز بزرگ با ظاهر عالي وبرگ

طول عمر  مراحل قبل و پس از برداشت به افزايش ميعمليات دقيق در تما طوالني ندارند.
 انجامد. در هر مرحله به اين موارد بايد توجه شود: ها مي گل

داشتن  ها در مرحله سني يا بلوغ، تا حد امكان خنك نگه پرورش دهندگان: برداشت گل
ساعت قبل از انتقال در محلول  4-6ها  ها پس از برداشت، فرو بردن انتهاي ساقه گل گل

در موقع تهيه محلول، استفاده از ظروف پاكيزه و  محافظ، استفاده از محلول آب بدون يون
 بندي قبل از انتقال. خنك كردن ظروف بسته 

ها در محلول  بردن شاخه ها، فرو فروشان: قطع انتهاي ساقه پس از دريافت گل عمده
 هاي فاقد يون براي تهيه محلول محافظ و استفاده از ظروف پاكيزه. محافظ، استفاده از آب

ها، قطع  شدن گل ها در محلول محافظ، در صورت پژمرده فرو بردن ساقهخرده فروشان: 
گراد، استفاده از محلول محافظ در  درجه سانتي 40دادن آنها در آب  ها و قرار انتهاي ساقه

 پودر مايع محافظ به مشتري فروخته شود.  ميآرايي و در صورت امكان ك ظروف گل
طور روزانه، استفاده از پودر محافظ در ظرفي مشتري: پر كردن گلدان گل از آب گرم به 

كه براي گل آماده شده، در صورت مشاهده اولين نشانه پژمردگي قطع انتهاي ساقه و قرار 
 . ]1380روستا، [درجه سانتيگراد و استفاده از ظروف پاكيزه  40دادن آن در آب 

به نوسانات  هاي بريده، بعد از برداشت و مقاوم ساختن آنها براي حفظ كيفيت گل
توانند در طول چرخه كامل فروش  شود. آنها مي هاي گل توصيه مي محيطي، تيمار با محافظ

ها و نهايتا خريداران به كار برده شوند. اين  فروشي ها و خرده از توليد كننده تا عمده فروش
و  ها  و حفظ رنگ برگ ها با طوالني كردن عمر گل، افزايش اندازه گل (درشتي گل) محلول
ها،  هاي گل حاوي كربوهيدرات گذارند. اغلب محافظ ها تاثير مي ها، روي كيفيت گل گلبرگ

باشد.  هاي رشد و برخي تركيبات غذايي مي كننده اتيلن، تنظيم ها، ضد كش ميكروب
فرايندهاي  ميها و منبع انرژي مورد نياز براي تما ها منبع اصلي تغذيه گل كربوهيدرات

و  1380ادريسي، [باشد ها از گياه مادري مي لوژي بعد از جدا كردن گلبيوشيميايي و فيزيو
 .]1378نواك، 
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هاي  هاي محافظ براي گل استفاده از محلولده است كه ابدليل اينكه تحقيقات نشان د
ي ها ، از اين رو محققان مواد و تركيبات زيادي جهت افزايش طول عمر گلبريده مفيد است
نمايند در  ميظ بكار برده اند. يكي از موادي كه آنها پيشنهاد ي محافها بريده در محلول

هستند. در اين  ها ي بريده بكار برده شود ميكروب كشها ي  محافظ گلها تركيب محلول
زمينه محققين در سالهاي اخير با استفاده از مواد نانويي درصدد افزايش طول عمر گيهاي 

نانو ذرات نقره بواسطه ويژگيهاي منحصر بفردي كه  شاخه بريده بوده اند كه از بين اين مواد،
ي نگه ها يي از تاثير مثبت اين مواد در محلولها ند مورد استفاده قرار گرفته اند و گزارشردا

 ي شاخه بريده در جهت افزايش ماندگاري آنها وجود دارد.ها دارنده گل
ل كرده و ماندگاري گلهاي توانند به عنوان يك ماده آنتي ميكروبيال عم مينانوذرات نقره 

ميكرو گرم بر ليتر از نانو  5را افزايش دهند. قرار دادن گلها در تيمارهايي از محلول  1ژربرا
 ,Liu]تواند باعث جلوگيري از رشد ميكروبي در داخل محلول نگهدارنده بعدي شود ميسيلور 

2009] . 
ثانويه گلهاي پيش  نانو سيلور بصورت پيش تيمار اوليه پالسي و همچنين نگهداري

تواند باعث  ميي پايين از اين نانومواد ها تيمارشده با نانوذرات نقره در محلولي شامل غلظت
 . [Liu, 2009]ي شاخه بريده رز،ميخك و ژربرا شودها افزايش ماندگاري گل

و اعمال شرايط پالس، سپس  2پيش تيمارنانوذرات نقره بر روي گل شاخه بريده رز
روز  2در محلولي رقيقتر از نانوذرات باعث افزايش طول عمر گل تا حدود نگهداري گلها 
شود. مطالعات ميكروسكوپ الكتروني از مقاطع ساقه در اين كار نشان داد  مينسبت به آب 

كه حضور نانوذرات نقره باعث كاهش و جلوگيري از رشد ميكروبها در انتهاي ساقه شده و با 
 . [Lu, 2010]شود ميين محل، موجب افزايش ماندگاري گلها جلوگيري از انسداد آوندي در ا

نانوذرات نقره بعنوان عوامل ضد باكتريايي جديد بر افزايش طول عمر گلداني گلهاي ژربرا 
موثر اند. گزازشات نشان داده كه همه گلهاي ژربراي نگهداري شده در نانو ذرات نقره از نظر 

  . [Salgi, 2009]دهند مينشان وزن تازه نسبي با شاهد اختالف بااليي 
ي داوودي مورد بررسي قرار گرفت كه ها در كار ديگري اثر نانو ذرات نقره پيش تيمار گل

ي مختلف نانو ذرات نقره در محلـول نگه دارنده باعث تغيير در ها دهد غلظت مينتايج نشان 
ي گل ها تدا شاخهشود. به گونه اي كه اگر اب ميي شاخه بريده ها ميزان طول عمر اين گل

ميلي گرم بر ليتر) پيش تيمار پالسي شود  10داودي در محلولي با غلظت باال از نانو سيلور (
ميلي گرم بر ليتر) نگه داري شود، اين  5-3و در ادامه در محلول رقيق تري از نانو سيلور (

                                                                                                                
1. gerbera cv. Ruikou 
2. Rose cv. Movie Star 
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شود.  ميتيمار دو مرحله اي باعث افزايش طول عمر گلها به ميزان قابل توجهي 
[mohadesi, 2011].  1و شكل 1. (جدول( 

 

 تغيير غلظت نانو ذرات در محلول نگهدارنده مقايسه ميانگين طول عمر گل در اثر ) 1(  جدول 
ميانگين طول عمر  شماره تيمار

 گل (روز)
DMRT 

 درصد) 1(
DMRT 

 درصد) 5(

VC6 30/8 a a 
VC5 83/9 b b 
VC1 40/12 c c 
VC2 63/13 d d 
VC4 43/15 e e 
VC3 70/15 ef ef 

 

 
 اثر غلظت نانو ذرات در محلول نگهدارنده بر طول عمر گل) 1شكل (
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 گيري بحث و نتيجه
، تحقيق استفاده از مواد نانو در كشاورزيبا توجه به اهميت موضوع و نظر به نو بودن نگرش 

ر مثبت اين مواد حاضر درصدد است تا با بيان اثرات مفيد اين مواد در توسعه كشاورزي و تاثي
بر موضوعات مرتبط با كشاورزي پايدار برخي از كاربردهاي آنرا نيز مد نظر قرار دهد. بررسي 

تواند در افزايش ماندگاري  ميدهد كه به طور مثال استفاده از اين نانو مواد چگونه  مينشان 
والت ي شاخه بريده تاثير داشته و از اين طريق بهره وري محصها محصوالتي چون گل

 كشاورزي را افزايش دهد. 
در علوم مختلف ايجاد نموده  ي جديد ي كه اين تكنولوژيها بنابراين با توجه به زمينه

است الزم است در رشته كشاورزي نيز اين مسئله مورد توجه ويژه قرار گيرد. اين توجه 
مواد در  ي كاربرد جديد اينها بايستي هم در بخش تحقيق و پژوهش،از طريق يافتن زمينه

ي مختلف كشاورزي اتفاق بيافتد و هم در بخش آموزش همگاني بهتر است به گونه ها حوزه
اي عمل شود تا محصوالت مبتني بر اين تكنولوژي نوظهور مورد توجه عامه فعالين حوزه 

 كشاورزي قرار گيرد. 
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هاي ذيربط در تحقق نظام جامع مهارت و  گاه  دستگاهيبررسي نقش و  جا
 فناوري

 1محمدعلي شيخ اسدي
 2زهرا ساالري نژاد

 چكيده
يكي از مهمترين عوامل در توسعه همه جانبه كشورها ارتقا و توانمندسازي نيروي انساني 

ست كه نقشي ي فني و مهارتي اها است و يكي از ابزارهاي مهم در اين زمينه آموزش
اساسي در ترويج كارآفريني و افزايش دانش و مهارت افراد دارد كه عالوه بر رفع نيازهاي 

نيروي انساني  توانمند و كارافرين يكي  .دبازار كار وتوليد ثروت، توسعه پايدار را بدنبال دار
ي از ي اساسي نظام آموزشي كشورهاي پيشرفته جهان است اما به اذعان بسيارها از مولفه

مسئوالن، نظام آموزش تئوري و دانشگاهي نتوانسته نيروي كار ماهر مورد نياز بازار را 
تامين كند و حلقه مفقوده اي بنام نظام مهارت و فناوري همچنان بر تارك نظام آموزش 
رسمي كشور ما نمايان است و تعداد زياد افراد بدون مهارتي كه هر روز به جمع بيكاران 

ي سازمان ها لذا بنظر مي رسد با وجود تالش د مبين اين مساله است.افزوده مي شون
ي كوتاه مدت غيررسمي در توسعه و ها موزش فني و حرفه اي كشور بعنوان متولي اموزشآ

آموزي وظيفه ساير دستگاهها در تحقق اين ضرورت اجتناب ناپذير  ترويج مهارت و حرفه
يست در حالي كه تا رسيدن به موعد سند حال و آينده جامعه ما چندان روشن و مشخص ن

جمهوري اسالمي ايران زمان زيادي باقي نمانده  1404چشم انداز علم و فناوري در افق 
در منطقه خاورميانه را كسب كند لذا  ها است كه طي آن بايد كشور ما رتبه اول همه زمينه

به كشور، مقاله حاضر با عنايت به وظيفه همگاني و عزم ملي در تحقق سند توسعه همه جان
مي كوشد با بررسي نقش و جايگاه دستگاهها و نهادهاي مختلف ذيربط كشور در ايفاي 
نقش خود در زمينه توسعه نظام آموزش مهارت وفناوري، فرصتها و تهديدات اين عرصه را 

 مشخص نموده و پيشنهاداتي در اين عرصه ارائه نمايد.
 

ناوري، نقش، جايگاه، دستگاههاي ذيربط مهارت و نظام جامع مهارت و ف: يكليدواژگان 
 . فناوري

                                                                                                                
  Email: mohammadali_agrionly@yahoo.com                                                 كارشناس ارشد كشاورزي،. 1
   .. كارشناس و سردبير رسانه2
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 مقدمه
 فناوري انساني، نيروي ي توسعه به همزمان توجه مستلزم پايدار، ي توسعه به يافتن دست

 و فناوري يها قابليت توسعه ساز زمينه متخصص انساني نيروي تربيت .است گذاري وسرمايه
 مهارت يافتن اهميت و محور دانش اقتصاد ظهور ..است نياز مورد يها كسب سرمايه همچنين

 در كشورهاي شدن، جهاني عوامل از يكي عنوان به برتر يها ويژه مهارت به انساني نيروي
داشتن مهارت  .است نموده محور مهارت يها آموزش به ازپرداختن ناگزير را توسعه حال

به نحوي كه طبق  اساس موفقيت زندگي فردي و اجتماعي و عامل برتري جوامع است
، مهارت كافي افراد مي تواند 2010تحقيقات گروه كارشناسي كمسيون اروپايي در فوريه 

براي افزايش بهره وري  درصد در بلند مدت افزايش دهد. 10) را تا GDPتوليد ناخالص ملي(
ي مهارتي هر منطقه ها ي شغلي و مهارتي بايد ميان نيازهاي بازار كارو آموزشها آموزش

  اسب ايجاد كرد.تن
 متخصص انساني تربيت نيروي متولي مختلفي، يها دستگاه و سازمانها ما كشور در
 تربيت در را نقش محوري كشور، اي حرفه و فني آموزش سازمان ميان اين در و هستند
 تأمين منظور به اي حرفه و فني يها آموزش نيز ايران ما كشور در دارد ماهر انساني نيروي
 مي بر گام راستا اين در انساني، نيروي يها توانمندي ي توسعه و ومتخصص ماهر كار نيروي

 بوده ضروري امري كشور در مهارت آموزش نظام ساختار در تحول ايجاد رويكرد، اين با.دارد
ي ها آموزش از بتوان طريق اين از تا است زمينه اين در ريزي برنامه و سياستگذاري ونيازمند
 برد كافي و الزم بهره 1404 افق به دستيابي و كشور سعهتو روند در مهارتي

ي اصلي مسئولين ها اشتغال بخصوص در بخش فارغ التحصيالن دانشگاهي يكي از دغدغه
ي تئوري دانشگاهي با نيازهاي بازار ها در كشور ماست و هم سو نبودن آموزش ها و خانواده

از اساسي يك فارغ اتحصيل براي ورود كار بر دامنه اين بحران افزوده است در صورتي كه ني
به بازار كار و نقش افريني در عرصه توسعه و اقتصاد كشور مهارتي است كه نظام آموزش 

 عالي نتوانسته زمينه اي براي ان فراهم كند.
به  85درصد در سال  6/14براساس اعالم مركز آمار ايران نرخ بيكاري دانش آموختگان از 

ايش يافته است و اين در حالي است كه جمعيت جمعيت جوان و افز 86درصددر سال 6/15
ميليون نفر خواهد رسيد.نگاهي به بازار 61درصد رشد به 5/2با  1400فعال كشور در سال 

كار نشان مي دهد اين بازار با هوشمندي با ترجيح مهارت بر مدرك افراد، تخصص را اولويت 
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درصد بيكاران 45يالن تئوري خوانده را به حدود اول خود قرار داده و نرخ بيكاري فارغ التحص
 جامعه افزايش داده است.

در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي درحال توسعه بين بازار كار و بنگاههاي اقتصادي 
و صنعتي رابطه تنگاتنگي وجود ندارد و اين مساله عالوه بر عالوه بر عوارض جدي بيكاري 

موزي در جامعه و هدررفت منابع و امكانات كشور مي شود لذا افراد، سبب تنزل جايگاه علم آ
 ضروري است نظام آموزشي كشور در اين جهت اقدام اساسي نمايد.

با توجه به اينكه بازار كارو اشتغال دو مقوله ايست كه ريشه در سياست گذاري كالن 
يي مشاغل و حرف توسعه منابع انساني و تاثير مستقيم در رشد اقتصاد كشور دارد لذا شناسا

ي مختلف و انطباق ان با استانداردهاي اموزش مهارتي نيز مساله مهمي است كه ها در رشته
 نبايد ناديده گرفته شود.

ي مهارتي، ها با عنايت به مباحث مطروحه و نيز تعدد مراكز تصميم ساز در عرصه آموزش
مسئوالن را به خود  بحث يكپارچه سازي يا هماهنگ سازي از مسائلي است كه سالها ذهن

مشغول كرده و در همين راستا نظام آموزش مهارت و فناوري بعنوان نقشه راه نظام مهارتي 
كشور طراحي گرديد كه بايستي درجهت تحقق اهداف سند چشم انداز نظام حركت نو نقش 

 و جايگاه هر يك از نهادهاي ذيربط آن بطور دقبق مشخص شود.

 روش تحقيق
روش بررسي اسناد و مدارك و روش تحليل محتواي قوانين و مقررات در اين پژوهش از 

استفاده شده است تا بتوان با بررسي محتوايي اين اسناد راهكارهايي اثربخش و موثر در 
 جهت موضوع ارائه داد.

 بحث
نظام  3ي كلي اشتغال يكي از ها سياست 2نظام آموزش فني و حرفه اي به استناد بند 

م آموزش و پرورش،نظام آموزش عالي و نظام آموزش فني و حرفه اي) آموزشي كشور (نظا
درصد مشاغل موجود) نقش تعيين  80است كه در تربيت نيروي انساني (مرتبط با بيش از 

  .كننده اي ايفا مي كند
ي اصلي موجود در اين نظام عدم وجود نظام آموزشي مستقل و عدم ها از آسيب 

به دليل فقدان سياستگذار كالن در سطح ملي  ها ين آموزشهماهنگي بين ارائه دهندگان ا
ساله دولت  5ي توسعه ها دهه گذشته و در قوانين برنامه 3است. براي رفع مشكل اخير در 
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ياستگذار شده است، لكن به سمكلف به تشكيل شوراها،نهادها و ستاد هماهنگ كننده و نهاد 
ايي الزم و فقدان فرهنگ سازي مناسب هر دليل عدم پيش بيني ساز و كارهاي قانوني و اجر

  .كدام از آنها جايگزين ديگري و سپس منحل شدن است
) قانون برنامه پنجم دولت مكلف به تشكيل 21ماده ( "د"در آخرين مورد بر اساس بند 

نهاد سياستگذار شده است اما اقدام الزم در اين زمينه صورت نگرفته است لذا نمايندگان 
ي هماهنگي در نظام آموزش فني و حرفه اي مبتني بر قانون برنامه پنجم مجلس در راستا

ي كلي اشتغال ابالغي مقام معظم رهبري طرح تشكيل ها سياست 2و  1توسعه كشور و بند 
به مجلس ارائه  220به شماره ثبت  1391,11,1سازمان ملي مهارت و فناوري را در تارخ 

  .كرده اند
توسعه يعني مهارت و فناوري منجر به عزم جدي مديران و اهميت يافتن دو ركن اساسي 

تصميم گيران ارشد كشور در هماهنگي شغلي و ايجاد ارتباط هوشمندانه ان با ساير 
ي موجب شد تا با ساماندهي وتبيين يك ساختار اموزشي در حوزه كاربرد عملي ها آموزش

صالحيت حرفه اي و نظام احراز علوم در قالب نظام اموزش مهارت و فناوري و در كنار نظام 
 اشتغال توانمندسازي و بكارگيري نيروي انساني را ممكن سازد .

 مجموعه در تحول ي برنامه راستاي نيز در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
 سياست 27 راهبرد، 8 با فناوري و مهارت راهبردي سند تدوين به اقدام ي مهارتي،ها آموزش

 .نمود مهبرنا 260 بيشتراز و
ي بين المللي، طراحي و استقرار نظام جامع ها اين راهبردها شامل حضور موثر در عرصه
ي مهارتي، تحقق عدالت اجتماعي، توسعه ها مهارت و فناوري، توسعه و ارتقاء آموزش

و فرآيندها، جذب مربيان  ها مشاركت ذي نفعان، استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش
 .توانمندسازي منابع انساني و توسعه و ارتقاء بهره وري منابع مالي است توانمند، ارتقاء و

 بانظام متناسب المللي بين و اي منطقه بازارهاي تقاضاي و پاسخ به نيازهاي داخلي
 ، دانش ذوق، استعداد، بر مبتني وكار كسب فرهنگ سازي نهادينه و اشاعه و كشور اشتغال
اخالق حرفه  و اسالمي يها ارزش رويكرد با رآفرينيكا و تخصص،توانايي فناوري، مهارت،
 كيفي و كمي توسعه اي تدوين  و طراحي سرزمين، آمايش و كاربردي يها پژوهش
 مهارت يها آموزش در پذير انعطاف يها روش و ها مبتني برمدل فناوري و مهارت يها آموزش

 ريزي، برنامه رزمين وس آمايش بر مبتني آموزشي مستمر نيازسنجي محور، فناوري تقاضا و
 المللي، بين آموزشي يها نظام به توجه فناوري با و مهارت يها آموزش هدايت و سازماندهي

نياز  تأمين كار، بازار به فناوري و مهارت آموزش نظام فارغ التحصيالن هدايت و معرفي
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 تحوالت اساس بر فناوري و عالي مهارت آموزش سطوح باالترين تا شغلي يها حوزه آموزشي
 يها دوره تجميع امكان نمودن فراهم و العمر مادام زمينه آموزش كردن فراهم و فناوري

ي نظام ها از مأموريت رسمي يها دوره با سازي معادل و آموزش تكميلي بين سطوح تحصيلي
 سازي، يكپارچه نظام، سياستگذاري اين شوراي مصوبات اجراي مسؤول فناوري و ارتمه

 زير سه طريق از فناوري و مهارت جامع نظام استقرار مهارتي و يها موزشآ اعتالي و هدايت
 . باشد مي احراز اشتغال شرايط و اي حرفه صالحيت فناوري، و مهارت نظام آموزش

 آنجا از مهارت، و پژوهش و تربيت با آموزش طبق نقشه جامع علمي كشور براساس تلفيق
 تفكيكي الگوي بايد است، پايدار كشور و بهجان همه پيشرفت عامل توأمان، عمل و كه علم

 . يابد تحول تلفيقي الگويي جهت در سرعت به وفناوري علم فعلي نظام بر حاكم
 يابد ادامه آموزشي يها دوره درتمام و آغاز ابتدايي آموزش از بايد تلفيق اين منظور بدين

 دانش بريادگيري بتنيم الگوي به را خود جاي فعلي مدار حافظه الگوي آموزشي نتيجه در و
 نيز عالي آموزش نظام در .بدهد وپژوهش مهارتها پرورش و انسانها تربيت همراه به

 به نوآوري فناوري و و علم چرخه دادن جهت .شد خواهد تقويت محوري رويكردپژوهش
 كارآفريني و فرهنگ و دانش بنيان كسب وكار فرهنگ اقتصاد، ترويج مؤثرتردر نقش ايفاي

 جهت آمادگي ايجاد و جامعه برنيازهاي تأكيد با افراد مهارتي و فناوري و علمي اناييتو ارتقاي
 مهارتي آموزشهاي از حمايت و تقويتفناور و علم نقش شغلي، افزايش يها پذيرش مسؤوليت

دولتي عمل  بخشهاي غير مشاركت تقويت همراه به نظارت و درسياستگذاري تمركز طريق از
 نمايد. 

ارت اموزش و پرورش در نظام مهارت و فناوري عدم عضويت وز
 اي اساسي دغدغه

اين درحالي است كه عدم عضويت وزارت آموزش و پرورش بعنوان بزرگترين نهاد تربيت 
كننده نيروي انساني و نيروي اشتغال پايه كشور در نظام مهارت و فناوري دغدغه اي مهم و 

 كند. اساسي است كه كارايي نظام را با شكل مواجه مي
 نظري و آموزش نظام دو هر در تحصيلي براساس مصوبات نظام مهارت و فناوري، سطوح

 سطوح از يك هر التحصيالن وفارغ بوده تراز هم ارزش نظر از فناوري و مهارت آموزش نظام
 درسطوح پذيرش، اختصاصي و عمومي شرايط اساس بر توانند نظام مي دو اين در تحصيلي

 فناوري و مهارت عالي يها دهند يعني عناوين دوره تحصيل ادامه نظام دو از كي هر در باالتر
مهندسي  و ارشد فناوري مهندسي فناوري، مهندسي كارداني فني، ترتيب به نظام اين در
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 و ارشد كارشناسي كارداني،كارشناسي، سطوح تراز هم ترتيب به كه است، خبره فناوري
كارداني  عناوين فني غير ماهيت با آموزشي يها حوزه در .نظري است آموزش نظام در دكتري

 خواهد خبره اي حرفه وكارشناسي ارشد اي حرفه كارشناسي اي، حرفه كارشناسي اي، حرفه
 .بود

 و فني دانشگاه و كاربردي علمي جامع دردانشگاه فناوري و مهارت عالي آموزش يها دوره
 فناوري و علوم تحقيقات وزارت سطتو ها دوره اين تحصيلي مدارك و شد اجراخواهد اي حرفه

 همچنين .شود مي صادر اي حرفه و فني دانشگاه كاربردي و  علمي جامع دانشگاه طريق از و
 دانشگاه يا و اي وحرفه فني آموزش سازمان در تحصيلي سطوح بين تكميلي ي آموزشها دوره

 سطوح بين ميليتك آموزش يها دوره يها وگواهينامه شد خواهد اجرا كاربردي علمي جامع
 توسط سطحي كه درهر شود، مي ارائه آموزشي يها بسته يا ها پودمان قالب در تحصيلي كه

  .شود مي صادر كاربردي  علمي دانشگاه جامع  يا و اي حرفه و فني آموزش سازمان

 نقاط ضعف و قوت نظام مهارت و فناوري 
قانون برنامه پنجم توسعه در  )21توجه به اجراي ماده (نظام مهارت و فناوري،  نقاط قوت

ي فني و حرفه اي توجه به انواع ارائه دهند آموزش ها تشكيل نهاد هماهنگ كننده آموزش
توجه به  ي ذيربط اعم از دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصيها فني و حرفه اي در دستگاه

ي فني ها زشتوجه به نظام آمو ي فني و حرفه اي ها سطح ملي و بين المللي در ارائه آموزش
طرح نقاط ضعف  و حرفه اي به عنوان يك نظام تحت عنوان نظام آموزش مهارت و فناوري

ي مجلس شوراي اسالمي اعالم شده ها شامل اين موارد است كه توسط مركز پژوهش
تشكيل سازمان به علت تحميل بار مالي به دولت مخالف اصل هفتاد و پنجم قانون است:

ه در طرح به آن اشاره شده است مانند حق نظارت بر شهريه،عوايد اساسي است. منابع مالي ك
حاصل از فروش اموال و حق دانش فني و.. مبهم است و ضرورت پيش بيني منابع مالي 

در ماده واحده پيشنهادي از نظام و واژگان  سازمان بر بودجه سنواتي را منتفي نمي سازد
و اصطالحات مبهم به لحاظ قانوني به كار  ي فني و حرفه اي استفاده نشدهها مرسوم آموزش

رفته است. متن ماده واحده تصوير مبهمي از نظام آموزش مهارت و فناوري ارائه مي دهد و از 
بايستي  .آنجا كه براي اولين بار در اين طرح اين نظام نظام به صورت رسمي تعريف مي شود

ام كامال دقيق تعريف شود. اهداف، براي جلوگيري از تداخل موازي كاري و ناهماهنگي اين نظ
ي مستقر فعلي و همچنين ها اركان، دامنه، حدود و مرزهاي وظيفه اي آن با ساير نظام

مشخص شده و سپس سازمان مذكور به عنوان متولي آن  ها محدوده تداخل آن با ساير نظام
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ظم ي كلي اشتغال ابالغي مقام معها سياست "2"تعيين مي شود. در اين خصوص بند 
رهبري نيز باي مورد توجه قرار گيرد در اين بند نظام آموزش فني و حرفه اي به عنوان يكي 
از سه نظام آموزش كشور (آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه ايي) مطرح 

ي آن شامل نظام آموزش مهارت و ها ايگاه قانوني نظام جامع مهارت و زير نظامج .شده است
م صالحيت حرفه ايي و نظام احراز اشتغال، همچنين اركان نظام آموزش مهارت فناوري، نظا

عدم تعريف رسالت،  .و فناوري و دبيرخانه شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي مشخص نيست
ماموريت و مرزهاي وظيفه اي و فعاليتي مشخص براي نظام ملي مهارت به معناي دامن زدن 

ي آموزش فعلي خواهد بود. به عبارت ديگر معلوم نيست ها مي ناهماهنگي در نظاها به بحران
ي آموزش فعلي دارد يا ها آيا نظام مذكور ماموريت جداگانه و تفكيك شده اي از ساير نظام

ي بخشي اعم از صنعت، كشاورزي و ها خير؟ در متن پيشنهادي صرفا اشاره اي به حوزه
ي مذكور وظيفه مند بوده و داراي ها وزهي فعلي نيز در حها خدمات شده است كه اتفاقا نظام

ي ها ي قانوني هستند. بنابراين در قانون تشكيل چنين نظامي بايستي حوزهها ماموريت
در ماده واحده جايگاه  .به صراحت تعيين شود ها اختصاصي و مشترك آن با ساير نظام

ه شدن يك سازمان مذكور زير نظر رئيس جمهور تعيين گرديده است كه به معناي افزود
معاونت به معاونان رئيس جمهور است در حالي كه به استناد اصل يكصد و بيست و چهارم 

ي رئيس جمهور براي انجام وظايف قانوني به ها قانون اساسي اختيارات مربوط به معاونت
  .رئيس جمهور داده شده است

 پيشنهادات 
 لذا با تحليل وضعيت موجود موارد ذيل پيشنهاد مي گردد:

 اطالع رساني گسترده و ملي براي آشنايي احاد جامعه با ابن نظام   -
رفع نقايص موجود و شفاف سازي رسالت و وضعيت نهادهاي ذيربط آموزش مهارت و  -

 فناوري
اصالح آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري براي حضور وزارت آموزش و پرورش  -

 بعنوان اصلي ترين نهاد اموزش عمومي كشور 
 نمايندگان بخش خصوصي و دولتي بازاركار در نظام  حضور -
برگزاري كارگاههاي آموزشي حضوري و عيرحضوري جهت تسلط دست اندركاران نظام  -

 مهارت و فناوري
 ايجاد سازو كار نظارتي براي اجراي بهينه وظايف نظام  -
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ي تكميلي توسط دانشگاه علمي كاربردي و هماهنگ با ها تعيين وضعيت اجراي دوره -
 ازمان فني و حرفه اي س

 منابع
بررسي ميزان هماهنگي و انطباق نظام اموزش عالي و  ).1390(. انتظاريان، ز. و طهماسبي، ط

اجتماعي، اقتصادي، علمي و  ةنام ماه اي با نيازهاي بازر كار. ي فني و حرفهها موزشآ
 .140فرهنگي كار و جامعه، 

 .اي كشور ان آموزش فني و حرفهسند راهبردي سازم ).1390(. پرند،ك و همكاران
 اوري.تحليل نظام آموزش مهارت و فنّ ).1392(. عزيزي، ح. و ج. رفعتي

علوم اجتماعي و انساني دانشگاه  ةمجل آموزش و پرورش و بازار كار، ).1382(. عزيزي، ن
 اول. ةبيستم شمار ةشيراز، دور

 جامع علمي كشور. ةنقش
 هجري شمسي. 1404در افق  انداز جمهوري اسالمي ايران سند چشم

اجرا نقش سازمان  ة، نظام يكپارچ مديريت هماهنگ ).1392ا. ( ،محمدپورشمشادي،ر. و 
 جامع علمي كشور. ةاي كشور در نقش آموزش فني و حرفه

 
 



 
 

ربط در تحقق نظام جامع  هاي ذي بررسي نقش و  جايگاه  دستگاه
 اوريمهارت و فنّ

 1محمدعلي شيخ اسدي
 2زهرا ساالري نژاد

 چكيده
يكي از مهمترين عوامل در توسعه همه جانبه كشورها ارتقا و توانمندسازي نيروي انساني است و يكي 

است كه نقشي اساسي در ترويج كارآفريني  ي فني و مهارتيها از ابزارهاي مهم در اين زمينه آموزش
و افزايش دانش و مهارت افراد دارد كه عالوه بر رفع نيازهاي بازار كار وتوليد ثروت، توسعه پايدار را 

ي اساسي نظام آموزشي كشورهاي ها بدنبال دارد. نيروي انساني  توانمند و كارافرين يكي از مولفه
اري از مسئوالن، نظام آموزش تئوري و دانشگاهي نتوانسته پيشرفته جهان است اما به اذعان بسي

نيروي كار ماهر مورد نياز بازار را تامين كند و حلقه مفقوده اي بنام نظام مهارت و فناوري همچنان بر 
تارك نظام آموزش رسمي كشور ما نمايان است و تعداد زياد افراد بدون مهارتي كه هر روز به جمع 

ي سازمان آموزش ها وند مبين اين مساله است. لذا بنظر مي رسد با وجود تالشبيكاران افزوده مي ش
ي كوتاه مدت غيررسمي در توسعه و ترويج مهارت و ها فني و حرفه اي كشور بعنوان متولي اموزش

آموزي وظيفه ساير دستگاهها در تحقق اين ضرورت اجتناب ناپذير حال و آينده جامعه ما  حرفه
نيست در حالي كه تا رسيدن به موعد سند چشم انداز علم و فناوري در افق  چندان روشن و مشخص

جمهوري اسالمي ايران زمان زيادي باقي نمانده است كه طي آن بايد كشور ما رتبه اول همه  1404
در منطقه خاورميانه را كسب كند لذا با عنايت به وظيفه همگاني و عزم ملي در تحقق سند  ها زمينه

انبه كشور، مقاله حاضر مي كوشد با بررسي نقش و جايگاه دستگاهها و نهادهاي توسعه همه ج
مختلف ذيربط كشور در ايفاي نقش خود در زمينه توسعه نظام آموزش مهارت وفناوري، فرصتها و 

 تهديدات اين عرصه را مشخص نموده و پيشنهاداتي در اين عرصه ارائه نمايد.
 

 . فناوري، نقش، جايگاه، دستگاههاي ذيربط مهارت و فناوري نظام جامع مهارت و: يكليدواژگان 

                                                                                                                
  Email: mohammadali_agrionly@yahoo.com                                                كارشناس ارشد كشاورزي،. 1
   .. كارشناس و سردبير رسانه2
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 مقدمه
 فناوري انساني، نيروي ي توسعه به همزمان توجه مستلزم پايدار، ي توسعه به يافتن دست

 و فناوري يها قابليت توسعه ساز زمينه متخصص انساني نيروي تربيت .است گذاري وسرمايه
 مهارت يافتن اهميت و محور دانش اقتصاد ظهور ..تاس نياز مورد يها كسب سرمايه همچنين

 در كشورهاي شدن، جهاني عوامل از يكي عنوان به برتر يها ويژه مهارت به انساني نيروي
داشتن مهارت اساس .است نموده محور مهارت يها آموزش به ازپرداختن ناگزير را توسعه حال

ت به نحوي كه طبق تحقيقات موفقيت زندگي فردي و اجتماعي و عامل برتري جوامع اس
، مهارت كافي افراد مي تواند توليد ناخالص 2010گروه كارشناسي كمسيون اروپايي در فوريه 

ي ها درصد در بلند مدت افزايش دهد.براي افزايش بهره وري آموزش 10) را تا GDPملي(
اسب ايجاد ي مهارتي هر منطقه تنها شغلي و مهارتي بايد ميان نيازهاي بازار كارو آموزش

 كرد. 
 متخصص انساني تربيت نيروي متولي مختلفي، يها دستگاه و سازمانها ما كشور در
 تربيت در را نقش محوري كشور، اي حرفه و فني آموزش سازمان ميان اين در و هستند
 تأمين منظور به اي حرفه و فني يها آموزش نيز ايران ما كشور در دارد ماهر انساني نيروي
 مي بر گام راستا اين در انساني، نيروي يها توانمندي ي توسعه و ومتخصص ماهر كار نيروي

 بوده ضروري امري كشور در مهارت آموزش نظام ساختار در تحول ايجاد رويكرد، اين با.دارد
ي ها آموزش از بتوان طريق اين از تا است زمينه اين در ريزي برنامه و سياستگذاري ونيازمند
 برد كافي و الزم بهره 1404 افق به دستيابي و كشور سعهتو روند در مهارتي

ي اصلي مسئولين ها اشتغال بخصوص در بخش فارغ التحصيالن دانشگاهي يكي از دغدغه
ي تئوري دانشگاهي با نيازهاي بازار ها در كشور ماست و هم سو نبودن آموزش ها و خانواده

از اساسي يك فارغ اتحصيل براي ورود كار بر دامنه اين بحران افزوده است در صورتي كه ني
به بازار كار و نقش افريني در عرصه توسعه و اقتصاد كشور مهارتي است كه نظام آموزش 

 عالي نتوانسته زمينه اي براي ان فراهم كند.
به  85درصد در سال  6/14براساس اعالم مركز آمار ايران نرخ بيكاري دانش آموختگان از 

ايش يافته است و اين در حالي است كه جمعيت جمعيت جوان و افز 86درصددر سال 6/15
ميليون نفر خواهد رسيد.نگاهي به بازار 61درصد رشد به 5/2با  1400فعال كشور در سال 

كار نشان مي دهد اين بازار با هوشمندي با ترجيح مهارت بر مدرك افراد، تخصص را اولويت 
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درصد بيكاران 45يالن تئوري خوانده را به حدود اول خود قرار داده و نرخ بيكاري فارغ التحص
 جامعه افزايش داده است.

در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي درحال توسعه بين بازار كار و بنگاههاي اقتصادي 
و صنعتي رابطه تنگاتنگي وجود ندارد و اين مساله عالوه بر عالوه بر عوارض جدي بيكاري 

موزي در جامعه و هدررفت منابع و امكانات كشور مي شود لذا افراد، سبب تنزل جايگاه علم آ
 ضروري است نظام آموزشي كشور در اين جهت اقدام اساسي نمايد.

با توجه به اينكه بازار كارو اشتغال دو مقوله ايست كه ريشه در سياست گذاري كالن 
يي مشاغل و حرف توسعه منابع انساني و تاثير مستقيم در رشد اقتصاد كشور دارد لذا شناسا

ي مختلف و انطباق ان با استانداردهاي اموزش مهارتي نيز مساله مهمي است كه ها در رشته
 نبايد ناديده گرفته شود.

ي مهارتي، ها با عنايت به مباحث مطروحه و نيز تعدد مراكز تصميم ساز در عرصه آموزش
مسئوالن را به خود  بحث يكپارچه سازي يا هماهنگ سازي از مسائلي است كه سالها ذهن

مشغول كرده و در همين راستا نظام آموزش مهارت و فناوري بعنوان نقشه راه نظام مهارتي 
كشور طراحي گرديد كه بايستي درجهت تحقق اهداف سند چشم انداز نظام حركت نو نقش 

 و جايگاه هر يك از نهادهاي ذيربط آن بطور دقبق مشخص شود.

 روش تحقيق
روش بررسي اسناد و مدارك و روش تحليل محتواي قوانين و مقررات در اين پژوهش از 

استفاده شده است تا بتوان با بررسي محتوايي اين اسناد راهكارهايي اثربخش و موثر در 
 جهت موضوع ارائه داد.

 بحث
نظام  3ي كلي اشتغال يكي از ها سياست 2نظام آموزش فني و حرفه اي به استناد بند  

ام آموزش و پرورش،نظام آموزش عالي و نظام آموزش فني و حرفه اي) آموزشي كشور (نظ
درصد مشاغل موجود) نقش تعيين  80است كه در تربيت نيروي انساني (مرتبط با بيش از 

  .كننده اي ايفا مي كند
ي اصلي موجود در اين نظام عدم وجود نظام آموزشي مستقل و عدم ها از آسيب 

به دليل فقدان سياستگذار كالن در سطح ملي  ها اين آموزشهماهنگي بين ارائه دهندگان 
ساله دولت  5ي توسعه ها دهه گذشته و در قوانين برنامه 3است. براي رفع مشكل اخير در 

مكلف به تشكيل شوراها،نهادها و ستاد هماهنگ كننده و نهاد سياستگذار شده است، لكن به 
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رايي الزم و فقدان فرهنگ سازي مناسب هر دليل عدم پيش بيني ساز و كارهاي قانوني و اج
  .كدام از آنها جايگزين ديگري و سپس منحل شدن است

) قانون برنامه پنجم دولت مكلف به تشكيل 21ماده ( "د"در آخرين مورد بر اساس بند 
نهاد سياستگذار شده است اما اقدام الزم در اين زمينه صورت نگرفته است لذا نمايندگان 

اي هماهنگي در نظام آموزش فني و حرفه اي مبتني بر قانون برنامه پنجم مجلس در راست
ي كلي اشتغال ابالغي مقام معظم رهبري طرح تشكيل ها سياست 2و  1توسعه كشور و بند 

به مجلس ارائه  220به شماره ثبت  1391,11,1سازمان ملي مهارت و فناوري را در تارخ 
  .كرده اند

توسعه يعني مهارت و فناوري منجر به عزم جدي مديران و  اهميت يافتن دو ركن اساسي
تصميم گيران ارشد كشور در هماهنگي شغلي و ايجاد ارتباط هوشمندانه ان با ساير 

ي موجب شد تا با ساماندهي وتبيين يك ساختار اموزشي در حوزه كاربرد عملي ها آموزش
صالحيت حرفه اي و نظام احراز  علوم در قالب نظام اموزش مهارت و فناوري و در كنار نظام

 اشتغال توانمندسازي و بكارگيري نيروي انساني را ممكن سازد .
 مجموعه در تحول ي برنامه راستاي نيز در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان

 سياست 27 راهبرد، 8 با فناوري و مهارت راهبردي سند تدوين به اقدام ي مهارتي،ها آموزش
 .نمود امهبرن 260 بيشتراز و

ي بين المللي، طراحي و استقرار نظام جامع ها اين راهبردها شامل حضور موثر در عرصه
ي مهارتي، تحقق عدالت اجتماعي، توسعه ها مهارت و فناوري، توسعه و ارتقاء آموزش

و فرآيندها، جذب مربيان  ها مشاركت ذي نفعان، استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش
 .و توانمندسازي منابع انساني و توسعه و ارتقاء بهره وري منابع مالي استتوانمند، ارتقاء 

 بانظام متناسب المللي بين و اي منطقه بازارهاي تقاضاي و پاسخ به نيازهاي داخلي
 ، دانش ذوق، استعداد، بر مبتني وكار كسب فرهنگ سازي نهادينه و اشاعه و كشور اشتغال
اخالق حرفه  و اسالمي يها ارزش رويكرد با ارآفرينيك و تخصص،توانايي فناوري، مهارت،
 كيفي و كمي توسعه اي تدوين  و طراحي سرزمين، آمايش و كاربردي يها پژوهش
 مهارت يها آموزش در پذير انعطاف يها روش و ها مبتني برمدل فناوري و مهارت يها آموزش

 ريزي، برنامه سرزمين و آمايش بر مبتني آموزشي مستمر نيازسنجي محور، فناوري تقاضا و
 المللي، بين آموزشي يها نظام به توجه فناوري با و مهارت يها آموزش هدايت و سازماندهي

نياز  تأمين كار، بازار به فناوري و مهارت آموزش نظام فارغ التحصيالن هدايت و معرفي
 تحوالت اساس بر فناوري و عالي مهارت آموزش سطوح باالترين تا شغلي يها حوزه آموزشي
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 يها دوره تجميع امكان نمودن فراهم و العمر مادام زمينه آموزش كردن فراهم و فناوري
ي نظام ها از مأموريت رسمي يها دوره با سازي معادل و آموزش تكميلي بين سطوح تحصيلي

 سازي، يكپارچه نظام، سياستگذاري اين شوراي مصوبات اجراي مسؤول فناوري و ارتمه
 زير سه طريق از فناوري و مهارت جامع نظام استقرار مهارتي و يها موزشآ اعتالي و هدايت

 . باشد مي احراز اشتغال شرايط و اي حرفه صالحيت فناوري، و مهارت نظام آموزش
 آنجا از مهارت، و پژوهش و تربيت با آموزش طبق نقشه جامع علمي كشور براساس تلفيق

 تفكيكي الگوي بايد است، پايدار كشور و بهجان همه پيشرفت عامل توأمان، عمل و كه علم
 . يابد تحول تلفيقي الگويي جهت در سرعت به وفناوري علم فعلي نظام بر حاكم

 يابد ادامه آموزشي يها دوره درتمام و آغاز ابتدايي آموزش از بايد تلفيق اين منظور بدين
 دانش بريادگيري بتنيم الگوي به را خود جاي فعلي مدار حافظه الگوي آموزشي نتيجه در و

 نيز عالي آموزش نظام در .بدهد وپژوهش مهارتها پرورش و انسانها تربيت همراه به
 به نوآوري فناوري و و علم چرخه دادن جهت .شد خواهد تقويت محوري رويكردپژوهش

 كارآفريني و فرهنگ و دانش بنيان كسب وكار فرهنگ اقتصاد، ترويج مؤثرتردر نقش ايفاي
 جهت آمادگي ايجاد و جامعه برنيازهاي تأكيد با افراد مهارتي و فناوري و علمي اناييتو ارتقاي

 مهارتي آموزشهاي از حمايت و تقويتفناور و علم نقش شغلي، افزايش يها پذيرش مسؤوليت
دولتي عمل  بخشهاي غير مشاركت تقويت همراه به نظارت و درسياستگذاري تمركز طريق از

 نمايد. 

ارت اموزش و پرورش در نظام مهارت و فناوري عدم عضويت وز
 اي اساسي دغدغه

اين درحالي است كه عدم عضويت وزارت آموزش و پرورش بعنوان بزرگترين نهاد تربيت 
كننده نيروي انساني و نيروي اشتغال پايه كشور در نظام مهارت و فناوري دغدغه اي مهم و 

 كند. اساسي است كه كارايي نظام را با شكل مواجه مي
 نظري و آموزش نظام دو هر در تحصيلي براساس مصوبات نظام مهارت و فناوري، سطوح

 سطوح از يك هر التحصيالن وفارغ بوده تراز هم ارزش نظر از فناوري و مهارت آموزش نظام
 درسطوح پذيرش، اختصاصي و عمومي شرايط اساس بر توانند نظام مي دو اين در تحصيلي

 فناوري و مهارت عالي يها دهند يعني عناوين دوره تحصيل ادامه نظام دو از كي هر در باالتر
مهندسي  و ارشد فناوري مهندسي فناوري، مهندسي كارداني فني، ترتيب به نظام اين در

 و ارشد كارشناسي كارداني،كارشناسي، سطوح تراز هم ترتيب به كه است، خبره فناوري
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كارداني  عناوين فني غير ماهيت با آموزشي يها حوزه در .نظري است آموزش نظام در دكتري
 خواهد خبره اي حرفه وكارشناسي ارشد اي حرفه كارشناسي اي، حرفه كارشناسي اي، حرفه

 .بود
 و فني دانشگاه و كاربردي علمي جامع دردانشگاه فناوري و مهارت عالي آموزش يها دوره

 فناوري و علوم تحقيقات وزارت سطتو ها دوره اين تحصيلي مدارك و شد اجراخواهد اي حرفه
 همچنين .شود مي صادر اي حرفه و فني دانشگاه كاربردي و  علمي جامع دانشگاه طريق از و

 دانشگاه يا و اي وحرفه فني آموزش سازمان در تحصيلي سطوح بين تكميلي ي آموزشها دوره
 سطوح بين كميليت آموزش يها دوره يها وگواهينامه شد خواهد اجرا كاربردي  علمي جامع

 توسط سطحي كه درهر شود، مي ارائه آموزشي يها بسته يا ها پودمان قالب در تحصيلي كه
  .شود مي صادر كاربردي  علمي دانشگاه جامع  يا و اي حرفه و فني آموزش سازمان

 نقاط ضعف و قوت نظام مهارت و فناوري 
) قانون برنامه پنجم توسعه در 21توجه به اجراي ماده (نقاط قوت نظام مهارت و فناوري، 

ي فني و حرفه اي توجه به انواع ارائه دهند آموزش ها تشكيل نهاد هماهنگ كننده آموزش
توجه به  ي ذيربط اعم از دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصيها فني و حرفه اي در دستگاه

ي فني ها وزشتوجه به نظام آم ي فني و حرفه اي ها سطح ملي و بين المللي در ارائه آموزش
  و حرفه اي به عنوان يك نظام تحت عنوان نظام آموزش مهارت و فناوري

ي مجلس شوراي اسالمي ها طرح شامل اين موارد است كه توسط مركز پژوهشنقاط ضعف 
اعالم شده است:تشكيل سازمان به علت تحميل بار مالي به دولت مخالف اصل هفتاد و پنجم 

كه در طرح به آن اشاره شده است مانند حق نظارت بر  قانون اساسي است. منابع مالي
شهريه،عوايد حاصل از فروش اموال و حق دانش فني و.. مبهم است و ضرورت پيش بيني 

در ماده واحده پيشنهادي از نظام و  منابع مالي سازمان بر بودجه سنواتي را منتفي نمي سازد
ده و اصطالحات مبهم به لحاظ قانوني ي فني و حرفه اي استفاده نشها واژگان مرسوم آموزش

به كار رفته است. متن ماده واحده تصوير مبهمي از نظام آموزش مهارت و فناوري ارائه مي 
دهد و از آنجا كه براي اولين بار در اين طرح اين نظام نظام به صورت رسمي تعريف مي 

نظام كامال دقيق بايستي براي جلوگيري از تداخل موازي كاري و ناهماهنگي اين  .شود
ي مستقر ها نظامآن با ساير  تعريف شود. اهداف، اركان، دامنه، حدود و مرزهاي وظيفه اي

مشخص شده و سپس سازمان مذكور به  ها فعلي و همچنين محدوده تداخل آن با ساير نظام
ي كلي اشتغال ابالغي ها سياست "2"عنوان متولي آن تعيين مي شود. در اين خصوص بند 
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معظم رهبري نيز باي مورد توجه قرار گيرد در اين بند نظام آموزش فني و حرفه اي به مقام 
عنوان يكي از سه نظام آموزش كشور (آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه 

ي آن شامل نظام ها جايگاه قانوني نظام جامع مهارت و زير نظام .ايي) مطرح شده است
ظام صالحيت حرفه ايي و نظام احراز اشتغال، همچنين اركان آموزش مهارت و فناوري، ن

نظام آموزش مهارت و فناوري و دبيرخانه شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي مشخص 
عدم تعريف رسالت، ماموريت و مرزهاي وظيفه اي و فعاليتي مشخص براي نظام ملي  .نيست

ي آموزش فعلي خواهد بود. ها ظامي ناهماهنگي در نها مهارت به معناي دامن زدن به بحران
به عبارت ديگر معلوم نيست آيا نظام مذكور ماموريت جداگانه و تفكيك شده اي از ساير 

ي بخشي ها ي آموزش فعلي دارد يا خير؟ در متن پيشنهادي صرفا اشاره اي به حوزهها نظام
ي ها حوزه ي فعلي نيز درها اعم از صنعت، كشاورزي و خدمات شده است كه اتفاقا نظام

ي قانوني هستند. بنابراين در قانون تشكيل چنين ها مذكور وظيفه مند بوده و داراي ماموريت
در  .به صراحت تعيين شود ها ي اختصاصي و مشترك آن با ساير نظامها نظامي بايستي حوزه

ماده واحده جايگاه سازمان مذكور زير نظر رئيس جمهور تعيين گرديده است كه به معناي 
وده شدن يك معاونت به معاونان رئيس جمهور است در حالي كه به استناد اصل يكصد و افز

ي رئيس جمهور براي انجام ها بيست و چهارم قانون اساسي اختيارات مربوط به معاونت
  .وظايف قانوني به رئيس جمهور داده شده است

 پيشنهادات
 لذا با تحليل وضعيت موجود موارد ذيل پيشنهاد مي گردد:

 اطالع رساني گسترده و ملي براي آشنايي احاد جامعه با ابن نظام �
رفع نقايص موجود و شفاف سازي رسالت و وضعيت نهادهاي ذيربط آموزش مهارت و  �
 فناوري
اصالح آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري براي حضور وزارت آموزش و پرورش  �

 بعنوان اصلي ترين نهاد اموزش عمومي كشور 
 ايندگان بخش خصوصي و دولتي بازاركار در نظام حضور نم �
برگزاري كارگاههاي آموزشي حضوري و عيرحضوري جهت تسلط دست اندركاران  �

 نظام مهارت و فناوري
 ايجاد سازو كار نظارتي براي اجراي بهينه وظايف نظام  �
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ي تكميلي توسط دانشگاه علمي كاربردي و هماهنگ با ها تعيين وضعيت اجراي دوره �
 ان فني و حرفه اي سازم

 منابع
بررسي ميزان هماهنگي و انطباق نظام اموزش عالي و  ).1390(. انتظاريان، ز. و طهماسبي، ط

اجتماعي، اقتصادي، علمي و  ةنام ماه اي با نيازهاي بازر كار. ي فني و حرفهها موزشآ
 .140فرهنگي كار و جامعه، 

 اي كشور آموزش فني و حرفهسند راهبردي سازمان  ).1390(. پرند،ك و همكاران
 تحليل نظام آموزش مهارت و فناوري. ).1392ج. ( ،رفعتيعزيزي، ح. و 

علوم اجتماعي و انساني دانشگاه  ةآموزش و پرورش و بازار كار، مجل ).1382(. عزيزي، ن
 بيستم شماره اول. ةدورشيراز، 

 جامع علمي كشور. ةنقش
 هجري شمسي. 1404فق انداز جمهوري اسالمي ايران در ا سند چشم
نقش سازمان  ءاجرا ةمديريت هماهنگ، نظام يكپارچ ).1392ا. ( ،محمدپورر و  شمشادي،

 جامع علمي كشور. ةاي كشور در نقش آموزش فني و حرفه
 

 



 
 

اقتصاد مقاومتي در  ةتبيين نقش و جايگاه توسع
 ي مهارتيها آموزش

 1محمد نوروزپور
 2محمد معتمدي

  چكيده
ي پيش ها رويكرد اقتصادي مقاومتي بيشتر براي مقابله با تهديدها و تحريم

شود و هدف آن اتكاء به توان داخلي و نيروي انساني  ميروي كشورها اتخاذ 
و تهديدها بوده و مشخصه و ويژگي اصلي براي  اه براي عبور از تحريم ميبو

هاي  موفقيت آميز بودن اقتصاد مقاومتي كمك و ياري مردم از طريق آموزش
باشد. هدف اين مقاله معرفي نقش و  ميمهارتي و ايجاد فضاي كسب و كار 

ي مهارتي و راهكارهاي اجرايي آن جهت ها جايگاه اقتصاد مقاومتي در آموزش
باشد. روش تحقيق انجام گرفته مبتني  ميمشكالت پيش رو و  ها رفع چالش

فرهنگي، آموزشي و امنيتي  ي اقتصادي،ها بر مطالعات گسترده در حيطه
كشور بوده كه ما را به نتايجي همچون افزايش مقاومت اقتصادي با 

سازي اقتصاد، تسهيل فضاي كسب و كار، فعال سازي بخش خصوصي،  ميمرد
دولت رهنمون داده است. و اميد است با بهره گيري متنوع سازي درآمدهاي 

ي سلطه گر را با استفاده از ها و فشارهاي متعدد نظام ها از آنها بتوان تحريم
 و نيروهاي انساني متخصص خنثي نماييم. ميدانش بو

 
ي مهارتي، توليد ها اقتصاد مقاومتي، دانش بومي، آموزش :يكليدواژگان 

  داخلي، جهاد اقتصادي.
 

                                                                                                                
 .كارشناسي ارشد حسابداري.  1
 ي خراسان جنوبي، ا . كارشناس ارشد آموزش و پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه 2

Email: motamedimfa9@yahoo.com 
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 قدمهم
متعدد  توانيم ايستادگي در برابر فشارهاي ميايران،  ميبا بررسي تاريخ نظام جمهوري اسال

كنيم. به طوري  مالي و اقتصادي قدرتهاي استكباري جهان نسبت به كشور را به وضوح درك
با آن آغاز شده و اين مقابله  كه از ابتداي شكل گيري انقالب اسالمي، مقابله نظام سلطه گر

فرهنگي، آموزشي، امنيتي و غيره را نيز  ي اقتصادي،ها ه بر عرصه سياست ساير حوزهعالو
ي سلطه گر ها ي متعدد نظامها در برابر بازي دربرگرفته است. با اين حال، ملت ايران هرگز

استكبار جهاني، دست ازمقاومت برنداشته است  ميهدف ناكا غربي، لحظه اي درنگ نكرده و با
ي ها را خنثي، بي اثر و ناموفق نكرده است؟آيا برنامه ها لت ما اين توطئهكنون م ؟ آيا تا

كشور مان داشته  ي اقتصاديها ي تجاوزگر غربي كه متحدانه سعي در فلج كردن پايهها نظام
بايد به جد اذعان داشت كه تا كنون  اند، با سركوب داخلي ملت ما مواجه نشده است؟ پس

بگذارد، مشي مقاومت اقتصادي را درطول حيات  روي دستملت ايران به جاي اينكه دست 
درصدي در  90بود و سعي كرد با خود كفايي بيش از  در پيش گرفته مينظام انقالب اسال

توليدات كشاورزي مانند گندم و نيزتوليد بنزين، دارو و...ثمره  برخي توليدات داخلي اعم از
از آنجا كه انسان عاقل در  ). اما1391، اقتصادي خود را شاهد باشد (جليلي كامجو مقاومت

جديدي براي برون رفت از مانع پيدا كند، و  برخورد با بن بست به جاي توقف سعي دارد راه
ي ها رسيده است كه تدابير جديدي براي رويارويي با تحريم يا مانع را دور بزند، ديگر وقت آن

ت كه عالوه بر سال جاري، در سالهاي اين روش، تدبير اقتصاد مقاومتي اس غربي اتخاذ كنيم و
چرايي آن  نيزدر كالم مقام معظم رهبري جلوه گر شد و ايشان هر بار لزوم به كارگيري و قبل

 .را، تشريح و ارزيابي كرده اند

 انواع اقتصاد مقاومتي
شود كه در جوامع مختلف  مياقتصاد مقاومتي به طور كلي به چهار دسته اصلي تقسيم 

 باشد. ميكدام به تنهايي يا تركيبي مورد استفاده قرار گيرد كه به شرح ذيل تواند هر  مي

 اقتصاد موازي-الف
در تعريف اين نوع اقتصاد بايد گفت آنچه تا كنون در كشوري به ثمر رسيده است و نتايج 
مثبتي داشته است روند آن متوقف و يا كند نشود بطور مثال موفقيتهايي كه در زمينه 

ي ديگر است با روند فعلي ادامه ها شده است و نتيجه آن تاثير گذار بر بخشپزشكي حاصل 
ي علوم پزشكي كه خروجي آن توليد علم و دانش است و ها شود يا اينكه پژوهشكده ميداده 

 در چند سال گذشته با موفقيت عمل كرده است تقويت و حمايت شود.
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 اقتصاد ترميمي_ب
ازي و آسيب شناسي زيرساختهاي اقتصادي يك كشور اين نوع اقتصاد به دنبال مستحكم س

ي ها ي موجود نسبت به مقاوم سازي و رفع نقصها است تا با شناخت نقاط ضعف و خأل
توان گفت اگر يك سياست مالي پاسخگوي نيازهاي كشور  ميموجود مبادرت نمايد بطور كلي 

موانع موارد پرداخت و  نبود بجاي حذف آن به دنبال شناخت داليل كارآمد نبودن آن و رفع
اندازد و با نگاهي به  ميآن را بازشناسايي كرد.اين نوع اقتصاد توجه بيشتر به راه طي شده 

در طي  ها كند.بطور مثال در موضوع هدفمند كردن يارانه ميگذشته، مسير جديد را تعريف 
ر جهت رفع چهار سال اخير با بازنگري مسير طي شده و استخراج مشكالت و موانع موارد د

 نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت حركت كرد.

 اقتصاد دفاعي_ج
كند كه عرضه بين الملل از چه  مياين نوع اقتصاد بارزترين اقتصاد مقاومتي است و بررسي 

يي كه از ها يي درصدد آسيب رساني به اقتصاد يك كشور است. اين استراتژي ضربهها راه
كند. بطور مثال  ميشود را بررسي و شناسايي  ميمحيط خارج بر اقتصاد يك كشور وارد 

شود كه اقتصاد يك كشور از كدام سمت و سو مورد تهديد قرار گرفته است و  ميبررسي 
 كند. ميپدافند مناسب براي آن اتخاذ 

 اقتصاد الگو_د
بر خالف سه رويكرد قبلي كه بيشتر در كوتاه مدت و ميان مدت بودند اين نوع رويكرد اقتصاد 

تي به دنبال اتخاذ راهكاري براي الگو قرار گرفتن در منطقه يا جوامع ديگر است و يك مقاوم
آيد. بطور كلي همانگونه كه اشاره شد بطور حتم براي فرار از  ميراهبرد بلند مدت بشمار 

و تهديدهاي پيش رو و همچنين خنثي سازي اثرات سوء آن شايد يك راهبرد به  ها تحريم
د و بايد تركيبي از چندبن راهبرد را همزمان مورد استفاده قرار داد (آيت تنهايي كارگشا نباش

 ).1391اله خامنه اي،

 راهكارهاي اجراي  اقتصاد مقاومتي
 سازي اقتصاد ميافزايش مقاومت اقتصادي با مرد -1

شود كه محوريت آن بر اساس توده مردم باشد . ابتدا  مياقتصاد زماني واجد توان و پايداري 
توانمند سازي آحاد مردم را در دستور كار قرارداد تا زمينه حضور همه مردم در بايد 

در چنين موقعي هيچ كس نبايد بدليل  ،فعاليتهاي موثر و مولد اقتصادي فراهم شود
امكان توليد و مجوزها محروم بماند سپس  ،محروميت از دسترسي به امكانات نظير آموزش
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عي در ميان فعاالن اقتصادي هم در حوزه كار و هم در در گام دوم بايد تالش شود نظم جم
توانند سكان  ميحوزه سرمايه بوجود آيد . از آنجايي كه دولتها بنا به داليل گوناگون ن

فعاليتهاي اقتصادي را بدست بگيرند بايد با فراهم نمودن شرايط براي آحاد مردم و فعاالن 
ي آنها بر اين مهم غلبه كرد . ايجاد نظم اقتصادي و ايجاد وحدت در بين آنها و همسو ساز

توليد  ،توان بصورت اولويت بندي نيازهاي جامعه براي توليد ميجمعي در فعاالن اقتصادي را 
توليد محصوالت استراتژيك و تقويت  ،توليد محصوالت ارز آور ،محصوالت انحصاري

از طريق ارائه  ي مهارتيها فعاليتهاي دانش بنيان تعريف نمود. در اين خصوص آموزش
تواند در توانمند سازي  ميآموزش به آهاد جامعه و ارتقاء مهارت فعاالن بنگاههاي اقتصادي 

 جامعه نقش بسزايي داشته باشد.

 تسهيل فضاي كسب و كار 
براي آنكه بخش خصوصي تمايلي براي ورورد به فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد الزمه آن 

در وضعيت كنوني كشور مانعي بزرگ بر سر راه فعاالن  بهبود فضاي كسب و كار است كه
اقتصادي قراردارد . برخي از موانع موجود عبارتست از : دشواري اخذ مجوز تاسيس و راه 

مشكالت  ،نبود نهادهاي متنوع مالي جهت تامين اعتبار مورد نياز ،اندازي بنگاههاي اقتصادي
انتشار  ،بروكراسي اداري ،يمه كارگرانهزينه باالي ب ،مشكالت قانون كار ،نظام حقوقي

عدم وجود  ،عدم ثبات در قوانين ،عدم محترم شمردن مالكيت فكري ،ناعادالنه اطالعات
نبودن بازار  ،عدم تضمين فروش محصوالت ،قوانين حمايتي و محرك از سرمايه گذاران

پيدا خواهد فروش فعال  كه با برطرف نمودن اين مشكالت فعاالن اقتصادي رقبت و تمايل 
نمود كه با تمام وجود در عرصه اقتصادي كشور حاضر شوند و شاهد شكوفايي و خود كفايي 

تواند با آموزش جويندگان كار زمينه ساز  ميي مهارتي ها كشور باشيم. در اين بخش آموزش
 ايجاد كسب و كار را فراهم نمايد.

 هاNGOسازي بخش خصوصي و  فعال
اشند كه نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكميت درون آن ب ميهاي غير دولتي  سازمان

كنند ولي داراي سازماندهي و تشكيالت  مي دريافتشود و نه بودجه اي از دولت  ميپيدا ن
ي آنها داوطلبانه بودن آن است كه با توجه ها باشند يكي از مهمترين ويژگي ميمنسجم و پويا 

ي مردم بنيان ها پردازند حمايت از اين نهادهاي  ميفعاليت شوند و به  ميبه نياز جامعه ايجاد 
تواند در شرايط كنوني گره گشا باشد در حال حاضر در كشور  ميو تصويت قوانين حمايتي 

انواع مختلفي وجود دارد كه فعاليت اكثر آنها بصورت غير انتفاعي و بدون سازماندهي مناسب 
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توانند به عنوان  ميهاي آنها و تقويت ساختاري باشد كه در صورت هدفمند نمودن فعاليت مي

ي مختلف به ويژه اقتصادي ياري رسان باشند . در زمان تحريم كه ها بازوي توانمند در زمينه
كنند اين سازمانهاي غير دولتي  مياكثر نهادهاي دولتي كشور با تحريم دست و پنجه نرم 

را  ها ولتي در جوامع مالي دنيا تحريمتوانند با ارتباطات غير د ميبدون وابستگي به دولت 
و  ها تواند ضمن شناسايي اين تشكل ميي مهارتي ها كمرنگ نمايند. كه در اين بخش آموزش

 آموزش هدفمند آنان در بهبود فعاليت اقتصادي موثر باشد. 

 متنوع سازي درآمدهاي دولت و عدم وابستگي به نفت
شود اين در حالي  ميل فروش نفت حاصل در حال حاضر بخش اعظم درآمدهاي كشور از مح

ي مناسب صحبت شده است تا ها است كه سالها در خصوص عدم اتكاء به نفت با جايگزين
جايي كه در قانون پنجم توسعه بدان اشاره شده است ولي متاسفانه توفيق چنداني حاصل 

يكي از  يابد . مينشده است بطوري كه با كاهش صادرات نفت درآمد كشور بسيار كاهش 
ي رهايي از اين مشكل تعريف و شناسايي منابع درآمدي جديد است تا بتوان ها مهمترين راه

عالوه بر ارز آوري و جدايي از اتكاء به نفت باعث رونق اقتصادي و شكوفايي فضاي كسب و 
كشورها به عنوان بزرگترين ضعف تلقي  ميكار شود . وابستگي به كاالهاي خاص در تما

تواند دستخوش بسيار زيادي  ميي اقتصادي و تهديدهاي بين المللي ها ا بحرانشود زير مي
  :گردد ميشود لذا منابع درآمدي ذيل پيشنهاد 

 الف : بهبود وضعيت ترانزيت كشور
ايران از موقعيت ژئوپلتيك ويژه اي برخوردار است دسترسي به آبهاي آزاد در شمال و جنوب 

ترانزيتي شرق آسيا و اروپا اين فرصت را براي ايران  و همچنين قرار گرفتن در در مسير
مانند روسيه بشدت نيازمند استفاده از  ها بوجود آورده است همچنين برخي از همسايه

ظرفيت ترانزيتي ما هستند . در سالهاي اخير با توجه به عدم احتمام كشور به مسئله جاده 
ي بسيار كمتري از ايران برخوردار است محور ترانزيت ها ابريشم جايي مثل دبي كه از مزيت

منطقه شده است در صورتي كه بنادر جنوب فعال شود و ظرفيت آن افزايش يابد همچنين 
كريدور شمالي جنوبي كشور تكميل گردد موقعيت بسيار مناسبي را ايجاد ميكند و 

ل و نقل ريلي توسعه آورد مضاف بر اين توسعه حم ميدرآمدهاي بسيار زيادي براي كشور 
 .حمل ونقل زميني و ثبات آن توسعه صنعتي را هم در مسير كريدور به همراه خواهد داشت

 ي مالياتيها ب : افزايش درآمد
تامين  ها كشور از محل ماليات ميدرصد از بودجه عمو 80تا  70در كشورهاي توسعه يافته 

رسد  ميدرصد  93اتحاديه اروپا به  يها درصد و در كشور 97شود در آمريكا اين عدد به  مي



 ... تبيين نقش و جايگاه توسعه اقتصاد مقاومتي در آموزش
 

 

454 

كشور از طريق ماليات تامين  ميدرصد از درآمد عمو 25اين در حالي است كه در ايران تنها 
توان  ميآيد  ميشود افزايس درآمدهاي مالياتي لزومأ بوسيله افزايش نرخ ماليات بوجود ن مي

 ،ال ماليات بر عائدي سرمايهي جديد مالياتي بوجود آورد بطور مثها با اصالح قوانين زمينه
ماليات بر خرد كاالهاي لوكس مالياتهايي  ،ماليات بر معالمالت مكرر ،ماليات بر ارزش زمين
شود . با بررسي اجمالي در خواهيم يافت كه در  ميي پيشرفته اخذ ها هستند كه در كشور

ه نوعي با دولت در ايران باالترين گروه ماليات در بين حقوق بگيران يا افرادي هستند كه ب
از بنگاههاي اقتصادي كه سودهاي كالن دارند از  ميارتباط هستند در حالي كه بخش اعظ

ي قانوني موجود استفاده نموده و فرارمالياتي دارند كه تصويب قانون ماليات ها مشكالت و خأل
اينكه  تواند باشد بشرط ميبر ارزش افزوده يكي از راههاي جلوگيري از فرارهاي مالياتي 

 .باشد  ميبدرستي اجرا شود ولي به هيچ عنوان كافي ن

 هاي دانش بنيان ج : نگاه ويژه به فعاليت
يكي از اركان اقتصاد مقاومتي حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان است صنايع دانش بنيان 

ند توان ميباشند و  ميي پيشرفته داراي ارزش افزوده بااليي ها بدليل برخورداري از فن آوري
جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي شود امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا 
بخش بسيار زيادي از درآمدهاي خود از محل فروش دستاوردهاي بدست آمده در صنايع 

نمايند . براي تقويت فعاليتهاي دانش بنيان ابتدا بايد زيرساختهاي  ميدانش بنيان كسب 
و فناوري را بوجود آورد مبدأ و آغاز يك فعاليت دانش  مياركهاي علمناسبي نظير تقويت پ

 ). 1391شود (فالح،  ميو فن آوري آغاز  ميبنيان بصورت يك ايده عملياتي از پاركهاي عل

 با سوداگري و فساد مقابله
مقصود  از سوداگري فعاليتهاي غير موازي است كه از نوسانات بازار سوء استفاده نموده و 

كند براي رسيدن به اقتصادي پايدار از مسير اقتصاد  مييي را نصيب بعضي افراد ها نديبهره م
مقاومتي كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد مهار كردن سوداگري و فساد است. 

ي مختلف اعتباري،انحصاري منشأ بروز اينگونه ها عدم وجود توازن و تناسب اطالعات رانت
د.در اقتصاد مبتني بر دادرسي و سوداگري بخش مولد اقتصادي بيشترين زيان شو ميرفتارها 

شود.براي مقابله با سوداگري ساماندهي حوزه پول و سرمايه و ساماندهي حوزه  ميرا حاصل 
ي اطالعاتي بايد مدنظر قرار گيرد.فساد نيز مفهوم ها زمين ومسكن و همچنين مديريت رانت

الف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي همانند ارتشا و روشنتري است مجموعه اي از خ
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توان نام برد.از راههاي مقابله با فساد بايستي طراحي سازوكارها و  مياختالس گرفته تا قاچاق 
 ).1388ي فسادگريز باشد(ميرمعزي، ها روال

 اولويت توليد بر واردات
است كه در بسياري موارد  ميار مهخريد توليد بر واردات و خريد كاالهاي داخلي مسئله بسي

با موانع فرهنگي رو به روست مسئله بايد جوري تبيين شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد 
محور توجه قرارگيرد.فعاليت اقتصادي حكم مجاهدت در راه خدا داشته باشد موضوع  مينظا

كاالهاي ايراني  باشد اول اينكه مصرف كنندگان داخلي به ميتوليد داخلي داراي دو جنبه 
اعتماد داشته باشند و خريد آن را در اولويت قرار دهند به اين نكته توجه كنند كه اين كاالي 
ايراني به دست يك كارگر ايراني كه ممكن است برادر يا خواهر آنها باشد ساخته شده 

ول باشد.خريد كاالهاي توليد داخل بر داليل مختلف داراي اهميت از جمله آن به گردش پ
توان نام برد. اين نيازمند فرهنگ سازي و كار فرهنگي  ميداخلي،عدم خروج ارز، اشتغال زايي 

باشد. جنبه دوم توليد داخلي اين موضوع است كه توليد كنندگان هم بايد در كيفيت  مي
توليدات خود كمال دقت را داشته باشند. يعني اين دو موضوع دقيقا با يكديگر در رابطه 

ي ها ت كاالهاي داخلي و اعتماد خريدار ايراني. كه در اين بين نقش آموزشهستند كيفي
تواند ضمن ايجاد اشتغال زمينه  ميمهارتي بعنوان مكمل و بهبود دهنده جريان توليد ملي 

 ارتقاء شغلي و به تبع آن افزايش كيفيت كاالهاي داخلي را بهمراه داشته باشد.

 توانمندسازي بخش خصوصي
ر كشور كمتر بخش خصوصي قدرتمندي وجود دارد. عمدتا همه بنگاها خرد در حال حاضرد

شود. اين امر نيازمند  ميهستند و در اكثر فعاليتهاي اقتصادي كالن رد پاي دولت ديده 
تواند از  ميباشد. اين اقدامات  مياقداماتي براي تقويت اين بخش براي ايفاي نقش در آينده 

تواند شامل شبكه  مياشد. يكي ديگر از اين اقدامات حمايتي جنس حمايت مالي، قانوني و...ب
 كردن بنگاهها براي همكاري بهتر، تجميع خريد مواد اوليه و استفاده از امكانات يكديگر باشد.

 ي داراي مزيت اقتصادي در كشورها حمايت از بخش
 توسعه كشاورزي_الف

بدليل  ها باشد اين مزيت يمي فراوان در بخش كشاورزي در دنيا ها ايران داراي مزيت
شرايط آب و هواي مناسب،چهار فصل بودن كشور،منابع خاكي غني و خيلي از موارد ديگر 

 تواند باشد. مي
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ي پنج ساله توسعه كشورمان از اين ها قرار گرفتن بخش كشاورزي در محوريت برنامه
زي به دليل كمك نقش كشاور،ديدگاه قابل توجه است به طور كلي از ديدگاه توسعه اقتصادي

آن به پيشبرد جريان رشد و توسعه نمايان تر است بخش كشاورزي در جريان رشد و توسعه 
توان به تأمين غذا،  مياقتصادي چند وظيفه مهم و اساسي بر عهده دارد كه از آن جمله 

 ي توليدي وابسته اشاره كرد.ها امنيت غذايي براي جمعيت رو به رشد،كمك به توسعه فعاليت
ي آن فرآيندي نيست ها و پيچيدگي ها ويژگي ميترديد توسعه بخش كشاورزي با تما بي

كه در كوتاه مدت و بدون تدوين و اجراي برنامه اصولي و صحيح محقق شود. آموزش بخش 
 تواند در توسعه نقش داشته باشد. ميكشاورزي و توانمند سازي منابع انساني اين بخش 

 ب: بهداشت و درمان :
اهد آن هستيم بسياري از سفرهاي همسايگان به ايران عالوه بر بعد زيارتي و امروزه ش

تفريحي بخش اعظم آن توريست سالمت هستند كه از امكانات و خدمات پزشكي ايران 
توانيم در كشور با  ميشود ما  ميكنند و از اين لحاظ براي كشور ارز آوري ايجاد  مياستفاده 

اخت بيمارستانهاي تخصصي در مناطق زيارتي و مسافرخيز فراهم نمودن امكانات ويژه و س
كشور و معرفي اين امكانات به همسايگان عالوه بر رونق اين بخش ارز آوري فراواني براي 
كشور حاصل نماييم در حال حاضر ايران در بخش بهداشت و درمان به ويژه بصورت تخصصي 

باشد كه  مياز مزيت بااليي برخودار  زنان و زايمان در دنيا ،قلب ،ي چشم پزشكيها در بخش
 ).1391بايد از اين فرصت به نحو احسن استفاده كنيم (طهماسبي،

 پيشنهادات
ي مهارتي بعنوان عنصر كليدي در توانمند ها جدي گرفتن و اهميت دادن به آموزش �

ي مختلف اقتصادي مد نظر قرار گيرد چرا كه  اين امر سبب بهبود و رشد ها سازي بخش
ي مختلف صنعتي و اقتصادي كشور شده و موجبات عدم وابستگي كشور به واردات را اه بخش

 سازد.  ميفراهم 
به گونه اي تنظيم شوند كه  بايستي در اقتصاد مقاومتي ي اولويت دار،ها فعاليتزمينه  �

غذا و دارو دو  .دارند، در اولويت قرار گيرند مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي
يي چنان ها كشور در چنين زمينه هستند كه در اين ميان حائز اهميت اند. اگر ميمه زمينه

ي فني و صنعتي بسياري در ها به پيشرفت پيشرفت كند كه به صادركننده عمده مبدل شده و
تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش  نايل شود، بقاي كشور ها اين زمينه

 .يابد مي
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در اقتصاد نيز زمينه ديگري هستند كه بايستي  ميي و صنايع نظاحوزه انرژگسترش  �
 .مورد توجه ويژه قرار گيرندمقاومتي 
تسليحات  ي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي وها كه به لحاظ اولويت ديگريزمينه  �

فرهنگي و گفتمان  شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد ميپيشنهاد 
را  ميفرهنگي و تربيتي واالي اسال توان با تحرك و پويايي مناسب مباني مي ميب اسالساز انقال

 .را مورد چالش جدي قرار داد به جهان صادرنمود و مبناي فكري نظام سلطه
ايجاد اشتغال، حمايت از بخش خصوصي و به تبع آن  ،تسهيل فضاي كسب و كار �

ي مهارتي ها ي مختلف بوده كه آموزشها سازي اقتصاد، ضامن پيشرفت كشور در عرصه ميمرد
تواند نقش كليدي را در اين خصوص بازي كند و موجب كاهش فشار ساير كشورها سلطه  مي
 شود. ميگر 
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فناوري آب، خشكسالي،  ةراه آموزش مهارتي در حوز ةتدوين نقش
 فرسايش و محيط زيست

 1دكتر پوراندخت نيرومند
 2معصومه خلفي
 3سيد علي موسوي
 4مريم ناظم

 چكيده
تبيين محيط زيست، ضرورت اهتمام به حفظ و صيانت از سالمت آن، استقرار اصول و مباني زيست 

محيط سالم و باالخره توجه به اهداف اصيل آن، كه از يك جهت ي نيل به ها محيطي، گسترش راه
جزء حقوق اساسي محيط زيست بر انسان بوده و از طرف ديگر جزء وظايف انساني است و تامين آن، 

باشد. فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست به دليل  مينيازمند منابع انساني توانمند 
ي بهره برداري و ها ي توانمندي رد آن با وضع زندگي بشر، توسعه نقش حياتي و انطباق منحصر به ف

استفاده بهينه از منابع طبيعي، نه تنها بر محيط زيست اثر مثبت داشته و موجب كاهش اثرات سوء 
باشد. اين  ميگردد، بلكه سالمت جوامع بشري نيز در گرو آن  ميهاي بشري بر محيط زيست  فعاليت

وان نقشه راه آموزش مهارتي  با هدف بسترسازي مناسب جهت اشتغال، برنامه راهبردي تحت عن
ي شناسايي نيروي انساني، تدوين ها توانمندسازي مربيان و كارشناسان، شناسايي مشاغل و ظرفيت

هاي درون و  استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي و... بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت
) را با هدف دستيابي به محورهاي اصلي اهداف توسعه پايدار كه SWOTبرون سازماني (استراتژي 

 … هاي مختلف صنعتي، توليدي و كشاورزي  همانا حمايت و تربيت نيروي انساني ماهر در بخش
هاي  آوري باشد با نگاه ويژه به نيازهاي آموزشي و تربيت نيروي كار متبحر و توانمند در حوزه فن مي

ي ويژه ها ش، خشكسالي تهيه و تدوين نموده است. با توجه به ظرفيتمحيط زيست، آب، فرساي
ي مرتبط با فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و ها كشور در حوزه اي حرفهسازمان آموزش فني و 

در تربيت نيروي انساني ماهر و اشتغال پايدار كشور  ميتواند نقش مه ميمحيط زيست اين سازمان 
ي عملياتي سازمان ها نقشه راه و برنامه ميو مفهو ميظر دارد مباني علداشته باشد. اين مقاله در ن

 محور ارائه دهد. 12كشور را در اي حرفهآموزش فني و 
 

فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست ، نقشه راه، آموزش فني و : يكليد واژگان
 ، آموزش مهارتي.اي حرفه

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com،                                 . دكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطبايي1
 .هاي پيشرفته و دبير كارگروه محيط زيست. كارشناس دفتر امور مهارت 2
 .هاي درسيمديركل دفتر طرح و برنامه. 3
 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفهة هاي پيشرفت . كارشناس دفتر امور مهارت 4
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 مقدمه 
صلي توسعه پايدار است، داشتن محيط زيست سالم، محيط زيست سرمايه اي ملي و بستر ا

و راهبردهاي توسعه اي پايدار است. داشتن نيروي انساني  ها ، سياستها مستلزم تدوين برنامه
اي از جمله آگاهي و دانش، مهارت و ي حرفهها توسعه يافته مستلزم كسب شايستگي

ي ها ي رسمي و آموزشها آموزش ي مرتبط با توسعه پايدار است و اين امر در فرآيندها بينش
فني و حرفه اي نهادينه مي شود. با توجه به نقش اين سازمان در تربيت نيروي انساني ماهر 

ي زيست محيطي از سوي ديگر اين سازمان در سال ها از يك سو  و  افزايش نرخ آلودگي
ط زيست، ي آب، خاك، خشكسالي، فرسايش و محيها اقدام به تدوين نقشه راه آموزش 1392

 "نمود. اين نقشه حاصل همكاري متخصصان و خبرگان آموزش فني و حرفه اي در كميته 
اين سازمان است . البته توجه ويژه اين  "آب، خاك، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست 

سازمان به توسعه پايدار به حدي است كه سازمان سه موضوع اصلي يعني  الزامات سالمت، 
را  در تدوين استانداردهاي آموزش شغلي و شايستگي خود مورد ايمني و محيط زيست 

توجه قرار داده است. در اين مقاله به بررسي اهميت محيط زيست، نقشه راه آموزشهاي فني 
ي پيش روي سازمان كه در راستاي ها و حرفه اي در حوزه محيط زيست و همچنين برنامه

 نقشه راه تدوين شده است پرداخته مي شود

 ناسي تحقيق ش روش
شود. و با توجه به  ميپژوهش حاضر با توجه به كاربردي بودن، پژوهشي كاربردي  محسوب 

آنكه به تبيين ابعاد فعاليتهاي سازمان در حوزه محيط زيست مي پردازد، پژوهشي تبييني 
ي ها است و از نظر اينكه به توصيف وضعيت موجود فعاليتهاي سازمان و همچنين برنامه

ها، از پرسشنامه با مي پردازد، توصيفي است. با توجه به آنكه براي جمع آوري دادهسازمان  
ولي با توجه به آنكه براي تاييد ابعاد نقشه راه و  ميسواالت باز استفاده شده، از نوع ك

-همچنين تحليل و بررسي نتايج تحقيق از روش كيفي استفاده شده ، كيفي نيز محسوب مي
ه  پژوهشگران استقالل خود را از موضوع پژوهش حفظ كرده، پژوهش شود. و از اين نظر ك

 شود.  ميپيمايشي محسوب 
روش تحقيق مورد استفاده براي تدوين نقشه راه روش كيفي است. براي تدوين نقشه راه 
ابتدا مفاهيم نقشه راه، توسعه پايدار و همچنين جايگاه محيط زيست در اسناد باالدستي  

نفر  7ه قرار گرفت. سپس محورهاي نقشه راه در گروه كانوني و با حضور مورد بحث و مطالع
مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي اين  گروه را متخصصان آموزشهاي فني و حرفه اي و محيط 
زيست تشكيل داده اند. به عبارتي از مصاحبه با گروه كانوني جهت تاييد ابعاد نقشه راه 

 شده است.  (اعتبار سنجي نقشه راه) استفاده 
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 ادبيات نظري
  پايدار و محيط زيست ةتوسع

توسعه پايدار فرآيندي است كه اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را در 
، انجام اقدامات الزم و عمليات حمايتي الزم با ها هرجا كه ممكن است از طريق وضع سياست

به ايجاد رابطه مبادله بين آنها و  كند و در هرجايي كه تلفيق امكان ندارد ميهم تلفيق 
پردازد. ايجاد تعادل و انجام تلفيق بين اين اهداف مستلزم داشتن  مي ها هماهنگي اين مبادله

وضع قوانين و   ي آتي،ها ي فعلي روي نسلها چشم انداز، بررسي و تعيين تاثير تصميم
ات نهادي و مديريت است و منطقه اي و جهاني و باالخره ترتيب  ي محلي،ها مقررات ، همكاري

كند كه همان محيط سياسي است. با توجه به اين  مياين خود بعد اصلي ديگري را مشخص 
اجتماعي و اقتصادي  سياسي،  تعريف توسعه پايدار شامل چهار بعد زيست محيطي،

 .). توسعه پايدار. تهران: انتشارات سمت1386زاهدي, شمس السادات. ا. (.[4است[
ن المللي محيط زيست و توسعه، اصطالح توسعه پايدار را براي اولين بار در كميسيون بي

مطرح ساخت. اين كميسيون، رفع نيازهاي كنوني بشر بدون تهديد كردن  ميجوامع  رس
 ي آينده در  برآورده ساختن نيازهايشان را توسعه پايدار بيان مي كند.ها نسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1نقشه راه  )1( شكل

نمازي محمد١.

نسب مجتبي٢.
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 آب -نقشه راه آموزشهاي فناوري هاي راهبردي
خشكسالي خاك و فرسايش محيط زيست
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نقشه راه، مسيري كه بايد گام به گام در پيش گرفته شود تا راه كار پيشنهادي به واقعيت 
بايد شامل مراحل مهم و برجسته  ميكشد. همچنين، طرح اقدا ميتبديل شود را به تصوير 

ا بدهد تا با ها و سازمان اين فرصت ر پروژه و اهداف عملكردي در هر مرحله باشد تا به تيم
رسيدن به اين مراحل مهم و برجسته و همچنين دستيابي به اهداف عملكردي تعريف شده 

بسيار حائز  مي، روحيه و انگيزه خود را باال نگاه دارند. توجه به جزئيات در طرح اقداها در آن
ده سازي باشد كه افراد به هنگام اجرا و پيا مياهميت است؛ زيرا، طرح اقدامي، نوشته مكتوبي 

شما بايد «گويد:  ميبه آن رجوع خواهندكرد. كارلوس گون، رهبر تحول شركت نيسان، 
طرحي را طراحي كنيد كه از لحاظ كيفيت و دقيق بودن قابل اطمينان باشد و تا آنجايي به 

به هر حال بايد توجه داشت كه ». جزئيات پرداخته شده باشد كه در زمان اقدام، كفايت نمايد
هميت داشتن يك طرح تفصيلي و با جزئيات كافي، نقشه مسير به سوي تغيير يك عليرغم ا

مدرك مكتوب زنده است كه بايد به طور مستمر و با توجه به پيشرفت پروژه مورد نقد و 
 بررسي، اصالح، به روزآوري و تعديل و تغيير قرار گيرد.

 
 
 
 

 1الگو نقشه راه  )2( شكل

 سازي تجاري
ي ها و سازمان  ها تجاري سازي تحقيقات فرآيندي است كه دانش توليد شده دردانشگاه

كند. اين  ميتحقيقاتي را به محصوالت قابل عرضه در بازار يا فرآيندهاي صنعتي تبديل 
ابسته  ي تحقيقاتي وها فرآيند مستلزم همكاري و تعامل جدي مراكز آموزش عالي و سازمان

ي مالي و سرمايه گذاري كارآفرينان و افراد ها ي صنعتي سازمانها به دولت، شركت
 باشد. مي ميعل

، تجاري سازي مرحله پاياني فرآيندنوآوري فناورانه است كه   ميبر اساس نگرش سيست
انجام موفق آن به ثمر رسيدن يك فناوري در عرصه تجاري را منجر گرديده و در آن هنگام 

 ه فناوري موردنظر ميتواند منشا رفاه و ثروت جامعه گردد.است ك

ريزي برنامه
براي اعالم 
عمومي 
 تحول

 

 تهيه و 
تصويب 

هاي طرح  
كسب   
و كار   

 تهيه
 نقشه
 مسير
 بسوي
 تغيير

 پيش
  پياده
 سازي

هاي  تيم
ضربت

جلسه 
 هماهنگي

ام90روز   
 

 ارائه
 روز
ام90  

 

جشن 
بزرگ 
 تحول
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 توانمندسازي
اكنون حضور فعاالنه سازمان در عرصه رقابت و تكنولوژي و پيدايش مشاغل جديد و لزوم 
چند مهارتي شدن كاركنان، توانمندسازي آنان را امري اجتناب ناپذير كرده است . 

ت ارتقاي بهره وري سازمان به وسيله بهر ه گيري توانمندسازي ،تكنيكي نوين و موثر در جه
از توان كاركنان است. كاركنان به واسطه دانش، تجربه و انگيزه خود صاحب قدرت نهفته 

 هستند و در واقع
ي بالقوه اي براي بهره ها توانمندسازي آزاد كردن اين قدرت است . اين تكنيك ، ظرفيت

گذارد و در يك محيط سالم سازماني روشي  ميتيار برداري از سرچشمه توانايي انساني در اخ
متعادل را در بين اعمال كنترل كامل از سوي مديريت و آزادي عمل كامل كاركنان پيشنهاد 

ي كاري با تفويض اختيار، افزايش ها ي توانمندسازي، ظرفيتها كند . از طريق برنامه مي
يابد و در  ميي، افزايش مسؤوليت، خودمختاري در تصميم گيري و احساس خودكارآمد

 )1389نتيجه بهره وري و اثربخشي سازمان نيز باال ميرود. (خانعليزاده, 
 فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست

ي ذاتي فراواني من جمله ها آب به عنوان موهبتي الهي عالوه بر ارزش حياتي داراي ارزش
باشد. استفاده بهينه از آن به عنوان اقتصادي، سياسي، فرهنگي، امنيتي و زيست محيطي مي 

ي آينده در گرو بكارگيري فناوري ها يك سرمايه استراتژيك ملي و وديعه اي براي نسل
 مناسب و متناسب است.

باشد كه خسارات زيادي به زندگي انسان و  خشكسالي يكي از بالياي طبيعي مي
ليمي، يكي از مخربترين آورد و بعنوان يك ناهنجاري اق هاي طبيعي وارد مي اكوسيستم

شود. اين  ديده مي ميهاي اقلي گردد و تقريبا در همه رژيم هاي آب و هوايي محسوب مي پديده
اي را بر منطقه تحت نفوذ خود بر جاي  پديده خزنده طبيعي پيامدهاي زيانبار و پرهزينه

اي از  چ منطقهگذارد. با توجه به قرار گرفتن ايران در كمربند خشك و نيمه خشك دنيا هي مي
كشور از اين پديده در امان نيست و به نسبت موقعيت طبيعي خود تاثيرات اين پديده مخرب 

هاي  هاي شديد و گسترده در كشور ممكن است آسيب نمايد. لذا بروز خشكسالي ميرا تجربه 
 بسياري را هر ساله بر پيكره اقتصادي بخشي از كشور تحميل كند.
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 اسناد باالدستي و محيط زيست
دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي  ميقانون جمهوري اسال 21بر اساس ماده

اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصالح هرم  حرفه
هاي انساني، كاهش فاصله سطح  تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه

ايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و ش
اي براي نظام آموزش فني و  اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه حرفه
نايافته، سازمان آموزش  و سازمان ميـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررس مياي و عل حرفه

كشور اقدام به ارائه  ميي اولويت دار نقشه جامع علها ر اساس فناوريكشور ب اي حرفهفني و 
ي اولويت دار ها ي عملياتي و راهبردهاي الزم براي بهره گيري از هر يك از فناوريها برنامه

نموده است. در اين راستا بر اساس اسناد باالدستي موجود در زمينه فناوري آب، خشكسالي، 
ي ها براي ارتقا شايستگي اي حرفهف سازمان آموزش فني و فرسايش و محيط زيست و تكلي

ي ذيل صورت گرفته ها فني و رفع بحران منابع طبيعي و مخاطرات زيست محيطي برنامه
 است.

 ي عملياتيها برنامه
 ي ساليانه در راستاي سند راهبردي مهارت و فناوريها تدوين برنامه �
 ي تخصصيها تشكيل كميته �
 مهارت اموزي همكاري در توسعه فرهنگ �
 ي شايستگيها الگو �
 شرح الگوي شايستگي صنعت آب �
 ي دولتي و غيردولتيها توسعه روابط و همكاري با دستگاه �
 ي شناسايي نيروي انسانيها شناسايي مشاغل و ظرفيت �
 تدوين استانداردهاي اموزش شغلي و شايستگي- �
 و آموزشي ميتدوين منابع عل �
 تدوين الگوي شايستگي آب �
 مربيان و كارشناسان توانمندسازي �
 ي اقتصاديها ي غيردولتي در بنگاهها حمايت از توسعه موسسات آموزشي و شركت �
 و مراكز دولتي ها حمايت از توسعه كارگاه �
 ها حمايت از تجاري سازي اختراعات و نو/اوري �
 توسعه تعامالت بين المللي �
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 استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي
التحصيالن دانشگاهي و جويا كار ، استانداردهاي آموزش شغل در راستاي توانمندسازي فارغ 

 باشد.  ميو شايستگي در حوزه محيط زيست، دانش مكمل افراد براي ورود به بازار كار 
 

 استانداردها آموزش شغل حوزه آب و محيط زيست) 1( جدول  

 HEC – RASطراح هيدروليكي با برنامه 
لوله كش و نصاب تاسيسات آب رساني 

ختمانسا  
هاي هيدروليكي آب آناليز و شبيه سازي سازه

 HYDRAULICSبا نرم افزار 

ي پلي ها تاسيسات آبرساني با استفاده از لوله
 اتيلن

 ي شور و قلياييها بهره بردار زمين

ي حرارت مركزيها لوله كش و نصاب دستگاه
2آب گرم درجه  

حي با طراح سيستم جمع آوري آبهاي سط
 STROMنرم افزار 

 نصب كنتورهاي فرعي آب

 ي بيابان زداييها طراح سيستم

 لوله كش فااضالب نصب فشاري
 )PUSH FIT( 

 EHC-HMSطراح هيدروليكي با برنامه 

تست و آب بندي سيستم لوله كشي ‘نصب
 )Pushhfitنصب فشاري(

قرائت كنتور آب مامور HEC-RASطراح هيدروليكي با برنامه   
 MILKE-11طراح هيدروليكي با برنامه 

ي آبها متصدي تاسيسات تصفيه خانه 1درجه   

 كنترل آبهاي شور در توسعه كشاورزي

متصدي نصب و تعويض كنتورهاي آب(تا 
اينچ 2قطر   

گياه با نرم افزار  كنترل و شبيه سازي آبياري
 CROP WATكامپيوتري

و كيفي بخار و آب ميتوانايي كنترل ك  

 نصاب و تعميركار آبگرمكن خورشيدي مديريت پسماندهاي كشاورزي
بيالن انرژي و اقتصادي در مزارع و  مديريت

 باغات

 اپراتور آب پاش

 HYPACKهيدروگرافي با نرم افزار 

SCADAاپراتور (ناظر كيفيت وجمع آوري  
 اطالعات آب

 آزمايشگر تصفيه آب(صنعت نيشكر) نصاب و تعميركار آبگرمكن خورشيدي
 آزمايشگر تصفيه فاضالب(صنعت نيشكر)نصب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه 
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 گرمايشي(آبگرم)

 اپراتور ايستگاه آبرساني مزارع نيشكر بويلرهاي آب گرم و آب داغ
يها يزات هيدرومكانيك دريچهبهره بردارتجه

 سد بتوني نيروگاه برق آبي
 كاروري تعميرات شبكه آبياري

1بهره برداري تصفيه خانه آب سطح   
ي ها متصدي اتاق فرمان تصفيه آب كارخانه

 نيشكر

2بهره برداري تصفيه خانه آب سطح   
متصدي اتاق فرمان تصفيه فاضالب 

ي نيشكرها كارخانه  
1فاضالب سطح بهره برداري تصفيه   ROمتصدي تصفيه آب كوره بخار  

2بهره برداري تصفيه فاضالب سطح   اپراتور فرايند تصفيه آب آشاميدني 
1پمپ سطح    فن ورز بازيابي و تصفيه پس آبها 
2پمپ سطح   كارور تصفيه آب 

تحليل پديده ضربه قوچ با نرم افزار 
HAMMER   تاسيساتي (NDT) 

 كلرزني تصفيه آب

1فاضالب سطح تصفيه   مسئول تهيه آب ديونايز و مقطر 
2تصفيه فاضالب سطح   آزمايشگرتصفيه پساب صنعتي 

ي بهينه نصب وبهره برداري ها روش
ي انشعاب آبها ازكيت  

 water jet)كارور دستگاه برش با آب

ي بخار و خطوط كندانسها تله  
يعمق يابي ها كارور دستگاه

 هيدروگرافي(اكوساندر)

ي آبها جلوگيري از خوردگي در لوله ي بتني آبرساني روبازها سازنده كانال   

طراح اجزاء سيستم آبرساني با نرم افزار  سازنده و نصاب آب گرمكن خورشيدي
LOOP 

با نرم افزار  طراح پمپ براي ايستگاه پمپاژ سختي و سختي گيري آب
PUMP 

ي لوله كشي سرد و گرم فاضالبها سيستم  
طراح سيستم جمع آوري آبهاي سطحي با 

 STROMنرم افزار 

 شيرهاي تاسيساتي و صنعتي
ي آبرساني با مخازن ثابت و ها طراح لوله

 WESENTمتغير 
ي عميق آبها طراح و برنامه ريز حفاري چاه MILKE–11طراح هيدروليكي با برنامه  

ي هيدروليكي كانالهاها طراحي سازه  EHC-HMSطراح هيدروليكي با برنامه  
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 نتيجه
و مهارت آموزي نيز  اي حرفهمسائل و مشكالت عمده ي توسعه ي پايدار، با آموزش فني و 

 گذارد: ميي زير تاثير ها عجين شده است و به طور مستقيم بر حيطه
  ها و خط مشي ها سياست �
 ي درسيها برنامه �
 وزش مربيانآم �
 ارزشيابي �
 بازآموزي و آموزش ضمن كار �
 و غيررسمي ميارائه آموزش برابر در بخش رس �

ي نوين و روز آمد، مديريت بهينه مصرف منابع ها برخورداري كافي از علم و فناوري
طبيعي، مديريت ريسك و بحران، ارزشگذاري اقتصادي، پيش آگاهي، پايش و آموزش ، ارتقاء 

ي اجرايي ذيربط ها كارشناسان  در گروه همكاري و همسويي دستگاهسطح علمي و فني  
 شود:  ميباشد. با توجه به چارچوب مقاله حاضر پيشنهادهاي مربوطه در سه سطح ارائه  مي

قانون اساسي در راستاي  توانمند  44ي اصل ها سطح اول:تاكيد بر اجراي سياست �
 سازي بخش خصوصي.

 كسب و كار د راستاي سبزسازي مشاغلي فضاي ها سطح دوم: بهبود شاخص �
ي اجرايي مرتبط از جمله سازمان حفاظت محيط ها سطح سوم: وحدت رويه دستگاه �

، رفاه و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزيس، وزارت تعاون ميزيست، معاونت عل
ري و ...در كشور، وزارت علوم تحقيقات و فناو اي حرفهو كار اجتماعي، سازمان آموزش فني و 

 راستاي جهت گيري به سوي اقتصاد و كارآفريني سبز.
ي آموزشي،استانداردهاي آموزش شغل و ها سطح چهارم: تهيه و تدوين دوره �

ي شغلي در زمينه سبز سازي مشاغل و با توجه به ها و فرصت ها شايستگي، شناسايي ظرفيت
 مالحظات زيست محيطي.

 منابع
 قم: مركز نشر اسراء. محيط زيست.اسالم و ). 1390آملي, آ. ا. (

 ي توسعه پايدار.ها شاخصرسول محمد علي پور. 
زيست  پايدار در محيط ةمحيطي توسع ي زيستها بررسي شاخص). 1389جليلوند, ش. ج. (

 شهري.
 .جمعيت پايدار. ةتحوالت نيروي انساني و توسع). 1386ر و همكارن. ( ،رسولي

 جنگل و مرتع .اريخ). ملي. (بدون ت ةسرماي -منابع طبيعي



 
 

 

 پژوهي با رويكرد ي نوآوري و آيندهها چرخه ةتوسع
 ي مهارتيها آموزش 

 1ليلي خزاعي
 2دكتر حسن نودهي
 3مهدي عباسي
  4بهاره اشكاني

 چكيده 
ي انساني و همچنين با ها ه آموزش با هدف سرآمدي سرمايهسئلبه م ها در ساليان اخير، در سازمان

ي جامعه ها لي متأثر از تأثيرات فناوري و سياستتوسعه اي بر اساس نيازهاي شغ -رويكرد مهارتي
ي ها داخلي و خارجي سازمان بيشتر توجه گرديده است. اين امر تدوين اصولي پايدار در آموزش

پويا و باز دارنده در  ميمهارتي و لزوم اجراي فعاليتهاي آينده پژوهي به منظور توسعه را بعنوان اهر
نوين  ميدهد. هدف اين تحقيق مروري، حركت بسوي پاراداي يممواجهه با مسائل مورد تأكيد قرار 

باشد،  ميي انساني كارآمد و افزايش اثر بخشي آموزش ها ي مهارتي و سرمايهها براي توسعه آموزش
ي مهارتي براي مطالعه آينده و تحقق اهداف كليدي خود، در پي آن است ها آينده پژوهي در آموزش

توان و ظرفيت عوامل شكل دهنده  ميايي كرده و كمك كند كه تماكه انتظارات از آينده را شناس
آينده در راستاي تحقق مطلوب ترين بديل آينده، جهت دهي شوند. اگر چه همواره نگاه به آينده دل 

يابد، از جذابيت و  ميكه اين نگرش به عرصه آموزش مهارتي راه  ميفريب و گوارا بوده است، اما هنگا
شود، گسترش هدفمند و خردمندانه اين بخش از جامعه، بيش از هر چيز  ميار توجه بيشتري برخورد

يي كه نيازها و شرايط آينده را به خوبي درك كرده ها ي آينده گرا است. برنامهها نيازمند برنامه ريزي
كنند. در پايان نتايج  ميي مرجح ترسيم و تدوين ها و چشم اندازهاي مناسبي را براي رسيدن به آينده

راهكارهايي براي ترسيم هر چه بهتر الگوي آموزش مهارتي متناسب با مسائل و با توجه به  و
 ي توسعه اي در سازمانهاي آموزشي ايران ارائه گرديد.ها شاخص

 
 نوآوري، توسعه.آموزش مهارتي، آينده پژوهي، اثر بخشي، : يكليد واژگان
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 مقدمه 
ريزي آموزشي توسط گروهي از خبرگان و ي آموزشي اقدام به برنامه ها امروزه سازمان

از ذينفعان و مشاوران خارجي سازمان خود نموده و همچنين براي  ميمتخصصان داخلي و تي
تعيين مسير پيشرفت شغلي و توسعه منابع انساني در اين مسير به ارائه برنامه آموزشي 

 مايند.ن ميي انساني ها مهارتي متناسب با امكانات، نيازهاي شغلي و انگيزه
توان اطالعات چندان كسب كرد، زيرا جهان يك سيستم بسيار پيچيده  ميدرباره آينده ن

تواند براي بهبود كشور و  ميبا حركت رو به جلو است. اما كوچكترين دانش درباره آينده 
بسيار ارزشمند باشد. اگر هيچ ارتباطي بين گذشته و آينده وجود نداشت، انسان  ها سازمان

 ).1391شد( اكرمي،  ميفكر و شناخت اتفاقات محتمل نقادر به ت
شناخت تغييرات و تحوالت آينده در زمينه منابع انساني، تركيب و بافت مشاغل در  

ي آموزشي، هدايت و پذيرش ها جامعه ما را در برنامه ريزي نيروي انساني و برنامه ريزي
كند تا ضمن جلب  ميها، ياري ي مهارت بنيان به آنها نيروهاي جوياي كار و ارائه آموزش

ي مادي ها رضايت بنگاههاي اقتصادي مختلف از طريق تأمين نيازهاي آنان، از اتالف سرمايه
ي مهارت بنيان در حجم انبوه براي مشاغل مختلف ها و انساني جلوگيري كنيم.اجراي آموزش

ي اقتصادي جامعه ها ي سرسام آور، پيش از نهادينه شدن در فعاليتها آينده با توجه به هزينه
 تواند اتفاق بيافتد. ميو رايج شدن آنها ن

عدم وجود نظام آموزش بر اساس نياز واقعي مشاغل به خصوص در شرايط بحران و 
ي با توجه به تغييرات ها ي تدوين شده سازمانها نبودن فرهنگ تدوين و بازبيني مستمر دوره

وزشي برگزار شده در منحني رشد ي آمها تكنولوزي در كشور، موجب شده است تا دوره
ي كافي ها تأثير محسوسي نداشته باشند. در اين ميان، بيشتر كاركنان فاقد مهارت ها سازمان

 )1385باشند.(سيدمحمد ميركمالي،  ميو موثر در مسير توسعه فردي و سازماني 
ا ي آموزشي در كشور بر پايه ايجاد نگرش يها در حالت كلي بسياري از برنامه ريزي

 ها افزايش سطح دانش افراد پايه گذاري شده و تأثير بسزايي در محيط عملياتي سازمان
ندارند.بطور معمول برنامه ريزي براي توسعه بصورت كيفي بوده و ابزارهايي براي سنجش 

وجود ندارد. در چنين شرايطي، آزمون و خطاهاي مكرر  ها اثربخشي در شرايط واقعي سازمان
ي بااليي از نظر زماني و هزينه اي صورت پذيرفته كه برگشت ناپذير و ها و در پي آن هزينه

 باشد. ميفاقد ارزش 
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گسترش معرفت و دانش آينده پژوهي، كيفيت كلي و تفكر جمعي را به شيوه اي چشم 
بخشد و زمينه را براي ظهور و بروزهر چه گسترده تر فرهنگ اميد بر پايه  ميگيري بهبود 

ي فرهنگي محور ها سازد. در دنياي امروز كه رقابت ميلي مهيا ي فردي و مها ارزش
ي جهاني است، اهميت فرهنگ اميد به عنوان بزرگ ترين سرمايه اجتماعي جامعه، ها رقابت

شود. بكارگيري و اجراي اثر بخش آينده پژوهي افزون بر برخورداري  ميبيش از پيش آشكار 
ن درباره موضوعي كه قرار است آينده آن مورد آينده پژوهي و داشتن ديد كال مياز دانش بو

و مهارتي آينده پژوهان در خصوص ايجاد تغييرات  ميپژوه قرار گيرد به ارتقاي سطح عل
اجتماعي نياز دارد.به همين دليل، تا زماني كه انديشه آينده گرا و جريان فكري آينده 

ايش نيافته و بكارگيري دانش مردم در نگاه به آينده افز ميانديشي شكل نگيرد، بصيرت عمو
 كند. ميآينده پژوهي خواسته اي ناشدني جلوه 

آينده پژوهان بر آن تأكيد دارند از اين قرار  ميي مشترك آينده پژوهان كه تماها ويژگي
 هستند:

داشتن دورنمايي شامل تغييرات گذشته و احتماالت موجود براي پيدايش آينده اي  -1
 متفاوت با زمان حال

 تواند اثربخشي اقدامات بشري را افزايش دهد. ميتقاد به اين كه آينده انديشي اع -2
 ها ايمان به استفاده از دانش در تدوين و اجراي سياست -3
 برخورداري از هويتي مستقل براي خود به عنوان يك آينده پژوه -4
 باور به مجموعه مفروضات مشترك (عام و خاص) -5
 دارا بودن اهداف مشترك -6
 مشترك ها و سرمشق ها روش -7
 مفاهيم كليدي مشترك -8
 ي مشابه در حال ظهور درباره رفتار انسان و تغيير اجتماعيها نظريه -9

جهت گيري به سوي اقدام اجتماعي و تصميم گيري آگاهانه با هدف تطبيق با آينده  -10
 يا كنترل آن

، متناسب با نياز پديده مورد ها استفاده گسترده از دانش (تخصصي) بسياري از رشته -11
 بررسي در هر پژوهش يا پروژه

 ديدگاهي كل نگرانه، آنچنانكه نيازهاي اطالعاتي اقدام اجتماعي ايجاب كنند. -12
و فناورانه و بطور كلي پرداختن به  ميپرداختن به پيامدهاي احتمالي تحوالت عل -13

 رفتارهاي خواسته و ناخواسته بشر ميپيامدهاي تما
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روان شناختي و خواه -تغيير، خواه اجتماعي ميوقف شدن براي درك فرآيندهاي عمو -14
 سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي و...

 موجودات زنده و...) ميي مشترك (مانند رفاه و آزادي بشر، توجه به تماها ارزش -15

 تعريف آينده پژوهي 
ر پي حقيقت امور است به عنوان آينده پژوهي علم است زيرا آينده پژوهي همچون علم د

توان به زماني اشاره كرد كه آينده پژوهي بخواهد روندي  ميمثال از اين كاركرد آينده پژوهي 
را به درستي وصف كند. از سوي ديگر آينده پژوهي يك فناوري است زيرا آينده پژوهي در 

توان به زماني  ميي پي تحقق اهدافي خاص است. به عنوان مثال از اين كاركرد آينده پژوه
اشاره كرد كه آينده پژوه بخواهد تمهيدي فراهم آورد تا سازماني در آينده مبهم و پيچيده بر 

 مشكالتي فائق آيد.
آينده پژوهي دانشي است كه در آن عقالنيت و تكرار پذيري حاكميت دارد. اين دانش بر 

گيرند، براي  ميي بهره خالف طالع بيني و غيب گويي، كه از ابزارهاي جادويي و شهود
گيرد. هر كسي به اندازه سطح آشنايي خود  ميو منطقي ياري  ميمطالعه آينده، از ابزارهاي عل

تواند از اين دانش بهره برداري كند.  ميآينده پژوهي،  ميبا مباني و روش شناسي عل
 (عبدالرحيم پدرام و عباس جاللي وند)

 ي آينده پژوهان ها ويژگي
در آينده پژوهي، افزون بر اهميت شناسايي مسايل مهم و  طات اثربخش:برقراري ارتبا

بايست ارتباط مناسب با كساني بر قرار شود كه قدرت عمل مناسبي دارند. بهتر است  ميتازه، 
 براي انجام سخنراني كليدي و نگارش مطالب مورد نياز، از يك نويسنده كمك گرفته شود.

براي مثال، استفاده از تحليل گراني كه  تازه:توانايي شناسايي و تحليل مسايل 
توانند چارچوبي براي تحليل  ميتوانند فرآيند بازنگري اطالعات را بر عهده داشته باشند و  مي

توانند چيزهايي را ببينند كه ديگران پيش از اين نديده اند و  ميارايه دهند، كساني كه 
 ستخراج كنند.توانند الگوها را تشخيص داده و ا ميافرادي كه 

ي موثر بر انجام درست كارها را ها توانند مولفه ميكساني كه  ايفاي نقش راهبردي:
يي را تشخيص دهند كه نبايد به آن پرداخت و بتوانند مهم ترين ها مشاهده كنند و مقوله

 مسايل را مشخص سازند.
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باشيد، شما هر اندازه دليل و مدرك هم در اختيار داشته  تأثيرگذار بر ديگران:
توانيد ديگران را ترغيب كنيد براي تحقق چشم اندازهاي احتمالي آينده وارد ميدان  مين

شوند. افزون بر اين، واداشتن ديگران به اختصاص وقت براي پرداختن به فرآيندهاي پروژه 
كار دشواري است. يك راه حل كليدي براي غلبه بر اين دشواري، در اختيار داشتن كساني 

ماني تيزبين براي كشف فرصتها و قدرت جاذبه اي براي تأثير گذاري بر ديگران است كه چش
 دارند.

گيرند.  ميي آينده پژوهي، فعاليتهاي متفاوت و گوناگوني را در بر ها پروژه سازماندهي:
به همين دليل به افرادي نياز دارند كه به خوبي بتوانند برنامه ريزي كنند و روند اجراي امور 

 بگيرند. را به دست
را در كنار هم زير نظر بگيرد، زماني كه انجام  ها فعاليت ميكسي كه بتواند تما رهبري:

شود، اعمال نفوذ كند، دور انديش باشد و گام بعدي را كه گروه  ميكارها با دشواري همراه 
 براي رسيدن به هدف مطلوب نياز دارد، پيش بيني كند.

ي ها ندهاي گوناگون آينده پژوهي در گفتمانفرآي پژوهي: فرآيند محور بودن آينده
گيرند كه به نوبه خود سبب فرهنگ سازي و ايجاد  مياجتماعي معطوف به آينده شكل 

ي اجتماعي در راستاي تحقق باورهاي مطلوب درسطح آموزشهاي مهارتي جامعه ها جريان
گيرد تا  مي ي زماني مشخص مورد بازنگري قرارها شود. اين فرآيند، پيوسته در برهه مي

ي تازه جايگزين ها ي تازه اي از چشم اندازهاي الهام بخش آينده ارائه و احتمالها نسخه
ي نادرست پيشين شوند. فرآيندهاي بازبيني آينده پژوهي و بررسي نگرش بلند مدت، ها گمان

ي ملي و ها ذهن را از انجماد احتمالي رها ساخته و به گسترش خالقيت و باور پذيري آرمان
كند. ارزش پژوهش پيرامون آينده، به تحقق كامل آينده مطلوب وابسته  ميسازماني كمك 

ي بلند مدت و ها نيست، بلكه سودمندي آن به بهبود اقدام حال و جهت دهي برنامه ريزي
 كوتاه مدت است.

الزم برخوردار  ميي علها بايست از مهارت ميآينده پژوهان  هاي پايه: تسلط به مهارت
ي آينده پژوهي ها شند و در زمينه كار خود تسلط كافي داشته باشند. به اين ترتيب، پروژهبا

شوند و نيازي نيست كه تمام وقت پروژه را، در پي نيروهاي  ميآغاز  ميبر پايه اي عل
 مناسب بود.(عبدالرحيم پدرام و عباس جاللي وند).  ميعل

 ي مهارتي  ها پژوهي و آموزش آينده
ي مهارتي به جامعه صورت گرفته است، ها يه گذاري هنگفتي براي ارائه آموزشامروزه سرما

با تقاضاي بازار كار متناسب نباشد، نه تنها در وضعيت كنوني  ها چنانچه عرضه اين آموزش
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بلكه در آينده نيز به فاجعه اي عظيم تبديل خواهد شد. پيش بيني و آينده نگري براي 
واقع انطباق توسعه نيروي انساني بر اساس تقاضاي ي مهارتي در ها مديريت آموزش

ي مختلف در آينده را شناسايي كرد و ها ي اقتصادي است، بايد تركيب و رفتار شغلها فعاليت
راهكارهاي عملي مواجهه با آن را با در دست داشتن زمان كافي، پيش از وقوع، برنامه ريزي و 

براي هدايت و راهنمايي آموزشي، تحصيلي و توان  ميي بدست آمده ها اجرا كرد و از يافته
ي مورد نياز جامعه و جلوگيري از روي آوردن آنان به ها شغلي كارجويان به سمت آموزش

 مشاغل اشباع استفاده كرد.
در سايت مديران ايران آمده است، به تدريج كه به ژرفاي عصر اطالعات و دانايي نزديك 

، ما براي اينكه بتوانيم جاي مناسبي در بازار كار روند ميشويم و مشاغل سنتي از بين  مي
بيابيم و در اقتصادهاي ابر انساني بهره ور باشيم، بايد به سوي مهارتهايي برويم كه قابل 

 ).1391ماشيني شدن نباشند(راويد، 
شود كه دنياي كار با  ميشود، بيان  ميچه  ها در مقاله اي ديگر تحت عنوان آينده شغل

از نيروي كار و  ميبيش از ني 21كند. در قرن  ميتغيير  ها ي كاري سازمانها تغيير شيوه
دهند. در  ميي دانشگاهي دارند، تشكيل ها و تخصص ها ي مغزي كه حرفهها مشاغل را مهارت

حقيقت جمعيت و نيروي كار ايران به شدت در حال گسترش و نيروي كار و اشتغال توده اي 
 ).1391در حال كاهش است(راويد، 

ي آموزشي، در انتقال فرهنگ اجتماعي ها نظريه پردازان منتقد بر اهميت نقش مؤسسه
ي آموزشي كه تلقي جوانان از آينده را ها كنند، بنابراين بايسته است، برنامه ميمسلط تأكيد 

ي گروهي بحساب آيند. هرگونه اشكال و ها دهند، هم سنگ تلويزيون و ساير رسانه ميشكل 
ي آموزشي، به آينده تأثير منفي و ماندگار بر ذهن جوانان، درباره ها رنامهنقص در رويكرد ب

توانند، بكمك آن اميدها و  ميآينده خواهد گذاشت. آينده پژوهي ابزاري است كه كارآموزان 
ي درسي را تشكيل ها ي خود را نسبت به بسياري از موضوعات سنتي، كه برنامهها نگراني

ي ها بيشتري بررسي نمايند. شكي نيست كه گنجاندن مؤلفهدهند، با انعطاف پذيري  مي
ي آموزشي كه از ها ي آموزشي بسيار ضروري است.نظامها آينده محور، در برنامه

ي منسوخ و ها روند و بر الگوبرداري از تلقي ميفراتر ن ميي كهنه و قديها چهارچوب
 نه راه گشا براي آينده نوين. ورزند، منشأ افت و انهدام اجتماعي خواهد بود، مياصرار  ميقدي

  ها چگونگي آموزش آينده 
است، كه اهداف آموزش آينده را به كارآموزان  ميي مهارتي ابزار اساسي و مهها آموزش
شناساند. برنامه آموزشي آينده محور، بجاي آموختن واقعيات، بر  ميكند و به آنها  ميمنتقل 
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ي متغير ها كند و توسعه مهارتها و تلقي مييد فرآيند يادگيري يعني چگونه ياد بگيريم تأك
 داند. ميدرباره آينده را، مهمتر از كسب دانش مطلق 

كارآموزي كه احساس كند، به برنامه آموزشي خود تسلط و كنترل دارد، يكي از كليدي 
گويد افراد بايد با  ميترين اصول آينده پژوهي را، بهتر از ديگران درك خواهد كرد. اصلي كه 

سعه مهارتهاي خود، به جاي برخوردهاي انفعالي و از سر ضعف، سرنوشت خود را فعاالنه تو
كنند اين تأكيد نشان دهنده آن  ميتحت كنترل خويش درآورند. معلمان آينده استدالل 

، با اصول محوري رويكردهاي سنتي آموزش ها است كه تا چه حد اهداف آموزش آينده
آينده محورو برنامه آموزشي سنتي هدف مشتركي دارند  ي مهارتيها هماهنگ است. آموزش

و آن فراهم آوردن ابزارهايي براي كارآموزان است كه از طريق آنها در زندگي حال و آينده 
خود، دست به انتخاب و مشاركت فعال بزنند. اما وجه تمايز اصلي آنها در اين است كه برنامه 

ي سنتي است پا را فراتر ها يي كه ويژه برنامهها و پر گويي ها آموزشي آينده محور از لفاظي
پردازد.(مقاله تأثيرات هفتگانه  ميگذاشته، مستقيماً و به شكلي نظام مند، به اين هدف 

 )migna.irهاي آينده پژوهي بر كيفيت يادگيري برگرفته از تكنيك

 راهكارهاي توسعه محور و پيشنهاداتي براي آينده
مهارتي، ايجاد پايگاهي دانش بنيان با همكاري خبرگان و ي ها در برنامه ريزي آموزش

ي انساني و در نهايت افزايش كيفيت ها كارشناسان به منظور توسعه دانش و مهارت سرمايه
زندگي كاري و بهره وري فردي و سازماني ضروري است. براي ترسيم هر چه بهتر الگوي 

ي توسعه اي در سازمانها مواردي اه آموزش مهارتي متناسب با مسائل و با توجه به شاخص
 گردد كه عبارتند از: ميبراي بكارگيري پيشنهاد 

ي مهارتي با تقاضاي ها در موارد متعددي، تقاضاي اجتماعي از سوي مخاطبين آموزش -1
ي فعال همسو نيست، بنابراين بايد با هدايت و راهنمايي آموزشي، ها اقتصادي از طرف بنگاه

ي مورد نياز جامعه از روي آوردن آنان به ها ان به سمت آموزشتحصيلي و شغلي كارجوي
 مشاغل اشباع جلوگيري كرد

ي مهارت بنيان هستند ها مؤسسات آموزشي متعددي در كشور ما ارائه دهنده آموزش -2
ي برنامه ريزي ها كه نتايج حاصله براي آنان بسيار سودمند خواهد بود. با تشكيل كميته

سهم هر دستگاه اجرايي را در تأمين تقاضاهاي محاسبه شده براي هر  توان مينيروي انساني 
ي ها ي خصوصي و دولتي تعيين و از موازي كاري و صرف بودجهها شغل به تفكيك بخش

 اضافي اجتناب كرد.
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ي در نظر گرفته از سوي دولت در ها بر اساس دسته بندي مشاغل و نوع سياست -3
ي ها ت به اتخاذ تصميمات توسعه اي در ارائه آموزشتوان نسب ميخصوص حمايت از مشاغل، 

ي مهارتي مرتبط با هر شغل بايد بطور مستقل و ها مهارتي اقدام كرد. يعني براي ارائه آموزش
 ويژه اي مطالعه و تصميم گيري شود.

 ايجاد زبان مشترك و مفهوم پردازي قبل از نيل بسوي استفاده از ابزارها و فنون -4
 الگوي مشخص و ساختار يافته با توجه به ارتباطات مؤثر درون سازماني سازماندهي و -5
6- برنامه ريزي براي فرهنگسازي و آموزش مهارتي بر پايه اصالت و فرهنگ سازماني افراد 
به منظور ترسيم نقشه راه مديريت جامع آموزش مهارتي  ميفرضيه سازي و جلسات تي -7

 و ارزشي سازمان
طح يادگيري به منظورايجاد سيستم فرماندهي و كنترل به روز و ارتقاي دانش و س -8

 ابتكاري بصورت واحد، انعطاف پذير و يكپارچه و چابك
و وزن دهي  ها آموزش و ارتقاي دانش، نگرش و مهارت پيمانكاران و متصديان سازمان -9

 با توجه به اهداف تخصصي مربوط به ذينفعان
ري را دارند كه شيوه يادگيري خود را درك كارآموزان زماني بهترين يادگي -10

كنند.بنابراين بايد در هر دوره استاندارد آينده پژوهي هر مشاركت كننده آزموني را بگذراند 
ي يادگيري و كاري خود را معين كند و نتايج اين آزمون با يك كارشناس آينده ها تا شيوه

براي سنجش دانش و مهارت آينده و نظرهاي او  ها پژوهي در ميان گذاشته شود تا ديدگاه
 پژوهان مبتدي دريافت شود. 

ي ابزارگونه آن از جمله آموزش مهارتي در ها نگرشي نوين به نوآوري و يادگيري و تكنيك
برنامه ريزي و تصميم سازي صحيح رويكرد جديدي براي فرهنگسازي راهبردهاي كالن 

فاده بهينه از زمان كه با ارزش ترين دهد كه هدف از آن، است ميتوسعه اي سازمانها ارائه 
باشد. بديهي است كه توسعه برنامه ريزي و كاهش عوامل اتالف  مياست،  21منبع در قرن 
زمان جهت سياست گذاري هر چه بهتر جز در سايه هدف گذاري صحيح و  -كننده هزينه

  .شده ميسر نخواهد بود ميو خالق بو مياتخاذ الگوهاي مناسب عل

 گيري نتيجه
نيازمند آن  ها نهادي است اما اغلب سازمان -هر چند كه تمركز آينده پژوهي بر رويكرد تحول

به دنبال مطالعه بازتاب  ها نهادي آغاز كنند. سازمان -هستند كه كار خود را با پيش بيني
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نقش و اقدام خود در محيط هستند تا چگونگي تغيير آينده را درك كنند و با شناسايي 
 ساختن آينده تجويزهايي ارائه دهند كه بگويد سازمان چگونه بايد تغيير كند.عوامل اصلي 

هدف آينده پژوهي پيش بيني آينده نيست، تحليل، طراحي و ساختن آن است. آينده 
سازد آرماني، ارزشي و بلند مدتي براي خود  ميپژوهي در حوزه آموزش مهارتي ما را قادر 

 ارآمد براي تحقق آنها بكار گيريم. انتخاب كرده و تجويزهاي منطقي و ك
آموزد كه چگونه آينده اي مطلوب را براي  ميآينده پژوهي در حوزه آموزش مهارتي به ما 

سازماني آموزشي ترسيم كنيم. الزم است بطور دوره اي تصوير آينده مطلوب مورد بازنگري 
ي اوليه نادرست ها ندهد كه در چه مواردي گما ميقرار گيرد، زيرا گذر بطور طبيعي نشان 

بوده است. نقد و بررسي اين تصوير بطور دوره اي ذهن نيروهاي آموزشي را از انجماد 
كند. اگر نيروي انساني كافي براي برپا  مياحتمالي نشأت گرفته از باور به تصويراوليه رها 

 شود. ميساختن علم آينده پژوهي تربيت نشود، دانش آينده پژوهي در كشور نهادينه ن
ي مهارتي ، مسئولين ها با توجه به شناخت روز افزون آحاد افراد جامعه نسبت به آموزش

ي مهارتي كارشناسي دقيق انجام داده و ها بايد با آينده پژوهي برنامه ريزي و ارائه آموزش
  ي مهارتي تغيير ايجاد كنند.ها نگاه متفاوتي را در ذهن افراد ايجاد نموده و در مشاغل و رشته

 بع منا
  index.php: آشنايي با مفاهيم آينده نگرياكرمي، م. 

 migna.ir: هاي آينده پژوهي بر كيفيت يادگيري تأثيرات هفتگانه تكنيك 
 http://ravid.blogfa.com: سايت مديران ايرانراويد، ا. 
 http://www.ravid3.blogfa.com: شود ميچه  ها آينده شغلراويد، ا. 

ي هـا  مركز آينده پژوهي علـوم و فنـاوري  : آشنايي با آينده پژوهيع.  پدرام، ع. جاللي وند،
 .  موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي ، دفاعي 

انتشارات سـيطرون،   ازكجا آغاز كنيم؟ رهبري و مديريت آموزش.). 1385، م. (مير كمالي
 چاپ پانزدهم.

 
 

 
 
 



 
 

 

راهكارهاي حمايت مؤثر از مؤسسات كارآموزي فني و حرفه اي آزاد بر مبناي 
 اي كشور  وري سازمان آموزش فني و حرفهاسند راهبردي مهارت و فنّ

 1ابراهيم پفاژ
 2فريده روشنفر
  3مهين رضايي

 چكيده 
م ي حرفه اي در ذيل نظاها سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با مأموريت گسترش شايستگي

سياست  27راهبرد و  8آموزش مهارت و فناوري، سند راهبردي سازمان را با تحولي بنيادين در 
ي عملياتي سازمان را به ها ي كالن خود برنامهها تدوين و بر مبناي آن براي اجراي هدفمند استراتژي

حرفه اي زير مجموعه ابالغ نموده است. در اين سند بر حمايت مؤثر از مؤسسات كارآموزي فني و 
ي حرفه اي ها آزاد به عنوان مهمترين شريك آموزشي سازمان در تحقق اهداف و ارتقاي سطح مهارت

و فنآوري توجه ويژه اي شده است. بنابراين شناسايي راهكارهاي حمايتي اولين اولويت در تحقق اين 
ي آزاد با راهبردها خواهد بود. عواملي كه باعث خواهد شد مؤسسات كارآموزي فني و حرفه ا

ي خود گام برداشته و سازمان را در پيشبرد اهداف و در نهايت ها بيشتر در اجراي برنامه  ميدلگر
ارتقاي سطح فرهنگ مهارت آموزي جامعه و افزايش دانش فني و در نهايت كاهش بيكاري و افزايش 

حمايت مؤسسات ثروت ملي ياري نمايد. اين پژوهش سعي داشت تا با شناسايي راهكارهاي مؤثر در 
كارآموزي آزاد بر مبناي سند راهبردي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ارايه آن، زمينه حضور 

را در صحنه مهارت آموزي فراهم نمايد. در اين پژوهش با استفاده از روش  ها موفق و مؤثر آموزشگاه
به خبرگان و با استفاده از  و با مرور تجربيات و مطالعات پيشين و نيز مراجعه ميداني و اسنادي

ي سند راهبردي كه در ها ي ذيل سياستها ، نسبت به شناسايي برنامهDacumي دلفي و ها روش
توانست مؤثر باشد اقدام گرديد و در مرحله بعد راهكارهاي مؤثر در   ميي آزاد ها حمايت از آموزشگاه

يه گرديد. سپس با استفاده از پرسش ارا ها حمايت از مؤسسات كارآموزي آزاد بر مبناي اين سياست
نامه محقق ساخته كه روايي آن با مراجعه به خبرگان و پايايي آن نيز توسط آزمون آلفاي كرونباخ با 

به اثبات رسيد نسبت به جمع آوري داده و اخذ نظر مديران، مربيان و  957/0ضريبي معادل 
و تحليل آن اقدام شد. نتايج بدست آمده از هاي آزاد فني و حرفه اي و تجزيه  كارشناسان آموزشگاه

اين پژوهش حاكي از آن است كه مؤثرترين راهكار حمايت از مؤسسات كارآموزي آزاد؛ توانمند سازي 
و تخصصي   ميي ارتقاي علها ي آزاد است و برگزاري دورهها مديران و مربيان و كاركنان آموزشگاه

و  ها آزاد در تربيت نيروي كار مورد نياز دستگاه يها و مشاركت آموزشگاه ها مربيان آموزشگاه
باشد. ضمناً اين پژوهش، نقش راهكار ايجاد تسهيالت قانوني   ميمؤسسات ازديگر راهكارهاي حمايتي 

 ي آزاد در ساير كشورها را ضعيف ارزيابي نموده است.ها و مساعدت جهت تاسيس آموزشگاه
 

سند راهبردي مهارت و فنآوري،  فه اي آزاد،مؤسسات كارآموزي فني و حر: يكليد واژگان
 اي. سازمان آموزش فني و حرفه

                                                                                                                
 Email: e_pofazh@mihanmail.ir                                                          . كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، 1
 .. كارشناسي زيست شناسي علوم گياهي 2
 .. كارشناس رياضي كاربرد در كامپيوتر 3
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 مقدمه
پژوهشها حاكي از آن است كه آموزش و مهارت آموزي بر روي توانايي نيروي كار جامعه "

براي بهره وري بيشتر در طول زمان اثر دارد. اقتصاد دانها معتقدند كه افزايش پايدار و قابل 
نيروي كار، از مقدار و كيفيت بهتر منابع سرمايه اي توأم با آموزش بيشتر  توجه در بهره وري

ربيسون، انسان در حالت طبيعي، پرورش ها شود. به اعتقاد  ميو بهبود فرآيند توليد ناشي 
يابد. لذا تشكيل   مينيافته است و با آموزش، تربيت و تجربه، توانايي او براي كار مولد افزايش 

رود. در واقع ثروت يك ملت نه به   ميع انساني اساس توسعه يافتگي به شمار سرمايه يا مناب
سرمايه فيزيكي آن ملت، بلكه به توانايي مردم بستگي دارد تا بتواند از آنچه براي آنها فراهم 
است حداكثر استفاده را ببرند. از اينرو كشورهاي صنعتي و در حال رشد براي تسريع هرچه 

جهت توسعه اجتماعي و اقتصادي، در صدد بهره برداري بهتر و  بيشتر حركت خود در
 ) 1389(ابطحي،"باشند.  مياقتصادي تر از منبع مهم خود يعني نيروي انساني 

بدون شك براي ايجاد مهارت در نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهره وري آن كه "
ي فني و حرفه اي ها د به آموزشاز الزامات توسعه و ارتقاي كيفيت فناوري جامعه است، باي

ي الزم و امكانات اجرايي مورد نياز را فراهم آورد، ليكن همواره ها اهميت داد و زمينه
توان بطور   ميي آموزشي در دسترس نيستند و نها برنامه  ميامكانات براي اجراي تما  ميتما

يستي راهكاري برگزيد تا جامعه هدف را مورد پوشش قرار داد. در اين راستا با  ميهمزمان تما
ي مهارتي انجام و با ها منابع در اختيار براي اجراي هدفمند آموزش  ميحداكثر استفاده از تما

حركت در مسير توسعه منطقه اي كمترين اتالف منابع و بيشترين بازده آموزشي را ميسر 
 ) 1391(شادكام وپفاژ،"ساخت.

ي ها اركان اصلي توانمند سازي سرمايه ي مهارت و فناوري به عنوان يكي ازها آموزش"
انساني، امكان ثروت آفريني و قابليت دسترسي همگاني را در خصوص تربيت نيروي انساني 
متخصص و كارآفرين، متناسب با استعدادهاي افراد و نياز بازار كار تؤامان با استفاده بهينه از 

آورد. اهميت يافتن   ميي فراهم اعم از دولتي و غيردولت  ميي مختلف بوها ي بخشها ظرفيت
ي راهبردي براي سرآمدي ها دو ركن اساسي توسعه يعني مهارت و فناوري، يكي از اولويت

كشورمان در منطقه و جهان است تا با ساماندهي و تبيين يك ساختار آموزشي در حوزه ي 
صالحيت حرفه كاربرد عملي از علوم، در قالب نظام آموزش مهارت و فناوري و در كنار نظام 

اي و نظام شرايط احراز اشتغال، توانمند سازي و به كارگيري مطلوب نيروي انساني را ممكن 
سازد. سازمان آموزش فني و حرفه اي به منظور بستر سازي اجراي نظام جامع مهارت و 
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ي كلي نظام ها فناوري، با توجه به اسناد راهبردي كشور همچون سند چشم انداز، سياست
اشتغال ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري، برنامه پنجم توسعه ي اقتصادي،  اداري و

كشور، سند تحول   مياجتماعي و فرهنگي، قانون مديريت خدمات كشوري، نقشه جامع عل
ي دانش بنيان و با نگاه به منشور كاري وزارت تعاون، كار و ها اداري و قانون حمايت از شركت

دوين سند راهبردي مهارت و فناوري نموده است. اين سند مشتمل رفاه اجتماعي، اقدام به ت
برنامه  150، بيش از ها سياست بوده و براي تحقق اين راهبردها و سياست 27راهبرد و  8بر 

 )1390(سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،"را تدوين نموده است.
ي كار ماهر و مجرب در تحوالت مداوم تكنولوژي و نياز روز افزون بازار كار به نيرو"
ي اخير از يك سو و ضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات آموزشي با رويكرد ها سال

مشاركت بيشتر بخش غيردولتي، سازمان آموزش فني و حرفه اي را با تقاضاهاي جديد و 
ي ها متنوعي روبرو ساخت و سبب گرديد تا اين سازمان ضمن ارتقا و به روز رساني آموزش

ي بخش غيردولتي نيز بهره جويد. از اينرو به استناد ماده ها لتي از توان و ظرفيتبخش دو
ي تشكيل و اداره  ايران، نخستين بار آئين نامه نحوه  ميقانون كار جمهوري اسال 111

وزارت كار 1365/5/7مورخ 53843ي آزاد فني و حرفه اي بنا به پيشنهاد شماره ها آموزشگاه
هيات محترم وزيران مطرح و مورد تصويب  1365/7/2جلسه مورخ  و امور اجتماعي وقت در

ي فني و حرفه ها قرار گرفت. اين امر به بخش خصوصي مايل به حضور در عرصه ارائه آموزش
اي اجازه داده است كه با دريافت مجوز تأسيس از ادارات كل استاني سازمان آموزش فني و 

ه فني و حرفه اي آزاد اقدام و بر اساس ضوابط حرفه اي كشور نسبت به راه اندازي آموزشگا
سازمان و با در نظر   ميي مردها ابالغي از سوي دفتر مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت

ي مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام نمايند. در حال حاضر بيش از ها گرفتن برنامه
ارچوب ضوابط و شرايط مندرج آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سراسر كشور در چ 12500

ي آزاد فني و حرفه اي و تحت مديريت دفتر ها در آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه
راه اندازي شده كه اقدام به برنامه ريزي و   ميي مردها مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت

كه ها د. اين دورهنماين  ميي آموزشي در چارچوب استانداردهاي مهارتي مصوب ها اجراي دوره
عنوان حرفه با نظارت مستمر سازمان در بخش غيردولتي  550رشته و بالغ بر  40در قالب 

ي آموزشي بخش دولتي بوده و در ها گردد، حائز اعتبار و ارزشي معادل دوره  مياجرا وارائه 
يي كه در پايان دوره آموزش توسط ها صورت موفقيت كارآموزان آموزش ديده در آزمون

(دفتر مؤسسات "گردد  ميشود گواهينامه اي با كد بين المللي به فرد اعطا   ميازمان برگزار س
 )1392كارآموزي آزاد،
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ي فني و حرفه اي آزاد به عنوان بازوي مؤثر براي رسيدن به اهداف و ها بنابراين آموزشگاه
اه دولت به ي سازمان آموزش فني و حرفه اي شناخته شده كه با توجه به جايگها مأموريت

 ها ي در حال انجام توسط اين مؤسسات الزم است براي حمايت از آنها عنوان ناظر بر فعاليت
سازمان آموزش فني و حرفه اي از هيچ كوششي  ها و به جهت ايجاد شرايط تداوم فعاليت آن

دريغ ننمايد. همان گونه كه بيان شد سند راهبردي مهارت و فناوري به منظور ساماندهي 
ي باالدستي نظام تدوين گرديد. حمايت و پشتيباني از ها ط حركت در مسير سياستخطو

فعاليت مؤسسات كاراموزي آزاد نيز از جمله الزامات اين سند است. اين پژهش بر آن بوده 
ي راهبردهاي مرتبط با توسعه ها و برنامه ها است تا ضمن بررسي اين سند، سياست

، ها ي ارايه شده توسط مراكز و آموزشگاهها فيت آموزشي بخش خصوصي، بهبود كيها فعاليت
ي فني و حرفه اي در جامعه را واكاوي نموده و بر اساس آن با ها اعتالي جايگاه آموزش

ي آزاد اقدام ها استفاده از نظر خبرگان نسبت به شناسايي راهكارهاي حمايت از آموزشگاه
منظر مديران و مؤسسان، مربيان و كارشناسان نمايد و در نهايت مؤثر بودن اين راهكارها را از 

 ي فني و   حرفه اي آزاد بررسي نمايد. ها آموزشگاه

 شناسي  روش
اين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي حمايت مؤثر از مؤسسات كارآموزي فني و حرفه اي 
آزاد بر مبناي سند راهبردي مهارت و فنآوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با 

ي آزاد فني و  حرفه اي استان گلستان بوده و در اين ها ي آموزشگاهها طالعه موردي ديدگاهم
و  ها مسير در مرحله اول به مطالعه اسنادي پرداخته و فهرستي از راهبردها و سياست

ي سند جامع آماده و در مرحله دوم با مراجعه به خبرگان و تشكيل جلسات ها برنامه
ي مرتبط با فعاليت مؤسسات كارآموزي آزاد اعم از داراي ها برنامه كارشناسي، به روش دلفي

بودن ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم و مشترك با بخش دولتي و منحصر به بخش 
خصوصي استخراج گرديد. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفي و استفاده از تكنيك بارش 

جمع آوري شد.  ها با هدف حمايت از آموزشگاه اه فكري هرگونه راهكار براي اجراي اين برنامه
سپس در جلسه اي خاص آرا و نظرات خبرگان بررسي و آرا مشترك جمع بندي و ادغام و 

برنامه عملياتي از سند مرتبط  97نظرات متضاد اصالح و يا حذف گرديد. در اين مرحله 
د گرديد. در مرحله بعد ي قابل اجرا پيشنهاها برنامه، راهكار 50تشخيص داده شد كه براي 

راهكار بود تهيه گرديد و روايي آن به تأييد  50پرسش نامه محقق ساخته كه مشتمل بر اين 
ي فني و حرفه اي و مؤسسات كارآموزي آزاد و نيز ها كارشناسان و متخصصان آموزش
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ود نفر از مديران آموزشگاه آزاد و ور 26كارشناسان پژوهش رسيد. با ارايه پرسش نامه به 
، ضريب پايايي آلفاي كرونباخ  با مقدار 21نسخه  SPSSاطالعات اخذ شده در نرم افزار 

محاسبه گرديد. الزم بذكر است پايايي نهايي پرسش نامه نيز پس از توزيع آن و ورود 953/0
 957/0اطالعات تمام افراد نمونه مجدداً مورد بررسي قرار گرفت كه با به دست آمدن مقدار 

 رسيد. به تأييد 
واحد آموزشگاه آزاد شهرستان گرگان تشكيل  170جامعه آماري پژوهش حاضر را تعداد 

ي آموزشي فني و حرفه اي را به كارآموزان ها به طور فعال دوره      1392داد كه در سال   مي
 ارائه نموده اند.

ادي در اين پژوهش چون جامعه آماري مورد نظر يكدست و يكپارچه است و ناهمگوني زي
در حوزه ي مورد نظر وجود ندارد بنابراين، از روش احتمالي از نوع نمونه گيري تصادفي ساده 

پرسشنامه قابل قبول مورد تحليل قرار گرفت. الزم به ذكر  76استفاده شد و در نهايت تعداد 
بين مديران،  ها ي افراد، پرسش نامهها است به منظور گسترده تر كردن طيف ديدگاه

 توزيع گرديد.   ها مربيان اين آموزشگاه مؤسسين و
توانست نظر خود   ميي مندرج در پرسش نامه  به گونه اي بود كه پاسخ دهنده ها پرسش

را نسبت به مؤثر بودن راهكار ارايه شده در قالب طيفي از خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و 
در نظر گرفته  1تا  5خيلي كم مشخص نمايد كه براي هر گزينه ارزشي به ترتيب معادل 

 شد.
وارد شد كه در نهايت  SPSSدر نرم افزار  ها ي داده شده به پرسشها مجموع پاسخ

 اخذ گرديد.  ي ارايه شده به هر پرسشها ميانگين مجموع پاسخ

  ها يافته
توانند در شناسايي   ميبر اساس نظر خبرگان موارد زير به عنوان متغيرهاي مفروض كه 

ي آزاد مطرح شوند استخراج و با استفاده ازتحليل ها تي مؤثر از آموزشگاهي حمايها راهكار
 26گردد   ميحاصل. همان گونه كه مشاهده  1ي پرسشنامه، نتايج به شرح جدولها داده

 )را كسب نموده اند. 5/3امتيازات (  ميراهكار، امتيازي بيش از ميانگين اس
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ي ها اي مبتني بر برنامه ي فني و حرفهها از آموزشگاهراهكارهاي حمايت مؤثر بر حمايت  )1( جدول 

 سند راهبردي مهارت و فناوري

 راهكار حمايتيكد برنامه
جمع 
ميانگينامتياز

 4,14 315ي آزادها توانمند سازي مديران و مربيان و كاركنان آموزشگاه030709
 3,99 303ها و تخصصي مربيان آموزشگاه  ميي ارتقاي علها برگزاري دوره072309

020501
ي آزاد در تربيت نيروي كار مورد نياز ها مشاركت آموزشگاه

 و مؤسسات ها دستگاه
297 3,91 

020508
ايجاد شرايط انگيزشي براي حضور مهارت آموزان در آموزشگا 

 ههاي آزاد
297 3,91 

020404
، مشاغل و ها ي آزاد در ارايه رشتهها مشاركت آموزشگاه

ي مهارتي بين ها طوح تحصيلي (آموزشي بين سها حرفه
 تحصيالت مدرسه اي)

294 3,87 

 3,87 294 ي داراي مخاطب مورد نياز استانها اجراي آموزش020407

030701
ي يكپارچه ها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه

 كارآفريني و مديريت كسب و كار
291 3,83 

010101
ي انطباق ها آزاد در كميته يها مشاركت نمايندگان آموزشگاه

 و تدوين استانداردهاي بين المللي
288 3,79 

010117
ي مهارتي جديد براي رفع نيازهاي شغلي ها توسعه آموزش

 جامعه
288 3,79 

010302
كيفيت بخشي استانداردها و فرآيندهاي آموزشي به جهت 

 ي ارايه شده در بخش خصوصي ها ارتقاي آموزش
288 3,79 

031001
ي منجر به اخذ مداركها در ارايه آموزش ها مشاركت آموزشگاه

 تحصيلي آموزش عالي
288 3,79 

030605
و مشاغل جديد مورد  ها ي آموزشي در فناوريها برگزاري دوره

 نياز بازار
285 3,75 

041408
ي ها ي مشاغل خانگي توسط آموزشگاهها توسعه ارايه آموزش

 آزاد
285 3,75 

 3,67 279ي مهارتي و ها ي آزاد در ارايه آموزشها موزشگاهمشاركت آ041201
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 راهكار حمايتيكد برنامه
جمع 
ميانگينامتياز

 ي زندگي و سرپرستي مورد نياز زنانها كارآفريني، مهارت

072307
ي ها ي شغلي مربيان و مديران آموزشگا هها شناسايي آسيب

 آزاد و رفع موارد آسيب
279 3,67 

030607
ي نوين و مشاغل ها ي آموزشي در فناوريها برگزاري دوره

 پيشرفته مورد نياز بازار
276 3,63 

 3,63 276 ي آزادها تدوين الگوي ارزشيابي مهارت مربيان آموزشگاه061805

010118
ي آزاد بواسطه ها ارتقاي دانش فني و مهارتي مربيان آموزشگاه
 كسب تجربه از صاحبنظران

273 3,59 

010215
ابقات ي آزاد در داوري مسها مشاركت بيشتر مربيان آموزشگاه

 ملي مهارت بواسطه كسب تجارب جديد
273 3,59 

030604
و  ها ي آزاد بر اساس سرفصلها در آموزشگاه ها ارايه آموزش

 منابع مشترك تدوين شده
273 3,59 

061804
ي آزاد در استانداردسازي وها ي آموزشگاهها استفاده از ظرفيت

 و منابع آزمون ها راه اندازي بانك سواالت، پروژه
273 3,59 

062001
كاهش مراحل انجام كار و اتوماسيون فرآيندهاي آموزشي و 

ي آموزشگاههاي آزاد از ها اطالع رساني مناسب از فعاليت
 طريق پورتال

273 3,59 

030803
ي آزاد از طريق شناسايي و ها ايجاد انگيزه رقابت در آموزشگاه

 معرفي الگوهاي مهارت آموزي موفق
270 3,55 

010114
ي آزاد بواسطه ها تقاي دانش فني و مهارتي مربيان آموزشگاهار

 حضور در مجامع بين المللي
267 3,51 

062014
توسعه بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در 

 ي آزادها آموزشگاه
267 3,51 

010104
ي تبادالت ها ي آزاد در كميتهها مشاركت نمايندگان آموزشگاه

 با كشورهاي پيشرو  ميعل
264 3,47 

 3,47 264ي تخصصي مورد نياز افراد ها ايجاد زمينه براي ارايه آموزش030708



                                            اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

483 

 راهكار حمايتيكد برنامه
جمع 
ميانگينامتياز

ي خصوصي و نيمه خصوصي و خاص) ها مختلف (آموزش
 ي آزادها توسط آموزشگاه

030801
مشاوره آموزشي شغلي و كارآفريني حضوري و الكترونيكي به 

زاد ي آها منظور پذيرش هدفمند مهارت آموزان در آموزشگاه
264 3,47 

 3,47 264 ي الكترونيكيها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه051507

051707
ي توسعه ها ي آزاد در انجام پژوهشها مشاركت آموزشگاه

 ي فني و حرفه ايها آموزش
264 3,47 

072308
ي آزاد در تصميم گيري و تصميمها مشاركت مربيان آموزشگاه

 ق حضور در تشكلهاسازي تخصصي از طري
264 3,47 

010301
ي مهارتي بواسطه كسب اعتبار براي ها توسعه آموزش

 ي سازمانها گواهينامه
261 3,43 

051606
ي آزاد در ارايه و خريد خدمات آموزشي ها مشاركت آموزشگاه

 از بخش دولتي
258 3,39 

030807
ايجاد تعامل و ارتباط براي معرفي كارجويان مشاوره شده 

 ها ي مهارتي در آموزشگاهها براي طي دوره ها سط كاريابيتو
255 3,36 

051505
ي مبتنيها ي آزاد در اجراي مدل آموزشها مشاركت آموزشگاه

 )CBTبر شايستگي (
255 3,36 

010105
ي آزاد در  مجامع ومؤسسات ها مشاركت نمايندگان آموزشگاه

 آموزش فني وحرفه اي بين المللي
252 3,32 

 3,32 252 ي مجازيها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه010109

030706
ي توسعه ها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه

 ي دانش بنيانها شايستگي مديران و مهندسان شركت
252 3,32 

 3,32 252 آموزشي-از مراكز علمي ها بازديد مربيان آموزشگاه072310

041405
ي مهارتي و كارآفريني روستايي توسط ها آموزش توسعه ارايه

 ي آزادها آموزشگاه
249 3,28 

 3,28 249ي ملي و ها ي آزاد در برگزاري همايشها مشاركت آموزشگاه051709
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 راهكار حمايتيكد برنامه
جمع 
ميانگينامتياز

 بين المللي

030805
در مؤسسات كارآموزي  ها برنامه ريزي هدفمند ارايه آموزش

مهارت  آزاد بر اساس بازخورد اخذ شده از رهگيري اشتغال
 آموختگان

246 3,24 

041301
ي مهارتي ويژه ها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه

 ي اجراييها آسيب ديدگان اجتماعي تحت پوشش دستگاه
246 3,24 

061803
در تاسيس مراكز سنجش مهارت  ها جلب مشاركت آموزشگاه

 خصوصي
246 3,24 

041306
يي ذي ربط در امر كاهش ي اجراها تخصيص اعتبار از دستگاه
 ي اجتماعيها آسيب

243 3,20 

051510
ي آزاد در واگذاري مديريت ها ي آموزشگاهها مشاركت تعاوني

 مراكز دولتي
237 3,12 

010106
ي آزاد فني و ها ي مشترك آموزشي آموزشگاهها انجام پروژه

 حرفه اي منتخب  با كشورهاي پيشرو
234 3,08 

041404
حرفه اي قطب بندي كشاورزي ارايه شده  يها توسعه آموزش

  ها توسط آموزشگاه
234 3,08 

030901
ي آزاد به جهت ارتقاي ها رتبه بندي و اعتبار سنجي آموزشگاه

 كيفيت خدمات ارايه شده
225 2,96 

010108
ايجاد تسهيالت قانوني و مساعدت جهت تاسيس 

 ي آزاد در ساير كشورهاها آموزشگاه
219 2,88 

 گيري تيجهبحث و ن
ي فني و ها ي پژوهش حاضر عمده ترين راهكارهاي حمايت از آموزشگاهها با توجه به يافته

 گردند:  ميحرفه اي آزاد به شرح زير تشريح 
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 ي آزادها توانمند سازي مديران و مربيان و كاركنان آموزشگاه
ارايه شـده توسـط    يها آيد ارتقاي كيفيت آموزش  ميآن چه از نتايج اجراي اين راهكار بر 

و  هـا  ي آزاد خواهد بود. توسعه توانمندي نيـروي انسـاني اداره كننـده آموزشـگاه    ها آموزشگاه
ي آموزشـگاه آزاد شـناخته   هـا  به عنوان باالترين اولويت در واحد ها مربيان ارايه كننده مهارت

افـزايش   هـا  زشي كاركنان كيفيت انجام فرآيندها و اجراي آموها شده است. با ارتقا توانمندي
حاصـل خواهـد شـد. ايـن      هـا  يافته و در نتيجه رضايت كارآموزان و ساير مخاطبان آموزشگاه

مسئله اي است كه از ديدگاه مديران و مربيان اين مؤسسات حائز اهميت تشخيص داده شده 
 است.

 ها و تخصصي مربيان آموزشگاه  ميي ارتقاي علها برگزاري دوره
الزمـه   هـا  ي شغلي و تغيير به سمت ارتقاي صالحيتها بود مهارتهمان گونه كه توسعه و به

باشد؛ مربيان بخش خصوصي نيز نيازمند ارتقاي   ميپيشرفت و ارتقاي مربيان در بخش دولتي 
ي خود متناسب با پيشرفت علوم و دانش روز هستند. مطالبه اي كه از ديـد  ها دامنه صالحيت

ي مهارتي در اين مؤسسات نيز مهـم جلـوه گـر    ها شمديران، مربيان و كارشناسان حوزه آموز
 شده است.

و  ها ي آزاد در تربيت نيروي كار مورد نياز دستگاهها مشاركت آموزشگاه
 مؤسسات

پيشرفت و پيشبرد جامعه در سايه تالش و همـت كليـه اجـزاي تشـكيل دهنـده آن جامعـه       
ي كوچـك ارايـه دهنـده    هـا  ماني فني و حرفه اي آزاد نيز به عنوان سازها باشد. آموزشگاه  مي

به اين نقش خود واقف بـوده   ها و مؤسسات و سازمان ها ي مورد نياز افراد در دستگاهها مهارت
نمايند و بقا و دوام فعاليت خـود را در گـرو     ميو آن را به عنوان رسالت و مأموريت خود انگار 

 دانند.  ميتحقق آن 

ي ها زان در آموزشگا هايجاد شرايط انگيزشي براي حضور مهارت آمو
 آزاد

حضور كارآموز در آموزشگاه به عنـوان مشـتري مسـتقيم ارايـه خـدمات شـرط دوام و بقـاي        
ي رقابتي كه منجر به ادامه فعاليت يك آموزشگاه ها فعاليت آن است. يكي از مهم ترين مزيت
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ذابيت در كـارآموز  گردد ايجاد انگيزه و ج  ميدر كنار بازار رقابت با ساير همتايان و همكارانش 
باشد. ايجاد احساس نياز،   ميي آموزشي ارايه شده توسط آن آموزشگاه ها براي حضور در دوره

ي حرفه اي مسـتلزم  ها حس برآورده شدن نياز به مهارت آموزي و ارتقا توانمندي و صالحيت
و اسـتقالل  اشتغال بكار افراد، ارتقاي دانش شغلي و ايجاد زمينه براي رهـايي از دام بيكـاري   

مالي و اجتماعي افراد نيازمند، راهكارهايي است كه انجام آن منجر به افزايش تعـداد كـارآموز   
 خواهد شد. ها در مؤسسات، سود آوري و صرفه ي اقتصادي فعاليت آن

ي بين ها ، مشاغل و حرفهها ي آزاد در ارايه رشتهها مشاركت آموزشگاه
 صيالت مدرسه اي)ي مهارتي بين تحها سطوح تحصيلي (آموزش

ي آموزشـي بـين سـطوح    هـا  يكي از الزامات اجراي نظام جامع مهارت و فنآوري استقرار دوره
توانند يك يا چنـد    مي  ميي رسها تحصيلي خواهد بود. افراد حين طي مدارج تحصيلي آموزش

مهارت را بر اساس عالقه و نياز خود فرا گرفته و ضـمن دريافـت دانـش آكادميـك و علمـي،      
ي فني و حرفه اي خود را نيز افزايش دهنـد. بـدين گونـه شـرايط بـراي      ها و مهارت ها اناييتو

ايجاد اشتغال حين و پس از خاتمه تحصيل براي افراد فـراهم خواهـد شـد. ضـمن اينكـه بـا       
اجراي اين قانون مدارك مهارتي كسب شده توسط افراد، بـه عنـوان سـوابق تحصـيلي بـراي      

در اجـراي ايـن راهكـار نشـان      ها رتي خواد شد. تمايل آموزشگاهدريافت مدارك تحصيلي مها
دهنده درك و شناخت اين فرصت براي برآورده كردن نياز افـراد جامعـه بـه مهـارت آمـوزي      

 باشد.  ميحين تحصيل 

 ي داراي مخاطب مورد نياز استانها اجراي آموزش
قرار دارند، منجـر بـه ايـن    در آن  ها شناخت نيازهاي مهارتي استان و جامعه اي كه آموزشگاه

هدفمند بوده و مطابق تعداد و تنوع جوينـدگان مهـارت باشـد.     ها دوره خواهد شد تا برگزاري
بدين سان فهرست خدمات ارايه شده توسط مؤسسات بدون مشتري نخواهد مانـد و سـرمايه   

بـه   هـا  گذاري انجام شده داراي توجيه خواهد بود. هدايت و برنامـه ريـزي فعاليـت آموزشـگاه    
ي مورد نياز مطابق نياز استان ضمن بـرآورده كـردن نيازهـاي تخصصـي     ها سمت اجراي دوره

 مخاطبين دوام و بقاي فعاليت مؤسسات را به دنبال خواهد داشت.
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ي يكپارچه كارآفريني و ها ي آزاد در ارايه آموزشها مشاركت آموزشگاه
 مديريت كسب و كار

مهم در توسعه جوامع انساني شناخته شده است. اشتغال امروزه كارآفريني به عنوان يك اصل 
افراد بدون مفهوم اشتغالزايي فاقد بار معنوي و اجتماعي خواهد بـود. افـراد كـارآفرين ضـمن     

نماينـد تـا بـه همـراه خـود        ميايجاد شرايط براي بهره مندي و انتفاع خود شرايطي را فراهم 
فراهم نمايند. با توجه به تعدد مراكز ارايه دهنده  موجبات اشتغال تعدادي ديگر از افراد را نيز

ي كارآفريني و نيز وجود الگوهاي متفاوت كه بعضاً شايد فاقد كـاربرد مفيـد مطـابق    ها آموزش
ي محيط، اقليم و اقتصاد جامعه افراد آموزش گيرنده باشـند، نيـاز اسـت تـا مراجـع      ها ويژگي

و مؤسسـات را   ها ي فعاليت نهادها، سازمانسياست گذاري براي توسعه فرهنگ كار و كارآفرين
ي يكپارچه و بر اسـاس يـك مـدل اسـتاندارد و واحـد،      ها همسو نمايند؛ بنابراين ارايه آموزش

بايسـت همسـان     ميرسد. مؤسسات كارآموزي فني و حرفه اي آزاد نيز به   ميضروري  به نظر 
ي  هـا  سب و كار از اين سياستي كارآفريني و مديريت كها باديگر مراجع ارايه دهنده آموزش

 يكسان سازي شده تبعيت نمايند.      

ي انطباق  و تدوين ها ي آزاد در كميتهها مشاركت نمايندگان آموزشگاه
 استانداردهاي بين المللي

ي فنـي و حرفـه اي بـه    هـا  ي شغلي و مهارتي آموزشها و سرفصل ها استاندارد سازي آموزش
رشناسان آموزشي انجام خواهد شد. وجود ايـن ظرفيـت   دست تواناي مربيان، متخصصين و كا

در بين متخصصين و مربيان و افراد صاحب نظر در بخش خصوصي محرز است. ضمن اين كه 
همواره تمايل به داشتن مشاركت در تدوين و بازبيني استانداردها در بخش خصوصـي وجـود   

 داشته است.

 غلي جامعهي مهارتي جديد براي رفع نيازهاي شها توسعه آموزش
ي افـراد در جامعـه در   هـا  ي نوين و پيشرفته، نياز به توسعه مهارتها با توسعه و ظهور فناوري

يابد. هر روز مشاغل جديد با سطح صالحيت فنـي متفـاوت     ميافزايش  ها كاربست اين فناوري
نيـز   هـا  ، سطح فعاليت آموزشـگاه ها نمايد. متناسب با توسعه اين   فناوري  ميدر جامعه ظهور 

 افزوده گردد. ها ي قابل ارايه آنها ي جديد به جمع مهارتها بايست افزايش يافته و مهارت  مي
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كيفيت بخشي استانداردها و فرآيندهاي آموزشي به جهت ارتقاي 
 ي ارايه شده در بخش خصوصي ها آموزش

از طرفـي   ي جديد و ناشناختهها با توجه به سرعت تغييرات فناوري در جامعه و ظهور فناوري
ي درسي و مهارتي از سـوي ديگـر، بـيش از پـيش     ها و شناخت نقاط ضعف و نقصان سرفصل

خورد. متناسـب    ميكيفيت بخشي و ارتقاي سطح استانداردها و فرآيندهاي آموزشي به چشم 
نيز ارتقا خواهد يافـت.   ها ي ارايه شده توسط آموزشگاهها با اين بهبود كيفيت، كيفيت آموزش

ت منجر به جلب رضايت مشتريان و كارآموزان شده و بقا و دوام و صرفه اقتصادي بهبود كيفي
 فعاليت اين مؤسسات را به دنبال خواهد داشت.

همچنين با توجه به امتياز پايين مكتسبه براي برخي از راهكارهاي شناسايي شده توسط 
 خبرگان، موارد زير مورد تحليل قرار گرفته اند:

ي آزاد در ها ي و مساعدت جهت تأسيس آموزشگاهايجاد تسهيالت قانون
 ساير كشورها

شود.   ميديده ن ها رسد تمايل چنداني به تأسيس آموزشگاه آزاد در ساير كشور  ميبه نظر 
حتي تا بدان جا كه ارائه تسهيالت قانوني و مساعدت دولت و نهادهاي حمايتي هم نتوانسته 

رسد دو   مييشان در فراسوي مرزها نمايد. به نظر ها را در توسعه فعاليت ها جلب نظر آموزشگاه
دليل براي اين عدم تمايل وجود داشته باشد. دليل اول عدم شناخت و اطالع رساني مناسب 

ي فني و حرفه اي در خارج از كشور و نيز قوانين و مقررات اداري، ها از وضعيت آموزش
ام سرمايه گذاري را محدود اجتماعي و فرهنگي اين كشورها، امكان ريسك پذيري انج

نمايد و دليل دوم وجود مشكالت اجتماعي و اقتصادي گريبانگير مؤسسات براي فعاليت   مي
درداخل كشور در شرايط نامساعد اقتصادي داخلي و يا نبود قدرت رقابت و جلوگيري از  

ع نمودن را صرف برخورد و مرتف ها باشد كه كل ظرفيت آموزشگاه  ميي ناشي از آن ها آسيب
 ي برون مرزي باقي نمي گذارد.   ها اين مشكالت نموده و جاي خالي براي توسعه فعاليت

ي آزاد به جهت ارتقاي كيفيت ها رتبه بندي و اعتبار سنجي آموزشگاه
 خدمات ارايه شده

از آن جا كه اجراي فرآيند رتبه بندي و اعتبارسنجي في نفسه داراي ارزش و اهميت است، 
م تمايل مؤسسات به رتبه بندي و اعتبارسنجي را به عنوان راهكاري براي حمايت بنابراين عد
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از آنان، بايد چيزي بيشتر از فوايد حاصل از بهبود كيفيت ناشي از اجراي اين طرح دانست. 
ي ارزيابي و اعتبارسنجي و يا ها رسد روشن نبودن و وجود ابهام در شاخص  ميبه نظر 

اق با واقعيت فرآيندهاي در دست اقدام مؤسسات منجر به بروز عدم ناكارآمد بودن و عدم انطب
 ها اعتماد و تمايل به انجام اين طرح شده است. به عبارتي نگراني ناشي از اعمال محدوديت

ي اعتبارسنجي مؤسسات بوده و ها ي وعده داده شده براي ارتقاي شاخصها مؤثر تر از مشوق
 اشته است.عدم تمايل صاحبان آن را به دنبال د

ي حرفه اي قطب بندي كشاورزي ارايه شده توسط ها توسعه آموزش
  ها آموزشگاه

تواند رويكرد مناسبي براي گسترش   ميبه حوزه كشاورزي  ها توسعه دامنه فعاليت آموزشگاه
فرهنگ مهارت آموزي به ويژه در روستاها باشد. برخالف اين موضوع عدم تمايل مؤسسات از 

توان ناشي از نداشتن صرفه فعاليت در اين   ميقطب بندي كشاورزي را  يها توسعه آموزش
دانست كه  ها ي موازي توسط بخش دولتي و يا ساير دستگاهها عرصه به دليل انجام فعاليت

معموالً اكثر آن نيز به صورت رايگان صورت گرفته و عمالً متقاضي چنداني را براي بخش 
تواند مربوط به كم   ميدم كسب امتياز دراين شاخص گذارد. از طرفي ع  ميخصوصي باقي ن

به ويژه حوزه خدمات  ها ي آزاد كشاورزي در مقابل ساير حوزهها بودن نسبت تعداد آموزشگاه
 در كسب و نظر و ديدگاه آنان در پژوهش دانست.

ي آزاد فني و حرفه اي ها ي مشترك آموزشي آموزشگاهها انجام پروژه
 ومنتخب  با كشورهاي پيشر

ي فني ها همان طور كه قبالً بيان شد عدم شناخت و اطالع رساني مناسب از وضعيت آموزش
و حرفه اي در خارج از كشور و نيز قوانين و مقررات اداري، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها 

نمايد و دليل دوم وجود مشكالت   ميامكان ريسك پذيري انجام سرمايه گذاري را محدود 
ادي گريبانگير مؤسسات براي فعاليت درداخل كشور در شرايط نامساعد اجتماعي و اقتص

ي كم ها اقتصادي داخلي منجر به اين خواهد شد كه اهتمام مؤسسات به سمت توسعه فعاليت
خطر تر داخلي سوق پيدا كرده و تمايلي به فعاليت در خارج از كشور چه به صورت مستقل و 

 اشته باشد. ي مشترك وجود ندها چه به صورت پروژه
رسـد تـالش و اهتمـام دولـت و       مـي به عنوان جمع بندي و نتيجه گيري نهايي بـه نظـر   

ي ناظر بر فعاليت مؤسسات كارآموزي فني و حرفه اي آزاد نظيـر سـازمان آمـوزش    ها دستگاه
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فني و حرفه اي در صورتي كـه بتوانـد منجـر بـه ايجـاد تسـهيالت و دادن انگيـزه برايجلـب         
توان انتظار داشت هم گام بـا فعاليـت سـاير      ميي متقابل با آنان بنمايد ها مشاركت و همكاري

تواننـد در    مـي ي آزاد فنـي و حرفـه اي   ها ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آموزشگاهها بخش
دســتيابي بــه اهــداف توســعه اي مفيــد و مثمــر ثمــر باشــند. از طرفــي بــا حــذف موانــع و   

ي مرتبط با فعاليت اين مؤسسات فضـا  ها سهيل فرآيندي دست و پاگير قانوني و تها محدوديت
با يكديگر و نيز مشاركت و مساعي آنان در دسـتيابي   ها براي حضور در عرصه رقابت آموزشگاه

 به اهداف توسعه اي گسترده و فراهم خواهد شد.  

 منابع 
رات چاپ هفتم، تهران: انتشا ،ويرايش اول مديريت منابع انساني.). 1389(. ابطحي، س ح
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مخاطرات ونظام آموزش مهارتي با شناسايي  ها ثر سامانهؤعملكرد م
 با رويكرد سند راهبردي مهارت و فناورياوري اطالعات فنّ

 1دكتر اسدا.. شاه بهرامي 
 2رامين رفيع زاده
 3غالمرضا خليق

 چكيده  
اطالعات  معطوف به الكترونيكي كردن انبوهي از ها ي سازمانها در اين عصر قسمت عمده اي ازتالش

وربودن گوي سبقت و پيامد آن نيز، نگراني از بروز رويدادهاي پيچيده ومخاطره انگيز براي اين 
باشد و به بيان ديگرتعريف جديد قدرت، همان اطالعات است كه بايد به هر نحوي  ميدستاوردها 

مانند نرم  اطالعاتيي ها هيبه سرما ها روز به روز است كه سازمان يدرحالازمخاطرات مصون بماند. اين 
و اين وابستگي ارتباط مستقيم با كارايي وبهره وري  شوند  ميوابسته تري داده ها افزارها،پرتال و پايگاه

ي امنيت ها سازماني، مولفه ICTبا بررسي راهكارهاي مناسب دراسنادتحقيق  اين سازمان دارد.
؛ را بمنظور تشخيص "به اطالعاتمحرمانگي وقابليت دسترسي  يكپارچگي اطالعات(جامعيت)،"شامل

شناسايي مخاطرات حوزه  هدفو نظام آموزش مهارتي با  ها عوامل موثر در عملكرد بهينه سامانه
فناوري اطالعات وارتباطات درسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور را مدنظر قرارداده است. لذا 

سند افتا)، در مفاد سند راهبردي كشور( اطالعات تبادل فضاي امنيت راهبردي سند با تدوين همگام
و  20سياست   6مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در چارچوب راهبرد شماره 

دانسته   ضروري و مهم را تبادل اطالعات فضاي سازي ايمن مقوله به ، توجه ي ذيربط آنها برنامه
ن ميزان كه شاهد نفوذ اين فناوري كند كه آيا به هما مياين سئوال را مطرح حقق است، ليكن م

ي الزم به افراد درخصوص شناسايي مخاطرات امنيتي ورفع آن ها ومهارت ها هستيم آيا آموزش
از لحاظ سهولت ، اعتماد، اطمينان ورضايت مندي داده شده  ها درراستاي افزايش بهره وري سامانه

گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آئين نامه  7برموارد فوق نيز به استناد ماده  است؟ عالوه
، ازنتايج تحقيق اين اميد است كه بعنوان بستري مناسب درجهت اشاعه دانش فني اكتسابي دركشور
سازمان، بعنوان تنها دستگاه  اين توسطشهروندان الكترونيكي و ايجاد تفكرحساسيت امنيت   در بين

 يچون هدف كلح كشور مورد استفاده قرار گيرد. در سط ميي فني و مهارتي غيررسها متولي آموزش
فناوري  ي آموزش امنيت در شناسايي مخاطرات و رسيدن به عملكرد موثرحاضر بررس يقتحق

در تبيين اهداف مورد نظر بسيار مناسب  ،لذا نتايج آماري بدست آمده است اطالعات در اين سازمان
و در اشاعه  ها منيت، دربهبود عملكرد سامانهرويكرد آموزش مهارتي ابوده و حاكي از آن است كه 

 تواند در برنامه ريزي كالن كشوري و تحقق اسناد باالدستي مد نظر قرارگيرد. ميفرهنگ امنيت 
 

، فرهنگ امنيت، نظام آموزش مهارتي، سند IT: مديريت امنيت اطالعات، مخاطرات يكليدواژگان 
 راهبردي مهارت و فناوري.

                                                                                                                
 Email: shahbahrami @guilan.ac.ir               و عضو هيئت علمي و مدير گروه كامپيوتر دانشگاه گيالن، ارياستاد.  1
 .ي وحرفه اي گيالن. كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات، اداره كل فن 2
 ر.. رييس اداره فناوري اطالعات، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشو 3
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 مقدمه
فناوري اطالعات را ميتوان به حراست از يك عمارت زيباي بلورين و شيشه اي ماهيت امنيت 

ي جديد تهديدات و مخاطرات روبـرو  ها يي از جنس وگونهها توصيف نمود كه هر روزه با سنگ
است. لذا اكثر تالشها در جهت  كسب رهيافتي براي صيانت از اين سرمايه گرانبهاست كه در 

 ميجـرا  انيـ از قربان يكيكه  نيا يبرا افرادشانس  حاكي از آنست كه اين راستا نيزآمار و ارقام
متصـل بـه    يوترهـا يبار، كامپ كي هيثان 39هكرها، هر  و يا به چهار است كي د،نباش يبريسا

 و عيسـر  تيسـرا ، دامنـه   1و نيز نموار ذيل از مركز ماهر دهند يرا مورد حمله قرار م نترنتيا
 ).1392 (گزارش مركزماهر، در جامعه ما را نشان ميدهد ديجيتالآتش عميق اين خطر و 

 

 
 نمونه گزارشهاي تحليلي  وجود مخاطرات امنيتي در سطح كشور )1( شكل 

 
نياز است آتش  ها لذا جهت مهار كردن اين تهديد هميشگي و افزايش بهره وري سامانه 

اين فناوري در جهت ارتقاء نشانهاي خوبي براي داراييهاي خود باشيم و شجاعانه و ماهرانه از 
ي آن در امان باشيم و اين مهم مگر با اخذ ها و تسريع فعاليتها بهره ببريم و ازشراره

گردد. لذا فرضيه متصور  سياستهاي امنيتي كارا وكسب آموزشهاي مهارتي مربوطه ميسور نمي

                                                                                                                
 . مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي 1
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دراستقرار  ،IT  مربيان و مديران براي امنيت تخصصي آموزشي هاي دوره"محقق اين است كه 
  " .خواهد بود موثر ي امنها سامانه وبهره برداري و اشاعه استفاده از

نقـش   توانمنـديها نتيجـه توسـعه    نظامهاي آموزشي دراثر بخشي وكارايي و دراز آنجاييكه 
 برنامه ريزي آموزشي براي كسب دانش و مهارت كه الزمه اجراي وظـايف  ليكند، ناساسي دار

 اند اثرات مطلوبي در افراد، جامعه وسازمانها داشته باشد. لذا آموزشميتوشغلي است،  فردي و
موضـوعات   و مسـائل  وفرهنـگ سـازي    ع رسـاني  اطـال  منظور به امنيت نيز ميعمو مهارتهاي

 آسـيب پـذيريهاي   و شـكافها  از تجربيـات كـاربردي   و عملي يها نمونه ارائه رويكرد با امنيت
شده ملـي و   پذيرفته استانداردهاي مبناي بر اجرايي دابيرت راهكارها و ارائه همچنين و امنيتي

 بين المللي قابليت اجرايي دارند.   
از طرفي تصميمات استراتژيك وملي مبني برايجاد دولت الكترونيـك، چشـم انـداز ايـران     

ي استانداردسازي عمليات وهمچنين عالقمنـدي سـازمانها بـه ورود    ها وبه تبع آن الزام 1404
، وتاكيـد اسـناد باالدسـتي برگسـترش     نهاي پيشـرو درامـر فنـاوري اطالعـات    درجرگه سـازما 

، مقدماتي را پيش وجلب رضايت ارباب رجوعبكارگيري مزاياي فناوريهاي اطالعات وارتباطات 
دهد كه مطابق ساختار اين مقاله، گـرايش بـه اسـتقرار و بهـره بـرداري       ميروي سازمانها قرار

زآنها است كه لزوم بستر سازي آموزشـهاي مهـارتي درجهـت    ي اطالعاتي امن يكي اها سامانه
ي را بسـيار  و اساسـ  ييربنـا يبـه صـورت ز   جامعـه  يرفتـار  راتييـ تغعملكرد موثر ونيز ايجاد 

 .است محسوس نموده

   ها نقش آموزش در شناسايي مخاطرات امنيت و بهبود عملكرد سامانه 
 فناوريهـاي جديـد   از كاربران ساختن رهدف مباحث مخاطرات و امنيت فناوري اطالعات، دو

 و ايمـن  روشـي  به نوين دنياي اين از لذت بردن براي كاربران به بخشيدن قدرت بلكه نيست،
توجـه بـه مسـايل و مخـاطرات امنيـت فنـاوري        و در اين راستا ايجاد فرهنگ است 1مطمئن

جـود سـركش دوسـت    اطالعات بعنوان سالحي در برابر اين ابزار قدرتمند و رام كردن اين مو
را در  "تفكرحساسـيت امنيـت اطالعـات   "داشتني ميباشد و در واقع به دنبال آن هستيم كـه  

 افراد نهادينه نماييم.
پيـاده   و طراحـي  الزمـه  و سـازمانها،  ها از اينرو بنا به گستردگي و نفوذ فناوري در خانواده

فرهنـگ   و آمـوزش  ،اطـالع رسـاني   اطالعـات،  امنيـت  مديريت كارآمد جامع و سيستم سازي
چون .باشد ميشامل كودكان، والدين و كاركنان ومديران  فضاي مجازي كليه افراد سازي براي

                                                                                                                
1. Secure = Safe &Trust 
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مانند مهندسي اجتماعي، فيشينگ، هك وغيره، امنيت  1براين باوريم با توجه به انواع حمالت
پـس   فناوري اطالعات با كوچكترين تا بزرگترين فرد خـانواده و يـا سـازمان درارتبـاط اسـت     

   .كند يمكمك نيزفناوري به كيفيت زندگي  امنيت در توان انتظار داشت كه تامين مي
انجام اقدام مناسب پيش از بروزمخاطره يك روش هوشمندانه در امنيت اطالعـات اسـت.   

كند و ميزان خطـري را كـه در    در اين روش فرد ويا سازمان نقاط ضعف خود را شناسايي مي
كند، بنابراين درجهـت نيـل بـه بهـره      مواجه خواهد شد را مشخص ميزمان بروز حادثه با آن 

و حصـول اعتمـاد و اطمينـان و رضـايتمندي و كـاهش       هـا  وري و نيز تداوم فعاليـت سـامانه  
را "آمـوزش مهـارتي  "توانـد راه حلهـاي مقـرون بـه صـرفه، از جملـه       خسارات سرمايه اي، مي

تين قـدم در فرآينـد امنيـت اطالعـات     درشناسايي مخاطرات، نخسـ  آموزش برگزيند. بنابراين
  است.
كسي كه به شرايط زمان اش آگاه باشد هرگز خطرات  "    :  يامبر اكرم(ص)پ

 ".كند ميوتهديدات او را احاطه ن
  اطالعات تيامن تيتفكرحساسنقش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ايجاد  �

 وحركـت  وارتبـاطي  طالعـاتي ا يهـا  فناوري سريع پيشرفت مانند عواملي امروزه "

 سـاخته  ومـتالطم  پويـا  بسـيار  را سـازماني  يها محيط شدن، جهاني سوي به فزاينده

 ارائـه  بـراي  كنند، مي  فعاليت ييها محيط درچنين كه بنياني دانش سازمانهاي است.

 نوآورانـه  راهبردهـايي  بـه  محيطـي  پوياي شرايط با خود وانطباق جديد محصوالت ي

 .")1376، ينزراب ( دارند نياز
هايي كه درچند ساله اخير گامهاي مـوثري درجهـت هـدايت فعاليتهـاي      جمله سازمان از

ي مربوطـه انجـام   هـا  سازماني درحوزه دولت الكترونيك با ايجاد پرتال سازماني و زيرسيسـتم 
داده است سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت تعاون، كار ورفاه اجتمـاعي  

يي نظير برنامه ريـزي واجـراي آموزشـهاي فنـي     ها ه حسب وظايف و رسالت، فعاليتميباشدك
ومهارتي كوتاه و بلند مدت كه در قالب استاندارهاي با كدبين المللي را در بـين كـار آمـوزان    
خود با سطوح مختلف مقاطع تحصيلي و سـني درجـاي جـاي نقـاط كشـور بـا انگيـزه ارايـه         

امالً رايگان پوشش ميدهد كه هر كدام به نوعي با اسـتفاده از  ي مهارتي بصورت كها گواهينامه
، گوشيهاي هوشمند، تبلت و... در فضـاي  ها انواع محصوالت فناوري اطالعات مانند انواع رايانه

                                                                                                                
ديدترين و مهندسي اجتماعي (تخليه اطالعاتي)،فيشينگ (حقه هاي شبيه سازي)،هك (دسترسي غيرمجاز) از جمله ج.  1

 موثرترين روشهاي جرم در فضاي سايبري است.
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ي فنـي و تجهيزاتـي   هـا  باشند كه با توجه بـه ظرفيـت و سـرمايه    ميسايبري مشغول فعاليت 
ين سازمان، حتي افرادي كه فـارغ التحصـيل ويـا    موجود واستقبال حجم عظيم مراجعين به ا

دانشگاهي و نظام آموزش و پرورش را ندارنـد   ميامكان ويا تمايل به شركت در آموزشهاي رس
كند. لذا از اين طريق بسادگي در قالب محيطي كـامالً فنـي و مهـارتي بـا هـدف       ميرا فراهم 

ن، امكـان تسـري ايـن آمـوزش و     خودكفايي در رفع نيازمنديهاي دانش رايانه اي و امنيـت آ 
و جامعه را نيز فراهم ميگرداند.ليكن نگاهي خاص به ايـن مجموعـه    ها فرهنگ در بين خانواده

 موثر در راستاي پيشگيري وكاهش جرايم رايانه اي و امنيتي باشد. ميميتواند گا
ن علم براي عمل مصداق اتم و اكملش همي"››  (مد ظله العالي)مقام معظم رهبري ‹‹ 

 "ميكنند و بايد به اين پرداخته بشود. ها كاري است كه امروزه فني و حرفه اي
 نقش سازمان  فني و حرفه اي در آموزش مهارت  امنيت با توجه به اسناد باالدستي �

عنصر كليدي درشرايط نا مطمئن درتصميمات برنامه ريزي نشده موفقيت آميز، بصـيرت  
ص دادن سـريع امكانـات در يـك موقعيـت مشـخص      بصيرت، توانايي شناختن يا تشخي است.

است. بويژه درشرايط ريسكي وعدم اطمينان، مديران موفـق تـا حـدود زيـادي از بصـيرت در      
كنند. اين يك راه بر خورد با  موقعيتهايي اسـت كـه در آن سـابقه     ميتصميم گيري استفاده 

، 2008اسـت (   امر روشن نيست، واقعيتها محدودنـد و زمـان، عامـل اصـلي تصـميم گيـري      
Assmuth Timo.( 

 امنيت وضعيت در بيني پيش قابل وغير احتمالي نابساماني كه آنجايي از لذا

 شده ها سامانه صحيح درعملكرد اخالل بروز موجب يكسو از اطالعات، تبادل فضاي

 موجب ديگر، وازسوي داشت، خواهد درپي جامعه طرف از را اعتماد و اعتبار وكاهش

 مخاطرات شناسايي بنام بصيرتي نيازمند شد خواهد نيز ملي يها سرمايه اتالف

 تبادل فضاي امنيت راهبردي سند تدوين به بنا نيز و هستيم اطالعات فناوري

 ضرورتي اطالعات، تبادل فضاي سازي ايمن مقوله به توجه افتا)، كشور(سند اطالعات

 جلوگيري آموزش انامك بررسي بر عالوه تحقيق اين لذا رسد. مي نظر به ومهم واجب

 اجرايي فرآيند در موثري نقش ، امنيت فعلي وضعيت از ناشي زيانهاي و صدمات از

 با كنون تا 1386 سال از كه كشور اطالعات تبادل فضاي امنيت راهبردي سند شدن

 داشت. نيزخواهد اجراست درحال ضعيفي خيلي روند
 امنيـت  تـأمين "يعنـي  افتـا  درسـند  شـده  تعيـين  انداز چشم مطابق راستا اين در

 كشـور  حيـاتي  درزيرساختهاي اختالل بروز عدم كشور، اطالعات تبادل و توليد فضاي

 ازجملـه  امورقانوني ميتما انجام براي جامعه شهروندان آحاد خاطر وآسودگي واعتماد
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 ملـي  واقتـدار  ازحاكميـت  منظورصـيانت  بـه  فرهنگي و اقتصادي،اجتماعي فعاليتهاي

 لـزوم  درجهـت  افتـا  سـند  اجرايـي  ترتيبـات  يها بند مفاد طبق و "1404سال درافق

 بـه  نيـل  بمنظـور  ونيز دستگاهها توسط اطالعات تبادل و توليد فضاي مطالعات انجام

 يهـا  نامـه  سياسـت  وتـدوين  مميزي شدن اجرايي به حاضر تحقيق الذكر، فوق اهداف
 جامعـه  در ارتباطـات  و اطالعـات  فناوري بسترهاي درتوسعه مفقوده حلقه كه امنيتي

 .)1386 افتا، راهبردي سند ( پردازد مي وسازمانهاست
ً  سـازمان  فنـاوري  و مهـارت  راهبـردي  سـند  مفـاد  مطـابق  اسـت  ذكر شايان ضمنا

 پرداختـه  موضـوع  ايـن  بـه  شفاف بطور )كه1390(سال كشور اي حرفه و فني آموزش

 و هـا  شرو بهبـود  و ،اصـالح  سـازي  (اسـتاندارد  6 شـماره  راهبـرد  چارچوب در و است
 الكترونيكـي  خدمات ارتقاء در اطالعات فناوري از گيري (بهره 20 سياست )ها فرآيند

 تـدوين  به 062014 كد بشماره يها برنامه قالب در الكترونيك) دولت تحقق جهت در

 فنـاوري  از كارآمد و موثر گيري بهره جهت نياز مورد يها نامه آيين يا ها دستورالعمل

 دربرنامـه   همچنـين  و مينمايد اشاره سازمان آموزشي فرايند در ارتباطات و اطالعات

 اينترانـت  شـبكه  ايجاد جهت الزم كارهاي و وساز ها بستر برايجاد مبني 062015 كد

 برنامـه  بـه  اشـاره  062018 كد برنامه در نيز و كشور اي وحرفه فني آموزش مراكز در

 ايـن  همـه  كه است نموده الكترونيكي عامل غير پدافند استقرار و طراحي جهت ريزي

 آموزشها كيفي ارتقاء و الكترونيك دولت تحقق و تامين هدف با اقدامات ساير و موارد

ــانوني الزامــات مطــابق ــر مبنــي ســازمان كــاري منشــور و توســعه پــنجم برنامــه ق  ب

 پذيرفتـه  صورت مربوطه يها زيرساخت و اطالعاتي يها سامانه قالب در عملكردبهينه

 ). 1390سازمان، راهبردي (سند است
 انقالب معظم رهبر دستور به مجازي فضاي عالي  شوراي تشكيل نيز راستا اين در

 سازماندهي با تواند مي شورا اين كه چراو گرفت نيك فال به بايد را 1391سال در

 حوزه اين احتمالي هاي  آسيب از مجازي، فضاي درحوزه كشور هاي وظرفيت امكانات

 و اطالعات فناوري كاربرد گسترش نامه آئين 7 درماده كهاين حاليه كند. جلوگيري
 اجرايي هاي دستگاه  براي راستا اين در نيزتكاليفي 1)1388(مصوبه كشور ارتباطات

 فا، جامع نظام است( شده گرفته نظر در اي حرفه و فني آموزش سازمان منجمله

                                                                                                                
به استناد اصل  6/10/1390  (فاوا) درجلسه مورخ يتاطالعات و ارتباطات وامن يفناور يريتعضوكارگروه مد يرانوز  .1

ه مورخ  43505/ت 189378نامه شماره  يبتصو يترعا و با  ياسالم يجمهور يوهشتم قانون اساس يكصدوسي
  .دننمو يبتصو را در كشور طاتاطالعات و ارتبا يكاربرد فناور نامه گسترش  ينآئ 25/9/1388
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1386.( 
 شناسايي ضمن تباطاتوار اطالعات فناوري باالدستي اسناد مفاد به توجه با لذا

 وكار وكسب زندگي در مطمئن شريك يك بعنوان ازآن معمول، و معطوف مخاطرات

 نام فعاليتها تسريع و وري بهره وافزايش مخاطرات درمديريت ارزش ايجاد ازطريق

 مخاطبين وآموزشي، فني محتواهاي وتوليد ها يافته انعكاس با مهمتر وازهمه برد

 و راضي الكترونيك دنياي ازخدمات امن استفاده قلمرو در را1الكترونيكي وشهروندان
 گرداند. مطمئن

 ســازماني، نــوآوري و جديــد دانــش خلــق ظرفيــت ي توســعه شــرايطي درچنــين

 نـوآوري  باشد. داشته آنها بقاي واستمرار عملكرد برارتقاي توجهي تاثيرقابل تواند مي

 سـاختارها  خـدمات،  ،محصـوالت  در تغييراتـي  هدفمنـد  واجـراي  طراحـي  با سازماني

 ).1391 هيسلوپ، ( دارد كار سرو سازماني وفرايندهاي
بـر اسـاس     2ICTارايه آموزشهاي رايگان شناسايي و رفع مخاطرات امنيت  جادراين هدف

آمـوزش فنـي و    توان عملياتي، در سـازمان و ، (مربيان مهارتي) سازماني، منابع انساني رسالت
ي ها گردد كه شاخص ميكارا زماني محقق  مه ريزي آموزشبرنايك  باشد چرا كه مي حرفه اي

 بـوده و در عـين حـال فرآينـد    قابـل اجـرا   ؛ قابل فهـم، ملمـوس و  جامعهبدنه  درخروجي آن 
كه ايـن امـر بـا تكيـه بـر تـوان دولتـي واسـناد         تكرار باشداجرا و آن قابل آموزش بكارگيري و

پتانسـيلهاي موجـود كـامالً اجرايـي      باالدستي در سازمان آموزش فني و حرفه اي با توجه به
   است.

واشاعه  ITهايزير ساختشرايط مطلوب جهت افزايش بهره وري 
 اطالعات فرهنگ امنيت 

 و پـذيري  آسـيب  وجـود  بر است هشداري تنها امنيتي رخداد هر بروز كه اينجاست واقعيت" 
 عـدم  بـر  است گواهي نه و امنيت وجود عدم بر است دليلي نه. پذيري آسيب اين بر تهديدي

 ).1391( جاللي،  "دانست گرانبها را ها تجربه اين و گرفت درس بايد. الزم تمهيدات وجود
 بعنوان يك سرمايه راهبردي مهـم  وارتباطات اهميت ويژه فناوري اطالعاتو جايگاهليكن 

د درارايه خدمات الكترونيكي ازحيث تسريع و دقت در انجام كارها وجلب رضايتمندي واعتمـا 
اگر نگاهي به اخبارواطالعات كاربران و متقاضيان وحفظ جايگاه رقابتي بسيار مشهود است.اما 

                                                                                                                
1 .E -Citizen 
2 . Information and Communications Technology 
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مربوط به حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات بينـدازيم خبرهـاي بسـياري در زمينـه عمليـات      
ي ها . نفوذ به سيستمبودشاهدخواهيم راي اينترنتي ها و سايت ها خرابكارانه در سرورها، شبكه

ي بانكي، دست بردزدن به اطالعات مهم، حـذف اطالعـات، مخـدوش    ها ي، سرقت حساببانك
كردن اطالعات، از سرويس خارج كردن وازكار انداختن سرورها، ازجملـه كارهـايي اسـت كـه     

مـدعي در   و سـازمانهاي دهد. در اين ميان حتي كشـورها  ميدرنقاط مختلف جهان رخ داده و 
هريـك بـه    و از عواقب سوء اين حمالت، مصون نبوده انـد  حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات

ونيـز در صـورت   اقـدام  تناسب دانش، توانايي، و درك موقعيت، بـراي جلـوگيري از حمـالت    
وتثبيت نقاط آسيب پذير وتوسـعه فنـاوري    ها رفع آثار وترميم خرابي، جهت موفقيت حمالت

. بنـابراين شناسـايي   كـرده انـد   وبودجـه صـرف   با توجه به شرايط و تحوالت پيش رو، هزينـه 
 امـري  كننـده،  بينـي  پـيش  مستمر و فرايندي عنوان به خطر مخاطرات وبه تبع آن مديريت

 است و نياز به زير ساخت قوي و كار آمد دارد. حياتي
) ديـده  2دراين راستا همانطور كـه در چـارچوب مـديريت امنيـت سيسـتماتيك (شـكل       

محقق خواهد  شد كه بتوان ضمن ايجـاد تعامـل و    ميشود اين فعاليت همه جانبه در صورتي
توليـد و بهـره بـرداري     ،تفاهم بين متصديان امر، حاصل كار را بصورت يك آمـوزه و فرهنـگ  

 نمود.

 
 سيستماتيك امنيت مديريت چارچوب )2( شكل

 
 و تكنولـوژي  ،هـا  فراينـد  افراد، مانند سنتي عناصر به توجه ضمن چارچوب اين در

 ايـن  است. داده قرار نظر مد فرهنگ مانند نيز را ديگري راهبردي عناصر ، استراتژيها

 هسـتند  ارتباط در هم با ناسازگار گاهي و پويا بصورت عناصر اين كند مي تشريح مدل
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 در كليـدي  عنصـر  يـك  عنـوان  به اجرايي ودستگاههاي سازمانها نقش گرفتن ودرنظر

 ابـزاري  را امنيت ونقش ميباشد رموث امنيت يعني موجود، نواقص كردن برطرف جهت

 امنيـت  برنامـه  گيـري  شـكل  شناسايي،وموجب مخاطرات برروي را آنها اثر تا داند مي

 ROLF M. VON )، 2010  (گـردد  دهد مي پوشش را جامعه كل كه جامعتر اطالعات

ROESSING . 
 سـازمان  گيـري  شـكل  ميتـوان  سـازمانها؛  افزايـي  هم نقش به توجه با كه حالي در

 پدافنـد  مركـز  ماننـد  تخصصـي  مراكـز  انـدازي  راه و فتا پليس ،كشور غيرعامل پدافند

ــران ســايبري ــز همچــون نهادهــايي و اي ــديريت مرك ــداد م ــات همــاهنگي و ام  عملي

 اينترنـت  ملي توسعه مديريت مركز و  »1آپا« و »ماهر« به موسوم اي رايانه رخدادهاي

 توليـد،  نيـز  و مخـاطرات  شناسـايي  براي الزم زيرساخت كه برد نام را غيره و »متما«

 كشـور  در سـايبري  دفاع خصوص در آن با مقابله راهكارهاي پردازش و انبارش تبادل،

 اي حرفـه  و فني آموزش سازمان با سازمانها اين همكاري بنابراين اند. نموده فراهم را

 زمينـه  ، ITمـديران  و مربيـان  فني دانش ارتقاء و تبادل و انديشي هم جهت در كشور

 و جامعـه  در اطالعـات  فنـاوري  امنيـت  مهـارتي  و فني دانشهاي و آموزش تسري ساز
 . بود خواهد سايبري فضاي شهروندان بين در فناوري اين سريع و امن نفوذ

 روش شناسي
توانند  ميكه  يتيامن داتيتهد نيتر جياز را يحاضر بر آن است تا به برخ كه تحقيق از آنجايي
اقـدامات   زيـ ن وشوند را شناسايي؛ ي تينقض مالحظات امن و ها بازدهي سامانهكاهش منجر به 

را با توجـه بـه    دهند ميكاهش  يادياحتمال را تا حد ز نيكه ا ي مانند آموزش امنيت،ساده ا
،  + كيفي) ميتحليلي (ك –يفيتوص تحقيق روشي موجود مورد مطالعه قراردهد. لذاها ظرفيت

، يتـوان بـه كتابخانـه ا    مـي اطالعات را  ياز لحاظ روش گرد آور يفيتوص يقتحق بوده وانجام
اطالعـات   يجهت گرد آور يمايشيروش پ يقتحق ينكرد. در ا  يمتقس يمايشيو پ يمشاهده ا

    قرار داد . يدانيم يها يقتحق توان در زمره  مياستفاده شده است، لذا آن را 
 يسـتم س متـدولوژي  درچـارچوب  نظـر  مـورد  ارتباطـات  بـه  توجـه  بـا  تحقيـق  اين

                                                                                                                
 امداد . –پشتيباني  -آگاهي.  1
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 بـه  را كارآمـدي  و مـوثر  حـل  راه نـرم  سيسـتم  متـدولوژي  گرديد. اقدام )SSM(1نرم

 و تكنولوژيـك  فراينـدهاي  به كه فرايندهايي از ميسيست تحليل و سازي پياده منظور
 صـورتي  بـه  مشـكل  متـدولوژي،  ايـن  در .دهـد  مي ارائه اند، وابسته انساني فعاليتهاي

 نـه  مسـئله  متـدولوژي  اين در همچنين و منفرد مشكل يك نه و سيستم يك از جزئي

 (موالنـاپور،  شـود  مـي  بررسي نامناسب فرايند يك عنوان به بلكه مشكل يك عنوان به

1390(. 
ي اطالعاتي از طريق كشف ها در اين راستا بمنظور شناسايي مخاطرات و تهديدات سامانه

براي ويكرد و راهبرد مشترك ضمن تحليل و پيشنهاد يك رو پيگيري رخدادهاي امنيتي 
 جامعه كاركنان واحد انفورماتيك از انجام مصاحبه، ،بررسي مخاطرات وتكميل چك ليستها

صورت  تحت پوشش آن ادارات كل آموزش فني وحرفه اي وتعدادي ازكارشناسان رايانه مراكز
ه و مخاطرات شناسايي شدمورد مطالعه پژوهش در بخش  نهايي گروه نمونهسپس و پذيرفت

به جهت پوشش سازماني مربوطه به شيوه نمونه گيري خوشه اي،  ي مرتبطها محاسبه ريسك
پس پيش بيني شدكه  نفر 30از بين كليه مديران انفورماتيك ادارات كل به تعداد حداقل 

 36تعداد ،با استفاده از طيف ليكرت انجام اقدامات اوليه وانتشارپرسشنامه تحت وباز
شد كه درجهت تامين اطالعات الزم در تحليل مخاطرات سطح عددپرسشنامه تكميل 

آنگاه با استفاده از آزمون آمار  بهره برداري گرديد. ي اجرايي ،راهكارهاو ارائه  سازمان
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSاستفاده از نرم افزار  استنباطي رگرسيون دومتغيره با

 ي آماري و استنباطيها يافته
 امنيت تخصصي آموزشي دورههاي" ي فرضيهها حقيق با توجه به ويژگيدر اين ت

ي ها سامانه دراستقرار و بهره برداري و اشاعه استفاده از ، IT   مربيان و مديران براي
تايي از جامعه آماري مورد نظر  36بيانگر اين است كه از نمونه    "  .خواهد بود موثر امن

 )1392ه، نتايج ذيل حاصل گرديد:(رفيع زاد
 

                                                                                                                
1 .  Soft System Methodologi ه متدولوژي هاي توسعه سيستم كه براساس رويكــرد حل مسئله ارائه شد

متدولوژي سيستم هاي نرم توسط شامل هفت مرجله مي باشد  است،روش متدولوژي سيستم هاي نرم ناميده ميشود
 و كاربرد دارد .براي رويارويي با مسائل داراي اجزاي اجتماعي، سياسي و انساني مطرح ، پروفسور پيتر چكلند
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 خالصه مدل رگرسيون به روش گام به گام )1( جدول
 R R2 مدل

1 402/0 161/0a 
   

 
) بين متغيرها Rدهد. مقدار ضريب همبستگي ( ميجدول باال خالصه مدل را نشان  
ي آموزشي ها دهد بين متغير پيش بين (برگزاري دوره ميباشد كه نشان  مي 402/0

امن) همبستگي  يها سامانه از برداري وبهره راستقرارتخصصي) و متغير مالك تحقيق (د
باشد  مي 161/0) برابر با R2متوسطي وجود دارد. ازطرفي مقدار ضريب تعيين تعديل شده (

درصد از كل تغييرات متغير مالك را  1/16دهد متغير پيش بين توانسته است  ميكه نشان 
) معروف است تحت e2ر كميت خطا (تبيين كند. بنابراين مابقي اين تغييرات كه به مجذو

 باشد. ميتأثير متغيرهاي خارج از مدل 
 

 نتايج تحليل واريانس )2(جدول 

مجموع  مدل
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

رگرسيون 1
 باقي مانده

 كل

769/26 
119/139 

889/165 

1 
34 
35 

769/26 
092/4 542/6015/0a 

          

 
) در F )542/6دهد كه با توجه به معني داري مقدار آزمون  ميدول باال نشان ي جها داده

ي ها توان نتيجه گرفت كه متغير پيش بين (برگزاري دوره مي 05/0سطح خطاي كوچكتر از 
آموزشي تخصصي) از قدرت بااليي برخوردار بوده و قادر است به خوبي ميزان تغييرات و 

د. به عبارتي مدل رگرسيون تحقيق مدل خوبي است و به واريانس متغير مالك را توضيح ده
امن) را بر  يها سامانه از برداري وبهره كمك آن قادريم تغييرات متغير مالك (دراستقرار

 اساس متغير پيش بين مورد نظر تبيين كنيم.
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 نتايج ضرايب تأثير رگرسيوني متغير پيش بين بر متغير مالك در فرضيه اول )3(جدول 

 
 پيش بين متغير 

ضرايب  ضرايب غيراستاندارد
 استاندارد

 
مقدار 

T 

سطح 
معني داري 

.)Sig(  ضريب
 )βبتا (

خطاي 
 استاندارد

ضريب بتا 
)β( 

برگزاري 
ي ها دوره

آموزشي 
 تخصصي

 
335/0

 
139/0

 
402/0

 
558/

 
015/0 

 

 
H0 = امن ياه سامانه از برداري بهره و دراستقرار ي آموزشي تخصصيها برگزاري دوره 
 .نداردتاثير 
 

= H1 امن يها سامانه از برداري بهره و ي آموزشي تخصصي دراستقرارها برگزاري دوره 
 .داردتاثير 

دهد كه چون سطح معني داري محاسبه شده در  ميي جدول باال نيز نشان ها داده
برگزاري است بنابراين تأثير متغير پيش بين ( 05/0خصوص متغير پيش بين كوچكتر از 

 )امن يها سامانه از برداري وبهره دراستقراربر متغير مالك ( ي آموزشي تخصصي)ها رهدو
توان گفت كه  ميلذا گردد.  ميتأييد  H1رد و فرض  H0معني دار است. به عبارت ديگر فرض 

  ها ي آموزشي تخصصي در استقرار  و بهره برداري امن و مطمئن از سامانهها برگزاري دوره
ي ها برگزاري دورهي با افزايش يك انحراف استاندارد در متغير پيش بين (يعنتأثير دارد. 

به مقدار  )امن يها سامانه از برداري وبهره دراستقرارمتغير مالك ( آموزشي تخصصي)،
يابد. بنابراين شايان ذكر است كه ارتقاء دانش فني  ميانحراف استاندارد افزايش  402/0

وحرفه اي تاثير مناسبي بر پياده سازي و فرهنگ امنيت  امنيت در بدنه سازمان آموزش فني
در جامعه خواهد  ها و ايجاد تفكرحساسيت امنيت اطالعات و ايجاد رضايت در عملكرد سامانه

 داشت.
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 گيري  نتيجه بحث و
مهندسي اجتماعي: هنـر هـك   "به نام  شدناگي در كتابها كريستفوردر كنه كالم با مطلبي از 

 ن اهميت بارز آموزش امنيت را اينچنين بيان كرد:ميتوا "كردن انسانها
ارتقاي امنيت از طريق آموزش نبايد به عنوان يك عبارت ساده نگريسته شود، بايـد بـه   " 

ي مربوطـه  هـا  و سـازمان  ها عنوان يك هدف مهم نگريسته شود. وظيفه افراد شاغل در شركت
ده و در اين زمينه آگاه و گـوش  ي اين نوع حمالت آموزش داها است تا خود را در مورد روش

به زنگ باشند، همچنين اين اطالعات را به ديگران نيز انتقال دهند. تنها در اين صورت اسـت  
توانيم اميدوار باشيم اگر يك قدم جلوتر از مهاجمين نيستيم، حداقل خيلي هم از آنهـا   ميكه 

 مسـاعي  مجموعـه  از خشـي ب اطالعات، فناوري مخاطرات بنابراين شناسايي "عقب تر نيستيم.
 .باشد متعهد آن انجام به خود ذينفعان نفع خود يا به بايد فرد يا سازمان يك كه است

و  در زمينـه مسـايل مربـوط بـه امنيـت اطالعـات      با مطالعات انجام شده در اين تحقيـق  
با توجه به مصاحبه و سواالت طرح شده در پرسشـنامه؛  ، شناسايي مخاطرات فناوري اطالعات

يكـي از   ITي تخصصـي نيـروي انسـاني شـاغل درحـوزه     ها دوره كه بازآموزيياي آن است گو
ميباشد وحسب جامعـه هـدف يعنـي كـار آمـوزان و متقاضـيان        سازماناين نيازهاي اساسي 

وتحليل نقاط قـوت وضـعف نظـام آمـوزش      ارزيابي و شناسايي وضعيت موجود سبب مربوطه
جهت نهادينـه كـردن    ،چرا كه همواره جوامع .دميشو مهارتي علي الخصوص در حوزه امنيت 

نيازمند اين هستند كه بدانند در چه وضعيتي قراردارند و يك آموزش و تبديل آن به فرهنگ 
قصد دارند به چه شرايطي دست يابند تا بدين وسيله الزامات بهبود و پيشرفت را شناسـايي و  

ا سـاير دسـتگاههاي متـولي امنيـت     . لذا هم انديشـي بـ  سازي آن اقدام نمايند در جهت پياده
ي آموزشي تخصصي و مهارتي امنيت، ميتواند درانتقال و ها وبرنامه ريزي مدون برگزاري دوره

و كـاهش آسـيب    ITو آموزشـهاي  هـا  وكـاربردي درجهـت پويـايي فعاليـت     ميارتقاء سطح عل
و در باشد.  وجلب رضايت مندي كاربران نقش موثري داشته ها پذيريها وبهبود عملكرد سامانه

 اعتمـاد  و نـان ياطم شيافـزا  جهـت  دراز طريق آمـوزش   ها سامانه تيامن يارتقا واقع رويكرد
 از حفاظـت  دهنـد  يمـ  تيـ اهم آن بـه  متقاضـيان  اكثر كه يزيچ آن رايز خواهد بود كاربران

 سـطح  از سـامانه  تيـ امن اگر نيبنابرا ،باشد مي ها ي وبهربرداري مفيد ازسامانهشخص اطالعات
 ودر نهايـت  افـت ي خواهد شيافزا سازمان در كارها انجام در آنها رضايت باشد برخوردار ييباال

، مشـاركت و  شـتر يب يمشـتر  ،شـتر يب و اطمينـان  اعتماد به و بوده، سازمان نفع به شتريب نيا
   شود. منتج مي سازمان شهرتو يابه عبارتي به  سرمايه گذاري بيشتر، تعهد ورضايت بيشتر
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اوري در توسعه هاي شغلي ريززيست فنّمطالعه و نقش مهارت
 نيروي كار

 1راونديوش شيدار
 2رومنديپوراندخت ندكتر 

 3پورجعفر يعل
 4يمانيدون سليفر

 چكيده 
 يازهايها و نمهارت يهاشكاف يي، شناسايست فناوريززير يهاو مهارت يآموزش يهدف از بررس 

 ييبه دنبال شناسا ين بررسين ايبود. همچن يست فناوريززيم و رعلو ينهيكار در زم يروين يآموزش
 ياحرفه يازهاي، به همراه نيليالت تكميان تحصيالن و دانشجويالتحصفارغ يو آت يفعل يهانقش

رات گسترده ييتغ ياس، مبنايد در حوزه نانو مقيجد يهايآنان بود. اكتشافات، اختراعات و نوآور
از دانشمندان،  يت نسلير، آموزش و تربيين تغيا يل خواهد داد. مبنايشكرا ت 21فناورانه در قرن 

دار يز باعث تكامل پايها نها خواهد بود كه آن است گذاران و واسطهينان، سيفناوران، مهندسان، كارآفر
هر  يبرا يست فناوريززيآموزش و پژوهش در حوزه ر يخواهند شد. برا يست فناوريززيعلم و ر

از  ياد مجموعهي، باياان رشتهيكرد ميك روياز است. در يرد كامالً متفاوت نكيك روي يكشور
شوند تا  ي، گردآوريت و علوم اجتماعيري، تجارب، مدي، مهندسيعيعلوم طب يها ها از رشته دانش

 يهاحرفه يهاتوسعه يازهايكار را توسعه داد. ن يروياز نيمورد ن يها ييها تواناق آنيبتوان از طر
است كه  يهيمختلف است. بد يدر سازمان ها يفعل يليالت تكميان تحصيالن و دانشجويالتحصفارغ 

سه دانش مورد يق، مقاين تحقيشود. در ايبلند مدت م يمند تيها و رضا ساختار باعث يآموزش دارا
م مختلف انجام شد تا ارزش ادغا يهارشته يليالت تكميان تحصيالن و دانشجويالتحص فارغ ياز براين

به دست آمده از  يها سه موضوعيشود. مقا ييافته، شناسايمشترك توسعه  يهاها و مهارترشته
 ها مشخص شود. آن يت نسبيق انجام شد تا اهمين تحقيدر ا يعيعلوم طب يهامهارت
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 مقدمه 
ترديد سه فناوري نوظهور اواخر قرن بيستم يعني فناوري زيستي، فناوري اطالعات و بدون 

 آينده جامعه بشري را با تحول شگرف روبرو نموده و به ويژه قرن بيست و يكم را فناوري نانو
آبستن عرضه تسهيالت و خدمات نوين نموده است. به اين ترتيب ميزان رشد و كاميابي 

باشد. دوام و  مندي آنان از فناوري كليدي مزبور مي گرو قابليت بهره جوامع در قرن جاري در
گانه تامين  هاي رشد و مشاركت فناوري سه رونق جوامع در صورت اقدام در جهت ايجاد زمينه

تواند توسعه اقتصادي و ترويج رفاه  شود و سعي و همت همگاني در اين خصوص مي مي
هاي مهم در توسعه  از سويي يكي از بخش ند.اجتماعي در قرن بيست و يكم را رقم بز

فناوري است. در كشور پهناوري چون ايران، توجه ويژه به  بخش ريززيست اقتصادي كشور در
اي به دنبال خواهد داشت. امروزه داشتن پتانسيل به تنهايي  اين بخش ثمرات ارزنده

ست كشورهايي پاسخگوي نيازهاي جوامع مختلف نيست، بلكه نبض اقتصادي جهان در د
توانند از منابع موجود،  ترند؛ كشورهايي كه مي است كه از لحاظ علم و تكنولوژي پيشرفته

سطوح  وري را داشته باشند. از سويي با دگرگون شدن ساختارهاي اجتماعي در حداكثر بهره
ها و  پايه مدرنيته، حذف مرزبندي هاي صورت گرفته بر ريزي ها و برنامه ريزي مختلف، طرح

تقسيمات جغرافيايي و ايجاد يكپارچگي در راستاي حركت به سوي جامعه باز و در نهايت 
هايي  گيري دهكده جهاني، رشد روزافزون جمعيت، افزايش نياز غذايي، وجود محدوديت شكل

ها،  همچون آب شيرين، خاك مناسب، كمبود مراتع، آلودگي زيست محيطي، نابودي جنگل
 مترقبه و غير ميكروبي و ويروسي دنياي مدرن، حوادث غيرهاي  فرسايش خاك و بيماري

قابل پيش بيني و بسياري عوامل ديگر، حال و آينده امنيت غذايي بشر را با مخاطرات و 
ابهامات بسياري روبرو ساخته است. در اين ميان استفاده از فناوري نانوبيوتكنولوژي از جمله 

 ارگرفته است.باشد كه مورد توجه قر رويكردهاي نويني مي

 هاي شغلي در فناوري ريززيست فناوري مهارت
در روش شناسي به روش پژوهش، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي 
پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته 

. اما مقاالتي كه با روش شناسي كيفي مقاالت مروري از اين قاعده مستثني هستند شود. مي
آماده مي شوند، روش شناسي خاص خود را دارند كه در برخي از بخشها با مقاالت كمي 

 متفاوت هستند.
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 يافته ها 
كند كه  دكتر جرارد ريوپر، رييس كميته تحقيق و استانداردسازي اتحاديه اروپا بيان مي

م و فناوري نانو بايد به نحوي توسعه يابد تا هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي در عل مهارت
كند كه  هاي استانداردسازي استفاده مشاركت كنند. وي خاطرنشان مي بتوانند در فعاليت

هاي مرجع كه توسط مديريت كيفيت سازمان استانداردهاي جهاني  مند از روش استفاده نظام
شود. در اين  ي نانو پيشنهاد ميشود، براي مديريت كيفيت تحقيقات در علم و فناور ارائه مي

راستا آموزش تمام فارغ التحصيالن، دانشجويان تحصيالت تكميلي و پرسنل موجود كه در 
هايي براي  كنند، ضروري است. تعريف و آموزش نقش زمينه علم و فناوري نانو فعاليت مي

 .انتقال دانش از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي به كاربردهاي صنعتي ضروري است
هايي براي انتقال دانش از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي به  تعريف و آموزش نقش

هاي عمومي  كند كه داشتن مهارت كاربردهاي صنعتي ضروري است. تام براوار خاطر نشان مي
) 1ها الزم هستند. مطابق نظر وي اين مهارت ها عبارتند از :  براي اثربخش شدن اين نقش

) شناسايي مجموعه 4) شناسايي مشتريان و 3) ارزيابي فناوري، 2بالقوه،  توانايي ارزيابي بازار
كند كه توانايي جمع آوري، پردازش و تركيب  فناوري هاي مناسب. وي همچنين تشريح مي

 اطالعات مختلف براي طراحي و تشكيل يك تصوير منسجم در اين حوزه نيز ضروري است.

 ل و مشكالت جذب و استخدامئمسا
هاي خاص و دانش مورد نظر بود. به اعتقاد  ين مشكل، فقدان نيروي انساني با مهارتتر بزرگ

پرفسور ايستوان بارسوني از موسسه تحقيقاتي فيزيك كاربردي و علوم مواد بوداپست، مهم 
ترين مشكل، به كارگيري اندك متخصصان فني است. پرفسور هافنر از دانشگاه وين، فقدان 

ها با فارغ  ترين مشكل دانسته و معتقد بود كه صنعت و دانشگاه رگديدگاه بلند مدت را بز
كنند. وي  التحصيالن و دانشجويان تحصيالت تكميلي قراردادهاي كوتاه مدت منعقد مي

كند عدم ثبت نام در آموزش علوم، يكي ديگر از موانع نوآوري است. پائولو نووآ از  اضافه مي
كند كه مديريت  پرتغال به اين واقعيت اشاره مي موسسه مهندسي مكانيك و مديريت صنعتي

ها آگاهي كمي درباره فناوري نانو دارد و براي افزايش دانش خود در اين زمينه نيز  سازمان آن
ها بدون اين كه  كند كه بسياري از شركت كند. همچنين وي خاطرنشان مي تالش نمي

اين فناوري تنها يك فرصت كسب  كنند كه الزامات خاص فناوري نانو را درك كنند، فكر مي
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ترين مشكل  مهم 1سينامپسو كار جديد است. مايكل پيت كتلي، مدير اجرايي موسسه 
داند. وي  هاي خاص در اين حوزه مي ها و تخصص انگليسي را در اين زمينه، فقدان تكنسين

اي با ه هاي ماهر براي مهندسي و شركت كند كه به طور كلي به كارگيري تكنسين اظهار مي
هاي پيشرفته بسيار مشكل است. پرفسور سانجاي مائور، رئيس بخش نانو مواد و فيلم  فناوري

هاي نازك موسسه مواد جديد در آلمان، نياز به آموزش بلند مدت را مورد تأكيد قرار داده و 
 كند. هاي كاركنان بالقوه مطرح مي وجود شكاف بين علم و فناوري نانو را در مهارت

ه ابزار پيشرفته و داشتن تجربه در انتقال فناوري، از جمله محدوديت هاي دسترسي ب
هاي  فارغ التحصيالن و دانشجويان تحصيالت تكميلي است كه بايد در اين راستا دوره

هاي مورد نياز در شغل جديد را  آموزشي بلند مدت برگزار كرد تا افراد بتوانند مهارت
دانش فني علم و فناوري ريززيست فناوري به همراه دانش بياموزند. جذب و استخدام افراد با 

اي  تخصص خاص و توسعه حرفه 2نانوگروپبخشي، بسيار دشوار است. مدير فني شركت 
داند. اين امر به اين  مستمر را، از مشكالت اصلي نيروي انساني بخش نساجي و پوشاك مي

استادان و متخصصان  دليل است كه مصرف كنندگان، طراحان و سازندگان بايد توسط
صنعت آموزش داده شوند. همچنين جذب افرادي با دانش فناوري ريززيست فناوري و دانش 
تخصصي در زمينه نساجي نيز يكي ديگر از مسائل مهم اين بخش است. وي خاطرنشان 

هاي مورد نظر بسيار دشوار است، بنابراين آموزش  كند كه يافتن افراد مناسب براي شغل مي
ي  فعال در صنعت نساجي نسبت به استخدام افرادي بيرون از سازمان يا شركت، گزينهافراد 

 رسد.  تري به نظر مي مناسب

 ها آموزش و مهارت
كند كه سازمان وي، افرادي  راچ دياگنوستيك از محققان ارشد فناوري نانو، خاطر نشان مي

فناوري نانو در داخل  كند و سپس مفاهيم كه داراي پيش زمينه علمي هستند را جذب مي
شود. وي همچنين اضافه مي كند كه  سازمان، به صورت آموزش داخلي براي آن ها ارائه مي

دهيم افراد جواني را استخدام كنيم كه در زمينه علمي خاص، از  در صنعت، ما ترجيح مي
چه در صنعت براي توسعه ابزار آالت، سيستم ها و وسايل  ها باشند. سپس آن بهترين

شود. ماتياس  خيصي جديد نياز است، به وسيله يك فرد دانشگاهي به وي آموزش داده ميتش
در آلمان، خاطر نشان كرده است كه اين موسسه براي  4نانوبواينت، مدير پروژه 3مالمان

                                                                                                                
1.  CENAMPS 
2. Nanogroup 
3. Matthias mallmann 
4 . NanoboinNet 
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نفره  90كند كه پرسنل  كند. وي اضافه مي كاركنان خود آموزش ضمن خدمت ارائه مي
هاي خاص هر شركت،  ا، كاركنان خود را در رابطه با تكنيكه چندين شركت زير مجموعه آن

اي در زمينه فناوري  هاي آموزشي حرفه برنامه شبكه نانوبواينتدهند. هم چنين  آموزش مي
فرست كند. در شركت  ها و بازاريابي ارائه مي ت، پوشششيميايي، ليتوگرافي، مهندسي باف

ي كند، آموزش دانشجويان تحصيالت كه در زمينه تجهيزات شيميايي فعاليت م 1نانو
ماه تكميل مي شود. در مرحله  12تا  9ها طي  تكميلي، با توجه به سطح دانش و توانايي آن

شوند. در مرحله دوم،  اي از تجهيزات آب كاري فلزات آشنا مي اول، كارآموزان با مجموعه
آشنايي با تجهيزات،  تمركز آموزش بر توسعه كارآموزي گسترده خواهد بود. تأكيد اوليه در

ها ها، كنترل نرم افزار و قطعات است. در ادامه كارآموز در زمينه توسعه فرآيند طراحي سيستم
آموزش داده خواهد شد، كه هدف اين مرحله اين است كه او بتواند با آموختن دانش جديد، 

موظف است  فرآيندهاي فعلي را بهبود دهد يا فرآيند جديدي توسعه دهد. همچنين كارآموز
تا در زمينه يك پروژه تحقيق كند و تجربيات خود را در اين زمينه سازماندهي نمايد. مرحله 

به مشتريان  2لب اپنآخر اين برنامه آموزشي، آشنايي با نحوه تعامل با مشتريان است. شركت 
ات تجربيات خود را در مورد تجهيزفرست نانو خود اين فرصت را مي دهد تا ضمن بازديد از 

توليدي اين شركت به پرسنل ارائه كنند. تعامل با مشتريان در اين سطح، به كارآموز اجازه 
ها در زمينه استفاده از  دهد تا استفاده از تجهيزات را به مشتريان، آموزش داده و به آن مي

كنند به  محصول خود كمك كند. رويكردهاي آموزشي مختلفي كه شركت ها استفاده مي
ها، متفاوت است. براساس  مانند اندازه، قابليت كليدي و الزامات آموزشي آن خاطر مسايلي

انجام شد، مشخص  2005هاي ميكرو و فناوري نانوي انگليس در سال  تحقيقي كه در شركت
كنند، در حالي  درصد اين شركت ها از آموزش داخلي و خارجي استفاده مي 50گرديد كه 

 دادند. زماني را ترجيح ميها، آموزش درون سا درصد آن 47كه 
هاي بين المللي بزرگ، براي كاركنان خود در زمينه  يكي از شركتاس.جي.اس شركت 

كند.  هاي داخلي ارائه مي ها و آموزش ايزارسازي، آموزش كنترل كيفيت، ايمني آزمايشگاه
م ها يك بار در ماه انجا كند كه اين برنامه تشريح مي 3اس.جي.اسآقاي آمي از مديران 

هاي سطح باال در آزمايش، تأييد، مشاوره فني و  ها در برگيرنده تخصص شوند. اين آموزش مي
بازرسي محصوالت از صنايع مختلف است. همچنين در فرآيند آموزش، كاركنان با فلسفه 

شوند. دكتر دبي ايستوك، مدير توسعه بازاريابي شركت  وجودي شركت نيز آشنا مي

                                                                                                                
1 . FirstNano 
2 . LAB OPEN 
3 . SGS 
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كند. وي بيان  ماني را بيان ميرنامه هاي آموزشي درون سازمحدوديت هاي ب 1اف.اي.آي
ها  هاي مختلف وجود ندارد، و اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به روش كند كه دوره مي

كند كه بايد اين مساله در سطح  كنند. وي تأكيد مي مساله اساسي فقدان دانش را حل نمي
هاي آموزشي،  قان خود از طريق برنامهها حل شود. موسسات تحقيقاتي براي محق دانشگاه
كنند. دكتر پيتي سزكو، مدير انتقال فناوري موسسه  ها، آموزش ارائه مي ها و همايش كارگاه
ها  هاي آموزشي آن كند كه برنامه اني، خاطر نشان ميدر كشور روم 2نانوفرو فلزات كميابملي 

هاي مديريت  واد و مهارتشامل جلسات هفتگي، در مورد سنتز و تعيين مشخصات نانو م
 4امك، از محققان ارشد و از مديران پروژه موسسه تحقيقاتي 3دبليو ابرلپروژه است. دكتر 

كند كه آموزش در اين موسسه از طريق برگزاري دوره هاي فوق ليسانس مشترك،  بيان مي
مجموعه همايش هاي داخلي و برنامه هاي آموزشي داخلي در موضوعات خاص انجام 

كند كه اين دانشگاه با سازماندهي  ود. دكتر آيرولي، استاديار دانشگاه آنا، بيان ميش مي
ها در زمينه آموزش سطح پايه و پيشرفته براي محققان  ها و كارگاه اي از همايش مجموعه

الملي  هاي آموزشي در برگيرنده تعامالتي در سطح ملي و بين كند. اين برنامه خود، فعاليت مي
 است.

 ها و نيازهاي آموزشي خاص چالش
كند. در  استانداردسازي در فناوري نانو نقش مهمي در توسعه اين فناوري در جامعه ايفا مي

هاي استانداردسازي، در مرحله آغازين خود قرار دارد.  حال حاضر آموزش در زمينه فعاليت
كند  كيفيت مي دكتر جرارد ريوير در بروكسل، تشريح در آموزش عمومي در مورد مديريت

، با توجه ويژه به تحقيقات و نوآوري براي علم و فناوري نانو، بايد دوره آموزشي 9001كه ايزو 
هايي را قبالً وي همچنين  براي فارغ التحصيالن دكترا و فوق دكترايي كه چنين آموزش

اند، برگزار شود كه برگزاري آموزش براي مديران كيفيت  كند ندانسته خاطر نشان مي
ها به عنوان رابطان انساني براي انتقال نتايج تحقيقات به  تحقيقات نيز ضروري است؛ زيرا آن
 استفاده كنندگان عمل خواهند كرد.

كند كه در كنترل و  اليزابت براون از آزمايشگاه ملي فيزيك در انگليس خاطر نشان مي
كند كه  يشنهاد ميآماده كردن نانو مواد مهندسي شده، آموزش خاصي وجود ندارد. وي پ

برگزاري جلسات آموزشي كوتاه مدت در زمينه ايمني و سالمت، با استفاده از تجارب برتر در 
                                                                                                                
1 . FEI 
2 . Rare metals Nono Ferrou 
3 . W.Eberle 
4 . Imec 



                                            ال اي و اشتغ آموزش فني و حرفه
 

 

511 

هاي آموزشي، بسيار مفيد خواهد  كنترل، ذخيره و آماده كردن نانو ذرات در چارچوب برنامه
در زمينه هاي الزم  كند كه بايد آموزش بود. و يكي باربور، در شركت استمن كداك اظهار مي

اصول توليد با سود كم، آمار كاربري، توسعه و طراحي دقيق محصوالت براي توليد، ارائه 
 شوند.

كند كه بايد براي  دكتر ليف گريستن سن، رييس موسسه فناوري دانمارك، اظهار مي
اي در زمينه حقوق مالكيت معنوي برگزار شود. پرفسور مارتينر  هاي ويژه محققان، آموزش

نياز به آموزش زبان انگليسي را براي برقراري تعامل بين  1گوآناجوآتادانشگاه مرسد در 
گذاري مربوط به آموزش را نيز  داند. همچنين وي مديريت و سياست محققان ضروري مي

داند. نياز به آموزش مديريت براي محققان، توسط دانشمندان موسسه  براي محققان الزم مي
 ده است.نيز مورد تأكيد واقع ش 2آرسي

 هاي مورد نياز مقايسه نسبي مهارت
آگاهي از امور تجاري از موارد مفيد براي فعاالن حوزه علوم نانو و دانش مفاهيم مهندسي 

 است. همچنين دانش فني نيز براي فارغ التحصيالن مديريت، اهميت نسبتاً بااليي دارد.

 هاي دانش فني مهارت
ي در سه جريان اصلي طبقه بندي شده است. جريان در راستاي اهداف اين تحقيق، دانش فن

هاي آموزش كالسيك مانند فيزيك كوانتوم،  اول؛ دانش علوم طبيعي است، كه شامل موضوع
شيمي كلوييدي، زيست شناسي و علوم مواد است. جريان دوم بر توليد نانو ساختارها، ادوات 

ها  نو مقياس تمركز دارد. اين روشنانو مقياس، ادوات نزديك به نانو مقياس و سنتر مواد نا
هاي تعيين مشخصات و  شامل توليد باال به پايين و پايين به باال است. جريان سوم بر تكنيك

هاي مورد استفاده براي تحقيق و توسعه محصوالت، تمركز داشت. ديگر  تجزيه و تحليل
سازي  شبيهسازي و  هاي مفاهيم مهندسي، مدل هاي دانش كه از مجموعه مهارت مهارت

ها جامعه نبوده،  هاي مطرح شده در اين جريان بدست آمده بود نيز در نظر گرفته شد. مهارت
هاي مختلف  هاي مختلف علوم كالسيك و مواد آموزشي مهندسي در سازمان اما از حوزه

 اند. استنتاج شده

 دانش توليد

                                                                                                                
1.  Guanajuato 
2.  ARCI 
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صوالت جديد را تشكيل فرآيند توليد و روش هاي سنتز، مبناي تحقيقات تجربي و توسعه مح
ها براي رفع چالش هاي مراحل اوليه توسعه اين  مي دهند. توسعه مجموعه مناسبي از مهارت

 فناوري، بسيار اهميت دارد.

 هاي فني ساير مهارت
، خاطر نشان كرده است كه راهبردهاي دارو 1دانشگاه نوسيامال دكوليمز دكتر ادر رومرو از

هاي دانش، آموزش داده شوند. دكتر  طور ويژه به عنوان مهارترساني و نانو پزشكي بايد به 
، بايد پيشنهاد كرده است كه دانش 2كي.آي.تيكُلك از مركز تحقيقات زيست پزشكي 

، در كنار فناوري نانو بيان شود و به كار رود. پروفسور نوربات، مدير 3ميكروناوالكترومكانيكي
هايي  كند كه فناوري نانو در زمينه ن، تأكيد ميكميسيون ملي علم و فناوري نانو در پاكستا

ها بايد توسعه  مانند صنايع ورزشي، صنعت چرم، نساجي، كشاورزي، پزشكي و ساير بخش
كند كه دانش  خاطر نشان مي 5اسلوناز محققان موسسه فناوري  4اليبهه الولور يابد. دكتر

باالي توليد و استفاده از نانو  پايه در زمينه سم شناسي و ارزيابي سم شناسي، به خاطر حجم
 مواد در اقصي نقاط دنيا، بايد آموزش داده شود.

دكتر كاترين وايت هد از دانشگاه متروپليتن منچستر، نياز به دانش فني به همراه دانش 
كند كه بايد تحقيقات بيشتري در يك  دهد. وي تشريح مي كاربردي را مورد تأكيد قرار مي

ضروري است تا فرآيندهايي كه در سطح زيست پزشكي و مولكولي  سطح پايه انجام شود و
كند كه تحقيقات بنيادي و صنعتي هر دو الزم  دهند، درك شوند. وي تأكيد مي رخ مي

باشد. مسايل پيش روي صنعت نه تنها بايد توسط دانشمندان، بلكه توسط افراد صنعتي  مي
كند كه دانش كاربردي در صنعت و  ي ميگيرند. بنابراين وي نتيجه گير نيز مدنظر قرار مي

مصرف كننده نهايي، به همراه دانش بنيادي، مفيد هستند. دكتر آري ولي از دانشگاه آنا، 
كند كه بايد دانش فني، مكمل نيازهاي صنعت بوده و به دانش كاربردهاي صنعتي  تأكيد مي

 كمك كنند.

 هاي دانش اجتماعي، مديريتي و تجاري مهارت

                                                                                                                
1.  University Nociomal de Quilmes 
2.  KIT 
3. MEMS 
4. OLibhe Lawlor 
5. Athlone 
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سازي اثربخش، مديريت  ها براي حمايت از دانش علمي و مهندسي در تجاري مهارتبرخي از 
 اند. ها الزم و انسجام اجتماعي اكتشافات، اختراعات و نوآوري

كند كه توانايي ارزيابي  ويكي باربور از مديران فني شركت ايستمن كداك، بيان مي
ايد به دانشجويان آموزش داده شود. هاي تحقيقات بازاريابي ب ها و مهارت مسايل تجاري پروژه

كند كه دانش  هاي كسب و كار در آكسفورد، خاطر نشان مي دكتر جان بارگون، مدير نوآوري
هايي هستند كه بايد بين دانشجويان تحصيالت تكميلي  تأمين مالي و تجاري پايه، مهارت

تدريس و ارائه را نيز، مورد هاي  توسعه يابند. پروفسور ويليام تاش از دانشگاه فيالدلفيا، مهارت
 تأكيد قرار داده است.

  پيشنهادها
هاي كمي و كيفي اين تحقيق، پيشنهادهاي زير ارايه  با اتكاي بر تجزيه و تحليل

 اند: شده
هاي غير فني شناخته شد. بر مبناي اين  ترين مهارت مديريت تحقيق و توسعه از مهم �

ي نانو در مديريت كيفيت تحقيقات هم در صنعت نتيجه، آموزش فارغ التحصيالن علم و فناور
و استاندارددهاي تدوين شده  2000تا  9001و هم در دانشگاه، با استفاده از استاندارهاي ايزو 

 شود. پيشنهاد مياي  و در حال تدوين سازمان آموزش فني و حرفه
 هاي هاي كوتاه مدت براي صنعت، به ويژه براي نقش آموزش بخشي از طريق دوره �

 شود. تعامل با مشتريان مانند پشتيباني فني، پيشنهاد مي
براي ارايه دانش بنيادي در زمينه سم شناسي، سالمت و ايمني نانو ذرات و كاربرد  �

 شود. هاي آموزشي كوتاه مدت پيشنهاد مي راهبردي حقوق مالكيت معنوي، دوره
روند توسعه را  شوند، ها اتخاذ مي ها و سازمان هاي سياسي كه توسط دولت تصميم �

شود كه براي آموزشي خاص در زمينه مديريت و  دهند. پيشنهاد مي تحت تأثير قرار مي
ها بتوانند به طور اثربخش در  گذاري براي محققان ارايه شوند، به طوري كه آن مسايل سياست
 گذاري مشاركت كنند. مسايل سياست

است.  ريززيست فناوري اطالعات فني خوب، اساس مديريت در حوزه نوظهور فناوري �
ريززيست بايد با آموزش و توسعه كادر مديريتي كه داراي دانش كافي از علم و فناوري 

  است، مبادرت كرد. فناوري
 ريززيست فناورياي، در حوزه علوم  هاي سطوح تحصيالت تكميلي بين رشته برنامه �

هاي منتخب شيمي را  بخشبايد علوم مواد، تعامل نانو و زيست شناسي، اثرات نانو مقياس و 
 در برگيرد.
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ها به تجربيات آموزش ضمن خدمت  هاي صنعت نشان دهنده تمايل شديد آن پاسخ �
هاي تحصيالت تكميلي بايد تالش كنند تا تجارب حين كار  شود كه برنامه است. پيشنهاد مي

ها  يكهاي توليد و سنتز، و تجهيزات تعيين مشخصات، افزايش دهند. اين تكن را در تكنيك
كردن) باشند. همچنين پيشنهاد  بايد شامل ليتوگرافي، خودآرايي، و تجارب حكاكي (اچ

 شود كه مي
آموزش ضمن خدمت در زمينه تعيين مشخصات بايد دربرگيرنده   �

,TEM1,STM2,AFM3 SEM4 ها با توجه به اهداف برنامه، حوزه  باشد. ساير تكنيك
  تحقيقاتي و وجود تجهيزات، متفاوت است.

يد توسعه محصوالت جديد، مبناي انجام تحقيقات بنيادي و توسعه كاربردهاي جد �
اي تحصيالت تكميلي كه بر توسعه تأكيد دارند، بايد  هاي دوره آنرا تشكيل خواهند داد برنامه

ها و انتخاب آنها، و روش هاي  دانش در زمينه مواد جديد، ويژگي دربرگيرنده حداقل سطح
والت باشد. يك مهارت مهم ديگري كه بايد آموزش داده شود، طراحي براي توسعه محص

 ارتباطات فني است.
هاي دانش اجتماعي، مديريتي و تجاري نقش مهمي در توسعه فناوري  مهارت �

شود كه دانش مديريت پروژه ، مديريت  ايفا خواهند كرد. پيشنهاد، مي فناوري ريززيست
ناوري، نوآوري محصوالت جديد، روش هاي تحقيق و توسعه، راهبرد فناوري، بازاريابي ف

ارزيابي ريسك، مسايل زيست محيطي، توسعه پايدار و اصول اخالقي، به عنوان دروس 
 اختياري، به دانشجويان عالقمند به توسعه مهارت هاي خود براي يك نقش خاص، ارايه شود.

باطات، هايي مانند اطالعات و ارت هاي بخش شود كه نيازهاي آموزشي پيشنهاد مي �
فضا، اتومبيل، انرژي و نيرو كه  –هاي بهداشتي، الكترونيك، هوا  تجهيزات پزشكي و مراقبت

 فناوري هستند، مدنظر قرار گيرند. در رابطه با فناوري ريززيست
ها با  هاي دولتي، منابع مالي خود را براي تشويق همكاري شود كه سازمان پيشنهاد مي �

 صنعت افزايش دهند.

                                                                                                                
 ميكروسكوپ الكتروني عبوري  . 1
 ميكروسكوپ تونل زن روبشي .2
 ميكروسكوپ نيروي اتمي .3
 ميكروسكوپ الكتروني روبشي. 4
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 مقدمه
از اين جهت در نوع خـود بـديع و    تي توصيفي است،ناظر بر كيفيحاضر ة نگارش مقال يتهما

نقـش فنـاوري   «ة اين تحقيق توسط ربابه فرهادي در مقالـ ة نيرسد،اگرچه  پيش مينو به نظر 
ي درسـي كشـورهاي   ها آموزش فناوري در كتاب«و دكتر عشرت زماني  »اطالعات در آموزش

ي فناوري اطالعـات و تـأثير آن بـر    ها ش مهارتآموز«و غالمعلي منتظر »انگلستان)(پيشرفته 
كوشند تا در فرآيندي ميـداني بـا    مياما نگارندگان  انجام شده است. »يادگيري مؤثر و فراگير

ي پيشرفته و كارآموزان مركـز  ها ي آموزشي مهارتها پرشسنامه در بين دانشجويان دورهة اراي
مورد بررسي  در آموزش را   (ICT)نقش فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش فني و حرفه اي 

-شـاخص محيطـي   7سازي تحقيق و تاثير گذاري  ميحاضر بوة هدف اصلي در مقال قرار دهد.
ي هـا  ي مهـارت هـا  ت آموزش در ميـان دانشـجويان دوره  و تاثير آن بر كيفيICT)( زير بنايي 

مركـز  متوسـطه   ةاشـرفيه و كـارآموزان دور  ة شهرسـتان آسـتان   ميدانشگاه آزاد اسالة پيشرفت
در ايـن   است كـه  اشرفيه بودهة شهيد خوش سيرت شهرستان آستان اي  فني و حرفه آموزش

ة جامعـ آن در ة ي اطالعـاتي و مقايسـ  هـا  داده داد ي نهـايي و بـرون  ها رهيافت طبس خصوص
ـ  .متفاوت بوده استن يباورهاي اوليه و غالب محققبا يار آماري  و انحراف مع ة قضاوت در مقال

در  شـاخص در بـين دو طيـف فرهيختگـان دانشـگاهي لزومـاً       هفـت ة حاضر مبتني بر مقايس
ي آموزشـي  هـا  در بين عالقـه منـدان بـه دوره    مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد

ASD ه اي در مقطع متوسـطه انجـام گرفتـه اسـت.در     و كارآموزان مركز آموزش فني و حرف
سوم پيشرفت تكنولوژي خصوصاً فناوري اطالعات و ارتباطات به تعبير تافلر دنيـا را بـه   ة هزار
پيشرفت فنـاوري اطالعـات و اسـتفاده از سـاز و كارهـاي       الكترونيك تبديل كرده است.ة كلب

ة تماعـات بشـري موسـوم بـه جامعـ     جديـدي از اج ة برخاسته از آن منجر به بسته شدن نطف
كـه عبـارت    شده است، اين شكل نوين همزيستي جمعي داراي سه ويژگـي اسـت   1اطالعاتي
 است از:

 اجتماعي واحد.ة به مجموع شدن و تبديل ها فاصله كاهش .1
  .جامعه يحياتو شريان اصلي ة گردش اطالعات به مثاب .2
 تبديل شدن اطالعات به كاال.   .3

فناوري اطالعـات و ارتباطـات و نقـش آن در چـاره انديشـي      ة گسترد شمولدكتر منتظر 
ي فناوري اطالعات و تأثير ها آموزش مهارت( دهد ميكشور را در نمودار زير نشان ة براي آيند

                                                                                                                
1. Information Society. 
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ــ پژوهشـي علـوم انسـاني دانشـگاه الزهـرا        مـي فصـلنامه عل ، آن بر يـادگيري مـؤثر و فراگيـر   
آمـوزش  ة حاضر تنها بـه كـاركرد آن در حـوز   ة الكه مق )179ص1381،سال 42،شماره)(س(

 پردازد. مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دگي ــــت آن در زنيتعاريفي از فناوري اطالعات به تاريخچه و اهم بيــاندر ادامه ضمن 
 . پردازيم ميوزش ــاجتماعي و برخي كاربردهاي آن در آم

 فناوري اطالعات
رگيري آن در توليد، پردازش، انتقال و به ي بكاها يند دانش و روشآفناوري اطالعات به فر

، 82، آبان 2پور، تكنولوژي آموزشي، شماره ميجريان انداختن اطالعات اطالق ميشود.( كر
سازي و نشر و  از گردآوري، سازمان دهي، ذخيرهاست ) فناوري اطالعات عبارت 45ص 

استفاده از ابزار با  …استفاده از اطالعات در قالب صوت، تصوير، گرافيك، متن، عدد و 
) اعضاي 16، ص 81، آبان 2تكنولوژي آموزشي، ش  ،( رئيس دانا. …اي و مخابراتي و  رايانه

فرصت هاي 
اقتصادي(توليد 

 )درآمد

ساير 
 زيرساخت ها

 آموزش

وري اطالعاتافنّ
 و ارتباطات

 ةتوسع
 روستائي

مديريت دولتي
 و اقتصادي

بهداشت و 
 درمان
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 ،ي فشردهها لوح ،ها ريز رايانه ،ي بزرگها فناوري اطالعات عبارتند از : رايانهة خانواد
اوير متحرك و تص ،ي همراهها تلفن ،چاپگرهاي ليزري و رنگي ،مودم ،بي سيم يها تلفن

 ،نشر الكترونيكي ،منابع كمك آموزشي رايانه اي ،رايانه اي (انيميشن)، شبيه سازي رايانه اي
و تلويزيون   راديو ضبط ،فيبر نوري ،نمابر ،دي.وي.دي ،آموزش از راه دور ،دوربين ديجيتالي

ي رايانه اي ها شبكه ،ي اطالعاتيها بزرگراه ،نظام اطالعات جغرافيايي ،ديجيتالي، ديسكت
چند رسانه  ،لوح فشرده ليزري ،جاوا ،اينترنت ،ها فرا متن ،ها فرا رسانه اي ،(محلي و جهاني)

ي گسترده ها شبكه ،ي مجازيها واقعيت ،تلفن ويديويي ،ها ابر رايانه ،شبكه ،نرم افزارها ،ها اي
فصلنامه كتاب ،ناوري اطالعات در آموزشنقش ف ،. (ربابه فرهاديها وب و مانند آن ،جهاني

منظور از فناوري در اينجا  ،) همان گونه كه در تعاريف فوق شاهد هستيم142ص 56
انتشار و انتقال بهتر و مطلوبتر اطالعات  ،روش و ابزاري است كه به توليد ،يندآهرگونه فر
 . مدد رساند

اجرا ور و به شكل مكاتبه اي به صورت آموزش از راه د ،اولين شكل كالس درس گسترده
مكاتبه اي ة به شيورا در انگلستان » كوتاه نويسي « 1840. ايساك پيتمن در سال شد

) در همين راستا دكتر عيسي ابراهيم زاده 50،ص1382كرد.(دبيليو بروور، ميتدريس 
و داند  يمآموزش ة آموزش از راه دور را به عنوان محصول عصر صنعتي و شكل صنعتي شد

ملموسي  ميمعتقد است روند رشد و تحول اين نظام از لحاظ تاريخي با مراحل صنعتي همگا
دارد به عنوان وي نسل اول آموزش از راه دور را كه به آموزش مكاتبه اي شهرت  دارد.

ارتباطات پستي، چاپ  ، فناوري مورد استفاده در اين دوره ناميد. 1آموزش تك واسطه اي
در ادامه استفاده از امواج براي آموزش متداول  و و جزوات يكنواخت بود ي استانداردها كتاب

اصلي ة كه در حقيقت محصول دوره صنعتي است مشخص 2گرديد. آموزش چند رسانه اي
نوارهاي ديداري و  ،ماهواره ،ويدئو ،تلويزيون ،نسل دوم آموزش از راه دور است. راديو

و در نسل سوم آموزش از راه دور  اين دوره هستند ي آموزشيها شنيداري مهمترين واسطه
موزش از آاست .(دكتر ابراهيم زاده، ميمرد مشاركتي و ،تأكيد اصلي بر آموزش غير متمركز

) امروزه كمتر كشوري 32تا28صص  139شماره  ،گزارش كامپيوتر، راه دور همگام با فناوري
هداف آموزشي و پرورشي خود استفاده شود كه از آموزش از راه دور براي تأمين ا ميپيدا 
از  ،البته متناسب با سطح پيشرفت هركشور فناوري مورد استفاده متفاوت خواهد بود ،نكند

آموزش مكاتبه اي از طريق پست گرفته تا استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري و تلويزيون و 

                                                                                                                
1. Single Media. 
2. Multi Media. 
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كه  مييكي از لواز كرده اند.ي ارتباطي نوين كه امكان تعامل را هم فراهم ها ماهواره و شيوه
رايانه است  ،و گاه به غلط مترادف با آن بكار رفته است امروزه با فناوري ارتباط همراه بوده

اولين كوشش معلمان  گرديده است. ميكه از قرن بيستم با ورود خود منشأ تحوالت عظي
كه معلم تجربيات  سنتي معموالً بصورت سخنراني بود براي استفاده از رايانه در كالس درس

ي آموزشي ديگر انجام گرفته بود به ها يادگيري مرتبط با موضوع تدريس خود را كه در مكان
بيشتر مورد ة گذاشت و يا آن تجربيات مذكور به عنوان تكليف براي مطالع مينمايش 

 ،هاهاي ساير بخش) همگام با پيشرفت51،ص1382.(دبيليو بروور،گرفت مياستفاده قرار 
ي معلم محور به فراگير محور ها گرايش از يادگيري ،ي آموزشي نيز دچار تحول شدهها مانظ

درسي كشورهاي ة به گونه اي كه آموزش و استفاده از فناوري در برنام ،رو به افزايش است
ي درسي در هر موضوع ها پيشرفته گنجانده شده است . به عنوان نمونه در انگستان كتاب

راهنماي معلم و راهنماي دانش آموز است. در هر سه كتاب  ،آموز شامل سه كتاب دانش
يي در باره فناوري اطالعات و ارتباطات گنجانده شده است . براي اين كه دانش ها فعاليت
ي درسي در نظر ها فناوري اطالعات و ارتباطات را تجربه كنند دو رويكرد در كتاب ،آموزان

فناوري اطالعات و ارتباطات نظير استفاده از ة زمين يي درها الف: پروژه ،گرفته شده است
فناوري ة ي خاص در زمينها ب: فعاليت  .ي گروهيها رايانه براي پژوهش و انجام پروژه

نرم افزارهاي  ،استفاده از واژه نگار براي نوشتن يك گزارشمانند اطالعات و ارتباطات 
آموزان در انجام دادن تكاليف گوناگون دانش .ي آموزشي.ها و استفاده از سي دي گرافيكي

و امور  ها درسي بايد از رايانه استفاده كنند . مهمترين استفاده از رايانه در انجام دادن پروژه
رسم جدول و  ،ها ابزاري براي وارد كردن دادهة به منزل ها پژوهشي است . همچنين از رايانه

ي درسي ضمن آشنا ها ي جديد در كتابها شود.گنجاندن فناوري ميكشيدن نمودار استفاده 
برد  مياز بين  ها ترس از آن را نيز در آن ،ي رايانهها و قابليت ها كردن دانش آموزان با توانايي

آموزش فناوري ،زماني فراتر رود.( دكتر ها شود كه فضاي علم از مرز كتاب ميو سبب 
 )155نولوژي آموزشي،شماره ، رشد تك)انگلستان(ي درسي كشورهاي پيشرفته ها كتابدر

 اهميت و نقش فناوري ارتباطات در آموزش
تواند ميان مردم جهان  ميفناوري اطالعات ابزار قدرتمندي است كه در كمترين زمان ممكن 

ارتباط برقرار سازد. اين ابزار ارتباطي قدرتمند با اطالعات سروكار دارد. فناوري اطالعات در 
را براي جهانيان به ارمغان آورده است كه بر تمام ابعاد زندگي  جهان امروز چشم اندازهايي

سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي انسان قرن بيست و يكم تاثيرگذاشته است، 
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ها و آموزش كار با آنها سوق داده است.  اي كه بيشتر فراگيرندگان را به سمت رايانه به گونه
آموزان،  م براي تمرين و كسب دانش بشري و پرورش دانشها با فراهم كردن فرصت الز رايانه

ي آموزشي ها نظام ،در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات دهند. اي ياري مي به آموزش مدرسه
 ،از يك سو به باز انديشي و بازسازي برنامه درسي براي سواد رايانه اي و از سوي ديگر

راري تعامل ميان يادگيرنده و منابع تجديد حيات و غني سازي محيط يادگيري براي برق
ي سنتي تدريس و جايگزيني آن با ها باشند . از اين رو بازنگري در شيوه مييادگيري ملزم 

لذا استفاده از ، ي شناختي ضرورت داردها ي نو براي تجهيز يادگيرنده به مهارتها شيوه
» با كيفيت براي همه  يادگيري« ي ها فناوري اطالعات و ارتباطات براي دست يابي به هدف

هاي  ي اخير, فناوريها در سال   ) 17: 1382 ،دبيليو ،اي ،اجتناب ناپذير است.(برودي
در هر جنبه از زندگي  وجود آنها اند كه اكنون اطالعات چنان مورد پذيرش قرار گرفته

ت ي جديد اطالعاتي و تغييراها كاربرد فناوري رسد. ضروري به نظر مي ميخصوصي و عمو
هاي يادگيري و آموزش شده است.  جنبهة سريع آن، موجب بروز تحوالت بسيار در كلي

آموزش سنتي و تعامل ميان معلم و ة ويژه اينترنت چهره هاي ارتباطي و اطالعاتي ب شبكه
فناوري  .است  شاگرد را در تمام سطوح آن از پيش دبستاني تا دانشگاهي دگرگون كرده

دهد و دانش آموزان را به  ميكند، سرعت يادگيري را افزايش  ميساده و  آموزش را متنوع 
رشد تكنولوژي شماره  ،پور ميكند . (كر ميتماس با منابع موجود و بهره گيري از آنها ترغيب 

وري اطالعات در آموزش را مورد ايي از كاربرد فنها نمونه بخش)در اين 27ص 81فروردين  7
 دهيم. ميبررسي قرار 

 »Power Point«ينت پاورپو �
برنامه پاورپوينت محصول شركت  ،در آموزش  ICTيكي از مصاديق استفاده از 

همراه اكثر به توان از آن  مياست كه  مايكروسافت است كه جذابيت خاصي به تدريس داده
 1البته ساير نرم افزارهاي بسته نرم افزاري آفيس ي تدريس سنتي هم استفاده كرد.ها روش

توانند در آموزش مورد استفاده قرار  ميخود ة و.. نيز به نوب Excel،Word، Accessهمچون
و نمودارهاي  پاورپوينت همچون امكان استفاده از تصاوير ييها با توجه به قابليت گيرند. اما 

  كالس درس از حالت يكنواختي و بي تحرّكي ،، صدا و تصاوير متحرك و حتي فيلمرنگي
توان مفاهيم  ميبه كمك اين برنامه  .شود ميفرح براي يادگيري فراهم محيطي م ،خارج شده

فرصت و  ، و نيزعيني و قابل فهم كرد ،ارائه شده را با نشان دادن تصاوير و نمودارهاي متنوع

                                                                                                                
1. .Microsoft Office. 
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 دهد تا به يادداشت برداري از مطالب ارائه شده بپردازند. مي امكان بيشتري به دانش آموزان 
از اين برنامه مستلزم آشنايي معلم با اين نرم افزار از سويي و تالش او از آنجا كه استفاده 

معلمان را بيشتر درگير ، ي مناسب از سوي ديگر استها ساليداة براي خالصه كردن و تهي
طرح درس به كمك ة معلم براي تهي ، زيراداردبه فعاليت بيشتر وا مي ،مسائل آموزشي كرده

كات اساسي دروس و انتخاب جمالت مناسب و كوتاه كه بيانگر پاورپوينت ضمن تعيين ن
و عيني تر كردن مطالب به دنبال  شدن  بايد براي جذاب ،باشد مياهداف آموزشي درس 

 باشد.نيز  ها يافتن تصاوير و نمودارهاي مناسب براي گنجاندن در اساليد
نمايش مناسب يا ويديو ة با صفح اي البته استفاده از اين برنامه مستلزم وجود رايانه

يي با جمعيت باال بتوانند از ها بخصوص در كالس ،پروژكتور در كالس است تا دانش آموزان
 آن استفاده كنند .

 »E-Book«كتاب الكترونيك �
رمت ديجيتال كه براي خواندن متني است به شكل الكترونيك و در فُ ،كتاب الكترونيك

. اين سخت افزار يا نرم افزار، استمناسب  ييا نرم افزارو استفاده از آن، نياز به سخت افزار 
مطلوب و خوانا دارد، به طوري كه امكان استفاده و  يتوانايي نمايش محتواي متن را با كيفيت

-اجتماعي  -فرهنگي ة متن يا تصاوير به راحتي فراهم باشد. (هفته نامة مشاهد
توان روي  ي الكترونيكي را ميها ) كتاب1384ارديبهشت  17شنبه  -هفدهم ة شمار/ جوانان
ديسك فشرده ديجيتالي، شبكه جهاني وب، و جز  ديسك فشرده،ي ديجيتالي نظير ها محمل

ه ، داير1المعارف بريتانيكا ه آن منتشر كرد. براي مثال، بسياري از منابع مرجع نظير داير
همچون   ي فارسيها المعارفه و داير 4 ، فرهنگ آكسفورد3، فرهنگ وبستر2المعارف آمريكانا

دهخدا و مجموعه تفاسير قرآن و ديوان اشعار شعرا و از اين قبيل، عالوه بر قالب چاپي، بر 
 .جهاني وب قابل دستيابي هستندة روي ديسك فشرده و نيز شبك

اند تا عالوه بر لوح فشرده، انتشارات  در سالهاي اخير، ناشران منابع مرجع سعي كرده 
اي  تر، و با قابليتهاي چند رسانه جهاني وب در محيطي فراگيرتر، ارزانة طريق شبكخود را از 

در دسترس طيف وسيعي از خوانندگان قرار دهند.كتابهاي الكترونيكي، با توجه به ويژگيها، 
 شوند: امكانات، و كاربردهايشان به گروههاي زير تقسيم مي
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الكترونيكي فقط  يها كتاب در اين دسته، ؛ي الكترونيكي فقط متن ها كتاب .1
گونه تصوير، نمودار و جز آن را شامل  شامل اطالعات متني هستند و هيچ

 شوند. نمي
 .لكترونيكي داراي تصاوير اسكن شدهي اها كتاب .2
 ي الكترونيكي با تصاوير متحرك. ها كتاب .3
  .گو ي الكترونيكي سخنها كتاب .4
در اين دسته از كتابهاي الكترونيكي يك   ؛اي ي الكترونيكي چند رسانهها كتاب .5

شود. اين دسته  ميان كتاب و خواننده برقرار مي اي و دو سويه رابطه چند رسانه
جستجو و  ند و امكانات كمكي برايا كامالً با كتابهاي سنتي و چاپي متفاوت

 تحقيق در آنها در نظر گرفته شده است.
ي عالوه بر متن، صوت، تصوير، و ويديو نيز دهد تا به راحت محيط وب، اين امكان را مي

توان عكسهاي رنگي يا سياه و  در كتابهاي الكترونيكي گنجانده شود. در دنياي چاپ فقط مي
و امكان استفاده از صوت، انيميشن و ويديو به عنوان بخشي از كتاب  افزودسفيد را به كتاب 

يم وجود ندارد. چنين رويكردي و يا اطالعات تكميلي به منظور تفهيم هر چه بهتر مفاه
شود.  المعارفها، و فرهنگهاي موجود در محيط وب ديده مي ه امروزه، به ويژه در برخي داير

انيميشن، و ويديو براي تشريح مفاهيم  استفاده از موسيقي، گفتار، ،واژگانصحيح  تلفظ
يي برخوردار است. نوشتاري در كتابهاي الكترونيكي به ويژه كتابهاي كودكان از اهميت بسزا

اي را به قالبهاي مختلف  محيط وب عالوه بر اينكه امكان افزودن اطالعات چند رسانه
هاي فشرده  دهد، محدوديت اشغال فضاي زياد از حافظه را در ديسك مي

 )com/archives/2005/11/000697_.phphttp://adjournal.shaar..(ندارد

 »Internet«اينترنت  �
چگونگي، چرايي و ماهيت، زمان و باعث تغيير   گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات

ي ارتباطي بي سيم باعث از ها روشة و كلي 1شده است. اينترنت، اينترانت ها يادگيري مكان
ت. اينترنت سبب شده تا يادگيرنده بتواند با ميان برداشته شدن موانع زماني و مكاني شده اس

چراكه اينترنت بستر و زيربناي ارتباطات جديد است كه از  ،معلمان خود در ارتباط باشد
 ها را ايجاد كرده است . ميليون ميعظية طريق اتصال ميليونها رايانه در سراسر جهان شبك

اي محققين و دانشجويان و دانش حاوي مطالب متنوع با امكانات جستجو كار را بر ،صفحه

                                                                                                                
1  . Interanet. 
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نيازهاي  بزرگي ازگويي به بخش  آموزان راحت كرده است . اينترنت مرجعي است براي پاسخ
در نظام آموزش مبتني بر  و ... ميتجاري و سرگر ،تلف علميي مخها اطالعاتي افراد در زمينه

ارتباط  ،د . در اين روششو ميوب ارائه ة وب منابع آموزشي از طريق اينترنت و خدمات دهند
ي اعالنات و عضويت در گروههاي مباحثه ها تابلو ،با منابع آموزشي از طريق پست الكترونيكي

شود چون امكان برقراري ارتباط متقابل ميان دانش آموزان وجود  ميايجاد  ها و مانند آن
 ز برخوردار است.آموزش ني روش سنتيِ ولذا از مزاياي روش آموزش مبتني بر رايانه  ،دارد

 »E-Mail«پست الكترونيك  �
توان به نحو شايسته اي سود برد . امروزه يكي از  مياز پست الكترونيك نيز در آموزش  

كه  ،ي نرم افزاري و اطالعات استها ارسال و دريافت بستهي ها سريعترين و ارزانترين روش
پس از فراغت از تحصيل نيز  و را حتي در ايام تعطيل مربيبا  كارآموزامكان ارتباط مستمر 

در كالس به داليلي از بيان برخي مطالب يا  كارآموزانامكان پذير كرده است. چه بسا 
كه پست الكترونيك اين فرصت را به آنان داده تا با شجاعت بيشتري به  بپرهيزندسواالت 

نيز  مربيود دارد متقابل وجة از آن جا كه نوعي رابط  بيان نظرات و سواالت خود بپردازند و
مطالب مرتبط با  ،تواند از اين طريق اهداف خود را در آموزش به نحو مطلوب عنوان نموده مي

تدريس از اين طريق در اختيار ة را در حوز ميموضوع يا هرگونه مطلب و دستاورد جديد عل
 فراگيران قرار دهد.

 »Chat«گپ �
گفتگوي همزمان و تعامل  است قرار دادهيكي از امكاناتي كه اينترنت در اختيار كاربران 

ي ها ث حذف فاصلهميكروفون و رايانه است كه اين امر باع ،با استفاده از دوربين ها بين آن
توان در تدريس و  مي. از اين امكان كنند ميود را در كنار يكديگر حس افراد خ ،مكاني شده

ي ها ستفاده كرد . اتاقدر سطح كشور و حتي در سطح جهان ا ميي علها ايجاد انجمن
  يها ي تخصصي مجالي است براي تبادل نظر و بروز خالقيتها در زمينه 1گفتگوي علمي

ي ها . هرچند اين گفتگوها امروزه بين كاربران اينترنت بخصوص جوانان در حوزه كارآموزان
س توان اين امكان را در خدمت اهداف آموزشي بخصوص در درو ميرايج است اما  ميغير عل

 .به كار گرفتاجتماعي 

 » Video Conference«همايش ويديويي �

                                                                                                                
1  . Forum. 
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 پروژكتور، ،روش آموزشي ديگري كه مستلزم بكارگيري تجهيزاتي چون دوربين
ست. منابع آموزشي در اين روش به طور مستقيم و بي ها رايانه و مانند آن ،بلندگو ،ميكروفون

 )145ص  ،56صلنامه كتاب (ف كنند. ميدرنگ اطالعات را به فراگيران منتقل 

  »Web log« وبالگ �
توانند مطالب  مييكي از معروفترين ابزارهاي انتشار مبتني بر وب هستند كه  ها وبالگ

قرار دهد . هرچند  جهانية همگاني در شبكة نوشته شده را در اسرع وقت در معرض استفاد
گذرد ولي در همين  ميت زيادي ناطالع رساني و بيان افكار در ايران مدة از عمر اين شيو

گونه اي كه ايران در سال ه ب،  ر بين كاربران اينترنت پيدا كردهمدت كوتاه اهميت خاصي د
ت.(روزنامه به خود اختصاص داده اس ها جهان از لحاظ تعداد وبالگرا دررتبه چهارم  1383
ند به عنوان يكي از توا ميبا توجه به مزايايي كه اين شيوه دارد  )1383اسفند  13 ،شرق
 . گيردي تعاملي ارتباط در آموزش مورد استفاده قرار ها شيوه

 »Learning Compact Discs« ي آموزشيها سي دي �
ي زيادي در راستاي توليد نرم افزارهاي آموزشي صورت ها خوشبختانه تالش هامروز

اههاي ختلف در فروشگي مها آموزشي در زمينهة ي فشردها انواع لوحة گيرد و شاهد عرض مي
حاوي كه ي فشرده ها . استفاده از اين نرم افزارها و لوحعرضه محصوالت فرهنگي هستيم

ة ارائ نمايد. مييادگيري را تسهيل  ،در تفهيم بهتر مطالب موثر بوده هستندي آموزشي ها فيلم
نرم رايانه و ة بخصوص در زمين مكمل ِ آموزشي ها ي آموزشي همراه كتابها سي دي

 .كند مي ها محتواي اين كتاب تفهيمافزارهاي مختلف كمك زيادي به درك بهتر و 

 موانع و مشكالت
در خصوص مزاياي استفاده از فناوري اطالعات مطالب زيادي مطرح است اما نبايد اين 

يي ها با مشكالت و محدوديت ها موضوع را از نظر دور داشت كه هم در استفاده از اين فناوري
آثار نامطلوب و معايبي به همراه دارد. در مورد  ها هستيم و هم استفاده از اين فناوري روبرو

در آموزش مستلزم وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري است كه  ها اول كاربرد فناوري
نمونه نسبت   نظام آموزشي ما با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد . به عنوان ،در هر دو مورد

و حتي برخي از  بسيار پايين است  راكز آموزشيآموز در م كاربه   ي موجودها يانهتعداد را
مراكز فاقد حتي يك رايانه هستند. البته فناوري اطالعات محدود به استفاده از رايانه نيست و 

ي اه براي آموزش ها فناوري است. از ديگر زير ساختي ها رايانه تنها يكي از مجموعه ابزار
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نه هم با مشكالت و امكان ارتباط اينترنتي است كه در اين زمي 1طوط ديتاالكترونيك خ
ي توسعه يافته تمام منازل و مراكز آموزشي و تجاري ها در حاليكه در كشور؛ زيادي مواجهيم

از سوي ديگر استفاده از  .خطوط پر سرعت اينترنت متصل هستندبطور شبانه روزي به 
تواند به  ميوجود تعدادي رايانه ن صرفاً ،نرم افزاري دارد ي نوين نياز به امكاناتها فناوري

ي نو در جامعه ما ها . هنوز فرهنگ استفاده از فناوريباشد ها اين فناوريمعني استفاده از 
چراكه برخي  ،فراگير نشده است و شاهد نوعي واپس ماندگي فرهنگي در اين عرصه هستيم

كنند ولي  ميي پيشرفته ها رايانه و دستگاهه خريد ادارات با داشتن منابع مالي زياد اقدام ب
 كنند. ميبراي رسيدن به اهداف سازمان خود، از اين ابزارها به درستي استفاده ن

 

 نفر در هر طيف 100آماري  ةدر جامع پرسشنامه ةئارا
 باشد. ميزن  2/1مرد و 2/1و كارآموزان متوسطه مركز)كه  ASD (دانشجويان

 سوالة بدنرديف

سخ پا
دانشجويان 

 يها دوره
ASD 

درصد
موافقين

پاسخ 
كارآموزان 

 دوره ي
مركزة متوسط

درصد
موافقين

مخالفموافقمخالفموافق

1 

آيا با لزوم وجود ويدئو 
كنفرانس و اينترنت در 

ي آموزشي سازمان ها كارگاه
 فني و حرفه اي  موافقيد؟

100 0 100% 1000 100% 

2 

با  در صورتي كه انتخاب
فراگيران باشد، آيا با خريد 

تجهيزات فناوري اطالعات  و 
ي ها ارتباط  به جاي  دستگاه
 پيشرفته  موافقيد؟

0 100 0% 46 54 46% 

3 
ي مجازيها آموزشة آيا با شيو

مستقيم ة در مقايسه با شيو
آموزش عملي و تاثير گذاري 

4 96 4% 14 86 14% 

                                                                                                                
1. Data. 
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 سوالة بدنرديف

سخ پا
دانشجويان 

 يها دوره
ASD 

درصد
موافقين

پاسخ 
كارآموزان 

 دوره ي
مركزة متوسط

درصد
موافقين

مخالفموافقمخالفموافق
فناوري اطالعات  و ة آن بواسط

وزش فنيارتباط  در سازمان آم
 و حرفه اي موافقيد؟

4 

ة دامنتاثير گذاري ة بواسط
وسيع اعضاي خانواده فناوري 

نظير  اطالعات و ارتباطات
-ويدئو كنفرانس-(اينترنت
eBook (... در سازمان  و

آموزش فني و حرفه اي با 
كاهش ساعات كار مربي 

 موافقيد؟

0 100 0% 2 98 2% 

5 

ي مجازي و ها آموزشة در اراي
ابزار كمك آموزشي آيا وجود 
استفاده از انيمشن را به جاي 
فيلم  جهت افزايش مهارت 

 فني موافقيد؟

6 94 6% 90 10 90% 

6 

دانش فني (كار ة آيا  با اراي
بجاي ويدئو  eBookعملي) 

ي آموزشها كنفرانس در كالس
 فني و حرفه اي موافقيد؟

62 38 62% 36 64 36% 

7 

ةاعضاي خانواد ا با استفاده ازآي
در فناوري اطالعات و ارتباطات

آموزش، با روش فراگير ة شيو
محور بجاي معلم محور 

 موافقيد؟

0 100 0% 83 17 83% 
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 گيري  نتيجه
اطي در زندگي انسان امروزي بي ارتها توان به اهميت فناوري مياز آنچه در سطور قبلي آمد 

ي كاري روزمره ها از فرايند  ناوري اطالعات و ارتباطات در بسياريگونه كه ف همان پي برد. 
و ...   ، پست الكترونيك، دولت الكترونيكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك مانند بانك

 ها نيز استفاده از اين فناوري فني و حرفه ايآموزش  ةدر حوز ؛گيرد ميمورد استفاده قرار 
ي نو در ها نمونه اي از كاربرد تكنولوژي 1ري الكترونيكييادگي. اجتناب ناپذير است امري
ي مكان، زمان و سن يادگيرنده كه روزگاري ها حذف محدوديتبا امكان آموزش است. ة عرص

ي بزرگي به ها امروزه ديگر محدوديت ها اين محدوديترسيدند، ميدسترسي ناپذير به نظر 
ي سنتي، نظام آموزشي، ها ستفاده از رورشا ارسند. از طرفي بايد توجه داشت كه ب مينظر ن

. يادگيري مبتني پاسخ گويي به نيازهاي جديد و گسترده در ميان جوامع امكان پذير نيست
ي مجازي و ... راه را ها كتابخانه ،كالس مجازي ،يادگيري مبتني بر فناوري اطالعاتي ،بر رايانه

در  ،در سطوح مختلف تحصيلي نيز و تي نوين آموزش هموار ساخته اسها براي پيدايي شيوه
توان از ابزارهاي نوين ارتباطي و اطالعاتي چه به صورت  ميي مختلف ها و رشته ها حوزه

ة ي توسعها ي سنتي استفاده كرد و اين موضوع در برنامهها مستقل و چه در كنار روش
برنامه  در از جمله در كشور مان ،ال توسعه گنجانده شدهآموزشي اكثر كشورهاي در ح

زماني براي تحقق دولت الكترونيك در نظام آموزشي پيش بيني شده ة برنام ،توسعهچهارم 
بلند در  ميتواند گا مياينترانت ملي تحت مطالعه است كه ة است. حتي موضوع طراحي شبك

اي داري از مزايرراستاي بكار گيري فناوري اطالعات در زندگي مردم باشد. البته در كنار برخو
در سازمان چرا كه امروزه  ،ي نوين نبايد از آثار منفي آن نيز غافل ماندها بي شمار فناوري

ي ها كاركردهاي عملي استوار است و طي بررسية كار بر حوز نآموزش فني و حرفه اي بنيا
اين موضوع ناظر بر  بعمل آمده اكثر مخاطبين اين سازمان با روش مربي محور موافق هستند،

نياز به ميدان عمل و تجهيزات الزم  ها رشته از اقعيت است كه كار عملي در بسيارياين و
فناوري ة آيد كه مانع بهره گيري درست از خانواد ميو نيز عوامل بازدارنده اي به چشم  دارد،

 اطالعات و ارتباطات در سازمان آموزش فني و حرفه اي هستند، اين عوامل عبارتند از:
اعضاي وان يكسان دانش فني در بين كارآموزان در جهت استفاده از عدم برخوداري ت .1

 .خانواده فناوري اطالعات و ارتباطات
 .عدم وجود فضاي رقابتي در استفاده از اعضاي خانواده فناوري اطالعات و ارتباطات .2

                                                                                                                
1. E-Learning 
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 .فراگير محور روشمحور به جاي  مربيآموزش ة عادت به شيو .3
 .ي مجازيها عدم وجود فرهنگ آموزش .4
استفاده از اعضاي  در صورتي آموزش دهنده ها كيفيت نازل سيستم ووانمندي ت .5

 .خانواده فناوري اطالعات و ارتباطات
درستي يا در  فناوري اطالعات و ارتباطاتة خانوادي ها عدم اطمينان به سيستم .6

 .مفاهيم آموزشي نادرستي
 .فناوري اطالعات و ارتباطاتة عدم الزام در آموزش مبني بر استفاده از اعضاي خانواد .7

 منابع 
 .139شماره  ،گزارش كامپيوتر .»آموزش از راه دور همگام با فناوري«. ع ،ابراهيم زاده
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 اوري هوافضاي كشورفنّ ةنقشه راه آموزش مهارتي در حوز
 1دكتر پوراندخت نيرومند

 2مريم ناظم كازراني 
 3يفريدون سليمان 

 چكيده
نقش و كاربردهاي خاص و منحصر به فرد،  ها ويژگي فناوري هوافضا به دليل

در ي فناورانه كشورها دارد. اهميت اين فناوري ها ي توانمندي  هدر توسع ميمه
دار در نقشه  كشور ما نيز به حدي است كه فناوري هوا فضا به عنوان فناوري اولويت

و فناوري رياست  ميكشور مورد توجه قرار گرفته است و معاونت عل ميجامع عل
ستادي با عنوان ستاد توسعه  ،ز، با لحاظ آن به عنوان فناوري راهبردييجمهوري ن

گسترش بهره  هوانوردي تشكيل داده است.فناوري و صنايع دانش بنيان هوايي و 
سازي يك ساختار پژوهشي،  گيري از فناوري هوا فضا مستلزم طراحي و پياده

هاي فناورانه ارتقاء سطح توانمندي.استمطالعاتي، آموزشي و مهارتي سازمان يافته 
كشور و بهبود مستمر فضاي كسب و كار، مستلزم تربيت نيروي انساني ماهر است. 

ي ها ي ويژه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در حوزهها ه به ظرفيتبا توج
 مرتبط با صنايع هوا فضا از جمله برق و الكترونيك، مكانيك، رايانه و...، اين سازمان

در تربيت نيروي انساني ماهر كشور داشته باشد. به منظور  ميتواند نقش مه مي
ان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام سازم ،و امكانات ها استفاده بهينه از ظرفيت

محور نموده است. در اين مقاله  12به تدوين نقشه راه مهارتي هوا فضاي كشور در 
ي عملياتي سازمان آموزش ها نقشه راه و برنامه  ميو مفهو ميدر نظر داريم مباني عل

 .فني و حرفه اي كشور را در اين خصوص ارائه دهيم
 

 آموزش مهارتي. ،، آموزش فني و حرفه ايراه ، نقشههوافضا :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com                                 .دكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطبايي .1
 .رواي كش سازمان آموزش فني و حرفهة هاي پيشرفت .كارشناس دفتر امور مهارت2
 .راي كشو سازمان آموزش فني و حرفهة هاي پيشرفت كارشناس مسئول دفتر امور مهارت. 3
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 مقدمه 
 حوزه براي راه نقشه روش تهيه از استفاده بلندمدت، ريزي برنامه رايج يها شيوه از يكي

 بسيار دارد، آنها وجود براي راه نقشه تهيه امكان كه ييها زمينه و ها حوزه. است موردنظر
 بازار و دانش و علم فناوري، يها حوزه به ن مثال،عنوا به توان مي ميان اين از .هستند متنوع
 اي طورگسترده به كه است فناوري راه نقشه راه، يها نقشه پركاربردترين يكي از .نمود اشاره

 .رود مي بكار و دراز مدت راهبردي ريزي برنامه براي مختلف صنايع در
باشد.  ميزي تغيير سا ترين مدرك قابل ارائه جهت پياده نقشه راه به سوي تغيير، مهم

سازي با  بدون داشتن يك نقشه راه قابل اطمينان، تفصيلي و جامع به سوي تغيير، فاز پياده
 مشكالت غير قابل اجتنابي مواجه خواهد شد.

ها و كاربردهاي خاص و منحصر به فرد همواره از با اهميت ترين و هوافضا به دليل ويژگي  
شمار رفته است. به طور معمول پيشرفته ترين محصوالت  ارزشمند ترين صنايع و فناوريها به

هاي فناوري مورد استفاده قرار و فناوريها ابتدا در اين حوزه توليد شده و سپس در ساير حوزه
گرفته اند. براي مثال مواد كامپوزيت، سيستمهاي كنترل سرعت موتور، سيستمهاي پايدار 

از اين  ها اند و پس از آن، ديگر حوزهداده شدهوسعه كننده وسايل نقليه ابتدا در حوزه هوافضا ت
  توسعه بهره برده اند.

هوافضا در نقشه جامع علمي كشور ايران به عنوان يكي از اهداف بخش علم و فناوري و از 
فناوري تعيين شده است. بخش قابل توجهي از سياست گذاران » الف«يتهاي وموارد اول

ي  ي پايدار بدون گام نهادن در عرصه جانبه و توسعه همه فناوري معتقدند كه پيشرفت
فناوري و ... ميسر نخواهد شد. در اين  هاي برتر مانند هوافضا، فناوري اطالعات، زيست فناوري

تواند موتور  مسير، فناوري هوافضا داراي دو شاخص ويژه است. از يك سو اين فناوري مي
ها گردد و از سوي  جانبه در بسياري از فناوري مهها بوده و باعث رشد ه محرك ساير فناوري

رود. در  يابي به دانش و فناوري نوين هوافضا از مظاهر اقتدار كشورها به شمار مي ديگر دست
هاي كالن نظامي و غيرنظامي كه  آيد. بودجهي راهبردي به حساب مي واقع، هوافضا يك رشته

هاي دانش و  فت و جهش در ديگر رشتههاي پيشر شود، ميتواند زمينه صرف اين حوزه مي
 مهندسي را فراهم سازد.

 به كمك منظور به نيازمحور فناوري ريزي برنامه فرايند يك فناوري، راه نقشه تدوين
 از اي مجموعه ساختن برآورده جهت فناورانه يها گزينه توسعه و انتخاب شناسايي،
 .ستها نيازمندي
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ي اساسي پياده ها اراي تخصص بعنوان يكي از نهادهدر اين ميان نيروي كار ماهر و د
 هميت شاياني برخوردار مي باشد.اسازي و تحقق نقشه راه فناورانه هوافضا در كشور از 

 توليد پژوهش، موزش،آ اصلي مأموريت باكه اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه
 ماهر كار نيروي تربيت و تأمين به نسبت كار نيروي مهارت ارزشيابي و آموزشي استانداردهاي

 فرهنگ ارتقاي و خدمات و كشاورزي صنعت، مختلف يها بخش نياز مورد ماهر نيمه و
، تامين نيروي انساني ماهر و كارآمد در اين بخش را نمايد مي اقدام جامعه فني يها مهارت

ه راهي در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و براي موفقيت در اين امر نيازمند تدوين نقش
رو با جامعه اقماري بسيار وسيع  پژوهي به عنوان صنعتي پيش جامع و مبتني بر آينده

 باشد. مي

  شناسي روش
شود. و با توجه به  ميپژوهش حاضر با توجه به كاربردي بودن، پژوهشي كاربردي  محسوب 

يني است و از مي پردازد، پژوهشي تبيهوافضا  آنكه به تبيين ابعد فعاليتهاي سازمان در حوزه
ي سازمان  مي ها نظر اينكه به توصيف وضعيت موجود فعاليتهاي سازمان و همچنين برنامه

ها، از پرسشنامه با سواالت باز پردازد، توصيفي است. با توجه به آنكه براي جمع آوري داده
تحليل و ولي با توجه به آنكه براي تاييد ابعاد نقشه راه و همچنين  مياستفاده شده، از نوع ك

ظر نشود. و از اين بررسي نتايج تحقيق از روش كيفي استفاده شده ، كيفي نيز محسوب مي
كه  پژوهشگران استقالل خود را از موضوع پژوهش حفظ كرده، پژوهش پيمايشي محسوب 

 شود.  مي
روش تحقيق مورد استفاده براي تدوين نقشه راه روش كيفي است. براي تدوين نقشه راه 

در اسناد باالدستي  مورد  هوافضااهيم نقشه راه، توسعه پايدار و همچنين جايگاه ابتدا مف
نفر مورد  7بحث و مطالعه قرار گرفت. سپس محورهاي نقشه راه در گروه كانوني و با حضور 

 هوافضابررسي قرار گرفت. اعضاي اين  گروه را متخصصان آموزشهاي فني و حرفه اي و 
ي از مصاحبه با گروه كانوني جهت تاييد ابعاد نقشه راه (اعتبار تشكيل داده اند. به عبارت

 سنجي نقشه راه) استفاده شده است.  

  ها يافته
ارزش  ةمنظور توسع به ها انسان ةي بالقوها هدف تواناسازي نيروي انساني استفاده از ظرفيت

ري مربوط به هر زمينه از بهترين منابع فك ةاجتماعي و ارائ ةافزوده انساني، بهبود سرماي
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سرمايه ي انساني نقش مسلطي در اقتصاد دانش بنيان دارد. سرمايه ي عملكرد سازمان است. 
انساني به عنوان يكي از بنيادهاي اساسي اقتصاد دانش بنيان از ويژگي انباشت برخوردار است 

انساني براي يادگيري . با توجه به قابليت باالي سرمايه  و ظرفيت پايايي براي يادگيري دارد
بيشتر از سطح دانش، آموزش مادام العمر اين منابع نقش اساسي و كليدي در اين نوع اقتصاد 

  كند. ميايفاد 
 به كمك منظور به  فناوري نيازمحور ريزي برنامه فرايند يك فناوري، راه نقشه تدوين
 اي مجموعه ساختن برآورده جهت فناورانه يها توسعه گزينه و انتخاب شناسايي،

 براي را تا چارچوبي آمده هم گرد خبرگان از ميتي فرايند اين در .ستها ازنيازمندي
 تصميمات اتخاذ تا نمايند ارائه نحوي فناوري(هاي) حياتي به ريزي برنامه و سازماندهي

 نقشه راه تدوين فرايند معين، نيازهاي از اي با مجموعه .گردد گذاري آسان سرمايه مناسب
 حياتي يها نيازمندي پيرامون نمايش اطالعات و سازماندهي تهيه، جهت را راهكاري ،فناوري
 فراهم برآورده شود، مشخصي زماني چارچوب در بايست مي كه اهداف عملكردي و  سيستم

 دارند، توسعه به نياز اهداف آن دستيابي به جهت كه را ييها فناوري همچنين .آورد مي
 موردنياز فناوري مختلف يها گزينه ارزيابي براي كه را ، اطالعاتينهايت در . كند مي شناسايي

 ميكند ارائه است،
 تسهيل نيز و نگري آينده هدف با عموماً شوند، ميترسيم  ملي ابعاد در كه راهي يها نقشه

 و تعيين به كه كار داريم و سر دانش از اي حوزه با ملي سطح در .هستند گيري امر تصميم در
 تاثيرات به مربوط يها سياست نيز و فناوري و بكارگيري توسعه به مربوط يها سياست اجراي

 .پردازد مي طبيعي محيط و افراد ،ها سازمان برجامعه، فناوري
و  ها ها را نسبت به رويدادها، فرصتآينده پژوهي دانش و معرفتي است كه چشم انسان

-كاهد. اين دانشهاي فرساينده را ميو ترديد ها كند و ابهام ميمخاطرات احتمالي آينده باز 
دهد تا بدانند كه به كجاها دهد و به همگان اجازه ميتوانائي انتخاب هوشمندانه را افزايش مي

توانند با سهولت بيشتري به توانند بروند و به كجاها بايد بروند و از چه مسيرهايي ميمي
 ي مطلوب خود برسند.ها آينده

و  ها العه ي نظام يافته ي آينده است كه بر پايه ي اصول، روشآينده پژوهي به معناي مط
ي مدوني است كه بوسيله آينده پژوهان توسعه يافته است. به عبارت بهتر، آينده ها تكنيك

پژوهي دانش و معرفت شكل بخشيدن به آينده به صورت آگاهانه، فعاالنه و پيش دستانه 
تواند داند و ميهم پيوسته و در حال تغيير مي است، اين دانش، جهان را متشكل از اجزاي به

ي اصيل يك كشور را در آينده بارور كند. با توجه به اين ها بذر روياها، آرزوها و آرمان
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ي كالن كشور و از ها ضرورت، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي سياست
مطالعات امكان سنجي و آينده انجام "جمله سند راهبردي مهارت و فناوري، با دو برنامه ي 

برنامه ريزي جهت آينده "و  "ي پيشرفته مورد نيازها پژوهي فناوري، نيروي كار و مهارت
 "هاي آموزشي مهارتي جديدها و مشاغل مرتبط به منظور تدوين دورهپژوهي در فناوري

م نموده و زير هاي راهبردي و نوين نظير هوافضا، اقداي فناوريها نمايد تا در حوزهتالش مي
 ي آموزشي براي مشاغل مرتبط را ايجاد نمايد.ها ساخت

ي مربوط به نحوه پياده ها كليدي ترين نكته در نقشه راه، پاسخگويي به تمام پرسش
براي هر يك از راه كارهاي مرتبط به هر ايده  ها يي كه تهيه آنها باشد. نقشه ميسازي تحول 

مربوط به نحوه پياده سازي تحول است. چه كسي  يها بزرگ الزم هستند، پاسخگوي پرسش
قرار است چه كاري را و تا چه زماني انجام دهد؟ چگونه؟ نقشه راه، مسيري كه بايد گام به 

كشد.  ميگام در پيش گرفته شود تا راه كار پيشنهادي به واقعيت تبديل شود، را به تصوير 
وژه و اهداف عملكردي در هر مرحله همچنين، نقشه راه بايد شامل مراحل مهم و برجسته پر

ها و سازمان اين فرصت را بدهد تا با رسيدن به اين مراحل مهم و برجسته و  باشد تا به تيم
، روحيه و انگيزه خود را باال نگاه ها همچنين دستيابي به اهداف عملكردي تعريف شده در آن

زيرا، آن نوشته مكتوبي است كه دارند. توجه به جزئيات در نقشه راه بسيار حائز اهميت است؛ 
افراد به هنگام اجرا و پياده سازي به آن رجوع خواهندكرد. به هر حال بايد توجه داشت كه 
عليرغم اهميت داشتن يك طرح تفصيلي و با جزئيات كافي، نقشه مسير به سوي تغيير يك 

مورد نقد و مدرك مكتوب زنده است كه بايد به طور مستمر و با توجه به پيشرفت پروژه 
يك نقشه ي راه به سوي تغيير از بررسي، اصالح، به روزآوري و تعديل و تغيير قرار گيرد. 

يي درباره ها اجزاي زيادي تشكيل مي شود. نقشه راه به سوي تغيير نه تنها بايد پرسش
ي تحول را پاسخگو باشد، بلكه همچنين بايد اجزائي را شامل ها جزئيات پياده سازي پروژه

، اهداف مد نظر از راه كار پيشنهادي، منابع مورد نياز و مشكالت و ها كه در آن گردد
 سازي تشريح گردد. ي مورد انتظار در پيادهها پيچيدگي

فناوري هوافضا شامل دانشها و فناوريهايي است كه طراحي، ساخت، عملكرد و تعمير و 
ري چند رشته اي و چند گيرد. هوافضا يك فناونگهداري وسايل هوافضايي را در بر مي

گرايشي است كه كاربردهاي تجاري، صنعتي و نظامي دارد. بطور ويژه مبحث هوانوردي و 
هاي ابتدايي  فضانوردي زير مجموعه اين فناوري هستند. تاريخچه اين فناوري به زمان تالش

 گردد. ها بر مي براي پرواز، اختراع هواپيما و ساخت اولين موشك
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وافضا را ميتوان به سه حوزه تقسيم كرد. حوزه هوايي و هوانوردي كه صنايع و فناوري ه
شامل كليه عمليات و خدمات مرتبط با توليد، آماده سازي، به روز رساني و به كارگيري و 

هاي پرنده از قبيل هواپيما، بالگرد و پهپادها است. حوزه فضايي كه كليه خدمات ايمنيِ سامانه
مرتبط با كاربري و اكتشافات فضايي اعم از مخابرات،  ءين پايهو محصوالت فضا پايه يا زم

مشاهده زمين، سنجش از دور، ناوبري و موقعيت يابي و زيست فضايي را شامل ميشود. يكي 
هستند. ايده استفاده از  ها يي كه در اين حوزه اهميت ويژه و به سزايي دارد ماهوارهها از مقوله
 Arthur Cاز جنگ جهاني دوم توسط آرتورسي كالرك ( براي نخستين بار پس ها ماهواره

Clarkeافتاد. او پيشنهاد داد يك ماهواره ارتباطي در مدار  ها ) دانشمند انگليسي بر سر زبان
ومتري سطح زمين و كيل 36 000) كه در فاصله Geostationary orbitژئوسنكرون زمين (

 40ي راديويي و تلويزيوني را برايها باالي خط استواست قرار گيرد تا توانايي پوشش سيگنال
توانست قسمت مشخصي از سطح زمين را به  ميدرصد سطح زمين داشته باشد. اين ماهواره 

فناوري هوافضا حوزه دفاعي  ءصورت ثابت تحت پوشش خود داشته باشد. سومين حوزه
كه عبارتست از همه عمليات و خدمات الزم در بخش هوافضا براي حفاظت و دفاع از  هوافضا

 امنيت و همچنين ارتقاي اقتدار بين المللي نظامي آن اعم از هوايي و فضايي.
اين اساس تدوين نقشه راه مهارت آموزي در حوزه فناوري هوافضا با نگاهي  بر
هوافضا بايستي موزشهاي فني و حرفه اي و آپژوهانه مبتني بر نظرات گروه كانوني  آينده

 مشتمل بر موارد زير باشد:

 ي ساليانه در راستاي سند راهبردي مهارت و فناوريها تدوين برنامه
ي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي ها الزمه اجراي هر طرحي، تدوين برنامه

شتن برنامه، گام برداشتن براي اجرا، باشد. بدون دا ميي آن طرح ها تحقق اهداف و چشم انداز
. بلكه حتي م تحقق اهداف ثمري در پي نداردجز اتالف منابع، انرژي و زمان و در نهايت عد

تواند آثار مخرب نيز از خود به جاي گذارد. لذا براي يك اقدام مؤثر و مناسب، داشتن  مي
 گردد.  ميبرنامه يك اصل تلقي 

 تشكيل كميته تخصصي 
ور پيشبرد اهداف نقشه راه، كارگروه تخصصي فناوري هوافضا متشكل از نمايندگان به منظ

درون سازماني ازجمله كارشناسان مربوطه در دفتر امور مهارتهاي پيشرفته و دفتر طرح و 
برنامه ريزي درسي و نمايندگان برون سازماني فعال در حوزه فناوري هوافضا  از جمله 

يه صنايع هوايي و فضايي، سازمان هواپيمايي كشور و... تشكيل سازمان صنايع هوايي، اتحاد
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از نظر زماني موقتي است و با حل مشكل و رسيدن به اهداف  ها شده است. ماهيت كارگروه
 يابد. ميمورد نظر كارگروه تغير 

 همكاري در توسعه فرهنگ مهارت آموزي 
ماعي و فرهنگي براي كليه آحاد اجت ،بيكاري با توجه به تبعات آن در هنجارهاي اقتصادي

جمعيت كشور آزار دهنده و براي اقتصاد كشور بازدارنده است. با اين حال بيكاري فارغ 
التحصيالن دانشگاهها از حساسيت و ضريب اهميتي دو چندان برخوردار است. اين اهميت به 

الاستفاده ماندن دليل سرمايه گذاري انجام شده براي تربيت نيروي انساني ماهر در كشور و ب
ي اقتصادي و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملي از يك سو، فراهم نبودن ها آن در فعاليت

ي اجتماعي به افراد فرهيخته براي نيل به اهداف توسعه ها زمينه براي محول كردن نقش
كشور از دگر سو و در عين حال امكان بروز اعتراض و عكس العمل در جامعه به سبب 

 و آگاهي بيشتر است. باسوادي 
مديريتي و سياسي از عوامل تاثيرگذار بر عوامل آموزشي، فرهنگي و اجتماعي،اقتصادي، 
كافي  ،بدون توجه به كيفيت ها دانشگاه ميمسئله بيكاري فارغ التحصيالن مي باشند. توسعه ك

به مشكل بودن برآوردهاي مربوط  ، پژوهشي -نبودن تجهيزات و مواد مورد نياز آموزشي
  ي آموزشي و نياز بازار كار،ها عدم انطباق ميان رشته ي توسعه،ها نيازهاي آموزشي برنامه

از جمله عوامل آموزشي تاثيرگذار بر مسئله  ي حرفه اي دانش آموختگانها ضعف مهارت
توسعه فرهنگ بيكاري فارغ التحصيالن مي باشد. سازمان آموزش فني و حرفه اي در راستاي 

با سر سازمان آموزش فني و حرفه اي ا تطبيق استانداردهاي آموزشي مهارت آموزي ب
 ي آموزشي نموده است.ها قدام به برگزاري دورهفصلهاي دروس دانشگاهي ا

 وغيردولتي توسعه روابط و همكاري با دستگاههاي دولتي

 انساني ي شناساي نيرويها شناسايي مشاغل و ظرفيت

 شغل و شايستگي  ي آموزشها تدوين استاندارد
 قابل و شود رعايت معين هدف يك به دستيابي براي بايد كه است شرايطي بيان استاندارد،

جاري  ها پديده امور مجاري در كه ثابتي نظم نوع هر معناي به همچنين . است استفاده مكرر
كميت  و كيفيت بتوان آن با كه است مقياسي و معيار هر معناي به استاندارد نيز و باشد مي

 و فنون ، علوم استوار نتايج بر مبتني است مينظ ، استاندارد .داد قرار سنجش مورد را اموري
 و نظامنامه و مقررات ، قواعد صورت به كه ميعمو از فعاليتهاي اي رشته در بشري تجارب
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 در جويي صرفه ، ارتباطات تسهيل ، تفاهم توسعه ، رويه و وحدت هماهنگي ايجاد منظور به
 استاندارد، .رود مي كار به خارجي و داخلي بازرگاني مبادالت و گسترش سالمت حفظ ،اداقتص

 يا سازمان هيچ دانسته شده است. امروزه قبول قابل عموم سوي از كه است كيفيت از سطحي
 .باشد نداشته كار و سر امر استاندارد با گوناگون يها جهت از كه يافت توان مين را اي موسسه

 است برخوردار خاصي ويژگيهاي از دليل اينكه به ، آموزشي نظام كردن استاندارد انمي اين در
 . است داده اختصاص خود به را بيشتري اهميت

كشور  آن اقتصاد براي بخش ترين بنايي زير و ترين حياتي كشور يك آموزشي نظام
 باشند، مي مرتبط آن با نوعي به مردم همه كه است نهادي حال عين در و شود مي محسوب
  . آيد مي شمار به نيز نهاد ترين ميمرد بنابراين

اساسي  محور سه خصوص در كه دهد مي نشان شده انجام يها پژوهش و مطالعات بررسي
اصلي  و پايه استانداردهاي . شود مي يافت انساني منابع مورد در معيني استانداردهاي ذيل

و  حرفه ،استاندارد مهارت اردهاياستاند شغل، استاندارد عناوين تحت كه مهارتي
 .ترند عام و تر معروف همه از آموزشي استانداردهاي

 تدوين منابع علمي و آموزشي
استفاده از فنون مديريت دانش و ثبت و ضبط دانش فني متخصصين داراي مهارت و تجربه 

 در خصوص مهارت آموزي در حوزه فناوري هوافضا در كنار متون علمي موجود.

 توانمندسازي مربيان و كارشناسان 
تغيير  با سرعت به تا سازد مي قادر را سازمان كه پويا است فرايندي سازماني يادگيري
 يادگيري .شود مي رفتارها و ها مهارت جديد دانش توليد شامل فرايند اين .يابد سازگاري

 است. سازمان كارآيي بهبود و دانشي كار ايجاد اصلي سازماني راه
 و داده توسعه را انساني منابع بايد سازمانها ساير از يافتن برتري سازمان به منظور يك
 آنهاست، سر در كه دانشي و را افزايش دهد كاركنان در دسترس دانش و اطالعات ميزان

 "آكسفورد  فشرده سازمان هستند واژه توانمند سازي درفرهنگ براي ارزشمندي بسيار منابع
 به است. توانمندسازي شده معني " شدن توانا "قدرت ارائه" "دادن مجوز" "شدن قدرتمند

 منظور به كاركنان مشاركت سطح دنبال افزايش به كه شود مي اطالق انگيزشي فنون مجموعه

 و فردي اهداف كردن سو هم ،كاركنان توانمندسازي اصلي است ويژگي آنان عملكرد بهبود
توانمندسازي مربيان و اي كشور در راستاي است. سازمان آموزش فني و حرفه  سازماني
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ي آموزشي و برگزاري همايش و شركت در نمايشگاه در ها اقدام به برگزاري دوره كارشناسان
 حوزه فناوري هوافضا نموده است.

حمايت از توسعه موسسات آموزشي و شركتهاي غير دولتي در حوزه هوافضا 
 ي اقتصاديها بنگاه

هاي مهم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه در  ز مقولهخصوصي سازي يكي ا
 قانون اساسي يكي از مقوالت مورد توجه بوده است. 44كشور ايران نيز براساس اصل 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تحقق اين اصل به دنبال اهدافي چون 
ي مهارتي، افزايش بازدهي ها شكاهش بار مالي دولت، افزايش رقابت و كارايي آموز

ي آموزشي و استفاده بهينه از امكانات كشور موضوع واگذاري بخشي از ها گذاري سرمايه
ي مهارتي به بخش خصوصي را دنبال نموده است كه بر همين اساس ايجاد ها آموزش

 .ي فني و حرفه اي آزاد با مشاركت مردم صورت گرفته استها آموزشگاه
مدي فعاليت بخش خصوصي، نقشي كارساز در عملكرد اين بخش در شناخت ابعاد كارآ

ي فني و حرفه ها خصوصي سازي آموزش ي فني و حرفه اي خواهد داشت.ها حوزه آموزش
اي در گرو شكل صحيح و مناسب واگذاري و توجه به شرايط خاص اقتصادي و بازار در 

، عمالً خصوصي سازي به است و اگر هر كدام از اين دو محقق نشود ها واگذاري آموزش
توسعه بخش خصوصي بايد با يك سياستگذاري، هدف گذاري و  .شود ميرهاسازي تبديل 

به  ها برنامه ريزي منسجم و يكپارچه به سمتي حركت نمايد كه آرام آرام اجراي آموزش
صورت منطقي به بخش خصوصي سپرده شود و بخش دولتي با چاالكي ايجاد شده تنها نقش 

 نيز كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان  نظارتي در اين مسير داشته باشد. هدايتي و
 و ها انجمن مشخصاً و خصوصي بخش با منطقي تعامل طريق از كند مي تالش متقابالً
 در بتواند ملي و استاني سطوح در آزاد اي حرفه و فني يها آموزشگاه صنفي يها كانون
 در مسير صحيح گام بردارد. ها ارت آننظ و هدايت و ها آموزشگاه اين پويايي

 و مراكز دولتي ها حمايت از توسعه كارگاه

 و نوآوريها تجاري سازي اختراعاتحمايت از 
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 مبتني جديدي فرآيند يا خدمت محصول، خلقهوافضا به معني  فناوري ســازي تجاري
 مســتلزم آن رفع و اســت مطرح شده در اين حوزه جديد تقاضاي رفعفناوري هوافضا براي 

 .آنهاست موفق بازاريابي و جديد خدمات و تالمحصو به نتايج تبديل راه در مســتمر شالت
 سازي تجاري فرآيند ديگر عبارت به. اســت نزديك بســيار فناوري انتقال به ســازي تجاري

 مراكز مانند تحقيقاتي مراكز از هوافضا فناوري و دانش انتقال فرآيند همان ،فناوري هوافضا
 واقع در. است جديد كارهاي و كســب يا موجود صنايع به فناوري و علم كهاي پار و رشــد
 آغازهوافضا  ايده يك پروردن و كردن طرح از كه است فرآينديفناوري هوافضا  كردن تجاري

 يا (صنعت مشتري به آن فروش نهايت در و خدمات) و توليد(كاال سمت به و مي شود
با برگزاري  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي انجامد. نهايي) نندهك استفاده

نمايشگاههاي درون سازماني و شركت در نمايشگاههاي برون سازماني و ارائه دستاوردهاي 
هوافضا  فناوريمخترعين، زمينه تجاري سازي اختراعات و نوآوريهاي مخترعين را در حوزه 

 فراهم مي آورد.

 ت بين المللي توسعه تعامال
ي سازمان در عرصه بين الملل، فراهم آوردن زمينه حضور بخش خصوصي و ها يكي از برنامه

ي آزاد فني و حرفه اي در خارج از كشور است.آموزش مربيان كشورهاي جهان ها آموزشگاه
ي آزاد فني و حرفه اي و بخش خصوصي در ها اسالم، فراهم آوردن زمينه حضور آموزشگاه

كشور، برگزاري مسابقات مهارتي با كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، اجراي نظام خارج از 
 يها آموزش توسعه و  آموزش مهارت و فناوري و صالحيت حرفه اي در سطح بين المللي

با  سازمان اين همكاري يها زمينه از المللي بين سطح در شده سازي شبيه و مجازي
 كشورهاي ديگر است.

 گيري بحث و نتيجه
ي ارائه شده در قسمت قبل مبتني بر نظريات متخصصين آموزش فني و ها با توجه به يافته

آموزش مهارتي در حوزه فناوري نقشه راه حرفه اي كشور در يك نماي كلي مي توان 
) با رعايت ترتيبات موجود و نيازهاي اساسي يك نقشه 1را به شكل نمودار ( هوافضاي كشور

 هي ترسيم نمود.علمي مبتني بر آينده پژو
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نمازي محمد١.

نسب مجتبي٢.

تا صالح پور بي٣.

اسماعيل زاده جواد۴.

علي اسدي فرد دكتر۵.

صاحبي نژاد مجيد۶.

محمدجواد اشراقي دكتر٧.

جواد غالمي٨.

اميرحسين نيرومند٩.
ابوالفضل مهمان نواز 10.

در تدوين برنامه هاي ساليانه
راستاي سند راهبردي مهارت و فناوري

همكاري در توسعه
فرهنگ مهارت آموزي

شناسايي مشاغل و ظرفيت هاي 
شناسايي نيروي انساني

تدوين منابع 
علمي و آموزشي

حمايت از توسعه موسسات
آموزشي و شركتهاي غير دولتي 

در حوزه هوا فضا بنگاههاي اقتصادي

حمايت از تجاري سازي 
اختراعات و نوآوريها

تشكيل كميته تخصصي

توسعه روابط و همكاري با 
دستگاههاي دولتي و غيردولتي

تدوين استانداردهاي 
آموزش شغلي و شايستگي

توانمندسازي مربيان 
و كارشناسان

حمايت از توسعه 
كارگاهها و مراكز دولتي

توسعه تعامالت
بين المللي 

ضا
ا ف

هو
ي 

اور
 فن

راه
شه 

نق
٣

۵

٧

٩

١١

٢
١

۴

۶

٨

١٠

١٢

هوا فضا -نقشه راه آموزشهاي فناوري هاي راهبردي

 
 )1شكل (

  منابع
 شماره دي . "مهارت  ةنامخبر") 7/11/1391(  .پرند،ك
مرور و مقايسه برخي ")،1389ب. ( شيراني، ح؛ ارباب ، جوادي م؛ نسب، س، حسيني

 شانزده، ،شماره صنعتي تكنولوژي توسعه فصلنامه ،"كاربردهاي نقشه راه فناوري
 و توانمندسازي بين رابطه").1389(. ا ا؛ مشبكي، ع، زاده، ر؛ كردنائيچ، ا؛ فاني، ليع خان

 دوم سال مدرس، تربيت دانشگاه تحول؛ مديريت نامة پژوهش ،"سازماني يادگيري
 آموزش استاندارد تدوين نحوه راهنماي ").1389( ب. باروق، بهمنيار ن ؛ ، ميمسل ح ؛ ،خنيفر

 "محور مهارت
 ةتوسع ةسازي سند راهبردي سازمان در عرص راه پياده ةنقش "يرومند، پ. معتقد؛ ن

 "ي راهبردي و نوين كشورها فناوري
و دانش  ها ، دانشگاهها ي مديران بنگاهها بررسي و تحليل علل بيكاري دانش آموختگان (ديدگاه

 آموختگان)
 .رهنگيشوراي عالي انقالب ف 19/10/91سند جامع هوافضاي كشور، مصوبه مورخ 



 
 

 ةي پنجم توسع هاي برنامه نگاهي به هم سويي سياست
پايدار  ةجمهوري اسالمي ايران با توجه به رويكردهاي توسع

 و منابع انساني
 1دكتر پوراندخت نيرومند
 2دكتر اكبرفرجي ارمكي
 3ليال ستاري زاده

 چكيده
ي دنيا در زمينه هاي كشورها ترين دغدغه ي اخير، توسعه پايدار به يكي از بزرگها طي سال

مديريت و برنامه ريزي كالن به ويژه كشورهاي در حال توسعه تبديل شده و از اين رو 
هاي توسعه از قبيل  مطالعات تجربي فراواني در خصوص تعيين روابط حاكم بر مؤلفه

هاي سياسي، اجتماعي،فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي صورت گرفته است. در  مؤلفه
اساس الگوهاي موجود در مباني نظري بررسي از تحليل محتواي قوانين اين پژوهش كه بر 

صورت گرفته تالش شده است ميزان اهميت و توجه به اين امر را دراسناد باالدستي از 
ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  ي پنجم توسعه جمله قانون اساسي و به ويژه برنامه

هاي كالن كشور  ميزان همسويي سياست جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي قرار گرفته و
ي ها ي پايدار مشخص گردد. به اين منظور از مؤلفه ي توسعه را با الگوي توسعه در زمينه
نماد  31ي زيست محيطي ها نماد و از مؤلفه 19ي اقتصادي ها نماد، از مؤلفه 46اجتماعي 

وسعه ي پايدار، به بعد در اسناد باالدستي مورد بررسي قرار گرفته است. عالوه بر الگوي ت
مهارت و نيروي انساني نيز توجه شده است و ميزان توجه به آن در برنامه ي پنجم مورد 

 بررسي قرار گرفته است.
 

ي پنجم  ي پايدار، قانون برنامه ي اقتصادي، توسعه ي پايدار، توسعه : توسعهيكليد واژگان
 جمهوري اسالمي ايران، تحليل محتوا.

 
 
 

                                                                                                                
  Email: Pdniroomand@gmail.com                                ،. دكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه عالمه طباطبايي1
 .. دكتراي مديريت آموزش عالي از دانشگاه شهيد بهشتي2
 .. كارشناس مسئول دفتر امور مهارتهاي پيشرفته3
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 مقدمه
كميسيون محيط زيست و توسعه سازمان ملل كه توسـط نخسـت وزيـر نـروژ      1987در سال 

رشدي كه نيازهاي كنوني را بدون به "اداره مي شد واژه توسعه پايدار را اين گونه تعريف كرد 
. پايداري نه تنها به معني زنـده مانـدن نسـلي از    "چالش كشيدن نسل آينده در برآورده سازد

معناي نگهداري منابع طبيعي از نسلي به نسل ديگر نيز است. توسعه پايدار  بشر است بلكه به
ي طبيعـي، توليـدي و انسـاني از نسـلي بـه نسـلي ديگـر        ها به معناي حفظ بهره وري سرمايه

 )2006است.(نفزاير، 
پايدار شامل فرآيند تغييرات متناسب اجتماعي، اقتصادي و محيطي است كه براي  ةتوسع

طوالني مدت دركل جامعه طراحي مي گردد. فقـر فزاينـده، نـابرابري، تبعـيض و     افزايش رفاه 
ستم به زنان، قرباني شدن جوهر آدميان، فجايع زيست محيطـي از قبيـل آلـودگي در سـطح     

، هـا  محلي و جهاني، كميابي فزاينده منابع آب شيرين، فرسايش منابع خاك، تخريـب جنگـل  
بر الگوهاي پيشين توسعه مسائلي بودند كه ابتدا مـورد  نابودي تنوع زيستي و بداخالقي حاكم 

 )1386توجه آگاهان و متخصصان امر قرار گرفت. (نادري و همكاران, 
اين مشكالت منجر به مطرح شدن مفهوم توسعه ي پايدار در ابعاد اجتمـاعي، اقتصـادي،   

 سياسي، فرهنگي و زيست محيطي شد.  
هـا در افـراد بـوده وعامـل     راي ايجاد اين ويژگيتوانمندسازي يكي از مهمترين راهكارها ب

انگيزشي جديد در محيط كاري پويا است. امروزه منشا اصلي مزيت رقابتي، در كـاربرد صـرف   
فناوري نيست، بلكه خالقيت، نوآوري، مثبت انديشي، كيفيت تعهد و توانـايي كاركنـان، آن را   

ازي، فرآيند توسعه اسـت كـه   . توانمندس(Gresov.c and Drazin.R, 2007)دهد شكل مي
باعث افزايش توان كاركنان براي حل مشكل و ارتقاي بيـنش سياسـي و اجتمـاعي كاركنـان     

(سـيروس   شده تا آن را قادر سازد و عوامل محيطي را شناسايي و تحت كنتـرل خـود گيرنـد   
ين ي (مهارت، دانش و نگرش) نيروي كار از جمله مهم تـر ها افزايش شايستگي )1382آقايار, 

ي مهـارت و فنـاوري بـه عنـوان بنيـان      هـا  ابزار جهت تحقق توانمنـد سـازي اسـت. آمـوزش    
توانمندسازي نيروهاي انساني، امكان ثروت آفريني و قابليت دسترسي همگاني را در خصوص 
تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين، متناسب بـا اسـتعدادهاي افـراد و نيـاز بـازار كـار       

هينه از ظرفيت بخشهاي مختلف بومي اعم از دولتي و غير دولتـي فـراهم   همزمان با استفاده ب
  )1391(پرند و همكاران,  مي آيد.
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 اهداف و ضرورت تحقيق
ي كالن اقتصادي، ها تحقق توسعه ي پايدار مستلزم بسترهاي متعدد از جمله قانون، سياست
به توسعه پايدار در  اجتماعي و فرهنگي است. اصل پنجاهم قانون اساسي مصداق بارز توجه

ي ها در جمهوري اسالمي، حفظ محيط زيست كه نسل امروز ونسل"ركن اصلي نظام است: 
بعدي بايد در آن، حيات رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو 

ي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست و تخريب غيرقابل جبران آن ها فعاليت
) در برنامه ي دوم، سوم، 1386(نادري و همكاران,  "ت پيدا مي كند، ممنوع است.مالزم

چهارم و پنجم شاهد افزايش توجه به اين مقوله هستيم. لكن مساله ي مهم كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، ايجاد فرهنگ توسعه ي پايدار در بين نيروي انساني است. با توجه به 

با رويكرد توسعه ي پايدار  ها تي، در صورتي كه اين آموزشي مهارها فراگيربودن آموزش
طراحي و استقرار يابند مي توانند نقش مهمي در تحقق توسعه ي پايدار داشته باشند. لكن 

و  ها اين امر مستلزم توجه كافي اسنادباالدستي از جمله برنامه ي پنجم و حمايت از دستگاه
بايد مورد توجه قرار گيرد كه مساله ي مهمتر ايجاد نهادهاي متولي است. البته اين امر نيز 

فرهنگ توسع هي پايدار از همان دوران كودكي است. برهمين اساس آموزشهاي متوسطه نيز 
ي بايد به نحوي طراحي و استقرار يابندكه اين مقوله محور همه ي فعاليتها از جمله تهيه

چيزي كه مورد توجه قرار گرفته ميزان محتواي كتابهاي درسي قرار گيرد. لكن در اين مقاله 
ي توسعه است. ها ها و شاخصهاي توسعه پايدار  و منابع انساني در برنامهمولفه توجه به

ي توسعه ها نگونه كه در چكيده اشاره شد نادري و همكاران با استخراج نمادها و مقولهها البته
اين خصوص پرداخته اند. لكن در اين ي اول تا چهارم در ها ي پايدار به تحليل محتواي برنامه
به بررسي برنامه ي پنجم پرداخته شده و  ها و شاخص ها مقاله با استفاده از همان مقوله

يي چون مهارت، توسعه  و توانمند ها همچنين توسعه ي منابع انساني نيز با توجه به شاخص
 سازي مورد توجه قرار گرفته اند.

 ادبيات تحقيق
اي هاي فني وحرفهمحور كه در نظام بين المللي آموزش با عنوان آموزشهاي مهارت آموزش

 فني يها ي اقتصادي پايدار دارند. آموزشاي در توسعهشناخته شده است، جايگاه ويژه
 كارو كسب و ها شغل، حرفه احراز براي را فرد تواندكه مي است هاييانجام فعاليت اي،وحرفه
 كمك هاييآموزش اين چنين دهد. افزايش آن در انجام را وي اناييتو و كارآيي يا كند آماده
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 در و شغل به خاص مربوط هايدانش همراه به وابسته، علوم و فناوري در راستاي تا كندمي
 آموزش .گردد كسب الزم هايمهارت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي، مختلف هايبخش

هاي مختلف جامعه مانند كشاورزي، و بخش نيازهاي جامعه راستاي در بايد الزم هايمهارت
 داشت  نخواهد ها راآن جذب قدرت جامعه صورت، اين غير باشد، در صنعت، خدمات و غيره

 .)1390(شريف زاده، 
ها قابل ذكر است كه در توضيح ارتباط بين سرمايه انساني هر كشور و ساير سرمايه

انجامد كه با سرمايه گذاري در صادي ميسرمايه گذاري فيزيكي در صورتي به رشد مداوم اقت
نيروي انساني همراه باشد. سرمايه انساني يعني انباشت مهارت، تخصص و نيازهاي مهارتي، 

كاربردي و آموزش  –آموزشي و به طور كلي حجم دانش فني نيروي انساني. آموزش علمي
وري نيروي كار است. به فني و حرفه اي ابزار مهمي براي بهبود پويايي، انطباق پذيري و بهره

ي اقتصادي، صنعتي و توليدي نقش داشته و ها همين دليل در افزايش توان رقابت بنگاه
هاي جديد هم از نظر سازد. فراگيري مهارتزمينه كاهش عدم توازن در بازار كار را فراهم مي

ه ويژه از طريق ها بهاي اقتصادي مهم است. توسعه مهارتو شركت ها افراد و هم از نظر بنگاه
 –اي و علميهاي فني و حرفهنهادهاي متولي ذي ربط نظير مدارس و مراكز آموزش

وري و درآمد فردي، سازماني و ملي از كاربردي، به علت نقش اثرگذار آن در افزايش بهره
هاي مختلف، سبب بهبود اهميت بسيار بااليي برخوردار است. برخورداري افراد از مهارت

). اگر 1389شود (صالحي عمران و همكاران, همچنين افزايش سطح درآمد آنان ميكارايي و 
توسعه ي پايدار را فرآيندهاي تغييرات اجتماعي، اقتصادي، و محيطي بدانيم كه براي افزايش 
طوالني مدت در كل جامعه طراحي مي گردد، آموزشها را مي توان يكي از ابزارهاي اين 

وزه توسعه ي پايدار يكي از مهمترين چالشهاي برنامه ريزان و تغييرات در نظر گرفت. امر
سياستگذاران به شمار مي آيد. به عبارتي تحقق آن اصول و اهداف راهبردها ، سياستها  و  

است. تحقق آن مستلزم توجه به تمام ابعاد نهادي و قانوني و از جمله ميزان توجه به  ها برنامه
 ي توسعه است.ها آنها در برنامه

 چارچوب مفهومي
در اين پژوهش مفاهيم اصلي توسعه پايدار، مولفه اجتماعي، مولفه اقتصادي، مولفه زيست 

 محيطي و همچنين منابع انساني و حمايت نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته اند.
، تعاريف، اصول و معيارهايي كه در ادبيات توسعه پايدار توسط صاحب براساس مفاهيم

تلف بيان شده و در پژوهشي كه توسط نادري و همكاران انجام شده چارچوب نظران مخ
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ي مرتبط به ها . عالوه بر شاخص)1جدول (است  نمادهاي توسعه پايدار به شرح جدول زير
پايدار، در اين مقاله به تحليل نمادهاي مربوط به منابع انساني نيز پرداخته شده  ةابعاد توسع

 است. 
 ي توسعه پايدار براي تحليل محتواها رچوب مفهومي و مقولهچا )1(جدول 

 ها نمادها و مقوله ها زمينه
منابع مورد 

 استناد
مرتبط با  عبارت

 »توسعه پايدار«
، پايداري، توسعه همه جانبه، توجه به همه توسعه پايدار

 ابعاد توسعه
اكثر قريب به 

 اتفاق منابع

 
 

مرتبط با 
موضوعات زيست 

 محيطي

ها، تنوع، حفظ يكپارچگي اكو سيستمحيط زيستحفظ م
ها، استفاده به اكو سيستم، افزايش باروري اكو سيستم

هاي طبيعي، ، بهبود اكوسيستمميزان ظرفيت اكو سيستم
مند از منابع پايه، استفاده بهينه از منابع، استفاده نظام

حفظ و بهداشت منابع، حفظ تعادل منابع، افزايش بهره 
وري منابع، افزايش كيفيت منابع، توجه به مالحظات 

محيطي، كاهش تخريب و آلودگي آب و خاك، زيست
حفاظت و احيا، تلفيق حفاظت و توسعه، ارزش گذاري 

زدايي، حفظ ذخاير  محيط زيست، بيابان زدايي، جنگل
ژنتيكي، حفظ تنوع زيستي، كاهش استفاده از سموم و 

ي بيروني، ها كودهاي شيميايي، كاهش اتكا به نهاده
كاهش ضايعات و پسماندها، تبديل ضايعات، شوري و 

، جلوگيري از اتالف انرژي، ها و خاكها اسيدي شدن آب
 توليد انرژي پاك، حفاظت از بيوسفر، استفاده از منابع
 تجديدپذيردر سطح پايدار، باز توليد منابع تجديد پذير

به نقل از (نادري 
و همكاران, 

1386( 

مرتبط با 
موضوعات 
 اقتصادي

هاي توليدپايدار، رشد پايدار،، فرصتمردمي كردن سرمايه
امنيت اقتصادي امنيت سرمايه گذاري، بهره وري، افزايش

فناوري، ي اشتغال، رفع بيكاري، بهينه سازي ها فرصت
توليد فناوري پايدار، توزيع ثروت و در آمد در جامعه، بهره
مندي اقتصادي، زندگي شرافتمندانه، رفع شكاف اقتصادي

هاي اجتماعي، لحاظ كردن در جامعه، لحاظ كردن هزينه
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 ها نمادها و مقوله ها زمينه
منابع مورد 

 استناد
ي تخليه منابع، كارايي، تمركز زدايي، بهينه ها هزينه

 سازي فناوري، تامين رفاه اقتصادي

 
 
 
 
 

ط با مرتب
موضوعات 
 اجتماعي

، تصميم گيري مشاركتي، افزايش اختيارات مردممشاركت
، تفويض اختيار، توسعه منابع انساني، توانمندسازي، 

خوداتكايي، آموزش توانمندساز، آزادي، اخالقيات، رعايت 
اخالق زيست محيطي، احترام به موجودات زنده، منزلت 

انون پذيري، اجتماعي، مسئوليت پذيري، قانونمندي و ق
احترام به حقوق بشرو شهروندي ، نهادهاي مدني، 

ي مدني، رعايت حقوق زنان و كودكان، تغيير ها آزادي
نهادي، ظرفيت سازي نهادي، افزايش تعامالت و ظرفيت 

هاي محلي، ارج نهادن به فرهنگ و دانش بومي، گروه
انسجام اجتماعي، يكپارچگي ملي و قومي، حفظ 

ي و اخالقي، عدالت اجتماعي، توزيع منصفانهي ملها اقليت
ي برابر، عدم ها منابع و امكانات، مساوات و برابري، فرصت
ي اجتماعي، ها نژاد گرايي، تامين اجتماعي، حفظ سرمايه

توجه به بهداشت عمومي، خدمات بهداشتي، حفظ 
، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان، افزايشها سالمتي انسان

رزه با فقر و فقرزدايي، توجه به اميد به زندگي، مبا
جنسيت و زنان، امنيت غذايي، امنيت، امنيت اجتماعي، 

 امنيت شغلي، امنيت فكري، تسهيالت سن پيري
توسعه ي منابع 

 انساني
فني، حرفه اي، مهارت، آموزش، شغل، توانايي، بهره وري 

 نيروي انساني، كارآيي
ILO 

 روش شناسي تحقيق
تاكيد دارد. اين روش به طور مختصر مرور و  "تحليل محتوا"بر روش روش شناسي تحقيق

مختصات تحقيق در قالب آن بيان شده است. تحليل محتوا روشي است كه بتوان بر اساس 
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آن، خصوصيات زباني يك متن گفته يا نوشته شده را به طور واقع بينانه يا عيني و بطور 
 ).GAO, 1996( رباره مسائل غيرزباني بدست آورديي دها علمي شناخت و از آنها نيز استنتاج

 روش پژوهش و نوع تحقيق
 روش اين پژوهش تحليل محتوا و اسناد بوده است.

 سواالت تحقيق
ي توسعه ها ميزان توجه اسناد باال دستي به طور مشخص برنامه پنجم توسعه به مولفه )1

 پايدار چه ميزان است.
ي پايدار ها مشخص برنامه پنجم توسعه به مولفهميزان توجه اسناد باال دستي به طور  )2

 اقتصادي چه ميزان است.
ي زيست ها ميزان توجه اسناد باال دستي به طور مشخص برنامه پنجم توسعه به مولفه )3

 محيطي چه ميزان است.
ي منابع ها ميزان توجه اسناد باال دستي به طور مشخص برنامه پنجم توسعه به مولفه )4

 انساني چه ميزان است.

 ي پژوهشها يافته
ي توسعه سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي با الگوي ها سياست -1

 توسعه پايدار
ي ها نتيجه حاصل از تحليل توصيفي در خصوص ميزان ذكر عبارت توسعه پايدار در برنامه

ه دهد كه در برنامه اول هيچ گونه ذكري از اين عبارت به كار برده نشدمي اول تا چهارم نشان
سوم،  ي دوم،ها كه نشان از ناآگاهي برنامه ريزان از مبحث توسعه پايدار دارد.ولي در برنامه

مرتبه عبارت توسعه پايدار  16و3،14،14) و پنجم به ترتيب 1386(نادري و همكاران,  چهارم
 مورد استفاده قرار گرفته است. 

 



                                            اي و اشتغال  و حرفه آموزش فني
 

 

549 
 ها ع انساني در برنامهفراواني مقوالت مرتبط با عبارت توسعه پايدارومناب ) 2( جدول 

 ها برنامه
 ها مقوله

فراواني 
 در

برنامه 
 اول

 فراواني
در برنامه 

 دوم

 فراواني
در برنامه 

 سوم

 فراواني
در برنامه 

 چهارم

 فراواني
در برنامه 

 پنجم

مجموع ذكر عبارتهاي 
 توسعه ي پايدار

0 3 14 14 16 

 125 144 116 57 48 پايداري اجتماعي
 95 41 49 31 20 داري زيست محيطيپاي

 124 43 49 32 24 پايداري اقتصادي
 280 279 215 207 137 توسعه منابع انساني
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اقتصادي و منابع  چنانچه عبارت توسعه پايدار در سه بعد اجتماعي، زيست محيطي،
 وم، چهارمي اول، دوم، سها انساني مورد بررسي قرار بگيرد از لحاظ بعد اجتماعي در برنامه

مرتبه مورد توجه 125و  144، 116، 48،57) و پنجم به ترتيب 1386(نادري و همكاران, 
 قرار گرفته است.

 
(نادري و  ي اول، دوم، سوم، چهارمها ميزان توجه به بعد زيست محيطي در برنامه  

زايش مرتبه است. كه نشان از اف 95و 41،  49، 31، 20) و پنجم به ترتيب1386همكاران, 
 توجه به اين مقوله در برنامه پنجم است.

 



                                            اي و اشتغال  و حرفه آموزش فني
 

 

551 

مرتبه بوده 124و  43، 49، 32، 24و دفعات ذكر عبارت پايداري اقتصادي به ترتيب 
 است. 

 
ي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ها و ميزان توجه به بعد توسعه ي منابع انساني در برنامه

است. اين تحليل نشان از افزايش توجه مرتبه بوده  280و  279، 215، 207، 137به ترتيب
 ي توسعه به توانمندسازي نيروي انساني است. ها مستمر دست اندركاران برنامه
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 بررسي سواالت
جمهوري ي  ي پنجم توسعه هاي برنامه در اين پژوهش به بررسي ميزان هم سويي سياست

) 3ع انساني  به شرح جدول (توسعه ي پايدار و همچنين توسعه ي مناب اسالمي ايران با ابعاد
 زير پرداخته شد.

 
 ي برنامه پنجم توسعه با ابعاد توسعه ي پايدارها ميزان همسويي ماده

 مواد قانوني برنامه پنجم بعد توسعه ي پايدار

 زيست محيطي
34 ،79،104 ،129 ،133 ،134 ،135 ،147 ،148 ،172 ،

 193و 192، 190، 187
 99و 80، 79، 77 ،75، 74، 73، 69،72 اقتصادي

 اجتماعي
و 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 28، 27، 24

42 
 201و 19 توسعه ي منابع انساني

 

ماده به بعداقتصادي و  9ماده به بعد زيست محيطي،  14اين تحليل نشان داد كه 
ساني ماده به بعد اجتماعي توجه نموده اند. از سوي ديگر تحليل بعد توسعه ي منابع ان13

 ماده به اين بعد توجه نموده اند.  2نشان دادكه 

 نتايج و پيشنهادات
ي مهارتي با رويكرد توسعه ي پايدار موارد زير پيشنهاد ها به منظور تحقق توسعه ي آموزش

 مي گردد.
 بعد زيست محيطي �

 ي آموزشي سازمانها توجه به حفظ و نگهداري از منابع طبيعي در كليه ي فرآيند -1
به استفاده بهينه از منابع انرژي كشور در كليه ي فرآيندهاي آموزشي سازمان توجه  -2

 ي مهارتي كارآموزانها چه توانمندسازي مربيان و كارشناسان و چه آموزش
 توجه به مسائل زيست محيطي در استانداردهاي شغلي و آموزشي سازمان -3
خدمات، ي صنعت، ها ي سازمان در بخشها توجه همزمان به توسعه ي آموزش -4

 ي راهبردي و نوينها كشاورزي و فناوري
ي گردشگري، حفظ آثار و ابنيه باستاني و جذب گردشگران داخلي ها توجه به آموزش -5

 و بين المللي
 ي گياهيها ي مهارتي با رويكرد ارتقاي پوششها توسعه ي آموزش -6
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توجه به حفظ و نگهداري از منابع آبي چه آبهاي سطحي و چه زيرزميني در  -7

 ي آموزشي سازمانها ندفرآي
 ها توجه به مسئله مديريت پسماندها و فاضالب -8

 
 فرهنگي –بعد اجتماعي  �

ي ها توجه به مسائل فرهنگي در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، ارزيابي و نظارت آموزش -1
 سازمان

ي اجتماعي در تهيه و تدوين استانداردهاي شغلي و ها توجه به مسائل فرهنگي و نياز -2
 انآموزشي سازم

توجه به مقوله ي اخالق حرفه اي در استانداردهاي آموزشي و شغلي الگوهاي ارزيابي  -3
 عملكرد

 توجه به آموزش آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه زنان و كودكان بي سرپرست -4
 
 بعد اقتصادي �

توجه به مقوله ي بهينه سازي مصرف انرژي در مراكز آموزشي و آموزشگاههاي آزاد  -1
 سازمان

 ي مهارتي سازمان به سمت حرف و مشاغل مورد نياز بازار كارها آموزش مبتني كردن -2
 ي سازمانها توجه به الگوي اقتصاد آموزش در آموزش -3

 منابع
ي توسعه ها ي برنامهها تحليل محتواي ميزان مطابقت سياست). 1386نادري و همكاران. ( 

 دار .فرهنگي پس از انقالب با الگوي توسعه پاي اجتماعي، اقتصادي،
 . 135ماهنامه تدبير . شماره  توانمندسازي، روش نوين در محيط رقابتي.). 1382( .آقايار، س

مجله رشد آموزش فني و  اي و اشتغال. ي فني و حرفهها آموزش). 1390( .زاده، م شريف
 .اي حرفه

ارزيابي وضعيت اشتغال  ).1389( .قرباني، ع و ايزدي، ص؛ لفصالحي عمران، ا
 نامه انجمن آموزش عالي ايران . فصلآموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي.  دانش

GAO ) .1996 .( A Methodology for structuring  .  
تهران: سازمان آموزش فني و  نگاهي به نظام آموزش مهارت و فناوري.و همكاران.  پرند، ك

 اي كشور حرفه
Gresov.C and Drazin.R. (2007) Equifinality:Functional Equivalence in 

Organization Design .Academy of Management Review   , 403-428 . 



 
 

اوري ي فنّها و دستگاه ها ي بين بخشي سازمانها همكاري
ي فناورانه و ها اطالعات ضرورتي براي تقويت توانمندي

 شكل گيري نظام ملي نوآوري
 1پوراندخت نيرومنددكتر 

 2نرگس احديه
 3محبوبه رنجبر
 4سهراب مسجديان جزي

 چكيده
حاضر فناوري اطالعات نام تاثير فناوري اطالعات بر جامعه جهاني به حدي بوده كه عصر 

در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران به  IT گرفته است. با توجه به اهميت آن، 
عنوان فناوري استراتژيك جايگاه ويژه اي در اسناد باالدستي و از  جمله نقشه جامع 

اي سهم قابل توجهي از بودجه كشور برو با صرف كشور به خود اختصاص داده است.  ميعل
هدايت وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات، تشكيل پژوهشگاه مرتبط، تربيت نيروي 
تحصيلكرده در مقاطع متوسط و سطوح مختلف اموزش عالي، تدوين استانداردهاي شغلي و 
حمايتهاي مالي از شركتهاي دانش بنيان تالش شده كه كشور نقشي موثر در عرصه جهاني 

كه چرا با وجود اين همه حمايت، آنگونه كه  شود ميطرح ايفا نمايد. حال اين سئوال م
شايسته است امكان نقش آفريني كشور در شبكه ارزش جهاني فراهم نشده است. در اين 

شود كه به اين سئوال پاسخ داده شود. به عبارتي در اين مقاله كليه دست  ميمقاله سعي 
ا استفاده از كاركردهاي نظام ملي مامويت آنها مورد بررسي قرار گرفته و ب  اندركاران و

ي توانمندهاي فناورانه به عارضه يابي موضوع پرداخته شده و در پايان ها نواوري و مولفه
 پيشنهاد و راهكارهايي ارائه شده است.  

 
 .: فناوري اطالعات، نظام ملي نوآوري، توانمنديهاي فناورانه ملييكليدواژگان 

                                                                                                                
                                   Email: Pdniroomand@gmail.com، المه طباطباييدكتراي مديريت تكنولوژي دانشگاه ع .1
 .موزش فني و حرفه اي كشورر امور مهارتهاي پيشرفته سازمان آكارشناس دفت .2
 .ه طباطباييدانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه عالم .4
 .دانشجوي روابط بين الملل و كارشناس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان .4
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 مقدمه 
و ارتباطات نه تنها از حيث فناوري، بلكه نقش آفريني در بازار جهان، امروزه فناوري اطالعات 

 2012 جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار، بازار اين فناوري در سال
 27/1344به  2017شود در سال  ميو پيش بيني دالر بوده است  ميليارد 027/888معادل 

بوده  بسيار پايينميليون دالر يعني  100م كشور ما معادل و در اين ميان سهميليارد برسد 
از نظر وجود منابع  ،هجدهماز نظر مساحت رتبه  ،هفدهماست. كشور ما از نظر جمعيت رتبه 

را در جهان به خود اختصاص دوم و گاز رتبه  ،چهارمطبيعي مورد نياز از جمله نفت رتبه 
كارشناسي  ،كارشناسي ،بط در سطوح كاردانيرشته دانشگاهي مرت 12 ،دهد. در اين ميان مي

نيروي  حدود پنجاه هزار نفر ارشد و دكتراي تخصصي در سطوح عالي تعريف شده و ساليانه
بيش از صد هزار  شوند. در سطح مقطع متوسطه نيز ساليانه ميفارغ التحصيل  ،تحصيل كرده

شوند. سازمان  ميلتحصيل فارغ ا ،دانش آموز در دو گرايش فني و حرفه اي و كار دانش نفر
 ،استاندارد شغلي و آموزشي در اين حوزه 131آموزش فني و حرفه اي كشور نيز با تدوين 

آموزشگاه  3087دهد.  مي% آموزش 63نفر دوره با فراواني  8742نزديك به  ساليانه به ترتيب
 ،ن حوزهدر اي آزاد نيز در اين سازمان مجوز دريافت نموده و در حال فعاليت هستند كه

دهد. اگر در مجموع ميانگين  مينفر دوره آموزش   356251نزديك به  ساليانه به ترتيب
كارآموزان و هنرآموزان اين حوزه  ،درآمدي معادل پانزده ميليون ريال براي دانش آموختگان

ساليانه بايد  ،ساليانه بايد ميزان درآمد در اين حوزه در نظر گرفته شود ،در نظر گرفته شود
ميليارد دالر شود. در اين حال است كه بودجه اختصاص  1يزان درآمد در اين حوزه معادل م

ي مرتبط نيز قابل توجه است. ها يافته به وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات و ساير دستگاه
وزارت  ،معدن و تجارت ،ي دولتي ما از جمله وزارت صنعتها در ضمن آنكه در تمام دستگاه

 ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم ،ي كشورها و شهرداري ها استانداري 30،شوروزارت ك ،نفت
از  يمكار و رفاه اجتماعي نيز دفتر يا مركز فناوري اطالعات تشكيل شده و سه ،وزارت تعاون

يابد. در ضمن سهم قابل توجهي از  ميي اين دفتر اختصاص ها بودجه هر دستگاه به فعاليت
ي مختلف اين حوزه ها قات و فناوري به تربيت دانشجويان رشتهتحقي ،بودجه وزارت علوم

ي ذكر شده و ها يابد. به دليل عدم وجود بانك اطالعاتي جامع از شاخص مياختصاص 
 ها توان مقايسه اي بين درون داده مين ،همچنين سهم اين حوزه در توليد ملي و صادرات

و ...) و برون  ،اني معادل در اين بخشزمان تعليم و تربيت نيروي انس ،(بودجه و اعتبارات
 ،سهم صادرات ،درآمد خالص و ناخالص مدير ،ي مرتبطها (ايجاد و توسعه ي فناوري ها داده
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توان نتيجه  ميسهم آن در بازار داخلي و جهاني) انجام داد ولي با نگاهي به اطالعات موجود 
اين به معناي آن است كه  پايين است و ،گرفت كه سهم برون دادها نسبت به درون دادها

به اثر بخشي و بهره وري قابل توجهي  ،نيروي انساني ،بخش قابل توجهي از منابع اعم از مالي
دارند يعني  ميماهيتي عمو ،رسد. داليل اين علل بهره وري متفاوت است. بخشي از داليل مين

ي فناوري و توليدي ها اجتماعي و اقتصادي داشته و ساير حوزه ،اين داليل بسترهاي فرهنگي
گيرد. از جمله اين عوامل عدم وجود نقشه راه در خصوص تبيين نقش  ميكشور را در بر 

عدم وجود بسترهاي نهادي و قانوني براي ، فناوري اطالعات رشدي ها در شبكه ها دستگاه
نقش ي بين المللي ها با يكديگر، عدم همكاري با سازمان ها و سازمان ها الزام همكاري دستگاه

ي بخش خصوصي با ها ي الزم براي همكاري شركتها آزمون در اين حوزه، عدم بسترسازي
ي الزم (تعرفه) براي ها ي بزرگ بين المللي، نداشتن توانايي الزم براي ارائه حمايتها شركت

صادرات سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط، باال بودن نرخ تورم و بهره، عدم شناخت كافي از 
ي دولتي و خصوصي در اين خصوص، عدم شناخت ها نوآوري و تبيين جايگاه بخشنظام ملي 

ي فناورانه ملي و شركتي، داشتن اقتصاد مبني بر منابع، فراهم ها كافي از اهميت توانمندي
ي حرفه اي ها بودن امكان درآمدزايي بااليي در مشاغل دالل محور، لحاظ نكردن شايستگي

ي دولتي و عمومي، ها رتقاء مديران تاثير گذار به ويژه در بخشمورد نياز در جذب، انتصاب، ا
ي دانشگاهي با تغييرات فناوري و نيازهاي در ها ي بررسي رشتهها متناسب نبودن سرفصل

حال تغيير بازار كار، عدم شناسايي مشاغل تخصصي در اين حوزه و نبود استانداردهاي شغلي 
وزش گيرندگان چه در بخش آموزش عالي و و شايستگي مناسب، متناسب نبودن تعداد آم

ي مورد نياز بازار ها چه در سطوح متوسط و فني و حرفه اي با نياز بازار كار، نداشتن مهارت
كار چه در بين نبود فضاي كسب و كار مناسب براي فعاليت كارآفرينان و فناوران اين رشته، 

ي فعال در اين حوزه، ها شركتي دولتي براي شبكه سازي ها نداشتن توانايي الزم دستگاه
ي ها از مفاهيم فناوري، شركت ها ي سرمايه گذاري و اشتغال استانها عدم شناخت كارگروه

ي دانش ها دانش بنيان و ايجاد بسترهاي مناسب براي حمايت از ايجاد توسعه ي شركت
 ي انتقال و توسعه ي تكنولوژيها بنيان، نبودن فرهنگ كارگروهي مشخص نبودن سياست

ي مرتبط، ها و دستگاه ها است. با توجه به اهميت موضوع در بخش ذيل به شناسايي سازمان
ي فناورانه پرداخته شده و در نهايت پيشنهاداتي نيز ارائه ها نظام ملي نوآوري، توانمندي

 شود. مي
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 اندركار فناوري اطالعات و ارتباطات كشور ي دستها و سازمان ها دستگاه
ي ها و سازمان ها دستگاه ،ه الزامات الزم و براي ايجاد و توسعه ي اين حوزهدر كشور با توجه ب

مختلفي شكل گرفته كه به ارائه خدماتي چون ارائه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري از 
آموزش و توسعه ي نيروي  ،نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز ،جمله شبكه اينترنت

فراهم كردن  ،ي دانش بنيانها ي از ايجاد توسعه ي شركتحمايت مالي و نهاد ،انساني
توان به  مي ها پردازند. از جمله اين دستگاه ميبسترهاي صادراتي محصوالت توليد نشده 

ستاد راهبردي  ،پژوهشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات ،وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات
سازمان  ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم ،ريفناوري اطالعات و ارتباطات معاونت علم و فناو

دفاتر فناوري اطالعات  ،وزارت آموزش و پرورش ،و حرفه اي كشور آموزش فني
دفتر فناوري اطالعات و  ،ي كشورها سازمان فناوري اطالعات شهرداري ،ي كشورها استانداري

كار و رفاه  ،مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت تعاون ،ارتباطات وزارت نفت
انجمن فناوري اطالعات و  ،ها ي درسي دانشگاهها گروه ،انجمن انفورماتيك ايران ،اجتماعي

ي علم و فناوري، كميته توسعه صادرات فناوري اطالعات سازمان ها ، پاركارتباطات كشور
 اشاره كرد. توسعه تجارت ايران

 نظام ملي نوآوري
ميالدي مورد قبول  1987ي پس از ظهور در سال ي نوآورها مفهوم نظام ملي نوآوري و نظام

عام يافت و متخصصان زيادي در گسترش مفاهيم نظري و ابزارهاي آن تالش كردند. اين 
مفهوم يكي از رويكردهاي جديد مطرح براي سياستگذاري علم، فناوري و شناسايي 

را منعكس  و مباحث ها ي فناوري و نوآوري است كه گستره ي وسيعي از تحليلها اولويت
ي ها ي نوآوري و قابليتها كند. همچنين مفهوم جديد، دامنه ي وسيعي از پويايي، كوشش مي

 .كند مينوآوري را تبيين 
ي مجموعه  نظام نوآوري، نوآوري و توسعه ي تكنولوژي نتيجه ميبر اساس نگرش سيست

نامند.  مينوآوري  ي پيچيده اي از روابط ميان عناصر فعال در نظام است كه آن را نظام
ي اجتماعي بنا شده ها و عمل ها ي اجتماعي هستند كه از عاملها ي نوآوري سيستمها نظام

اند. آنها شامل مجموعه ي عاداتف تجربيات و قوانيني هستند كه نقش آفرينان اجتماعي در 
 ..، ماهيتا پويا و پذيراي تعامل بيروني هستندها كنند. اين سيستم ميآنها شركت 
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 ي فناورانه كشورها توانمندي
تحقيقات فراواني در حوزه ارتقاي توانمندي فناوري و تبيين اين سازه صورت پذيرفته است. 

؛ ارنست و 2007، موريسون و همكاران، 2001؛ 1992؛ الل، 1997برخي مانند (كيم 
وري تكيه ي فرآيندي توانمندي فناها ) بر جنبه2003و فيگوئردو،  1، آريفين1998همكاران، 

و فرآيندهاي سازماني در راستاي تغيرات فناورانه بر  ها داشته و آن را مجموعه اي از روتين
؛ لي و 1985، 2) و برخي نيز مانند (دولينگر2007مي شمارند (موريسون و همكاران، 

) توانمندي فناوري را از ديدي خروجي محور شامل دانش فناورانه، رازهاي 2001همكاران، 
ي فكري فناورانه مانند ها يتتجاري، و دانش فني توليد شده توسط تحقيق و توسعه و مالك

تر به مقوله توسعه فناوري و  دانند. اصوال رويكرد فرآيندگرا، با توجه به نگاه جامعمي پتنت
آن با بسترهاي سازماني و راهبردي، رويكرد حاكم در حوزه توانمندي فناوري بوده ارتباطات 

؛ 1992و مورد توجه  اكثر محققان اين حوزه است كه در اين ميان، رويكرد سانجايا الل (
) از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مورد استفاده تحقيقات بسياري است. در مجموع 2001

براي اكتساب،  ها دانست كه شركت اه رانه را مجموعه متنوعي از تواناييتوان توانمندي فناومي
 .هضم، استفاده ، تطبيق، تغيير و ايجاد فناوري الزم دارند

ي توانمندي فناورانه را به عنوان كاربرد كارآمد دانش تكنولوژيكي در راستاي كيم، واژه
اين  3).1997كند (كيم، جود تعريف ميي موها خلق، كاربرد، انتشار، پذيرش و تغيير فناوري

سازمان يافته در كشورهاي در حال توسعه، بر مفاهيمي مفهوم عالوه بر تحقيق و توسعه
 )1برداري تجاري از فناوري نيز اشاره دارد. وي سه بعد توانمندي فناوري را همچون بهره

ي نيز براي توانمندي تعاريف مختلف ديگرداند. نوآوري مي )3گذاري و) سرمايه2توليدي، 
ي مختلف توسعه ها فناورانه ارائه شده است. به عنوان مثال سانجاياالل با اشاره به جنبه

موارد زير  هاي فناورانه سطح بنگاه را درهاي فناورانه درسطح بنگاه، توانمنديتوانمندي
 4).2001خالصه نمود (الل، 

 مقايسه و تحليل
ي فناورانه ها توانمندي يها ي نظام ملي نوآوري و مولفهدر بخش ذيل با توجه به كاركردها

و نقشي كه در حال حاضر در نظام  ها كشور به بررسي و مقايسه ماموريت هر يك از دستگاه

                                                                                                                
1. Arriffin 
2. Dollinger 
3. Kim 
4. Lall 
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شود. جهت  ميكنند پرداخته  ميي فناورانه كشور ايفا ها ملي نوآوري و تقويت توانمندي
 الصه آورده شده است: نتايج در جدول زير به طور خ ،رعايت اختصار كالم

 

عنوان رديف
كاركرد در نظام ملي  ماموريت دستگاه

 ]5[نوآوري 

نقش در ايجاد و توسعه 
ي فناورانه كشور  ها توانمندي

]2[ 

1 
وزارت 
فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

بسترهاي سخت افزاري و
نرم افزاري فناوري 

اطالعات و تدوين قوانين 
 مربوطه

صميم تسهيل فرآيند ت
 گيري يا تصميم سازي

 

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
) افزايش سهم فناوري 2انساني 

اطالعات نسبت به سهم توليد 
 ناخالص داخلي

2 

وزارت 
 ،صنعت

معدن و 
تجارت (دفتر

فناوري 
 اطالعات)

كليه تصميم  تمركز
و  ها گيري
در زمينه ها سياستگذاري

صنعت فناوري اطالعات

) هماهنگي مناسب 1
)2ادهاي سياست گذاري نه

ارتباطات و تعامالت ساختار
يافته و نظام مند نهادهاي 
سياست گذار يا ساير نهادها

) جريان 3و اجزاي نظام 
سريع اطالعات و دانش در 

) تسهيل فرآيند4اين نظام 
تصميم گيري يا تصميم 

 سازي

)حمايت از تجاري سازي به 1
منظور كسب ارزش افزوده توليدي

راهم كردن بستر )ف2صنايع 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

)FDI (3 افزايش سهم فناوري (
اطالعات نسبت به سهم توليد 

) فراهم كردن 4ناخالص داخلي 
سيستم صادرات صنايع فناوري 

 اطالعات
 

3 

ستاد فناوري
اطالعات و 
ارتباطات 
رياست 
 جمهوري

فراهم كردن بستر 
ي ها مشاركت دستگاه

 متولي

اسب ) هماهنگي من1
)2نهادهاي سياست گذاري 

ارتباطات و تعامالت ساختار
يافته و نظام مند نهادهاي 
سياست گذار يا ساير نهادها

 و اجزاي نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از ثبت پتنت 2انساني 

)حمايت از تجاري سازي به 3
منظور كسب ارزش افزوده توليدي

)فراهم كردن بستر 4صنايع 
ري مستقيم خارجي سرمايه گذا

)FDI( 
) 6) حمايت از تحقيق و توسعه 5

افزايش سهم فناوري اطالعات 
نسبت به سهم توليد ناخالص 

 داخلي

4 
 ،وزارت علوم

تحقيقات و 
 فناوري

سطح ميارائه آموزش رس
 تكميلي

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
ت )حمايت از ثبت پتن2انساني 

)حمايت از تجاري سازي به 3
منظور كسب ارزش افزوده توليدي

) حمايت از تحقيق و 4صنايع 
 توسعه
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عنوان رديف
كاركرد در نظام ملي  ماموريت دستگاه

 ]5[نوآوري 

نقش در ايجاد و توسعه 
ي فناورانه كشور  ها توانمندي

]2[ 

5 
پژوهشگاه 
فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

ي اين گروه در ها فعاليت
دو حوزه پژوهش و 
آموزش در مقاطع 

تحصيالت تكميلي و 
بخشي به پژوهش اولويت

در قالب محورهاي 
 باشد مي مختلف

ماهنگي مناسب ) ه1
 نهادهاي سياست گذاري

) جريان سريع اطالعات 2 
 و دانش در اين نظام

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
 انساني 

 )حمايت از ثبت پتنت2
 ) حمايت از تحقيق و توسعه3 

 

6 
سازمان 

آموزش فني 
و حرفه اي

ي آموزشي ها ارائه دوره
 مهارت (غير رسمي)

جريان سريع اطالعات و 
 ين نظامدانش در ا

)آموزش و توسعه ي نيروي 1
)حمايت از تجاري سازي 2انساني 

به منظور كسب ارزش افزوده 
) افزايش سهم 3توليدي صنايع 

فناوري اطالعات نسبت به سهم 
 توليد ناخالص داخلي

آموزش و  7
 پرورش

سطح ميارائه آموزش رس
 متوسطه

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

عه ي نيروي )آموزش و توس1
)حمايت از ثبت پتنت 2انساني 

)حمايت از تجاري سازي به 3
منظور كسب ارزش افزوده توليدي

 صنايع

8 
ي ها پارك

علم و 
 فناوري

حمايت از تجاري سازي 
ي دانش بنيان ها شركت

 فعال

جريان سريع اطالعات و 
 دانش در اين نظام

)حمايت از تجاري سازي به 1
يديمنظور كسب ارزش افزوده تول

) حمايت از تحقيق و 2صنايع 
) افزايش سهم فناوري 3توسعه   

اطالعات نسبت به سهم توليد 
) فراهم كردن 4ناخالص داخلي 

سيستم صادرات صنايع فناوري 
 اطالعات

9 
سازمان 
تنظيم 
مقررات 
 راديويي

 

) ارتباطات و تعامالت 1
ساختار يافته و نظام مند 
نهادهاي سياست گذار يا 

ا و اجزاي نظام ساير نهاده
) تسهيل فرآيند تصميم 2

 گيري يا تصميم سازي

) افزايش سهم فناوري اطالعات 1
نسبت به سهم توليد ناخالص 

 داخلي
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 و پيشنهادات ها يافته
تحقق  ،و كسب جايگاه اول در علم و فناوري منطقه 1404تحقق سند چشم انداز 

فراهم كردن بسترهاي اجرايي  ،م معظم رهبريي كارآفريني ابالغ شده از سوي مقاها سياست
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  ، هاي كلي اشتغال سياست ،كشور مينقشه جامع عل

ي ها ژينهادي و اتخاذ استرات ،مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب قانون جمهوري اسالمي ايران
يل به ارائه راهكارها و ي جامع، هدفمند و هم راستا است. در بخش ذها و برنامه ها سياست

 شود: ميپيشنهادات مناسب پرداخته 
 تدوين سند جامع (نقشه راه) توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات �
 ي مرتبطها و سازمان ها تبيين وظايف و ماموريت دستگاه �
ايجاد فضاي كسب و كار مناسب از طريق هم انديشي و همكاري نهادينه بين سه  �

ي تشويقي و حمايت به ها مجريه (تدوين سياست ،نين مناسب)دستگاه مقننه (تدوين قوا
فراهم  ،ها ي مالي از ايجاد شركتها حمايت ،،منظور تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر

، قوه قضائيه (حمايت از مالكيت و توسعه ي صادرات) ها كردن بستر شبكه سازي شركت
تخصص هم در نظام حقوقي و هم ي ايجاد شده، تربيت قضات حرفه اي و مها فكري فناوري

 فناوري اطالعات و ارتباطات
ي هر يك از دستگاه و انسجام بخشي به آنها توسط ستاد فناوري ها شناسايي فعاليت �

 اطالعات و ارتباطات
ي كامپيوتر، فناوري اطالعات و ارتباطات ها ي درسي رشتهها منطبق نمودن سرفصل �

ي ها فراهم كردن بستر شركت دانشجويان در دوره با استانداردهاي شغلي و آموزشي سازمان و
 آموزش فني و حرفه اي

و  ها تدوين سند ديپلماتي فناوري اطالعات و فراهم كردن بستر همكاري با سازمان �
 ي بين المللي فناوري اطالعات ها شركت
ي دانشگاهي مرتبط و استانداردهاي شغلي ها ي درسي رشتهها تغيير مستمر سرفصل �

 زمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به تغييرات فناوري و نيازهاي بازارو آموزشي سا
ي مناسب صادراتي به منظور حمايت از توليد محصوالت (كاالي ها اتخاذ سياست �

 خدمات) فناوري اطالعات و ارتباطات
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