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  پيشگفتار
 

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

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

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

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

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

هايي  ياستناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به س 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 رويكردي جامع و كالن داشتن
اي كشور در اتخاذ استراتژي مهارتي كشور در  سازمان آموزش فني و حرفه با اين رويكرد

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

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

 "آموزي و اشتغال ارتمه "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

طراحي نظام آموزش مهارتي ، 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
هاي مهارتي را فراهم  آموزشنظران  متخصصان و صاحب پژوهشگران، ،انادتاس تبادل نظر علمي

نمود.
ريزان  رنامهاران، بذگ و سياست موارد زير مورد تأكيد پژوهشگرانپاياني اين همايش  ةدر بياني

 قرار گرفت:اي در كشور جمهوري اسالمي ايران  آموزش فني و حرفه و مديران
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه محوري در برنامه پژوهشراه  ةتدوين نقش �



 

هاي  اي در دنيا از طريق تكيه بر پژوهش هاي فني و حرفه آموزش ةرصد تحوالت عرص �
 ؛كاربردي
 ؛هاي مهارتي ريزي آموزش سياستگذاري و برنامهپژوهي در  اتخاذ رويكرد آينده �
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه ها و تحقيقات علمي در اجراي برنامه كاربست نتايج پژوهش �
هاي  اي در بخش هاي فني و حرفه آموزش ةگذاري كالن در حوزسياستدر لزوم هماهنگي  �

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

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

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

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

 ةپژوهشي در حوز –اي كشور در راستاي توليد منابع علمي  سازمان آموزش فني و حرفه �
المللي  مقاالت سومين همايش ملي و دومين همايش بين اي، 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 اي و آموزش فني و حرفه 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 �
. ياي؛ نظام جامع مهارت و فنّاور برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

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

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

المللي، دو   محوري با نگاه بين سازي مبتني بر پژوهش استراتژي مهارتكه در راستاي اكنون 
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 است، اميدواريم اين همايش
اي، دستاوردهاي مناسبي را در اين مسير فراهم  هاي فني و حرفه شپژوهشگران و خبرگان آموز

 .نمايند



 

اول
  اي،،  حرفهه  وو  فنيي  آموزشش

 سازماني رفتار و  مديريتت



 

 

 
 

 



 
 

استراتژي جديد نيروي اسب سازماني راهي 
 به سوي همواري روابط فراملي

 1مهناز نجيب زاده
 2شمي پورها سيد حبيب اهللا 

 چكيده
روابط  كردنثر و هموار ؤرقابت م برايي متعددي ها امروزه استراتژي

يكي از جديدترين آنها استراتژي  شود. ملي توصيه و استفاده مي فرا
،  دانش ،ست كه بر هشت عنصر كليدي رقابتنيروي اسب سازماني ا

 ،فضاي كار مجازي ،اطالعات ،تجارت الكترونيكي، سازي جهاني
كيد دارد كه يك سنجش خاص در أكاري ت سازمان مجازي و دور

جهاني  ةقدرت و سرعت در عرص ةرابطه با وضعيت سازمان در زمين
لعي  ي دسترسي به هر ضلع اين هشت ضها دارد. در اين مقاله روش

مورد بررسي و واكاوي دقيق قرار گرفته و در آخر سرعت و قدرت 
اي مورد سنجش و تحليل قرار گرفته  سازمان آموزش فني و حرفه

 است.
 

 : روابط فراملي، سازمان، استراتژي نيروي اسب بخار.يكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Mahnaz_najib@yahoo.com                                                  دانشجوي دكتري مطالعات اجتماعي،.  1
  .كارشناسي ارشد مردم شناسي.  2
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 مقدمه
اند كه تشـخيص   ده چنان استراتژي عملكرد مكاني خودشان را گستر آن ،هاي فرا ملي سازمان

اصـلي و   ةخـارج از منطقـ   ةدادن كشور آن سازمان بسيار سخت است. اجرا و عمليات گسترد
ي متفـاوتي  هـا  مزاياي رقابتي را به شـيوه  ،ها سازمان ي فرا ملي است.ها اوليه از اهداف سازمان

ي متعـددي در جهـت بهبـود عملكـرد     هـا  اسـتراتژي  ،ي تجـاري هـا  . در زمينهكنند ايجاد مي
 ها محيط ،شماري است. امروزه ي تحقيقي بيها ساز پروژه بحث شده است كه زمينه ها سازمان
 ،دانش ،اطالعات ،سازي جهاني ،اند: رقابت نيروي عمده شكل گرفته 8با  ،ي تجاريها و زمينه

 .)1هاي مجازي (طبق شكل  سازمان محيط كار مجازي و ،دور كاري ،تجارت الكترونيكي

 
 1شكل 

 

 صـورت مـي گيـرد و    ها ي آنها نيرو و مزيت 8بر اساس اين  ها و ساز مان ها شركترقابت 
د. استراتژي نيـروي اسـب سـازماني تنهـا در مـورد نيـرو       شو موجب نيروي اسب سازماني مي

چرا كه يكي بدون ديگري داراي قدرت كمي است و  ،بلكه نيرو به همراه سرعت است ،نيست
هـاي   كننـد. نيـروي اسـب سـازماني سـنجش رقابـت       ميدا اگر با هم باشند قدرت مضاعفي پي

د. نيروي اسـب سـازماني تـا    شو ميتوليد  ،ها سازماني است كه از طريق نيرو و سرعت سازمان
و سـازماني كـه بـه     اسـت درصدد برآورد كردن نياز مشتران و اربـاب رجوعـان    ،حتي االمكان

د. سـرعت  باشـ  ميحاصل از رقابت  داراي مزاياي  ،دنبال برآورد كردن نيازهاي مشتريان است
كنـد. نيـروي سـازماني     ميبا سرعت هر چه تمام نيازهاي ارباب رجوعان را بر آورده  ،سازماني

يك چارچوب سازماني براي ارزيابي ايـن   ةكنند فراهم ،سرعت سازماني و نيروي اسب سازماني
 د سازند.توانند يك سازمان را قوي و نيرومن ميي متعدد ها كه چگونه استراتژي
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 سازمان فراملي
 ةدر سـاي  ،هـا  كشور ةخدمات و سرويس به كلي ةدهند هئسازماني است كه ارا ،سازمان فرا ملي

يـابي   چرا كه باعث دست ؛المللي به نفع سازمان است اتحاد و همكاري است و اين عملكرد بين
ي اطالعات و ارتباطات تكنولوژ شود. اهرم استفاده از ميبيشتر به بازارهاي بيشتر  در كل دنيا 

بيشـتر از نيروهـاي اسـب بخـار      ،نيـروي سـازماني   ةارتباط اين مناطق عملياتي پراكنـد  براي
ي مجـازي كـه   هـا  است به سمت سازمان  ميگيرد و اين قد ميسازماني ديگر مورد توجه قرار 

موقعيـت   ،. حضـور در محافـل جهـاني   هسـتند ي غير وابسـته  ها موقتي از سازمان ةيك شبك
تواند از طريق اقتصاد مقياس توليد شود  ميآورد. اين سازمان  ميوجود   بتي قدرتمندي را بهرقا

بـه عنـوان يـك منبـع كليـدي       ،شـود. اطالعـات   ميجهاني اضافه  ةكه از طريق توليد گسترد
باعـث برانگيختگـي رقـابتي     ،سازي دانش كامپيوتري كارمندان و تجـارت الكترونيكـي   جهاني

هـاي دور كـاري اسـت.     بازار كار يكي از فعاليـت   ،اطالعاتي ةروزه در جامعد. امشو ميسازمان 
يعني همان فضـاي كـار    ؛فضاي كاري خودشان باشند ةكنند دور كاران و كارمندان بايد ايجاد

نيازمند فضايي وراي آن چيزي است كه در فضـاي واقعـي وجـود     ،مجازي. فضاي كار مجازي
شـود كـه شـامل تكنولـوزي      مـي كار مجازي ديـده   شش عنصر اصلي فضاي 2دارد. در شكل 

ـ ارتباطـات دا  ،هـاي حضـوري   مالقات ،اطالعات دستيابي به اطالعات  ،هدفمنـدي  ،ثرؤم و مـ ئ
 .هستندمديريت و ارزيابي 

 
 2شكل 
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كاري و فضاي كار مجازي بـا سـه تركيـب و     المللي بر اساس دور اجراي يك استراتژي بين

 ميتمـا  ،بنـدي جهـاني   ي چند مليتي و فرا مليتـي در پيكـر  د: جهانشو ميمتفاوت آغاز  ةپيكر
باشـد.   مـي  هـا  المللي بر اساس مركز فرماندهي يا ستاد در جهـت منـابع و مسـير    عمليات بين 

كنند: يعنـي از سـتاد     ميطرفه حركت  يك مسير يك در ،ي اطالعاتيها جهت  ميتما ،بنابراين
ده و كرطور مستقل فعاليت  المللي به مليات بينع ،مليتي بندي چند به اجرا و عمليات. در پيكر
دهد. براي تبديل شـدن   ميل مادي و اقتصادي را به ستاد گزارش ئتنها اطالعات در مورد مسا

 ةكلي ،عمليات  ميتما به يك سازمان فرا ملي يك سازمان بايد داراي پيكربندي فرا ملي باشد.
 شود. ميربط  بي ،مفهوم ستاد ،ين شرايطگذارند و در ا ميمنابع را به اشتراك  اطالعات و

 ملي ي فراها عوامل موفقيت سازمان
سـازي و   جهـاني .1د: شـو  مـي ي فراملـي توسـط دو عامـل كليـدي تعيـين      ها موفقيت سازمان

تطـابق بـا  اسـتراتژي سـازمان      براي ،زير ساختارهاي تكنولوژي اطالعات. ابتدا. 2 ؛يكپارچگي
چه تمام منحصر به فردي محلي خود را با يكنـواختي جهـاني    رو با دقت ه بايد كامالً ،ملي فرا

خواهان توجه  ،  مشتريان و متقاضيان در سراسر دنيا ةبه صورت توازن و باالنس در بياورد. كلي
ايـن   ةكنند بايد منعكس ،ها المللي سازمان عمليات بين ند.هستشان  به نيازهاي ملي و فرهنگي

نظيـر باشـد.    وش منابع انساني هدفمند و تشكالت قانوني بـي باشد كه در بازاريابي مديريت فر
در سطح باال باشد و دوم اينكه به دنبـال ايجـاد     ،همگام با استانداردهاي جهاني ،در عين حال

يعني اينكه سازمان بايد به دنبـال ايجـاد زيـر سـاختارهاي تكنولـوژي       ،سازمان فرا ملي بودن
منظـور   ليـدي موفقيـت را پشـتيباني كنـد. بـدين     كـه اولـين عامـل ك    ،اطالعات جهاني باشد

نام تجاري و هـم اسـتقالل    ةكنند بايد هم حمايت ،ي مخابراتيها افزار و شبكه نرم ،افزار سخت
ي پـردازش فراملـي   هـا  شـود كـه سـازمان سيسـتم     مـي محلي باشد. توقعات مشتريان باعـث  

طـور   ملي بايد به سازمان فرايعني . سيس و ايجاد كندأالمللي و سيستم جامع مشتريان را ت بين
 ،همچنـين  اي اسـتفاده كنـد.   اي از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و تسهيالت شـبكه  گسترده
 .ي جامع مشتريان نيـاز دارنـد  ها ي پردازش انتقال و سيستمها ي فرا ملي به سيستمها سازمان

 شان دسترسي داشته باشند. آنها بايد به منابع دانش جهاني
گيـري در   نيازمند همكاري در رابطه بـا تصـميم   ،لحاظ جغرافيايي پراكندهمتخصصين از  

 ،گيـري جهـاني   ي حمايت تصـميم ها يعني ايجاد سيستم ،ند و اينهست ها مورد جهت و مسير
ي حمايت از كار گروهي (ابزار گروهـي) بـا منـابع    ها ي اطالعاتي مديريت و سيستمها سيستم

د كـه  نالمللي بايـد ايـن اطمينـان را داشـته باشـ      ني بيها سازمان .شده در سطح جهان پخش
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شـبيه   ،ي چنـد مليتـي  ها گيرد. سازمان ميبين اجتماعات محلي صورت ن ،دوبرابرسازي منابع
 ؛سـازند  مـي ند و اغلب منـابع را دوبرابـر   هستعمليات مستقل  ةنگهدارند ،ي مجازيها سازمان

 ور بهـره بـردن از انسـجام فـرا ملـي     منظـ  فاقد ارتباطات بين عملياتي هستند. به ،چرا كه آنها
منظور حذف اين افزونگي  ارتبـاط برقـرار كننـد. ارتبـاط      المللي بايد با يكديگر به عمليات بين

توانند  ميشود. اين موانع  ميالمللي  سازي عمليات بين بدين طريق همچنين باعث كاهش جدا
افـزار   زماني كه يـك نـرم  توسط چندين ابزار ترجمه در حال حاضر شكسته شوند. براي مثال 

زبـان و   25و شـايد   15بـه ا  كنـيم،  مياينترنتي همانند اينترنت اكسپلورر يا نت اسكيپ تهيه 
 متفاوت ترجمه شده است. ةلهج

 به سوي سازمان مجازي
بايـد بـه ايـن     ،اگر به اين فكر كنيم كه يك سازمان فرا ملي در هر مكاني قـرار گرفتـه اسـت   

سـازمان   ،ديديم همانطور كه قبالً ازي داراي مكان خاصي نيست.نتيجه رسيد كه سازمان مج
ي مستقل است ها اي از سازمان حاضر و در آينده است و شبكه ةشد مجازي يك سازمان توزيع

ي بازار بـا سـهيم   ها كه طرفدار تكنولوژي اطالعات و ارتباطات است در جهت استعمار فرصت
بسـياري از   .و دسـتيابي بـه بـازار اسـت     هـا  هزينـه  هـا  كردن و به اشـتراك گذاشـتن مهـارت   

الـورود را   اند تا نيازهـاي مشـتريان جديـد    طور منفرد و مجزا ايجاد شده ي مجازي بهها سازمان
ي عضـو در ايـن نـوع سـرعت     ها سازمان  ميتما .تر از ساختن يك سازمان برآورده كنند سريع

دهد تا به مشتريان جديد   ميازه ي مجازي به اعضا اجها تنها سازمان. باشند ميسازماني سهيم 
يك نيروي سـازماني را بـه اشـتراك     ،بنابراين .شان دسترسي پيدا كنند ي رايجها وراي توانايي

 هـا  ي عضو با هم به همراه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات سـازمان ها بگذارند. همكاري سازمان
نيـافتني توسـط هـر     اني دسـت ي سـازم هـا  كند و باعث ايجاد نيرو ميرا قادر به انجام عمليات 

ي مجازي همانند ها شبيه هر سازمان فرا ملي بعضي از سازمان ،د. از طرف ديگرشو ميعضوي 
انعطـاف ملحـق    قابـل  ي عضو به يك محيط كـامالً ها كنند. سازمان ميعمل   ميئي داها شركت

د. حتـي  شـو  مـي توليـد محصـوالت و خـدمات  خـاص ايجـاد       بـراي  ميئشوند و روابط دا مي
ي تجاري خـارج از سـازمان مجـازي    ها مانند تا به فعاليت ميي عضو مستقل و آزاد ها سازمان

تنها در صـورتي كـه هـر     .گذارند ميي عضو نيروي سازماني را به اشتراك ها بپردازند. سازمان
ارتبـاط برقـرار    شان در جهت گسترش دسترسي به بـازار  طور فعال با مشتريان كدام از آنها به

 .كنند
شود. مزيت يك فرصت رقابتي  ميي سالم اخالقي ها المللي باعث ايجاد رقابت كرد بينعمل
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ي كار ارزان ها هزينه ،استعمار در كشور ديگري باشد. براي مثال ةتواند وسيل در يك كشور مي

ي كاري ضد اخالقي در جاي ديگـر باشـد و بـراي    ها در يك كشور ممكن است به دنبال شيوه
تي نيازمند يك هماهنگي در سطح جهـاني اسـت. درك اسـتانداردهاي    دوري از چنين معضال

. اسـت ي فـرا ملـي بسـيار مهـم     ها از طريق سازمان ،ي ارتباطيها فرهنگي به همراه ممارست
تنهـا   ،اطالعـاتي  يباشد. اكثر شـركا  ميتوزيعي بيشتري از شركا  ةسازمان مجازي داراي شبك

كنند  مياجراي عمليات تجاري ايجاد  برايرا  محل واحدي و آنها اكثراً استشامل دو شريك 
يي كـه بـا    هـا  به علت اينكه سازمان مجازي به يك تجارت مستقل وابسـته اسـت و بـا لينـك    

لينـك بـه    ماننـد هاي خاصـي   رقابت ةدهند هئتواند ارا مي ،تكنولوژي اطالعات و ارتباطات دارد
 با انسان باشد.     بدون تماس ،سخت افزارها و يا پرورش خالقيت ،افزارها نرم

 دانش
ها، آنهايي هستند كه افرادي را كه توانـايي ايجـاد ارزش افـزوده از طريـق      ترين سازمان موفق

. امروزه كنندهاي جهاني دارند، جذب، پرورش و نگهداري  ورياكارگيري دانش و فنّ كسب و به
 استعداد و دانش نيروي كار عامل اصلي موفقيت است.

شـود و هـر تغييـري     ي سازمان مـي ها وروش ها ب دگرگوني در شبكهوري سباتغييرات فنّ
سازد. ميزان كمي و كيفي اين تغييرات آنقـدر   ي جديد را ضروري ميها كسب دانش و مهارت

كند و ممكن اسـت احسـاس    زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي
و مشـكالت بايـد    هـا  سختي ةرا ندارند. با همكنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات 

ي گونـاگون و  هـا  آگـاهي و مهـارت   ، حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش ةپذيرفت كه ادام
ي هـا  ي كاركنان بـا نيازهـاي جامعـه و پيشـرفت    ها هرچه دانش و مهارت . جديد بستگي دارد

اطمينان از موفقيـت   ةدرج ،وري هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشداتغييرات فنّ و  علمي
داشـتن انگيـزه، تخصـص و پرهيـز از      ،رشـد فـردي   . گاهي اوقـات  رود فرد و سازمان باالتر مي

شـود. اسـاس بهسـازي سـازماني كـه بـه          ايستايي، عامل اساسي نوجويي و كسب دانـش مـي  
اسـت  ي ديگري چون توسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده بهسازي نيروي انساني ها نام

آموزش انواع مختلفي دارد كه از جملـه   .شود انجام مي ها ي مختلف در سازمانها كه به صورت
امـا   ؛موزش قبل از خدمت و يا آموزش در حين خدمت (ضمن خدمت) اشاره كردآتوان به  مي

اين نكته نبايد فراموش شود كه هدف نظام آموزش و بهسازي در يك سازمان به عنوان يكـي  
كـه بـر اسـاس آن    اسـت  اي  مهم مديريت منـابع انسـاني فـراهم آوردن زمينـه     از كاركردهاي

د. اين هدف تنها از طريـق  شوافراد به فعل درآيد و استعدادهاي آنان شكوفا  ةي بالقوها توانايي
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 شود. كاركنان محقق مي برايي آموزشي ها ايجاد فرصت
بـه كاركنـان    ديـده نسـبت   هـايي ايـن اسـت كـه كاركنـان آمـوزش       چنين آموزش ةنتيج
تـر واكـنش نشـان     آگاهانـه  ةنديده به تغييرات سـازماني و همچنـين تغييـرات جامعـ     آموزش

زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنـان   ةاز آنجا كه حيات و ادام .دهند مي
ي وري سازمان تر نقش مؤثرتري در كارآمدي و بهره ديده افراد ماهرتر و آموزش .آن بستگي دارد

و  هـا  خواهند داشت. از طـرف ديگـر، آمـوزش بـا افـزايش ميـزان اطالعـات، دانـش، مهـارت         
تـر و   ي جديـدتر آمـاده  هـا  ي كاركنان، آنان را براي ايفاي وظايف و قبـول مسـئوليت  ها قابليت

ي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خـود  سازماني كه به رشد كم ،طور كلي به .كند مجهزتر مي
طـور مسـتمر    افـراد بـه   ،ي آمـوزش در آن در جريـان اسـت   هـا  ته فعاليـت انديشد و پيوسـ  مي

 . آموزند كار بستن را مي دهند و چگونه آموختن و به ي خود را افزايش ميها توانايي
ثيرگذار اسـت. در رونـد   أبدون شك در حركت به سمت جهاني شدن، كيفيت يك عامل ت

شد و اشباع بازار، كيفيت نقش اصـلي  صنعت و بازرگاني، يكپارچگي اقتصاد جهاني و ر ةتوسع
ي رقابـت سـازمان و موفقيـت در بازارهـاي ملـي،      هـا  تـرين عامـل   را ايفا كرده و يكي از مهـم 

 آيد. ميشمار  اي و جهاني به منطقه

 TQM آموزش مبتني بر رويكرد ةتوسع
دن هاي آموزشي را در مواردي نظير، فرايند ارزشيابي، شـوق انگيزكـر   مديريت فراگير سازمان

خدمات آموزشي بهتـر و   ةي درسي و آموزشي، سرعت ارائها هاي آموزشي، بهبود برنامه محيط
ـ   ميكاهش هزينه، بهبود  كاالهـا و خـدمات بـا كيفيـت مناسـب،       ةبخشد. در جهان امـروز ارائ

تـوان   مـي رضايت مشتريان و گيرندگان خدمات از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت.     مبتني بر
هـا و مراكـز آموزشـي     در روشي است كه دانشـگاه   ميفراگير تغيير دائگفت، مديريت كيفيت 

آن اداره شوند. فرايند حركت بـه سـوي كيفيـت     ةوسيل توانند براي خود انتخاب كرده و به مي
سسات آموزشي، فرايندي آهسـته و پيوسـته اسـت. تحـول     ؤها و مراكز و م فراگير در دانشگاه

. اين تحول با صبر، بخشش، همياري و كمـك حاصـل   برد ميمديريت كيفيت فراگير زمـــان 
توانند در انجام مـديريت كيفيـت فراگيـر     ميسسات آموزشي زمانــي ؤها و م شود. دانشگاه مي

 موفق شوند كه مديران در اجراي آن مشاركت داشته باشند.
دانش، نگرش و مهـارت كاركنـان اسـت. هرچـه افـراد       ة، توسعTQM ةقدم دوم در توسع

تر  موفق ها تري داشته باشند، در گسترش مديريت كيفيت فراگير و اثربخشي برنامهدانش بيش
خواهند بود. دانش با نگرش و مهارت ارتباط مستقيم دارد. هرچه افراد دانش بيشتري كسـب  

 شوند.   ميكنند، نگرش آنان تغيير يـافته و ماهرتر 
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 جهاني شدن
اي را  هستيم كه هر يك نقش ممتاز و ويژه اي گيري نهادهاي تازه امروز شاهد شكل ةدر جامع
شدن شبيه به فرايندي است كه در آن، هر روز تعداد بيشتري از مردم در  كنند. جهاني ايفا مي

ي اساسي زندگي روزمـره را نظـم   ها كنند كه در آن نهادهاي جديد، جنبه شرايطي زندگي مي
را بـا روابـط اجتمـاعي جهـاني،     ي بـومي  ها بخشند. ويژگي اين نهادها اين است كه جريان مي

اين فرايند ايجاد نوعي نابرابري روزافزون، در جهان است. اين نـابرابري   ةدهند. نتيج پيوند مي
هـا   چون به اين گـروه  ،هاي ضعيف جامعه باشد تواند مفيد و به نفع گروه در بسياري موارد مي

د تبعـات دامنگيـر و منفـي    دهد كه اهداف خود را بهتر دنبـال كننـد. هرچنـ    اين امكان را مي
بايست مد نظر داشـت. جهـاني شـدن، انقالبـي كـه در تكنولـوژي        جهاني شدن را همواره مي

اطالعات رخ داده است، به جهاني شدن كمك كرده تا با سرعت بيشـتري حركـت كنـد. يـك     
يكسري روابط اجتماعي كه در زمان و فضا جا گرفته، بنا شـده اسـت. در    ةسنتي بر پاي ةجامع

ي جديدي ظهـور  ها ها و تخصص در اثر تحوالت علمي كه در دنيا رخ داده است، تكنيك ،اقعو
 .)64:1375اند (كاظمي: كرده

 جهاني شدن يك واقعيت
اكنون وجود دارد و به سرعت نيـز در   جهاني شدن به عنوان يك واقعيت هم ،آنچه مسلم است

جارت، منافع و آثار مثبتي را بـراي  اقتصاد و ت ةباشد و توانسته است در زمين حال گسترش مي
جهاني شدن شكلي از روابط متقابل بـين كشـورها و    بسياري از كشورها به همراه آورد. اساساً

 كه بشر از ابتداي تاريخ تا به امروز به صورت يك فرآيند آن را طي كرده است. ست ها ملت

 شدن و سياست خارجي جهاني
در عصر جهاني شدن در اين امر نهفته است كـه  سازي سياست خارجي  مشكل اساسي مفهوم

اند و پارادايم نويني شـكل نگرفتـه    هاي موجود كاربرد خود را تا حدودي از دست داده پارادايم
هـايي بـا كـاربرد مناسـب اسـتخراج شـوند. نگـاهي اجمـالي بـه           است كه از درون آن نظريـه 

الملـل   مطالعـاتي روابـط بـين    ةوزهاي مسـلط در حـ   هاي موجود يا به عبارتي پارادايم پارادايم
 ،سـازد  حقيقت قدرت را مـي ، سازند ها حقيقت را مي سازد. انسان معضل را به خوبي نمايان مي
پس ارتباطات شرط الزم بـراي   ،ارتباطات نيازمند آزادي است و قدرت نيازمند ارتباطات است

 .)93:1381(زنجاني: پيدايش قدرت است
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 رقابت
كشور دارا و  هايي است كه يك كسب و كار، صنعت، منطقه و توانمندي ها پذيري قابليت رقابت

المللي نرخ بازگشت بـااليي را در   رقابت بين ةتوانند آنها را حفظ كنند تا در عرص هستند و مي
 ؛فاكتورهاي توليد ايجاد كرده و نيروي انساني خود را در وضـعيت نسـبتاً بـااليي قـرار دهنـد     

بنـدي آن   پذيري و دسـته  توجيه و تفسير رقابت براينيز از تنوعي  ها و مدل ها منظور نظريه به
اي برخـوردار   شده است كه در ميان آنها مدل الماس پورتر از اهميت و جايگـاه ويـژه   استفاده

 .)1385(عبداللهي: است

 پذيري مفهوم رقابت
يـا بـه صـورت     هـا  آيـد. دارايـي   وجود مي و فرايندها به ها پذيري در اثر تركيبي از دارايي رقابت

ها)  انسان است (مثل زير ساخت ةموهبتي است (مثل منابع طبيعي) و يا ساخته شده به وسيل
كند و در  را به منافع اقتصادي حاصل از فروش به مشتريان تبديل مي ها كه دارايي ها و فرايند

 ند.  شو پذيري مي نهايت موجب ايجاد رقابت

 مدل الماس پورتر 
 داند: پذيري را حاصل تعامل و بر همكنش چهار عامل اصلي مي رقابتپورتر در اين مدل 

 فاكتورهاي دروني؛ .1
 شرايط تقاضاي داخلي؛ .2
 كننده؛ صنايع مرتبط و حمايت .3
 استراتژي، ساختار و رقابت. .4

ثير دارنـد و  أصورت متقابـل بـر يكـديگر تـ     ، اين فاكتورهاي چهارگانه به»پورتر«به اعتقاد 
فاكتورها مؤثر باشد. عالوه بر آن، دو عامل  ةتواند بر شرايط بقي ها ميتغييرات در هر كدام از آن

مسـتقيم دارنـد و از    بيني نشده نيز بر عوامل چهارگانه تأثير غيـر  بيروني دولت و اتفاقات پيش
 گذار باشند. ثيرأپذيري نيز ت توانند در رقابت ثير بر آنها ميأطريق ت

 كند: دروني را در دو دسته تقسيم بندي مي پورتر فاكتورهاي فاكتورهاي دروني:الف. 
 فاكتورهاي عمومي شامل مواردي مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي انساني بدون مهارت خاص. -
فاكتورهاي تخصصي شامل مواردي مانند نيروي انساني ماهر و متخصـص، دانـش فنـي     -

رهـاي عمـومي مزيـت    پيشرفته و فناوري پيشرفته. فاكتورهاي تخصصي در مقايسـه بـا فاكتو  
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 كند. رقابتي پايدارتري را ايجاد مي

   .شرايط تقاضاي داخلي .ب
   .كننده صنايع مرتبط و حمايت .ج

 سازي كاركنان تعريف توانمند
، فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به افراد كمـك   توانمندسازي (تواناساري)

ود بخشـند و بـر احسـاس نـاتواني و درمانـدگي      شود تا حس اعتماد به نفس خويش را بهب مي
ي دروني افراد اسـت. تواناسـازي، تشـويق افـراد بـه      ها غلبه كنند و اين به معناي بسيج انگيزه

ي آنان تأثير گذار اسـت (ابـورن و   ها كه بر فعاليت استيي ها مشاركت بيشتر در اتخاذ تصميم
 .)1997گيلبر:

 ي مجازي ها سازمان
اطالعـات و پـس از ظهـور     هستند كـه در عصـر    مياي مجازي مفاهيه سازي و شركت مجازي

دند. امروزه وسـايل ارتبـاطي نظيـر    شهاي شگرف در صنعت فناوري اطالعات مطرح  پيشرفت
ي كــامپيوتري، اينترنــت، پســت الكترونيكــي و... هــا مـاهواره، كامپيوترهــاي شخصــي، شــبكه 

هاي بزرگ و  خصوص شركت بهها ( شركتاند كه صاحبان و مديران  وجود آورده بسترهايي را به
 ةهـايي دور از ادار  المللي) را مجاب به پراكنده ساختن ادارات وكارمنـدان خـود بـه مكـان     بين

هـاي مجـازي اسـت.     مركزي، كرده است. يكي از ساختارهاي جديد سـازماني همـان سـازمان   
رين و بـارزترين  تـ  ها در دسترس نيسـت. يكـي از مهـم    تعريف استانداردي از اين نوع سازمان

 ،طـور كلـي   پذيري بسيار زياد آنها است. پس به ها وجود انعطاف ي اين نوع سازمانها مشخصه
هـا   تواند به سرعت از فرصت ميي مستقل است كه ها اي موقت از شبكه سازمان مجازي شبكه

 استفاده كند.

 هاي مجازي هاي سازمان ويژگي
ننـد غيـر سلسـله مراتبـي، افقـي و جهـاني مطـرح        با عنـاويني ما  ها اصوالً ويژگي اين سازمان

 د:ها را در پنج ويژگي اصلي زير خالصه كر توان اين ويژگي ميطور خالصه  شود. اما به مي
دهد و  ميها سطوح مديريت در سازمان را كاهش  افقي شدن سازمان ساختارهاي افقي:

 كند. ميمنابع انساني را پراكنده 
ها  ارتباط فرا مرزي، ديگر شركت ةتجارت جهاني و شبكجهاني شدن: با توجه به گسترش 
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المللي قرار  فرايند بين ةدهند و در چرخ ميمحلي بودن خود را از دست  ةها جنب و سازمان
 گيرند. مي

بلكـه   ،ارتباط ماشيني: عصر آينده عصر ارتباطات است؛ اما نه ارتبـاطي از جـنس گذشـته   
 ي مانند كامپيوتر انجام خواهد شد.آالت ماشين ابزار ةوسيل ارتباطاتي كه به

افـزا   گروهي هـم  همكاري بين ةوسيل هاي مجازي به همكاري و رقابت بين سازماني: شركت
 شوند. مي نه تنها با هم همزيستي خواهند داشت، بلكه باعث رشد و پرورش يكديگر

ا وادار و مديريت ر "روابط انساني "و "زمان "در گيري پويا: درگيري پويا نگرشي است كه
 كند.   ميهاي قبلي در رويارويي با تغيير سريع و مداوم  به بازنگري در مورد نگرش

 اند: بندي شده ي سازمان مجازي به روش زير طبقهها از نظر ديگر ويژگي
 هــا  متنوعي از پودمـان  ةتنـوع: براي پاسخ به نيازهـاي پيچيـده و متنوع مشتريان، گستر

)MODULESهـاي خـاص    هـا و توانمنـدي   شوند كه هر كدام قابليت مي ) با يكديگر مرتبـط
 خود را دارند. 

بيننـد ولـي سـازمان مجـازي از      مـي پيكربندي: باوجود اينكه مشتريان سازمان واحدي را 
اي موقـت تشـكيل    چندين شركت مستقل تشكيل شده كه براي پاسخ به نياز مشتريان شبكه

 اند. داده
ساختاربندي پويا، داشتن قواعد و ضوابط مشخصـي در   گرايي و يكپارچگي: به منظور تنوع

رسد و اعتماد به يكديگر نقش انكارناپذيري در موفقيت  ميها ضروري به نظر  تخصيص فعاليت
 سازمان مجازي دارد.

ثــر در  ؤتـرين عامـل م   فناوري: فناوري اطالعات و ارتباطات: بسياري اين فناوري را مهـم 
 اند. دهگيري سازمان مجازي ذكر كـر شكل

 فضاي كار مجازي
،  مجازي يا يك سيستم مجـازي دارد  ة: در اين قسمت يك سري وظايفي كه ادار مجازي ةادار

 شود. ميمشخص 
سازي است كه كل سـازمان،   سازمان مجازي: اين قسمت در واقع آخرين مرحله از مجازي

 مجازي شده است.
 كند: يمموارد، سيستم مجازي، به موارد زير اشاره   ميدر تما

 . ميتغيير و تحول دائ •
 . هاي مختلف و بخش ها خويش مديريتي در تيم •
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 دانش غيرساختاري اما همگرا شده. •

دن پتانسـيل،  كـر عمر سازمان مجازي به چهار قـدم مشـخص    ةدور 1اساس مدل كلوبر بر
 تواند جدا شود.   ميتعريف استراتژي، توسعة ساختار مخصوص و مكانيزيم هماهنگي 

آناليز  .3؛ طرح تجاري و آناليز بازگشت سرمايه .2؛ هاي كار اليز بازار و تسخير فرصتآن. 1
ايجـاد سـازمان و    .6؛ ايجاد مكانيزم همكـاري  .5؛ انتخاب شريك كاري. 4؛ تقاضا و شايستگي

   .پايان. 10؛ بازنگري پويا و تنظيم. 9؛ عمليات مجازي. 8؛ ictايجاد بستر . 7؛ هاي مجازي تيم

 مجازيسازمان 
 مجازي ةادار

 ةادار ةشـود. در فلسـف   مـي مجازي فنـاوري جـايگزين بسـياري از فضـاهاي فيزيكـي       ةدر ادار
، 2(رابينـز  كه بايد انجام گيرد نه جايي كه فرد بايد به آنجا برود دانند ميمجازي، كار را عملي 

2007.(  

 تجارت الكترونيك  
انجـام داد، تجــارت   webنـت و تكنولــوژي  تمـام ابعـاد و فرآينــد بـازار را كــه بتـوان بــا اينتر    

ـ  .گويند ميالكترونيكي  ـ  ها الكترونيكـي داده ة تجارت الكترونيكي، مبادل طـور خالصـه    هسـت. ب
الكترونيكي داده عبارت از توليد، پردازش، كاربرد و تبادل اطالعات و  ةتوان گفت كه مبادل مي

امپيوتري و براساس زبان مشترك ي كها ي الكترونيكي و خودكار بين سيستمها اسناد به شيوه
 .)51:1381و استانداردهاي مشخص و با كمترين دخالت عامل انساني (زرگر:

 اطالعات
يي اسـت كـه   هـا  داده ،اطالعات باشند. ميخرَد  -دانش -اطالعات -توليد اطالعات؛ داده ةچرخ

اطالعـات بـه    اند تا آگاهي بيشتري را به فرد منتقل كننـد.  پردازش، ساماندهي و تركيب شده
شود و داراي ارزش خاصي براي شرايط يا موقعيـت   ميشكل قابل درك براي گيرنده پردازش 

 ).Davis & Olson 1985, 6گيرنده است ( تصميم

 اهميت اطالعات
كيـد  أطـور چشـمگير بـر اطالعـات ت     ي مختلف بـه ها ها در ابعاد و جنبه سازمان ،در عصر نوين

صاحب قدرت است. شرايط  ،و هر كس از آن برخوردار شوددارند. اطالعات منشاء قدرت است 

                                                                                                                
1. kluber 
2. Robbins 
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آوري،  دهد و اين امر ضـرورت جمـع   ميمتغير محيطي نياز به اطالعات را بيش از پيش نشان 
سازد. اطالعـات   ميثبت، پردازش و نيز توزيع اطالعات را در سطوح مختلف سازمان دوچندان 

بسته بـه   ها دهد. اين ويژگي ميتصاص هاي خاصي را به خود اخ نسبي است و ويژگي  ميمفهو
 سطح سازماني متفاوت هستند.

 فناوري اطالعات
ها، دانـش، روش و مهـارت اسـتفاده از آنهـا در توليـد،       عبارت است از مجموعه ابزارها، ماشين

گيـري و   گيـري، پشـتيبان   سـازي، گـزارش   جايي، ذخيره، پردازش، آماده هدريافت، انتقال، جاب
ترين مراحـل اطالعـاتي. در حقيقـت بـا اسـتفاده از       ترين تا پيشرفته از سادهبازيابي اطالعات، 

ي مختلـف  هـا  مندي در اليـه  كنيم تا به اطالعات مناسب براي بهره ميفناوري اطالعات تالش 
 سازماني دست يابيم.  

 دارايي سازمان ةاطالعات به منزل
هـاي نامشـهود تبـديل     و دارييي مشهود ها هاي سازمان به دارايي بندي، دارايي در يك تقسيم

ي مشهود عبارتند از سرمايه، پول، ملك، موجـودي انبـار، مـواد اوليـه و هـر      ها اند. دارايي شده
هـايي بـا    هاي نامشهود، دارايي چيزي كه به صورت فيزيكي قابل مشاهده و لمس است. دارايي

يابند  رش ميعمر طوالني و غيرقابل لمس هستند كه توسط يك شركت تجاري توسعه و گست
 شوند. هاي شركت تلقي مي و جزو دارايي

 هاي نامشهود سازمان: دارايي
 .كاركنان سازمان - Human capitalانساني..................... ةسرماي
 .داند ميانساني و سازمان  ةآنچه سرماي - Information capitalاطالعاتي......... ةسرماي
ي هـا  چگونگي انجـام عمليـات سـرمايه    - Organizational capitalسازماني...... ةسرماي

 .ي اطالعاتي در جهت خلق ارزش براي سازمانها انساني و استفاده از سرمايه
 ي نامشهود سازمان قرار گرفته است.ها دارايي ةشود كه اطالعات در زمر ميمشاهده 

 دور كاري
است. روش كار، زنـدگي   در طول تاريخ كار، زندگي و تفريح سه ركن اساسي زندگي بشر بوده

و تفريح سنتي بشر، با ورود فناوري اطالعـات و ارتباطـات و كاربردهـاي آن، در حـال تغييـر      
خود از جمله تجـارت،   ةي روزمرها اساسي است. امروزه بشر به دنبال انجام بسياري از فعاليت

زي هـر  در فضاي مجازي است. ساز و كارهاي فضاي مجـا   ميارتباطات، آموزش و حتي سرگر
افـزاري،   افـزاري، نـرم   ي نـوين سـخت  ها و كيفي فناوري  يمروز بر اساس توسعه و گسترش ك
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تغييـرات   ةارتباطي و ارتباطات اجتماعي باعث افزايش دانايي انسان عصر حاضر شـده و زمينـ  

ي نوين، باعـث  ها فناوري ةوجود آورده است. تغييرات با توسع زيادي را در امور زندگي مردم به
ده و كـر فضاي سايبر استفاده  ةتر از امكانات بالقو  است تا بشر بتواند هرچه بيشتر و بهينهشده 
 .  كندي سنتي ها ي جديد را جايگزين روشها روش

 روش تحقيق
كه هشت ضلعي طرح استراتژي نيروي اسب بخـار   اين مطالعه به بررسي هشت عنصر كليدي

اي كشـور بررسـي    زمان آمـوزش فنـي و حرفـه   را در سـا  هاپردازد و آن مي ،دهند ميرا تشكيل 
 بنابرين،كشد.  ميي فرا ملي به چالش ها و قدرت و سرعت آن را در روند رشد سازمان دكن مي

اي گردآوري شده و با استفاده از روش اسـنادي بـه    اطالعات اين تحقيق از نوع روش كتابخانه
 در سازمان مذكور پرداخته شده است. هاآن ةبررسي و و مطالع

 گيري و نتيجه ها يافته
 اي كشور سازماني سازمان آموزش فني و حرفه تحوالت در روابط درون

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ةتاريخچ
ي مختلف دچـار  ها گردد و طي زمان ميآموزي در ايران به زمان هخامنشيان بر  حرفهة پيشين

سازمان مركـزي وزارت آمـوزش و   در نمودارهاي  1343تحول شده است. با اين وجود تا سال 
اي در نظر گرفته نشـده بـود. در    موزش فني و حرفهآاي براي نظام  پرورش واحد سازمان ويژه

هجـري   1286ايـران و آلمـان در سـال    ة اي كشـور، مدرسـ   آموزش فني و حرفه  مينظام رس
ر شـهر  گـري د  فلزكـاري و درود ة شمسي و با كمك دولت ايران و معلمان آلماني  در دو رشت

اي منتهي شـد. ايـن    كل تعليمات فني و حرفهة تهران شكل گرفت و در نهايت به تشكيل ادار
اي را بر عهده داشـت كـه بـا     سسات آموزش فني و حرفهؤريزي بر كار م وليت برنامهئاداره مس

فعاليـت  ة بار ديگـر زمينـ   1301تعطيل شد. در سال  1296شروع جنگ جهاني اول در سال 
عتي ايـران و آلمـان در   نرستان صـ نايران و آلمان با نام ه ةفراهم شد و مدرس اي فني و حرفه

ي صـنعتي ديگـري در   هـا  هنرسـتان  1307و  1306ي ها باز گشايي شد. در سال 1304سال 
ي هـا  تعـداد هنرسـتان   1314سيس شدند و تا سـال  أي شيراز، تبريز، مشهد و تهران تها شهر

 1312اي بـانوان و در سـال    حرفـه ة مدرسـ  1307بـاب رسـيد. در سـال     9صنعتي كشور به 
گري در تهران داير شدند.  ي بازرگاني و منشيها دبيرستان 1316هنرستان دختران و در سال 

كشـاورزي در كـرج گشـايش يافـت و در     ة فني در تهران و دانشـكد ة دانشكد 1314در سال 
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شـد. سـپس بـر    سيس أكشاورزي كرج، نخستين دبيرستان كشاورزي نيز تة مجاورت دانشكد
منعقد شده بـين شـركت نفـت ايـران و انگلـيس و       1312قرارداد  3بند   ميمبناي طرح عمو

آموزشـي آن  ة اي به منظور تربيت كارگر فني ماهر كـه طـول دور   دولت وقت، آموزشگاه حرفه
ة بر همـين اسـاس، دانشـكد    ،سيس شد. همچنينأت ،سال بود 5براي دارندگان ششم ابتدايي 

آن بـراي  ة وجود آمد كه طـول دور  تربيت مهندسين مورد نياز، در خوزستان بهنفت به منظور 
 ةاي بر عهد سسات فني و حرفهؤامور مة ادار 1315سال بود. تا سال  4دارندگان مدرك ديپلم 

نظر وزارت صنايع قـرار گرفتنـد.    رسسات زيؤوزارت فرهنگ بود، ولي از آن سال به بعد اين م
آمـوزش  ة اي، واحـد جديـدي بـه نـام ادار     تعليمات فنـي و حرفـه   كلة در ادار 1316در سال 

امـور  ة ادار مجـدداً  1318سـيس شـد. در سـال    أگري ت بازرگاني، دبيرستان بازرگاني و منشي
اي به وزارت فرهنگ انتقال يافت. وقوع جنگ جهاني دوم نيـز   سسات آموزش فني و حرفهؤم

س بار ديگر با تجديد همكاري ديرين ايـران  اي شد. سپ  ي فني و حرفهها باعث وقفه در فعاليت
 1336غير فعال بود، در فـروردين   1323و آلمان، هنرستان صنعتي ايران و آلمان كه از سال 

مقرر شـد كـه هنرسـتان معلمـين ايرانـي جـايگزين        1338سال  زد. اكرفعاليت خود را آغاز 
التحصـيالن آن هنرسـتان    ارغمعلمين آلماني شوند. به اين منظور، هر ساله تعداد زيـادي از فـ  

شـدند. از ايـن زمـان بـه بعـد،       مـي تربيت معلم بـه كشـور آلمـان اعـزام     ة گذراندن دور براي
سـيس شـدند و   أالتحصيالن ششم ابتـدايي ت  ساله براي فارغ سهة اي با دور ي حرفهها آموزشگاه
بازرگاني ي ها گري و دبيرستان ي كشاورزي، مدارس منشيها رستانيي صنعتي، دبها هنرستان

مركز تربيـت   1339شروع به كار كردند. در سال  ها يكي پس از ديگري در تهران و شهرستان
اي دختران تشكيل  نيز مركز تربيت معلم حرفه 1340اي پسران و در سال  معلم  فني و حرفه

نستيتوهاي فنـاوري  اسساتي به نام ؤنيز فعاليت تربيت تكنسين عالي در م 1343شد. در سال 
ة آن در ابتـدا يـك سـال بـود. در فاصـل     ة زارت آموزش و پرورش آغاز شد كه طول و دوردر و
واحـد   35معاونـت و   6اي آمـوزش و پـرورش در    امور فني و حرفه 1380تا  1343ي ها سال

ي فني و ها هجري شمسي، هنرستان 50و  40ي ها اند. در دهه جا شده سازماني توزيع و جابه 
ي كـارآموزي  ها اي و كانون ي بعد مراكز تعليمات حرفهها در سالاي آموزش و پرورش و  حرفه

در بهمـن مـاه     ميسيس شدند. پس از انقالب شكوهمند جمهوري اسالأو صندوق كاراموزي ت
هجري شمسي، با توجه به ضرورت وجود دستگاهي مشـخص و قانونمنـد كـه متـولي      1357

مان آموزش فني و نيـروي انسـاني   باشد، ساز  مياي در بخش غير رس ي فني و حرفهها آموزش
اي صـندوق كـارآموزي    اي، مراكـز تعليمـات حرفـه    كل آمـوزش حرفـه   ةدن اداركراز متمركز 

ي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور ها ي كارآموزي و واحدها كانون
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سـازمان   سـازمان آمـوزش فنـي و نيـروي انسـاني بـه       7/11/1360سيس شد. در أاجتماعي ت

اي با داشـتن يـك    اكنون سازمان آموزش فني و حرفه اي تغيير يافت. هم آموزش فني و حرفه
، يك مركز تربيـت مربـي در كـرج،     ها كل در استانة ادار 31ستاد مركزي مستقل در تهران، 

اي،  بيش از هفتصد مركز آموزش دولتي و بيش از پـانزده هـزار آموزشـگاه آزاد فنـي و حرفـه     
در سطوح پايه و پيشرفته به تمام متقاضيان ورود به كار اعم از   ميي غير رسها وزشمتولي آم

مركز  100تر، دانشجويان در بيش از  تحصيالت متوسطه و پايين ةي پايها دارندگان گواهينامه
 ةآموختگان دانشگاهي و شـاغلين كشـور اسـت و در آينـد     شرفته، دانشيهاي پ آموزش مهارت

اقتصـادي  ة تري را در توسع به سازمان ملي مهارت و فناوري نقش پر رنگ  نزديك با تغيير نام
 .(www.irantvto.ir) و اجتماعي خواهد داشت

 محور و دانش  مياي سازمان غير رس سازمان آموزش فني و حر فه
امروزه تربيت نيروي انساني مـاهر و متخصـص و كارآمـد از عوامـل كليـدي و انكارناپـذير در       

گـذاري كـالن در    د و هـر نـوع سـرمايه   شو ميو اجتماعي هر كشور محسوب  اقتصادي ةتوسع
گذاري در بخش نيروي انسـاني و   ريزي و سرمايه هاي مختلف اقتصادي نيازمند به برنامه بخش
اي كشور وابسته به وزارت كار و امور  . سازمان آموزش فني و حرفهاستمنابع اين نيرو  ةتوسع

عنـوان متـولي و    هاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ب ةسوم توسع ةاساس قانون برنام اجتماعي بر
هـاي كشـاورزي، صـنعت و خـدمات      مدت در بخـش  اي كوتاه هاي فني و حرفه مجري آموزش

كوشد در  مي است،باشد. اين سازمان كه فراگيرترين دستگاه آموزشي كشور در اين زمينه  مي
قانون اساسي را ممكن سازد و تا رفع شده در  هاي تعيين وظايف خود دستيابي به هدف ةحيط

كيـد  أكيفـي آن نيـز ت   ةهاي خود را توسعه دهد و در عين حال بـر جنبـ   نياز بازار كار، فعاليت
د مهارت شاغلين را با تكنولوژي روز همگام سازد. سازمان آمـوزش فنـي و   كن ميداشته، سعي 

براي تعليم و تربيت جوانـان و  ي الزم ها ايران با ايجاد زمينه  مياي كشور جمهوري اسال حرفه
آموزي، بازآموزي، ارتقاء مهارت شغلي در سطوح مختلـف   نوجوانان مستعد و عالقمند به حرفه

مهارتي، تربيت مديران و سرپرستان، تربيت مربيان متخصص و ورزيده از طريق ايجـاد مراكـز   
ي ويـژه،  ها و تخصصبرادران و خواهران، مراكز كارآموزي تكميل مهارت  ةاي ويژ فني و حرفه

ي آموزشـي  هـا  د. بـه مـوازات برنامـه   كن ميمركز تربيت مربي، مراكز جوار كارخانجات فعاليت 
هاي پژوهشـي، عمرانـي و تجهيـز و     ها، فعاليت سازمان و در جهت اجراي هر چه بهتر آموزش

دهاي پذيرد كه اهم آنها عبارتند از: تدوين جـزوات و اسـتاندار   ميمنابع انساني صورت  ةتوسع
اسـتاندارد   ةالمللي، تجديـدنظر در اسـتانداردهاي مهـارت، تهيـ     اساس كدهاي بين آموزشي بر

ي آموزشي و وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصـري،  ها مشاغل، تحقيق و پژوهش در برنامه
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االحـداث،   ي سـاختماني مراكـز جديـد   هـا  هاي مراكز، اجـراي پـروژه   اندازي كارگاه تجهيز و راه
فنـي متقاضـيان   ـ   يك، آزمون اصـناف، تعيـين صـالحيت علمـي     ةي درجها رگاهاندازي كا راه

مهارت فني بـراي   ةهاي تخصصي، صدور پروان هاي آزد و مربيگري، برگزاري همايش آموزشگاه
هـاي مختلـف    هـاي اجرايـي در بخـش    سازي قوانين و دسـتورالعمل  كارگران ساختماني، ساده

اي در جهـت   ي سـازمان آمـوزش فنـي حرفـه    هـا  باشد. سياسـت  ميمنظور حذف تشريفات  به
 :فرهنگي عبارتند از ـ اقتصادي ـ سياسي ةبا توسع  ميهمگا
ي مختلف و حـذف تشـريفات   ها در بخش ها سازي قوانين و مقررات و دستورالعمل ساده -

هـاي فنـي و    گـذاري در امـر آمـوزش    به منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه
 .اي حرفه
تسـريع در انجـام كـار     بـراي هـا   بيشتر به مركز اسـتان  دايي و تفويض اختياراتتمركزز -

 .مراجعين و جلوگيري از اتالف وقت آنها
ساختار نيروي انساني متناسب با وظايف محولـه از طريـق جـذب نيـروي متخصـص و       -

 ي آموزشي حين خدمت. ها ارتقاء سطح دانش كاركنان شاغل از طريق برگزاري دوره
ـ    ه كردن سيستم اطالعمكانيز - وري پيشـرفته  ارساني و استفاده از خـدمات ماشـيني و فنّ
 .ي دولتها به حداقل رساندن افزايش نيروي انساني و كاهش هزينه براي
  .وري منظور افزايش بهره حداكثر و بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل به ةاستفاد -

ابي بـه اهـداف مـورد نيـاز توسـعه،      يـ  اي كشور به منظور دست سازمان آموزش فني حرفه
ش را سـازماندهي  ا نيروهاي خود، حول پنج محـور عمـده فعاليـت    ةتوانسته است با بسيج كلي

 :ند. اين پنج محور عبارتند ازكن
 ؛فعاليت آموزشي �
 ؛فعاليت عمراني �
 ؛الملل روابط بين �
 ؛هاي پژوهشي فعاليت �
 .منابع انساني ةتوسع �

 محور اي در اقتصاد دانش جايگاه سازمان آموزش فني و حرفه
نيروي كار و سرمايه نيست، بلكه دانش، مهـارت   ،ترين عامل توليد مهم 1محور در اقتصاد دانش

ي مـدرن بـه   ها و فناوري افراد است. به اعتقاد كويين، قدرت اقتصادي و توان توليدي سازمان
ي اسـتفاده از  توانمندي فكـري و خـدماتي آنهـا اسـت. بـرا      ي فيزيكي، مرهونها جاي دارايي

                                                                                                                
1. knowledge –based economy   
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دانش، سطوح بااليي از منابع انساني ضروري است. ايجاد منابع انسـاني بـا دو فراينـد متمـايز     

 گيرد.  ميصورت  ها و ايجاد قابليت ها مهارتة وسعتيعني 
 اي عبارت است از: بنيان سازمان آموزش فني و حرفه چهار محور اقتصاد دانش

و ماهر، نياز اساسي يك جامعه جهت ديده  آموزش منابع انساني: جمعيت آموزش .1
شود كه افراد همواره در حال  ميخلف، كسب، انتشار و استفاده از دانش است. آموزش باعث 

 دانش موجود باشند. ءي جديد و يا ارتقاها كسب دانش
ي ها يي است كه به روشها اي از فرآيند شبكه ،سيستم ابداعات: هر سيستم ابداعات .2

كند كه در آن  ميكند و محيطي را خلق  ميتفاده از دانش كمك خلق، كسب ، انتشارو اس
 يابد. ميبخش تحقيق و توسعه پرورش 

بنيان است  بندي يك اقتصاد دانش ي اطالعات: اين بخش استخوانها ساخت محور زير .3
 .ي ارتباطي و اطالعاتي و انتشار دانش را تسهيل كندها ثري فرآيندؤطور م تواند به ميو 

صادي و نهادي: اين بخش شامل يك دولت كارا و قابل اطمينان است و ي اقتها نظام .4
يي براي استفاده از دانش موجود، كسب دانش جديد و تلفيق كاربرد دانش ها مشوق ئةبا ارا

 شود. ميوري و رشد اقتصادي  موجود، يا دانش جديد، موجب افزايش بهره

 ي آموزش نيروي انساني ماهرها روش
 داخل محيط كار

گيـرد. در   مـي انجام   ميقدي ةسرپرستان و مديران با تجرب ةوسيل كارآموزي ضمن كار: بهروش 
 كنند. ميهاي الزم را دريافت  خود آموزش ةگيرندگان در حين انجام وظيف اين روش آموزش

اي در مشاغل  صورت دوره گيرندگان به ي گردش شغلي، آموزشها گردش شغلي: در برنامه
شوند. در ايـن شـيوه عـالوه بـر از ميـان رفـتن خسـتگي و         ميكار  مختلف سازمان مشغول به

وسيعي از افراد سـازمان داده  ة حوصلگي، به كاركنان فرصت برقراري تماس شخصي با دامن بي
 شود. ميتر  آسان ها شود و همكاري آينده بين بخش مي

آموزشـي   ةگردند و همان شيو ميآموزش استاد شاگردي: بسياري از مديران به گذشته بر 
برنـد. آمـوزش از طريـق شـاگردي ، يـك روش       مـي كـار  ي مياني رايج بود را بهها كه در سده

(كالس درس) و آمـوزش   هاي كالسيك يافته است كه فرد از طريق تركيبي از آموزشسازمان
 گيرد. ميي الزم را فرا ها در حين انجام وظيفه، مهارت
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 خارج از محيط كار
 ؛سخنراني و آموزش ويديويي .1
اقعي در خارج از محيط وكارآموزي در شرايط مشابه: ايجاد محيطي مشابه محل كار  .2

 ؛آالت و ابزار كار است همراه با ماشين
ي كاري به تصوير كشيده ها سازي رفتاري: با اين شيوه، وضعيت ايفاي نقش يا الگو .3

پايين و  ها كند تا مشاغل مربوط به باال دست ميگيرنده فرصت پيدا  شود و آموزش مي
 ؛ي خود را تجربه كندها دست
گيري افراد  بردن قدرت تصميم  مطالعات موردي: اين نوع تمرينات بيشتر براي باال .4
 است.
 ؛ي دانشگاهي مديريتها آموزش .5
هاي فكري و رفتاري خود و  كننده از ويژگي تر ساختن شركت گاهآي گروهي: ها آموزش .6

ردن افراد نسبت به يكديگر، تغيير دنياي اطراف خود، غني كردن ارتباطات، حساس ك
 ؛سازي رفتارهاي مطلوب رفتارهاي نامطلوب و جايگزين

آموزش مجازي و يادگيري الكترونيكي: آموزش مجازي فرآيند و ابزار انتقال دانش به  .7
ها،  نوين با مزاياي نسبي است. با گسترش اين آموزشة يادگيري با يك شيو -سوي ياددهي

لگوهاي جديد تبديل خواهند شد و در اين الگوي جديد نقش الگوي سنتي آموزش به ا
 تر خواهد شد. گيرنده فعال ياد

 تحوالت اخير سازمان آموزش فني و حرفه اي
 : طراحي نظام جامع مهارتي .1
 ؛ي مجازي و الكترونيكيها آموزش ةتوسع -  
 ؛ي نوآوري و فناوري مليها توانمندي ةتوسع -  
 ؛و مراكز آموزشيسسات ؤافزايش ظرفيت م -  
 .اي طراحي نظام صالحيت حرفه .2
 .تشكيل سازمان ملي مهارت. 3
 .طراحي و استقرار نظام آموزش مهارت و فناوري. 4

اجراي نظام  .4 ؛اجراي پيشنهاد .3 ؛بررسي پيشنهاد. 2 ؛پيشنهاد ةارائ. 1فرايند كلي پيشنهاد:
 .(پاداش) انگيزشي
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 الملل بين ةحضور در عرص
و  ها و كشورهاي همسايه و نيز سازمان -آسيا -اروپا -آفريقا ةميزگرد در حوز 81تا كنون 

اي  ي آموزش فني و حرفهها همكاري ةنام انعقاد تفاهم المللي تشكيل شده است. نهادهاي بين
 -ايتاليا -تانزانيا  -الجزائر -افغانستان -عراق -بين ايران و كشورهاي اقليم كردستان في ما

 اپنجنوبي و ژ ةكر

 ها نامه مفاد مندرج تفاهم
 .آموزش مربي به صورت رفت و برگشت -
 .ي آموزشيها تجهيز كارگاه -
 .اي خدمات مشاورهة ارائ -
 .برداري از اطالعات نوين بهره -
 .ي مشتركها انجام پروژه -

 نگاهي بر كليات و سند راهبردي سازمان
 باشد. ميشده  ابي به اهداف تعيينراهبرد به مفهوم راه كلي، حركت به سوي رسالت و دستي

 
 گيري راهبردهاي سازمان شكلة نحو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبيين رسالت و اهداف كلي سازمان

 بررسي نقاط ضعف و قوت
 ها بررسي منابع و توانمندي

ها و  بررسي تهديد
 ها فرصت

بررسي فاكتورهاي 
 كليدي موفقيت در بازار

 هاي كلي هبردتعيين را
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 هاي مهارتي سازي زنان از طريق آموزش : توانمند12سياست

هاي  ديدگان اجتماعي از طريق آموزش سازي آسيب : توانمند13سياست
ا

اي در مناطق محروم و كمتر هاي فني و حرفه : اشاعة آموزش14سياست
 توسعه يافته

: 04راهبرد
تحقق عدالت

 جتماعي

ود فضاي ارتقاء و تكميل تجهيزات مراكز : توسعة بهب11سياست
 آموزشي سازمان بر اساس استانداردهاي آموزشي

راهبرد ها 
و 

 سياست
: 02راهبرد

طراحي و 
استقرار نظام
جامع مهارتي

: 03راهبرد
توسعه و 
ارتقاي 

هاي  آموزش
 مهارتي

 المللي هاي بين : افزايش قابليت حضور در صحنه01سياست

 المللي مهارت گاه كشور در مسابقات بين: ارتقا جاي02سياست

 المللي هاي سازمان در سطح بين : اعتبار بخشي به آموزش03سياست

هاي مهارتي از طريق استقرار نظام  سازي آموزش : يكپارچه04سياست
 جامع مهارت و فناوري

آموزي و افزايش منزلت  : ارتقاء فرهنگ مهارت05سياست
 العمر ويكرد آموزش مادامآموختگان با ر اجتماعي مهارت

 : سازماندهي استانداردها و منابع آموزشي06سياست

: طراحي و استقرار الگوهاي آموزش مهارتي با 07سياست
 محوري و مبتني بر محيط كار رويكرد تقاضا

: توسعة مشاورة آموزشي و شغلي در كلية مراكز 08سياست
 اي آموزش فني و حرفه

هاي مهارتي به تمام سطوح و  وسعة آموزش: استقرار الگوي ت09سياست
 هاي اجتماعي با هدف تحقق شعار (هر ايراني يك مهارت) اليه

برداري متقابل از اعتبار  دن ساز و كارهاي بهرهكر: فراهم 10سياست
 رسمي ها و مدارج علمي نظام آموزش غير گواهينامه

: 01راهبرد
حضور مؤثر در

هاي  عرصه
 المللي بين
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 راهبرد ها
 و سياست

: جذب06راهبرد
مربيان توانمند 

ارتقا و 
سازي  توانمند

منابع انساني 
 سازمان

سازي بستر مناسب براي گسترش حضور بخش  : فراهم15سياست
 دولتي و تعاوني غير

 هاي عمومي و دولتي : توسعة مشاركت با بخش16سياست

: جذب نگهداشت و ارتقا شايستگي (دانش مهارت 18سياست
 ربيان سازمان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي مربياننگرش) م

 : ارتقا سالمت جسمي روحي و فرهنگي كاركنان و خانوادة آنها19سياست

 گيري سازي و تصميم محوري در تصميم : اهتمام به پژوهش20سياست

 سازي الگوهاي ارزشيابي مهارت : بازنگري اصالح  توسعه و بهينه21سياست

ر مديريت ارزيابي عملكرد با تأكيد بر : استقرا22سياست
 هاي شايستگي و عملكرد مؤلفه

 : استفادة بهينه از منابع مالي سازمان26سياست

 : افزايش درآمد سازمان27سياست

05راهبرد
توسعة : 

مشاركت 
 نفعان ذي

: توسعه08راهبرد
و ارتقاء بهروري 

منابع مالي 
 سازمان

ي كاركنان سازمان و : ارتقا سطح تحصيلي و مهارت17سياست
 هاي آنان خانواده

: 07راهبرد
 سازي استاندارد

 بهبود و اصالح
 و ها روش

انساني ها فرايند
 سازمان

خدمات  ءگيري از فناوري اطالعات و ارتقا بهره :23سياست
 الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيك

 : حمايت از خالقيت و نوآوري سازماني24سياست

هاي  ارزيابي آموزش برايسازي مناسب  بستر: 25سياست
 آموختگان مهارتي و رهگيري اشتغال مهارت



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

29 

 اي هاي تحول در سازمان  آموزش فني و حرفه رشد شاخص

 
 9آبي: سال       85قرمز: سال      75سبز: سال 

  TVTOاهرم دانش و 
رج هدف نظام آموزشي سازمان به عنـوان يكـي   يعني مركز تربيت مربي ك ICTبا ايجاد مركز 

كنـد كـه در آن    مـي اي را ايجـاد   چرا كه زمينـه  ؛از كاركردهاي مهم در نظر گرفته شده است
شود.   ميآيد و استعدادهاي آنان در آنجا شكوفا  مي افراد و مربيان به فعل در ةي بالقوها توانايي

و از آنجـا كـه    اسـت كاركنان و مدرسين  ي آموزشي برابر برايها هدف اين مركز ايجاد فرصت
 ،زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانـش و مهـارت كاركنـان آن بسـتگي دارد     ةحيات و ادام

 ثرتري در كارآمدي و بهبودي سازماني خواهند داشت. ؤديده نقش م افراد ماهرتر و آموزش
ـ اي بـر رشـد ك   سازمان آموزش فني حرفـه  نـان خـود   و كيفـي دانـش و مهـارت كارك     يم

ي آموزشي در آن در مركز تربيت مربي كرج در جريان اسـت و  ها انديشد و پيوسته فعاليت مي
دهند و بدون شك در حركت بـه سـمت    ميي خود را از افزايش ها طور مستمر توانايي افراد به

 گذار است.  ثيرأها يك عامل ت جهاني شدن روند رشد اين آموزش
از كيفيت بااليي  ها است چرا كه آموزش TQMرويكرد رويكرد آموزشي سازمان بر اساس 

انگيـز   شوق ،فرآيند ارزيابي .خدمات آموزشي بسيار قابل قبول است ةبرخوردارند و سرعت ارائ
 TQMي آموزشي از موارد مهم در آموزش بر رويكـرد  ها كردن محيط آموزشي و بهبود برنامه

يكـي   .شـود  ميتربيت مربي كرج ديده   يمآنها در سازمان مذكور و در مركز دائ ةاست كه هم
فرآيند حركت به سوي كيفيت فراگير در مركـز آمـوزش جـامع     ،هاي سازمان ديگر از فعاليت

سـازي   تحـول كيفيـت آموزشـي اسـت.  فعـال      برايكاربردي مهارت است كه فرآيندي   ميعل
ت در جهت بـاال  سازي مشارك شاگردي نيز به منظور فراهمـ ي كار با روش نوين استاد  ها گروه

 . استبردن كيفيت 
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  TVTOاهرم تجارت الكترونيك و 
ابعاد فرايند كار با اينترنت و تكنولوژي در سـطح وسـيعي در سـازمان آمـوزش فنـي و        ميتما

 پذيرد.   ميي ارتباطي انجام ها از طريق شبكه هااين  ميگيرد و تما مياي صورت  حرفه
و  موزشي الكترونيكي كـه كـارآموزان و مربيـان   اي فضاي آ  در سازمان آموزش فني حرفه 

باعث افزايش مهارت و باال بردن سطح دانـش و مهـارت آنـان     ،دهد ميكاركنان را به هم گره 
 د.  شو مي

سـازمان را   ،روز كردن خـدمات  ي طراحي منابع سازماني و بهها آموزش از راه دور و شيوه 
ت كـه تغييـرات عميـق و اساسـي در     به يك محيط فعال كاربرد تكنولوژي تبـديل كـرده اسـ   

 ساختار و عملكرد آموزشي آن داشته است.

   TVTOاهرم اطالعات و 
. سـازمان آمـوزش فنـي     باشد ميدانش و خرد  –اطالعات  –توليد اطالعات شامل داده  ةچرخ
كيد دارد و اطالعـات را  أطور چشمگيري بر اطالعات ت ي مختلف بهها اي در ابعاد و جنبه حرفه
بخشـي و كـارائي    وري از طريق افزايش اثر داند. بهره مياعضاي آن سازمان   ميقدرت تما أمنش

 . استاستفاده از اطالعات صحيح و دقيق 
تـرين از مـوارد    ترين تـا پيشـرفته   از ساده ،فناوري اطالعات و مهارت استفاده از اطالعات 

تالقـي   ةعـات نقطـ  شـده در سـازمان مـذكور اسـت. فنـاوري اطال      شـده و انجـام   مهم پيگيري
اي مـودي    ي كامپيوتري است كه سازمان آموزش فني و حرفهها كهبافزار و ش افزار و نرم سخت
طـور   اطالعـات در ايـن سـازمان بـه     ةباشد. ارائ ميخدمات در اين حوزه  ةآموزش و ارائ ،انجام
العات گيرد. هدف ايجاد و توزيع اط ميدر دسترس و صحيح و به هنگام صورت  ،مرتبط ،دقيق

 برايآموزان و كاركنان سازمان با حداقل هزينه و بيشترين راه  صحيح در بين مربيان و مهارت
 ي بهينه است. ها گيري تصميم

 گيرد.   ميتوزيع اطالعات از منابع داخلي و خارجي در جهت ارتقاء عملكرد سازمان صورت 
ت و يكـي از منـابع   اي يك دارائـي سـازماني اسـ    اطالعات در سازمان آموزش فني و حرفه

 كند.   ميشود كه در بهبود فرآيند سازمان نقش اساسي را باز  ميسرمايه اي سازمان محسوب 
ثر ؤي مـ ها آن خروجي ةدارائي از نوع نامشهود است كه نتيج ، اي در سازمان فني و حرفه 

 سازماني است. 

  TVTOاهرم دوركاري و 
اما بر اساس توسـعه و   ؛جدي را نداشته است سفانه سازمان مذكور در اين راستا تصميماتأمت
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ي هـا  رود كه در ايـن راسـتا قـدم    ميو كيفي فناوري نوين در اين سازمان اميد   يمگسترش ك
جـويي   چرا كه باعث پيشرفت كار و كاهش فشار كـاري و صـرفه   ؛ثر و مثبتي را داشته باشدؤم

 خواهد داشت.  رفت و آمد خواهد بود و افزايش توليد را به همراه ةدر هزين

 TVTOاهرم جهاني شدن و 
سـازمان آمـوزش فنـي و     ؛جهاني شدن انقالبي است كه در تكنولوژي اطالعات رخ داده است

ي معـدود در كشـور اسـت كـه هميشـه همگـام بـا تكنولـوژي         ها جمله از سازمان ازاي  حرفه
 اسـت مورد نياز  يها اين نمونه از تكنولوژي ةدهند ده و آموزشكراطالعات و ارتباطات حركت 

 اند.   ي جديدي ظهور كردهها و تخصص ها كه در اين راستا تكنيك
مرزي بـين   كه روابط برون استالمللي شدن  بين ،ي جهاني شدنها يكي ديگر از برداشت 

 كند.   ميكشورها آن را توصيف 
 المللـي  ي بـين هـا  اي با بستن قراردادهاي آموزشي با سازمان سازمان آموزش فني و حرفه 

 . استمرزي خود  در حال گسترش بخشيدن به روابط برون
. اسـت المللـي   بـه نـوعي يكپـارچگي آمـوزش بـين      هدف اين سازمان برقراري ارتباطات و

دانـد كـه غيـر قابـل      مـي اي جهاني شـدن را فرآينـدي    سازمان آموزش فني و حرفه بنابراين،
هـد تـا مزيـت نسـبي خـود را      د مـي ن همسو شد و به هر ملتي اجازه آاجتناب است و بايد با 

ده و به جهانيان عرضه دارد. دعوت از كارشناسان كشورهاي ديگر در مركز تربيت كرمشخص 
موزشـي دنيـا در ايـن راسـتا     آمربي كرج و يا فرستادن و اعزام كارشناسـان بـه سـاير مراكـز     

ـ  گونه اي به سياست جهاني سازمان آموزش فني و حرفه باشد. مي ن آي در اي است كه انزواگرائ
از را بـرداري   د و حـداكثر بهـره  كنـ  مـي تبـديل   هـا  را بـه فرصـت   هـا  ي ندارد و محدوديتيجا

سـازد و از   مـي ي نوين را براي اين سـازمان مهيـا   ها كند و حتي فرصت ميي موجود ها فرصت
 آورد. ميدست  هطريق اين ارتباطات قدرت سازماني خود را ب

  TVTOاهرم رقابت و 
اي در رابطـه بـا قـراردادن نيـروي انسـاني در       مان آموزش فنـي و حرفـه  پذيري در ساز رقابت

پذيري در اثـر تركيـب دارايـي و فرآينـد اسـت كـه دارائـي         بااليي است. رقابت وضعيت نسبتاً
آمـوزان اسـت كـه     ي آن يعني همـان مهـارت  ها اي از زير ساخت سازمان آموزش فني و حرفه

كند در نهايت موجب ايجاد  ميتصادي سازمان تبديل فرايندهايي كه اين دارائي را به منافع اق
فنـاوري سـازمان و نيـروي     ةپذيري را در سه دسـت  شود و منابع ايجاد رقابت ميرقابت پذيري 
 كند.   ميبندي  انساني تقسيم

ـ   درونـي و شـرايط تقاضـاي داخلـي و      ةبر اساس مدل الماس پورتر فاكتورهاي چهـار گان
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ثير دارند و أطور متقابل بر يكديگر ت راتژي ساختار و رقابت بهكننده و است صنايع مرتبط رعايت

 ند.  هستگذار  ثيرأپذيري نيز ت در رقابت
اي در جهت قدرت  توانمندسازي كاركنان از طريق آموزش مداوم در سازمان فني و حرفه 

و  اسـت ي درونـي مربيـان   ها بخشيدن به افراد آن سازمان است و به معني بسيج كردن انگيزه
ند و مسئوليت بهبـود  كني خود را ارائه و اجرا ها كندكه ايده مييي را خلق ها اي آنان فرصتبر

افـزون و سـالم در ايـن سـازمان      فعاليت خود را به عهده بگيرند و اين مسئله باعث رقابـت روز 
و پيشـنهادها و ايجـاد تعهـد     ها تجربيات و ايده ة. درگير ساختن مربيان با استفاده از ارائاست

و  اسـت و راهبردهاي ايـن سـازمان    ها نان و بهبود رضايت شخصي آنان از سياستآشتر در بي
شك آموزش يكي از ابزارهاي مهم توانمندسازي مربيان و كاركنان اين سازمان است كه بـا   بي

ي كـاري از طريـق   هـا  گيـرد.  بـاال بـردن انگيـزه     مـي و نوين صـورت    ميهاي عل اتكا به روش
ي متعـدد در ايـن   هـا  و همـايش  هـا  ي آموزشي و سـخنراني ها كارگاه -ي ا ي دورهها گردهمايي

 گيرد. ميسازمان انجام 

  TVTOو  سازمان مجازياهرم 
اي است كه در سراسر ايـران گسـترده اسـت و     اي سازماني شبكه سازمان آموزش فني و حرفه

حسـوب  مجـازي م  يك سـازمان نيمـه    ،اي است چون داراي واحدها و دواير تخصصي و وظيفه
يابند تا  ميخورند  و قدرت  ميفناوري اطالعات به هم پيوند  ةوسيل چرا كه واحدها به ؛دشو مي

آنها در جهت افزايش كـارايي و رسـيدن بـه هـدفي      ةبيشترين بهره را ببرند و هم ها از فرصت
پـذيري بـاالي آن    د. يكي از مشخصات ايـن سـازمان انعطـاف   كنن  ميواحد با يكديگر همكاري 

  .است
ي هـا  اي يك ساختار افقي است كه رقابت در محـيط  ساختار سازمان آموزش فني و حرفه

هاي اخير صورت گرفته  توسط افزايش رقابت جهاني و پيشرفت وگيرد  ميعملياتي آن صورت 
ن آاست و اين افقي شدن سطوح مـديريتي را تـا حـدي كـاهش داده و منـابع انسـاني را در       

 پراكنده ساخته است. 
سـازمان   ،ي سـازمان مجـازي اسـت   هـا  جهاني شدن كه يكي از ويژگي ةبطه با مسئلدر را

المللي قرار گرفته است و ارتباط به صورت ماشيني است. نگـرش   فرايند بين ةمذكور در چرخ
ي هـا  و آمـوزش  هـا  اي باعث بـازنگري در نگـرش    درگيري پويا در سازمان آموزش فني و حرفه

ي اين سازمان ها يكي ديگر از ويژگي ،ريع و مداوم است و تنوعقديم و رويارويي با تغييرات س
ي هـا  كه هركدام داراي نگرش ها متنوعي از استانداردها و پودمان ةمجازي است كه گستر نيمه

ي از جامعـه  صهاي خاص است كه در پاسخ به نياز خا ها و توانايي اي با قابليت شخصي و حرفه
 اند.   شدهطراحي 
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  TVTOي و اهرم فضاي كارمجاز
تحـوالت   شود كـه در آن تغييـر و   ميوجود يك سازمان مجازي باعث ايجاد فضاي كارمجازي 

در  .ند و دانش غيرساختاري اما همگرا شده و خويش مديريتي را به همـراه دارنـد  هست  ميدائ
اين فضاي كار مجازي افزايش خدمات تخصصي و افزايش ملزومـات بـراي اسـتفاده از دانـش     

اي  ايـن مـوارد در سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه       ةالكترونيكي است كه همـ  تخصصي و كار
 خورد. ميصورت قابل توجهي به چشم  به

 مـثالً  ؛اسـت  ي بي شماريها اي قدم بر اساس مدل كلوبر در سازمان آموزش فني و حرفه 
اد و ردآمـوزان بـا عقـد قـرا     هـاي كـار بـراي مهـارت     قدم اول در جهت آناليز تسـخير فرصـت  

باشد كـه   ميبا صنايع مرتبط داخلي و خارجي و بعد طرح تجاري و آناليز سرمايه  ها نامه تفاهم
در يـك   هـا  و پتانسـيل  ها موزان و استفاده از آنان در صنعت. سرمايهآبا آموختن مهارت به كار

 ند.  كن ميسيكل حركت 
هـايي   بليـت و قا هـا  فرصـت  ةكنند كننده و ايجاد سازمان مذكور فراهم ،در آناليز شايستگي

. بـا  اسـت ي متعـدد بـراي مربيـان و كاركنـان     هـا  در راستاي برگزاري دوره ها براي آن فرصت
باشد كه به طور دقيـق و پيشـرفته و    مي ييالمللي پاسخگوي نيازها انتخاب شركاي ملي و بين

اي بـا عقـد    در سـطح گسـترده   هـا  همكـاري  ،در مكـانيزم همكـاري   .اند ريزي شده محكم پايه
گيرد كه در ايـن   ميو باال بردن سطح آنها صورت  ها تضمين كيفيت آموزش براي ها مهنا تفاهم

 ةريزي شده تـا همـ   به صورت قابل توجه پايه ICTد. بستر شو ميي مجازي ايجاد ها راستا تيم
صـورت مجـازي صـورت     صورت يكپارچه صورت گيرد. عمليات در اين سازمان به به ها آموزش

سرعت بخشـيدن در پاسـخگويي    ،پذريري بااليي است و هدف انعطافچرا كه داراي  ؛گيرد مي
و موفقيـت در رقابـت در   اسـت  هاي بـازار   فرصت ةاطالعات بر پاي ةهاي بازار و مبادل به فرصت

اصـالح و بـازنگري سـازمان مـذكور      ةنامـ  شود. نظام ميترين زمان و كمترين حجم مبادله  كم
 شود.  ميطور جدي اجرا  ساله به همه

 گيري جهنتي
ي فـرا ملـي اسـت و ايـن     هـا  سرعت و قدرت هر سازماني بيانگر حضور او در سلسـله سـازمان  

هاي سـنجش ايـن سـرعت و     قابل سنجش و ارزيابي است. يكي از روش سرعت و قدرت كامالً
قدرت استراتژي نيروي اسب سازماني است كه يك هشـت ضـعي اسـت و اضـالع آن شـامل      

تجـارت   ،دانـش  ،دوركـاري  ،فضـاي كـار مجـازي    ،مجـازي  سـازمان  ،سـازي  جهـاني  ،اطالعات
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توانـد   مـي هم و در راستاي هـم   ةآنها در كنار هم و به انداز ةكه هماست الكترونيك و رقابت 

موفقيت و يا عدم موفقيت سازمان و يا شركتي باشد. هر كدام از اين اضالع و يـا   ةبرآوردكنند
انگيز اسـب بخـار    اهنگي آنها نيروي شگفتعناصر به خودي خود نقشي ندارد و همكاري و هم

يي هـا  اي كشور يكـي از سـازمان   د. سازمان آموزش فني و حرفهكن ميمين أاين استراتژي را ت
ده و بـا  كـر را جمع  هاهماهنگ از آن  ميضلعي كوشيده است تا نظا  8است كه در داشتن اين 

تبديل شده است. اگر چـه در   ي فرامرزي و فرا مليها نيروي اين اسب بخار به يكي از سازمان
ي مشابه خود در خـارج از  ها اين راستا قدرت و سرعت اين سازمان در مقايسه با ديگر سازمان

ي بـارز سـازماني در   هـا  مرزي يكي از نمونه ي درونها اما در بين سازمان ؛كشور كم بوده است
استاي بـه گـردش   ي اين سازمان در رها قدرت و سرعت بوده است. راهبردها و سياست ةزمين

عنصـر عمـده و كليـدي بـوده اسـت.       8  ميدر آوردن موتور و اهرم اين سازمان يا كمـك تمـا  
. استضلع رقابت  ةدهند المللي است كه پوشش ي بينها سازمان حضور در عرصه ةراهبرد اولي

ي رقـابتي  هـا  اين سازمان با طرح اجراي مسابقات ملـي و مهـارت حضـور خـود را در صـحنه     
به نحوي كه در ايـن مسـابقات ايـران در     ،دكن ميتر  طور پيوسته محكم و محكم ي بهالملل بين
. در راهبـرد دوم كـه   اسـت بسيار بـااليي برخـوردار    ةت با كشورهاي ديگر از جايگاه و رتببرقا

كوشـد تـا بـا اسـتقرار      مـي سازمان مـذكور   ،آموزي است طراحي و استقرار نظام جامع مهارت
 مـي عمر بتواند عنصـر و ضـلع مهـم دانـش را غنـي سـازد و بـر بـار عل        ال رويكرد آموزش مادام

اصالح و بهبـود   ةديدگان بيفزايد. در راهبرد هفت اين سازمان در زمين آموزان و مهارت مهارت 
كارگيري از فناوري اطالعـات و ارتباطـات    و فرايندها اين سازمان توانسته است تا با به ها روش

ده و در اختيـار  كـر ده و شـرايط يـادگيري را تسـهيل    كربه روز  دانش و استانداردهاي خود را
مـوقتي از واحـدها و    ةاي شـبك  موزش فني و حرفهآهمگان قرار دهد. سازمان مجازي سازمان 

ي آزاد را تشـكيل داده اسـت كـه ايـن واحـدها      هـا  هاي مستقل يعني همان آموزشگاه سازمان
هـاي جديـد    يابنـد تـا از فرصـت    ميو قدرت خورند  ميفناوري اطالعات به هم پيوند  ةوسيل به

سسـات و ادارات آزاد و  اي مـوقتي از مؤ  نهايت استفاده را ببرند. ايـن سـازمان مجـازي شـبكه    
مستقل هستند كه در جهت افزايش كارايي و رسيدن به هدفي واحد با يكديگر بـه همكـاري   

امـا بـراي    ،اسـت ي متعدد آن گسـترده شـده   ها پردازند. سرعت و قدرت سازمان در بخش مي
رديف خود نيازمنـد تقويـت    سسات جهاني همؤهمپاشدن و همسوشدن با نيروهاي جهاني و م
خصوص در رابطه با چندين اهـرم محـوري    به  كردن و سرعت بخشيدن به هشت اهرم مذكور

 .است



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
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بررسي ارتباط رهبري اصيل با خالقيت با توجه به نقش ميانجي 
اي   كل آموزش فني و حرفه ةشناختي كاركنان ادار روان ةسرماي

 استان گيالن
 1روزبه خليلي باهر

 چكيده
رهبري گالوپ از  ةسسؤميالدي از سوي م 2004رهبري اصيل براي نخستين بار در سال  ةنظري

هاي انديشمندان غربي و شرقي تا به امروز به تئوري رهبري  تالش ةيجدانشگاه نبراسكا مطرح شد. نت
هاي پيشين  هاي دورهكار گرفته تا نواقص نظريه تالش خود را به ةاصيل انجاميده است؛ اين تئوري هم

اي دانست كه  ترين نظريه ترين و كامل توان جامع ميرا برطرف سازد. بنابراين، تئوري رهبري اصيل را 
ه است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط رهبري اصيل و خالقيت با توجه به نقش مطرح شد

كاركنان  نفر از مديران و 148آماري اين تحقيق شامل  ةجامع .استشناختي  روان ةميانجي سرماي
پيمايشي و از  -باشد و روش تحقيق حاضر توصيفي اي استان گيالن ميكل آموزش فني و حرفه ةادار

كارمند و  107اي متشكل از نامه و نمونه هاي اين پژوهش از طريق پرسش . دادهاستهمبستگي نوع 
فرعي  ةفرضي 3اصلي و  ةفرضي 1آوري شده است. اين پژوهش داراي به روش تصادفي ساده جمع

روايي سؤاالت  مورد بررسي قرار گرفت. LISREL و SPSSافزار  نتايج تحقيق با استفاده از نرم است.
قيق با استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي مورد بررسي قرار گرفت و پايايي آن براي تمام تح

دست آمد. براي آزمون فرضيات اصلي و فرعي  هب 0,96نامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  پرسش
تحقيق از مدل معادالت ساختاري و همبستگي پيرسون، با توجه به كنترل نقش متغيرهاي جمعيت 

. به استهاي فرعي تحقيق  اصلي و فرضيه ةفرضي ةد. نتايج حاصل تأييدكنندششناختي، استفاده 
نتايج تحقيق نشان داد بين تمام متغيرهاي تحقيق ارتباط معناداري وجود دارد و نقش  ،عبارت ديگر

د توانباشد. با توجه به تحقيقات محدود در داخل كشور اين پژوهش مي ميمتغير ميانجي محدود 
 مبنايي براي ديگر تحقيقات قرار گيرد.

 
 ، مدل معادالت ساختاري. شناختي، خالقي روان ةرهبري اصيل، سرماي :يكليدواژگان 

                                                                                                                
 MBA،                                                            Email: ro_Khalili@yahoo.comكارشناسي ارشد مديريت .  1
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 مقدمه
هاي عصر حاضر و باال رفتن سطح انتظارات و خواسته ةبا توجه به تحوالت شديد و شتابند

كارگيري  هگريزي و بسياسي كشور، تقليد -هاي اقتصادي مردم در كنار وجود تحريم
تواند تنها راه موفقيت و هاي جديد و داراي ارزش بالقوه مي تبلور ايده برايهاي ذهني  توانايي

ها سازمان ةهاي آن در آيندتفكر انسان و نقش انديشه استبقا باشد. در حقيقت آنچه مهم 
انسان و تجهيز و  اي كه سازمان بدون اعتقاد و باور به نامتناهي بودن تفكر گونه ، بهاست

مطلوب نخواهد رسيد. چنين توانايي در سازمان  ةپرورش نيروي انساني خود، هرگز به نتيج
شود، اما بيشتر از آنكه امري فطري  اگرچه به عنوان عملكرد خالق نيروي انساني تعريف مي

 يابد. تواند با ايجاد بستري مناسب، در كاركنان رشد و پرورش و مي استد، اكتسابي شوتلقي 
رشد و شكوفايي  برايعنوان يك الگوي رفتاري مناسب  اين پژوهش، رهبري اصيل را به

كند. در چند احساسي مثبت در كاركنان ، معرفي مي ةعملكرد خالق در سازمان و ايجادكنند
هاي  ايم كه با وجود داشتن شباهت هاي جديدي در ادبيات رهبري بوده اخير شاهد سبك ةده

هاي عميقي  هاي متفاوت وظايف رهبري داراي تفاوت به دليل توجه به جنبه ظاهري هر كدام
اين رويكردها، اهميت اين موضوع  ةزماني اندك ارائ ةبا توجه به فاصل ،. همچنينهستند

تري را از يك  هاي آرماني محيط، ويژگي ةبيني نشد شود كه تغييرات شديد و پيشروشن مي
 طلبد.  رهبر مي

هايي از قبيل خودآگاهي (آگاهي رهبر از دنياي پيرامون خود، يژگيرهبري اصيل با و
هايش و چگونگي اثرگذاري بر آنها)، پردازش متعادل (تحليل  نقاط قوت و ضعف و محدوديت

هاي دروني اخالقي  گيري)، جنبه ها و بررسي عميق زواياي چالش قبل از تصميم دقيق داده
هاي دروني هدايت  ارزش ةوسيل اخالقي و معنوي كه به(تنظيم استانداردهاي بااليي از رفتار 

گذاري اطالعات،  شوند) و شفافيت روابط (نشان دادن خود واقعي و آزاد در به اشتراكمي
شان)  هاي ، عقايد و چالش هاافكار، احساسات و تقويت اين حس در ديگران در بيان ايده

). رهبران اصيل 2004، 1و ديگران پاسخگويي به نياز سازمان است (آووليو برايرويكردي 
افرادي هستند كه به خودشناسي رسيده و از چگونگي افكار و رفتار خود، آگاهي دارند. آنها از 

هاي ديگران و بستري كه در آن اخالقي برخوردارند و از دانش و توانايي -بينش ارزشي
ين، منعطف و كنند، شناخت دارند. رهبران اصيل مطمئن، اميدوار، خوشبفعاليت مي

                                                                                                                
1. Avolio et al., 2004 
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). تئوري رهبري اصيل، بر 2011، 1گاردنر و ديگران(شخصيت بسيار اخالقي دارند 

شناختي و نقش  مثبت روان ةآگاهي رهبر و پيروان، سرماي تنظيمي) و خود كنترلي (خود خود
جايي  ). در حقيقت از آن1387گر مثبت سازماني تمركز دارد ( دانايي فرد و مؤمني،  تعديل

حقيقات تجربي در مورد شناسايي اين نوع رهبري در كشور ما انجام نشده است، كه هنوز ت
پژوهش حاضر به شناخت وضعيت اين نوع رهبري در بافت سازماني كشور ايران و ارتباط آن 

 ةپردازد. قلمرو موضوعي تحقيق حوز شناختي مي روان ةبا خالقيت در كاركنان و سرماي
اي را به دليل  و محقق، سازمان فني و حرفه استزماني رهبري، منابع انساني و رفتار سا
كيد أخدمات مورد بررسي قرار داده است. اين تحقيق با ت ةاهميت چشمگير خالقيت در ارائ

بر شناخت رهبري اصيل و ابعاد آن و نقش آن در حمايت و تسهيل خالقيت و افزايش 
مدل  ،پردازد. بر اين اساس يراهكارهاي مفيد و سازنده م ةشناختي به ارائ روان ةسرماي

 است. 1 ةمفهومي تحقيق مطابق شكل شمار

 
 . مدل مفهومي تحقيق1 شكل

 اهداف پژوهش
 هدف اصلي

 شناختي در روان ةبررسي ارتباط رهبري اصيل و خالقيت با توجه به نقش ميانجي سرماي
 اي استان گيالن. كل آموزش فني و حرفه ةادار

 اهداف فرعي
فني و  كل آموزش ةادارشناختي در  روان ةبري اصيل و سرمايشناسايي ابعاد ره �
 اي استان گيالن. حرفه

                                                                                                                
1. Gardner et al., 2011 
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 بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق با استفاده از مدل معادالت ساختاري. �
كل  ةاداربررسي وضعيت موجود سازمان براي هر كدام از متغيرهاي تحقيق در  �
 اي گيالن. فني و حرفه آموزش

 هاي پژوهش فرضيه
 اصلي ةفرضي

كل  ةادار شناختي در روان ةبين رهبري اصيل و خالقيت با توجه به نقش ميانجي سرماي
 ارتباط  مثبت و معناداري وجود دارد.اي استان گيالن  و حرفه آموزش فني

 هاي فرعي فرضيه
 بين رهبري اصيل و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. �
 ختي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.شنا روان ةبين رهبري اصيل و سرماي �
 شناختي و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. روان ةبين سرماي �

 پژوهش ةپيشين
رهبري اصيل و «اي تحت عنوان  )، مقاله1391ميرمحمدي، رحيميان و جاللي(  �

سالمي در پژوهشگاه انديشه و فرهنگ ا» متغير ميانجي ةدلبستگي شغلي: اعتماد به مثاب
استاندارد و تجزيه و تحليل معادالت ساختاري  ةانجام دادند. محققين با استفاده از پرسشنام

به اين نتيجه رسيدند كه ميان رهبري اصيل و دلبستگي شغلي ارتباط ضعيفي وجود دارد اما 
 كند. با اضافه شدن اعتماد به مدل مفهومي تحقيق اين ارتباط بهبود پيدا مي

 ةرابط«اي توسط كاهه با عنوان  نامه ر دانشگاه عالمه طباطبايي پاياند 1391در سال   �
انجام » رهبري اصيل با عملكرد خالق و اشتياق به كار كاركنان شركت خودروسازي زامياد

آماري اين تحقيق متشكل از مديران و كاركنان شركت زامياد بوده است.  ةگرفته است. جامع
هبري اصيل ارتباط معنادار و مثبتي با اشتياق به كار نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه ر

 مديران و كاركنان دارد.
شناختي و كارآفريني  روان ةسرماي ةرابط«اي تحت عنوان مقاله 1390در سال  �

 ةتوسط فروهر و همكارانش انجام شده است. جامع» ت علمي دانشگاهئسازماني اعضاي هي
دادند. نتايج تحقيق  شگاه اصفهان تشكيل ميت علمي دانئآماري اين تحقيق را اعضاي هي

 دارد. دحاكي از آن بود كه بين تمامي متغيرهاي تحقيق ارتباط معناداري وجو
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شناختي  روان ةسرماي ةدهند ءرهبري اصيل ارتقا«تحقيقي به عنوان  2011در سال   �

ي انجام گرفته است. در اين تحقيق محققين به بررس 1توسط رگو و ديگران» و خالقيت
اند. نتايج تحقيق  شناختي و خالقيت پرداخته روان ةارتباط و تأثير رهبري اصيل بر سرماي

شناختي ارتباط بسيار قوي برقرار بوده  روان ةحاكي از آن بود كه بين رهبري اصيل و سرماي
 است و بين رهبري اصيل و خالقيت ارتباط متوسطي مشاهده شد.

هاي جمعي ارزش«)، با عنوان 2009ان (و ديگر 2در آمريكا تحقيقي توسط آوي  �
 ةانجام شده است. نمون» هاي كاريبيني رفتارها و نگرش شناختي مثبت در پيش روان ةسرماي

كارمند يك شركت پژوهشي بوده و نتايج آماري تحقيق نشان  336آماري اين تحقيق شامل 
 هروندي سازماني دارد.گرا ارتباط معناداري با رفتار ش شناختي مثبت روان ةداد كه سرماي

شناختي  روان ةسرماي")تحت عنوان 2005( و ديگران 3در چين تحقيقي توسط لوتانز  �
كارمند  422آماري وي شامل  ةانجام پذيرفت. نمون "كارمندان چيني و ارتباط آن با عملكرد

باط شناختي ارت روان ةداد سرمايدولتي و خصوصي بود. نتايج تحقيقات نشان مي ةكارخان 3از 
 معنادار و چشمگيري با عملكرد سازمان دارد.

 شناسي پژوهش روش
 يآور و گرد يآور جمع ةوياست و از نظر ش يكاربردي قيحاضر از نظر هدف، تحق قيتحق

گردآوري اطالعات در  براي. است يو از نوع همبستگ يشيماپي ـ يفيتوص يقياطالعات، تحق
اي شامل كتاب و مقاالت التين منابع كتابخانه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع از ةزمين

هاي اينترنتي و مقاالت الكترونيك استفاده شده است و به منظور بررسي و فارسي، وب سايت
شناختي سازمان فني و  روان ةرهبري اصيل و ارتباط آن با خالقيت با توجه به نقش سرماي

 68اي  ها، پرسشنامه ردآوري دادهاي از تحقيقات ميداني استفاده شده است. ابزار گ حرفه
استاندارد استفاده  ةبراي بررسي روايي محتوا، ابتدا سعي شده از پرسشنامسؤالي است كه 

) CFAييدي (أد و ثانياً از نظرات اساتيد و خبرگان نيز بهره گرفته شود. از تحليل عاملي تشو
 ةمديران  و كاركنان ادار ةكلي  آماري اين تحقيق را ةجامعد. شبراي بررسي روايي سازه استفاده 

 است.نفر  148حجم اين جامعه برابر با  .دهنداي استان گيالن تشكيل مي كل آموزش فني و حرفه
اند. به  گيري تصادفي ساده انتخاب شدهروش نمونهنفر بوده است كه با  107آماري برابر با  ةنمون

ز آمار توصيفي استفاده شده است كه آوري شده ابتدا ا هاي جمعمنظور تجزيه و تحليل داده
                                                                                                                
1. Rego 
2. Avey 
3. Luthans 
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 ةشناختي تحقيق از جمله جنسيت، ميزان تحصيالت و سابقبه بررسي متغيرهاي جمعيت

منظور دستيابي به يك مدل مفهومي  پردازد. در آمار تحليلي اين تحقيق، به خدمت مي
ن رهبري ميا ةمنظور بررسي رابط د و سپس بهشوييدي استفاده ميأمنطقي از تحليل عاملي ت

شناختي و خالقيت كاركنان و ابعاد اين متغير از  روان ةاصيل و اثرات اين متغير بر روي سرماي
شود. با  آزمون همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيون و مدل معادالت ساختاري استفاده مي

 شود.آوري شده تجزيه و تحليل مي هاي جمع داده  LISREL و SPSSافزار  استفاده از نرم

 هاي پژوهش هيافت
نفر زن  58نفر مرد و  49آزمودني تحت بررسي، تعداد  107از مجموع  ،در تحقيق حاضر

 ،بنابراين .درصد) 2/43سال سن داشتند ( 30-40هاي مورد بررسي بين  اكثر نمونهاند.  بوده
گيرد. از نظر وضعيت جوان قرار مي ةتوان گفت كه تركيب آنها از نظر سني تقريباً در طبقمي

صورت  درصد آنان به 2/39درصد پيماني و  4/29درصد كاركنان رسمي،  4/31استخدام، 
اند. از نظر سطح تحصيالت، اكثر كاركنان داراي تحصيالت قراردادي مشغول به كار بوده

درصد كاركنان داراي  8/10درصد فوق ليسانس و  5/22درصد) هستند و  7/66ليسانس (
تا  11دهندگان بين  خدمت، بيشتر پاسخ ة. از لحاظ سابقندهستمدرك ديپلم و فوق ديپلم 

 درصد). 4/32اند ( خدمت داشته ةسال سابق 15

 هاي پژوهش آزمون فرضيه
 اصلي پژوهش ةفرضي

مثبت و  ةشناختي رابط روان ةبين رهبري اصيل و خالقيت با توجه به نقش ميانجي سرماي
 معناداري وجود دارد.    

 
 غيرهاي اصلي تحقيق. همبستگي بين مت1جدول 

 متغيرميانگينانحراف معياررهبري اصيلشناختي روان ةسرمايخالقيت
 رهبري اصيل 4,19 1,54 1  
شناختي روان ةسرماي 4,36 0,75 0,51 ** 1 
 خالقيت 5,33 0,88 0,63** 0,63 ** 1

 معنادار است. 0,01همبستگي در سطح خطاي ٭٭
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گفت كه متغير ميانجي در اين رابطه اثرگذار  توان در صورت محقق شدن دو شرط مي

معنادار داشته باشد و شرط  ةبوده است. شرط اول اينكه متغير ميانجي با متغير وابسته رابط
كه به لحاظ معناداري، اثر مستقيم متغير مستقل بر متغير وابسته كاهش يافته باشد.  دوم اين

طه شده باشد، اثر ميانجي كامل و در چنانچه اين كاهش منجر به نامعنادار شدن اين راب
، سنجش همزمان متغير 1 ة. با توجه به اطالعات جدول شماراستصورت نسبي  اين غير

 ةشناختي و رهبري اصيل در مدل ساختاري نشان داد سرماي روان ةميانجي سرماي
د و عنوان ميانجي تعريف شو هتواند ببين رهبري اصيل و خالقيت مي ةشناختي بر رابط روان

شناختي تنها عاملي  روان ةسرماي ،به عبارت ديگر است؛اين اثرگذاري نيز محدود و نسبي 
ممكن است عوامل ديگري نيز  .گذارد ثير ميأنيست كه با خالقيت ارتباط داشته و بر آن ت

بين دو  ةپس از اضافه شدن متغير ميانجي رابط ،ثير بگذارند. در اين تحقيقأباشد كه بر آن ت
 صلي به شكل نسبي افزايش يافت.متغير ا

 فرعي اول ةفرضي
 بين رهبري اصيل و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. 
 

 فرعي اول ة. آزمون فرضي2جدول 

عدد معناداري ةفرضي
T 

 ضريب مسير
 (گاما)

ضريب 
Sig همبستگي

 ةنتيج
 آزمون

ارتباط رهبري اصيل و
 خالقيت كاركنان

ييد أت00/0 0,63 51/0 34/5
 فرضيه

 
ييد كرد. أافزار ليزرل، اين فرضيه را ت نتايج حاصل از مدل ساختاري از طريق نرم

 34/5رهبري اصيل با خالقيت ( ةشود، رابطمشاهده مي 2ه ةطور كه در جدول شمار همان
=T،51/0=γ در سطح نسبتاً متوسط باال گزارش شده است. با توجه به خروجي (SPSS ،

) sigداري ( بوده و مقدار عدد معني 63/0همبستگي پيرسون براي اين دو متغير  ضريب
داري استاندارد  كه از سطح معني است) >05/0sig( 05/0تر از  مشاهده شده، كوچك

)5%α=معناداري وجود دارد. با توجه به اينكه  ة) كمتر است. يعني بين اين دو متغير رابط
قوي  و شدت رابطه نسبتاً استداراي عالمت مثبت  ضريب همبستگي بين اين دو متغير

 باشد. مي
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 فرعي دوم ةفرضي
 شناختي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. روان ةبين رهبري اصيل و سرماي 
 

 فرعي دوم ة. آزمون فرضي3جدول 

عدد  فرضيه
Tمعناداري

ضريب 
 مسير(گاما)

ضريب 
Sig همبستگي

 ةنتيج
 آزمون

ةسرمايارتباط رهبري اصيل و 
 شناختي كاركنان روان

ييد أت00/0 0,51 43/0 98/4
 فرضيه

 
رهبري اصيل با  ةنتايج حاصل از مدل ساختاري، اين فرضيه نيز را تأييد كرد. رابط

 3 ةطور كه در جدول شمار شناختي در سطح متوسط گزارش شده است. همان روان ةسرماي
ب همبستگي پيرسون براي اين دو ، ضريSPSSنشان داده شده است، با توجه به خروجي 

) >05/0sig( 05/0) مشاهده شده، كوچكتر از sigداري (بوده و مقدار عدد معني 51/0متغير 
 ة) كمتر است. يعني بين اين دو متغير رابط=α%5داري استاندارد (كه از سطح معني است

داراي عالمت  معناداري وجود دارد. با توجه به اينكه ضريب همبستگي بين اين دو متغير
توان گفت كه جهت تغييرات اين دو متغير مي ،باشد. بنابراينمثبت و شدت رابطه متوسط مي

جهت و از نوع مثبت بوده است. يعني افزايش بكارگيري تئوري رهبري اصيل با  با يكديگر هم
 شناختي بيشتر همراه است و بالعكس. روان ةسرماي

 فرعي سوم ةفرضي
 اختي و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.شن روان ةبين سرماي 

 
 فرعي سوم ة. آزمون فرضي4جدول 

عدد  فرضيه
T معناداري

 ضريب مسير
 (گاما)

ضريب 
Sig همبستگي

 ةنتيج
 آزمون

شناختي  روان ةارتباط سرماي
 و خالقيت كاركنان

ييد أت00/0 0,72 68/0 69/5
 فرضيه

 
شناختي  روان ةسرماي ةييد كرد. رابطأضيه نيز را تنتايج حاصل از مدل ساختاري، اين فر

 3 ةفرضي بنابراين،)  گزارش شده است. T،68/0=γ=69/5با خالقيت در سطح تقريباً باال (
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، ضريب همبستگي 4 ةشود. با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمارييد ميأتحقيق نيز ت

) مشاهده شده، sigداري ( قدار عدد معنيبوده و م 72/0پيرسون براي اين دو متغير 
) كمتر است. =α%5داري استاندارد ( كه از سطح معني است) >05/0sig( 05/0تر از  كوچك

معناداري وجود دارد. با توجه به اينكه ضريب همبستگي بين  ةيعني بين اين دو متغير رابط
توان گفت كه مي ،راينباشد. بناباين دو متغير داراي عالمت مثبت و شدت رابطه قوي مي

جهت تغييرات اين دو متغير با يكديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است. يعني افزايش 
 شناختي با خالقيت بيشتر همراه است و بالعكس. روان ةبكارگيري سرماي

 گيري بحث و نتيجه
ي نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بين رهبري اصيل و خالقيت با توجه به نقش ميانج

اي استان گيالن ارتباط  كل آموزش فني و حرفه ةشناختي مديران و كاركنان ادار روان ةسرماي
شناختي و رهبري اصيل  روان ةمعناداري وجود دارد. سنجش همزمان متغير ميانجي سرماي

بين رهبري اصيل و خالقيت  ةشناختي بر رابط روان ةدر مدل ساختاري نشان داد، سرماي
. تنها يك استن ميانجي تعريف شود و اين ارتباط معنادار نيز محدود و نسبي عنوا هتواند بمي

شناختي در ارتباط رهبري اصيل و  روان ةمقاله در دنيا به بررسي نقش ميانجي سرماي
شناختي و خالقيت پرداخته  روان ةسرماي ةدهند خالقيت تحت عنوان رهبري اصيل افزايش
هاي اين  ) انجام شده است. نتايج و يافته2011است كه آن هم توسط رگو و همكاران (

مطابقت دارد. در آن تحقيق نيز رهبري اصيل با  ايشانهاي  تحقيق نيز با نتايج و يافته
 ةشناختي ارتباط معناداري دارد. نقش سرماي روان ةخالقيت با توجه به نقش ميانجي سرماي

ب همبستگي و مسير تحقيق شناختي نيز محدود و نسبي گزارش شده است. اما ضراي روان
. شايد اين تفاوت جزئي استتر  )، از اين تحقيق به مراتب پايين2011رگو و همكاران (

خاطر تفاوت در نوع آزمون (رگو و ديگران ضرايب مسير و همبستگي را تنها از طريق  به
افزار  نرمدر اين تحقيق عالوه بر استفاده از از  ،حال آنكه ؛دست آوردند هب  SPSSافزار  نرم

SPSS تر از ضرايب مسير در  تر و كامل از مدل معادالت ساختاري كه جامعSPSS  است نيز
آماري باشد،  ةشناختي و تفاوت در جامع هاي جمعيت ده است)، تفاوت در يافتهشاستفاده 
 شركت تجاري بوده است.  33آماري تحقيق رگو و ديگران بين  ةزيرا جامع

اصل از تحقيق نشان داده شد كه بين رهبري اصيل و در بخش ديگري از نتايج ح
اي استان گيالن ارتباط معناداري كل آموزش فني و حرفه ةخالقيت مديران و كاركنان ادار

. در آن است) 2011هاي اين فرضيه مطابق با تحقيق رگو و ديگران ( وجود دارد. نتايج و يافته
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شناختي و   روان ةصيل بر افزايش سرمايتحقيق نيز رگو و ديگران، به بررسي نقش رهبري ا

همبستگي حكايت از آن داشت كه بين  ةوسيل هاي آنان به خالقيت پرداختند. نتايج و يافته
درصد ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد  0,99رهبري اصيل و خالقيت در سطح اطمينان 

گونه كه ذكر  د. هماندست آوردن هدرصد ب 0,37و ضريب همبستگي بين اين دو متغير را نيز 
تحقيق نيز بين دو متغير رهبري اصيل و خالقيت، ارتباط معنادار و ضريب  در اين ،شد

درصد گزارش شد. از جمله تفاوت جزئي در اين تحقيق با  51همبستگي بين دو متغير 
آماري تحقيق و همچنين  ةتوان به تفاوت در جامع) مي2011تحقيق رگو و ديگران (

هاي اين فرضيه منطبق با نتايج و يافته ،شناختي اشاره كرد. همچنين عيتهاي جم يافته
؛ در آن تحقيق محققان ارتباط رهبري اصيل را در است) 2013( 1تحقق كرني و اسكالج

رابطه با خالقيت و نوآوري در سه سطح تيمي، سازماني و فردي در سطوح چندگانه تجزيه و 
شت كه بين رهبري اصيل  و خالقيت و نوآوري ارتباط تحليل كردند. نتايج حكايت از اين دا

درصد  0,22معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي بين دو متغير رهبري اصيل و خالقيت 
) 2013هاي جزئي در اين تحقيق با تحقيق كرني و اسكالج ( گزارش شد. از جمله تفاوت

ها اشاره  در پرسشنامه توان به تفاوت ضريب همبستگي، سطوح تجزيه و تحليل و تفاوت مي
) ارتباط رهبري اصيل 2013حائز اهميت اين است كه در تحقيق كرني و اسكالج ( ةكرد. نكت

هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. اما در اين تحقيق  چند سطح و مدل با خالقيت در
 فقط خالقيت فردي در يك محيط محدود مورد بررسي قرار گرفته است.

شناختي مديران و كاركنان  روان ةهمچنين، بين رهبري اصيل و سرمايدر اين تحقيق 
اي استان گيالن ارتباط معناداري مشاهده شد. نتايج و  كل آموزش فني و حرفه ةادار

) 2009و ديگران ( 2)، اسميت2011هاي رگو و ديگران ( هاي تحقيق منطبق با يافته يافته
شناختي از طريق  روان ةرهبري اصيل با سرماي )، ارتباط2011. در تحقيق رگو وديگران (است

ضريب همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفت و نتايج تحقيق حكايت از اين داشت كه 
درصد ارتباط معنادار و ضريب همبستگي بين اين  0,99بين اين دو متغير در سطح اطمينان 

 51بين اين دو متغير . حال آن كه در اين تحقيق ضريب همبستگي استدرصد  68دو متغير 
 0,43در اين تحقيق ضريب مسير از طريق معادالت ساختاري  ،باشد. عالوه بر ايندرصد مي

تحت عنوان   2009در تحقيق اسميت و ديگران در سال  ،درصد به دست آمد. همچنين
شناختي، روابط اين دو متغير از طريق مدل  روان ةبررسي ارتباط رهبري اصيل و سرماي

                                                                                                                
1. Cerne & Skerlavaj 
2. Smith 
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نتايج تحقيق حكايت از اين داشت كه بين رهبري  .ساختاري مورد آزمون قرار گرفت معادالت

اين  ةشناختي ارتباط معناداري وجود دارد كه منطبق بر نتايج فرضي روان ةاصيل و سرماي
هاي مختلف و  توان به جوامع آماري، فرهنگ . از جمله داليل تفاوت جزئي را مياستتحقيق 

 متفاوت اشاره كرد. هاي  استفاده از آزمون
) 2012) و عباس و ديگران (2011هاي رگو و ديگران (نتايج تحقيق منطبق با يافته

)، در پاكستان نيز بين رهبري اصيل و نوآوري 2009. در تحقيق عباس و ديگران (است
درصد بين اين  0,99ارتباط معناداري مشاهده است و ضريب همبستگي در سطح اطمينان 

تواند با تحقيق حاضر درصد بوده است. از دو جنبه نتايج اين تحقيق مي 0,22دو متغير 
در حالي كه در  .كيد داردأآن هم فردي ت ،در اين تحقيق بر نقش خالقيت .1 :متفاوت باشد

 دهد. رهبري اصيل و نوآوري را مورد ارزيابي قرار مي ة) رابط2012( تحقيق عباس و ديگران
 .آماري خود را از صنايع مختلف انتخاب كرده بودند ة، جامعدوم آنكه عباس و همكارانش. 2

 آماري انتخاب شده بود.   ةدر حالي كه در اين تحقيق تنها يك سازمان به عنوان جامع

 پيشنهادات
د كه احتمال نتايج مثبت را نها و منابعي ساز مديران بايد كاركنان خود را متوجه دارايي �

ها، تجربيات)،  ها، دانش، توانايي انساني (مهارت ةمل سرمايها شادهد، اين داراييافزايش مي
كه در هنگام احاطه شدن  استهاي اقتصادي ها) و سرمايه اجتماعي (روابط و شبكه ةسرماي

تواند ميزان تاب آوري كاركنان را افزايش توسط مشكالت و رويدادهاي غير قابل تحمل مي
 دهد.

ويژه بازخورد منفي  هاستقبال از بازخوردها بتعامل سازنده با پيروان و همكاران و  �
 شناسايي نقاط ضعف از ديدگاه ديگران). براي(

شناخت خود از مسائل و داشتن ارزيابي مناسب از جايگاه  ةوسعت بخشيدن به دامن �
خود در ارتباط با مسائل مهم (آگاهي از مسائل پيرامون و دنيا همواره آمادگي ما را براي 

 بخشد).ني آينده بهبود ميبي رويارويي و پيش
هاي منطقي با در نظر داشتن تأثيرات ناشي از آن بر ديگران گيرياعمال تصميم �

كه اطمينان حاصل كنند تمام جوانب و  كنندتوانند به تصميم ما اعتماد (زماني افراد مي
 اثرات آن سنجيده شده است).

ده از نظرات مفيد و گيري و استفامشاركت دادن تمامي سطوح سازماني در تصميم �
كاربردي آنان (بايد در نظر داشت انجام اقدامات نمايشي براي اهميت دادن به نظرات ديگران 

 گيري، عمر كوتاهي دارد). و اعمال نكردن آن در تصميم
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ي فني و ها آموزان دوره مهارتاي  حرفهي ها بررسي انگيزه
 كشاورزياي  حرفه

 1طاهره ملكي
 2فاطمه مرادي
 3نسترن حيدري
 4معصومه ملكي
 5جيران چام چام

 چكيده
 هاكه از آن طوري هاي هستند. ب در جوامع امروزي داراي اهميت گستردهاي  حرفهي فني و ها آموزش

اي  حرفهي ها شود. در اين ميان، توجه به انگيزه اد اشتغال پايدار ياد ميي ايجها عنوان يكي از راه هب
آن  ، در اين پژوهش محقق بربنابراينآموزان از شركت در اين داراي اهميت فراواني است.  مهارت

 ةكشاورزي را بسنجد. نموناي  حرفهي فني و ها آموزان دوره مهارتاي  حرفهي ها شد تا انگيزه
آموزشي تشكيل شده در يك ترم  ةآموزان در هفت دور نفر از مهارت 115را  آماري اين تحقيق

تصادفي تشكيل دادند. مطابق  ةگيري سادنمونه ةو با استفاده از شيو 1391اين سازمان در سال 
شغلي و كاربرد  ةيافتن شغل، پيشرفت و بهبود آيند براينتايج حاصل از پژوهش، كسب مهارت 

بندي  دست آوردند. سپس، طبقه هانگيزشي را ب ةيط كار باالترين رتبهاي به روز درمحمهارت
ي اين قسمت ها صورت گرفت. بر اساس يافته ISDM معياراز فرگيران با استفاده اي  حرفه ةانگيز

متوسط بودند. نتايج اين پژوهش، اي  حرفه ةكنندگان داراي انگيز درصد شركت 6/46از پژوهش، 
ي ها تا با در نظر گرفتن انگيزه كردرا ياري خواهد اي  حرفهني و هاي فريزان آموزش برنامه
 .كنندبرآورده  ها مهارت آموزان، انتظارات شغلي آنان را از شركت در اين دورهاي  حرفه
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 مقدمه
ي مختلف ها اي حائز اهميت است، توجه به پتانسيل و توان بخش امعههر ج ةآنچه براي توسع
ترين و در آن كشور است. منابع انساني، داراي مهم هتسريع روند توسع براي هاو استفاده از آن

پايدار و متوازن  ةبيشترين نقش در روند توسعه يك كشور هستند و براي نيل به توسع
ني متخصص، كارآمد و مورد نياز جامعه در نهادهاي ترديد تربيت نيروي انسا جامعه، بي

انگيز اين  ي شگفتها ). پيشرفت1376آموزشي و پژوهشي، يك اصل اساسي است (تودارو، 
ي خود را از طريق ها نيروي انساني، در دنياي امروز حاصل يادگيري است. انسان، توانايي

اش هاي ذهنيكرده و توانايي كند. در واقع، از اين راه رشد فكري پيدا يادگيري كسب مي
هايي كه در راستاي تعالي ). يكي از سازمان1386يابد (مولوي و همكاران،  فعليت مي

روزافزون يادگيري در نيروي انساني و دستيابي جوانان به اشتغال پايدار تأسيس شد، سازمان 
 ةتشكيل سرماي مهمي درنقش اي  حرفههاي فني و آموزشباشد. در واقع،  اي مي فني و حرفه

كنند. در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي انساني و تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار
ها در كشورهاي در حال توسعه، داراي اهميت فراواني هستند. در واقع، اين اين آموزش

هاي مختلف اقتصادي اين دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش تنها عهده ها، نهآموزش
اشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك  سازي خود ، بلكه از طريق بسترهستندشورها ك

شمار  به بري در مسير تربيت نيروي انساني نيزها، راه مياند. به عالوه، اين آموزشكنن مي
هاي ها از مباني علمي و استفاده از روشمندي اين آموزشروند، چرا كه، با بهره مي

عملي صرف جدا  ةهاي كالسيك، راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربآموزش ةشد پذيرفته
و اين توانايي را  كردهكرده و از اين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه 

كنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني  ديده فراهم مي در آموزش
هاي نظري و عملي اين آموزش كردنم أها، با تواين آموزش ،ر. از سوي ديگكنندهماهنگ 

كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و  كنند ديده فراهم مي امكان را براي آموزش
د شواجتماعي فراهم  -هاي اقتصادياز اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت

وجود  ،ولوژيندر اثر گسترش شگرف صنعت و تكلي، طور ك هب ).1384فر و مرتضوي، (سليمي
آيد  شمار مي يك نياز اساسي در مراكز توليدي؛ صنعتي و خدماتي به، نيروي انساني متخصص

عنوان عامل مهم تربيت اين نيروها  اي به هاي فني و حرفهآموزشطور كه اشاره شد،  همانو 
چند  داراي محورهاي مختلف است و هري اين سازمان، ها . آموزشمورد توجه قرار گرفته است

مهارت عملي  ةتواند نقش بسزايي در توسعاما مي استمدت و غيررسمي  از نوع كوتاه
ي ها شود، دوره يي كه در اين سازمان برگزار ميها فراگيران داشته باشد. يكي از انواع دوره
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راگيران هم، با آموزش مشاغل كشاورزي است كه داراي متقاضيان زيادي است. اكثر اين ف

اي  هاي حرفههدف پيدا كردن شغل مناسب در بازار كار كشاورزي و يا بهبود مهارت
ند. بنابراين، ناگفته پيداست، ميزان كنمي ها كشاورزي خود اقدام به شركت در اين دوره

 كردنانگيزه در اين فراگيران داراي اهميت فراواني است كه آگاهي از آنها به برآورده 
اي ي حرفهها انگيزه ةكنند ي تأمينها اي، برگزاري دوره اتشان از سازمان فني و حرفهانتظار

است. چرا كه،  ي اين سازمان مؤثرها طور كلي بهبود كيفيت و كميت برگزاري دوره و به هاآن
). 2008(ليت جان،  استيكي از عوامل مؤثر در يادگيري در ميان يادگيرندگان، انگيزه 

بخشد و در حفظ و تداوم آن به يادگيرنده  ست كه به رفتار شدت و جهت ميانگيزه، نيرويي ا
ي او را به ها دهد و فعاليت كند. همچنين، نيرويي است كه به يادگيرنده انرژي ميكمك مي

ترين شاهراه يادگيري است، بدين ). انگيزه، عالي2006دهد (هافمن،  سمت هدف هدايت مي
آموختن بيشتر باشد، فعاليت و تالش بيشتري براي رسيدن  فرد براي ةمعني كه هر چه انگيز

، نيرويي قوي در ها طور كلي، انگيزه ). به1994به هدف نهايي متحمل خواهد شد (شيال، 
كافي، فراگير  ة) و بدون انگيز1381يادگيري هستند (اميني و همكاران،  -فرآيند ياددهي

مدت در امر يادگيري نخواهند بود  دهرقدر هم توانمند باشند، قادر به كسب اهداف بلن
يادگيري براي تمام  برايبنابراين، وجود و ميزان انگيزش . )1387(اسفندياري و محمودي، 

قابل توجه اين است كه حفظ انگيزه اهميت بيشتري نسبت  ةفراگيران حائز اهميت است. نكت
اما متأسفانه شواهد حاكي  ).1390وجود آمدن يا افزايش انگيزه دارد (نجفي و همكاران،  هبه ب

شوند، پس  مي ها ي مناسب وارد اين دورهها ست كه هرچند فراگيران با هدف و انگيزها از آن
شوند. اينكه اين  از ورود به دنياي بيرون اين انگيزه در ميان آنان رنگ باخته و يا كمرنگ مي

قائل شده است. چه بوده، رسالتي است كه محقق در اين پژوهش بر دوش خود  ها انگيزه
اي  ي فني و حرفهها ريزان آموزش ، دستاوردهاي حاصل از اين تحقيق، هم به برنامهبنابراين

را  ها اي فراگيران، كيفيت دورههاي فردي و حرفهكند تا با آگاهي از اهداف و انگيزه كمك مي
برداري مثبت  در جهت ورود آنان به بازار كار بهبود بخشيده و هم گامي مهم در راستاي بهره

اقتصادي كشور در جهت رشد و پيشرفت روزافزون  ةريزان توسع اندركاران و برنامه دست
 باشد. اقتصاد مي

 روش تحقيق
تحليلي است و از نظر استفاده از نتايج  -، توصيفيها اين پژوهش، از نظر روش گردآوري داده

جهت امكان كنترل متغيرها  آيد. همچنين، از حساب مي هپژوهش، از نوع تحقيقات كاربردي ب
كننده  فراگيران شركت ةآماري تحقيق، شامل كلي ة. جامعاستاز نوع تحقيقات غيرآزمايشي 

اي كشاورزي شهرستان كرمانشاه بود كه با استفاده از  فني و حرفه ةي برگزار شدها در دوره
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آوري  جمع نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار 115تصادفي، تعداد  ةگيري ساد روش نمونه
ي آن از مطالعات پيشين ها گويه ةمحورهاي عمد ساخته بود كه ي محقق ا پرسشنامه ،اطالعات

. روايي دست آمد هها، مجالت پژوهشي و مطالعات كتابخانه اي بو از طريق جستجو در سايت
محتوايي آن هم براساس نظر اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي و 

تحقيق با استفاده از  ةتحصيالت تكميلي تأييد و پايايي آن براي متغير وابست دانشجويان
مار آبا استفاده از  ها درصد محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده 85/0ضريب آلفاي كرونباخ، 

پيرسون، آزمون تحليل  همبستگي درصد) و آمار استنباطي (ضريب توصيفي (فراواني،
اي فراگيران  ي حرفهها بندي انگيزه هقطب منظور عالوه، به هد. بش واريانس يكطرفه و....) استفاده

 يا ميانگين از معيار انحراف ةفاصلة پاي بر ها جبري گويه جمع ها، ازاز شركت در اين دوره
 : صورت زير است ه) كه ب127ص ،2007همكاران،  و گنگاهارپا(شد  ) استفادهISDM( معيار

D‹M-1/2SD = در سطح كم 
M-1/2SD≤D≤M+1/2SD =   در  سطح متوسط  
D›M+1/2SD = در سطح زياد  

 ي پژوهشها يافته
 63( سال بود 19-26آموزان  ي پژوهش، ميانگين گروه سني اغلب مهارتها بر اساس يافته

 34نفر هم بيشتر از  10سال قرار داشته و  27-34سني  ةآموزان در رد نفر مهارت 39نفر). 
نفر از آنان نيز دانشجو بودند. بررسي  33آموزان بيكار بوده و  نفر مهارت 80سال سن داشتند. 

نفر آنان در مقطع تحصيلي كارشناسي  78آموزان نيز نشان داد كه  مقطع تحصيلي مهارت
 ).1(جدول قرار داشتند

 
 اي كشاورزي ي فني و حرفهها آموزان دوره مقطع تحصيلي مهارت .1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

درصدفراواني ي فرديها گيژوي

 تحصيلي مقطع

 3/7 5 ديپلم
 8/11 13 كارداني

 9/70 78 كارشناسي
 10 11كارشناسي ارشد

 - - دكتري
 - 5 بدون پاسخ

100,0 115 جمع كل
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آموزان نسبت به شركت در  اي مهارت حرفه ةبندي انگيز پژوهش نسبت به اولويت ةدر ادام

منظور جهت  ر اين اساس، كسب مهارت بهاي كشاورزي اقدام شد. ب ي فني و حرفهها دوره
ي فني و ها ي مهارت آموزان نسبت به دورهها يافتن شغل اولين رتبه را در ميان انگيزه

 دست آورد. هاي كشاورزي ب حرفه
 

 اي كشاورزي ي فني و حرفهها آموزان نسبت به دوره اي مهارت حرفه ةبندي انگيز اولويت .2جدول 

 رتبه
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

ميانگين رديف آموزان اي مهارت حرفه ةانگيز

43/4 68/0 15/0 اول يافتن شغل براييي ها كسب مهارت 1
بهبود و پيشرفت در وضعيت شغلي 14/4 65/0 1570/0 دوم 2 
محيط كار هاي جديد دركاربرد مهارت 18/4 68/0 165/0 سوم 3 

 4 ودهاي شغلي خافزايش مهارت 17/4 69/0 1654/0 چهارم
 5 زا الغي اشتها كمك به يافتن ايده 04/4 68/0 168/0 پنجم
 6 پرورش خالقيت فكري و شغلي 10/4 72/0 175/0 ششم
95/3 72/0 182/0 هفتم 7 تطبيق با شرايط متنوع شغلي
05/4 75/0 185/0 هشتم 8 رفع نيازهاي شغلي
آميز وظايف شغلي انجام موفقيت 9/3 77/0 2/0 نهم 9
 10 پذيري شغلي افزايش مسئوليت 78/3 8/0 211/0 دهم

يازدهم  11 كسب اطالعات شغلي 97/3 88/0 221/0
دوازدهم  12 تطبيق با نيازهاي بازاركار 85/3 88/0 23/0
سيزدهم  13 جذب تسهيالت بانكي 8/3 9/0 24/0
چهاردهم بهبود وضعيت امرار معاش خانواده 69/3 97/0 26/0 14 

پانزدهم هاي رشته ةافزايش دانش در زمين 54/3 02/1 34/0
 15 كشاورزي

 
آموزان با ساير متغيرهاي  اي مهارت هاي حرفهبين انگيزه ةمنظور بررسي رابط در ادامه، به

انحراف معيار از ميانگين  ةي مربوطه، بر اساس فاصلها آوري گويه تحقيق، پس از جمع
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د. بر اساس شآموزان مذكور اقدام  مهارتاي  حرفه ةبندي انگيز ) نسبت به طبقهISDM(معيار
 اي متوسط بودند.حرفه ةآموزان داراي انگيز درصد مهارت6/46)، 5نتايج جدول (

 
 ي ها كنندگان دوره اي شركت ي حرفهها بندي ميزان انگيزه طبقه .3جدول 

 ISDM اي كشاورزي با استفاده از معيار فني و حرفه
درصد فراواني اي فراگيران ي حرفهها بندي انگيزه طبقه

 ضعيف 27 5/23
 متوسط 57 6/46

 قوي 31 27
 جمع كل 115 100

 
 ةآموزان رشت نفر از مهارت 54ست كه ا ) حاكي از آن4( ةي جدول شمارها يافته

درصد  60اي متوسط برخوردار بودند اما  حرفه ة، از انگيزها كشاورزي در اين دوره
اي قوي براي شركت در  ي حرفهها شاورزي بودند، انگيزهغير ك ةآموزاني كه داراي رشت مهارت

اي  حرفه ةكشاورزي انگيز ةست كه دارندگان رشتا داشتند. اين امر بيانگر آن ها اين دوره
كنندگان داراي  كه اكثر شركتحالي داشتند. در  ها متوسطي براي شركت در اين دوره

بودند. اين  ها ي از شركت در اين دورهاي قو هاي حرفهي غير كشاورزي داراي انگيزهها رشته
ي غير كشاورزي از اميد ها آموزان داراي رشته موضوع شايد بيانگر اين مطلب باشد كه مهارت

هاي موجود در اشتغالي مناسب در اين بخش برخوردار بوده و يا پتانسيل بيشتري براي خود
 .اين بخش را بيشتر باور دارند

 
 تحصيلي ةكنندگان به تفكيك رشت اي شركت حرفهي فردي و ها انگيزه. 4جدول 

 

 ي كشاورزي: فراواني (درصد)ها رشته
 ضعيف متوسط قوي اي حرفه ةانگيز

درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
7/25 27 4/51 54 9/22  ي كشاورزيها رشته 24

كشاورزي ي غيرها رشته 3 30 3 30 4 60



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

65 
اي متوسطي  حرفه ةدرصد از اين افراد انگيز 8/53)، 5( ةري جدول شماها بر مبناي يافته

 .شود )، ارائه مي7( ةداشتند. ساير نتايج، در جدول شمار ها براي شركت در دوره
 

 كنندگان به تفكيك مقطع تحصيلي اي شركت ي فردي و حرفهها انگيزه .5جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي فني و ها كنندگان در دوره اي شركت ي حرفهها بين سن و انگيزه ةمنظور بررسي رابط هب
 ةي جدول شمارها د. مطابق با دادهشمبستگي پيرسون استفاده اي كشاوزي، از ضريب ه حرفه

اي كه با  گونه ي مورد مطالعه تحت تأثير سن قرار دارد. بهها اي نمونه هاي حرفه)، انگيزه6(
 كنندگان افزايش يافته است. اي شركت حرفه ةافزايش سن، انگيز

  
 مطالعه مورد ةاي نمون فردي و حرفهة بين سن و انگيز ةرابط .6جدول 

داري سطح معني سن انگيزه
ضريب همبستگي پيرسون

 001/0 302/0اي ي حرفهها انگيزه
 

ي ها كنندگان دوره اي شركت حرفهة بين وضعيت شغلي و انگيز ةمنظور بررسي رابط هب
طرفه استفاده شد. نتايج اين تحليل در  واريانس يك ةاي كشاورزي از آزمون تجزي فني و حرفه
آموزان داراي وضعيت  اي مهارت ي حرفهها ست كه انگيزها )، حاكي از آن9( ةرجدول شما

ي ها شغلي متفاوت، با هم اختالف معناداري دارد. اين بدان معني است كه افرادي كه در دوره
 اي متفاوت هستند. ي حرفهها اند، داراي انگيزه اي كشاورزي شركت كرده فني و حرفه

 

 اي حرفه ةانگيز
 ضعيف متوسط قويمقطع تحصيلي

درصد فراواني صددر فراواني درصد فراواني
 ديپلم 2 25 2 25 4 50

8/30  كارداني  - 9 2/69 4
2/19 15 8/53  كارشناسي 21 9/26 42
7/72 8 1/9 1 2/18  كارشناسي ارشد 2
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 ي مورد مطالعهها اي نمونه فردي و حرفهة غلي و انگيزبين وضعيت ش ةرابط .9جدول 

 ةدرج ها انگيزه
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

 آزمون
F 

سطح معني
 (sig)داري

ي ها انگيزه
 اي حرفه
 

بين 
 ها گروه

3 369/381 123/127 

698/2
 
03/0 

 
درون 

 955/5230 111 ها گروه
126/47 

 324/5612 114جمع كل

 گيريحث و نتيجهب
اي  ي فني حرفهها آموزان دوره اي مهارت ي حرفهها تحقيق حاضر در راستاي بررسي انگيزه

آموزان از شركت در اين  اي مهارتحرفه ةكشاورزي در دو مرحله صورت گرفت. باالترين انگيز
هاي به شغلي و كاربرد مهارت ةپيشرفت و بهبود آينديافتن شغل  براي ها، كسب مهارتدوره

تالش براي تقويت  ة)، بيشترين انگيز1383دست آمد. قارون ( هبروز درمحيط كار 
 هايمهارت ارتقاي جوانان، بيكاري مشكالت بر آمدن اي را فائقهاي فني و حرفه آموزش
هاي فني را داند. نتاج ساير تحقيقات هم، نقش آموزشمي اقتصادي نيازهاي تأمين و شغلي

 زاده، زاده و زينلي ؛ زينلي2006:9(سانگ هون و جيهون، كند تأييد ميدر كسب اين موراد 
هاي به روز درمحيط و...). كاربرد مهارت1390محمدي، ؛2007 همكاران، رابينسون و؛ 1391

شده  اي استخراجهاي حرفهعنوان انگيزه هكار، يكي ديگر از موارد استخراج شده ب
) هم معتقدند، 1384فر و مرتضوي (سليمي .استها آموزان از شركت در دوره مهارت
 ةهاي پذيرفته شدمندي از مباني علمي و استفاده از روش با بهرهاي هاي فني و حرفه آموزش
هاي كالسيك، راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه علمي صرف جدا كرده و اين آموزش

در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به  كنند تا بتواند خود را ديده فراهم مي توانايي را در آموزش
 .كندآساني هماهنگ 

هاي هاي غير كشاورزي انگيزهدهد، دارندگان رشتههاي پژوهش نشان مييافته ،همچنين
اند. اين موضوع، شايد  هاي كشاورزي داشتهآموزان رشته اي باالتري نسبت به مهارتحرفه

ورزي از اميد بيشتري براي خوداشتغالي ي غير كشاها آموزان رشته بيانگر آن باشد كه مهارت
هاي موجود در اين بخش را بيشتر باور دارند. مناسب در اين بخش برخوردار بوده  و پتانسيل

 ةتوان گفت دانشگاه و جو آموزشي موجود در آن، نقش خود را در افزايش انگيزدر واقع، مي
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) هم، يكي از موانع 1392ي (اي فارغ التحصيالن خوب بازي نكرده است. ملكي و رستمحرفه

گسترش كارآفريني و بروز خالقيت شغلي در ميان دانشجويان  براي آموزش عالي كشاورزي را
دانند. مي آموز تيخالق يهايفناور و يرسان اطالع يهارساختيز كمبودي كشاورزي، ها رشته

 از انيدانشجوگاهي هاي كشاورزي، نقش فعالي در آويژه دانشكده هآنان معتقدند، دانشگاه و ب
طبيعي است كه  ،اند. بنابراين دهكرايفا ن يكشاورز بخش در موجود يها تيقابل و ها فرصت

 تر باشد.ها پاييناي در ميان آنحرفه ةميزان انگيز
 د:شو هاي پژوهش، پيشنهاد ميبنا به يافته

شود  ن، پيشنهاد ميآموزا اي نسبتاً باال در ميان مهارتهاي حرفهبا توجه به وجود انگيزه -
د تا با وجود اين شواي در اين مراكز بيشتر هاي فني و حرفهكه توجه به كيفيت آموزش

مدار در مراكز، افزايش كارايي آنها هاي كيفيتآموزان و آموزش هاي باال در ميان مهارتانگيزه
ستفاده از تواند شامل اد. اين افزايش كيفيت ميشوصورت عملي در بازار كار مشاهده  هب

 هاي نوين، مربيان بروز و كارآمد و... باشد.ها و تكنولوژيكارگاه
اي كه در نهايت منجر به هاي فني و حرفهخاطر باال رفتن كيفيت آموزش ههمچنين، ب -

د كه شوها خواهد شد، پيشنهاد ميكننده در كالس آموزان شركت هاي مهارتحفظ انگيزه
ا به محققان خبره سپرده شود و بدين طريق، يكي از هصورت مداوم ارزشيابي دوره هب

 اي فراگيران قرار دهند. ي حرفهها ها را ميزان حفظ و ارتقاء انگيزهمعيارهاي موفقيت دوره
آموزان داراي سطح تحصيالت بااليي هستند،  هاي پژوهش، اكثر مهارتبر اساس يافته -

اي تغيير هاي فني و حرفهش در كالسهاي مورد آموزد، نوع مهارتشوبنابراين، پيشنهاد مي
هايي جديد و منطبق با علم روز دنيا و متناسب با سطح سواد آنها، در اين كرده و مهارت

 مراكز داير شود.
اي از محل كار كارآفرينان  آموزان مراكز فني و حرفه بازديد مهارت براييي ها برنامه -

آموزان  مك به كسب ايده در ميان مهارتك برايصورت مداوم از آنان  هعمل آيد و ب موفق به
 عمل آيد.  هدعوت ب

اي و بهبود هاي آموزش فني و حرفهكالس ةافزايش بازد برايد، شو پيشنهاد مي -
وجود بيايد  هاي ارتباط مؤثري در ميان مراكز و واحدهاي صنعتي كشاورزي بهاي حرفه انگيزه

هاي فني، آنها نيز تا وزش آنها در كالستا پس از شناسايي نيازهاي آموزشي اين واحدها و آم
 .كنندها جهت كار استفاده آموزان اين دوره حد امكان از مهارت
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 ةهاي مهارتي دانشگاهي در توسع بررسي تأثير آموزش
 موردي استان كرمان ةمطالع. منابع انساني

 1 مجيد مالمحمدي راوري
 2مسعود مالمحمدي راوري
 3دكتر مهدي ابراهيمي نژاد

 چكيده
اقتصادي و  ةترين عامل توسع توجه به نقش سازنده و مؤثر نيروي انساني به عنوان مهم

مختلف، همواره مد نظر بوده است. اين پژوهش به بررسي تأثير اجتماعي در جوامع 
پردازد.  وري) در استان كرمان مي (در بعد بهره منابع انساني ةي مهارتي در توسعها آموزش

كه  استآموختگان مراكز دانشگاهي شهرستان كرمان  آماري اين تحقيق شامل دانش ةجامع
آماري انتخاب شدند. براي  ةوان نمونعن گيري تصادفي ساده به بر اساس روش نمونه

آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد. براي اثبات روايي آن از كارشناسان اين  جمع
امر كمك گرفته شد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه شد. 

االت از ؤجزيه و تحليل ساز آزمون لون استفاده شد و براي ت ها براي آزمون برابري واريانس
ي مهارتي ها مستقل استفاده شده است. نتايج حاصله حاكي از آن است كه آموزش tآزمون 
داري داشته است و همچنين  وري تأثير مثبت و معني نيروي انساني و افزايش بهره ةبر توسع

ه است و بر آموختگان دانشگاهي تأثير مثبت داشت خورد مثبت مهارت بر افزايش توانائي و باز
  آموختگان تأثير مثبت نداشته است. انگيزش دانش

 
  وري.  سازي، بهره آموزش دانشگاهي، مهارت، منابع انساني، توانمند :يكليد ناگواژ

                                                                                                                
 Email: majid_mohammadyr2@yahoo.com           ،                         دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني .1
  .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي2
 .. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان3
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 مقدمه
، منابع انساني آن است. جوامعي در  ترين منبع استراتژيك هر سازمان و هر جامعه عمده
 وانند منابع انساني خود را توسعه و پرورش دهند.مدت قرين موفقيت خواهند شد كه بت بلند

گذاري است كه نه تنها مستهلك  گذاري علمي براي نيروي انساني تنها سرمايه سرمايه
). بر خالف گذشته 1385 يابد (رنجبريان، طور فزاينده افزايش مي آن به ةشود، بلكه بازد نمي

ي ها اقتصاددانان جديد، صرف هزينهدانستند،  كه آموزش را نوعي هزينه و اتالف منابع مي
 كنند (عباسي، مطلوب تلقي مي ةگذاري با بازد مالي براي آموزش كاركنان را نوعي سرمايه

شود  ). آموزش نظري همگام با كار علمي موجب تربيت نيروي انساني خالق و فعال مي1387
خالق  از نيروهاي غيرگيري بخش عظيمي  كار و همچنين اين نيروها با نفوذ در جامعه باعث به

ي ها گذاري ي مهم در سرمايهها بينيم يكي از اولويت . به همين علت است كه ميشود مي
ي ها ي مهارتي است. آموزشها گسترش آموزش ةآموزشي در تمامي جوامع صنعتي، توسع

منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل، حرفه و كسب  يي است كه بهها مهارتي آموزش
شود و كارايي فرد را افزايش داده موجب افزايش كيفيت زندگي  كار به افراد ارائه ميو 
شود و هر روز كاربرد  ست كه از ابعاد مختلف به آن نگريسته ميا  وري موضوعي شود. بهره مي
به حداكثر رساندن  :وري عبارت است از بهره .شود اهميت آن بيش از پيش روشن ميو 

). اين مقاله به 1385 يروي انساني و تجهيزات به طريق علمي (مبيني،استفاده از منابع، ن
پردازد و  وري مي منابع انساني در بعد بهره ةي مهارتي دانشگاهي در توسعها نقش آموزش

ي مهارتي در پرورش ها گذاري بر آموزش كه توجه و سرمايه كندكيد أسعي دارد به اين نكته ت
 قش قابل توجهي دارد.ور ن نيروي انساني متخصص و بهره

 ضرورت تحقيق
اي  نيروي انساني سهم عمده .توسعه در هر كشور نيروي انساني است ةترين مؤلف اولين و مهم

ساخت  ريزترين  ، اجتماعي، فرهنگي و ... دارد. در واقع نيروي انساني مهم اقتصادي ةدر توسع
). 1389پدرام، وسعه است (هر مجموعه يا سازمان و كشور و اساس حركت به سوي تعالي و ت

گذاري است كه نه تنها مستهلك  گذاري علمي براي نيروي انساني تنها سرمايه سرمايه
گيري نيست  يابد و ميزان آن قابل اندازه آن افزايش مي ةشود، بلكه به طور فزاينده بازد نمي

، ساير  خودتواند ضمن تغيير  ايست كه مي انساني تنها نهاده ة). سرماي1385 (رنجبريان،
آوري فراهم سازد و در سطح به  مبنايي براي نو ي توليد را دگرگون يا متعادل كند،ها نهاده
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). انديشمندان مديريت تحول و بهسازي 1389 رشد اقتصادي بينجامد (جوانمرد و محمديان،

روي عنوان راهبردي اثرگذار بر عملكرد و بهسازي ني هدسازي منابع انساني را بنسازمان، توانم
هاي عصر جديد  ده و معتقدند توانمندسازي منابع انساني يكي از نگرشكرانساني معرفي 

 شود و در واقع پاسخ به نياز حياتي معاصر است (كينال، كار گرفته مي هاست كه امروزه ب
). 1383(اسكات و ژافه،است  وري كاركنان ). توانمندسازي تكنيكي براي افزايش بهره1383

نيروي انساني براي پاسخ به  ةي موجود مرتبط با توسعها كي از استراتژيتوانمندسازي ي
 نيازهاي مديريت معاصر و فرايندي براي دستيابي به بهبود مستمر در عملكرد سازمان است

ترين آن آموزش  يي الزم است كه عمدهها ). براي توليد علم و دانش زمينه2011 (گورتاني،
علمي و فني  ةز طريق آموزش مستمر در توليد و توسعي آموزشي اها است و نقش سازمان

آموزش نظري، همگام با كار علمي موجب تربيت نيروي انساني  .كامالً مشخص و واضح است
شود و اين مهم از وظايف دانشگاه علمي و كاربردي است. در جهان  تر مي خالق و فعال

به همين علت  معني ندارد.ي مهارتي ها صنعتي امروز توسعه به معناي عام، بدون آموزش
ي آموزشي در جوامع صنعتي، ها گذاري ي مهم در سرمايهها بينيم يكي از اولويت است كه مي

ربط  ي مهارتي است و اين مهم نيز از سوي نهادهاي ذيها توسعه و گسترش آموزش
در  المللي نظير يونسكو، يونيواك و بانك جهاني به منزله يك استراتژي مهم به كشورهاي بين

ي مهارتي در شرايط كنوني براي اقتصاد و ها آموزش ةتوسع شود. حال توسعه توجه مي
دهي به فرايند توليد امري حياتي است، زيرا  فرهنگ در ايران و به ويژه شتاب

فيزيكي بدون  ةسرماي ،طور كلي ي زير بنايي و افزايش ابزار و تجهيزات و بهها گذاري سرمايه
برداري  ده بال استفاده مانده و يا به نحو اقتصادي و كارامد مورد بهرهدي نيروي انساني آموزش

 (سايت تبيان زنجان).  گيرند قرار نمي

 وري بهره ةمروري بر مفهوم و تاريخچ
 1776در سال »  كوئيزني« وري توسط مردي به نام  بار لغت بهره توان گفت براي نخستين مي

» ليتر «، مردي به نام 1882بعد، يعني در سال كار برده شد. بيش از يك قرن  ميالدي به
وري را ارتباط  بهره» ارلي«  1900وري را قدرت و توانايي توليد تعريف كرد و در سال  بهره

 ةكار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد. بايستي توجه داشت كه واژ بازده و وسايل به
وري به معناي توليد،  بهره ).1387 ده،(استادزا وري با گذشت زمان گسترش يافته است بهره

ي ديگري مانند ها وري معادل بهره ةباروري و مولد بودن است. در برخي متون براي واژ
راندمان، بازدهي، قدرت توليد، قابليت باروري و كارامدي آورده شده است كه همگي همين 
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كار رود. در تعريف  بهوري  تواند مترادف با بهره رسانند و هر يك مي مفهوم و معنا را مي
استايز آن را معيار عملكرد و قدرت و  ).1391(رزمي نيا، وري، توافق همگاني وجود ندارد بهره

 داند. توان موجود در توليد كاال و خدمات مي
وري نسبت ميان بازدهي مرتبط با عمليات توليدي مشخص و  گويد بهره استيگل مي

ست. به تعريف سازمان همكاري اقتصادي اروپا معين در مقايسه با نهادهاي مصرف شده ا
يكي از عوامل توليد. همين  وري مساوي است با خارج قسمت خروجي (ميزان توليد) و بهره

حاصل از يك ة بين ستادة رابط :وري عبارت است از گويد بهره المللي كار مي سازمان بين
، نيروي كار، فناوري و اطالعات و  كار رفته (مانند زمين، سرمايه ي بهها سيستم توليدي به داده

ي مختلف ها ). عوامل بسياري درتعريف و ديدگاه1391منظور توليد آن ستاده (رزمي نيا، ...) به
يي ها نظران و محققان رشته از گذشته مورد توجه صاحبوري  بهرهمؤثرند. وري  بهرهنسبت به 

يز فيزيكدانان، مهندسان و شناسي صنعتي و سازماني و ن مانند اقتصاد، حسابداري، روان
وشرايط محيطي متفاوت آنها، موجب  ها مديران بوده است كه درك و دانش، تجربه به زمينه

 ي مختلف علمي شده است.ها وري در رشته تعريف و تفسيرهاي مختلفي از بهره
 بين برونداد واقعي و برونداد مورد انتظار در يك فرايند. ةمفهوم مهندسي: رابط

كار رفته است  ي برونداد به دروندادهايي كه براي توليد آن بهها بين نسبت ة: رابطمفهوم فني
 ).1387(رزمي نيا، 

شده (برونداد) و ميزان منابعي را كه براي  نسبت ميان مقدار كاال و خدمات توليدوري  بهره
ابع شامل ، من . در اين تعريف كند توليد آنها مورد استفاده قرار گرفته (درونداد) بررسي مي

منابعي است كه براي مديران در دسترسند (اعم از نيروي انساني، سرمايه، مواد خام  ةهم
 ).1387 (مبيني، ...)  هاي نوين توليدي، زمان، علم و فناوري

 نيروي انساني وري  بهره
تجهيزات و  فيزيكي از قبيل اموال، ةانساني به زبان ساده به هر چيزي غير از سرماي ةسرماي
فيزيكي در توليد ناخالص داخلي در  ةشود. در قرن گذشته، سهم سرماي ته ميفمالي گ ةايسرم

انساني  ةكه سهم سرماي در حالي ،اقتصادكشورهاي پيشرفته با افت شديدي همراه بوده است
وري،  توان گفت كه مفهوم بهره ). در يك كالم مي138، 2003 افزايش يافته است (منزيس،

وري  هم آميخته است. بهره كيفيت محصول نهادها و فرايند تهيه محصول در طور فزاينده، با به
، استعداد  بهينه از نيروي كار، توان ةگيري و استفاد دست آوردن حداكثر سود ممكن با بهره هب

وري  بهره). 1387 منظور ارتقاي رفاه است (استادزاده، و مهارت نيروي انساني و تجهيزات به
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وري  بهرهارتقاي  اي مطرح است. جامع است كه در سطوح مختلف هر جامعهاي فراگير و  مقوله

ها باالخص مراكز آموزشي و  سازمان و سطوح اعم از فرد، خانواده ةامري است كه بايد در هم
 ). 1383(طاهري،  كشور مورد توجه قرار گيرد

 وري اهميت بهره
، رشد اجتماعي  و زندگي  ق اقتصاديرقابت امروزي از رون اي قصد دارد در دنياي پر اگر جامعه

وري  بهرهالزم است  ،آماده سازد 21بهتري برخوردار باشدو نيز خود را براي زندگي در قرن 
). از آنجا كه منابع يك كشور عموماً محدود 58، 1385 بااليي داشته باشد (لطف علي پور،

زندگي يك ملت اهميت  به عنوان يك ضرورت اساسي براي استانداردوري  بهرهاست، افزايش 
وري  بهرهي عوامل مختلف توليد، نياز به ها كند. در جهان امروز با توجه به محدوديت پيدا مي

بيشتر، چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه امري حياتي و ضروري 
بهينه از  گيري مطلوب و يافتگي هر كشوري به ميزان بهره ). معيار توسعه1387 است (مبيني،

شود. اين موضوع بيانگر  امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادي آن، تعريف مي
اقتصادي كشورهاست. نقش مثبت  ةي كالن توسعها در سياستوري  بهره ةجايگاه ويژ

از  ).1387 طور قطعي پذيرفته شده است (مبيني، وري، در افزايش رفاه ملي اكنون به بهره
يك اولويت و انتخاب ملي است كه منجر به افزايش رفاه وري  بهرهژاپن، ي ور بهرهديد مركز 

ي ها وري در تعدادي از كشورها در دهه توجه بهره د. افزايش قابلشو اجتماعي و كاهش فقر مي
ملي به عنوان يك اولويت در سطح كشورها وري  بهرهاخير موجب شده است كه ارتقاء سطح 

ملي خود را وري  بهره) كشور ژاپن 1974-1967زماني ( ةدوردر  ،مطرح باشد. به طور مثال
ملي در كشورهاي آلمان غربي و وري  بهرهافزايش داد در حالي كه در همان مدت  %6/96

وري  بهرهسال اخير  15% افزايش يافت. در 28/29% و 4/43آمريكا به ترتيب  ةاياالت متحد
 در كشورهاي صنعتي بوده است. اين رشد  ةبرابر شده است كه عمد 45در سطح جهان 

 ادبيات تحقيق
نيروي كار وري  بهرهي مهارتي بر ها تحقيقي را با عنوان تأثير آموزش )1388محبوبي و آبيار (

گيري  انجام دادند اين تحقيق با هدف اندازه موردي: استان گلستان) ةصنايع كشاورزي (مطالع
ي مهارتي استان ها كشاورزي و آموزشنيروي كار دو گروه از صنايع وري  بهره ةو مقايس

متوسط و نهايي نيروي كار صنايع وري  بهرهگلستان انجام شده است. بر اساس نتايج تحقيق، 
نهايي نيروي كار  متوسط ووري  بهرهدار بيشتر از  طور معني ي مهارتي بهها داراي آموزش
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وري  بهرهت آموزش در تواند بيانگر تأثير مثب كه مي استي مهارتي ها صنايع فاقد آموزش
) تحقيقي را با عنوان بررسي 1389( نيروي كار صنايع باشد. شاهنوشي فروشاني، مظهري

نيروي كار در بخش صنعت خراسان وري  بهرهاي بر  حرفه  هاي آموزش فني و تأثير بودجه
اي بر  ي فني و حرفهها اين مطالعه با هدف كلي بررسي ميزان تأثير آموزش .انجام دادند

راهكارهاي مناسب  ةكارآموزان اين مراكز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائوري  هرهب
وري  بهرهاي و تكنولوژي بر  انجام شده است. در اين مدل اثر متغيرهاي آموزش فني و حرفه

مستقيمي بين  ةدهد كه رابط دست آمده نشان مي هنيروي كار بررسي شده است. نتايج ب
يعني  .اي وجود دارد ي فني و حرفهها آموزش ةار و افزايش بودجنيروي كوري  بهرهمتغير 

 شود. پدرام نيروي كار ميوري  بهرهاي باعث افزايش  آموزش فني و حرفه ةافزايش بودج
را وري  بهرهمنابع انساني انجام داد و ارتقاء وري  بهره) تحقيقي را با عنوان ارتقاء 1390(

اند كه چند مورد از عوامل آموزش شغلي كاركنان و د معلول تركيبي از عوامل گوناگون مي
 استاد زاده، ارتقاء انگيزش كاركنان براي كار بهتر و بيشتر و بازخورد عملكرد است.  مديران

نيروي انساني انجام وري  بهرهتحقيقي را با عنوان عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش  )1387(
انساني را معلول تركيبي از عوامل گوناگون  نيرويوري  بهرهداد و عوامل مؤثر بر افزايش 

ي ها افراد، دوره ةي شغلي براي همها از جمله فراهم كردن شرايط الزم پيشرفت .داند مي
نيروي انساني را وري  بهرهترين عوامل مؤثر بر كاهش  آموزشي براي نيروي انساني و... .و مهم

ناهماهنگي استعدادهاي  -ن كارآموزيند از: فقداا دهد كه چند مورد از آنها عبارت شرح مي
در   )1372( مزيديدر مشاغل مربوطه.  ها فردي و شغلي و استفاده نكردن از تخصص

ثير ان بر طرح أتحقيقي با عنوان نقش آموزش در بهسازي واحدهاي توليدي و صنعتي و ت
را  .هاي مختلف اعم از صنعتي، خدماتي، اداري و.. موزش در سازمانآمشاغل امر ة توسع

تحرك و پويايي سازمان مطرح  حيات،ة عنوان يكي از اصول اساسي و ضروري براي ادام به
ريزي  ي الزم از قبيل برنامهها سازي زمينه مادهآگيرد كه بدون  كرده است و نتيجه مي

توان به نتايج  كافي براي قبول شغل جديد نمية ايجاد انگيز موزشي مناسب براي كاركنان،آ
 ت.مثبت دست ياف

 سرمايه و كل عوامل توليد نيروي كار،وري  بهره) تحقيقي با عنوان 1388( زاده زنوز ولي
در اقتصاد ايران و وري  بهرهي ها هدف اين مقاله بررسي عملكرد شاخص انجام داده است.

نتايج تحقيق حاكي از  .استدر جهت رفع تنگناها و موانع آن وري  بهرهتالش براي افزايش 
وري  بهرهدهد كه روند شاخص  نشان مي است ودر اقتصاد ايران وري  بهرهاخص ين بودن شيپا

 منفي بوده است. ها نزولي و در برخي سال 1368-85 ةكل عوامل توليد در اقتصاد طي دور
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 مدل مفهومي تحقيق 
 
 
 
 

 

 ي تحقيقها فرضيه
دار  بت و معنيمنابع انساني تأثير مث ةي مهارتي دانشگاهي بر توسعها : آموزشاصلي ةفرضي
 دارد.

 ي فرعي ها فرضيه
 دار دارد. آموختگان تأثير مثبت و معني ي مهارتي بر توانايي و مهارت دانشها آموزش .1
 دار دارد. آموختگان تأثير مثبت و معني ي مهارتي بر بازخورد مثبت دانشها آموزش .2
 .دار دارد آموختگان تأثير مثبت و معني ي مهارتي بر انگيزش دانشها آموزش .3
 دار دارد. منابع انساني تأثير مثبت و معني ةآموختگان بر توسع دانشوري  بهره .4

 روش تحقيق 
آوري آمار و اطالعات صحيح و كارامد، از  با توجه به اطالعات مورد نياز تحقيق براي جمع

 ي زير بهره گرفتيم: ها روش
ت  معتبر و تحقيقات ي نظري تحقيق با استفاده از كتب و مقاالها داده : اي روش كتابخانه

 اند. آوري شده داخلي و خارجي و همچنين مستندات الكترونيكي موجود در اينترنت جمع
د. شآوري  ابزار پرسشنامه جمع ةوسيل ي ميداني مورد نياز بهها داده : اي روش پرسشنامه

 روايي پرسشنامه از چند تن از كارشناسان مرتبط با موضوع كمك گرفته شد و براي بررسي
منظور تعيين پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است. اين روش براي  به

 ، كند گيري مي ي مختلف را اندازهها گيري كه خصيصه هماهنگي دروني ابزار اندازه ةمحاسب
 ي هر زيرمجموعهها ، ابتدا بايد واريانس نمره نباخ ضريب آلفاي كرو ةرود. براي محاسب كار مي به

. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار كردي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه ها سؤال
 كنيم كه در آن:  ضريب آلفا را محاسبه مي

هاي   آموزش
 مهارتي

آموختگان وري دانش بهره
 مهارت �
 بازخورد مثبت �
 انگيزش �

منابع  ةتوسع
 انساني
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∫1- 
 ي پرسشنامه يا آزمون ها ي سؤالها = مقدار زير مجموعه

 ام  j= واريانس زير آزمون  
 : واريانس كل پرسشنامه يا آزمون  

ميزان  SPSSافزار آماري  دست آمده از پرسشنامه و به كمك نرم ي بهها با استفاده از داده
 ضريب اعتماد با روش آلفاي كرو نباخ محاسبه شد.

آموختگان مراكز دانشگاهي علمي كاربردي مهارتي  نفر از دانش 150:آماري تحقيق ةجامع
 بودند. 1391استان كرمان در سال 

نفر از دانش آموختگان مراكز دانشگاهي علمي كاربردي  80 :ند ازا عبارت تحقيق ةنمون
دست آمده است. روش  كه با استفاده از فرمول كوكران به 1391مهارتي استان كرمان درسال 

ي ها نفر اول دوره آموزش 40نفره انتخاب شدند.  40گروه  2تصادفي ساده است و گيري نمونه
ها را  اين آموزش ةنفر دوم دور 40دانشگاهي علمي كاربردي مهارتي را گذرانده بودند و

 با هم مقايسه شدند. ها نگذرانده بودند. اين دو گروه از نظر متغيرهاي موجود فرضيه
منابع انساني در استان  ةاهي علمي كاربردي مهارتي بر توسعهاي دانشگ آموزش اصلي: ةفرضي

 داري داشته است. ثير معنيأكرمان ت
H0داري  ثير معنيأنيروي انساني در استان كرمان توري  بهرههاي مهارتي بر  : آموزش

 نداشته است.
H1داري  ثير معنيأنيروي انساني در استان كرمان توري  بهرههاي مهارتي بر  : آموزش

 شته است.دا
مقـدار   –p) استفاده شـده و چـون   Levenها از آزمون لون (  براي آزمون برابري واريانس

در ايـن   . بنـابراين، اسـت  α= 05/0داري  از سـطح معنـي   تر و بزرگ 253/0داري) برابر  (معني
ها با هم برابر هستند و  توان گفت واريانس گروه شود و در نتيجه مي فرض صفر رد نمي ،سطح
نيروي انساني كاركنان با توجه بـه   ةميانگين توسع ة. مقايساستپارامتريك قابل اجراء  آزمون

دهـد كـه در سـطح توصـيفي      شـان مـي  ن  هاي مهارتي ي آموزشها دوره نگذراندن يا نگذراند
اند بيشتر  هاي مهارتي را گذرانده ي آموزشها نيروي انساني كاركناني كه دوره ةميانگين توسع

)M=79.88, SD=7.62( ــع ــانگين توس ــه دوره  ةاز مي ــاني ك ــاني كاركن ــروي انس ــا ني ي ه
 ةمنظـور مقايسـ   بـه  .بوده اسـت  )M=74.53, SD=9.67(اند  هاي مهارتي را نگذرانده آموزش
شـده  مسـتقل بـه روش واريـانس ادغـام    tاز آزمون هابا توجه به برابري واريانسو هاميانگين
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داري  و از سـطح معنـي   007/0شـده كـه برابـر     مقـدار محاسـبه   -pاستفاده شد، باتوجـه بـه   

تفاوت معناداري بـين دو   شود پس فرض صفر رد مي ،در نتيجه .باشد تر مي كوچك �=05/0
باالتري دارنـد. در   ةاند توسع ي آموزش مهارتي را گذراندهها كساني كه دوره و گروه وجود دارد

ثير مثبت أمنابع انساني در استان كرمان ت ةتي بر توسعهاي مهار آموزش :توان گفت نتيجه مي
  .)1داري داشته است (جدول  و معني

 

 منابع انساني كاركنان ةميانگين توسع ةبراي مقايس Tي آزمون ها آماره. 1 جدول
 هاي مهارتي دانشگاهي ي آموزشها با توجه به گذراندن يا نگذراندن دوره 

 NM SDt dfP گروه
4053/7467/9.اند مهارتي را نگذرانده هاي وزشآم هاي هدور

75/278007/0 4088/7962/7.اند را گذرانده مهارتيي ها هاي آموزش دوره

 ي فرعيها فرضيه
داري  ثير معنيأهاي مهارتي بر توانايي نيروي انساني در استان كرمان ت آموزش. 1

 داشته است.
0H  : داري  ثير معنيأنيروي انساني در استان كرمان تهاي مهارتي بر توانايي  آموزش

 نداشته است.
H1داري داشته  ثير معنيأهاي مهارتي بر توانايي نيروي انساني در استان كرمان ت : آموزش

 است.
مقدار  –p) استفاده شده و چون Leven ها از آزمون لون ( براي آزمون برابري واريانس

در اين سطح فرض  ،است α= 05/0داري  ز سطح معنيا تر و بزرگ 631/0داري) برابر  (معني
ها با هم برابر هستند و آزمون  توان گفت واريانس گروه شود و در نتيجه مي صفر رد نمي

ميانگين توانايي نيروي انساني كاركنان با توجه به  ة. مقايساستپارامتريك قابل اجراء 
دهد كه در سطح توصيفي  ميهاي مهارتي نشان  ي آموزشها گذراندن يا نگذرانده دوره

 ،اند هاي مهارتي را گذرانده ي آموزشها ميانگين توانايي نيروي انساني كاركناني كه دوره
ي ها از ميانگين توانايي نيروي انساني كاركناني كه دوره )M=8.88, SD=2.88(بيشتر 
 ةايسمنظور مق به .بوده است )M=7.63, SD=2.61(اند  هاي مهارتي را نگذرانده آموزش
مستقل به روش واريانس ادغام شده  tاز آزمون  ها با توجه به برابري واريانسو  ها ميانگين

 داري و از سطح معني 045/0شده كه برابر  مقدار محاسبه -pاستفاده شد، باتوجه به 



 ...  ي در توسعةهاي مهارتي دانشگاه بررسي تأثير آموزش                          
 

 

78 

ين دو تفاوت معناداري ب پس ؛شود فرض صفر رد مي ،در نتيجه است.تر  كوچك �= 05/0 
توانايي باالتري دارند.  ،اند ي آموزش مهارتي را گذراندهها و كساني كه دوره گروه وجود دارد

ثير أهاي مهارتي بر توانايي نيروي انساني در استان كرمان ت توان گفت آموزش در نتيجه مي
 . )2(جدول داري داشته است  مثبت و معني

 

 گين توانايي نيروي انسانيميان ةبراي مقايس Tي آزمون ها آماره .2جدول
 هاي مهارتي ي آموزشها كاركنان با توجه به گذراندن يا نگذراندن دوره 

 NMSDt dfP گروه

4063/761/2.اند اي را نگذرانده ي آموزش فني حرفهها دوره
03/278045/0 4088/888/2.اند اي را گذرانده ي آموزش فني حرفهها دوره

 

داري  ثير معنيأمهارتي بر انگيزش  نيروي انساني در استان كرمان تهاي  آموزش.2
 .داشته است

0+H داري  ثير معنيأهاي مهارتي بر انگيزش نيروي انساني در استان كرمان ت : آموزش
 نداشته است.

H1داري  ثير معنيأهاي مهارتي بر انگيزش نيروي انساني در استان كرمان ت : آموزش
 داشته است.
مقدار  –p) استفاده شده و چون Leven ها از آزمون لون ( ون برابري واريانسبراي آزم

در اين  بنابراين، .است α= 05/0داري  از سطح معني تر و بزرگ 216/0داري) برابر  (معني
ها با هم برابر هستند و  توان گفت واريانس گروه در نتيجه مي .شود سطح فرض صفر رد نمي

ميانگين انگيزش نيروي انساني كاركنان با توجه به  ة. مقايساستاء آزمون پارامتريك قابل اجر
دهد كه در سطح توصيفي  هاي مهارتي نشان مي ي آموزشها دوره نگذراندن يا نگذراند

اند  هاي مهارتي را گذرانده ي آموزشها ميانگين انگيزش نيروي انساني كاركناني كه دوره
ي ها گيزش نيروي انساني كاركناني كه دورهاز ميانگين ان )M=10.53, SD=2.72(بيشتر 
 ةمنظور مقايس به .بوده است )M=9.50, SD=3.22(اند  هاي مهارتي را نگذرانده آموزش
روش واريانس ادغام شده  مستقل به tاز آزمون  ها با توجه به برابري واريانسو  ها ميانگين

 داري و از سطح معني 128/0شده كه برابر  مقدار محاسبه -pباتوجه به  .استفاده شد
 از نظر آمار استنباطي ،پس .شود فرض صفر رد نمي ،در نتيجه است.تر  بزرگ �= 05/0 

هاي مهارتي بر  توان گفت آموزش . در نتيجه ميتفاوت معناداري بين دو گروه وجود ندارد
 .) 3است (جدول داري نداشته  ثير معنيأانگيزش نيروي انساني در استان كرمان ت
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 ميانگين انگيزش  نيروي انساني كاركنان  ةبراي مقايس Tي آزمون ها آماره .3جدول 

 هاي مهارتي ي آموزشها با توجه به گذراندن يا نگذراندن دوره

 NM SDt dfP گروه

4050/922/3.اند اي را نگذرانده ي آموزش فني حرفهها دوره
54/178128/0 4053/1072/2.اند اي را گذرانده ني  حرفهي آموزش فها دوره

 

داري  ثير معنيأهاي مهارتي بر بازخورد نيروي انساني در استان كرمان ت آموزش. 3
 داشته است.

0H داري  ثير معنيأهاي مهارتي بر بازخورد نيروي انساني در استان كرمان ت : آموزش
 نداشته است.

H1داري  ثير معنيأروي انساني در استان كرمان تهاي مهارتي بر بازخورد ني : آموزش
 داشته است.

مقدار  –p) استفاده شده و چون Leven ها از آزمون لون ( براي آزمون برابري واريانس
در اين  . بنابراين،است α= 05/0داري  از سطح معني تر و بزرگ 206/0داري) برابر  (معني

ها با هم برابر هستند و  ت واريانس گروهتوان گف شود و در نتيجه مي سطح فرض صفر رد نمي
 .     استآزمون پارامتريك قابل اجراء 

ميانگين بازخورد نيروي انساني كاركنان با توجه به گذراندن يا نگذراندن  ةمقايس
دهد كه در سطح توصيفي ميانگين بازخورد نيروي  هاي مهارتي نشان مي ي آموزشها دوره

 ,M=12.18(اند بيشتر  هاي مهارتي را گذرانده موزشي آها انساني كاركناني كه دوره
SD=1.80( هاي مهارتي را  ي آموزشها از ميانگين بازخورد نيروي انساني كاركناني كه دوره

با توجه به و  ها ميانگين ةمنظور مقايس به .بوده است)  M=10.63, SD=2.06(اند  نگذرانده
 -pتوجه به  با .ريانس ادغام شده استفاده شدمستقل به روش وا tاز آزمون  ها برابري واريانس
در  است.تر  كوچك �= 05/0داري  و از سطح معني 001/0شده كه برابر  مقدار محاسبه

كساني كه  تفاوت معناداري بين دو گروه وجود دارد. پس .شود فرض صفر رد مي ،نتيجه
توان گفت  مي ،رد باالتري دارند. در نتيجهاند بازخو ي آموزش مهارتي را گذراندهها دوره

داري  ثير مثبت و معنيأهاي مهارتي بر بازخورد نيروي انساني در استان كرمان ت آموزش
 .)4داشته است (جدول 
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 براي مقايسه ميانگين بازخورد نيروي انساني Tي آزمون ها آماره. 4جدول

 آموزشهاي مهارتيي ها كاركنان با توجه به گذراندن يا نگذراندن دوره 

 NM SDt dfp گروه

4063/1006/2.اند ي آموزش مهارتي را نگذراندهها دوره
59/378128/0 4018/1280/1.اند ي آموزش مهارتي را گذراندهها دوره

 

منابع انساني در استان كرمان تأثير مثبت  ةآموختگان بر توسع دانشوري  بهره. 4
 داري دارد. و معني

0H  :داري  ثير معنيأمنابع انساني در استان كرمان ت ةآموختگان بر توسع دانشوري  بهره
 نداشته است.

H1 :داري  ثير معنيأمنابع انساني در استان كرمان ت ةآموختگان بر توسع دانشوري  بهره
 داشته است.

ار مقد –p) استفاده شده و چون Leven ها از آزمون لون ( براي آزمون برابري واريانس
در اين  بنابراين، .است α= 05/0داري  از سطح معني تر و بزرگ 642/0داري) برابر  (معني

ها با هم برابر هستند و  توان گفت واريانس گروه شود و در نتيجه مي سطح فرض صفر رد نمي
وري نيروي انساني كاركنان با توجه  ميانگين بهره ة. مقايساستآزمون پارامتريك قابل اجراء 

دهد كه در سطح توصيفي  هاي مهارتي نشان مي ي آموزشها دوره نراندن يا نگذراندبه گذ
اند  هاي مهارتي را گذرانده ي آموزشها كاركناني كه دوره نيروي انسانيوري  بهرهميانگين 

ي ها نيروي انساني كاركناني كه دورهوري  بهرهاز ميانگين  ).M=8.88, SD=2.72(بيشتر 
 ةمنظور مقايس به .بوده است )M=7.63, SD=2.61(اند  گذراندههاي مهارتي را ن آموزش
مستقل به روش واريانس ادغام شده  tاز آزمون  ها با توجه به برابري واريانسو  ها ميانگين

 داري و از سطح معني 042/0شده كه برابر  مقدار محاسبه -pباتوجه به  .استفاده شد
تفاوت معناداري بين دو  پس .شود در نتيجه فرض صفر رد مي ت.استر  كوچك �= 05/0 

اند توانايي باالتري دارند. در  ي آموزش مهارتي را گذراندهها و كساني كه دوره گروه وجود دارد
ثير أهاي مهارتي بر توانايي نيروي انساني در استان كرمان ت توان گفت آموزش نتيجه مي

 .)5ل داري داشته است (جدو مثبت و معني
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 ميانگين بازخورد نيروي انساني كاركنان  ةبراي مقايس Tي آزمون ها آماره. 5 جدول

 هاي مهارتي ي آموزشها با توجه به گذراندن يا نگذراندن دوره

 NMSDt dfP گروه

407,632,61.اند ي آموزش مهارتي را نگذراندهها دوره
2,01760,044 408,882,72.اند راندهي آموزش مهارتي را گذها دوره

 گيري نتيجه
دانشگاهي بر توانمندي منابع انساني  مهارتيي ها اين تحقيق با هدف بررسي تأثير آموزش

وري) در مراكز دانشگاهي علمي و كاربردي مهارتي استان كرمان با توجه به  (بعد بهره
آموختگان دانشگاه  مهارت، بارخورد مثبت و انگيزش و بر روي  ، مهارت وري بهرهمتغيرهاي 

نفر  80انجام گرفت و  90اول سال ة علمي و كاربردي مهارتي استان كرمان در سه ماه
با تأثير  مهارتيي ها نتايج نشان داد كه آموزش عنوان نمونه به روش تصادفي انتخاب شدند. به

يش باعث افزا آموختگان دانشگاه علمي و كاربردي روي مهارت و بازخورد مثبت دانش
نتايج نشان  ،همچنين شود. منابع انساني مي ةمنابع انساني و در نهايت باعث توسعوري  بهره

 آموختگان تأثير مثبتي نداشته است. هاي منابع انساني بر انگيزش دانش داد كه آموزش

 پيشنهادات
ن آموختگا بر توانمندسازي دانشجويان و مهارت مهارتيي ها با توجه به نتايج تحقيق، آموزش

ي مهارتي بر ها نشان داد آموزش ها نتايج فرضيه ،زايي دارد. همچنينتأثير بسدانشگاهي 
 شود : پيشنهاد مي .آموختگان تأثير مثبت دارد مهارتوري  بهرهافزايش 

سازمان خود را افزايش وري  بهرهكارايي و  ديده مهارت، با جذب افراد آموزش ها سازمان �
 د به اشتغال اين افراد و دانشجويان شوند.داده و همچنين باعث افزايش امي

ي جوياي كارگر و ها تواند با مراكز كاريابي و سازمان دانشگاه علمي و كاربردي مي �
تا از اين طريق  كندآموختگان خود را به آنها معرفي  كارمند ارتباط برقرار كرده و مهارت

 اشتغال آنها را فراهم كند. ةزمين
بازخوردهاي مثبت و پيوسته،  ةبا ارائ ها نمندي، سازمانمنظور افزايش احساس توا به �

شان بر فرايندها مطلع ساخته تا با  گذاري عملكرد و تأثير ةآموختگان را از نحو مهارت
گيري از اين ساز و كار كاركنان از تأثير عملكرد خويش بر سازمان آگاهي بيشتري  بهره

 دست آورده و براي بهبود آن بكوشند. به
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 كيد برأسازماني با ت بررسي تحول در روابط درون
 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه

 1مهناز نجيب زاده

 چكيده
اي است كه مديران عالي سازمان براي هماهنگ  تحول در سازمان دغدغه

رقابت به آن  ةها و باورها با اجتماع، به ويژه با بازار در عرص كردن سطح توانايي
دي كه نوعي ساختاردهي موازي با اجتماع (محيط) و پويش نياز دارند، فرآين

ريزي شده  از آن به عنوان يك فرآيند برنامه تر مواقع انديشه است كه در بيش
ثر از تجربيات و اهداف جديد است أها مت اند. فرآيند تحول در سازمان نام برده

اله عوامل شود. در اين مق كه فكر و روح افراد براي رسيدن به اهداف بسيج مي
ثر شناسايي شده، سپس اين عوامل در ؤسازماني م تحول در روابط درون

اند. از   اي كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته سازمان آموزش فني و حرفه
 توان به عواملي چون  توانايي سازماني مي جمله عوامل تحول در روابط درون

 .دكراي موجود اشاره ه ورياافراد (نگرش، خالقيت)، تكنولوژي و فنّ
 

 اي. سازماني، سازمان آموزش فني و حرفه : تحول، روابط درونيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Mahnaz_najib@yahoo.com                                                   دانشجوي دكتري مطالعات اجتماعي، .1
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 مقدمه
تحول  نظران متعددي را به خود معطوف كرده است. تحول سازماني از ديرباز نظرات صاحب

 مديريت عالي ســازمان ةوسيل ريزي شده، در سراسر سازمان كه به تالشي است برنامه سازمان
شده در  ريزي برنامه پذيرهاي تغيير اداره شده و اثربخشي و سالمتي سازمان را از راه برنامه
عنوان ارزشمندترين  ها به انسان. دهد فرايندهاي سازمان، با استفاده از علوم رفتاري افزايش مي

د سازمان هستند، كساني كه مسئوليت رويكردها و كاركردهاي سازمان را برعهده دارن ةسرماي
ترين عوامل در  فرد يكي از مهم .آفرينان اصلي هستند و در هدايت تحوالت سازمان، نقش

هاي مختلف حيات خود مراحل مختلفي از  سازمان در دورانتغييرات وسيع سازماني است. 
ظهور، تغيير و تكامل را پيموده است. در اين گذار، تغيير در ساختار سازماني در مركز تغيير 

اند  ساختار سازماني ايجاد شده ان قرار داشته است. نويسندگان تغييراتي كه درو تكامل سازم
ثير عوامل محتوايي مختلفي همچون أاند و هر يك ت بندي كرده هاي مختلفي طبقه به شيوهرا 

  ،را بر ساختار سازمان بررسي كرده و بر اين اساس محيط، استراتژي، تكنولوژي و ...
برنزو استاكر در  ،). به عنوان مثال56 :1987 :(رابنيز اند في نمودهساختارهاي مختلفي را معر

 دندكرسازمان، دو نوع ساختار مكانيكي و ارگانيكي را معرفي  ثير محيط برأپي تشريح ت
تر نويسندگان مختلفي تغيير در رويكرد  در يك سطح وسيع .)75 :1987 همان منبع(

). 233:  1،1981اسكاتاند ( تم باز تشريح كردهسازمان به عنوان ماشين، ارگانيسم و سيس به
ساختار سازماني سه بعد اساسي را براي تشريح انواع مختلف ساختار  ةمطالعات اوليه در زمين

) ابعاد ساختاري اصلي 1987رابينز ( ،اند. به عنوان مثال داده سازماني مورد توجه قرار مي
ساختار را  )1988(كند. شاين نيز  ي ميسازمان را سه عامل رسميت، تمركز و پيچيدگي معرف

ده است. به هر كراي و بعد شمول تمركز تعريف  مراتبي، بعد وظيفه به صورت بعد سلسله
كنند و انرژي ظريفي كه  سازمان را تشريح مي  ميهاي اوليه، ساختار رس اين چارچوب ،حال

به  عموماً» انرژي مخفي«ين دهد. ا دار سازماني جريان دارد را مورد توجه قرار نمينمو در زير
 اشاره دارد.» روابط غير رسمي«و يا » ساختار غير رسمي«

 لهأبيان مس
ند. هستها با آن مواجه  ترين مسائل و مشكالتي است كه سازمان تحول سازماني يكي از مهم

هاي متعددي بوده است كه برخي از آنان در پيشبرد  سير تحول سازماني داراي فراز و نشيب
                                                                                                                
1. Scott 
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ها به  اما همچنان سازمان ،اند ثر بودهؤبر عهده داشته و بسيار م ميسازماني نقش مه اهداف

هاي  به نحوي كه از دوره ،ندهستهاي جديد در اين زمينه  دنبال ايجاد و كسب روش
ده و در جهت مثبت سوق داده شوند. در اين حين كرشان، آنها را متمايز  پيشين

شكستن مرزهاي علم و دانش شده است كه منجر به  هاي نوين و فزاينده باعث تكنولوژي
د و منجر به تحوالتي عظيم در سازمان شو و افراد آن مي ءسازماني و اعضا شكست روابط درون

شوند تا باز و جهاني شوند و در  متحول مي ها وريااين فنّ ةدر ساي ها سازمان معموالًند. شو مي
صورت گروهي براي رسيدن به اهداف شود و  بهصورت فردي و چه  ن فكر و روح افراد چه بهآ

ها در ساختارها و  ها هستند كه نيروي مولد محرك براي تغيير سيستم به هر حال اين انسان
سازماني چگونه  آيد كه تحول در روابط درون ال پيش ميؤاين سبنابراين،  ها هستند. سازمان

 ند؟ ك هايي را براي سازمان ترسيم مي گيرد و چه افق شگل مي

 اهميت تحقيق
بلكه به مفهوم همانند خود  ،تحول در ارتباط با افراد به معني شبيه ديگران شدن نيست

تجربه و تدبير است. در ارتباط با  ةوسيل ها به شدن، غني شدن و تبلور ساختن توانايي
ند، تحول باز هم به مفهوم تغيير از طريق كسب تجربه و هستها كه مجموعه افراد  سازمان

ها  گيري از تجربيات ديگران، مطالعه در خصوص اهداف و توانايي ضمن آنكه بهره ،دبير استت
ثر از تجربيات و أها مت . فرايند تحول در سازماناستن بخشي از تجربه و تدبير آو نظاير 

سازمان بايد به ضرورت تحول مستمر آگاه باشند و  ءافراد و اعضا ةباشد. هم اهداف جديد مي
برانگيخته شوند. بايد ساختارهاي الزم را جهت پذيرفتن تغيير ايجاد كنيم و از  در جهت آن

هاي آنان در مسير تحول  اعمال تجربيات و يافته برايكافي براي افراد  ةنظر سازماني انگيز
رشد  ةدر ساي وجود آوريم و بايد ابزارهاي الزم را جهت تحول در اختيار داشته باشيم. هب

 ةهاي آن در حوز ها و پيامد هاي متعدد بايد متوجه تغيير روش كنولوژيت ةروي سريع و بي
گذارد و باعث رشد و  ثيرات شگرفي را در اين زمينه بر جاي ميأسازماني بود كه ت روابط درون

 . شود سسات ميؤها و م تعالي سازمان

 هدف تحقيق
 ةها در حوز بحثترين  سازماني يكي از كليدي از آنجايي كه بحث تحول در روابط درون

ل مهم ئثر در روند تحول آن از جمله مساؤبررسي عناصر م ،رود شمار مي مطالعات سازماني به
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شده آشنا  شده و مطالعه تا با موارد ثابت كند سسات كمك ميؤها و م سازمان ميكه به تمااست 

 كار گيرند.  ند و بتوانند آنها را در جهت رشد و تعالي نهادهاي ياد شده بهشو

 روش تحقيق
ها را در نپردازد و آ سازماني مي ثر در تحول روابط درونؤهاي م اين مطالعه به بررسي شاخص
اطالعات اين تحقيق از نوع  بنابراين،. كند اي كشور بررسي مي سازمان آموزش فني و حرفه

آنها در  ةاي گردآوري شده و با استفاده از روش اسنادي به بررسي و مطالع روش كتابخانه
  سازمان مذكور پرداخته شده است.

 ادبيات نظري تحقيق
اي  در مطالعات اوليه. ه باشيمطلبد تا به ساختار سازماني توجه داشت ميسازماني  روابط درون
سه بعد اساسي را براي تشريح انواع  ست،ساختار سازماني صورت گرفته ا ةكه در زمين

) سه بعد 1987رابينز ( ،به عنوان مثال اند. مختلف ساختار سازماني مورد توجه قرار داده
كند، كه تركيبات  ميعنوان ابعاد مهم ساختاري معرفي  رسميت، تمركز و پيچيدگي را به

كند. شاين نيز ساختار  ميايجاد  ها مختلف اين ابعاد ساختارهاي متفاوتي را در سازمان
ند و معتقد است ك ميمراتب، وظيفه و شمول تشريح  سازمان را بر اساس سه بعد سلسله

 كنند:  ميدرجات مختلف اين ابعاد ساختارهاي سازماني متفاوتي ايجاد 
 مراتبي مبين سطوح نسبي است كه به نوعي شبيه نمودار سازماني است. بعد سلسله
 اي مبين انواع مختلف كارهايي است كه بايد در سازمان انجام شوند.  بعد وظيفه
 مركزي سازمان است.  ةنزديكي فرد به هست دوري يا ةدرج ةدهند نشان بعد شمول

سازمان است كه در نمودار سازماني منعكس شده   ميتركيب ابعاد فوق بيانگر ساختار رس
كند و انرژي ظريفي كه در  ميسازمان را تشريح   ميساختار رس است. اين چهارچوب صرفاً

به  انرژي مخفي عموماً دهد. اين ميزير نمودار سازماني جريان دارد را مورد توجه قرار ن
ي جديد ها اي در سازمان اشاره دارد و نقش برجسته  ميو روابط غير رس  ميساختار غير رس

و  1ونگ( كند ميمحوري ايفا  ي دانشها اي و يا سازمان ي شبكهها محور نظير سازمان فرايند
 ) 233:2003 :2احمد

                                                                                                                
1. wang 
2. Ahmed 
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تر تشريح كنند. روابط  هتر و غنيتوانند ساختار واقعي محيط كار را ب مي  ميروابط غير رس

 ميپذيري نيروي كار و آزادي عمل وراي ساختار رس تحرك ةدرج ةدهند نشان  ميرس غير
شود و محدود به هيچ جهت   ميگونه ارتباطات نيازي ندارد كه درگير اقتدار رس است. زيرا اين 

  .)210:1383:و جرياني نيست (فرهنگي و همكاران 
اي روابط بستگي دارد. ه ي واقعي سازماني تا حدود زيادي به ماهيتاه فعاليت ،بنابراين

صورت  اند و به در نمودار سازماني نشان داده نشده  ميبر خالف روابط رس  ميروابط غير رس
يك مفهوم بسيار   ميساختار غير رس ،گيرند. بنابراين مينشده شكل  ريزي جوش و برنامه خود

زيرا بسياري از  ؛تواند فريبنده باشد مي  ميختار سازماني رسسا ،انتزاعي است. از طرف ديگر
شوند. ممكن است افراد كليدي  ميانجام   ميي سازماني وراي چهارچوب ساختار رسها فعاليت

سازمان را در اختيار دارند، در نمودار سازماني نامعلوم باشند. روابط  ةكنترل آيند كه واقعاً
تري از  واقعي را به خود اختصاص داده و شناخت كامل از ساختار  ميمه ةجنب  ميرس غير

 .)283 همان منبع:( كند مياجزاء سازمان ارائه 
است. يك سازمان تشكيل شده از اجزاء و   ميتفكر سيست ةكنند ساختار سازماني منعكس

 :1999 :1چكلند( دهند ميروابط بين اجزاء كه به عنوان يك كل مجموعه واحدي را تشكيل 
ها، ادارات و غيره تشكيل  ها، تيم از اجزا سخت نظير افراد، گروه ختار سازماني صرفاً). سا122

 ةگيرد. به عقيد ميسازماني را نيز در بر  ءبلكه عواملي همچون روابط بين اجزا ؛نشده است
ي ها ساختار تركيبي عالي از روابط است. اين روابط بين اجزا هستند كه اساس فعاليت ،بونگ

 ميبررسي ساختار بر اساس رويكرد سيست) 98: 1985: 2(بونگ دهند ميتشكيل سازمان را 
دهد كه ساختار از يك طرف از اجزا سخت و از طرف ديگر از اجزا نرم تشكيل شده  مينشان  

هاي سلسله مراتبي قرار دارند. روابط  است. در طرف سخت آن اجزاء محسوس ادارات و گروه
دهند. در سر نرم اين پيوستار،  ميجزاء نرم ساختار را تشكيل ، اها و گروه ها بين اين واحد

  ).208: 2003(ونگ و احمد،  قرار دارد ،شود ميقضاوت افراد ادراك  ةوسيل  ساختاري كه به
مراتبي كه در تفكر ساختاري مكانيكي ارائه شده است، در  اي و سلسله ساختار وظيفه

بيني ايجاد شدند. ساختارهاي مكانيكي براي  پيشپاسخ به نياز ثبات، نظم، كارايي و قابليت 
اند و به اين مزيت متكي  عملكرد با حداكثر كارايي در يك محيط ثابت توسعه داده شده

عنوان  طراحي سازمان يك علم است و افراد به .ماهيتي عقاليي دارند ها ند كه سازمانهست

                                                                                                                
1. Chekland 
2. Bunge 
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ساختارهاي   ترين ويژگي مهم ).203 : 1:2000بورنز( شوند ميموجوداتي اقتصادي نگريسته 

 ،هاي شديد مديريتي گرايي، كنترل مراتبي آشكار، وظيفه مكانيكي عبارتند از: سطوح سلسله
 ).122، 1998(احمد: تمركز قدرت و سطح باالي رسميت 

مراتبي نقاط ضعف و پيامدهاي نامطلوبي  اي و سلسله به هر حال اين ساختارهاي وظيفه
به وجود آمد،  ها اين مسائل با تغييراتي كه در عوامل محتوايي سازماننيز به دنبال داشتند و 

ثر در ؤحلي براي كنترل م عدم تمركز به عنوان راه ةشدت يافت. اين مسئله منجر به توسع
سناريويي است كه در آن ساختار  ةدهند اين شرايط شد. مسير متداول گزار ساختاري نشان

تر  تر شدن و ساختارهاي منعطف اهي به سوي مسطحمراتبي در دنياي پست مدرن ر سلسله
بنابراين نياز به رشد ساختار ارگانيك  .)87: 1994: 3و كراورز 2پيرسي( گيرد ميدر پيش 
به عنوان  ها اي است كه در آن سازمان گرفته از استعاره يابد. ساختار ارگانيك بر ميافزايش 

اي از نيروهاي رقيب و  از مجموعه شوند كه ميي پيچيده و اجتماعي نگريسته ها پديده
 ). 92: 1987 :(رابينز  اند متعامل افراد و نيروهاي اجتماعي تشكيل شده

محور،  ي ساختار ارگانيك عبارتند از: ساختار تخت و تيمها ترين ويژگي برخي از مهم
 :1998احمد: ( بندي، عدم تمركز قدرت و كنترل، و سطح باالي عدم رسميت كاهش بخش

134 .( 
ي ارگانيك، منعطف، مسطح و غير متمركز ها به سازمان ها سير گذار و تكامل سازمان

مراتبي  ي سلسلهها آنها بايد چيزي فراتر از ابعاد سازمان ةدهند دهد كه ابعاد تشكيل مينشان 
در ساختاردهي   ميتوانند نقش مه مي  ميرس روابط غير ها گونه سازمان باشد. در اين  ميو رس

از تفاوت بين ساختارهاي مكانيكي و ارگانيكي را   ميمه ةايفا كنند. اين روابط جنبسازماني 
محور را به خود اختصاص  اي از ساختارهاي فرايند كننده تعيين ةدهند و حتي جنب ميتشكيل 

 مياي بدون توجه به امكان وجود ساختارهاي رس ي شبكهها سازمان ،دهند. به عنوان مثال مي
از مجموعه روابط  اجتماعات كاري نيز عمدتاً. مبتني هستند  ميرس ط غيربر رواب اساساً 

 ةگان توانند در كنار ابعاد ساختاري سه مي  ميرس اند. ساختارهاي غير تشكيل شده ميرس غير
 تر براي ساختاردهي سازمان تشكيل دهند.  بسيار قوي ةسنتي، زمين

اند،  ها ايجاد كرده اتي كه براي سازمانو الزام  ميرس ي غيرها اما شرايط حاكم بر اقتصاد
كنند.  ميدهد كه اين چهار بعد براي تغيير و موفقيت ساختارهاي مدرن كفايت ن مينشان 

                                                                                                                
1. Burnes 
2. Piercy and  
3. Cravens 
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ي ها تري از ساختار در بازار اين امر منجر به ساختاردهي سازماني و كشف ابعاد اساسي عميق

تماعات كاري به ابعاد به شكل اج  ميي غير رسها پويا شده است. براي ايجاد سازمان
ساختاري سطح باالتري نياز است. اين سطح شامل روابط مبتني بر اعتماد، روابط تعاملي 

در ادامه به تشريح اين  .) 234 :2003ونگ و احمد: ( استگرا و روابط عاطفي فراگير  برون
 شود:  ميمحور پرداخته  ي دانشها ابعاد و نقش آنها در سازمان

كننده  بخشي و حذف موانع محدود ر اعتماد: اعتماد سازماني موجب اثرروابط مبتني ب )1
همكاري، انسجام و  ةوسيل توان اطمينان حاصل كرد كه به ميكه  طوري شود. به ميدر جوامع 

با  ،همچنين .شوند كه براي كل سازمان مفيدند ميي جديدي خلق ها هماهنگي موجود ايده
اه سازماني و استراتژي در تمام سطح سازماني ايجاد سازي درك واضحي از ديدگ كمك اعتماد

محور  به دليل نياز شديدي كه به دانش دارند، بايد اعتماد  ميرس شود. ساختارهاي غير مي
بيني در  محور. براي خلق و تسهيم دانش بايد سطح بااليي از اعتماد و خوش باشند، نه كنترل

 ).34: 1999: 1ليدت ( شدروابط اعضاء سازمان با يكديگر وجود داشته با
كنند. روابط مبتني بر اعتماد  ميصورت آزادانه خلق و تسهيم  شده دانش را به افراد توانمند

: 3و اسنو 2مايلز( شود ميي همكاري ها ثر و مهارتؤموجب شفافيت سياسي، ارتباطات م
1994: 98.( 
از توافقات ساختاري   ميي غير رسها گرا: ساختار اصلي سازمان ارتباطات تعاملي برون )2

و روندهاي  ها ، رويهها خوب تعريف شده و هدفمند تشكيل شده است كه به جاي برنامه
تعامالت خارجي  ة). درج56 :1992مايلز و اسنو: ( گر تعامالت هستند مشخص داخلي، هدايت

گشودگي ساختار سازماني و كمرنگ شدن مرزهاي سازماني است و در عين حال  ةدهند نشان
نظرانه موجب محبوس  ي تنگها و رويكرد ها دهد. نگرش ميبتي بودن در محيط را نشان رقا

ي همكارانه كه ها محيط ،شود. از طرف ديگر ميدن تسهيم آن كركردن دانش و محدود 
اند، خلق دانش را تسهيل كرده و جريان دانش را روان  مرزهاي خارجي را گسترش داده

رسمي،  تر پيوندهاي غير شكار و شفاف، امكان گسترش عميقسازند. تعامالت داوطلبانه، آ مي
اي در موفقيت مديريت  سازند و اين عوامل اثر تعيين كننده ميشخصي و رفتاري را فراهم 

 ) 244، 2003ونگ و احمد: دانش دارند (

                                                                                                                
1. Liedt 
2. Miles  
3. Snow 
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)روابط عاطفي فراگير: وجود روابط عاطفي فراگير در ساختاردهي سازمان به كاركنان 3
يافته پاسخ دهند. اين  ي سازمانها ي سازماني به شيوهها و توانمندي ها د به ارزشده مياجازه 

كند و در عين حال  ميي بسيار زيادي براي خالقيت و نوآوري ايجاد ها بستر فرهنگي فرصت
 ).122: 1999: 1هتچ( انسجام را نيز به همراه دارد

ان موجب تشويق افزايي عواطف سازماني و حداكثر كردن آزادي عمل كاركن هم
مديريتي افراد و  ظرفيت خود ةي خالقانه، ايجاد بينش سازماني و در نهايت توسعها مساعدت

مستلزم پايان دادن به اقدامات   ميرس ي غيرها سازمان ةتوسع. شود ميي سازماني ها گروه
 .منظور رسيدن به تنوع است گرايي به عقاليي و تشويق گشودگي در روابط و تجربه  ميتحك

ي چندگانه) و وحدت (تبديل ها به وجود تعادل بين تنوع (مساعدت  ميرس ساختارهاي غير
  مياين سه بعد با ساختارهاي رس .ي مختلف به عملكرد واحد سازماني) نياز دارندها مساعدت

ابعاد اساسي ديگري هستند  هاشوند. اين ميهمزيست بوده و موجب رشد يكديگر   ميرس و غير
كنند. با توجه به اين هفت  ميكمك   ميي موجود در اقتصاد غير رسها با چالشكه به مواجهه 

مراتبي، كنترل و تمركز مناسب  اي، روابط سلسله بعد مذكور، ساختار مكانيكي با روابط وظيفه
محور، روابط  رسمي، روابط اعتماد است و ساختار ارگانيكي تغييري به سوي رشد روابط غير

به شكل   ميرس ي غيرها كند. سازمان ميابط عاطفي فراگير را ارائه گرا و رو تعاملي برون
كامل در جهت چهار بعد مذكور  ةاجتماعات كاري اين تغيير را به جلو رانده و نيازمند توسع

  ).230: 2003(ونگ و احمد:  ندهست

 ي سازمانيها طرح
ي تشكيل شده است، ي سازمانها ي از تقسيم واحدنپايي ةساختار ساده: اين ساختار از درج

ارت وسيع دارد، اختيارات در آن متمركز و در وجود يك شخص جمع شده ظي نها حيطه
 )404: 1389 (رابينز: است و رسميت پاييني دارد. ساختار ساده يك سازمان تخت است.

تي بسيار منظم و تكراري تشكيل اساختار بوروكراسي: ويژگي بوروكراسي را وظايف عملي
كمك تقسيم كار، قواعد و مقرارات بسيار رسمي، وظايفي كه به صورت دواير دهد كه به  مي

 ةيي كه از زنجيرها گيري ي نظارت محدود و تصميمها اند، حيطه بندي شده اي گره وظيفه
 ).405 (همان منبع: اند كنند، استقرار يافته ميفرماندهي تبعيت 

                                                                                                                
1. Hatch 
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است كه مفهوم وحدت  ترين ويژگي ساختار ماتريسي آن ساختار ماتريسي: آشكار

ي متفاوت در ساختار ها شكند. تماس مكرر و مستقيم تخصص ميفرماندهي را در هم 
 ).505 (همان منبع: پذير ي بيشتري به وجود آورد تواند ارتباطات بهتر و انعطاف ميماتريس 

 ي ساختاري جديدها حل راه
ين ساختار، موانع بخشي را عبارت است از اينكه ا  ميساختار تيمي: ويژگي اصلي ساختار تي

دهد و غير متمركز  ميي كاري گسترش ها گيري را تا سطح تيم شكند و تصميم ميدر هم 
 ).409 (همان منبع: سازد مي

 ها پذيري است و اين سازمان يابي به حداكثر انعطاف سازمان مجازي: تالش براي دست
دهند كارها را كه مديريت احساس  يماند كه به آنها امكان  وجود آورده اي از روابط به شبكه

 توانند بهتر انجام دهند، به بيرون واگذار كنند. ميكند ديگران  مي
مراتبي،  ي بين سلسلهها رسد. ايجاد تيم ميمقام و رتبه به حداقل  سازمان بدون مرز:

درجه كه در آن  360ي عملكرد ها گيري مشاركتي و استفاده از ارزيابي ي تصميمها روش
ي بدون ها كنند. سازمان ميران و ديگراني در باال و پايين آن فرد، عملكرد او را ارزيابي قطا هم

(همان  ي آنها فراتر رودها كند كه از مرز مييي استفاده ها مرز به ميزاني فزاينده از تكنولوژي
 ).412منبع:

 تحول سازمانيهوم مف
مديريت عالي  ةوسيل ان كه بهريزي شده، در سراسر سازم تحول سازمان، تالشي است برنامه

  ريزي برنامه پذيرهاي تغيير ســازمان اداره شده و اثربخشي و سالمتي سازمان را از راه برنامه
هاي تحول  دهد. هدف شده در فرايندهاي سازمان، با استفاده از علوم رفتاري افزايش مي

 اند از: سازمان عبارت
 ، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان؛ ) افزايش سازگاري بين ساختار، فرايندها 1
 هاي نو و خالقانه در سازمان؛ راه حل ة) ايجاد و توسع 2
 ). 26: 1385 : الواني توانايي نوسازي سازمان ( ة) توسع 3

دارد كه در سراسر  ميداند. او ابراز  ميي متفاوت ها تافلر تحوالت سازماني را در قالب موج
بندي  و ادارات بيش از پيش تكراري و تخصصي و و زمان اه عصر موج دوم، كار در كارخانه

شود بلكه كمتر در اين جهت پيش  ميتر ن كراريتتنها  شده بود. با هجوم موج سوم، كار نه
اقتصادي  ةسسؤم ).531: 1388 (تافلر: شود ميعالوه كار كمتر جزء جزء تر  هخواهد رفت. ب



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

93 
 ةسسؤست گليم خود را از آب بيرون بكشد. مزحمت توان بخاطر كار اداري پر موج دوم غالباً

اقتصادي موج سوم به افرادي نياز دارد كه كمتر فرمان بر باشند و اتكا به نفس و سرعت عمل 
بسيار با استعداد و تكرو هستند و از اينكه با  بيشتري داشته باشند. چنين افرادي معموالً

اي  زدايي شده ارگران و كارمندان انبوهك ةنوكنند. آنان نم مير وسايرين فرق دارند احساس غر
). در عين حال الگوهاي اقتدار 532 (همان منبع: هستند كه صنايع موج سوم بدان نياز دارد

سسات اقتصادي موج دوم هر كارمندي فقط ؤديرين نيز در حال تحول و دگرگوني است. در م
يس مراجعه ئود به ركارمندان براي حل اختالفات و دعواهاي خ يس داشت. معموالًئيك ر

طور كلي دگرگون شده است. كاركنان  ي ماتريسي جديد اين شيوه بهها كردند. در سازمان مي
هاي  ي مختلف در گروهها ي متفاوت و مهارتها يس دارند و كارمندان ردهئچند ر معموالً

 يند و به قول ديويس و الرنس اختالفات بدون وجودآ ميم هموريت ويژه گرد أموقتي يا م
شوند. در ماتريس فرض بر اين است كه اختالفات  مييسي مشترك به عنوان حكم حل ئر

شود و افراد  ميتواند به سالمت سيستم كمك كند و به اين نوع اختالفات اهميت داده  مي
كنند. اين  مينظريات خود را با علم به اينكه ممكن است ديگران با آن مخالفت كنند، ابراز 

شدت تنبيه  هكنند را ب ميرمنداني را كه كوركورانه اطاعت و فرمانبرداري نظام كارگران و كا
كنند، مورد تشويق  ميي مشخصي حاضر جوابي ها كند و بالعكس، آنان را كه در محدوده مي

دهند. در صنايع موج دوم، كارگران و كارمنداني كه در كار طالب معني و رضايت  ميقرار 
نظر بودند يا كساني كه در كار  دادند و مايل به اظهار ميال قرار ؤبودند و مقامات باال را مورد س

شدند، اما صنايع موج  يوليت بودند، به عنوان مزاحم و آشوبگر تلقي مئخواستار داشتن مس
ما شاهديم كه در تمام امور تحولي  ،بنابراين حيات نخواهد بود. ةسوم بدون آنان قادر به ادام

نظام اقتصادي مورد  ةوسيل تي در حال تكوين است كه بهكند اما عميق در صفات شخصي
 ).534 (همان منبع: كند ميشود. تحولي كه به تكوين منش اجتماعي كمك  ميتشويق واقع 

 ها سير تحول نيروي انساني در سازمان
اي است كه مديران عالي سازمان براي هماهنگ كردن سطح  تحول در سازمان دغدغه

به ويژه با بازار در عصر رقابت به آن نياز دارند، فرايندي كه نوعي  اجتماع، و باورها با ها توانايي
عنوان يك  تر مواقع از آن به دهي موازي با اجتماع و پويش انديشه است كه در بيش ساختار

مطرح شده  1960و  1950 ةاند. اين موضوع در اواخر ده ريزي شده نام برده فرايند برنامه
 د:كربندي  ي زير تقسيمها توان به دوره ميسير تحول را  .است
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 .شود ميعوامل توليد ديده  ة(تيلور) نيروي انساني به مثاب  ميدر عصر مديريت عل .1
 افزايش براي سپس كند، مي پيدا را فرد هر مشكل وري بهره در پنهان راز كه بود معتقد تيلور
 يها سهميه برقراري براي مانيز مطالعات از او ميدوال، شركت در. داد را فرد حقوق بايد بازده
 رسيدن همان كه شان روزانه هدف كه شد مي داده كساني به پاداش. كرد استفاده روزانه توليد

 به توانستند مين كه كساني. برسانند تحقق به را بود شده مناسبي مشخص توليد مقدار به
 بسيار حقوق يك كردند، مي دريافت را حقوق از متفاوت اي درجه برسند، شده خواسته هدف
 مناسب سركارگري سيستماتيك، يها كنترل و ابزار زمان، ةمطالع از استفاده با تيلور. تر پايين

 پرداخت حقوق فرد به او ،واقع در. كرد دوبرابر را وري بهره دستمزد، و حقوق ريزي طرح و
 بين بلمتقا روابط از سيستماتيك ةمطالع يك كه بود كسي نخستين شغل. او به نه كرد مي

 نظر از چه را دافرا كه دكر عرضه را انساني يها مهارت و متدها ابزار، كار، يها نيازمندي
 و عقايد ،ها تعصب از دور به او. كرد مي هماهنگ كارشان با رواني نظر از چه و فيزيكي

 زد. مي ها داده و حقايق روي از بيشتر را خود سخنان ، ها خودپرستي

 لميع مديريت ةچهارگان اصول
 تيلور اصلي باور

 ةمطالع با و داد افزايش را توليد ميزان  ميعل يها روش از استفاده با توان مي كه داشت باور او
: تيلور اساسي شعار. بود رسيده نتيجه اين به اسميت آدام يها نوشته مخصوصاً گذشتگان آثار

 .هست هم بهتري روش كاري هر دادن انجام براي هميشه

 تيلور اعتقادات
 .يابد مي افزايش توليد ،شود كسب بيشتري دانش شغل، ةدربار اگر . 1
 .آيد مي دست هب كار انجام ةشيو بهترين  ميعل يها بررسي طريق از. 2
 .كند مي بيشتر را توليد كار انجام مراحل در هماهنگي. 3
 را سازمان كارآيي سطح و آورد مي وجود هب كارگران براي را باالتري پرداخت بيشتر توليد. 4

 .برد مي باال
ها ماشين نيستند  نهضت روابط انساني شكل گرفت كه انسان 1930-50ي ها در سال

 تبار استراليايي پژوهشگر مايو التون بلكه بايد استعدادهايشان را كشف كرد (توجه به كارايي).
 به كه عاتيمطال. بود انساني روابط نهضت گذار پايه ،)رواردها دانشگاه استاد( آمريكا مقيم

داد.  نشان كاركنان رفتار بر را  ميرس غير يها گروه تأثير اهميت گرفت، صورت او سرپرستي
 ديگر، عبارت به. است گروهي يها همكاري تابع توليد، ميزان كه داد نشان مايو تيم تحقيقات
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 ايبر كه افرادي مساعي تشريك معناي به( تيم به) افراد از تجمعي معناي به( گروه تبديل

 اين. است توليد ميزان در اصلي عامل ،)شده تعيين پيش از و مشترك اهدافي به نيل
 دليل به كاركنان، در اشتياق و شور همكاري،ة روحي ايجاد كه داد نشان همچنين تحقيقات

 از آنان كارِ به نسبت مايو تحقيقاتي تيم هم و كارخانه سرپرستان هم كه بود اي عالقه و توجه
 روابط جاي به تحقيق، در كننده شركت كارگران با تيم اينة دوستان روابط. دنددا نشان خود

 در هاآن دادن دخالت و هاآن نظرهاي به دادن اعتبار همچنين زمان، آن در معمول خشك
 كاركنان در قوية روحي و انگيزه ايجاد در كه بودند  ميمه عوامل جمله از ها گيري تصميم

 ايجاد كه گفت توان مي ،خالصه طور به. دندش توليد افزايش ثباع و داشتند بسزايي تأثير
 كارايي و توليد افزايش در كننده تعيين و مهم عامل سرپرستان، و كارگران ميان انساني روابط

 تقويت در عامل ترين مهم گروهي رفتار و گروه تورن،ها  مطالعات در. است بوده كاركنان
 مايو التون مطالعات. است شده دانسته توليد افزايش نتيجه، در و مناسب جوي ايجاد روحيه،

 .شد مشهور انساني روابط نهضت نام به بعدها كه بود جنبشي سرآغاز تورنها  در
 از را ها هدف تحقق كه باشد اين بايستي مي رهبرة وظيف انساني، روابطة نظري طبق بر
 و رشد براي ييها فرصت ضمن، در و كند تسهيل خود زيردستان بين در همياري ايجاد طريق

 عمدتاً علمي، مديريتة نظري برخالف رهبر، توجه مركز. آورد وجود به آنان شخصي پرورش
 .سازمان نيازهاي نه است فردي نيازهاي

 و نگاه كلي   ميتفكر سيست
در اينجا  .بدين معنا كه سازمان بايد يك كل داشته و حد وسط دو موضوع باال باشد

مطرح شد كه نتيجة آن توجه به مديريت استراتژيك در  ها ي انساناه و مزيت ها شايستگي
 د.شبخش منابع انساني بود. در اين مرحله نيروي انساني جزئي از استراتژي سازمان محسوب 

 به دستيابي جهت در تركيب و) تجزيه( تحليل بر مبتني شناخت فرآيند سيستمي، تفكر
 فهم درصدد تفكر نوع اين. است خويش نپيرامو محيط در موضوع يك جامع و كامل درك

) فراسيستم( آن محيط با كل بين روابط و كل و اجزاء بين روابط آن، اجزاي و) سيستم( كل
 است، سيستمي تفكر داراي كه كسي دارد، ما فكري نظام در ريشه ما رفتار آنجاكه از .است

 عناصر تشخيص بالدن به خود رفتارهاي در و كند مي سيستمي برخورد نيز موضوعات با
 كه فردي ،ترتيب اين به. دشو مي عناصر اين ميان موجود پيوندهاي و موضوع ةدهند تشكيل

 بلكه د؛شو نمي موضوع هاي ويژگي از اي مجموعه جستجوي، در تنها كند مي فكر سيستمي
 اساس بر. كند نگاه مند نظام و جامع صورت به مسائل به كند مي كمك او به سيستمي تفكر
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 تفكر مستقل و جداگانه مهارت هفت بر حداقل  ميسيست متفكران ريچموند، گاهديد

 از: عبارتند ترتيب به كه هستند مسلط  ميسيست
 به خود) فرضيه يا( مدل براي مرزهايي برقراري و موضوع يا مسأله تعيين: اول ةمرحل

 نگر. كل تفكر علت، عنوان به ساختار ديناميكي، تفكر كمك
 )يكم تفكر بسته، حلقه تفكر عملياتي، تفكر كمك به( مدل ادايج: دوم ةمرحل
 )علمي تفكر كمك به( مدل امتحان و بررسي: سوم ةمرحل
 عنوان به را نظرتان مورد ةمسأل تا شود مي موجب ديناميكي تفكر يعني مهارت، اولين

 خر بار يك فقط كه "رويداد" يك نه است مطرح زمان طول در كه كنيد توصيف اي پديده
 ارزشمند بسيار نگر كل ديد و علت عنوان به ساختار تفكر يعني بعدي مهارت دو. دهد مي

 خود ةفرضي در را واقعيت از هايي جنبه چه كه دريابيد تا كنند مي كمك زيرا هستند،
 ششم تا چهارم هاي مهارت. كنيد استفاده جزئياتي چه از كدام هر توضيح براي و بگنجانيد

 دقت به كه مدل يك صورت هب فرضيهة ارائ براي  يمك و بسته  حلقه ،عملياتي تفكر يعني
 استفاده فرضيه آزمودن در علمي، تفكر يعني آخر، مهارت. روند مي كار هب شود، تست تواند مي
 دارد  ميسيست تفكر تحليل فرايند در فرد به منحصر نقشي ها مهارت از يك هر. شود مي

 .سايت امداد) (وب

 اني در تحوالت سازمانينقش منابع انس
آن عوامل انساني هستند  ةچندبعدي و نويي است كه گردانند ةبهبود و تحول سازماني، چرخ

ترين  و بايد با رفتار خودشان، انرژي، توان و انعطاف الزم را براي تحقق آن نشان دهند. مهم
، بهبود  تميعامل تغيير و تحول، بلوغ رفتاري در سطوح فردي و گروهي است. در نگرش سيس

شود.  توان برآيند مثبت تغييراتي دانست كه موجب بقاء و دوام سيستم در محيط مي را مي
موضوع تحول و بهبود، جامعيت دارد و به تغييرات در بيش از يك بعد از اجزاي اصلي 

مخلوق  ها شود. از آنجا كه سازمان سازمان شامل: (انسان، تكنولوژي و ساختار) گفته مي
عامل اساسي تغيير در  ،بنابراين .نيز براي امتداد بقاي آنها، انسان نقش اول را داردبشرند و 

 بدانيم: زير ةسازمان، انسان است. اگر سيستم تغيير را به تعبيري متشكل از سه مؤلف
 ي تغيير؛ها . محركه1
 هاي تغيير؛ . مكانيزم2
 . عوامل تغيير.3
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واقعيت  اصلي و محرك واقعي مطرح است. ةتها، انسان به عنوان هس در هر سة اين مولفه

، روند رو به تكامل  ، پيشرفت علم و تكنولوژيها اين است كه همواره در ظهور و افول تمدن
چند اصل تغيير نيز  و تحوالت فزاينده در فرهنگ، نقش انسان محوري است، هرها سازمان

بع مالي، منابع اطالعاتي، كميت و منابع الزم براي تغيير، عبارتند از: منا واقعيتي اساسي است.
، اجزاي  كيفيت كاركنان متخصص، زمان و قدرت الزم. از آنجا كه انسان، تكنولوژي و ساختار

 توانند موضوع تغيير واقع شوند:  اصلي سازمان هستند، هريك جداگانه يا توأمان مي
 ؛ها و توانايي ها اي از ارزش . انسان با مجموعه1
 ؛ها و توانايي ها غيير در تجهيزات، آموزش. تكنولوژي شامل ت2
، زيرساختارهاي سيستم به عنوان بستر فرايندهاي ها . عامل ساختاري، تغيير در روش3

 سازماني.
ناگزير، حركت دارند و كارآمدي سازمان، نيازمند تغيير، تحول و بهبود است  ها سازمان
، ها مختلف با عاليق، اولويتسازمان، متشكل از عوامل انساني  ).39: 1379 :(الحسيني

نفع در درون سازمـان، در مجموع نيروي  عوامل ذي معيارها و عملكردهاي متفاوتي است.
اي براي ايجاد تغييرات هستند. ريچاردال دفت موضوع تغييرات سازماني را در  قابل مالحظه

 كند: چهار مقوله خالصه مي
،  ي سازمان، سيستم پاداشها خواهش ،ها تغييرات اداري، شامل: تغيير ساختار، هدف -

 هاي اطالعاتي و حسابداري. سيستم
ها و رفتار  ها، تجربه ها، مهارت : تغيير در نگرش تغييرات در افراد سازمان دربرگيرنده -

 افراد است.
گيرد كه،  تغيير در تكنولوژي، اين نوع تغيير در رابطه با فرايند توليد سازمان صورت مي -

ميزان شايستگي سازمان است.  ةكنند شود كه مشخص  گاهي و مهارتي ميشامل: دانش، آ
 ، افزايش كارايي و مقدار و ميزان توليد است. هدف از ايجاد چنين تغييري

توليد و يا  ةمحصوالت جديد، تغيير در شيو ةتغيير در كاالها و خدمات كه مربوط به ارائ -
 شود. اندازي خطوط جديد توليد مي راه

طور معمول شامل اصالحاتي در يك يا  ي مشخص، بهها تغييرات يا نوآوري ،ليطور ك به
 عبارتند از : ها كليدي است. عناصر كليدي در ايجاد دگرگوني سازمان ءچند جز

شده از طرف مديريت براي  . ساختار سازماني: الگويي از تعامالت و هماهنگي طراحي1
 هاي سازماني است. ر نائل شدن به هدفبه منظو ها مرتبط ساختن وظايف افراد و گروه
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ي انجام كار است كه يك سازمان براي ها وري: شامل دانش، ابزار و وسايل روشا. فن2ّ

 . گيرد مي كار  توليد محصوالت و توزيع خدمات خود به
، ها ، ادراكها . نيروي انساني: منظور از ايجاد دگرگوني افراد در محيط كار، اصالح مهارت3

ثير أمنظور افزايش ميزان ت و رفتار مورد لزوم براي انجام وظايف كاري است. به ها برداشت
ي صورت گرفته در ديگر عناصر سازماني، از قبيل: ساختار سازماني و فناوري، ها دگرگوني

 دگرگوني در بخش نيروي انساني الزم است.
تعهدها و باورهاي ، ها اي از ارزش . فرهنگ سازماني: منظور از فرهنگ سازماني، مجموعه4

 ).104: 1377 :دهد (طاهري الري كه اعضاي يك سازمان را به هم پيوند مي استمشترك 

 فرهنگ سازماني 
شود توصيف  ميوسيله يك سازمان حمايت  هي غالب كه بها ارزش"فرهنگ سازماني به عنوان 

يت اي كه خط مشي سازمان را به سمت كاركنان و مشتريان هدا فلسفه"يا "شده است
 يا "پذيرد ميسازمان انجام  ةنها كارها و امور روزمرآهايي كه به كمك  ارزش" ، يا"كند مي

با نگاهي دقيق به اين  ."هستندمفروضات و باورهاي بنيادي كه بين اعضاء سازمان مشترك "
از معاني و مفاهيم   مياصلي در فرهنگ سازماني وجود سيست ةبريم كه زمين ميتعاريف پي 
، شعائر، ها ميان اعضاء سازمان است.  در هر سازماني الگوهايي از باورها، سمبل مشترك در

اند. اين الگوها باعث  وجود آمده هها و آداب و رسوم وجود دارند كه به مرور زمان ب داستان
شوند كه در خصوص اينكه سازمان چيست و چگونه اعضاء بايد رفتار خود را ابراز كنند،  مي

). موفقيت سازمان در 381: 1376 :دانائي فرد (الواني و وجود آيد هاني بدرك مشترك و يكس
اجراي هر استراتژي از جمله مديريت دانش، تا حدود زيادي به حمايت و پشتيباني فرهنگ 

براي  ها براي تبديل شدن به سازمان ها سازماني از آن استراتژي بستگي دارد. تالش سازمان
آميز خواهد بود كه  محور در صورتي موفقيت دانش و  يمرس تبديل شدن به سازمان غير

ي فرهنگي مورد نياز براي اجراي مديريت دانش در سازمان وجود داشته باشد. ها ويژگي
ثر در سازمان خلق و تسهيم شود، كه مورد حمايت ؤطور م تواند به ميدانش در صورتي 

فرهنگ گشودگي، تسهيم،  . ترويج)2003: 2003ونگ و احمد: ( فرهنگ سازمان قرار گيرد
همكاري، اعتماد و يادگيري در سازمان، نقش بسزايي در تسهيل مديريت دانش در سازمان 

ي فرهنگي در سازمان پرداخته ها مبحث به تشريح اين ابعاد و ويژگي ةدارند، كه در ادام
 شود:  مي
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فقيت محور فرهنگ گشودگي، از اهميت خاصي در مو فرهنگ گشودگي: در سازمان دانش
يي افراد نسبت به كليت سيستم، ارتباط اجزاء و ها سازمان برخوردار است. در اين سازمان

ي مختلف سازمان با يكديگر و با محيط، آگاهي دارند. وجود چنين ها تعامل بخش ةنحو
سازد. عالوه  ميفرهنگ و تفكري در سازمان، مرزهاي درون سازماني و بين سازماني را حداقل 

يي كه موجب اختالف ها ارتقاء فرهنگ گشودگي در سازمان بايد اقدامات و نشانه بر اين براي
شوند، مانند سالن غذاخوري مديران و يا فضاي پارك رزرو شده از بين بروند.  مي ها موقعيت

اي  با ارزش باشند. سازمان بايد شبكه ةكنند توانند يك مساعدت مييك از اعضاء سازمان  هر
اينكه با  كيد برأي خود را توسعه دهند. تها د كه به افراد اجازه دهد قابليتاز روابط فراهم ساز

كند كه در آن افراد آزادند كه تجربه  ميهركس با مدارا و احترام رفتار شود، فضايي را ايجاد 
: 1لوتانس( شود مياينها موجب تشويق يادگيري  ةكنند، ريسك كنند، اشتباه كنند و هم

1988 :49(. 
گيري: وجود فرهنگ تشويق يادگيري در سازمان، توانايي سازمان در خلق فرهنگ ياد

شان كمك  كيد بر يادگيري، به كاركنانأبا ت ها دهد. سازمان ميدانش جديد را افزايش 
 ةرابط ،شود ميتري در خلق دانش ايفا كنند. زماني كه صرف يادگيري  كنند كه نقش فعال مي

بايد براي موفقيت در خلق دانش، فرهنگ  ها سازمان ،براينبا ميزان دانش دارد. بنا  ميمستقي
يادگيري سازماني در  ).342: 1996: 2كوئين و همكاران( يادگيري را در سازمان تشويق كنند

د و حاصل اين فرايند دانش سازماني شو ميفرآيندي پيچيده، مداوم، مستمر و پويا آشكار 
  .)97: 1380:سنگه (است 

محور  ودانش  ميرس ترين مباحث مورد توجه در سازمان غير ز مهمفرهنگ تسهيم: يكي ا
شوند.  مياين است كه اطالعات و دانش چگونه در ميان واحدهاي مختلف سازماني تسهيم 

ترين عواملي است كه بايد قبل از هر استراتژي جديدي در  از مهم  يكفرهنگ تسهيم دانش ي
) عنوان 19: 2001 :استودارت( جه قرار گيردمحور مورد تو و دانش  ميي غير رسها سازمان

گيرد كه فرهنگ سازمان از آن حمايت كند.  ميكند تسهيم دانش تنها در صورتي انجام  مي
منظور از ). 76: 2001: 3(مك درموت هر تغييري بايد در جهت فرهنگ سازمان انجام گيرد

يك فرد، گروه و يا  سازمان دانش از  ةمنظور انتقال و اشاعتسهيم دانش اقداماتي است كه به
 ).324: 2001: 4لي( گيرد ميبه فرد، گروه و يا سازمان ديگر انجام 
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شود. وقتي كه  ميفرهنگ اعتماد محوري: اعتماد موجب تسهيل تبادل دانش در سازمان 

سطح اعتماد در روابط ميان اعضاء سازمان باال باشد، افراد تمايل بيشتري به تبادل دانش 
ترين موانع  فقدان اعتماد در بين كاركنان يكي از مهم). 77: 2001: 2و گوشال 1يت(نيرپ دارند

شود.  ميانتقال دانش است. افزايش و تبادل دانش در اثر اعتماد متقابل موجب خلق دانش 
زيرا  ؛سازماني نيز يك عامل ضروري است اي و بين ي فرا وظيفهها وجود اعتماد در سيستم
 ).878: 2003: 4و چوي 3لي( ب جدي به خلق دانش خواهد رساندمضايقه در اطالعات آسي

 جريان اطالعات و ارتباطات
(فرهنگي و  شوند اشاره دارد ميمنتقل  ها يي كه از طريق آن پيامها جريان اطالعات بر كانال

و   ميرس صورت غير به ي جوان و كوچك، ارتباطات عمدتاًها ). در سازمان38:1383همكاران :
زيرا رهبران عالي  ؛وجود دارد  ميي اطالعاتي كها و سيستم ها شود. كنترل ميانجام رو  در رو
خودشان در كنار كاركنان مشغول كارهاي روزمره كسب و كار هستند. به  سازمان عموماً ةرد

 ةبين رهبران عالي رده و كاركنان هست ةشود، فاصل ميهر حال وقتي سازمان بزرگ و پيچيده 
بد. اغلب براي اداره كردن حجم زياد اطالعات پيچيده و كاهش انحراف از يا ميفني افزايش 

اين چنين  شود. در مياستفاده   ميي رسها شده از سيستم استانداردها و اهداف تعيين
 شود ميكيد أ) ت (از باال به پايين و از پايين به باال يي بيشتر بر ارتباطات عموديها سازمان

اطالعات اهداف   ميرس محور و غير ي دانشها در سازمان ).1383(فرهنگي و همكاران: 
اطالعات، عملكرد سازمان را در سطح بهينه نگه  ةكند. تسهيم گسترد ميمختلفي را دنبال 

كند به وضعيت يك سازمان كوچك و كارآفرين برگردد  ميتالش   ميدارد. سازمان غير رس مي
 توانند سريعاً ميطوري كه  زمان دارند، بهكاركنان اطالعات كاملي در مورد سا ةكه در آن هم

جاي  كنند. مديران به ميو اطالعات در سراسر سازمان اشاعه پيدا  ها ايده ،عمل كنند. در واقع
يي هستند كه ها اينكه از اطالعات براي كنترل كاركنان استفاده كنند، در جستجوي كانال

جانبه در  مستلزم جريان ارتباطات چندجهات جريان يابند. اين امر  ةبتوانند در هم ها ايده
گونه  تسهيل و تنظيم تعامالت افراد اهميت بسيار زيادي در اين ،سازمان است. از اين رو

محور خطوط ارتباطي بازي را با مشتريان،  ي دانشها سازمان ،دارد. عالوه بر اين ها سازمان
 كنند تا بتوانند ظرفيت يادگيري خود را ارتقا دهند. ميكنندگان و حتي رقبا حفظ  عرضه
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در  ).54: 1999: 1(هانگ ي در تماس بودن با افراد استها فناوري اطالعات يكي از شيوه  

انساني در سازمان و جامعه است و  ةتوسع ةدنياي فعلي، تكنولوژي اطالعات، خميرماي
ها  ن متناسب با نياز جامعه و انسا محورهاي اساسي توسعه منابع انساني و ماهيت آن را نيز

هاي جديد انساني را شناخت،  منابع انساني، همواره بايستي ظرفيت ةدر توسع كند. تعيين مي
صورت يك فرآيند دائمي انجام شود. تحقق اين امر  ي انساني بهها و كيفيت ها قابليت ةتا توسع

ند تكنولوژي اطالعات دائماً گيري از تكنولوژي اطالعات است، چون در فرآي در گرو بهره
شود، بنابراين، تكنولوژي اطالعات زماني حالل  اطالعات توليد، پردازش، توزيع و مديريت مي

هاي انساني  ها قرار گرفته و قابليت مشكالت خواهد بود كه در خدمت توسعه و پرورش انسان
اربرد فناوري اطالعات ). ك1: 1382 :(سلطاني دشووري منجر  هم تلفيق و به توسعه و بهره با

و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي مجازي شدن سوق پيدا 
اي  گونه منظورآموزش و گسترش دانش به شود تا ارتباطات ميان افراد به اين امرسبب مي كند.

ه باشد .يادگيرنده بايد دريادگيري مشاركت فعال داشت شودپذير  فزاينده ازطريق رايانه امكان
بحث كند و فناوري اطالعات و  ،كند آورد يا منتقل مي ميدست  اطالعاتي كه به ةبار و در

 اين امكان را براي يادگيرندگان فراهم كرده كه بتوانند به تبادل اطالعات بپردازند. اتارتباط
 دچارآموزش را  ةارائ ةماهيت كاري و تجاري هستند، نحو حال تغيير ها در ورياكه فنّ ميمادا

 اي متفاوت است، بايد چند اصل را در گونه يادگيري افراد به ةآنجا كه نحو كنند و از تحول مي
 اساس يادگيري افراد بنا شده باشد، زيرا وقتي كه سخن از گرفت: آموزش بايد بر نظر

 يك سطح در توان همه را در افراد وجود ندارد و نمي ةيكسان براي هم ةيادگيري است، شيو
ريزي  اساس رسيدن به هدف خاص، طرح فت و به آنها آموزش داد. آموزش بايد برگر نظر

 هاي روز اوريآخرين فنّ بايد از روش تكاملي استفاده شود. اجرايي آن نيز از ةشود و برنام
 تر بهره برد ي اجرايي و دستيابي به نتايج مطلوبها كردن برنامه چه سودمندتر هر براي

اي كه  ي پردازش شدهها ر عصر حاضر اطالعات يعني مجموعه دادهد). 5: 1378 محمدنژاد:(
دهد و گسترش روزافزون دانش بشري به معني افزايش  ميعلوم و دانش را شكل  ةبن پاي

توان  ها و جوامع حجم و گستردگي اطالعات است. تحت چنين شرايطي افراد سازمان
وري و ابهينه از فنّ ةپتاسيل استفاد امروزي را خواهند داشت كه از ةسازگاري با شرايط پيچيد

ي سازماني و زندگي فردي برخوردار ها ي موجود، در موقعيتها ي نو اطالعات و دانشها روش
و دقيق است كه اطالعات موجود   ميند. از آنجايي كه آموزش يا يادگيري، ساز و كاري علشو
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گرفتن اطالعات، فرد را براي كار  هبالطبع ب كند. ميو انسان را دروني  ها در محيط، سازمان

 ).1: 1378 (رابينز: دكن ميسازي با شرايط جديد توانمند  هم
بدين نحو كه  .آورد مياطالعاتي خود مفهوم شغلي را  ةمانويل كاستلز در تعريف جامع

دهد،  ميي شغلي را مورد توجه قرار ها دگرگوني» اطالعاتي ةجامع«مقياسي براي پيدايش 
كه كار اطالعاتي در ميان   ميست از اينكه هنگاا به طور ساده، عبارتمقياس رايجي است. 

كه كارمندان،  ميايم. يعني، هنگادست يافته» اطالعاتي ةجامع«تفوق يافت، ما به  ها حرفه
دانان و نمايشگران از حيث عددي بر معدنچيان ذغال سنگ، فلزكاران، معلمان، حقوق

فرارسيده است. » اطالعاتي ةجامع«اني تفوق يابند، كارگران كشتي سازي و كارگران ساختم
فرايند كار در مركز ساختار اجتماعي قرار دارد. دگرگوني تكنولوژيك و مديريتي نيروي كار و 

ترين اهرمي است كه الگوي اطالعاتي و  اي اصلي روابط توليد، در درون و پيرامون بنگاه شبكه
گذارد.  شكوفايي انقالب تكنولوژي  ير ميآن بر جامعه تأث ةوسيل روند جهاني شدن به

هاي نويني از تقسيم كار  فرايند كار را دگرگون ساخته و شكل 1990 ةاطالعات در ده
هايي كه بر  رسيد تا ماشين سر مي 1980ةاجتماعي و فني را به صحنه آورده است. بايد ده

 1990 ةذ كنند، و تنها در دهبتوانند كامالً در توليد نفو ،كردند مبناي ميكروالكترونيك كار مي
بخش  هاي پردازش اطالعات كه نبض حيات فعاليت ةاي در هم بود كه كامپيوترهاي شبكه

اي  گونهداري به گسترش يافتند. عالوه بر اين، فرايند تجديدساختار سرمايه ،خدمات است
اتوماسيون  كرد.هاي جديد در فرايند كار را تعيين  ها و نتايج استفاده از تكنولوژي قطعي شكل

كارگيري ذهن اطالعاتي معناي كامل يافت، اهميت بهفنّاوري كارگيري  كه تنها پس از به
هاي  دهد. هرچه رواج تكنولوژي انسان در فرايند كار را به طرز چشمگيري افزايش مي

تر باشد، نياز به كارگران  تر و بنيادي ها و ادارات گسترده اطالعاتي در كارخانه ةپيشرفت
تمامي مراحل  ةبار گيري در تصميمو ريزي  كرده كه توانايي و ميل به برنامه ستقل و تحصيلم

هاي مخابرات و  تركيب پيشرفت 1980 ةشود. تا اواسط ده بيشتر مي ،كار را داشته باشند
هاي كاري منجر شد و به راستي  هاي ايستگاه ساخت ميكروكامپيوترها، به تشكيل شبكه

كامل از  ةارهاي اداري ايجاد كرد. البته تغييرات سازماني كه براي استفادك ةانقالبي در زمين
خير أبه ت 1990 ةمدل جديد اتوماسيون را تا ده ةجديد الزم بود انتشار گسترد فنّاوري

چون  ،اند انداخت. تأثيرات اين تحوالت تكنولوژيك بر كار دفتري هنوز كامالً شناخته نشده
مانند. اتوماسيون  ا از فرايند سريع تحول تكنولوژيك عقب ميمطالعات تجربي و تفسير آنه

كند،  فرايند را عقالني مي ،جاي اين كه تنها به عقالني كردن وظايف محدود شود ادارات به
اند و نيز پردازش و  دست آمده چون تكنولوژي انسجام اطالعاتي را كه از منابع مختلف به
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 (كاستلز: سازد پذير مي متمركز اجرايي را امكانتوزيع مجدد آن به واحدهاي مختلف و غير

1384 : 279.( 
ي بيولوژيك هستند. ها ، ساعتها موجودات زنده، از جمله انسان ةرسد كه هم به نظر مي

هاي بيولوژيك، خواه فردي و خواه مربوط به نوع بشر يا حتي كيهاني، در زندگي  آهنگ ضرب
ها را به دليل خطراتي كه دارند  آهنگ اين ضرب انسان نقش بنياديني دارند. مردم و جوامع

هاي طبيعت ساخته شده بود و  گيرند. انسان هزاران سال در ارتباط نزديك با ريتم ناديده مي
يافته، در برابر نيروهاي طبيعي متخاصم قدرت رويارويي چنداني نداشت. در جهان توسعه

ي اجتماعي را با ترديد ها لوژيك نقشانقالب صنعتي، اين الگو را دگرگون ساخته، تعيين بيو
هاي اجتماعي اهميت بسزايي بخشيده است. با اين وصف، اگرچه  مواجه ساخته، و به مقوله

زندگي  ةزيستي تغيير يافت، چرخ -اجتماعي به اجتماعي -اصل توالي زندگي از زيستي
ي، تكنولوژيك الگويي داشت كه جوامع پيشرفته به آن گرايش داشتند. اكنون تحوالت سازمان

زندگي  ةاي قاطع اين چرخ گونه به ،نوين در حال ظهور است ةو فرهنگي كه ويژگي جامع
اي درهم شكستن ضرب آهنگ شبكه ةكنند. ويژگي جامع منظم را از بنيان سست مي

 ).515 (همان منبع: زندگي ارتباط دارد ةاجتماعي يا بيولوژيك است كه با مفهوم چرخ
 ها و سازمان ها شركت ةترين منبع مورد استفاد به عنوان مهممنابع انساني متخصص 

ي ها . توسعه و آموزش اين منابع كه به كاركنان دانشي معروفند، در اولويت برنامهاستمطرح 
 ميي پيشرو قرار گرفته است. در اين اقتصادها، ارتباطات و دانش به عنوان مواد خاها سازمان

ارتقاي سطح زندگي خود و  براياز آنها به عنوان ابزار آموزش شوند كه افراد  ميدر نظر گرفته  
: 1383كنند (منوريان و عسگري:  ميمحور استفاده  تبديل شدن به نيروي كار ماهر و دانش

وجود آورده است.  به ها تغييرات مستمر دانش، وضعيت عدم تعادل نويني را براي سازمان ).43
را ملزم  ها حالت تغيير مداوم قرار داده كه اين امر سازمانبازارها را در  ،پايان دانشجريان بي

در اين فضاء كسب، حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي،  ،طور كلي د. بهكن ميبه تغييرات مستمر 
و اساس  عبناصلي مديران است. در اين زمينه انديشمندان مديريت معتقدند تنها م ةدغدغ

يگاه دانش سازمان است. آنان پايداري مزيت همانا پا ،تشكيل، حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي
(پال و  دانند ميرقابتي را منوط به نوآوري و نوآوري را نيز معلول همان پايگاه دانش 

). در همين راستا، دراكر نوآوري را كاربرد دانش براي توليد دانش جديد، 1997:44 :همكاران
در شرايط رقابتي  ،كند. بنابراين ميد وري يا عنوان قلب بهره آوري به ده است و از نوكرتعريف 

تبديل شده  ها ياد شده، دانش و نوآوري، به دو بازوي رقابتي قوي براي ايفا و موفقيت سازمان
امور  ةكسب و كار و ادار ةدر نحو ها و حتي دولت ها است. اين تغييرات باعث شده كه سازمان
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چنين  ةمحور نيز زاييدو دانش  ميي غير رسها خود به بازبيني بپردازد. پيدايش سازمان

 . هستندتحوالتي 
كارگيري استراتژي در به ها عوامل بسيار زيادي وجود دارند كه موجب موفقيت سازمان

ي ها ساخت ثر، گسترش زيرؤترين عوامل م شود. اما شايد يكي از مهم ميمديريت دانش 
رانت، پست الكترونيك، پست استفاده از اينترنت، اينت ي اطالعاتي باشد.ها وريامناسب فنّ

ي اطالعاتي ها يي از فناوريها صدا، دورنگار، كنفرانس راديويي /  تلوزيوني و كامپيوتري نمونه
گيرند و  ميمحور مورد استفاده قرار دانش و  ميي غير رسها و ارتباطي هستند كه در سازمان

 ها ورياستفاده از اين فنّكند. ا ميي الكترونيك تبديل ها را به سازمان هاناز اين لحاظ آ
. كندمراتبي ديگر نتواند ارتباطات سازماني را محدود شود كه سطوح سلسله ميموجب 

و در هر زماني به هر شخصي و با هر جايي به برقراري ارتباط  توانند فوراً ميكاركنان سازماني 
نمند شدن موجب توا ها ). اين فناوري 270-274: 1383(فرهنگي و همكاران : بپردازند
آوري،  جمع ةثرترين وسيلؤشوند و به عنوان م ميمحور  و دانش  ميرس ي غيرها سازمان
 ).200: 2003(ونگ و احمد:  ندشوميدانش محسوب  ةسازي، انتقال و اشاع ذخيره

 اي كشور سازماني سازمان آموزش فني و حرفه تحوالت در روابط درون
 راي كشو سازمان آموزش فني و حرفه ةتاريخچ

ي مختلف دچار ها گردد و طي زمان ميآموزي در ايران به زمان هخامنشيان بر  حرفهة پيشين
در نمودارهاي سازمان مركزي وزارت آموزش و  1343تحول شده است. با اين وجود تا سال 

اي در نظر گرفته نشده بود. در نظام  موزش فني و حرفهآاي براي نظام  پرورش سازمان ويژه
هجري شمسي و  1286ايران و آلمان در سال ة اي كشور، مدرس ني و حرفهآموزش ف  ميرس

گري در شهر تهران شكل  كاري و درود فلزة با كمك دولت ايران و معلمان آلماني در دو رشت
اي منتهي شد. اين اداره  كل تعليمات فني و حرفهة نهايت به تشكيل ادار گرفت و در

اي را بر عهده داشت كه با شروع  موزش فني و حرفهسسات آؤريزي بر كار م وليت برنامهئمس
فعاليت فني و ة بار ديگر زمين 1301تعطيل شد. در سال  1296جنگ جهاني اول در سال 

عتي ايران و آلمان در سال نرستان صنايران و آلمان با نام ه ةاي فراهم شد و مدرس حرفه
ي ها صنعتي ديگري در شهر يها هنرستان 1307و  1306ي ها باز گشايي شد. در سال 1304

ي صنعتي ها تعداد هنرستان 1314سيس شدند و تا سال أشيراز، تبريز، مشهد و تهران ت
هنرستان  1312اي بانوان و در سال  حرفهة مدرس 1307باب رسيد. در سال  9كشور به 

گري در تهران داير شدند. در سال  ي بازرگاني و منشيها دبيرستان 1316دختران و در سال 
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كشاورزي در كرج گشايش يافت و در مجاورت  ةفني در تهران و دانشكدة دانشكد 1314

سيس شد. سپس بر مبناي طرح أكشاورزي كرج، نخستين دبيرستان كشاورزي نيز تة دانشكد
شده بين شركت نفت ايران و انگليس و دولت وقت،  منعقد 1312قرارداد  3بند   ميعمو

آموزشي آن براي دارندگان ة ت كارگر فني ماهر كه طول دوراي به منظور تربي آموزشگاه حرفه
منظور  نفت بهة بر همين اساس، دانشكد ،سيس شد. همچنينأسال بود ت 5ششم ابتدايي 

آن براي دارندگان ة وجود آمد كه طول دور تربيت مهندسين مورد نياز، در خوزستان به
وزارت  ةاي بر عهد فني و حرفه سساتؤامور مة ادار 1315سال بود. تا سال  4مدرك ديپلم 

نظر وزارت صنايع قرار گرفتند. در سال  رسسات زيؤفرهنگ بود، ولي از آن سال به بعد اين م
آموزش بازرگاني، ة اي، واحد جديدي به نام ادار كل تعليمات فني و حرفهة در ادار 1316

سسات ؤامور مة ادار مجدداً 1318سيس شد. در سال أگري ت دبيرستان بازرگاني و منشي
اي به وزارت فرهنگ انتقال يافت. وقوع جنگ جهاني دوم نيز باعث وقفه  آموزش فني و حرفه

اي شد. سپس بار ديگر با تجديد همكاري ديرين ايران و آلمان،  ي فني و حرفهها در فعاليت
فعاليت  1336غير فعال بود، در فروردين  1323هنرستان صنعتي ايران و آلمان كه از سال 

هنرستان معلمين ايراني جايگزين  نمقرر شد كه در اي 1338سال ز . اكردود را آغاز خ
التحصيالن آن هنرستان  معلمين آلماني شوند. به اين منظور، هر ساله تعداد زيادي از فارغ

شدند. از اين زمان به بعد،  ميتربيت معلم به كشور آلمان اعزام ة گذراندن دور براي
سيس شدند و أالتحصيالن ششم ابتدايي ت سه ساله براي فارغة ي با دورا ي حرفهها آموزشگاه
ي بازرگاني ها گري و دبيرستان ي كشاورزي، مدارس منشيها رستانيي صنعتي، دبها هنرستان

مركز تربيت  1339شروع به كار كردند. در سال  ها يكي پس از ديگري در تهران و شهرستان
اي دختران تشكيل  نيز مركز تربيت معلم حرفه 1340لاي پسران و در سا معلم  فني و حرفه

نستيتوهاي فناوري اسساتي به نام ؤنيز فعاليت تربيت تكنسين عالي در م 1343شد. در سال 
ة آن در ابتدا يك سال بود. در فاصلة در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد كه طول و دور

واحد  35معاونت و  6ورش در اي آموزش و پر امور فني و حرفه 1380تا  1343ي ها سال
ي فني و ها هجري شمسي، هنرستان 50و  40يها اند. در دهه جا شده سازماني توزيع و جابه

ي كارآموزي ها اي و كانون ي بعد مراكز تعليمات حرفهها اي آموزش و پرورش و در سال حرفه
بهمن ماه در   ميسيس شدند. پس از انقالب شكوهمند جمهوري اسالأو صندوق كاراموزي ت

هجري شمسي، با توجه به ضرورت وجود دستگاهي مشخص و قانونمند كه متولي  1357
باشد، سازمان آموزش فني و نيروي انساني   مياي در بخش غير رس ي فني و حرفهها آموزش

اي صندوق كارآموزي  اي، مراكز تعليمات حرفه كل آموزش حرفه ةدن اداركراز متمركز 
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ي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور ها واحدي كارآموزي و ها كانون

سازمان آموزش فني و نيروي انساني به سازمان  7/11/1360سيس شد. درأاجتماعي ت
اي با داشتن يك  اكنون سازمان آموزش فني و حرفه اي تغيير يافت. هم آموزش فني و حرفه

، يك مركز تربيت مربي در كرج،  ها در استانكل ة ادار 31ستاد مركزي مستقل در تهران، 
اي،  صد مركز آموزش دولتي و بيش از پانزده هزار آموزشگاه آزاد فني و حرفه بيش از هفت
در سطوح پايه و پيشرفته به تمام متقاضيان ورود به كار اعم از   ميي غير رسها متولي آموزش

 100تر، دانشجويان در بيش از  ينتحصيالت متوسطه و پاي ني پاياها دارندگان گواهينامه
آموختگان دانشگاهي و شاغلين كشور است و در  شرفته، دانشيهاي پ مركز آموزش مهارت

ة تري را در توسع نزديك با تغيير نام  به سازمان ملي مهارت و فناوري نقش پر رنگ ةآيند
 .(www.irantvto.ir) اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت

 محور و دانش  مياي سازمان غير رس حر فهسازمان آموزش فني و 
امروزه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و كارآمد از عوامل كليدي و انكارناپذير در 

گذاري كالن در  د و هر نوع سرمايهشو مياقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب  ةتوسع
بخش نيروي انساني و گذاري در  ريزي و سرمايه هاي مختلف اقتصادي نيازمند به برنامه بخش
اي كشور وابسته به وزارت كار و  باشد. سازمان آموزش فني و حرفه ميمنابع اين نيرو  ةتوسع

عنوان متولي  هاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ب ةسوم توسع ةامور اجتماعي براساس قانون برنام
دمات هاي كشاورزي، صنعت و خ مدت در بخش اي كوتاه هاي فني و حرفه و مجري آموزش

كوشد در  مي است،. اين سازمان كه فراگيرترين دستگاه آموزشي كشور در اين زمينه است
شده در قانون اساسي را ممكن سازد و تا رفع  هاي تعيين وظايف خود دستيابي به هدف ةحيط

كيد أكيفي آن نيز ت ةهاي خود را توسعه دهد و در عين حال بر جنب نياز بازار كار، فعاليت
د مهارت شاغلين را با تكنولوژي روز همگام سازد. سازمان آموزش فني و كن ميي داشته، سع

ي الزم براي تعليم و تربيت جوانان و ها ايران با ايجاد زمينه  مياي كشور جمهوري اسال حرفه
آموزي، بازآموزي، ارتقاء مهارت شغلي در سطوح مختلف  نوجوانان مستعد و عالقمند به حرفه

يران و سرپرستان، تربيت مربيان متخصص و ورزيده از طريق ايجاد مراكز مهارتي، تربيت مد
ي ويژه، ها برادران و خواهران، مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصص ةاي ويژ فني و حرفه

ي آموزشي ها د. به موازات برنامهكن ميمركز تربيت مربي، مراكز جوار كارخانجات فعاليت 
هاي پژوهشي، عمراني و تجهيز و  ها، فعاليت بهتر آموزشچه  سازمان و در جهت اجراي هر

پذيرد كه اهم آنها عبارتند از: تدوين جزوات و استانداردهاي  ميمنابع انساني صورت  ةتوسع
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استاندارد  ةالمللي، تجديدنظر در استانداردهاي مهارت، تهي آموزشي براساس كدهاي بين

و وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصري، ي آموزشي ها مشاغل، تحقيق و پژوهش در برنامه
االحداث،  ي ساختماني مراكز جديدها هاي مراكز، اجراي پروژه اندازي كارگاه تجهيز و راه

فني متقاضيان ـ  يك، آزمون اصناف، تعيين صالحيت علمي ةي درجها اندازي كارگاه راه
مهارت فني براي  ةهاي تخصصي، صدور پروان هاي آزد و مربيگري، برگزاري همايش آموزشگاه

هاي مختلف  هاي اجرايي در بخش سازي قوانين و دستورالعمل كارگران ساختماني، ساده
اي در جهت  ي سازمان آموزش فني حرفهها باشد. سياست ميمنظور حذف تشريفات  به

 :فرهنگي عبارتند از ـ اقتصادي ـ  سياسي ةبا توسع  ميهمگا
ي مختلف و حذف تشريفات ها در بخش ها لعملسازي قوانين و مقررات و دستورا ساده -

 .اي هاي فني و حرفه گذاري در امر آموزش منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه به
تسريع در انجام كار  برايها  بيشتر به مركز استان تمركززدايي و تفويض اختيارات -

 .مراجعين و جلوگيري از اتالف وقت آنها
ي متناسب با وظايف محوله از طريق جذب نيروي متخصص و ساختار نيروي انسان -

 ي آموزشي حين خدمت. ها ارتقاء سطح دانش كاركنان شاغل از طريق برگزاري دوره
وري پيشرفته ارساني و استفاده از خدمات ماشيني و فنّ مكانيزه كردن سيستم اطالع -
 .دولت يها به حداقل رساندن افزايش نيروي انساني و كاهش هزينه براي
  .وري حداكثر و بهينه از امكانات بالقوه و بالفعل به منظور افزايش بهره ةاستفاد -

نياز توسعه،  يابي به اهداف مورد منظور دست اي كشور به سازمان آموزش فني حرفه
ش را سازماندهي ا نيروهاي خود، حول پنج محور عمده فعاليت ةتوانسته است با بسيج كلي

 :عبارتند از ند. اين پنج محورك
 ؛فعاليت آموزشي -
 ؛فعاليت عمراني -
 ؛الملل روابط بين -
 ؛هاي پژوهشي فعاليت -
 .منابع انساني ةتوسع -

 محور اي در اقتصاد دانش جايگاه سازمان آموزش فني و حرفه
ترين عامل توليد نيروي كار و سرمايه نيست، بلكه دانش، مهارت و  محور مهم در اقتصاد دانش

ي مدرن به ها به اعتقاد كويين، قدرت اقتصادي و توان توليدي سازماناوري افراد است. فنّ
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توانمندي فكري و خدماتي آنها است. براي استفاده از  ي فيز يكي، مرهونها جاي دارايي

دانش، سطوح بااليي از منابع انساني ضروري است. ايجاد منابع انساني با دو فرايند متمايز 
 گيرد.  ميصورت  ها بليتو ايجاد قا ها مهارتة وسعتيعني 

 اي عبارت است از: بنيان سازمان آموزش فني و حرفه چهار محور اقتصاد دانش
 برايديده و ماهر، نياز اساسي يك جامعه  آموزش منابع انساني: جمعيت آموزش .1

شود كه افراد همواره در حال  ميخلف، كسب، انتشار و استفاده از دانش است. آموزش باعث 
 جديد و يا ارتقاي دانش موجود باشند.ي ها كسب دانش

ي ها يي است كه به روشها اي از فرآيند سيستم ابداعات: هر سيستم ابداعات شبكه .2
كند كه در آن  ميكند و محيطي را خلق  ميو استفاده از دانش كمك  خلق، كسب، انتشار

 يابد. ميبخش تحقيق و توسعه پرورش 
بنيان است  بندي يك اقتصاد دانش خواني اطالعات: اين بخش استها ساخت محور زير .3

 .ي ارتباطي و اطالعاتي و انتشار دانش را تسهيل كندها ثري فرآيندؤطور م تواند به ميو 
ي اقتصادي و نهادي: اين بخش شامل يك دولت كارا و قابل اطمينان است و با ها نظام .4

يق كاربرد دانش يي براي استفاده از دانش موجود، كسب دانش جديد و تلفها مشوق ئةارا
 شود. ميوري و رشد اقتصادي  موجود، يا دانش جديد، موجب افزايش بهره

 ي آموزش نيروي انساني ماهرها روش
 داخل محيط كار

انجام   ميقدي ةسرپرستان و مديران با تجرب ةوسيل روش كارآموزي ضمن كار: به. 1
هاي الزم را  آموزش خود ةگيرندگان در حين انجام وظيف گيرد. در اين روش آموزش مي

 كنند. ميدريافت 
اي در  گيرندگان به صورت دوره ي گردش شغلي، آموزشها گردش شغلي: در برنامه. 2

شوند. در اين شيوه عالوه بر از ميان رفتن خستگي  ميمشاغل مختلف سازمان مشغول به كار 
راد سازمان وسيعي از افة حوصلگي، به كاركنان فرصت برقراري تماس شخصي با دامن و بي
 شود. ميتر  آسان ها بين بخش ةشود و همكاري آيند ميداده 

ة گردند و همان شيو ميآموزش استاد شاگردي: بسياري از مديران به گذشته بر . 3
، يك  برند. آموزش از طريق شاگردي ميي مياني رايج بود را به كار ها آموزشي كه در سده

(كالس درس) و  هاي كالسيك ركيبي از آموزشيافته است كه فرد از طريق ت روش سازمان
 گيرد. ميي الزم را فرا ها آموزش در حين انجام وظيفه، مهارت
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 خارج از محيط كار
 سخنراني و آموزش ويديويي: .1
اقعي در خارج از محيط وكارآموزي در شرايط مشابه: ايجاد محيطي مشابه محل كار  .2

 .آالت و ابزار كار است همراه با ماشين
ي كاري به تصوير كشيده ها سازي رفتاري:  با اين شيوه، وضعيت ش يا الگوايفاي نق .3

و پايين  ها كند تا مشاغل مربوط به باال دست ميگيرنده فرصت پيدا  شود و آموزش مي
 ي خود را تجربه كند.ها دست
گيري افراد  مطالعات موردي: اين نوع تمرينات بيشتر براي باال بردن قدرت تصميم .4
 است.
 .ي دانشگاهي مديريتاه آموزش .5
هاي فكري و رفتاري خود  كننده از ويژگي تر ساختن شركت گاهآي گروهي: ها آموزش .6

و دنياي اطراف خود، غني كردن ارتباطات، حساس كردن افراد نسبت به يكديگر، تغيير 
 سازي رفتارهاي مطلوب است. رفتارهاي نامطلوب و جايگزين

موزش مجازي فرآيند و ابزار انتقال دانش به آموزش مجازي و يادگيري الكترونيكي: آ .7
ها،  نوين با مزاياي نسبي است. با گسترش اين آموزشة يادگيري با يك شيو -سوي ياددهي

الگوي سنتي آموزش به الگوهاي جديد تبديل خواهند شد و در اين الگوي جديد نقش 
 تر خواهد شد. گيرنده فعال ياد

 اي هتحوالت اخير سازمان آموزش فني و حرف
 طراحي نظام جامع مهارتي .1

 ؛ي مجازي و الكترونيكيها آموزش ةتوسع -
 ؛ي نوآوري و فناوري مليها توانمندي -
 .سسات و مراكز آموزشيؤافزايش ظرفيت م -

 اي طراحي نظام صالحيت حرفه .2
 تشكيل سازمان ملي مهارت. 3
 طراحي و استقرار نظام آموزش مهارت و فناوري. 4

 تشكيل شوراها
 ؛ارزيابي و گسترش آموزشي -تشكيل شوراي نظارت. 1
 ؛سسات كاراموزي آزاد و مشاركت مردميؤت نظارت مركزي مئتشكيل هي .2
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 ؛پژوهش تشكيل شوراي. 3
 ؛تشكيل شوراهاي فرهنگي. 4
 ؛تشكيل شوراي نظارت. 5
 ؛شوراي كميسيون تحول اداري تشكيل. 6
 ؛تشكيل شوراي نظام پيشنهادات. 7
 ؛اي فناوري اطالعات و ارتباطاتشور تشكيل. 8
 .تشكيل شوراي سنجش و ارزشيابي. 9

است كه از   ميي اصلي مديريت مشاركتي، سيستها به عنوان يكي از ابزار نظام پيشنهادها
جويي و  يابي، چاره هلأكاركنان براي مس ةانه از فكر و انديشبتوان به صورت داوطل ميطريق آن 

هره جست. در واقع با استفاده از نظام پيشنهادات، محيطي حل مسائل و مشكالت سازماني ب
افرادي كه با سازمان در ارتباط  ةآيد كه كاركنان، مشتريان و كلي ميوجود  در سازمان به

ي ها و پيشنهاد ها ترين سطح آن نظرات، ايده ي سازماني تا پايينها ترين رده هستند از عالي
ي سازمان ارائه ها يجاد بهبود مستمر در فعاليتحل مسائل، مشكالت و ا ةخود را در زمين

از طريق ايجاد فضا و كانال ارتباطي و سيستماتيك از طريق  ها ند. نظام پيشنهادكن مي
و پيشنهادهاي كاركنان را دريافت، ثبت و بررسي و در  ها نظام پيشنهادها، ايده ةدبيرخان

دهنده از محل  پيشنهاد ةانگيز كند و براي تشكر، قدرداني و ايجاد ميصورت امكان اجرا 
ي حاصل از اجراي پيشنهاد بخشي را به عنوان پاداش پيشنهاد اجرا شده ها جويي صرفه

 .دكن ميپرداخت 

 اجراي نظام پيشنهادها مزاياي
 ؛هاي انساني تكريم ارزش -
 ؛ايجاد حس تعلق سازماني -
 ؛كاركنان ةگيري مناسب از استعدادهاي بالقو بهره -
 ؛ابط كار از طريق  افزايش اعتماد متقابلبهبود رو -
 ؛همكاري و تعاون ةافزايش روحي -
 ؛ايجاد انگيزش در كاركنان -
 .فرهنگ مشاركتي ةاشاع -

 فرايند كلي پيشنهاد
 .(پاداش) اجراي نظام انگيزشي؛ اجراي پيشنهاد ؛بررسي پيشنهاد ؛پيشنهاد ةارائ 
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 الملل بين ةحضور در عرص
و  ها و كشورهاي همسايه و نيز سازمان آسيا -اروپا -آفريقا ةحوزميزگرد در  81كنون تا

 المللي تشكيل شده است. نهادهاي بين
اي في مابين ايران و كشورهاي اقليم  ي آموزش فني و حرفهها همكاري ةنام انعقاد تفاهم

 .و ژاپن جنوبي ةكر -ايتاليا - تانزانيا -الجزائر -افغانستان -عراق -كردستان

 ها تفاهم نامه جمفاد مندر
 ؛آموزش مربي به صورت رفت و برگشت -
 ؛ي آموزشيها تجهيز كارگاه -
 ؛اي خدمات مشاوره ةارائ -
 ؛برداري از اطالعات نوين بهره -
 .ي مشتركها انجام پروژه -

 نگاهي بر كليات و سند راهبردي سازمان
 .استشده  تعيينراهبرد به مفهوم راه كلي، حركت به سوي رسالت و دستيابي به اهداف 

 گيري راهبردهاي سازمان شكل ةنحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 تبيين رسالت و اهداف كلي
 سازمان

بررسي نقاط ضعف و 
 قوت

بررسي منابع و 
 توانمندي ها

بررسي تهديد ها و 
 فرصت ها

بررسي فاكتورهاي 
كليدي موفقيت در 

 بازار

 تعيين راهبرد هاي كلي
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 هاي مهارتي سازي زنان از طريق آموزش توانمند :12سياست

 هاي مهارتي ديدگان اجتماعي از طريق آموزش سازي آسيب : توانمند13استسي

 اي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته هاي فني و حرفه آموزشة : اشاع14سياست

: 04راهبرد
تحقق عدالت

 جتماعي

و تكميل تجهيزات مراكز آموزشي  ءارتقا يبهبود فضا ة: توسع11سياست
 سازمان بر اساس استانداردهاي آموزشي

راهبرد ها 
و 

 سياست

: 02راهبرد
طراحي و 

استقرار نظام
جامع مهارتي

: 03راهبرد
توسعه و 
ارتقاي 

هاي  آموزش
 مهارتي

 المللي هاي بين : افزايش قابليت حضور در صحنه01سياست

 المللي مهارت : ارتقا جايگاه كشور در مسابقات بين02سياست

 المللي هاي سازمان در سطح بين : اعتبار بخشي به آموزش03سياست

استقرار نظام جامع مهارت و هاي مهارتي از طريق  سازي آموزش : يكپارچه04سياست
 فناوري

آموزي و افزايش منزلت اجتماعي  فرهنگ مهارت ء: ارتقا05سياست
 العمر داماآموختگان با رويكرد آموزش م مهارت

 : سازماندهي استانداردها و منابع آموزشي06سياست

وهاي آموزش مهارتي با رويكرد : طراحي و استقرار الگ07سياست
 محوري و مبتني بر محيط كار تقاضا

مراكز آموزش فني و ة آموزشي و شغلي در كلية مشاورة : توسع08سياست
 اي حرفه

هاي مهارتي به تمام سطوح و  آموزش ة: استقرار الگوي توسع09سياست
 هاي اجتماعي با هدف تحقق شعار (هر ايراني يك مهارت) اليه

برداري متقابل از اعتبار  دن ساز و كارهاي بهرهكر: فراهم 10سياست
 رسمي ها و مدارج علمي نظام آموزش غير مهگواهينا

: 01راهبرد
حضور مؤثر در

هاي  عرصه
 المللي بين
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راهبرد ها 
 و سياست

: جذب06راهبرد
مربيان توانمند 

ارتقا و 
سازي  توانمند

منابع انساني 
 سازمان

دولتي و  بخش غير گسترش حضور برايسازي بستر مناسب  : فراهم15سياست
 تعاوني

 هاي عمومي و دولتي مشاركت با بخشة : توسع16سياست

: جذب نگهداشت و ارتقا شايستگي (دانش مهارت نگرش) مربيان 18سياست
 سازمان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي مربيان

 

 آنها ة: ارتقا سالمت جسمي روحي و فرهنگي كاركنان و خانواد19سياست

 گيري سازي و تصميم محوري در تصميم مام به پژوهشاهت :20سياست

 سازي الگوهاي ارزشيابي مهارت : بازنگري اصالح  توسعه و بهينه21سياست

هاي  لفهؤكيد بر مأ: استقرار مديريت ارزيابي عملكرد با ت22سياست
 شايستگي و عملكرد

 بهينه از منابع مالي سازمان ةاستفاد :26سياست

 آمد سازمان: افزايش در27سياست

05راهبرد
ة توسع: 

مشاركت 
 نفعان ذي

: توسعه08راهبرد
بهروري  ءو ارتقا

منابع مالي 
 سازمان

هاي  : ارتقا سطح تحصيلي و مهارتي كاركنان سازمان و خانواده17سياست
 آنان

: 07راهبرد
 يساز استاندارد

 بهبود و اصالح
 و ها روش

انساني ها فرايند
 سازمان

خدمات الكترونيكي در  ءري از فناوري اطالعات و ارتقاگي بهره :23سياست
 جهت تحقق دولت الكترونيك

 

 : حمايت از خالقيت و نوآوري سازماني24سياست

هاي مهارتي و  ارزيابي آموزش برايسازي مناسب  : بستر25سياست
 آموختگان رهگيري اشتغال مهارت
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 اي ي قديم و جديد آموزش فني و حرفهها المللي كار به نقش ديدگاه سازمان بين

 جديدة برنام قديمة برنام
 مبتني بر تقاضارويكرد  رويكرد مبتني بر عرضه
 يادگيري براي افزايش ظرفيت اشتغال آموزش براي اشتغال
 مفهوم يادگيري مداوم آموزش ضمن خدمت

 خود يادگيري و تمركز بر يادگيرنده آموزش و تمركز مربي/كاراموز
 يادگيري مداوم ياد گيري در يك زمان خاص

 يكپارچگي آموزش و تربيت جدايي آموزش با تربيت
 گانه ي چندها تقاضا براي مهارت يك مهارت خاص تخصص در

آموزشي و  ةتشخيص مهارت بر اساس دور
 تشخيص بر اساس شايستگي و يادگيري بعدي امتحان

ورود سخت و غير قابل اخطار و سپس خروج از 
 اي آموزشي و نظام آموزش حرفه ةدور

گانه و سپس خروج از  ورود قابل انعطاف و چند
 اي زش حرفهي نظام آموها دوره

و غير   ميي رسها شناخت نياز و توجه به بخش تمركز بر بخش رسمي
 رسمي

 اشتغالي آموزش براي دستمزد و خود آموزش براي اشتغال و حقوق بگيري

سيستم غير متمركز همراه با نياز به نهاد ملي  سيستم متمركز
 و غير متمركز  ميمرد

 ةيلوس خدمات آموزشي به ئةگذاري و ارا سياست
 دولت

خدمات آموزشي جداگانه و ئة گذاري و ارا سياست
 مبتني بر بازار

ي متفاوت و گفتمانها مشاركتي دولت، بخشة ادار دولت ةوسيل اداره به
 اجتماعي

 اي هاي تحول در سازمان  آموزش فني و حرفه رشد شاخص

 
 91: سال آبي      85قرمز: سال      75سبز: سال 
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  گيري نتيجه بحث و
 ند. هستبا آن مواجه  ها ترين مسائل و مشكالتي است كه سازمان تحول سازماني يكي از مهم

ن فكر و روح افراد چه به آشوند تا باز و جهاني شوند و در  ميمتحول  ها سازمان معموالً
هر حال اين شود و به آماده صورت فردي و چه به صورت گروهي براي رسيدن به اهداف 

 ها در ساختارها و سازمان ها هستند كه نيروي مولد محرك براي تغيير سيستم ها انسان
 ءافراد و اعضا ة. هماستثر از تجربيات و اهداف جديد أمت ها فرايند تحول در سازمان .هستند

سازمان بايد به ضرورت تحول مستمر آگاه باشند و در جهت آن برانگيخته شوند. بايد 
كافي براي افراد  ةپذيرفتن تغيير ايجاد كنيم و از نظر سازماني انگيز برايهاي الزم را ساختار

د آوريم و بايد ابزارهاي الزم وجو هي آنان در مسير تحول بها اعمال تجربيات و يافته براي
يي است ها اي يكي از سازمان سازمان آموزش فني و حرفه. در اختيار داشته باشيمرا تحول 
ي سازمان ها راهبرد سازماني داشته است. ثري در تحوالت روابط انساني درونؤي مها كه گام

گر  نمايان 2014شده تا سال  بيني ي پيشها سند راهبردي اين سازمان با افق ةدر دفترچ
توجه به روابط انساني همانا توجه به . استسازماني  حوالت سازماني و درونتتوجه وافر به امر 

دانش، مشاركت و تكنولوژي  ةاجتماعي در ساي ةت كه اين سرماياجتماعي اس ةسرماي
اي،  د. در سازمان آموزش فني و حرفهشو ميكند و باعث تعالي يك سازمان  مياطالعات رشد 

اند. يكي از  دانش و نوآوري، به دو بازوي رقابتي قوي براي ايفاء و موفقيت آن تبديل شده
ي ها تحليل تواناييسازي نيروي انساني از طريق  ندي سازمان مذكور در جهت توانمها موفقيت

كارگيري  طور به همين .حاضر كاركنان و كمك به آنان براي كاركردن با حداكثر استعداد است
ي فعلي ها كارگيري كاركنان كه فراتر از توانايي ي آموزشي توسط مديران براي بهها تكنيك

ها كه با  ه اشتراك گذاردن نظرها و ارزشيابي به تعهد كاركنان از راه ب و دست آنان است
شود. سازمان مذكور، سازمان بدون مرزي  كامل شدن اين مرحله، توانمندسازي حاصل مي

رود. در اين  ميفراتر  ها كند كه از مرز مييي استفاده ها است كه به ميزاني فزاينده از تكنولوژي
كنند. روابط مبتني بر  ميلق و تسهيم صورت آزادانه خ شده، دانش را به افراد توانمندسازمان 

جاي  شود. به ميي همكاري ها ثر و مهارتؤاعتماد موجب شفافيت سياسي، ارتباطات م
تعامالت  ةگر تعامالت هستند و درج و روندهاي مشخص داخلي، هدايت ها ، رويهها برنامه

ت و در گشودگي ساختار سازماني و كمرنگ شدن مرزهاي سازماني اس ةدهند خارجي نشان
افزايي عواطف سازماني و حداكثر كردن  دهد. هم ميعين حال رقابتي بودن در محيط را نشان 

ي خالقانه، ايجاد بينش سازماني و در نهايت ها آزادي عمل كاركنان موجب تشويق مساعدت
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ي سازماني شده است. توزيع قدرت در سازمان ها مديريتي افراد و گروه ظرفيت خود ةتوسع

بناي  عواملي هستند كه زير ها شود و اين ميگرايي و آزادي بيان  جوشي، تجربه موجب خود
موانع چرا كه  ؛است  ميدهند. ساختار اين سازمان از نوع تي ميخلق و انتقال دانش را تشكيل 

دهد و  ميي كاري گسترش ها گيري را تا سطح تيم شكند و تصميم ميبخشي را در هم 
، معيارها و ها ، متشكل از عوامل انساني مختلف با عاليق، اولويتسازد. سازمان ميمتمركز  غير

نفع در درون سازمـان، در مجموع نيروي قابل  عوامل ذي عملكردهاي متفاوتي است.
قراردادن افراد شايسته در مشاغل و مناصب مربوط به  .اي براي ايجاد تغييرات هستند مالحظه

)، افزايش شمار عمليات در يك  ساالري شايسته( خودشان كه توانمندي انجام آن را دارند
برعهده گرفتن برخي از وظايف كه  ةشغلي) و اجـازه دادن به كاركنان در زمين ةشغل (توسع

مين أسازي شغلي) باعث افزايش رضايت كاركنان و ت شود، (غني سرپرستان انجام مي ةوسيل به
نان براي انطباق هرچه بيشتر با نيازهاي روحي آنها و توانمندسازي و ايجاد آمادگي در آ

، راز  هاي بالقوه شود. كشف و بروز استعدادها و توانايي ها و تحوالت محيطي مي دگرگوني
هميشگي تغيير و تحول سازنده و مستمر اين سازمان خواهد بود. براي به حداكثر رساندن 

ا بر اساس نياز، اثربخشي و كارايي افراد سازمان، ضمن آشنا ساختن با محيط و توجيه آنه
وري، بر دانش، مهارت و  كه بهره چرا ؛نمايد ي آموزشي مناسب را بايد براي آنها تدوين ها دوره

ده و براي تطابق كرتواند آن را اصالح  مينگرش نيروي كار بستگي دارد. آموزش نيروي كار 
د. بهبود رشد سريع ده ةوري اجاز ي جديد آماده كند و به بهرهها با فرايندها و تكنيك

بيني است كه مبتني بر باال بردن توان آفرينش و قدرت خلق و  وري يك تفكر و جهان بهره
و فني جهان   ميبا تحوالت اقتصادي و عل ها ميزان استعداد تطبيق و تلفيق جامعه و سازمان

خورد كه بايد به  ميالزم به ذكر است كه در راستاي تحوالت مشكالتي نيز به چشم  است.
 در راستاي اجراي تغييرات سه مشكل بسيار اساسي وجود دارد: د.كرتوجه جدي  هاآن

پايداري همراه است و بر  مقاومت در برابر تغيير: تغيير با مقداري عدم قطعيت و نا .1
 گذارد ميثير أثبات و امنيت كاركناني كه در معرض تغيير قرار دارند، ت

موجود كنترل سازماني را دگرگون سازماني نظام  طكنترل سازماني: تغيير در رواب  .2
گذار، نظارت بر عملكرد و انجام  ةدهد و در مرحل ميتوزيع قدرت را تغيير  ةسازد و نحو مي

 .سازد مياصالحات را دشوار 
ي سياسي ها قدرت: هر تغيير سازماني كه توزيع قدرت را بر هم زند، فعاليت  .3
 انگيزد. ميسازماني را بر  درون
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ميشه همه چيز بر وفق مراد نيست و ممكن است كاركنان سازمان به و در فرايند تحول ه

داليل متعددي در برابر تغيير مقاومت كنند. بعضي از علل مقاومت فردي به شرح ذيل 
 باشد: مي

 .(به انجام كارهاي روزمره) عادت. 1
 .ترس (عدم يادگيري موضوعات جديد، مثل كار با رايانه). 2
 ).57:137(طاهري: هانآخدشه دار شدن روابط . 3

 منابع
 .تهران: نشر ني .مديريت عمومي .)1385(. الواني، مهدي

علي پارسيان و محمد اعرابي،  ةترجم .مباني مديريت منابع انساني .)1378( .دسلر، گري
 .هاي فرهنگي تهران: دفتر پژوهش

ابي، علي پارسيان و محمد اعر ةترجم .تئوري و طراحي سازمان .)1377( .دفت، ريچارد
 هاي فرهنگي تهران: دفتر پژوهش

سيد مهدي  ةترجم .طراحي، ساختار، كاربردها تئوري سازمان: .)1376( .رابينز، استيفن
 .نشر صفار الواني و حسن دانايي فرد، تهران:

حافظ كمال هدايت و محمد روشن،  ةپنجمين فرمان، ترجم .)1380(. سنگه، پيتر
 .انچاپ سوم، تهر. سازمان مديريت صنعتي

 .درخشش مشهد: نشر  .مديريت تغيير و تحول سازماني ).1377. (طاهري الري، مسعود
ي ارتباط ها نظريه .)1383(. صفر زاده، حسين، و خادمي، مهدي؛ فرهنگي، علي اكبر

 .خدمات فرهنگي رساة سسؤم .سازماني
 .انتشارات مركز آموزش دولتي .طراحي ساختار سازماني .)1381(. منوريان، عباس
الزامات آموزش كاركنان  دانشي در عصر  .)1383(. عسگري، ناصر و منوريان، عباس

 .43 ةمديريت منابع انساني، شمار ةنام ويژه .مدديريت تحول. دانايي محوري
 ةمديريت دولتي، شمار ةنام فصل .ي متناسب با عصر اطالعاتها سازمان .منوريان، عباس
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خدمات  ةبين توانمندسازي منابع انساني با فرايند ارائ ةبررسي رابط
 پذيري كاركنان مركز تربيت مربي  و مسئوليت

 اي هاي فني و حرفه و پژوهش
 1محمود مكرمي
 2غالمحسين باقرآبادي

 چكيده
خدمات و  ةبين توانمندسازي منابع انساني بر فرايند ارائ ةپژوهش حاضر با هدف بررسي رابط

اي انجام شده است. روش  هاي فني و حرفه پذيري كاركنان مركز تربيت مربي و پژوهش ليتمسئو
هاي توصيفي  آوري اطالعات از جمله پژوهش پژوهش از لحاظ هدف كاربردي، از لحاظ چگونگي جمع

 ةهاي توصيفي جزء تحقيقات پيمايشي از نوع همبستگي بوده است. جامع و از ميان انواع پژوهش
) ITCي فني وحرفه اي (ها كاركنان مركز تربيت مربي و پژوهش ةهش حاضر شامل كليآماري پژو

گيري تصادفي ساده حجم نمونه با استفاده از  نفر بوده است. و با استفاده از روش نمونه 150برابر با 
از آن است كه بين  نتايج پژوهش حاكي .نفر انتخاب شده است 108جدول كرجسي و مورگان برابر با 

متغير اصلي تحقيق، يعني متغير توانمندسازي كاركنان و كيفيت خدمات مركز همبستگي مثبت و  دو
داري است،  دهد كه همبستگي معنا را نشان مي 0,70دار وجود دارد. مقدار ضريب پيرسون عدد  معني

 ي فني وها اين همبستگي حاكي از اين است كه توانمندسازي كاركنان مركز تربيت مربي و پژوهش
 ها اي بر كيفيت خدمات اين مركز تأثير داشته و آن را بهبود داده است. بر اساس اين يافته حرفه

دار بين  . در اين بررسي فقدان همبستگي معنياستخالف مورد تأييد  ةكه فرضي كردتوان اذعان  مي
دو  است. اين» پذيري مسئوليت«و » خدمات ةفرايند ارائ«ي توانمندسازي و دو شاخص ها شاخص

داري نشان  معني ةي مربوط به متغير توانمندسازي كاركنان رابطها كدام از شاخص شاخص با هيچ
دهد. اين نتايج بيانگر آن است كه توانمندسازي كاركنان مركز، گرچه در بهبود عوامل محسوس،  نمي

چنداني بر فرايند قابليت اعتبار، قدرت پاسخگويي، قابليت اطمينان و همدلي مؤثر بوده است، اما تأثير 
الزم به ذكر است پژوهش  ،پذيري كاركنان بر جاي نگذاشته است. همچنين خدمات و مسئوليت ةارائ

 سازي و كيفيت خدمات براي اولين بار در اين مركز انجام شد. توانمند ةبررسي رابط ةدر زمين
 

 بي.ثر بودن، شايستگي، مركزتربيت مرؤسازي، م : كيفيت، توانمنديكليدواژگان 
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 مقدمه
ي فرهيخته و عصر حاضر را عصر دانايي و ها ي انسانها ي عصر حاضر را سازمانها سازمان

ند از: ا بعد اساسي است كه عبارت داراي چهار ها سازمان ةكلي ةمنشور توسع .اند دانش ناميده
آموزش  ةفني و تكنولوژيكي و توسع ةمالي و اقتصادي، توسع ةفرهنگ سازماني، توسع ةتوسع

آموزش و بهسازي نيروي انساني پايه و اساس ديگر ابعاد  ةو بهسازي نيروي انساني. توسع
ديگر ابعاد امري غيرممكن  ةبهسازي، توسع آموزش و ةشود و بدون توسع ميتوسعه محسوب 

مهارت كشور اين  ةدر حوز 1اي ي فني و حرفهها خواهد بود كه مركز تربيت مربي و پژوهش
مين و تربيت مربيان مراكز سازمان أمنظور ت اين مركز به عهده دارد. هبموريت و رسالت را أم

سسات و نهادها حسب تقاضا، تحت پوشش آن ؤو ديگر م )TVTO( 2اي آموزش فني و حرفه
عنوان يك مركز مستقل مستقيماً زير نظر معاونت وزير و رياست  هسيس شد و بأسازمان ت

منابع انساني  ةشود و نقش محوري توسع مياي كشور اداره  سازمان آموزش فني و حرفه
ي اين مركز كه بخشي ها فعاليت ةاي كشور را بر عهده دارد. عمد سازمان آموزش و فني حرفه

خدمات با كيفيت مطلوب مشتريان خواهد  ةاي منتج به ارائ گونه شود به ميموارد زير را شامل 
 شد:
شور كاري سازمان آموزش تربيت نيروي انساني متخصص در جهت تحقق اهداف و من �

  .اي كشور فني و حرفه
  .صنعتي ةي مهارتي با محوريت توسعها آموزش كردنهمگام  �
  .ي بازآموزي مربيان به منظور ارتقاء دانش و مهارت آنهاها طراحي و اجراي دوره �
، رشد و تعالي نيروي ها ريزي فرهنگي و اعتقادي در راستاي تعميق ارزش برنامه �

  .سازمانانساني مركز و 
 خدمات آموزشي به كشورهاي در حال توسعه ةارائ �

فرض اساسي در ادبيات بازار خدمات اين است كه كاركنان توانمند در مواجهه با 
شده،  كنند. به رغم مباحث بسيار مطرح ميشرايط را بهتر اداره  ،اند كاركناني كه توانمند نشده

هنوز موضوعي حل نشده است. اسنيپ و  ارتباط بين توانمندسازي كاركنان و كيفيت خدمات
آنها يافتند كه  .كردريزي  مدلي را پيشنهاد كردند كه اين ارتباط را طرح 3همكاران

دهد.  ميتوانمندسازي تحت شرايط مناسب ادراكات مشتريان از كيفيت خدمات را افزايش 
                                                                                                                
1. Instructor Training centr(ITC)  
2. Technical and vocational Training organization (TVTO) 
3. Snipes et al. 2005 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

121 
ي، تغييرات سريع ثير عواملي از قبيل افزايش رقابت جهاني، دگرگونأامروزه تحت ت ها سازمان

رو هستند. امروزه  هاي زيادي روبه نياز به كيفيت خدمات و وجود منابع محدود با چالش
ها و براي افزايش  براي نجات سازمان ها عنوان يكي از استراتژي توانمندسازي كاركنان به

ي خدماتي ها ). سازمان1390عملكردشان تشخيص داده شده است (باقري و همكاران، 
خدمات استثنايي به مشتري حفظ كنند. براي  ةي رقابتي خود را با ارائها ند مزيتتوان مي

دستيابي به اين مهم هر سازمان خدماتي بايد نيروي كاري توانمند داشته باشد. كانگر و 
) توانمندسازي كاركنان را به عنوان فرآيند ارتقاء احساسات خودكارآمدي از 1988كانانگو (

دانند.  مي ا از طريق تعيين شرايطي كه توانمندي آنها را پرورش دادهه ميان اعضاي سازمان
فرض اساسي در ادبيات بازار خدمات اين است كه كاركنان توانمند در مواجهه با كاركناني كه 

شده، ارتباط بين  كنند. به رغم مباحث بسيار مطرح ميشرايط را بهتر اداره  ،اند توانمند نشده
كيفيت خدمات هنوز موضوعي حل نشده است. توماس و ولتهوس  توانمندسازي كاركنان و

 ةكنند دانند كه منعكس ميشناختي را يك عامل انگيزش دروني  ) توانمندسازي روان1990(
و بين راهبردهاي مديريتي و عوامل سازماني و ادراكات  استنقش فعال كاركنان در سازمان 

وجهي بودن  با تأكيد بر چند ها. آناند ل شدهئكاركنان در مورد توانمندي تفاوت قا
، 1دار بودن، احساس شايستگي توانمندسازي، براي آن چهار بعد شناختي: احساس معني

و 3) وتن2،1996(اسپريتزر كنند مياحساس داشتن حق انتخاب و احساس مؤثر بودن را ذكر 
اضافه كردند.  را به ابعاد فوق 6) بعد اعتماد1992( 5اساس تحقيق ميشرا بر .)1998( 4كمرون
توان در پنج  مياساس تحقيقات گذشته  بر را شناختي كاركنان توانمندسازي روان ،بنابراين

بعد: احساس شايستگي، احساس مؤثر بودن، احساس معنادار بودن (ارزشمند بودن)، احساس 
الزم به ذكر است بر اساس  .كردخودمختاري (حق انتخاب) و احساس اعتماد خالصه 

 ةاي و بررسي نظرات افراد خبره در مركز تربيت مربي دو متغير فرايند ارائ ابخانهمطالعات كت
 پذيري به مدل پاراسارامون اضافه شد.  خدمات و مسئوليت

هاي عالي سازمان توازن به  كيفيت عاملي است كه بين نياز مشتريان،كاركنان و هدف
گويي به نيازها و الزامات پاسخ :ست ازا ). كيفيت عبارت1379آورد (مهربان،  ميوجود 
). 1374مراحل بعد از آن (زمرديان،   مياول و تما ةشده از سوي مشتري در مرحل تعريف

                                                                                                                
1. Competence 
2. Spreitzer 
3. whetten 
4. cameron 
5. mishra 
6. trust 
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آيد كه توليد يا خدمت، انتظارات مشتري اعم از داخلي و خارجي را  ميدست  كيفيت وقتي به

ريف گونه تع كيفيت را اين1). دمينگ و باوم1380بيگي و سليمي، برآورده سازد (رجب
هاي سازمان نسبت به آن متعهد هستند  كنند: كيفيت مفهوم وسيعي است كه تمام بخش مي

طوري كه مانع پديد آمدن عوامل مخل  هو هدف آن افزايش كارآيي كل مجموعه است ب
شود و هدف نهايي آن مطابقت كامل با مشخصات مورد نياز مشتري با حداقل  ميكيفيت 

عنوان يكي  كيفيت خدمات به .شود ميجر به افزايش رضايت هزينه براي سازمان است كه من
شمار  ي مختلف بهها ترين موضوعات در توسعه و حفظ ارتباطات اثربخشي در حوزه از مهم

). پاراسورامان و همكارانش عوامل متعددي براي 1384(سيد جوادين و كيماسي،  آيد مي
، 2عوامل محسوس ةگان ابعاد پنج اند.  بدين ترتيب آنها سنجش كيفيت خدمات ارائه كرده

اي براي ساختن  عنوان پايه را به 6و همدلي 5، اطمينان خاطر4، پاسخگويي3قابليت اعتبار
كار  همشهور است، ب7سنجش كيفيت خدمات كه به مدل مقياس كيفيت خدمات برايابزاري 
 بردند. 
دمات و ) تحقيقي تحت عنوان اثرات كيفيت خ1383حمدمقيمي و مسعود كيماسي (م

اند كه هدف آن تعيين كيفيت خدمات  مندي مشتري انجام داده نقش ميانجي رضايت
شده توسط بانك ملت و نيز بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، رضايت مشتري و  ارائه

دهد رضايت مشتري نقش ميانجي را در اثر  ميي تحقيق نشان ها يافته .وفاداري بوده است
)، 1389نتايج تحقيق دستگردي و همكاران (كند.  ميمات ايفا كيفيت خدمات بر وفاداري خد

 ، ميدر ارتباط توانمندسازي با يادگيري سازماني كاركنان سازمان تربيت بدني جمهوري اسال
با استفاده از روش تحليل همبستگي نشان داد كه بين عوامل توانمندسازي با يادگيري 

وجود دارد. جهت روابط نشان داد كه با افزايش سازماني كاركنان ارتباط بسيار قوي و مثبتي 
يافت. زوار و همكاران  در  ميي توانمندسازي، يادگيري سازماني افزايش ها هريك از شاخصه

با استفاده از مدل سروكوال به بررسي كيفيت خدمات آموزشي  1386پژوهشي در سال 
شجويان پرداختند. نتايج حاكي مراكز دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه دان

از شكاف منفي بين انتظار و ادراك دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي در تمام ابعاد و 

                                                                                                                
1. Deming & Baum 
2. Tangibility 
3. Reliability 
4. Responsiveness 
5. Assurance 
6. Empathy 
7. Servqual 
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) در پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط بين توانمندسازي 2010( 1بود. هي و همكاران  ها مؤلفه

سازمان كاركنان و رضايت شغلي كاركنان در يك  ةشدكاركنان، كيفيت خدمات درك
هاي خدماتي خواهان حفظ وفاداري  كيد بر اين موضوع كه سازمانأبيمارستاني امريكا با ت

هاي خدماتي به توانمندسازي  ند، نياز سازمانهست نيل به اهداف تجاري برايمشتري 
اند. نتايج اين  كاركنانشان براي برآورده ساختن نيازهاي مشتريان امري ضروري دانسته

ثير مثبتي بر كيفيت خدماتي أين است كه توانمندسازي كاركنان تتحقيق حاكي از ا
اي با عنوان  ) در مقاله1990شده كاركنان و رضايت شغلي دارد. توماس و ولتهوس ( درك

دانند و  ميبعدي  شناختي را مفهوم چند ، توانمندسازي روان»عناصر شناختي توانمندسازي«
ني انجام وظيفه تعريف كردند. آنان با تكميل الگوي عنوان فرايند افزايش انگيزش درو آن را به

دانند،  مي)، مفهوم توانمندسازي را فقط افزايش انگيزش ن1988انگيزشي كانگر و كاننگو (
 ةدر اين مقاله برآنيم كه با ارائ بنابراين،دانند.  ميبلكه آن را افزايش انگيزش دروني شغل 

نمندسازي در كيفيت خدمات و اينكه چگونه علمي، با بررسي نقش توا  ي تجربي وها داده
ي مختلف توانمندسازي، بر فرايند خدمات و مسئوليت اجتماعي كاركنان مركز ها لفهؤم

 ي زير مورد بررسي قرار گرفته است:ها تربيت مربي. فرضيه
 ي كيفيت خدمات و رفتار كاركنان مركز تربيت مربي رابطه وجود دارد.ها بين شاخص .1
 كيفيت خدمات كاركنان مركز تربيت مربي رابطه وجود دارد. سازي و ندبين توانم .2

 شناسي تحقيق روش
 ها روش پژوهش از لحاظ هدف كاربردي بوده و از لحاظ گردآوري داده روش پژوهش: �

 .پيمايشي از نوع همبستگي بوده است -توصيفي
كز تربيت كاركنان مر ةشامل كليآماري پژوهش حاضر  ةجامع پژوهش: ةجامعه و نمون �

. با استفاده از روش استنفر  150) برابر با ITCاي ( حرفه ي فني وها مربي و پژوهش
نفر انتخاب 108گيري تصادفي ساده حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان برابر با  نمونه

 د.شپرسشنامه تكميل و جمع آوري  86شده است و تعداد 
 ةثير آن بر كيفيت ارائأوانمندسازي و تت ةبررسي رابط براي :ها آوري داده ابزار گرد �

ساخته استفاده  محقق ي استاندارد وها پرسشنامه از ابزاري اجتماعي ها وليتئخدمات و مس
 ةي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامها نامه ، در خصوص روايي پرسششده است

                                                                                                                
1. Et al He 
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ده است. به اين ساخته مربوط به كيفيت خدمات از روايي صوري و محتوايي استفاده ش محقق
 ةقبلي، به بررسي رابط ةشد ي صورت گرفتهها پژوهش ةابتدا با استفاده از پيشين ،صورت

د و سپس شي مرتبط با آن استخراج ها توانمندسازي منابع انساني و كيفيت خدمات و گويه
مربوط به  ةنظران تحقيق قرار گرفت. پرسشنام ييد صاحبأاوليه تهيه و مورد ت ةپرسشنام

كه با استفاده از الگوي  )1995(اسپريتزر،  استاندارد ةي توانمندسازي از پرسشنامها هلفؤم
يابي  شناختي پرداخت و آنها را اعتبار گيري ابعاد توانمندسازي روان توماس و ولتهوس به اندازه

است و پايايي  955/0كيفيت خدمات برابر با  آلفاي كرانباخميزان ضريب  .است كرده
 .استنمندسازي استاندارد توا ةپرسشنام

 منظور تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش، از دو به: ها ي تجزيه و تحليل دادهها روش �
 سطح استفاده شده است. در SPSS افزار نرم از استفاده با استنباطي و توصيفي سطح آمار
يفيت ثير آن بركأبين توانمندسازي منابع انساني و ت ةرابط معناداري بررسي براي استنباطي

ي اجتماعي از ضرايب همبستگي پيرسون رگرسيون چندمتغيره ها وليتئخدمات و مس ةارائ
 است. شده استفاده

 ي پژوهشها يافته
 توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت �

اي كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است، متغير  يكي از متغيرهاي زمينه
 1 ةصورت فراواني و درصد در جدول شمار هب. اطالعات مربوط به اين متغير استجنسيت 

 قابل مشاهده است.
 

 توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت .1 جدول
درصد  درصد فراواني شرحرديف

 معتبر
 23,1 20,9 18 زن     1
 76,9 69,8 60 مرد 2
 ---- 9,3 8بي پاسخ 3

 .100,0100,0 86 جمع
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 توزيع پاسخگويان بر حسب سن �
اطالعات  2 ةاي تحقيق متغير سن است. جدول شمار تغيرهاي زمينهيكي ديگر از م

 دهد.  ميي سني نشان ها پاسخگويان را بر حسب  گروه
 

 توزيع پاسخگويان بر حسب سن .2 جدول
 درصد معتبر درصدفراواني شرحرديف

 16.2 14.0 12 سال 34تا  25 1
 59.5 51.2 44 سال 44تا  35 2
 23.0 19.8 17 سال 54تا  45 3

سال و  55 4
 1.4 1.2 1 بيشتر

 ---- 14.0 12 پاسخبي 5
 100.0100.0 86 جمع

 
 توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت �

اي ديگري است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار  سطح تحصيالت پاسخگويان متغير زمينه
 دهد.  مينشان  ، اطالعات مربوط به اين متغير را3 ةگرفته است. جدول و نمودار شمار

 
 توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت .1 جدول

 درصدفراواني شرحرديف
درصد 
 معتبر

 10,8 9,3 8 ديپلم 1
 9,5 8,1 7 فوق ديپلم 2
 56,8 48,8 42 ليسانس 3
 23,0 19,8 17فوق ليسانس 4
 ---- 14,0 12 پاسخ بي 5

 100,0100,0 86 جمع
 



  ... بررسي رابطة بين توانمندسازي منابع انساني با فرايند ارائة خدمات                        
 

 

126 
ي كيفيت خدمات و رفتار كاركنان مركز تربيت مربي رابطه وجود ها بين شاخص

 دارد.
 عوامل محسوس �

يكي ديگر از متغيرهاي اصلي تحقيق حاضر، متغير كيفيت خدمات مركز است. اين متغير از 
است. نمودار » عوامل محسوس«متغير  ها شاخص ساخته است. يكي از اين شاخص 7تركيب 

نمودار  دهد: ميي مربوط به متغير عوامل محسوس را نشان ها رصدي گويهزير، ميانگين د
 ).1 ةشمار

 
 ي مربوطهها متغير عوامل محسوس به تفكيك گويه .1 نمودار

 قابليت اعتبار �
متغير كيفيت  ةدهند ي تشكيلها قابليت اعتبار، طبق مدل پاراسارامون، يكي ديگر از شاخص

ضر مورد سنجش قرار گرفته است. نمودار زير، كه در پژوهش حا استخدمات كاركنان 
 ).2( ةنمودار شمار دهد: ميي مربوط به متغير قابليت اعتبار را نشان ها ميانگين درصدي گويه

 
 ي مربوطهها : متغير قابليت اعتبار به تفكيك گويه2 نمودار
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 قدرت پاسخگويي �
در اين پژوهش مورد  متغير كيفيت خدمات مركز كه ةدهند ي تشكيلها يكي ديگر از شاخص

ي ها است. نمودار زير، ميانگين درصدي گويه» قدرت پاسخگويي«بررسي قرار گرفته است 
 )3 ةنمودار شمار( دهد: ميمربوط به متغير قدرت پاسخگويي را نشان 

 
 ي مربوطهها متغير قدرت پاسخگويي به تفكيك گويه .3 نمودار

 قابليت اطمينان  �
متغير  ةدهند ي تشكيلها دل پاراسارامون، يكي ديگر از شاخصقابليت اطمينان نيز، طبق م

كه در پژوهش حاضر مورد سنجش قرار گرفته است. نمودار  استتوانمندسازي كاركنان 
 .4 ةشمار

 
 متغير قابليت اطمينان به تفكيك گويه .4 نمودار
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 همدلي �

پژوهش مورد  متغير كيفيت خدمات مركز كه در اين ةدهند ي تشكيلها يكي ديگر از شاخص
ي مربوط به ها است. نمودار زير، ميانگين درصدي گويه» همدلي«بررسي قرار گرفته است 

 )5 ة(نمودار شمار دهد: ميمتغير همدلي را نشان 

 
 ي مربوطهها متغير همدلي به تفكيك گويه .5 نمودار

 پذيري اجتماعي مسئوليت �
متغير كيفيت  ةدهند ي تشكيلاه پذيري نيز، طبق اين مدل، يكي ديگر از شاخص مسئوليت

كه در پژوهش حاضر مورد سنجش قرار گرفته است. نمودار زير،  استخدمات كاركنان 
 دهد: ميپذيري اجتماعي را نشان  ي مربوط به متغير مسئوليتها ميانگين درصدي گويه

 )6 ة(نمودار شمار

 
 هاي مربوطه گويه كپذيري اجتماعي به تفكي متغير مسئوليت. 6نمودار
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پذيري اجتماعي از تركيب  كنيد، متغير مسئوليت ميهمانطور كه در نمودار فوق مشاهده 

توزيع مناسب خدمات آموزشي در « ة، گويها دو گويه ساخته شده است. از بين اين گويه
» خدمات خاص به افراد خاص ةارائ« ة) و گوي65,38باالترين ميانگين درصدي (» ها استان
شده در  ) را به خود اختصاص داده است. نمرات ياد64,01ترين ميانگين درصدي ( پايين

پذيري  مجموع بيانگر اين هستند كه مركز مورد مطالعه در حد نسبتاً زياد از عنصر مسئوليت
 برخوردار است. 

 خدمات ةفرايند ارائ �
وهش مورد متغير كيفيت خدمات مركز كه در اين پژ ةدهند ي تشكيلها يكي ديگر از شاخص

است. جدول زير اطالعات توصيفي متغير » خدمات ةفرايند ارائ«بررسي قرار گرفته است 
 )7 ة(نمودار شمار دهد: ميكم و متوسط و زياد نشان  ةمذكور را در سه مقول

 
 ي مربوطهها خدمات به تفكيك گويه ةمتغير فرايند ارائ .7نمودار

 
 ةخدمات گوي ةي مربوط به متغير فرايند ارائها شود، از بين گويه ميطور كه مشاهده  همان

مناسب « ة) و گوي67,58باالترين ميانگين درصدي (» تناسب بين تعداد نيروها و حجم كار«
) را به خود اختصاص 58,42ترين ميانگين درصدي ( پايين» بودن سرعت كار كاركنان مركز

مناسب بودن زمان «و » ركزخدمات م سازي سازي و استاندارد مستند«ي ها داده است. گويه
ي ها نيز از نظر ميانگين درصدي به ترتيب در رتبه»  انتظار فراگيران براي دريافت خدمت

 .دوم تا پنجم قرار گرفته است
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 بين توانمند سازي وكيفيت خدمات كاركنان مركز تربيت مربي رابطه وجود دارد.

ساس خودمختاري، احساس پنج متغير احساس شايستگي، اح ةدر اين بخش سعي شد رابط
داري و احساس اعتماد با متغير وابسته تحقيق، يعني كيفيت  تأثيرگذاري، احساس معني

متغير  ةدهند خدمات مركز، مورد بررسي قرار گيرد. پنج متغير فوق در واقع ابعاد تشكيل
. بنابراين، در اين قسمت به بررسي هستندمستقل تحقيق، يعني توانمندسازي كاركنان، 

، استاصلي تحقيق حاضر  ةاين متغير و متغير كيفيت خدمات، كه بيانگر فرضي ةابطر
 پردازيم: مي

0H هاي  و كيفيت خدمات مركز تربيت مربي و پژوهش» توانمندسازي كاركنان«: بين
 اي رابطه وجود ندارد. فني و حرفه

1H ي ها و كيفيت خدمات مركز تربيت مربي و پژوهش» توانمندسازي كاركنان«: بين
 اي رابطه وجود دارد. فني و حرفه

متغير ساخته شده و  5طور كه اشاره شد، متغير توانمندسازي كاركنان از تركيب  همان
اين متغير با متغير كيفيت  ةآيد، بنابراين، براي بررسي رابط مياي به حساب  متغيري فاصله

 خدمات از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
 

 »كيفيت خدمات«و » توانمندسازي كاركنان«متغير  ةرابط .5 جدول

 
 

 معني داري Rمقدار 
 0,000 0,704 كيفيت خدمات

 
ي جدول فوق بيانگر اين است كه بين دو متغير اصلي تحقيق، يعني متغير ها داده

دار وجود دارد. مقدار  توانمندسازي كاركنان و كيفيت خدمات مركز همبستگي مثبت و معني
بسيار قوي بين دو متغير  ةدهد كه بيانگر وجود رابط ميرا نشان  0,70ون عدد  ضريب پيرس

فوق است. اين همبستگي حاكي از اين است كه توانمندسازي كاركنان مركز تربيت مربي و 
اي ايران بر كيفيت خدمات اين مركز تأثير داشته و آن را بهبود داده  ي فني و حرفهها پژوهش

 . استمورد تأييد  1H ةتوان اذعان نمود كه فرضي مي ها هاست. بر اساس اين يافت

 ها روابط بين شاخص
ي ها بين شاخص ةتر شدن جزئيات روابط سعي شده است رابط در اين قسمت براي روشن

متغير توانمندسازي كاركنان (احساس شايستگي، احساس خودمختاري،  ةدهند تشكيل
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ي متغير ها اعتماد) و تك تك شاخص داري و احساس احساس تأثيرگذاري، احساس معني

اطمينان و  پاسخگويي، قابليت اعتبار، قدرت محسوس، قابليت كيفيت خدمات (بهبود عوامل
 پذيري) مورد بررسي قرار گيرد.  خدمات و مسئوليت ةارائ همدلي، فرايند

 

 ها شاخص انيروابط م .6 جدول

 

 ةدهند ي تشكيلها بين شاخص ،دهد ميي جدول فوق نشان ها طور كه داده همان
ار ي مربوط به كيفيت خدمات مركز همبستگي مثبتي برقرها توانمندسازي و اكثر شاخص

ي توانمندسازي و دو شاخص ها دار بين شاخص است. در اين بررسي فقدان همبستگي معني
اين دو  ،شود ميطور كه مشاهده  است. همان» پذيري مسئوليت«و » خدمات ةفرايند ارائ«

داري  معني ةي مربوط به متغير توانمندسازي كاركنان رابطها كدام از شاخص شاخص با هيچ
تايج بيانگر آن است كه توانمندسازي كاركنان مركز، گرچه در بهبود دهد. اين ن مينشان ن

عوامل  
محسوس

قابليت
اعتبار

قدرت 
پاسخگويي

قابليت 
 ةفرايند ارائهمدليميناناط

 خدمات
مسئوليت

 پذيري 

احساس 
شايستگي

R0,3750,29مقدار 
3 0,255 0,2480,4440,011 0,044 

0,0020,01داري معني
4 0,034 0,033.0000,921 0,704 

احساس 
خودمختاري

R0,4810,48مقدار 
9 0,478 0,4380,4650,110 0,114 

 0,334 0000,352. 000. 000.000. 000.داريمعني

احساس 
تأثيرگذاري

R0,5180,50مقدار 
4 0,481 0,4980,4680,041 0,011 

 0,924 0000,725. 000. 000.000. 000.داريمعني

احساس 
داري معني

R0,2940,30مقدار 
0 0,257 0,3080,4160,102 0,050 

 0,667 0000,380. 000. 000.000. 000.داريمعني
احساس 
 اعتماد

 R0,5650,6060,534 0,6260,5440,018 0,049مقدار 
 0,674 0000,881. 000. 000.000. 000.داريمعني
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اطمينان و همدلي مؤثر بوده است،  پاسخگويي، قابليت اعتبار، قدرت محسوس، قابليت عوامل

 پذيري كاركنان بر جاي نگذاشته است. خدمات و مسئوليت ارائه اما تأثير چنداني بر فرايند

 بحث و نتيجه گيري 
ش حاكي از آن بود كه ارتباط بين دو متغير اصلي تحقيق، يعني متغير نتايج پژوه

دار وجود دارد. مقدار  توانمندسازي كاركنان و كيفيت خدمات مركز همبستگي مثبت و معني
دهد كه از لحاظ آماري معنا دار است. اين همبستگي  ميرا نشان  0,70ضريب پيرسون عدد 

اي  ي فني و حرفهها كنان مركز تربيت مربي و پژوهشحاكي از اين است كه توانمندسازي كار
بر كيفيت خدمات اين مركز تأثير داشته و آن را بهبود داده است. در اين بررسي فقدان 

و » خدمات ةفرايند ارائ«ي توانمندسازي و دو شاخص ها دار بين شاخص همبستگي معني
ي مربوط به متغير ها كدام از شاخص است. اين دو شاخص با هيچ» پذيري مسئوليت«

دهد. اين نتايج بيانگر آن است كه  ميداري نشان ن معني ةتوانمندسازي كاركنان رابط
 اعتبار، قدرت محسوس، قابليت توانمندسازي كاركنان مركز، گرچه در بهبود عوامل

 ةارائ اطمينان و همدلي مؤثر بوده است، اما تأثير چنداني بر فرايند پاسخگويي، قابليت
 پذيري كاركنان بر جاي نگذاشته است.  مسئوليتخدمات و 

به اين نتيجه رسيديم كه نتايج  ،دست آمده ي بهها پس از تطبيق مباني نظري با يافته
 و زوار ،)2003( چاكروارتي ،)2002( ديگران و ي والترها راستا با پژوهش پژوهش حاضر هم

 و ، آوليو)1387( مكارانه و مقدم )، رضايي1382( براتكو و )، شيرازي1386( همكاران
 و توحيدي ،)2002) كاروانا (2000ارسوم و اشميت ( )2003( ، رايلي)2004( همكارانش

  ،)2011 ( چن و رو) 2012( همكاران و ، چونگ)1383( ضراب سعيد ،)2012( جباري
باشد.  مي،  )1390( همكاران و انصاري) 1388( كرد و عابسي) 1384( ابراهيم نوه و عبدالهي

چه ميزان احساس داشتن اعتماد و  شود كه هر توجه به نتايج تحقيق حاضر، مشخص مي با
خواهد  رفتار  اينكه كاركنان در سازمان مطمئن باشند كه با آنها به شكل منصفانه و يكسان

. كاركنان توانمند ايمان دارند كه در  يابد ميزان كيفيت خدمات آنان نيز افزايش مي  شد،
،  سازگار  ، گرا . آنان بيشتر پژوهش ، متوجه آنان نخواهد شد در نتيجه اعتمادنهايت هيچ آسيب 

تعييني و داشتن  هرچه ميزان احساس خود ،خودباور و مشتاق يادگيري خواهند بود. همچنين
حق انتخاب در ميان آنان بيشتر باشد و كاركنان سازمان در اجرا و نظام بخشيدن به 

كيفيت خدمات آنان نيز  ،د از آزادي بيشتري برخوردار باشندي مربوط به شغل خوها فعاليت
ي كار و ميزان تالش حق ها . هرچه كاركنان در اتخاذ تصميم در مورد روش يابد افزايش مي

ي زياد در ها ، اين امر سبب كيفيت و عالقه به فعاليت و تالش انتخاب بيشتري داشته باشند
دار بودن در ميان  هرچه ميزان احساس معني . ودش ي نامطلوب كاري ميها برخورد با وضعيت
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 ،ارزش بيشتري قائل شوند ،دهند كاركنان بيشتر باشد و آنان براي فعاليتي كه انجام مي

تجانس بيشتري  ،دهند شان انجام مي شان با آنچه در شغل و استانداردهاي ذهني ها آرمان
. كاركناني كه احساس  يابد مي ، ميزان كيفيت خدمات آنان در سازمان افزايش داشته باشد

، تسلط خود را برآنچه  جاي رفتار واكنشي در برابر محيط كوشند به مي ،كنند ثر بودن ميؤم
گذار  تأثير ها ، حفظ كنند و كيفيت كار خود را در محل كار افزايش دهند تا در برنامه بينند مي

نان سازمان قابليت و تبحر هرچه ميزان احساس شايستگي و اينكه كارك ،. در نهايت باشند
بيشتري در انجام موفقيت كار داشته باشند، بيشتر شود. كيفيت خدمات در آنان افزايش 

، عملكرد مطلوب و مقاومت در  ، انتظارات واال ، انطباق . احساس شايستگي موجب تالش يابد مي
يت خدمات آن كيف ةشود و در نتيج ي بحراني كاركنان در محيط كار ميها برابر وضعيت

اعتقاد كارمند به توانايي و ظرفيت خود به  ،. همچنين كاركنان نيز افزايش خواهد يافت
دست آمده در خصوص  انجامد. با توجه به نتايج به افزايش كيفيت خدمات در محيط كار مي

نسبت به هر شاخص مشخص شده است  ها ترين گويه متغير كيفيت خدمات به ترتيب ضعيف
براي بهبود كيفيت خدمات و مسئوليت اجتماعي مركز  ها كدام از گويه راي هرو پيشنهاداتي ب

 د:شو  ميتربيت مربي به صورت ذيل بيان 
 خدمات ةفرايند ارائ �

مناسب بودن  ةگوي«ترين ميانگين،  خدمات ضعيف ةي شاخص فرايند ارائها در بين گويه
 درصد بود.  42/58با كمترين ميانگين » سرعت كار كاركنان

و سرعت  استي كليدي چابكي در سازمان سرعت ها توجه به اينكه يك از قابليت با
) هيلو 1999در كمترين زمان ممكن (مك گوفي، ها عبارت است از توانايي انجام فعاليت

 د:شو  ميدر اين زمينه پيشنهاد ؛ )2004(
ش و رفاه آموزة بايستي واحدهاي مختلف تربيت مربي، امور اداري، امور مالي، ادار .1

خدمات به همكاران را افزايش دهند.  ةپژوهش واحدهاي مرتبط با اصالح فرآيند، سرعت ارائ
مندي همكاران از  موقع در خصوص استفاده و بهره گيري به و هر كدام از واحدها با پي

 :كنندبيني شده در طول سال با شفافيت بيشتر بتوانند استفاده  تسهيالت پيش
 98/65، با ميانگين »نتظار فراگيران براي دريافت خدمتمناسب بودن زمان ا« ةگوي .2

صورت موفق زمان انتظار  همديريت پذيرش و آموزش، كه ب LMSدرصد بود. با توجه سيستم 
. كنندي خود اقدام ها نام و انتخاب دوره توانند نسبت به ثبت را كاهش داده است و مربيان مي

ي خدمات الكترونيكي و تقويت ها ري سيستمكارگي هي اداري و مالي نيز با بها در سيستم
 فزايند. اموقع واحدهاي خود بي رساني دقيق و به ي موجود بر شفافيت و اطالعها سيستم

ي ها و معاونت ها ايجاد شبكه از ورودي تا خروجي سيستم تربيت مربي بين واحد .3
 .ساماندهي كارها برايمختلف 
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 پذيري اجتماعي مسئوليت �

ترين ميانگين، توزيع خدمات آموزشي در  پذيري اجتماعي ضعيف وليتي مسئها در بين گويه
خدمات خاص به افراد خاص، با  ةارائ ةدرصد و گوي 38/65ها با كمترين ميانگين  استان

 د:شو ميبود، در اين زمينه پيشنهاد   01/64ميانگين، 
 .ي موجودها ها مرتبط با رشته شناسايي قابليت نيروي انساني متخصص استان .1
  .ها افزاري استان شناسايي قابليت سخت .2
مازندران قطب كشاورزي، شيراز قطب الكترونيك،  ها ( شناسايي ظرفيت صنايع استان .3
 و ...)

ي فني و ها سنجي و نيازسنجي رشته در قالب آمايش سرزمين و در راستاي  امكان .4
اي  صورت منطقه هها ارائه شود و ب اي تالش شود بخشي از خدمات تربيت مربي در استان حرفه
 د كه نتايج زير حاصل خواهد شد: شوبرگزار  ها دوره
 .يابد كاهش مي ها هزينه �
 .يابد ها افزايش مي افزاري استان افزاري و نرم علت قابليت سخت هب ها كيفيت دوره �
 .پذيرد جانبه در كشور صورت مي همه ةتوسع �
پيشرفته متمركز  و HiTechي ها تربيت مربي تمام ظرفيت خود را به اجراي دوره �

 هاي مهارتي تسريع خواهد شد. آموزش ةو توسع كردخواهد 

 منابع
، 1381 ةمديريت، شمار ةتوسع ،»مديريت بر مبناي اعتماد« احمدي مهرباني، محمدرضا

46 . 
نژاد پاريزي، تهران:  مهدي ايران ،»تواناسازي كاركنان« اسكات، سينيتا و دنيس ژافه،

 . 1375مديريت، تحقيقات و آموزش  ةسسؤم
ثر بر توانمندسازي نيروي انساني در ؤبررسي عوامل م .)1388سيد جوادين، سيدرضا (

 .  2 ةمديريت دولتي، شمار ةنشري .خدمات
 ةكارشناسان حوز .شناختي طراحي الگوي توانمندسازي روان .)1383عبدالهي، بيژن (

شناسي و  روان ةتري، دانشكددكة دور ةنام ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ پايان
 علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران. 

-بدرالدين اورعي  ةترجم، »توانمندسازي و تفويض اختيار«وتن، ديويد و كيم كمرون، 
 . 1381تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو،  ةسسؤيزداني، م
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هاي آموزشي و پژوهشي با رويكرد  مولفه ةبررسي راهكارهاي توسع
 آموزي در دانشگاه از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه مهارت

 1عليرضا سليماني
 2دكترعباس شكاري
  3اعظم مرادخاني

 چكيده 
 .كردتوان آنها را مجزا از هم بررسي  مهم در آموزش عالي هستندكه نمي ةآموزش و پژوهش دو مقول

ة پژوهش نيز به همراه تحول در آموزش بايد متحول و دگرگون شود. راهكارهاي توسع ،بنابراين
آموزي است،  ترين اصول در دنياي مهارت كه يكي از بنيادي آموزي آموزش و پژوهش مبتني بر مهارت

آموزش و  اي و پرداختن به سازوكارهاي مديريت جديد در فراگرد هاي فرا رشته مستلزم تشكيل گروه
آموزي اهميت دادن نسبت به كاربردي  آموزش و پژوهش مبتني بر مهارت ةپژوهش است. با توسع

هاي فني و صنعتي، به گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد انجاميد. در  كردن آن در حوزه
از آموزي در دانشگاه  آموزش و پژوهش با رويكرد مهارت ةپژوهش حاضر به بررسي راهكارهاي توسع

ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه پرداخته شده است؛ روش تحقيق در پژوهش مذكور توصيفي و از 
هاي استفاده شده است. روش  spssافزار هاي خام از نرمنوع پيمايشي است. براي تجزيه و تحليل داده

. هستندن فريدمن ، تحليل واريانس و آزموtآماري استفاده شده در اين تحقيق، كاي اسكورو آزمون 
آموزش پژوهش با رويكرد  ةگوناگون توسع در اين پژوهش با بررسي راهكارهاي منفاوت و

تحقيق  ةآموزي در دانشگاه، با استفاده از نظر اساتيد و نخبگان دانشگاهي و با توجه به پيشين مهارت
 ةدانشجويان هم د كه از نظر اساتيد وشبررسي انتخاب  برايفرضيه  5راهكار در قالب  5تعداد 
بندي راهكارهاي مورد نظر، راهكار تغيير و تحول در نگرش و سياست  ييد شدند و با رتبهأها ت فرضيه

داراي بيشترين اهميت و رويكرد توجه به  50/3آموزشي و پژوهشي مجموعه دانشگاه با ميانگين
يت است. با توجه به داراي كمترين اهم 77/2ي مكمل و تئوريك در دانشگاه با ميانگين ها آموزش

ي آموزشي ويژه دانشجويان در محيطي گروهي كه به ها كه به برگزاري دوره شود پيشنهاد مي ها يافته
ي نو و كاربردي بينجامد اقدام شود و نيز به گسترش همكاري دانشگاه با ها آفرينش دانش و ايده

ي فناوري با هدف ها شد و پاركالمللي و نيز تعامل با مراكز ر مراكز پژوهشي در سطوح ملي و بين
ي آموزشي و پژوهشي ها راهكارهاي آموزشي و پژوهشي و تغيير و تحول در ساختار و سياست ةتوسع

 با توجه به مقوله مهم جهاني شدن پرداخته شود.
 آموزي، دانشگاه. : توسعه، رويكرد، مهارتيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Ali.soleimani2012@gmail.com  يزي آموزشي مدرس دانشگاه آزاد اسالمي آبدانان،ر كارشناس ارشد برنامه.  1
 .تعليم و تربيت، استاديار دانشگاه كاشان ةدكتري فلسف.  2
 .. دبير آموزش و پرورش آبدانان 3
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 مقدمه
اين تحوالت همراه و همگام با  ةمجموع ست،ادر دنيايي كه به شدت در حال تغيير و تحول 

طور كلي آموزش عالي الزم است كه براي مقابله با  هها و ب ست، دانشگاهها و فرصت ها چالش
و نيز در جهت تجديد حيات خود، در اهداف و وظايف و  ها و استفاده از فرصت ها چالش

ود همت گمارند. بروز انتظارات وجود آورند و به نوسازي خ هكاركردهاي خود تغييرات الزم را ب
ها را بر آن داشته است تا براي رسيدن به اين  ي نوين از آموزش عالي، دولتها و خواسته

از  وجود آورند. هي  موجود، تحول و تغييرات بنيادي را در اين عرصه بها و ضرورت  ها خواسته
گذاري چون سياست هاييتوان به فعاليتگيري نوآوري مي كاركردهاي مهم دولت در شكل

فناوري و اطالعات و  ةشود، توسعهاي تحقيقاتي كه منجر به نوآوري ميمين هزينهأكلي، ت
تواند گذار، مي عنوان عامل حمايتي و سياست نيروي انساني و... اشاره كرد. دولت به ةتوسع

ا نيز ه ) دانشگاه49 ،1388 (مقيمي، ارتباط بين صنعت و دانشگاه را تقويت و تسهيل كند
هاي آموزشي مانند سازمان فني و  پرور با تعامل با ديگر سازمان اي جديد و مهارت بايد با چهره

ي آموزشي قدم نهاده، با تدوين اهداف و وظايف خاص خود، در به انجام ها اي در عرصه حرفه
در اين پژوهش سعي  ي آموزشي و مهارتي خود اهتمام ورزد.ها موريت و رسالتأرساندن م

ي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با رويكرد ها لفهؤم ةاست كه با بررسي راهكارهاي توسع شده
موريت و عملكرد آن اقدام أآموزي در جهت ايجاد راهكارهايي براي بهبود وظايف و م مهارت

 شود.

 لهأبيان مس
با توجه به نقاط ضعف و كمبودهايي كه نظام آموزشي كنوني با آن مواجه است كه از جمله 

تنها تأثير  نه ،كه بر محفوظات تكيه دارندتوان به اين موارد اشاره داشت: سيستم آموزشي  مي
ويژه  هبر روند آموزشي مخاطبان ندارد بلكه تأثير بسيار منفي نيز بر روند آموزشي ب عميقي
ي ها و چالش ها گذشته تعدادي از نارسايي ةدر دو دهآموزشي مخاطبان خالق دارد.  فرآيند

آموزش عالي كشورمان باعث عدم يا كند شدن پويايي و بالندگي آن در پاسخگويي  ساختاري
شود، بيشتر در ابعاد  به نيازهاي جامعه شده است؛ مسائل و مشكالتي كه به آنها پرداخته مي

كلي ساختار نظام آموزش عالي كشور بوده و دانشگاه نيز از اين مشكالت مستثني نخواهد 
 توان به: وي آموزش عالي ايران ميي فرارها بود. از چالش
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گذاري و  نظران در فرآيند سياست عدم مشاركت نهادهاي علمي، متفكران و صاحب .1

 .گيري تصميم
 .گيري و وجود مسيرهاي موازي تعدد مراكز تصميم .2
 .پردازي بومي توليد دانش و نظريه ةعدم اهتمام كافي به مقول .3
  ها موريت و وظايف دانشگاهأها و م رسالت عدم صراحت و فقدان شفافيت در اهداف، .4

 .)1387، 34 (نوبخت،
مهم پژوهش مبتني بر  ةجاي پرداختن به پروس ها به در بسياري از مواقع در دانشگاه

با مروري بر وضع كنوني عملكرد پردازند.  محوري مي محوري، به موضوع آموزش مهارت
محور شده است.  شور آموزشي كها طور سنتي، پژوهش شود كه گويا، به مي دانشگاه ديده

بر  هابين آن دوگانه و ارتباطي كاركرد و آموزش است زيربنايكه پژوهش  كردالبته بايد توجه 
ي ها پژوهشامروزه گاه شده است. تركيب موزش آ با اين وجود، گويا پژوهش درقرار است. 

اين اساس  ي پژوهشي را برها طرح پژوهشي جديد شده است و يها فعاليت ةشالودتكراري، 
بر دستاوردهاي  ريزان گذاران و برنامه سياستگذاري  ارزش چگونگيبنابراين، ند. كن ارائه مي

با پژوهش را  ةكم كم عرصو برتري داده آموزش را بر پژوهش  ةپروسآموزشي و پژوهشي، 
و رويكردهاي  محور و مهارت محور، جايگزين پژوهش اصيل و واقعي ي آموزشها پژوهشانجام 
  محور كرده است. همسئل

 ضرورت پژوهش
در  .شود ترين عوامل توسعه محسوب مي ترين و اساسي امروزه آموزش و تربيت انسان، از مهم

عنوان  شود، دانشگاه به محور و مبتني بر دانايي ياد مي عنوان عصر دانش عصري كه از آن به
هد كه بتواند ضمن پايبندي دانش، بايد رويكردهايي را مورد توجه قرار د ةيك نهاد توليدكنند

توليد دانش نو  ي علمي و پژوهشي و خصوصاًها خود، در عرصه ةبه اصول و مباني ديرين
 جلودار و پيشتاز  باشد. 

. كندوري، فرصت بيشتري براي رشد ايجاد اتواند با ايجاد محيط رقابتي فنّ دانشگاه مي
ثر و مفيد باشد؛ ؤتواند بسيار مميها  پژوهشي وابسته به دانشگاه -سسات تحقيقاتيؤايجاد م

گيرند مي تحقيقاتي قرار -التحصيالن در محيط و بستري عمليچرا كه دانشجويان و فارغ
 ،1388 (شاه حسيني، دهند اند در معرض حضور قرارتوانند آنچه در اين دانشگاه آموختهمي
30.( 

 ةبررسي راهكارهاي توسعحال در اين پژوهش سعي خواهد شد كه با ديدگاهي نقادانه به 
محور از ديدگاه اساتيد و  ي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با رويكردي مهارتها لفهؤم
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كه باتوجه به اهميت دانشگاه و نظر به مخاطب قرار دادن  دانشجويان پرداخته شود؛ چرا

 ةتوسعتعداد فراواني از افراد جامعه، بايد رويكردهايي را در پيش گيرد تا با اهميت دادن و 
 ها دانشگاه ي پژوهشي به نهادي بالنده در راستاي توليد دانش نو تبديل شود.ها فعاليت

رود كه در فرايند تغييرات اقتصادي و  بازيگران اصلي در توليد دانش هستند و انتظار مي
 ).2008و ولف،  (برامويل ندكنتكنولوژيكي و نوآوري نقش فعالي را بازي 

 تحقيق ةپيشين
انداز و اهداف آرماني، بازسازي و سازماندهي مديريت نظام  طراحي چشم )1388( صباغيان

المللي،  تعامل با مراكز علمي بين ةي نرم و سخت نظام علمي، توسعها توانمندي ةعلمي، توسع
سازي  كارايي نظام علمي، تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمايت از تجاري ةتوسع

يي ها در پژوهش، بخشي از سرفصل استراتژي ها نگاهنقش ب ةدستاوردهاي پژوهشي، توسع
 اند. كرده، شناسايي و ارائه خود است كه در پژوهش

آموختگان آموزش ) به بررسي نقش آموزش كارآفريني بر اشتغال دانش1386( عرب رضي
 ةخالق و همچنين با خصيص أ ايدةچراكه نيروي انساني با منش ؛عالي پرداخته است

ثيرگذار بر كارآفريني أرآفريني، محصول دستگاه آموزش عالي است. عوامل تآفريني و كا ارزش
 نداز:ا عبارت
 ؛يپژوهش -يآموزش لمعوا. 1
 ؛ياستيس عوامل. 2
 ؛رديبعوامل فني و راه .3
) تحول در دانشگاه را در قالب دو هدف 2003( 1عوامل فرهنگي و هنري اتزكوويتز. 4

و گذار از دانشگاه تحقيقاتي به دانشگاه كارآفرين  هاي تدريس سنتيتحت عنوان تغيير شيوه
كند. از ديدگاه ايشان تلفيق سه فاكتور دانشگاه، صنعت و هاي مهم تلقي ميرا از فعاليت

محور  دانش ةهاي ايجاد يك جامعمحور از الزمه دانش ةدولت در جهت ايجاد نوآوري در جامع
 محور است. و مهارت

 هاي آن دانشگاه و چالش
رو هستند؛ مسائل مهمي چون  ههاي متفاوتي روب هاي جهان با چالش ور كلي دانشگاهط هب

ي مربوط به فناوري اطالعات را پيش روي خود دارند ها جهاني شدن و تحوالت و دگرگوني
ي آموزشي و پژوهشي خود تغييرات ها لفهؤو م ها در فعاليت ها كه براي رهايي از اين چالش

                                                                                                                
1. Henry Etzkowitz 
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ها نيز از  ي دانشگاهها كاهش حمايت دولت و افزايش هزينه. كنند بنيادي ايجاد مي

در سوئيس  1998در سمينار گليون كه در سال رو هستند.  ههايي است كه با آنها روب چالش
 از:  اند عبارت  كه شد  توجه   ها دانشگاه  ي اساسيها چالش به عنوان چالش 6د، به شبرگزار 
تأمين  .5؛ علمي ةحرف .4؛ آموزش دانشجويان .3 ؛ها رسالت .2؛ حال تغيير محيط در .1

 ).1381(ورنر و وبر،  ها امور دانشگاه ةاراد .6 و مالي آموزش عالي

 دانشگاه و ضرورت توسعه پژوهش مهارت محور 
نقش آموزشي دانشگاه در فرايند توسعه، بر تربيت نيروي انساني عالم، متعهد و خالق كه 

استوار است و نقش پژوهش نيز در  ،شود حسوب ميكليد راهگشاي توسعه و اقتدار م
ريب موفقيت در راه توسعه و ضتحقيقات بنيادي و كاربردي كه شرط الزم براي افزايش 

 ).1387يابد (عصاريان نژاد،   پيشرفت است تبلور مي
توان راهكارهايي را  آن است كه مي كردنبا استفاده از رويكرد توليد دانش نو و تجاري 

توان عالوه بر توليد  جامعه ارائه داد و با اين عامل مهم است كه مي ةفت و توسعبراي پيشر
 د. كرسازي و اجرا  بومينوين جهاني را در داخل كشور عملي، ي ها دانش داخلي، دانش و يافته

ي بعدي و افزايش ها جمع كردن و نگهداري دانش، انتقال آن به نسل دانشگاه: ةسه وظيف
سومين كاركرد را نداشته  ها چند كه شايد تمامي دانشگاه و اكتشاف. هرآن از طريق نوآوري 

پژوهش انجام گرفته است اين كار در كنار تربيت  ها هر كجا در دانشگاه باشند ولي معموالً
المللي قابل  ي بينها دانشجويان در مدارج عالي بوده است. آنچه امروزه از كشاكش رقابت

ي ها ه تنها در ساليان اخير بلكه از چندين سال قبل بخشباشد اين است كه ن دريافت مي
زمينه  اين شدت متأثر از تحقيق و توسعه در هريزي و آموزشي در كشورهاي پيشرفته ب برنامه

بوده و پويايي نظام آموزشي و پيوند بين علم و تحقيق در اين كشورها همواره يكي از عوامل 
 ).1387 ،187 ريان نژاد،عصا( مهم ترقي و شكوفايي آنها بوده است

 آموزي   دانشگاه و تحول بنيادين آموزشي و پژوهشي در مهارت
طور اخص با تغيير نيازهاي بازار كار، تغيير انتظارات  به ها طور اعم و دانشگاه آموزش عالي به

مطالب و محتواي آموزشي  ةي ارائها دانشجويان به عنوان مشتريان آموزش عالي و تغيير شيوه
و  ها اينها همه مواردي است كه نياز به تغيير و نوآوري در دانشگاه بنابراين، .ندهست مواجه

 ).2007، 12،(ونسترا سازد  سسات آموزش عالي بيش از پيش ضروري ميؤم
زماني خاص و همگام شدن آن با  ةحال دانشگاه نيز به دليل قرار گرفتن در يك بره

وجود آمده، در  هايد بر اساس ضروريات بتغييرات و تحوالت علمي داخلي و جهاني، ب



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

141 

و  ها موريتأي مختلف خود تغييرات و تحوالتي بنيادين صورت دهد و اهداف، مها حوزه
رويكردهاي آموزشي و پژوهشي خود را متناسب با تحوالت و نيازهاي مهارتي بازار كار همگام 

 كند.

 محور   تي آموزش و پژوهش مهارها لفهؤم ةراهكارهاي دانشگاه در توسع
ي دانشگاه، راهكارهايي در جهت ها موريتأدر اين پژوهش با بررسي كاركردها و اهداف و م

اي متفاوت و مختلف براي آن تدوين شده است،  گونه محور به آموزش و پژوهش مهارت ةتوسع
 بندي انتخاب شده است بررسي و اولويت برايراهكار  5آنها تعداد  ةكه با بررسي و ارزيابي اولي

 نداز :ا كه عبارت
 ي آموزشي و پژوهشي با دانش روز و نياز جامعهها راهكار انطباق برنامه �

ي تحصيلي خود، توجه داشته ها ي آموزشي و درسي رشتهها ريزي دانشگاه بايد در برنامه
ريزي  ي دانشي، مهارتي و عاطفي دانشجويان برنامهها جنبه ةباشند كه نسبت به پرورش هم

ي الزم، در ها در مسير خودشكوفايي هدايت نمايند تا با كسب توانمندي و آنها را كنند
 . كنندهاي كاري مربوط فعاليت  محيط
 ي مكمل و تئوريكها راهكار توجه به آموزش �

ي نوين آموزشي و ها ي رسمي و دانشگاهي، فعاليتها آموزش ةدانشگاه بايد در كنار ارائ
كه از  اجرا كنندشود،  ي مكمل از آنها ياد ميها عنوان فعاليت پژوهشي كه در دانشگاه به

ي ها يابد. از آموزش رهيافت اين اقدامات، سطح عمومي دانش و فرهنگ جامعه بهبود مي
 كرد. توان به آموزش زبان خارجه، آموزش رايانه و مشاوره و..... اشاره و اقدام مي مكمل مي

 شده و هدفمند ي سفارشها راهكار توجه به پژوهش �
هاي فناوري و نيز با تمركز بر روي انجام  تواند با ايجاد مراكز رشد و پارك دانشگاه، مي

ي مورد نياز آنها ، عالوه بر اساتيد، ها مين بودجهأي كاربردي و بنيادي و تها پژوهش
دانشجويان دانشگاه را نيز از اين مزيت برخوردار كرده كه اين فاكتور باعث جذب نخبگان و 

 شود. ر اين دانشگاه ميفرهيختگان د
 گيري گذاري و تصميم جويانه در سياست توجه به راهكار مشاركت �

ها، انتخاب فرآيند  گذاري يكي از مسائل اساسي در راستاي مشاركت در سياست
پردازي و  سازي بر اساس نتايج پژوهشي و نهادهاي نظريه ها و تصميم گذاري سياست
ريزي يكي از منابع مهم  ر متخصصان علم برنامهنام است. از نظ هنظران منفرد ب صاحب
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كه بايد به نيازها و نظرات آنها  هستند(دانشجويان)  گذاري و تدوين اهداف، فراگيرنده سياست

 توجه شود.
 آموزشي و پژوهشي مجموعه دانشگاه تغيير و تحول در نگرش موضوعي و محتوايي �

ي ها در دانشجويان و اساتيد خود نگرشيي قابل توجه، ها كارگيري رويه دانشگاه بايد با به
ي بنيادي و ها و آنها را به انجام پژوهش كندآموزشي و پژوهشي كاربردي و نوآورانه ايجاد 

 نوآورانه سوق دهد. 

 گيري ابزار اندازه
آوري نظرات اساتيد و دانشجويان  منظور انجام پژوهش حاضر و همچنين براي جمع به

باشد، طراحي و مورد ال باز پاسخ ميؤس 1ال بسته پاسخ و ؤس 35اي كه متشكل از پرسشنامه
از  ،انداستفاده قرار گرفته است. براي تدوين رويكردهايي كه در اين پرسشنامه جا داده شده

 سه منبع استفاده شده است :
 تحقيق                ةج : پيشين        ،ب: دانشجويان        ،الف: نخبگان دانشگاهي 

 »3«زياد،  »4«زياد،  خيلي »5«ة (درج 5پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت با االت ؤس
ال با توجه به درجات فوق و ؤده است. براي هر سشكم) تهيه  خيلي »1«كم، » 2«متوسط 

شود، سپس اي داده ميضرايبي كه براي هر كدام تعيين شده و بر اساس انتخاب افراد نمره
 گيرد.ت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مياالت و فرضياؤنمرات مربوط به س

 ي آماري مورد استفاده ها آزمون
هاي خام از ها، براي تجزيه و تحليل دادهها و استخراج دادهآوري پرسشنامهپس از جمع

شده در اين تحقيق، تحليل  هاي آماري استفادهاستفاده شده است. روش  spssافزار  نرم
 .هستنداسكور، آزمون فريدمن ، كاي tواريانس و آزمون 

 هاي استنباطيي پژوهش: يافتهها يافته
االت ؤها با تركيب ساند و از سويي شاخصدهشآوري  در سطح ترتيبي جمع ها چون داده

براي آزمون  بنابراين، .اي هستندفاصله صورت شبه هها بشاخص ،در واقع ،انددست آمده هب
هاي  طور كه گذشت شاخص همان ستفاده شده است.اي انمونه ) تكtفرضيات از آزمون (

دند و نتايج شاي بررسي ) تك نمونهtاند با استفاده از آزمون (دست آمده هفوق كه ب ةپنجگان
 صورت فشرده در جداول زير آمده است. هب
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ي آموزشي و پژوهشي با ها از نظر اساتيد و دانشجويان راهكار انطباق برنامهاول : ةفرضي
محور در دانشگاه  ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةنياز جامعه موجب توسع دانش روز و

 است.
 

 اول ةاي فرضي تك نمونه tجدول توصيفي آمار  .1جدول 

تعدادميانگينانحراف معيارخطاي استاندارد و ميانگين شاخص
 310 5/27 7/5 288/0راهكار اول

 
 

 ولا ةاي فرضي نمونه تك tجدول آزمون . 2جدول 
 21مقدار آزمون =  شاخص

راهكار اول
95/0اطمينان تفاوت  ةفاصل

سطح معناداريآزادي ةدرجtمقدار  تفاوت ميانگين
 پائين باالتر

41/4 8/2 10/3 1/11310 001/0 
 
 

 ة) فرضي001/0( ) و سطح معناداري1/11( حاصله tمقدار   2با توجه به نتايج  جدول 
ي آموزشي و پژوهشي با دانش روز و نياز ها عني راهكار انطباق برنامهي شود، ييد ميأاول ت

 محور در دانشگاه است. ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةجامعه موجب توسع
ي مكمل و تئوريك ها از نظر اساتيد و دانشجويان راهكار توجه به آموزش دوم: ةفرضي

 ر در دانشگاه است.محو ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةموجب توسع
 
 

 دوم ةاي فرضي نمونه تك  tجدول توصيفي آمار .3جدول 
 تعدادميانگين انحراف معيار خطاي استاندارد ميانگين شاخص

 310 5/25 8/5 38/0 راهكار دوم
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 دوم ةاي فرضي نمونه تك tجدول آزمون  .4جدول 

 شاخص
 21مقدار آزمون = 

سطح معنادارآزادي ةدرجtمقدارانگينتفاوت مي95/0اطمينان تفاوت  ةفاصل  ينيپا باالتر
 001/0 39/8310 77/2 9/1 50/3راهكار دوم

 
) و سطح 310( آزادي ة) و درجt)39/8 و همچنين مقدار  4با توجه به نتايج جدول 

ي ها راهكار توجه به آموزش ،عبارت ديگر هشود. ب ييد ميأدوم ت ة) فرضي001/0معناداري (
 محور در دانشگاه است. ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةو تئوريك موجب توسع مكمل

شده و  ي سفارشها و دانشجويان، راهكار توجه به پژوهشاز نظر اساتيد  سوم : ةفرضي
 محور در دانشگاه است. ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةهدفمند موجب توسع

 

 سوم جدول توصيفي آمار  فرضيه  .5جدول 
تعدادميانگينانحراف معيارخطاي استاندارد ميانگينشاخص سوم
 310 6/25 92/5 37/0 راهكار سوم

 
 سوم ةاي فرضي تك نمونه tجدول آزمون   .6جدول 

 21مقدار آزمون =  شاخص

راهكار سوم
سطح معناداريآزادي ةدرجtمقدارتفاوت ميانگين95/0اطمينان تفاوت  ةفاصل

 ئينپا باالتر
23/3 81/1 5/2 36/8310 001/0 

 
 آزادي ة) و درج001/0( و سطح معناداري )t )36/8، مقدار  6با توجه به نتايج جدول

ي ها راهكار توجه به پژوهش ،عبارت ديگر شود. بهييد ميأسوم تحقيق ت ة) فرضي310(
حور در دانشگاه م ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةشده و هدفمند موجب توسع سفارش
 است. 

جويانه در  از نظر اساتيد و دانشجويان، توجه به راهكار مشاركت چهارم: ةفرضي
محور در  ي آموزشي و پژوهشي مهارتها لفهؤم ةگيري موجب توسع گذاري و تصميم سياست

 دانشگاه است.
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 چهارم ةاي فرضي تك نمونه tجدول توصيفي آمار . 7جدول 

تعدادميانگينانحراف معياررد ميانگينخطاي استانداشاخص چهارم
 310 4/25 9/5 37/0 راهكار چهارم

 
 چهارم ةاي فرضي تك نمونه tجدول آزمون   .8جدول 

 

 آزادي ة) و درج001/0( ) سطح معناداريt )6/10مقدار  8با توجه به نتايج جدول 
راهكار توجه به رويكرد  ،عبارت ديگر هشود. بييد ميأچهارم تحقيق ت ة) فرضي310(

ي آموزشي و ها لفهؤم ةگيري موجب توسع گذاري و تصميم جويانه در سياست مشاركت
 ر دانشگاه است.محور د پژوهشي مهارت

از نظر اساتيد و دانشجويان، راهكار تغيير و تحول در نگرش موضوعي و  پنجم: ةفرضي
ي آموزشي و ها لفهؤم ةمحتوايي آموزشي و پژوهشي در مجموعه دانشگاه موجب توسع

 محور در دانشگاه است. پژوهشي مهارت
 

 پنجم ةاي فرضي تك نمونه tجدول توصيفي آمار  .9جدول 
تعدادميانگينانحراف معيارخطاي استاندارد ميانگينمشاخص پنج

 310 7/26 4/8 59/0 راهكار پنجم
 

 پنجم ةاي فرضي تك نمونه tجدول آزمون   .10جدول 
 21مقدار آزمون = شاخص

راهكار 
 پنجم

تفاوت  95/0اطمينان تفاوت  ةفاصل
سطح آزادي ةدرجtمقدار ميانگين

 پائين باالتر معناداري
7/4 9/2 50/3 50/10310 001/0 

 آزادي ة) و درج001/0( ) سطح معناداريt )50/10، مقدار 10با توجه به نتايج جدول
راهكار تغيير و تحول در نگرش  ،عبارت ديگر هشود. بييد ميأپنجم تحقيق ت ة) فرضي310(

 21مقدار آزمون =  شاخص

راهكار 
 چهارم

تفاوت 95/0اطمينان تفاوت  ةفاصل
tمقدار ميانگين

 ةدرج
 آزادي

سطح 
 پائين باال معناداري

3/4 8/2 40/3 8/10310 001/0 
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ي آموزشي و پژوهشي ها لفهؤم ةدانشگاه موجب توسع ةآموزشي و پژوهشي مجموع

 محور در دانشگاه است. ارتمه

 اولويت بندي رويكردها
) مهمترين و رويكرد دوم با ميانگين 50/3از نظر پاسخگويان راهكار پنجم با ميانگين (

ترين راهكار است. براي اين منظور پنج راهكار مزبور با استفاده از آزمون  اهميت ) كم77/2(
 :شرح زير است هفريدمن بررسي شد كه نتايج آن ب

 
 بندي راهكارها رتبه. 11دولج

 
 
 
 
 
 
 

 گيري نتيجه
مجزا از هم  را هاتوان آن نمي مهم در آموزش عالي هستندكه ةلدو مقوآموزش و پژوهش 

 .و دگرگون شود موزش بايد متحولآتحول در  به همراهپژوهش نيز  ،بنابراين .بررسي كرد
ي كاربردي ها سازي صحيح بايد دانشجويان را به سمت انتخاب موضوع دانشگاه بايد با فرهنگ

 ؤلفةم توسعهتا فرهنگ كارآفريني رشد و بالنده شود.  كندمحوري هدايت با گرايش مهارت
دانشگاه، از  ةعي آموزشي و پژوهشي در مجموتغيير و تحول در نگرش موضوعي و محتواي

و آنها را به سمت  كردهارزش توسط پژوهشگران جلوگيري  انتخاب موضوعات تكراري و بي
آموزي است سوق  مهارت عةسموضوعات و نيازهاي واقعي جامعه كه از مهمترين آنها تو

تحول است، ترين اصول اين  كه يكي از بنيادي محور مهارت پژوهش آموزش و دهد. مي
پژوهش و  فراگرد اي و ساختارهاي مديريت جديد درهاي فرارشتهمستلزم تشكيل گروه

محور و ي آموزش و پژوهش مهارتها لفهؤم ةسبا تو. اي استرشتههاي ميان تشكيل گروه

 ها ميانگين رتبه راهكارها
 48/3 راهكار اول
 95/2 راهكار دوم
 11/3 راهكار سوم

 75/3 راهكار چهارم
 80/3 راهكار پنجم
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ي صنعتي، به گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد ها كاربردي كردن آن در حوزه
ي آموزشي و پژوهشي با ها لفهؤم عةسضر به بررسي راهكارهاي توانجاميد. در پژوهش حا

آموزي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرداخته است؛ روش تحقيق در پژوهش  رويكرد مهارت
 عةسمذكور توصيفي و از نوع پيمايشي بود. در اين پژوهش با بررسي رويكردهاي گوناگون تو

دانشگاه، با استفاده از نظر اساتيد و نخبگان محور در  ي آموزش و پژوهش مهارتها لفهؤم
بررسي انتخاب  برايفرضيه  5راهكار در قالب  5تحقيق تعداد  يشينةپدانشگاهي و با توجه به 

بندي راهكارهاي  ييد شدند و با رتبهأت ها فرضيه مةهكه از نظر اساتيد و دانشجويان  شد
دانشگاه داراي  ةعژوهشي مجمومورد نظر، راهكار تغيير و تحول در نگرش آموزشي و پ

ي مكمل و تئوريك در دانشگاه داراي كمترين ها بيشترين اهميت و رويكرد توجه به آموزش
 اهميت است.

 پيشنهادات 
دانشجويان در محيطـي گروهـي كـه بـه      ةي آموزشي و پژوهشي ويژها برگزاري دوره �

 ي نو و كاربردي بينجامد.ها آفرينش دانش و ايده
(ماننـد سـازمان فنـي و     اي دانشگاه با مراكز آموزشي و پژوهشـي ه گسترش همكاري �
 محور. آموزش و پژوهش مهارت عةسالمللي با هدف تو اي) در سطوح ملي و بين حرفه
 پردازي در دانشگاه در راستاي آموزش و پژوهش. نظريهعة ساهميت دادن به تو �
ـ به مقـو  ي آموزشي و پژوهشي با توجهها تغيير و تحول در ساختار و سياست � مهـم   ةل

 جهاني شدن.
ــو   � ــتاي ت ــاتيد مجــرب در دانشــگاه در راس ــاســتفاده از اس ــژوهش  عةس ــوزش و پ آم
 محور. مهارت
 .بنيان در دانشگاه هاي فناوري و مراكز رشد دانش توجه ويژه به پارك �
 محور در دانشگاه. با موضوعات آموزش و پژوهش مهارت ها برگزاري كنفرانس و همايش �
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 محور هاي مهارتهاي مديريت تعارض در شغلبررسي سبك
 1مهناز اكبري

  2مهدي ابراهيمي نژاددكتر 
 3سيد محمد ميركماليدكتر 

 چكيده 
شناخت و مديريت صحيح و  و اي طبيعي و سازنده استتعارض در بستر سازمان، پديده

رض فرد، رويكرد تواند موجب بهبود عملكرد سازمان شود. سبك مديريت تعامي آنمناسب 
تعارض، افراد رفتاري وي بر اين موضوع است كه چطور تعارض را مديريت كند. در برخورد با 

هاي مختلف با ها در شغلكنند. نوع استفاده از اين سبكي مختلفي استفاده ميها از سبك
به حل درست و مؤثر تعارض و  ها است. شناخت اين سبك توجه به ماهيت آنها متفاوت

هاي مديريت كند. اين مقاله درصد است تا به بررسي سبكت كارآمد آن كمك مييمدير
ي ها پژوهش ةمحور بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمر هاي مهارتتعارض در شغل

هاي مورد نياز به كمك ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. براي سنجش . دادهاستتوصيفي 
شده توسط پونتام و ويلسون استفاده شده است.  ارائه ةشنامهاي مديريت تعارض از پرسسبك

عدم مقابله، راه حل گرايي و كنترل تقسيم  ةهاي تعارض را به سه دستسبك هامدل آن
فني و آموزش آماري تحقيق شامل مديران و كاركنان زن و مرد سازمان  ةكند. جامع مي

مديران، مربيان و كاركنان داد كه نشان  قيتحق نيا يها افتهي .اي استان كرمان استحرفه
كنند و كاركنان خدماتي بيشتر از سبك عدم  گرايي استفاده مي حل اداري بيشتر از سبك راه

زنان به مقدار بسيار بيشتري نسبت به مردان از سبك  ،همچنين. كنند مقابله استفاده مي
ادي است و همچنين قرارد هاكنند. افرادي كه نوع قرارداد آن گرايي استفاده مي حل راه

ديپلم و كمتر است، بيشتر از سبك عدم مقابله به منظور مديريت  هاكه تحصيالت آن كساني
گرايي حلراه بيشتر از سبك ةها حاكي از استفاديافته ،همچنين كنند. تعارض استفاده مي

 محور است. بيشتر شاغل در مشاغل مهارت ةتوسط كاركنان با سابق
 

 .گرايي، عدم مقابله، كنترلحلرض، مديريت تعارض، راهتعا: يكليدواژگان 
                                                                                                                

                            Email: Mahnaz.Akbari@yahoo.com دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني دانشگاه تهران، .1
 .عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 2
 .شناسي دانشگاه تهران انرو ةت علمي دانشكدئعضو هي .3
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 مقدمه
ها دارد. استفاده  عملكرد افراد و سازمان زيادي براي است كه آثار مثبت و منفي  تعارض پديده

د و شو صحيح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطح سالمتي سازمان مي
شود.  كرد و ايجاد كشمكش و تشنج در سازمان ميغير مؤثر از آن موجب كاهش عمل ةاستفاد
كننده  مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درك كامل ماهيت آن و همچنين علل خلق ةاستفاد

ترين  عنوان يكي از مهم و كسب مهارت در اداره و كنترل آن است كه البته امروز به
آن، در موفقيت مديران  ةادارآيد. توانايي برخورد با تعارض و  شمار مي هاي مديريت به مهارت
ها سازنده باشند، موجب بروز افكار نو و خالق  اي دارد. اگر تعارض ها نقش ارزنده سازمان

سازند و در نهايت به  تغيير و نوآوري و تحول سازنده را در سازمان فراهم مي ةشوند و زمين مي
 ).2004، و همكاران (حقيقي كنند تا به اهداف سازماني خويش نائل آيد مديريت كمك مي

منظور مديريت صحيح  محور نيز از اين موضوع مستثني نيستند. به ي مهارتها سازمان
 اولين گام شناسايي وضعيت فعلي سازمان است.  ،مديريت تعارض

اي  بدين منظور در اين مقاله تالش شده است كه وضعيت فعلي سازمان فني و حرفه
عارض كاركنان و مديران آن سازمان مورد بررسي قرار ي مديريت تها كرمان در رابطه با سبك

 گيرد.

 تعارض فيتعر
باهم اختالف  ايشدن  گريكديبه عنوان معترض و مزاحم  يدر لغت مصدر ارضتع �

 .شده است يداشتن معن
به  كه يطور است، به يريگ مياستاندارد تصم يها زميدر مكان يتعارض، شكست و ناكام �
شود  ياقدام دچار اشكال م براي يراه حل عمل كيگام انتخاب گروه به هن ايآن فرد  ةواسط

 ).موني(مارچ و سا
 ياست كه برا ياجتماع ةديچيچند واحد پ ايدو  ةو آگاهان يتعارض، تعامل عمد �

و به هم مرتبط بودن خود در تالش و تقال هستند  يوابستگ طيشرا يبازشناس اي فيتعر
 ).ي(والتون و مك كرس

 رديگ يانجام م گريد يسازمان در مخالفت با اعضا ياكه توسط اعض يرفتار �
 ).(تامپسون

كه در آن مسائل مورد توجه دو طرف، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد  يطيشرا �
 ).(توماس



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

151 
افراد  ريو ممانعت از تحقق اهداف سا يريمنظور جلوگ و آگاهانه كه به يرفتار عمد �

 ).نزي(مول رديگ يصورت م
كند تا  يم يسع يعمد يا گونه به "الف"در آن فرد  است كه يتعارض روند �

ها  به هدف دنيدر رس "ب" ياش ناكام جهيكه نت يبازدار ينوع قيرا از طر "ب" يها كوشش
 )2006، 1(رابينزكند  يخنث ،است شيها يعالقمند شبرديپ ايو 

 كيخود را متعلق به  يا كه عده يالبته هنگام ،يسازمان يها گروه نيرفتار ب ينوع �
آنها به هدف و مقصودشان  دنيها مانع از رس گروه ريپندارند كه سا يم نيو چن دانند يگروه م

 ).2007، 2(دفت دنشو يم
 يكه برا ييها روش اياست  شيكه در پ ييها هدف ةبار در يتعارض از ناهمداستان �

 ).سيوي(د ديآ يم ديپد ،كار گرفته شود به ديبه آنها با دنيرس
 ريناسازگار و متناقض كه باعث از دست رفتن منابع و سا يها دنبال كردن هدف �
 ).شود (اونز يها م هدف
 تيگونه احساس رضا هر كه يطور به ؛شود يم يمنافع ناش ديشد يتعارض از ناهماهنگ �
 ).لريطرف مقابل باشد (م يبرا يتينارضا ممكن است به مفهوم شكست و تيو موفق
 ها افراد، گروه نيب ايدر درون، و  يناسازگاراحساس هرگونه  ايادراك و  نديتعارض فرا �

شود  يمتعارض در دو طرف م يآشكارا ايبه رفتار پنهان و  يست كه منتهها سازمان اي
 ).يركمالي(م

ها دارند،  از اهداف، مقاصد و ارزش يتعامل افراد وابسته به هم كه درك متفاوت �
 ).ند (پوتنام و پولدا ياهداف م نيرا مخالف ا گريهر كدام طرف د كه يطور به

 دنظر برس كه در آن مسائل مورد توجه دو طرف ناسازگار و ناهماهنگ به يطيشرا �
 ).ري(لوس

 ).(مورتون رخ دهد يناسازگار يها تيكه فعال رديگ يشكل م يتعارض وقت �
 ).وجود ندارد (رولف يو مختصر ديمف فيتعارض تعر ةبار در �

 يشناخت و روان يبر سطح فرد فيعارت نياز ا يبرخ ،شود يكه مالحظه م طور همان
و  يبر سطح اجتماع ي)، برخنرياست -و برلسون مونيس -مارچ فيدارند (تعار ديتعارض تأك

هر دو سطح  يدفت) و برخ نز،يراب نز،يتامسون، مول ،يمك كرس -والتون فيآن (تعار يگروه
  .ي)ركماليم لر،ياونز، م س،يويد ،توماس فيرا مدنظر دارند (تعار

                                                                                                                
1. Robbins 
2. Daft 
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 نسبت به تعارض ها نگرش عانوا
 تيو سازمان در مورد تعارض حاكم تيريمد شمندانيكه در حال حاضر بر اند يفكر طرز

به  يمكتب فكر ني. ااست نيبر نگرش نو ياست كه مبتن "ييگرا تعامل"است، مكتب  افتهي
را دارند كه به  نيا يطلب و همكار آمادگ هماهنگ، آرام، صلح يها علت كه گروه نيا

كند.  يم قيبدل شوند، تعارض را در سازمان تشو يو نوآور ريياعتنا به تغ يو ب ستايا يها هگرو
است.  شانهياند بد دانستن تعارض، ساده ايمكتب خوب  نيمعتقد است كه بر اساس ا "نزيراب"

 .دارد يتعارض به نوع آن بستگ يبد اي يخوب
 به تعارض ها انواع نگرش . 1 جدول 

 يننگرش نو نگرش سنتي
تعرض به سبب خطاهاي مديريت در 

وسيلة  ها و يا به طراحي و ادارة سازمان
 آيد. سازان پديد مي مشكل

تعارض به داليل بسياري مانند ساختار، 
اختالف در اهداف، تفاوت در ادراك، 

 آيد. هاي كاركنان و ... پديد مي ارزش

سازد و از  تعارض سازمان را متالشي مي
 آورد. به عمل مي عملكرد بهينه ممانعت

تعارض سبب همكاري و همچنين دوري 
همگون در  سازمان از عملكردهاي غير

 شود. درجات و سطوح مختلف مي

 وظيفة مدير از بين بردن تعارض است.
وظيفة مدير ادارة سطوح مختلف تعارض 

و حل آن در جهت عملكرد بهينة 
 سازماني است.

عملكرد بهينة سازماني مستلزم حذف 
 است. تعارض

عملكرد بهينة سازماني به سطح متعادل 
 يا متوسطي از تعارض نياز دارد.

 تيريمكاتب و صاحبنظران مد دگاهياز د تعارض
 كيكالس مكتب

معتقدند چنانچه  يعلم تيريمد روانينسبت به تعارض دارند. پ يا نانهينگرش بدب ها كيكالس
 يبرا يمحل گريد ،و فصل شود حل سميلوريت يعلم يها امور بر اساس اصول و روش يةكل

 ياياز دن ينفكيو تضاد جزء ال زيبرخورد، ست يعلم تيريماند. در مد ينم يتضاد و برخورد باق
توان از  يموارد م عيشود كه در جم يم يتلق يا نشده بلكه زائده يتلق يو اجتماع يسازمان

 .كرد يريبروز آن جلوگ
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 يروابط انسان مكتب
است  يعيطب داديرو كيها  ها و سازمان ست كه تعارض در تمام گروها نيا هينظر نيا استدالل

شود.  يم هيآن توص رشيبودنش، پذ ريناپذ چاره ليدهد، و به دل يو به طور مكرر رخ م
 زيبالقوه را ن ييتوانا نيبلكه ا ستين يبد زيبود كه تعارض نه تنها چ نيبر ا دهيعق ،نيهمچن

 .ديمثبت به حساب آ ييرويعملكرد گروه ن نييعدارد كه در ت
 ستميس ييعلت تعارض، نارسا نيتر مهم ،يپردازان مكتب روابط انسان هينظر دگاهيد از

 اي يمشاركت تيريعدم مد ،يو ضعف رهبر تيريچون مد يعوامل ،نيارتباطات است. همچن
 نيشود. البته در ا يبه آن است باعث بروز تعارض م ازيكه ن ييسازنده در جا تيريعدم مد

  د.مكتب اختالف نظر وجود دار نيا نظران باز صاح يبرخ نيب ز،يوص نخص
كه در آن افراد با  يجو جاديدر جهت ا ديبا تيريمد ،يمكتب روابط انسان روانينظر پ به

اگر در سازمان به  نانيا ةدي. به عقكندكنند، تالش  يباال همكار يةو روح تيرضا ،يخشنود
 يها تفاوت ،يرسم ريروابط غ ،يگروه يو هنجارها ها ارزش ،ياحساسات و عواطف انسان

كاركنان توجه شود و سبك  زشيمساعد و انگ يطيمح طيشرا جاديا ه،يروح تيتقو ،يفرد
 نيماند. از ب ينم يتضاد و تنش باق يبرا ييجا گريكار رود، د گرا به و انسان يمشاركت يرهبر

سازنده  ةديپد كيآن به عنوان  اگر از ياست، حت تيريمد يهدف دائم ،بردن و حذف تعارض
 .شود اديمدت،  در كوتاه

 يبوروكراس يةنظر
و مقررات، ساختار سلسله  نيقوان قيدق يباور است كه اجرا نيبر ا كيكالس يبوروكراس مدل
 نيب يثبات و هماهنگ ،ياصول بوروكراس ريكار بر اساس تخصص و مراعات سا ميتقس ،يمراتب
  .واهد كردخ سريها و كاركنان را م گروه
 يهمكار يةنظر

 نيكند كه چنيمطرح م ي. ورديپذيم يسازمان تيواقع كيتعارض را به عنوان  "برنارد"
كه از نظر  ر،ييو در حال تغ ايپو طيمح كيدر  رايز ؛رنديناپذ ) اجتنابي(روابط تعارض يروابط

 .رسد يبه نظر م يو ذات يعيوجود دارد، تعارض طب شيگرا يمفهوم به آزاد
 يرفتار ادار يةرنظ
 ةمسأل كيتعارض اساساً  ه،ينظر نيپردازان ا يبه عنوان تئور "مونيمارچ و سا" دگاهيد از

 هينظر نيشوند. در ا يم يدر تعارض گروه رياست، هر چند كه دو فرد درگ يو خصوص يفرد
است. از نظر آنها تعارض در  رشيمورد پذ يسازمان يزندگ تيواقع كيتعارض به عنوان  زين
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در درون  يمتفاوت گروه يها يهمانندساز ت،يو موقع نهيتفاوت در زم ه،ساختار سلط ةجينت

 .ديآ يم ديبزرگ پد يها سازمان
 ياجتماع يها ستميس هينظر

 .است ريناپذ سازنده و وجود آن اجتناب يدر اغلب موارد تعارض كنش يتئور نياساس ا بر
دو وجه  نيعدم توافق ب ةجيارض را نتخود تع ياجتماع ستميدر مدل س "گوبا"و  "گتزلز"

انتظارات سازمان و  نيدانند. آنها معتقدند كه اگر ب يافراد م تيو شخص ها نقش يعنيسازمان 
مشترك سازمان  تيخواهد كرد و رضا دايكاهش پ ها باشد، كشمكش يافراد سازگار يازهاين

 .شد خواهدو كاركنان حاصل 

 رضتعا تيريمؤثر مد ريمؤثر و غ يها سبك
 ييها از روش يخواستند تا شرح كامل ريمد 74از  قيتحق كي يط "ميكودين"و  "يمونتيس"

مورد استفاده قرار  ها حل و فصل تعارض يمؤثر و نادرست برا ريغ ايطور مؤثر و مطلوب  كه به
 :شرح بود نيبد جهينت .گزارش كنند ،اند داده

روش حل  نيأله) به عنوان مؤثرتر(مواجهه با مس يمساع كيتشر ةوياز ش انيپاسخگو اكثر
كه از سبك تحكم به عنوان  يبا افراد يكه وقت نجاستيقابل توجه ا ةاند. نكت كرده اديتعارض 
 يسازمان يباال يها رده رانيمد نهايمعلوم شد كه ا ،روش مصاحبه به عمل آمد نيمؤثرتر

 ليمقابل تحم يها كه با اعمال قدرت توانسته بودند نظرات خود را به طرف جااند و از آن بوده
مؤثر  ريمعتقد به غ كه ي. حال آنكه كسانكنند يم اديمؤثر  ةويش كيكنند، از آن به عنوان 

 .بودند كه در تعارضات مغلوب شده بودند يبودن سبك اعمال قدرت بودند، اغلب افراد
 "يمساع كيتشر"اي "مواجهه"پژوهشگران روش يها افتهياگرچه بر اساس  ن،يبنابرا

 تيبه موقع وهيش كيدر  تيتعارض شناخته شده، اما موفق تيريمد ةويش نيعنوان مؤثرتر به
قابل كاربرد در تمام  يتيريمد يها سبكاز  كي چيه كه يطور دارد. به يمختلف بستگ طيو شرا
تعارض  تيريابزار مد ن ابزار در جعبهعنوا از آنها را به كيهر  دياشما ب". ستين ها تيموقع

 يباتجربه كس ريابزار است. مد كياستفاده از چند ابزار بهتر از استفاده از  د،يهمراه داشته باش
 .كاربرد دارد ياز آنها چه موقع كيداند هر  ياست كه م
قرار دادند. آنها در  ييتعارض را مورد شناسا تيريمد يبرا وهيپنج ش لسون،يو و پونتام

 :اند قرار داده ريبه شرح ز يرا درون سه استراتژ وهيپنج ش نيخود ا يدانيم قيتحق
 .شود ي(سازش) م قياجتناب و تطب يها وهيعدم مقابله، كه شامل ش ياستراتژ .1
 .باشد يو مصالحه م يهمكار يها وهيكه شامل ش ،ييگرا حل راه ياستراتژ .2
 .است انكسي يرقابت ةويبا ش ياستراتژ نيكنترل: ا ياستراتژ .3
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را در  يسازمان يها است كه تعارض يا وهيحاضر، ش قيتعارض در تحق تيرياز مد منظور

 يها كاهد و به جنبه يآن م يركاركرديغ يها دهد و از جنبه يخدمت اهداف سازمان قرار م
 كيتعارض با  ةو ادار ييتعارض عمل شناسا تيريمد گر،ي. به عبارت دديافزا يآن م يكاركرد

و كنترل  ييگرا حل عدم مقابله، راه يسه استراتژ قيست كه از طرو كارا ه، عادالنمعقول ةويش
 .رديپذ يانجام م

 تعارض تيريمد ريو غ انهيناش يها سبك
كند كه حداقل پنج روش نامؤثر حل  ياشاره م قاتياز تحق يبرخ يضمن بررس "لزيما"

 :دريگ يها مورد استفاده قرار م طور مستمر در سازمان تعارض به
كه اگر  ديام نيگرفتن مسأله و عدم اقدام در مورد آن، با ا دهيناد يعني: يياعتنا يب. 1

 .شود يخود رفع م يانگاشته شود، به خود دهيمسأله ناد
 يوجود دارد، ول يا كنند كه مسأله يم دييتأ رانيموارد، مد ي: در بعضيادار ييمداراگرا .2

 يموضوع تحت بررس"كنند كه يم انيواره بآورند. در عوض هم يبه عمل نم ياقدام جد
 ."است ازين يشتريبه اطالعات ب" اي "است
 يبرا يا شناخته شده يةروش رو ني: در ادهيچيپ و يطوالن يها هيتمسك به رو .3

 زيآم مخاطره يو حت نهيپرهز ده،يچيپ ،يشود، اما طوالن يم ميو حل معضل تنظ يدگيرس
فرد  شياست، فرسا "اتياقدام الزم فراخور مقتض"بر يكه مبتن ياستراتژ نياست. هدف چن

 .است يافراد ناراض اي
 ايمسائل  يكنند با توسل به اقدامات پنهان يم يسع رانيمد وهيش ني: در ايكار پنهان .4
منجر به عدم  يا هيرو نيمعارض را با حداقل مقاومت به موقع اجرا كنند. اتخاذ چن ماتيتصم
 .اهد شدخو تيريمد نسبت به نانياطم

شود تا  يم يو سع رديگ يلقب م "مزاحم"روش فرد مخالف  ني: در اتيترور شخص .5
گروه به سكوت  يمنف يفشارها قيهدف كه بتوان او را از طر نيد با اشواعتبار  يو ب يمنزو

 .واداشت
مربوط به ارتباطات با سه نوع برخورد  اتيبا استناد به ادب "هال"و  "هال" يطور مشابه به

 :كنند يحل تعارض اشاره م يمؤثر برا ريو غ انهيناش
صورت  شده به ادراك يدهايدر مقابل تهد يواكنش دفاع ينوع: برخورد پرخاشگرانه .1

 .يتهاجم بدن اي يحمالت كالم
 يرفتارها ت،يخود از موقع دنيو كنار كش مياز برخورد مستق زيپره: يبرخورد انفعال .2

با  ميو مستق حيصر ةبدو مواجه ينينش عقب ز،يآم راطاف يرفتار و خوش ييخو مؤدبانه، نرم
 .تعارض ياز جوشش انداختن موقت و يتعارض، عدم بروز احساسات واقع
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ربط با مسأله در  يكننده و ب گمراه م،يمستقريغ يها وهياز ش استفاده: ركانهيكنترل ز .3

كردن  ديتهد ،ينز سرزنش، طعنه ،يزبان باز شخند،يخود، ر يحفظ برتر يهنگام تعارض برا
 فيربط، عدم تعر ياالت بؤكردن، موضوعات و س حتينص ،ياخالق يها بحث دنيكش شيو پ

 .روشن از تعارض و سرپوش گذاشتن بر آن و تداوم مسأله

 تعارض تيريمد ياسيس يراهبردها
با رفتار  زيها ن اغلب وقت كه يطور دارد، به يكينزد ةرابط ياسيرفتار س اي استيبا س تعارض

در  يريگ ميتصم نديفرا ديدر سازمان با ياسيس يندهايفهم فرا يشود. برا يآغاز م ياسيس
  .تعارض را مورد مطالعه قرار داد يها تيموقع

 :است يسازمان يكل يبر سه الگو يحل تعارض مبتن يبرا يريگ ميتصم
 يها هيضوابط و رو ن،يبر اساس قوان ها ميحالت تصم ني: در ايساالر وانيد يالگو .1

 .شوند ياتخاذ م يرسم ةشد ينيب شيپ
 .و روش حل مسأله است تيبر عقالن يالگو مبتن نيبخردانه: ا يالگو. 2
آمده كه  ديپد ييها و ائتالف التيالگو سازمان از تشك ني: بر اساس اياسيس يالگو. 3

 يها حل در خصوص راه يكم اريسازمان توافق ندارند و اطالعات بس يها نسبت به هدف
 .دارند يالاحتم

 پژوهش روش
تعارض در  تيريمد يها استفاده از سبك يمنظور سنجش فراوان كه به قيتحق نيا

و از  يكاربرد يها پژوهش ةمحور انجام شده است، از نظر هدف در زمر مهارت يها سازمان
 .باشد يم يفيتوص ها داده يآور نظر جمع

تان كرمان انجام شده است. اس يا و حرفه يدر سازمان فن 92در زمستان  قيتحق نيا
 يا و حرفه يكل فن ةكاركنان زن و مرد مشغول در ادار ةيشامل كل قيتحق نيا يآمار ةجامع

نفر  71نفر پيماني، و  67نفر رسمي،  156نوع قرارداد  كيشهرستان كرمان است كه به تفك
 .هستند قراردادي
افزار اكسل  ط نرمسست و توشده ا يبه كمك ابزار پرسشنامه گردآور ازيمورد ن يها داده

استفاده شده  لسونيپونتام و و ةمنظور سنجش سبك تعارض از پرسشنام به .اند پردازش شده
  .اند به آن پاسخ داده كرتيل فيكنندگان در قالب ط لياست و تكم
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 قيتحق يها افتهي
 اي كرمان مجموع تعداد كاركنان فني و حرفه .2جدول 

 بر حسب قرارداد و شغل 
تعدادپستقراردادنوع  

 51 مربي رسمي
 106 اداري
 156 جمع

 40 مربي پيماني
 27 اداري
 67 جمع

 0 مربي قراردادي
 71 اداري
 71 جمع

 

 اي كرمان بر حسب تحصيالت، جنسيت و قرارداد مجموع تعداد كاركنان فني و حرفه .3جدول 
تعداد قرارداديپيمانيتعداد قرارداد تعداد قرارداد رسميجنسيت تحصيالت

 دكترا
 0 0 1 مرد
 0 0 0 زن

 0 9 2 مردفوق ليسانس

 0 2 0 زن

 ليسانس
 6 36 65 مرد
 5 18 14 زن

 ديپلم فوق
 9 1 36 مرد
 2 0 0 زن

 ديپلم
 25 1 29 مرد
 7 0 3 زن

 ديپلم زير
 17 0 5 مرد
 0 0 0 زن
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 ض كاركنان بر اساس پستي مديريت تعارها درصد استفاده از سبك. 4جدول 

 كنترل راه حل گرايي عدم مقابله پست
%7 مديران  73%  10%  
%14 مربيان  76%  10%  

%41 كاركنان اداري  44%  15%  
%74 كاركنان خدماتي  21%  5%  

 
 ي مديريت تعارض كاركنان بر اساس سنها درصد استفاده از سبك. 5جدول 

گرايي حل راه عدم مقابله سن  كنترل 
%13 سال 30 كمتر از  29%  58%  

%22 سال 40 –31  48%  30%  
%16 سال  41-50  69%  15%  

%10 سال و باالتر 50  82%  8%  
 

 كار ةي مديريت تعارض كاركنان بر اساس سابقها درصد استفاده از سبك .6جدول 
كار ةسابق گرايي حل راه عدم مقابله   كنترل 

%49 سال 5كمتر از   36%  15%  
%20 سال 20-10  52%  28%  
%9 سال 20-30  78%  14%  

 

 ي مديريت تعارض كاركنان بر اساس جنسيتها درصد استفاده از سبك .7جدول 
گرايي حل راه عدم مقابله جنسيت  كنترل 

%19 زن  75%  6%  
%11 مرد  50%  39%  

 

 ي مديريت تعارض كاركنان بر اساس تحصيالتها درصد استفاده از سبك .8جدول 
حل گراييراه  عدم مقابله تحصيالت  كنترل 

%52 ديپلم و كارداني، زير ديپلم  27%  21%  
%28 كارشناسي  53%  19%  

%5 كارشناسي ارشد و باالتر  84%  10%  
 

 ي مديريت تعارض كاركنان بر اساس نوع قراردادها درصد استفاده از سبك .9جدول 
گرايي حل راه عدم مقابله نوع قرارداد  كنترل 

%15 رسمي   52%  33%  
%27 پيماني  45%  28%  

%48 قراردادي و روزمزدي  34%  18%  
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 يريگ جهينت
مديران، مربيان و كاركنان اداري بيشتر از سبك نشان داد كه  قيتحق نيا يها افتهي

كنند و كاركنان خدماتي بيشتر از سبك عدم مقابله استفاده  گرايي استفاده مي حل راه
د كه زنان به مقدار بسيار بيشتري نسبت ااز لحاظ جنسيت، نيز اين تحقيق نشان د. نمايند مي

كنند. افرادي كه نوع قرارداد آنها قراردادي و  گرايي استفاده مي حل هبه مردان از سبك را
كه تحصيالت آنها ديپلم و كمتر است، بيشتر از سبك عدم مقابله  روزمزدي و همچنين كساني

بيشتر از  ةها حاكي از استفاديافته ،همچنين كنند. به منظور مديريت تعارض استفاده مي
 محور است. بيشتر شاغل در مشاغل مهارت ةگرايي توسط كاركنان با سابقحلراه سبك

اي كرمان است،  كل فني و حرفه ةآماري اين تحقيق، تنها ادار ةبا توجه به اينكه جامع
 تري مورد بررسي قرار گيرد. آماري وسيع ةشود در تحقيقات آتي جامع پيشنهاد مي
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كل آموزش  ةي مهارتي ادارها بررسي نقش آموزش
 استان اصفهان ةاي در توسع فني و حرفه

 1اعظم اميني
 2ابوطالب جاللي
 3آرش اخوان
 4فريده روشن

 چكيده 
كل آموزش فني  ةي مهارتي ادارها پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش آموزش

ت. روش استان اصفهان صورت پذيرف ةاي در رسيدن به اهداف توسع و حرفه
مديران،  ةآماري تحقيق شامل كلي ةو جامع استپيمايشي  -تحقيق توصيفي

اي استان و همچنين  كل آموزش فني و حرفه ةكارشناسان و مربيان ادار
بندي  گيري طبقه كه با استفاده از روش نمونه استكارآموزان مراكز آموزشي 

دند. ابزار شنتخاب آماري ا ةعنوان نمون نفر به 384اي در مجموع تعداد  خوشه
 ةنام گيري از پرسش اي و بهره گردآوري اطالعات مطالعات كتابخانه

ي آمار توصيفي و ها از روش ها ساخته بود. در تجزيه و تحليل داده محقق
ي اين پژوهش حاكي از آن است كه ها د. يافتهشاستنباطي استفاده 

استان نقش  ةوسعاستان با توجه به سند ملي ت ةي مهارتي در توسعها آموزش
كيد بر گسترش آموزش فني و در تربيت نيروي كار ماهر با تأمهمي را 

 .كنند اي مي حرفه
 

 اي، آموزش مهارتي. استان، نقش، آموزش فني و حرفه ةتوسع: يكليدواژگان

                                                                                                                
 Email: azam_amini@yahoo.com                                                              . كارشناسي ارشد صنايع، 1
 .. كارشناسي ارشد مديريت دولتي 2
 .. كارشناسي ارشد صنايع، معاون آموزش 3
 .. كارشناسي ارشد صنايع غذايي 4
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 مقدمه 
  سود به دستيابي در نسبي ضعف وجود نمايانگر سوم، جهان در محدود اندازهاي چشم وجود
 يها تكنولوژي كارگيري هب با حتي چنانكه. است صنعتي هاي گذاري سرمايه در رنظ مورد

 دليل حقيقت، در. اند نرسيده نيز صنعتي جهان دهي سود راه ةنيم به كشورها اين پيشرفته،
. كرد جستجو جوامع اين انساني منابع از مناسب برداري بهره عدم در ابتدا، در بايد را امر اين

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت رشد با انساني نيروي رشد يلدل همين به درست
. است نيازمند كارآمد هاي انسان به نيز كيفيت از برخوردار توليد و دارد تنگاتنگ ارتباطي

. شود مي خالصه آموزشي گذاري سرمايه در توليدي گذاري سرمايه از بخشي ،جهت بدين
 يها برنامه در شده ترسيم نيازهاي بر مبتني و دار هدف مستمر، مداوم، معناي به آموزش
 .)1388 (صادقي، اي توسعه

 ةنظري يها فرض همان اقتصادي، ةتوسع و آموزش ميان ارتباط ةزمين در موجود يها فرض
 موجب كار نيروي ةانگيز و عمومي بهداشت در بهبود آن براساس كه است، انساني ةسرماي
 د،شو افراد كيفي ارتقاي موجب آموزش اگر ،بنابراين. دشو مي كار نيروي وري بهره بهبود
 كار سبب كار، نيروي كيفي بهبود با آموزش. شود مي شناخته اقتصادي رشد بر مؤثر عاملي
 اساس بر. شود مي سرمايه كارايي و فناوري و دانش پيشرفت كار، نيروي شدن تر آزموده

 به نسبت باالتري آموزشي سطح از يافته توسعه كشورهاي مردم جهاني، بانك آمارهاي
 امكان موضوع اين اقتصادي، كارشناسان نظر به كه برخوردارند توسعه حال در كشورهاي

 .آورد مي فراهم را بيشتر اقتصادي ةتوسع
 قرن از اواخر اي حرفه و فني هاي آموزش قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي تربيت

 پي در. قرارگرفت جهان كشورهاي از بسياري جهتو مورد بيستم، قرن اوايل و نوزدهم
 در اي سابقه بي نحو به ها آموزش اين دوم، جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي يها پيشرفت

 در پرورش، و آموزش از پس اي حرفه فني و يها آموزش امروز كه آنجا تا يافت گسترش جهان
نيازهاي  به بيشتر هرچه گويي پاسخ جهت در صنعتي جوامع خصوص به از كشورها بسياري

 .است حركت در اجتماعي و اقتصادي
 احراز شغل، براي را فرد كه هستند ييها فعاليت اي، حرفه و فني يها آموزش كه آنجا از
 دهند، مي افزايش هاآن انجام در را او توانايي و كارايي يا و كنند مي آماده كار و كسب و حرفه
 كه شود مي باعث صنعتي جامعه مراكز و آموزشي راكزم بين ارتباطي يها پل وجود عدم لكن

 جامعه توليدي هاي بخش موردنياز چندان كه بپردازد نيروهايي تربيت به آموزشي مراكز
 و صحيح كارگيري به عدم يعني كار درست، تقسيم و سازماندهي عدم ،ديگر سوي از. نباشد

 تربيت رغم به كه دشو مي ثباع اغلب هاي مختلف، كارگاه در كاركنان تخصص با متناسب
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 توان مي مجموع در. كند استفاده خوبي به نيروهاي مختلف از نتواند جامعه نيروها، درست

 ، رابطةاشتغال و بازار و اي حرفه و فني مراكز آموزشي ديدگان آموزش ميان كه گفت
 غليش ةدآين كه داند نمي وظيفه عمالً ايحرفه و فني نظام آموزشي و ندارد وجود هدفمندي

 .)1379 اي، حرفه و فني يها (آموزش دهد قرار مالحظه را مورد خود گيران آموزش
 و اجتماعي اقتصادي، ةتوسع يها برنامه نظر مورد انساني نيروي يها مهارت تأمين تحقق

 بتواند تا باشد تحول حال در پيوسته و پويا آموزشي نظام كه است آن مستلزم فرهنگي
 آموزش. سازد برآورده را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نهادهاي انتظارات و انساني هاي آرمان
 بافت با كمتر تناسب جمله از مختلف داليل به سوم، جهان كشورهاي اغلب در رسمي

 آن نياز مورد متخصص و ماهر انساني نيروي تربيت و مشكل حل به قادر اجتماعي، و فرهنگي
 آماده منظور به غيررسمي يها آموزش مدت كوتاه يها دوره گسترش، بنابراين. نيست جوامع
  حاضر تحقيق موضوع استان ةتوسع راهكارهاي به بخشيدن سرعت و دادن حركت كردن،
 .است

 ةرابط آموزش، ةتوسع و اقتصادي بين رشد كه است داده نشان المللي بين مطالعات
 انجام كشور 22 مورد در را ) تحقيقي1961الوين ( و ادينگ سونيلسون،. دارد وجود مستقيم

 و دبيرستاني سطح در خصوص به آموزش، ةتوسع و اقتصادي رشد بين نشان داد كه دادند
 يكديگر به آموزش فقر و فقر اقتصادي و دارد وجود مستقيمي رابطة و دانشگاهي، همبستگي

 .اند پيوسته
 تا 1965 يها طي سال توسعه حال در كشور 66 آماري اطالعات از استفاده با ماريس

 در كشورهاي رشد در آموزش اهميت ةدربار را قبلي يها يافته كه كرد برآورد را الگويي 1979
 طوربه زمينه اين در گذاريسرمايه نقش كه او دريافت عالوه به. كند مي تأييد توسعه حال

. دارد تأكيد اقتصادي رشد در آموزش اهميت حائز نقش بر نيز دنيسون .است ترضعيف نسبي
. رود مي شمار به زمينه اين در عمده اقدامي اقتصادي، رشد حسابداري ةدربار دنيسون ةالعمط
 ، كار نيروي جنس و تغيير سن كه است شده تعديل طوري كار يها نهاده وي، ةمطالع در

 كرد برآورد دنيسون. كند مي منعكس آموزش را در تغيير همه از تر مهم و كار ساعات در تغيير
 1984تا  1973ي ها سال در آمريكا ةمتحد در اياالت ملي درآمد ةبالقو درش نرخ كل كه

درصد رشد  2/2نرخ  با نهاده عوامل كل كه حالي در؛ است داشته رشد درصد 78/3 ساالنه
درصد  40دهند و  درصد از كل رشد را توضيح مي 60ي كار و سرمايه ها نهاده. داشته است

 را اين مقدار درصد از 29وي . شود نهاده نسبت داده ميوري واحد  باقيمانده به تغيير بهره
 .)1982(ماريس، داند مي دانش از ناشي

 توزيع نقش كيد برأسرمايه و رشد اقتصادي با ت ةرابط«عنوان  با ديگر اي مطالعه در
 اقتصادي رشد بر انساني ةتأثير سرماي بررسي به ديگران و نيلي »كار نيروي تحصيالت
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 تحصيل يها سال پراكندگي ميزان وارد كردن با كه دهد مي نشان مطالعه ناي.  اند پرداخته

 در. يابد مي بهبود توجه قابل ميزاني به شده برآورد ةرابط دهي توضيح قدرت شاغالن، ميان
 به فيزيكي ةسرماي و انساني ةسرماي بر افزون اقتصادي رشد اين مطالعه، در شده ارائه مدل

 فرض شده مرتبط نيز تحصيلي مختلف سطوح ميان در اغالنش تحصيالت ميزان پراكندگي
 حول در كار آموزش نيروي توزيع كه شرايطي در تنها كه دارد اين بر اشاره نظري بخش. است
 و منفي متغير اين ضريب اگر.  است تأثير بي اقتصادي رشد بر متغير اين باشد، بهينه ةنقط

 بايد و است بهينه مقدار از بيش گي آموزشپراكند كه است آن ةدهند نشان باشد، معنادار
 كشور شاغالن تحصيل يها سال پراكندگي افزايش دهد كه مي نشان برآورد نتايج. شود كاسته
 سطوح تقويت بر آموزشي يها سياست كه صورتي در و است رشد اقتصادي بر منفي اثر داراي

 .)1382(نيلي،  افتي خواهد افزايش اقتصادي رشد شود، متمركز راهنمايي ابتدايي و
  در در مقايسه با ساير عوامل انساني ةسرماي اهميت شناسايي منظور به ديگران و عمادزاده

انساني  ةانساني در رشد اقتصادي، به بررسي عامل سرماي ةعنوان نقش سرماي با اي مقاله
 توليد يادز بسيار كشش داگالس بر –كاب  توليد تابع يك انتخاب با مطالعه اين. اند پرداخته
 درصد يك كه طوري به دارد، تأكيد بسيار شاغل متخصص نيروي به نسبت داخلي ناخالص
درصد افزايش در توليد  55/0به  منجر تواند مي متخصص كار شاغل نيروي ةعد در افزايش

 .)1379(عمادزاده،  ناخالص داخلي شود
هاي  اصفهان نقش آموزشاستان  ةسند توسعن ترتيب اين تحقيق بر آن است تا بر اساس يبد

منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف  به اين امر. كنداستان اصفهان بررسي  ةمهارتي را در توسع
به عبارت . قرار گرفتن در مسير توسعه است برايموجود، تعيين شرايط و اقدامات مورد نياز 

كه بر مبناي  هاي تحقيق كل بتواند با استفاده از يافته ةديگر، هدف آن است كه اين ادار
اي  استان مرتبط با وظايف سازمان آموزش فني و حرفه ةدار و محرك توسع اقدامات اولويت

خدمات بهتر و برتر و كسب مزيت رقابتي موفق  ةاند به ارائ كشور به شرح زير به دست آمده
 . شوند
 ،اي كيد بر گسترش آموزش فني و حرفهأتربيت نيروي كار ماهر با ت .1
 ،ي اقتصاديها اي متناسب با نيازهاي بخش تخصصي فني و حرفه يها گسترش رشته .2
 .المللي هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي بين دن پايگاهكراستاندارد  .3

 د:شدر اين راستا فرضيات تحقيق به شرح زير طراحي 
اي در  ي فني و حرفهها كيد بر گسترش آموزشأميزان تربيت نيروي كار ماهر با ت .1

 .استتان اصفهان بيش از حد متوسط مراكز آموزشي اس
ي ها اي متناسب با نيازهاي بخش ي تخصصي فني و حرفهها ميزان گسترش رشته .2

 .استمختلف اقتصاد در مراكز آموزشي استان اصفهان بيش از حد متوسط 
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هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي موجود در مراكز  پايگاه كردنميزان استاندارد  .3

 .استحد متوسط  آموزشي استان بيش از

 شناسي  روش
كل آموزش فني و  ةي مهارتي ادارها در اين تحقيق با توجه به هدف بررسي نقش آموزش

 ةجامع. دشپيمايشي استفاده  -استان اصفهان از روش تحقيق توصيفي ةاي در توسع حرفه
 دهند: ي زير تشكيل ميها آماري اين پژوهش را گروه

  .اي استان اصفهان كل آموزش فني و حرفه ة، مديران مياني و مربيان ادار كارشناسان �
اي در  حرفه و فني آموزش كل ةبه ادار وابسته اي حرفه و فني آموزش مراكز كارآموزان �
  .1392سال 

اي از مجموع دو  بندي خوشه گيري طبقه كه با استفاده از فرمول كوكران و طبق نمونه
ابزار گردآوري اطالعات مطالعات . دشعنوان گروه نمونه تعيين  نفر به 384گروه تعداد 

. باشد آماري مي ةساخته در دو گروه نمون ي محققها گيري از پرسشنامه اي و بهره كتابخانه
 ةنفر از اعضاي جامع 30شده در اختيار تهيه ةپرسشنام سنجش پايايي پرسشنامه، براي

ي حاصله ها آلفاي كرونباخ، داده ةنظور محاسبم سپس به. صورت تصادفي قرار گرفت به آماري
ميزان آلفاي  پس از انجام محاسبه،. دشبندي و استخراج  طبقه spssاز پرسشنامه در محيط 

ييد اين أپايايي قابل قبول و مورد ت ةدهند دست آمده كه نشان به95/0كرونباخ برابر با 
 متخصص كارشناسان و ستادانا با طريق مشورت از روايي تحقيق ،همچنين. استپرسشنامه 

 .است شده تأمين پرسشنامه طراحي براي
ي اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت ها تجزيه و تحليل داده

در قلمرو آمار توصيفي از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و در قلمرو آمار . گرفته است
براي  Excelافزار  دو گروه همبسته و نيز از نرم ةبراي مقايس t،  استودنت tاستنباطي آزمون 

 .دشاستفاده  ها تحليل داده

  ها يافته
 جدول اساس بر شده و استفاده (t ) (t-test)آزمون  از سؤاالت از يك هر به گويي پاسخ براي

 اين بخش اين از هدف. ده استش محاسبه رابطه دار معني سطح، tآزمون  ةو آمار tتوزيع 
 .داد پاسخ سؤاالت بتوان به فرض، آزمون هاي روش از ستفادها با كه است

توانند در تربيت نيروي كار ماهر مي ميزان چه تا ايحرفه و فني يها آموزش : اول سؤال
اي در مراكز آموزشي استان اصفهان نقش داشته  ي فني و حرفهها كيد بر گسترش آموزشأبا ت

 باشند؟
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آزادي  ة) با درج6/11شده ( محاسبه tمقدار  كه است آن از حاكي شده انجام محاسبات

212 d.f  05/0و سطح خطاي α   از مقدارt مخالف  ةفرضي ،بنابراين. بحراني بيشتر است
 زيادي حد تا ايحرفه و فني يها آموزش ،بنابراين ؛شود صفر رد مي ةييد و فرضيأصفر ت

اي در مراكز  ي فني و حرفهها وزشكيد بر گسترش آمأتربيت نيروي كار ماهر با ت در توانند مي
 مطلب اين مؤيد نيز مدارك موجود و اسناد يها بررسي .آموزشي استان نقش داشته باشند

 يافته اين با همسو )،1382) و نيلي (1982ماريس ( پژوهش يها يافته كه طوري به. دهستن
 .باشند مي

ي ها ه در گسترش رشتهتوانست ميزان چه تا اي حرفه و آموزش فني كل ةادار: دوم سؤال
ي مختلف اقتصاد در مراكز آموزشي ها اي متناسب با نيازهاي بخش تخصصي فني و حرفه

 نقش داشته باشد؟
) با درجه آزادي 6/24محاسبه شده ( tمقدار  كه است آن از حاكي شده انجام محاسبات

212 d.f  05/0و سطح خطاي α  از مقدارt ف صفر تاييد لذا فرضيه مخال. بحراني بيشتر است
اي تا حد زيادي توانسته در  كل آموزش فني و حرفه ةادار ،بنابراين. و فرضيه صفر رد مي شود

ي مختلف اقتصاد در ها اي متناسب با نيازهاي بخش ي تخصصي فني و حرفهها گسترش رشته
 . مراكز آموزشي نقش داشته باشد

 . هستند يافته اين مؤيد مكتسبه نيز يها گزارش و موجود مدارك و اسناد يها بررسي
دن كرتوانسته در استاندارد  ميزان چه تا اي حرفه و آموزش فني كل ةادار  :سوم سؤال

ي موجود در مراكز آموزشي استان نقش داشته ها هاي آموزشي بر اساس استاندارد پايگاه
 باشد؟

آزادي  ة) با درج9/28شده ( محاسبه tمقدار  كه است آن از حاكي شده انجام محاسبات
212 d.f  05/0و سطح خطاي α  از مقدارt مخالف صفر  ةفرضي بنابراين،. بحراني بيشتر است

اي تا حد زيادي  كل آموزش فني و حرفه ةادار ،بنابراين. شود صفر رد مي ةييد و فرضيأت
هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي موجود در مراكز  پايگاه كردنتوانسته در استاندارد 

  هستند. مطلب اين با همسو نيز موجود مدارك و اسناد يها بررسي. باشد ش داشتهآموزشي نق

 گيري بحث و نتيجه
اقـدامات   ةگفـت كليـ   تـوان  يمي پرسشنامه ها دادهبا عنايت به نتايج حاصل از تحليل آماري 

و  مراكـز اسـتان در   ةاي در سند توسـع  هاي فني و حرفه دار و محرك مرتبط با آموزش اولويت
ي استان اصفهان تا بيشـتر از حـد متوسـط مـورد توجـه قـرار       ا حرفهي و فنآموزش  كلة رادا

استان همچنـان الزم اسـت    ةدر توسع آنهاگرفته و با توجه به اهميت باال و يكسان هر يك از 
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. ي مـرتبط بـا ايـن اقـدامات بپـردازد     هـا  يژگـ يوي بـه تقويـت   ا حرفهي و فنكل آموزش  ةادار

همسـو و   )،1382) و نيلـي ( 1982فـوق بـا نتـايج تحقيـق مـاريس (     نتايج تحقيق  ،همچنين
 .استنقش پررنگ آموزش در توسعه كشور  ةدهند همخواني داشته و نشان

تربيت نيروي ماهر   شاخصد شبندي اقدامات فوق مشخص  با توجه به رتبه ،از سوي ديگر
بت به ساير اقدامات در اولويت باالتري نس ،اي ي فني و حرفهها كيد بر گسترش آموزشأبا ت

هاي  آموزش با مقايسه در اي حرفه و فني يها آموزش گسترش به نياز زمينه اين در. دقرار دار
با  بايد اي حرفه و فني يها آموزش ،نهايت در شود. مي محسوس پيش از بيش نظري

 با كه چرا ؛بخشد ارتقا را كار دنياي نياز مورد علمي دانش و مهارت ،كار بازار از نيازسنجي
 و مهارت آموزش، كارآموز نوع اين اصلي بخش عنوانبه اقتصاد و توليد مراكز در كارآموزي

 يك ايجاد با و كند مي را كسب خاص شغلي ةزمين يك با مرتبط و كار بازار نياز مورد دانش
 طرف از دائمي شغلي فرصت به پيشنهاد امر اين كه بسا كارفرما، و كارآموز بين مناسب ةرابط

 .شود منتهي ارفرماك
يابي  كل در دست ةهاي مهارتي ادار توان در خصوص نقش آموزشساير مواردي را كه مي

 د:شو به اهداف توسعه در استان مطابق نتايج تحقيق فوق برشمرد به شرح زير پيشنهاد مي
 آموزشي يها رشته تناسب عدم و ارك بازار وضيعت از افيك اطالعات نبود يي كهآنجا از .1

 واحدي شود مي پيشنهاد است، موانع جزو ها ستانشهر و استان در اشتغال بخش يازهاين با
 در خصوصي و دولتي بخش دو در اشتغال وضيعت از جامعي و املك اطالعات تا شود تأسيس
 .گيرد قرار سازان تصميم اختيار
ي مهارتي مطابق با آمايش سرزمين و برگرفته از مطالعات ها گسترش آموزش .2

توانند در رفع  يي كه برگرفته از نياز هر منطقه باشند، ميها تنها آموزش ،ي؛ در واقعا منطقه
 .مشكل بيكاري مثمر ثمر واقع شوند

روز آوري استانداردهاي شغل، آموزش و شايستگي مطابق با پيشرفت تكنولوژي و  به .3
به  ي آموزشي و در نتيجه رسيدنها شرايط بازار؛ اين مهم در جهت اعتالي سطح دوره
 .تواند راهگشا باشد مي ،سطحي كه در واقع نياز بازار كار در دنياي امروز است

ي جديد در بازار كار؛ در نظر گرفتن ها تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت در حرفه .4
در  ، مشاغل موجود بازار كار نيز دايماً مهم و حياتي كه با پيشرفت مداوم تكنولوژي ةاين نكت

بايستي در راستاي اين موضوع زمان، سرمايه و انرژي بيشتري در سطح  .حال ايجاد هستند
 .ادارات كل به كار بست
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ي بازار كار؛ در ها اي همگام با پيشرفت آوري دانش مربيان آموزش فني و حرفه به روز .5

بسيار حائز اهميت است كه بدون داشتن مربيان ماهري كه همزمان  ةنظر گرفتن اين نكت
رقابت  ةتوان در تربيت نيروي ماهري كه بتواند در عرص نمي ،باشند مجهز به دانش روز

 .كردموفق عمل  ،امروزي باقي بماند
  .تقاضا ي كمها ي كاربردي بازار كار در مراكز آموزشي با رشتهها رشته كردنجايگزين  .6
 .هاي آموزشي مراكز به تجهيزات مورد نياز مطابق با استانداردهاي موجود كارگاه كردنمجهز  .7
 .هاي آموزشي ي فضا و مكان در ايجاد كارگاهها درنظر گرفتن حداقل .8
 .ي آموزشيها اختصاص زمان بيشتر درخصوص نظارت بر فرآيند اجرايي دوره .9

 .هاي آموزشي در كارگاه 5sبه كار بردن چيدمان مناسب و استفاده از  .10

 منابع 
مان آموزش فني و هاي آزاد ساز بررسي نقش آموزشگاه .)1388( ن افقي، و ع صادقي،

 ،3 ةشمار .شناسي كاربردي جامعه .فراگير ةاي شهرستان رشت بر توسع حرفه
 .157-176صص

تعليم و  ةنشر پژوهشكد .اي ي فني و حرفهها آموزش. )1379( وزارت آموزش و پرورش
 .تهران. تربيت
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 و توسعه راهبرد هايمشيخط اجرايي وضعيت بررسي
ايحرفه و فني سازمان در انساني منابع ءارتقا  

 1احمد عطارنيا
 2زينب مولوي

 چكيده
در حالي كه  .كي از عوامل مهم در اثربخشي هر سازمان منابع انساني آن استي

 مديران قادرشود و بهينه نمي ةهاي كاركنان استفادها از تواناييدر اكثر سازمان
اي كشور در آنها نيستند. سازمان فني و حرفه ةكارگيري ظرفيت بالقوبه به

هايي تدوين كرده است. هدف اين نيروي انساني خط مشي ةجهت ارتقا و توسع
منابع  ءهاي راهبرد توسعه و ارتقامشيپژوهش بررسي وضعيت اجرايي خط

مربيان  ةاري اين تحقيق كليآم ةاي است. جامعانساني در سازمان فني و حرفه
اي است كه به فني و حرفهآموزش اندكاران سازمان مجرب و مديران و دست

نفر انتخاب شد. ابزار  30گيري قضاوتي و هدفمنداين منظور به روش نمونه
هاي ها حاصل از پرسشنامه به روشساخته است. دادهمحقق ةتحقيق پرسشنام

ن ميانگين، تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان ي از طريق اجراي آزموكيفي و كم
منابع  ءهاي راهبرد توسعه و ارتقاها و برنامهمشيداد وضعيت اجرايي تمامي خط

هاي طراحي و استقرار الگوي انتخاب، جز برنامه هانساني نامطلوب است، ب
انعقاد انتصاب، ارتقا و عملكرد مراكز آموزشي سازمان بر اساس شايستگي، 

تكميلي  ةدرمان گروهي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها و ايجاد بيم ةبيم قرارداد
سوزي و حوادث طبيعي و انعقاد قرارداد آتش ةاتومبيل و بيم ةبيمكاركنان و 

مسئوليت مدني براي كاركنان و كارآموزان ادارات كل و مراكز آموزشي  ةبيم
 تحت پوشش؛ 

اي، سند ني، سازمان فني و حرفهنيروي انسا ء: توسعه و ارتقايكليدواژگان 
 .اي كل كشورفني و حرفهآموزش راهبردي سازمان 

                                                                                                                
 Email: attarnia@ut.ac.ir                                                                               دانشجوي دكتري مديريت،. 1
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني. 2
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 مقدمه
كي از عوامل مهم در ميزان اثربخشي هر سازمان منابع انساني آن است. شناخت نيازهاي ي

هاي ارزشيابي آموزشي، و هاي آموزشي مناسب، اجراي برنامهآموزشي اين منابع، تدوين برنامه
بهينه از منابع انساني تأثير مستقيم دارد  ةهاي آموزشي در استفادح برنامهسرانجام اصال

سازي نقش مهمي در آماده 1اي). آموزش فني و حرفه189، ص1387بيگي و همكاران، (رجب
 .)2007، 3و حنيفي 2(بيكر كندنيروي كار ماهر براي فعاليت ايفا مي

شود و مديران قادر بهينه نمي ةاركنان استفادهاي كها از توانايياز طرفي، در اكثر سازمان
عبارتي، افراد توان بروز خالقيت، ابتكار و فعاليت  كار گيرند. به آنها را به ةنيستند ظرفيت بالقو

 يبردارطور مطلوب بهره ها بهبيشتري را دارند، اما در محيط سازماني به داليلي از اين قابليت
عنوان يك  سازي سازمان توانمندسازي كاركنان را بهشود. انديشمندان مديريت و بهنمي

اند و معتقدند كه دهكرراهبرد اثرگذار بر عملكرد و بهسازي نيروي انساني معرفي 
ها است كه امروزه توسط سازمان يهاي مهم جديدتوانمندسازي منابع انساني يكي از نگرش

ت معاصر در پاسخگويي به نياز تغيير شود. در واقع، پاسخ به نياز حياتي مديريكار گرفته مي به
 ).185، ص1392و تحول است (زارع، 

 ةمنابع انساني و توسع ةها به توسعها و دولتگيري ملتدر منظر كالن، شكل
اهميت  ةمشغول هستند. يونسكو دربار يهايي بستگي دارد كه به تربيت نيروي انسان سازمان

 اي يك شرط الزم براي نگهداري وو حرفه هاي فنيد كه آموزشندهاين موضوع توضيح مي
 ).1974، 4(يونسكو اجتماعي، اقتصادي و مدني مدرن است ةتوسع ةساختار پيچيد
 عامل نيترمهم محور، دانش اقتصاد در )1996( 5از آنجا كه به اعتقاد يوسيلداز طرفي، 

 6نييه اعتقاد كوب وست اهآن مهارتزان دانش و يم بلكه ه،يسرما و كار يروينخود  نه د،يتول
، يكيزيف يهاييدارا يجا مدرن به يهاسازمان يديو توان تول ي)، قدرت اقتصاد1992(

)، بانك اطالعات 1992نتزبرگ (يآنها است. به نظر م يو خدمات يفكر يمرهون توانمند
ران و كاركنان آن است يست، بلكه در مغز مديها نانهيرا ةك سازمان در حافظياستراتژ

  ). 2003 ،7سليمان(
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ق و كارآمد تربيت كند، كاركناني يرود نيروي انساني الامروزه از نظام آموزشي انتظار مي

، به »كاركنان مولد«)، 1991(2، به زعم ريچ»كاركنان متفكر) «1998( 1كه به نظر ادواردز
 شوند. قلمداد مي» 5كاركنان چندمهارتي« 4) و ليندبك و اسناور2000(3زعم واندرليند

اي تأمين نيروي انساني متخصص و مراكز فني و حرفه ةترين مسئوليت و وظيفمهماگر 
ماهر مورد نياز باشد، در اين امر در شرايط كنوني به داليل مختلف نتوانسته است خود را با 

هماهنگ كند و از اين رو با مسائل و مشكالتي مواجه بوده  ،تحوالتي كه در مشاغل بوده است
ترين  ). با توجه به نقش مربي در آموزش، شايد يكي از مهم223، ص1386است (آقازاده، 

داليل عدم موفقيت اين سازمان در تربيت نيروي متخصص، عدم توجه كافي به امر آموزش و 
يافته در سازمان است. براي داشتن نيروي روزرساني نيروي كارآمد و منابع انساني توسعهبه

ريزي مناسب براي توسعه و ارتقا نيروي انساني الزم و امهافته برنيانساني كارآمد و توسعه
هاي مناسب و به نوعي ريزي مناسب، مستلزم داشتن خط مشيطرفي، برنامه ازضروري است. 

مشي مناسب در اين حوزه، تضميني هاي راهبردي است. البته صرف تدوين خطداشتن پايه
و  يمهارت يهات آموزشيين، با توجه به اهمنيروي انساني نيست. بنابرا ءبراي توسعه و ارتقا

منابع انساني،  ةها در حوزن آموزشيا يت و كارآمدياثربخش در موفق يگذاراستينقش س
هاي مناسب و كاربردي و متناسب با مشكالت و نيازها از مشيتوجه به تعيين و تدوين خط

ل كشور در راهبرد اي كاهميت خاصي برخوردار است. سند راهبري سازمان فني و حرفه
نظر از  صرف منابع انساني را تدوين كرده است، ءهاي توسعه و ارتقاها و برنامهمشيهفتم، خط

ها و دانيم تدوين برنامهطور كه مي ها وجاهت قانوني دارد يا خير، همان اينكه اين خط مشي
اين، اين پژوهش عمل به اجرا درآيند. بنابر ةدار است كه در مرحلها زماني معنيمشيخط

نيروي  ءهاي راهبرد توسعه و ارتقاهاي و برنامهمشيدنبال پاسخ به اين سؤال است كه خط  به
 اي تا چه حد اجرا شده است؟.انساني در سند راهبري سازمان فني و حرفه

 مباني نظري تحقيق
 ايآموزش فني و حرفه

، با دو يجاد منابع انسانياست. ا يورضر ياز منابع انسان يياستفاده از دانش، سطوح باال يبرا
ها، مهارت ةرد. توسعيگيها صورت متيجاد قابليها و امهارت ةتوسع يعنيز يند متمايفرا
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 ييارويعبارت از رو يالت و در ضمنِ كار است، آموزش مهارتيدر تحص يشامل آموزش رسم

ناسب با توان موجود استاندارد مت يهادوره يو طراح يطيم با عوامل محيمحور مستقدانش
ا بهبود يت يها و با هدف تقوفرصت ةيبر پا يجاد اقداماتيدها و ايتهد يسازيمنظور خنثبه

 دو بر يسازمان هايآموزش ةحوز در مهارت ة. واژاستان مدت يم يزمان ةنقاط قوت در دور
 روش با ييآشنا از عبارت است مهارت طرف كي از .دارد گرداللتيكدي با مرتبط و مهم ةجنب

 از عبارت است گريد طرف از و عمل در يفن و يعلم قواعد و اصول رييكارگبه يچگونگ و
 اثر در كه يشغل فيوظا با مرتبط يعلم فنون و ليوسا ابزارها، از در استفاده يخبرگ و تسلط

 بر شتريب مهارت آموزش گرچه شود.يم حاصل زمان طول در اتيتجرب وكسب تكرار و نيتمر
 ةتوسع و رشد بر رييادگي هايفرصت تدارك و ينيبشيپ يول د،كن يم ديكأت خستن برداشت

 نيروي توانايي بر آموزي مهارت و آموزش .است مؤثر زين كاركنان هايمهارت دوم نوع اي شكل
 پايدار افزايش كه معتقدند هادارد. اقتصاددان اثر زمان طول در بيشتر وريبهره براي كار

 بهبود و بيشتر آموزش با توأم ايسرمايه منابع بهتر كيفيت و مقدار از كار نيروي وري بهره
 ).2001(ابطحي و كاظمي،  شودمي ناشي توليد فرآيند

شود كه فرد را براي هايي اطالق ميموزشآبه  ياهاي فني و حرفهطور كل، آموزش به
افراد شاغل به فنون و حرفه را كند و يا كارايي و توانايي اي معين آماده مياحراز شغل و حرفه

 ). 79 ، ص1392دهد (سلحشوري، ارتقا مي

 ايحرفه و فني سازمان هايمشيخط و راهبردهاي
راهبرد به . )1: 2012، 2(نيكولس هاي نظامي گرفته شده استاز ارتش و سازمان 1راهبرد ةواژ

عبارت  است. راهبردحركت به سوي رسالت و دستيابي به اهداف تعيين شده  ،مفهوم راه كلي
چگونه به مأموريت و اهداف دست  سازماندهد  طرح جامع و مادر، كه نشان مي :است از

مزيت رقابتي را بيشينه (حداكثر) و كمبودهاي رقابتي را كمينه (حداقل)  راهبرديابد.  مي
 ).1381(هانگر و همكاران كند  مي

سياست رفتار شود. هايي تدوين ميمشيها و خطمنظور تحقق راهبردهاي سازمان، سياست به
كند كه كند توصيف كرده و مشخص ميرا كه به حفظ اهداف كمك مي قبوليمؤثر و قابل 

كند چه اقدامي بايد انجام كه راهبرد مشخص ميحالياقدامات كاري چگونه بايد انجام شود؛ در
 شود. در نظر گرفته مي هاييها با توجه به اهداف سازمان برنامهمشيو براي تحقق خطشود 
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 )ساخته محقق( هابرنامه و هامشيخط راهبردها، گيريشكل مراتبسلسله. 1 شكل

  ايحرفه و فني سازمان راهبردي اهداف
اي كشور مصوب سال سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفهطبق 
 اي در نظر گرفته شده است.براي سازمان فني و حرفه اهداف راهبردي زير ،1390
  المللي،بين هايعرصه در مؤثر حضور �
  فناوري، و مهارت ملي نظام سازيپياده و تحقق �
  فناوري، و مهارت آموزش نظام سازيپياده و تحقق �
  اي،حرفه صالحيت نظام سازيپياده و تحقق �
  ،اشتغال احراز شرايط نظام سازيپياده و تحقق �
  مهارتي، هايآموزش كارآيي و اثربخشي بهبود �
  ،اي حرفه و فني هايآموزش يكپارچه مديريت و گذاريسياست بسترهاي آوردن فراهم �
 ،جهاني و ايمنطقه ملي، هايظرفيت از بهينه ةاستفاد �
 يا ايجاد در آن تأثير شناسايي براي هافناوري مستمر تغييرات به توجه با پژوهيآينده �

  هاي شغلي،صتحذف فر

 هامشيتدوين خط

 هابرنامه

 هافرصت و تهديدها بررسي
 تيموفق يديكل عوامل بررسي

 هايتوانمند و قوت نقاط بررسي
 ضعف نقاط بررسي

تببين رسالت و اهداف سازمان

 تعيين راهبردهاي كلي
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 ،...) و 230 ،194 ،21 مواد( توسعه پنجم ةبرنام تحقق �
 ،1404 اندازچشم سند تحقق �
 توانمندسازي( بنيان دانش هايشركت ةتوسع و حفظ گيري،شكل براي بسترسازي �

  ،)انساني نيروي
  كشور، آموزيمهارت ةعرص در زنان حضور تقويت �
 ايفاي و جامعه در مؤثر حضور و زگشتبا براي اجتماعي ديدگانآسيب توانمندسازي �

 كشور، فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي ةتوسع در نقش
  آموزشي، امور ريزيبرنامه و طراحي به بخشي انسجام �
  مهارت، الملليبين مسابقات در كشور جايگاه بهبود �
  كار، بازار نيازهاي با هاآموزش كردن منطبق و مهارت هايآموزش مستمر نيازسنجي �
 پايدار، هاياشتغال سمت به مهارت هايآموزش دادن سوق �
 .كشور عمومي فرهنگ در ايحرفه و فني آموزش جايگاه ارتقا و سازي فرهنگ �

هاي اي در آموزش و افزايش مهارت و تواناييباتوجه به رسالت اصلي سازمان فني و حرفه
هر سازمان، اين نيروي انساني كارآمد، همچنين، اهميت نيروي انساني در تحقق اهداف 

ارتقا و توانمندسازي منابع انساني سازمان را پژوهش ميزان دستيابي به هدف راهبردي 
 كند.بررسي مي

 43مشي و در مجموع، ارتقا و توانمندسازي منابع انساني سازمان، سه خطبراي راهبرد 
اي هند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفبرنامه تدوين شده است (س

 :)1390كشور، 
 بهبود و سازمان مربيان) نگرش و مهارت دانش،( شايستگي ءارتقا و نگهداشت جذب، .1

  مربيان؛ معيشتي و رفاهي شرايط
 آنها؛ خانواده و سازمان كاركنان مهارتي و تحصيلي ءارتقا .2
  .آنها ةخانواد و كاركنان فرهنگي و روحي جسمي، سالمت سطح ءارتقا .3

 پژوهش ةپيشين
اي در داخل و خارج افتهيو بررسي علمي و سازمان يهاي محقق نشان داد هيچ تحقيقبررسي

) در 1391طور مشابه، سليمي ( در قلمرو موضوع پژوهش حاضر انجام نگرفته است. اما به
يونسكو در خصوص  يها، سياست21اي در قرن آموزش فني و حرفه«تحقيقي با عنوان 

اي ايران با آن جايگاه آموزش فني و حرفه ةعات و مقايساي در عصر اطالآموزش فني و حرفه
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همچنين،  اي وهاي يونسكو در رابطه با آموزش فني و حرفهمشي، به بررسي خط»هاسياست

آموزي پرداخت. نتايج تحقيق او نشان اي و مهارتهاي فني و حرفهميزان انطباق آن با برنامه
ريزي و مديريت، ابعاد فني ها، برنامهمشيمل خطهاي پيشنهادي شاداد هفت مورد از سياست

كار و  ةآماده شدن براي حوز ةمنزل اي بهاي آموزش عمومي، آموزش فني و حرفهو حرفه
اي به عنوان يادگيري مداوم، مكانيزم راهنمايي و مشورت، اشتغال، آموزش فني و حرفه

 اًاي، وضعيت نسبترفهؤسسات فني و حموزشي مآفرايند يادگيري و كاركنان و اعضاي 
آموزش فني و  ةهاي پيشنهادي يعني تعريف و دامنمورد از سياست 5مطلوب است و 

هاي فني و اي، كادر مديريتي و نظارتي در برنامهاي، سيستم آموزش فني و حرفه حرفه
 المللي، وضعيت نامطلوب برآورد شده است.       هاي بيناي و همكاريحرفه

 تحقيق روش
و محقق در نظر دارد نتايج تحقيق را در است حاضر از نظر نوع تحقيق كاربردي  پژوهش

ها، پژوهشي توصيفي از نوع گردآوري داده ةكار گيرد. از نظر نحو قلمرو مورد بررسي به
 شود.پيمايشي است كه از طريق نظرسنجي انجام مي

ها به دو ه است. دادهساختمحقق ةها اسناد و مدارك و پرسشنامابزارهاي گردآوري داده
هاي اي و مطالعات ميداني. تجزيه و تحليل دادهروش گردآوري شده است، مطالعات كتابخانه

ي انجام گرفت.حاصل از نظرسنجي به طريق كيفي و كم 
نفر و به روش قضاوتي و هدفمند از بين خبرگان، مديران و مربيان  30اي به حجمنمونه

ند، ه آشنايي با موضوع مورد بحث در اين پژوهش داشتاي كمجرب سازمان فني و حرفه
 ا توزيع شد.هانتخاب شد و پرسشنامه بين آن

منابع انساني و  ةاي در مقولمنظور بررسي ميزان تحقق راهبرد سازمان فني و حرفه به
منابع انساني در سند راهبردي اين سازمان،  ةشده در حوز هاي تعيينميزان اجراي خط مشي

 حاصل از پرسشنامه با اجراي بررسي ميانگين و آزمون تي تك نمونه بررسي شد. هاي داده
هاي پرسشنامه به اين ترتيب طراحي شد كه سه سياست راهبرد هفتم از سند گويه

ارتقاء و توانمندسازي منابع انساني ، يعني 1390اي مصوب سالراهبردي سازمان فني و حرفه
-برنامه براي تحقق اين خط 43وع، در سند راهبردي، در مجم سازمان، مد نظر قرار گرفت.

ها توسط . گويهاستمصوب  ةبرنام 43هاي پرسشنامه، گويه .ها در نظر گرفته شده استمشي
 بندي شده است.تايي ليكرت درجهطيف پنج
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 هاي عددي مقياس ليكرت در پرسشنامه. ارزش1 جدول

 اي ليكرتدرجهامتيازبندي مقياس پنج
 ار كميبس كم متوسط زياد زيادبسيار 
5 4 3 2 1 

 
امتياز هر گزينه برابر با مجموع امتياز آن گزينه در فراواني مربوط به آن، تقسيم بر تعداد  

 پاسخ دهندگان است. 
 با توجه به نظر خبرگان و تحقيقات مشابه طيف امتيازي زير در نظر گرفته شد.

 
 گانهاي سهههر يك از وضعيت ة. معرفي محدود2 جدول

 ميانگين محدوده وضعيت
 5 =ميانگين آلايده وضعيت
 5 <ميانگين ≤ 3 قبول قابل وضعيت
 3 <ميانگين نامناسب وضعيت

 
 هاها و برنامهمشيعيت كيفي خطض. و3جدول 

 وضعيت امتياز سياست/ برنامه
ازمان و . جذب، نگهداشت و ارتقا شايستگي (دانش، مهارت و نگرش) مربيان س1سياست 

 بهبود شرايط رفاهي و معيشتي مربيان
 سازمان مربيان ءارتقا الگوي استقرار و طراحي
 )التدريسحق و پيماني رسمي،(

 نامطلوب 40/2

 نيب ارتباط جاديا و مربيان فعاليت الگوي استقرار و طراحي
 يكار يهاطيمح و يعلم يهاطيمح

 نامطلوب 67/2

 با متناسب انيمرب و انساني منابع استخدام و جذب ساماندهي،
 يآموزش يهابرنامه ةتوسع

 نامطلوب 40/2

 مزايا، حقوق، نظر از ياحرفه و يفن سازمان مربيان ساماندهي
 سالمت و استخدام وضعيت عملكرد،

 نامطلوب 87/1

 مربيان ةويژ فرهنگي و آموزشي هايبسته تدوين و طراحي
 آنان نشدا كردن روز به و ءارتقا منظور به سازمان

 نامطلوب 33/2
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 هاها و برنامهمشيعيت كيفي خطض. و3جدول 

 وضعيت امتياز سياست/ برنامه
 -فردي ةتوسع و تقويت براي مربيان يتيحما ةبرنام ةارائ و تبيين

 شغلي
 نامطلوب 2/20

 منظور به سازمان مربيان شغلي و ايحرفه وضعيت شناسيآسيب
 آنها رفع و اصالح و ضعف نقاط ييشناسا

 نامطلوب 2/90

 مربيان تخصصي هايتشكل ايجاد براي الزم كارهاي و ساز ايجاد
 انيمرب يتخصص يهاليپتانس از استفاده منظور به

 نامطلوب 2/57

 نامطلوب 90/2 مربيان سازماني و علمي جايگاه ارتقاء جهت الزم بسترهاي ايجاد
 براي آموزشي –علمي مراكز از بازديد و علمي تورهاي برگزاري

 مربيان
 نامطلوب 63/1

 يافتهتوسعه ورهايكش به سازمان توانمند و خبره مربيان اعزام
 فناوري پيشرفت و رشد با منطبق مهارتي تجارب كسب براي

 نامطلوب 67/1

 التدريسيحق مربيان جذب براي الزم سازوكارهاي تدوين
 شايسته و توانمند

 نامطلوب 20/2

 نامطلوب 10/2 مربيان توانمندسازي و ارتقا براي مقررات و نامهآيين تدوين
 و صنايع اساتيد و مربيان براي لتدريساحق پرداخت ساماندهي

 برتر هايفناوري
 نامطلوب 20/1

 مراكز عملكرد و ارتقا انتصاب، انتخاب، الگوي استقرار و طراحي
 شايستگي اساس بر سازمان آموزشي

 مطلوب 27/3

 هاي آنهاتحصيلي و مهارتي كاركنان سازمان و خانواده ء. ارتقا2سياست 
 در هااستان ستاد كارشناسان يتخصص و فني دانش ءارتقا

 دولت كاركنان آموزش چارچوب
 نامطلوب 97/2

 كاركنان، اخالقي و آموزشي علمي، سطح ارتقا براي تالش
 هايآموزش طريق از حساس مشاغل متصديان و مديران

 نظارتي هايدستگاه هايشاخص به توجه با توجيهي

 نامطلوب 80/2

 اسالمي آزاد دانشگاه و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت با تعامل
 تحصيلي سهميه اخذ منظور به

 نامطلوب 47/1

 نامطلوب 47/1 آموزشي و علمي مراكز از بازديد و علمي تورهاي برگزاري
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 هاها و برنامهمشيعيت كيفي خطض. و3جدول 

 وضعيت امتياز سياست/ برنامه
 يبرا سازماني درون تخصصي هاينشست و هاهمايش برگزاري

 كاركنان
 نامطلوب 37/2

 سازمان تتشكيال و انساني منابع يهارساختيز و ساختار اصالح
 صف و ستادي هايحوزه در

 نامطلوب 37/2

   سطح سالمت جسمي، روحي و فرهنگي كاركنان و خانواده آنها ء. ارتقا3سياست 
 آنها تكفل تحت افراد و كاركنان گروهي درمان ةبيم قرارداد انعقاد

 كاركنان تكميلي ةبيم جاديا و
 مطلوب 53/3

 ةبيم از كاركنان ةاستفاد براي رگبيمه نهادهاي با نامهتفاهم انعقاد
 تكميلي عمر

 مطلوب 37/3

 مزاياي از كاركنان ةاستفاد براي اتومبيل ةبيم قرارداد انعقاد
 آن اختصاصي پرداخت و تخفيف خدمات

 مطلوب 13/3

 مراكز براي طبيعي حوادث و سوزيآتش ةبيم قرارداد انعقاد
 پوشش تحت اداري و آموزشي

 مطلوب 07/3

 افزايش گرفتن نظر در با مختلف طرق به هيالتتس پرداخت
 سازمان كاركنان اعتبار تعاوني و تعاون و رفاه صندوق نقدينگي

 نامطلوب 97/2

 كارآموزان و كاركنان براي مدني مسئوليت ةبيم قرارداد انعقاد
 پوشش تحت آموزشي مراكز و كل ادارات

 مطلوب 3/77

 گردشگري و ياحتيس، زيارتي هايفعاليت ءارتقا و ساماندهي
 كاركنان

 نامطلوب 10/2

 و تربيتي ورزشي هايبرنامه اجراي و ريزيبرنامه و طراحي
 آنها ةخانواد و كاركنان ةويژ آموزشي

 نامطلوب 67/2

 گسترش و حمايت براي تعاوني هايتشكل تقويت و ساماندهي
 از حمايت) مسكن و اعتبار مصرف،( آن هايفعاليت سطح
 سازمان بازنشستگان هايتعاوني و كاركنان هايتعاوني اتحاديه

 نامطلوب 47/2

 اجراي طريق از كاركنان بين در هابيماري بروز از پيشگيري طرح
 يكبار يكسال هر ايدوره پايش

 نامطلوب 20/1

 لوبنامط 23/2 يا خاص هايبيماري به مبتال همكاران از حمايت ةكميت تشكيل
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 هاها و برنامهمشيعيت كيفي خطض. و3جدول 

 وضعيت امتياز سياست/ برنامه
 آنها ةخانواد اعضاي و العالجصعب

 سازمان كاركنان بين در خون انتقال فرهنگ ترويج طرح اجراي
 سيار خون انتقال تيم استقرار طريق از

 نامطلوب 10/1

 نامطلوب 57/2 كاركنان به سالمتي و بهداشتي خدمات ةارائ بهبود و توسعه
 اجتماعي و فرهنگي هايبرنامه اجراي و ريزيبرنامه و طراحي

 و مذهبي مناسبتي هايبرنامه قبيل زا سازماني كاركنان براي
 ملي

 نامطلوب 57/2

 تيتقو منظور به يگردشگر و يياردو يهابرنامه يياجرا و يطراح
 كاركنان ةيروح

 نامطلوب 57/1

 و ءارتقا حفظ، ژهيو يهادوره ياجرا و يزيربرنامه ،يطراح
 سازمان جيبس ياعضا ياتيعمل انسجام

 نامطلوب 73/2

 آثار حفظ براي يغاتيتبل يهابرنامه ياجرا و يزيربرنامه ،يطراح
 يهانامهژهيو انتشار و يمذهب يهامناسبت و ياسالم يهاارزش و

 يخبر

 نامطلوب 67/2

 يخدمات يآموزش مراكز مأمورسراها، تيوضع يسامانده
 يدارهتل و يگردشگر

 نامطلوب 87/1

 انكاركن ةخانواد انيبن ميتحك جهت الزم يكارها سازو جاديا
 خاطر آرامش جاديا براي سازمان

 مناسب 50/2

 نامطلوب 70/1 كاركنان يزندگ تيفيك بهبود براي يزيربرنامه
 تخصص و يكارشناس يهايتوانمند از استفاده براي يزيربرنامه

 سازمان بازنشستگان
 نامطلوب 40/1

 بازنشستگان به يفرهنگ و يرفاه خدمات ةارائ براي يزيربرنامه
 سازمان

 نامطلوب 37/2

 
ها، آزمون تي اجرا شد. نتايج براي تعيين معناداري امتياز حاصل از هر يك از خط مشي

 نشان داده شده است. 3در جدول
 هاي زير ايجاد شد.ها فرضبه اين منظور تجزيه و تحليل داده
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 فرض صفر: بين ميانگين مفروض و ميانگين حاصله تفاوت معنادار وجود ندارد.

 ين ميانگين مفروض و ميانگين حاصله تفاوت معنادار وجود دارد.: بفرض يك
 

 . نتايج آزمون تي براي بررسي معناداري ميانگين4جدول 

مشيخط امتياز مقدار تي انحراف از ميانگين معناداري %95سطح معناداري 
حد پايين  حدباال

1مشي خط 39/2 61/8- 613/0- 00/0 759/0- 468/0-
2مشي خط 24/2 63/49- 761/0- 00/0 792/0- 730/0-
3مشي خط 43/2 10/13- 568/0- 00/0 657/0- 479/0-

 
، در است 05/0در مورد هر سه سياست ضريب معناداري برابر با صفر است و كمتر از 

ها با ميانگين مفروض درصد فرض صفر، يعني برابري ميانگين 95نتيجه، در سطح اطمينان 
 ةتر از سه به دست آمد و حد باال و و پايين در محدودآنجاكه امتيازها پايينشود. از رد مي

است. بنابراين، وضعيت  3از مقدار منفي قرار دارد، در نتيجه، در تمامي موارد امتيازها پايين 
منابع انساني از نظر  ءهاي راهبردي توسعه و ارتقامشيهاي هر يك از خطاجراي برنامه

 دهد.نتايج را نشان مي 1لوب ارزيابي شده است. نمودار خبرگان امر نامط
 

 
منابع انساني در سازمان فني و  ءهاي راهبرد توسعه و ارتقامشي. وضعيت اجراي خط1نمودار 

 اي حرفه
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هاي سند راهبردي ، وضعيت اجرايي تمامي برنامه3ها نيز، طبق جدولدر مورد برنامه

طراحي و استقرار الگوي ة جز برنام هب ،لوب ارزيابي شداي كل كشور نامطسازمان فني و حرفه
و عملكرد مراكز آموزشي سازمان بر اساس شايستگي، مربوط به خط  ءانتخاب، انتصاب، ارتقا

شايستگي (دانش، مهارت و نگرش) مربيان سازمان و بهبود  ءمشي جذب، نگهداشت و ارتقا
درمان گروهي كاركنان و افراد  ةقرارداد بيمانعقاد هاي شرايط رفاهي و معيشتي مربيان، برنامه

 ةاستفاد براياتومبيل  ةانعقاد قرارداد بيمتكميلي كاركنان،  ةتحت تكفل آنها و ايجاد بيم
سوزي و آتش ةكاركنان از مزاياي خدمات تخفيف و پرداخت اختصاصي آن، انعقاد قرارداد بيم

مسئوليت  ةانعقاد قرارداد بيمحوادث طبيعي براي مراكز آموزشي و اداري تحت پوشش و 
-مدني براي كاركنان و كارآموزان ادارات كل و مراكز آموزشي تحت پوشش مربوط به خط

ها كه اين برنامه هاآن ةسطح سالمت جسمي، روحي و فرهنگي كاركنان و خانواد ءمشي ارتقا
ها برنامهشود وضعيت اجرايي اين طور كه مشاهده مي در سطح مطلوب قرار دارند اما همان
 نيز در سطح بسيار پاييني قرار دارد. 

 گيرينتيجه و بحث
 و توسعه هايشاخه از كيي عنوانبه ،ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع ضرورت و اهميت

 پوشيده كسي بر كشور در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ةتوسع هايبرنامه ابزارهاي تحقيق
 ناپذيرامكان ضرورتي برنامه هر اجراي براي ماهرو  متخصص نيروي تأمين از طرفي، نيست.

 همين به رفت خواهد هدر انساني به و مادي هايگذاريسرمايه آن به توجه بدون كه است
 شده، و اجتماعي اقتصادي هايبرنامه اهداف واقعي تحقق مانع هاستسال كه عواملي از دليل

است. بديهي  بوده هابرنامه اجرايي هاينياز با متناسب ماهر و متخصص نيروي كمبود اي فقدان
اي توجه به و حرفهوضعيت اجرايي تمامي هاي سازمان فني منظور اجراي سياست است به

 نيروي انساني سازمان از اولويت بااليي برخوردار است.
هاي راهبرد مشيهاي خطبرنامههمچنان كه نتايج تحقيق نشان داد، وضعيت اجرايي 

اي كل كشور مطرح ابع انساني كه در سند راهبردي سازمان فني و حرفهمن ءتوسعه و ارتقا
 ءطراحي و استقرار الگوي انتخاب، انتصاب، ارتقا ةجز برنام هشده است، نامطلوب ارزيابي شد، ب

و عملكرد مراكز آموزشي سازمان بر اساس شايستگي، مربوط به خط مشي جذب، نگهداشت 
نگرش) مربيان سازمان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي  شايستگي (دانش، مهارت و ءو ارتقا

درمان گروهي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها و ايجاد  ةانعقاد قرارداد بيمهاي مربيان، برنامه
كاركنان از مزاياي خدمات  ةاستفاد براياتومبيل  ةانعقاد قرارداد بيمتكميلي كاركنان،  ةبيم

سوزي و حوادث طبيعي براي مراكز آتش ةاد قرارداد بيمتخفيف و پرداخت اختصاصي آن، انعق
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مسئوليت مدني براي كاركنان و  ةآموزشي و اداري تحت پوشش و انعقاد قرارداد بيم

سطح سالمت  ءمشي ارتقاكارآموزان ادارات كل و مراكز آموزشي تحت پوشش مربوط به خط
ها در سطح مطلوب قرار دارند؛ هآنها كه اين برنام ةجسمي، روحي و فرهنگي كاركنان و خانواد

ها نيز در سطح بسيار پاييني وضعيت اجرايي اين برنامه ،شودطور كه مشاهده مياما همان
نيروي  ءهاي راهبرد توسعه و ارتقامشيقرار دارد. همچنين، وضعيت اجرايي تمامي خط

ين سند راهبردي انساني سازمان، نامطلوب است. به عبارتي، با گذشت بيش از دو سال از تدو
منابع انساني كه از اهداف اصلي سازمان  ةو توسع ءاي كشور راهبرد ارتقاسازمان فني و حرفه

 ت گرفته است، از نظر اجرايي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.  ئنش
اندركاران و مسئولين امر در جهت سرعت بخشيدن به اجرايي كردن خط بنابراين، دست

اي كل كشور بايد تالش بيشتري سند راهبري سازمان فني و حرفههاي ها و برنامهمشي
يافته و قابل انعطاف بين مؤسسات آموزشي فني و داشته باشند. در اين راستا، تبادل سازمان

هاي آموزشي فني و اي و دنياي كار و منعكس كردن آن در طراحي ساختار و برنامهحرفه
ذب و استخدام نيروي انساني توجه به اي ضروري است. همچنين، در هنگام جحرفه

 دانش و ءآموزشي براي ارتقا يهاهاي مورد نياز سازمان و شغل و يا برگزاري دوره مهارت
كارها بديع و نوين و راه ةمهارت كاركنان ضروري است، همچنين، تشويق خالقيت و ارائ

ايجاد سيستمي از طراحي سيستم جبران خدمات با توجه به تغييرات خالقانه و نوآورانه، 
هاي مادي و غيرمادي با توجه به نيازهاي تك تك نيروي انساني، ايجاد انگيزاننده

روز رساني و به ءكارگيري دانش و تخصص نيروي انساني و ارتقاسازوكارهاي مناسب براي به
هاي مطالعاتي و آموزشي براي مربيان خبره، برگزاري دانش و تخصص آنها، ايجاد فرصت

ا و بازديدهاي علمي براي افزايش سطح دانش و توانمندي نيروي انساني، تعامل هدوره
منظور افزايش سطح آمادگي  موزشي ديگر بهآچندجانبه با صنعت و وزارت علوم و مراكز 

هاي رفاهي كاركنان نيروي انساني سازمان از نظر تئوري و عمل، ايجاد سازوكارها و برنامه
هاي حمايتي درماني، ايجاد مكانيزم ستراتژيك سازمان، وخصوص كاركنان متخصص و ا به

منظور بهبود وضعيت  پيشگيري و تشخيصي براي كاركنان مثمر ثمر خواهد بود. همچنين، به
شود اقداماتي منابع انساني سازمان، پيشنهاد مي ءارتقا هاي راهبرد توسعه ومشياجرايي خط

هاي متولي امر آموزش عات مربيان با دانشگاهتبادل اطال :انجام گيرند كه عبارت است از
هاي آموزش ةشرفته در زمينيمهارت و فناوري كشور، مطالعه و بررسي ساير كشورهاي پ

 ةهدفمند براي ادام مهارتي، اعزام مربيان به خارج كشور، طراحي واجراي برنامه مناسب و
 تحصيل مربيان و غيره.
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 هاي آموزش مهارتي  سپاري در حوزه برون
 1فتوت مسعود

 2اسفندياري كفايت
 3دكتر حسن رستگارپور
 4دكتر يعقوب موسوي

 5مسعود تركان 

 چكيده 
سپاري فرآيند خدمات آموزش در پااليشگاه نفت سنجي برونپژوهش حاضر با هدف امكان

ان امكانات فعلي آموزشي و مورد راهكار انجام گرفت. سؤال اساسي پژوهش ميز ةاصفهان و ارائ
نياز پااليشگاه را با امكانات آموزشي در بيرون از پااليشگاه مورد بررسي قرار داد. در اين راستا 

واحد آموزش عالي  106انتخاب نمونه از  برايعمل آمد.  از روش توصيفي پيمايشي استفاده به
بندي متناسب با گيري طبقهروش نمونهواحد با استفاده از  75اي دولتي؛ حرفهوو مراكز فني

اي، مصاحبه و پرسشحجم انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات ميداني، مطالعات كتابخانه
سؤال بود. براي سنجش ابزار، از روايي صوري و محتوايي  56ساخته در نه سطح با محققة نام

ها تحليل دادهوتجزيه براي. دش% برآورد 97 استفاده شد. كه اعتبار آن طبق آزمون كرونباخ
در آمار توصيفي از فراواني، ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد و در آمار استنباطي از آزمون 

ها نشان  مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. يافته tتك متغير،  t، رنفياسمـ  فوكالموگر
راكز آموزشي آمادگي بيشتر و اي دولتي نسبت به ديگر م داد كه در مجموع مراكز فني و حرفه

 . ستمهارت دارا ةارائ برايبهتري 
 

 سپاري، خدمات، فرايند آموزش.: آموزش، امكان سنجي، برونيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: fotovat_masud@yahoo.com                            ش،ركارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي آموزش و پرو. 1
 Email: st_k_esfandiri@azad.ac.ir                ،ش تهرانكارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي و دبير آموزش و پرور. 2
  Email: h_rast1@yahoo.com                                 . دكتراي تكنولوژي آموزشي و استاد دانشگاه خوارزمي تهران،3
   Email: YABR21@yahoo.com                        ،. دكتراي تكنولوژي آموزشي و استاد دانشگاه آزاد اسالمي تهران4
 Email: orkan.masoud@yahoo.com                                . رئيس اداره آموزش پااليشگاه نفت ومشاور صنعتي، 5
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 مقدمه 
هاي آموزشي بايد متناسب با نيازها و شرايط جامعه و سازمان تغيير و تحول يابند كه  سازمان

مندي از  ها است. بهره ير و استفاده از فرصتتغي ةاين امر مستلزم شناخت بستر و زمين
توان از بيرون  ها نيازمند ساختار منعطف است كه قسمتي از آن را مي امكانات و فرصت

 .كنندسازمان تأمين 

 لهأبيان مس
ي ها دارند، و يكي از دغدغه ها در عصر حاضر، كاركنان نقش كليدي در تأمين و ارتقاء سازمان

ده شي فكري در شركت ها ربيت نيروي انساني كارآمد و ايجاد سرمايهسياستگزاران تأمين و ت
تا  بتوانند از اطالعات موجود  كنداست. ارزيابي از ميزان امكانات آموزشي به مديران كمك 

ي رقابتي خود ها وسيله فعاليت بهترين استفاده را جهت اتخاذ تصميمات بعدي ببرند. تا بدين
. در حالي كننداي نقش منحصر به فرد احراز  ي جهاني و حرفهها و در رقابت كنندرا ارزيابي 

 ).2005(مكنتاش،  كه ريسك شكست و ناكامي به حداقل برسد
ي كاري مديران ها سنجي از اولويت در اين راستا، تأمين امكانات آموزشي از طريق امكان

يا عملي بودن  پذير بودن يا عملي بودن اي است كه ميزان امكان سنجي مطالعه است. امكان
تواند ابزار قدرتمند مديريتي  ) و مي1992(يونسكو،  كند يك استراتژي يا پروژه را تأمين مي

 اعمال تغييرات به فراخور وضعيت و شرايط سازماني باشد.  براي

 لهأاهميت مس
ي سريع علم و تكنولوژي از طريق آموزش شاخص مطمئني ها احراز توان رقابتي با پيشرفت

حركت به سوي مطلوب است. شركت نفت داراي  برايموقعيت و عملكرد سازماني براي درك 
را شناسايي و براساس  هابايست آن اساتيد مجرب و منابع فني و تجهيزات بسياري است كه مي

واگذاري خدمات ة آن توانايي خود را با بخش بيروني مقايسه كند و سپس در مورد شيو
در شركت ملي نفت ايران  ها . آموزشكنندگيري  صميمآموزشي به داخل يا خارج سازمان ت

 ةاقتصادي را به همراه دارد و از جانب ديگر برگزاري كلي ةهم عامل و هم نتيجه توسع
تواند عامل جلوبرنده يا  سپاري نيز مي پذير است، و برون در سازمان كمتر امكان ها آموزش

يكي از تصميمات  بنابراين،). 2006، لووانگ، 2005(بيمبورن،  دشودارنده محسوب  باز
ي فني ها سپاري خدمات آموزشي، ارزيابي تمامي جنبه مديريتي قبل از اقدام به برون ةپيچيد
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مدت و بلندمدت است تا ناديده  و تخصصي و اثرات متنوع آن بر تمام اجزاي سازمان در كوتاه

 ).1390،(رهنورد دشوگرفتن آثار آن موجب ضرر جبران ناپذير بر شركت ن

 مباني نظري 
با جذب نوجوانان و تربيت آشپز، راننده و  1299در شركت ملي نفت ايران از سال  ها آموزش

 هاترين آن گرفت، تا نخبه مكانيك آغاز شد. كه بيشتر در مناطق محروم و دور از مركز انجام مي
فراهم  هاآن را براي طي مدارج باالتر و مابقي را در اين مراكز كشف و فرصت تحصيل را براي

ي اثربخش مورد استفاده در صنعت نفت بود. ها ند. آموزش در حين كار يكي از شيوهكن
شد. انستيتوي  اندازي مي راه ها در نقاط مختلف مناطق نفت خيز در هنرستان ها آموزشكده

مشابه كالج فني بريتانيا بود. در  كامالً ةگشايش يافت كه در واقع نمون 1318آبادان در سال 
ي فني مانند مهندسي مكانيك و مهندسي الكترونيك بلكه ها تنها رشته ين مؤسسه نها

آموزش در مقاطع  ةشد. عالوه بر اين، ادام ي بازرگاني و امور دفتري آموزش داده ميها رشته
د. براساس اصل فشرده بودن ش كارشناسي در صنعت نفت منتهي مي ةباالتر به اخذ گواهينام

 ها عليماتي شامل آموزش رسمي توأم با تجربيات عملي در صبح و كالست ةآموزش، دور ةدور
ي نفت و شيمي به ها انسيتو فني آبادان در رشته 1320بعداز ظهر بود. بعد از آن در سال

فني، دانش آموزان داراي مدرك سيكل  ةد. در بخشي از مؤسسكرنويني آموزش را آغاز ة شيو
تي  –ا  -كار ةفني با شمار ةسي و در رشت-ا -كار ةماربازرگاني با ش ةاول دبيرستان در رشت

بگير شركت نفت بودند و از امكانات  كارآموزان حقوق ةشدند. كلي به عنوان كارآموز انتخاب مي
كردند و در بدو استخدام به عنوان كاركنان رسمي محسوب  روزي استفاده مي تحصيل شبانه

ي در يها نفت تبديل شد. بعدها آموزشكده ةكدفني آبادان بعدها به دانش ةشدند. دانشكد مي
كه شركت نفت نيروهاي مورد نياز  شدشهرهاي آغاجاري، اهواز و مسجدسليمان نير داير 

به  ساًأكرد و در واقع ر انتخاب مي هاخود را با توجه به مدرك و ميزان تحصيالت از ميان آن
 ). 1383(طرفي، داير بود 1374تا سال  ها د. اين آموزشگاهكر تربيت نيرو اقدام مي

فهان د و پااليشگاه اصش نفت باالترين منبع درآمد در ايران محسوب مي ،از جانب ديگر
اي برخوردار است. پااليشگاه  ي آن اهميت ويژهها آموزش اولين پااليشگاه ايران است. بنابراين،

محسوب  ها گاهاصفهان از نظر تجهيزات و امكانات آموزشي استاندارد از مجهزترين پااليش
سرفصل آموزشي در اين شركت آموزش داده  656طوري كه ساالنه در حدود  شود. به مي
ي تخصصي مانند ها ي عمومي، رايانه و مديريت و دورهها شامل دوره ها شود. اين دوره مي

 ، كارورزي، بازديد و بازرسي و همايش بوده است. APAاي و  آموزش فني، مهارتي، حرفه
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ي موجود در شركت با توجه به شرايط محيطي و ها بايست قابليت عيتي ميدر چنين موق

 ها د. اين قابليتشوفرايند آموزش انتخاب  ئةزماني مورد بررسي و بهترين مسير براي ارا
عملكرد فرايند در درون و بيرون سازمان  ةبايست در دو مقياس عيني و ذهني براي مقايس مي

آوري اين اطالعات وظايفي كه  ورد بررسي قرارگيرد. با جمعنفعان م آوري اطالعات ذي و جمع
د.  شو سازمان در آن زمينه عملكرد بهتري نسبت به ديگران مراكز آموزشي دارد مشخص مي

توانند به اين وسيله توانايي داخلي را با خارج از سازمان در دستيابي به بعد از آن مديران مي
 ). 1383(الواني،كنند ه سپاري مقايس برون براياهداف سازمان 

 سپاري برون �
كه سازمان در كمبود آن رنج  داند دست آوردن منابعي مي هسپاري را ب )، برون2011تيساي (

سپاري معرف توليد كاال يا خدمات بر منافع درون سازمان است، هر  برد. در حالي كه درون مي
 ). 2004(جانز و خويلر،  دو استراتژي مكمل و متمم يكديگرند

بايست برداشت  يي است كه در ابتدا ميها گام ،رسد سپاري مهم به نظر مي آنچه در برون
ي موجود يا بررسي مشكالتي كه در وضع موجود ها عبارتند از: تحليل رويه ها شود. اين گام

ي پيشنهادي. ها تعيين خط مشيبراي سازمان با آن مواجه است. تعيين احتياجات سازمان 
تواند به احتياجات پاسخ دهد و در نهايت  سپاري مي ي بر اين كه آيا برونتحليل راه كار مبن

بايست  ي اجرايي طرح از نظر فني، اقتصادي، حقوقي، عملياتي و زماني است كه ميها قابليت
 بررسي شود.  

 سپاري   انواع برون �
ساز  گونسپاري سنتي و دگر سپاري را برون ترين انواع برون ) متداول2006برنيك و برداك (

ي تاكتيكي عملياتي طرح مورد نظر قرار ها دانند كه در راهبري سنتي بيشتر جنبه مي
ساز بيشتر  سپاري دگرگون در برون ،ست. در مقابلها گيرد و دليل اصلي كاهش هزينه مي

 ). 1390(سيدجوادين،  گيرد راهبردي طرح مورد نظر قرار مي جنبة

 سپاري داليل برون �
تاكتيكي و استراتژيك  ةسپاري را به دو دستهاي برون)، انگيزه2008( و همكاران1گاهرامان

آزاد شدن  ـهاي عملياتي سپاري تاكتيكي كاهش و يا كنترل هزينهاند. در برونتقسيم كرده
 گيرد. سرمايه، فقدان منابع داخلي و پيچيدگي وظايف صورت مي

                                                                                                                
1. Gaharman  
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هاي لي، دستيابي به توانايياستراتژيك شامل افزايش تمركز روي سبك و كار اص ةانگيز 
است زا هاي درآمدالمللي فرايند مهندسي مجدد تسريع يافته و اختصاص منابع به فعاليت بين

  .)1390(الهي،
طور مكرر برون هاي منابع انساني كه بهجامع مديريت منابع انساني فهرستي از فعاليت

و كارمنديابي، آموزش و توسعه، ند از: استخدام ا دهد كه عبارتاند ارائه ميسپاري شده
پور،  خدمات كاركنان، ايمني و سالمت، جبران خدمات و پرداخت، اطالعات پرسنلي (حسن

1391.( 
سپاري وظايف فرعي گاه تفويض برون برايهاي اصلي با  عنايت به اين كه تعيين قابليت

توجهي به بهبود مهاي آموزشي يك امر متداول است، كو واگذاري برنامه كننده استگمراه
 ).1999(لنك فرد و پارسا،  تواند در درازمدت باعث تخريب سازمان شودمديريت مي

 كرد:توان به موارد ذيل اشاره سپاري در امور منابع انساني مياز معايب برون
طوري كه به رغم  . بهها استسپاري كاهش كنترلكاهش كنترل: يكي از معايب برون .1

توان كنترل دقيقي را كه در صورت عدم برونكنندگان خارجي، نميأمينانعقاد قرارداد ت
 د. كرد، اعمال شسپاري حاصل مي

كننده اغلب امري بسيار پيچيده و تأمين شركتكنترل: نظارت بر عملكرد  ةهزين. 2
د نياز به شو منظور اطمينان از اين كه اهداف مورد نظر تأمين مي به ،دشوار است. بنابراين

هاي نظارتي بايد منابعي هم مانند پول، زمان اين سيستم نداردهايي است كه براي تأميناستا
 و تخصص صرف شود.

هايي كه مديران تواند از طريق هزينهسپاري ميهاي حاصل از برونپنهان: مزيت ةهزين. 3
زم در مذاكرات و انجام تغييرات ال ،شركت قادر به ارزيابي آن نيستند از بين برود. همچنين

 .استها ها و هزينهشرايط قرارداد در زمان اجراي قرارداد نيز از ديگر پيچيدگي
رقابت جهاني  زسپاري روشي براي جان سالم بودن اتأثير نامطلوب بر كاركنان: برون. 4

باشد كه با توجه از دست رفتن شغل  تواند تأثير نامطلوبي بر كاركنان داشتهاست. اين امر مي
تواند در تعارض با امنيت شخص كاركنان باشد و تأثير منفي بر فرهنگ و تعهد ميسازماني 

هاي  كارگيري آن در حوزه ها با توانمندسازي كاركنان و بهالبته سازمان .باشدسازماني داشته
 استراتژيك سازماني بر اين معضل فائق آيند. 

قرارداد اغلب با همديگر سپاري اهداف دو طرف تعارضات فرهنگي: در توافقات برون. 5
كند بايد  كننده را تعيين ميعواملي كه شايستگي تجاري براي تأمين ،. بنابرايناستمتفاوت 
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ساالري دو شرط ممكن  هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد. سبك مديريتي و ديواناز جنبه

 ).1390(فرجي، است متفاوت بوده و موجبات بروز مشكالت نيز بشود

 سپاري آموزشيهاي برونروش �
گيري از دانش متخصصان بيروني: براي جبران ضعف دانش كاركنان و يا ضرورت  بهره .1

تواند به رفع  شود كه در هر دو صورت از متخصصان بيروني مي به آموزش خاصي استفاده مي
جويي در هزينه از مهمهاي مورد نياز، صرفهنياز سازمان بيانجامد. سرعت دستيابي به مهارت

 هاي اين رويكرد است. رين ويژگيت
ها: شناسايي اعضاي هيأت علمي يا متخصصان دانشگاهي و بهرههمكاري با دانشگاه. 2

رفع مشكالت علمي سازمان، از جمله مصاديق همكاري محسوب  برايبرداري از دانش ايشان 
تخصص و  توان به دستيابي به مهارت، ايجادترين ويژگي اين رويكرد مي. از مهمشود مي

 هاي علمي سازمان شود.ترميم شكاف
رسمي ميان دو يا چند سازمان انجام مي طور رسمي يا غير هاي آموزشي: بهنامهتفاهم .3
كمتر،  ةكه موجب هزين شود آموزشي جديد محسوب مي ةيك برنام ةمبناي توسع ،شود

بودهاي علمي پذيري منابع و كمك به رفع كم سرعت بيشتر در رسيدن به اهداف انعطاف
 ).1389 (هداوند، است

سپاري فرايند آموزش در پااليشگاه اصفهان و  سنجي برون اهداف تحقيق: بررسي امكان
 .راهكار ةارائ

خدمات آموزشي تا  ةسؤال تحقيق: آمادگي مراكز آموزشي خارج از پااليشگاه از نظر ارائ
 چه حد است؟

 روش تحقيق 
 به توجه با ،همچنيني و از نظر هدف كاربردي بود. روش تحقيق تحقيقات توصيفي ـ پيمايش

امكانات كمك آموزشي و  زانيم و آموزشي  يفضاها يابيارز يبرا تحقيق اهداف وها پرسش
 براي گردآوري اطالعات پرسشنامه استفاده شد.  يدانيم روشپيشتيباني خدمات از 

و متقاضي همكاري با مراكز آموزشي موجود در منطقه  ةآماري پژوهش حاضر، كلي ةجامع
 بودند.  1392كيلومتري در سال  70 ةپااليشگاه اصفهان تا فاصل

 106بندي متناسب با حجم از بين  گيري طبقه با استفاده از روش نمونه ،در اين پژوهش
هاي آموزشي كيلومتري از مركز شهر اصفهان در رشته 70ة مركز كه تا فاصل 75واحد موجود، 

 دند.شانتخاب  كردند، اي، مهارتي و صنعتي، فعاليت مي، حرفهعمومي، مديريت، فني
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اي با در نظر گرفتن ويژگي ساختهمحقق ةها پرسشنامبراي گردآوري داده ،در اين تحقيق

سطح تدوين شد. روايي آن  5مؤلفه بر حسب مقياس ليكرت در  9با هاي آموزشي هاي مكان
 آمد. دست به كرنباخ آلفاي/  97آن  پايايي ضريب وصوري و محتوايي بود 

معيار، ميانگين، انحراف هاي آماري نظير فراواني، در آمار توصيفي با استفاده از مشخصه
 ها پرداخته است.  داده

براي بررسي توزيع نرمال بودن سميرنف ا ـآزمون كالموگراف  در سطح آمار استباطي، از
مستقل  t، 3ك از امكانات واحدها با فرض هري ةميانگين نمر ةمتغير براي مقايس تك tها، داده

هر يك از وضعيت امكانات برحسب فاصله و از تحليل واريانس براي مقايسه هر  ةبراي مقايس
 يك از وضعيت امكانات بر حسب نوع مراكز استفاده شد.

 نتيجه گيري 
ه سازمان سپاري ب)، مبني بر اولويت واگذاري برون1390زاده (قاضيتحقيقات  نتايج تحقيق با

افت شديد  بر ) مبني1391( فردوسيو  )1389( خداپرست مشهدي مجموعه، تحقيقات زير
) مبني بر توجه مديران به 1389( كاوسي ،مين نيروي خارج از سازمانأاستراتژي تدر كارايي 
) مبني 2009ديبلكار و همكاران ( سپاري،به برونگيري در حين تصميمهاي سازمان ويژگي

سپاري خدمات آموزشي اگر كنندگان عنايت ويژه داشت. برونهاي تأمينبر توجه به ويژگي
كنندگان د و در صورتي كه تأمينشوبه شكل اثربخش اجرا نشود باعث افت كيفيت مي

انتظارات شركت را برآورده سازند و ريسك نامناسبي انتخاب شوند، ممكن است نتوانند 
كيفيت را همراه سازد. ريسك كيفيت به اين دليل است كه كيفيت را در هنگام عقدقرارداد 

طور معمول قادر  ها بهد. اول اين كه سنجش كيفيت دشوار است و سازمانكرتوان لحاظ  نمي
كيفيت را تحت تأثير قرار به تعريف كيفيت مورد انتظار خود نيستند و اصل مهم ديگري كه 

دهند پروژه يا فعاليت را در زمان مقرر ولي با كنندگان ترجيح ميزمان است. تأمين ،دهد مي
 كيفيت كمتر انجام دهند تا ديرتر و با كيفيت برتر. 

درصد مراكز  8/93 درصد مراكز مورد مطالعه فعال 3/85نتايج نشان داد كه از مجموع  
و ما بقي از  امكانات خود درصد مراكز از 75 را دارند واز اين تعدادن تمايل به آموزش كاركنا

 داراي مراكز درصد  3/14كه  كنند استفاده ميبراي اجراي آموزش خود و ديگران  امكانات 
فني عالي آموزش  درصد داراي تجهيزات كارگاهي 1/7و  اي حرفهآموزش تجهيزات كارگاهي 

 اند. بوده
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بودند كه از اين  اي حرفه و دروس فني حاضر به اجراي آموزشمراكز  درصد 6/22تعداد

توانايي  68/33و اي  حرفهتوانايي دروس  36/38، دروس فني ةارائتوانايي  93/33تعداد 
 را داشتند. مهارتي  اجراي دروس

درصد  8/1و اي عالي بوده است  مين اساتيد دروس حرفهأت ةنحودر درصد  4/6تعداد 
 و بازديد و بازرسي عالي بوده است. كارورزي ،اساتيد دروس مهارتي مينأت ةنحودر  مركز
 

  كل مراكز در آموزش فرايند سنجيامكان ةنمر ميانگين ةمقايس .1جدول 
 }مأخذ: برگرفته از نتايج تحقيق { ارزيابيعوامل  اساس بر آموزشي
 tميانگين عوامل

11/1 08/3 فيزيكي وضعيت
74/1 61/2 رفاهي و پشتيباني امكانات
94/1 30/1 كارگاهي امكانات
61/1 92/1 آموزشي كمك وسايل

68/1 60/1 اساتيد مينأت
/383 60/2 عمومي يها آموزش
57/1 69/1 مهارتي يها آموزش
81/1 34/1همايش و بازرسي و بازديد هايآموزش

89/1 45/3 تمايل به تنظيم قرار داد با پااليشگاه
 

 مراكز فيزيكي و وضعيت تمايل به تنظيم قرارداد با پااليشگاه دهد مي نشان نتايج جدول
نتايج  ،همچنين باشد.مي دارا را ميانگين باالترين ارزيابي مورد عوامل ديگر بين در آموزشي

قرارداد با انعقاد  برايبااليي مندي  هعالقسسات مورد مطالعه، ؤنشان داد كه مراكز و م
 دهند.  انجام ميسپاري آموزش  بروندريافت از  خوبي استقبالدارند و  پااليشگاه

 
 مأخذ: برگرفته از نتايج تحقيق} {دار بودن وضعيت فيزيكي مراكز  سطح معني .2جدول  

sig F شرح عامل 
 وضعيت فيزيكي 2,521 019.
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است.  بودهدار معني  p≥/05شده در سطح مشاهده  Fبا توجه به اينكه  2 جدولاساس  بر
  دار بوده است اختالف بين ميانگين وضعيت فيزيكي بر حسب مراكز مختلف معني ،نبنابراي
 

 مأخذ: برگرفته از نتايج تحقيق} {متغير  تك tآزمون  .3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يم قرارداد با تمايل به تنظ و فيزيكي وضعيت شود مي مشاهده  t-3بر اساس نتايج جدول
و تمايل  فيزيكي تر بوده و وضعيت بزرگ درصد 5 خطاي سطح در بحراني مقدار پااليشگاه از

 عوامل ساير خصوص در اما است بوده متوسط سطح به تنظيم قرارداد با پااليشگاه بيشتر از
 است. بوده كوچكتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از هاوضعيت ديگر

 .است بوده متوسط سطح از كمتر ،بنابراين
 

 هاي آموزشي با توزيع نرمال سنجي وضعيت مكانتوزيع نمرات امكان ةمقايس .4جدول
 مأخذ: برگرفته از نتايج تحقيق} {

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 t sig عوامل
/000 7,50 فيزيكي وضعيت
/295 1,05 رفاهي و پشتيباني امكانات
/000-9,44 كارگاهي امكانات
/000-5,31 آموزشي كمك وسايل
/000-7,75 اساتيد تأمين

 /55 /59 عمومي هايآموزش
/000-4,84 مهارتي هايآموزش
/000-7,94همايش و بازرسي و بازديد يها آموزش

/000 9,25 تمايل به تنظيم قرار داد با پااليشگاه

sig K_SZميانگين عوامل
 /589/774 08/3 فيزيكي وضعيت
 /469/848 61/2 رفاهي و پشتيباني امكانات
 /582/777 30/1 كارگاهي امكانات
 /614/758 92/1 آموزشي كمك وسايل
 /574/782 60/1 اساتيد تأمين

 014/1,57 60/2 عمومي هاي آموزش
 116/1,19 69/1 مهارتي هاي آموزش
 124/1,17 34/1همايش و بازرسي و بازديد هاي آموزش

 000/2,08 45/3 تمايل به تنظيم قرار داد با پااليشگاه
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در خصوص عوامل اول، دوم، سوم، چهارم،   K_SZةآمار 4 هاي جدولتهاساس ياف بر

اين توزيع نمرات نرمال  ،بنابراين دار نيست. معني  p≥/05پنجم، هفتم و هشتم، در سطح 
ض نرمال بودن عوامل ششم و نهم ررسيم كه ف كلي نيز به اين نتيجه مي ةاست و در مقايس

 ود.ش رد مي دار سطح معنيبه دليل كم بودن 
 

 مورد ارزيابي يها مولفه ةميانگين كلي وضعيت  مراكز در كلي ةجدول مقايس
 مأخذ: برگرفته از نتايج تحقيق } {   

 ميانگين نام مراكزرديف
 1,88 نور اميدانشگاه پ 1
 2,97 يدولت دانشگاه 2
 2,72 آزاد دانشگاه 3
 1,96 آزاد يعال آموزش 4
 1,76 وابسته كاربردييعلم مراكز 5
 2,01 آزاد كاربردييعلم مراكز 6
 3,41 يوابسته دولت عاليآموزش 7
 2,03 يردولتيغ عاليآموزش سساتؤم 8
 2,54 يدولت اي حرفهيفن مراكز 9
 1,99شگاهياز پاال يآموزش ةدور يمتقاض مراكز 10

 
 مراكز فني و ،ي فوق با ميانگين وضعيت آموزشي مراكزها مولفه ةبا توجه به مقايس

 ةدولتي باالترين ميانگين وضعيت فيزيكي در زمين وابسته عالياي دولتي و آموزش حرفه
 .ستاي و مهارتي را در بين ديگر مراكز داراآموزش فني، حرفه

عالي اي دولتي و مراكز آموزش حرفه ومراكز فنينيز نشان داد كه  LSDآزمون نتايج پس
اي و مهارتي و در آموزش فني، حرفه ةي در زمينوابسته، از نظر وضعيت فيزيكي امكانات بهتر

 اند. ديگر مؤسسات آموزش عالي را دارا بوده سطح باالتري از
اي دولتي و  حرفه وهاي دولتي، مراكز فني نتايج بيانگر اين بود كه دانشگاه ،همچنين

آموزش فني،  ةدر زمين آموزشي كمك وسايل امكانات نظر عالي وابسته ازسسات آموزشؤم
آزاد، مراكز علمي آموزش نور، مؤسسات دانشگاه پيام اي و مهارتي امكانات بهتري ازحرفه
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ي ها غيردولتي و مراكز متقاضي دوره عالي آموزش كاربردي آزاد و وابسته، مؤسساتعلمي

 .ندهستآموزشي از پااليشگاه دارا 
 شده در مشاهده Fيز اساتيد بود كه در اين تحقيق ن از ديگر نتايج تحقيق مربوط به تأمين

 دار بود، و اختالف ميانگين مراكز آموزشي را نشان داد.  معني  p≥/05ح سط
 سسات آموزش عالي وابسته و مراكزؤمنتايج بيانگر آن بود كه  LSDپس از اجراي آزمون 

اي و مهارتي بهتر از آموزش فني، حرفه ةدر زمين تأمين اساتيد نظر دولتي از اي حرفه وفني
 آموزش مؤسسات وابسته، و آزاد كاربرديعلمي نور، از مراكز پيام دولتي، دانشگاه هاي گاهدانش
ي آموزشي از پااليشگاه ها مراكز متقاضي دوره عالي آزاد وعلمي سساتؤغيردولتي، م عالي
 .است بوده

 رسد اين است كه تبادل اطالعات و تجارب و اما آنچه در اين تحقيق مهم به نظر مي
تواند بر ارتقاء كمي و كيفي سطح دانش و افزايش لمي با مراكز بيرون از سازمان ميتعامل ع

روست كه در انجام وظايف  هتجارب شركت اثر بگذارد؛ گاهي اوقات سازمان با كاركناني روب
تخصصي دچار ضعف دانشي هستند و در مواردي نيز ممكن است سازمان بنابر ضرورت به 

تواند يدا كند كه در هر دو صورت، دعوت از متخصصان بيروني مينوع خاصي از آموزش نياز پ
به رفع نياز سازمان بينجامد. در اين رويكرد سرعت دستيابي به مهارت مورد نياز و صرفه

 شود.  ترين عوامل محسوب ميجويي از مهم
ز هاي خارج از پااليشگاه در وضعيت فيزيكي و تأمين اساتيد نيبا عنايت به اينكه آموزش

با توجه به اولويت و  ها گونه آموزش اين شود با پااليشگاه تفاوت معناداري دارند. پيشنهاد مي
 اي وابسته به مراكز دولتي واگذار شود.  ي فني و حرفهها در صورت ضرورت به آموزشگاه

بخش ارتباط با  كردنفعال مراكز آموزشي خارج از پااليشگاه نسبت به  شود پيشنهاد مي
 .كنندها آموزش با توجه به نياز مراكز صنعتي اقدام تطبيق  سر فصل صنعت براي

هيأت عالي نظارت بر مراكز آموزشي با ارزيابي دقيق مراكز بر اساس اصول علمي و 
سطح علمي اين مراكز و در اختيار قرار دادن اسامي اين  كردنپژوهشي نسبت به مشخص 

 . كنندي صنعتي كشور اقدام ها مراكز به واحد
ط و معيار مورد نياز بهاي مورد نياز صنعت در مراكز بر اساس ضوامجوز ايجاد رشته
 د.شوآموزش صنعتي اعطا 

نتايج اين تحقيق در صنايع حساس و زيربنايي كشور مانند پتروشيمي، صنايع ذوب آهن، 
قرار برداري تواند مورد بهره و پلي اكريل مي LABگاز و  ةخطوط لول ، فوالد،  سازي هواپيما

 سنجي انجام پذيرد. سپاري امكان گيرد. در اين صنايع نيز قبل از برون
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 انساني هاي توانمندسازي منابعلفهؤاي بر م حرفه  ي فني وها ثير آموزشأت

 شهرستان ايالماي  حرفهكل آموزش فني و  ةموردي ادار ةمطالع 
 1روناك عالي پور
 2دكتر اسفنديار محمدي
 3دكتر جمال ادهمي

 چكيده
كردن نيروي كار به طريق توانمند  كه از استي جامعه ها يكي از ضرورتاي  حرفهي فني و ها آموزش

 كه كرد عنوان بتوان تأجر به د. شايدشومنابع انساني منجر مي ةوري منابع به ويژه توسع رشد و بهره
 روش آموزش مناسب نقشي انتخاب است. فرآيند توانمندسازي بر اثرگذار عامل ترين مهم آموزش،

بين  ةيق حاضر با هدف بررسي رابطتحقمنابع انساني دارد.  توانمندسازي هايبرنامه اجراي مستقيم در
ثر مؤاحساس ي توانمندسازي منابع انساني شامل ها لفهؤو برخي از ماي  حرفهي فني و ها آموزش

آماري  ةاجرا شده است. جامع در شهرستان ايالم طرح و ، اعتماد به ديگران، عملكرد شغليبودن
شهرستان ايالم اي  حرفهوزش فني و آم ةي آموزشي ادارها موزان دورهآكار ةپژوهش حاضر شامل كلي

نفر با استفاده از  360باشد كه از اين تعداد نفر مي  5968كه بر اساس آمار  است 1391در سال 
اند. اين  اي به عنوان نمونه لحاظ و مورد بررسي قرار گرفته گيري طبقه فرمول كوكران و روش نمونه

از  ها نوع همبستگي است. براي گردآوري داده ي توصيفي ازها مطالعه از ديد روش از نوع پژوهش
نشانگرهاي سنجش  استاندارد كه شامل دو بخش نشانگرهاي سنجش توانمندي و ةنام پرسش
باشد، استفاده شده است. نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه  مياي  حرفهي فني و ها آموزش
و  داردي توانمندسازي منابع انساني اه لفهؤم داري بر ثير مثبت و معنيأتاي  حرفهي فني و ها آموزش

 هانشان داد كه بين توانمندي پاسخگويان به تفكيك جنسيت آن T-TESTنتايج حاصل از آزمون 
شود و بين  داري وجود دارد، بين ميانگين توانمندي در سنين مختلف تفاوتي ديده نمي تفاوت معنا

 به ها سازمان مديران كه است الزمدارد.  ميانگين توانمندي در سطح تحصيالت تفاوت معناداري وجود
 كاركنان نكرد توانمند براي ها آن يها قابليت از و استفاده ها فناوري اين از ثرؤم برداري بهره منظور
 .ببينند تدارك امكانات، اين از گيري بهره به نسبت را درستي استراتژي و تدوين مناسبي يها برنامه

 

، اعتماد به ثر بودنؤماحساس اي، توانمندي منابع انساني،  و حرفهي فني ها آموزش: يكليدواژگان 
 ديگران، عملكرد شغلي.

                                                                                                                
                                                                 Email: ronakalipour@gmail.com، كارشناس ارشد مديريت اجرايي .1
 .عضو هيات علمي گروه مديريت، دانشكده علوم انساني دانشگاه ايالم .2
 .اسالمي واحد سنندج ديريت دانشگاه آزادم ةدانشكد ،ت علمي گروه مديريتأعضو هي .3
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 مقدمه
 انتظارات افزايش اطالعات، فناوري سريع پيشرفت نظر از حاضر عصر محيطي يها چالش

 كرده وادار خود تداوم براي راهي جستجوي به را ها پذيري، سازمان انعطاف ضرورت و مشتريان
 داده تشخيص توانمندسازي يها برنامه اجراي را حل راه ها سازمان از بسياري ،ميان اين در است.

 از افراد احساس بر مؤثر متغيرهاي اصالح ضمن ها برنامه اين اجراي با اند كرده تالش و
 كاركنان پرورش براي را الزم ةزمين و كرده غلبه بيروني و دروني موانع بر فرد، توانمندسازي

 با تطابق براي مختلف يها سازمان ةتوسع براي مهم راهبردي توانمندسازي، ورند.آ وجود به
 يها سازمان تا است شده موجب امر اين ست.ها سازمان اصلي مسائل از يكي و خارجي تغييرات

 توانمندسازي يها برنامه دنكر فراهم در سعي مختلف، يها مكانيسم و ابزارها از استفاده با موفق
 باشند. هداشت كاركنان

نيروي انساني محسوب  ةهاي جوامع و توسع اي يكي از ضرورت ي فني و حرفهها آموزش
منابع  ةويژه توسع وري منابع به د و از طريق توانمند كردن نيروي كار به رشد و بهرهشومي

كيفيت  ءي آموزشي و بررسي عواملي كه سبب ارتقاها انجامد. شناخت اهميت دوره انساني مي
نيروي كار ماهر و ورود آن به بازار كار  ةسازي و توسع در جهت توانمند ها ين دورهآموزشي ا

هاي فني و  براي مسئوالن آموزش ،. بنابرايناستناپذير  مي شود، امري ضروري و اجتناب
 اي در هاي فني و حرفه اي اين نكته بسيار حائز اهميت است كه تا چه اندازه آموزش حرفه

 .)1385گذار بوده است (برخورداري، فاطمه  ثيرأانساني تسازي منابع  توانمند
 تا كنيم كمك افراد به كه معني است. بدين بخشيدن قدرت معني به توانمندسازي

 چيره خود درماندگي و ناتواني احساس بر و بخشند بهبود را خود نفس به اعتماد احساس
 .كنيم بسيج وظيفه يك امانج براي را دروني زةانگي كه است معني بدين ،همچنين. شوند

 افراد براي را ئيها فرصت يعني؛ گذاردمي تأثير آنان بر تشويق، معني به افراد توانمندسازي
 .برسانند عمل به را آنها و آفريده خوبي يها ايده توانندميه ك دهند نشان تا آوريم فراهم

 در كه افرادي بين قدرت تقسيم فرآيند را توانمندسازي 2بالك و 1چون پيتر نظراني صاحب
 تقسيم فرآيند را توانمندسازي 4چاپيو  3اند. كارستون تعريف كرده كنند، مي كار سازمان
 دانستند. كنترل و اختيار مجدد

                                                                                                                
1. Peter 
2. Block 
3. Karston 
4. Chapi 
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 توسط كه امروز به تا توانمندسازي ةزمين در شده انجام تجربي مطالعات بهترين از يكي در

 گرفته صورت 5ويلتاس، 4و كانگر 3نيوكانو، 2و اسپريزيتر 1توماس ميشرا چون دانشمنداني
با استفاده از  نندابتو انمديرتا ند اهشد شناسايي افراد زينمندسااتو براي يكليد ابعادي است،

سه بعد آن كه در ذيل عنوان شده  ،در اين تحقيقند. زسا نمنداتو موفقيت با را انيگرآنان د
 مورد بررسي قرار گرفته است:

 كه فرد حدي از است عبارت 7نتيجه شخصي پذيرفتن ساس: اح6بودن مؤثر احساس -
 بر توانمند افرادست. دارا را خود كار در عملياتي يا و اداري راهبردي پيامدهاي در نفوذ توانايي

 كه نتايجي يا كنندمي كار آن در كه محيطي دادن قرار تأثير با تحت توانند مي كه باورند اين
 از بودن، عبارت مؤثر كه احساس است معتقد 8د. گرين برگركنن ايجاد تغيير شوند،مي توليد

 جهت در تغيير ايجاد براي اش توانايي مورد در زمان از مشخص مقطع يك در فرد اعتقادات
 مطلوب است.

 و فرادستان بين روابط به لفه به اعتمادؤ: اين م9ديگران به اعتماد داشتن احساس -
 شايستگي، عالقمندي، به دارد. اعتماد رعكس اشارهب و كارمند به مدير زيردستان، اعتماد

 افراد به اعتمادكننده يها محيط اينكه علت شود. به مي مربوط ديگران به اطمينان و گشودگي
 پيوند اعتماد احساس با شدت به توانمندي شوند، فرهيخته و يافته رشد كه دهند مي اجازه

 را اطالعات و است اعتماد قابل و ثابت ار،استو ديگران رفتار كه احساس اين داشتن .يابد مي
 از بخشي همگي شد، خواهد عمل قرارها و قول به اينكه و كرد تلقي اطمينان با توان مي

 به اعتماد احساس اينكه خالصه .هستند افراد در توانمندي احساس رشد و گيري شكل
 كنند. امنيت تا احساس بخشد مي توانايي افراد به ديگران،

شامل انجام وظايف شغلي، شناسايي مشكالت، حل مشكالت : بهترشغلي عملكرد  -
 و پيش بيني نشده، خالقيت، مهارت عملي، توان علمي، انجام كار گروهي، اعتماد به نفس

). بدين معني كه فرد توانمندشده 1390پسند و باقري، (شاهاست توان پاسخگويي به مشتري 
ا دارد و براي انجام كارها از اعتماد به نفس كافي بيني شده ر تبحر الزم در حل مشكالت پيش

ي ها ي خود همسو كرده و در فعاليتها تواند افراد را با خواسته و باال برخوردار است و مي

                                                                                                                
1. Thomas Mishra 
2. Sepriziter 
3. Kanunyo 
4. Conger 
5. Velthouse 
6. Impact 
7. Personal Consequence 
8. Greenberger 
9. Trust 



 ...  توانمندسازي هاي اي بر مؤلفه حرفه  هاي فني و تأثير آموزش                      
 

 

200 
هاي كاري  بر فعاليت با توان علمي مطلوب، ،. همچنينكندكاري تغييرات مؤثري را ايجاد 

هاي جديد و خالق را براي انجام كارها  روش ،خويش تأثير و نفوذ الزم را داشته، بر اين اساس
 د. كن پيشنهاد مي

مثال،  عنوان به .باشد داشته پي در مهمي رفتاري پيامدهاي تواندمي توانمندسازي
 برابر در پشتكار و تالش عمل، ابتكار به منجر شايستگي احساس كه دريافت 1گيكاس
 در كاركنان عمل آزادي 2يانرا و دسي تحقيقات طبق بر .دشومي چالشي هاي موقعيت

(اسپريتز،  شد خواهد مشكالت و موانع برابر در آنان سريع واكنش به منجر شان شغل
 هايجنبه از )عملكرد بهبود( اثربخشي با شغلي عمل آزادي ارتباط عالوه، هب .)196ص

 فتنددريا تايمون و توماس انگيزشي، ةجنب از. است شده واقع تأييد مورد انگيزشي و شناختي
 عملكرد بهبود براي را الزمة انگيز كاركنان، براي عمل آزادي آوردن فراهم با توانمندسازي كه
 كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيقات در3 اشفورث ديگر، سوي از .آوردمي وجود هب آنها در

 گوش كه آوردمي وجود هب افراد در را احساس اين توانمندسازي از ناشي بودن مؤثر احساس
 خواهند احساس آنها دليل، همين به .دارد وجود سازمان در هايشانايده شنيدن براي نواييش

 از بهتري عملكرد بايد و باشند داشته نقش شان كاري واحد جهت تعيين در توانندمي كه كرد
 است آن تأثير از منظور .)482-480، ص1997، 4(اسپريتز و كيزيولس گذارند نمايش به خود
 ارمندانك اعتقاد قدر هر .آورد مي كار كل در تغييري خاص، ةوظيف يا شغل يك مانجا آيا كه
 كنند.  مي احساس را بيشتري انگيزش باشد، بيشتر تأثير اين بر

دست  گذاشتن باز براي است ابزاري توانمندسازي كه كرد بيان 5راريها  راستا، همين در
بدون » بهترين است«كنند مي فكر كه نچهآ انجام براي بتوانند آنها كه اي گونه به كاركنان

 ).1999ند (جان وستون، شو برخوردار عمل آزادي از سايشان،ؤر توسط آن شدن وتو از ترس
 ذكر تاريخ در 6»اي حرفه و فني آموزش«براي  همگان توافق مورد و رسمية تاريخچ
 ديرباز از بشر يراز ؛دارد بشر عمر اندازة به قدمتي7 آموزي كه مهارت است آشكار نشده ليكن
 تعليم تجربه، همچون اي ساده سنتي و هاي روش با را خود زندگي امور و خدمات كشاورزي،

  كرده است. مي منتقل جوانان به را آنها و آموخته مي شاگرديـ  استاد آموزش و فرزندي ـ پدر

                                                                                                                
1. Gecas 
2. Deci & Ryan 
3. Ashforth 
4. Spreitzer Gretchen & Kiziols Mark 
5. Harari 
6. Technical and Vocational Education (TVE) 
7. Training 
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 و نهادها و است نشده ارائهاي  حرفه و فني هاي آموزش براي يكساني تعريف تاكنون

 كار به و كرده تشريح را عبارت اين خود، خاص ساختار و مأموريت به توجه با مؤسسات مرتبط
 اند:برده

 احراز براي1توانمندي و مهارت ايجاد منظور به كه است آموزشي اي، حرفه و فني آموزش
گردد(محمد علي،  مي منجر 2گواهينامه كسب به و شود مي ارائه افزايش مهارت يا شغل

 )1390 محبوبه
 و حرفه شغل، احراز براي را فرد كه است ييها فعاليت انجام اي، حرفه و فني آموزش

 مطرح با امروزه ولي دهد، مي افزايش آنها انجام در را وي ده، كارايي كر آماده كار و كسب
 شود. مي شامل نيز را آموزي مهارت هاي العمر، فعاليت مادام آموزش چون مفاهيمي شدن

 ولي نباشد مربوط اشتغال به طور مستقيم به است ممكن كه است هايي فعاليت آموزي مهارت
 كه سازد مي يي تواناها فعاليت انجام در را آنها و شودمي افراد در هايي مهارت ايجاد باعث

 ريزي برنامه و مديريت شود (سازمان منجر زندگي كيفيت افزايش و مخارج كاهش به تواند مي
 ).1388كشور، 

  :از عبارتنداي  حرفه و فني آموزش هاي ويژگي ينتر مهم
 كار بازار با ارتباط �
 توليدي هايعرصه به نوين فنّاوري و دانش انتقال �
  اجرا در تنوع و گذاري سياست در تمركز �
  آموزشي متنوع يها شيوه و ها نظام از برخورداري �
 عمومي هاي آموزش با مقايسه در سريع تحول و تغيير �
 از برخورداري ضرورت واي  حرفه و فني هاي آموزش بودن كاربردي و عملي �
 .)1388 كشور، ريزي برنامه و مديريت (سازمان آموزشي تجهيزات و عملي آموزش هاي محيط

هاي فني و سازي منابع انساني و آموزش با توجه به ادبيات موجود در خصوص توانمند
ثير أاي از ت هاي فني و حرفه وزشاصلي تحقيق حاضر عدم آگاهي مسئولين آم ةلأاي مس حرفه

و تحقيق حاضر  استسازي منابع انساني در شهرستان ايالم  شده در توانمند هاي ارائه آموزش
اي نقش اين نوع  ديده در مراكز فني و حرفه كند تا با نظرسنجي از افراد آموزش تالش مي

ال اصلي اين ؤدر نتيجه س. كندسازي منابع انساني مورد نظر بررسي  را در توانمند ها آموزش
اي  ي فني و حرفهها آموزش ةوسيل هتواند ب پژوهش اين است كه آيا توانمندي منابع انساني مي

 منجر به توانمندسازي منابع انساني خواهد شد؟ ها كسب شود؟ يعني طي كردن اين آموزش
                                                                                                                
1. Ability 
2. Certificate 
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 تحقيق ةپيشين
  :شود اشاره مي زمينه اين در شده انجام يها پژوهش از برخي بررسي به زير در

هاي فني و  آموزش ةفايد - صادقي و همكاران در پژوهشي تحت عنوان تحليل هزينه �
هاي مراكز ثابت  و منافع آموزش ها ، ضمن شناسايي هزينه1387اي در ايران در سال  حرفه

دو، به وضعيت  ةيك و كارگر درج ةاي در سه دوره كارگر ماهر، درج سازمان فني و حرفه
دهد كه  ها پرداخته است، نتايج حاصل از محاسبات نشان مي نوع آموزش بازدهي اين

ي فردي بر ها ي مورد بررسي پس از تعديل اثر تواناييها سطوح گروه ةگذاري در كلي سرمايه
 ةتصادي مثبت و اين بازده از نرخ بازدقا ةدرآمد افراد و اثر تعديلي اشتغال، داراي بازد

 ت.گذاري متوسط بيشتر اس سرمايه
) در پژوهشي وضعيت موجود نظام آموزش كاركنان 1389( اميري و شاه محمدي �

هاي ضمن  شهرداري كرج و ميزان اثربخشي آن را از ديدگاه مديران و فراگيران در كالس
 "كرك پاتريك"دند. نتايج پژوهش براساس مدل چهار سطحي كرمدت بررسي  خدمت كوتاه

آموزشي گذرانده شده از ديدگاه مديران و فراگيران در ي ها نشان داد كه ميزان اثربخشي دوره
 سطوح واكنش، رفتار و نتايج مطلوب و در سطح يادگيري در حد متوسط بوده است. 

هاي  بين آموزش ةبررسي رابط"زارعي متين و همكاران در پژوهشي تحت عنوان  �
، 1386در سال "سازمان جهاد كشاورزي استان قم) سازي كاركنان (در خدمت و توانمند ضمن

سازي  خدمت و توانمند هاي ضمن ال است كه آيا بين آموزشؤبه دنبال پاسخ دادن به اين س
دهند كه سطح توانمندي  معناداري وجود دارد؟ نتايج تحقيق نشان مي ةكاركنان رابط

كاركنان مورد بررسي در اين سازمان، در تمامي ابعاد باالتر از ميانگين است؛ اما بين سطح 
 شده همبستگي مشاهده نشد. نان و ساعات آموزشي ضمن خدمت طيآمندي توان

هاي علمي كاربردي در  موضوع اثرات آموزش1389پسند و باقري در سال  شاه �
 دند، بركررا بررسي  83-79هاي  توانمندي شغلي كاركنان وزارت جهادكشاورزي در طي سال

رهاي توانمندي در حد مطلوب ي آموزشي در تمامي نشانگها ي حاصل دورهها اساس ميانه
ي علمي كاربردي چهار عامل: ها ي آموزشها اند، تحليل عاملي نيز براي ويژگي نقش داشته

خالقيت و  ةي آموزشي مربيان، برقراري ارتباط بين آموزش و كار، تقويت قوها مهارت
يرهاي د. نتايج رگرسيون نشان داد كه متغكرخودآموزي و تقويت تفكر و مشاركت را معرفي 

اق و قدرت تجزيه تحليل در فراگير، ارتباط مناسب مربيان با فراگيران، توجه خلّ افزايش تفكر
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هاي حل مسئله در فراگيران، قدرت  ، توجه به ايجاد مهارتها به جديدترين ابداعات و نوآوري

 اند. ثر بودهؤبيان و انتقال مطالب مربيان در توانمندي م
 و انساني منابع سازي توانمند يها جنبه اي مقاله )، در2011( 1توحيدي و جباري �
 بودن، ارزشمند احساس بودن، ثرؤاحساس م شايستگي، احساس جمله از آن به مربوط مسائل

 شود كه اين ابعاد چگونه براي در اين پژوهش بررسي مي. اعتماد را بررسي كردند و استقالل
 از طريق كاركنان يها فعاليت وري هبهر يچگونگ و ثر استؤي كاركنان مها نگراني بر غلبه

بررسي شده  ،همچنين. يابد مي بخشي بهبود اثر و مالكيت احساس و بودن ارزشمند احساس
 باورند اين بر آنها كار دارند و طول در شخصي كنترل از قوي حس يك افراد توانمند كه است

 عنوان به خودكارآمدي ،همچنين. ثير بگذارندأت كار نتايج يا و محيط توانند بر مي آنها كه
شان را  خودكارآمدي كاركنان كه زماني ،واقع در توانمندسازي معرفي شد، عنصر ترين مهم

 عالوه. شود نيز توانمند مي احساس آنها توانايي، خود، يها مهارت بر عالوه ،دهندگسترش مي
 آنها زيرا ،كنند مالكيت مي احساس خود كار مورد شده در توانمند كاركنان ةايد ،بر اين

 در. برسد پايان به سرعت به چگونه و دهند انجام بايد كارهايي چه توانند تعيين كنند مي
 حس كه دهدمي نيز نشان مقاله استقالل آنها است. اين از اي  عمده بخش حق انتخاب ،واقع

 خود شغل انجام كاركنان است. مرتبط نفس به اعتماد حس با شدت به به محيط افراد اعتماد
دهند  نمي سياسي هدر كارهاي در سازمان يا و خود از حفاظت براي انرژي و اشتباه راه در را
 نتايج. دهند بهبود را انجام مي جهت در سازمان به كمك و بدرستي وظايف انجام فقط آنها و

 در توانند نمي ها سازمان نه و مديران نه بدون توانمندسازي، كه دهد مي نشان تحقيقات
 .باشند موفق مدت بلند

 و انگيزه بر شناختي روان توانمندسازي ) در پژوهشي اثرات2011(2فوك و همكاران �
 نامه پرسش 101 مجموع. مالزي را بررسي كردند در مدارس مديران گيري كار در بين كناره
 متغيرهاي سازي رواني و توانمند بين كل پيرسون همبستگي ضريب. گرفت قرار بررسي مورد

 جداگانه صورت كلي و به طور به شناختي روان بعد توانمندسازي چهار از .شد همحاسب مستقل
نتايج نشان . گيري از كار بررسي شد قصد كناره و كار ةانگيز مستقل با متغيرهاي ارتباط در
 داري، معني كلي، طور بهـ  سازي توانمند( رواني توانمندسازي يها پنج جنبه ةهم داد

 كار ةانگيز ةدامن با توجهي قابل و طور مثبت به )خود مسئوليتي و اثربخشي ـ شايستگي،

                                                                                                                
1. Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari 
2. Chan Yuen Fook, Linton Brinten, Gurnam Kaur Sidhu, Foo Say Fooi 
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گيري  كناره قصد هنگامي دهد مي نشان همچنين مطالعه اين. هستند ارتباط در دروني

 .يابد مي كاهش رواني به نسبت توانمندسازي است كه سطح يافته افزايش
 مياني اثر :سازماني تعهد و توانمندسازي ")، پژوهشي تحت عنوان 2010(1جو و شيم �

 اثر بر تعهد سازماني و رواني توانمندسازي ثيرأمنظور ت را به "سازماني يادگيري فرهنگ
 كه دهد مي نشان نتايج .اين رابطه را بررسي كردند سازماني در يادگيري فرهنگ تعديل

 ثيرأت شناختي جامعه متغيرهاي و سازماني يادگيري شناختي، فرهنگ روان توانمندسازي
كه  دادند نشان كاركنان. دولتي كره دارند بخش در كاركنان سازماني تعهد بر توجهي قابل
 سازماني يادگيري و فرهنگ باال رواني آنها توانمندسازي كه زماني است باالتر سازماني تعهد

 بين ةدر رابط سازماني يادگيري فرهنگ تعديلي اثر اين، بر عالوه باال داشته باشند.
دموگرافيك،  متغيرهاي ميان در. استدار  سازماني معني تعهد و شناختي روان دسازيتوانمن

 . سازي داشت بر توانمند هيتوج قابل اثر تحصيالت سطح تنها

 اهداف تحقيق
 هـاي فنـي و   ثير آمـوزش أميزان تـ مند از  نظام يچارچوب ةارائ قيتحق نياز انجام ا يهدف اصل

هاي فني و  بررسي نقش آموزشكه با  يطور به ؛باشد يمساني منابع ان يتوانمندسازاي بر  حرفه 
  .كرد ادهيرا به نحو مطلوب پ يتوانمندساز ةبتوان برناماي  حرفه

 سؤاالت تحقيق
 سؤال اصلي �

كـل آمـوزش    ةسازي منـابع انسـاني در ادار   اي و توانمند ي فني و حرفهها آيا بين آموزش
 ري وجود دارد؟معنادا ةاي شهرستان ايالم رابط فني و حرفه

 سؤاالت فرعي �
داري وجود  معنا ةاي و احساس اعتماد به ديگران رابط ي فني و حرفهها آيا بين آموزش .1
 ؟دارد

 معنا داري وجود دارد؟ ةاي و احساس مؤثر بودن رابط ي فني و حرفهها آيا بين آموزش .2
 رد؟معنا داري وجود دا ةاي و عملكرد شغلي رابط ي فني و حرفهها آيا بين آموزش .3

 

                                                                                                                
1. Baek-Kyoo (Brian) Jooa* and Ji Hyun Shim 
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 فرضيات تحقيق
 اصلي ةفرضي �

 دارد.داري  ثير مثبت و معنيأت منابع انسانيسازي  توانمند بر اي هاي فني و حرفهآموزش
 فرضيات فرعي �

 دارد.داري  ثير مثبت و معنيأبر احساس اعتماد به ديگران ت اي هاي فني و حرفهآموزش .1
 دارد.داري  و معنيثير مثبت أثر بودن تؤبر احساس م اي هاي فني و حرفهآموزش .2
 .داردداري  ثير مثبت و معنيأت بر عملكرد شغلي اي هاي فني و حرفهآموزش .3

 هاابزار و روش
سازي  اي بر توانمند ي فني و حرفهها ثيرگذاري آموزشأمدل مفهومي پژوهش حاضر، مبين ت

سازي  ندي توانمها ي اين دو متغير و برگرفته از ابعاد مدلها لفهؤمنابع انساني از طريق م
) 1390اي از پژوهش شاه پسند و باقري ( ي فني و حرفهها ) و ابعاد آموزش1997( 1اسپريتزر

آماري آن  ةو جامع با روش توصيفي از نوع همبستگي صورت پذيرفته است اين تحقيق. است
كه  باشدمي1391اي شهرستان ايالم در سال  آموزش فني و حرفه ةشامل كلية كارآموزان ادار

نفر را نشان  360برآورد حجم نمونه طبق فرمول كوكران  هستند.نفر  5968س آمار بر اسا
اي تصادفي با تخصيص متناسب بوده كه در روش گيري طبقهروش نمونهدهد. مي

ها با همان نسبتي كه در جامعه وجود دارند، به همان نسبت نيز گروهاي زيرگيري طبقه نمونه
شده در  استفاده ةنام معه وجود دارند. با توجه به اينكه دو پرسشجا ةدر نمونه به عنوان نمايند

ثير أ، ت1389(برگرفته از پژوهش شاه پسند و باقري  پژوهش حاضر از نوع استاندارد بوده
براي خدمت بر توانمندي كاركنان) روايي آن قبالً به تأييد رسيده است و  ي ضمنها آموزش

استفاده شده  2تست پيش برايريب آلفاي كرونباخ نامه از ض دست آوردن پايايي پرسش هب
طور تصادفي انتخاب  تحقيق به ةنفر از نمون 30است. بدين نحو كه قبل از اجراي نهايي،

دست آمده از  هاي به نامه در اختيار آنان قرار گرفت و با استفاده از داده سپس پرسش شدند،
يزان ضريب اعتماد با روش آلفاي م SPSS افزار آماري كمك نرم ها و به نامه اين پرسش

كه بيانگر ثبات و همساني دروني  است 7/0كرونباخ محاسبه شده كه آلفاي كرونباخ باالتر از 
اي متناسب استفاده شد، ابتدا گيري طبقهبا توجه به اينكه از روش نمونه باشد. مي نامه پرسش

زان به تفكيك مراكز فني تعداد كل كارآمو .حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران مشخص شد

                                                                                                                
1. Spreitzer 
2. Pre-Test 
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اي مختلف مشخص و سپس با استفاده از فرمول تناسب ساده حجم نمونه به هر كدام و حرفه

شامل  ،اند انجام گرفته تحقيق ي آماري كه در اينها تحليل .از مراكز اختصاص داده شد
 .باشد مي» تحليل استنباطي«و » تحليل توصيفي«

 گيري و نتيجه ها يافته
 توصيفي پژوهشهاي يافته �

هاي مركزي و  و اطالعات با استفاده از آمار توصيفي كه شامل شاخص ها پس از گردآوري داده
از سـه منظـر جنسـيت، سـن و     نمونـه   است،پراكندگي مانند درصد فراواني، نمودار و جداول 

 تحصيالت مورد بررسي قرار گرفته است:
نفر) از پاسخگويان را  251(%8/69 دهد كه ي حاصل از توزيع فراواني نشان ميها يافته
دهند و  مياي تشكيل  نفر) را كارآموزان زن مركز آموزش فني و حرفه 109(%2/30مردان و 

سال بوده و  20-25) درصد داراي سن  2/42 ( همچنين بيشترين تعداد پاسخگويان با
مربوط  فراوانين اند. بيشتري سال به باال را داشته 30) درصد سن 4/7ترين تعداد آنها با ( كم

سطح مربوط به افراد با  فراوانيكمترين  و %)6/43( ديپلم سطح تحصيالتبه افراد با 
  باشد. %) مي5/12كارشناسي به باال ( تحصيالت

 هاي استنباطي پژوهشيافته �
توان دليل پايين بودن ميزان تحصيالت در بين آمده در اين تحقيق مي دست هبر اساس نتايج ب

افراد  ،كنند اين امر دانست كه بيشتر افرادي كه به اين سازمان مراجعه مي ن رادهندگاپاسخ
 ةايجاد اشتغال براي آيند برايي فني ها داراي تحصيالت ديپلم و به دنبال فراگيري مهارت

ي استنباطي مشخص شد كه ميزان توانمندي در ها براساس تحليل ،خود هستند. همچنين
ي سني مختلف يكسان است، ها ت، توانمندي در بين ردهبين زنان و مردان يكسان نيس

ميانگين توانمندي افراد با تحصيالت مختلف متفاوت بود و اين ميانگين در گروه افراد زير 
 دار بود. ي تحصيلي معنيها ديپلم با ديگر گروه

اي و  ي فني و حرفهها يد همبستگي بين آموزشأيدر اين تحقيق پس از ت ،همچنين
مورد آزمايش از طريق ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از مدل رگرسيون ي ها لفهؤم

 دست آمده است: هخطي نتايج زير ب
اين  و داري وجود دارد معني ةرابطاعتماد به ديگران و  اي ي فني و حرفهها آموزشبين 

 اعتماد به، اي قرار بگيرند هاي فني و حرفه چه افراد در معرض آموزش بدان معني است هر
 يابد. در آنها افزايش ميديگران 
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. داري وجود دارد معني ةرابطثربودن ؤاحساس مو  اي ي فني و حرفهها آموزشبين 
بودن  ثرؤاحساس مو  اي ي فني و حرفهها معنادار بين آموزش ةرابط ادعاي وجود بنابراين،

ه اين باور شده ب اي افراد توانمند هاي فني و حرفه يعني در اثر آموزش شود.پذيرفته مي
كنند، تغييراتي را  ثير قرار دادن محيطي كه در آن كار ميأتوانند با تحت ت رسند كه مي مي

 .اش براي ايجاد تغيير در جهت مطلوب) (باور فرد در مورد توانايي كنندايجاد 
 بنابراين،. داري وجود دارد معني ةرابطعملكرد شغلي و  اي ي فني و حرفهها آموزشبين 

عملكرد شغلي پذيرفته و   اي هاي فني و حرفه معنادار بين آموزش ةرابط ادعاي وجود
اي قابليت انجام بهتر وظايف  هاي فني و حرفه شده در اثر آموزش يعني فرد توانمند ،شود مي

بيني نشده، خالقيت، توان عملي، انجام كار  شغلي، شناسايي مشكالت، حل مشكالت پيش
 . سخگويي به مشتريان را داردگروهي، اعتماد به نفس و توان پا

ي توانمندي ها لفهؤم و اي ي فني و حرفهها بين آموزش ارتباط وجود از اطالع از پس
  اي ي فني و حرفهها ثير آموزشأت ميزان بررسي به آماري هاي از روش استفاده با منابع انساني

 نتايج كه شد ختهپردابرازش مدل رگرسيون بر اساس  ي توانمندي منابع انسانيها لفهؤم بر
 عبارتند از: حاصل

 ي توانمندي منابع انسانيها لفهؤبا م  اي ي فني و حرفهها بيني آموزش ضرايب پيش .1جدول

  مقدار ثابت ي فني و حرفه ايها آموزش
 اعتماد به ديگران 045/1 0,240
 بودن ثرؤاحساس م 852/0 0,665
 عملكرد شغلي 594/1 0,529

 
اعتماد به  واحد 0,240اي ي فني و حرفهها آموزشي يك واحد با ارتقا ،به عبارتي

ارتقاء پيدا  عملكرد شغليواحد  0,529 و بودن ثرؤاحساس مواحد  0,665ديگران، 
ثير را بر احساس أاي به ترتيب بيشترين ت يك واحد آموزش فني و حرفه ءارتقاپس  .خواهدكرد
 .دارد اعتماد به ديگرانعملكرد شغلي و  موثر بودن،

بودن  ثرؤو احساس ماي  ي فني و حرفهها بين آموزش ةنتايج اين تحقيق در خصوص رابط
)، شاه پسند و باقري 2011)، فوك و همكاران (2011( توحيدي و جباريي تحقيقات ها با يافته

 ةو در خصوص رابط ست) غير همسو1386با تحقيق زارعي متين و همكاران ( همسو و )1389(
، شاه پسند و )2010ي جو و شيم (ها اي و عملكرد شغلي با يافته و حرفهي فني ها بين آموزش

در خصوص اعتماد به ديگران با . باشد ) همسو مي1389محمدي ( و اميري و شاه )1389( باقري
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ي ها ) همسو و با يافته1388) و سيد جوادين و همكاران (2011ي فوك و همكاران (ها يافته

 باشد. ير همسو مي)غ1386زارعي متين و همكاران (

 پيشنهادات
 ةخصوص در حوز اشتغال و كار جامعه به ةمسئولين درگير در حوزكه  شود پيشنهاد مي

 ،ينده وارد بازار كار خواهند شدآجوانان در جهت افزايش عملكرد نيروي انساني كه در 
آموزش اي توجه داشته باشند.  ي مهارتي و فني و حرفهها اي بر نظام آموزش صورت ويژه به

بايد در عمل قابل پياده شدن باشد تا فرد بتواند بر آن اساس، عملكرد قبلي خود را در شغل 
ي ها شي سازمان است كه برنامهزمديران و مسئوالن آمو ةمربوط بهبود بخشد. اين وظيف

كارشان  ةن افراد بتوانند به بهبود نحوآ ةوسيل هآموزشي را طوري تدوين و تنظيم كنند كه ب
براي بهبود عملكرد شغلي بهترين  ،همچنين. كند ايجاد انگيزه ميدر افراد زند و اين خود بپردا

 در .كنند كارشان دريافت مي ةمحرك انگيزشي براي افراد شاغل بازخوردي است كه در زمين
ازخور بايد بالفاصله ب مد نظر قرار گيرد. ها شود نظام بازخوردي در آموزش پيشنهاد مي ،نتيجه

راگيري صورت گيرد، هنگامي كه افراد اطالعاتي در مورد عملكردشان به دست پس از ف
بيشتري به كار و فعاليت ادامه  زةو با انگي استتر و پرشورتر  آورند، كار و آموزش جالب مي
ايجاد  گذاري هدف به تشويق سازمان در جهت در حمايتي فرهنگ يك ،همچنين دهند. مي
مهارت مديريت فردي  ضمناًَيابد.  افزايش افراد كار در بودن ثرؤم ترتيب احساس بدين تاد شو

ي آموزشي گنجانده شود كه از اين طريق افراد بتوانند مديريت زمان و مشاركت ها در دوره
  .ثر در محيط كار را بكار گيرندؤم
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 محور هاي مهارتتدوين مدل شايستگي مديران سازمان
 1مهناز اكبري

  2مهدي ابراهيمي نژاددكتر 
 چكيده 

عنوان  به . نيروهاي توانمند و شايستههستنداي ها داراي جايگاه ويژهامروزه منابع انساني در سازمان
مديران و  ،مياندر اين . دنشوها محسوب ميمعياري براي كسب مزيت رقابتي در بين سازمان

. با توجه ارتقاء موقعيت يك سازمان دارندتضمين در نظير  نيروهاي متخصص، جايگاهي متعالي و كم
آموزي و با توجه به مأموريت نظام ملي مهارت و فناوري در به اهميت و ضرورت شايستگي در نظام مهارت

محور هاي مهارتيران در سازمانهاي مدپرداختن به شايستگي ها،سازي هر چه بيشتر اين مهارتغني
هاي اخير به محور در دهه ها و يا مديريت بر مبناي شايستگيمديريت شايستگيضروري است. 
رويكردهاي  .ها براي جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع انساني تبديل شده استتوانايي سازمان

يكي است. هاي مديريت منابع انساني محور يكي از ابزارهاي مؤثر در تقويت و بهبود فرآيند شايستگي
مدارانه است كه  ، انتخاب و ارتقاء نيروي انساني، رويكرد شايستهارزيابي هايروشترين  اثربخش از

هاي معيني به منظور است كه شغل و پست سازماني به فردي نياز دارد كه از شايستگين يابر مبتني 
هاي مختلف، ستفاده از يك مدل شايستگي، به شيوهانجام كار در باالترين سطح برخوردار باشد. ا

ها و اي از دانش، مهارتمتشكل از مجموعه ،يتيريمد هاييستگيكند. شاارزش افزوده توليد مي
هدف از  .انجام دهد يمحوله را به خوب فيبتواند وظا ريمد نكهيبه منظور ا است، هازهيو انگ هاييتوانا

است.  ياو حرفه يفنآموزش در سازمان  رانيمناسب شايستگي مدتدوين الگوي  ،تحقيقانجام اين 
با استفاده از خبرگان سازماني و  مديران،هاي مرور ادبيات شايستگي و قابليت پس ازاين مقاله 

را شناسايي كرده و الگوي  ايسازمان آموزش فني و حرفه رانيهاي مدشايستگي ،مستندات موجود
 تياست كه با توجه به ماه دهيرس جهينت نيبه ا قيتحق نيا پيشنهادي ارائه خواهد گرديد.

 رينظ ييها يستگياز شا ديبا ييها سازمان نيشاغل در چن رانيمد ،يا و حرفه يفن يها سازمان
 يتفكر راهبرد ،يتيريمحور، داشتن دانش مد با مشاغل مهارت ييآشنا ،ياسالم يها به ارزش يبنديپا

 يها سطح آموزش ةمتفاوت افراد، مذاكره، كسب توافق و تعهد، توسع ياه نگر، مهارت كار با گروه و كل
 يارتقا ييتوانا ،يمحور و مهارت يدراعتقاد به دانش كارب ،يانسان يها هيسرما ةتوسع ،يا و حرفه يفن
  و ...  برخوردار باشند. يور بهره شيافزا ،از منابع نهيبه ةاستفاد ،يالملل نيب گاهيجا
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 مقدمه 
اجتماعي و اقتصادي  ةجانب همه ةها به توسعرسيدن ملت ةسازماني كه الزم ةرشد و توسع

ها به هاست و امروزه سازمانيافته در سازمان است، خود مستلزم وجود افرادي توسعه
خصوص در  ههاي آنان، بو قابليت هاي انساني خود با توجه به دانش، شايستگي سرمايه

 .نگرندهاي مديريتي به عنوان يك مزيت رقابتي مي رده
اقتصاد قرن بيست و يكم تا حد زيادي به دانش و مهارت وابسته است. در اقتصادهاي 

ترين منبع براي هر سازمان در عنوان مهم انساني به ةمبتني بر مهارت در سراسر جهان، سرماي
هاي كسب مزيت رقابتي در فضاي كسب و كار ترين جنبهود. يكي از مهمشنظر گرفته مي

  .استهاي محوري آنها آفريني منابع انساني و تمركز بر شايستگيامروز، توجه به ارزش
 در برجسته مديران اثر. كنند مي ايفا هاسازمان در حياتي و مهم نقش همواره مديران

 و بارز موفق هايسازمان از بسياري در خوبي هب روزهام سازماني، موفقيت و سود درآمد، كسب
 عنوان هب را مدير حاضر، عصر هايفرصت و تهديدها به سريع پاسخ ،ديگر سوي از. است آشكار
 به هاسازمان نياز اساس اين بر كه ساخته مطرح هاسازمان در مسائل حل در حياتي منبعي
 . است شده آشكار پيش از بيش شايسته مديران
گوناگون  يها تيو نظارت بر فعال يرهبر كردن، هماهنگ ،يزير علم و هنر برنامه تيريمد

و  (ص) اكرم اسالم ينب ةريعلم و هنر در س نيا مشخص است.  يبه هدف يابيبه منظور دست
 يمبناو  ياله تيريمد  كه افتهي يش تجلا شكل نيباتريو ز نيتر يدر متعال (ع) يهد ةائم

ها  است كه با حكومت بر قلب يتيريمد ت،يريمد  نيا است. اننسوجود ا قتيحق ،شناخت
انسان در جهت رشد و كمال و وارد  يدن استعدادهاكرو هدف آن شكوفا  شود يمحقق م

 ت.كردن او در نور به اذن خداوند اس
 مياست كه بر تو نازل كرد  يكتاب نيا« :ديفرما يميك  ةيآ ميابراه ةمتعال در سور خداوند

راه خداوند  به ،ينور ببر يها خارج كرده و به سو را به اذن پروردگارشان از ظلمتتا مردم 
بردن موانع و مشكالت و فراهم  نيب از ا،يرسالت انب نيتر پس بزرگ .»نايب ةو ستود زيعز
اند تا  آنها آمده رشد و كمال است.  انسان در جهت ياستعدادها ييو شكوفا شدر ةنيدن زمكر

 جبروت برسانند. مافوق عت،يمافوق طب يعال ةبه مرتب عتيطب  ةرا از مرتب يعيموجود طب نيا
 موفقيت هاي شاخص از يكي و ملي اهداف از آموزي مهارت هاي برنامهة توسع امروزه

 در كارآمد و ماهر انساني نيروي تربيت نيازمندكشور  ةشود. توسعمي محسوب كشورها
 و مهارتي كانون ترينمهم واقع در اي، حرفه و فني آموزش سازمان. است مهارتي هاي زمينه
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 فراهم در خود قانوني رسالت دليل به و كار بوده الملليبين سازمان با مرتبط و كشور كاربردي

 جايگاه از كارآفريني و كار فرهنگ ةاشاع و همگاني آموزي مهارت و آموزش ةزمين كردن
 مطلوب شرايط ايجاد جهت در تغييرات از طيفي توان، مي را توسعه است. برخوردار اي ويژه

 و كوشش اي،حرفه و فني هاي آموزش و دانست جامعه پذيرش مورد نظام اساس بر انسان
 ).1382 (سازگارنژاد، گيردمي صورت انسان سازندگي و هدايت تربيت، براي كه است تالشي
 ويژه به و يرانا فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط در اي حرفه و فني هاي آموزش ةتوسع

 ابزار افزايش و زيربنايي هاي گذاري سرمايه زيرا است، حياتي امري توليد، فرآيند به دهيشتاب
 نحو به يا و مانده بالاستفاده انساني ةسرماي بدون فيزيكي ةسرماي كلي طوربه و تجهيزات و

 ).1382 (صالحي، گيرد نمي قرار برداري بهره مورد كارآمد و اقتصادي
هاي موجود و با توجه به يط امروزي با توجه به مسائل ناشناخته و عدم اطميناندر مح

چه بهتر  هايي باشيم كه مديران را در انجام هروظايف جديد مديران، بايد به دنبال شايستگي
 وظايف جديد كمك كند. 

ل ها قرار گرفت. دليهاي مديريتي مورد توجه سازمانشايستگي ة، توسع80ةاز اواسط ده 
ها شماري را براي سازمانهاي مديريتي منافع بيچنين توجهي اين بود كه شايستگي ةعمد

هاي به همراه دارند و اين باور هنوز هم پابرجاست. در حال حاضر رويكرد شناخت شايستگي
 :ند از هاي مدير عبارتكليدي براي مديران در كانون توجه محققين قرار دارد. شايستگي

طور  شوند. بهارهايي كه در محيط شغلي، منجر به اثربخشي مديريت ميخصوصيات و رفت
ها، دانش و رفتارهايي اشاره دارد كه مديران در هاي مديريتي به مهارتخاص، شايستگي

 دهند.سطح خاصي از تخصص و خبرگي از خود نشان مي
و از يك  مشكل است ،هايي باشد تعيين اينكه يك مدير براي موفقيت داراي چه توانايي

 سازمان به سازمان ديگر و از يك نقش به نقش ديگر متفاوت است.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. رئيس  ةاي كشور، زيرمجموع سازمان فني و حرفه

هاي مديران ادارات كل  است. شايستگي اي كشور، به عنوان معاون وزير سازمان فني و حرفه
شان  هاي ها، در اثربخشي سازمان اي شهرستان ان فني و حرفهها و مدير اي استان فني و حرفه

 اهميت بسزايي دارد. 
ها و تواند كمك شايان توجهي به مديران ارشد اين سازماننتايج حاصل از اين تحقيق مي

هاي گذاران برنامهاندركاران استخدامي، مراكز ارزيابي مديران، سياست مسئولين و دست
هاي انساني در سطوح مختلف كند تا با ريزان نيازهاي آتي سرمايهبرنامهو  جانشين پروري
 هاي مستحكم برداشت.اي بهتر، قدمتري رو به آيندهافق ديد روشن
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در اين مقاله بعد از مرور ادبيات مربوط به شايستگي، مدل شايستگي براي مديران 

 . شود محور تدوين مي هاي مهارت سازمان

 تعريف شايستگي 
هاي شخصيتي مرتبط با عملكرد برتر و  ويژگيعنوان  ه) شايستگي را ب1959( 1تيوااگرچه 

 چنين با كللند مك ديويد بار اولين، توانايي تعامل اثربخش با محيط تعريف كرد باال و ةانگيز
 بر خود رويكرد در وي. دهاي مديريت كر وارد بحث 1973 سال در را شايستگي نگاهي
 عملكرد به و بودند داده بروز خودشان از موفق مديران كه داشت يدكأت هايي ويژگي و رفتارها
 و متمايزكننده هاي ويژگي بر رويكردي چنين. نداشت توجهي مديران قبول قابل نسبتاً

 كه كرد آغاز يستگيشا يرهايمتغ فيتعر با را كار كللند، مك. دارد كيدأت برتر عملكرد
 و ياجتماع عوامل اي نژاد ت،يجنس ريثأت تحت و دكنن ينيب شيپ را يشغل عملكرد توانستند يم

 .كرد كمك عملكرد مختلف يها جنبه ييشناسا به او مطالعات. گرفتند ينم قرار ياقتصاد
. شد تكميل 1982 سال در 2بوياتزيس ةمطالع با همكارانش و كللند مك تحقيقات

 را تعريفي وي ،اقعو در. نگريست مي متمايزكننده ويژگي همچون شايستگي به نيز بوياتزيس
 است هايي ويژگي شايستگي بوياتزيس نظر از. كرد طرح بود، مستتر كللند مك كارهاي در كه
 ها شايستگي ،ديگر عبارت به. دارد ارتباط نظر مورد شغل در اثربخش يا برتر عملكرد به كه

. دارد را اثربخش يا و برتر عملكرد براي هايي ويژگي فرد كه اين بر دال هستند شواهدي
 دانشي يا اجتماعي نقش وجوه ها، مهارت رفتارها، ها، انگيزه ةزمر از توانند مي ها شايستگي

 :از ستا عبارت يشغل يستگيشا، سياتزيبواز نظر  .كند مي استفاده آنها از فرد كه باشند
 اي ياجتماع نقش خودپنداره، مهارت، صفات، زه،يانگ از اعم( فرد كي ياساس يها يژگيو

(بوياتزيس،   شود يم شغل آن در فرد يعال اي اثربخش عملكرد به منجر كه) دانش از يا بدنه
1982.( 

 نوعي شايستگي ،حقيقت دراند.  محققان زيادي به تعريف مفهوم شايستگي پرداخته
 در هانگرش و هامهارت ها،ويژگي صفات، آن ةهم كه دارد كاركنان به سيستمي نگرش
 اي مجموعه ها شايستگي. شودمي شامل را هامسئوليت و وظايف امانج در اثربخشي با ارتباط

 انجام در دهد مي اجازه شخص به كه است خاص شغل يك در ها توانايي و ها مهارت دانش، از
 ).1389 ،يگانگي( يابد دست موفقيت به خويش وظايف
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 به منجر كه اند كرده فيتعر برجسته مهارت اي يژگيو محرك، را يستگيشا شناسان، روان
 1عملكرد يالملل نيب ةجامع توسط شده ارائه فيتعر نيهمچن. شود يم بهتر يشغل عملكرد

 اثربخش يصورت به سازد يم قادر را كاركنان كه ييها نگرش و مهارت دانش، ةمجموع: ديگو يم
 ،دهند انجام انتظار مورد ياستانداردها طبق را يشغل عملكرد اي و شغل به مربوط يها تيفعال
 د.شو يم دهينام يستگيشا

توان به دو گروه شايستگي عملكردي و شايستگي فردي  شايستگي مديريت پروژه را مي
هاي فردي به توانايي ارتباطي، توانايي رهبري، توانايي  تقسيم كرد. ساختار شايستگي

شناس،  گري تقسيم كرد (گل اي مديريتي، توانايي ادراكي، توانايي اثربخشي، توانايي حرفه
 ). 1392بكاب، تيموري، ك

ف در مورد شايستگي داشته لهاي مختبندي اجمالي از ديدگاهچنانچه بخواهيم جمع
توانيم قابليت و شايستگي را به رفتارهاي هدفمندي تلقي كنيم كه  طور كلي مي باشيم، به

 ):1392داللت بر عناصر زير دارد (منتظري و كوهساري، 
 ؛اطالعات و تخصص مرتبط با شغل ها: معلومات شغلي،دانش و آگاهي �
 ؛ها: توانايي انجام كارهاي مرتبط با اهداف شغليها يا مهارتقابليت �
 ؛ها: ترجيحات و يا مفروضات ذهني فردها و ارزشنگرش �
 ؛واكنش به شرايط و افراد ةها: خصوصيات شخصي و نحوژگييو �
 ؛هاي دروني و اشتياق براي اقدامانگيزش: سائقه �
 ؛رك فرد از خودخودانگاري: د �
 هاي اجتماعي: برداشت ديگران از فرد.  نقش �

 شايستگي مديران 
 از دارد، سازمان اثربخشي در كه نقشي خاطر به مديران هاي شايستگي مجموعه شناسايي

 ماهر، شايسته، كارآمد، مديراني ها، سازمان رأس در چنانچه. است برخوردار اي ويژه اهميت
 به رسيدن در ها سازمان موفقيت گيرند، قرار مديريت فنون و اصول هب آگاه كامالً و تجربه با

 به ها سازمان و جوامع در پديده ترين اساسي مديريت امروزه. شد خواهد تضمين خود، اهداف
به همين دليل است كه . شوند مي محسوب استراتژيك ةسرماي يك مديران و آيد مي حساب
عنوان مزيت رقابتي شناسايي، جذب و ترين مديران را بهها تالش دارند تا شايستهسازمان
 ).1391(فريبرز رحيم نيا، وجيهه هوشيار،  كنندحفظ 
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افرادي هستند كه  يرانمد .استيف شايستگي تعار مشابه يزن مديريتي تعريف شايستگي

 يحترجرا  يارتباط يشفاه يلاستفاده از وسا هستند و رو هبا فشار كاري روب اند،ينآفر يدادرو
درصد وقت  78 نظران مشخص شده است كهصاحب ينحوي كه بر اساس بررس، بهدهنديم

ي يرگيمدر تصم يراناكثر مد ينكها ،نهايت در .به تعامل گفتاري اختصاص دارد يعال يرانمد
 .دارند يو ذهن يهاي شخصقضاوت به استفاده از يلتما

 :آمده است يردر ز يريتيمد هاييف شايستگياي از تعارنمونه
 هايزهو انگ هاييها و توانااي از دانش، مهارتمتشكل از مجموعه يريتيمدهاي يستگيشا

، 1انجي(مشاوران جِي انجام دهد يمحوله را به خوبيف بتواند وظا يرمد ينكهبه منظور ا است
 وي .است داده انجام مديران شايستگي ةزمين در متعددي تحقيقات وودروف چارلز). 2002

. دارد كاربرد شغل انجام در اثربخشي در شايستگي كه گيرد مي نتيجه خود تحقيقات پايان در
 در "شايستگي"ةايد توصيف در هاروارد، دانشگاه ةبرجست شناس روان كللند، مك ديويد
 هاي ويژگي كه بود كرده اثبات) 1973( سال در وي است، معروف انساني منابع ادبيات
 روي بر اي مطالعه .دارد موفق شغلي عملكرد در را بيشتري تأثير شخصيتي و رفتاري

 دادند انجام كاتز مدل اساس بر آموزشي )1992، ديگران و تواسكي( مديران هاي شايستگي
 يكي مديران كار اثربخشي براي مديريتي هاي شايستگي در مديران هاي نگرش داد نشان كه
 .است مديريتي مهم نكات از

 اهميت روي مخصوصاًد. بو پيشتاز پژوهشگران از ديگر يكي )1998( بوياتزيس
 و دانش بعد، شش شامل شرودر، و بوياتزيس الگوي. بود كرده تمركز مديران هاي شايستگي
 و فردي ابعاد قالب در بينش و نگرش شخصيتي، هاي ويژگي ها، مهارت اي، حرفه معلومات

 كه دهد مي نشان الگو ايناست.  ياجتماع ابعاد قالب در عمومي اعتبار و اي حرفه اعتبار
 به دستيابي براي متقابالً و داشته پي در را اثربخشي بهبود مديريتي، هاي شايستگي ةتوسع

. بخشيد توسعه را مديران شايستگي ابعاد جانبه همه صورت به بايستي مي اثربخش مديريت
 يابند دست اثربخش مديريت معيارهاي به توانند مي كه مديراني خصوصيات ،همچنين

 .شوند مي خوانده »مديريتي هاي شايستگي«
هاي  فضاي كسب و كار ايران نيز به اهميت شايستگي پي برده شده است و در سياست در

توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته  مساله و قانون چهار 20انداز  كالن كشور و در سند چشم
 ).  1391نيا، وجيهه هوشيار،  (فريبرز رحيم است
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 رييتغ حال در يايدن در كه را يمحور يتيريمد يها يستگيشا بحث زين) 1990( يه
: از ندا عبارت ياتيح يها يستگيشا نيا او نظر از. كرد مطرح را رسند يم نظر به يضرور امروز
 ر،ييتغ تيريمد ابداع، و يريادگي ،يمحل يمرزها يرو بر كاركردن و دنيد ،يفن دانش

  ي.ليتبد يرهبر و ورمح گروه يرهبر ،يريپذ انعطاف
نشان داد كه  ،مديران مخابرات استان قزوين انجام شد از 1389در تحقيقي كه در سال 

 .دارد وجود همبستگي مديريت اثربخشي و مديران اجتماعي و فردي شايستگي بين
 و) اجتماعي بعد و فردي بعد( مديران هاي شايستگي ابعاد متغيرهاي تمام بين ،همچنين
 ).1389 (يگانگي، دارد وجود معناداري همبستگي نآنا اثربخشي

  لياز صفات ذ قيال رانيكه مد رود يانتظار م مديريت اسالمي،  در قاموس و چارچوب
 :برخوردار باشند

 ،و ارتباط با خداوند مانيداشتن ا �
 ،داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم �
 ،داشتن سعه صدر �
  ،در برخورد با مسائل ييبايداشتن صبر و شك �
 ،در انجام امور اقتيو ل يستگيداشتن شا �
 ،و خودكامه نبودن طلب استير �
گونه است كه هر اندازه  نيا يسنت اله .حق گاهيدر جا ريدن كارگزاران از مدكراطاعت  �

 .شود يانسان با عالم اصالح م ةرابط  شود به همان اندازه اصالح انسان و خدا انيم ةرابط
 ،و نظارت نترل،كيخواه تيو مسئول ارياخت ضيتفو �
 ،ستهيشور و مشورت با افراد صالح و شا �
 ،به عهد يوفا �
 ،عدم احتجاب و احتراز از فاصله گرفتن از مردم �
 ،و وابستگان از امكانات ريمد ةعدم سوء استفاد �
 ،يريانتقادپذ ةيداشتن روح �
 ،عدالت يبرقرار �
 .يقضاوت و داور �

 هاي شايستگيالگو ها و مدل
 اي بخش تيرضا عملكرد ةمشاهد با كه است ييها يستگيشا زا يفهرست ،يستگيشا مدل كي

 يها مدل گر،يد عبارت به يد.آ يم دست به خاص شغل كي يبرا كاركنان انتظار مورد عملكرد
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.  گذارند يم ريثأت عملكرد بر واقعاً كه شوند يم شامل را ييها يستگيشا نيتر مهم يستگيشا

 عملكرد كردن كپارچهي يبرا ييالگو ةارائ سازمان، هر در يستگيشا مدل نيتدو از هدف
 و مهارت ليتحل در تواند يم نيهمچن مدل). 1386 دهقانان،( است يانسان منابع ةسامان

، 1(كامي باشد ديمف افراد، و سازمان ازين مورد و دسترس در يها يستگيشا نيب ةسيمقا
2004.(  

 عملكرد يابيارز يبرا ياسيمق و دهد يم ارائه شغل شرح يبرا يساختار ،يستگيشا مدل
 ،يآت ازين مورد يها ييتوانا و افراد يابيارز هنگام به ها سازمان شود يم موجب و دارد يم عرضه

 يها يستگيشا با افراد يستگيشاة سيمقا با ها سازمان ،گريد يسو از. نديگو سخن زبان كي به
 نييتع را افراد يها يستگيشا مهارت سطح توانست خواهند سهولت به شغل، يبرا ازين مورد
 .كنند

هاي مديريت منابع انساني ايفا فرآيندهاي نظامة هاي شايستگي نقشي حياتي در كليمدل
هاي ضروري براي اثربخش بودن در يك پست كنند، زيرا با مشخص شدن شايستگيمي

ريزي هايي همچون گزينش، آموزش، ارزيابي عملكرد و برنامهتواند بر مقولهسازمان مي
آميز دارند (انصاري رناني، سزايي در عملكرد موفقيتثير بهأپروري تمركز كند كه تنشينجا

الگويي براي ة هدف از تدوين مدل شايستگي در هر سازمان ارائ). 28، 1388نژاد، تونكه
اي كه منجر به عملكرد مؤثر و گونهسازي عملكرد سامانه منابع انساني است. بهيكپارچه

 .شود موفقيت سازماني
 فني شايستگي. كنند مي تقسيم رفتاري و فني ةمقول دو به را شايستگي كلي، نگاه در
 از. پردازد مي كار بودن چه به ديگر عبارت به و داشته ارتباط كار انجام فني دانش با بيشتر

 يكديگر با مختلف هاي شغل در و بوده طوالني بسيار فني هاي شايستگي فهرست ،رو اين
 در و دارند نظر كار انجام چگونگي به رفتاري هاي شايستگي عكس، به. دارند نيفراوا تفاوت
 .هستند مشابه زيادي حد تا متفاوت هاي شغل

ها در ادبيات مديريت كشور طرح و بحث شده است. طي چند سال اخير مفهوم شايستگي
ان لحاظ هاي مديران، الزامات سازمهر چند توصيه شده است كه براي طراحي مدل قابليت

هاي مديران عمومي است و يك سوم با دهد دو سوم شايستگيشود، مطالعات نشان مي
 ةنوع صنعت، استراتژي، فرهنگ و ... مرتبط است. براي نمونه مطالع :مقتضيات سازمان مانند

قابليت مديريتي در اكثر آنها  12شده در انگليس حاكي از اين است كه  كار گرفته هاي بهمدل
 ):1390ند از (بابايي و شيخ، ا ها عبارتوده است. اين قابليتمشترك ب

                                                                                                                
1. Comey 
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 ارتباطات �
 گرايي دستيابي به اهداف عملكردي و نتيجه �
 تمركز بر مشتري يا ارباب رجوع �
 كار تيمي �
 رهبري �
 ريزي و سازماندهيبرنامه �
 هوشياري تجاري �
 پذيريانعطاف �
 توسعه و پرورش ديگران �
 حل مسأله �
 تفكر تحليلي �
 وابط  خلق و ايجاد ر �

 تشريح مدل شايستگي مديران
 دهند:كلي نشان مي ةهاي مديران را در پنج دست)، شايستگي1390بابايي و شيخ (

 هاي ذهني (فكري)هاي مربوط به قابليتشايستگي �
 فردي مديرانهاي ميانشايستگي �
 هاي شخصي (فردي) مديرانشايستگي �
 هاي اجرايي مديرانشايستگي �
 مانيهاي تعالي سازشايستگي �

  شناسي روش
اي استان كرمان و در اين تحقيق، با انجام مصاحبه با مديران و خبرگان سازمان فني و حرفه

هاي هاي مورد نياز براي مديران سازماننظرات ايشان در مورد شايستگي تحليل محتواي نقطه
 ده است.شها استخراج شده و مدل نهايي تدوين محور، اين شايستگي مهارت
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 ها  يافته

 
 

 اي مدل شايستگي مديران سازمان فني و حرفه .1شكل  
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 گيري بحث و نتيجه
ها هاي مديران در سازمانتحقيقات بسياري در خصوص شايستگي ،طور كه اشاره شدهمان

هاي مختلف ارائه شده هاي گوناگوني براي آنها در موقعيتبنديانجام شده است و دسته
هاي هاي مربوط به مديرات سازمانتوجه شده است، شايستگي است. اما آنچه كمتر به آن

رسد ها در اقتصاد كنوني ايران به نظر ميمحور است كه با توجه به اهميت اين سازمانمهارت
 جاي بررسي بيشتر دارد. 

اي، هاي فني و حرفهاين تحقيق به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به ماهيت سازمان
هاي  هايي نظير پايبندي به ارزشهايي بايد از شايستگيچنين سازمانمديران شاغل در 

نگر،  محور، داشتن دانش مديريتي، تفكر راهبردي و كل اسالمي، آشنايي با مشاغل مهارت
هاي  سطح آموزش ةهاي متفاوت افراد، مذاكره، كسب توافق و تعهد، توسع مهارت كار با گروه

محوري، توانايي  دي و مهارترانساني، اعتقاد به دانش كاربهاي  سرمايه ةاي، توسع فني و حرفه
 وري و ...  برخوردار باشند. بهينه از منابع و افزايش بهره ةاستفاد المللي، ارتقاي جايگاه بين

تواند كمك شايان توجهي به مديران ارشد بدين ترتيب نتايج حاصل از اين تحقيق مي
گذاران ان استخدامي، مراكز ارزيابي مديران، سياستاندركار ها و مسئولين و دستاين سازمان

هاي انساني در سطوح مختلف ريزان نيازهاي آتي سرمايهبرنامه و پروري هاي جانشينبرنامه
 هاي مستحكم برداشت.اي بهتر، قدمتر رو به آيندهكند تا با افق ديد روشن

ي مديران و خبرگان سازمان ها الزم به ذكر است با توجه به اينكه در اين تحقيق ديدگاه
شود در تحقيقات آتي نظرات  اي كرمان مورد توجه قرار گرفته است، پيشنهاد مي فني و حرفه

 تري مورد تحليل قرار گيرد. وسيع ةجامع

 منابع
 انتشارات سرآمد. .مديران ةتوسع ةنام دست .)1390شيخ، ابراهيم ( و بابايي، محمدعلي
استخراج شايسـتگي ارزيابـان    ).1392ساري، حمزه (جمشيدي كوه و  منتظري، ريحانه

 .42-36منابع انساني،  ةنشري .هاي ارزيابيكانون
ـ  هاي آموزش نقش).  1382 ( نيمحمدام سازگارنژاد،  منـابع  ةتوسـع  در اي حرفـه  و يفن
 عيصـنا  نوسازي و گسترش سازمان: تهران يانسان منابع ةتوسع كنفرانس نياول .يانسان

 .يانسان منابع و وري بهره لعاتمطا ةمؤسس .رانيا
 .مازندران يابيكار در اي حرفه و يفن هاي آموزش ياثربخش).  1382 ( ميابراه ،يصالح 
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 يهـا  مـدل  يهـا  لفـه ؤم و ابعـاد  يواكـاو  ).1391( هـه يوج ،اريهوش و برزيفر ،اين ميرح
 .فردا تيريمد يپژوهش يعلم ةينشر .يبانك ستميس در رانيمد يستگيشا
ـ ( مـديريت  اثربخشـي  در مـديران  شايسـتگي  نقش). 1389( ع. س ،يگانگي  ةمطالع

 .68-57 ،تحول و توسعه تيريمد ةمجل ).قزوين استان مخابرات شركت در موردي
 بـا  كاركنـان  يهـا  تيـ قابل مـدل  يطراحـ ). 1388( نژاد تونكه ،يماندن و قاسم، ،يرنان يانصار

 .25-15،50 ،يصنعت تيريمد مطالعات. يابي نهيزم يتئور از استفاده
ـ  تيريمـد ). 1389( نينسر ،يعيرف و اهللا، نيع فرامرز،  صـنعت  ةنامـ  مـاه  .يپـرور  نيجانش

 .يانسان منابع ةنام ژهيو خودرو،
شايستگي  ةچارچوب توسع .)1392تيموري، احمـد (  و كبكاب، پروين ؛شناس، مسعود گل

 سازمان مديريت صنعتي.  .مدير پروژه
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 اي كشور حرفه سازمان آموزش فني و كارگروهاي تخصصي در
 اساس نظام ملي نوآوري تعامالت  بر ةراهكاري براي توسع

 1دالرام فتحي
 2ژاله عمراني 

 چكيده 
شده براي ايجاد ارتباطي  كارهاي مناسب و فرايندي حساب و كشور ما در شرايط كنوني نياز به ساز

عنوان دو ركن اساسي  امروزه دانشگاه و صنعت به ،ي دارد. در واقعهاي علمي و صنعت كليدي بين بنگاه
توان گفت با اتصال اين دو نهاد به عنوان  اند و مي اقتصادي شناخته شده ةماشين توسع ةبرند و پيش

پايدار  ةتوسع ةآوري در زمين توان به نتايج شگفت صنعتي مي ةعلمي و محور توسع ةمتولي توسع
د كه از شوهاي بالقوه به توانايي بالفعل  تواند منجر به تبديل توانايي ثر ميؤط مدست يافت. اين ارتبا

هاي جديد شغلي است كه امنيت و رفاه را براي جامعه به ارمغان  نتايج بارز اين تحول ايجاد فرصت
ست آفرينانه ا سازماني كه از متوليان آموزش با رويكرد كار از سويخواهد آورد. حال اگر اين ارتباط 

شناسد، سازماني كه خود را متولي  خوبي مي صنعت را به ةعلم و دانش بيگانه نبوده و عرص ةكه با عرص
انجام پذيرد  ،داند (شرايط مورد نياز صنعت) مي آموزش علمي مطابق با شرايط و محيط كار ةارائ
دليل  اي كشور به سازمان آموزش فني و حرفه ،اين ارتباط اميدوار بود. در واقع ةتوان به آيند مي

 ارتباطي بين صنعت و دانشگاه و ةاي خود از پتانسيل و ظرفيت بااليي براي ايجاد حلق ماهيت وظيفه
گيري از  جايي منابع انساني بين اين دو حوزه برخوردار است. در حال حاضر اين سازمان با بهره جابه

تشكيل  برايريزي  به برنامه المللي مهارت اقدام تجربيات خود در برگزاري موفق مسابقات بين
ها با تركيبي متشكل از  است كه در واقع اين كارگروه كردهكارگروهاي تخصصي استاني و ملي 

دانش و پژوهش  ةمتخصصين فن و صنعت، كارشناسان و خبرگان آموزش و مهارت و نمايندگان عرص
براي رسيدن به هدف  اي موقعيت مناسبي را براي ايجاد نوآوري در فرايند آموزش فني و حرفه

هاي  آموزش توليد بازاريابي و فروش فراهم آورده است، هدف اين مقاله بررسي اهداف كارگروه
سازي براي رسيدن به هدف نهايي  منظور بستر راهكار مناسب به ةهاي موجود و ارائ تخصصي، چالش

 .  استابقات مهارت هاي مس اي و ملي شدن پروژه هاي فني و حرفه هاي آموزش سازي يعني، تجاري
 

 هاي مهارتي، نظام ملي نوآوري، كارگروه تخصصي. : مسابقات ملي مهارت، آموزشيكليدواژگان 

                                                                                                                
      Emaidelarl: am_fathi@yahoo.comالمللي مهارت،. كارشناس ارشد مديريت استراتژيك و كارشناس مسابقات بين1
  .رتالمللي مها. مدير مسابقات بين2
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 دانشگاه الگوهاي همكاري صنعت و
شود، نظام مقدماتي  سه نظام تعريف مي صنعت در هاي ارتباط بين دانشگاه و مدل الگوها و

ارتباط (نظام  ةنظام پيشرفت نظام تعاملي) وارتباط (نظام تصادفي)، نظام مياني ارتباط (
 .)1388، تكاملي) (صالحي عمران، چهارباشلو

از  جدا هاي مستقل و صنعت هر كدام داراي برنامه نظام تصادفي: در اين حالت دانشگاه و
 صنايع و مدوني براي ارتباط با يكديگر ندارند. منسجم و ةگونه برنام هيچ بوده و يكديگر
هاي آنها  همكاري همكاري ندارند. ضرورتي براي شروع ارتباطات و و يازها نيز ن شركت

 گيرد. در شرايط خاص صورت مي صرفاً مقطعي بوده و صورت پراكنده و به
گيري ارتباط را  شكل دانشگاه نياز به همكاري و نظام تعاملي: در اين نظام صنعت و

در واقع با  همكاري در نظر دارند.تداوم  هاي شخصي را براي تقويت و برنامه احساس كرده و
در  با تغيير را احساس كرده و فني نياز به يكديگر هاي علمي و توجه به ضرورت

 كنند. آماده مي ثرؤزمينه را براي ايجاد همكاري م هاي خود ريزي برنامه
 در پويا متقابل از ضرورت ارتباط فعال و درك دانشگاه عالوه بر نظام تكاملي: صنعت و

ارتباطات  اند كه چون حجم نيازها و مطالعاتي به اين نتيجه رسيده رايندهاي علمي وتمام ف
 زياد است نياز به تشكيل يك مركز علمي تحقيقاتي مشترك است تا بتوان مسائل و بسيار

هاي  در برنامه نهاد دو ،به عبارت ديگر فصل كرد.و شكالت را با سرعت بيشتري حل 
 .)1388 ،(مير عليخاني اند را درك كرده تعامل درازمدت خود همكاري و

در  است.دانشگاه  روابط صنعت و الگوي حاكم بر 1ة كشور ما در حال حاضر الگوي شمار
 نباشد و راستا اهداف آنها ممكن است هم صورت مكانيكي بوده و اين دو نهاد به ةايران رابط

بررسي ميزان  كار وبازار مطالعات تحليلي دو مورد به پيشرفت جامعه ياري نرساند.
التحصيالن دانشگاهي حاكي از وجود يك شكاف  مندي كارفرمايان از عملكرد فارغ رضايت

 و هاي مورد انتظار توانايي ها و بازاركار از حيث قابليت مهارتي بين نيازهاي صنايع و
 ).1383،آموختگان دانشگاهي است (عزيزي هاي مهارتي دانش ويژگي
نسبت به نيازهاي  با محيط خود ارتباطي ندارد و پويا نيست وايران  علم در ،واقع در

ضعيف بودن  كند. ارتباط برقرار نمي با نيازها و دهد اقتصادي واكنش نشان نميـ اجتماعي 
ها  داليل ساختاري كه به اصل وجودي دانشگاه ارتباط دانشگاه با صنعت در كشورها، عالوه بر

 صنعتي، اجتماعي و ساختارهاي كالن اقتصادي، گر وعدم وابستگي آنها به يكدي صنايع و و
نظامند اين دو  غير مستمر و طوري كه ارتباط غير به .)1388،خاني (ميرعلي گردد فرهنگي برمي
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 ةتوسع به طريق اولي روند صنعتي كشور داشته و فناوري و ةروند توسع زيادي بر ثيرأحوزه ت
نارسايي كرده است (صالحي  غيرانساني را دچار و منابع انساني بهينه از ةاستفاد ملي و پايدار

ايران  صنعت در ترين موانع ارتباطي بين دانشگاه و مهم از .)1388، عمران، چهار باشلو
 تعارض منافع، وارداتي بودن صنعت و دانشگاه و اهداف متضاد صنعت و توان به وجود مي

 نظام صنعت اشاره كرد. نظام آموزش غيرمرتبط با دانشگاه و
ديده است كه با برخورداري  آموزش دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و

هاي حياتي جامعه نيروي جديدي را  ظهور شريان در توانند هاي نو مي انديشه و ها از ايده
 ةتوسعة تواند انديش دانشگاهيان مي هاي نوظهور بستن ايده كار هبا ب صنعت نيز تزريق كند.
اقتصادي  ساختار در توجه به تغييراتي كه با محقق سازد. شرفت جامعه راپي اقتصادي و

وجود  ارتباطات به فناوري اطالعات و ظهور جهاني شدن و ناشي از خطوط توليد جهاني و
 ،(شفيعي صنعت الزامي خواهد بود ارتباط بين دانشگاه و طراحي نوعي نوين از آمده، نياز

1384(. 

 نظام ملي نوآوري
اقتصادي ة توسع يافته است كه با ظهور ترين رويكردهاي نظام نوآوري يكي از مهم نظام ملي

 فناوري اهميت بسيار علم و ةعرص كشورها در افزايش توانمندي رقابتي برخي از بنيان و دانش
 در به تغيير جهاني نياز ةعرص در موقعيت نوآوري و فضا در با تغيير كرده است، پيدا زياد

رويكردهايي مانند نظام  را نمايان ساخته و ملي خود ةعرص گذاري آن در رويكردهاي سياست
ديگر نيازهاي اجتماعي  و واقع توانايي پاسخگويي خالق به تقاضاهاي بازار ملي نوآوري در

نظام  رويكرد كه در گذارند مي ثيرأت اين فرآيند نهادهاي مختلفي بر و ميان عناصر در است و
 گيرد مي تحليل قرار تجزيه و تعامالت آنها مورد روابط و نهادها و و ملي نوآوري اين عناصر

 تقويت تعامل ميان نهادهاي علمي و هاي اخير، برقراري و در سال .)1388، (حاجي حسيني
ي نوآوري در لگذاري نوآوري در چارچوب نظام م ترين موضوعات سياست صنعتي از مهم

ها از  شركت مراكز تحقيقاتي و ها، دانشگاه ايجاد ارتباط ميان كشورهاي مختلف بوده است.
انتشار دانش در سطح نظام ملي نوآوري  گيري انتقال و امكان شكل هاي مختلف، طريق روش

هاي رسمي  استفاده از مكانيزم كند. برداري از دانش را فراهم مي بهره كمك به خلق دانش و و
 شود و هاي مختلف ديده ميصنعتي در كشور غيررسمي براي ارتباط ميان بخش علمي و و

 ،محمدي و توان از تجارب آنها براي ايجاد اين ارتباطات استفاده كرد (حاجي حسيني مي
1388(.   
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 استراتژي نوآوري
 .)1387هاشمي و نوآوري محتاج است (رحمان سرمست به يك راهبرد يك سازمان نوآوري

يي كنترل تغييرات اساسي ها بدون داشتن يك راهبرد مشخص نوآوري، توانا سازمان زيرا
 داشت. آينده را نخواهند

است كه نوسازي شركت  مديريت نوآوري مورد نياز رويكرد نوآوري يكپارچه، ةبراي توسع
مديريت نوآوري با دو  ،بنابراين ).1995، 1(ويدل گرا مورد مداقه قراردهد ديدگاه كل ةرا از زاوي

 و ديگري طراحي سازمان نوآور نوآوري وتدوين راهبرد  ةيكي نحو :چالش عمده مواجه است
 بسياري از محققان بر. )1387 ،برداري از ابداعات نوآورانه (رحمان سرمست، هاشمي بهره

نان راهبرد نوآوري موجب خواهد شد آاز ديدگاه  كيد دارند.أت اهميت راهبرد نوآوري توجه و
مسير  و دهشتدوين جهت  هم واضح و ، صورت وابسته هاي راهبردي نوآوري به كه هدف

 روشن شود. تدوين راهبرد نوآوري مستلزم درك و اجرا در فرآيند نوآوري كامالً ريزي و برنامه
 شناخت سيستم نوآوري است.

گيري بايد به سه  معتقد است براي شناخت هر سيستمي قبل از تصميم )2001، 2ماليك(
سيستم نوآوري هم براي  در،  تكامل آن ، تعامالت سيستمي و پيچيدگي جنبه توجه داشت:

عنوان  راهبرد نوآوري خود به ،بنابراين ند.هستتعيين راهبرد اين سه جزء مهم  گيري و تصميم
. )1387 ،هاشمي (رحمان سرمست، نوآوري است هاي ساختمان مديريت و يكي از بلوك

اي ه شده، كوشش هاي تعيين جهت اي از مسيرها و مجموعه :راهبرد نوآوري عبارت است از
ثبات مطمئن در سيستم نوآوري با در نظر گرفتن  كه موجب طراحي سازمان و متمركز

دانش مرتبط با نوآوري مورد نياز  در حد جديد بودن نوآوري، موانع نوآوري، نوآوري جامع،
هاي  راه اهميت است. حائز تدوين راهبرد نوآوري نيز ةشيو). 2006، 3(چيركساوبراست 

معتقد است كه راهبرد  )1985، 4كويين( برد نوآوري وجود دارد.مختلفي براي تدوين راه
گويد راهبرد نوآوري بايد  وي مي مفهوم راهبرد سازمان ادغام شود. در تواند نوآوري مي

كويين همچنين معتقد است كه  مطلوب است.اي  محدودهمشخص كند كه نوآوري در چه 
العمل  عكس ود تا امكان شناسايي واي منعطف طراحي ش گونه بايست به راهبرد نوآوري مي

.  )1387 ،هاشمي فراهم سازد (رحمان سرمست، هاي نوظهور را خودجوش نسبت به فرصت

                                                                                                                
1. wiedle 
2. malik 
3. tschirksauber 
4. Quinn 
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انتظارات اجتماعي  نفعان و هايي كه به فشارهاي ذي معتقد است سازمان )1983، 1(ديماگا

 و 2كلگ( دهند. از دست مي مشروعيت خود را ،فاقد نوآوري باشند دهند و پاسخ نمي
 كنند آنها بر نفع تشريح مي هاي ذي در نظرگرفتن نقش گروه نوآوري را با )2003، همكارانش

نفعان  متغير بود ولي امروزه نقش ذي اين باورند كه در گذشته محيط عامل نوآوري و
آنان بر اين  )1387 ،هاشمي و تر شده است (رحمان سرمست خصوص مشتريان پررنگ به

كيد أرقبا ت دستان و نوآوري از طريق هم ديدگاه مشتريان، كاركنان و ر،بازاـ وري ارابطه فنّ
هاي  سازمان ها و نوآوري نشان داده است كه شركت ةشده در زمين تحقيقات انجام ورزند. مي

اي شفاف به نوآوري  گونه هانداز خود ب چشم رسالت و ةاند كه در بياني ي بودهيها نوآور، سازمان
اند ولي  روشن بيان كرده هاي كامالً ها داراي سياست سازمان ها و ن شركت، اي اند اشاره كرده

 اند. اي روشن براي نوآوري بوده د برنامهقفا معموالً يا غير نوآور هاي كمتر نوآور سازمان
اهميت آن  هاي اخير موجب شده تا كشورها به نوآوري و وري در دههاتغييرات سريع فنّ

ده شنوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري  وري وافنّ ةپيچيد روابط بيش از پيش پي ببرند.
دن كرنظام ملي نوآوري در واقع در سطح ملي در جهت تجاري  .)1387، است (حمزه رادفر

سازي آن ايفاي  تجاري برداري و دانش تا بهره انتقال مستمر دانش از سطح توليد ها و ايده
، ها را برعهده دارد (رادفر استفاده از نوآوري و انتشار توليد، ةاين نظام وظيف كند. نقش مي

گذاران  فراگير است كه از سياست نظامي جامع و نظام ملي نوآوري، ،به عبارت ديگر .)1387
انواع روابط متقابل آنها شكل  كنندگان دانش و استفاده كنندگان دانش جديد، خلق دولتي،

 گرفته است.
عنوان الگويي براي اجراي  ام ملي نوآوري بهنظ آن است كه از در اين مقاله سعي بر

اي استفاده شود تا بتوان با اجراي استراتژي  حرفه مديريت تحول در سازمان آموزش فني و
سسات خصوصي، ؤاي از م تعامالت شبكه ها و گيري فعاليت موجبات شكل اين الگو برگرفته از

 كه اين خود را فراهم آورد شود يهاي جديد م اوريانتشار فنّ دولتي را كه منجر به اصالح و
 ةتوسع زايي و راستاي اشتغال درمهارت گامي است در جهت نهادينه كردن فرهنگ آموزش 

تخصصي اقدامات اوليه براي اجراي نظام  هاي فني و تشكيل كميته در شرايط كنوني با .پايدار
راي اجراي نظام ها ب ولي اين كميته است دهشها فراهم  ملي نوآوري در غالب اين كميته

 با تفكري استراتژيك مجري اين نظام در سازمان آموزش فني و و مذكور بايد صورت هدفمند
  ند.شواي  حرفه

                                                                                                                
1. dimagga 
2. clegg 
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 منابع
  .هاي عمراني ايران شركت استراتژي نوآوري در فرايند و. )1380( ح رحمان سرشت.

 .بررسي روابط صنعت و دانشگاه در ايران. )1389( ع صالحي،
بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع در حال  ).1384( مسعود شفيعي،

 .توسعه
 . اي تابناك دانشگاه آينده ارتباط صنعت و. )1384شفيعي، مسعود (

دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي  نقش دولت، .)1387( ع خمسه،
 .نوآوري در ايران

 .دانشگاه و صنعتارتباط  بندي موانع ارزيابي و اولويت. )1389( ع فايض،
روابط متقابل صنعت و  ةهاي توسع راهكار ئةبررسي موانع و ارا .)1384( ا جعفرنژاد،

  .دانشگاه در ايران
 

 



 
 

هاي  چرخه ةعنوان كليد توسع هتطبيقي آموزش مهارتي ب ةمطالع
 بنيان هاي دانش نوآوري و رقابت در سازمان

 1دكتر حسنعلي آقاجاني
 2محمود كياكجوري

 3شيوا مجدد 

 چكيده
مهارت را . شود گذاري براي فعاليت اجتماعي و اشتغال نيروي كار محسوب مي آموزش نوعي سرمايه

دست آمده و  ام درست يك كار تعريف كرد. اين توانايي در اثر تمرين و تكرار بهتوان توانايي انج مي
حركتي آموزش مهارتي از آنجا كه  .تجربه استة پذيري از استعداد فردي، زاييد ثيرأعالوه بر ت

از اهميت و ضرورت  وجود آورده است هبپذيري  بنيان در سير تحوالت عصر نوآوري و انعطاف دانش
ها در ارتباط با  هاي راهبردي سازمان وردار است. اين امر تدوين اصولي پايدار در برنامهاي برخ ويژه

پويا و بازدارنده در مواجهه با   ميعنوان اهر هي نوآوري و يادگيري به منظور توسعه را بها ايجاد حلقه
موزش مهارتي حاضر ضمن مرور ادبيات موضوعي مربوط به آ ةدر مقال .دهد ميكيد قرار أمسائل مورد ت

بنيان، پس از بررسي نتايج تحقيقات  ي دانشها نوآوري و رقابت در سازمان ةثير آن بر توسعأو ت
نقش آموزش مهارتي در خلق  شامل: اهي بين آنها تجربي، به استخراج پنج مورد از شباهت

پذيري در  ابتبنيان، نقش آموزش مهارتي در افزايش توان رق ي دانشها ي نوآورانه در سازمانها فرصت
ي ها ي كسب و كار در سازمانها نقش آموزش مهارتي در گسترش مهارت بنيان، ي دانشها سازمان

بنيان و نقش  ي دانشها بنيان، نقش آموزش مهارتي در ارتقاي سطح مديريت دانش در سازمان دانش
بنيان پرداخته  ي دانشها اقتصادي در سازمان ةي رشد و توسعها آموزش مهارتي در تدوين استراتژي

ي نوآوري ها چرخه ةعنوان كليد توسع هي مهارتي بها گيري شده است كه آموزش نتيجه ،در پايان .شد
بنيان كمك زيادي  ي دانشها سازمان ةو به رشد و توسع استبنيان  ي دانشها و رقابت در سازمان

 كند. مي
 

 بنيان. ي دانشها سازمان ،رقابت، نوآوري، مهارتي آموزش :يكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: aghajani@umz.ac.ir                                                              . عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، 1
 .. دانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات 2
  .. كارشناس ارشد مديريت مالي 3
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 مقدمه
اهداف  .پايداردارد ةدرتحقق توسع  ميمه تمام سطوح نقش بسيار موزي درآ مهارت موزش وآ

پذيري  افراد و افزايش حس مسئوليت موزش باال بردن سطح دانش تحليل و اخالق درآاصلي 
ي يافته برا مروزه اغلب كشورهاي توسعه). ا1392(سعيدي و ديگران،است برابر جامعه  آنها در

رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف  بقاء،
هاي ضروري به كاركنان،  ند و با تعليم مهارتكن صرف آموزش و تربيت نيروي انساني مي

  ).1389(ذبيحي و خانزاده،  دهند وري كار را افزايش مي ميزان بهره
عنوان يكي از  به ها در سازمان يروي كار ماهري مهارتي در پرورش نها آموزش اهميت

سطوح مهارتي در سطح  ةكارگيري تكنولوژي نو و توسعب است. اقتصادي ةعوامل اصلي توسع
ي مهارتي ها آموزش ةوسعت .)1392(مهدوي، كنند  ميوسيعي از نيروي كار نقش مؤثري ايفا 

بنيان  هاي دانش يت را به سازماناين قابلو كاربردي كه سازگار با نيازهاي بازار كار باشد، 
 ).1390(رشيدي و رشيدي،  ا را بشناسندموانع و تنگناهدهد تا  مي

حاضر ضمن مرور ادبيات موضوعي مربوط به آموزش مهارتي، پس از بررسي  ةدر مقال
نقش آموزش مهارتي در  هاي بين آنها شامل: نتايج تحقيقات تجربي، به استخراج شباهت

پذيري، نقش آموزش  ورانه، نقش آموزش مهارتي در افزايش توان رقابتهاي نوآ خلق فرصت
نقش آموزش مهارتي در ارتقاي سطح مديريت ،  هاي كسب و كار مهارتي در گسترش مهارت

پرداخته خواهد  اقتصادي ةنقش آموزش مهارتي در تدوين استراتژي رشد و توسعو  دانش
بنيان راهي  هاي دانش مهارتي براي سازمان گيري خواهد شد كه آموزش نتيجه ،در پايان. شد

بنيان  هاي دانش ها نشان داده است. امروزه نقش سازمان جديد و بكر را به مديران اين سازمان
ها در ايجاد  چرا كه اين سازمان .كشورها در سراسر جهان شناخته شده است ةدر رشد و توسع

 كند.  اسي بازي ميكشور نقش اس ةاشتغال و ارزش افزوده در راستاي توسع

 آموزش مهارتي
محور مستقيم با عوامل محيطي و طراحي  آموزش مهارتي عبارت است از رويارويي دانش

سازي تهديدها و ايجاد اقداماتي بر  ي استاندارد متناسب با توان موجود به منظور خنثيها دوره
مدت (محمدي،  نزماني ميا ةها و با هدف تقويت يا بهبود نقاط قوت در دور فرصت ةپاي

طور اعم  نظران و متخصصان، آموزش و فراگيري علوم به صاحب ة). امروزه به اعتقاد هم1380
عنوان يك ضرورت  هطور اخص ب هي تخصصي بها هاي الزم در زمينه و كسب مهارت
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ها برخوردار است.  سازمان ةاي در رشد و توسع ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اجتناب

ثر از منابع انساني ؤصحيح و م ةش مهارتي يكي از عواملي است كه موجب استفادآموز
ي ها گذاري آموزشي براي نيروي انساني در راستاي تكنولوژي سرمايه). 1379(قرقي،  دشو مي

و كنترل فرايند  ها صورت هدفمند عاملي براي جلوگيري از چالش هي جهاني بها نوين و رقابت
 ةوظيفو هاي بزرگ بوده  عوامل ناهنجار و پيشرفت سازمان ةارندبازد ،باشد. آموزش مي

عهده  ههاي نيروي انساني را با متدولوژي مشخص و هدفمند ب سازي و افزايش مهارت آماده
هاي نوين نيازسنجي صورت  يندها و روشاو به همين خاطر بايد بر اساس نيازها و فر رددا

 . )1387(سرابي و ديگران،  گيرد

 قيقات تجربينتايج تح
 ةزمين درشده  و تحقيقات انجامپردازان  ي متفاوت نظريهها نظريه و اين بخش عقايد در

 :آموزش مهارتي تشريح خواهند شد
وري  آموزي، كارآفريني و بهره ) با هدف بررسي مهارت1391( زاده و زينلي زاده زينلي .1

انساني و نياز بازار كار به  آموختگان دريافتند كه ضرورت آموزش و بالندگي نيروي مهارت
گيري كردند كه  و نتيجه استآموخته در جهت نيل به اهداف امري مهم  افراد مهارت

هاي مهارتي در جهت تقاضاي  سازي آموزش كارآفريني، بازار كار و اشتغال امروز به متناسب
 .استبازار نيازمند 

غلي و آموزشي مديران و ي شها ) با هدف بررسي شايستگي1390( خراساني و ديگران .2
معاونان شركت فوالد خوزستان و تدوين نيازهاي آموزشي آنها براساس مدل استاندارد مهارت 

گيري  گذاري مفيد و يك عامل مهم در توسعه است و نتيجه دريافتند، آموزش نوعي سرمايه
انساني را  عملكرد نيروي ةلأآموزشي بايد مس ةبه هر دور عگيري راج كردند كه قبل از تصميم

 مورد بررسي قرار داد.
آموزي  ) با هدف بررسي ارزيابي ميزان آمادگي مهارت1389( منتظر و موسوي .3

اي  اي كشور دريافتند، سازمان آموزش فني و حرفه الكترونيكي سازمان آموزش فني و حرفه
گيري  تيجهن ،و در نهايت استهاي مهارتي كشور  ترين نهاد متولي آموزش ترين و فراگير بزرگ

توسعه بررسي موقعيت سازمان در اين حوزه و ميزان آمادگي  ةكردند كه براي ورود به عرص
 آن بسيار ضروري است.

آموزش كارآفريني در  ة) با هدف بررسي موانع توسع1389( حاجي ميررحيمي و مخبر .4
هاي  آموزش ةريزي براي توسع كاربردي كشاورزي دريافتند، برنامه -نظام آموزش عالي علمي
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گيري  مهارتي و كاربردي سازگار با نياز بازار نيازمند شناخت موانع و تنگناهاست و نتيجه

گيري از  بيني اعتبارات و بهره كردند، براي رفع موانع راهكارهاي مهمي همچون پيش
 آموختگان ضروريست. دانش
شي در نظام ايي آموزهاي ارتقاي كار چالش ة) با هدف بررسي مطالع1387( كالنتر .5
تواند خوب باشد  كاربردي دريافت كه آموزش مهارتي در جهت تربيت افراد زماني مي -عالي

كه نقش خود را در يك فرآيند ايفا كند كه عمليات طراحي، اجرا، ارزشيابي و اصالح را شامل 
ي آموزشي فني و مهارتي براي جوانان جوياي ها گيري كردند كه بهبود برنامه د و نتيجهشو

 .استكار بسيار ضروري 
ي نوآوري در ها چرخه ة) با هدف بررسي آموزش مهارتي كليد توسع1387( زاده زمان .6

هاي اخير  موردي: شركت صنايع مخابرات صاياران دريافت در سال ةهاي صنعتي، نمون سازمان
، گيري كرد اند و نتيجه بنيان به اهميت و ضرورت آموزش مهارتي پي برده هاي دانش شركت

 ءسازماني در سطح كالن و ارتقا ةاي براي افزايش ارزش افزود آموزش مهارتي ابزاري توسعه
 باشد. مهارت افراد مي

ي نوآوري و يادگيري تكنولوژيگي ها چرخه ة) با هدف بررسي توسع1387( زاده زمان .7
در هاي صنعتي سرآمد با رويكرد آموزش مهارتي دريافت تدوين اصولي پايدار  در سازمان

 ،. در نهايتاستها با اهميت  ي نوآوري و رويكرد مهارتي براي سازمانها ارتباط با حلقه
سطوح سازماني و پيشبرد  ةگيري كرد، دانش و يادگيري از راه آموزش مهارتي در توسع نتيجه

 ها امري مهم است. سازمان
بر خالقيت  لهأثير مهارت آموزش حل مسأ) با هدف بررسي ت1387( ناطقيان و ديگران .8

دانشجويان دريافتند كه آموزش مهارتي همراه با پيشبرد و ارتقاي توان خالقيت و آفرينندگي  
له أگيري كردند كه آموزش مهارت حل مس نتيجه ،و در نهايت استدر افراد آموزش ديده 

هاي بديل و بالقوه را فراهم  رفتاري دارد كه تنوعي از پاسخ -اشاره به يك فرآيند شناختي
 سازد. مي

هاي مهارتي كسب و كار و كارآفريني  آموزش ة) با هدف بررسي توسع1386( سپهري .9
مباحث كارآفريني به درك صحيح از الگوي  ةاقتصادي نوين دريافت ريش ةدر جهت توسع

. استهاي كسب و كاري امري قابل توجه  توسعه وابسته بوده و آموزش كارآفريني و مهارت
نوين كارآفريني با آموزش مهارتي  ةحركت به سمت توسع ي كردگير نتيجه ،در نهايت

 يابد.  كارآفريني امكان مي
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) با هدف بررسي گزارشي از شركت تعاوني مصرف معاونت آموزش 1381( رضاپور .10 

نظري و مهارتي آموزش و پرورش دريافت، شركت تعاوني معاونت آموزش نظري و مهارتي با 
گيري كرده است كه  نتيجه ،در نهايت است.يي قابل توجهي وجود نوپا بودن داراي كارا

آموزش نظري و مهارتي از لحاظ رشد و پويايي و همچنين مديريت و پتانسيل داراي رشد 
 قابل توجهي بوده است. 

هاي رفتاري در  ) با هدف بررسي اثرات آموزش مهارت2014(1 فترستون و ستورمي .11
هاي مهارتي براي  ها دريافتند كه آموزش مهارت ةها و مجموع رفتار در پاسخ ةمربي و يادگيرند

ثر باشد و در ؤكار م ةسازي برنام تواند در پياده آموزش كاركنان امري ضروري است كه مي
هاي مختلف تغييرات مثبتي بر  ي آموزشي و آموزشها گيري كردند كه برنامه نهايت نتيجه

 رفتار افراد داراست.
آموزش  ةبرنام ةپژوهي در توسع ) با هدف بررسي اقدام2013(2 روسني و ديگران .12
هاي كوچك و متوسط در مالزي دريافتند  مديريت در ميان صاحبان بنگاه ةهاي هزين مهارت

هاي كوچك و متوسط مالزي در  طور گسترده در سازمان ههاي كارآفريني ب آموزش مهارت
بودن  اي داشتن استمرار و نظامندگيري كردند كه آموزش مهارتي بر حال اجراست و نتيجه

 نياز به حمايت دولت و نهادها دارد. 
ها و  هايي براي مهارت ي كار، مشوقها ) با هدف بررسي شيوه2013(3 پراساد و ترن .13

هاي گوناگون در كاركنان  ثر براي آموزش مهارتؤي مها آموزش دريافتند با ايجاد شيوه
يي براي ها گيري كردند كه ايجاد زمينه نتيجه ،همچنين .كردتواند در آنها ايجاد انگيزه  مي

پذيري از سوي سازمان دارد  كسب مهارت در افراد از راه آموزش آنان نياز به داشتن انعطاف
 كه اين خود يك مزيت نوآوري است.

ي مبتني ها شده از آموزش ) با هدف بررسي اثرات مشاهده2013(4 فمنها بوآهين و .14
اثرگذار بر ارتقاي  اي دريافتند آموزش مستقيماً هاي حرفه در مهارتبر كسب شايستگي 

هاي تخصصي بوده كه اين امر مهمي در انجام كارهاست و در  شايستگي و كسب مهارت
هاي  مهارت ءثير آموزش بر ارتقاأاي از ت گيري كردند كه اثرات قابل مشاهده نهايت نتيجه

 اي افراد ديده شده است.  حرفه

                                                                                                                
1. Fetherston & Sturmey, 2014 
2. Rosni et al, 2013 
3. Prasad & Tran, 2013 
4. Boahin &  Hofman, 2013 
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آموزشي براي آموزش  ة) با هدف بررسي طراحي يك برنام2013(1 ت و ديگراناستري .15

ي ارتباطي با افراد ها اي مانند زمينه مهارتي ارتباطي دريافتند كه آموزش مهارتي در هر زمينه
گيري كردند كه آموزش و  آنها نتيجه ،. همچنيناستثيرگذار بوده و امري مستلزم توجه أنيز ت

هايي است كه افراد نيازمند  هاي ارتباطي آنها از جمله مهارت مهارت ةمينيادگيري افراد در ز
 آن هستند.

 تئوريكي نتايج تحقيقات تجربي  ةمقايس
 ها شباهت

 بنيان هاي دانش هاي نوآورانه در سازمان نقش آموزش مهارتي در خلق فرصت
يان در جهت بن هاي دانش پذير بودن سازمان امروزه سير تحوالت عصر نوآوري و انعطاف

ها با كمك آموزش مهارتي به دنبال خلق  تازي موجب گشته اين سازمان سوي يكهه حركت ب
هاي نوآورانه براي پيشبرد اهدافشان باشند. اين امر مستلزم تدوين اصولي پايدار در  فرصت
 ي نوآوري وها كه در ارتباط با ايجاد حلقه استبنيان  هاي دانش ي راهبردي سازمانها برنامه

 ةاي مساعد را براي توسعباشد. آموزش مهارتي، زمينه اقتصادي مي ةمنظور توسع يادگيري به
بنيان ايجاد  هاي دانش ي نوآوري، دانش و يادگيري در سازمانها انساني و ايجاد چرخه ةسرماي

. پيشرفت و استمنظور پيشرفت  د كه اين فرصتي مناسب براي ترقي و راهي درست بهكن مي
بنيان رمز اصلي رشد و توسعه در آينده  هاي دانش طريق آموزش مهارتي در سازمانتوسعه از 

ايجاد  ،ها، همچنينها از طريق نوآوري و تغيير و تحول در فناورياست چراكه اين سازمان
گذارند. آموزش مهارتي در  ثير ميأهاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني ت فرصت
هاي نوآورانه را  رصتي است كه بتوانند به طريقي خالقانه فرصتبنيان ف هاي دانش سازمان

منظور رشد و پيشرفت شناخته، از آنها بهره برده و واكنش سريع همراه با تغييرات بازار  به
. نقش آموزش كنندداشته باشند و از هر لحاظ باالخص اقتصادي به سمت ترقي حركت 

بنيان، نقشي پررنگ و حساس و  هاي دانش هاي نوآورانه در سازمان مهارتي در خلق فرصت
ها در جريان شديد رقابتي بازار امروز  اين سازمان ةتواند كليد توسعكه مياست نيازمند توجه 

 در عصر حاضر باشد.
 بنيان هاي دانش پذيري در سازمان نقش آموزش مهارتي در افزايش توان رقابت

ده براي محصوالت متنوع توجه به سمت در عصر حاضر با شدت يافتن رقابت و تقاضاي فزاين
بنيان با تزريق آموزش مهارتي به  هاي دانش بنيان جلب شده است. سازمان هاي دانش سازمان

                                                                                                                
1. Street et al, 2013 
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ها و  پذيري را در خود افزايش داده و با شناخت بيشتر فرصت تار و پود خود توان رقابت

هاي  د. مديران سازمانكنن تهديدات و راهكارهاي مقابله با تهديدات در جهت رشد حركت مي
يي هستند كه راه درست توسعه و پيشي گرفتن از ها گيري بنيان همواره در صدد تصميم دانش

بازار باشد  ةها در صحن رقبا را برايشان فراهم سازد و فرصتي براي خودنمايي اين سازمان
توان گفت كه آموزش مهارتي نقشي چشمگير در اين وادي  چراكه شايد به صراحت مي

پذيري امري مهم و  داراست. در نظام آموزش مهارتي، توجه به افزايش يافتن توان رقابت
بنيان  هاي دانش هاي نوآوري و فناوري در سازمان توانمندي ةضروري است كه موجب توسع

بنيان با در نظر داشتن بهبود اثربخشي و كارائي و همچنين با  هاي دانش . سازمانشود مي
صورتي موشكافانه به اجرا در آورده  آموزش مهارتي را در خود به ،زشتبيين نقش حساس آمو

هاي  تمامي سازمان .هستندپذيري  و به دنبال پيشي گرفتن از رقبا و افزايش توان رقابت
ريزي مبتني بر توسعه به  ي مهارتي همراه با برنامهها بنيان با مجهز شدن به آموزش دانش

داوم و استحكام بخشيده و  آموزش و يادگيري باالخص حيات خود در فضاي رقابتي بازار ت
  .دانند تغيير جهت حركتشان از سراشيبي به سمت صعود مية آموزش مهارتي را به منزل

 بنيان هاي دانش هاي كسب و كار در سازمان نقش آموزش مهارتي در گسترش مهارت
كه كاركناني آشنا با ها به دنبال اين هستند  ايم كه سازمان امروزه ما وارد عصري شده

يي است ها هاي كسب و كار داشته باشند، اين امر مستلزم درنظر گرفتن نقش آموزش مهارت
هايي را به كاركنان بياموزد. همراه ساختن ذهن و توان جسمي كاركنان با  كه مهارت

به بنيان كمكي ارزنده  هاي دانش ها باالخص در سازمان ي مهارتي مورد نياز سازمانها آموزش
بنيان كه مبتني بر  هاي دانش هاي كسب و كار در سازمان هاست. گسترش مهارت اين سازمان

ها را به  چرا كه سازمان .ساز توسعه و ترقي كسب و كار است خود بستر ،آموزش مهارتي باشد
اي به سمت رشد و ارتقاي كارائي اقتصادي حركت  اهدافشان نزديك كرده و با شتاب فزاينده

ي غني آموزشي است كه ها هاي كسب و كاري نيازمند پتانسيل شد و پويايي مهارتكند. ر مي
كيد اين امر مطلب كه ارتقاي توان علمي أمراه داشته باشد. شايد بتوان با ته هايي را به مهارت

يشتر موجب افزايش بنيان عالوه بر كسب درآمد ب هاي دانش و مهارتي كاركنان در سازمان
شود به اهميت آموزش مهارتي در  ها به سمت جلو مي سطح حركت سريع اين سازمان

ة بنيان با افزايش دامن هاي دانش . سازمانكردهاي كسب و كار اشاره  گسترش مهارت
كه كاركنان تمايل بيشتري به حضور در  شوند ي مهارتي به افرادشان موجب ميها آموزش

كاريشان ة هاي خود در زمين ته و رغبت بااليي هم به گسترش مهارتفضاي كاريشان داش
 داشته باشند.    
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 بنيان هاي دانش نقش آموزش مهارتي در ارتقاي سطح مديريت دانش در سازمان
بنيان را شامل  هاي دانش توان مديريت دانش با رويكرد مهارتي در سازمان مي ،به طور كلي

 ةستراتژي و رفتار سازماني دانست. مديريت دانش با پشتوانفرآيند مديريت دانش، فناوري، ا
بنيان موجب ارتقاي سطح ارزيابي تصميمات، هدايت  هاي دانش آموزش مهارتي در سازمان

، فراهم ساختن شرايط و لوازم ها ديد به سوي مشكالت موجود و كمك به فهم دقيق واقعيت
ري موقعيت و توانايي سازگاري منابع گي معيارهاي اندازه ةتجزيه و تحليل موقعيت، توسع

دهد  د. مديريت دانش به مديران اين قابليت را ميشو ها مي موجود براي حل مسائل و چالش
 ةتا بتوانند منابع دانش را شناخته و با همراه ساختن اين منابع با آموزش مهارتي به توسع

بنيان  هاي دانش خصوص در سازمان ي مديريت دانش در كسب و كارها بهها توانمندي
شود كه بتواند دسترسي به اهداف  اي طراحي مي گونه هپشتيباني برسانند. اين رويكرد ب
بنيان به دستاوردهاي  هاي دانش . در اين مسير سازمانكندسازمان و نيز عملكردها را كنترل 

يري ارزشمندي براي افزايش كارايي سازماني و فرآيندهاي جاريشان دست يافته كه در بكارگ
. در كند ثري ميؤبنيان كمك م ي يادگيري و نوآوري دانشها ي دانش و ايجاد چرخهها دارايي

بنيان با مديريت دانشي مهارتي و استراتژي محور طيف وسيع آموزش  هاي دانش سازمان
مهارتي موجب توليد دانش و تدوين قوانين علمي شده كه به ارتقاي فراگيري و نوآوري منجر 

بنيان  هاي دانش ش مهارتي كه مبتني بر مديريت دانش باشد براي سازمانشود. آموز مي
ريزي پويا در جهت حركت در مسير توسعه  هاي انساني را با برنامه آفرين بوده و مهارت ارزش

 كار مي گيرد. هب
اقتصادي در  ةهاي رشد و توسعنقش آموزش مهارتي در تدوين استراتژي

 بنيان هاي دانش سازمان
بنيان براي تحقق  هاي دانش سازماني حداكثر كردن سود است. بسياري از سازمانهدف هر 

هايي را به همراه داشته باشد. آموزش  كه مهارت هستندهايي  هدفشان نيازمند آموزش
اقتصادي امري  ةي رشد و توسعها بنيان براي خلق استراتژي هاي دانش مهارتي در سازمان

هاي  اقتصادي در سازمان ةريزي شد فزايش مستمر و برنامه. دستيابي به ااستملزم به توجه 
 ةمنظور كاربري بهين ي اقتصادي، آموزش بهها عاليتفدهي علمي  بنيان مستلزم سازمان دانش

چرا كه اين عوامل  .بنيان است محور و دانش گيري از فرآيندهاي توسعه منابع مالي و بهره
چه در بحران و شرايط خاص و چه در شرايط  ها ثيرات عميقي بر شرايط خاص اين سازمانأت

ذهني و مهارتي مديران و  ةعادي دارند. بكارگيري آموزش مهارتي منجر به رشد و توسع
كه اين خود اوضاع را براي دستيابي به رشد و  شدهبنيان  هاي دانش كاركنان در سازمان

قش آموزش مهارتي در بنيان به اهميت ن ي دانشها سازد. سازمان اقتصادي هموار مي ةتوسع
عنوان اهرمي  هموزش را بآاند و اين نوع  اقتصادي پي برده ةي رشد و توسعها تدويت استراتژي

ويژه نقش  دانند. امروزه با اهميت روزافزون دانش و به پويا در راه سير در مسير پيشرفت مي
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د شاهد ي كليدي آموزشي در پيشبرد اهداف اقتصادي دارا هستنها مهمي كه استراتژي

 بنيان هستيم. هاي دانش سازمان ةبكارگيري دانايي و دانش مهارتي در حوز

 ، بحث و نتيجه گيريها يافته
 ةبـار  شده در نتايج مطالعات و تحقيقات انجام ،كه در مباحث قبلي به آنها اشاره شد طور همان

پـنج   ها بـه ذكـر  حاضر تن ةاند كه در مقال زيادي با هم بودهي ها داراي شباهتآموزش مهارتي 
 :شده كه در جدول زير آمده استپرداخته آنها از مورد 

 هاشباهت .1جدول 
 شرح مختصر ها شباهت

نقش آموزش مهارتي در خلق 
 هاي نوآورانهفرصت

بنيان فرصتي است كه  هاي دانش آموزش مهارتي در سازمان
منظور رشد هاي نوآورانه را به بتوانند به طريقي خالقانه فرصت

 .يشرفت بشناسندو پ

نقش آموزش مهارتي در 
 پذيريافزايش توان رقابت

در عصر حاضر با شدت يافتن رقابت و تقاضاي فزاينده براي 
بنيان جلب هاي دانش محصوالت متنوع توجه به سمت سازمان

 .شده است
نقش آموزش مهارتي در 

هاي كسب و گسترش مهارت
 كار

اي دانش بنيان كه گسترش مهارتهاي كسب و كار در سازمانه
مبتني بر آموزش مهارتي باشد خود بستر ساز توسعه و ترقي 

 .كسب و كار است

نقش آموزش مهارتي در ارتقاي
 سطح مديريت دانش

بنيان را هاي دانش مديريت دانش با رويكرد مهارتي در سازمان
شامل فرآيند مديريت دانش، فناوري، استراتژي و رفتار 

 .سازماني دانست
آموزش مهارتي در تدويننقش 

 ةاستراتژي رشد و توسع
 اقتصادي

بنيان براي خلق  هاي دانش آموزش مهارتي در سازمان
اقتصادي امري ملزم به توجه  ةي رشد و توسعها استراتژي

 .است
 

ي ها ي مهارتي در سازمانها آموزش ،كنيد حاضر مالحظه مي ةگونه كه در مقال همان
. آموزش مهارتي يافتن فرصت هستنداهميت در اين دهه دانش بنيان، امري مهم و با 

اين امري است كه بايد بدان بسيار توجه  .شود منظور پيشي گرفتن از رقبا محسوب مي به
گيري از تحقيقات گوناگون توانسته نقش با اهميت آموزش مهارتي را  شود. اين مقاله با بهره
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اند و  ي مقاله بيان شدهها قسمت شباهتبنيان مطرح كند كه همگي در  هاي دانش در سازمان

نقش آموزش مهارتي در افزايش ، هاي نوآورانه نقش آموزش مهارتي در خلق فرصتشامل: 
نقش آموزش ، هاي كسب و كار نقش آموزش مهارتي در گسترش مهارت، پذيري توان رقابت

رشد و  نقش آموزش مهارتي در تدوين استراتژي و مهارتي در ارتقاي سطح مديريت دانش
هاي  . سعي اين مقاله اين بوده كه با بيان آموزش مهارتي در سازمانهستند اقتصادي ةتوسع
بنيان نقش و جايگاه اين نوع آموزش را براي خوانندگان باالخص مديران هر چه بهتر و  دانش

بيشتر روشن سازد. اين مقاله به خوبي بيان كرده است كه براي رشد كسب و كار در 
هاي مهم  هاي كسب فرصت بنيان، آموزش مهارتي نياز است. معرفي راه دانش هاي سازمان

تنها به اقتصاد  ي مهارتي نهها بنيان از راه آموزش هاي دانش منظور ارتقاي مهارت در سازمان به
هاي  ثير مستقيمي هم بر اقتصاد جهاني دارد و سازمانأبلكه ت ،كند كشورها كمك مي

 كنند. گي در بازارهاي اين دهه بازي ميبنيان نقش بسيار پررن دانش
منظور  شود كه اين مقاله با هدف كمك بيشتر به مديران به گيري مي نتيجه ،در نهايت

بنيان براي پيشرفت آنها گردآوري  هاي دانش آشنايي بيشتر آنها با آموزش مهارتي و سازمان
تواند  شرايط مهم كه مي ها و چرا كه مديران بايد بدانند تا چه اندازه موقعيت ؛شده است

را درك كنند. است يي طاليي براي پيشبرد اهداف آنها باالخص اهداف اقتصادي ها فرصت
هاي حياتي از طريق آموزش مهارتي براي  كيد بر فرصتأحاضر با گردآوري و ت ةمقال

. مديران نشان داده است بنيان راهي جديد و بكر را به خوانندگان مخصوصاً هاي دانش سازمان
كشورها در سراسر جهان شناخته شده  ةبنيان در رشد و توسع هاي دانش امروزه نقش سازمان

كشور نقش اساسي  ةافزوده در راستاي توسع ها در ايجاد اشتغال و ارزش است. اين شركت
اقتصادي  ةهاي مهارتي و در واقع رشد و توسع توجه به آموزش ،به همين دليل .كند بازي مي
جانبه و بازنگري  بنيان در كشورهايي مثل كشور ما نيازمند توجه همه شهاي دان سازمان

ايجاد  ،. از اين رواستمديران و مسئوالن و كسب دانش درست توسط آنها در اين زمينه 
در آغاز  ها منظور آشنايي با اين نوع آموزش يي براي مديران بهها ي آموزشي و كارگاهها دوره

 ثر واقع شود.ؤكمك كنند و متوانند بسيار  شان مي فعاليت

 براي تحقيقات آينده
هايي غير  بنيان با استفاده از شاخصهاي دانش تطبيقي آموزش مهارتي در سازمان ةمطالع �

 حاضر بدانها اشاره شده است. ةاز آنچه در مقال
 .بنيان ي بزرگ دانشها ي مهارتي در شركتها تطبيقي آموزش ةمطالع �
 .بنيان كشورهاي ديگرهاي دانش مهارتي در سازمانهاي  تطبيقي در آموزش ةمطالع �
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افزايي منابع انساني، مسئوليت  آموزي و دانش مهارت
 هاي امروزي سازمان اجتماعي

 1دكتر رضا مهدي  

 چكيده 
 ةترين توانمندسازهاي سازماني است. در هم هاي منابع انساني از مهم دانش و مهارت ةتوسع

ز مهم عنوان يك توانمندسا هالگوهاي جامع تعالي سازماني، سهم زيادي به آموزش كاركنان ب
شود. به دليل اهميت، سهم و  ميداده  ها و اثربخش بر عملكرد و تعالي كاركنان و سازمان

ي پيشرو، ها اكثر سازمان ها نقش دانش و مهارت منابع انساني در عملكرد افراد و سازمان
دهند.  ميآموزي منابع انساني انجام  اي براي يادگيري و مهارت ي گستردهها گذاري سرمايه
رقابت جهاني تا  ةي محيطي بيانگر اين واقعيت است كه موفقيت در عرصها ت و چالشتغييرا

منابع انساني در  ةحدود زيادي متأثر از نقش كاركنان دانشي، ماهر و توانمند است. توسع
ست. در چارچوب اين تعهد متقابل، ها يك نوع تعهد متقابل بين افراد و سازمان ها سازمان

مستمر  ةمندي از فرصت توسع سازماني، داراي حقوق معيني نظير بهره افراد با انجام وظايف
آموزي منابع  افزايي و مهارت شوند. به رغم اهميت و ارزش دانش ميآموزي،  دانش و مهارت

هاي كسب و كار باالخص در  و بنگاه ها ها و جوامع، برخي از سازمان انساني در موفقيت بنگاه
روند. در چنين  ميطفره  هاني مدت منابع انساني و آموزش آنشرايط ركود، از بكارگيري طوال

ي الزم و كافي براي بروز ها المللي از ظرفيت وضعيتي، منابع انساني در مقياس ملي و بين
شوند. در اين مقاله، با روش تحليلي و  ميو استعدادهاي خود برخوردار ن ها توانمندي

افزايي منابع  آموزي و دانش ي در مهارتي امروزها پيمايشي، مسئوليت اجتماعي سازمان
ور ارائه شده است. بر اساس اين  پايدار و اشتغال مولد و بهره ةانساني در راستاي توسع

افزايي منابع انساني يك مسئوليت اجتماعي با ارزش و ضروري  آموزي و دانش پژوهش، مهارت
ي ها براي سازمان ها سازماندر برابر كليت نيروي انساني كشور، جامعه، دولت، ملت و ساير 

 متعالي است. 
 

آموزي، بهسازي منابع انساني، توانمندسازي،  مسئوليت اجتماعي، مهارت :يكليدواژگان 
 سازمان متعالي. 

                                                                                                                
 Email: iamahdi@yahoo.com     مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ةاستاديار پژوهشكد 1.
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 مقدمه 
عملكرد شغلي افراد را بهبود  ،دانش و مهارت كه در سنين مختلف قابل يادگيري است

هاست.  ترين توانمندسازهاي سازمان ساني از مهمهاي منابع ان دانش و مهارت ةدهد. توسع مي
عنوان يك  هالگوهاي جامع تعالي سازماني، سهم زيادي به آموزش كاركنان ب ةدر هم

شود. به دليل  ميها داده  توانمندساز مهم و مؤثر بر عملكرد و تعالي كاركنان و سازمان
ها اكثر  د و سازماناهميت، سهم و نقش دانش و مهارت منابع انساني در عملكرد افرا

آموزي  اي براي يادگيري و مهارت هاي گسترده گذاري هاي پيشرو و موفق، سرمايه سازمان
هاي محيطي دنياي معاصر بيانگر اين  دهند. تغييرات و چالش ميمنابع انساني خود انجام 

رقابت جهاني تا حدود زيادي متأثر از نقش  ةها در عرص واقعيت است كه موفقيت سازمان
ها يك نوع تعهد و  منابع انساني در سازمان ةكاركنان دانشي، ماهر و توانمند است. توسع

هاست. در چارچوب اين تعهد و انتظار  دوسويه بين افراد و سازمان ةانتظار متقابل و وظيف
متقابل، افراد بايد ضمن نشان دادن التزام عملي به انجام وظايف در راستاي اهداف سازماني، 

 ةمندي از فرصت توسع ابلي را نيز براي خود تعريف كنند. از اهم اين حقوق، بهرهحقوق متق
ي مختلف شخصيتي و فرهنگي و اجتماعي اشخاص ها مستمر دانش و مهارت و تكامل جنبه

ها و  آموزي منابع انساني در موفقيت بنگاه افزايي و مهارت است. به رغم اهميت و ارزش دانش
هاي كسب و كار باالخص در شرايط بد اقتصادي، از بكارگيري  و بنگاهها  ملل، برخي از سازمان

روند. در چنين وضعيتي، منابع انساني در  ميطوالني مدت منابع انساني و آموزش آنها طفره 
ها و استعدادها  هاي الزم و كافي براي بروز توانمندي المللي از ظرفيت مقياس كالن ملي و بين

 شوند. ميبرخوردار ن

 ها   هاي اجتماعي سازمان يتمسئول
هاي متعددي وجود دارد. برخي  مفهوم مسئوليت اجتماعي تعاريف و برداشت ةدر زمين

 ةها نسبت به جامعه و مردم فراتر از توليد كاال و ارائ ها و سازمان معتقدند كه مسئوليت بنگاه
ي از مسائل و كنند كه مسائل جامعه بخش ها بايد اين مسئوليت را حس خدمت است. سازمان

صورت  هها ب مشكالت آنها بوده و و بايد نسبت به حل مسائل جامعه اقدام كنند. اگر سازمان
تازي كنند، مصالح جامعه را زير پا خواهند گذاشت و   سوي اهداف خود يكه همهارگسيخته ب

ال ؤ). ورتر و چاندلر اين س418: 1373فداي منفعت سازمان خواهد شد (الواني،   ميخير عمو
اند كه مديران پرمشغله چه برداشتي از اصطالح مسئوليت اجتماعي سازمان  را مطرح كرده
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اند. در بسياري از موارد، اين  هاي موجود پرداخته دارند؟ سپس به بررسي برخي از برداشت

رود و افراد آن را نوعي مشكل سازماني قلمداد  هدردادن پول به شمار مي ةفرايند به منزل
و  1ورتركند ( كيد ميأنفعان ت ز طرف ديگر، اين فرايند بر برآورده كردن نيازهاي ذيكنند. ا مي

 ). 2: 2006، 2چندلر
هاي فوق، كاپالن  و نورتون معتقدند كه تأكيد بر عملكرد  در رويكردي متفاوت با نگرش

ا نفعان نيست. م استراتژي به معناي طرح مجدد رويكرد سنتي ذي ةقانوني و اجتماعي در نقش
دانيم كه  ها نسبت به كاركنان، شهروندان و جوامع را از اين جهات مهم مي مسئوليت شركت

ئة اجراي نامناسب فرايندهاي قانوني و اجتماعي، توانايي شركت را براي فعاليت، رشد و ارا
تعالي  اند كه تحقق ها بر اين عقيده اندازد. حتي برخي شركت ارزش به سهامداران، به خطر مي

). 193: 1386كند (كاپالن، نورتون،  رايندها، منافع بلندمدت سهامدار را تقويت مياين ف
فريدمن معتقد است روندهايي كه بتوانند به جاي درآمد هر چه بيشتر براي سهامداران، با 

 دآزاد را  از ريشه تضعيف كنن ةهاي اجتماعي، جامع در مسئوليت  ميقبول مشاركت رس
هاي  فعاليت  مياساساً مخرب است، اين ادعا كه تجارت بايد حامعدود هستند. اين آموزه 

جا از منابع مالي متعلق به  هناب ةاستفاد ةها كمك كند، به منزل ويژه به دانشگاه هخيريه باشد و ب
سهامي، ابزاري در دست  شود. شركتتلقي مي مبتني بر اقتصاد آزاد ةها، در جامع شركت

). فريدمن معتقد است كه حل مسائل اجتماعي 165 :1380سهامداران است (فريدمن، 
باشد. او  ميهاي كسب و كار ن بنگاه ةبخشي از وظائف دولت و نهادهاي اجتماعي بوده و وظيف

محيطي و يا منابع  هاي زيست هاي فردي پيرامون دغدغه كند كه ارزش به مديران گوشزد مي
تقد است ع). فريدمن م19:  2001، جامعه نبايد دارايي سهامداران را تهديد كند (النتوس

ها در وضعيتي نيستند كه بتوانند نيازهاي نسبي، ضرورت مسائل اجتماعي يا  مسئوالن شركت
:  1384خاصي كند، مشخص كنند (اميدوار،  ةلأمقدار منابعي را كه سازمان بايد صرف مس

186  .( 
د اخالقي را اشغال محدو ةگرايان تجاري يك حوزاستارك معتقد است بسياري از اخالق

كرده و از گوشه و كنار مسائل حقيقي جهان كه اكثر مديران با آنها برخوردارند، خود را 
خواهند براي اثبات هاي تجاري مي اند. سود را غيراخالقي دانسته و از شركت  منفك كرده

). يك روش  34-51: 1390نژاد،  حقانيت خويش به خود صدمه بزنند (صالحي و مطهري
پذيرد. الزم است يك يك محصول خوب را با سود معتدل مي ةتر، فروش شرفتمندانيعمل

                                                                                                                
1. Werther  
2. Chandler 
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مدير بداند كه چه كاري از نظر اخالقي و اجتماعي درست است و بدون اينكه كار و شركتش 
). دراكر معتقد است مسئوليت اجتماعي Ciulla, 1991: 38را خراب كند آن را انجام دهد (
) مسائل و 2) آثار و عوارض اجتماعي و 1شود: جلي ميكسب و كار در دو حوزه مت

هاي جامعه. هر دو حوزه مورد توجه مديران بنگاههاست. چرا كه، حيات و ممات  گرفتاري
 ةپردازد و حوز ميكند نخست به آنچه بنگاه با جامعه مي ةها وابسته به جامعه است. حوز بنگاه

پردازد. از نظر دراكر هر كس مسئول ام دهد ميتواند براي جامعه انجديگر به آنچه بنگاه مي
پذيري نسبت به آثار و پيامدهاي اجتماعي پيامد و عوارض كار خود است. در مسئوليت

 ). 187: 1384شركت ترديد نيست (اميدوار، 
ها بر اساس مطالعات صالحي و  هاي اجتماعي سازمان ترين تعاريف مسئوليت برخي از مهم

  .) 34-51: 1390نژاد،  ر ارائه شده است (صالحي و مطهريشرح زي هنژاد ب مطهري
رابينسون: مسئوليت اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن 

سازمان يعني حداكثر كردن سود را صورتي متعالي  ةجامعه است به نحوي كه هدف اولي
 ببخشد.

است كه آنها  في را ايجاد كردههاي مختلسسات بازرگاني، فرصتؤچانگ: جامعه براي م
هاي مذكور بايد متعهد باشند كه نيازها و  پردازند. در عوض سازمانبه عمل سودآور مي

 هاي جامعه را برآورده كنند. اين تعهد، مسئوليت اجتماعي است.خواسته
هاي مديران سازمان ةوسيل كيث ديويس: مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به

سسه، سطح رفاه ؤگونه تصميم بگيرند كه در كنار سود براي مخش خصوصي كه آنتجاري ب
 كل جامعه نيز بهبود يابد.

نمايد، كند كه گويي از روي وجدان عمل مياي رفتار ميگونه گاننون: وقتي كه سازمان به
ها متعقدند كه يك سازمان كند. بعضيگوئيم كه با احساس مسئوليت اجتماعي عمل ميمي
پذيري اجتماعي ). مسئوليت15-16:  1377تواند داراي وجدان باشد. (الواني و قاسمي، مي

هاي اخالقي، شفافيت اقدامات، روابط كارمندان و ست از ارتباط يك سازمان با ارزشا عبارت
اي كه در آن عملكرد دارند. پيروي از ملزومات قانوني و محترم شمردن جامعه

است.  به گاه به جامعه رساني گاهيزي فراتر از اقدامات خدماتپذيري اجتماعي، چ مسئوليت
سازماني است كه موجب تصميمات  ةپذيري اجتماعي نوعي فلسفمسئوليت ،در واقع

نام تجاري  ةنهايت توسعدر هاي خاص و استراتژيك، انتخاب شريك تجاري، اتخاذ شيوه
رود كه  ميكار  هايي به ا و سازمانپذيري اجتماعي در مورد نهاده شود. مسئوليتسازمان مي

فراتر از تعهدات قانوني خود به مديريت و كنترل تأثيري كه بر جامعه و محيط خود دارند 
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ويژه شامل چگونگي ارتباط سازمان با كارمندان،  هاي اجتماعي بهپردازند. مسئوليتمي

ميزان  ةدر بردارند كنندگان، مشتريان و جوامعي است كه در آن فعاليت دارند و نيزمينأت
اجتماعي  آورد. مسئوليت عمل مي زيست بهتالشي است كه هر سازمان در حفاظت از محيط

هايي است سازمان شامل انتظارات اقتصادي، قانوني، اخالقي و مصلحتي يك جامعه از سازمان
 پردازند. زمان خاصي در آن جامعه به فعاليت مي ةكه در بره
طور  هگيران براي اقداماتي است كه بئوليت اجتماعي تعهد تصميمنژاد پاريزي: مسايران

مين منافعاشان، موجبات رفاه جامعه را فراهم آورند. در عين حالي كه زيان به أكلي عالوه بر ت
: 1371نژاد،   (ايران ندن زيان ملزم به جبران آن هستندرسانند و در صورت رساجامعه نمي

24.( 
: مسئوليت اجتماعي شركتي در پي اين است كه  1ازمان مللكنفرانس توسعه و تجارت س

ها تا چه اندازه با اهداف و نيازهاي جامعه در ارتباط هستند و چقدر روي اهداف و شركت
هاي اجتماعي مايلند كه كاركرد و نقش معيني را گروه ميگذارند. تمانيازهاي جامعه تأثير مي

 عث تحول جامعه شوند.اعمال كنند يا بتوانند به مرور زمان با
هر چند كه تعريف جامعي از مسئوليت « :  2تجارت براي مسئوليت اجتماعي«انجمن 

گيري تجارت بر مبناي ها در دست نيست ولي اين مفهوم عموماً به تصميماجتماعي شركت
زيست اطالق اصول اخالقي، اطاعت از ابزارهاي قانوني و احترام به مردم، اجتماع و محيط

ها را چنين تعريف كرده است: تر اين گروه مسئوليت اجتماعي شركتطور مشخص د. بهشومي
و همگاني، اخالقي و قانوني كه جامعه از   مياي كه توقعات، عموها به شيوهعملكرد شركت

ها بايد بيش ها توسط رهبران شركتتجارت دارد را بر آورده سازد. مسئوليت اجتماعي شركت
د دست و پاگير، يك ژست اتفاقي و يا اقداماتي براي تحريك بازار و از يك مجموعه قواع
تر، اين مفهوم يا ساير منافع تجاري در نظر گرفته شود. از اين مهم  ميبازاريابي، روابط عمو
هاي فعاليت بخش هايي كه انسجام جامعي از تدابير، عملكردها و برنامه ةبايد به عنوان مجموع

 شود، در نظر گرفته شود. گيري كه توسط مديران ارشد حمايت ميتجاري و فرايند تصميم
: تعهد تجارت مبني بر مشاركت و مساعدت در    3پايدار براي تجارت جهاني ةشوراي توسع

هايشان، اجتماع و جامعه تا آن حد كه اقتصادي پايدار، همكاري با كارگران، خانواده ةتوسع
كند. مطابق با تعريف اين شورا، مسئوليت  ميعريف ت ،ها بهبود پيدا كندآن كيفيت زندگي

 پايدار است. ةها، در كنار رشد اقتصادي و توازن اكولوژيكي، ستون سوم توسعاجتماعي شركت
                                                                                                                
1. UNCTAD 
2. BSR 
3. WBCSD  
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 ميالمللي  استاندارد كه مسئوليت اجتماعي را براي تماگروه مشاوران سازمان بين
اعي قائلند اين تعريف كاربردي را از ها اعم از دولتي، غيردولتي، انتفاعي و غيرانتفسازمان 

ها براي اند كه ابزاري است براي توازن بخشيدن سازمانمسئوليت اجتماعي سازماني پذيرفته
اي كه به مردم و اجتماعات محيطي، اجتماعي و اقتصادي به شيوهاعمال موضوعات زيست

 موجود در جامعه خير و منفعت برسانند. 
المللي استانداردبشرح زير تعريف شده از سوي سازمان بين مسئوليت اجتماعي سازمانها

 است:
 -) 1حقوق بشر (اعالميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون اصلي سازمان بين المللي كار -

دوري از رفتارهاي تجاري  -موضوع محيط كار و كارگران (سالمت و امنيت شغلي) 
محيطي حاكميت ها و ابعاد زيستجنبه -غيرعادالنه مثل ارتشاء، فساد و كارهاي غيررقابتي  

 توسعه اجتماعي.  -فعاليت اجتماعي  -ها و بازاركنندهمساله مصرف -شركتي
پذيري توان نتيجه گرفت كه مسئوليتها ميبا توجه به مجموعه تعاريف و بررسي

باشد، پذير است.  در عين حال كه يك شيوه و روش ميانعطاف ميها مفهواجتماعي شركت
هدف نيز هست. مسئوليت اجتماعي بخش سازنده استراتژي سازمان است (صالحي و  يك

-اي كه سازمان در عرضه توليدات و يا خدمات به بازار اتخاذ مي). شيوه1390مطهري نژاد، 
پذيري اجتماعي در جهت برقراري مشروعيت اقدامات يك كند. از منظر ديگر، مسئوليت

كند نفعان تالش مي هاي ذياوليه به نيازها و دغدغهسازمان در جامعه از طريق توجه 
)Chandler, 2006 :10 .( 

 هاي مسئوليت اجتماعي ديدگاه
 الف) ديدگاه كالسيك

مسأله اصلي بنگاه اقتصادي بايستي حداكثرسازي سود و منافع بلندمدت سازمان باشد و 
ف و مسائل اجتماعي فعاليتي نداشته باشند. با اين شرايط مسئوليت مستقيماً نسبت به اهدا

شود (صالحي و مطهري نژاد،  اجتماعي توليد كاال و خدمات با حداقل هزينه تعريف مي
داري و دست نامرئي اساس اين  ). نظريه آدام اسميت در خصوص اقتصاد سرمايه1390

داري به  مرئي نظام رقابتي سرمايهاساس اين نظريه، دست نا شود. بر ديدگاه محسوب مي
ها محصوالت  شود كه سازمان كند كه به نفع جامعه است. رقابت باعث مي نحوي عمل مي

                                                                                                                
1. ILO  
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هاي  خود را با كيفيت عالي و حداقل قيمت ممكن به بازار عرضه كنند و نيازها و خواسته

مانه با عموم مشتريان را با توليد محصوالت و عرضه خدمات خود و برخورد منصفانه و محتر
مطلوب با كاركنان خود نيز منصفانه ة مين كنند و در عين حال براي داشتن يك چهرأمردم ت

نظران كالسيك و مديران طرفدار مكتب  ). صاحب26: 1377كنند (الواني و قاسمي،  رفتار مي
پرداختند و به محيط خارج از آن توجهي نداشتند. طبق  سازماني مي كالسيك به مسائل درون

سازماني توجه كنند و در آن نقش  توانند به مسائل برون مي  ميها هنگا اين ديدگاه سازمان
دست آورده  داشته باشند كه مسائل و مشكالت درون خود را حل كرده و ثبات الزم را به

 باشند. 

 پذيري ديدگاه مسئوليتب) 
زمان و يا منافع و هاي خاصي كه روي سا بر اساس اين ديدگاه، مديران بايد نسبت به گروه

هايي كه عالوه بر سهامداران و  گذارند، احساس مسئوليت كنند. ساير گروه اهداف آن تاثير مي
هاي  داران در موفقيت سازمانها سهيم هستند عبارتند از: مشتريان، رقباء، اتحاديه سرمايه

تي؛ سازمانها كنندگان مواد اوليه، اعتباردهندگان، سازمانهاي دول كارگري، كاركنان، عرضه
ها، احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند. با انجام فعاليتهايي  بايستي نسبت به اين گروه

رسد و اين  ي اجتماعي سازمان است سازمان تا حدي به خودگرداني ميها كه حاكي از نگراني
شود  ي دولتي و تعارضات ميان سازمان و نهادهاي دولتي ميها مسئله باعث كاهش دخالت

). بر مبناي اين ديدگاه، در دو مرحله، مسئوليت پذيري از 31: 1377واني و قاسمي، (ال
ي اقتصادي طلب گرديد. در مرحله اول در خصوص ايجاد شرايط كاري ها سازمانها و بنگاه

شد. در مرحله دوم از  ميهاي كارگري روي شركتها فشار آورده  امن و سالم، از سوي اتحاديه
هايي كه جامعه از آنها  بين عوامل موثر در حداكثرسازي سود و خواسته مديران خواسته شد تا

هاي خاصي كه روي سازمان تاثير  بايد نسبت به گروه دارد، تعادل ايجاد كنند. مديران مي
توانند روي منافع و اهداف سازمان موثر باشند، احساس مسئوليت كنند  گذارند يا مي مي

 ).24: 1373(خوش طينت، 

 مسئوليت اجتماعي ميعمو ج) ديدگاه
اين ديدگاه، بنگاههاي اقتصادي را بعنوان شركاي دولت و ساير موسسات و نهادهاي جامعه 

كند تا سازمانها در جهت حل مسائل و مشكالت جامعه و نيز بهبود زندگي  ميداند و ملزم  مي
به همان اندازه فعاليت كنند. سازمانها متعهدند كه  ميعموم افراد در كنار ساير موسسات عمو
كنند، اهداف بشردوستانه را نيز پيگيري نمايند و تالش  كه هدفهاي شخصي خود را دنبال مي
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كن كنند. طرفداران اين  نظير فقر، بيكاري، آلودگي، تورم و ... را ريشه ميكنند مشكالت عمو
مان عطا فلسفه معتقدند كه چون جامعه اجازه فعاليت و استفاده از منابع كمياب را به ساز

وجود آورده، سازمان بايد خود را مديون  هكرده و محيط مناسب را براي كسب سود آن ب
). آندره 32: 1377اره خود را خدمتگزار آن بداند (الواني و قاسمي، وجامعه دانسته و هم

)، موضوع 1899در كتاب انجيل ثروت ( به سال   ،گذار صنعت فوالد آمريكا پايه ،كارنگي
پردازد:  ماعي سازمان را مطرح كرده و  به دو اصل خيرخواهي و قيمومت ميمسئوليت اجت

اقبال، نظير  درآمد و كم تر در جامعه بايد افراد كم طبق اصل خيرخواهي، افراد خوش اقبال
افتادگان، بيماران و كهنساالن را ياري كنند. بنا به اصل قيمومت، صاحبان  بيكاران، عقب

 .مندان بايد خود را مسئول مراقبت از افراد و رفاه آنان بدانندكسب و كار و تجارت و ثروت
ف صاحبان سرمايه و يكارنگي اعتقاد داشت كه مراعات حال و وضعيت ناتوانان جامعه از وظا

بردن صرف است و  طبق اين ديدگاه، مسئوليت اجتماعي مدير فراتر از سود ثروتمندان است.
ها فقط در مقابل سهامداران و  شود. سازمان مي شامل حمايت از مردم و رفاه جامعه نيز

تري تري قرار دارند كه موجب  وسيع ةگذاران مسئول نيستند، بلكه در مقابل جامع سرمايه
اجتماعي به تعامل بين سازمان و جامعه  -شود. ديدگاه اقتصادي موجوديت و حمايت آنها مي

هاي گوناگون در نظر گرفت: از  نبهتوان از ج سسات و جامعه را ميؤبين م ةتوجه دارد. رابط
ها و بهبود زندگي شغلي  لحاظ ايجاد اشتغال و درآمد، كمك به دولت از طريق افزايش ماليات

كند تا در امور  ها را تشويق مي پذيرد و حتي سازمان ميو اجتماعي افراد جامعه صورت 
 ). 267-268: 1383(نجف بيگي،  كننداجتماعي، سياسي و حقوقي مشاركت 

 ةها، توسع هاي اجتماعي سازمان مسئوليت ةهاي موجود در زمين بنا بر تعاريف و برداشت
آموزي اثربخش از مصاديق و ابعاد  هاي دانشي، ارتباطي و فني منابع انساني و مهارت مهارت

هاي امروزي است. چرا كه جامعه و نيروي انساني كشور،  هاي اجتماعي سازمان مهم مسئوليت
افزايي منابع  هاي كسب و كار بوده و توانمندسازي و دانش ها و بنگاه اصلي سازماننفعان  از ذي

ور و مولد  انساني، مصداق عمل به تعهدات در قبال اقتصاد، جامعه، مردم و منابع انساني بهره
 . است

 شناسي تحقيق  روش
نظرخواهي  و اطالعات حاصل از ها در اين تحقيق از روش پيمايشي و تحليلي مبتني بر داده

هاي كسب و كار، استفاده شده  از چند شركت توليدي و خدماتي و تجربه زيستي در بنگاه
وضعيت آموزش و نگرش آنها  ةشركت در زمين 35شناسي اين تحقيق از  است. بر اساس روش
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افزايي كاركنان پرس و جو شده است. پرسش اصلي از اين  در خصوص مهارت آموزش و دانش

افزايي كاركنان  آموزي و دانش مهارت ةده است كه نگرش و اقدام آنها در زمينها اين بو شركت
 كنند؟  ميچيست و چه مسئوليتي در قبال بهسازي و توانمندسازي منابع انساني احساس 

  ها يافته
درصد منابع انساني شاغل داراي قراردادهاي كاري  75شركت مورد مطالعه، بيش از  35در 

هاي مورد مطالعه، ضعيف و  . ساختار آموزشي شركتهستندو يا كمتر) ماهه  مدت (سه كوتاه
آموزي و  مدت به منابع انساني، مهارت هاي ممكن بوده و به دليل نگرش كوتاه در حداقل

ها جايگاه چنداني ندارد.  شركت ةهاي رشد و توسع افزايي كاركنان در استراتژي دانش
 ارائه شده است. 1در جدول ي ميداني اين مطالعهها اي از يافته خالصه

 
 افزايي منابع انساني آموزي و دانش مهارت ةهاي مورد مطالعه در زمين نگرش و اقدام شركت .1 جدول

هاي  تعداد شركت
 شركت 35 )ها شده (نمونه مطالعه

ماهه و يا  وقت (قراردادهاي كاري سه صورت پاره ه% ب75 وضعيت استخدام كاركنان
 كمتر)

نابع نگرش غالب به م
 انساني

آموزي و  بدون نياز به مهارت -مدت  نگرش كوتاه
افزايي فراتر از نيازهاي كاري و عمليات فعلي  دانش

 طلبانه) (منفعت
ها در قبال  مسئوليت شركت

افزايي  آموزي و دانش مهارت
 كاركنان

احساس مسئوليت ناچيز و سودجويانه در برابر 
گرش ن -افزايي كاركنان  آموزي و دانش مهارت

مدت به منابع انساني و عدم احساس مسئوليت  كوتاه
 اجتماعي در برابر جامعه

 
آموزي و  ها در مواجهه با مهارت دهد معضل اصلي شركت مياين مطالعه نشان 

مدت به كاركنان و عدم احساس مسئوليت اجتماعي  افزايي منابع انساني، نگرش كوتاه دانش
ها روابط كاري با  مسئوليتي باعث شده است كه شركت در برابر نيروي انساني است. اين بي
تفاوت  مدت فرض كرده و نسبت به توانمندسازي آنها بي منابع انساني خود را موقت و كوتاه

يك اقدام دروني و  افزايي منابع انساني صرفاً باشند. در حالي كه توانمندسازي و دانش
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سئوليت اجتماعي مهم و ارزشمند در . افزايش سطح مهارت كاركنان، يك منيستسودجويانه 
 باشد. ميپايدار و نيروي انساني كشور  ةبرابر جامعه، دولت، ملت، توسع

 بحث و نتيجه گيري 
ها،  هاي اجتماعي سازمان مسئوليت ةهاي موجود در زمين ها و برداشت بنا بر تعاريف، ديدگاه

آموزي اثربخش از مصاديق و  تهاي دانشي، ارتباطي و فني منابع انساني و مهار مهارت ةتوسع
هاي امروزي است. جامعه و نيروي انساني كشور، از  هاي اجتماعي سازمان ابعاد مهم مسئوليت

افزايي منابع  هاي كسب و كار بوده و توانمندسازي و دانش ها و بنگاه نفعان اصلي سازمان ذي
مردم و منابع انساني  انساني، مصداق عمل به تعهدات در قبال دولت، ملت، اقتصاد، جامعه،

) با مفاهيم و 1ميداني حاصل شده است (ر.ك. جدول ة. آنچه كه در مطالعاستور و مولد  بهره
ها منافات و تضاد بنيادي دارد. در  هاي اجتماعي سازمان هاي متعالي مسئوليت ديدگاه
ري درصد منابع انساني شاغل داراي قراردادهاي كا 75هاي مورد مطالعه، بيش از  شركت

المللي،  . در مقايسه با هر نوع استاندارد عرفي يا بينهستندمدت (سه ماهه و كمتر)  كوتاه
مدت به منابع  نظر ضعيف بوده و به دليل نگرش كوتاه هاي مورد ساختار آموزشي شركت

ها جايگاه چنداني ندارد. بر  افزايي كاركنان در راهبردهاي شركت آموزي و دانش انساني، مهارت
افزايي منابع  آموزي و دانش ها در مواجهه با مهارت ين مطالعه، معضل اصلي شركتاساس ا

مدت به كاركنان و عدم احساس مسئوليت اجتماعي در برابر نيروي  انساني، نگرش كوتاه
ها روابط كاري با منابع انساني خود را موقت  انساني است. اين امر باعث شده است كه شركت

انگيزه باشند. در حالي كه  تفاوت و بي و نسبت به توانمندسازي آنها بيمدت تقلي كرده  و كوتاه
يك  افزايي منابع انساني صرفاً بر مبناي مفهوم مسئوليت اجتماعي، توانمندسازي و دانش

 باشد.  ميطلبانه ن نگر و منفعت بعدي، درون اقدام تك
هم و زيربنايي در نگاه جديد، افزايش سطح مهارت كاركنان، يك مسئوليت اجتماعي م

پايدار و نيروي انساني كشور است. همچنان كه هر  ةدر برابر دولت، ملت، جامعه، توسع
شده داراي مهارت فني و  سازماني در جذب نيروي انساني توقع دارد كه منابع انساني جذب

هاي  ارتباطي، دانش و معرفت الزم باشد، خود نيز در برابر نيروي انساني، جامعه و سازمان
يگر مسئول بوده و مكلف است كه سطح منابع انساني در اختيار خود را بهبود داده و د

هاي  شود سازمان ميرو، پيشنهاد  مهارت، دانش و نگرش كاركنان خود را توسعه دهد. از اين
مدت (سه ماهه و كمتر) خاتمه داده و نيروي انساني را  عقد قراردادهاي كوتاه ةايراني، به روي

صورت انعقاد  هاي ايراني در قلمداد كنند. همچنين، سازمان  ميايدار و دائپ ةيك سرماي
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افزايي  آموزي و دانش مدت (به هر دليل خودتفسير) توانمندسازي، مهارت قراردادهاي كوتاه

منابع انساني را به عنوان يك مسئوليت اجتماعي در برابر نيروي انساني كشور، جامعه و ساير 
 ة. نگاه ابزاري و سودجويانه به منابع انساني با رويكرد توسعكنندتقلي هاي كسب و كار  بنگاه

هاي امروزي در تضاد آشكار بوده و نوعي  ملي پايدار و مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان
 مسئوليتي اجتماعي است كه بايد معاينه و عالج شود.  بي

 منابع 
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اي به سمت  هاي آزاد فني و حرفه ميزان گرايش آموزشگاه
 موردي استان كردستان  ةمطالع. سازمان يادگيرنده

 1حبيب اهللا حسن زاده
 2سيد جميل احمدي
 3پرويز اصالني
 4فريد بايزيد نژاد 

 چكيده 
هاي  هاي سازماني و افزايش اثربخشيتوانمندي ةامروز و توسع ةبراي رقابت دردنياي پيچيد

آور است. هدف از انجام اين پژوهش  ازماني استفاده از رويكردهاي جديد در مديريت الزامس
. روش بررسي استهاي يادگيرنده  هاي آزاد به سمت سازمان تعيين ميزان گرايش آموزشگاه

هاي آزاد سطح استان  آموزشگاه ةآماري كلي ةتوصيفي با رويكرد پيمايشي است و جامع
با  است.آموزشگاه  94تعداد آنها  1392اساس آخرين آمار تا سال كه بر  هستندكردستان 

ها به عنوان نمونه در فرايند اجراي تحقيق حضور  موزشگاهآتوجه به تعداد كم آنها تمامي 
ن يادگيرنده (مارسيك و واتكينز) سازما ةشد استاندارد ةپرسشنامداشتند. ابزار گردآوري 

تحليل  SPSS 16افزار  نرم زستنباطي با استفاده اها در دو بخش توصيفي و ا . يافتهاست
ها نشان داد كه ميزان گرايش به سمت سازمان يادگيرنده در  . يافتهشده است

هاي  بين تعداد كاركنان و تنوع رشته ،هاي آزاد در سطح پاييني است. همچنين آموزشگاه
داري  فاوت معنيآزاد با گرايش به سمت سازمان يادگيرنده ت يها آموزشي در آموزشگاه

 وجود دارد. 
 

 و ها آزاد، آموزش فني مارسيك و واتكينز، آموزشگاه سازمان يادگيرنده،: يكليد واژگان
 ي.ا حرفه

                                                                                                                
   Email: hasanzadeh.kh@gmail.com،                                                   كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي.  1
  .اي استان كردستان حرفه . مدير كل آموزش فني و 2
  .اي مريوان حرفه ني وسسات كارآموزي آزاد مركز آموزش فؤ. كارشناس م 3
  .اي استان كردستان حرفه كل آموزش فني و ةسنجش و ارزشيابي مهارت ادار ة. رئيس ادار4 
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 مقدمه
 ترين عامل توليد نه سرمايه است و نه منابع طبيعي و نه كار و كارگر، بلكه دانش است مهم

اضر تغييرات قابل انكاري را در ). گسترش سريع دانش و اطالعات در عصر ح2003(جيمز، 
ها نيز به عنوان متوليان انجام امور در  وجود آورده است. سازمان هاي مختلف زندگي به عرصه

هاي موجود نيازمند  جوامع، در معرض چنين تغييراتي قرار دارند و در رويارويي با چالش
خود  ةو توسعمنظور حفظ  بازنگري مجدد و استحكام بخشيدن به فرايندهاي جديد به

ناپذيري،  مراتبي و انعطاف هاي سلسله ها با ساختارهاي سنتي و ويژگي كه سازمان هستند، چرا
ندارند.  ،چنين تغييراتي است ةبيني را كه زاييد ل غير قابل پيشئتوانايي و مهارت حل مسا

و موفقي، ابيلي  ( انديشيدن، نگرش و ادراك نخواهند داشت ةراهي جز تغيير در شيو ،بنابراين
ها را در انجام اين امر تواند سازمانترين ابزاري كه مي ). مهم1998؛ فوكس و بنت، 1382
، عامل يادگيري است. زيرا نه تنها موجب به دست گرفتن رهبري تغييرخواهد شد، كندياري 

سام بروك و استوارت،  ( ها باشد سازمان ةبلكه شايد يگانه مزيت رقابتي براي تداوم و توسع
). بر همين اساس رقابت با 2006؛ گرينز، 2004؛ تي نگ، 2004؛ الو و همكاران، 2000

تر  ها بهتر يادبگيرند و دانش خود را سريع هاي ديگر نيازمند آن است كه سازمان سازمان
 دهد.  كه انجام اين امر گرايش به سمت سازمان يادگيرنده را نشان ميند كارگير به

كند  ي است كه يادگيري را براي تمامي اعضاي خود تسهيل ميسازمان يادگيرنده سازمان
هاي تازه است. اين سازمان  ديدگاه ةوجود آورند هب ،دهد. همچنين و مداوم آن را انتقال مي

مكاني است كه در آن افراد همواره توانايي خود را در راستاي خلق آنچه كه ميل به خلق آن 
گيرند كه چگونه يادگيري را فراگرفته و ياد مي هاي نوين دهند، مدل دارند، افزايش مي

ها، انتقال آنها و ربط دادن  ها محل آزمايش مداوم تجربهاين سازمان ،بياموزند. به عبارت ديگر
هاي يادگيرنده ايجاد  ). هدف از ايجاد سازمان1385(كرامتي،  آنها به هدف اصلي هستند

خود را به فعل درآورده و  ةنيروهاي بالقو فرصت براي كاركنان است تا بتوانند از اين راه
وري سازمان شوند. به لحاظ اهميت و ضرورت استفاده از  موجب ارتقاي عملكرد و بهره

هاي نوين، امروزه چالش كاركنان و مديران در خصوص روش تبديل سازمان خود به  روش
است (بهرورزي و كيد قرار گرفته أانگيز و كامالً مورد توجه و ت سازمان يادگيرنده بحث

 ).1388همكاران ، 
هاي مورد نياز را در  شناخت و بهبود منابع و توانمندي براييادگيري سازماني مبناي الزم 

ها و گذارد. منابع به شكل مديران و ديگر كاركنان، دانش، توانمندي ها مي اختيار سازمان
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د سازماني را فراهم عملكرد و تداوم عملكر برايهاي خاص سازمان، مبناي الزم ويژگي

يادگيري سازماني موجب ارتقاي منابع  ،طور خاص ). به2000(آيزنهارت و مارتين،  سازد مي
د كه سازمان شو اي مي خود موجب افزايش راهبردهاي بالقوه ةشود كه به نوب ناملموس مي

 انشديبال و همكار ،). از طرف ديگر2000(هيت و همكاران،  تواند از آنها بهره گيرد مي
) يادگيري سازماني را تحت عنوان ظرفيت يا فرايندهاي قرار گرفته در درون يك 1996(

اند. اين فرايند شامل  سازمان براي حفظ يا بهبود عملكرد بر مبناي تجربه تعريف كرده
انتشار  ( ها و تعبير و تفسيرها)، اشتراك دانش ها، بينش (ايجاد يا رشد مهارت اكتساب دانش
سازي دانش  ته شده توسط فرد به ديگران) و استفاده از دانش (يكپارچهدانش فراگرف

بخشي به  ترس قرار گرفته و قابل تعميمساي كه جذب شده، به شكل گسترده در د گونه به
ترين تمايز در اشكال ). شايد بنيادي2008(كوشتانزو و تزومپا، است شرايط جديد باشد) 

صرفاً به عنوان يك باور در ذهن يك  .1 :ه آيا دانشدانش در يادگيري سازماني اين باشد ك
در سطح  .3 ؟كنندگان در يك گروه كاري مشترك است در ميان شركت .2 ؟فرد است

اين سه تمايز سطوح يادگيري فردي،  ؟سازمان مورد پذيرش و استفاده واقع شده است
 ).2005(سانچز،  دهند گروهي و سازماني را نشان مي

هاي  هاي مهارتي در قالب آموزش آموزش ةدر كشور و توجه به ارائ آموزي مهارت ةتوسع
آن مورد اشاره قرار گرفته است  21 ةپنجم توسعه در ماد ةرسمي و غير رسمي در قانون برنام

دهد.  نگرش را در اين زمينه نشان مي ها و نقش دانش و اين آموزش ةكه اين امر اهميت ارائ
هاي مهارتي در  دهندگان آموزش ي به عنوان بخشي از ارائها هاي آزاد فني و حرفه آموزشگاه

اي  حرفه شده از سازمان آموزش فني و سطح كشور هستند كه بر اساس آخرين آمار ارائه
عنوان حرفه  550رشته و بالغ بر  40آموزشگاه هستند كه در قالب  12500كشور تعداد آنها 

ند كه با توجه به رسالت آنها الزم است تا از كن هاي مهارتي در كشور مي آموزش ةاقدام به ارائ
بر همين اساس و با توجه به  .محوري مورد ارزيابي قرار گيرند ابعاد يادگيرنده شدن و دانش

 ،در اين پژوهش ،ها اين آموزش ةمحور در ارائ هاي يادگيرنده و دانش نقش و اهميت سازمان
اي استان كردستان به سمت  رفهح هاي آزاد فني و هدف تعيين ميزان گرايش آموزشگاه

ها به چه ميزان در  ال اصلي اين است كه اين آموزشگاهؤهاي يادگيرنده هستند و س سازمان
 هاي يادگيرنده گرايش دارند؟ جهت گرايش به سمت سازمان

 روش بررسي
آماري  ةروش مطالعه در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و جامع

از اين تعداد  .هستندآموزشگاه  90هاي سطح استان كردستان كه نزديك به  هآموزشگا ةكلي
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گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار  آماري به روش نمونه ةآموزشگاه به عنوان نمون 42

) 2003مارسيك و واتكينز ( ةسازمان يادگيرند ةشد استاندارد ةگردآوري اطالعات پرسشنام
كه اين  كند قدام به بررسي وضعيت سازمان يادگيرنده مياست. اين پرسشنامه در سه بخش ا

از بار در دانشگاه كلمبيا  سه بعد فردي، گروهي و سازماني است. اين پرسشنامه براي اولين
مارسيك و واتكينز طراحي و اجرا شد. روايي و پايايي پرسشنامه در كشورهاي كلمبيا،  سوي

است و در داخل كشور نيز در پژوهش نادي و  ييد قرارگرفتهأمالزي، هلند و آمريكا مورد ت
ييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه در أ) روايي و پايايي پرسشنامه مورد ت1389سجاديان (

نظران  محاسبه شد و روايي نيز با استفاده از نظر صاحب 960/0داخل كشور به ميزان 
ايي پرسشنامه با استفاده ييد قرار گرفت. در اين پژوهش نيز روأصورت روايي صوري مورد ت به

ن نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ به آنظر به روش روايي صوري و پايايي  از نظر اساتيد صاحب
در دو  SPSSافزار  ها در پايان با استفاده از نرم ييد قرار گرفت. يافتهأمورد ت 971/0ميزان 

 ييد تحليل قرار گرفت.أبخش توصيفي و استنباطي مورد ت

 اي تحقيق ه يافته
 كننده  هاي آزاد مشاركت . وضعيت توصيفي آموزشگاه1جدول 

 
هاي  در خصوص مشاركت آموزشگاه ،شود مشاهده مي )1( ةگونه كه در جدول شمار همان

دهد كه بر اساس وضعيت تحصيالت باالترين سطح آن  نتايج نشان مي ،آزاد در فرايند پژوهش
ميزان كاركنان  ،ترين آن در مقطع ديپلم است. همچنين ييندر مقطع ليسانس و پا

نفر  15% و باالتر از 24نفر  15تا  11%، 29نفر  5تا  1% ، 38نفر 10تا  6هاي آزاد  آموزشگاه
 ةنفر كارمند دارند. در خصوص سابق 10تا  1ها  % از آموزشگاه67باشد و در كل  % مي9نيز 

 ةسال سابق 6تا  1ها  % از آموزشگاه79دهد كه  ن ميهاي آزاد نتايج نشا فعاليت آموزشگاه
سال  10% نيز باالتر از 12باشد و  سال مي 9تا  7آنها  ةها سابق % آموزشگاه9فعاليت دارند و 

 سابقه دارند. 

 فعاليت  ةسابق تعداد كاركنان سطح تحصيالتمتغير
فوق ليسانسكاردانيديپلم

ليسانس
5تا  1

 نفر
تا  6
نفر 10

تا  11
نفر 15

باالتر از 
نفر 15

 3تا  1
 سال

 6تا  4
 سال

 9تا  7
 سال

سال  10
و باالتر 

 5 4 17 16 4 10 16 12 4 23 12 3فراواني
 %12 %9 %41 %38 %9 %24 %38%29 %9 %55 %29%7درصد
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فعاليت و گرايش به سمت  ةبين سابق ةهاي مستقل در خصوص رابط گروه Tنتايج آزمون  .2جدول 

 سازمان يادگيرنده 

سابقة  اه شاخص
 فعاليت

مجموع 
 مجذورات

درجة 
 آزادي

مجذور 
 ميانگين

F معناداري

گرايش به سمت
سازمان 
 يادگيرنده

 627/0 19 905/11ها بين گروه
492/0938/0  273/1 22 000/28ها گروه درون

  41 905/39 كل
 

ل واريانس يك با استفاده از تحلي ،شود مشاهده مي 2 ةطور كه از نتايج جدول شمار همان
هاي يادگيرنده مورد بررسي قرار  فعاليت و گرايش به سمت سازمان ةارتباط بين سابق ةراه

باشد كه در نتيجه  مي938/0شاخص معناداري آن  41آزادي  ةبا توجه به درج .گرفت
 ةهاي يادگيرنده رابط فعاليت و گرايش به سمت سازمان ةتوان گفت كه در بين سابق مي

ييد و أت 0Hتوان گفت كه فرض ) با توجه به اين امر ميP>0/05ود ندارد. (داري وج معني
 شود. رد مي 1Hفرض
 

بين تعداد كارمند و گرايش به سمت  ةهاي مستقل در خصوص رابط گروه Tنتايج آزمون . 3جدول 
 سازمان يادگيرنده

مجموع  كاركنان ها شاخص
 مجذورات

درجة 
 آزادي

مجذور 
 ميانگين

F معناداري

ش به سمتگراي
سازمان 
 يادگيرنده

 398/1 19 560/26ها بين گروه
906/2009/0  481/0 22 583/10ها گروه درون

  41 143/37 كل
 

راهه ارتباط بين  دهد كه با استفاده از تحليل واريانس يك نشان مي 3 ةنتايج جدول شمار
يرنده مورد بررسي قرار گرفت هاي يادگ ها و گرايش به سمت سازمان تعداد كاركنان آموزشگاه

توان گفت  در نتيجه مي. باشد مي009/0شاخص معناداري آن  41آزادي  ةكه با توجه به درج
داري وجود  معني ةهاي يادگيرنده رابط كه در بين تعداد كاركنان و گرايش به سمت سازمان

شود.  رد مي 0Hييد و فرضأت 1Hتوان گفت كه فرض ) با توجه به اين امر ميP<0/05دارد. (
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هايي بوده است كه تعداد كاركنان  هاي تعقيبي نيز اين ارتباط بين آموزشگاه بر اساس آزمون

 نفر بوده است.  15تا  11آنها 
 

بين تحصيالت و گرايش به سمت  ةهاي مستقل در خصوص رابط گروه Tنتايج آزمون  .4جدول 
 سازمان يادگيرنده 

مجموع تحصيالت ها شاخص
 مجذورات

 درجة
 آزادي

مجذور 
 ميانگين

F معناداري

گرايش به سمت
سازمان 
 يادگيرنده

 009/1 19 167/19ها بين گروه
326/5000/0  189/0 22 167/4ها گروه درون

  41 333/23 كل
 

راهه ارتباط بين  دهد كه با استفاده از تحليل واريانس يك نشان مي 3 ةنتايج جدول شمار
هاي يادگيرنده مورد بررسي قرار گرفت كه با  ش به سمت سازمانميزان تحصيالت و گراي

توان گفت كه  در نتيجه مي .باشد مي000/0شاخص معناداري آن  41آزادي  ةتوجه به درج
داري وجود دارد.  معني ةهاي يادگيرنده رابط در بين تحصيالت و گرايش به سمت سازمان

)P<0/051 رضتوان گفت كه ف ) با توجه به اين امر ميH 0ييد و فرضأتH شود. بر  رد مي
هاي تعقيبي نيز مشاهده شده است كه افرادي كه تحصيالت آنها ليسانس بوده  اساس آزمون

 هاي يادگيرنده گرايش دارند. است بيشتر به سمت سازمان
 

 هاي آزاد  آموزشگاه ةميزان گرايش به سمت سازمان يادگيرند .5جدول 

 T ميانگينتعداد شاخص / ابعاد
 ةدرج

 آزادي
ميانگين فرضي 

 جامعه
سطح 

 داري معني
 146/0 39 422619/41482/141 فردي
 001/0 30 420238/28638/341 گروهي
 830/0 60 426429/58217/041 سازماني
سازمان 
 يادگيرنده

429286/126058/241 129 046/0 
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هاي يادگيرنده وضعيت  نهاي آزاد به سمت سازما در خصوص ميزان گرايش آموزشگاه

اي مورد بررسي قرارگرفت و در ابتدا در ابعاد سه  ها بر اساس آزمون تي تك نمونه اموزشگاه
دست آمده در خصوص ميزان گرايش در  هب Tگانه ميزان گرايش محاسبه شد كه با توجه به 

ترتيب  ميانگين آنها به 217/0، 638/3، 482/1ابعاد فردي، گروهي و سازماني به ترتيب 
 دار است معني05/0براي بعد گروهي در سطح  .باشد مي 6492/58، 0238/28، 2619/41

)p≤.0.01( باشد دار نمي ) و براي ابعاد فردي و سازماني معنيp>.0.01 كه با توجه به .(
توان گفت كه ميزان گرايش باالتر از  مي است، 39ميانگين فرضي جامعه در بعد فردي كه 

ميزان گرايش به سمت  60و  30ي است و براي ابعاد گروهي و سازمانيسطح ميانگين فرض
باشد. در خصوص وضعيت  تر از سطح ميانگين فرضي جامعه مي هاي يادگيرنده پايين سازمان

 Tباتوجه به  ،هاي يادگيرنده هاي آزاد به سمت سازمان كلي ميزان گرايش آموزشگاه
دار است  معني 05/0ميزان گرايش در سطح  9286/126 و ميانگين آن 058/2آمده  دست هب
)p<.0.05 توان گفت كه ميزان گرايش  مي 129) و با توجه به ميانگين فرضي جامعه

تر از سطح ميانگين فرضي جامعه  هاي يادگيرنده پايين هاي آزاد به سمت سازمان آموزشگاه
 . است

 گيري نتيجه
ازار رقابتي وضعيت بهتري دارند و با هاي يادگيرنده در گرايش به سمت موفقيت در ب سازمان

افتد از ثبات بيشتري برخوردار  توجه به تغييراتي كه در سطح دانش در سطح جامعه اتفاق مي
عنوان مراكز آموزشي كه در راستاي ارتقاي  اي به هاي آزاد فني و حرفه خواهند بود. آموزشگاه

ازمند گرايش به سمت ايجاد اين يش نيپبيش از  كنند، سطح مهارتي افراد جامعه فعاليت مي
نياز است تا خود را براي ورود به سمت  ،بر همين اساسهستند. ها در داخل خود  سازمان

ها بايستي كه متفاوت از گذشته فعاليت كنند، رقابت  ها سوق دهند. سازمان ايجاد اين سازمان
ادگيري سازماني است. هاي جديد بر اساس ي گيري سازمان رو، شكل كنند و يادبگيرند؛ از اين

هاي تحول سازماني است كه امروزه يك روش كارآمد  يادگيري سازماني يكي از روش ،در واقع
ها مورد اجرا قرار  ). بر همين اساس نياز است تا در تمامي بخش1386فرزونده،  ( شده است

 گيرد. 
بر  .ارگرفتمورد بررسي قرآزاد  يها شاركت آموزشگاهميزان م ،بر اساس وضعيت توصيفي

 نيتر نييو پا %)55( سانسيدر مقطع لتحصيالت سطح  نيباالتر ،اساس وضعيت تحصيالت
% از 67 نشان داد كه يها كاركنان آموزشگاه زانيم ،ني. همچنبود %)7( پلميآن در مقطع د

 جينتا ،آزاد يها آموزشگاه تيفعال ةدر خصوص سابق .نفر كارمند دارند 10تا 1ها  آموزشگاه
ها  % آموزشگاه9دارند و  تيفعال ةسال سابق 6تا  1ها  % از آموزشگاه79دهد كه  ينشان م
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بيشترين  ،به عبارتي سال سابقه دارند. 10باالتر از  زي% ن12باشد و  يسال م 9تا  7آنها  ةسابق

 سيس هستند. أت دهد كه تازه هايي را نشان مي آمار وضعيت آموزشگاه
هاي يادگيرنده نتايج  ت و گرايش به سمت سازمانفعالي ةدر خصوص ارتباط بين سابق

ها با نتايج حاصل از پژوهش ذهبيون  داري وجود ندارد كه اين يافته معني ةنشان داد كه رابط
هاي حاصل از پژوهش نادي و همكاران  با يافته ،. همچنيننيست) همخوان 1386و يوسفي (

 باشد.  ) همخوان نمي1389(
هاي  ها و گرايش به سمت سازمان كاركنان آموزشگاهبين تعداد  ةدر خصوص رابط

هايي كه تعداد كاركنان  داري وجود دارد و آموزشگاه معنية نتايج نشان داد رابط ،يادگيرنده
تواند  اين امر مي .هاي يادگيرنده بيشتر است آنها بيشتر است گرايش آنها نيز به سمت سازمان

كارمند بيشتري دارند از مشاركت گروهي و  هايي كه تعداد دليل اين باشد كه آموزشگاه
تواند در گرايش اين اين عوامل مي .هاي بيشتري برخوردار هستند خالقيت و فعاليت

 ثيرگذاري داشته باشد. أها به سمت سازمان يادگيرنده نقش ت آموزشگاه
هاي يادگيرنده نتايج نشان  بين تحصيالت و گرايش به سمت سازمان ةدر خصوص رابط

هاي يادگيرنده  داري بين وضعيت تحصيالت و گرايش به سمت سازمان معني ةه رابطداد ك
هاي آزاد نسبت به  هاي آموزشگاه ها و ديدگاه تواند در بهبود نگرش وجود دارد و تحصيالت مي

 ثير داشته باشد. أورود به سمت سازمان يادگيرنده ت
در سه بعد  ،هاي يادگيرنده هاي آزاد به سمت سازمان در خصوص ميزان گرايش آموزشگاه

نتايج نشان داد كه در  ،هاي يادگيرنده هستند فردي، گروهي و سازماني كه از ابعاد سازمان
بعد فردي ميزان گرايش باالتر از ميانگين است ولي در ابعاد گروهي و سازماني وضعيت 

انگين تر از سطح مي هاي يادگيرنده پايين باشد و گرايش به سمت سازمان مطلوب نمي
هاي آزاد با  هاي آموزشگاه دهد كه ويژگي نتايج اين پژوهش نشان مي ،باشد. در بعد فردي مي

 گرايش فردي در سازمان يادگيرنده همخواني دارد. اين نتايج با پژوهش ذهبيون و يوسفي
) و 2005هاي جيمز ( ها با نتايج پژوهش اين يافته ،باشد. همچنين ) همخوان مي1386(

اي و گرايش به  هاي حرفه مهارت ة) كه نشان دادند ارتباط بين توسع2005( انيانباالسوبرام
ها حاكي از آن است  باشد. در بعد گروهي نيز يافته همخوان مي ،سمت يادگيري وجود دارد

تر از سطح ميانگين است.  هاي يادگيرنده پايين هاي آزاد به سمت سازمان كه گرايش آموزشگاه
هاي تيمي و گروهي در بين  عامل را عدم گرايش به سمت فعاليت شايد بتوان دليل اين

بردار است و همچنين  هاي مشاركتي هزينه با توجه به اينكه فعاليت .ها اظهار كرد آموزشگاه
دليل اين عامل را شايد بتوان در اين  بنابراين، .رسيدن به يك توافق جمعي سخت است

اي به نوعي است كه افرادي كه  حرفه هاي فني و هر چند كه وضعيت آموزشگاه .عوامل دانست
نمايند و ورود آنها به  بيشتر به صورت مربي بوده و تنها تدريس مي كنند در آن فعاليت مي

ها با نتايجي كه ذهبيون و يوسفي  هاي تيمي كمي سخت است. نتايج اين يافته انجام فعاليت
هاي مهتري آراني و  با يافته وان همخو ،) در آموزش و پرورش اصفهان انجام دادند1386(
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شايد به دليل فرهنگ ايراني نيز باشد كه تمايل به  است. همخواننيز ) 1388( شهسواري

گرايي است.  هاي مختلف ايراني كم است و بيشتر گرايش به فرد انجام كار گروهي در فرهنگ
) 2005) و صالح (2005( )، رومن2002( هاي ايگان توان دليل اين امر را در نتايج پژوهش مي

هاي آنها گرايش به سمت يادگيري گروهي وجود دارد. زيرا در  مشاهده كرد كه در يافته
ها اظهار  يافته اعتقاد به فعاليت گروهي را دليل اصلي در موفقيت سازمان كشورهاي توسعه

هاي اين پژوهش حاكي از پايين بودن گرايش  اند. در بعد سازماني نيز يافته داشته
هاي ذهبيون و  اين نتايج با يافته .هاي يادگيرنده است هاي آزاد به سمت سازمان زشگاهآمو

ها در افزايش  شايد دليل اين امر را در عدم گرايش مديران آموزشگاهيست. يوسفي همخوان ن
سطح آگاهي و دانش كاركنان دانست يا اينكه خود كاركنان گرايشي به افزايش دانش و 

هايي كه نشان داده است  ها با ساير پژوهش غل خود را ندارند. اين يافتهاطالعات مرتبط با ش
زاده،  محمود ( باشد گرايش به سمت يادگيري سازماني در مراكز آموزشي باالست همخوان نمي

 ).  2004؛ ريس، 1380؛ زارعي متين، 1384
د فني زاآهاي  هاي يادگيرنده توسط آموزشگاه در خصوص ميزان گرايش به سمت سازمان

هاي يادگيرنده در بين  نتايج نشان داد كه ميزان گرايش به سمت سازمان ،اي و حرفه
باشد كه با توجه به وضعيت آموزشي در  تر از سطح ميانگين مي هاي آزاد پايين آموزشگاه
اين وضعيت  ،هاي مهارتي در سطح جامعه آموزش ةهاي آزاد و رسالت آنها در ارائ آموزشگاه

) كه نشان 1388( ها با نتايج پژوهش مهتري آراني و شهسواري ين يافتهمطلوب نيست. ا
 ،دادند در مراكز آموزشي گرايش به سمت سازمان يادگيرنده باالتر از سطح متوسط است

 باشد.  همخوان نمي

 پيشنهادات
 :شود موارد ذيل پيشنهاد مي ،هاي حاصل از پژوهش با توجه به يافته

هاي گروهي و  هاي آزاد در خصوص فعاليت آموزشگاه آموزش به مديران و كاركنان �
  .سازماني
هاي آزاد با فرايندهاي يادگيرنده شدن و مديريت دانش در  آشنا كردن آموزشگاه �
  .آموزشي خود ةمجموع
هاي  ها براي حضور در دوره افزايش انگيزش آموزشگاه برايايجاد تعهدات آموزشي  �

 .آموزشي ضمن خدمت
يابي  دست برايهاي آزاد  نون مديريت استراتژيك براي آموزشگاهها و ف آموزش مهارت �

  .موريت سازماني و فعاليت در جهت دستيابي به آنأانداز و م به چشم
تبديل دانش شخصي به دانش سازماني به عنوان راهكاري براي افزايش توانمندي در  �

 .هاي آزاد بين آموزشگاه
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  اساس بر اقتصادي ةحماس خلق چگونگي بررسي
 مهارتي و فني هاي آموزش

 1نژاد جمالي مهدي
 2كريمي جعفر
 3كاوسي حمزه
 4شفيعي بهمن

  چكيده
 فضاي رونق و بهبود معناي به كشور اي حرفه و  فني يها پايه رفتن باال و كار و كسب فضاي بهبود

 مسائل ترين مهم از يكي اقتصاد ةمسئل است. اقتصادي رشد محرك و بنا سنگ نتيجه در و توليدي
 كشور سياسي حتي جوانب تمامي بر زمينه اين در قوت و ضعف با كه است كشورها تمامي در درگير

 سفارش آن به بسيار اسالم دين در اقتصاد شد. خواهد ها دولت نزول و فرود ساز زمينه و گذاشته ثيرأت
 ةفرزان رهبر باالخص نظام مسئولين سوي از اخير يها الس در خصوص به نيز ما كشور در و است شده

  سياسي ةحماس سال عنوان به نيز امسال و است بوده سفارش و كيدأت مورد مختلف عناوين با انقالب
 .است حماسه دو اين خلق براي ريزي برنامه لزوم كه باشد مي سزايي هب اهميت داراي اقتصادي و

 در موجود منابع از استفاده با آماري و توصيفي ـ تحليلي روشي ساسا بر نيز پژوهش اين ،بنابراين
 بر اقتصادي ةحماس خلق براي اساسي راهبرد تدوين به  SWOT راهبردي مدل نيز و زمينه اين

 به ايران باالي ظرفيت كه بود آن بيانگر نتايج است. پرداخته كشور در فني و مهارتي اصول اساس
 با كه است جهان در شاخص ويژگي داراي منابع و متخصص نيروي ،ها آموزشكده از برخورداري لحاظ
 امتياز با نفت به وابسته اقتصاد و قوت نقاط نخست جايگاه در 72/0 وزني امتياز از شدن مند بهره
 كار به زمينه اين در تواند مي كه استراتژي بهترين دارد. قرار ها ضعف نخست جايگاه در 36/0 وزني

 مناسب انساني نيروي با همراه داخلي مهارتي و فني اقتصادي، توان از گيري بهره اهمان ،شود گرفته
 گيري  بهره اقتصادي، استقالل ايجاد و داخلي اقتصادي شكوفايي در تحريم فرصت از استفاده و داخلي

 بهبود راستاي در مالي و انساني اسالمي، قناعت ةانديش لحاظ به چه مناسب يها ظرفيت ةكلي از
 و ملي توليد از استفاده و خارجي كاالهاي ةاستفاد عدم و هاآن كردن اساسي و فني داخلي، هايكاال

 ةمبارز و آنان مشكالت دنكر رفع و اقتصادي نهادهاي در متعهد و فني متخصص نيروهاي از استفاده
 .است اقتصادي فساد و رانت عليه جانبه همه

 

 .SWOT راهبرد، ريزي، برنامه ،فن و مهارت اقتصاد، حماسه، :يكليد واژگان
                                                                                                                

 .ريزي شهري دانشگاه اصفهان . دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه 1
 Email: jkarimi15@yahoo.com              نور تهران، ريزي روستايي دانشگاه پيام  . دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه 2
 .. كارشناسي ارشد تاريخ 3
 .نور . مدرس دانشگاه پيام 4
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 مقدمه
 هم متقوم ركن سه اين اقتصاد. و سياست فرهنگ، دارد؛ اساسي ركن سه اي جامعه هر

 اقتصاد ةمسئل ).1391 ما، ملت ة(روزنام دارد تري مهم نقش فرهنگ آنها، بين از و هستند
 ).1391 آملي، ي(جواد است مملكت يك سياسي استقالل عناصر ترين مهم جزء اعتقاد از بعد

 و معاني داراي و گونه استعاره تعبير يك جهاد ةكلم خصوصاً و اقتصادي جهاد مفهوم
 از يكي و شود مي اطالق مقدس تالش نوعي به معموالً جهاد ةكلم است. خاصي هاي داللت

 درون در را تقدس ةصبغ هميشه و كند مي پيدا معنا ما ديني گفتمان در كه است كلماتي
 و شده آميخته درهم  مياسال مقدس ابعاد با دنيوي ابعاد كه جاست اين اول ةنكت .دارد خودش

 با را كشور عمران و آباداني و پيشرفت اقتصادي، مسائل براي كردن كار هم همين براي
 استقالل سبب تواند مي كه )1390 ،مي(پيغا شود مي تلفيق جهاد اسم به مقدسي ةمسئل

 شود. سياسي ةحماسه خلق و اقتصادي
 و بگذارد سر پشت را اساسي يها چالش از بسياري است توانسته اكنون هم ما كشور

 فراوان يها ظرفيت به توجه با ايران شك بي وضعيتي چنين در كند. خنثي را ها توطئه
 مهم موانع و ها چالش از بسياري سال چند عرض در تنها صحيح مديريت يك با تواند مي

 انداز چشم سند همچنين و توسعه پنجم ةبرنام اهداف بگذارد. رس پشت را  ميعل و اقتصادي
 سكوي بايد 92 سال است. كرده ترسيم آينده در را ايران  ميعل و اقتصادي جايگاه خوبي به

 فضاي بهبود ،واقع در ).1391 رسالت، ة(روزنام باشد اهداف اين به دستيابي براي پرتابي
 رشد محرك و بنا سنگ نتيجه در و توليدي فضاي رونق و بهبود معنايبه كار و كسب

 بخش مشاركت ةزمين كار و كسب فضاي بهبود و اصالح كه اي گونه هب است. اقتصادي
 1980 ةده در سازد. مي فراهم را توليد و اشتغال سطح ارتقاء اقتصاد، ةعرص در خصوصي
 براي صادياقت يها فعاليت در دولت گري تصدي كاهش ضرورت به اقتصاددانان از بسياري
 1990 ةده اواخر از و آوردند روي سازي خصوصي خود رغم به و خصوصي بخش فعال حضور
 يها سياست در است. بوده اقتصادي گذاران سياست اصلي موضوع كار و كسب فضاي بهبود
 اقتصاد محيط ثبات بر تأكيد با كشور كار و كسب فضاى بهبود نيز توسعه پنجم برنامة كلي

 نياز، مورد فناورى و علمى حقوقى، اطالعاتى، ارتباطى، هاى زيرساخت ردنآو فراهم كالن،
 منظم و شفاف صورت به اطالعات و آمار مستمر ةارائ اقتصادى، كالن هاى خطرپذيري كاهش

 .)1390 فر، ميفهي و (اشرفي است گرفته قرار مدنظر ةجامع به
 رواياتي و آيات از رشارس ديني يها آموزه دارد. سنت و قرآن در ريشه اقتصادي جهاد

 موجب كه اي گونه به الهي، يها انگيزه با همراه ايثارگرانه تالش دهد مي نشان كه است
 شود مي محسوب خدا راه در جهاد نوعي د،شو بيگانگان از كشور استغناي و اقتصادي استقالل
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 باره  اين در .شد خواهد نيز سياسية حماس تبع به و اقتصادية حماسة كنند ايجاد نوعي به كه

 ةآي اين در خداوند است، كافي مزمل ةسور بيستم ةآي در لطيف ةنكت يك به اشاره تنها
 كه دهد مي نشان اين و داده قرار اهللا سبيل في جهاد كنار در را زندگي براي تالش« شريفه
 آيه همين به استناد با )ص( اكرم رسول ».است قائل زيادي اهميت موضوع اين براي اسالم
 وارد مسلمين شهرهاي از شهري سوي به جايي از را طعامي كه نيست كاسبي هيچ« :فرمود

 را شهيد منزلت خدا نزد آنكه مگر برساند، فروش به شهر آن در روز نرخ به را كاال آن و كند
 ».باشد داشته

 امام چنانچه كند، مي صدق نيز خانوادگي و شخصي اقتصادي يها تالش در نكته اين
 و خود تا است حالل روزي جستجوي در كه كسي« فرمايد: مي )ع( جعفر بن موسي

 ».خداست راه در مجاهد همانند كند، مينأت را اش خانواده
 حد در تنها را آن ،باشند نداشته اقتصادي جهاد مفهوم به باوري و اعتقاد جامعه افراد تا

 و منابع بازشناسي نيازمند »جهاداقتصادي« ).1390(كاتب،كرد  خواهند تلقي شعار يك
 سوء و طبيعي منابع وانهادن انساني. منابع هم و مادي منابع هم است؛ آنها از تمام وري بهره

 شوند مي اقتصادي جهاد تحقق مانع كه است نعمت كفران مهم هاي مصداق مديريت 
 اساس بر نيز پژوهش اين باشد. مي نيز سياسي ةحماس براي مانعي خود و )1390 (اسماعيلي،

 راهبردي مدل نيز و مكتوب غير و مكتوب منابع از استفاده با توصيفي -تحليلي روشي
SWOT  است. پرداخته كشور در اقتصادي ةحماس خلق براي اساسي استراتژي تدوين به 

 اقتصادي ةحماس خلق و شكوفايي ساز  زمينه مقاومتي اقتصاد و تحريم
 آوردن وارد براي سلطه نظام ابزارهاي از يكي همواره قانوني غير و جانبه يك يها تحريم اعمال
 ةحماس سال ).1391 صنعت، جهان ة(روزنام است بوده ايران اسالمي جمهوري به فشار

 تبديل و توليد فرايندهاي كردن  ميعل و اقتصادي براي فرصت بهترين سياسي و اقتصادي
 دستاوردهاي با توليد ادهاياستعد و ها مزيت ميان ةفاصل تا است ملي توليد به ايراني كاالهاي

 سطح تا هم اقتصادي و  ميعل وري بهره نرخ صورت آن در برسد. حداقل به افزوده ارزش ايجاد
 ).1391 (محمدي، يافت خواهد افزايش داري معني

 اعمال براي نظامي اقدام از مشهودتر و تر هزينه كم مناسب، ابزاري اقتصادي يها تحريم
 تحريم آغازگران از آمريكا، ةمتحد اياالت معاصر دوران در .ستا نظر مورد اهداف و سياست

 است. جسته سود خود اهداف به نيل براي حربه، اين از و باشد مي جهان سطح در اقتصادي
 حال اين با .كند مي وارد تحريم تحت كشور مردم بر را گزافي يها هزينه ،ها تحريم از برخي

 ).1391 (نعمتي، دشو محسوب مطلوب تواند  مي ،باشد اساسي استراتژي منافع داراي اگر
 از يكي و دارد قرار اقتصادي تحريم شرايط در ما كشور حاضر  حال در اينكه به توجه با
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 اقتصادي، رشد از جلوگيري و مردم معيشت بر فشار افزايش جهاني، استكبار راهكارهاي

 حركت رهبري معظم مقام اتمطالب براساس ويژه به مسئوالن نگاه بايد است، صنعتي و علمي
 هاي فرصت به ها تحريم تبديل و اقتصادي فشارهاي كاهش باعث تا باشد اقتصادي ةجهادگون

 خود كه )1391 پور،(فتحي شود مردم معيشت مينتأ و اقتصادي ةتوسع براي مناسب
 تواند مي ما ملت براي تحميلي و ظالمانه يها تحريم شد. خواهد اقتصادي سةحما ساز سبب
 مردم، آحاد و نخبگان و متخصصين كمك با آنها سازيخنثي بر عالوه تا باشد هم فرصت يك

 تحقق آن كنف در اقتصادي سةحما و شود محقق نيز  مياسال ايران شكوفاي ملي اقتصاد
 و كنيم طي جامعه پژوهشگران و نخبگان و مردم به اعتماد با بايد كه است راهي اين .يابد

 يها پژوهشكده همچون كشور داخل  ميمرد يها ظرفيت به بايد قاومتيم اقتصاد تحقق براي
 به كه مديريتي ولي ،دارد وجود منابع و عالم و علم كشور در .شود داده نقش و سهم معتبر
 كه داريم كمتر ،آورد دست به را سود بيشترين هزينه ترين كم با و كرده تركيب را اينها خوبي

 .كنيم حركت هوشمند و عملياتي يكپارچه، مديريت به يدنرس همچنين و سمت اين به بايد
 توانيم مي امروز ،آورديم وجود به را سياسي سةحما و ملي سياست و ملي قدرت ديروز ما اگر

 در نخبگان و مردم يها ظرفيت از و است  ميمرد اقتصاد، نوع اين باشيم. داشته ثروت توليد
 (رضايي، شود مي استفاده آن در هم دنيا يفن دانش از اينكه ضمن ،شود مي استفاده آن

1391.(  
 مردمي دشمن/ اقتصادي دالالن و ها كارتل با مقابله و مقاومتي اقتصاد ابزار ترين مهم

 و توليد رونق زيرا .است مردم سيلةو به داخلي توليدات خريد و مصرف اقتصاد/ كردن
 موفقيت راهكارهاي ديگر از .است داخلي توليدات از آنها استقبال گرو در گذاري سرمايه
 استفاده و مدبرانه و صحيح مديريت تالش/ ريزي/ برنامه /اقتصادي سةحما و مقاومتي اقتصاد

 با ها دانشگاه بين موجود شكاف بايد كار اين براي و است كشور اقتصاد در علمي هاي روش از
 فعال و پويا متي/مقاو اقتصادي مجموع/ در شود. برطرف زودتر هرچه مردم زندگي و صنعت
 ضمن راهبردي و استراتژيك ريزيبرنامه يك با و داشته نظر مرزها از خارج به كه بود خواهد
 يها برنامه افق در هم را جهاني بازارهاي در رقابت و صادرات كشور خودكفايي براي تالش
 يعني رهبري بزرگ يشةاند بتوانيم تا )1391 اراك، خبرنگاران (باشگاه باشد داشته خود
 .كنيم ايجاد را سياسي سةحما آن دنبال به و اقتصادي سةحما

 .دارد دشمني ما با اقتصاد محور در غرب كه كنيم مي زندگي شرايطي در حاضر حال در
 درون از حركت و تالش مبنايش كه اقتصادي يعني ،هستيم مقاومتي اقتصاد نيازمند پس
 )1391 (زريباف، كند فرصت به تبديل را وانعم امكانات از استفاده با تا كند مي تالش و است

 است. اقتصادي ةحماس همانا كه
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 است. شده مطرح المللي بين هاي تحريم با مقابله در كه است ادبياتي مقاومتي اقتصاد

 بر بتواند رهگذر اين از تا نهد گام درستي اصول و مبنا بر بايد ايران اقتصاد اكنون هم
 ها تحريم واقع، در كند. تبديل فرصت به را تحريم تهديد و مدهآ فائق المللي بين هاي تحريم

 يك هر كه باشد ما اقتصاد مزمن يها بيماري درمان و آسيب نقاط رفع براي عاملي تواند مي
 پيروزي و مقاومتي اقتصاد الگوي تحقق جهت در  ميگا برداشتن معناي به دستاوردها اين از
 امروز شرايط در .)1391 نيوز، (جام است تصادياق سةحما خلق و اقتصادي جنگ صةعر در
 آنها از نفت جاي به كه هايي جايگزين ميان از ،است شده مطرح مقاومتي اقتصاد موضوع كه
 مواهب و امكانات .آيد مي حساب به جايگزين ترين مطمئن و بهترين گردشگري ،شود مي ياد

 آرزوي دنيا گردشگران از ياريبس كه است شده باعث متنوع بسيار اقليم و ايران خدادادي
 ايران، در گردشگري ةحوز در موجود هاي پتانسيل و ها ظرفيت .باشند داشته را ايران به سفر

 شود. كشور به گردشگر ها ميليون جذب باعث تواند مي و دارد وجود كشوري كمتر در
 و دهند شافزاي را ملي توليد ،اول ةمرحل در كه است اين كشورها يها موفقيت ةهم عامل

 را  ميعل و اقتصادي استقالل ادعاي تواند مين كشوري نكند، پيدا افزايش ملي توليد اگر
 ).1391 (خباز، باشد داشته

 SWOT مدل از استفاده با تهديدها و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط
 و ضعف) نقاط و قوت (نقاط دروني مؤثر عوامل بررسي و شناسايي منظور به SWOT تحليل
 در شود. مي برده كار به كشور اقتصاد بر تهديدها) و ها(فرصت ناحيه بيروني ثيرگذارتأ عوامل

 و راهبردها ةارائ و استراتژيك مسائل شناسايي براي ابزاري عنوان به روش اين از حقيقت
 خارجي محيط و داخلي محيط سنجش با ابتدا در د.شومي استفاده مناسب هاياستراتژي

 سپس و گرفت قرار شنايي مورد تهديدات و هافرصت ضعف، قوت، طنقا از فهرستي ناحيه،
 براي و مشخص عوامل اين كارشناسان، و مسئوالن مردم، با صحبت و خواهي نظر ةوسيل به

 هايفرصت و قوت نقاط بهبود و تقويت و تهديدها و ضعف نقاط تقليل يا دنكر برطرف
 و پيشنهادات كشور، در اقتصادي ةاسحم خلق و اقتصادي توان تقويت با ارتباط در موجود

 د.ش ارائه مناسبي يها استراتژي

 اقتصاد بر مؤثر داخلي عوامل
 قرار بررسي و توجه مورد منابع و عملكردها موجود، هاياستراتژي ةمقول سه قسمت اين در

 است: شده بندي  تقسيم ذيل شرح به ضعف نقاط و قوت نقاط عنوان تحت و گرفته
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 (Strenghts) قوت نقاط

 ها قوتشماره
 اقتصادي باالي ظرفيت 1
 مناسب بسيار انساني نيروي 2
 كشور در متعدد اقتصادي تحقيقات وجود 3
 اقتصاد  مياسال يها توصيه و  مياسال تفكر وجود 4
 خودآمدن به محركه نيروي عنوان به ها تحريم ايجاد 5
محصوالت از ياريبس خودكفايي حدودي تا و صنعتي يها شهرك افزايش 6
 فرامنطقه و منطقه در قدرتمند اقتصادي متحدين داشتن 7
 كشور در كار و كسب نسبي امنيت وجود 8
 نظام مسئولين سوي از دشمنان اقتصادي ترفندهاي موقع به شناسايي 9
 جهان و منطقه در مناسب ژئوپلتيكي موقعيت از برخورداري 10

 

 (Weaknesses) ضعف نقاط
 ها فضعشماره

 نفت به وابسته اقتصاد 1
تقنيني و اجرايي سطوح در كشور مديريتي ةساالران شايسته نظام واقعي جايگاه عدم 2
 نهادي جدي مشكالت وجود 3
 مالي و پولي يها سياست بودن روزمره 4
 كشور اقتصادي موجود يها ظرفيت به اهميت و شناسايي عدم 5
 ها گيري تصميم در عهدمت و متخصص كارشناسان وجود عدم 6
 اقتصاد بر سياست ةساي تمركز 7
 مشخص اقتصادي ديپلماسي نداشتن 8
 خانواده در تالش و كار فرهنگ وجود عدم 9
 كار پايين وري بهره و توليد به مصرف بودن باال 10
 جامعه آحاد بين در مدت كوتاه نگاه حاكميت 11
 اقتصاد نبودن  ميمرد 12
 اقتصادي متعدد رانتهاي وجود 13
 اقتصادي ثبات عدم 14
 مولد غير نقدينگي وجود 15
 كشور از كارامدين و متخصصين از بسياري خروج 16
 كشور به دارند داخلي ازاي به ما كه كاالهايي از بسياري ورود 17
 بارز مالي فساد وجود 18
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 اقتصاد بر مؤثر خارجي عوامل

 و هافرصت شناسايي براي اقتصاد بر خارجي محيط آثار كاو و كند مرحله اين هدف
 ها،فرصت كه گفت بايد راستا اين در است. مواجه آن با كشور اقتصاد كه است تهديدهايي

 طور هب اقتصادي عملكرد بر ناحيه محيط از خارج كه است هايي قابليت و امكانات مجموعه
 از خارج عوامل مجموعه يزن تهديدها همچنين و شوند مي واقع مؤثر مستقيم غير يا مستقيم

 دارند. مستقيم غير و مستقيم تأثيرات نواحي اين كارايي عدم در كه شوند مي محسوب ناحيه
 تهديدهاي و ها فرصت مجموعه كشور، پيرامون وضعيت بررسي و شده انجام مطالعات اساس بر

  :هستند ترسيم قابل زير صورت به كه اقتصاد بر مؤثر و موجود
 ( Opportunities ) هافرصت

 ها فرصتشماره
 خودآمدن به محركه نيروي عنوان به ايران عليه ها تحريم افزايش 1
 جهان و منطقه رقيب كشورهاي در مناسب انساني نيروي وجود عدم 2
  جهان و منطقه كشورهاي از بسياري در مناسب يها ظرفيت و ها پتانسيل عدم 3
 ملي توليد از حمايت و ايجاد در مسئولين و مردم در مثبت نگرش ايجاد 4
 غربي استكبار ةجبه عليه و كشور به سبتن جهاني نگرش بهبود و افزايش 5
 جهان اقتصادي معامالت در ايران پذيري رقابت قدرت افزايش 6
 نياز حد در و ورانه بهره مصرف و حداكثري كار فرهنگ ايجاد و توسعه 7
 غربي و اروپايي كشورهاي از سياريب در اقتصادي عظيم يها چالش ايجاد 8
اقتصادي ةزمين در جهان كشورهاي از بسياري موفق و سودمند تجربيات از استفاده 9
 اقتصادي ةزمين در دشمنان يها توطئه ةزمين در الزم يها آگاهي افزايش 10

 (Threats) تهديدها
 تهديدهاشماره

 ايران شورك عليه منفي ثيراتأت داشتن و ها تحريم افزايش 1
 منطقه در ايران رقيب كشورهاي اقتصادي توان افزايش 2
رقابـت  براي رقيب كشورهاي سرزميني و انساني يها ظرفيت از حداكثري برداري بهره 3

 ايران با
 از اقتصادي لحاظ به ايران اي فرامنطقه و اي منطقه متحدين از بسياري درآمدن زانو به 4

 استكبار جانب
 غربي يها رسانه سوي از ايران عليه منفي يدشد تبليغات 5
 خويش ساختن توانمند براي غربي كشورهاي از بسياري در كشور نخبگان از استفاده 6
 آن فرافكني و همدلي و وحدت و اقتصادي امنيت رفتن بين از 7
 داخلي محصوالت كيفيت عدم و خارجي كاالهاي مصرف افزايش 8
 اقتصادي ةزمين در ةمنطق در تكبرمس كشورهاي متحدين افزايش 9
عـدم  و ديگـر  كشـورهاي  اقتصـادي  يهـا  شـيوه  از طلبانه انحصار و صرف برداري الگو 10

 آن سازي ميبو
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 ايران اقتصادي بر مؤثر عوامل نهايي تحليل و تجزيه
 و ها (ضعف داخلي عوامل اساس بر كه داده تشكيل جدولي نهايي تحليل و تجزيه براي

 وزن، عوامل، ةبردارند در ستون 4 داراي تهديدها) و ها (فرصت خارجي املعو و تهديدها)
 ،ها قوت ترين  مهم داخلي)، و خارجي (عوامل يك ستون در .است وزني امتياز و بندي درجه
 .بريم مي نام را سيستم فراروي تهديدهاي و ها فرصت ها، ضعف
 موقعيت بر آنها احتمالي راث اساس بر و عوامل اين از يك هر به (وزن)، دو ستون در

 وضع تحليل و تجزيه و شناخت از حاصل يها يافته نتايج اساس (بر سيستم فعلي استراتژيك
 بيشتر وزن چقدر هر دهيم. مي ترين) اهميت (بي صفر تا ترين) (مهم يك از وزني موجود)

 بدون 2 ستون (جمع بود خواهد بيشتر سيستم آن ةآيند و كنوني موقعيت بر ثيرأت باشد،
 است). 1 عوامل، تعداد به توجه

 به سيستم كنوني موقعيت و اهميت اساس بر و عامل هر به بندي)، (درجه سه ستون در
 از حاصل هاي يافته نتايج اساس (بر (ضعيف)،1  تا خوب) (بسيار5  از امتيازي خاص عامل آن

 سيستم كه دهد مي نشان بندي درجه اين دهيم. مي موجود) وضع تحليل و تجزيه و شناخت
 .دهد مي پاسخ خارجي عوامل از يك هر به چگونه
 )3 ستون در ضرب 2(ستون عامل هر ةدرج در را وزن وزني)، (امتياز چهار ستون در
 عامل، هر براي ترتيب، اين به آيد. دست به آن وزني امتياز وسيله اين به تا كنيم مي ضرب

 3 عدد امتياز اين (ميانگين) متوسط طور به كه آيد، مي دست به 5 تا 1 از وزني امتياز يك
 .است

 با طورجداگانه به را 4 ستون در داخلي و خارجي عوامل تمام وزني امتيازات سرانجام،
 كه دهد مي نشان كل وزني امتياز كنيم. مي محاسبه را وزني امتياز و زنيم مي جمع يكديگر

 دهد. مي پاسخ اش  بيروني محيط در بالقوه و موجود نيروهاي و عوامل به چگونه سيستم يك
 ويلن، و (هانگر است 3 عدد زمينه، يك در سيستم يك در كل وزني امتياز متوسط هميشه
 و اهميت از باشد، آن از كمتر اگر و بيشتر آن اهميت باشد، آن از باالتر چنانچه ).1384

  .است برخوردار كمتري گذاري تأثير

 (IFAS) ايران اقتصاد بر ثرمؤ داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج
 استفاده با سيستم، فراروي يها ضعف و ها قوت ةمقول قالب در داخلي عوامل سازماندهي براي

 ميزان به توجه با و ها ضعف و ها قوت از يك هر اهميت به توجه با و بندي درجه عوامل از
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 تعيين 1 جدول شرح به و محاسبه ايران، اقتصاد كاركردهاي بر آنها از يك هر گذاري تأثير

 :دش
 )ها (قوت داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج .1 جدول

 امتيازبندي درجهوزن ها قوت
 وزني

 72/0 18/04 اقتصادي باالي ظرفيت .1
 68/0 17/04 مناسب بسيار انساني نيروي .2
 24/0 08/03 كشور در متعدد اقتصادي تحقيقات وجود .3
 27/0 09/03 اقتصاد  مياسال يها وصيهت و  مياسال تفكر وجود .4
 27/0 09/03 خودآمدن به محركه نيروي عنوان به ها تحريم ايجاد .5
خودكفــايي حــدودي تــا و صــنعتي يهــا شــهرك افــزايش .6

 07/0 07/01 محصوالت از بسياري

 07/0 07/01 فرامنطقه و منطقه در قدرتمند اقتصادي متحدين داشتن .7
 16/0 08/02 كشور در كار و كسب سبين امنيت وجود .8
سـوي  از دشـمنان  اقتصـادي  ترفنـدهاي  موقع به شناسايي .9

 27/0 09/03 نظام مسئولين

و منطقـه  در مناسـب  ژئـوپلتيكي  موقعيـت  از برخورداري .10
 27/0 09/03 جهان

 03/3  1 جمع
 

 در ايران اقتصاد هك قوتي نقاط ترين مهم ،گرفتند قرار الؤس مورد كه كساني ديدگاه از
 لحاظ به ايران باالي ظرفيت از: عبارتند است، برخوردار آن از اقتصادي ةحماس راستاي

 با كه جهان در شاخص ويژگي داراي منابع و متخصص نيروي ،ها آموزشكده از برخورداري
 انساني نيروي وجود بعدي جايگاه در و نخست جايگاه در 72/0 وزني امتياز از شدن مند بهره

 داراي و جوان كشوري ايران، كشور ،يدي و كاري لحاظ به چه و تخصصي لحاظ به چه فراوان
 متعلق امتياز ترين كم دارد. قرار دوم ةمرتب در 68/0  وزني امتياز با كه هبود فراوان كار نيروي

 و صنعتي يها شهرك افزايش و فرامنطقه و منطقه در قدرتمند اقتصادي متحدين داشتن  به
 مرتبه ترين پايين در 07/0وزني امتياز با كه است محصوالت از بسياري خودكفايي وديحد تا
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 .است كشور اقتصادي هاي زيرساخت افزايش و خويش به خداتكايي ةدهند نشان كه دارند قرار
 و وزن ميزان دهندگان پاسخ نظر به توجه با نيز ايران اقتصاد در موجود ضعف نقاط ةزمين در

 است. شده مشخص 2 جدول در آن وزني امتياز
 

 )ها (ضعف داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج . 2 جدول
 امتيازبندي درجهوزن ها ضعف

 وزني
 36/0 09/04 نفت به وابسته اقتصاد .1
 در كشـور  مـديريتي  ةسـاالران  شايسته نظام واقعي جايگاه عدم .2

 32/0 08/04 تقنيني و اجرايي سطوح

 28/0 07/04 نهادي جدي مشكالت وجود .3
 06/0 03/02 مالي و پولي يها سياست بودن روزمره .4
 28/0 07/04كشور اقتصادي موجود يها ظرفيت به اهميت و شناسايي عدم .5
 32/0 08/04 ها گيري تصميم در متعهد و متخصص كارشناسان وجود عدم .6
 18/0 06/03 اقتصاد بر سياست ةساي تمركز .7
 18/0 06/03 مشخص اقتصادي ديپلماسي نداشتن .8
 06/0 03/02 خانواده در تالش و كار فرهنگ وجود عدم .9

 18/0 06/03 كار پايين وري بهره و توليد به مصرف بودن باال .10
 06/0 03/02 جامعه آحاد بين در مدت كوتاه نگاه حاكميت .11
 1/0 05/02 اقتصاد نبودن  ميمرد .12
 28/0 07/04 اقتصادي متعدد تهايران وجود .13
 24/0 06/04 اقتصادي ثبات عدم .14
 06/0 03/02 مولد غير نقدينگي وجود .15
 01/0 01/01 كشور از كارامدين و متخصصين از بسياري خروج .16
بـه  دارنـد  داخلـي  ازاي بـه  مـا  كـه  كاالهايي از بسياري ورود .17

 01/0 01/01 كشور

 02/0 02/01 بارز يمال فساد وجود .18
 3  1 جمع
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 در 36/0 وزني امتياز با نفت به وابسته اقتصاد كه دشو مي مشاهده 2جدول اساس بر
 به وابسته شدت به ما اقتصاد وابستگي ايران در واقع در كه دارد قرار ها ضعف نخست جايگاه

 مورد شدت به كشور دشمنان سوي از شده سبب امر اين كه است نفتي از حاصل درآمدهاي
 شويم. كشيده ديگري درآمدهاي سوي هب بايد كه بوده اساسي ضعف نقطه و گيرد قرار توجه
 عدم و تقنيني و اجرايي سطوح در كشور مديريتي ةساالران شايسته نظام واقعي جايگاه عدم

 قرار دوم جايگاه در 32/0 امتياز با ها گيري تصميم در متعهد و متخصص كارشناسان وجود
 نسبت به افراد كارگيري به و ساالري شايسته نظام هنوز ما كشور در واقع در كه ندا گرفته

 خوبي به اقتصاد امر در متخصص كارشناسان و است نشده گير جاي درستي به يشانها تخصص
 اند. نشده گرفته كار به

 ما كه كاالهايي از بسياري ورود و كشور از كارامدين و متخصصين از بسياري خروج
 اند گرفته قرار ها ضعف سطح ترين پايين در /01 وزني امتياز با كشور به دارند داخلي اياز به
 از استفاده و اقتصادي استقالل و دروني خوداتكايي به مسئولين بيشتر توجه ةدهند نشان كه

 .است داخلي يها پتانسيل و ها ظرفيت

 (EFAS) اقتصاد بر مؤثر خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج
 با سيستم، فراروي تهديدهاي و ها فرصت يها مقوله قالب در خارجي عوامل سازماندهي يبرا

 به توجه با و تهديدها و ها فرصت از يك هر اهميت به توجه با و بندي درجه عوامل از استفاده
 جدول شرح به و محاسبه ايران، اقتصادي كاركردهاي بر آنها از يك هر گذاري تأثير ميزان

 دند:ش تعيين ذيل
 )ها (فرصت خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج .3جدول

 امتيازبندي درجهوزن ها فرصت
 وزني

به محركه نيروي عنوان به ايران عليه ها تحريم افزايش .1
 64/0 16/04 خودآمدن

و منطقه رقيب كشورهاي در مناسب انساني نيروي وجود عدم .2
 44/0 11/04 جهان

از بسياري در مناسب يها ظرفيت و ها پتانسيل عدم .3
 48/0 12/04  جهان و منطقه كشورهاي

از حمايت و ايجاد در مسئولين و مردم در مثبت نگرش ايجاد .4
 07/0 07/01 ملي توليد
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 امتيازبندي درجهوزن ها فرصت
 وزني

ةجبه عليه و كشور به نسبت جهاني نگرش بهبود و افزايش .5
 3/0 1/03 غربي استكبار

 27/0 09/03جهان اقتصادي معامالت در ايران پذيري رقابت قدرت افزايش .6
در و ورانه بهره مصرف و حداكثري كار فرهنگ ايجاد و توسعه .7

 16/0 08/02 نياز حد

كشورهاي از بسياري در اقتصادي عظيم يها چالش ايجاد .8
 44/0 11/04 غربي و اروپايي

كشورهاي از بسياري موفق و سودمند تجربيات از استفاده .9
 16/0 08/02 اقتصادي ةزمين رد جهان

در دشمنان يها توطئه ةزمين در الزم يها آگاهي افزايش .10
 16/0 08/02 اقتصادي ةزمين

 01/3  1 جمع
 

 به ةمحرك نيروي عنوان به ايران عليه ها تحريم افزايش ةگزين ،دشو مي مشاهده چنانچه
 اقتصادي موجود يها فرصت اول ةمرتب در و داشته را وزني امتياز باالترين 64/0 خودآمدن

 به بردن پي در اقتصادي يها تحريم مثبت بسيار نقش ةكنند بيان امر اين و دارد قرار ايران
 استقالل و شدن توانمند ساز زمينه و كشور كمبودهاي و ها ضعف اقتصادي، يها ناتوانايي
 در مناسب يها يتظرف و ها پتانسيل عدم به متعلق بعدي امتياز باالترين .است اقتصادي
 ايران كشور نقش ةدهند نشان 48/0 ميزان با كه است جهان و منطقه كشورهاي از بسياري

 بسيار بازار چنين از تواند مي كه است كشورها ديگر هاي نيازمندي از بسياري صادرات براي
 خويش معنوي و مادي غني يها پتانسيل به توجه با دارد وجود كشورها ديگر در كه مناسبي

 شود. تبديل جهان و منطقه در اساسي محور به و يافته دست مهم اين به
 وزني امتياز با ملي توليد از حمايت و ايجاد در مسئولين و مردم در مثبت نگرش ايجاد

 داشتن و موجود يها ظرفيت از بايد كه دارد قرار ها فرصت جايگاه ترين پايين در 07/0
 يافت. دست شمگيرچ ةتوسع سطح به مدت بلند انداز چشم

 دهد. مي نشان آن وزني امتياز نيز و وزن با را تهديد نقاط تحليل و تجزيه نتايج 4 جدول
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 )ها (تهديد خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج .4جدول 

وزني امتيازبندي درجه وزن تهديدها
 54/0 14/04 ايران كشور عليه منفي ثيراتأت داشتن و ها تحريم افزايش .1
 27/0 09/03 منطقه در ايران رقيب كشورهاي اقتصادي توان افزايش .2
سـرزميني  و انسـاني  يهـا  ظرفيـت  از حـداكثري  برداري بهره .3

 27/0 09/03 ايران با رقابت براي رقيب كشورهاي

اي فرامنطقـه  و اي منطقـه  متحدين از بسياري درآمدن زانو به .4
 27/0 09/03 باراستك جانب از اقتصادي لحاظ به ايران

 52/0 13/04 غربي يها رسانه سوي از ايران عليه منفي شديد تبليغات .5
بـراي  غربي كشورهاي از بسياري در كشور نخبگان از استفاده .6

 16/0 08/02 خويش ساختن توانمند

 فرافكنـي  و همـدلي  و وحدت و اقتصادي امنيت رفتن بين از .7
 24/0 08/3 آن

محصـوالت  كيفيـت  عـدم  و خـارجي  كاالهاي مصرف افزايش .8
 36/0 12/03 داخلي

 ةزمينـ  در منطقـه  در مسـتكبر  كشـورهاي  متحـدين  افزايش .9
 07/0 07/01 اقتصادي

ـ  انحصـار  و صرف برداري الگو .10 اقتصـادي  يهـا  شـيوه  از هطلبان
 33/0 11/03 آن سازي ميبو عدم و ديگر كشورهاي

 03/3  1 جمع
  

 عليه منفي ثيراتأت داشتن و ها تحريم افزايش كه دشو مي مشاهده 4 جدول اساس بر
 اين است ممكن كه دارد قرار تهديدها نخست جايگاه در 54/0 وزني امتياز با ايران كشور
 تهديد عنوان به مدت بلند ريزي برنامه عدم و در اقتصادي استقالل وجود عدم دليل به تهديد

 عدم و ريزي  برنامه با بايد كه باشد اقتصادي تگيوابس و ايران درآمدن زانو به اساسي
 از ايران عليه منفي شديد تبليغات د.كر تبديل فرصت به را ها تحريمكردن  محصولي تك

 جهان سطح در كه است گرفته قرار دوم جايگاه در 52/0 امتياز با غربي يها رسانه سوي
 سطح در اقتصادي امنيت و ثبات وجود عدم و آن محصوالت و ايران عليه منفي تبليغات

 با ارائه با و رفت ها هجمه اين نبرد به مثبت تبليغات با بايد كه دارد وجود ايران عليه جهان
  گماشت. همت مثبت تبليغات به خود داخلي محصوالت كيفيت
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 در 07/0 وزني امتياز با اقتصادي ةزمين در منطقه در مستكبر كشورهاي متحدين افزايش

 به اعتماد عدم و داخلي اعتماد حس افزايش ةدهند نشان كه دارد قرار همرتب ترين پايين
 .است خارجي و بيگانه يها قدرت

  استراتژيك عوامل تحليل و تجزيه
 ،هاآن تركيب و خارجي و داخلي عوامل تحليل و تجزيه هاي جدول از استفاده با مدل، اين در

 تحليل و تجزيه با واقع، در است. دهش هئارا ايران اقتصاد در استراتژيك عوامل ترين مهم
 نقاط توانند مي كنند، مي اتخاذ را استراتژيك يها تصميم كه ريزاني  برنامه استراتژيك، عوامل
 با كار اين .كنند محدود عوامل از كمتري تعداد به را ها فرصت و تهديدها ضعف، نقاط قوت،

 داخلي عوامل تحليل و تجزيه ايه جدول در موجود عوامل از يك هر يها وزن ةدوبار بررسي
 حيث از جدول دو اين در موجود عوامل ترين سنگين واقع، در است. گرفته انجام خارجي، و

 اين ).1386  ويلن، و (هانگر شوند منتقل استراتژيك عوامل تحليل و تجزيه جدول به بايد وزن،
 :است شده خالصه زير لجدو در ايران اقتصاد بر گذار تأثير استراتژيك عوامل خصوص در مهم

 

  (SFAS)استراتژيك عوامل تحليل و تجزيه .5 جدول

 ريزي برنامهوزني امتيازبندي درجهوزن عوامل
مدت بلندمدت ميانمدت كوتاه

S1=  اقتصادي باالي ظرفيت 
 18/04 72/0  * * 

S2=  بسيار انساني نيروي 
 *  * 68/0 17/04 مناسب

S3=   و  مياسال تفكر وجود 
   * 27/0 09/03 اقتصاد  مياسال يها توصيه

S4=  عنوان به ها تحريم ايجاد 
 *  * 27/0 09/03 خودآمدن به محركه نيروي
S5=  موقع به شناسايي 

 از دشمنان اقتصادي ترفندهاي
 نظام مسئولين سوي

09/03 27/0 *  * 

S6=   موقعيت از برخورداري 
 و منطقه در مناسب ژئوپلتيكي

 هانج
09/03 27/0  * * 

W1=  36/0 09/04 نفت به وابسته اقتصاد *   
W2=  نظام واقعي جايگاه عدم 

   * 32/0 08/04 كشور مديريتي ةساالران شايسته



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

281 

 ريزي برنامهوزني امتيازبندي درجهوزن عوامل
مدت بلندمدت ميانمدت كوتاه

 تقنيني و اجرايي سطوح در
W3=  كارشناسان وجود عدم 

 در متعهد و متخصص
 ها گيري تصميم

08/04 32/0 *   

W4 =  جدي مشكالت وجود 
 * *  28/0 07/04 نهادي

W5=  متعدد رانتهاي وجود 
   * 28/0 07/04 اقتصادي

O1=  عليه ها تحريم افزايش 
 به محركه نيروي عنوان به ايران

 خودآمدن
16/04 64/0 *  * 

O2=  و ها پتانسيل عدم 
 بسياري در مناسب يها ظرفيت

 جهان و منطقه كشورهاي از
12/04 48/0 *  * 

O3=  انساني نيروي ودوج عدم 
 رقيب كشورهاي در مناسب

 جهان و منطقه
11/04 44/0 *   

O4=  عظيم يها چالش ايجاد 
 از بسياري در اقتصادي
 غربي و اروپايي كشورهاي

11/04 44/0 *   

T1=  داشتن و ها تحريم افزايش 
   * 54/0 14/04ايران كشور عليه منفي ثيراتأت

T2=  عليه منفي شديد تبليغات 
 *  * 52/0 13/04 غربي يها رسانه سوي از ايران
T3=  كاالهاي مصرف افزايش 

محصوالت كيفيت عدم و خارجي
 داخلي

12/03 36/0 *  * 

T4=  و صرف برداري الگو 
 يها شيوه از طلبانه انحصار
 عدم و ديگر كشورهاي اقتصادي

 آن سازي ميبو
11/03 33/0 *  * 
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 /رقابتي مختلف راهبردهاي تدوين به يكديگر، بر لعوام از يك هر تداخل با اينك
 كه پردازيم مي (wt) تدافعي راهبردهاي اخرهباأل و و (wo)بازنگري ،(st)تنوع ،(so) تهاجمي

 :است آمده ادامه در

 راهبردها تدوين
 (so)تهاجمي /رقابتي راهبردهاي

  :از عبارتند كه است راستوا بيروني هاي فرصت و دروني قوت نقاط بر تمركز راهبردها اين در
 از استفاده و داخلي مناسب انساني نيروي با همراه داخلي اقتصادي توان از گيري بهره �

 اقتصادي؛ استقالل ايجاد و داخلي اقتصادي شكوفايي در تحريم فرصت
 به صادرات افزايش و توليد افزايش راستاي در داخلي مناسب يها ظرفيت از استفاده �

 كشورها؛ ديگر در حاصله يها بحران به هتوج با ديگر كشورهاي
 نيروي لحاظ به منطقه در ايران مناسب بسيار موقعيت از برداري بهره ترين  شايسته �

 ديگر به ها توانمندي دنكر صادر و داخلي توليد دادن رونق در دسترسي يها راه و منابع كار،
 جهان؛ و منطقه كشورهاي

 (st)تنوع راهبردهاي
 :است زير موارد شامل و بوده متمركز بيروني تهديدهاي و دروني قوت نقاط بر بخشي  تنوع در

 استقالل و ها تحريم زدن دور راستاي در داخلي يها ظرفيت ةكلي از استفاده �
 اقتصادي؛

 و داخلي محصوالت كيفيت افزايش راستاي در مجرب و كافي انساني نيروي وجود �
 زمينه؛ اين در جهان سطح در منفي تبليغات با مبارزه
 و انساني اسالمي، قناعت ةانديش لحاظ به چه مناسب يها ظرفيت ةكلي از گيري بهره �
 ملي؛ توليد از استفاده و خارجي كاالهاي ةاستفاد عدم و داخلي كاالهاي بهبود راستاي در مالي

 (wo)بازنگري راهبردهاي
 رفع جهت در بيروني يها فرصت از گيري بهره بر سعي دروني، ضعف نقاط بر كيدأت ضمن
  :است زير موارد ةبرگيرند در و بوده اقتصاد فراروي ضعف نقاط
 و نفت به وابستگي عدم در پيشرو يها فرصت و تحريم عالي بسيار مزاياي از استفاده �
 بيشتر؛ جانبي درآمدهاي ايجاد
 و كشور اقتصادي اساسي يها زيرساخت در متخصص و متعهد افراد از استفاده �

 متخصص؛ و مجرب نيروهاي يلپتانس كارگيري به
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 رانتي و نهادي مشكالت حل براي كشور اقتصادي درگير مختلف نهادهاي كارگيري به �

 ؛ها زمينه ةهم در كشور باالي يها ظرفيت به توجه با كشور اقتصادي
 (wt)تدافعي راهبردهاي -

 از: عبارتند كه داشته تأكيد كشور اقتصادي پذيري آسيب رفع بر راهبردها اين
 وابستگي با مبارزه و آنان كيفيت بردن باال داخلي، توليدات افزايش راستاي در تالش �
 نفتي؛ درآمدهاي به شديد
 وجهه بهبود و داخلي منابع ظرفيت به توجه با داخلي محصوالت كيفيت باالبردن �
 برند ترين مهم عنوان به محصوالت كيفيت افزايش با داخلي محصوالت ةزمين در ايران

 جهان؛ سطح در تبليغاتي
 مشكالت دنكر رفع و اقتصادي نهادهاي در متعهد و متخصص نيروهاي از استفاده �
 اقتصادي؛ فساد و رانت عليه جانبه همه ةمبارز و آنان

 گيري نتيجه
 شناسايي مستلزم اقتصادي ةحماس يك ايجاد براي يا پويا و سالم اقتصاد يك داشتن براي
 اقتصاد گيرد. قرار بررسي مورد مشخص و جدي طور به بايد كه است كشور اقتصاد وجوه تمام
 كه بررسي در كه باشد مي متعددي ةعديد يها نقصان و مشكالت داراي حاضر حال در ايران

 چنانچه و دارد تفوق آن يها فرصت و قوت نقاط بر آن ضعف و تهديد نقاط گرفت صورت
 قوت نقاط و كاسته ضعف نقاط بر بايد كنيم، فراهم را اقتصادي ةحماس ايجاد شرايط بخواهيم

 بر ،بنابراين باشيم. داشته را تهديدات با متناسب رويارويي توان و داده افزايش را ها فرصت و
 همانا ،شود گرفته كار  به زمينه اين در تواند مي كه استراتژي بهترين ،شد تحليل آنچه اساس

 فرصت از استفاده و داخلي اسبمن انساني نيروي با همراه داخلي اقتصادي توان از گيري بهره
 ةكلي از گيري بهره و اقتصادي استقالل ايجاد و داخلي اقتصادي شكوفايي در تحريم

 بهبود راستاي در مالي و انساني اسالمي، قناعت ةانديش لحاظ به چه مناسب يها ظرفيت
 نيروهاي از استفاده و ملي توليد از استفاده و خارجي كاالهاي ةاستفاد عدم و داخلي كاالهاي

 عليه جانبه همه ةمبارز و آنان مشكالت دنكر رفع و اقتصادي نهادهاي در متعهد و متخصص
 باشد. مي اقتصادي فساد و رانت
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 .5 ،5136 ةشمار جدهم،ه سال اقتصادي، ايران ةروزنام .اقتصادي

 ،رسـالت  روزنامـه  .ملي توليد رشد براي فرصتي اقتصادي؛ تحريم .)1391 (. لـيال  نعمتي،
 .21/1/91  ،7513 ةشمار

 سـيد  ةترجمـ  .كاسـتراتژي  مديريت مباني .)1381 (. ويلن ال، توماس و ديويد جي هانگر،
 اول. چاپ تهران، فرهنگي، هاي پژوهش دفتر انتشارات ايزدي، داود و اعرابي محمد



 
 

منابع  ةدر توسعاي  حرفهي فني و ها بررسي نقش و جايگاه آموزش
 بختياري استان چهارمحال و در ،انساني

 آموختگان شاغل بخش خصوصي موردي مهارت ةمطالع 
 1محمود تقي پور
 2سيده ليال دهقانيان
 3شهرام كوهيان افضل
 4كيقباد قنبري

 چكيده
آموزش و   منابع انساني به ةتوسعشوند،      مي حسوبم ها سازمان و محور عامل مهمترين انساني منابع
ي فني و ها نقش و جايگاه آموزش تحقيق بهاين . ها مرتبط است هاي انساني در سازمان فعاليت ةتوسع
حسب مدل انتخابي  پردازد.     ميبختياري  استان چهارمحال و در ،منابع انساني ةدر توسعاي  حرفه

، ارتباطات هاي سازماني دفزايي، درك بهتر ه اشتغال هاي رت و تواناييدانش، مها، تغيير نگرشمحقق، 
گذار در اين تحقيق  ثيرأي مهم و تها از مهمترين مؤلفه گيري حل مسئله و تصميمقدرت  سازماني و

 آماري تحقيق، ةجامعو همبستگي است ـ  توصيفي روش پژوهش بود كه مورد مطالعه قرار گرفت.
از  فرن 116 كه تعداداست اغل بخش خصوصي استان چهارمحال و بختياري آموختگان ش مهارتشامل 
 پرسشنامه تحقيق شامل يك گيري ابزار اندازه آماري انتخاب شد. ةعنوان نمون هب آموختگان دانش

. براي است)  ساخته منابع انساني (محقق ةبر توسعاي  حرفهي فني و ها ثير آموزشأت مربوط به
د كه شآن آلفاي كرونباخ محاسبه  پاياييبراي تعيين  و يئشنامه از روش محتواپرس رواييگيري  اندازه

مورد  69/0اول با  ضريب همبستگي ةفرضي . نتايج تحقيق نشان دادبرآورد گرديد 87/0مقدار آن برابر
منابع انساني رابطه وجود دارد. پس  ةو توسعاي  حرفهي فني و ها يعني بين آموزش، يد قرار گرفتأيت

بر  اي  حرفهسوم (آموزش فني و  ةييد قرار گرفت. فرضيأي زير مورد تها ن به ترتيب اولويت فرضيهاز آ
درك بهتر  براي  حرفههفتم (آموزش فني و  ةثير دارد.) فرضيأتهاي افراد  دانش، مهارت و توانايي

ل مسئله و حبر قدرت  اي  حرفهچهارم (آموزش فني و  ةثير دارد.) فرضيأهاي سازماني افراد ت هدف
ثير دارد.) أزايي افراد ت بر اشتغالاي  حرفهششم (آموزش فني و  ةثير دارد.) فرضيأافراد ت گيري تصميم

دوم (آموزش فني و  ةثير دارد). فرضيأبر ارتباطات سازماني تاي  حرفهپنجم (آموزش فني و  ةفرضي
ييد أهشتم رد شد و مورد ت ةفرضيثير دارد.) و أافراد ت مثبت  ةروحيايجاد تغيير نگرش و بر اي  حرفه

 قرار نگرفت.
، ارتباطات، حل مسئله، قدرت هاي مهارت و توانايي، اي حرفهآموزش فني و : يكليدواژگان 

 زايي. اشتغال
                                                                                                                

 Email: mahmood_t55@yahoo.com                                                                          كارشناسي ارشد،.  1
 Email: mahmoodt55@gmail.com                                     كاشاني شهركرد،دكتر پزشك اورژانس بيمارستان .  2
 Email: kouhianafzal711@yahoo.com                                                                      كارشناسي ارشد، .  3
 Email: k.gh1343@yahoo.com                                                                                  كارشناسي ارشد،.  4
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 مقدمه 
منابع  ةاي در توسع ي فني و حرفهها ثير آموزشأاصلي شناسايي ت ةمسأل ،در اين تحقيق

نيروي انساني  ةكه  بيش از هر چيز بر توسع ي استانساني، در استان چهارمحال و بختيار
اي نيروي انساني  ي فني و حرفهها ي و كيفي آموزشي كمها بديهي است كه ويژگي .اتكا دارد

توجه به اين مسئله يعني  بنابراين، .و مراكز كارآفريني تأثير بسزا دارد ها بر سرنوشت سازمان
ميزان  كاركنان و كارآفرينان بسيار مهم است. آمد كردن دانش و مهارت ارتقاي كيفي و روز

منابع انساني به عنوان يك متغير مبهم و  ةاي در توسع ي فني و حرفهها موفقيت آموزش
  ها زايي، ميزان توانايي مجريان طرح مجهول و عدم شفافيت در خصوص موفقيت در اشتغال

ي مجهول ها متغير جزء ديگر ي دولتيها ها و نهاد اشتغال و مهارت كاركنان اجرايي سازمان
 شوند. اين تحقيق محسوب مي

ابتدا  منابع انساني كارآمد، بايستي ةاي و توسع ي فني و حرفهها در راستاي بهبود آموزش 
بهبود عملكرد  برايمنابع انساني  ةها مشخص شود. بنابراين، اولين گام توسع ثير اين آموزشأت

است. نيازها بخشي از فرآيند  ها و دقيق آموزشبخشي صحيح  اثر ، شناساييها در سازمان
ت رفتاري (عملكرد) شهروندان ريزي آموزشي است كه هدف آن شناسايي و حل مشكال برنامه
اي  كل آموزش فني و حرفه ة). به همين دليل اينكه ادار1382(مهدوي و مجتهد،  است

اني در ابعاد مختلف دست منابع انس ةاستان چهارمحال و بختياري تا چه حد توانسته بر توسع
 قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. تربيت ،يابد

 از بسياري توجه مورد بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن از اواخراي  حرفه و فني هاي آموزش
 دوم، جهاني جنگ از پس صنعتي و      ميعل هاي پيشرفت پي در .قرار گرفت جهان كشورهاي

 فني و يها آموزش امروز كه آنجا تا يافت گسترش جهان در ايسابقهبي نحوها به آموزش اين
 از كشورها بسياري در پرورش، و آموزش از پس اجتماعي رفاه و كار وزارت تعاون،اي  حرفه

 در اجتماعي و نيازهاي اقتصادي به بيشتر چه هر گويي پاسخ جهت در صنعتي جوامع خصوصاً
 باشد.  مي حركت

 تحقيق ةپيشين
 تحقيق داخلي ةپيشين

 وري بهره رهيافت از گيري بهره و 1353 آمار از استفاده با )،1387( رحماني و خليليان
 بخش در كار نيروي وري بهره ةمحاسب 78 يها سال اقتصادي كالن - به يافته تعميم متوسط
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 اين در كار نيروي وري بهره روند ودنب صعودي ةدهندنشان نتايج .پرداختند ايران كشاورزي

 است. بخش
 و كار ةشاخ يها آموزش آثار بررسي به اي مطالعه در )،1384نژاد ( بريم و آبادي شم

 كارايي داد نشان ها داده تحليل نتايج .پرداختند دستباف فرش فني صنعت بركارايي دانش
 سنتي بافندگان كارايي از كمتر اند كرده شركت دانش و كار آموزش يها دوره در كه بافندگاني

 در شركت كه معني اين به دارد؛ معكوس ةرابط فني كارايي متغير با آموزش متغير و است
 است. نشده بافندگان فني كارايي افزايش باعث دانش و كار يها دوره

 يها فعاليت نهايي - محاسبه 1380و متوسط كل، وري بهره اي مطالعه در )،1384( مواليي
 .است داده قرار مقايسه مورد 1366 زمانية دور طي را ايران بزرگ و كوچك صنعتي مختلف

 از كمتر كوچك صنايع كل نهايي و متوسط كل، وري بهره كه است آن از حاكي پژوهش نتايج
 بيشتر فني آموزش ةدور نگذراندن و تحصيالت سطح بودن پايين وي .است بزرگ صنايع كل

 آنها وري بهره بودن پايين عامل بزرگ، صنايع به نسبت را ككوچ صنايع در شاغل كار نيروي
 .داند     مي

 تعيين و انساني نيروي وري بهره بر ثرؤم عوامل شناسايي به اي مقاله در )،1383( كريمي
 در انساني نيروي وري بهره از صنعتي كاالهاي صادرات و توليد يها هزينه ثيرپذيريأت ميزان
 ثيراتأت انساني نيروي مهارت و آموزش داد نشان نتايج . ستا پرداخته كشور صنعت بخش
 .است داشته انساني نيروي وري بهره افزايش بر داري معني و مثبت

 تحقيق خارجي ةپيشين
 پيامدهاي و مطلوباي  حرفه و فني آموزش نظام يك خصوصيات ايدر مقاله 1)2005( رز

 است. كرده بيان را آن مثبت
 بررسي مورد نبراسكا ايالت دراي  حرفه و فني يها آموزش )2004( سال در اي مطالعه در

 تجاري، كشاورزي، يها آموزش شاملاي  حرفه و فني آموزش يها برنامه .است گرفته قرار
 ها برنامه اين از كدام هر .... است و الكترونيك ارتباطات، تكنولوژي بهداشت، خانواده، اقتصاد

 و 2لتيوانگرها . (كنند مي  پيشنهاد كار نيروي وريبهره و اييكار افزايش منظور به اصول يكسري
  )1999 ،همكاران

                                                                                                                
1  . Rose 
2  . Haltiwanger 
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 با 1996 - 1998 يها سال طي مختلف صنايع در را كارگران ميان در وري بهره تفاوت

 تعداد تحقيق، اين نتايج اساس بر .اند داده قرار مطالعه مورد توليد تابع روش از استفاده
 . است ثيرگذارأت آنها وري بهره ميزان در نسانيا ةسرماي و سن كارگران،

طور مثبت  انساني باال به ةديگر نيز نشان داده شده است كه وجود سرماي ةدر دو مطالع
عنوان مهمترين عامل رشد در محيط  همبستگي داشته است و به با سودآوري كسب و كار

 1997كوپر و سي واي وو، (جي گيمنو، تي بي فولتا، سي  تالطم كنوني شناخته شده است پر
 .1)1998و بي هواينگ، 

 بيان مسئله
منابع  ةاي در توسع ي فني و حرفهها ثير آموزشأشناسايي ت ،اصلي ةدر اين تحقيق مسأل

 هر يها سرمايه ارزشمندترين از انساني منابع .است انساني، در استان چهارمحال و بختياري
 .است انساني نيروي به وابسته .و.. سرمايه ولوژي،تكنون مانند عوامل ساير زيرا ؛ است سازمان

 نيروي جايگزين نتوانسته عاملي هيچ هنوز جديد، تكنيكي و فني يها پيشرفت رغم علي
 با سازمان مديريت .است مطرح سازمان در كليدي عامل يك عنوان به انسان و شود انساني
 استعدادهاي و توان و شناخته درستي به را سرمايه اين تا بكوشد بايد نكته اين به توجه
 كند بسيج سازمان هاي هدف پيشبرد در را آن يمؤثر نحو به و داده پرورش را او ةنهفت

 ).20:1382، (الواني

 پژوهش اهداف
 كلي هدف
 استان در انساني، منابعة توسع در اي حرفه و فني يها آموزش جايگاه و نقش بررسي �

  بختياري و چهارمحال

  اختصاصي اهداف
  انساني منابع ةتوسع بر اي حرفه و فني هاي آموزش نقش رسيبر �
  مثبت ةروحي و نگرش تغيير و اي حرفه و فني آموزش قشن بررسي �
  افراد هاي توانايي و مهارت دانش، و اي حرفه و فني آموزش نقش بررسي �
  افراد گيري تصميم و مسئله حل قدرت و اي حرفه و فني آموزش نقش بررسي �

                                                                                                                
1  . Cimeno J، Folta T.B، Coper، A.C and Woo، C.Y. Hoing، B.   
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  خود كاري و سازماني هاي هدف بهتر درك و اي حرفه و فني زشآمو نقش بررسي �
  سازماني ارتباطات و اي حرفه و فني آموزش نقش بررسي �
  افراد زايي اشتغال و اي حرفه و فني آموزش نقش بررسي �

 فرضيات
 دارد. ثيرأت انساني منابع ةتوسع بر اي حرفه و فني  آموزش .اول ةفرضي �
 دارد. ثيرأت افراد مثبت ةروحي و نگرش تغيير بر اي هحرف و فني آموزش .دوم ةفرضي �
 دارد. ثيرأت افراد هاي توانايي و مهارت دانش، بر اي حرفه و فني آموزش .سوم ةفرضي �
 دارد. ثيرأت افراد گيري تصميم و مسئله حل قدرت بر اي حرفه و فني آموزش .چهارم ةفرضي �
 دارد. ثيرأت كاري و سازماني هاي هدف بهتر درك بر اي حرفه و فني آموزش .پنجم ةفرضي �
 دارد. ثيرأت سازماني ارتباطات بر اي حرفه و فني آموزش .ششم ةفرضي �
 دارد. ثيرأت افراد زايي اشتغال بر اي حرفه و فني آموزش .هفتم ةفرضي �
 .دارد وجود رابطه افراد فردي خصوصيات با اي حرفه و فني آموزش بين .هشتم ةفرضي �

  شناسي روش
 تحقيق روش
 .است همبستگي ـ توصيفي نوع از پژوهش اين تحقيق روش

 آماري ةجامع
 استان خصوصي بخش شاغل آموختگان مهارت ةكلي شامل پژوهش اين آماري ةجامع

 اي حرفه و فني آموزش كل ةادار از شده ارائه آمار طبق كه است بختياري و چهارمحال
 كه شدند خدمت مشغول خصوصي بخش در هتآموخ دانش نفر 166 تعداد 91 سال در استان،

 .هستند تحقيق اين آماري ةجامع

 آماري ةنمون
 نفر 116 حدود كوكران گيري نمونه فرمول از استفاده با تحقيق اين در آماري ةنمون حجم
 .شد تعيين

 سنجش ابزار
 اطالعات الؤس 8 داراي كه است ساخته محققة پرسشنام تحقيق اين سنجش ابزار

 مانند ها آزمودني شناختيجمعيت اطالعات از برخي آوري جمع منظور به كه است دموگرافيك
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 يك و دش استفاده زندگية منطق هل،أت وضعيت خدمت، ةسابق تحصيالت، جنس، سن،

 است. شده ساخته ليكرت روش به و است سطح 6 و سوال 41  داراي پرسشنامه

 اطالعات آوري جمع ابزار
 فردي مشخصات ةپرسشنام الف:
 اطالعات از برخي آوري جمع منظور به كه است سؤال 6داراي ساخته، محققة مپرسشنا اين

 خدمت ةسابق و تحصيالت تخصص، نوع جنس، سن، مانند ها آزمودني شناختيجمعيت
 د.ش استفاده

  انساني منابع ةتوسع ةپرسشنام ب:
 زانمي و است شده ساخته ليكرت روش به و است مقياس 5 و الؤس 33 داراي پرسشنامه اين

 سنجد. مي را انساني منابع ةتوسع

 ها پرسشنامه روايي و اعتبار
 از سوي تحقيق موضوع با مرتبط و معتبر متون و ها پرسشنامه از اقتباس با تحقيق ةپرسشنام

 نظرانصاحب از نفر 10 اختيار در محتوايي و صوري روايي تأييد براي و دش طراحي محقق
 سؤاالت، تعداد ها،سؤال نگارش چگونگي مورد در را خود تخصصي نظرات تا گرفت قرار

 اعالم تحقيق اهداف با سؤاالت هماهنگي و هاگزينه با سؤاالت ارتباط پرسشنامه، محتواي
 در و دش تنظيم نهايي ةپرسشنام پيشنهادها، و نظرات كردن لحاظ و بررسي از پس .دننك

 گرفت. قرار تحقيق آماري ةنمون اختيار
 پرسشنامه 30تعداد راهنما، ةمطالع يك در پرسشنامه، دروني) (ثباتي پايايي تعيين براي

 همبستگي ضريب از استفاده با آن ميزان نهايت در كه شد توزيع آموختگان مهارت ميان در
 محاسبه جداگانه نيز عوامل از يك هر پايايي .)α=87/0( شد محاسبه 87/0 كرونباخ آلفاي

 و مهارت ، α=85/0 نگرش تغيير عامل به مربوط نباخكرو آلفاي ميزان اساس اين بر كه شد
 ،α=93/0 هاي هدف بهتر درك عامل ، α=83/0 مسئله حل قدرت عامل ،α=86/0 هاي توانايي
 پايايي آمده دست هب نتايج .آمد دستبه α=83/0 سازماني ارتباطات و α=92/0 زايي اشتغال
 .كرد يدأيت را پرسشنامه االتؤس دروني

 تحليل و تجزيه يها روش
 معيار) انحراف ميانگين، و نمودار درصد، (فراواني، توصيفي آمار هايروش از تحقيق اين در

 براي و كرانباخ آلفاي از هاپرسشنامه پايايي تعيين براي اطالعات، بندي طبقه و توصيف براي
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 است. شده استفاده پيرسون همبستگي و رگرسيون ضريب از تحقيق فرضيات آزمون

 تمام براي بودن معنادار سطح و گرفت انجام 19 ةنسخ SPSS افزارنرم با فوق محاسبات
 است. شده گرفته نظر در p ≤ 0/95 ها آزمون

  ها يافته
 توصيفي يها يافته

 بيشترين نمونه نفر 116 تعداد از يعني. هستند زن درصد 19 و مرد پاسخگويان درصد 80
 هستند. زن هم نفر 23 و نفر 93 با است مردان به مربوط فراواني
 نفر 116 تعداد از ،عبارتي به .هستند هلأمت درصد 23 و مجرد پاسخگويان درصد 76

 هستند. هلأمت هم نفر 27 و نفر 89 با است مجردها به مربوط فراواني بيشترين نمونه
 درصد11 ، ديپلم درصد 37 ، ديپلم زير پاسخگويان درصد 37 پاسخگو نفر 116 مجموع از
 فراواني بيشترين نمونه نفر 116 تعداد از .هستند باالتر و درصدليسانس 13 و ديپلم فوق

 ديپلم فوق تحصيالت به مربوط فراواني كمترين و است نفر 44 با ديپلم تحصيالت به مربوط
 . نفر 13 با

 ةدرج گواهي درصد 25 و دو ةدرج گواهي درصد 75 تعداد پاسخگو نفر 116 مجموع از
 و دو ةدرج گواهي داراي نفر 87 يعني افراد بيشترين شود مي مشاهده بنابراين، دارند. يك

 .هستند يك ةدرج گواهي داراي نفر 29 افراد كمترين
 درصد 27 و اند بوده شاغل آموزش از قبل درصد 72 از بيش ،پاسخگو نفر 116 مجموع از

 و اند شده اغلش آموزش از بعد افراد بيشترين يعني نفر 84 كه اند شده شاغل آموزش از بعد
 اند. بوده شاغل آموزش از قبل نفر 32 تنها

 ماه، 3 از بعد درصد 19 ، آموزش از بعد بالفاصله درصد 31 پاسخگو نفر 116 مجموع از
 درصد 4/16 و سال يك از بعد درصد 2/17 ، ماه 9 از بعد درصد 8/7 ماه، 6 از بعد درصد 6/8

 مشغول بالفاصله افراد بيشترين يعني نفر 36 ،عبارتي به اند. داشته اشتغال سال چند از بعد
 اند. شده مشغول كار به ماه 9 از بعد فراواني كمترين يعني نفر 9 و اند شده كار به

 گيرينتيجه و بحث
 فرضيات آزمون نتايج 

 دارد. ثيرأت انساني منابع ةتوسع بر اي حرفه و فني هاي آموزش :اول ةفرضي
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 هاي آموزش متغير دو بين مطالعه اين در كه دهد مي نشان عهمطال اين از حاصله نتايج

 كه معني اين به .دارد وجود معناداري ةرابط انساني منابع ةتوسع با اي حرفه و فني
 ييدأت اول ةفرضي و دارد مستقيم ثيرأت انساني منابع ةتوسع بر اي حرفه و فني هاي آموزش

 شود. مي

 ثيرأت افراد مثبت ةروحي ايجاد و نگرش تغيير بر اي حرفه و فني آموزش دوم: ةفرضي
 دارد.
 تغيير بر اي حرفه و فني آموزش همبستگي كه دهد مي نشان مطاله اين از حاصل نتايج

 نتيجه و ييدأت فوق ةفرضي بنابراين، .است معنادار 05/0 سطح در مثبت ةروحي ايجاد و نگرش
 دارد. ثيرأت افراد مثبت ةروحي يجادا و نگرش تغيير بر اي حرفه و فني آموزش كه گيريم مي

 دارد. ثيرأت افراد هاي توانايي و مهارت دانش، بر اي حرفه و فني آموزش سوم: ةفرضي
 و طرف يك از اي حرفهو  فني هاي آموزش كه دهد مي نشان پژوهش اين از مدهآ دست هب نتايج

 ةفرضي بنابراين، . است رمعنادا 05/0 سطح در ديگر طرف از افراد هاي توانايي و مهارت دانش،
 افراد هاي توانايي و مهارت دانش، بر اي حرفه و فني آموزش كه گيريم مي نتيجه و ييدأت فوق

 يها برنامه خصوص در دارد. مطابقت موجود نظريات با نتيجه اين بنابراين، دارد. ثيرأت
 ،شغل احراز براي توانايي و مهارت ايجاد منظور به كه است هايي آموزش كه شد بيان آموزشي

 كاهش موجب و داده افزايش را فرد كارآيي يا و شود     مي ارائه افراد به كار و كسب و حرفه
 .شود مي زندگي كيفيت افزايش و هزينه

 افراد گيري تصميم و مسئله حل قدرت بر اي حرفه و فني آموزش چهارم: ةفرضي
 دارد. ثيرأت

 بر اي حرفهو  فني هاي آموزش ثيرأت همبستگي عهمطال اين در كه دهد مي نشان تحقيق نتايج
 ييدأت فوق ةفرضي. بنابراين، است دار معني 05/0 سطح در گيري تصميم و مسئله حل قدرت

 گيري تصميم و مسئله حل قدرت بر اي حرفه و فني آموزش كه گيريم مي نتيجه وشود  مي
 دارد. ثيرأت افراد

 دارد. ثيرأت سازماني باطاتارت بر اي حرفه و فني آموزش پنجم: ةفرضي
 بر اي حرفهو  فني هاي آموزش ثيرأت همبستگي دهد مي نشان پژوهش اين از حاصله نتايج

 وشود  مي ييدأت فوق ةفرضي بنابراين، است. دار معني 05/0 سطح در افراد سازماني ارتباطات
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 ارتباط .دارد رثيأت افراد سازماني ارتباطات بر اي حرفه و فني آموزش كه گيريم مي نتيجه

 كاركنان كاري روابط به ناظر ارتباط، آن، در كه است فردي ميان ارتباط از شكلي سازماني
 از يكي عنوان به سازماني ارتباط )42 :1378 ،همكاران و ريد بليك،(است  سازمان يك درون
 .رود مي شمار به مديريت مهم مباحث از گفتاري يا كالمي ارتباطات تخصصي هاي حوزه

 دارد. ثيرأت افراد زايي اشتغال بر اي حرفه و فني آموزش ششم: ةرضيف
 اين در كه دهد مي نشانرا  زايي اشتغال بر اي حرفه و فني آموزش ثيرأت رگرسيون نتايج

 هستند اي حرفهو  فني هاي آموزش واريانس به مربوط افراد زايي اشتغال در ها واريانس مطالعه
 گيريم مي نتيجه وشود  مي ييدأت فوق ةفرضي بنابراين، .اشندب مي دار معني 05/0 سطح در و

 با تحقيق اين نتايج ،همچنين دارد. ثيرأت افراد زايي اشتغال بر اي حرفه و فني آموزش كه
 دارد. همخواني )1365( پال هرسي مطالعات

 دارد. ثيرأت افراد سازماني يها هدف بهتر درك بر اي حرفه و فني آموزش :هفتم ةفرضي
 بر اي حرفه و فني آموزش ثيرأت رگرسيون نتايج كه دهد مي نشان تحقيق اين از حاصله تايجن

شود  مي ييدأت فوق ةفرضي و است دار معني 05/0 سطح در افراد سازماني هاي هدف بهتر درك
 ثيرأت افراد سازماني هاي هدف بهتر درك بر اي حرفه و فني آموزش كه گيريم مي نتيجه و

 باالتر معرفت و دانش تر، عميق بصيرت و بينش باعث بهسازي و آموزش رسد مي نظر به دارد.
 در و شده محوله وظايف اجراي براي سازمان در شاغل يها انسان بيشتر مهارت و توانش و

 .شد خواهد بيشتر و بهتر ثمربخشي و كارآيي با سازماني يها هدف به نيل موجب نتيجه

 دارد. وجود رابطه افراد فردي خصوصيات با اي هحرف و فني آموزش بين :هشتم ةفرضي
 خصوصيات بين پيرسون همبستگي ضريب كه دهد مي نشان تحقيق اين از حاصله نتايج
 هل،أت وضعيت و تحصيالت جنسيت، همبستگي ميزان ، اي حرفه و فني آموزش و فردي

 ةرابط تغالاش زمان مدت و مهارت اما . نيست معنادار 05/0 سطح در شغلو  مهارت گواهي
 اي حرفه و فني آموزش گيريم     مي نتيجه ،بنابراين. دارند اي حرفه و فني آموزش با داري معني
 و فرد مهارت تنها و ندارد فرد شغل نوع و مهارتي گواهي ، تحصيالت جنسيت، با اي رابطه
 دارد. داري معني ةرابط اي حرفه و فني آموزش با آموزش از بعد اشتغال زمان مدت

 يشنهادهاپ
 و تدريس ها دانشگاه در درسي واحد چند يا يك عنوان به اي حرفه و فني يها آموزش �
 شود. پيگيري اي حرفه و فني سازمان توسط آن قانوني الزامات
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 شغلي دوران در فردي هر ... و ها سازمان انساني نيروي مهارتي توان افزايش منظور به �

 .كند دريافت باالتر پست به ءارتقا براي اي حرفه و فني يها آموزش ةگواهينام 6 حداقل خود
  كند) دريافت اي حرفه و فني آموزشي ةدور يك سال 5 (هر

 ،شود تهيه اي حرفه و فني سازمان طريق از اي حرفه تيصالح طرح ةگواهينام �
 را دوره اين استخدام براي نياز پيش عنوان به و استخدام از قبل شوند ملزم افراد كه اي گونه به

 .بگذرانند
 ةدور طول در دانشجويان مهارت افزايش و دانشگاهي نظري دروس بين ارتباط عنوان �

 .كنند دريافت اي حرفه و فني سازمان از مهارت دو حداقل دانشجو هر تحصيل
 نوين، يها وريافنّ و تكنولوژي پيشرفت با همزمان انساني نيروي ةتوسع راستاي در �
 ....) و ويدئوكنفرانس (اينترنت، شود ارائه مختلف طريق زا نيز اي حرفه و فني يها آموزش
 يها آموزش مهارتي، يها آموزش كنار در افراد نگرش تغيير و انگيزه افزايش منظور به �
 شود. برگزار نيز شغلي) شناسي (روان حرفه و كار شناسي روان به مربوط
 از دائمي يها مايشگاهن ،ها آموزشگاه كنار در جوانان در مثبت ةروحي ايجاد راستاي در �

 .شود ايجاد موفق افراد هاي توانمندي و توليدات
 موفق افراد و كارآفريني مراكز زا بازديد 3 حداقل فراگيران كارآموزي مدت طول در �

 .شود گرفته نظر در كارآموزان براي
 افراد، در مثبت ةروحي ايجاد و نگرش تغيير براي مهارتي يها آموزش بر عالوه �
 .شود ارائه نيز قانوني الزامات و شغلي گذاري سرمايه يها شيوه و ها راه يها آموزش
 تا شود خواسته كاريابي يها نگاه از كار به نسبت افراد نگرش تغيير منظور به �
 .شوند كار به دعوت بالفاصله ممتاز و يك ةدرج آموختگان مهارت
 و فني يها آموزش خود يها آموزش ةتوسع و سازمان توان بردن باال منظور به �
 .كنند پيدا اجرايي قابليت نيز مجازي و اينترنت طريق از اي حرفه
 نياز مورد و جديد يها آموزش كار، بازار به جديد يها شغل و ها حرفه ورود به توجه با �
 .شود برگزار ورزيده مربيان توسط
 به تيمي و گروهي شغلي يها آموزش افراد توانايي و مهارت و دانش ارتقاء منظور به �

 تعامل همديگر با درستي به كاري يها گروه در بتوانند افراد كه اي گونه به، شود داده افراد
 .كنند استفاده همديگر با افزايي توان از و داشته
 و بيوتكنولوژي نانوتكنولوژي، نظير ظهور نو يها تكنولوژي به مربوط يها آموزش �

 .گيرد قرار مانساز كار دستور در... و مجازي فضايي، يها تكنولوژي
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 توسط فكري ييها كارگاه افراد توانايي و مهارت و دانش افزايش يها آموزش كنار در �
 .شود برگزار نيز خالقيت پرورش و توليد براي كارآزموده مربيان
 گيري تصميم و مسئله حل يها كارگاه اي حرفهو  فني يها دوره برگزاري طول در �
 . شود برگزار
 يها دوره در ويژه صورت به گيري تصميم و مسئله حل رايب الزم كليدي يها مهارت �

 .گيرد قرار كارآموزان آموزشي
 توانمندسازي و شكست با رويارويي مهارت كار بازار در شديد بسيار رقابت به توجه با �

 .شود برگزار دوره اهداف در افراد
 شرايط در افراد توانمندي افزايش منظور به و اي حرفه و فني يها آموزش كنار در �
 . گيرند قرار عملي و گيري تصميم سخت
 هاي آموزش مهارت فردي يها آموزش بر عالوه آموزشي يها دوره برگزاري طول در �

 . شود برگزار نيز ها تيم در كار و سازي تيم
 مشكل حل و سازي مجموعه آموزش نظير درسي يها واحد آموزي مهارت يها دوره در �

 . شود برگزار كاري گروه طريق از
 در ها سازمان در شاغل افراد براي فردي ميان ارتباطات كاربرد نظير ييها آموزش �

 . شود گرفته نظر در ها شركت و ها سازمان
 ةكلي براي گروهي درون يها كاركرد توسط مسئله حل ارتباطي يها آموزش �
 .شود برگزار آموختگان مهارت
 افكار به پاسخگويي و يترضا جلب يها شيوه آموزش سازماني ارتباطات ارتقاء براي �
 . شود برگزار آموختگان مهارت براي سازماني برون و درون عمومي
 نياز با متناسب يها آموزش ،جامعه اقتصاد وضعيت و كار بازار همسويي راستاي در �
 . شود برگزار افراد شغلي
 و وام اعطاي تسهيالت به مربوط يها آموزش آموزش، مهارت يها آموزش با همزمان �
 . شود برگزار كارآموزان براي نيز مالي يها دتمساع
 از اشتغال فيزيكي فضاي اعطاي تسهيالت، افراد، اشتغال ضريب بردن باال منظور به �
 .گيرد قرار كارآموزان اختيار در سازمان طريق
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  منابع
 ةترجم .عمل راهنماي انساني منابع استراتژيك مديريت ،) 1381 ( مايكل آرمسترانگ،
 .فرهنگي يها پژوهش دفتر ايزدي، داود و رابياع محمد سيد

 و اطالعات ةمؤسس :تهران  .انساني منابع بهسازي و آموزش .) 1373 ( حسين ابطحي،
 .ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان آموزش ريزي برنامه

 ، گريفين و مورهد ليفأت ، سازماني رفتار ،)1388( غالمرضا ، زاده معمار و مهدي سيد الواني،
 گلشن. انتشارات ، چهاردهم چاپ ، تهران

 اول، چاپ ، تهران .كارآفريني مباني ).1387( حسن ، دوريش و اكبر سيدعلي احمدي،
 نور. مپيا دانشگاه انتشارات

 .1365 تهران، اميركبير، انتشارات .سازماني رفتار مديريت :بالنچارد ث، كن و هرسي پال،
 .پرورش و آموزش وزارت در يا هحرف و يفن آموزش بازشناسي .اصغر علي خالقي،

 .1380 تربيت، و تعليم پژوهشكدة تهران،
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ي ها سياسي و اقتصادي از طريق معلولين با آموزش ةتحقق حماس
  اي حرفهمهارتي و فني و 

 1سعيد جالئي فر
 2حميد فكور راد

 3نوده ميمحمد رضا اما
 چكيده

. آنان بايد حمايتي را كه از امكانات جامعه برخوردار باشندمعلوالن اعضاي جامعه هستند و حق دارند 
و ... وجود  آموزش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعي ر اعم از كشو در داخل ساختارهاي عادي

بايد  ،يابند تدريج كه معلوالن به حقوق برابر دست مي به دريافت كنند. ،شان استنياز دارد و مورد
 و باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع بايد انتظارات خود را از معلوالن باال ببرند برابر نيز داشتهتعهدات 

عهده گرفتن  هاي برابر، بايد امكان ياري به معلوالن براي به بخشي از فرآيند فرصت عنوان به
سازي  زماني كه سخن از حماسه .عنوان اعضاي جامعه فراهم شود هاي كامل خود به مسئوليت

رود كه  ميالعاده و شايد باور نكردني  آيد، فكر ناخود آگاه به سمت اقدامات خارق مييان م به ياقتصاد
اقدامات  ةگونه است و در بسياري از موارد حماسه زاييد خلق يك حماسه هستند. اين ةمالز

العاده است، اما اين خرق عادت همواره مستلزم سالح و ابزار نامتعارف نيست. گاهي ابزار موجود  خارق
تواند  ميتوانمندسازي معلوالن و اشتغال و استقالل اين قشر  سازي باشد. تواند ابزار حماسه مينيز 

اين در حالي  .اند از جامعه را تشكيل داده  ميچراكه معلولين قشر عظي ؛اقتصادي ايجاد كند ةحماس
ي شغلي، زندگي و عدم شناخت حرف مختلف و ها است كه برخي از عوامل از جمله فقدان مهارت

سطح پايين، سوي انجام مشاغل  ي مالي، به سمت وها مين نيازأت ةواسط هي كاري، آنان را بها محيط
 .دكن ميده و عرصه را براي اين قشر از جامعه تنگتر و تنگتر كرزا هدايت  بدون آتيه و حتي جرم

زندگي،  ةگوئي به نيازهاي اولي پاسخبراي با توجه به نقش و اهميت اشتغال در اين جامعه بنابراين، 
مناسب و متناسب براي ي شغلي ها و ايجاد فرصت 1ريزي، توانمندسازي ضرورت پرداختن به برنامه

سازي شغلي به ظهور  نپرداختن به اين مسئله و عدم فرصت ،بنابراين .كند ميآنان را دو چندان 
در اين نوشتار  ،واقعدر زند.  ميدامن  ،كند ميي اجتماعي بعدي كه فرزندان آنان را نيز تهديد ها آسيب

و اثر آن در اقتصاد كشور و تحقق شعار  2اشتغال پايدار و نقش آن در سالمت معلولين ةتا حدي، مسئل
 ، ، نقاط قوت و ضعفها ها، چالش سياسي و اقتصادي، واكاري شده و به بررسي تعاريف، ديدگاه ةحماس

راهكارهاي  ةسياسي و اقتصادي و ارائ ةنقش معلولين در اقتصاد جامعه و خانواده و تحقق شعار حماس
كار و تالش پرداخته شده است و توانمند  ةه در عرصسازي و حضور فعال اين جامع فرصتبراي الزم 

 .استاقتصادي  ةكردن اين قشر خود خلق حماس
 

، اي حرفه ي فني وها سياسي و اقتصادي، توانمندسازي، آموزشة معلولين، حماس :يكليد واژگان
 .اشتغال

                                                                                                                
 .ارشناس ارشد مديريت آموزشيك. 1
 .اي كشور هاي اجتماعي سازمان آموزش فني و حرفه كارشناس دفتر كاهش آسيب. 2
 .كارشناس ارشد مديريت اجرايي. 3
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 مقدمه
ام كارها و شدن انج و ماشيني رشد صنعت معلوليت با آغاز زندگي انسان همزمان است و با

% از جمعيت جهان كه  10حدود حال افزايش است. امروزه  ها تعداد معلولين در وقوع جنگ
ها  به نوعي معلولند و براي گذراندن يك زندگي عادي به ياري سازمانرقم قابل توجهي است، 

 ،نژاد ،پذيرفتن اين اصل كه هر انسان فارغ از رنگ ربط جامعه نيازمندند. و مؤسسات ذي
ضرورت   مند شود، هاي خدادادي بهره حق مسلم دارد كه از موهبت ت و نوع معلوليتملي

 ميهاي رس فني، آموزش، هاي مهارتي آموزشويژه  هب  ميهاي غيررس آموزشتوجه و تأكيد بر 
دهد. انسان معلول تمام  اشتغال معلولين را بيش از پيش مورد تأييد قرار مي كالسيك، و 

خواهد كار كند و مايحتاج زندگيش را برآورده  فرد عادي را دارد و مينيازها و اميدهاي يك 
آميز  شدت خواهان استقالل است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او رفتاري ترحم هسازد. او ب

در طول تاريخ برخورد با اين  وداشته باشند. ناتواني و معلوليت از ديرباز همراه با انسان بوده 
ختلفي صورت گرفته است كه نابودسازي، محو و كشتن آنان، اولين نوع موضوع از زواياي م

پذير اجتماعي هستند كه  از جمله گروهاي آسيب معلولين . بنابراين،برخورد با اين موضوع بود
 خانواده و جامعه، از كار افتادگي و رها شدن توسط بيماري، ناتواني جسميگاه عواملي چون 

شود. تصور اين واقعيت كه اگر  وسيع در جامعه مي پذير شدن اين طيف موجب آسيب
امروز  ي رسمي كشورها مارآآور است. براساس  سنتي باشند نيز درد ةموقعيت آنان در جامع

. كنند ميدر كشور زندگي و امرار معاش درصد  2/4ميليون نفر  3معلولين با جمعيتي حدود 
اين قشر از جامعه موجب فقر نسبي  اشتغال پايدار و ي مناسبها عدم برخورداري از آموزش

 ).1391 ،جبلي( شده است
از  ،روست هبا ابهامات و مخاطراتي روب اغلب معلولينزندگي  ،كنوني ما ةسفانه در جامعأمت
، سختي مشكالت اقتصادي، زندگي در تنهايي و همراه با معلوليت، سرپرستي خانوادهجمله 

در روابط اين افراد را ه نسبت به آنان نگرش غلط جامع ،همچنين. افسردگي و نااميدي
دار، سخنان  ي معنيها كند. نگاه رو مي هاي روب اجتماعي و حضور در اجتماع با مشكالت عديده

، نداشتن شغل و گيري گوشهي عاطفي، فقر اقتصادي و ها تلخ و گزنده، از دست دادن حمايت
كش  م ناشدني اين قشر زحمتاي از مشكالت تما خود پاره ي اجتماعيها عدم حمايتو  حرفه

گذاري در روند  ثيرأتوانند نقش سازنده و ت ميعنوان جمعيتي قابل توجه،  معلولين بهاست. 
خانواده و جامعه داشته باشند، اما همواره در طي قرون متمادي ة پيشرفت، تكامل و توسع

مهري  توجهي و بي كمي مختلف توليد و بازتوليـــد، مورد ها عرصــه  ميرغم فعاليت، در تما به
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ي فردي و اجتماعي و ها آسيب، ي ناگوارها بروز پيامدة زمين اند كه اين موضــوع قرار گرفتـه

كي از مسائل ي ،در واقع .اقتصادي را به همراه داشته است ةنداشتن جايگاهي در تحقق حماس
معلوليت و  ةمسئل ،رو هستند هجوامع مختلف با آن روبة ادار درها  دولتو مشكالتي كه 

 و  اقتصادي ، تبعات فراواني از نظر اجتماعي به خودي خود،است كه اين مسئله ، معلوالن
بيماري، جنگ، تصادف،  قبيل از داليلي به بنا فرد كه يك هنگامي. به همراه دارد فرهنگي

 جديدي دنياي وارد ،شود مي... دچار معلوليت  طبيعي و ي غيرها حوادث حين كار، زايمان
پذير و يا در معرض  فرد آسيب يك به تبديل و نداشته آشنايي آن مختصات با كه ودش مي

 ةجامع در متأسفانه اما .دارد جامعه اقشار و دولت حمايت به نياز كه شود مي جامعه در آسيب
، شاهد رفتارهايي نامناسب از جانب اطرافيان ،يمشو ميرو  هافرادي روبن چني با كه هنگامي ما

 .)1392،(يزداني هستيمو حتي جامعه ا آنهة خانواد
خود نيز دچار نوعي محدوديت هستند كه  ةعالوه بر جامعه در خانواد افراداين  ،در واقع

ذهني ة دهد و اين حاكي از فرهنگ غلط و زمين شعاع قرار ميال تحترا آنها  ةآزادي و اراد
ست. عالوه بر مشكالت شكل گرفته ا افرادنادرستي است كه در جامعه و عرف ما عليه اين 

شوند، دچار مشكالت  رو مي هخصوص آنهايي كه در جواني با اين پديده روب به جامعهفوق اين 
 برايي شغلي ها ، پيشه و مهارت نداشتن شغل دليل بهروحي و احساس تنهايي و افسردگي 

شوند كه اين مشكل ناشي از بدبيني و عدم اعتماد  ميكسب درآمد براي گذران زندگي 
و فعاليت اجتماعي ة گيري آنها از جامعه و حوز است و باعث كناره افرادجامعه به اين 

با هدف ايجاد بسترهاي  رويكرد ايجاد اشتغال پايدار ،در همين راستا شود. آنان مياقتصادي 
بزه، ايجاد  درآمد مكفي، كاهش جرم و استقالل معيشت، كاهش وابستگي به غير، احصاء

و اقتصادي يكي از راهكارهاي  ياجتماع ةر فعال اين افراد در عرصسالمت رواني و حضو
تواند از  ميهاي نيروي انساني اين جامعه بوده كه  برداري از پتانسيل بهره براياساسي 

اقتصادي  ةتحقق شعار حماس برايفرصتي  را به جامعه در آينده كاسته و آن ي سربارها هزينه
 ).1390(پرند،كند و سياسي تبديل 

 اهميت موضوعيشينه و پ
كه  اي افرادي بودند دوره هر در .قدمتي ديرينه دارد پيدايش انسانهاست و با معلوليت همزاد

غالب  رفتار .معمول بودند حد از تر ينيپا ،ي ذهنيها كنش هاي اجتماعي و فعاليت نظر از
 بوده است. هرگونه عدالت اجتماعي از به دور رفتارهاي غيرانساني و ،اين گروه جوامع با
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گونه  اينمعلوليت  مورد ميالدي در 1381 سال ) درWHOسازمان بهداشت جهاني (

 محيط است. و دوبين خ ةرابط اختالل در معلوليت ايجاد تعريف كرده كه،
جاي  مسأله معلوليت بعد از جنگ جهاني اول و دوم كه معلولين بسياري از خود به

ي علمي و پزشكي اهميت ها ت و با پيشرفتصورت جدي مورد بررسي قرار گرف گذاشت به
له افزايش يافت. شيوع بيماري فلج اطفال نيز از داليل توجه به معلوليت أتوجه به اين مس

اي  توجه به معلولين رشد فزاينده 1940كه از سال  طوري ) به2006(باسكين و فاوين،  است
و  ها فته شد. تنوع معلوليتاي براي آنها در نظر گر و مدارس ويژه ها داشته و بيمارستان

ي جهاني را به خود جلب ها ي اخير توجه دولت و سازمانها اين قشر در سال ةمشكالت عديد
سازي شرايط  كرد و با هدف پيشگيري از معلوليت و توانبخشي افراد معلول و مناسب

 ةعنوان ده به 1993تا  1982 ةاجتماعي براي مشاركت معلولين در زندگي اجتماعي ده
 گذاري كردند. علولين و روز سوم دسامبر را روز جهاني معلولين نامم

ايرانيان از زمان زرتشت و از زماني كه در يونان افالطون، و ارسطو معلولين را جزء 
 به آنها توجه داشتند. با ورود اسالم و تعاليم ديني آن و ،آل خود نمي دانستند شهروندان ايده

ن و احترام به سالمندان باعث شد كه به معلولين توجه كيد به دستگيري از درماندگاأت
ايران، رشد معلوليت  ةبيشتري شود. بعد از انقالب و با شروع و پايان يافتن جنگ هشت سال

اي را به خود اختصاص داد و چون معلوليت اين افراد داراي بار ارزشي و  درصد فزاينده
معلولين و تغيير نگرش نسبت به آنها  ي دالوري و شجاعت داشت، باعث شد توجه بهها جنبه
غيردولتي در اين زمينه شروع به فعاليت  ي دولتي وها تر و بهتر انجام شود و سازمان سريع

 ).1389(خاك،  كنند تا حداقل رفاه نسبي براي افراد مهيا شود
 ةي غيردولتي در پيشينها وجود سازمانبا توجه به موارد مطروحه بايد اذعان نمود كه 

عنوان مكمل امور حكومتي و  به ها ايران زمين، امري بديع و نو نبوده است و اين سازمان كهن
اند. اما  ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمل كردهها نيازهاي مردمي در جنبه ةكنند تأمين

و  ها اساس اهداف، روش را بر ها گونه سازمان رحال دنياي معاصر شكل نويني از اينه به
تر شدن نقش مردم در سرنوشت خود، اين  صي ارائه داد كه با توجه به پررنگي مشخها بينش

رونق بسياري گرفتند. اين سير تاريخي در ايران با مشروطه آغاز و با انقالب  ها سازمان
سازي  اسالمي تشديد شد. انقالب اسالمي با طرح از حاكميت مردم بر مردم موجب زمينه

 توسعه و گسترش اين روند شد.
معلولين ايران با درك شرايط جديد و نياز معلوالن به داشتن چنين  ةسان جامعمؤس

اقدام به تأسيس سازماني غيردولتي نمودند و  1357انقالب در آبان ماه  ةسازماني در بحبوح
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نام  1959 ةعنوان اولين سازمان غيردولتي مرتبط با معلوالن جسمي و حركتي با شمار به

الش در جهت تپيگيري و  . هدف اصلي تشكيل آنكردندت خود را ثبت و شروع فعالي
و حل مسائل و مشكالت و همچنين ارتقاء بيش از پيش نيروهاي مادي  ها شناساندن توانايي
 يها زمينه در ايران معلولين ةجامع فوق، اهداف تحقق منظور هب كه بود و معنوي معلوالن

 ديگر و رفاهي د؛ درماني، -شتيبهدا ج؛ اجتماعي، -حقوقي ب؛ آموزشي، -فرهنگي الف؛
ي مبتال به اين ها سياري دغدغهب و معضالت انبوه از بتواند تا بود معلوالن با مرتبط خدمات

ي اعتالي فرهنگي، آموزشي، حقوقي، اجتماعي، ها ديده بكاهد و زمينه قشر محروم و سختي
 بهداشتي درماني و اقتصادي معلوالن را در جامعه فراهم سازد.

 ةاساس مدل حكومتي جمهوري اسالمي بنا شد و ماي معلولين ايران بر ةجامع ساختار
معلولين ايران، حكم  ةمصوب جامع ةنام دموكراسي مبتني است. اساس ةاصلي آن بر شيو

معلولين  ةقانون اساسي اين سازمان را دارد كه سعي شده براي مدت مديدي نيازهاي جامع
  .كندايران را برطرف 
اول  ةآنها در وهل ةمعلولين ايران، حق انتخاب نمايندگاني را دارند كه وظيف ةاعضاي جامع

بعدي نظارت و نظردهي در امور كالن و  ةت مديره و بازرسان و در وهلئانتخاب اعضاي هي
  مهم جامعه است.

نامه و ساير قوانين جامعه به انجام امور داخلي و بيروني  اساس اساس ت مديره نيز برئهي
معلولين ايران  ةاغراق جامع دازد و بازرسان ناظر مستقيم عملكردهاي آنها هستند. بيپر آن مي

ي غيردولتي در ايران است و عملكرد بيست و ها ترين سازمان ترين و دمكرات از مردمي
خود پرداخته و امور خود را  ةآن شاهدي بر اين مدعاست كه با همين شيوه به ادار ةسال هفت

  ه است.تدر دست داش
، كوشش كرده تا استقالل مالي و ساختاري خود ها معلولين ايران در تمام اين سال ةجامع
ي دولتي مرتبط با ها و در عين حال به تعامل و ارتباط مستمر و مثبت با سازمان كندرا حفظ 

ويژه سازمان بهزيستي كشور) بپردازد و از اين لحاظ هم جايگاه وااليي ميان  هامور معلوالن (ب
 ي غيردولتي مرتبط با امور معلوالن در ايران دارد.ها سازمان ديگر

ايش اميد به زنياز اين افراد به اف رو به رشد معلولين و ةبا در نظر داشتن جامع ،بنابراين
زندگي، معيشت اقتصادي، روابط اجتماعي سطح باال و رفاه شهري و .... پرداختن به برآورد 

هاي فردي و نيز نقش اين افراد در توليد ناخالص  ييو تواناي كاري ها نيازها، بررسي پتانسيل
 ةاقتصادي و به دنبال آن حماس ةوري نيروي كار و انساني در تحقق حماس ملي و افزايش بهره

 افزايد. ميسياسي بر ضرورت اهتمام به موضوع معلول و معلوليت 
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 عنوان مسئله ثر درؤتعريف مفهومي عومل م
1تعريف معلول  

ولت، بيماري يا حوادث مختلف امكانات ـكي، كهـت كه در اثر ضايعات ژنتيـدي اسفر معلول
از استقالل فردي او كاسته شده  و طور موقت يا دائم از دست داده بدني يا رواني خود را به

 .نامند مي و محيط را معلوليت بين فرد ةوجود اختالل در رابط1معلوليت. است

 و اشتغال كاريابي
ميالدي (كمك به معلولين  1979المللي كار مصوب سال  سازمان بين ةنهاي پنجگا هدف

المللي  هاي ملي و بين تالش در جهت دريافت كمك براي سازگاري و هماهنگي با جامعه،
منظور تسهيل زندگي  ههاي تحقيقاتي ب اندازي طرح براي آموزش و بكارگماري معلولين، راه

هاي معلولين،  كار، آگاهاندن مردم از حقوق و تواناييآمد معلولين به محيط  و  روزمره و رفت
ها) در اكثر كشورها مورد توجه و عمل قرارگرفته  و افزايش اقدامات پيشگيرانه از معلوليت

 .است

 تعريف شغل
 نقش يا كار خاصي كه در برابر پاداش (حقوق و مزد) باشد. ةوظيف

 تعريف كاريابي
اساس پرداخت  ها و همچنين بر توسط دولتكاريابي عبارت از خدمات رسمي است كه 

منظور يافتن مشاغل مناسب براي اشخاص انجام  سسات خصوصي بهؤم از سويالزحمه  حق
 .گيرد مي

 اشتغال
استخدام و مشغول بودن در كار حالت شاغل بودن، شامل مزد بگيران و افرادي كه براي خود 

عامل توليد توسط يك شركت يا يك  كنند و از لحاظ كلي به معناي استفاده از يك كار مي
 طور متداول. كار به طور اخص و مشغول بودن به دولتي به ةسسؤم

                                                                                                                
1. Handicap 
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 ي جسمي، ذهن، روانيها ناتواني
ناتواني يكي از مفاهيم كليدي در توانبخشي است. ناتواني يك اصطالح نسبي است (مانعي در 

). در حال حاضر در مباحث و برابر توانائي انسان براي انجام يك فعاليت در موقعيت طبيعي
شود. افراد داراي  كار برده مي همترادف معلوليت ب ادبيات توانبخشي در ايران ناتواني معموالً

شوند. اين در حالي است كه با توجه به ماهيت نسبي  ناتواني اغلب افراد معلول ناميده مي
تواند ناتواني را  توان گفت هر كس در طول عمر خويش به درجات مختلف مي ناتواني مي

اش به دليل ظاهر  فردي است كه در جامعه«فرد معلول يا داراي ناتواني،  ،رو د. از اينكنتجربه 
د و يا شو يا رفتار متفاوت و داشتن محدوديت عملكردي و يا فعاليتي، معلول تلقي مي

 »د.گرد صورت رسمي چنين شناسايي مي به

 اي توانبخشي حرفه
اي فرآيندي از خدمات مستمر و  توانبخشي حرفه ،ركا المللي بينبر اساس تعريف سازمان 

اي،  اي، آموزش حرفه توانبخشي است كه در ابعاد ارزشيابي و راهنمايي حرفه هماهنگ
كاريابي و اشتغال، در جهت قادرسازي فرد معلول براي دستيابي و بقا در شغل مناسب ارائه 

 شود.  مي
و گروه شامل اقداماتي است كه براي بازگرداندن فرد اي: در مفهوم عام  توانبخشي حرفه

گيرد. تعريف توانبخشي نيز در طول زمان دستخوش  اش انجام مي داراي ناتواني به جامعه
) ارائه 1994ترين تعريف را هداندر ( تغييراتي شده است ليكن در حال حاضر يكي از جامع

ت هدفمند براي كاهش اثر معلوليت توانبخشي شامل تمام اقداما«ده است. در اين تعريف كر
آميزي اجتماعي، كسب كيفيت  هم بر فرد، قادر ساختن وي براي دستيابي به استقالل، در

اي نه تنها شامل آموزش افراد معلول، بلكه  شكوفائي است. توانبخشي حرفه زندگي بهتر و خود
حفظ رعايت  سازي محيط و منظور متناسب شامل مداخله و در ساختار عمومي جامعه به

در ثر ؤمل مامفهومي عو اريفتعبا توجه به  ،بنابراين حقوق بشر افراد داراي ناتواني است.
ي مختلف در اين ها صورت گذرا به بررسي ديدگاه روشن شدن بيشتر موضوع به برايمعلوليت 

 پردازيم ميرابطه 

 معلولينديدگاه اسالم به اشتغال و معيشت 
 ن ذهنيبرخورد با معلولية الف) نحو

ايد؟  (ص) بر گروهي كه جمع شده بود، گذشت. فرمود: براي چه جمع شده پيامبر اعظم
گفتند: اي رسول خدا! اين شخص مجنون شده و افتاده است. براي همين دورش جمع 

 شديم.
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 (ص) فرمود: پيامبر اعظم

واقعي او مجنون و ديوانه نيست، او مريض و مبتال است. آيا به شما خبر بدهم كه مجنون 
مجنون كسي است كه در راه رفتن، خودنمايي و تكبر كند و «فرمود: . كيست؟ گفتند: آري

ي خود را حركت دهد، از خدا بهشت طلب كند ها هي به طرف راست و چپ نگاه كند و شانه
 . »كند، از شرش كسي ايمن نيست و به خيرش كسي اميدوار نيست حالي كه گناه مي در

ي خطا كار را بيمار بدانند، قرآن مجيد در آيات متعددي، ها ، انسانها ربيقبل از آنكه غ ها قرن
(از جمله  يشان مرض وجود دارد، ياد كرده استها از گناهكاران با عنوان كساني كه در قلب

بقره) و معصومين بزرگوار(ع) نيز  ةسور 9 ةاحزاب و آي ةسور 12سوره توبه، آيه  126 ةدر آي
اند. تا  دهكرصورت يك بيماري، برخورد  زند، به بدي كه از انسان سر ميبا همين ديدگاه با هر 
يعني پزشكي كه  »طبيب دوار بطبه«(ص) با عنوان  (ع) از رسول اكرم جايي كه حضرت علي

 .)1389 ،(خاك كند ي بشر فرستاده شده است، ياد ميها براي درمان بيماري
ي در بيماران رواني اقدام كرده دقيق جسم ةدر تاريخ طب، نخستين كسي كه به معالج

 است، حكيم ابوعلي سينا، پزشك عاليقدر شيعه است.
 برخورد با معلولين جسمي ةب)نحو
يك فرد بوده را  السالم هرگز فردي كه در يك ناحيه دچار معلوليت معصومين عليهم ةدر سير

 .شان استفاده كنند يها كردند از ساير توانايي شمردند و آنان را تشويق مي ناتوان نمي كامالً
كردند كه ناتواني آنان را در يك عضو  ضمن اينكه آنان را به استفاده از ابزاري تشويق مي

  .جبران كند
در مواردي كه معلوليت به شكلي بوده كه در يك فعاليت خاص امكان حضور معلولين 

 اعالم بودند معلوليت داراي كه افرادي وقتي جهاد ةصحن در حضور مثل وجود نداشته
 شكل اين در اسالم به خدمت كه كردند مي راهنمايي را آنان) ص( پيامبر كردند مي آمادگي

 ،(خاك ندكني ديگري دين خدا را ياري ها توانند به شكل خاص از وظايف ايشان نيست و مي
1389(. 

شوند كه دچار  در بين اصحاب و شاگردان معصومين (ع) افرادي يافت مي ،همچنين
علوليت آنان را از مدند (مثل ابابصير شاگرد امام محمد باقر عليه السالم) اما هرگز معلوليت بو

 ثر در جامعه باز نداشته است.ؤحضور مفيد و م

 ي اشتغال و سالمت معلولينها ديدگاه
از  و رواني معلولين نداشته بلكه معلول با شغل عموماً  مياشتغال، اثري منفي بر سالمت جس

اين عامل در افزايش اثرات بهداشتي،  كند و مياران و دوستان را كسب حمايت اجتماعي همك
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 ةاعتالي نقش، نظري ةتوان به نظري مياجتماعي اهميت دارد و در چارچوب فكري اين رويكرد 

تجمع نقش اشاره كرد. ارتقاي شغلي عزت نفس، كسب وجهه، منزلت  ةبسط و نظري
ي ها و سازگاري دهد ميكيد قرار أا مورد تاجتماعي، پاداش و درآمد مكفي ناشي از شغل ر

 :يند سهيم است كه عبارت استآديگري در اين فر
 تواند ارتباط اجتماعي معلولين را گسترش دهد. مياشتغال  -
توانند توسط همكاران و اطرافيان شغلي از حمايت بيشتري برخوردار  ميمعلولين شاغل  -

 ند.شو
 .گيري رهايي يابند از انزوا و گوشه -
 .از نظر سطح اجتماعي ترفيع يابند -
 .اشتغال خشنودي و آرامش خاطر را براي آنان به همراه آورد -
باعث افزايش توليد ناخالص ملي و  ده وشمين مالي و اجتماعي آنان أاشتغال موجب ت -

 د.شو  ميكاهش ضريب جيني 
عنوان تغيير  هو بعنوان نقش ديگر  بايست به مياشتغال به كار معلولين را  ،بنابراين

تواند متضمن مسئوليت بيشتري  ميشده  عنوان نقش اضافه هاشتغال ب .ساختاري در نظر گرفت
گيرند و اين امر  ميبا احراز شغل مناسب در بازار كار پاداش  ،براي آنان باشد اما از سوي ديگر

ثبت بر شرايط حاكميت آنان را بر منابع مالي و اجتماعي در پي دارد تا بتوانند به نحو م
 .)1389 ،ثير گذارند(خاكأشان ت زندگي خود و خانواده

 عصر حاضر نگاهي بر وضعيت اشتغال معلولين در
هويت و  شود. داشتن شغل، به شخص مياشتغال هر فرد، موجب استقالل اقتصادي او 

به يك  اگرچه بيكاري آورد. ميوجود  تشخّص اجتماعي بخشيده و در او، اعتماد به نفس به
 برند. ميگير تبديل شده اما برخي اقشار بيشتر از ديگران از اين مسئله رنج  معظل همه

متأسفانه تعداد  .دهد ميمعلوالن از اين دسته اقشار هستند كه بيكاري به شدت آنان را رنج 
و مهارت الزم،  ي تحصيالت عالي و كسب دانشها رغم گذراندن دوره به زيادي از معلوالن،

معلوالن، تبعيض فاحشي  زايي براي اشتغال ةه اشتغال مناسب برسند. در زمينتوانند ب مين
 كه بر عادي است؛ در صورتي گاه ميزان بيكاري ميان معلوالن، دو برابر بيكاران وجود دارد و

معلوالن اختصاص دهد، ولي اين  اساس قانون، دولت موظف است سه درصد از اشتغال را به
مهري  موضوع اشتغال معلوالن، با بي وب اجرا نشده و شاهديم كهصورت مطل قانون تاكنون به
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از آنان، بايد بيشترين وقت خود را در ميان  توجهي ده است. به ناچار تعداد قابلشرو  روبه

 .سختي ادامه دهند خانواده سپري كرده و زندگي خود را به
سطح پايين و  و شغلي، اشتغال در مشاغل دهد كه تبعيض اجتماعي ها نشان مي بررسي

پذير شغلي نظير كودكان، زنان، مهاجرين  آسيب هاي دستمزد كم از مواردي است كه در گروه
خورد و درحالي كه بيكاري فراوان است، آنها بيش از ديگران  و معلولين به وفور به چشم مي

 هاي ميان گروههاي نامبرده، وضعيت معلولين و انسان رسد در به نظر مي بينند. آسيب مي
ها تحت  آنها اغلب در بسياري از زمينه توجهي واقع شده است. بي ناتوان بيش از سايرين مورد

شود، بلكه  شان ناديده گرفت مي طوري كه نه تنها حقوق انساني به گيرند؛ تبعيض قرار مي
شود  صورت ارجاع به اين افراد عايد خود آنها، خانواده و كشورشان مي منافع اقتصادي كه در

درصد استخدام  3قانون ي دولتي ها دستگاهدر اين در حالي است كه آيد.  نمي ه حسابنيز ب
كارنگرفتن  هو ب  ميدر آزمون استخدا توجهي به استخدام معلوالن بي كنند. ميمعلوالن را اجرا ن

 در و است و جامعه  قانون اين به توجهي بي از موارد ها اين دستگاهدو هزار نابينا در 
هيچ سخني از معلوالن امر آموزش و پرورش براي اين افراد  نفر از 200يكهزار و  كارگيري هب

ي انساني مستعد با توجه به ها گونه نيرو عدم استفاده از اين ،در واقع به ميان نياورده است.
يد و مجلس آن را أيت جهاني معلوالن كه دولت ايران آن را ةنام و پيمان 83مصوب سال 
ناديده گرفتن  ةمنزل به ،ي مثبت دادهأشوراي نگهبان نيز به آن ر ،همچنين .تصويب كرد

 40ميان معلوالن  در حال حاضر نرخ بيكاري در .استآنان   ميسالمت جس ةبه بهانقوانين 
از  اي در پي دارد. معتقدند بيكاري براي معلوالن تبعات شكننده شناسان روان درصد است.

كند،  كفايتي، وابستگي و عدم اطمينان به آينده مي يمعلولي كه احساس ب نظر انساني، تصور
آورد بسيار  مطرود جامعه بوده يا براي امرار معاش به گدايي رو مي فردي كه اغلب

بارز، موقعيت نامساعد افراد معلول در بازار  ةدر حقيقت مسئل رسد. نظر مي كننده به ناراحت
تر از افراد عادي است. تأثير بيكاري در طوري كه ميزان بيكاري آنها بسيار بيش كار است؛ به

شرايط در افراد معلول مشهود و نمايان است و بسياري از معلولين   ميسنين و تما  ميتما
 رو ههاي شغلي كمتري روب شان از سوي كارفرمايان با فرصت هاي ارج ننهادن بر مهارت دليل به

كننده  اين ارقام بسيار نگران كه  درصدي معلوالن دارد67 آمارها حكايت از بيكاري .شوند مي
قانون جذب سه درصدي معلوالن در ادارات دولتي پاسخگوي فضاي كسب و كار نيست  .است

پس الزم و  توان به جايي رسيد. ميبا اين قوانين ن .نگرشي جديد به آن داشت و بايستي
لت براي تا با همكاري بخش خصوصي به عنوان بخش توليد جامعه، به كمك دو ضروري است
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اقتصادي سرعتي  ةتا روند حركت به سوي تحقق حماس قشرتصميم گيري شود مشكالت اين

 ).1388،كربالئي( خود گيرد مضاعف به

اساس رويكرد آموزشي در تحقق  ي فراروي اشتغال معلولين برها چالش
 سياسي و اقتصادي ةشعار حماس

معلولين در  ةآموزي ويژ يا ناكافي بودن مراكز مناسب آموزشي و مهارت عدم وجود و -
 ؛تمام كشور

(متناسب با  آموزي ويژه معلولين يا ناكافي بودن تجهيزات مناسب مهارت عدم وجود و -
  ؛نوع معلوليت، سطح تحصيالت و توانمندي آنان)

 ؛معلولين ةويژ اي حرفه يا ناكافي بودن مربيان آموزش فني و عدم وجود و -
سطح تحصيالت  توانمندي و ته با استعداد،پيشرف عدم شناسايي دقيق حرف متناسب و -

 ؛معلولين
 ؛صنعت نخبه در توليد و ديده و معلولين مهارت وافي از عدم حمايت كافي و -
 هاي فني و معلوليت و نداشتن مهارت ةواسط هبدر مشاغل سطح پايين معلولين اشتغال  -
  ؛كافي اي حرفه
 ؛معلولين ةل جديد ويژمشاغ برايشغل  تدوين استاندارهاي آموزش و عدم تهيه و -
 سازي و توانمند برايمهارتي  گذاري آموزشي و سرمايه يابي معلولين و عدم استعداد -

 ؛عملي آنان و  ميارتقاء سطح دانش عل
 ةواسط هصنعتي ب گيري معلولين در مشاغل توليدي و عدم تمايل كارفرمايان در بكار -

 ؛شان معلوليت
ار دستمزد كم در مقابل تالش معلولين در برخي جويي برخي از كارفرمايان با استقر سود -

 ؛شان واسطه نوع معلوليت هاز مشاغل ب
 ديده و پشيباني از معلولين مهارت ي حمايتي وها  رنگ بودن زمينه يا كم عدم وجود و -
 ؛نخبه
  ؛در باالترين حدممكن معلوليناستعداد آفريني و  يي كارشكوفا ةسازي زمين عدم فراهم -
ننهادن بر عدم ارج  ةواسط هپذيري در معلولين ب آموزش آموزي و تمهار ةكاهش روحي -

 ؛كارفرمايان مسئولين واز سوي  فني و شغلي آنان هاي مهارت
كاري معلولين در خارج از محل  وآموزي  ، مهارت اماكن آموزشي ةتعبي بيني و عدم پيش -

 ؛آسايشگاه نگهداري و
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 ي سازگار عدم  معلولين وي ها نمنديتوا با اي حرفه مهارتي فني وعدم تطبيق آموزش  -

 ؛اين موضوع با استدالل و منطق كسب و كار
 هاي معلولين اطالعي كارفرمايان از توانايي ناآگاهي يا كم -
 ... .  و -

اساس رويكرد آموزشي در  ي  فراروي اشتغال معلولين برها فرصت
 سياسي و اقتصادي ةتحقق شعار حماس

  ؛فرد معلول  براي ها مناسب بودن كيفيت و كميت آموزش -
 ؛وضعيت بازاركاربرخوداري از آمايش سرزمين و  -
مين امنيت حقوق أت اشتغال و ،در جهت آموزشمختلف تسهيالت قانوني  وجود -

 ؛و معلوالنكارفرمايان 
 ؛موانع و مشكالت اشتغال معلولين، مباني منابعبا جانبه  علمي و همه آشنايي -
 ؛علوليناشتغال م برايهاي برابر  فرصت وجود -
خارج  براينفس آنها  قادرسازي معلولين و رشد اعتماد به ،بازتواني يها فراهم بودن زمينه -

 ؛جو پروري مدد ةشدن از زنجير
  ؛هاي معلوالن ييو توانا  ميي شغلي مناسب و متناسب با خصوصيات جسها وجود ظرفيت -
 ؛فقيت كاركنندتوانند با مو با اين ديدگاه كه معلولين هم مي آحاد جامعه ييآشنا -
 ؛معلولين ةاز مشاغل ويژبرخي  وجود و شناسايي  -
 ؛تسهيالت و امكانات رفاهي براي كارگران معلول وجود -
كارگماري آنان در مشاغلي كه امكان اشتغال  حمايت دولت از اشتغال معلولين و بهوجود  -

 ؛براي آنان وجود دارد
شخصي معلولين و ابزار و حذف عوارض گمركي و سود بازرگاني از كاالها و وسايل  -

 ؛تجهيزات كاري آنان
صورت  توانند به وقت براي معلوليني كه نمي  اشتغال و يا استخدام پاره امكان وجود -

 ؛وقت كاركنند تمام
 ؛بازار فروش براي كاالها و محصوالت معلولين امكان وجود -
 ؛وكاركافي براي اشتغال معلولين از طرف دولت و افراد نيك ةسرمايامكان وجود  -
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اقتصادي  ةخانواده و تحقق شعار حماس ،نقش معلولين در اقتصاد جامعه
 و سياسي

در  .شود متفاوت است تعداد معلولين هر جامعه با توجه به تعريفي كه از معلوليت ارائه مي
هاي بارز جسماني مورد بررسي و شمارش قرار  حال رشد معموالً معلوليت كشورهاي در

هاي بارز جسماني به ساير  كشورهاي پيشرفته عالوه بر معلوليت ركه د درحالي .گيرند مي
تعداد بيشتري از معلولين در اين كشورها  ،نتيجه در .شود هاي جزئي نيز توجه مي نارسايي

هاي دهه  آمار سال .يابد طور چشمگيري افزايش مي شوند و تعداد معلولين به شمارش مي
كستان و پاناما و پرو نسبت جمعيت معلول در دهد كه در كشور پا ميميالدي نشان  1980

فرانسه   % ،2/13% ، كانادا و استراليا  5/8حالي كه در آمريكا  در ،% است1كل جامعه كمتر از 
دهندة تنوع و  ها نشان اين تفاوت .% است20ريشت% و در ا9/8% ، نروژ 10، يونان   5/6%

در سرشماري سال  .مختلف استپراكندگي در مفاهيم و تعاريف معلوليت در كشورهاي 
الل، قطع دست يا پا يا هر دو، نقص دست  و شمسي ايران كه در آن افراد نابينا، كر 1365

 000/100از  ،اند معلول شناخته شده ،راست و يا چپ، نقص پاي راست و يا چپ يا فلج كامل
ت بود كه از به اين صور 1375همين آمار در سال  .نفر معلول بودند 893نفر جمعيت حدود 

طبق اين در حالي است كه  .نفر معلول بودند 935نفر جمعيت حدود  000/100هر 
كشور سطح در  نفر معلولهزار  200ميليون و  تعداد سه، اخير ةپذيرفت ي صورتها سرشماري
واسطه  هكه اين آمار حاكي از رشد و افزايش تعداد معلولين بشده است و ثبت شناسايي 

% بيماري، 9/40% مادرزادي، 6/21 :از ندا كه برخي از اين عوامل عبارتاست عوامل مختلف 
نفر يك نفر و در  130ازاي هر  معلوليت در شهرها به .% نامشخص1/9% سوانح و 2/28

 3037استان ايالم با دهد  مينشان  ها پژوهش نفر يك نفر معلول بود. 98ازاي هر  هروستاها ب
رين معلول را در ايران داراست و سپس اصفهان، بوشهر، نفر معلول در هر صدهزار نفر بيشت

 .استان گيالن و بلوچستان كمترين فراواني معلولين را دارند .هرمزگان و خوزستان قراردارند
زن  100مقابل هر  سالگي درصد معلوليت باالتري دارند در 24-20از نظر سني در گروه سني

 .)75و  65ايران، (مركز آمار  مرد معلول وجود دارد 170معلول 
ايراني را معلولين و جانبازان تشكيل داده كه اين  ة% از كل افراد جامع4 ،به عبارت ديگر

ي اقتصاد جامعه و ها به حركت در آوردن چرخ بر اي ميجمعيت خود به تنهايي نيروي عظي
ي كسب و ها و حركتي نداشتن مهارت  ميهاي جس ناتواني ةواسط معلولين به .خانواده است

اين قشر به دليل  .بار هستند هاي سخت و حتي زيانكار مجبور به انجام كارها و فعاليت
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قادر به  .هاي شغلي و كاري مناسب و متناسب الزم عالوه بر تحصيالت و ..نداشتن مهارت

هاي افراد سودجو، احراز شغل مناسب و شايسته در جامعه نبوده و بعضاً مورد سوء استفاده
روز بر روند افزايش  قرار گرفته و روز به  ميي جنسي و جسها ي خالف و نيز آزار و اذيتباندها
 (كرباليي، زنند دارد دامن ميهاي اجتماعي كه جامعه را از روند تكامل طبيعي باز ميآسيب
با توجه به نقشي كه معلولين در شكوفايي اقتصاد خانواده، كشور و توليد بنابراين،  .)1388

توانند داشته باشند ( توليد صنايع دستي، توليد فرش و جاجيم، توليد ملي كشور، ميناخالص 
ريزي دقيق و منسجم ) برنامه.انواع البسه، توليد مصنوعات غير فلزي، انواع مشاغل خانگي و ..

از سوي  .اي، تربيتي و ..هاي شغلي، خانوادگي، حرفهدر راستاي توانمندسازي مهارت
تنها  المنفعه بسيار حائز اهميت و ضروري است تا بدان جا كه نهتي و عامهاي حماي دستگاه

اي سالم، خودكفا و د بلكه جامعهكنهاي اجتماعي ايجاد تواند سدي در روند افزايش آسيبمي
، كانون گرم خانواده از سالمت الزم برخوردار شده و شودپويا را نيز به ارمغان آورد و سبب 

وجود آيد كه در نتيجه با الگوسازي از اين فرآيند به  هخانوار و ملي برشد اقتصادي در سطح 
 .سياسي نيز دست خواهيم يافت ةحماس

 اي حرفهتوانمندسازي و توانبخشي  براياشتغال پايدار فرصتي مغتنم 
 معلولين در تحقق حماسه اقتصادي و سياسي

ند كه هستدار  آور خانواده را عهده ر و نانپذيرفته اكثر معلولين نقش پد طبق تحقيقات صورت
تحت تكفل به كار  ةمين زندگي خود و خانوادأمعاش و تبراي د تا آنان شو مياين عامل سبب 
شان اقدام  ميي خارج از كانون گرم خانواده و نامناسب با خصوصيات جسها كردن در محيط

 ةواسط هون آتيه و بيمه بد و به دليل تن دادن به مشاغل و يا حرف سطح پايين و بدكن
جايي مواد  هبري، جاب فروشي، جيب  گري، گدايي، دست جمله تكدي نداشتن مهارت كافي از
گذران امروز و فرار از براي كه خود مسكني است  ... ي قاچاق وها مخدر، همكاري با باند

 ي فردي (مثل انواع امراض، كهولت زودرس،ها در معرض آسيب وضعيت موجود، خود را
ي نامشروع و ورود به باندهاي ها استفاده (مثل سوء هاي روحي و...) و اجتماعي ناتواني

تنها مشكلي  ي زودگذر و ناپايدار نهها اين نوع فعاليت مبادرت به ،واقع كاري) قرار دهند در بزه
د بلكه كانون خانواده را دچار تزلزل و كن ميشان از حيث معيشتي حل ن از آنان و خانواده

ي غير قابل جبران ها يت فرزندان را نيز به مخاطره انداخته و جامعه را در معرض آسيبامن
دار و با ثبات با  هاي شغلي آتيه اين درحالي است كه اقدام به انجام فعاليت .دهد قرار مي

رويكرد انجام كار با داشتن مهارت الزم در كانون خانواده و نزديك به فرزندان از جمله 
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(انجام كارها و دريافت سفارش در قالب تعاوني)  فرمايي و يا مشاغل خويش مشاغل خانگي 

د تا امنيت، سالمت، شو ميي رواني عدم ثبات شغلي معلولين سبب ها عالوه بر كاهش دغدغه
با توجه بنابراين،  .دشوحريم خانواده و جامعه حفظ شده و بالندگي اقتصادي كشور را سبب 

ي دولتي و خصوصي با ها افزايي بخش ريزي، همگرايي و هم به تهديدهاي مطروح، برنامه
ثر ؤايفاي نقش مبراي تواند بستري را  ميو منابع مادي و معنوي موجود  ها استفاده از پتانسل

ي بازار كار ها معلوالن در اقتصاد، سالمت جامعه، سالمت خانواده و به حركت در آوردن چرخ
 ان است از طريق آموزش و مشاوره درست فراهم آوردآنبراي كه همانا ايجاد اشتغال پايدار 

 ).1390،(پرند

 هاي شغلي تهديدي براي  بيكاري معلولينفقر و فقدان مهارت
بيكاري است كه خود موجب بروز مشكالت روحي، رواني و  ،ل معلولينئترين مسا يكي از مهم

د كه مشكالت رواني ان شناسان ثابت كرده جامعه مي شود. نفس هببيش از همه عدم اعتماد 
او با محيط اطراف است سبب انزواطلبي و  ارتباطاتعدم  ةيدييك فرد معلول كه زا

ناپذيري بر جامعه و مناسبات حاكم بر  تواند اثرات جبران شود كه مي گيري آن فرد مي گوشه
افراد معلول براي برطرف كردن نيازهاي . داشته باشدهاي اجتماعي  تحت عنوان آسيب آن

و در دست گرفتن امور زندگي خويش الزم است به خود متكي باشند تا بتوانند جلوي  مادي
افراد ديگر را بگيرند و اين امر از طريق اشتغال و استقالل مالي آنان  ةي بيهودها دلسوزي

 .شود پذير مي امكان
امكانات مادي و معنوي پيرامون  مشكالت معلوالن آن است كه قادر نيستند از يكي از

ي اجتماعي و روحي در بين آنها ها همين امر موجب بروز آسيب .كافي ببرند ةيش بهرخو
منظور استفاده از اوقات فراغت و تقويت  ايجاد محيط شاداب و متنوع به ،بنابراين .خواهد شد

دن فضاي گذران اوقات فراغت و كرهاي فردي و اجتماعي الزم و ضروري است و مهيا  مهارت
تفريحي،  ايجاد فضاي فرهنگي، ترين وظايف جامعه است بزرگ دن آن ازكرهدفمند 

اساس موازين و معيارهاي شهرسازي مطابق  معلوالن و جانبازان بر ةتوانبخشي و ورزشي ويژ
 ،(آقاجاني كند با وضعيت حسي و جسمي آنان به تحقق اهداف يادشده كمك بسزايي مي

1380(. 
 .به رو هستند رو گي و اجتماعي بسيارياكثر معلوالن جهان با مشكالت فيزيكي، فرهن

سازد و نگرش  مي موانع اجتماعي، آنها را از استفاده از تسهيالت شهري و رفاهي محروم
اجتماعي نسبت به معلوالن، آنان را تا حدزيادي از زندگي و روابط  ةعوامانه و غيركارشناسان

 شده قرار گرفته يا فراموش التفاتي قشرهايي كه مورد بي و معلوالن .كند اجتماعي دور مي
مشخص و محرز  عواقب و تأثيرات سوء و مضر اين وضعيت براي اين افراد و جامعه .هستند
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ي داراي ها مهم اشتغال، عدم حمايت شايسته و بايسته از خانواده ةلئحل نشدن مس .است

معلوالن،  درماني معلوالن، نبود وسايل توانبخشي استاندارد و مورد نياز ةمعلول، مشكل بيم
عدم اجراي ماده مربوط به مسكن معلوالن در قانون جامع، عدم اختصاص  مشكل مسكن و

سازمان بهزيستي  ةبراي اجراي كامل قانون جامع و كمبود جدي بودج كافي و الزم ةبودج
معلوالن، وجود باورهاي منفي و غلط مردم نسبت به معلوالن، ابهام در قانون  عنوان متولي به

معلوالن، تبعيض در خصوص معلوالن ورزشكار قهرمان نسبت به قهرمانان  يبازنشستگ
 فني و ،هاي مهارتي عدم توجه به مشاغل مورد نياز آنان و فراگيري آموزشغيرمعلول و 

سوق آنها  باعث انزواي معلوالن و غيره وكالسيك   ميهاي رس ، عدم توجه به آموزشاي حرفه
 .شوند ي اجتماعي ميها به سمت آسيب

جامعه  ةتر آموزش و درآمد نسبت به بقي از سطح پايين افراد داراي ناتواني جسمي،
از لحاظ موقعيت  از خط فقر دارند و آنها به احتمال بسيار زياد درآمدي كمتر .برخوردارند

 ي روستايي وها در محيط هعمدطور بهو  تري قرار دارند اجتماعي و اقتصادي در سطح پايين
در  ،ي اضافي ناشي از ناتوانيها هزينه ،عالوه بر عوامل مرتبط با درآمد نند.ك فقير زندگي مي

تواند  جامعه مي ي اجتماعي وها خدمات يا فعاليت ةخارج شدن از حيط حاشيه  قرار گرفتن و
ي اضافي شامل: مخارج خدمات ها هزينه .ي آنان را كاهش دهدها خانواده درآمد معلولين و

از ي ايجادشده ها نيز هزينه و غيره ... سازي مسكن و مناسب، شيپزشكي وسايل كمك توانبخ
ساير تمهيدات  حفظ درآمد و ،ي جامعها بدون برنامهاست، كنندگان درمان  مينأتسوي 

عهده  هموجود در كشورهاي در حال توسعه براي افراد داراي ناتواني كه مسئوليت خانواده را ب
 ةدر كشورهاي درحال توسع ،در حقيقت كنند. ميگيز ان دارند موقعيت آنان را بسيار مخاطره

 ).1392،(جبلي ندكن مينقش اصلي را در پيشگيري از فقر ايفا  ها خانواده
دخالت افراد معلول در  را براي كمك و ها فرصت ،در حاشيه قرار گرفتن سازي و محروم

تماعي باعث هاي اج در نهايت آسيب خطر سقوط آنان را به فقر و دهد و جامعه كاهش مي
نقل كافي و مناسب عدم  موانع فيزيكي مانند فقدان سيستم حمل و ،همچنين .گردد مي

ي كسب درآمد و ها ثير گذاشته و فرصتأي آموزشي و اشتغال تها دسترسي به فرصت
 كاهد. ي اجتماعي را براي معلولين ميها مشاركت

 شغلي معلولين و راهكارهاي كاهش آموزشي و نيازهاي اجتماعي،
 معلوليت هاي اجتماعي حاصل از آسيب

ساماندهي نظام توانبخشي در كشـور بـدون در نظـر گـرفتن جمعيـت افـراد داراي نـاتواني و        
ي جمعيتـي، تنـوع   هـا  شناخت اين جمعيـت از نظـر ويژگـي    .پذير نخواهد بود معلولين امكان



   ... هاي  تحقق حماسة سياسي و اقتصادي از طريق معلولين با آموزش                    
 

 

314 
فرهنگي و  ،اعياعم از بهداشتي، درماني، آموزشي، حقوقي، اجتم ،معلوليت، نيازمندهاي خاص

تربيـت نيروهـاي متخصـص،     ،همچنين .بناي تدوين نظام توانبخشي خواهد بود اقتصادي، زير
 اي با شدت معلوليت افراد هاي فني و حرفه سازي محيط آموزش بسترسازي فرهنگي، متناسب

از جمله نكات مهمي است كـه خوشـبختانه در    .و تبيين جايگاه حقوقي شهروندان معلول و ..
ي ارتقاء سـالمت روانـي در   ها روش ساماندهي مطلوب و درك . به خوبي ذكر شده است قانون

گيـري حـداكثري از    بهـره  منظـور  هبـ سازي و ارتقاء سالمت روان  روش توانمند معلولين اولين
 ابزارهـاي  ةتهيـ  و سازي امـاكن  و مباحثي چون مناسباست  هاي جسمي توانمندي ةماند باقي

 ،عصـا  ،بنـابراين  .شـوند  مـي  تلقي ساز سرنوشت و مهم حيطه اين رد "قطعا توانبخشي مناسب
 نـه  و اسـت  اوليـه  مهـم  ضـرورت  يـك  عمومي هاي مكان در تردد امكان و ... ، ويلچر ،سمعك

بـا كمبودهـاي مختلـف روحـي نيـز      آنـان   گمان بي ،باشد موارد اين در كاستي اگر و ... ثانويه
 .شدند رو خواه هروب

و  گيـرد بخشي براي ايـن قشـر از جامعـه بايـد مـورد توجـه قـرار        ي خدمات توانها برنامه
 .)1392 ،ايروانـي ( دشـو ي اجتماعي فراهم ها ي مناسب براي دسترسي آنها به محيطها زمينه

به هر صورت امروز پسنديده نيست كه افرادي در جامعه زندگي كنند كه امكان دسترسي بـه  
در برخـي منـابع از    .ود را نداشـته باشـند  خـ  ةجامعفني  ، مهارتي و ، آموزشيمحيط اجتماعي

سازمان ملل متحـد از   ،از همين رو .شود نام برده مي» معلول ةجامع«چنين جوامعي با عنوان 
 عالوه بر ،واقع در .براي زندگي آتي افراد معلول استفاده كرده است» جامعه بدون مانع«تعبير 

كاهش آسـيب اجتمـاعي ايـن عزيـزان     موارد مذكور اشتغال معلولين يكي از راهكارهاي ديگر 
، به هر كسـي   داشتن شغل .شود اشتغال هر فرد، موجب استقالل اقتصادي او ميچراكه  ؛است

سـفانه تعـداد   أمت .آورد وجود مـي  نفس به هويت و تشخص اجتماعي بخشيده و در او اعتماد به
هاي فني  داشتن مهارتبه دليل ني تحصيالت عاليه ها رغم گذراندن دوره ، به زيادي از معلوالن

ماننـد كـه    مـي شغل مورد دلخواه خود مبادرت نمايند و بيكار  به احرازتوانند  نميكار  كسب و
زايـي بـراي    اشتغال ةدر زمين هرچند .هاي اجتماعي براي آنان است اين خود مادر انواع آسيب

 وانـد سـدي در  ت مي اي حرفه هاي فني و فراگيري مهارت ،، تبعيض فاحشي وجود دارد معلوالن
هـاي اجتمـاعي و نيازهـاي     ازجمله راهكارهاي كـاهش آسـيب   ،بنابراين .ات باشدضمقابل تبعي
 كرد:توان به شرح ذيل خالصه  شغلي معلولين را مي آموزشي و ، اجتماعي

اعـم از   ،ي جمعيتي، تنوع معلوليت، نيازمندهاي خاصها شناخت معلولين از نظر ويژگي -
 فرهنگي و اقتصادي؛ ،حقوقي، اجتماعي بهداشتي، درماني، آموزشي،



 اي و اشتغال  حرفه آموزش فني و
 

 

315 
هاي فنـي   سازي محيط آموزش تربيت نيروهاي متخصص، بسترسازي فرهنگي، متناسب -

 ؛اي با شدت معلوليت افراد و تبيين جايگاه حقوقي شهروندان معلول حرفه و
 ؛ي ارتقاء سالمت رواني در معلولينها روش ساماندهي مطلوب و  درك -
 ؛خصويات معلولين شناسايي مشاغل متناسب با -
 قبـال معلـولين از   شـرط جامعـه در   سازي درمورد نگرش مثبت و بـدون قيـد و   فرهنگ -

 ؛ي جمعيها طريق رسانه
، شناسايي افراد معلول در همان سنين طفوليت و فراهم آوردن بسترهاي مناسب تربيتي -

ي و مهارت يآموزش يها دوره ةارائخصوص  بهشده  مديريت حساب بابراي آنها  شغلي آموزشي و
 ؛اي حرفه فني و
 ؛اشتغال معلولين به موجب داشتن استقالل مالي -
 ؛شغلي ، آموزشي و هاي اجتماعي دسترسي آسان به فرصت -

اي كليد توانمندسازي شغلي معلولين در تحقق هاي فني و حرفهآموزش
 سياسي اقتصادي و ةحماس

عنوان نيازهاي  نساني كه بهاستراتژيك جوامع ا بر اساس تحقيقات مختلف از بين پنج نياز
از اقتصادى آموزشي و  نيازدو  ،شود ميمرتبط با امنيت ملي هر كشور از آن نام برده 

معلولين  .ويژه معلولين است هترين دغدغه و مسأئل در زندگى تك تك افراد جامعه ب مهم
تر از ساير ارتزاق خود و خانواده بيش برايمين منابع مالي أمعلوليت و مسئوليت ت ةواسط به

زماني به  اين موضوع .گيرند ميي فردي و اجتماعي قرار ها افراد جامعه در معرض انواع آسيب
انجام  برايند تا زمان زيادي را شو ميامرار معاش مجبور  برايرسد كه اين افراد  مياوج خود 

و  ي شغليها در اين ورطه نيز فقدان مهارت كنند.كار در خارج از محيط خانواده سپري 
ثير گذاشته، آنان را به انجام كارهاي سطح أكسب وكار مانند كاتاليزوري بر ساير عوامل ت

تن دادن به هر كاري  ،در واقع .كند ميپايين و يا تن دادن به امور پست و بدون آتيه وادار 
كار و  ي مختلف و ورود به جوامع بزهها كشي بهره برايمين معاش خانواده زمينه را أت براي

آموزش، اعم از آموزش عمومي، فني و  .سازد ميصورت پنهان فراهم  هدادهاي خالف ببان
عنوان  وري به  فرد را در انجام كار افزايش داده و سبب ارتقاي بهره ةو عالي توان بالقو اي حرفه

 ،بنابراين .)1384ادق،ـپورص( دشو ميبهينه از امكانات موجود  ةيكي از عوامل توليد و استفاد
اقتصادي و اجتماعي، از طريق تربيت نيروي انساني  ةترين نقش در توسع مهم ،آموزش
كند كه انجام اين رسالت در كشور ما مستلزم  ميديده براي رشد و توسعه ايفا  مهارت
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اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  ةي آموزشي با نيازهاي توسعها هماهنگي و تناسب برنامه

ي نظري از اهميت ها كاربردي و مهارتي آنها برجنبه ةبيي كه جنها آموزش .ديني كشور است
تربيت  .شود ميي توسعه تلقي ها گذاري ترين سرمايه بيشتري برخوردار است يكي از پربازده

كارگيري آنها  هب عمل و ي الزم و آميختن علم وها نيروي كاردان و كارآفرين همراه با مهارت
 ةلف زندگي آنان از محورهاي اساسي توسعدر نيروهاي انساني بازار كار و مراحل مخت

 ةزايي در باالبردن توليدات كه همان حماس ي كالن اشتغالها ويژه تحقق سياست جانبه به همه
از امكان  اي حرفه ي فني وها ما از طريق آموزش ةجامع .شود مياقتصادي است محسوب 

تواند  مي ،ي ابتكاريها و طرح ها به خدمت گرفتن ايده اي در تغيير فرهنگ اشتغال و يا بالقوه
گويي  منظور پاسخ هب بنابراين، .مشاغل مرتبط با معلولين را فراهم آورد ةموجبات تنوع و توسع

احراز شغل مناسب، پايدار و بدور از  برايسازي آنها  و آماده هبه نيازهاي آموزشي اين جامع
مركز آموزش  700ي بيش از كارگير هاي كشور با بجرم و خالف، سازمان آموزش فني و حرفه

توانمندسازي  ... استاندارد آموزش شغل و 5000آموزشگاه آزاد، بيش از  12000ابت، بالغ بر ث
ي مهارتي و ها آموزش ةويژه معلوالن را از طريق ارائ هو شغلي اقشار مختلف جامعه، ب اي حرفه

به شناسايي مشاغل خانگي صورت ويژه اقدام  هدر دستور كار خود قرار داده، ب اي حرفهفني و 
دوري آنان را از  ةسازي اين قشر در محيط خانواده زمينده تا ضمن فعالكرهزينه  و كم

فني و ي ها اي، آموزش مهارت حرفه بخشي توان بنابراين، .تهديدهاي محيطي فراهم سازد
ي دولتي و ها سازمان ي الزم براي اشتغال معلوالن به كمكها شغلي و ايجاد زمينه

نيز مانند ساير افراد  يي است كه بر اساس آن معلوالنها المنفعه، ضرورت ي عامها سسهؤم
ي برابر براي آنان، ها فرصت جامعه، حق برخورداري از يك كار مناسب را داشته و با ايجاد

در  ،بنابراين .شود مي كار برطرف ي موجود و غيرضروري براي دسترسي بهها محدوديت
 هاي مهارتي و فني و ازهاي آموزشي مهارتي معلولين با آموزشسازي ني راستاي همسان

 ةارائمضاف بر آنكه   .مشمول موارد ذيل باشد ها بايد اين آموزش  ،اي و نيز بازار كار حرفه
هاي شغلي مناسب براي  فرصتو ارتقاء  تقويت، ايجادعالوه بر اي  هاي فني و حرفه آموزش

 ).1390(پرند، ثيرگذار باشدأار تتواند بسيمعلولين، در موارد ذيل مي
پديدآمدن احساس  براي و شغليهاي اجتماعي هاي فعاليتآوردن زمينهفراهم  -

دست آمده براي  هاي بهفرصت از عمر، استفاده ة، عدم اطالنفس هو اعتماد ب ثمربخش بودن
 ؛چه بيشتر در راه خداوند و خلق او خدمت هر

 هادر خصوص وقوع بحرانمعلول زنان مردان و ها و آموزش خانواده، ارتقاء آگاهي  -
(توانمند كردن زنان و  . هاگونه بحران در مقابله با اينآنان منظور باال بردن قدرت مديريت  به

 ؛)و اجتماعيي خانوادگي ها براي مقابله با بحران مردان معلول
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، فني خدمات آموزشي، ةمنظور ارائ به ايهاي فني و حرفهحمايت مسئولين آموزش  -

مين نيازهاي أت و ها گونه خانواده ويژه براي حل مشكالت فرزندان اين ةو مشاور مهارتي
 ؛عاطفي و آموزشي آنان

فرهنگي،  ،شغليهاي مختلف در عرصه معلولين اي حرفهو توانبخشي توانمندسازي   -
 ؛اقتصادي و ...

 ؛معلولينتوانمندسازي فرزندان   -
منظور اختصاص وقت كافي براي تربيت  آمدزا بهشناسايي و آموزش مشاغل خانگي در  -

 ؛فرزندان
اعطاي تسهيالت  برايرايزني كارآفرين و شاغل سرپرست خانوار و  معلولينشناسايي   -

 ؛اندكار ي دستها از طريق دستگاه به آنان
 ؛در جهت اشتغال آنان معلولآموختگان  اعطاي تسهيالت به دانشكمك در   -
 ؛اني منابع و موانع و مشكالت اشتغال معلولينمب ةجانب شناخت علمي و همه  -
 ؛اشتغال معلولين برايهاي برابر  ايجاد فرصت  -
 ؛هاي آنان يياشتغال و توانمندسازي با تكيه بر توانا  -
 ؛مهارتي واي  و حرفه  آموزش و ارتقاء سطح دانش فني  -
 ؛ساماندهي امور اشتغال معلولين  -
 ةخارج شدن از زنجير براينفس آنها  اد بهقادرسازي معلولين و رشد اعتم ،بازتواني  -
 ؛جو پروري مدد
تكميل  براياي  و حرفه  به مراكز فني معلول هدايت متقاضيان و جويندگان كار  -

 ؛توانمندي اشتغال
معلولين در  ةشناسايي مشاغل موجود در جامعه و فراهم كردن شرايط جذب جامع  -

 ؛مورد نياز بازار كار مشاغل

 هاراهكار و راهبردها
 رويكردپيشگيري

 ،زندگي به اميد افزايش ومعلوليت  نرخ كاهش براي تالش -
 ،ي فاميليها پرهيز از ازدواج -
 ،ي دوران بارداريها مراقبت  -
 ،صحيح مادر ةتغذي  -
 ،سال 18سال و زير  35باالي  اجتناب از باردار شدن در سنين   -
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 ،مصرف نكردن دارو در هنگام بارداري  -
  ،ه قرار گرفتناجتناب از در معرض اشع  -
 ،ديده انجام زايمان در شرايط كامالً بهداشتي و تحت نظر فرد دوره -
 ،حرفه هاي رعايت اصول ايمني و بهداشت كار قبل از شروع هر كار و آموزش ةارائ -
 ،معلولين ميان در جرايم نرخ كاهش -
 ،يعشاير و روستائي معلولين شهري، براياي  بيمه پوشش گسترش -
 . و... -
 تيحماي رويكرد �

بانك اطالعاتي مناسب و نظامند در خصوص معلولين متقاضي اشتغال در سطح  ايجاد -
 ؛كشور بر حسب نيازسنجي شغلي

جذب معلولين (عدم  براي% استخدامي 3قانون  همراه كردن مسئولين در اجراي -
 ؛اجراي دقيق)

 ؛منابع اعتباري اشتغال با توجه به آمار متقاضيان تسهيالت آمار گرفتن -
 ؛هاي بعدي هماهنگي برايها  ه موقع اعتبارات اشتغال به استانابالغ ب -
ها و  حقوق صاحبان صنايع و كارفرمايان از توانمندي ةشناخت كافي جامعشناسايي و  -

 ؛ي معلولينها پتانسيل
خصوص مراكز تحت  بههاي معلولين  كارفرمايان نسبت به توانمندي براياعتماد  ايجاد -

 ؛هدف ةي جامعبكارگير براينظارت بهزيستي 
جذب و جلب اعتماد كارفرمايان و صاحبان  برايمعلولين  ةموقع اعتبارات بيم ابالغ به -

 ؛صنايع
اجراي كامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولين از كارآفريني و اشتغال آنان و عدم  -

 ؛پيگيري اشتغال معلولين در قانون برايتوجه كامل 
جذب  برايآنها  يپاگيرو دست  ري ازجلوگي مين اجتماعي وأحمايت قوانين ت -

 ؛معلولين توسط صاحبان صنايع
 ؛هاي خود خودباوري معلولين نسبت به توانمنديكمك به  -
اعتبارات  دادن به موقع واي  حرفه و  هاي فني آموزش برايمناسب  ةبرنام ايجاد -

 ؛هاي معلولين آموزش برايآموزش 
اي  حرفه و  و فني هاي مهارتي موزشآ برايهاي آموزشي خاص  مربيان و جايگاه تربيت -

 ؛معلولين
 . ... و -
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 قانونيي ها حمايت
 1993دسامبر  20مورخ  ةها براي معلوالن مصوب قطعنام برابرسازي فرصت اصول

 سازمان ملل  ميمجمع عمو
 گذاري ـ قانون 15اصل 
به  منظور دستيابي ها مسئوليت دارند مباني حقوقي براي انجام اقدامات الزم به دولتـ 
 هاي مشاركت و برابري كامل معلوالن ايجاد كنند. هدف
حقوق و تعهدات شهروندان، بايد حقوق و تعهدات معلوالن را  ةقوانين ملي، دربردارند ـ 
جمله  ها متعهد هستند معلوالن را قادر سازند تا حقوق خود را از دولت .برداشته باشند نيز در

ها بايد  دولت .بر با ساير شهروندان اعمال كنندحقوق بشر، مدني و سياسي، برمبنايي برا
هاي معلوالن در تدوين و تنظيم قوانين ملي مربوط به حقوق معلوالن و  تضمين كنند سازمان

 همچنين در ارزيابي مداوم آن قوانين شركت داشته باشند.
 ثير نامطلوب داشته باشد، ازأـ براي حذف شرايطي كه ممكن است بر زندگي معلوالن ت

آميز عليه معلوالن  تبعيض ةهر ماد .مله آزار و اذيت، ممكن است نياز به اقدام قانوني باشدج
در قوانين ملي بايد مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعيض،  .بايد حذف شود

 بيني شود. پيش
حقوق و تعهدات را  .ـ قوانين ملي مربوط به معلوالن بايد به دو شكل متفاوت ارائه شود

قوانين ويژه براي  .صورت قوانين ويژه ارائه داد قوانين كلي ادغام كرد يا به ةتوان در مجموع مي
 توان به چند شيوه تدوين كرد: معلوالن را مي

 الف) با وضع و تصويب قوانين جداگانه، با پرداختن انحصاري به مسائل معلوالن؛ 
 ائل ويژه؛باره مس ب) با گنجاندن مسائل معلوالن در قوانين كلي در

ويژه در متوني كه براي تفسير قوانين موجود از آنها استفاده  ج) با نام بردن از معلوالن به
 شود. مي

گنجاندن مفادي به نفع معلوالن  .تواند مطلوب باشد هاي متفاوت مي تركيبي از اين روش
 تواند مورد توجه قرار گيرد. نيز مي

منظور حمايت از  را به  ميشكايت قانوني رسكارهاي  و توانند ايجاد ساز ها مي ـ دولت
 توجه قرار دهند. منافع معلوالن مورد

 معلولين به مندي عائله ةهزين اختصاص -
 ها دستگاه تمام به ريزي برنامه و مديريت سازمان سوي از خاص ةبودج رديف اختصاص -
 ؛معلولين از حمايتبراي 
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  ؛اديمعلوالن و افراد ع بين دستمزدي نابرابري رفع -
ي ها برنامه در معلولين به مربوط هاي نامه آيين و قوانين اجراي ضمانت و نظارت تقويت -
 ؛آتي هاي برنامه و كشور ةتوسع  ةسال پنج

  ؛معلولين اقتصادي وضعيت به توجه -
 ؛معلولين استخدامدر  اولويت -
 زندگي مينتضبراي  غيره و عمر ةبيم آتيه، تأمين نظير مختلف هاي بيمه ساماندهي -
 .فوق هاي بيمه از معلولين ةاستفاد تسهيل و آينده

 اقتصادي هاي حمايت
 ؛ي آنانها معلولين و خانواده به اقتصادي هاي كمك و مستمري در تورم نرخ به توجه -
 جرايم نرخ افزايش به توجه با معلولين امور متولي هاي سازمان ةبودج افزايش بيني پيش -

 ؛سال هر در اجتماعي هاي آسيب و
 اي گونه به بايد افراد اين اشتغال(زنان و مردان معلول  اشتغال گرفتن قرار  اولويت در -
 ؛)باشد نزديك فرد زندگي محل به كه باشد
و مردان  زنان براي اي حرفه هاي آموزش هاي برنامه اجراي و شغلي هاي مهارت آموزش -

 هاي مهارت و دانش از آنان برخورداري ورمنظ به خانوار سرپرست كار جوياي يا و بيكارمعلول 
 ؛آنان شغلي هاي فرصت افزايش و جديد
 اشتغال  اولويت و تشخيص براي كاريابي هاي فرم در خانواده سرپرستي وضعيت درج -

 ؛معلولين
 ؛معلولين به دهي وامة ويژ مجاري گشودن -
 ؛معلولين خدمات و توليد هاي تعاوني ايجاد -
 براي مسكن ةاجار وام و مسكن وام و تمليك شرط به اجاره نظير مالز تمهيدات اتخاذ -
 ؛معلولين مسكن مشكل حل

 معلولين براي رايگان غذايي سبد ةتهي اكرام، طرح ارزاق، بن بالعوض، هاي كمك اعطاي -
 ؛آنان كرامت حفظ اصل لحاظ با خانوار سرپرست

 ؛معلولين غالاشت خود به كمك براي مستحبي وجوه دادن به افراد تشويق -
 با فرزند داراي و شغل فاقد معلولين براي مسكن بانك ويژه به بانكي اقساط بخشودگي -
 ؛خاص بيمار
 حد در و اولويت در آنها سالمندان و نيازمندان ويژه به معلولين به عدالت سهام اعطاي -

 ؛بيشتر
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 ؛معلولين ةويژ خوداشتغالي  ميدائ هاي بازارچه اختصاص -
 ؛آنها وضعيت بهبود براي ها دستگاه در شاغل معلولين از اقتصادي ةويژ هاي حمايت -
 ؛معلولين تمام شدن بيمه براي الزم اعتبارات تخصيص و اي بيمه پوشش گسترش -
  ؛معلولين اشتغال براي زودبازده كوچك هاي بنگاه ايجاد -
 اين براي شغل ايجاد و معلولين از مالي حمايت براي ميمرد ةخيري مؤسسات از حمايت -
  ؛گروه
 كرد هزينه دقيق ةنحو و معلولين از حمايت و تأمين براي بودجه در اعتبارات افزايش -
 ؛آنان توانمندسازي و حمايت جهت در اعتبارات اين

 درآمدزا خانگي مشاغل آموزش و شناسايي طريق از معلولين خانگي اشتغال گسترش -
 ؛آنها رزندانف تربيت براي كافي فرصت اختصاص منظور به

  .معلول آموختگان دانش به تسهيالت اعطاي -

 نتيجه
ي توليدي و خدماتي در بخش مزدبگيري محدود ها ي اقتصادي معلولين به فعاليتها مشاركت

مشاركت اقتصادي معلوالن شامل هرگونه تالش و كوشش است كه مولد  .شود ميو خالصه ن
ي مولد ها مشاغل خانوادگي هم به فعاليت ةودپس ناگزير بايد در محد .باشد ارزش اقتصادي 

به سبب ماهيتي  اي حرفه ي فني وها آموزش بنابراين، .ي اقتصادي توجه ويژه شودها ارزش
ي ها تواند در تحقق كارشايسته و همچنين كارآفريني و خوداشتغالي معلولين گام ميكه دارد 

در شناخت و  اي حرفه فني و يها اهميت آموزش مهارت .بردارد ها زمينه ةثري در كليؤم
ي ها ي ويژه و مهارتها هدايت استعدادها، رشد سازگاري و چگونگي برخورد افراد با موقعيت

ي انساني ها اندازي مشاغل و سوق دادن نيرو در قالب آموزش حرف و راه اي حرفه فني و
 .است ها سيس تعاونيأاشتغالي و ت شده به سمت كارآفريني، خود توانمند

تواند فرد را  مييي است كه ها ، انجام فعاليتاي حرفه ي فني وها اجراي آموزش ضرورت
وري وي را در انجام آن  يا كارايي و بهره كندبراي احراز شغل، حرفه و كسب وكار آماده 

ي نظري و عملي، ها ، افزايش توانايياي حرفه هاي فني و آموزش ةارائ هدف از .افزايش دهد
 ةتر كار در محدود ي الزم در افراد براي انجام مطلوبها يجاد مهارتقدرت درك، خالقيت و ا

 وظايف شغلي است.
ي الزم در ها باتوجه به اينكه اكثر زنان و مردان معلول جامعه فاقد مهارت ،نهايتدر 

الزم است با  هستند.ي ويژه ها خصوص چگونگي استفاده از توان خود در برخورد با موقعيت
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آنان، بستر  ابعاد شغلي و ايجاد انگيزه در  ميدر تما اي حرفهارتي فني وي مهها آموزش ةارائ

ريزي و تعامل مناسب  آن برنامه ةاشتغالي و ايجاد مشاغل پايدار را فراهم آوريم كه الزم خود
تا جايگاه و  استي مردم نهاد ها ربط اعم از دولتي، غير دولتي و سازمان ي ذيها بين دستگاه

هاي اجتماعي و  ي درست نظامها خص شده و در نتيجه در اثر كاركردقدر و سهم هريك مش
اقتصادي و  ةاقتصادي، اين جامعه هدف نقش اساسي و محوري خود را در تجلي حماس

 سياسي در كشور به نمايش گذارد.

 منابع
 اجتماعي سازگاري بر زندگي هاي مهارت آموزش اثربخشي بررسي .1380 .ش ،اعرابي

 بهزيستي سازمان فراغت اوقات يها برنامه در كننده كتشر دختر نوجوانان

 .خوراسگان واحد  مياسال آزاد دانشگاه ،ناصفها
  ، انتشاراتي موجكمددكاري اجتماعي كاربردي .1392 .رضائيان، علي و محمدرضا ،ايرواني

كار با ( مددكاري اجتماعي .1392 .منهآافشاري، و بروجني، مريم،  ؛ايرواني،  محمدرضا
  .شناسان انتشارات جامعه ،)انمرد

 منبع و رواني سالمت بر زندگي هاي مهارت آموزش تأثير بررسي .1380 .م ،آقاجاني

 .الزهرا دانشگاه .نوجوانان كنترل

اي  حرفه سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و .1390. پرند، كورش
 .88 ص كشور،

تدبير،  ةنام ماه، وزشـيابي اثربخشي آمردهاي ارزشـرويك .1384 .ناصر ادق،ـپورص
 .57، ص 160ة شمار

 .358 تهران، نشر علمي، ص .شناسي معلوليت جامعه .1391. خديجه ،جبلي
 .)، چاپ اول، نشر خاكيانمعلوليت از ديدگاه معصومين(ع .1389 .عباس ،خاك

 .رشد انتشارات ،تمدن جديد بيماري استرس، يا تنيدگي .1377 .پ ،دادستان
 علوم دانشگاه ،ويژه نيازهاي با افراد در نفس عزت .1380.ح شمس، و ج السادات،صدر

 .كشور بهزيستي سازمان انتشارات، توانبخشي و بهزيستي
 انتشارات ،عاطفي و اجتماعي هاي مهارت آموزش و يادگيري .1379 ،م فرهمنديان،
 .پويش
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ن از طريق اشتغال در توانمندسازي افراد ناتوا .1388 .حميدرضا ،كربالئي اسماعيل
 .سازمان بهزيستي كشور انتشارات .ژاپن

 .75و  65آماري  ةنام سالمركز آمار ايران، 
انتشارات  ،21مدكاري اجتماعي در قرن  .1392 .الهام، محمدي و عباس علي، يزداني
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 هاي پروري: تحولي در استراتژي تعالي نخبگي به نخبه
 ساز آموز و اقتصاد مهارت

 1دكتر اكبر نيكخواه
 چكيده 

تعالي مفاهيم نخبگي به اي است كه با  ويژه و پرورشي هاي تربيتي طراحي سياست اين پژوهش،هدف 
زا را در  دبنيان و اشتغالاقتصاوري اعلم و فنّ آموزي، مهارتبنيادين  هاي گذاري پروري در سياست نخبه

شناسي تحقيق مبتني بر طرق قياسي و استقرايي با نگرش و تحليل  سازد. روش جامعه نهادينه مي
هاي پسامدرن  شيوهاز . استبنيان  پردازي دانش ها و تجارب آزمايشي و نظريه سيستماتيك ديدگاه
هاي آموزش به روش .يري شدگ يابي مسيرهاي علمي بهره ها و ارزش پردازي استقرايي در نظريه

و  صرف نيست، بلكه مفهومي چندعلمي آموزش يك علم .مؤثر استانسان  حياتدر كيفيت  يمختلف
و  پروري هنخبي شناسي آموزش روان .است جهاني فنّاوري تماميت علم و است كه مبين  يكپارچه

 ةتوسع هاي سياست درشمول آنها كه  ي هستندعلوم در حال ظهور ،كارآفرينيآموزي در  مهارت
بهبود روابط مراد و  .كندميتعيين را فنّاوري علم و  آموزش ةعمق دستاوردهاي آيندزايي،  ينوآور

تكامل كيفي علم و انتقال مؤثر آن از نسلي به  ةمريدي، دانشي كليدي و در حال رشد است كه الزم
در  را القيتدست يافته و بروز خرانه وري نوآواعلم و فنّتر به  نسل ديگر است. در نتيجه، مريدان بهينه

از بخش اغلب فكري  -مغزي ةترين سامان بشر با پيشرفته .دكرتجربه خواهند  زندگي شئوناتتمام 
برداري،  هاي ناصحيح كپي آموزان به دليل روش گيرد. دانشجويان و دانش اعظم امكانات آن بهره نمي

 ةالتصور و بالقوبهاي  برداري از قابليت اند. بهره ستهفقط به امكانات بخشي از تنها يك نيمكره مغز واب
(و نه تنها لزوماً  پروري رواني يادگيري كاسته، و نخبه تواند از بار فشارهاي روحي ديگر مغز مي ةنيمكر
 ةرا رونق بخشد. امور منطقي و محاسباتي بيشتر به بخش چپ مغز وابسته است. نيمكر يابي) نخبه

مشوق تالش كارا  ،. انگيزهشود هنرمندان و شاعران و افراد خالق استفاده ميتوسط  هعمدطور بهراست 
هاي مداوم  تواند عاملي خودجوش باشد، سياست در روند يادگيري علم است. گرچه انگيزش مي

-گر رفتارشناسي بهينه ارتباط آموزش گران حائز اهميت است. آموزش فكرياستقالل  درتشويقي 
 ةد. ارتباط بهينشو مي آموز پربازده مهارت هاي يي فزاينده در محيطبين سبب اعتمادزا آموزش
فردي و تجديد فضاي آزاد حافظه، توان  هاي بين تواند با حل چالش بين مي آموزش-گر آموزش

پروري مستلزم  نخبهآموزي در  مهارتبنابراين، را قوت بخشد. ياددهي و كارآفريني -يادگيري
سازي  يكپارچه و تربيتي-شناسي علمي رواناجتماعي به آموزش  هايي است كه كارگيري سياست هب

يابي) به  گراي نخبگي (و نخبه . تعالي مفهومي و عملنجامدبي پيشنهادي در جامعه-تفكر انتقادي
آموزي، كارآفريني و  مهارت ةهاي بهين گذاري پروري، تحولي شگرف در سياست هاي نخبه مهارت

  باشد. اقتصادساز مي
 آموزي ، مهارتفنّاوري  ،، علماقتصادپروري، كارآفريني،  نخبه: يدكلي واژگان

                                                                                                                
 Email: anikkha@yahoo.com, nikkhah@znu.ac.ir                           كشاورزي، دانشگاه زنجان، ة. استاد دانشكد 1
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 مقدمه 
فكري از بخـش اعظـم امكانـات آن بهـره      -مغزي ةترين سامانبشر با وجود دارا بودن پيشرفته

بـرداري، فقـط   هاي نابهينه و ناصحيح كپيآموزان به دليل روش گيرد. دانشجويان و دانش نمي
 ةهـاي بالتصـور و بـالقو   بـر توانـايي   كيهاند. تمغز وابسته ةا يك نيمكربه امكانات بخشي از تنه

ـ     ديگر مغز مي ةنيمكر مطالـب كاسـته و    ةتواند از بار فشـارهاي روحـي روانـي يـادگيري و ارائ
شـوند.  هـا شـكوفا مـي   هـا و نـوآوري   پروري را در جامعه رونق بخشد. متعاقبـاً، خالقيـت   نخبه

بشر براي امور منطقي و محاسباتي بيشتر از بخـش چـپ   دهد كه تحقيقات پزشكي نشان مي
توسط هنرمندان، شاعران و افراد خالق مـورد   هعمدطور بهراست  ةكند. نيمكرمغز استفاده مي
كنند كه اگـر بشـر در امـور     پزشكي اخير پيشنهاد مي هاي روان گيرد. پژوهشاستفاده قرار مي

بهـره گيـرد، ضـمن كـاهش فشـار ذهنـي و       مغزش  ةهاي هر دو نيمكرزندگي خود از توانايي
هاي قـاطع و بـه موقـع     گيري. براي تصميمكردروحي، حياتي خالقانه و بديع را تجربه خواهد 

هايي را توسـعه دهنـد كـه    بينان بايد مهارتپرور، آموزش هاي نخبهنسل ةآتي و تضمين توسع
قات علمي گذشته و حـال  يابي، و نقادي تحقي هاي علمي، ارزشآنها را قادر به طراحي پرسش

پـژوهش حاضـر، اتخـاذ     ةهدف عمد. (Ledley et al., 2011; Nikkhah, 2011a,b )سازد 
رو و بنيـادين   گراي دانش پيش اي است كه با اعتالي مفهومي و عمل هاي تربيتي ويژه سياست

ـ  يابي) در علـم و  پروري (و نه منحصراً و لزوماً نخبه شناسي تربيتي، فرايند نخبه روان وري را افنّ
يـابي   پـردازي هـا و ارزش   سازد. از طـرق قياسـي و اسـتقرايي در نظريـه     نهادينه و پررونق مي
 گيري شده است. مسيرهاي علمي بهره

 پرورانه و انگيزش هاي يادگيري نخبهنظريه
ترين شـرايط  بنابراين، الزم است بهينه .سازد را درگير ميبدن فرايند يادگيري كل فيزيولوژي 

ريـزي  شناختي در اختيار فرآيند يادگيري قرار گيرند. يادگيري مطابق بـا اهـداف برنامـه    روان
هاي آموزشي است. انگيزه مشوق تـالش كـارا در رونـد يـادگيري      شده، ضامن موفقيت سامانه

روي صـرف در   بـرداري و دنبالـه  زدايي و حذف عادات غلط كپيعلم است. اين امر سبب تقلب
گيـرد. گرچـه انگيـزش    ه در بسياري از موارد ناآگاهانـه انجـام مـي   هاي علمي است ك پژوهش

آمـوزي از   هاي مداوم تشويقي به اسـتقالل در دانـش   تواند عاملي خودجوش باشد، سياست مي
گران حائز اهميت فراواني است. براي مثال، تشويق دانشجو بـه سـؤال پرسـيدن     سوي آموزش

ل در هر محيط آموزشي يـك سـؤال بپرسـد،    كه هر دانشجو حداق طوري چرايي و چگونگي، به
مسير زندگي گذشتگان  ةآموزشي است. مطالع ةاي از عمق تفكرات و كارايي باالي سامان نشانه

انگيـزه، مهـم اسـت. تشـويق دانشـجويان بـه        ةافراد در ايجاد و توسع و تحليل داليل موفقيت
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حـال، يـادگيري را بـه    تحصيل تفكري هدفمند از طريق كنترل و بازسـازي افكـار گذشـته و    
هاي آموزشي با مسير زندگي، عالقه به علم فعاليت ةكند. ايجاد رابط فرايندي خالق تبديل مي

. (Hulleman and Harackiewicz, 2009)  دهـد  تحصيل را افزايش مـي  ةو انگيزه به ادام
پنـدارد.   سنجش افراد تنها بر اساس عملكرد آزمون كتبـي، كـل ماهيـت علـم را ناديـده مـي      

تـر از   ها كمهاي نهاني و استعداد افراد را در بسياري از زمينهارزيابي، قابليت ةمعيارهاي نابهين
ند كنجكاوي است. اين عمل كند. تمايل به يادگيري و تحليل دانش، پيامد فرآي حد برآورد مي
شده نيست. سطح كنجكاوي فعاليـت مغـز را    هايي است كه هنوز كامالً شناختهتحت مكانيسم

كنجكاوي فعاليت مناطقي از مغز را كه قبالً درگير  بنابراين،دهد. در تجديد اطالعات ارتقا مي
چنـين   ةالحظـ . م(Kang ,et  al ., 2009) دهـد يادگيري موضوعي شده است، افـزايش مـي  

اعتالي مفـاهيم نخبگـي    ةهاي اولي وري، از قدماشناختي در آموزش علم و فنّ هاي روان ويژگي
 شود. پروري اقتصادمدار قلمداد مي يابي) به نخبه (نخبه

 پرورانه تفكر نخبه هاي يادگيري وسبك
توان از ديدگاهي خاص، سبك يادگيري افـراد را بـه   هاي يادگيري، ميبا وجود تنوع در سبك

لمسـي. در   .4جنبشـي و پرتحـرك، و    .3شـنيداري،   .2ديـداري،   .1چهار دسته تقسيم كرد: 
شـود. در يـادگيري   هـاي ديـداري درك مـي   سبك يادگيري ديداري، اطالعات به شكل نشانه

اري، يادگيرنده شيفته اطالعاتي اسـت كـه از طريـق ابزارهـاي شـنيداري بـه او عرضـه        شنيد
يابـد. فـرد در روش    ها را از طريق عمـل و تجربـه درمـي    شود. در سبك جنبشي، فرد يافته مي

ترين مواضـع را دارد. يعنـي موقـع خوانـدن اطالعـات و يـا       لمسي به درك حقيقت از نزديك
پنج درصد مردم عمدتاً روش يادگيري  و كند. شصت ا درك مينوشتن آنها است كه موضوعي ر

مانـده   درصـد بـاقي   5دهنـد، و  درصد ديگر سبك شنيداري را ترجيح مـي  30ديداري دارند، 
تصويري كامل برخوردار  ةهاي لمسي و جنبشي هستند. بشر تقريباً از يك حافظشيفته سبك

يابد كه مغز انسان براي درك مفـاهيم   انديشيدن خود، درمي ةاست. فرد با كمي تأمل در شيو
صورت غيرخطي عمل  خطي متكي نيست. هوش انسان در ترتب مفاهيم كامالً به ةبه يك شيو

گيري آنها در مغز به راحتي ميسر  اي ساختاربندي شوند كه جاي گونه كند. اطالعات بايد بهمي
ارتبـاطي  -ش يكپارچـه و درون اگر مغز ابتدا به مفاهيم كليدي و بـه رو  ،باشد. به عبارت ديگر

دهـي شـوند.   اي نيز بايد به روشي مشابه شـكل ها و ارتباطات كلمه كند، پس يادداشتكار مي
تواند منجر بـه  هاي آموزشي مي مغايرت سبك تفكر افراد نسبت به همديگر و نسبت به محيط

توانـد  اد مـي ماندگي تحصيلي گردد. از آنجايي كه سبك تفكر و يادگيري افـر  پيشرفت يا عقب
هـاي يـادگيري افـراد،    گران در برخورد با تنـوع سـبك   خاص باشد، مسئوليت بنيادين آموزش
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هـاي   آموزش، در موفقيت هرچـه بيشـتر سـامانه    ةپراهميت است. تركيبي از چند سبك بهين

 ترين ، تالش براي انتخاب بهينهشناختي ةانداز توسع از چشمبا اين حال،  آموزشي مفيد است.
ه و دانشـگاه در تعـالي بـه موقـع     متوسـط تـا دوران  از مهـدكودك بـه مدرسـه     ،وزشروش آم

 .et al., 2011)  (Klahrپروري مهم است  يابي به نخبه نخبه

 شناسي ياددهي و يادگيريروش
هايي را كه براساس تركيـب دو نـوع يـا انـواع خاصـي از       هاي رايج، ظهور سياست غلب نظريها

 نــد. يــادگيري اجتمــاعي داراي بــازده نســبي بــااليي اســتكن يــادگيري اســت، معرفــي مــي
 (Rendell et al., 2010)   خـاطر سـپاري مطالـب آموزشـي      . خالقيت فـرد در چگـونگي بـه

ترين روش يادگيري، ضـريب يـادگيري افـراد بهينـه     كارگيري بهينه منحصر به فرد است. با به
رود. قدرت انديشه بستگي بـه تنـوير    هاي ديگر باالتر ميشده و راندمان حافظه نسب به روش

ترين مفاهيم كليدي و پردازش آن در مغـز  بـه   آموزشي دارد. توجه به كلي هاي اهداف سامانه
بخشـد   شود. مطالعات تجربـي قـدرت يـادگيري را بهبـود مـي     تر حافظه منجر ميهكرد ب عمل

(Barnett, 2011) .هـاي جهـان،    هاي عملـي مغـز در برخـورد بـا پديـده      سازي شيوه با شبيه
گران در اي نوين آموزشههاي يادگيري دست يافت. بروز خالقيت ترين روشتوان به بهينه مي

بينـان ميسـر اسـت. توجـه بـه      هاي ياددهي تنها با شناخت كافي از طرز تفكـر آمـوزش  روش
 ةبينـان، سـبب مانـدگاري بيشـتر مطالـب در حافظـ      نيازهاي آموزشي متناسب با نياز آموزش

بين به ايجـاد ارتبـاط بـين كيفيـت حيـات و علـم، كـارايي        د. ترغيب آموزششو مدت مي بلند
هاي با انتظار پيشـرفت تحصـيلي كـم) افـزايش     بينان (به ويژه در گروهدگيري را در آموزشيا

پروري در جامعه بـه نحـو    شدن مفاهيم نخبه خواهد داد. چنين تلقي مترقي از علم به نهادينه
 د.  كرشاياني كمك خواهد 

 رفتارشناسي مديريت كالس
روانـي  -كيفيـت روحـي  مسـتقيم بـر   طـور مسـتقيم و غير   هآموزش علم بـ همراه با گر آموزش

همراه با الگوي رفتاري بهينـه، سـبب   گران  كيفيت آموزشي آموزش تأثيرگذار است.يادگيرنده 
زايـي   د. اين امر سبب پركاري تفكر و انگيزهشو بين به محيط آموزشي ميجذب بيشتر آموزش

هاي متنوع، فرصت كارگيري الگوهاي رفتاري پروران با به در تحصيل تحليلي دانش است. نخبه
ند. اين روش سـبب توزيـع متـوازن ارتقـاي     كن بينان ميآموزش ةآموزشي يكساني نصيب هم

بـين سـبب   آمـوزش -گـر  شود. رفتارشناسي بهينه ارتباط آموزشبينان مي سطح علمي آموزش
توانـد   بين مـي آموزش-گرآموزش ةد. ارتباط بهينشو اعتمادزايي فزاينده در محيط آموزشي مي

فـردي و تجديـد فضـاي آزاد حافظـه، تـوان يـادگيري را قـوت بخشـد.          هاي بين ل چالشبا ح



  ... آموز مهارت هاي پروري: تحولي در استراتژي تعالي نخبگي به نخبه         
 

 

328 

شناسـي   روان"گـراي   هايي است كه به آموزش عمـل  كارگيري سياست پروري مستلزم به نخبه
هـاي رفتـاري افـراد موجـب افـزايش مسـئوليت        زمينه پيش پردازد. تفاوتمي "تربيتي-علمي

تـرين  تربيتـي، بـراي انتخـاب بهينـه    -هاي فرهنگيگروه گران و تشويق همكاري ميانآموزش
  (Norenzayan 2011; Nikkhah, 2011c).  پروري است هاي آموزش نخبه روش

 پرورانه يابي آموزشي نخبه ارزش
يـابي   هاي آموزشي در هـر مقطـع زمـاني از طريـق ارزيـابي و ارزش     ف سامانهاهدا ةكليتحقق 

هــاي برنامــه يــابي آموزشــي، بازتــابي از ميــزان موفقيــت  پــذير اســت. ارزش آموزشــي انجــام
هـا،   بينـي  مراكز آموزشي است. براي موفقيت هر چـه بيشـتر در تحقـق پـيش     ةشد بيني پيش

هاي آتـي براسـاس آن صـورت    گيري باشد تا تصميمهاي علمي بايد مورد تأييد صحت ارزيابي
 ةكننـد  بندي به قـوانين ارزيـابي و نظـارت از سـوي متخصصـان آموزشـي، تعيـين        گيرد. پاي

ها به تعيـين عوامـل   است. نتايج ارزيابي "پروري نخبه"ها در كارايي فرايند سرنوشت آتي ملت
نتايج ارزيـابي   ،د. همچنينكنيهاي آموزشي كمك مهاي نظامموفقيت و نيز آگاهي از كاستي

پيشـرفت علـم منجـر     ةسازي وضعيت مطلوب آموزش و حذف عوامل كاهند بهينه به برجسته
از  بينان به تعيين سطح علمي و ترغيب آنـان بـه سـبقت   آموزش ةيابي بهين خواهد شد. ارزش

ده و در صـورتي كـه پيوسـته در    ها هدفمند بوكند. اين نوع ارزيابيديگر كمك شاياني مي هم
هـا كاسـته و قـدرت    تواند از فشار و حجم افـزون آزمـون   هاي مشخصي صورت گيرد، مي زمان

ها را تسهيل آزمون بندي درجهمديريت و  هاي نوآورانه ارزيابي، يادگيري را افزايش دهد. برنامه
 مشـكالت  و حـل  اديپيشـنه -، تفكر انتقاديسازي دانش يكپارچهاي به كند. چنين سامانهمي

ها در هر دو مقياس كالن و كالسي در سطوح  انجامد. اين برنامهميهاي مبتني بر كاغذ  آزمون
 (Quellmalz and  Pellegrino, 2009 )  توانـد كـاربرد داشـته باشـد    المللي مي ملي و بين

 .)1391، نيكخواه و رفيعي( و

 وري در پرورش نخبگانامرزهاي آموزش علم و فنّ
 پژوهشيساس دستاوردهاي بر اوري ديگر تنها ادر عصر پسامدرن، كارايي آموزش علم و فنّ

حفظ روند در حال تكامل و قابليت ظرفيت بلكه،  .شوند نمي سنجيدهكاربردي و نظري 
مندي است كه قادر به پرورش راهبران برتر از  توان آموزگارانو گران  آموزش در توليد آموزش

اي ه مهارتمربوط به  اندكي تا حدود گراني فقط صالحيت علمي چنين آموزش .باشندود خ
و راهبري يجاد مورد نظر شامل توانايي ا ةهاي عمد ق است. صالحيتتحقيصرف تعليم و 

در قالب روابط مراد و اخالق  را با معيارهاي جهانيكه از طريق آن علوم هايي است مسير
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معلم و  ةدر رابط كالسيك معمولهمان شكل  پروري)، نه به مريدي آموزش داد (نخبه

شده  تعريف ةحرفيك  تدريسيك هنر است، در حالي كه  وريپر شاگردي (تدريس). نخبه
كه  درحالي بوده، ه ديگرانشده ب ي تعريفدانشو مقطعي زودگذر تدريس، انتقال  .باشدمي

 نوآوريي و فنّ زايي ، چالشها بينشقابليت اظهارنظر و تبادل پرورش  پروري نخبه
در حالي كه  را تعليم داده، 'دگيرييا' تدريس، ها است.براي غلبه بر چالش يهاي استراتژي

، بنابراين .دهدمي و گسترش كرده ايجادرا آموزش به ديگران هاي ظرفيت 'پروري نخبه'
 پروران توليد نخبه مدار، اخالق پروري نخبهدر حالي كه  داده آموزش برداري راكپي  تدريس،

 التحصيل ه در نهايت فارغكشود مي جويانيمنجر به دانش تدريس .را مي آموزد رتواجد شرايط
شود افراد همواره  نخبگي، موجب مي ةپروري با كشف و توسع نخبهدر حالي كه  شوند،مي

 رو سازند. در تدريس صرف، ههاي سازنده روب مانده و افكار موجود را با چالش دانشجو باقي
حالي كه در  ي مشخص و تعريف شده است،مواد درسارزيابي دانشجو تنها بر اساس 

 توسط فقط طرفه بوده و شود. تدريس يك به تجدد و نوآوري مفاهيم منجر مي پروري نخبه
تبادل افكار و فعاليتي دوطرفه است.  فرآيندپروري  نخبهدر حالي كه  ،شودمعلم انجام مي
اخالقي  پروري نخبهدر حالي كه  ،كندنظرات معلم را تحمل نمي زايي در چالش تدريس صرف،

و  ها ينوآور نقاط عطفي در هاچالشچراكه  .كندمي استقبالدن طرق تعليم كشي چالشاز به 
در حالي  ي بوده،محدود به ساعات كار ند. تدريسهست  گران دانشجويان و آموزشافكار  تحول

كار  به مدرسان .تعهدي به درازاي حيات و تفكرات زاياي پس از آن است پروري نخبهكه 
كار گرفته و  وري را بهاهاي آموزش علم و فنّ پروران، سامانه بهنخدر حالي كه  شوند،ميگرفته 

 پروران، نخبهكه  در حالي دهند، را انتقال مي مدرسان صرف، دانش .سازندمتعالي مي
 پروري يك نخبه پيشه بوده، اما تدريس، بنابرايندهند.  يم پرورش گران نسل آتي را آموزش

 كند،تي را توليد ميها و اكتشافايافته صرفاً، ايطترين شر بينانه تدريس در خوش تعهد است.
، دانش و بينش جديدعالوه بر توليد  دهد كهپروري، نخبگاني را پرورش مي نخبهكه  حالي در

يك خط هستند. تدريس،  از خود ترواجد شرايط نمندا و انديش نخبگانقادر به پرورش 
 شامل يك دايره است كهي همچون داراي شكل پوياي پروري در حالي كه نخبه مستقيم است

تنها  باشد. تدريسها و كشفيات) و محيط آن (اخالقيات علمي) مي(يافتهمركزي  ةيك نقط
نوين را در  هاي ورياو فنّعلوم  پروري نخبهدر حالي كه  افزايد، موجودي دانش ميبه 

سازي  پيچيده كند. تدريس، سعي درميادغام پروري و ارتقاي كيفيت جهاني حيات،  كارآفرين
اخالقي والنه و ئپروري مس نخبه .كندمي تر سادهرا زندگي  پروري نخبهدر حالي كه علم دارد، 

 پروران نخبه .است ورياعلم و فنّ ةپروران آموزش نخبهمدرن امرز پس ايستا،جاي تدريس  به
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 ايجادرا  هاها و يافتهقطعي از اكتشاف يلاشكاد بود و نمدرن از تماميت علم آگاه خواهاپس
تضمين خواهند مستمر  يزندگي را با صلحمند  كيفيت رضايت ي،اشكال چنين د.كرد نخواه
  .كرد

توان به اين نتيجه رسيد كه پيشرفت مداوم  ، ميعلمو تربيت  تعليم ةبا تعمق در تاريخچ
علم در تغيير شكل و تحول دانش به بينش نهفته است. براي حصول به موقع  ةو فزايند

هايي بنيادين را به  ، چالشسادهبا طرقي كامالً  ورياالزم است آموزش علم و فنّ، وليچنين تح
هاي كشيدن استراتژي چالش بهگاه براي  هيچ دانشجويان .دكن، معرفي عقايد گذشته و حال

 موعل گران آموزش .تجربه و ناآماده نيستند حد كم از آموزشي و دانش موجود، خام و بيش
اي  مباحثه تحريك افكار زايي و هاي چالش روش، طور كارا بهبايد ت تكميلي تحصيال ويژه در به

به سكوت حاكم بر دانشجويان  .به مريدان آموزش دهند هاتبادل ديدگاهرا براي تشويق 
چالش و  ةآموزش ارائ .پرورانه است فرايند تعليم و تربيت نخبه ةكنند هنگام آموزش، مسموم

هايي  سازد به مهارت ي تسهيل حل چالش، مريدان را قادر ميرويارويي بهينه با چالش برا
توانند در سنين  مي و دست يابند كه پيشرفت علمي خويش را به نحو مؤثري به پيش اندازند

علم در  ةپروري را فراگرفته و پيشرفت فزايند هاي نخبه گان، قابليت تر از گذشته بسي پايين
علم و  ةپروران چنين آموزش نخبه ةنتيجزند. ل ساتأمين حيات كيفي براي بشر را مسج

 .جامعه است كارآفريني و اقتصادوري، بهبود همزمان و قابل توجه افنّ

 گيري و پيشنهاداتنتيجه 
موفقيت جوامع بـه   ةروري است. درجپ كليد تداوم موفق آموزش نخبه يادگيري، براي انگيزش

ش و آموزش عالي بستگي دارد. تضمين شناسي تربيتي در آموزش و پرورآگاهي اكمل از روان
هـاي  يابان صرف و ايستا) نسـل  پرور (و نه نخبهمندان نخبه علمي مستمر و توليد دانش ةتوسع

تـرين  زمان است. توجه به بهينه آينده، نيازمند تجسم و پرورش قدرت يادگيري و ياددهي هم
شـرفت هماهنـگ علـوم،    بينـان اسـت. پي  گران و آموزشهاي انگيزش، از وظايف آموزشروش

اي شناختي حـال و آينـده خواهـد بـود. چنـين سـامانه       مستلزم تنوير اهداف آموزشي و روان
پـروري و  نخبـه  ةيـابي بـه پديـد    المللـي) در دسـت   ساز و مرغب رقابت سالم (ملي و بينزمينه

بـه  يـابي)   گراي نخبگي (نخبه هاي پوياي آن است. تعالي مفهومي و عمل توسعه و تكامل شيوه
كـارآفريني و رشـد    ةهـاي بهينـ   گـذاري  عطفي در سياست ةپروري، نقط ساز نخبه نسل ةوظيف

پروري در جوامع پسامدرن، ضـامن پويـايي، صـلح و آرامـش جهـاني      باشد. نخبه اقتصادي مي
 است. 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

331 

 منابع
آموزي در علوم كشاورزي:  پروري و مهارت نخبه. 1391رفيعي، ثريا.  و نيكخواه، اكبر

آموزي  ترهمايش ملي مها"شده در  پذيرفته در تحول اقتصادي كشور.عطفي  ةنقط
 .1391اي كشور، تهران، ايران، خرداد  ، سازمان آموزش فني و حرفه"و اشتغال در ايران

 BarnettW. S. 2011. Effectiveness of Early Educational Intervention. 
Science, Vol. 333 no. 6045 pp. 975-978 . DOI: 10.1126/science.1204534. 

Ledley, T. SH., Dahlman, L., McAuliffe, C., Haddad, N., Taber, M. R., 
Domenico, B., Lynds, S. and Grogan, M. 2011. Making Earth Science 
Data Accessible and Usable in Education. Science, Vol. 333 no. 6051 
pp. 1838-1839. DOI: 10.1126/science.1199348. 

Hulleman, Ch. S  and Harackiewicz, J. M. 2009. Promoting Interest and 
Performance in High School Science Classes.  Science, 1410-1412. 
DOI:10.1126/science.1177067. 

Kang, M. J.,  Hsu, M.,  Krajbich, I. M.,  Loewenstein,  G.,  McClure, S. 
M.,  Wang, J. T and Camerer, C. F. 2009. Epistemic Curiosity 
Activates Reward Circuitry and Enhances Memory. Psychological 
Science, Vol. 20, Issue: 8, Publisher: SAGE Publications, Pages: 963-
73. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02402.x. 

Klahr, D., Zimmerman, C and Jirout, Jamie. 2011. Educational 
Interventions to Advance Children’s Scientific Thinking. Science, 
Vol. 333 no. 6045 pp. 971-975 .  DOI: 10.1126/sciece.1204528.  

Nikkhah, A. 2011a. Postmodern governmments and global science 
education. Journal of Public Administration and Governance 1(1):71-
74. 

Nikkhah, A. 2011b. Science education of the new millennium: mentorship 
arts for creative lives. Creative Education 2:341-345. 

Nikkhah. A. 2011c. Postmodern science edification philosophy. Open 
Journal of Philosophy 1:37-38. 

Norenzayan, A. 2011. Explaining Human Behavioral Diversity. Science, 
Vol. 332 no. 6033 pp. 1041-1042. DOI: 10.1126/science.1207050. 

Quellmalz, E. S and  Pellegrino, J. W. 2009. Technology and Testing. 
Science, Vol. 323 no. 5910 pp. 75-79.  DOI: 
10.1126/science.1168046.  

Rendell, L., Boyd, R., Cownden, D.,  Enquist, M., Eriksson, K., Feldman, 
M. W., Fogarty, L., Ghirlanda, S.,   Lillicrap,  T. and  Laland, K. N. 
2010. Why Copy Others? Insights from the Social Learning Strategies 
Tournament. Science, Vol. 328 no. 5975 pp. 208-213.  DOI: 
10.1126/science.1184719.   



 
 

 هاي مهارتي درتحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةحماس
 1دكتر محمد تقي محمودي
 2شكوفه كوهي فايق

 چكيده
ناگزير از  برخاسته از آن، كشورها را ةفناوري و تغييرات گسترد ةجهان امروز با توسع

ده و كر» مهارت و اقتصاد مبتني بر دانش«به » اقتصاد مبتني بر منابع«تغيير رويكرد 
ضوع سبب شده تا سه محور نوآوري، فناوري و شايستگي در روند توسعه و همين مو

ي ها و مهارت ها اي برخوردار شوند. بهبود شايستگي پيشرفت از اهميت قابل مالحظه
ويژه از  هالعمر و ب از طريق يادگيري مادام هاي يادگيري آنها نيروي انساني، و توانمندي

ترين ابزارهاي دستيابي به اين سه محور  مهم اي ي فني و حرفهها طريق گسترش آموزش
هاي فني و يافته و در حال توسعه، آموزش است. امروزه در اغلب كشورهاي توسعه

كشورها نقش  ةريزي توسع اي اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است و در برنامه حرفه
افزون  روزجمعيت، ميزان باالي بيكاري و مشاركت  ةكند. رشد فزايند ميراهبردي ايفا 

هاي اقتصادي تقاضاي جديدي را براي آموزش نيروي انساني ماهر و ها در فعاليتانسان
خود بر اهميت حساس و  ةهاي عملي ايجاد كرده است كه اين شرايط نيز به نوبآموزش

ي فني ها ايران نيز آموزش  ميدر كشور جمهوري اسال .ها افزوده است حياتي اين آموزش
ي انساني، ها سازي سرمايه وان يكي از راهكارها و ابزارهاي مهم در توانمنداي به عن و حرفه

تواند به عنوان يكي از  ميي راهبردي براي سرآمدي است و همچنين ها يكي از اولويت
 باشد. » اقتصادي ةحماس«راهكارهاي تحقق شعار مقدس 
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 مقدمه
گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات  يافتگي هر كشور بستگي به ميزان بهره توسعه ةدرج

وري در  بهره ةموجود در جهت نيل به اهداف اقتصادي آن دارد. اين موضوع بيانگر جايگاه ويژ
عنوان يك  وري به بهرهراهبرد استراتژي  ةدر دنبال .اقتصادي كشورهاست ةاستراتژي توسع

نقش آن در  ،همچنين .شود ترين عامل ياد مي عنوان مهم بلندمدت، از نيروي انساني به ةبرنام
شده نشان  اي برخوردار است. مطالعات انجام گيري بهينه از عوامل ديگر از اهميت ويژه بهره
ي و كيفيت بهبود در اثربخش ةافزايش در محصول ناخالص ملي بر پاي ندهد، بيشتري مي

اضافي و نيز محصول ناخالص ملي در  ةكارگيري كار و سرماي وجود آمده، تا به نيروي انساني به
هاي فني و  آموزش .كند تر از رشد عوامل توليد افزايش پيدا مي وري سريع اثر رشد بهره

ر هايي است كه مي تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كا اي انجام فعاليت حرفه
ها  ها كسب مهارت د يا كارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. اين آموزشكنآماده 

هاي خاص مربوط به شغل و در  را در راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانش
 .دهد هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي بخش

 اي حرفه هاي فني و تعريف آموزش
 :از دان اي عبارت حرفه ي فني وها آموزش شوراي عالي هماهنگي، ةريف دبيرخانمطابق تع

و  پزشكي خدمات، كشاورزي، ي صنعت،ها زمينه رسمي در غير هاي رسمي يا آموزش
توانايي  كارايي و يا سازد آماده مي كار كسب و حرفه و شغل، براي احراز را پيراپزشكي كه فرد

  .)1383 (كارپيشه، دهد انجام آن افزايش مي در وي را
 تعريف كرده است: به صورت زير ي مهارتي راها پردازان آموزش تئوري يكي از

 نياز در ي موردها براي مهارت سازي افراد هدف آماده نوعي آموزش رسمي با آموزش فني:
آموزش عالي مفهومي  و ها دبيرستان اي در فرايندهاي توليدي كه نسبت به آموزش حرفه

 دارد. تر گسترده
 براي مهارت شغلي در سازي افراد هدف آماده نوعي آموزش رسمي با اي: آموزش حرفه

 شود. سطح دبيرستان تدريس مي دراً بازرگاني كه عموم كشاورزي و صنعت،
نقش  دارد. كار و براي اشتغال سر هاسازي آن آماده مردم و نوع آموزش با اين دو يك از هر

اي نزديك  آينده مردان جواني است كه در مل آموزش زنان واي شا حرفه آموزش فني و ةعمد
ارتقاي كيفي افرادي كه به كاري اشتغال  بازآموزي و ،همچنين .شد خواهند وارد به بازاركار

ي ها فرصت ايجاد تقاضاهاي ملي نيروي انساني و ي آموزشي باها برنامه مورد، دو هر در دارند.
 .)1384(فرهاديان، ط داردارتبا آموزشي براي بزرگساالن بيكار



  هاي مهارتي درتحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةحماس                           
 

 

334 

 اقتصادي ةحماس
وابسته به نفت است. به  ،بيش از يك قرن است كه اقتصاد ايران، به لحاظ ساختار اقتصادي

اقتصاد  ةهاي متمادي گذشت مشكالت امروز اقتصاد ايران همان مشكالت سال ،همين دليل
ها هم، همان  تحريم ايران است و با تغيير بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد. كانون

 ضعف بزرگ اقتصاد ايران است. جايي است كه نقطه
اقتصاد پرظرفيت ايران، دچار مشكالت نهادي جدي است كه تا آنها  ،به عبارت ديگر

سازان اقتصادي  اصالح نشود، راه براي به جريان افتادن اقتصاد مقاومتي و جهادگران و حماسه
، بايد توسط دولت مردان سياسي، اقتصادي و قواي سخت است. اصالح راه و برداشتن موانع

سازانه صورت گيرد تا  صورت جهادگونه و حماسه همتعهد و متخصص، ب ةمقننه و قضائي
سازانه خود را نشان  آفريني حماسه توليد و سازندگي و آحاد مردم نقش ةجهادگران عرص

 ةروي حماس يد موانع پيشاجرايي، با ةشكن در عرص دهند. ملت ايران با انتخاب بهترين خط
شناسي مناسبي نسبت به وضعيت موجود داشته  اقتصادي را بردارند. منتخب ملت بايد آسيب

 .دكنباشد و شجاعانه اقدام به رفع مشكالت نهادي 

 بيكاري
را دچار فقر   ايران  درصد از مردم 30بيكاري  . بحران است  اقتصاد ايران  آفت  ترين بزرگ  يكاريب

تا حد   اقتصادي  بزرگ  چالش  يك  عنوان  به  در ايران  بيكاري  اقتصادي  هاي . هزينه تاس  كرده
كار   نيروي  كه  نيست  پوشده  و بركسي  است  محاسبه  ، آشكار و قابل شفاف  زيادي
  جبران  ديگر قابل  ديدن يا آسيب  رفتن  از دست  و در صورت  توليد است  عامل  پذيرترين آسيب
نيز   راحتي هو ب  است  مخفي معموالً  بيكاري  ديگر معنوي  عبارت  و به  غيراقتصادي  نتايج .نيست

  هاي داده  پايگاه  سيسأ، ت يا حرفه  آموزش  همچون  اقداماتي  ايران  دولت .نيست  محاسبه  قابل
از   كه  صادياقت  هاي بخش  برخي  به  بودجه  و تخصيص مستقيم  يا يارانه  ، اعتبارات اطالعات
  به  مختصري  نتايج  اقدامات  اين  تاكنون  ، ولي گرفت  برند را در پيش مي  رنج  بيشتري  بيكاري
 .  است  داشته  همراه

 محور  انسان ةآموزي ورويكردتوسع مهارت
تحقق اهداف  كليد را "منابع مبتني بر اقتصاد" كه اقتصاددانان رويكرد زماني نه چندان دور

 محوريت توليد شد. استفاده مي براي جايگاه انسان اصطالح نيروي كار دانستند، مي اي توسعه
 توليد فرايند نقش دست دوم در عنوان عاملي با ههم ب نيروي كار و ايشان سرمايه بود نزد
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منابع  ةواژ بعد سپس اين اصطالح به نيروي انساني اصالح شد. شد. اقتصادي مطرح مي

ي ها سرمايه كنار يعني انسان در؛ انساني مطرح شد ةبحث سرمايارتقاي آن  با انساني و
دوم  ةبه درج نقش انسان را توان صرف عامل توليد نمي طبيعي يك سرمايه است و فيزيكي و

 ةتوسع يعني انسان ثروت اصلي د.شسوي سازمان ملل  از HDIسپس عبارت  كاهش داد.
 ايجاد توسعه، فرايند هدف از وت اسواقعي  و انساني مطرح شدكه منجر به توليد شاخص

آن هم قابليت  از بعد زندگي سالم داشته باشند. باكيفيت و شرايطي است كه عمرطوالني و
توسعه  انسان هم ابزار يعني:، توسعه قرارداد ةدركانون يك نظري انساني مطرح شدكه انسان را

طرح  فناوري و، توليد ري،نوآو ايجاد تواند هاي انساني كه مي قابليت. هم هدف توسعه است و
 ده است.شمهارت  و دانش مبتني بر اقتصاد بنيانگذار، دكنتوسعه فراهم  روند در شايستگي را

 كه شهرونداني خالق، بود كشورهايي موفق خواهند يكم، قرن بيست و داشته باشيم در به ياد
 پايدار ت كه اقتصاداين موضوع نخواهيم داش گريزي هم از و داشته باشند ماهر و انطباق پذير

 كند. طلب مي را چيزهاي جديد ما از

 هاي مهارتي آموزش ةكاهش بيكاري به واسط
اي در شرايط كنوني براي اقتصاد و فرهنگ ايران و به ويژه  هاي فني و حرفه آموزش ةتوسع

ر هاي زيربنايي و افزايش ابزا گذاري دهي به فرايند توليد امري حياتي است؛ زيرا سرمايه شتاب
انساني بالاستفاده مانده و يا به نحو  ةفيزيكي بدون سرماي ةطور كلي سرماي و تجهيزات و به

ها و الزامات رشد و  از ضرورت ،. بنابراين گيرد برداري قرار نمي اقتصادي و كارآمد مورد بهره
ان انساني است و در اين مي ةهاي الزم سرماي اقتصادي، نظام آموزش براي ايجاد مهارت ةتوسع

مين أ، فن و هنر و نقش بسيار مهمي در ت اي تلفيقي است از علم هاي فني و حرفه آموزش
ها، افزايش  هدف از اين آموزش اي دارد. و مضموني توسعه كردهنيروي انساني كارآمد ايفا 

وظايف شغلي  ةتر كار در محدود ي دانش، مهارت و قدرت درك افراد و انجام مطلوبها توانايي
ترين مسائل و مشكالت جهان است و در  نجايي كه موضوع بيكاري يكي از مهماست. از آ

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

رود سازمان  ، انتظار مياستزار كار از سوي جويندگان كار هاي مورد نياز با فقدان مهارت
هاي مهارتي بتواند نقش بسزايي در كاهش ميزان  آموزش ةاي با ارائ آموزش فني و حرفه

ت گرفته از ئپذيري نش اي به سبب انعطاف هاي فني و حرفه بيكاري ايفا كند. زيرا آموزش
هاي الزم  يز به دليل آموزش و ايجاد مهارتي بازار كار و اوضاع اقتصادي كشور و نها خصيصه
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ها هم  در افراد براي توانايي در احراز مشاغل، نقش بسزايي در اشتغال دارد. اين آموزش

سازد و  هاي عمومي بازار كار را فراهم مي هاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارت مهارت
امكان  ،شوند ش كارايي ميهمچنين براي شاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاه

ها به عنوان ابزاري  به اين نوع آموزش بنابراين،كند.  به روز شدن و تكميل مهارت را فراهم مي
 است،براي مقابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني 

 . شود نگريسته مي

 پرورش كارآفرين  ساز هاي مهارتي زمينه آموزش
است، به اين معني كه افراد پس  "كارآفرين"ها، نوعي پرورش  اين آموزش خصيصة ،در واقع

هاي شغلي مناسبي را  از كسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت
گذاري تأثيرگونه آموزش از نقش و  . اينكننددست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد  به

گذاري در  كه معرف نوع مهمي از سرمايه چرا ؛همي برخوردار استاجتماعي م ـ اقتصادي
هاي مورد نياز  ها و مهارت ي ارتقاي دانش، نگرشها منابع انساني است و با فراهم كردن زمينه

 ،كند. از اين رو اقتصادي كمك مي سعةي مختلف به توها بازار كار و اشتغال در زمينه
اي كه فرايند يادگيري فراگيران را از طريق  هاي فني و حرفه كارمحور بودن آموزش

ها را  و محتواي آموزش كند هاي كار، براي آن مراكز و در درون آنها طراحي و اجرا مي محيط
تكنولوژي و به تبع آن در كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه  ةهاي حوز با تغييرات و پيشرفت

 برايوان يكي از عناصر كليدي ها به عن سازد، سبب شده است كه اين آموزش هماهنگ مي
ثر در موفقيت كشورهاي مؤ د و از جمله عواملشوهاي اقتصادي محسوب  تحقق پيشرفت

چرا كه آموزش نظري همگام با كار عملي موجب تربيت نيروي انساني  شود؛يافته تلقي  توسعه
ش كارگيري بخ شود و همچنين اين نيروها با نفوذ در جامعه سبب به خالق و فعال مي

 . شود عظيمي از نيروهاي غيرخالق مي

 كار بازار نقش كارآفرينان در
به تغيير وضعيت اقتصادي كشورها  سريع تكنولوژي منجر رشد نظم نوين اقتصادي و

رقابت باعث بسط  تشديد سازي با جهاني، سوي ديگر از ه است.شد انهآ كار خصوص بازار به
ه شدبه انسجام بازارها  ش سرعت ارتباط منجرافزاي طريق كاهش هزينه و از تكنولوژي جديد

افزايش  و مواجه هستند فقر اشتغال ناقص و افزايش نرخ بيكاري، تقريباً اكثركشورها با است.
توجه به حركت  با؛ بنابراين، است معاصر كار ي بازارها مشخصه ماهر از تقاضا براي نيروي كار
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 مادي مزيت خود آن منابع فيزيكي و ردانش كه د مهارت و مبتني بر جامعةجهان به سمت 

خالقيت اعضاي  و اصلي آن استعداد يةسرما دست داده و علمي از نسبت به منابع فكري و را
پيامدهاي  و دنياي كار جامعه، تغييرات موجود با كشورها بايد رود، مي آن جامعه به شمار

خالقيت كه  فريني وآكار فرآيند تكنولوژي هماهنگ شوند. تغيير سازي و جهاني حاصل از
 اي ايفا كننده تعيين اين خصوص نقش بنيادين و در .دگرگوني است و بسترساز تغيير اساس و

 اين تحوالت پرشتاب همگام كنند با را خود جوامعي كه نتوانند و ها سازمان افراد، كند. مي
 داشت و فعالي نخواهند آينده حضور شك در بي سكون شده، توقف و حالت ايستايي و دچار

 .)1389 (سعيدي كيا، شوند سرانجام دچار اضمحالل مي
 آفرينان، كار تجاري بوده و امور موفقيت در تالش و نماد كارآفريني به عنوان سمبل و

 ،ها فرصت گيري از بهره در انهتوانايي آ جامعه هستند. ي تجاري درها پيشگامان موفقيت
كه  به عنوان معيارهايي هستند موفقيت،قبال  در هانظرفيت آ نوآوري و در انهنيروي آ

 .)1388 آذرخش، عاشقي و (ايماني، شود سنجيده مي انهآ سيلةو فريني نوين بهآكار
رخ  كار كسب و فرهنگي و سطوح اجتماعي، امروزه به علت رويدادهاي متنوعي كه در

يت تقو و شود كارآفرينان مي دركشورهاي مختلف توجه خاص به كارآفريني و داده است،
پيشرفت اقتصادي كشورهاي درحال توسعه  ابزار از آن، سةمناسب تو بستر ايجاد كارآفريني و

 وجود كه كارآفرينان بتوانند ابراز شرايطي فراهم شود همه بايد از تر مهم و رود مي شمار به
 .)1387 دوريش، (احمدي و صورت بالفعل درآورند به شان را يها توانايي و كنند

 اقتصادي ةتوسع اي در حرفه و نقش آموزش فني
اهميت  نقش و ،اين مدت در گذرد. انساني مي يةتدوين نظري سرما سه دهه از بيش از
 بسياري از يافته و كشورهاي توسعه اقتصادي نزد سعةتو اي در حرفه ي فني وها آموزش

 ادكشورها براي ايج اي كه بسياري از گونه به حال توسعه شناخته شده است. كشورهاي در
اقدام به اصالح نظام آموزش فني  اولين گام، زمينه و اقتصادي به عنوان پيش سعةتو تحول در

هايي  آموزش اي، حرفه هاي فني و آموزش اند. دهكرآن  گذاري در سرمايه و اي خود حرفه و
سازگاري نسبي  از به دنياي كار زمان ورود آموختگان آن در دانش رود كه انتظار مي هستند

اين  به عبارت ديگر، باشند. ي نظري برخوردارها آموختگان رشته دانش يسه بامقا در
 تربيت و اثر نيروي انساني در براي اشتغال داشته باشند. توانايي الزم را آموختگان بايد دانش

اغلب  به همين علت در به دست آورد. مهارت الزم را دانش و نگرش، تواند آموزش مي
اي  حرفه آموزش فني و در صنعتي را سعةتو 90هةد از صنعتي بعد كشورهاي اروپايي و
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اي  حرفه شناسي نظام فني و بحث آسيب در دارند. بسيار كيدتأآن  رشد و بهبود در دانسته و

 ي درسي به دليل عدم وها برنامه اي در حرفه آموزش فني و كارايي عناصر ميزان اثربخشي و
 اي و صالحيت حرفه مديريت فاقد جهيزات نامناسب،ت صالحيت، نيروي انساني با كمبود يا

 اجتماعي، شرايط اقتصادي، متناسب با كارآيي است و فضاي ناكافي بدون اثربخشي و
 اهداف الزم و و ها روش ةحوز در را تجديدنظر اقدام براي اصالح و كشور ارزشي هر فرهنگي و
 .استضروري 

 اي حرفه هاي فني و آموزش ةضرورت توسع
كه بدون  است ناپذير برنامه ضرورتي امكان براي اجراي هر ماهر نيروي متخصص ومين تأ

عواملي  به همين دليل از .رفت انساني به هدر خواهد هاي مادي و گذاري توجه به آن سرمايه
 نيروي متخصص و كمبود فقدان يا هاست مانع تحقق واقعي اهداف اقتصادي شده، كه سال

آنچه  بخش مياني آن بوده است. خصوص در به ها رايي برنامهنيازهاي اج متناسب با ماهر
 المللي است كه هر بين ملي و بازارهاي كار كند پيش مشخص مي بيش از جهاني را اقتصاد

هاي  ايجاد نظام با تا تالش هستند امروزه كشورها سخت در پيش است. از تر روز متفاوت
 همةقيقت درح دهند. بهينه قرار ةاستفاد وردم را منابع خود براي اشتغال، سازي افراد آماده
 كه در رقابت كنند كار بازار در توانند حال توسعه به شرطي مي حتي مردم كشورهاي در افراد

نظام  معموالً باشند. هاي تخصصي برخوردار مهارت از ي نوين مهارت داشته وها تكنولوژي
 شود. مي قلمداد اربراي ك سازي افراد كشور مسئول آماده اي هر آموزش حرفه

 كار تقاضاي بازار با ها متناسب سازي آموزش
 اي آغاز حرفه ي فني وها براي تقويت آموزش اي را ي تازهها اكثركشورهاي جهان تالش 

ي  ها ارتقاي مهارت مشكالت بيكاري جوانان، فائق آمدن بر ،ها اين تالش ةانگيز اند. كرده
كه كسب مهارت موجب ارتقاي  دارد وجود ين باورا مين نيازهاي اقتصادي است وتأ شغلي و

 بپذيريم آموزش براي ايجاد بايد شود. جهاني مي اقتصاد قابليت رقابت در وري و بهره
دستيابي به  در جامعه را تواند يي است كه ميها ثرترين راهمؤيكي از  نياز، ي موردها مهارت

نسبت جمعيت  تا يي فراهم شودها هزمين بايد وكند پايداري ياري  و رشد اقتصادي و سعةتو
آموزش بهتري  از نيروي كار و به افزايش باشد نديده رو ديده به نسبت آموزش شاغل آموزش

شغل نيز  كافي براي انجام وظايف موجب عدم رضايت از نداشتن مهارت الزم و بهره جويد.
داشته  انجام كاربهتري براي  و چه توانايي بيشتر شاغلين هر به عبارت ديگر، شد. خواهد
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 خواهند تر راضي كار نتيجة و خود از ،كنندتري انجام وظيفه  مطلوب به نحو بتوانند و باشند

 ي اساسي و موردها مهارت دانش نگرش و يي براي جوانان تاها تدارك فرصت ،طرفي از بود.
جمله  از ندكارگير عمل به در و را توسعه دهند انهكار را بشناسند و بياموزند، آ نياز بازار

مستلزم  اين امر است. كار بازار موزشي باآ تحكيم روابط مراكز ةكنند ترين داليل توجيه مهم
 و ها مهارت تجاري و فهم اقتصادي و درك و مالي، سواد ي عملي،ها قابليت بر تمركز

 .)1384 (عزيزي، ي كليدي استها صالحيت
 اهداف و تواند مي كار قاضاي بازارتعيين ميزان ت نيازسنجي نيروي انساني و، رو اين از

 كار، سطح تقاضاي بازار اهداف مهم تعيين ميزان و يكي از كاربردهاي بسياري داشته باشد.
 و وضعيت موجود شده در اي عرضه حرفه هاي فني و تركيب آموزش روشن ساختن تناسب و

 آينده با در جراا اي مورد حرفه ي فني وها ريزي براي تطابق تركيب آموزش همچنين برنامه
 بود. خواهد كار تقاضاي بازار

 اي هحرف و فني آموزش مراكز در تحول ايجاد
اي در راستاي تحول بنيادين، راهكار و حرفه هاي پراكنده مراكز آموزش فنيپتانسيل بسيج
هاي مورد ها و مهارتبه نگرش ماهيت معنوي آن، دستيابي سطةوا بهاست كه  بخشينتيجه

 هاي فني وتحوالت بنيادين در آموزش" حةد. سرلوشوتواند فراهم ار در فراگيران ميانتظ
ها، رويكردها و عملكردهاي افراد را شامل مكاني و زماني وسيعي از ديدگاه منة، دا"اي  حرفه

شود كه در صورت عدم درك اهميت و ظرافت موضوع، مفاهيم اصلي متن، دچار مي
ي د طيف وسيعشو نگري، باعث ميزدگي و سطحيناشي از شتاب انگاري شده و آسيبِ حاشيه

 حداقل فاقد  هاي حاصله،ها و بالتكليفي كج فهمي ها،سردرگمي ةواسط بهآموختگان از دانش
 در اي،حرفه و فني آموزش مراكز به وقتي. باشند روپيشِ هايفرصت در الزم شايستگي

 در بيش و كم آن آموزشي ـ فرهنگي هايفعاليت  دهعم كنيم،مي نگاه باال از و كالن تصوير
فضاي حاكم، نه تنها در مسير بسترسازي  شته و عمالًدا استمرار قبل سنوات روند همان قالب
گسترش  به دليلبلكه  ،رودپيش نميپژوهشي به ـ اتخاذ فرايندهاي مناسب آموزشيبراي

اي د. چنانچه اهتمام شايستهشويعمل آمده ضايع مبههاي شديد آسيب ناشي از آفات، تالش
انداز  هاي چشمتوان به قلهمي ،دشوبراي آشنائي مراكز آموزشي با رويكردهاي متخذه صروف 

درگيرِ در  اعضاي كلية راسخ هايعزم آن، تحقق كه يياندازها چشم .وسيعي اميدوار بود
هاي ي محيطفراهمي به وسعت تمام مينةطلبد و به زفرايندهاي آموزشي مراكز را مي

هاي فني و آموزش در بنيادين تحول. دارد مضاعف نيازي آموزشي مراكز آموزشي،ـ  كارگاهي
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را مبتني بر اي، ساختار و فرايندهاي آموزشي چون محتوا و رويكردهاي آموزشي حرفه

هاي تشويقي و ابزارهاي انگيزشيِ مراكز آموزشي را تغيير داده و سيستم كارآموزاننيازهاي 
اي به سمت ارتباط با صنعت و حل فني و حرفه آموزش مراكزكند كه ي طراحي ميطور

، اعم از توليدات اين مراكزمسائل جامعه سوق داده و به اين ترتيب علم ودانش و محصول 
جامعه قرار حل معضالت اقتصادي مهارتي و نيروي انساني تربيت شده در خدمت  ـ ايايده

 .گيرد

 تحولالزامات 
منابع  اي، نيازمند بستر فرهنگي؛فني و حرفه ر موقعيت و جايگاه مراكز آموزشتحول د
 تربيتي دروس فني است.  ـ و مفاهيم آموزشي  ابزاري ـمحتواي علمي  انساني ؛

 بستر فرهنگي  �
هاي مشترك ها، باورها، نمادها و ارزشها، نگرشها و انديشهتاريخي، فرايندها، ريشه ةپيشين

هاي گرايشي افراد، از ها و زمينهبخشي ديدگاهشناخت و جهت ،عظيم اجتماعي هايو سرمايه
فرايند تمامي انواع  شود. اصوالًآفرين محسوب ميترين ملزومات هر فرايند تحولاساسي

آن در بستري است كه در  ةشود و ريشهاي ذهني پردازش ميتحوالت انساني، در اليه
قبلي است كه امكان  هاياين زمينه ،رفته است. در واقعفرهنگ خانوادگي و اجتماعي شكل گ

 سازد. ايجاد ارتباط بين عناصر گوناگون فرايند را فراهم مي

 منابع انساني  �
 را آموزشي مركز اعضاءانديشي و همكاري تمامي تحول؛ همدلي، همراهي، همياري، هم

 هر ايجاد ةمقدم انساني، ابعمن هايوانديشه باورها نگرش، دانش، در تغيير كه چرا ؛طلبد مي
 از كه تحول، اصلي  ةانساني نه تنها هست منابع. است تحوالت تمامي اصلي ركن و تغيير

 و پايدار  آفرينتحول هايبرنامه ساز زمينه انساني، منابع در تحول ايجاد . هست آن اهداف 
 .باشد تواندمي بعدي مستمر

 و ابزاريمحتوائي �
افزاري و  اي و نرمهاي كتابخانهآوردهاي فناوري اطالعات و دادهي، رهتخصصـ  هاي فنيآموزه 
 . آزمايشگاهي ـ كارگاهي تجهيزات آالت، ابزار ، دروس سرفصول ها،وب 
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   هاي تربيتيبايسته �
تربيتي در يادگيري دروس فني، چون هاي عمومي و معرفتي؛ مفاهيم كاربستي علومآموزه

 رويكردهاي اتخاذ فني، و علمي هايمحيط در. آموزشي ريزيامهبرن  طراحي محتوا، رويكرد و
هاي كاربرديِ آن نقش محوري دارد چرا كه مندي از آموزهآموزشي جهت بهره مناسبِ

هاي هنري، هاي عمراني و راكتورهاي شيميائي و غذائي، نه آفرينشخروجي دانشگاه، نه برج
 يك بلكه است تاسيسات و گريريخته  و،اي، قطعات الكترونيكي، خودرافزارهاي رايانه

 .است  "انسان "  كي  آموزشي، مراكز اصلي خروجي

 هاي مهارتي  گذاري درآموزش اهميت سرمايه
باعث سوق دادن آموزش كشور به طور غيرمستقيم اي  حرفه  هاي فني و ناديده گرفتن آموزش

شود و به تدريج آسيب جدي  الوصول و ناپايدار مي به آموزش اشتغال كاذب و درآمدهاي سهل
هاي مهم در  بينيم يكي از اولويت به همين علت است كه مي سازد. به كشور وارد مي

هاي فني و  هاي آموزشي در تمامي جوامع صنعتي، توسعه و گسترش آموزش گذاري سرمايه
و المللي نظير يونسكو، يونيواك  ربط بين اي است و اين مهم نيز از سوي نهادهاي ذي حرفه

شود. از  يك استراتژي مهم به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي ةبانك جهاني به منزل
معني غفلت و فناي  اي به گذاري كافي در آموزش فني و حرفه سوي ديگر، عدم سرمايه

، راه  ترين شود. بايد توجه داشت كه در شرايط كنوني يكي از مهم ي انساني تلقي ميها سرمايه
 است.اي  ي و حل معضل بيكاري به آموزش صحيح فني و حرفهزايي اصول اشتغال

 اي حرفه هاي فني و مين منابع مالي آموزشأت
 ةاي كه بسياري از كشورها با آن درگير هستند، كمبود منابع مالي در ارائ يكي از مسائل عمده

ا اي ر ي فني و حرفهها آموزش ةاي دولتي است. اين وضعيت، ارائ ي فني و حرفهها آموزش
اي به جهت اثرگذاري در  ي فني و حرفهها ده است. از يك طرف آموزشكريي ها دچار نارسايي

سازي توليد ثروت به شدت مورد استقبال دولت، صنايع، صنوف و  ايجاد اشتغال و زمينه
رغم استقبال و تقاضاي گسترش روزافزون  به ،از طرف ديگر ؛متقاضيان كار واقع شده است

 عدم و ها ينارساي دچار مالي منابع طح جامعه به جهت محدوديتدر س ها اين آموزش
 ةاي به جهت ارائ ي فني و حرفهها پاسخگويي متناسب با نياز جامعه شده است. آموزش

 تمرين خصوصيتي عملي و كارگاهي، تغييرات سريع فناوري، فضاي وسيع و بلند، ها آموزش
 كنندگان ارائه براي را ها آموزش ساير از باالتري ةهزين بودن، زحمت پر ضمن ممارست، و



  هاي مهارتي درتحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةحماس                           
 

 

342 
ي ها علت براي ورود بخش خصوصي در قياس با ساير بخش همين به. دارد دنبال هب

 ها ي نظري از اقبال كمتري برخوردار است. دولتها پذير و حتي در مقايسه با آموزش سرمايه
بوده و به ناچار با ي مهارتي نها ي سنگين و رو به تزايد آموزشها مين هزينهأنيز قادر به ت

و  كنندرا در حد موجود حفظ  ها اين آموزش ةتوانند ارائ اعطاي اعتباراتي محدود، تنها مي
 اعتبار موجود، منابع از غير جديد متناسب و پايدار مالي منابع نشدن پيدا صورت در مطمئناً 

 آن سوء ثيرأت و ها هزينه تكافوي عدم جامعه، افراد ةكلي دسترسي عدم علت به ها آموزش اين
دم مخدوش شده و استقبال از آن كاسته خواهد مر و كارفرمايان نزد آموزي مهارت كيفيت در

اي نويدهايي را به  ي فني و حرفهها نگاهي به ماهيت و كاركرد آموزش ،از طرفي. شد
ي ي فنها نفعان آموزش دهد. از آنجا كه شركاي اجتماعي و ذي مي ها كنندگان اين آموزش ارائه

گذاران، صنايع و صنوف، نهادهاي كارفرمايي و كارگري،  اي شامل: دولت، سرمايه و حرفه
اي  ي فني و حرفهها كارآموزان و ... به فراخور انتفاع و سود مورد توقع خود را از آموزش

يي نيز هستند. اين موضوع باعث شده ها حاضر به تحمل هزينه ،بنابراين .كنند دريافت مي
مين أاي راهكارهاي متنوع و متعددي را براي ت ي فني و حرفهها نظران آموزش است كه صاحب

ي ها . به نوعي كه حتي بسته به انواع آموزشكننداي پيدا  ي فني و حرفهها منابع مالي آموزش
محور،  ي بنگاهها ي بازار كار و آموزشها اي، آموزش ي حرفهها گانه شامل: آموزش مهارتي سه

مين منابع أع مالي را به تفكيك شناسايي و معرفي كنند.در مجموع براي تمين منابأي تها راه
توان استفاده كرد كه از جهت منابع،  ي بديلي ميها اي از طرح ي فني و حرفهها مالي آموزش

ي كارفرمايان، ها كمك سازماندهي، هزينه و نتيجه با يكديگر تفاوت دارند. بازيافت هزينه،
به صورت شهريه از  ها اي، دريافت بخشي از هزينه منطقهـ  ليمين اعتبار از منابع محأت

خدمات يا  ةو كارفرمايان، ارائ ها صنايع، سازمان ةي سفارشي ويژها كارآموزان، انجام آموزش
مين منابع مالي در أت براييي ها محصوالت ناشي از انجام آموزش، خيرين و ... روش

 .د مبناي مطالعه و شناسايي قرار گيردتوان اي هستند كه مي ي فني و حرفهها آموزش

 گيري نتيجه
شرايطي كه كاهش  در ايران است. نيازهاي جدي اقتصاد هاي مهارتي يكي از آموزش ةتوسع

وري  بهره يك سو، از كشور اقتصاد گذاري در نتيجه كاهش سرمايه در نفتي و ةسران درآمد
خيل  وابسته به دولت و ولتي واي ده سازمان گرايش به تعديل نيروي انساني در پايين و

به معضل بزرگ اقتصادي اين زمان بدل  بيكاري را سوي ديگر، از كار ةواردان به عرص تازه
 هاي مهارتي يك ضرورت جدي اقتصادي است. آموزش ةكه توسع رسد مي به نظر كرده است.
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 نيست.اشتغال  ايجاد ةمسئل پرورش كارآفرين فقط به خاطر هاي مهارتي و اهميت آموزش

ديدگان  ي اقتصادي كوچكي كه توسط آموزشها بلكه دليل اصلي اين است كه فعاليت
 ثروت در توليد هاي پيشرفته و اوريفنّ ةتوسع اي در سهم عمده تواند مي، آيد وجود مي به

 اختصاص دهد. به خود را كشور

 منابع 
 اي در فهحر ي فني وها جايگاه آموزش بررسي نقش و. )1384اهللا ( نعمت عزيزي،

  .يافته نگاهي به تجارب كشورهاي توسعه اقتصادي، ةوسعت
انتشارات  چاپ شانزدهم، تهران،. مباني كارآفريني اصول و .)1389مهدي ( سعيدي كيا،

 كيا
 چاپ دوم، تهران، .كارآفريني. )1388تقي ( آذرخش، و منصور عاشقي، محمدنقي، ايماني،

 .انتشارات فرهنگ سبز
 چاپ اول، تهران، .ي كارآفرينينمبا. )1387حسن ( دوريش، و بر،سيدعلي اك احمدي،

 .انتشارات پيام نور
 .17-14صفحات  ،1387  ديماه ،فن آفريني وزارت علومها و مراكز مديركل پارك

 .تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .هاي سيستم پويايي .رضا زاده، محمد حميدي
1379. 
 .مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كاردي، ها . سيدخاني. احمد، مير قادري عيسي

 .1384، 165 ةتدبير، شمار ةنام ماه
 
 



 
 

 هاي مهارتي اقتصادي، راهكارها و نقش آموزش ةحماس
 1محمدرضا لطفي زاده
 2داوود ناصري اميد
 3زهرا لطفي زاده

 چكيده
براي را  "اقتصاد"تنها  نه "حماسه اقتصاديسياسي،  ةحماس"با عنوان  92گذاري سال  نام

لي فعو شرايط  بايدهاحكايت از  س موضوعات كشور قرار داده است،أدر رسال پنجم 
كشور را    سياسي، همچون دو بال پرنده ةبايست در كنار حماس ميكه  دارد كشور عزيزمان

. كارشناسان و اقتصاددانان بر اين دكنياري انداز  ها و اهداف چشم رسيدن به آرمانبراي 
خودي خود محقق  اقتصادي به ةآفريني اقتصادي در سال حماس اند كه حماسه عقيده

سوي  هايي است كه بتوانند كشور را به ند زمينه و بسترسازيبلكه نيازم ،شود نمي
 ةدر اين مقاله ابتدا به معني و مفهوم حماسه و حماس دستيابي به اين آرمان سوق دهد.

سپس ضمن بررسي مشكالت موجود به ملزومات و  شود، مياقتصادي پرداخته 
اجراي  ،ئي نيروها. همگراشود مياقتصادي در كشور اشاره  ةهاي ايجاد حماس راهكار

اصالح قوانين جاري كشور به مردم و  مشاركت ،قانون اساسي 44ي كلي اصل ها سياست
ثر در اين بحث بوده كه در ؤاز جمله عوامل م نفع توليد و تقويت نظام ارزي و پولي كشور

ي مهارتي و سازمان ها در انتها نيز با توجه به  نقش آموزش ده است.شمقاله بررسي 
عنوان يكي از راهكارها و ابزارهاي مهم در  به ،عنوان متولي آن هاي ب ي و حرفهآموزش فن

 ده است.شاي ماندگار اشاره  ي انساني در خلق حماسهها سازي سرمايه توانمند
 

 اي.  ي مهارتي، سازمان آموزش فني و حرفهها اقتصادي، آموزش ة: حماسيكليدواژگان 
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 مقدمه
اصالح "، "كار مضاعف و همت مضاعف"اويني همچون هاي اخير تحت عن نامگذاري سال
 ةحماس"، همچنين "ايراني ةتوليد ملي كار و سرماي"و  "جهاد اقتصادي"، "الگوي مصرف
ة كيدي بر توسعأهمواره ت ،اي در اقتصاد دارند كه هر يك ريشه "اقتصادي ةسياسي حماس

اما حماسه  .ه استاز سوي مقام معظم رهبري بود اقتصادي و ارتقاي سطح توليد ملي
است، و گاه به معناي » شدت و صالبت«معناي  ، به»حمس« ةحماسه از ريش ةواژچيست؟ 

انند م مقدس ديگري در موارد» حماسه« ةكلم 1.شود استعمال مي  »شجاعت و حميت«
استاد مطهري در تحليل و بررسي قيام و نهضت ده است. شاستعمال  مقدس نيز ةحماس

پردازد و  اي مي ، به تبيين چنين حماسهها و قيام ها ا ديگر انقالبآن ب ةحسيني و مقايس
 ةهاي حماسي از آنها ياد شده است، جنب ي حماسي كه اغلب در منظومهها گويد: شخصيت مي

و » اسفنديار«و » رستم«اي؛ مثل  ي افسانهها نژادي و قومي دارند و اين اعم است از شخصيت
غالباً قهرمانان يك  در تاريخ ايران.» لدين خوارزم شاها جالل«ي واقعي؛ مثل ها يا شخصيت

به آن قوم دارند، احساسات آن مردم را   اي، از آن نظر كه انتساب اعم از واقعي و افسانه -قوم 
پرستي، جزو سرشت بشر است. مخصوصاً  دوستي و قهرمان كنند. اصوالً، قهرمان تحريك مي

شته باشد كه انسان بخواهد به او افتخار كند. اما وقتي كه قهرمان، تعلّقي هم به انسان دا
شخصيت حماسي   مطلب در مورد امام حسين (ع) غير از اين است؛ امام حسين (ع)، يك

انسانيت و  ة؛ امام حسين (ع)، حماس»رستم«و » الدين خوارزم شاه جالل«است، اما نه مانند 
يك، درس و القاي نيرو است. بشريت است؛ سخن، عمل و روح امام حسين (ع)، هيجان، تحر

زند. بنابراين، اين  پرستي موج مي خواهي و حق در داستان كربال، سراسر عظمت، شجاعت، حق
 . 2سازند مقدس را مي ةهستند كه حماس ها شخصيت

هاي سال پيش از خود و  برنامه ةادام ،بودهنام هر سال عالوه بر اينكه يك تصميم جامع 
هاي گذشته با رصد  مانند سال ،مقام معظم رهبري .نيز استاي براي سال آينده  مقدمه

جهان اسالم و همچنين برآورده كردن  ي كشور وها منظور هدايت ظرفيت هنيازهاي كشور و ب
 ،سياسي ةحماس"عنوان سال  هرا ب 92سال  ،نيازهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران

ن فراخوان در راه اعتال اسالم و مسلمانان نجا كه ايآاز  .اند نامگذاري كرده "اقتصادي ةحماس
مقدس نام برد. اما انجام هر  ةعنوان يك حماس هتوان ب باشد از اين حماسه نيز مي نيز مي
:  يي نظيرها ساخت . زيراستي الزم ها و زير ساخت ها دن بستركراي مستلزم فراهم  حماسه

هاي  محرك ،ساالري شايسته ،توليد و تجارت قانونيحمايت از  ،هاي لفهؤم ةهمگرايي هم
اقتصادي، اصالح ساختار اقتصاد كشور با هدف كاهش وابستگي بودجه به نفت و تأمين ارز 

فروش اموال مازاد و  ساختار مالياتي كشورنظير:  مورد نياز كشور از محل صادرات غيرنفتي
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هاي  مزيتجغرافيايي و  ةصنعت مبتني بر نقش ةتدوين و اجراي سند راهبردي توسع ،دولتي

هاي با مصرف  هاي صنعتي) و استفاده از فناوري اقتصادي (به عنوان مثال تمركز بر خوشه
در  استفاده از مشاركت مردم و بخش خصوصي داخلي ،بازار ارز كشورثبات در  ،انرژي بهينه

از جمله بسترهاي الزم  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  چارچوب قانون اجراي سياست
اي ماندگار در مواردي نظير حمايت از توليد و يا  اي خلق حماسه. حال برهستند

ند كه براي ارتقاء شو عنوان شاه كليد حل معضالت مطرح مي ههمواره مردم ب ،سازي خصوصي
در انتها به بررسي بنابراين،  .استنها ضروري آنياز به باال بردن مهارت  ،كيفيت كار و توليد

 ده است. ي مهارتي پرداخته شها نقش آموزش

 اقتصادي  ةراهكارهاي حماس
 ،ي سياسيها طيف ةو نيازمند همت هم يستاي ن اقتصادي، موضوع جزيره ةخلق حماس

. استي آن ها ي مناسب و عزم ملي نيز از جمله ضرورتها . ايجاد بستراستمسئولين و مردم 
 انجام اين مهم بپردازيم. يدر ادامه سعي شده تا به بخشي از راهكارها

 ائي نيروها همگر
اي به اين  چراكه حماسهاست؛ نيروها  ةاقتصادي همگرائي هم ةاولين گام براي خلق حماس

در  .استنيروها و قواي موجود در كشور  ةاي نبوده و نيازمند تعامل كلي وسعت موضوع جزيره
موانع  ،تواند با تصويب قوانين الزم ضمن كاهش بروكراسي اداري مقننه مي ةقو ،اين راستا

نسبت به  ،دقيق آن يمجريه نيز با اجرا ةموجود در راه توليد و كارآفريني را كاهش دهد و قو
 اشتغال و گذاري، رشد اقتصادي ها، افزايش سرمايه هاي اقتصادي، ثبات قيمت محرك ايجاد
 .اي ويژه داشته باشد قضائي نيز بايستي با مفاسد اقتصادي مبارزه ةقو ،د. در عين حالكناقدام 

تشويق و حمايت از كارگزاران  را در كنارمبارزه با مفاسد اقتصادي  ،قضاييه ةرئيس قونچه چنا
 ةتحقق حماسبراي اقدامات عملي  ةهاي اقتصادي صحيح و مشروع را سرلوح فعاليتثر در ؤم

 .ندكرداقتصادي اعالم 

 قانون اساسي 44هاي كلي اصل  اجراي سياست
 انتقالجهاد اقتصادي و شعار  تحققيز در راستا نقانون اساسي  44ي كلي اصل ها سياست
فضاي كسب  ارتقاء ،اولين گام در اجراي آن. بوده است ابه بخش خصوصي توان دولتي اقتصاد
آيا اما . باشد مي 44ي كلي اصل ها سياست حقيقيتقويت امنيت اقتصادي و اجراي  ،و كار
با اهداف اين اصل م عدالت سها انتقال تحت عنواندولتي يا  هاي شبه به شركت انتقال



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

347 
 ارتقاءبراي  عنوان راهي هبسازي  خصوصياقتصادها از  ةدر كلي؟ هماهنگي كامل داشته است

نام برده شده است. حال بايد ديد در عمل و در اقتصاد  اقتصاد در نتيجه جهش دركارايي و 
 داراي عمري اًوددر دنيا حد ي دولتيها بحث واگذاري سهام ما نيز چنين اتفاقي افتاده است؟

 بوده و  OECD1كشورهاي در، )درصد شصت اًحدود( ها حداكثر واگذاري بوده كهساله  30
ترين كشورها  جزو موفق آلمان ي نظير فرانسه ويكشورهااست. خاورميانه كمترين آن هم در 

 يها بخشدولتي به  و امكانات ها بخش، ابتدا اين كشورها در ند.هستدر اين زمينه 
در اين راستا  .صورت كامل صورت پذيرفت هاين انتقال ب و سپسمنتقل وصي خص نيمه
در اين مرحله بايد بحث  .استسازي بخش خصوصي براي اين انتقال نيز امري مهم  آماده

به  صحيح پروري چراكه خصوصي ؛سازي اضافه كرد پروري را نيز به خصوصي خصوصي
ت اساسي در اجراي صحيح شود. يكي از مشكال منتهي ميمناسب سازي  خصوصي
سازي بوده كه  خير و مقاومت برخي مديران دولتي در مسير خصوصيأت 44ي اصل ها سياست

صورت بسيار دقيق بررسي شود. بعضي كساني كه از  به دليل تنگناهايي كه وجود دارد، بايد به
ار سخت اند، برايشان بسي لحاظ ايدئولوژيكي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراكي بوده

سازي اين نيست  چراكه خصوصي ؛سازي وفادار بمانند طور كامل به اصول خصوصي است كه به
كه بنگاهي را دولت بفروشد يا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به كاركنان، واگذار كند. 

سازي با ديد و  خاصي در پي نخواهد داشت. يعني اگر خصوصي ةسازي نتيج اين خصوصي
دنبال نخواهد داشت،  تنها شكوفايي اقتصادي را به حفظ مديريت دولتي باشد، نه تفكر دولتي و

بيشتر از وضعيت  ها بلكه امكان دارد ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن در برخي از بخش
سازي براي كسي ناشناخته و پوشيده نيست. اما چه مواردي را  د. مزاياي خصوصيشوفعلي 

اصالح  ها سازي موفق، بايد نگرش يت حاصل شود؟ براي خصوصيبايد در نظر داشت تا موفق
سازي استفاده كرد. يعني بايد توجه داشت كه تمام  كارهاي صحيح خصوصي و شود و از ساز
هم بسيار  ها بلكه بحث آزادسازي .نيست ها فقط بحث واگذاري 44ي اصل ها  بحث سياست

زحمات مسئولين  با وجودص داشت. مهم است و بايستي به بحث رقابت و انحصار توجه خا
بايست ضمن تجديدنظر در برخي  براي رسيدن به اهداف نهائي اين اصل مي رسد نظر مي به

ي ها هاي اخير واگذاري اگرچه طي سالد. شوگيري  با جديت بيشتري نيز امور پي ها روش
عمل اتفاق  سازي رخ داده است اما در خرد و كالن بسياري از اموال دولتي در قالب خصوصي

سپرده شده يا اينكه  ها دولتي آنان يا دوباره به شبه ةسفانه سهم عمدأخاصي نيفتاده و مت

                                                                                                                
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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عنوان رد ديون  قرار گرفته و به ها حتي پس از واگذاري، مديريت آن واحدها در اختيار دولتي

ولتي فروش اموال مازاد در اين راستا واگذاري و همچنين د است. يا سهام عدالت واگذارشده
مندي از امكانات بازار سرمايه و ابزار فرابورس  اجرايي و بهره ةهاي بالقو گيري از ظرفيت با بهره

هاي دولتي  ، مؤسسات و شركتها حاكي از آن است كه وزارتخانه ها . بررسيتواند باشد مي
از توجهي  نحوي كه بخش قابل اموال غير منقول فراواني در سطح كشور در اختيار دارند، به

گيرند و در برخي موارد مورد تصرف يا  بهينه قرار نمي ةا مازاد بر نياز بوده و مورد استفادهآن
رسد با شناسايي و تعيين تكليف اموال  نظر مي بهبنابراين،  .غيرضروري نيز قرار دارند ةاستفاد

رآمدي بازار سرمايه و ابزار فرابورس، منابع د ةهاي بالقو گيري از ظرفيت مذكور با بهره
هاي عمراني  ويژه تكميل طرح ههاي اجرايي و ب توجهي براي تأمين اعتبارات دستگاه قابل
  د.شوتمام از اين محل فراهم  نيمه

  مردم مشاركت از استفاده
س آنها استكبار أاز سوي جباران تاريخ و در رايران در جريان جنگ تحميلي  لت بزرگم

 ،آنحاصل را به نحو مناسبي پاسخ دادند كه  جانبه حماسه آفريدند و تجاوز همهبزرگ 
و  ي مردميها مشاركت داشت. پي دراستحكام نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران را 

 شعار جهاد اقتصاديسيستم مديريت  در تحقق   ضروري براي امردو ي دولت ها فعاليت
باال  براي مليعارا مردمي ) مشاركت UNDP( 1سازمان ملل ةتوسع ةآيند. برنام شمار مي به

آورد  شمار مي بهجامعه هاي  در فعاليت رو بودنپيش برايي ي اجتماعي و تشويقها آگاهي بردن
نهايي اين برنامه استفاده از توان باالي افكار عمومي در بهبود ساختار اقتصادي و هدف 

 ،استساالري ديني استوار  مردم ةكشورهاست. خوشبختانه در كشور عزيزمان ايران كه بر پاي
سالهاست مشاركت مردمي، تحت عنوان شوراها  فراهم شده است. حال چنانچه پا را فراتر 

و  ها مشاركت و آگاهي مردم از ضرورت توجه به تحريم برايعنوان پلي  هگذاشته و از شوراها ب
 كامل توجه و رغبتآنگاه  ،دشو) استفاده  نظير استفاده از كاالهاي ايراني مقابله با آن ( ةنحو

 .يابد توسعه وشود  تقويت كشور صنعت و توليد تا شد خواهد باعث داخلي كاالهاي مصرف به
 نوعي ها برخي سوي از خارجي مارك به افتخار و خارجي كاالهاي مصرف به گرايش زيرا

 ايراني هر افتخار و تا جايي پيش برويم كه شده معالجه بايد بيماري اين كه است بيماري
سوي تحقق شعار جهاد  هاهد گامي بلند بباشد تا بتوانيم ش داخلي محصوالت از استفاده

بر مسئولين نيز الزم و ضروري است تا به اين نوع مشاركت توجه  ،همچنين اقتصادي باشيم.

                                                                                                                
1. United Nations Development Program  
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كه  بودهريزي، فرآيندي از تحقيق و گفتمان  مشاركت در برنامهجدي داشته باشند زيرا 

 از اين طريق ودارند  اعالم مي مسئولين مربوطهرا به  يشخو يها نگرش، شخاصآن ا ةوسيل هب
، علل و اثرات اين نيز سئولينم ،دهند. از سوي ديگر ارائه ميجانبه از نيازهاي خود  دركي چند

آن  ةواسط هب تا يابند و به تصميمي مشترك و مؤثر دست مي كردهنيازها را تجزيه و تحليل 
حال د. نشوشناسايي  دولتي مردم و ها ه بر ظرفيتراهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي با تكي

 ةكنند شده خود تضمين دادن به جامعه در خصوص اقدامات انجامآگاهي تبليغات مناسب و 
در پيشبرد و تحقق  تواند كه ميمالي آنهاست ي ها كمكجانبه و از جمله  مشاركت همه

 باشد. ثرؤمبسيار اساسي و  ف اقتصادي در سالي كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شدهااهد

  اصالح ساختار اقتصاد كشور
تواند  اقتصاد هر كشور كه هدايت صحيح آن مي با توجه به اهميت و جايگاه نظام مالياتي در

و  دشو تر مي نمايان، حساسيت كار دستگاه مالياتي دشو بهبود وضعيت اقتصادي منجر به
ي ها در كشور ما كه وابستگي زيادي به درآمد طلبد. مي آنتحقق منظور  نيز بهبااليي را  همت

عنوان  هي دولت باال برد. بها بايستي سهم ماليات را در درآمد ،كاهش وابستگي براينفتي دارد 
 كه بايستي سهم شود مين ميأواردات ت توسطبازار  يها درخواستاز  وسيعي سهم ،مثال

ماليات بر ارزش افزوده  و همچنين كاالهاي لوكس) خصوصاً ( ماليات بر واردات كاالي خارجي
 .افزايش يابد نظاير آن طال و جواهر، سيگار، خودرو و ،يي نظير سكهها بخشخصوص در  به

 از كشور (حدود ده خارج به ارزي سفرها يها هزينهباالي با توجه به رقم  توان مي ،همچنين
كنترل و ، نظر قرار گيرد تواند مورد تجديد ) ماليات وارد بر اين بخش نيز مي دالر ميليارد

فرار  كه همواره به نام چرا ؛بايست مد نظر قرار گيرد ي مالياتي نيز ميها نظارت بر پرداخت
مهمترين عنوان  به فرار مالياتياز  مين دليل اقتصاددانانه نماييم و شايد به برخورد ميمالياتي 

در  ( ي مالياتيها طريق كاهش معافيتبايد از  ها ماليات .اند نامبرده ها عامل پايين بودن ماليات
دهند  مشاركت كساني كه ماليات نمي همچنين و ) دهند كه ماليات الزم را نمي جاهايي

آثار تورمي ساختار فعلي در نتيجه افزايش يابد تا وابستگي دولت به نفت كاهش يابد و 
نيز به كارآفريني بايست ماليات براي توليد و  البته در مقابل مي يابد. اقتصاد نيز كاهش

 بخش خصوصي در اين حوزه باشيم. گذاري و رغبت د تا شاهد سرمايهشواي تعريف  گونه

 اصالح قوانين جاري كشور به نفع توليد و تقويت نظام ارزي و پولي كشور
گذاري در كشور  سرمايه پذيري ريسكميزان  كاهشتا نسبت به  دولت موظف است

 موانع رفع اقتصادي، مولد هاي فعاليت به بانكي منابع هدايت ،. همچنينكندريزي  برنامه
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 و مردمي هاي مشاركت جلب هدف با رقابتي محيط ايجاد و كار و كسب فضاي بهبود توليد،

 تواند توسط آن از جمله اقدامات ديگري است كه مي ارز بازار در ثبات ايجاد و انحصارزدايي
افزايش توليد داخلي و  ةوسيله زمين بدينگرفته و  را اقتصادي غيرمولد هاي فعاليت يجلو

 ةبهتر از پرداخت ياران مراتب هتوليد بافزايش  ثيراتأچراكه ت ؛كاهش واردات را فراهم آورد
 ة) بايستي تا نسبت به ارائ دولت خصوصاً گانه ( در اين راستا قواي سه .نقدي به مردم است

مدت مبتني بر خرد  استراتژيك و بلند ةامبرن. كنندمدت اقدام  ميان و بلند ،ي كوتاهها برنامه
هاي اقتصادي، ثبات اقتصادي، ثبات  محرك ،صاحبان انديشه و فعاالن اقتصادي ةجمعي هم

 برايريزي  برنامه ،توجه ويژه به بخش كشاورزي ،گذاري ، افزايش سرمايهو نرخ ارز ها قيمت
بايست  يي است كه مياه از جمله روشصنايع زيردستي صنعت نفت و گاز، نظير پتروشيمي 

مناطق  ةهاي مرزي، توسع بازارچهمدت نيز تقويت  هاي ميان مدنظر قرار گيرد. از جمله راه
 ةتوسعتوان توجه به  مدت مي هاي كوتاه از جمله راه باشد. و نظير آن مي گردشگري

مرزي و در مناطق  خصوصاً حمايت از اشتغال خانگي ،بازده هاي زود هاي توليد و كارگاه تعاوني
تنها راه مقابله با تورم شديد موجود در كشور حمايت از  .كرداشاره  حمايت از صنايع دستي
ثيرات أچراكه تورم كنوني مربوط به توليد نبوده و بيشتر مربوط به ت ؛توليد و ارتقاي آن است

 اندبتو تا درآيد فرهنگ و باور يك صورت به بايد توليد از حمايت ناشي از مشاغل كاذب است.
 و داشته باشد دنبال نيز به را كشور جوانان اشتغال شود و توليد، مطلوب ةنتيج يك به منجر

 كاهش ديگر سوي از و محبت از پر يها كانون ايجاد و خانواده تشكيل  زندگي، يعني اين
 ايجاد نهايت در و اخالقي مفاسد كاهش خانوادگي، اختالفات كاهش فرهنگي، مشكالت

 .نشاط پر و سالم اي جامعه

 ساالري شايسته و استفاده از نخبگان
همه بايد براي دست " فرمودند(مدظله العالي)  رهبر معظم انقالب اسالميطور كه  همان

متعهد و مسئول تحقق  ،ي بزرگي كه رئيس جمهور و همكاران وي در دولتها يافتن به آرمان
نيز حضور اقتصادي  ةلق حماسخ در ،"آنند، به آنان كمك و با آنان همكاري صميمانه كنند

بوده و يا در  ها نخبگان يا در دانشگاه اين .استضروري  كامالًاقتصادي كشور  علمي و نخبگان
دانشگاهيان براي خلق اين حماسه نقش مهمي بر  ،بنابراين .كنند ارتباط با آن فعاليت مي

اقتصادي نظير  ةحماس يندفرا بر اثرگذاري براي را مردم بايست تنها مي ايشان نه عهده دارند.
 كاالي مصرف و كردن مصرف درست معناي به جويي صرفه از اعم مصرف؛ الگوي اصالح
 برايراهكارهاي مناسب  ةبايستي نسبت به ارائ بلكه ،.كنند هدايت و راهبري ،ايراني
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 توليد ةعرص گسترش و ايراني كاالي كيفيت ارتقاي و اقتصاد ةعرص كارآفرينان و صنعتگران

ساالري  شايسته .همت ورزند اقتصادي ةحماس تحقق براينيز  مردم، حقيقي نيازهاي ةهم به
به  نگاه ويژه .استاقتصادي  ةحماسكامل راهي براي تحقق  نيزو نبود تبعيض 

 در راه قدمي اساسي ،اقتصاد صحيح درريزي  گذاري و برنامه سياست همراه باساالري  شايسته
عامل هاي اقتصادي  نبود تبعيض در فعاليت ،همچنين .تحقق ثبات و رشد اقتصاد است

اين  .اقتصادي خواهد بود ةتحقق حماس ي اجتماع و در نتيجهها گروه قدرتمند شدن تمامي
 جهان امروزي ديگردر چراكه  است؛ي مديريتي نيز قابل تحقق ها ساالري در بخش شايسته
ضعيف يا  هاي قوي و مديريتاين ضعيف و قوي وجود ندارند، بلكه  ي تحت عنوانيكشورها

يعني شايد بتوان گفت كشورهايي عقب بمانند يا پيشرفت كنند؛  د تاشو بوده كه باعث آن مي
مديريت برآمده از  ،در نتيجه .گردد مديريت برمي ةنحوبه  امور دنياي فعلي به نوعي ةكلي كه

تواند  ميديريتي مقابل ضعف م ةعامل پيشرفت و در نقطگذاري صحيح  سياست ريزي و برنامه
ي ها ساالري و مديريت شايسته ،استفاده از نخبگان .تر كند كشورها را روز به روز ضعيف

 از بين بردن رانت و فساد در ساختار اقتصادي كشور نيز خواهد بود. برايمناسب خود عاملي 

 اقتصادي حماسه تحقق در ي مهارتيها اساسي آموزش نقش
 هر كشوري محسوب اقتصادي ةتوسع زيرساخت ايجاد ايبر راه ترين آموزش همواره مهم

راه را تا رسيدن به اهداف اقتصادي  ةتواند نقش ي آكادميك و دانشگاهي ميها آموزش .شود مي
ي مهارتي در صنايع و توليد كشور ها د.) اما آموزششطور كه پيشتر اشاره  (همان كندترسيم 

اقتصادي  ةدر توسع مهارتيي ها ي آموزشثيرات اساسأيكي از تنقش اساسي و حياتي دارد. 
توان از منظرهاي مختلف مورد توجه قرار داد. طبق نظرية  كشور است. امر آموزش را مي

بيند در وي ظرفيت و قابليتي ايجاد  سرماية انساني، هر نوع مهارت و آموزشي كه فرد مي
د. در نتيجه، آموزش و وجود آور تواند جريان درآمدي بيشتري را در آينده به كند كه مي مي

فيزيكي  ةهايي است كه مانند هر سرماي افزايش توانايي و مهارت، در واقع به منزلة سرمايه
گري «و » تئودور شولتز«ديگر بازدهي اقتصادي دارد. ديدگاه سرماية انساني كه از سوي 

كشورهاي يافتگي در  ده بيانگر آن است كه دستيابي به ميراث باالي توسعهشارائه  1»بيكر
» بالگ«طور كه  چند همان (هري مهارتي است. ها آموزش پيشرفته مرهون آموزش و خصوصاً

چراكه در  ؛پا متعلق به قرن حاضر نيست سرماية انساني يك تئوري نو ،كرد) بيان 1970(
 .است) كردهاين موضوع را بيان » ثروت ملل«آدام اسميت نيز در اثرش به نام  1776سال 

اقتصادي و در نتيجه تحقق انجام جهاد اقتصادي  ةروند حصول به توسعبدين ترتيب، 
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كننده به  عاملي در ارتقا كيفيت و در نتيجه توجه مصرف ها اين آموزش .دشهموارتر خواهد 

دنبال خواهد داشت كه خود باعث نياز به افزايش توليد و در نتيجه  توليدات داخلي كشور را به
سرماية انساني  ال اساسي در خصوصؤچند در اين خصوص دو سي خواهد بود. هر يزا اشتغال

كردن يا  انتخاب هزينه برايثير عوامل اقتصادي أال نخست، در خصوص تؤد، سشو مطرح مي
ثير حقيقي آموزش در كسب درآمد أال بعدي، در خصوص تؤنكردن در امر آموزش و س هزينه
دار سير  عهدهمسئول عنوان  نهاد  به اي كشور فني و حرفهآموزش سازمان  ).1986(دور،  است

ي نيز يها صورت موردي آموزش ه. (هرچند باستجامعه  درافراد  ي مهارتيها آموزشتعليم و 
هاي اخير اين سازمان  خوشبختانه در سال شود.) ي مرتبط داده ميها و ارگان ها توسط سازمان

اي  نيز در جهت تدوين برنامهي اساسي ها گام ،ي آموزشيها ضمن استفاده از توان ساير نهاد
ي مختلف ها آن كرده است ولي همچنان نياز به گسترش و ارتقاء بخش كردني يجامع و اجرا

افزايش كادر آموزش مجرب و نظير آن  ،ي مناسبها آن از جمله گسترش مراكز در محل
 باشد. مي

 سخن پاياني
همواره اقتصاد را مد نظر خود  هاي اخير نامگذاري سالدر (مدظله العالي) مقام معظم رهبري 

لزوم تدوين  ،ي ظالمانه عليه كشور عزيزمانها حال با توجه به وجود تحريم اند. قرار داده
اي نيازمند  . تدوين چنين برنامهاستاقتصادي ضروري  ةتحقق حماس براياي جامع  برنامه

ي در اين يها شي اخير تالها باشد. هرچند در سال ي مناسب ميها ايجاد ساختارها و بستر
هاي  اجراي سياست ،ي نيروهايهمگراخصوص صورت گرفته اما توجه ويژه به مواردي نظير 

اصالح قوانين  ،اصالح ساختار اقتصاد كشور ،مردمي مشاركت ،قانون اساسي 44كلي اصل 
 و استفاده از نخبگان ،جاري كشور به نفع توليد و تقويت نظام ارزي و پولي كشور

موارد فوق  ةبه بررسي و نقش ويژ حاضر ةرسد. مقال نظر مي هالزم و ضروري ب ساالري شايسته
ساخت  اقتصادي پرداخت و در انتها نيز به نقش حياتي آموزش در ايجاد زير ةدر تحقق حماس

 توسعه پرداخته شد.

 منابع
، تهران، چاپ سوم،  ، كتابفروشى مرتضوى63، ص 4ج  .مجمع البحرين .طريحي، فخرالدين

 .154، ص 3؛ فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، ج ش1375
، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، 115 -113، ص 1ج .حسيني ةحماس .مطهري، مرتضي

 ش.1368



 
 

 آموزي ي پسامدرن مهارتشناس زبان
 ساالري و اقتصاد  شايسته ةعطفي در توسع ةنقط 

 1دكتر اكبر نيكخواه
 چكيده 

مديريتي زبان ارتباطات در  ةشناسي پسامدرن، پرورش و توسع يكي از اهداف اصلي دانش زبان
از زبان ارتباط  ساالر است. چنين نگرشي مبتني بر كسب شناختي جامع آموز شايسته هاي مهارت نظام

وري و اقتصاد است. هدف اآموزي علم، صنعت، هنر، فنّ ساالري در مهارت شايسته ةو كتابت براي توسع
شناسي به عنوان ابزاري مديريتي،  اين پژوهش، وضع و تشريح مفهومي و كاربردي دانش نوين زبان

هاي  يرپروري در نظامآموزي، كارآفريني و مد سازي مهارت شناختي و پسانوگرا در بهينه روان
ساالر علمي و صنعتي است. اين تحقيق به طرق قياسي و استقرايي به تجزيه و تحليل اين  شايسته

ساالري است كه  بردي مديرپروري بر اساس اصول شايسته شناسي، اصل راه پردازد كه زبان نظريه مي
باشد. توسعه و بسط  اشتغال ميآموزي و  هاي مهارت هاي آموزشي در نظام اهميت آن نيازمند بازنگري

آموزي  ساالري و مديرپروري در مهارت هاي ارتباطي و نوشتاري، از مباني كاربردي شايسته مهارت
شناسي، نيازمند كاربرد علومي چون  مداوم علم و هنر زبان ةپسامدرن است. پيشرفت و توسع

مهندسي   و  سازي و فني مدل شناسي، شناسي، عصب شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، انسان زيست
آموزي در علوم چندگانه است.  خالقيت در كارآفريني مديرپرور، مستلزم تبلور مهارت بنابراين،. است

آموزي در مقاطع تحصيلي متوسطه،  شناسي مديريت و مهارت ضروري است مبحث زبان
پژوهان قادر  سان، دانش ندانشگاهي و دانشگاهي به عنوان دانشي مادر و مكمل، توسعه يابد. بدي پيش

ساالري در  شايسته ةبه كسب شناخت بنيادين از مفاهيم كاربردي زبان ارتباطات و نقش آنها در توسع
آموزي،  شناختي مهارت آموزي مديران خواهند بود. بهبود تعليم و تعلم بنيان اقتصادي زبان مهارت

بنيان و  سازي صنايع دانش ي و نهادينهورافرايندهاي آموزش و پژوهش علم و فنّ ةموجب هدايت بهين
المللي خواهد شد.  صنعتي در سطوح ملي و بين -روابط علمي ةساز تعالي فزايند در نتيجه، زمينه

بخش توزيع متوازن و مبسوط پيش نيازهاي  آموزي، رونق شناسي پسامدرن مهارت چنين است كه زبان
ساالري، نقطه  پسامدرن مديرپروري و شايستهشناسي  ، زبانبنابرايناقتصادي پايدار است.  ةتوسع

هاي  ويژه در شرايط خاص تحريم بنيان به آموزي صنعتي و اقتصاد دانش مهارت ةعطفي در توسع
 باشد. اقتصادي مي

 ساالري. شناسي پسامدرن، اشتغال، اقتصاد، شايسته آموزي، زبان مهارت: يكليدواژگان 
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  مقدمه
و بيـنش  دانـش   ةنشـر بهينـ   توليـد و  كليـد پسـامدرن و  اي، دانشـي   رشـته  بـين  شناسي زبان

بـا كـاربرد    شناسـي  زبـان علـم  ارتبـاط   گـر  نشـان  اي رشته بين شناسي زباناست. اقتصادبنيان 
ارتبـاط   .اسـت هاي متفاوت  محيط هاي ارتباطي بشر در چالشحل  درزبان  كيمطالعات تئوري

و كـاربرد آن در   تمرينـي زبـان   آموزشبر ني تمب ،آموزش زبانكيفيت با  شناسي زباننزديك 
هـاي   ايجاد مفـاهيم و مـدل  اي،  رشته بين شناسي زباناصلي  . هدفاست تسهيل شئون حيات

ه ب شناسي زبان است.و زندگي واقعي  گوناگون هاي آموزشي در محيطارتباطات مشخص زبان 
ري و تضـادي بـين تئـو    .يابـد  تكامـل مـي   "ارتباطات علميآموزش " دانش نوين توليد منظور
منـد و   مفيد باشند كه در تئوري قـدر گونه  همانبايد  كاربردها در  موجود نيست. روش كاربرد،

 .  معتبر هستند
 بـر كـه   گيـرد  مـي هايي از مطالعات زباني را در بر  بخشاي  رشته بين كاربردي شناسي زبان

پـژوهش،  يكي از اهداف كليـدي ايـن    .ندهست در شئونات زندگي روزمره متمركز كاربرد زبان
اي بـه عنـوان سـاروجي در     رشـته  شناسـي بـين   مفاهيم پسامدرن دانش زبان ةمعرفي و توسع

آمـوزي و   وري و در نتيجه تبلـور مهـارت  اسازي آموزش، پژوهش و نشر جهاني علم و فنّ بهينه
 بنيان در جامعه است. كارآفريني اقتصادي و دانش

مـديريتي زبـان    ةش و توسـع شناسـي پسـامدرن، پـرور    يكي از اهداف اصلي دانـش زبـان  
سـاالر اسـت. چنـين نگرشـي مبتنـي بـر كسـب         آموز و شايسته هاي مهارت ارتباطات در نظام

آمـوزي علـم،    سـاالري در مهـارت   شايسته ةشناختي جامع از زبان ارتباط و كتابت براي توسع
 ، پژوهش حاضـر بـه وضـع و تشـريح مفهـومي و     بنابراينوري و اقتصاد است. اصنعت، هنر، فنّ

شـناختي و پسـانوگرا در    شناسي بـه عنـوان ابـزاري مـديريتي، روان     كاربردي دانش نوين زبان
ساالر علمي و صنعتي  هاي شايسته آموزي، كارآفريني و مديرپروري در نظام سازي مهارت بهينه

 كـاربردي  ةپردازد. اين تحقيق به طرق قياسي و استقرايي به تجزيـه و تحليـل ايـن نظريـ     مي
ساالري است كه  بردي مديرپروري بر اساس اصول شايسته شناسي، اصل راه ه زبانپردازد ك مي

باشد. توسعه  آموزي و اشتغال مي هاي مهارت هاي آموزشي در نظام اهميت آن نيازمند بازنگري
سـاالري و مـديرپروري در    هاي ارتباطي و نوشتاري، از مباني كاربردي شايسـته  و بسط مهارت

 است.آموزي پسامدرن  مهارت
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 آموزي شناسي مهارت بيني زبان جهان
اي در آمـوزش، هدفمندسـازي،    رشـته  شناسي پسامدرن و بين امروزه خأل كاربردي دانش زبان

طور سنتي، مفاهيمي  توجهي مشهود است. به تسهيل و اعتالي شئون حيات بشر، به طور قابل
اي،  ن دوم، ارتبـاط حرفـه  هاي وابسته به اكتسـاب زبـا   همچون اكتساب زبان اول و دوم، رشته

نظمي ارتباطي، ارتباط زبان و رسانه، ارتباط زبان و قانون، طرح و امنيـت زبـاني، ترجمـه و     بي
شناسـي   زبـان  ةشناسي و معاني، تجزيه و تحليل گفتمان، و مكالمـه در محـدود   تفسير، سبك

علـوم چندگانـه   پل ارتباطي بين اي پسامدرن،  رشته شناسي بين زبان .گيرند كاربردي جاي مي
تـر دانـش نيـز،     وري است. در عصـر سـنتي  اسازي آموزش و نشر توليدات علم و فنّ براي بهينه
ها بايد در آمـوزش   شناسي زبانطور جالب توجهي خاطرنشان ساخت كه  ) به1979ويدوسون (

 ةشود. اين مهم با پيشرفت فزاينـد  آموزي خالصه مي كار روند. آموزش نيز در كيفيت مهارت به
يابد. كيفيت آموزش زبان با كيفيت يـادگيري در ارتبـاط    اي مي وري اهميت فزايندهالم و فنّع

تـر شـده    زندگي بشـر تخصصـي   ةدر شئون روزمر شناسي زباناست. از آنجا كه اهميت كاربرد 
شناسـي   زبـان ، بنـابراين  .تـر از گذشـته اسـت    اي، مبرهن رشته است، لزوم انجام مطالعات ميان

 آمـوزي،   مهـارت  ةو رشـد فزاينـد  علوم  ةدانشي زيربنايي در توليد و نشر بهين آموزش به نوعي
يـابي و ادبيـاتي لغـات و     شناسي بيش از آنكه دانش ريشه زبان. استپروري و اقتصاد  كارآفرين

آمـوزي و   ي در مهارتالمل علمي ملي و بين ات پربازدهوري ارتباط بهره ةهست ،اصطالحات باشد
اي، دانشي كـامالً كـاربردي اسـت كـه      رشته بينشناسي  زبانهمچنين،  است.اقتصادي  ةتوسع

 .شود گرا نمي محدود به فرضيات غيرعمل
هـاي ارتبـاطي زبـان بشـر بـراي       ويژگي ي آموزي، مطالعه اي مهارت رشته بين شناسي زبان

 ناسـي ش زبـان پرور است. در قديم،  وري و رشد اقتصاد كارآفريناتر علم و فنّ توليد و نشر بهينه
 ةنـوين، همـ   شناسـي  زبـان . از نظـر  اسـت تاريخي بوده و در حال حاضر توصيفي و كـاربردي  

 آمـوزي،  اي مهـارت  رشـته  شناسي بـين  زبان .هاي دنيا با هم برابر و در خور مطالعه هستند زبان
تأثيرگذار توسط كساني اسـت كـه    ةپذيري است كه قادر به استفاد شده و انعطاف عمل هدايت
شناسـي   بـر عكـس زبـان   آموز  كاربردي مهارت شناسي زبانارتباطي مكفي دارند.  به آن تسلط

واقعـي مـرتبط بـا زبـان و      هـاي  ، چـالش كنـد  نظري كه زبان را به شكل انتزاعي بررسـي مـي  
دهـد.   نوگرا و نوين ارتباطي را مورد تأكيد قرار مـي  هاي كرده و شيوه بررسيهاي آن را  حل راه

اي است كه شـامل   رشته زا، بستري بين آموزي اشتغال بردي و مهارتكار شناسي زبان، بنابراين
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 آمـوزش فلسـفه و   ،رايانهشناسي،  باستان شناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي، روان هاي حوزه

 شود. مي
 كـاربردي بـه ارزيـابي زبـان،     شناسـي  زبانمطالعات  ةحوز ،1960 ةطور سنتي و در ده به

 ،1970ةدر اوايـل دهـ   .ته استگسترش ياف و فرعي ان دومو يادگيري زب ،گذاري زبان سياست
كـاربردي   شناسـي  زبـان  ،1990 ةدر ده تبديل شد. ينبنياداي  حوزهكاربردي به  شناسي زبان

طـور   بـه  گرفـت.  بـر  گيري يافت و مطالعـات انتقـادي و چنـدزبانگي را نيـز در     گسترش چشم
 آمـوزش زبـان،   ن تحليل گفتمـان، را همچو هاي متنوعي حوزه ،كاربردي شناسي زبان تاريخي،

 ،زبـاني  ارتباط بين ،كاربردشناسي قضائي، شناسي زبان ريزي زبان، برنامه چندزبانگي، دوزبانگي،
امـا  . گيـرد  تغييرات زبان و حتي انتقال اطالعات در رسانه را در بر مي ،تدريس  روش ،جنسيت

پرور در  اقتصاد كارآفرين ةت بهيناي براي مديري رشته شناسي به دانشي بين گاه تعالي زبان هيچ
آموزش علم، بحث كاربردي و نقـد نشـده اسـت. حـال آنكـه،       ةويژه در حوز سطوح مختلف به

پرور و رشد اقتصـادي بلندمـدت    شناسي با اقتصاد كارآفرين هاي ارتباطي و آموزشي زبان ريشه
 جامعه درآميخته است.

عميـق   زش زبـان اول و دوم، پيونـدي  كاربردي با يادگيري و آمـو  شناسي زباندر گذشته، 
تر شده است. به عنوان مثـال،   تر و كاربردي مطالعاتي آن گسترده داشته است. اما امروزه حوزة

گذاري زبـاني در   كاربردي، سياست شناسي زبانهاي مورد توجه  اروپا، يكي از حوزه ةدر اتحادي
 شناسي زبان ةهاي متعدد در حوز انديشي ها و هم چندزبانه است. برگزاري همايش ةاين اتحادي

كاربرد اين حوزه در شئون مختلف حيات مردمان جهـان   ةكاربردي نشان از رشد قابل مالحظ
شناسـي در بهبـود اقتصـاد     نوشـتاري و گفتـاري زبـان    ةدارد. چنين كـاربردي، ماهيـت عمـد   

 كند. كارآفرين پرور و كالن را روشن مي
هاي خاصي دارد كه مـرتبط بـا    ها و چالش وديتآموزي، محد كاربردي مهارت شناسي زبان

هاي دنياي واقعي در يادگيري  توصيفي با چالش شناسي زبانهاي ارتباطي آن است.  پيچيدگي
اي كـه مـردم در    گونـه  شناس روي واقعيت زبان ارتباطات بـه  و كاربرد زبان مرتبط است. زبان

آمـوز، فعـاليتي    كاربردي و مهارت شناسي زبانكند. همچنين،  كنند، تفكر مي زندگي تجربه مي
تـالش فراوانـي شـده     .كند هاي فرماليسم عمل مي مكمل است كه در جهت جبران محدوديت

 و كيفيت آموزش زبان تعيين و تبسيط شود. شناسي زباناست كه ارتباط بين 
ان شناسـ  زبـان وجود داشته است. برخي  شناسي زباندو طرز تفكر در مورد  1960 ةاز ده
آمـوزش زبـان    ةهاي يادگيري است. آنچه كه در زمينـ  استراتژي ةپاي شناسي زبانكه  معتقدند

كـاربردي اسـت.    شناسـي  انكـاربردي نبـوده، بلكـه همچنـين رو     شناسي زبانالزم است، تنها 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

357 
 يانشناسـ  زبـان زبان در ارتباط متقابل با آموزش زبان است. بلومفيلد از جملـه   ةتر، توسع مهم

تجربـه،   نـه معلمـان بـي    ،ان بـا كفايـت و مجـرب   شناسـ  زبانبود تنها است كه پيشنهاد كرده 
بايـد تسـلط و    بنابراين،جويان زبان ارتباطات آموزش دهند.  آموزان و دانش توانند به دانش مي

راسـتا بـا    اجتماعي را دارا باشند. اين نظريه كامالً هم -مهارت كافي در روش تدريس ارتباطي
اي  رشـته  شناسي بـين  سازي دانشي پسامدرن يا زبان و نهادينهحاضر در توسعه  ةمطالع ةفرضي

 اي است. هاي آموزشي هر جامعه حاصل از سامانه ي پرورانه در جهت اهداف اقتصادي كارآفرين

 پروري آموزي و كارآفرين شناسي مهارت زبان
 :آميـز وجـود دارد   اي مربـوط بـه زبـان، سـه موضـوع مناقشـه       رشـته  امروزه در مطالعات ميان

) رعايـت  3) يادگيري با آموزش و يادگيري طبيعي، و 2ارتباط ميان زبان اول و زبان دوم، ) 1
اي  رشـته  هاي ارتبـاطي آنهـا. چنـد اصـل نظـري مهـم در مطالعـات ميـان         قواعد زبان و جنبه

. اول، كاربرد زبان مبتنـي بـر قواعـد محـدود     استشناسي مورد تفكر عميق انديشمندان  زبان
طور نامحدودي سـاختارهاي   توان به ، بر اساس قواعد محدود دستوري، ميدستوري است. دوم

گـران متبحـر در مطالعـات     ساخت. سوم، با توجه بـه اصـول فـوق، پـژوهش     ةنوشتاري و جمل
تحقيـق را محـدود    ةكننـد تـا دامنـ    توانند بگويند، ادا نمـي  آنچه را كه مي ةاي، هم رشته ميان

شناسي كاربردي اسـت. ارتبـاطي    زبان ةر مهمي در مطالعبسيا ةزبان دوم حوز ةنسازند. مطالع
حصـول   بنـابراين، شناسي كـاربردي و كيفيـت آمـوزش زبـان وجـود دارد.       تنگاتنگ بين زبان

هاي پيشرفت در  المللي) اهل علم از اولين گام زبانه بودن (حداقل يك زبان بين اطمينان از دو
 آموزش علم و رشد كارآفريني و اقتصاد است. 

 اي رشته شناسي ميان آموزي و كارآفرين پروري مبتني بر زبان رتمها
شود كه با هـدف ايجـاد يـادگيري     اي گفته مي ريزي شده هاي از پيش طرح آموزش به فعاليت
دوجانبـه انجـام    ةبين به صورت كنش و واكنش متقابل يـا رابطـ   گر و آموزش كارا بين آموزش

. تـر از گذشـته اسـت    گـران باكيفيـت   آمـوزش شود. هدف اصلي آموزش، پرورش و تربيـت   مي
شـود.   يـادگيري قلمـداد مـي    ةاي، يكي از مباني ايجـاد و تقويـت انگيـز    رشته شناسي بين زبان

گـر بـا    ارتباط كالمي، نوشتاري، شنيداري و ديداري آموزش ي كيفيت آموزش بستگي به نحوه
تي تعاملي، منظم و هدفمنـد  فعالي ةپرواضح است كه تعليم و تعلم دربرگيرند .بين دارد آموزش

بنابراين، ارزشـيابي  . بين به منظور تسهيل و تعالي امر يادگيري است گر و آموزش بين آموزش
وري، مستلزم آگاهي به زبان نوشـتاري، گفتـاري، شـنيداري و    اشناختي آموزش علم و فنّ زبان
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د توجـه  رفتاري است. اين فنـون در تمـام سـطوح ابتـدايي، متوسـطه و عـالي آمـوزش مـور        

پروري و پيشرفت اقتصادي جامعـه   آموزي، كارآفرين گذارانه است تا در راستاي مهارت سياست
 ةعطفـي در توسـع   ةسـاالري، نقطـ   شناسي پسامدرن مـديرپروري و شايسـته   قرار گيرند. زبان

 .استهاي اقتصادي  ويژه در شرايط خاصي همچون تحريم يآموزي صنعتي و اقتصاد مهارت

 آموزي يابي مهارت مدرن ارزششناسي پسا زبان
يابي تربيتي است كـه در آن معلـم بـا مشـاركت فعـال، و       يابي توصيفي، شكلي از ارزش ارزش

هـا،   تـالش ة آوري اطالعـات در زمينـ   يادگيرنده و اولياي ايشان با ابزارهاي مختلف، بـه جمـع  
صـيفي، بهبـود   يـابي تو  پردازند. هدف اصـلي ارزش  هاي يادگيرندگان مي ها و موفقيت پيشرفت

شناسـي كـاربردي    هـاي نـامطلوب اسـت. زبـان     هـا و تـنش   شرايط يادگيري و تقليل اضطراب
 شود. هاي آموزشي پسامدرن محسوب مي يابي توصيفي در محيط پسامدرن، كاتاليزور ارزش

 زا آموزي اشتغال اي و مهارت رشته شناسي بين زبان
ادر اسـت جمـالت را از پايـه فهميـده و     آدميان قادر به يادگيري هر زباني هسـتند. انسـان قـ   

هـا زبـان را بـراي برقـراري ارتبـاط بـا        طور مثال، چيني سازي را كارا و سريع بياموزد. به جمله
هـاي خـارجي اسـت. پـس      آموزند. امروزه، روش شنيداري اساس آمـوزش زبـان   ها مي خارجي

ا در آمـوزش كـاراي   موزي، فنون شـنيداري ر آ شناسي كاربردي مهارت دليل نيست كه زبان بي
شناسي وآمـوزش زبـان بـراي     جانبه بين زبان دهد. ارتباط دو جدي قرار مية علم مورد مالحظ

اي،  رشـته  شناسي زبـان ارتباطـات بـين    آموزي، كليدي است. روان تعليم و پرورش زبان مهارت
 ري در عصر پسامدرن است.اعلم و فنّ ةعطف نشر بهين ةنقط

بخش براي ارتباط بهينه  كاربرد زبان را به عنوان منبعي الهام شناسي، توانايي آموزش زبان
شناسـي   اي زبـان  رشته بخشد. مطالعات بين در رفتار، گفتار و شنيدار طبيعي انسان، توسعه مي

 ،ارتباطات تجـاري و عمـومي   ،وري اطالعاتافنّ ،هاي خارجي آموزش زبان ،در امر آموزش علم
ها، و ترجمه و تفسير آثار علمي و فرهنگـي نقـش دارنـد.     مجالت و رسانه ،ها و تبليغات آگهي

شناسي قادرند زبان نوشتار و زبان گفتـار را   تجربه نشان داده است كه كاربران و محققين زبان
زا،  آمـوزي اشـتغال   شناسـي كـاربردي مهـارت    از وظايف زبـان  .گام، توسعه و تكامل بخشند هم

قضـاوت   باطات در فضاهاي آموزشي بـدون پـيش  بنانهادن مفاهيم و الگوهاي مشخص زبان ارت
شناسي با آموزش زبان اين است كه  در مورد موضوعات مورد بررسي است. ارتباط فرايند زبان
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شناسـي   آورد. بـا تجهيـز اذهـان بـه زبـان      توصيفات گسترده و جزئيات فراواني را فـراهم مـي  

 .زشي پرداختتوان به وضوح به تشريح منابع و موضوعات آمو اي، مي رشته بين

 ساالري پسامدرن شناسي شايسته زبان
گفتماني تحليل مي شود كه بر گفتمـاني   ةپسامدرن، جامعه بر اساس نظري ةنظر فلسف از نقطه

هـاي   اي از نظريـه  هـاي گسـترده   در ايـن راه، از حـوزه   بنابراين،گذارد.  بودن واقعيت صحه مي
شود. با ترسيم منظري كه بـه   گرفته ميشناختي و سياسي بهره  شناختي، جامعه زبان ،فلسفي

شـود   ثر است، اسـتدالل مـي  أزبان مت ةفوكو و دريدا دربار ي شدت از ديدگاه پساساختارگرايانه
 بنـابراين، نظـام متغيـري از تمايزهاسـت.     ،رو  يـن ا  هاسـت و از  كه جامعه برگرفتـه از گفتمـان  

ـ  شناسي پسامدرن به ارتباطات محيطي گوناگون در امر آم زبان وري اوزش و پژوهش علـم و فنّ
اي  رشـته  شناسـي بـين   اتصال پسامدرني بـه زبـان   ةپردازد. كميت و كيفيت ارتباطات، نقط مي

پروري و اقتصاد علمي يك جامعه و قـدرت تـأثير    است كه در جهات گوناگون راهبر كارآفرين
 آن بر جوامع ديگر است.

 ساالر  ستهآموز و شاي شناسي مهارت پروري با زبان ارتباط نخبه
گـذاري و   ثيرأنخبه فرد يا تفكري است كه روي افراد، تفكـرات و شـرايط پيرامـون، قـدرت تـ     

اجتمـاعي اسـت. نخبـه     -نخبگي داراي انواع فكري، ابـزاري و محيطـي   .تغييرات سازنده دارد
زمـاني كمتـر،    ةاي از دسـتاوردها يـا تـدابيري اسـت كـه بـا تجربـه و هزينـ         صاحب مجموعه

دهـد. نخبـه از نظـر     ندگي و طرق درست انديشـيدن را آموختـه و آمـوزش مـي    هاي ز واقعيت
اخالقي داراي معيارهاي فردي و اجتماعي وااليي است. شخصيت اجتماعي نخبـه، صـالحيت   

 ةاي براي هدايت و راهبري ديگران دارد. نخبگي در هـر شـكل آن، بـه نـوعي  زاييـد      گسترده
هـاي كـاراتر    ها، و سـامانه  ها، روش كرها، ديدگاهرياضت در هر قسم آن است. نخبگان موجد تف

يابي به آن، راز شـگرف و   . اهدافي كه دستهستندساز صلح پايدار جهاني  آموزش علم و زمينه
اي در تسـهيل و تقويـت    رشـته  شناسـي بـين   شمول هستي است. با توجه به نقش زبـان  جهان
شناسـي، از   ه اصـول جهـاني زبـان   وري در تمام سطوح، آگاهي باهاي آموزشي علم و فنّ سامانه
آمــوزي،  كيفيــت مهــارت  و آمــوزي اســت پــروري در مهــارت الزامــات نخبگــي و نخبــه پــيش

پروري و نـه لزومـاً نخبگـي     نخبه ةاي به درج پروري و پيشرفت اقتصادي هر مجموعه كارآفرين
 .آن مربوط است
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 گيري نتيجه
ام سطوح از ابتدايي تا عالي (عالوه بر اي در تم رشته شناسي بين سازي آموزش زبان نهادينه

آموزي در  عطفي در پيشرفت هماهنگ و كاراي مهارت ةهاي خارجي)، نقط آموزش صرفاً زبان
پروري، رشد اقتصادي و  سازي كارآفريني، كارآفرين آثار آن در بهينه ةوري و مشاهداعلم و فنّ

س، با بروز خالقيت در ايجاد شنا جوي زبان آموز و مهارت وسعت اقتصاد جامعه است. مهارت
بخشند. فرايندي كه در تمام  پروري را در جامعه رونق مي ارتباطات جهاني پايدار، فرايند نخبه

شناسي  سان، زبان اقشار جامعه نهادينه شده و محدود به قشر خاصي نخواهد بود. بدين
ر علوم و ساال اي در بهبود آموزش و پژوهش شايسته رشته آموزي، بستري بين مهارت

شناسي پسامدرن  بنيان است. زبان زا در اقتصادي دانش و اشتغال پرور هاي كارآفرين وريافنّ
ويژه  هبآموزي صنعتي و اقتصاد  مهارت ةعطفي در توسع ةساالري، نقط مديرپروري و شايسته

 .استهاي اقتصادي  در شرايط خاصي همچون تحريم
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نوآوري سازماني توسط  ةنقش آموزش مهارتي در توسع
 ي فني و مهندسيها ي انساني در سازمانها سرمايه

 برداري نفت و گاز گچساران موردي شركت بهره ةمطالع 
 1سيد مرتضي رضايي

 2كيامرث فتحي هفشجانيدكتر 

 چكيده 
ي ها همچنين دانشگاه محور شدن و ي جوامع پيشرفته به سوي آموزشها با تغيير روند در سازمان 

از  ي سازمانيها نوآوري ةتوسع براي، بحث آموزش مهارتي  محور شدن معتبر دنيا به سمت كارآفرين
ي راهبردي ها اين امر تدوين اصولي پايدار در برنامه .اي برخوردار است اهميت و ضرورت ويژه

عنوان اهرمي پويا و  هتوسعه را ب منظور ي نوآوري و يادگيري بهها در ارتباط با ايجاد حلقه ها سازمان
ي صنعتي كشور ها در ساليان اخير در سازمان .دهد كيد قرار ميأبازدارنده در مواجهه با مسائل مورد ت

اي بر  توسعه -ي انساني و همچنين با رويكرد مهارتيها آموزش با هدف سرآمدي سرمايه ةلئبه مس
داخلي و خارجي  ةي جامعها تصادي و سياستثيرات فناوري، اقأثر از تأاساس نيازهاي شغلي مت

برداري نفت و  معاونت آموزش شركت بهره راهبرديدر مباني تفكرات  .ده استشسازمان بيشتر توجه 
ي نوآوري، دانش و يادگيري در ها ي انساني و ايجاد چرخهها سرمايه ةنيز براي توسع گاز گچساران

سازي  گذاري و تصميم منظور سياست دلي محوري بهم ةله و ارائأسطوح سازماني اقدام به تعريف مس
با درنظر گرفتن اهميت موضوع اشاره شده در واحد  .مناسب با توجه به تغييرات محيطي نموده است

اي  سازي و برنامه ، مدل برداري نفت و گاز گچساران شركت بهرهريزي و بهبود معاونت آموزش  برنامه
اي مانند مديريت نوآوري و مديريت دانش راهبردي براي  عهكارگيري ابزارهاي توس هجامع كه با ب
شناختي ارتقاي مهارت افراد به تفكيك  ةسازماني در سطح كالن و توسع ةافزود افزايش ارزش

ي ها آوري و دوره اي يادگيري و نو ريزي زنجيره ي صنعتي، طراحي و مطابق با آن برنامهها حوزه
شده در اين  سازي مدل ارائه هدف از پياده .استت اقدام استاندارد آموزشي مرتبط با آن در دس

صورت مستقيم در  ههاي انساني كارآمد ب  سرمايه ةتحقيق، حركت به سوي پارادايمي نوين براي توسع
بخشي آموزش و در نهايت هدايت  ي صنعتي و كاهش عوامل اتالف به همراه افزايش اثرها سازمان

 .ده استشطور مبسوط اشاره  هازمان بوده كه بي اصلي سها افراد به شريان ةتوسع
 

 .انساني ةآموزش مهارتي، نوآوري سازماني، نفت و گاز گچساران، سرماي: كليدي واژگان 
                                                                                                                

 Email: Rezaei_sm@yahoo.com  كارشناسي ارشد مديريت دولتي، تحول، دانشگاه آزاد اسالمي قزوين، دانشجوي .  1
 .دكتراي مديريت صنعتي، عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب. 2
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 مقدمه 
ي ها صنعتي و با توجه به فرضيه ةي صنعتي پيشرو در دنياي رقابت فشردها امروزه سازمان

ريزي آموزشي توسط گروهي از  امهعدم قطعيت و شرايط خطر و ريسك باال، اقدام به برن
 كرده است.نفعان و مشاوران خارجي سازمان خود  خبرگان و متخصصان داخلي و تيمي از ذي

 ةمنابع انساني در اين مسير به ارائ ةبراي تعيين مسير پيشرفت شغلي و توسع ،همچنين
 نمايند. اني ميي انسها آموزشي مهارتي متناسب با امكانات، نيازهاي شغلي و انگيزه ةبرنام

خصوص در شرايط بحران و نبودن  عدم وجود نظام آموزش بر اساس نياز واقعي مشاغل به
ها با توجه به تغييرات  سازمان ةشد ي تدوينها فرهنگ تدوين و بازبيني مستمر دوره

شده در منحني رشد  ي آموزشي برگزارها ، موجب شده است تا دوره تكنولوژيكي در كشور
ي كافي ها بيشتر كاركنان فاقد مهارت، در اين ميان .ثير محسوسي نداشته باشندأت ها سازمان

 .)1385، (سيد محمد ميركماليهستند فردي و سازماني  ةثر در مسير توسعؤو م
ي آموزشي در ها ريزي در حالت كلي بسياري از برنامه دهد بررسي اين موضوع نشان مي

ثير بسزايي در أگذاري شده و ت انش افراد پايهايجاد نگرش يا افزايش سطح د ةكشور بر پاي
ريزي  برنامه ،طور معمول هب .ي صنعتي ندارندها خصوص در محيط هب ها محيط عملياتي سازمان

صورت كيفي بوده و ابزارهايي براي سنجش اثربخشي در شرايط واقعي  هبراي توسعه ب
ي ها رر و در پي آن هزينهآزمون و خطاهاي مك، در چنين شرايطي .وجود ندارند ها سازمان

ناپذير و فاقد ارزش افزوده  كه برگشتاست اي صورت پذيرفته  بااليي از نظر زماني و هزينه
 باشد. مي

 آموزش مهارتي ةلئمس
ي انساني در شرايط خاص و بحراني، ها وري سرمايه بهره ةشد ريزي افزايش مستمر و برنامه

محور  ي استراتژيها ي راهبردي سازمانها هاي انكارناپذير در سطح آموزش در حوز پديده
 ةي اقتصادي، كاربري بهينها ي جديد، سازماندهي علمي فعاليتها كارگيري فناوري هب .است

محور و  توسعه ةي پيشرفتها گيري از فرآيند منابع مالي، بازسازي ساختار توليد و توزيع با بهره
ي را بر يادگيري و بازخورد نگرش ثيرات عميقأبنيان از جمله عواملي هستند كه ت دانش
 جاي گذاشته است. بحران و شرايط خاص از خود به ةي جهان معاصر در حوزها دولت

بايستي ، يي با تكنولوژي سطح باالها خصوص سازمان هب ،ي صنعتي ايرانها در سازمان
 ةتوسع، عمر محصوالت ةكارگيري فناوري مبتني بر رايانه و ارتباطات، كاهش چرخ هب

ي قديمي ها جاي تكنولوژي هي نوين بها اي و استفاده از سيستم ي جديد رايانهها نولوژيتك
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گونه اي  به ،ي آموزشي و انتقال دانش در دستور كار قرار گيردها منظور تقويت زيرساخت به

 اند. يي جدي در اين راه آفريدهها ي صنعتي كشورهاي پيشرفته چالشها كه اينك سازمان
، ي نوين راهبردي جايگاه خاصي يافتهها در معادالت جهاني حوزهديگري كه  ةلفؤم

ي كليدي آموزش و يادگيري ها ريزي راهبردي استراتژي ويژه طرح افزون دانش و به اهميت روز
دانايي و خالقيت ، اند كه با آغاز قرن بيست و يكم امروزه همه دريافته .دانايي است ةبر پاي

 .فراهم كند ها ذهني منابع انساني سازمان ةراي رشد و توسعي جديدي را بها تواند زمينه مي
، چقدر ها توجه به اين نكته كه سازمان .شود عنوان مزيت رقابتي محسوب مي هب ،همچنين

، راهبردي داشته باشند ةكارگيري دانايي و دانش مهارتي را در حوز هتوانمندي خالقيت، ب
دانايي و نه  .گشوده شود ها سازمان ةعي توسها موجب شده تا سرفصل جديدي در برنامه

دهد  ي صنعتي با سطح تكنولوژي باال را تشكيل ميها منابع فيزيكي، دارايي امروزين سازمان
 .)1385، شم فرا دانشها (

بنيان و تدوين  جنبشي دانش، له كه ابعاد جهاني داردئي اين مسها لفهؤبرخورد با تمامي م
ي كوچك و متوسط و هم ها طلبد كه هم سازمان مياي پاسخگو در سطح ملي را  برنامه

نقش  ،در اين ميان .ول را براي رويارويي و اثرات و عواقب آن آماده سازدئي مسها سازمان
خدمات آموزشي  ةارائ ةچرا كه آنها وظيف؛ تر است ول بسيار پررنگئي فناور مسها سازمان

ي ها رزهاي دانش و ايجاد چرخهم ةمنظور توسع ي الزم را بهها مديريت دانايي و مشاوره
ي ها يادگيري نيز بر عهده دارند تا بتوانند شانس بيشتري را براي رشد و موفقيت پايدار بنگاه

ي صنعتي ها ي راهبردي در سازمانها مديران دانش حوزه .كوچك و متوسط فراهم كنند
ند شرايط رقابتي راهبرد و نگرشي جز بازسازي و نوسازي مستمر سازمان خود ندارند تا بتوان

ي حاكم بر مديريت بايد ها نگرش، براي اينكه اين موضوع اتفاق بيفتد .خود را حفظ كنند
ي مديريتي آنها در شرايط عدم قطعيت و بحران ها متناسب با نيازها تغيير كند و مهارت

 .)1385، علي اكبر سعيدي كيا ( افزايش يابد
ايجاد پارادايمي نوظهور متناسب با نيازهاي نياز به  ،صورت كالن هله بئبراي حل اين مس

ي ها لفهؤدر اين تحقيق كاربردي ضمن بررسي برخي از م .استراهبردي  ةمهارتي حوز
، دقيق، راه حل سريع ةله و ارائئله سعي بر شناسايي و درك ابعاد مسئثيرگذار بر اين مسأت

 ده است.شصحيح و شفاف 

 ي صنعتي سرآمدها انريزي راهبردي سازم آموزش مهارتي در طرح
ي ها محور مستقيم با عوامل محيطي و طراحي دوره آموزش مهارتي عبارت از رويارويي دانش

 ةسازي تهديدها و ايجاد اقداماتي بر پاي منظور خنثي استاندارد متناسب با توان موجود به
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كه  لي؛ در حااستمدت  زماني ميان ةو با هدف تقويت يا بهبود نقاط قوت در دور ها فرصت

افزار يا  كارگيري نرم هد كه مستلزم بشو آموزش در مفهوم عام به مجموعه اقداماتي اطالق مي
توان از وارد شدن خسارات مالي  مغزافزار متناسب با اهداف راهبردي نبوده و با اجراي آن مي

 سيسات و خسارات جاني به منابع انساني و در مجموع منابع ارزشيأتجهيزات و ت، به منابع
ده و اين خسارات و تلفات را با برگزاري مستمر به حداقل كرتا حدي جلوگيري  ها سازمان

 .) 1380، (محمد محمدي ممكن كاهش داد
گاز و پتروشيمي كه با ، نفت ةي صنعتي در حوزها ريزي راهبردي سازمان در طرح

اين اساس  بر .ريزي راهبردي تجويزي عمل شده است و برنامه SWOTگيري از رويكرد  بهره
موريت شركت در هر أده و با توجه به مشي مختلف تشكيل ها ي راهبردي در حوزهها كميته

برداري نفت و گاز  ؛ در آموزش مهارتي شركت بهره ده استشكميته اهداف تخصصي مشخص 
 : استگچساران اهداف تخصصي از اين قرار 

 ؛شغليكاركنان با توجه به جايگاه و شرايط  ةآموزش به كلي ةارائ �
 ؛مدت تخصصي مورد نياز ي كوتاهها تحت پوشش قراردادن محققان در آموزش �
 ؛رو دهي بهنگام به مسائل پيش ) در پاسخGMDمديران ارشد توانمند ( ةتوسع �
 ؛)PMDايجاد نظام تربيت مديران پروژه ( �
 ؛برداري مناسب از آنها ي آموزش مهارتي در داخل كشور و بهرهها شناسايي فرصت �
 ؛ندگي در دسترسي سريع كاركنان از منابع اطالعاتيكن تسهيل �
 ؛اي ي و كيفي منابع علمي و فني كتابخانهكم ةتوسع �
ـ كارآموزي دانشجويان  و مراكز معتبر علمي و پژوهشي ( ها روابط با دانشگاه ةتوسع �

 .).سربازان امريه و ..
قق اهداف راهبردهايي براي تح، ريزي راهبردي با توجه به اهداف تخصصي در طرح

كه قابل  هستندشده به نسبت اولويت در نظر گرفته شده كه از قرار زير  تخصصي اشاره
 ريزي با تكيه بر متدولوژي آموزش مهارتي است: برنامه
ي آموزشي منطبق با آخرين تغييرات ها گذاري و سازماندهي ساختار و فرآيند سياست �

 ؛محيطي
گيري از آخرين نتايج تحقيقات  بهره روز رساني بانك جامع اطالعاتي آموزش و به �

 ؛آموزشي براي بهبود كيفي
 ؛برداري از آخرين دستاوردهاي آموزشي در سطح ملي و فراملي بهره �
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طراز در ابعاد  ي همها و سازمان ها شناسايي توانمندي آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه �

 ؛المللي ملي و بين
 ؛ي آموزشي و پژوهشيها شناسايي ظرفيت برايي علمي ها حضور در همايش �
برداري كاركنان  ) براي بهره.رايانش ابري و .. ةشبك ساخت فناوري اطالعات ( ايجاد زير �

 ؛از منابع اطالعاتي و آموزشي
مين سريع منابع و اطالعات علمي و فني از داخل و أت برايي الزم ها ايجاد زيرساخت �

 ؛خارج كشور
 .علمي و فني در داخل و خارج از كشوركنندگان جديد و معتبر منابع  مينأشناسايي ت �

، ند از: اهميت استراژيكا بندي راهبردهاي اشاره شده به ترتيب عبارت معيارهاي اولويت
 ةبازدهي بيشتر با زمان و هزين، بازخورد از نظر مخاطبين ةگستردگي حوز، وزن ساختاري

در متدولوژي آموزش  شده ي اشارهها سازي و اجراي طرح با توجه به شاخص كمتر براي پياده
 ةمفاهيم ارزش اقتصادي و ارزش افزود، عدم استفاده از خدمات جايگزين و موازي، مهارتي

سازي اقدامي و  منابع مالي وانساني كه البته اين ميعارها در جلسات تيمي براي تصميم
فته ده و در ادامه براي دستيابي به الگويي عملي مورد استفاده قرار گرشعمليات استخراج 

عنوان نمونه الگويي شماتيك  هكه ب استبراي تحقق اين مسير نياز به تحليل شكاف  .است
 ده است.شاشاره  1 ةريزي راهبردي آموزش مهارتي در شكل شمار براي برنامه

 
 ريزي راهبردي اثربخش الگوي تحليل شكاف براي برنامه )1(شكل 
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 نوآوري و يادگيري ةچرخ
محيط پيرامون  ةو مشاهد ها براي خلق كردن دانش ايده .ه استخالقيت يك فرآيند خلق ايد

 .استنظير انضباط و انگيزش نياز  انداز بي با يك چشم
 ةكاركنان بايد انگيز ،بنابراين .توان گفت ايده يعني رفتن به سمت دانايي در مجموع مي

راي ايجاد ثر بؤيك روش م .توليد دانايي پربار داشته باشند برايصحيح و رفتار درستي 
ي نوآورانه ها پردازي گسترش مشاركت در فرآيند ي يادگيري و نوآوري و افزايش ايدهها چرخه

، در سطوح بسيار باالي مشاركتي .استدر داخل تيمي از اشخاص در سطوح مهارتي مختلف 
در ، له و مشاركت آن در اعمال روزمره براي دستيابي به منافع رقابتيئراه حل نوآورانه مس

 رسد. نظر مي ت سازماني ضروري بهحيا
ي باال به پائين به ها ين به باال و استراتژييي پاها محور پيشرفت ي استراتژيها در سازمان

توان گفت مقصود اصلي از  پس مي .فرآيند و فرآيندهاي نوآوري سازماني نياز دارند، محصول
رو و  ميانه، ينيباال به پاي ها مهارتي مديريت ةمقايس، ي يادگيري و نوآوريها ايجاد چرخه

ين به باال يي پاها حيات ايده ةتوليد دانش در چرخ، مقصود اصلي .پايين به باال نيست
دانش علمي مناسب براي ، با انجام اين امر .(از سطوح عملياتي به سطوح راهبردي) باشد  مي

 ها ابي آنها در سازمانسازي و ارزي تا پياده ها ي پايين به باال از خالقيت ايدهها مديريت ايده
نقاط  .استعنوان يك فرآيند اجتماعي شامل يادگيري  هيك فرآيند نوآوري ب .شود ارائه مي

ارزيابي و بازخورد بسيار مهم هستند و بايد بيشتر در مديريت نوآوري به ، متناقض يادگيري
و نوآوري از  حيات يادگيري ةمدل چرخ ،بنابراين .آنها توجه شده و نتايج آنها بررسي شوند

ين يي پاها سازماني متفاوت است و ايده ةاي توسع ي مرحلهها با مديريت نوآوري و مدل ها ايده
حيات نوآوري و يادگيري در  ةچرخ .يابند به باال در اين رويكرد اهميت بيش از پيش مي

قيت يي با استراتژي آموزش مهارتي از سه قسمت يا سه زير فرآيند اصلي شامل خالها سازمان
موفق و  ةنيل به چرخ براينوآوري در اجزا و ارزيابي اثربخشي تشكيل شده كه ، سنجي در نياز

حيات نوآوري  ةچرخ، همچنين مزبور صحيح كار كنند. ةگان ي سهها فرآيند ةكارا بايستي كلي
 آورد. يي از فرهنگ سرآمدي سازماني به وجود ميها و يادگيري اطالعات جديدي در شاخه

 ةفرهنگ توسع، ذكر است در مطالعات روي فرهنگ يادگيري و فرهنگ نوآوريالزم به 
 اي از فرهنگ سازماني تعريف شده است. عنوان نمونه همهارتي ب

 ها ي انساني سازمانها محور سرمايه الگوي دانش توسعه
اي باعث شده است كه  ناديده گرفتن تفكيك اطالعات كاربردي و دانش توسعه، از نظر سنگه

محور براي ارتقاي سطح مهارت و بينش  در موج اول مديريت دانش توسعه ها انسازم
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، آوري افزارهاي فناوري اطالعات براي جمع زيادي را صرف نرم ةهزين، ي انسانيها سرمايه

عنوان  تا زماني كه به دانش به ها در اين ديدگاه سازمان ذخيره و استفاده از اطالعات كنند.
فرآيند، توانايي كمي در استفاده از آن دارند و به همين خاطر شكست  كنند تا شيئي نگاه مي

) مديريت دانش را منوط به پاسخگويي  تر و سازنده وي ايجاد موج دوم ( .شوند خورده تلقي مي
كنند؟ اين  چگونه و با چه سطح مهارتي دانش را توليد مي ها داند: انسان ال زير ميؤبه دو س

ي ها چرخه شود ( منتشر مي، يني كه نقشي در توليد آن نداشتنددانش چگونه در بين ساير
 ةي مديران در دو دهها الؤال فوق را از چالش انگيزترين سؤس دو، دانش مهارتي)؟ سنگه

نگرش و بينش ، مهارت هلئدقيق و شفاف اين مس، بررسي عميق ،همچنين كرد.آينده قلمداد 
جريان دانش پس از رشد  .دهد دف قرار ميي انساني را در سطوح مختلف مورد هها سرمايه
ي سرآمد ها ي انساني در سازمانها يي كه بر چگونگي توزيع و جريان دانش سرمايهها نظريه

در  .جريان دانش توسعه داده شده است ةيي نيز براي تبيين و توسعها مدل، كيد داشتندأت
دانش نام دارد و توسط عمر  ةدو مدل معروفيت بيشتري دارند كه مدل اول چرخ ،اين ميان

 معرفي شده است. 2 ةالمللي مديريت دانش مطابق شكل شمار همكاري بين ةسسؤم

 
 عمر دانش در سازمان ةدور )2(شكل 

 

ييد نشده از تعامل با دنياي خارج أاول از اين جريان، اطالعات و دانش ت ةدر مرحل
ي فردي ها در سازمان و در قالب تالش، شده سپس دانش و اطالعات تحصيل آيد. دست مي هب

ي مختلف، براي ها ييد شده در قسمتأشود و در نهايت دانش ت ييد و معتبر ميأيا گروهي ت
 .) 1382، (محمد ايرانشاهي شود كار گرفته مي افزايش اثربخشي سازماني تركيب و به
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 ي صنعتي سرآمدها مديريت دانش راهبردي در سازمان
ي صنعتي ها مديريت دانش راهبردي با رويكرد مهارتي در سازمانتوان  طور كلي، مي هب

استراتژي و رفتار ، فناوري، با فناوري سطح باال را شامل فرآيند مديريت دانش، سرآمد
مديريت دانش با رويكرد راهبردي در سازمان بايد داراي چارچوبي باشد كه  .سازماني دانست

 :اين چارچوب بايد داراي خصوصيات زير باشد
 شده بر روي منابع ضمني و مفهومي سازمان؛ توانايي ارزيابي تصميمات گرفته .1
 ؛ها هدايت ديد ما به سوي مشكالت موجود و كمك به فهم دقيق از واقعيت .2
 فراهم ساختن شرايط و لوازم تجزيه و تحليل موقعيت؛ .3
 گيري موقعيت و آناليز محيطي؛ وسعه دادن معيارهايي براي اندازهت .4
 ؛ها سيستم و منابع موجود براي حل كردن مسائل و چالشسازگاري با  .5
زبان سازماني تا بتوان آن را براي هر زماني كه الزم باشد  ةوسيل توانايي رمزگذاري به .6

 كار برد؛ به
مديريت دانش بايد به مديران اين توانايي را بدهد تا منابع دانش را بشناسند و عقايد 

، رويكرد راهبردي به مديريت دانش .ريك كنندعملي كه قابل اجرا شدن هستند را تح
ي مديريت دانش پشتيباني ها توانمندي ةمشتمل است بر روشي كه از پلت فرمي براي توسع

يي كه از ها اين رويكرد حاوي راهكارهايي است كه بر محور مديريت دانش در شبكه .كند مي
(صديقه  كند شتيباني ميي عمومي پها ي علمي و يا سازمانها كسب و كارها و يا فعاليت

 .)1384، احمدي
شوند كه بتواند دسترسي به اهداف سازمان و نيز  اي طراحي مي گونه هاين رويكردها ب

ملي و  ةو مراكز صنعتي نوآور در عرص ها در اين مسير سازمان .كنندعملكرد آنها را كنترل 
يي سازماني و فرآيندهاي المللي در اين راستا دستاوردهاي ارزشمندي براي افزايش كارا بين

كنند براي جلب رضايت مشتريان و  جاري در سازمان و همچنين كاال و خدماتي كه توليد مي
 ةبار ثر و ابزارگونه درؤمديريت دانش استراتژيك رويكردي م، بر اين مبنا .اند نفعان داشته ذي

نوآوري ي يادگيري و ها ي دانش و ايجاد چرخهها ي داراييركارگي هحفظ و ب، كشف
اين رويكرد در سطوح مختلف منابع انساني و ايجاد فرهنگ  ةبراي توسع .بنيان است دانش

يي كه به اهداف فوق كمك ها فرم دانش براي پشتيباني از فرآيند پلت، بنيان سازماني دانش
بر اين اصل ، پلت فرم دانش، توان گفت مي ،در نهايت .شوند طراحي و پياده سازي مي، كنند

و اهداف  محور راهكارهاي دانش، اي كه ارتباط بين مديريت دانش توسعه است استوار
نگرش و مهارت ، بينش ةتوسع ةثر سازماني) را در حوزؤي مها تخصصي سازماني (يا استراتژي

 .)1385، (علي اكبر سعيدي كيا آورد وجود مي هو مراكز صنعتي ب ها منابع انساني در سازمان
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 بنيان ي نوآوري و يادگيري دانشها چرخه ةد توسعالگوي آموزش مهارتي كلي
(سود يا  اگر هدف هر سازمان يا مركز صنعتي را با ديدگاه نئوكالسيك اقتصاد، حداكثر كردن

را  ها و ستاده ها مديريت آن است كه مقاديري از نهاده ةوظيف، در نظر بگيريم هر چيز ديگر)
ت براي انجام اين وظيفه بايد به طراحي و مديري .سازند كه سود را بيشينه مي كندانتخاب 

 .اعمال كاركنان بپردازد ةي توليد و مديريت فعاالنها ارزيابي كاالها و روش، كشف بازارها
گذاري  مستلزم سرمايه، همگي اين وظايف نوعي عدم اطمينان را در بر دارند كه غلبه بر آن

و  ها سازمان ةاستفاد، ت دانشي مديريها در بيشتر نظريه .در كسب اطالعات و دانش است
و مراكز صنعتي سرآمد از دانش براي تطبيق مداوم خود با محيط  ها خصوص سازمان هب

برشمرده شده و همچنين در  ترجيحات مشتري)، شرايط اجتماعي و سياسي خارجي (بازار،
 شده است.انگاشته  ـو نه منبع توليد  ـعنوان محصول توليد  هدانش ب، ها برخي ديگر از نظريه
و مراكز  ها ي عملياتي و علمي اذعان دارند، براي اينكه سازمانها تيم ةامروزه ديگر هم

ي ها صنعتي سرآمد بتوانند در دنياي تجاري و رقابتي حضوري مستمر و پايدار داشته و مزيت
مهارت و دانش را با رويكردي متفاوت و  ة، بايد حوزكنندمحور را كسب  رقابتي توسعه

عنوان منبعي براي بقاي محصوالت يا خدمات خود در  هرا ب و آن كردهيك طرح ريزي استراتژ
ي ها شرط موفقيت سازمان .نفعان از جمله منابع انساني سازمان در نظر بگيرند ذي ةجامع

انتقال ، المللي يا جهاني دستيابي به يك دانش و فهم عميق بين، خردورز در ابعاد تجارت ملي
باز هم ، با اين وجود .ي يادگيري و نو آوري در تمامي سطوح استها رخهتجربيات و ايجاد چ
و مراكز صنعتي كشور به ايجاد الگويي راهبردي براي آموزش مهارتي  ها بسياري از سازمان

در  .اند طور جدي توجه نكرده بنيان و در نهايت ايجاد پايگاه دانش استراتژيك به دانش
محور  لوژي سطح باال مديريت دانش مهارتي و استراتژيي صنعتي سرآمد با تكنوها سازمان

پديدار  ها علوم و سازمان ةداخلي است كه به تازگي در حيط ةيك مدل كسب و كار نظام يافت
اين طيف  .دهد شده و يك طيف وسيع علمي را با تمام منظرهاي آن مورد رسيدگي قرار مي

نهايت در شاركت علمي را شامل شده و توليد دانش تدوين قوانين علمي و م، تواند وسيع مي
 :ست ازا تعريف علمي مديريت دانش مهارتي عبارت به ارتقاي فراگيري و نوآوري منجر شود.

يي كه با يكديگر ها ي سازماني در قسمتها احاطه كردن ابزار فناوري با جريان عادي فعاليت
 .)1382، (محمد ضيايي بيدگلي هم پوشاني دارند

ي ها عبارتي مديريت چرخه هارتي در مديريت دانش راهبردي يا برويكرد آموزش مه
اي استاندارد و استفاده از آخرين اطالعات فناوري و نوآوري  گونه نوآوري و يادگيري به

، شامل: فرماندهي و كنترلاست و ساختاري است كه حول محور عملكردي بنا شده 
طبق  .باشد پذير مي ريزي پويا و انعطاف مهامور اجرايي و برنا، امور مالي، پشتيباني عملكردها
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يك شخص ، كه طبق آنها شود ريزان تعريف مي كاركردهايي براي مديران و برنامه ،اين الگو

ي ها تركيبي از دوره ي يادگرفته شده (ها قادر است در فضاي عدم قطعيت بر اساس مهارت
ي كليدي ها ات محيطي برنامهو در اوايل بروز تغيير كنداستاندارد) چندين كار را مديريت 

 .)1385، (سيد محمد مير كمالي پيش بيني شود
سازي و دستيابي به خرد  شرايطي را براي تصميم 3 ةشده در شكل شمار الگوي اشاره

دهد كه با نگرشي  دست مي هجمعي در سازمان صنعتي سرآمد با مختصات محيطي بومي ب
محوري  تعريفي نوين از مفهوم مهارت، وآورييادگيري و ن ةايجاد چرخ ةلئنوين نسبت به مس

شود كه براي  در اين مفهوم كليدي، فرض مي د.كن آموزش مهارتي خلق مي ةلئيا حل مس
متقارن و خالق وجود داشته و در  ي ناها حل مسائل عدم قطعيت در فضاي رقابتي راه حل

ان اشاره شده ديگر هيچ بني دانش ةسازي بر اساس الگوي بازدارند ريزي و فرهنگ صورت برنامه
 ـ محور بازدارندگي فضاي دفاعي بحراني وجود ندارد كه اين همان بازتعريف ارزش ةلئمس

 باشد. نشده بر اساس استانداردهاي نظامي مي بيني امنيتي و در شرايط عدم قطعيت و پيش

 
 راهبردي ةآموزش مهارتي در حوز ةلئالگوي حل مس )3(شكل 

كيد بر آموزش مهارتي أتوان اشاره به الگويي مناسب با ت ه ميطور خالص هب ،در نهايت
محور نمود كه با توجه به مباحث تنوع فرهنگي و ساختارهاي ذهني متفاوت در  لهأمس

 رود. شمار مي بنيان به ي امروز بهترين راه حل دانشها سازمان
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 محور و پيشنهاداتي براي آينده راهكارهاي توسعه
، برداري نفت و گاز گچساران ولوژي سطح باال نظير شركت بهرهيي با تكنها در سازمان

زير  ةتوسع، عمر محصوالت ةكاهش چرخ، كارگيري فناوري مبتني بر رايانه و ارتباطات هب
 ةسازي خطوط توليد و حمل و نقل و بسياري موارد ديگر بر شبك بهينه، ساخت الكترونيك

منظور انتقال دانش و ايجاد خرد  شي را بهاي زير ساختارهاي آموز گونه به، توزيع و مصرف
منظور حركت در  ريزي پويا به يي نوظهور براي برنامهها ثير قرار داده و چالشأجمعي تحت ت

 آفرين آفريده است منابع ارزش ،عبارتي ديگر هي انساني يا بها ي سرمايهها مهارت ةمسير توسع
 .)1385(هاشم فرا دانش، 

ي آموزش مهارتي متناسب با مسائل و با توجه به براي ترسيم هرچه بهتر الگو
كارگيري و مباحثه  همحور ايران موارد براي ب ي استراتژيها اي در سازمان ي توسعهها شاخص

 ند از:ا كه عبارت شود ي مربوطه پيشنهاد ميها در كميته
 ؛و فنون ها ايجاد زبان مشترك و مفهوم پردازي قبل از نيل به سوي استفاده از ابزار �
 ؛سازماني ثر درونؤسازماندهي و الگوي مشخص و ساختاريافته با توجه به ارتباطات م �
اصالت و فرهنگ سازماني  ةسازي و آموزش مهارتي بر پاي ريزي براي فرهنگ برنامه �
 ؛افراد
دهي  و وزن ها نگرش و مهارت پيمانكاران و متصديان سازمان، آموزش و ارتقاي دانش �

 ؛نفعان ربوط به ذيبا توجه به اهداف تخصصي م
راه مديريت جامع آموزش مهارتي  ةمنظور ترسيم نقش هسازي و جلسات تيمي ب فرضيه �

 ؛و ارزشي سازمان
منظور ايجاد سيستم فرماندهي و كنترل به روز و  ارتقاي دانش و سطح يادگيري به �

 .يكپارچه و چابك، پذير انعطاف، صورت واحد هابتكاري ب

 گيري نتيجه
 اي در محور آموزش مهارتي موضوع ساده ريت دانش راهبردي با رويكرد توسعهسازي مدي پياده

بلكه بيشتر تعبير و  ،بازيابي و انتقال اطالعات سطوح مختلف منابع انساني نيست، ذخيره ةبار
تنها با تغيير فرهنگ سازماني است كه  .خرد جمعي از جهات مختلف است ةسازماندهي بر پاي

 .و فنون را در سازمان خود تغيير داد ها ي تعامل بين افراد، فناوريتوان به تدريج الگو مي
طور پيوسته دانش  هضروري است ب ها براي سازمان، وقتي محيط پويا و پيچيده است

صورت  هبخشي و مشروعيت و در نهايت ب اعتبار، جديد را به شكلي نوين ايجاد ةيافت توسعه
خدمات در فرآيندهاي كسب و كار سازمان  ةد ارائتوليد محصوالت يا بهبو ةكاربردي در توسع

العمل  پاسخگويي و عكس ةنحو ،در اين تحقيق .كار گيرند هنفعان ب و در ارتباط با نيازهاي ذي
بنيان در شرايط عدم قطعيت با  سريع، دقيق، صحيح و شفاف و البته با رويكردي دانش
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سازي  رفته و الگويي براي پيادهاستفاده از متدولوژي آموزش مهارتي مورد بررسي قرار گ

ده شراهبردي آموزش و ارتقاي دانايي با خرد جمعي خبرگان ترسيم  ةاهداف تخصصي كميت
ي پيشرو ها توصيفي و از الگوبرداري سازمانـ گرفته با رويكرد علمي  اقدامات انجام .است

گي نسبي شده حاكي از آماد اقدامات راهبردي انجام، با اين وجود .صورت گرفته است
 ةمحور و يادگيرند ي تخصصي مهارتها سازي يا تشكيل كميته ي انساني بوده و فعالها سرمايه

تواند قابليت اطمينان بيشتري را براي تمركز بر راهبردها به همراه  ديگر در اين خصوص مي
 .)1385، (هاشم فرا دانش داشته باشد

موزش مهارتي در جهت آي اين رويكرد ساز دست آمده از پياده هدر پايان؛ به برخي نتايج ب
و مراكز صنعتي سرآمد به  ها ارتقاء و جذابيت مديريت دانش استراتژيك در سازمان، توزيع

كاربردي در دنياي رقابتي  ةتواند عناوين براي تحقيق در اين حوز ده كه ميششرح زير ارائه 
 ند از:ا امروز باشد؛ اين نتايج عبارت

وري افراد و  بنيان كه موجب ارتقاي بهره نوظهور و دانشي ها استفاده از فناوري �
 شود؛ انسجام اطالعات در درون سازمان مي

 ةمنظور ايجاد تغييرات بنيادين در حوز ريزي گام به گام به شتاب و چابكي در برنامه �
 منابع انساني كارشناس؛ ةتوسع
اركنان، منظور ممانعت از خستگي و فرسايش ك ريزي اصولي و علمي به برنامه �

 ؛ها شاهد كوچك شدن و مهندسي مجدد سازمان هستند خصوص آناني كه سال به
سازي بر تجارت از  نگاه جهانيخصوص  بهمحور سازماني  ارتقاي رويكردهاي استراتژي �

 فرم دانش؛  طريق ايجاد پلت
اي غير رسمي در درون سازمان براي انتقال دانش صريح و  ي شبكهها افزايش سازمان �

 ضمني؛
 خدمات؛ ةمنظور دانشي كردن ساخت كاال و ارائ ريزي و ايجاد پلت فرم به رنامهب �

واضح است كه در  پر ،محور هستند ي مديريت، مهارتي و دانشها از آنجا كه توانمندي
و مراكز صنعتي، نوآوري مبتني بر  ها دنياي امروز حتي در باالترين سطوح مديريت سازمان

ترين صفت مديران است، ولي بايد در نظر گرفت كه  يدانش و مهارت استراتژيك ضرور
مدت بوده و از ارتباط دقيق و دوطرفه با  فرآيند اصلي دستيابي به چنين مديراني، طوالني

ي كارشناسي، مديريت ها موضوعات تحقيق و توسعه شروع و به مراحل بعدي آن در حوزه
سازي و  اوت ابداع، نوآوري، پيادهي متفها يابد تا دوره عملياتي و مديريت مياني ادامه مي

ي متفاوت را در درون ها كارگيري آن در حوزه هكنترل دستاوردهاي آنها و نيز توسعه و ب
 .)1382، (محمد ضيايي بيدگلي سازمان داشته باشند
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ي يادگيرنده صرفاً بر بعد عملي دانش ها پردازان سازمان توان گفت، نظريه مي ،در نهايت

كنند و  د؛ آنها دانش را توانايي يا ظرفيت اقدام راهبردي اثربخش تعريف ميكيد دارنأمهارتي ت
 دانند كه ممكن است در اقدامات راهبردي اثربخش به ما كمك كند. اطالعات را داده اي مي

 منابع 
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  منابع انساني ةدر توسع مي و غيررس مي ي رسها نقش آموزش
 1ام البنين خاني پور
 2محمدعلي نويدي
 3محمود فيروزبخت
 4پگاه گودرزي
 5فاطمه دقيقي روحي
 6فرشته ساجدي

 چكيده
ي مناسب براي زنان و ها معناي ايجاد فرصت منابع انساني به در توسعة و غيررسمي آموزش رسمي

امنيت و مقام انساني به شمار  ،برابري ،ه كار مولد و شايسته در شرايط آزاديدستيابي ب، مردان
ي شغلي ها ي جديد بوده و توانمنديها ساز  كاربرد تكنولوژي زمينه ،ها و مهارت ميرود. آموزش رس مي

 و مي ي دقيق آموزش رسها دهد. سياست ميي اقتصادي را افزايش ها وري و رقابت بنگاه فرد، بهره
دست آمده،  هي بها گيري از فرصت بهره ي مختلف برايها افراد جامعه را با دانش و مهارت مي غيررس
ها  اين آموزش ثير بيشترأدارد. براي ت ميي بازار كار را به فعاليت بهتر وا ها د و سياستكن ميمجهز 

ايجاد  روي آورد. ،كه بر رشد اقتصادي و شغلي نظارت دارد ي تلفيقيها بايد به ايجاد سياست
 هايكاهش فقر و ظرفيت اجتماعي از محور ،و رشد مولد ها ي مثبت ميان دانش و مهارتها حلقه

و آموزش مداوم از اركان اصلي   ميمنابع انساني است. آموزش رسمي، غيررس ةاصلي رشد و توسع
 ،قتصاديي اجتماعي و بازاركار است كه رشد اها برنامه و بودجه، سياست ،بخش دروني اقتصاد فراگير

ي ها بنگاه  ،در ارتقاء منافع اشخاص ها د. اين آموزشكن ريزي مي اجتماعي را پايه ةزايي و توسع اشتغال
ي اجتماعي و ها بيمه ،كني فقر ريشه ،ي بحراني اشتغالها ويژه در  چالش اقتصاد و اجتماع به ،اقتصادي

يي كه افراد هر جامعه ها ن مقاله چالشثير متقابل دارد. ايأحمايت از رشد اقتصادي در اقتصاد جهاني ت
مورد بحث و را ، با آن مواجهند 21ي شغلي كه در قرن ها در پيشرفت دانش، مهارت و توانمندي

 .بررسي قرار داده  است
 

 .ي بحراني اشتغالها و غيررسمي، كار شايسته، چالش  ميآموزش رس: يكليد واژگان
                                                                                                                

 Email: khanipur@gmail.com                                                    الملل ستاد، . كارشناس مسئول اموربين1
 اي كشور. ، سازمان آموزش فني و حرفهكارشناس حسابداري. 2
 اي كشور. ، سازمان آموزش فني و حرفهستادي رسان . كارشناس مسئول روابط عمومي و اطالع3
 اي كشور. . كارشناس امور فرهنگي و تبليغات ستاد، سازمان آموزش فني و حرفه4
 اي كشور.   ستاد، سازمان آموزش فني و حرفهروابط عمومي . كارشناس 5
 اي كشور.   . كارشناس اموراداري ستاد، سازمان آموزش فني و حرفه6
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 مقدمه
 ميو غيررسـ   ميويژه آموزش رسـ  به 2منابع انسانية وسعت ،1از اهداف سازمان جهاني كار يكي

و مولـد در   3دستيابي به كـار شايسـته   ،ي مناسب براي زنان و مردانها به معناي ايجاد فرصت 
 ،هـا  و مهـارت  ميرود. آمـوزش رسـ   مـي شـمار   امنيت و مقام انساني به، برابري ،شرايط آزادي

وري و رقابـت   ي شـغلي فـرد، بهـره   هـا  انمنديي جديد بوده و توها ساز كاربرد تكنولوژي زمينه
غيررسمي عالوه بر  ي دقيق آموزش رسمي وها دهد. سياست ميي اقتصادي را افزايش ها بنگاه

افـراد جامعـه را     ،از سوي ديگر .سازي است براي جبران اثرات منفي جهاني  مياينكه سند مه
د كنـ  دست آمده، مجهز مي هي باه گيري از فرصت ي مختلف براي بهرهها نيز با دانش و مهارت

به خـودي    ميو غيررس  ميدارد. اما آموزش رس ميي بازار كار را به فعاليت بهتر واها و سياست
كه بر رشد اقتصـادي   ،ي تلفيقيها ثير بيشتر بايد به ايجاد سياستأخود كافي نيست و براي ت

سـازي   هايي كه از جهـاني روي آورد. در بعد اجتماعي آن دسته از كشور ،و شغلي نظارت دارد
خــود   ميو غيررســ  ميطــور جــدي در سيســتم آمــوزش رســ هبــ ،برنــد مــيســود بيشــتري 

اند. بيشتر كشورهاي جنوب آسيا براي كـاهش فقـر، اصـالحات اقتصـادي      گذاري كرده سرمايه
سـازي ماننـد    جهـاني  ي متعدد ناشي ازها به چالش مقالهاين  .اند اي را پيش روي گرفته عمده
 ةنامـ  پـردازد. توصـيه   مي، استفرار مغزها كه منجر به نگراني كشورهاي درحال توسعه  ةمسئل
ي جهاني است كه فشارهاي معكوس بر روي كشـورهاي  ها منابع انساني مبين مكانيزم ةتوسع

 ،و غيررسـمي   ميدهد و استراتژي آموزش رس ميدرحال توسعه و كمبود افراد ماهر را كاهش 
انساني را تعيين و به حفـظ   ةتوسع ،گذاري سرمايه ،رشد اقتصادي ،بايجاد شرايط و كار مناس

آمـوزش   ةي جديد از منابع افزودها د تا با روشكن ميو ارتقاي نيروي ماهر اين كشورها كمك 
ي مثبـت ميـان دانـش و    ها د. ايجاد حلقهشوبرداري  و آموزش مداوم  بهره  ميو غيررس  ميرس

سوي ديگر محور اصلي رشد  هش فقر و ظرفيت اجتماعي ازيكسو و رشد مولد، كا از ها مهارت
منـابع انسـاني    ةالمللي در توسـع  منابع انساني است. استاندارد جامع و پوياي كار بين ةو توسع

و  هـا  گذاري بر سياسـت  ، كارفرمايان و كارگران را بر تأثيرها است كه دولت سازمان جهاني كار
و مردم را در  كردهترغيب  21آموزش مداوم در قرن  و  ميو غيررس  ميي آموزش رسها برنامه

 دهد.   اجتماعي و اقتصادي قرار مي ةمركز توسع

                                                                                                                
1. International Labour Office 
2. Human Resources Development 
3. Decent Work 
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 منابع انساني ةتوسع
و   ميي آموزش رسها ي عضو را  با توسعه و اجراي سياستها منابع انساني، دولت ةتوسع
سازد.  مينا شآد، شو  ميو آموزش مداوم كه منجر به افزايش مهارت شغلي فرد   ميرس غير

گيرد. بخش داخلي و  ميطور كامل شكل  همذاكرات اجتماعي ب ةواسط هي آموزشي بها سياست
ي اجتماعي بازاركار در راستاي رشد اقتصادي و شغلي و ها و  سياست ها فراگير اقتصاد، برنامه

ر و ي قبل از كاها شوند. كيفيت آموزش، آموزش ميطراحي و تدوين  ها ثير سياستأمنظور ت هب
ي شغلي فرد است، زماني ها ايجاد و حفظ توانمندي العمر سه ركن اصلي در ي مادامها آموزش

ي ها شوند، سياست ميي شفاف ارزيابي مهارت لحاظ ها كه اين سه ركن اصلي در مكانيزم
و  ها ي اقتصادي، صنايع، بخشها مهارت، بنگاه ةدر توسع  ميو غيررس  ميآموزش رس

 گيرند.  ميثر و  بسزايي به خود ؤمؤسسات آموزشي نقش م
 ي سازمان جهاني كارها منابع انساني كه بازتابي از اجزا و ارزش ةتوسع ةنام در توصيه

ي اقتصادي و ها و آموزش مداوم با رشد منافع افراد، بنگاه  ميغيررس، است، آموزش رسمي
از فرهنگ اجتماعي طوركلي اقتصاد و جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد. آموزش مداوم بخشي  هب

در اين راستا  شركاي  .است و در رشد فردي و تعالي افراد جامعه بسيار حائز اهميت است
كند كه بسياري از  ميرا ايفا   ميدر تكميل و حمايت آموزش مداوم نقش مه 1اجتماعي

  ميغيررس و  ميي آموزش رسها اجرا و تكميل سياست كشورهاي درحال توسعه بايد در طرح،
كني فقر و ايجاد درك روشني نسبت به كار شايسته  اقتصادي و شغلي و ريشه ةاي توسعو بر

افراد را  ها شهروندان است. اين سياست ةحق هم  ميو غيررس  مي. آموزش رسكندهمكاري 
سازد تا ابزار نيرومندي براي استقالل  ميو آموزش مداوم آشنا   ميو غيررس  ميبا آموزش رس

ي اقتصادي در ارتقاي ها تساوي جنسيتي اقشار جامعه باشد. بنگاه اقتصادي و ،اجتماعي
در   ميي آموزش غيررسها و در ايجاد آموزش تجربي و برنامه  ميغيررس گذاري آموزش سرمايه

بر روند  2انساني منابع ةتوسع ةنام كنند. توصيه ميي كارآموزي نقش اصلي را ايفا ها قالب دوره
ويژه كشورهاي محروم،  به، كشورها  ميو غيررس  ميرس ي آموزشها سازي سياست جهاني

  ميغيررس ،ثير بسزايي دارد و از آموزش رسميأمقروض و فاقد نيروي كار ناشي از مهاجرت ت
كند.  ميبراي افزايش سرمايه و كمك به كشورهاي محروم، حمايت  3العمر مادامو آموزش 

منابع انساني در راستاي كاهش اثر  ةتوسع يها ي جهاني نظير استراتژيها عالوه در مكانيزم هب
                                                                                                                
1. Social Partners 
2. Recommendation of Human Resources Development  
3. Lifelong Learning 
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و   ميشود. اگر اين كشورها آموزش رس ميمنفي مهاجرت نيروي كار ماهر در كشورها اعمال 

اي خود قرار دهند، ضرورت افزايش  ي توسعهها و آموزش مداوم را در مركز سياست  ميغيررس
 شود.  ميتر  ي فني و مالي ملموسها همكاري

يي كه چالش ها و سياست ها برنامه ة، كشورهاي عضو براي توسع1يدر اقتصاد غيررسم
ي ها دهد اهميت خاصي قائل است. برنامه را نشان مي  ميي اقتصاد غيررسها تحول فعاليت

با بخش    ميو غيررس  ميي آموزش رسها آموزشي بايد براي ايجاد كار شايسته و فرصت
 . كنندهمكاري  كارفرمايي و كارگري براي نيل به اقتصاد رسمي،

تمـامي   غيررسـمي و آمـوزش مـداوم در    دسترسي افراد يك جامعه به آمـوزش رسـمي و  
ــا  هــا كشــورها اعــم از كشــورهاي پيشــرفته و محــروم، مســئوليت خطيــري اســت. دولــت   ب

ي هـا  در بنگـاه   ميو غيررسـ   ميگذاري و ايجاد شـرايطي بـراي پيشـبرد آمـوزش رسـ      سرمايه
و   ميو غيررسـ   ميي رسـ هـا  آمـوزش  ةو ارائـ جامعـه  افـراد   اقتصادي با آمـوزش كارمنـدان و  

و آمـوزش مـداوم از     ميي آموزش مداوم در تعامل قرار دارند. آموزش رسمي، غيررسها فرصت
ي اجتمـاعي و بازاركـار   هـا  اركان اصلي بخش دروني اقتصاد فراگير، برنامه و بودجـه، سياسـت  

 د.  كن ميريزي  عي را پايهاجتما ةزايي و توسع اشتغال، است كه رشد اقتصادي
طرح، سرمايه گذاري و اجراي آمـوزش   بسياري از كشورهاي درحال توسعه به حمايت در

انساني، اقتصـادي و   ةبراي دستيابي به توسع  ميي آموزش غيررسها مناسب و سياست  ميرس
و آمـوزش مـداوم عامـل      ميغيررسـ  ،كني فقر نياز دارند. آموزش رسـمي  رشد اشتغال و ريشه

منابع انساني، دستيابي بـه فرهنـگ و درك عميقـي از كـار شايسـته  بـراي        ةدر توسع  ميمه
 .استكارگران 

و   ميي آموزش رسـ ها منابع انساني ملي بايد سياست ةتوسع ،بر اساس گفتگوي اجتماعي
ي اقتصادي، مالي و اجتماعي را مبنـاي كـار   ها و آموزش مداوم و منطبق با سياست  ميغيررس

ي آموزش مهارت ها فعاليت  ميتما ةالعمر دربرگيرند آموزش مادام ،دهند. در حقيقت خود قرار
ــادام  ــدگي اســت. آمــوزش م ــا العمــر و توانمنــدي در طــول زن  ةي شــغلي بخشــي از حــوزه

اقتصادي و  ةي آموزشي است كه  براي ايجاد كار شايسته و در راستاي توسعها گذاري سياست
 .است اجتماعي پايدار
العمر بـه   و آموزش مادام  ميو غيررس  ميمنابع انساني، آموزش رس ةي توسعاه در سياست

دانش و مهارت، ارتقاي  ،سازي اقتصادي در راستاي جهاني ةتوسع ،اجتماعي -اهداف اقتصادي 

                                                                                                                
1. Training for the Informal Economy 
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ي اجتمـاعي و كـاهش فقـر توجـه يكسـان      ها اجتماعي، بيمه ةكار شايسته، حفظ شغل، توسع

زايـي   وري، رشد اقتصادي، ايجاد كار شايسته و اشتغال ، بهرهجويي دارد. اهميت نوآوري، رقابت
ي نـويني بـراي   هـا  آورد و روش مـي وجـود   هي شغلي جديدي را بـ ها فرصت ،با رويكرد نوآوري

د. در تحـول عملكـرد اقتصـاد    كنـ  مـي ي جديـد ايجـاد   ها و مهارت  ميغيررس ،آموزش رسمي
بايـد   هـا  و برنامه ها سياست ،عبارت ديگربايد گرايش به سوي كار شايسته باشد. به   ميرس غير

توسـعه يابنـد و بـا      ميو غيررس  مييي براي آموزش رسها با هدف ايجاد كار شايسته و فرصت
بـه يـاري كـارگران و      ميسوي اقتصاد رسـ  هي اوليه براي حركت بها و مهارت ها تأييد آموزش

دولتـي و خصوصـي    گذاري ايهرشد و حمايت سرم ،كارفرمايان بشتابند. براي نيل به اين هدف
و آمـوزش    ميو غيررسـ   ميبراي استفاده از اطالعـات و تبـادالت تكنولـوژي در آمـوزش رسـ     

المللـي ضـروري اسـت. از     ي محلي، ملي و بينها مربيان و استفاده از شبكه مشاركت ،معلمان
 هـا  ولـت كاهش يابـد. د  ميو غيررس  ميدر مشاركت در آموزش رس ها بايد نابرابري ،سوي ديگر

و در تعامـل بـا شـركاي اجتمـاعي      اسـت حق همگاني   ميو غيررس  ميبايد بدانند آموزش رس
العمـر   . آمـوزش مـادام  كننـد آموزشي را براي همگان ميسر  1ي برابرها امكان دسترسي فرصت

و   ميگذاري و ايجاد شرايطي براي ترفيع آمـوزش رسـ   بايد مبناي تعهد باشد، دولت با سرمايه
متعهد به ايجـاد فضـاي    ،ي اقتصادي با آموزش كارمندانها بنگاه و سطوح ةر كليد  ميغيررس

 د. شوكاري ماهر 
استراتژي ملي اين   ميو غيررس  ميي آموزش رسها توسعه و اجراي سياست ةدر زمين

ي ها اي، محلي و بنگاه ي آموزشي در سطوح ملي، منطقهها راهكارهاي سياست ها آموزش
براي جذب  ،د. از طرفيكن ميشركاي اجتماعي تهيه و تدوين  اقتصادي را با مشاركت

  -ي حمايتيها و غير رسمي، سياست  ميگذاري در آموزش رس ي اقتصادي به سرمايهها بنگاه
منظور  هسسات بؤاجتماعي و غيره را توسعه داده و محيط اقتصادي و پويايي را براي اين م

 . كندجاد مهارت اي ةسازي توسع افزايش كارايي و فرهنگ
را درسـطح ملـي     ميو غيررسـ   ميآمـوزش رسـ   ةبايد سيستم ارائ ها دولت ،از سوي ديگر

آموزش پيش از كار معلمان و مربيـان   ،گذاري كيفي آموزش و مسئوليت سرمايه كردهتسهيل 
تـا   كنداي فراهم  گونه ماهر را با رويكرد كار شايسته به عهده بگيرند. ساختار شرايط ملي را به

. چنـين رونـدي آمـوزش    كننـد د بر اساس هدايت شغلي، آموزش مهارت خاصي را دنبـال  افرا
منظور تطابق عرضه  هي كاريابي بها ي اقتصادي و آژانسها مداوم را تسهيل بخشيده و به بنگاه

ايـن سـاختار    ،كنـد. همچنـين   ميتقاضاي مهارت با راهنمايي افراد در انتخاب رشته كمك  و

                                                                                                                
1. Equal Opportunities 
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اي در  ي محلـي و منطقـه  هـا  و شناخت تفاوت 1وژي در روند بازاركارپاسخگوي تغييرات تكنول

گرايـي در خصـوص آمـوزش در     جانبـه  . گفتگوهاي اجتماعي و مذاكرات سـه استسطوح ملي 
عنوان اصل  هي اقتصادي بها اي، محلي و بخشي و سطوح بنگاه المللي، ملي، منطقه سطوح بين

ي ها شوند. فرصت ميكيفيت و سودآوري تقويت ارتباط برنامه،  ،ها سيستم ةاساسي براي توسع
يابـد.   مـي و آمـوزش مـداوم افـزايش      ميو غيررسـ   ميبرابر براي زنان و مردان در آموزش رس

ي خـاص  هـا  (نيازمنـدي  و آموزش مداوم براي افراد بـا   ميغيررس، دستيابي به آموزش رسمي
افـراد   ،رت كـارگران قـديمي  معلوالن، مهـاج  ،مهارت افراد كم، ملي) نظير جوانان ةشد شناخته

ي اقتصادي كوچك و متوسط دراقتصاد ها اجتماعي و براي كارگران بنگاه -اقليت نژادي، بومي
شـوند. از شـركاي    مـي خوداشـتغالي تسـهيل و تـرويج     در بخـش روسـتايي و در    ميغير رسـ 

 افـراد را  ،ند. بدين منظوركن مياجتماعي در گفتگوهاي اجتماعي در خصوص آموزش حمايت 
مهـارت و كـار    ةالعمـر در راسـتاي توسـع    و آموزش مـادام   ميغيررس ،طريق آموزش رسمي از

هماهنگي را بـا    ميو غيررس  ميبايد سيستم آموزش رس ها . اكثركشوركند ميشايسته تشويق 
. در اين سيسـتم دولـت موظـف بـه نظـارت بـر آمـوزش        كندالعمر ايجاد  مفهوم آموزش مادام

ر و آموزش بيكاران بوده و از سوي ديگر نقش شركاي اجتمـاعي را  آموزش پيش از كا ،رسمي
ـ  هـا  ويژه نقش كارمندان در ايجاد فرصت هب ها در روند روبه رشد آموزش رسـميت   هي شـغلي ب

ي اجبـاري علـوم پايـه،    هـا  و آمـوزش قبـل از كـار، شـامل آمـوزش       ميبشناسد. آموزش رسـ 
ناسب از اطالعات و تكنولوژي ارتباطـات  مة نوشتن و رياضيات و استفاد ي خواندن وها مهارت

 ميو غيـر رسـ    ميي رسها موزشآ ةگذاري در حوز بسيار مهم در خصوص سرمايه ة. نكتاست
 گيرند.   ميمعيارهاي خاصي را براي اين موضوع درنظر  ،كشورها مياين است كه تما 

 و آموزش پيش از كار  ميي رسها آموزش
در مشاركت  ها نسبت به نقش اين آموزشو آموزش پيش از كار بايد   ميي رسها آموزش در

ي ها د. زيرا نقش آموزش را در افزايش توانمنديششركاي اجتماعي اهميت خاصي قائل 
  ميو غيررس  ميكه در زمان جواني از آموزش رس براي بزرگساالني توان انكار كرد. ميشغلي ن

درحد بدين منظور بايد  اي را بايد در نظر گرفت. ژهراهكارهاي آموزشي وي ،اند مند نشده بهره
د. كراستفاده   ميامكان از اطالعات جديد و تكنولوژي ارتباطات در يادگيري و آموزش غيررس

شغلي مرتبط با قوانين كار را  ة، اعتبارات و اطالعات شغلي بازاركار و مشاورها اين آموزش
  پيش از كار كامالً  ميي آموزش غيررسها امهو برن  ميآموزش رس ،از سوي ديگر د.كنتضمين 
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  ميو غيررس  ميي رسها هم مرتبط بوده و از كيفيت خوبي برخوردارند. سيستم آموزش با

ي مرتبط با ها ي مناسب و در راستاي توسعه و تضمين مهارتها شغلي براي يافتن فرصت
 اند.  بازار كار گسترش يافته

 ها صالحيت ةتوسع
 بايد: 1ها صالحيت ةدر توسع

 ي اقتصادي با مشاركت شركاي اجتماعي مهارت فرد را ترويج دهند. ها بنگاه �
 بشناسند.  ميي اقتصادي و كارگران را در آموزش غيررسها نقش شركاي اجتماعي، بنگاه �
در گفتگوهاي   ميآموزش غيررس ةاز ابتكاراتي كه توسط شركاي اجتماعي در زمين �

 .كنند، حمايت است ) كارفرما -كارگر -دولت گرايي ( جانبه اي كه شامل مذاكرات سه دوجانبه
 ميگذاري و مشاركت در آموزش غيررس معيارهاي مثبتي را براي انگيزش سرمايه �

 وجود آورند.  هب 
 و تجربيات كاري را اشاعه دهد.   ميو غيررس  ميي رسها ي كارگاهي شامل آموزشها آموزش �
 را از طرق ذيل گسترش بخشند:  ميغيررسآموزش كارگاهي را گسترش داده و آموزش  �
 . استبخش مهارت  گيري از كارهاي عملي كه توسعه بهره )1
كه آموزش   ميشغلي با مجريان خصوصي و عمو  ميدهي آموزش غيررس سازمان )2
 .كندبيشتر از اطالعات و تكنولوژي ارتباطات را در اولويت كاري خود منظور   ةو استفاد  ميغيررس
ي اجتماعي مناسب و معيارهاي ها ي جديد آموزشي، سياستها استفاده از شيوه )3

 را متداول سازد.  ميمشاركت در آموزش غيررس
 منابع انساني كارمندان بخش خصوصي و دولتي را توسعه بخشد. ةآموزش و توسع )4
زنان با رويكرد  ميي غيررسها ي برابر، معيارهاي ترويج آموزشها استراتژي فرصت )5

 ي اقتصادي و براي افراد با نيازهاي خاص را توسعه دهند.ها بخش كاهش تبعيض جنسيتي در
آموزش حين  ،ي برابر دستيابي به راهنماي شغلي و افزايش مهارت كارگرانها فرصت )6

 خدمت شاغلين را افزايش بخشند.
 .كندكارمندان فراخوان  ميي غيررسها مليتي را براي آموزش ي اقتصادي چندها بنگاه )7
برابر و امكان شناخت نقش شركاي اجتماعي   ميوزش غيررسي آمها سياست ةتوسع )8

 را براي شاغلين مهيا سازد.
 .كنندي توانمندي افراد در مديريت كاري، خانواده و فوايد آموزش مداوم را ترويج ها سياست )9

                                                                                                                
1. Development of Qualifications 
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 ي اجتماعيها در راستاي كار شايسته و بيمه  ميي غيررسها آموزش
جوي راهي براي ورود به بازار كار و  جست رادي كه درويژه اف بيكاران به  ميآموزش غيررسدر 

حفـظ كـار شايسـته در بخـش خصوصـي و دولتـي از        ،و افزايش مهارت شغلي خود هسـتند 
شـود. نقـش شـركاي اجتمـاعي را در حمايـت از       مـي دولـت محسـوب    ةي اوليـ هـا  مسئوليت

حلـي و  منابع انساني به رسميت شـناخته شـده اسـت و نقـش مـديران م      ةي توسعها سياست
 كند. ميييد أت ها مند را در اجراي برنامه ي عالقهها جناح

 ساختار مهارت 
بايد بر اساس شرايط ملي باشد، ساختار مذكور بايد داراي مكـانيزم   1معيارهاي ساختار مهارت

 ،د. چنين روشي بايد هدفدارشوكيفي خاص و با مشاوره با شركاي اجتماعي طراحي و تدوين 
 2سيتي و مطابق با استاندارد باشد. ساختار ملي بايد شامل سيسـتم كيفـي  مغاير با تبعيض جن

ي اقتصادي و مؤسسات آموزشي گونـاگون  ها ، صنايع، بنگاهها باشد كه مهارت را درميان بخش
اي بايد براي شـناخت و تضـمين مهـارت و ارزيـابي كـارگران مهـاجر        . مفاد ويژهكندتضمين 

 طراحي شود. 

 مجريان آموزش غيررسمي
ي كيفـي را بـا همكـاري    هـا  و اسـتاندارد   ميبايد مفاد آموزش غيررسـ  ها مجريان اين آموزش

ي اقتصادي شناسايي و تغييـرات  ها شركاي اجتماعي و مطابق با نيازهاي مختلف افراد و بنگاه
. بدين منظور بايد ساختاري براي كنندو ساختار نظارت كيفي ملي را تهيه و تدوين  ها مهارت

. نقش دولت و شركاي اجتماعي در كردتهيه  ميي مهارت مجريان آموزش غيررسضمانت كيف
و ارتقـاي    ميرا بشناسـند. نظـارت كيفـي در سيسـتم عمـو       ميارتقا و تنوع آمـوزش غيررسـ  

و   ميدر بخـش خصوصـي و ارزيـابي نتـايج آمـوزش رسـ        ميپيشرفت بـازار آمـوزش غيررسـ   
دهاي كيفـي را بـراي مربيـان توسـعه داده و     را مورد بررسي قـرار دهنـد. اسـتاندار     ميغيررس
 وجود آورند.  هيي را براي آشنايي آنها با اين استانداردها بها فرصت

 ي حمايتي آموزش غيررسميها اي و سرويس راهبردهاي حرفه
جامعه، با هدف دسـتيابي   در  ميغيررس 3ي حمايت آموزشها ي كاريابي و سرويسها در روش

يابد. استفاده از اطالعات و  مياي، خدمات كاريابي تسهيل  و حرفه به راهبرد و اطالعات شغلي
را   ميي حمايـت از آمـوزش غيررسـ   هـا  تكنولوژي ارتباطات و نظام آموزشي سنتي، سـرويس 

                                                                                                                
1. Skill Structures Criteria 
2. Quality System 
3. Services to Support Training 
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در تعامـل بـا شـركاي  اجتمـاعي قـوانين و       هـا  ايـن سـرويس   ،سازد. از طرفـي  ميپذير  امكان

ديگر مجريان خدمات مرتبط را باتوجه بـه   و  ميي شغلي، مجريان آموزش غيررسها مسئوليت
و  تهيـه كننـد   1شناسند. راهكـاريي بـراي كـارآفريني    ميراهنما و اطالعات شغلي به رسميت 

و آگاهي مربيـان و معلمـان را نسـبت بـه اهميـت نقـش        دهندي كارآفريني را ارتقا ها مهارت
 ه افزايش دهند.  ي اقتصادي و ساير عوامل مؤثر در ايجاد و رشد كار شايستها بنگاه

و   ميغيررس، منابع انساني، آموزش رسمي ةتوسع ةپژوهش در حوز
 2العمر آموزش مادام

العمـر   ي مـادام ها و آموزش  ميغيررس، ي آموزش رسميها پژوهش در اين حوزه تأثير سياست
كنـي فقـر را ارزيـابي     انساني مانند ايجاد كـار شايسـته و ريشـه    ةدر دستيابي به اهداف توسع

ي ملي به شركاي اجتماعي در فرايند تحليل بازاركـار  ها با گسترش ظرفيت ،د. همچنينكن  مي
دهد. زماني كـه   ميامكان پيشرفت در اين حوزه را   ميمنابع انساني و آموزش غيررس ةو توسع

پردازند موظفند اطالعاتي را در خصوص پراكنـدگي    ميپژوهشگران به ارزيابي منظم جمعيت 
اقتصـادي، در سـطوح آموزشـي، مهـارتي،      -ي اجتمـاعي هـا  يگـر شـاخص  جنسيتي، سـن و د 

ـ هـا  اشتغال و درآمد بدين منظور اطالعات و شـاخص  ،ي آموزش غيررسميها فعاليت ي، ي كم
آوري  ملـي و جمـع    ميدر سيستم آموزش غيررس ها عدم تراكم جنسيتي، سن و ديگر شاخصه

آوري اطالعات  ظرگرفتن تأثير جمعدر بخش خصوصي را با درن  ميآموزش غيررس اطالعات در
مورد مهارت و برآورد رونـد بازاركـار از منـابع     د. اطالعات دركني اقتصادي بررسي ها در بنگاه

گوناگون، شامل مطالعات مربوط به پراكندگي جغرافيايي نيروي بـازار كـار و عـدم تمركـز بـر      
اوره با شركاي اجتمـاعي و  با مش ،د. از سوي ديگركن ميبندي مشاغل سنتي را جمع آوري  رده

منابع انسـاني   ةي اقتصادي، پژوهش توسعها آوري اطالعات از بنگاه با درنظر گرفتن تأثير جمع
 تواند شامل موارد زير باشد:   ميكه  كندرا حمايت   مياز آموزش غيررس

 المللي ي فني و بينها همكاري
وجود آورد كه  هيي را بها مكانيزم منابع انساني بايد ةتوسع در3المللي ي فني و بينها همكاري

كه اين  دشوباعث كاهش اثر متقابل مهاجرت افراد ماهر در كشورهاي درحال توسعه 
، رشد اقتصادي و منابع انساني ةي توسعها تواند شامل شناسايي استراتژي مي ها مكانيزم

ي برابر اه فرصت ها . اين همكارياستدر كشورهاي مهاجرپذير  فرايند حفظ كارگران ماهر
سازي ملي را  آورد و ظرفيت ميوجود  هشغلي در كسب و كار شايسته براي زنان و مردان را ب

                                                                                                                
1 .Entrepreneurship 
2. Research on Human Resources Development, Education and Lifelong Training 
3. Technical and International Co-operation 
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گفتگوي  ةكه شامل توسع  ميي آموزش غيررسها برنامه و سياست ةبراي اصالح و توسع

كار  ،كاريابي ةدهد. در توسع ميرا ارتقا است  مياجتماعي و ايجاد مشاركت در آموزش غيررس
دهد. ظرفيت شركاي  ميالمللي را ترويج  عملكرد بين ةتجربيات مشترك در زمين شايسته و

خصوص درارتباط با اقتصاد  هالعمر ب ي آموزش مادامها اجتماعي را براي مشاركت در سياست
ي مالي و فني ها د. همكاريكن مياي، مهاجرت و تشكيل جوامع چند فرهنگي تقويت  منطقه

 ،ي مرتبط با آموزش رسميها ايش داده و برنامه و سياستكشورهاي درحال توسعه را افز
سطح مؤسسات مالي  اي و در ي توسعهها را در مركز سياست العمر و آموزش مادام  ميغيررس

الذكر  منظور دستيابي به اهداف فوق هدهند. ب ميگذاري ارتقا  ي سرمايهها المللي و آژانس بين
المللي در  ي بينها سازمان و ماعي، بخش خصوصي، شركاي اجتها بايد از همكاري ميان دولت

 د.كرموضوعات استفاده  ةكلي

 روش پژوهش
ويژه سايت سازمان  هي مختلف بها سايت بررسي ،ايدر ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه

مدارك و  ،ي موجود در اين سايتها نامه توصيه ةالمللي كار و تحقيق و پژوهش در زمين بين
نيروي انساني  ةالعمردر توسع و مادام  ميو غير رس  ميآموزش رسضعيت مستندات مربوط، و
، بررسي شد. سپس با استفاده از روش توصيفي به تحقيق در اين زمينه كشورهاي مختلف

در زندگي افراد جامعه  ها ثيرات اين آموزشأبه تجزيه و تحليل ت پرداخته شد. در اين روش
 پرداخته شده است.شاغالن و بيكاران  ،ويژه كارگران هب

 نتايج تحقيق
افراد  ةاي با نيروي انساني توانمند و ماهر كه هم دستيابي به جامعه، دانيد ميهمان طور كه 

 بنابراين،. است ها ي دولتها پردازند از اهداف و آرمان ميآن با آرامش خاطر به كار و تالش 
 توان با ميالمللي كار  زمان بيني ساها العمل دورانديشي و استقبال از راهبردها و دستوربا 

 سطح در ايحرفه هايشايستگي از برخورداري و پيشگامي از درست درك و نگرش
 والعمر  و مادام  ميغير رس ،آموزش رسميهاي زيرساخت و با بازنگري جهاني استانداردهاي

بنيان با  انشپايدار و د ةتوان به توسع ميهاي افراد در اين حوزه شايستگي و توانمندي ةتوسع
ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دست ها افراد جامعه در تمامي عرصه  ميمشاركت فعال تما

منظور تحقق اين آرمان الزم است بسترهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و  هب بنابراين،يافت. 
ة توسع براي برابر يها وجود فرصت ،د. از طرفيشوافراد جامعه  فراهم  ةسياسي مشاركت هم

نقش  پايدار ةي شغلي در توسعها مردان در بعد مهارت و زنان يها و شايستگي ها توانمندي
العمر نقش  و مادام  ميغير رس ،ي رسميها آموزشاهميت به بنابراين، دارد.  اساسي مهم و

 سزايي در پيشبرد اين اهداف خواهد داشت. هب
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 اقتصادي ةي مهارتي در تحقق حماسها نقش آموزش
 كيد بر الگوي اقتصاد مقاومتيأبا ت 

 1بهنام عرب بافراني
 2امير حسين سعيدي محمدي

 چكيده
توسط  1392اقتصادي در بخشي از نامگذاري سال  ةاستفاده از عنوان حماس

ي اخير، ها انقالب در حالي صورت گرفت كه معظم له در سال ةرهبر فرزان
توان   ميرا تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح كرده بودند و در واقع   مي فهوم

سازي مبتني بر اقتصاد مقاومتي  اقتصادي بدون نظام ةدريافت كه تحقق حماس
ي ها (مدظله) در تبيين ظرفيت ميسر نخواهد بود. از طرفي رهبر معظم انقالب

ساني و باالخص نيروي موجود براي اقتصاد مقاومتي، توجه خاصي به منابع ان
ايشان در ميان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي، به  ،اند. همچنين كار جوان داشته

سازي بخش خصوصي و استفاده از  كردن اقتصاد، توانمند  ميعناصري چون: مرد
اند. در اين مقاله نشان داده  اي داشته ويژهة ي مردمي، اشارها ظرفيتة هم
وري  آموزش نيروي انساني موجب افزايش بهرهآموزي و  شود كه مهارت  مي

نيروي كار و در نتيجه افزايش تقاضاي كارفرمايان براي استخدام بيشتر نيروي 
تحقق  برايمطلوب ة كار و افزايش سطح اشتغال است و اين همان ايجاد زمين

 اقتصادي در الگوي مبتني بر اقتصاد مقاومتي است. ةحماس
 

 آموزي، اشتغال. دي، اقتصاد مقاومتي، مهارتاقتصا ةحماس :يكليدواژگان 
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 مقدمه
كار و عمل و كوشش در اعتالي حيات اقتصادي و اجتماعي يك جامعه نقش اساسي دارد. در 

يكي از ابعاد سبك زندگي در  ةدهند فرهنگ كار و اشتغال در هر جامعه نشان ،همين راستا
آموزي و كيفيت آن اشاره  وان به مهارتت بناهاي اشتغال مي ترين زير آن جامعه است. از مهم

روي سطح اشتغال در هر جامعه خواهد    ميآموزش مهارت و كارآفريني اثر مستقي ةكرد. نحو
فرهنگ كار در آن جامعه است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي و  ةدهند داشت و البته نشان

توان يكي از اقتصادي است. شايد ب ةهاي مهارتي در تحقق حماس واكاوي نقش آموزش
اقتصادي  ةهمين حماس ،مصاديق تحقق اقتصاد مقاومتي را كه مد نظر رهبر انقالب است

هاي الزم  لفهؤتواند م اقتصادي مي ةگيري حماس ثر بر شكلؤتبيين عوامل م ،دانست. در واقع
. در اين بررسي سعي بر اين است كندتحقق اقتصاد مقاومتي و تبيين اين الگو را فراهم  براي

اقتصادي بررسي  ةهاي مهارتي در اجراي حماس آفريني و آموزش ه نقش و اهميت مهارتك
ثر بر آنها سعي در تبيين موضوع داريم. از ديگر اهداف ما بررسي ؤد و با تشريح عوامل مشو

شده در ايران  انساني و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي است. مرور مطالعات انجام ةسرماي
مورد مطالعه كه گذاري و ارتقاي توانمندي افراد از مباحثي هستند  سرمايهو بررسي آموزش، 

 گيرند. قرار مي

 شناسي روش
هاي  تحليلي انجام گرفته است. توجه به آموزش ـاين پژوهش با استفاده از روش توصيفي 

مهارتي و نقش آنها در رسيدن به اهداف خرد و كالن اقتصادي جامعه از اهداف اصلي اين 
گيري  ثر بر شكلؤهاي م لفهؤه است. در اين بررسي سعي بر آن است تا با بررسي ممطالع
ثر در ؤكيد شود و در نهايت به عنوان يكي از عوامل مأآموزش ت ةاقتصادي به مسئل ةحماس

ال اصلي اين است كه ميزان ، سؤد. در واقعشو  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي معرفي مي
هاي كار و كارآفريني چقدر است و  پيشرفت كشور در حوزههاي مهارتي در  اهميت آموزش

 اقتصادي مبتني بر اقتصاد مقاومتي چه ميزان است. ةاهميت آن در تحقق حماس ةدرج

 ها يافته
 ي مهارتيها آموزش

 و يافته توسعه كشورهاي در ي مهارتيها آموزش گسترش و كيفيت به توجه اخير يها سال در
 داشته رشد چشمگيري ماهر، و خلّاق انساني يها سرمايه يتترب منظور به توسعه حال در
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 كسب و و حرفه، شغل احراز براي را فرد كه است هايي به آموزش ناظر، مهارتي آموزش. است
، زمان طول در. دهد  مي شغلي افزايش وظايف انجام در را وي كارايي، كرده آماده كار

 مهارتي شناخته آموزش عنوان به اكنون كه اي حوزه عناصر براي توصيف مختلفي يها عبارت
 آموزش، اي آموزش حرفه، كارآموزي: از آنها عبارتند از برخي كه است شده استفاده ،شود  مي
 براي كالن بندي دسته ترين حاضر مهم حال در. محل كار آموزش و شغلي آموزش ،فني

 اي حرفه و نيف آموزش: بخش دو شامل ايران در) مهارتي(اي  حرفه و فني يها آموزش
 است. اين» مدرسه در مهارتي آموزش« ، رسمي يها آموزش .است» غيررسمي« و »رسمي«

 و كاردانش ةآموزش متوسط، اي حرفه و فني ةمتوسط يها آموزش: شامل  ايران در ها آموزش
 كارداني يا ديپلم   ميرس تحصيلي مدرك خذأ به است كه كاربردي -علمي كارداني آموزش
 از خارج در مهارتي يها آموزش« ميغيررس اي حرفه و فني هاي آموزش. دشو  ميمنجر 
 كارايي و تخصص سطح ارتقاي و انساني آموزي و تربيت نيروي است و مهارت »مدرسه

. شود  مي منجر گواهينامة مهارتي اخذ به و گيرد  مي بر در را مشاغل و صاحبان كارگران
 اي حرفه و فني آموزش سازمان « كشور در ها نوع آموزش اين متولي ترين دستگاه مهم

 را كارگران مهارت و ارتقاي بازآموزي و غيرماهر كارجويان و جوانان آموزش كه است ،»كشور
 انجام آزمون طريق از است موظف سازمان اين ،همچنين. برعهده دارد كار بازار نياز حسب بر

 مهارت ةگواهينام آن ر اساسب و را تعيين كارگران مهارت ميزان و فني صالحيت، مهارت
ي ها شود، مفهومي كه در مباحث مربوط به آموزش طور كه مالحظه مي كند. همان صادر

در اين مجال،الزم است  انساني است. ةصورت گسترده با آن مواجهيم؛ مفهوم سرماي مهارتي به
حث نيروي وري، با مب ي مهارتي از طريق مفهومي تحت عنوان بهرهها يادآور شويم كه آموزش

مل در مباحث فوق، قابل أشود. با كمي ت انساني مرتبط مي ةانساني و همچنين سرماي
(نيروي كار)،  وري نيروي انساني آموزي از طريق ارتقاي سطح بهره استنباط است كه مهارت

 ،نهايتدر مشاغل مختلف افراد جامعه را افزايش داده و  ةي الزم در زمينها و مهارت ها توانايي
شوند و اين يعني افزايش  اد بيكار با كسب تخصص و مهارت كافي به بازار كار رهنمون ميافر

انساني مورد بررسي قرار خواهد  ةمباني نظري سرماي هسطح اشتغال و كاهش بيكاري. در ادام
 گرفت.

 انساني و رشد اقتصادي ةسرماي
 آن از، گردد باز مي طوارس و افالطون عصر چون دوري يها زمان به، آموزش اقتصاد به توجه

 از اما، است داشته توجه آن اقتصادي آثار و جامعه در آموزش نقش به بشر، كنون زمان تا
راجرز و  ( است شده تبديل مستقل موضوع يك به آموزش اقتصاد قرن بيستم دوم ةنيم
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 صولمح در را توليد عوامل سهم كه اين بود بر اقتصاددانان تالش، گذشته در .)1370راچلين،

. است كامل جانشين داراي قابليت، لذا و بوده همگن كار نيروي ايشان تفكر در. كنند تعيين
 تحليل باشند در مهارت مختلف سطوح داراي كار نيروي است ممكن كه اين واقعيت

در  كيفي تغييرات كه بود 1950 ةده از بعد، حقيقت در. نداشت جايگاهي ايشان اقتصادي
به  و مطرح آموزشي يها گذاري سرمايه از ناشي يها تخصص و ها ارتمه صورت به كار نيروي
 .شد مند بهره اي شايسته اهميت از اقتصادي هاي تحليل در انساني ةسرماي مفهوم، تدريج

 مفهوم كه داشت اعتقاد،  1971 سال در اقتصاد نوبل ةجايز ةبرند كوزنتس سيمون
. نارساست و ناقص مفهومي؛ شود مي لشام را كااليي و فيزيكي ةتنها سرماي كه سرمايه
 ارتباط اين در او. آيند حساب به دو هر فيزيكي ةسرماي و انساني ةسرماي بايد، بنابراين

؛ كشور نيست آن صنعتي ادوات و پيشرفته، ابزارها صنعتي كشور انساني يك ةگويد: سرماي مي
 كشور آن افراد آموختگي رو كا آمده دست به ها آزمايش از كه است ييها دانش ةاندوخت بلكه
 مهمي منبع آموزش، در گذاري سرمايه كه بود معتقد ست. اوها دانش اين بردن كار به براي
 در توليد فني دانش پيشرفت و كار نيروي ساختن توانا نظير، انساني ةسرماي تشكيل براي

 حساب به كشور اقتصادي ةتوسع در مهمي عامل را انساني ةسرماي و شود مي محسوب
 نقش كه بود معتقد انساني ةسرماي ةنظري پدر شولتز، ). همچنين1371، سبحاني ( آورد مي

، شود مي حاصل انساني سرماية در گذاري طريق سرمايه از كه كار نيروي كيفيت بهبود
 اقتصادي رشد بر مؤثر عوامل سنتي يها در تحليل رشد كنندة تعيين عوامل از يكي عنوان به

 تالش توليد توابع از استفاده با اقتصاددانان از گروهي ،دليل همين هب است؛ شده فراموش
 آنها استدالل. كنند برآورد را آموزش سطوح باالتر ةوسيل به شده ايجاد اضافي توليد تا كردند

 اضافي دالر هر ازاي به برد و مي باال را مادي توليد، آموزشي سطوح افزايش كه بود اين
 سهم در آموزشي ضرب ةبازد نرخ ةانداز به تقريباً ملي ناخالص توليد ،شده گذاري سرمايه
 غيررسمي در و رسمي آموزش نتايج، زيرا. يابد مي افزايش ملي ناخالص توليد در كار نيروي
 توليد در انساني ةسرماي و بوده كار بازار در كه افرادي بالقوة يها توانايي و اضافي يها مهارت

 كه شود مي موجب ديده آموزش افراد اين وجود، نتيجه در. تاس مستتر، دهند مي را تشكيل
 و صادقي( كند كمك اقتصادي رشد به، نهايت در و رود باال اقتصاد كل ظرفيت توليدي

 ). 1382 ،زاده عماد

 رشد اقتصادي در انساني ةسرماي اثر گيري پيشينة اندازه بر مروري
 بستگي، رشد اقتصادي .ملي ناخالص دتولي در مداوم افزايش از است عبارت، اقتصادي رشد

 :دارد زير عوامل به
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 ؛كار نيروي از بهتر ةاستفاد .1
 ؛مادي و فيزيكي تجهيزات و ها سرمايه از بيشتر ةاستفاد .2
 ؛)كارآزموده و متخصص كار نيروي( برتر كار از نيروي استفاده .3
 ؛)وري پيشرفتهافنّ( برتر آالت ماشين و تجهيزات از استفاده .4
 .توليد عوامل تر مطلوب و كارآتر منابع تخصيص .5
 ةسرماي بر افزون، كشور هر در باال توان توليد و ظرفيت به رسيدن براي، نتيجه در

 سازمان، نظام هيچ، انساني ةبالندگي سرماي و رشد بدون. است انساني ةسرماي به نياز، فيزيكي
 ةتجرب، ميان اين در .يابد دست ادياقتص رشد و مولد يها هدف به تواند نمي اي جامعه يا

 ةطريق سرماي از تنها، اقتصادي رشد نرخ توضيح كه دهد مي نشان پيشرفته كشورهاي
وجود  كار عامل و فيزيكي ةسرماي جز به ديگري عامل و است ناكافي شاغل جمعيت و فيزيكي

 يا مازاد عامل به كه عوامل اين. است كرده تشديد را جوامع اين اقتصادي رشد كه دارد
 شمار به انساني نيروي و سرمايه وري بهره افزايش اساسي علت، است معروف شده مانده باقي
 بخش دهندة توضيح كه يا باقيمانده مازاد عامل كه اقتصاددانان معتقدند از بسياري. رود مي

 به غيرمستقيم و مستقيم طور به، آيد مي حساب پيشرفته به كشورهاي اقتصادي رشد از مهمي
 اين چه هر و جويد بهره بيشتري از آموزش كار نيروي قدر هر، زيرا. دارد بستگي بهتر آموزش
 بيشتري تأثير توليد افزايش مقدار در كار نيروي كيفيت در بهبود، باشد مفيدتر آموزش
  .داشت خواهد
 پولوس ساخارو، اقتصادي رشد در آموزش نقش به مربوط يها پژوهش و منابع در

 سولو چند . هر) 1370،متوسلي( دهد مي نسبت سولو به را انساني ةسرماي ةينظر پيدايش
 علل مورد در را مباحثي وي كار اينكه لحاظ به اما اندازه گرفت را رشد در آموزش سهم

 تابع در متغير يك عنوان به آموزش از ديگران شد تا موجب و برانگيخت وري بهره تغيير واقعي
 توليد تابع يك از، سولو. شود مي شروع شناخته ةنقط و برجسته اوكار ، كنند استفاده توليد

 :كرد استفاده زير شكل به ساده كل
)1                                                        (                                     Y=f(K,L,t) 

 Y ةجامع در كل دتولي مقدار از شاخصي،  K فيزيكي ةسرماي شاخص،  L نيروي شاخص
 ةدور در. دهد مي نشان توليد تابع در را انتقال نوع هر كه است متغيري يا آن زمان در كه

 غير عواملي با سرانه توليد افزايش از%  90 تقريباً سولو بررسي و مورد كار t زمان ةسال چهل
 و ناميد وريافنّ تغييرات را عوامل اين او كه بود شده كار تعيين نيروي و فيزيكي ةسرماي از

 وريافنّ تغييرات در كه را آنچه ديگر متغيرهاي با افزايش كردند سعي اقتصاددانان، آن از پس
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به  يافته اختصاص ةسرماي ميزان، سلوسكي ربرگر وها  ،1شولتز. دهند توضيح، بود مستتر
 تابع در ار آن و گرفته نظر در كار كيفيت نيروي يا انساني ةسرماي ةنمايند متغير را آموزش

 :بود زير شكل به كل تابع توليد، وي نظر گنجاندند. طبق توليد
)2                                                                     (                   Y=f(K,L,rKE)    

rKE و L  ،K است آموزشي ةسرماي موجودي و كار نيروي و فيزيكي ةسرماي، ترتيب به 
 در آموزش براي شده مصرف يها هزينه بستن جمع با را موجودي اين، آن شولتز در كه

 و كرد برآورد تحصيل هاي سال طول جمله از، عوامل از بعضي به آن نسبت تعديل و گذشته
 ةنتيج 1956 تا 1929 هاي سال بين آمريكا ملي درآمد درصد رشد 40 الي 20 كه داد نشان

 براي، 2گريلينخز ،همچنين ). 1373، پولوس ساخارو( تاس بوده آموزش در گذاري سرمايه
 در آن سهم سنجش با و وارد كرد توليد تابع در متغير يك صورت به را آموزش، بار نخستين

 1967 سال در .)1382،عمادزاده و صادقي( است مهم متغير يك، اين كه گرفت نتيجه توليد
 از با استفاده اروپايي كشور 9 براي خود بررسي در توليد تابع كارگيري به با ، نيز3دنيسون

نظر  در كار نيروي تحصيل هاي سال تعداد صورت به را آموزش، جنگ از پس آماري يها داده
 ،دنيسون( كرد مقايسه مزبور كشورهاي مورد در و آورد دست به آن براي ييها نرخ و گرفت
 اند گنجانده توليد توابع در نحوي به را قراردادي غير متغيرهاي كه مطالعاتي بين از .)1967

 كار ،بسنجند رشد در را آن سهم و كنند وارد آن در نيز را آموزش از بتوانند شاخصي تا
 داگالس كاب نوع از توليدي تابع آنها. است 1983 سال در 5و رابينسون 4والترز به مربوط
 اين با ولي، فتگر مي دربر را آموزش و كار نيروي، متغير سرمايه سه فقط كه دادند تشكيل
 شده اخذ مدارك مقدار از بود عبارت كه استفاده كردند شاخص چندين از ايشان كه تفاوت

 كار به نتايج. آموزشي مخارج و از متوسط باالتر آموزشي سطوح ةتوسع از معياري عنوان به
 ماا، داشته توليد بر مهمي آموزش تأثير گسترش كه بود آن از حاكي، روش اين از شده گرفته

 با عالي سطوح تحصيلي، همچنين. است بوده كمتر آن مقدار، قبل مطالعات با مقايسه در
 ).1382(صادقي و عماد زاده، است داشته توليد در مثبت اثر زماني ةوقف

 پيترچين به مربوط، كرده منظور كار نيروي كيفيت در را آموزش كه ديگري پژوهش
 1947 سال از كار نيروي كيفيت رشد در موزشآ سهم، بررسي اين در. ) است1980  ( 6لوي

                                                                                                                
1. Schults 
2. Griliches 
3. Denison 
4. Walters 
5. Rubinson 
6. Chinloy 
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و  1. مانكيو)1382،زاده عماد و صادقي( درصد رسيد 8و به  افزايش يافته پيوسته 1967 تا

 الگوي ،آنها ابتدا، اند داده تكامل را كاربردي اقتصادي رشد الگوي مشتركي ةمقال در 2رومر
 ةسرماي، سپس، زدند تخمين مختلف كشورهاي براي را آن و داده قرار بررسي مورد را سولو

 كردند برآورد كشورها همان براي و افزوده الگو به توليد عوامل از يكي عنوان به را انساني
 توزيع بر آموزش اثر ةزمين در، مينسر ژاكوب و بكر  ). گري 1382زاده، (صادقي و عماد

 توزيع به  درآموزش  ريگذا سرمايه است معتقد بكر زمينه اين در. اند كرده مطالعه درآمدها
 دو  تالقي از  ناشي را آموزش در  گذاري سرمايه ةبهين مقدار و انجامد  مي درآمدها تر عادالنه
  متكي كه گذاري سرمايه  براي تقاضا و دسترس قابل  آموزشي امكانات و ها فرصت ةعرض  نيروي

  جايي تا آموزش در  گذاري رمايهس كه است باور اين بر او. داند   مي است  فردي  يها توانايي بر
  برابري آن از  ناشي  نهايي ةهزين با، تحصيالت در  گذاري سرمايه  نهايي ةبازد كه يابد  مي ادامه
  درآمدهاي بر عالوه كه دهد  مي توضيح درآمدها تابع از استفاده با، مينسر ديگر  سوي از. كند
  گذاري سرمايه  يها هزينه ثيرأت تحت فرد هر درآمد، ندارد  بستگي تحصيالت ميزان به كه پايه
ة بازد نرخ و آموزش در  گذاري سرمايه ميزان قدر هر. گيرد  مي قرار آن بازده نرخ و، آموزش در
 آموزش معتقدند دو هر مينسر و بكر. يافت خواهد  بيشتري افزايش فرد درآمد، باشد باالتر آن
 سازد   مي فراهم را  اجتماعي و  فردي  درآمدهاي زايشاف ةزمين، ها توانايي سطح  ارتقاي طريق از
 ).1380زاده، (عماد كاهد  مي درآمدها توزيع در  پراكندگي از و

 ايران در شده انجام مطالعات
 نيروي كيفيت ارتقاي به توجهي بي و نفتي درآمدهاي به اندازه از بيش اتكاي امروز ايران، در
 جدي ترديد مورد كشور در پايدار اقتصادي رشد كه شده موجب آموزش طريق انساني از كار
 تحول و كار نيروي وري بهره گرو در آن پايداري و توليد مداوم افزايش ،زيرا. گيرد قرار

 براي مستمر يها آموزش، هدف اين به رسيدن ةتنها وسيل و است پذير امكان تكنولوژيك
شده در  اده، تعدادي مطالعات انجامز صادقي و عماد .است افراد مهارت سطح و كارايي افزايش

 اند: صورت ذيل آورده كند، به انساني را با رشد اقتصادي مرتبط مي ةايران كه  مبحث سرماي
 مهناز خانم ارشد كارشناسي ةنام پايان اقتصادي ةتوسع در همگاني آموزش نقش. 1

 و آموزش نقش ةمطالع به رساله اين در او. است 1369 سال در تهران از دانشگاه ارجمند

                                                                                                                
1. Mankiw 
2. Romer 
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 يها شاخص با را آموزش يها شاخص ةرابط و پردازد مي اقتصادي ةدر توسع عمومي پرورش

 .كند مي گيري اندازه ملي سرانه ناخالص توليد اقتصادي
 تهران دانشگاه از قاسميان سعيد آقاي ةنام پايان اقتصادي ةتوسع و پرورش و آموزش. 2

 يها گذاري سرمايه ةبازد و ها هزينه تئوريك مفاهيم بررسي به، او. است 1369سال  در
 .است پرداخته آموزشي

 دانشگاه  از غضنفري حسن آقاي ةرسال ايران عالي آموزش در منابع كارآمد تخصيص. 3
 عوامل ةبهين تخصيصبراي  ريزي برنامه مدل يك، وي. است 1370 در سال تربيت مدرس

 .كند مي هئاو ار طراحي را عالي آموزش پنج گروه بين آموزشي
 دانشگاه از لطفي موسي آقاي ةرسال اقتصادي رشد در انساني نيروي آموزش نقش. 4
 و خصوصي بازدهي برآورد به اقدام خود ةدر رسال ايشان است.  1376سال  در تهران

 .است كرده) 1373 - 74( تحصيلي در سال تحصيلي مختلف مقاطع اجتماعي
 رحمان آقاي ةنام پايان عنوان اقتصادي ةتوسع و شدر در انساني ةسرماي جايگاه و نقش. 5

 شاخص سه انساني ةسرماي براي، رساله اين در. است 1379 درسال تهران از دانشگاه سعادت
 (سعادت، رحمان، روند مي كار به رگرسيوني و علّي يها آزمون انجام كه براي شود مي معرفي
1381(. 

 اقتصادي ةحماس
از سوي رهبر معظم انقالب  1392بخشي از نامگذاري سال  اقتصادي كه در ةعنوان حماس

له بوده و اين مسئله، خود  مدت معظم تدابير هوشمندانه و بلند ةدر ادام ،كار رفته است به
كه البته تا قبل از  هستنداقتصاد  ةسازي در حيط بيانگر آن است كه ايشان در پي نوعي نظام

 اي را براي تحقق اين مفهوم ي نظريها زمينهگونه مشابهي نداشته است. ايشان  آن هيچ
اند. در اينجا  دهكراقتصادي) در مقاطع مختلف و متناسب با شرايط مختلف ارائه  ة(حماس

و يا بهتر  ها اي از همين زمينه عنوان نمونه توان بخش ديگري از عنوان سال اخير را به مي
 ة، مطرح كرد و آن مفهوم حماساقتصادي ةتر حماس تحقق شايسته برايمكملي  :يمياست بگو

در صحنه كه  هازدني آن آفريني مردم و حضور چشمگير و مثال حماسه ،در واقع سياسي است.
انساني و اجتماعي ويژه و  ةبود، به عنوان يك سرماي1392تر آن انتخابات سال  تجلي ملموس
خواهيم  ادامه ميبه كمك مسئوالن آيد. در  اقتصادي ةتواند براي تحقق حماس قابل توجه مي

توان آن را به عنوان الگو و ساختاري در راستاي  مفهومي را مورد بررسي قرار دهيم كه مي
 مورد توجه قرار داد و آن مفهوم اقتصاد مقاومتي است.  اقتصادي، ةتحقق حماس
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 اقتصاد مقاومتي و نقش نيروي انساني در تحقق آن
منظور بقاي سياسي  مي با جبهه كفر، بهسخت جمهوري اسال ةپس از طي كردن دوران مقابل

تقابل به فضاهاي  ةو فكري خويش كه دستاوردي چون دفاع مقدس را به همراه داشت، عرص
نرم و هوشمند رسيده است. البته از ابتدا نيز اين نوع وجود داشته؛ ليكن شدت و حجم آن 

ي شاهد اين تقابل و فضاهاي گوناگون علمي، اقتصادي و سياس ها گسترش يافته است. حوزه
ي مختلف، ها بوده و هستند اما در ساليان اخير و با شكست اكثر تهاجمات دشمن در عرصه

هاي كسب و كار داخلي و ارتباطات خارجي در  ي شديدتر اقتصادي و محدوديتها تحريم
آمده براي كشور كه نظيري براي آن در  شرايط پيش ةدستور كار قرار گرفته است. مجموع

توان يافت، باعث شد كه رهبر انقالب اسالمي ادبيات و  المللي و نظري اقتصاد نمي نبي ةعرص
كه  ها اين عرصه جديدي را براي استمرار و اقتدار ملي و اقتصادي كشور ترسيم كنند. ةعرص

 ها با ظهور مفهومي به نام اقتصاد مقاومتي تجلي يافته است، بيانگر مجموعه تعاريف، شاخص
ست كه اقتصاد ملي را بر اساس شرايط مستحدثه تدوين كرده و نوعي يي اها و سياست

سجاديه و سميعي  زاده، (تراب آورد پذيري و اقتدار همزمان را براي اين حوزه فراهم مي انعطاف
 ).1392 نسب،

كارهاي  و اي از شرايط و ساز سازي ويژه در اين فضا اقتصاد مقاومتي طراحي و مدل
 ها ر آن، فضاي اقتصادي كشور بر اساس فرض وجود حداكثر تحريماقتصادي است كه مبتني ب

شود. در ادامه، نويسنده حمايت از كار و  صورت فعال و نه منفعل، طراحي مي و فشارها، به
ي اقتصادي اقتصاد مقاومتي ها عنوان استراتژي سازي اقتصاد را به ايراني و مردمي ةسرماي

آفرين، حفظ ارزش نيروي كار  يح به كار،كارگر و كارمطرح كرده و مفاهيمي از جمله نگاه صح
 سجاديه ،زاده تراب( كند تعريف مي ها را در ذيل آن ها آفريني بخش خصوصي و تعاوني و نقش

 .)1392 ،نسب سميعي و
گذاري تربيت نيروي انساني را  زايي پايدار و سياست وري، اشتغال وي بهره ،همچنين

 و سجاديه ،زاده تراب( كند قتصاد مقاومتي معرفي ميي مقاومت بخش اها بخشي از اهرم
يي كه در ها لفهؤتوان دريافت كه يكي از م . بر اساس مطالب فوق، مي)1392 ،نسب سميعي

رود، نيروي انساني كارآمد، توانمند، متخصص و  شمار مي ساختار اقتصاد مقاومتي جزء لوازم به
حساب  داده براي مدل اقتصاد مقاومتي به عنوان ديده است كه شايد بتوان آن را به آموزش

سازي الگوي اقتصاد مقاومتي براي كشوري مانند ايران با  آورد. خوشبختانه تدوين و پياده
خوب  اي نسبتاً بازار بزرگ درون كشور و ارتباطات منطقه جمعيت زياد، داشتن منابع فراوان،

وان فعلي هم حاكي از آن است كه فرا ةنشد و منابع بيكار استفاده ها پتانسيل فراهم است.
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تواند  در ظرفيت اشتغال كامل مي اهكارگيري آن كامل و كارآمد از منابع موجود و به ةاستفاد

مهم ديگر اينكه در شرايط  ةنكت .)1391(سيف، را چاره كند ها بسياري از مشكالت و آسيب
ي داخلي ها ظرفيتسازي  ، چنانچه الگوي اقتصاد مقاومتي مبتني بر فعالها وجود چالش

اي كه  گونه كشور شكل گيرد، بهترين سكوي پرتاب براي شرايط پس از چالش خواهد بود؛ به
 تر آزاد و موجب شتاب خواهد شد صورتي كامل ظرفيت اقتصاد به ،ها با رفع اين چالش

). رهبر معظم انقالب جلوگيري از بيكاري عوامل توليد و ايجاد شرايط اشتغال 1391(سيف،
 ي دولتي وها ظرفيت ةايشان استفاده از هم داند. را از جمله نتايج اقتصاد مقاومتي مي كامل

، 44ي اصلها مردمي، مردمي كردن اقتصاد، تحول در شرايط  اقتصاد از طريق اجراي سياست
عنوان  ي توليدي كوچك و متوسط را بهها توانمندسازي بخش خصوصي، فعال كردن واحد

). ايشان همچنين، منابع 1391(سيف، مقاومتي معرفي فرمودند شرايط و الزامات اقتصاد
داند.  ي موجود در كشور براي اقتصاد مقاومتي ميها انساني و ملت جوان را از جمله ظرفيت

ي مهارتي در الگوي اقتصاد ها آموزي و يا آموزش توانيم به وضوح دريابيم كه مهارت اكنون مي
از  طور بيان كرد كه اوالً توان اين مي ،طور خالصه بهكند.  آفريني مي چگونه نقش مقاومتي،

انقالب قابل دريافت است كه اقتصاد مقاومتي بدون توجه ويژه به نيروي  ةبيانات رهبر فرزان
براي اينكه بتوانيم نقش  . ثانياًنيستتر ازآن كيفيت نيروي انساني قابل تحقق  انساني و مهم

وري باال و كارآيي مطلوب  رو را به نيرويي با بهرهنيروي انساني را پررنگ كرده و اين ني
 برسانيم، راهي جز آموزش نيروي انساني و ارتقاي سطح مهارت او  نداريم.

 گيري نتيجه
طور خاص  از طريق توانمندسازي نيروي كار  ي مهارتي بهها طور كلي و آموزش آموزش به �

 شود. ني ميوري او، منجر به ارتقاي سطح سرمايه انسا و افزايش بهره
، گونه بررسي كرد: اوالً توان اين ارتباط آموزش و درآمد ملي را مية نحو �
 ةموجب تشكيل سرماي ي آموزشي از طريق ارتقاي سطح توانايي افراد جامعه،ها گذاري سرمايه

، افزايش سطح انساني شده و اين، رشد توليد و درآمد ملي را به همراه خواهد داشت. ثانياً
اي  وري كاالهاي سرمايه انداز را افزايش خواهد داد و چون بهره جامعه، سطح پسدرآمد افراد 

به دنبال پيشرفت اقتصادي، جامعه انساني و افراد متخصص رابطه دارد ي ها با تنوع سرمايه
ي ها ديده نياز خواهد داشت. پس در اينجا ما با دوگانه كرده و آموزش دائما به افراد تحصيل

آموزش موجب رشد و  هستند:صورت الزم و ملزوم مطرح  مواجهيم كه بهاي  هم پيوسته به
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گذاري بيشتر در آموزش و  شود و افزايش درآمد ملي باعث افزايش سرمايه توليد ملي مي

 انساني خواهد شد. ةسرماي
ي مردمي كه از جمله شرايط و الزامات ها مردمي كردن اقتصاد و استفاده از ظرفيت �

پيشتر نيازمند توانمندسازي بخش خصوصي براي  هستند،يان رهبري اقتصاد مقاومتي در ب
گذاري در امر آموزش  ، توجه به نيروي انساني و سرمايهبنابراين .ورود به اين عرصه است

اقتصادي در الگوي  ةتحقق حماس براييي الزم ها لفهؤعنوان م توان به نيروي انساني را مي
 مبتني بر اقتصاد مقاومتي برشمرد.

سازي كامل و مطلوب الگوي اقتصاد مقاومتي، سازمان  پياده برايشود:  نهاد ميپيش �
عنوان متولي امر تربيت نيروي انساني مطلوب، مورد توجه ويژه واقع  اي كشور به فني و حرفه

 شود. 

 منابع
 يها لفهؤم و ابعاد بررسي). 1392( م ،نسب سميعي و ع، سجاديه ؛ص م ،جهرمي زاده تراب

 اي خامنه اهللا آيت حضرت ةانديش در ايران اسالمي جمهوري ومتيمقا اقتصاد
ة شمار ، دهم ةدور ،اسالمي انقالب مطالعات پژوهشي علمي ةنام فصل ).العالي مدظله(

 .31-46 ، صفحات1392 بهار ،32
 ةترجم(. پرورش و آموزش اقتصاد ). 1370 ( هرش ،راچلين و دانيل اس ،سي راجرز

 .رضوي قدس آستان فرهنگي معاونت ).القاسم حسينيون ابو
 و وحيدي پريدخت: ترجمه .توسعه براي آموزش ). 1373 ( م، ودهال و ج ،پولوس ساخارو

 .انتشارات و اجتماعي –اقتصادي مدارك مركز، بودجه و برنامه سازمان. حميد سهرابي
بهار  ،اقتصادي تحقيقات ةمجل .آموزشي يها گذاري سرمايه بازدهي).  1371 ( ح، سبحاني
 .76-89ة صفح ،45 ةشمار ،1371 تابستان و

 ايران اسالمي جمهوري مقاومتي اقتصاد پيشنهادي الگوي ).1391( .م .ا ،سيف
سال  ،امنيت آفاق پژوهشي علمي ةنام فصل ).رهبري معظم مقام ديدگاه بر مبتني(

 .5-22ة صفح ،16ة پنجم، شمار
انساني در رشد اقتصادي ايران  ةرمايبرآورد سهم س ).1382( م زاده، م و عماد صادقي،

ي اقتصادي ايران، سال پنجم، ها پژوهش ةنام فصل .1345 -1380يها طي سال
 .79-98ة ، صفح17ة شمار
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 ):1( 31 ، تربيتي علوم و شناسي روان .ها درآمد توزيع و آموزش ).1380( م ،زاده عماد
 .  227-203ة صفح

 ةمؤسس .تهران اقتصادي ةتوسع و انساني رويني در گذاري سرمايه ). 1370 ( م، متوسلي
 .بانكي و تحقيقات پولي

 بر رسمي آموزش يها هزينه ثيرأت و نقش بررسي ).1381( ن تاري،ف و ارضرومچيلر،
 يها پژوهش ةنام فصل ).1377-1342( يها سال طي ايران در اقتصادي رشد

 .95 -115ة صفح ،11ة سال چهارم، شمار ،ايران اقتصادي
Denison, E. (1967). Why Growth Rates Differ, Postwar Experiences 

NineWestern Countries. Washington, D.C.: Brooking.. 
http://farsi. khamenei. Ir.  
UNESCO,Tehnical and Vocational Education and Training, Available : 

http://www.UNESCO.org/ education/technical and vocational 
education training,2008.. 

UNEVOC,Technical and Vocational Education and Traning,Avalable at : 
http ://www .UNEVOC .UNESCO. org, 2008.. 

 
 
 
 



 
 

 ياقتصاد ةحماس تحقق در يمهارت يهاآموزه نقش
 1پور ديفرش رضايعلدكتر 

 2يريجهانگ محمد
 ييرضا فرزانه

 دهيچك
 ةحماس تحقق در يمهارت يها آموزه نقش تحقيق اين در بررسي مورد ةمسئل

 و ياسيس ةحماس مفهوم .است يدالور يمعنا به لغت در حماسة .است ياقتصاد
 مقام از سوي ياقتصاد و ياسيس يمل كالن راهبرد كي عنوان به ياقتصاد حماسة
 از هحماس خلق انتظار نكهيا كما ،است شده انتخاب 1392 سال يبرا يرهبر معظم
 و ياسيس حماسة تحقق يبرا الزم يها ضرورت .بجاست اريبس زين رانيا مردم

 ياقتصاد يها ضرورت و ياسيس يها ضرورت بخش دو به توان يم را ياقتصاد حماسة
 انتخابات در مردم يجهاد و گسترده حضور: شامل ياسيس يها ضرورت .كرد ميتقس
 در ياسالم يجمهور به معتقد يها انيجر و ها قهيسل يتمام حضور و مشاركتـ 

 به ندهيآ جمهور سيرئ انتخاب در مردم توجه و قانون مقابل در نيتمكـ  انتخابات
 يبرا ياساس ركن7 .است ودموج يها ضعف يمنها جمهور سيرئ امروز ازاتيامت

 ؛يمقاومت اقتصاد) 2 ؛جهاد )1 شامل؛ است شده اشاره نجايا در كه ياقتصاد حماسة
 توجه ديبا يجهاد يها حركت )5 ؛ينيكارآفر و اشتغال ةمسئل )4 ؛عدالت نيمأت)3

 و صنعت انيم افتهي سازمان ارتباط) 6 ؛كنند معطوف مردم ياساس يازهاين به را خود
 ييطال يها فرصت و يغن اريبس يها تيظرف از يكي مردم شتيمع بهبود )7 ؛دانشگاه

 بوده آن روشن نيشيپ به توجه با مساجد يفضا از يريگ بهره سال شعار تحقق يبرا
 نقش زين ياقتصاد و ياسيس حماسة يساز فرهنگ در تيترب و ميتعل نظام .است
 .دارد يمهم

 
 ي.اقتصاد حماسة تحققي، متمقاو اقتصاد ي،اقتصاد حماسة :يديكلواژگان 

                                                                                                                
 Email: alifarshidpor@yahoo.com                                       ،واحد اراك يدانشگاه آزاد اسالم يعلم تئيعضو ه.  1
 .استان مركزي اي  حرفهكل آموزش فني و  ةادار ريزي، پژوهش و برنامهمعاونت آموزش.  2
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 مقدمه
 ليتحو با همزمان و ديجد سال آغاز مناسب به كه شيخو ينوروز اميپ در يرهبر معظم مقام
 در ژهيو به گذشته، سال در رانيا ملت يجلو به رو حركت به اشاره با فرمودند، راديا نو سال

 با همراه و دوارانهيام را 92 سال انداز چشم استكبار، جهان با ياسيس و ياقتصاد ةمواجه
 ياقتصاد و ياسيس يها عرصه در رانيا ملت يجهاد حضور و يدگيورز و تحرك و شرفتيپ

 « ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة « سال را 92 سال نگاه، نيا با: كردند ديتأك و دانسته
 تفكر در استيس كنار در اقتصاد تياهم ةدهند نشان امر نيا واقع، در. ميكن يم يگذار نام

 ملت بر 91 سال در كه ياقتصاد يها يسخت به اذعان با شانيا و است انقالب معظم رهبر
 حساس ةبره در استيس كنار در را اقتصاد تياهم ةدرج يگذار نام نيا با آمد، وجود به رانيا

 .شدند ادآوري يكنون
 مفهوم بردكار خورد، يم چشم به انقالب معظم رهبر ينوروز اميپ در كه يتأمل قابل ةنكت

 از شيب تيحاكم تياهم به منظر كي از كه است، اقتصاد و استيس ةمقول كنار در » هحماس «
 اوصاف، نيا با. كند يم ديتأك كشور ياقتصاد و ياسيس يآت مسائل در يحماس اتيادب شيپ

 چه و ستيچ هحماس اصوالً كه است نيا ،شود يم متبادر ذهن در نهيزم نيا در كه يپرسش
 سال در ياقتصاد و ياسيس كالن ابعاد در بزرگ يها هحماس خلق و ينيآفر هحماس به يازين

  ؟است 1392

 ياقتصاد و ياسيس ابعاد در بزرگ يها هحماس خلق سال ،1392 سال
 در و است شجاعت و جسارت ،يدالور يمعنا به لغت در هحماس كه است حيتوض به الزم

 العاده خارق يحوادث كه يمل و يقوم ،يقهرمان ةنيزم با يداستان است يشعر اي نثر اصطالح،
 به بيقر در كه است يحوادث افتني انيجر ،هحماس مهم طيشرا از يكي. دارد انيجر آن در

 رينظ كم حداقل اي و رينظ يب خود نوع در و ندارد يسازگار يعلم ةتجرب و منطق با موارد اتفاق
 و عادت نظام از رونيب و يعيطبفرا سترگ و بزرگ يدادهايرو ،يا هحماس هر در. دهستن
 يانقالب يها آرمان و ينيد ديعقا رهگذر از تنها كه شود يم مشاهده معمول يروندها از خارج

 بر را همگان اطاعت و تيتبع كه زمايكار يرهبر حضور با كه خود عصر يماورائ يها ارزش و
 يعيطب يماورا ديعقا ،يملت هر كه معنا نيا به. ديآ يم وجود به هستند، ريپذ هيتوج زد،يانگ يم

 خلق به قيطر نيبد و رديگ يم كار به شيخو حماسة در آور، شگفت يعامل عنوان به را خود
 امور روند يبرا» هحماس« ةكلم اطالقبنابراين، . پردازد يم برنده شيپ و بزرگ يها حماسة
 صيختش و انقالب معظم رهبر ياريهوش از نشان نكهيا كنار در يجار سال در كشور

 و مسؤالن به مسئله نيا ميتفه دنبال هب دارد، شانيا توسط كشور يرو شيپ يها ضرورت
 ياسيس و ياقتصاد خاص طيشرا در ياسالم يجمهور كه يكنون تيموقع در كهاست  مردم
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 ازمندين شيپ از شيب يخارج استيس و ياقتصاد مشكالت فصل و حل يبرا برد، يم سر به

 .ميهست يعيبفراط و بزرگ يها حماسة خلق
 از كه ياسيس و ياقتصاد نيسنگ يفشارها به توجه با يكنونةبره در كه داشت توجه ديبا
 نكهيا كما. دارد حضور يحساس طيشرا در كشور شود، يم وارد ياسالم نظام دشمنان جانب

 حرف ياندوز قدرت و قدرت منطق نيهمچن و ريتزو و زور و زر تيحاكم كه يفعل مقطع در
 و ياقتصاد معضالت و مشكالت يبرخ از كشور رفت برون زند، يم الملل نيب ظامن در را اول

 آمده وجود هب بزرگ يها قدرت ورزانه طمع و طلبانه توسعه يها استيس از يناش كه ياسيس
 كه آن، در موجود معادالت و يجهان نظام بر حاكم يها افتيره از استفاده با اساساً است،

 يداخل مشكالت حل و داشته يناهمخوان ياسالم و يانقالب يها شارز و ها آرمان با داًيشد
 سازد، ينم ممكن بزرگ يها قدرت خواست برابر در آمدن كوتاه قيطر از جز را كشورها

 .ستين ريپذ امكان
 حماسة و ياسيس حماسة مفهوم يدرون ةفلسف به توان يم بهتر راستا، نيا در حال 

 مقام توسط ياقتصاد و ياسيس ديجد نيدكتر و يمل نكال راهبرد كي عنوان به كه ياقتصاد
 توجه با امسال كه نيا خصوص به. برد يپ است، شده انتخاب 1392 سال يبرا يرهبر معظم

 ،ياسالم يشوراها و يجمهور استير انتخابات يعني بزرگ، انتخابات دو بودن رو شيپ به
 كه است نيا انتظار ست،ا حاكم كشور بر كه ياقتصاد خاص طيشرا به تيعنا با نيهمچن
 به كه ياسيس يها عرصه در تيموفق نيهمچن و ياقتصاد دشوار يها گردنه از عبوربراي 
 خلق به ازين گريد كباري شد، خواهد يمتجل يجمهور استير انتخابات در برجسته شكل
 و يبالندگ و ديام با همراه و بوده يمنتف را دشمنان تهاجم كه يا هحماس است؛ هحماس
 .باشد رانيا بزرگ ملت يبرا يياشكوف

 يرهبر معظم مقام چراكه بجاست، اريبس زين رانيا مردم از هحماس خلق انتظار نكهيا كما
 را خود دستورات د،يجد راهبرد نيا با واقع، در. دارند اطالع جامعه و مردم يها تيظرف از
 واهمه و رست كه را اقتصاد و استيس ةعرض در ميعظ يها حماسة خلق يبسترساز يبرا

 . اند كرده صادر زد،يبرانگ را طلب توسعه و بزرگ يها قدرت
 ديبا .رانيا ملت بزرگ اهداف تحقق يبرا راه ةنقش ؛ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة

 ياسيس علوم يكردهايرو و منطق نظر از ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة كه داشت اذعان
 ةهم و جامعه نيمسئول يبرا ديبا كه است وركشورام روند ةادام يبرا ديجد راهبرد و تز كي

 به كه را ياقتصاد و ياسيس حماسة مفهوم كه ستيحال در نيا. شود شمرده مقدس مردم
 انتخاب 1392 سال يبرا كشور امور تيريمد يبرا ديجد نيدكتر و كالن راهبرد كي عنوان
 امور روند يبرا خصمش يريمس و راه ةنقش كي عنوان به توان يم خود نوع در است، شده
 به دنيرس كه شده نييتع شيپ از اهداف تحقق يراستا در كه كرد قلمداد كشور يجار
 .  است شده مشخص باشد، يم آنها نيتر مهم توسعه و شرفتيپ بلند يها قله
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 در له معظم مهم اريبس اناتيب آن متعاقب و يرهبر معظم مقام ينوروز اميپ واقع، در 
 شد، ذكر همچنانكه را يرضو حرم جوار در و مقدس مشهد در رانيا ملت پرشكوه اجتماع

 هم و يداخل استيس بحث در هم و يخارج استيس بحث در هم» راه ةنقش«  عنوان به ديبا
 هيقضائ و هيمجر مقننه، يقوا از اعم مسؤالن يتمام يبرا ياقتصاد يرو شيپ مباحث مورد در
 تحقق تا كه كرد يتلق يدولت يها تگاهدس ريسا و نظام مصلحت صيتشخ مجمع نيهمچن و

 .برداشت گام ريمس نيا در ديبا فوق عنوان يينها
 زمان هر از شيب يستيبا انقالب معظم رهبر يسو از راهكار و راهبرد نيا ةارائ بنابراين، 

 يگريد زمان هر از شيب امروز رانيا ياسالم يجمهور كه چرا شود؛ گرفته تر يجد گريد
 بزرگ ملت يتعال موجب نظر كي از كه ياقتصاد و ياسيس بزرگ يها هحماس خلق ازمندين
 ياسيس حماسة ن،يبنابرا. است كند، يم آب بر نقش را دشمنان شوم يها توطئه و شده رانيا
 مطرح استيس ةعرص در يرهبر معظم مقام كه است يديجد نيدكتر ياقتصاد حماسة و
 حال به تا كه دانند يم دارند، اطالع امور ةمه بر شانيا اشراف به همه كه آنجا از و كنند يم

 ياسيس امور روند يبرا علناً و مشخصاً را يراهبرد نيچن نيا انقالب رهبر كه نداشته سابقه
 .كنند مشخص

 ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة تحقق يبرا الزم يها ضرورت
 و ياسيس حماسة« يعني 1392 سال يبرا ديجد نيدكتر تحقق يبرا الزم يها ضرورت
 در هم يرهبر معظم مقام خوداز سوي  روشن و شفاف كامالً صورت هب ،» ياقتصاد حماسة

 اول در كه مقدس، مشهد در رانيا ملت ميعظ اجتماع در شان اناتيب در هم و ينوروز اميپ
 ليذ شرح به كه است شده نييتب استيس و اقتصاد ةحوز دو در يخوب به شد، راديا نيفرورد

 .دكر يبند دسته را آنها توان يم

 ياقتصاد يها ضرورت �
 حماسة به لين يبرا نياديبن شرط شيپ ،واقع در و نخست ضرورت يرهبر معظم مقام نظر از

 و يمل ديتول به روزافزون توجه و يمل داتيتول تيتقو و رونق ،1392 سال در ياقتصاد
 كه ديشياند زين ييها مسيمكان ديبا كه است يحال در نيا. است يرانيا ةيسرما و كار از تيحما

 كاهش يا ندهيفزا طور هب نفت فروش از حاصل يدرآمدها به كشور يوابستگ آن چارچوب در
 92 سال نكهيا انيب با شان ينوروز اميپ در انقالب رهبر. شود آن نيگزيجا گريد منابع و افتهي

 شده ميترس ما يابر مسلمان مردم همت و پروردگار لطف به كه يا دوارانهيام انداز چشم برابر
 و شتريب رانيا ملت يآمادگ و بود خواهد رانيا ملت يدگيورز و تحرك و شرفتيپ سال است،
 خودشان تيكفا با همت با و خودشان دست به ملت نيا ةنديآ يسازندگ و مؤثرتر او حضور

 در را استيس و اقتصاد ةعمد ةعرص دو ما كه نكته نيا ذكر با. شد خواهد تر دبخشيام و بهتر
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 توجه ديبا» يمل ديتول« به اقتصاد، ةعرص در كه دكردن ديتأك م،يدار رو شِيپ در 92 سال
 .بود گذشته سال شعار در كه همچنان شود؛

 اقتصاد به توجه انقالب، معظم رهبر نظر از ياقتصاد حماسة تحقق براي دوم ضرورت
. است كردن حركت دشمن ةنقش از جلوتر قدم كي واقع در و ازين از شيپ يآمادگ و يمقاومت

 ،ها دولت كه ساختند خاطرنشان مقدس مشهد در شان اناتيب ياثنا در له معظم باره نيا در
 يصنعت و يعلم طراحان ،يعلم پژوهشگران نان،يكارآفر و داران هيسرما كشاورزان، صنعتگران،

 را خودشان ،ازين از شيپ كه عاقالنه ةفيوظ نيا به بزرگ، ياخالق ةفيوظ نيا به موظفند همه
 داشتند ديتأك شانيا. ندكن عمل كنند، حركت دشمن نقشه از جلوتر قدم كي و كنند آماده

 ةهم ،يفناور و يعلم يها پارك ،يعلم يها انجمن دانشگاه، استادان ،ياقتصاد رانيمد كه
 يعلم ةمقال دهند؛ قرار خودشان همت وجهه يعلم كار در را يدست شيپ ديبا نهايا
 يصنعت كار باشد؛ جهت نيا در كنند، يم يعلم پژوهش باشد؛ جهت نيا رد سند،ينو يم
 رانيمد نكهيا كما باشد؛ جهت نيا در همه كنند، يم يعلم كار كنند، يم يفن كار كنند، يم

 .كنند حركت جهت نيا در ملت آحاد نيهمچن و يعلم رانيمد ها، دانشگاه رانيمد ،يدولت

 ياسيس يها ضرورت �
 كالن راهبرد تحقق يبرا و شده نييتب انقالب معظم رهبر سخنان در باز كه يبعد ضرورت
 حماسة به لين ةنيزم در خصوص هب 1392 سال يبرا ياسيس حماسة و ياقتصاد حماسة

 يپا در مردم ةگسترد حضور و رو شيپ انتخابات ةمسئل به توجه است، الزم ياسيس
 .است ياسالم يشوراها و جمهور سيرئ انتخاب يبرا يرأ اخذ يها صندوق
 با رابطه در ياساس ةمسئل چهار يرو بر) يالعال مدظله( يرهبر معظم مقام رابطه، نيا در

 :اند داشته ژهيو ديتأك رو شيپ انتخابات
 ابعاد در فراوان راتيتأث يدارا كه انتخابات در مردم يجهاد و گسترده حضور نخست،

 حال نيع در و است...  و يروان ،ياسيس ،ياقتصاد تيامن جاديا جمله از يوجود گوناگون
 .شود يم دشمنان يديناام و يخارج داتيتهد يساز يخنث و مهار سبب

 در ياسالم يجمهور به معتقد يها انيجر و ها قهيسل يتمام حضور و مشاركت دوم،
 ةفيوظ هم و حق هم را انتخابات در شركت انقالب معظم رهبر باره نيا در. است انتخابات

 كشور ةنديآ و استقالل به و ياسالم يجمهور نظام به كه يكسان ةهم عتقدندم و دانسته همه
 شركت انتخابات در ديبا سوزد، يم يمل منافع يبرا دلشان و دهند يم تياهم و بوده معتقد
 نظام با كه دانند يم يكسان مناسب را انتخابات از گرداندن يرو شانيا نكهيا كما. كنند
 .مخالفند ياسالم

 در. است مطرح همه يبرا يهمگان ةفيوظ كي عنوان به كه قانون مقابل در نيتمك سوم،
 همه انتخابات، ريغ و انتخابات ةمسئل در« معتقدند يكل طور هب انقالب معظم يرهبر مورد نيا
 ».كنند نيتمك قانون مقابل در باشند؛ قانون يرأ ميتسل ديبا
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 جمهور سيرئ امروز ازاتيامت به ندهيآ جمهور سيرئ انتخاب در مردم توجه چهارم، و
 را يمهم يارهايمع يرهبر معظم مقام زين نظر، نقطه نيا از. است موجود يها ضعف يمنها

 كه بدانند همه را نيا« كه اند كرده ديتأك و دهكر مشخص ندهيآ جمهور سيرئ انتخاب يبرا
 دارد، وجود روزام كه يازاتيامت از است عبارت م،يدار ازين ندهيآ جمهور سيرئ يبرا ما آنچه
 و يكسب ازاتيامت ديبا يا دوره هر جمهور سيرئ ؛دارد وجود كه ييها ضعف يمنها

 ييزهايچ آن ؛باشد نداشته را او يها ضعف باشد، داشته را يقبل جمهور سيرئ الحصول ممكن
 سيرئ در ديبا نهايا شود، يم محسوب قوت نقاط جمهور سيرئ يبرا و دولت يبرا امروز كه

 نقاط امروز كه ييزهايچ آن كند؛ نيتأم خود در ديبا را نهايا باشد، داشته وجود يدبع جمهور
 به بنديپا انقالب، به بنديپا د،يآ يم يكس هر ؛كند دور خود از ديبا را شود يم شناخته ضعف
 ريتدب به بنديپا ،يجمع عقل به بنديپا ،ياسالم نظام به بنديپا ،يمل منافع به بنديپا ،ها ارزش
 ».باشد

 ياقتصاد حماسة يبرا يجهاد ةجرع هفت
 شيخو توان و روين گرفتن كار به و كردن تالش معناى به لغت در» جهاد«: اول  ةجرع �

 است. هدف كي دنيبخش تحقق براى
 نيا به يمقاومت اقتصاد. ميدار قرار مقاومتى اقتصاد طيشرا در ما امروز: دوم  ةجرع �

 اش رىيپذ بيآس هم شود، حفظ كشور در ادىاقتص رشد به رو روند هم ديبا كه معناست
 .كند دايپ كاهش دشمن يها لهيح و ترفندها مقابل در

 ياصل ةيپا دو ياسالم اقتصاد اند، كرده اشاره بارها انقالب رهبر كه طور مانه: سوم ةجرع �
  جامعه درون تيمحروم رفع و عادالنه عيتوز« يگريد و» يمل ثروت شيافزا« يكي دارد،
 ».ياسالم

 چهارم  ةرعج �
 يجهاد موضوع، نيا به پرداختن و است يمهم اريبس ةمسئل نى،يكارآفر و اشتغال ةمسئل

 .ماست كشور امروز ضرورت بلكه ت،ياولو كي صرفاً نه راه، نيا در حركت اللَّه؛ ليسب فى است
 پنجم  ةجرع �

 انعنو به كنند؛ معطوف مردم ياساس يازهاين به را خود توجه ديبا يجهاد يها حركت
 ،يعلم يراهكارها با را مشكالت و موانع و كرده ورود يدامپرور و يكشاورز ةعرص در مثال

 محصوالت كه يا گونه به ؛كنند برطرف مردم آحاد كردن جيبس و مسئوالن از يگر مطالبه
 .شود ديتول داخل در كشور ياصل

  خصوصاً ،يجهاد يها حركت از يانتظار نيچن اصالً و ستين انتظار از دور يموارد هانيا
 و بود برخوردار يسازندگ جهاد نعمت از كشورمان كه ييروزها مانند رود؛ يم انيدانشجو
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 كه ييجا تا سازد ازين يب لبنى مواد واردات از را كشور حوزه، نيا در توانست يسازندگ جهاد
 .شود يم صادر كشورها گريد به ما يلبن محصوالت امروز
 ششم  ةجرع �

 انيم يمشخص و افتهي سازمان ارتباط هنوز كه است نيا ميشاهد سفانهأمت امروز كه آنچه
 يفضا از دور به و كيآكادم كامالً ييفضا در انيدانشجو است؛  نشده برقرار دانشگاه و صنعت

 دست صنعت يواقع مشكالت با كه يحال در پردازند، يم علم ليتحص به سال نيچند ،يعمل
 عالوه دانشگاه، و صنعت انيم حيصح نظام جاديا كه است يحال در نيا كنند؛ ينم نرم پنجه  و 

 كشورمان صنعتى استقالل و ارزى ىيجو صرفه باعث اشتغال، جاديا و كارىيب معضل حل بر
 .شد خواهد
 هفتمة جرع �

 انقالب، يكنون طيشرا به توجه با كه ميريگ يم جهينت طور نيا شده گفته مطالب مجموع از
 ديبا ورود نيا م؛يكن ورود قوا تمام با مردم شتيمع بودبه و ياقتصاد ةعرص به ديبا
 در و محور عدالت ،يمردم آگاهانه، گونه، جهاد آنها نيتر مهم كه باشد داشته ييها يژگيو

 رتيبص مان،يا و عشق با بودن همراه يعبارت به و جامعه فيضع اقشار با بودن كينزد تماس
 .است همت و

 مساجد نقش و ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة
 يرشد يسو و سمت به جامعه هدفمند تيهدا و يساز رهنمون يها وهيش و ها راه از يكي

 با كه ياسالم ةجامع سعادتمند اتيح يها حوزه و ها عرصه يتمام در ريفراگ و هبجان همه
 و يمتعال اجتماع كي يبرا شده ميترس و انهيگرا كمال يآرزوها و آمال به يابيدست هدف
 سطوح، يتمام يبرا نگر كالن و شده يگذار لير جامع، يا برنامه ةارائ رد،يگ يم صورت ياسالم

 .است جامعه مختلف آحاد و طبقات
 نيا به لين يبرا و تيموقع و ازين اساس بر يمختلف يها برنامه و ها طرح راستا نيا در
 كشور، در دهه كي از شيب يا سبقه با كارآمد اريبس يها برنامه از يكي ؛شود  يم ارائه اهداف

 جمع يدارا ييگو مختصر و يسينو خالصه ،يكوتاه نيع در كه است يشعار و عنوان نييتع
 در جمالت و كلمات عنوان، نيا. كند ادا احسن نحو به را مطلب حق بتواند و باشد جهات

 و يزير برنامه ييتوانا و تيظرف يدارا ديبا است برخوردار الزم تيجامع از كه حال نيع
 به يابيدست و درآوردن بالفعل به يبرا موجود يها ليپتانس يتمام يريكارگ هب و يدهسازمان

 .باشد زين شده يگذار هدف ةنقط
 و شود يم ينامگذار يرهبر معظم مقام يسو از سال هر ،يشمس نو سال آغاز با همزمان

 و اهانهآگ است يالخطاب فصل ام،يپ نيا و است هوشمندانه اريبس و حسنه كو،ين ،يجار يسنت
 سطوح و ها هيال و اقشار يتمام يبرا يمكان و يزمان اتيمقتض و طيشرا به توجه با كه ستهيبا
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 سطح در اجرا، يبرا له معظم يسو از يرسم ابالغ با و شده نييتب ياسالم ةجامع مختلف
 .شود يم يجار و يسار جامعه

 يبرا نيعناو نيا كه شده ينامگذار ياقتصاد حماسة و ياسيس حماسة عنوان با 92 سال
 و الزم اريبس ،ميدار يرو شيپ سال نيا در كه يمهم يدادهايرو زين و ما ةجامع حال تيوضع

 .است خردمندانه اريبس و ذكاوت با ركانه،يز يانتخاب از يحاك و بوده يضرور
 ياسيس حوزه .الف �

 معرض در گريد بار را ينيد يساالر مردم نماد ،92 سال در مهم انتخابات دو همزمان يبرگزار
 نيهمچن و يجمهور استير ازدهمي انتخابات دهد؛ يم قرار يجهان يعموم افكار و ناظران ديد

 به توجه با و شد برگزار 92 سال لياوا در كه كشور سراسر در روستا و شهر ياسالم يشوراها
 يياجرا ةحوز در ياسالم ةجامع سكاندار بتواند كه يدولت سيرئ انتخاب موضوع تيحساس

 ةيبق به نسبت يحداكثر طيشرا داشتن با اصلح انتخاب چراكه است؛ تياهم زئحا اريبس اشدب
 از و بوده برخوردار الزم تيحساس از انتخابات يتمام در كه است ييها دغدغه از همواره رقبا،
 نظام دشمنان كه است ياسالم نظام در هيمجر ةقو استير يواال گاهيجا خاطر به گريد يسو

 و جانبه كي ييها ليتحل و دار جهت ييها برنامه ةارائ با و شده دانيم وارد قبل ها مدت از زين
 امر نيا به تيعنا با. هستند مهم امر نيا در مشكل و اخالل جاديا صدد در يورز غرض با توأم
 تنها و است اريبس تياهم يدارا نظام دشمنان يسو از هم و نظام يسو از هم انتخابات مهم،

 ،سازد خرسند را نظام دوستداران و وسيمأ را دشمنان خصوص نيا در تواند يم كه يزيچ
 داهاست،يكاند انيم از اصلح فرد به باال يأر و مردم يحداكثر حضور و گريد يا هحماس خلق

 ريتعب گريد يا هحماس تولد واقع در، ريفراگ و آگاهانه مشاركت نيا از، منظور نيهم به
 يها اميپ انتخابات، دو نيا شكوه با يبرگزار كه است يرورض زين نكته نيا انيب و شود يم
 .دارد يپ در دشمنان يبرا را ياديز

 ياقتصاد حماسة .ب �
 ةحوز در رانيا مردم ةجانب همه و مكرر يها ميتحر در يجهان استكبار اتين نيتر مهم از يكي

 ميتسل به دفه با يداخل يها شورش جاديا و ريگ نفس و مضاعف فشار ساختن وارد ،ياقتصاد
 مسئوالن ةآگاهان ماتيتصم و تيدرا با كنون تا كه يزيچ. است نظام مسئوالن آوردن در

 اهداف به يابيدست در را دشمن گرفت صورت يمقاومت اقتصاد قالب در يبخش كه نظام
 و يدوست ظاهر و پوشش در و يجار سال در قطعاً دشمن رو نيا از و گذاشت ناكام شومش
 كردن تر گسترده و فشارها ديتشد صدد در ديآ يم بر نيقرا و شواهد از كه همچنان ارتباط،

 ياسيس لئمسا ها ميتحر از يناش ياقتصاد اهداف يورا در اگرچه ست؛ها ميتحر ةريدا
 طيشرا از آنچه. است ياسالم نظام ينابود ،يجهان استكبار ديپل و يينها قصد و شده پنهان

 كشور به ياسيس و ياقتصاد تودمان همزمان فشار شود، يم استنباط غرب يها نقشه و موجود
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 به تك ليتبد و يساز يخنث براي جانبه همه و هوشمندانه ةمقابل تنها ليدل نيهم به و است
 .است حوزه دو نيا در هحماس خلق پاتك

 يتمام در الزم يها نهيزم و بسترها به ازين شعار نيا تحقق نكهيا به توجه با راستا نيا در
 موجود امكانات و ها داشته يتمام ديبا ،دارد يافزار نرم و يافزار سخت ةحوز خصوص هب اه حوزه

 و يياجرا يها دستگاه و نهادها ،ها سازمان يتمام بر و كرد دانيم وارد را حوزه دو نيا در
 و ها يتوانمند به توجه با كه است واجب يحقوق و يقيحق اشخاص و... و ياستگذاريس

 اتيمنو كردن ياتيعمل يبرا را يعمل يها گام و شده اجرا ةعرص اردو شيخو يها تيظرف
 .بردارند يرهبر معظم مقام

 از يريگ بهره سال، شعار تحقق يبرا ييطال يها فرصت و يغن اريبس يها تيظرف از يكي
 آن يريگ شكل آغاز از همواره كه آن يواال گاهيجا و روشن ةنيشيپ به توجه با مساجد يفضا

 خاطر نيهم به. باشد يم بوده ياسالم ةجامع يبرا الگو ساز نهيزم كنون، تا ماسال صدر از
 يتمام در و شود استفاده امر نيا تحقق براي ژهيو صورت به مساجد از است ستهيشا

 .رديگ قرار مدنظر ها يريگ ميتصم و ها يزير برنامه
 به تا اسالم صدر از مسجد متعدد و مختلف يكاركردها يبررس و يواكاو با كه همچنان

 تيجامع و تيمحور و ريناپذ انكار نقش از يحاك كه ديآ يم دست به ييها افتهي و جينتا حال،
 ،ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياسيس ،يآموزش ،يمناسك ،يعباد يها نهيزم و ها عرصه ةهم در مسجد

 در مسجد يمحور گاهيجا بسترها نيا ةهم در كه است ييقضا و ينظام ،يتيترب
 و ساختار در مسجد گاهيپا تياهم. است مشهود كامالً ياسالم ةجامع تيهدا و يساز رهنمون

) آله و هيعل اهللا يصلّ( اكرم امبريپ حضور زمان در كه است يا اندازه به ياسالم ةجامع ةشاكل
 بر مقال نيا در. گرفتند عهده به را) آله و هيعل اهللا يصلّ( يمسجدالنب ةادار خود نه،يمد در
 مورد ياسيس و ياقتصاد يكاركردها در سال شعار تحقق در مسجد گاهيجا و نقش تا ميآن

 .رديگ قرار ليتحل و يبررس

 ياسيس كاركرد
 بوده يجار و يسار همواره ما ينيد انيشوايپ سنت و رهيس در كه ينيد يها آموزه به اگر
 و نيعج اسىيس امور با ينيد امور كه افتي ميدرخواه ،ميباش داشته دقت با توأم ينظر

 نام به ييفضا خصوص نيا در. گرنديكدي با تنگ تنگا يارتباط در حكومت و ياسالم رهبرى
 اسىيس امور جهت در مسلمانان ةفعاالن مشاركت ةشياند بسط و جيترو محور و بستر مسجد،

 نييآ در است،يس و نيد ةواژ دو« كه است خاطر نيهم به. است بوده همزمان طور به ينيد و
 عنصر كي استيس و عبادت گر،يد عبارتى به. دهد مى ليتشك را واحدىة ولمق اسالم مقدس

 به و ابندي مى تجلى و فيتعر اللَّه كلمة اعتالى جهت در هم موازات به كه هستند شكل هم
 مزاحم را عنصر دو نيا از كىي وجود كه آنان. ستندين گريهمد از كيتفك قابل وجه چيه
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. تَذْهبونَ نَيفَاَ« كه اند شده الهى كالم نيا مخاطب و فتادها راههيب به اند كرده تلقى گرىيد
 !»ديرو مى راههيب به كجا

 محسوب ياسالم نظام يراهبر يشعارها از كه» ماست انتيد نيع ما استيس« شعار
 نيتب) هيعل اهللا رحمت( ينيخم امام حضرت ياسالم انقالب ريكب معمار يسو از و شود يم

 .است گرفته صورت ها آموزه نيهم اساس بر زين است شده
 ياسيس كاركرد كه كرد اذعان توان يم مساجد متعدد و متنوع اريبس يكاركردها انيم از

 ولئمس مقامات انيم  اسالمى حكومت در كه آنجا از. «رود يم شمار به هاآن نيتر مهم از مسجد
 بر و حكومت ىها يريگ جهت و ريمس بر توانند مى مسلمانان و ستين ىيجدا مردم هاى توده و

 با و كنند اعالم آشكار طور به اسىيس مسائل در را خود موضع و كنند نظارت جامعه امور روند
 امبريپ ،اساس نيهم بر. دهند ارىي را حكومت سازنده شنهادهاىيپ و ها طرح ها، برنامه ئةارا

 دخالت منظور به و هنيمد در اسالمى نينو نظام انگذارىيبن از پس) آله و هيعل اهللا يصلّ( اكرم
 مركزى كه را مسجد اسالم، اسىيس اهداف با آنان ساختن آگاه و حكومت ةويش در مسلمانان

 نهاد و حكومت گاهيپا عنوان به ،بود نىيد ضيفرا اداى براى مسلمانان تجمع محل و عمومى
 هاى دوره در اسىيس عملكردهاى نظر از مسجد كه كرد ادآورىي ديبا. ديبرگز اسالم اسىيس

 با عتيب مراسم ةفيخل معرفى مانند روز آن اسىيس امور شتريب و بود فعال همچنان زين بعد
 مشورتى، ىها نشست مملكتى، والنئمس و كارگزاران گريد و استانداران نصب و عزل وى،
 نيا به. گرفت مى صورت مسجد در همگى... و كفار با جهاد براى مسلمانان بيترغ و ضيتحر
 لياوا تا) آله و هيعل اهللا يصلّ( اكرم رسول زمان در اش اسىيس اتيح آغاز زا مسجد ب،يترت

 ليدل نيهم به.» رفت مى شمار به اسالم جهانى اسىيس ىها تيفعال كل مركز عباسى، عصر
 نقش كه بود) آله و هيعل اهللا يصلّ( اسالم مكرم ينب توسط حكومت ةادار ةويش در برجسته

 انيم در اسىيس نهاد كي عنوان به پس آن از و برخوردار واال يگاهيجا از مسجد اسىيس
 مساجد به نسبت كرديرو نيا از كه يا جهينت نيتر مهم كه شد محسوب مسلمانان اجتماع

 يها جنبش و ژرف تحوالت از ياريبس جاديا يبرا آن يساز نهيزم ،شد متصور توان يم
 .است اسالمى مختلف جوامع انيم در انهيگرا اصالح

 جهان در اسالم« بخش در» L' Humaisme de l' islam« كتاب در بوازار مارسل
 نيچن مسلمانان وحدت و استيس اقتصاد، فرهنگ، در مسجد رومندين نقش به راجع» امروز

 مخصوصاً. است جهان مسلمانان اتحاد و همبستگى در رومندىين عامل مسجد،: «سدينو مى
 ،دهند مى نشان خود از باره دگر را اسالم صدر حرارت و شور مسلمانان كه معاصر روزگار در

 و ستمگران به نسبت مسلمانان امت جنبش گاهيپا و روحانى تيترب مراكز صورت به مساجد
 روز در مسلمانان ىيگردهما براى اى لهيوس جمعه نماز ةاقام. است درآمده انيجو سلطه

 و رفاهى هاىكمبود باب در گفتگو و بحث و اجتماعى مهم مسائل طرح و ليتعط
 به كه اسالم ةشد آزاد ممالك در و رياخ ىها سال در و است رهيغ و اسىيس ىها يريگ ميتصم
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 ،نيهمچن .است داشته اريبس ىيكارآ ،روند مى اسىيس تيحاكم و اقتصادى شرفتيپ سوى

... و نىيحس عاشوراى نى،يد انيشوايپ تولد اد،ياع چون گوناگونى مراسم« ةواسط به مسلمانان
 فرصت و تيتقو را مسلمانان انيم جمعى ارتباط ت،يوضع نيا و ابندي مى حضور مساجد در

 .»سازد مى فراهم را مسلمانان عمومى افكار ريتنو و اسىيس روشنگرى براى مناسبى
 بزرگ حركت نيا انگذاريبن عنوان به) هيعل اهللا رحمت( ينيخم امام حضرت راستا نيا در
 حكومت دوران در مساجد ةكنند نييتع نقش« و اسالم صدر خيتار از يالگوبردار با ياسالم

 كاركرد تا شد موفق ،)السالم هيعل( يعل حضرت و) آله و هيعل اهللا يصلّ( خدا رسول حضرت
 بر رانيا ياسالم انقالب يروزيپ كه يا گونه به. كند اياح معاصر خيتار در را مسجد ياسيس

 در نو يطرح و كشاند چالش به را يالملل نيب نظام بر حاكم ياسيس ساختار مسجدها، محور
 ياجتماع تحوالت و ياسيس لحاظ به مسجد نقش شانيا شيفرما به. داد ةارائ ياسيس ةشياند
 نيتر عمده ،ها مسجد ياسيس ريتأث از ياسالم جوامع غفلت و بوده برخوردار يا ژهيو تياهم از

 يها يگرفتار يتمام و ضالتمع و مسائل. است معاصر خيتار در مسلمانان مشكالت عامل
 كه بوده مسجد يعباد بعد به توجه اثر در تنها ر،ياخ قرن دو در خصوص به ياسالم جوامع

 انيب به. دش اسالم يايدن منابع غارت و ياسالم يها نيسرزم بر استعمارگران ةسلط آن، جينتا
 تا و هست مبارزه ،است كفر و شرك تا ياسالم يجمهور انگذاريبن ةشياند در تر قيدق و بهتر

. است مسلمانان ةمبارز مركز نيتر مهم مساجد راستا، نيا در و ميهست هم ما است مبارزه
 مساجد از نياطيش رايز د،يكن پر را سنگرها است، سنگر مسجد دهد يم هشداربنابراين، 

 .»ترسند يم
 شداره) «هيعل اهللا رحمت( ينيخم امام حضرت يعباد و ياسيس نگرش نيهم به توجه با

 بلكه ست،ين يعباد صرفاً مسجدها در جماعت نماز يبرگزار اهداف نكهيا بر يمبن مردم به
 يسو به مردم حركت در يمهم اريبس نقش ،كنند توجه هم نماز ياسيس ةجنب به ديبا

 مورد را روز مسائل مساجد، در تا خواست آنان از امام رايز است؛ داشته ياسيس يها تيفعال
 آن ،نيهمچن. بزنند اديفر كشورشان ضد بر دشمن يها برنامه هيعل و دهند رقرا يبررس و نقد

 و دولت ،يمنف مبارزه اتخاذ با يزمان طيشرا به توجه با م،يرژ حركت با مقابله در حضرت
 مبارك ماه در مساجد يليتعط طرح با امام نكهيا حيتوض. كشاند چالش به را شيها برنامه

 يعموم افكار ماه، نيا در مسجدها تيفعال توقف با تا برآمد صدد در كشور سراسر در رمضان
 .»دكن جيبس ميرژ هيعل را

 صورت به كه جماعت نماز ةاقام رگذاريتأث نقش از مسجد ياسيس كاركرد ةحوز در
. شد غافل دينبا رديگ يم شكل مسلمانان اجتماع با بار چند روز شبانه طول در يمعنو شيهما

 و يكين راه تا است يمناسب يفضا جماعت نماز يبرگزار گفت وانت يم يينها ليتحل كي در«
 محور بر مسلمان يروهاين يهمبستگ جاديا افكار، ريتنو. شود گشوده مسلمانان يرو بر تقوا

 يبرا مردم تيهدا عامل نيتر عمده ،ياجتماع ـ ياسيس مختلف يها نهيزم در ياله دستورات
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 اسالم يگرام رسول كه چنانچه. است يمعاص تكابار از بازداشتن و جامعه سالمت از حراست
 در مشركان چشم شيپ در ن،يمشرك آزار و تياذ و فشار اوج در ش،يخو رسالت آغاز در

 يبانو ةافشاگران و ياسيس يسخنران باره نيا در. كردند يم برگزار جماعت نماز مسجدالحرام
 در اسارت دوران در) السالم هيعل( سجاد امام و) السالم هايعل( نبيز حضرت كربال قهرمان
 نگاه ن،يبنابرا. باشد ستم و ظلم هيعل مبارزه ةبرجست يالگو تواند يم شام و كوفه مساجد
 جينتا بسا چه است؛ نداشته يفرد صورت به هم آن ،يعباد ةجنب صرفاً مسجد از نيمعصوم

 به تيب اهل كهاست  مسلمانان وحدت جاديا در جماعت نماز ياجتماع و ياسيس اثربخش
 .»دارند ديتأك تسنن اهل جماعت نماز در انيعيش حضور

 يكل يريگ جهينت
 طيشرا از يكي كه گرفت جهينت توان يم قيتحق نيا در آمده عمل به يها يبررس به توجه با

 يعلم ةتجرب و منطق با موارد اتفاق به بيقر در كه است يحوادث افتني انيجر ،هحماس مهم
 ةكلم اطالقبنابراين، . دهستن رينظ كم حداقل اي و رينظ يب ودخ نوع در و ندارد يسازگار

 معظم رهبر ياريهوش از نشان نكهيا كنار در يجار سال در كشور امور روند يبرا» هحماس«
 نيا ميتفه دنبال هب دارد، شانيااز سوي  كشور يرو شيپ يها ضرورت صيتشخ و انقالب
 خاص طيشرا در ياسالم يجمهور كه يونكن تيموقع در كه است مردم و مسؤالن به مسئله
 شيب يخارج استيس و ياقتصاد مشكالت فصل و حل يبرا برد، يم سر به ياسيس و ياقتصاد

 ديشياند زين ييها سميمكان ديبا. ميهست يعيفراطب و بزرگ يها حماسة خلق ازمندين شيپ از
 يا ندهيفزا رطو هب نفت فروش از حاصل يدرآمدها به كشور يوابستگ آن چارچوب در كه

 هم گرىيد طرف معموالً» جهاد« در ،نيبنابرا .شود آن نيگزيجا گريد منابع و افتهي كاهش
 و شيخو هدف به ابىيدست براى كي هر كرده، ىيآرا صف هم برابر در طرف دو و است كار در
 ندشم امروز .رديگ يم كار  به دارد توان در هرچه و پردازد يم تيفعال به گرىيد بر روزىيپ

. است گذاشته دست ياساس ةنكت چند يرو بر ،ينظام ديتهد و حمله از شدن وسيأم از پس
 .است مردم شتيمع واقع در و ياقتصاد ةمسئل آنها نيبارزتر از يكي

 قشر يوقت كنند معطوف مردم ياساس يازهاين به را خود توجه ديبا يجهاد يها حركت
 رىيگيپ تفكر طبعاً ند،يبب كينزد از را تمشكال كند، يسركش محروم مناطق به ما يدانشگاه
 امور در مساجد نقش« شد مالحظه كه طور همان .شود يم زنده او در محور عدالت اقتصاد

 ،است تياهم واجد حاضر حال در كه آنچه اما است؛ بوده تياهم زئحا و مهم اريبس اسىيس
 زمانى هاى ضرورت با متناسب آن سازى به و مساجد اسىيس ىها نقش خرده در بازنگرى

 نهيزم نيا در و شوند فعال اسىيس هاى تشكلة نيزم در ديبا مساجد راستا نيا در. است
 .ندكن دنبال را مشخصى هاى طرح و برنامه
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اي مشاغل  ي مهارتي فني و حرفهها اهميت آموزش
 در ارتقاء كيفيت زندگي كاري روستاييان كشاورزي غير

 1محمد محمدي
 2حميد رضا عصارپور
 3محبوبه چمي

 4 ميسيده معصومه عظي
 5زهرا باجالن

 چكيده 
 ةمعناي تغيير شكل اساسي در هم هاي مهارتي به جوامع روستايي از طريق آموزش ةتوسع
اقتصادي، اجتماعي و روابط انساني در روستاهاست كه به تدريج شرايط زندگي مردم  ابعاد

ظهور اقتصاد  با .ندوش مند مي مردم روستا از مواهب آن بهره ةروستا را بهبود بخشيده و عام
اي مبتني بر  حرفه هاي فني و آموزش ةمحور و كمرنگ شدن جايگاه اقتصاد سنتي ارائ دانش

 ةهاي نظري و عملي از توانايي زيادي در تشكيل سرماي نمودن آموزش مأشغل به دليل تو
 امروزه. استكشور  هاي مدار از اولويت خاص برنامه انساني و تربيت مشاغل دانش

از ديدگاه  آنتوجه به  برند. ميعنوان شاخص توسعه نام  به را كيفيت زندگي دانشمندان
در آن توجه به ضرورت كاربرد  ودگي شده اي در كيفيت زناجتماعي باعث تغييرات گسترده

هاي صورت گرفته گيريهاي اجتماعي، ارزيابي تصميممواردي چون ارزيابي اثرات سياست
رساني، ترغيب مشاركت عمومي، اعتالي حقوق در سطح خُرد و كالن، بهبود خدمات

ي از ي غير كشاورزي طيف وسيعها . فعاليتوجو كردانساني، توزيع برابر منابع جست
مانند صنعت، صنايع دستي بخش خدمات، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت را در  ها فعاليت

عنوان  هب ي مهارتيها آموزش، بررسي ي فرا تحليلهدف از انجام اين مطالعهگيرد.  ميبر 
روستاييان و مقابله با فقر در اين مناطق  اي مناسب براي بهبود وضعيت معيشت گزينه
ي مهارتي غير ها ين نقش و جايگاه آموزشياين تحقيق با هدف تب ،. بدين منظوراست

دستيابي به  برايكشاورزي و پيامدهاي آن در ارتقاي كيفيت زندگي نواحي روستايي 
 .كيد قرار گرفته استأي مختلف  ايران مورد تها نواحي روستايي در بخش ةتوسع

 
 روستايي. ةوسعت، كاري كيفيت زندگي، ي مهارتيها آموزش :يكليدواژگان 
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 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ،كارشناس آموزش روستايي .2
 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ،كارشناس آموزش روستايي .3
 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ،كارشناس آموزش روستايي .4
 .تهران كارشناس كشاورزي پرديس ابوريحان دانشگاه .5
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 مقدمه
دهد كه اين نظر قرار مي سازمان بهداشت جهاني مفهوم وسيعي از كيفيت زندگي را مد

شناختي، سطح استقالل، روابط اجتماعي،  مفهوم تلفيقي از سالمت فيزيكي، وضعيت روان
(كارگروه كيفيت زندگي  استهاي محيطي اعتقادات فردي و ارتباط اين عوامل با ويژگي

دهد كه اين مفهوم ). اين تعريف از كيفيت زندگي نشان مي1993ن بهداشت جهاني، سازما
تا به اينجا نقش و . استذهني داشته و در بافت فرهنگي، اجتماعي و محيطي محاط  ةجنب

تغييراتي كه در  ي مهارتي و ارتباط آن با كيفيت زندگي جوامع روستايي وها ثير آموزشأت
اي  هاي فني و حرفه مهارت ةاكنون ما درخصوص حوز بنابراين، .دش بيان ،شود ميافراد ايجاد 

 د.شو  ميتكميل موضوع ارائه  برايگذار در زندگي كاري روستاييان  ثيرأموفق ت
كيفيت زندگي در كشور با روند رو به رشد جهاني  ةابعاد بيروني ضرورت توجه به ساز

هايي كه مختلف در جذب سرمايهيابد. در عصر جهاني شدن، مناطق شدن شدت بيشتري مي
كنند. از طريق ارتقاي كيفيت با همديگر رقابت مي ،شناسند مرزهاي ملي را به رسميت نمي

يابند تا در آن منطقه به سكونت، كار و  ها تمايل ميزندگي است كه بسياري از افراد و سرمايه
 گذاري بپردازند. سرمايه

كيفيت زندگي در مناطق شهري و روستايي نوعي  ءارتقاتوان ادعا كرد كه مي ،رو از اين
در وضعيت كنوني دستيابي به توسعه از هر بعد اين مناطق دارد كه  ةارتباط مستقيم با توسع
 نيستند.پذير كيفيت زندگي امكان ةآن بدون توجه به ساز

اقتصادي اجتماعي و سياسي در مقياس  ةنقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسع
نيافتگي مناطق روستايي چون فقر  ي توسعهها المللي و پيامد بين ، ملي  ، اي منطقه ،محلي

نشيني شهري و  حاشيه ،مهاجرت ،بيكاري ،رشد سريع جمعيت ،نابرابري فزاينده ،گسترده
ده است. مايكل ششهري  ةروستايي و حتي تقدم آن بر توسع ةغيره موجب توجه به توسع

حل نهايي  شهري را راه ةروستايي نسبت به توسع ةبه توسعتودارو ضرورت تقدم و توجه 
 ).1392، (محمدي داند ميبيكاري  ةمسئل

شود كه  ميهاي گوناگون و بسيج مردم را شامل  روستايي طيف وسيعي از فعاليت ةتوسع
 ةتوسع .ندكنشان را حل  مردم را توانمند ساخته كه به روي پاي خود ايستاده و مشكالت

ابعاد  ةمعناي تغيير شكل اساسي در هم ي مهارتي بهها از طريق آموزش جوامع روستايي
اجتماعي و روابط انساني در روستاهاست كه به تدريج شرايط زندگي مردم روستا را  ، اقتصادي

 ةچند مورد از ابعاد توسع .ندوش ميمند  مردم روستا از مواهب آن بهره ةبهبود بخشيده و عام
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خصوص توسط  بهگيري  ثر در تصميمؤمشاركت م، ال مولدروستايي شامل ايجاد اشتغ

) كه  1383،(پاسباناست طبيعي و زيستي  اعتماد به نفس و حفظ محيط زيست ،تهيدستان
 ةاصالح و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي يك گروه ويژ برايعنوان يك راهبرد  به

 . باشد ميروستايي يعني فقرا و مستمندان در مناطق روستايي 
طور روزافزوني در اقتصاد جهاني نقش اساسي  و كارداني مردم به ها مهارت ، ها امروزه دانش

و بهبود كيفيت نيروي كار از طريق  ءكند. با اهميت يافتن اين موضوع ارتقا ايفا مي
اي جايگاه  ي فني و حرفهها خصوص از طريق آموزش انساني و به ةگذاري در سرماي سرمايه

 ).1392، (محمدي كنند خاصي پيدا مي
سياسي و  ، اجتماعي ،فرهنگي ةي روستايي نقشي اساسي در توسعها آموزش ،رو از اين 

منش اجتماعي  ،توان به بقاي شخصيت ميد. با اتكا بر امر آموزش كن مياقتصادي جامعه ايفا 
دهاي افزايش درآم ، ها انديشيد و امكان دستيابي به رفاه مادي و اجتماعي و معنوي انسان

 د. كري روستايي را فراهم ها بهينه از امكانات در محيط ةاقتصادي و استفاد
 ةي بالقوها ي واقعي خود و نيز از پتانسيلها نياز در حال حاضر بسياري از روستاييان از

ي روستايي و اجتماعي خود مطلع نبوده و همچنين عدم آموزش كافي روستاييان ها محيط
با  .سبب گشته تا امور مربوط به روستا در فرايند توسعه قرار نگيردبراي مديريت امور روستا 

اي افزايش  آنكه اكنون نسبت به گذشته تعداد روستاييان داراي سواد به ميزان قابل مالحظه
روستايي فرايند  ةتوسع توان تعبير كرد. مييافته است ولي سواد را تنها به خواندن و نوشتن ن

گيري در  ش مشاركت مردم، تواناسازي مردم براي تصميمافزايش انتخاب مردم، گستر
ي بالقوه، ها و ظرفيت ها دهي فضاي خويش، افزايش رفاه و خوشبختي، گسترش فرصت شكل
پا و ... براي سازماندهي فضاي خويش  ويژه زنان، فقرا، كشاورزان خرده همردم ب ةسازي هم توانا

   ).1390،ي ينگه(حبيب سازي براي انجام كار گروهي است و توانا

 هاي مرتبط با زندگي كاري حوزه غير كشاورزي  مهارت
هايي  هاي غير كشاورزي به فعاليت فعاليت ،1377طبق تعريف مركز آمار ايران در سال  

گيرند و  ميباغداري يا دامداري سرچشمه  ،طور مستقيم از زراعت شود كه به مياطالق 
  .نامند ميرا درآمد غير زراعي ها  درآمدهاي حاصل از اين قبيل فعاليت
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هاي خارج از  فعاليت ةكشاورزي در مناطق روستايي را عبارت از هم رائو نيز بخش غير

اين  ، گيرد ميكشاورزي و در بخش دوم و سوم اقتصادي كه در مناطق روستايي صورت 
اي شود كه از واحده ميهاي متنوع را شامل  يي از گروهها مجموعه ناهماهنگي ها بخش

 گيرد. ميهاي سنتي توسط يك صنعتگر روستايي را در بر  جديد تا فعاليت ةصنعتي پيچيد
كشاورزي به اشتغال و كسب  هاي غير بسياري از خانوارهاي روستايي از طريق فعاليت

روستاها و نواحي شهري  ها ممكن است در روستاي خودشان يا اين فعاليت پردازند. ميدرآمد 
كشاورزي محدود به  هاي غير از ديدگاه چادها فعاليت .موجود باشدمجاور دور و نزديك 

هاي اقتصادي كه توسط خانوار روستايي  فعاليت ةهاي موجود در روستا نبوده بلكه هم فعاليت
اشتغال  ةدر زمر ،آيد ميشمار  درآمد آنها بهـ ي از ماتريس اشتغال ئگيرد و جز ميانجام 

قسمت يكي  كشاورزي را به دو هاي غير يليپين فعاليتسينگ در ف .غيركشاورزي قرار دارد
كارگيري نيروي كار با بخش كشاورزي در حال رقابت هستند و  هايي كه از جهت به فعاليت

آيند و در مواقع ركود كشاورزي به آنها  ميشمار  هايي كه مكمل كشاورزي به دوم فعاليت
 كند. تبط هستند، تقسيم ميز بازار با كشاورزي مرشود و بر اساس نيا ميپرداخته 

گذاري  سرمايه، ها زيرساختتحصيالت  گذار بر اشتغل غير كشاورزي شامل: ثيرأعوامل ت
كه اين موضوع در تعامل و ارتباط مستقيم با  استيافتگي  توسعه خصوص بهها و  سنت

اي در اين قسمت نقش خود را نمايان  سازمان فني و حرفه ي مهارتي بوده وها آموزش
  .كند يم
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 شناسيروش
ي متنوعي در اين زمينه ها فراتحليل است كه از پژوهشة روش تحقيق حاضر مبتني بر مطالع

با عناوين بررسي نقش جو اجتماعي سازمان كار بر كيفيت زندگي كاري كارگران 
ي شهر تبريز در ها ي صنعتي، بررسي كيفيت زندگي كاري دبيران زن دبيرستانها كارخانه

سازي  نقش متنوع ، ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي،1391-1390سال تحصيلي
نيروي كار  ةثر بر عرضؤپايدار روستايي، بررسي عوامل م ةي اقتصادي در توسعها فعاليت

آموختگان،  وري مهارت آموزي، كارآفريني و بهره ، مهارت كشاورزي در نواحي روستايي غير
ايران با برخي از كشورهاي   ميمهارتي رس اي و و حرفه ي فنيها تطبيقي نظام آموزش ةمقايس
 ةسازي و توسع زراعي، جايگاه صنايع در فرايند صنعتي بر اشتغال غير ثرؤبررسي عوامل م دنيا،

 خاوه، تبريز، لرستان، ، خراسان، قوچان، سميرم در نواحي روستايي مختلف كشور ( روستايي،
نفر از  150( خانوار 20روستاهاي داراي باالتر از  ، روستاييان در بيرجند) و آذربايجان شرقي

و  Fو   tي مختلف آماري همچون آزمونها سرپرستان خانوارها در روستا) با استفاده از روش
آزمون ناپارامتري فريدمن، ضريب همبستگي پيرسون، فرمول كوكران، معادالت رگرسيون 

، ميداني با استفاده از  تحليل محتوا ةاي و شيو نهي مطالعاتي كتابخاها چند متغيري و روش
حضوري و روش  ةصورت پرسشنامه و مصاحب هعمدتاً ب ها آوري داده روش پيمايشي و گرد

افزارهاي  دست آمده با استفاده از نرم ي بهها گيري تصادفي انجام گرفته است و داده نمونه
Excel   وSpss تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ي معناداري موردها انجام آزمون براي 

 ها يافته
شود كه  ميروستايي در ايران وقتي مشخص  ةضرورت توسعكه حاكي از آن است  ها بررسي

بخش  ،در اين ميان اي داشته باشيم. ملي نگاه ويژه ةنفتي در توسع به نقش صادرات غير
 40سهم  ، ملي درصدي از توليد ناخالص 14كشاورزي و روستايي كشور با اختصاص سهم 

درصدي از  80مين أتو  درصدي از جذب نيروي كار 20سهم  ، درصدي از صادرات غير نفتي
 ).1392، (محمدي گيرد ميژه در روستا را در بر نيازهاي وي

طور روزافزوني در اقتصاد جهاني نقش اساسي  و كارداني مردم به ها مهارت ،ها امروزه دانش
و بهبود كيفيت نيروي كار از طريق  ءاين موضوع ارتقاكند. با اهميت يافتن  ايفا مي
اي جايگاه  ي فني و حرفهها خصوص از طريق آموزش انساني و به ةگذاري در سرماي سرمايه

 ).1380 ،(صالحي كنند خاصي پيدا مي
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در ارزيابي كيفيت زندگي در  1388 با توجه به تحقيقات طاهري و همكاران در سال

 :كيفيت زندگي را در قالب زير در نظر گرفته است  ميمدل مفهو ،نواحي روستا

 
 

ي ها ديد سيري در پژوهش از مناطق روستايي در زندگي كيفيت سنجش ،نگرش اين با
 كيفيت مسكوني، كيفيت محيط آموزش، كيفيت مانند دهد، متغيرهايي مي دانشمندان نشان

 متوسط حد از تر پايين فراغت، اوقات گذران كيفيت و درآمد و اشتغال كيفيت محيطي،

 در امنيت در مناطق روستايي و سالمت كيفيت و ها زيرساخت كيفيت و متغيرهاي ندهست

 .اند شده ارزيابي متوسط سطح
 ميمنظور ارتقاي سطح ك اي به سازمان آموزش فني و حرفه 1392در اين راستا در سال 

ي آموزش ها ، كارگاهروستاي كشور 2248و كيفي كيفيت زندگي در مناطق روستايي در  
دوره كه در  5784ي آموزشي مبتني بر شغل ها د كه تعداد كل دورهكرروستايي را فعال 

دوره و در بخش فرهنگ و هنر  719دوره در بخش صنعت  1878خدمات روستايي  ةخوش
 ها د. آمارشآموزش به روستاييان محترم ارائه  ةحرف 2381كشاورزي  ةحرفه و در خوش 806
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ي ها در صد دوره 58ي آموزشي در بخش غير كشاورزي بيش از ها ن است كه دروهحاكي از آ

 دهد. ميآموزشي در مناطق روستايي را تشكيل 
اي كشور كه بر اساس  سنجي سازمان آموزش فني و حرفه هاي نياز بر اساس دستورالعمل

دهد كه  مينشان  است،مناطق كشور  ةپنجم در حال اجرا در كلي ةقانون برنام 194 ةماد
ي موجود در روستا ها ي آموزشي متناسب با نياز مناطق و پتانسيلها درصد دوره 90بيش از 

 طراحي و اجرا شده است.
آموزشي در آموزهاي مهارتي به  ةحرف 501با تحليل آمارهاي موجود در تعداد  ،همچنين

نعت و حرفه در بخش ص 110حرفه در بخش خدمات 132ثبت رسيده است كه از اين تعداد 
رفه در حوزه كشاورزي بوده است. اين ح 171عنوان در بخش فرهنگ و هنر  و در نهايت  88

شده در مناطق روستايي يعني بيش  نيازسنجي ةحرف 501حرفه از  330دهد كه ميآمار نشان 
 باشد. ميدرصد از حرف مورد تقاضاي ساكنين روستا در بخش غير كشاورزي  68از 

كشاورزي در روستاهاي استان خراسان نشان  از مشاغل غيرگرفته  هاي صورت بررسي
 بدان اين  .است مثبت زراعي غير مشاغل انتخاب احتمال و جنسيت ميانة دهد رابط مي

 در كه آنجايي از .است بيشتر زنان سوي از غيرزراعي انتخاب مشاغل احتمال كه معناست

 هاي فرصت ايجاد با توان مي ،رداد وجود براي زنان اندكي شغلي هاي فرصت كشور روستاهاي

 بهبود ةزمين درآمد، ايجاد با براي آنان، شغل ايجاد ضمن ، غيرزراعي بخش در شغلي مناسب

 د.كر فراهم را روستايي خانوار رفاه
ي ها از وضعيت آموزش در خصوص ميزان حضور زنان در آموزش ها در اين راستا بررسي

 2079نفر دوره در بخش صنعت  20976ات روستايي حاكي از آن است كه در بخش خدم
نفر دوره  13127نفر دوره در بخش كشاورزي نيز  11825نفر دوره در بخش فرهنگ و هنر 

نفر را زن و  48007نفر دوره ، 87591از مجموع  ،همچنين. اند مورد آموزش قرار گرفته
را به خود  ها شدرصد از آموز 55اين بدان معنا است كه زنان در حدود هستند. مابقي مرد 

درصد  73 را حرف كشاورزي و تقريباً درصد آن 27اند كه از اين مجموع تنها  اختصاص داده
 دهند. ميآن را حرف غير كشاورزي تشكيل 
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 گيري نتيجه
 دهد، ميشناسي و اقتصادي نشان  اجتماعي و روان ةي دانشمندان حوزها از يافته ها بررسي

هاي گذاري و بررسي سياستصري كليدي در سياستعنوان عن به روستايي كيفيت زندگي
 .برندنام مي روستا ةعنوان شاخص توسع عمومي مورد بحث قرار داده و از آن به ةحوز

 زندگي، كيفيت نام به موضوعي طرح توسعه، حال در و صنعتي جوامع بيشتر در
كه  ن استآ حاكي از ها يافته است. اي توسعه نگرش موضوعات در نو ديدگاهي دهندة نشان
دسترسي  و روستايي خانوارهاي جمعيت تثبيت روستايي، نواحي در زندگي كيفيت هدف
 .روستاهاست در منابع و زمين به آنها ةعادالن

 ةتوسع ةگرفته در حوز بندي نتايج پژوهش و مطالعات انجام پس از جمع ،همچنين
ويژه در  ملي به ةوسعروستايي در تحقق ت ةروستايي نشان داد اهميت و نقش كليدي توسع

اي كه  جامعه دهند، نشان مي ها يافته كس پوشيده نيست. كشورهاي در حال توسعه بر هيچ
ثر ؤنحوي م توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به را و دانش مردم خود ها نتواند مهارت
ثر و ؤمزيرا منابع انساني  .قادر نخواهد بود به اهداف اصلي توسعه دست يابد ،استفاده كند

هاي فني و  خصوص آموزش هب آموزش دهند. را تشكيل مي ها پايه و اساس ثروت ملت ،كارآمد
در رسيدن به توسعه  ،بنابراين .تر است دسترسي به مشاغل بهتر و پر درآمد ةوسيلاي  حرفه

 ).1383، (قاسمي كند ميرا ايفا نقش بسيار مهمي 
اي با شناسايي دقيق  وزش فني و حرفهاين نتايج همه حاكي از آن است كه سازمان آم

ي آموزشي متنوع و ها نياز روستاييان عزيز و با استفاده از مدل ءمناطق روستايي و احصا
محور و مشاغل خانگي در افزايش توانمندي  ، رويكرد بازار از قبيل استاد شاگردي ميعل

نگي، در كاهش روستاييان و بهبود كسب و كار كشاورزي و غيركشاورزي و خدماتي و خا
ي ها دهي اشتغال محيط و عملي روستاييان و سامان  ميمهاجرت روستاييان، افزايش توان عل

امور  ةي توليد و احساس مسئوليت در كليها روستايي و همچنين مشاركت در تشكيل تعاوني
و   مينفع از قبيل شوراهاي اسال و در رفع مشكالت و تنگناهاي ذياست ثر بوده ؤروستا م

 .نمايد ميكمك شايان توجهي  ها اريدهي
بايست عالوه بر بخش كشاورزي  ميروستا  ةمتوليان توسع  ميدهد تما ها نشان مي بررسي

توان و  ةبه هم ،شود ميروستا و ملي در كشور از آن ياد  ةعنوان محور توسع كه به
توجه ي مختلف اعم از صنعت، خدمات و كشاورزي ها ي موجود روستا در بخشها پتانسيل

 و از اين جغرافيا  به نحو شايسته استفاده نمايند. كنند
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 منابع 
شناختي در كارآفريني  و عوامل جميت ها نقش انگيزه .)1389( و همكاران .،حخنيفر

 .9ص  .مشاغل خانگي ةاولين همايش ملي توسع .خانگي
 ةائي رايج كسب و كار خانگي و اراه مروري بر مدل .)1389( و همكارانالف ،نجاهي

 .85ص  .مشاغل خانگي ةاولين همايش ملي توسع .مدل مناسب براي ايران
ي فنـي و  ها نقش سازمان آموزش .)1392حميد ( عصارپور،و  ع موسوي،؛ ، محمد محمدي

ريزي  همايش دومين همايش ملي برنامه .مديريت نوين روستايي ءاي در ارتقا حرفه
 .پايدار روستايي ةو توسع

اي  عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه .)1391) و (1390( ع. ،حبيبي ينگجه
 اي كشور. انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه .كشور

اي در  ي فني و حرفهها خالصه مقاالت همايش نقش آموزش .)1391( ا.، صالحي عمران
 اي مازندران. ي فني و حرفهها كل آموزش ةانتشارات ادار .تحوالت اقتصادي فرهنگي

 شيخالصه مقاالت هما .اقتصاد در يا و حرفه ينقش آموزش فن .)1383( .ضايب ،يسمقا
كل  ةادار ،يو فرهنگ ياجتماع ،يدر تحوالت اقتصاد يا و حرفه يفن يها نقش آموزش

 استان مازندران. يا و حرفه يآموزش فن
 
 
 
 
 



 
 

 مشاغل يها طرح مجري هايدستگاه عملكرد بررسي
 بلوچستان و سيستان استان در خانگي

 1كماليان رضا امين دكتر
 2پهلواني مجتبي

 3فيروزي بيگي يار اهللا
  4جودزاده مهتا

  چكيده
 نقش تواندمي كه است كار و كسب هايروش انواع ترينمهم از يكي خانگي مشاغل
 اندازيراه اساسي اهداف از يكي و باشد داشته كشور در بيكاري معضل كاهش در مؤثري

 و توليد هايهزينه كاهش اشتغال، هايظرفيت ةتوسع براي مناسب بستر ايجاد آن،
 بررسي و مطالعه هدف با حاضر تحقيق راستا اين در است. توليدات دةش تمام قيمت

 بلوچستان و سيستان استان در خانگي مشاغل يها طرح مجري هايدستگاه عملكرد
 خانوادگي مشاغل ةنزمي در استان متولي هايدستگاه از فهرستي ،منظور بدين گرفت.

 خانگي مشاغل هايطرح در مشاركت ميزان لحاظ به و انتخاب آماري ةجامع عنوان به
 و متولي هايسازمان به مراجعه با ادامه در گرفت. قرار بررسي مورد عملكردشان

 و تجزيه مورد و گردآوري 91 و 90زماني ةباز در تحقيق هايداده مرتبط، هاي پايگاه
 ةكنند پرداخت مالي سساتؤم و هابانك بين در داد نشان تحقيق نتايج گرفت. قرار تحليل

 تسهيالت پرداخت ميزان بيشترين داري رضا امام مهر اعتباري مالي ةسسؤم تسهيالت،
 ترينمتنوع داراي فرهنگي ميراث سازمان همچنين و خانوادگي مشاغل هايطرح به

 .بود خانوادگي مشاغل هايطرح
 

 و سيستان استان مجري، هايدستگاه خانگي، مشاغل عملكرد، :يكليد واژگان
 بلوچستان.

                                                                                                                
 دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان.  1
 كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان.  2
 لوچستانكارشناسي ارشد مديريت دانشگاه سيستان و ب.  3
 دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان.  4
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  مقدمه
 دست به منظور به كه خدمات ةعرض يا كاال فروش و خريد فرآيند از است عبارت كار و كسب
 خانگي، كار و كسب جمله: از گوناگوني اقسام رايدا كار و كسب پذيرد.مي انجام سود آوردن
 كوچك كارهاي و كسب اينترنتي، كار و كسب روستايي، كار و كسب خانوادگي، كار و كسب

 در نامبرده كارهاي و كسب انواع از كدام هر باشد.مي بزرگ كارهاي و كسب و متوسط و
 و دهكر جلب خود به را بسياري گذاران سياست و پژوهشگران توجه جهان نقاط تمامي

 كارهاي و كسب ميان از د.شو مي منتشر هاآن با رابطه در متعددي مقاالت و كتب هرساله
 فرهنگ ايجاد و اشتغال ايجاد در آن نقش لحاظ به »خانگي كارهاي و كسب« فوق،

 و كار و كسب ةحوز پژوهشگران و محققان از بسياري توجه كانون اخير ةده در كارآفريني،
 سنتي لحاظ به تاكنون گذشته از خانگي كار و ).كسب1385 (احمدپور، است دهبو تجارت

 ةحوز در بيشتر افراد گذشته هايقرن طي در است. بوده كارآفرينان از بسياري توجه مركز
 شدن فراهم با اما د،كردن مي خانگي كار و كسب اندازيراه به اقدام كشاورزي هايفعاليت

 در جديدي رويكرد اطالعاتي، انقالب شروع آن از پس و نعتيص رشد و انبوه توليد ةزمين
 و كسب از دسته آن براي رويكرد اين د.ش پديدار خانگي كارهاي و كسب ةتوسع و رشد

 منزل از بيرون در خدمات توليد براي مناسب محيط برقراري امكان كه كوچكي كارهاي
 به منزل در بتوانند راحتي به هاآن از يگيربهره با كه دكر وضع را قواعدي نبود، فراهم برايشان
 ايمجموعه از برخورداري نيازمند خانگي كار و كسب يك اندازيراه باشند. مشغول فعاليت
  است. اساسي مهارت

 لهئمس بيان
 بحران با اكنون هم كه يافته توسعه همچنين و توسعه حال در كشورهاي در بيكاري موضوع

 و اقتصادي هايزمينه در كشورها اين هايدغدغه ترينمهم از يكي ،هستند مواجهه اقتصادي
 بتوانند كه شوند تنظيم طوري بايد هاريزيبرنامه و هاسياستگذاري ،بنابراين است. اجتماعي

 حل دهند. كاهش شود، تبديل پيچيده معضلي به تواندمي سريع خيلي كه را مشكل اين
 بلكه ،داد ارائه حل راه آن براي مدت كوتاه در فقط بتوان كه نيست ايبرنامه بيكاري مشكل

 مدت ميان و مدت كوتاه راهكارهاي اتخاذ با اما دارد؛ بلندمدت هايبرنامه ةارائ به نياز مهم اين
 بانيديده سازمان توسط كه تحقيقاتي اساس بر داد. كاهش جامعه در را آن شدت توان مي

 گرفته صورت جهان كشور 37 گرفتن نظر در با ميالدي 2002 سال در كارآفريني جهاني
 معناداري طور به بيكاري نرخ كاهش به منجر متوسط و كوچك كارهاي و كسب ةتوسع است،
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 ،كلي طور به است. كار و كسب نوع انتخاب خانگي مشاغل در مهم مسائل از يكي شود.مي

 محصول رب مبتني مشاغل است. خدمات ةارائ يا و محصول ةارائ صورت دو به خانگي مشاغل
 يا خانواده اعضاي فرد، توسط شده توليد محصوالت فروش :هستند صورت دو به معموالً نيز

 فروش يا و ديگران سوي از شده توليد محصوالت فروش كار و كسب صاحب كاركنان
 سفارش اساس بر فروش يا و مجدد فروش براي فرد توسط شده خريداري محصوالت
 در ايران مركز كار نيروي آمارگيري طرح نتايج اساس بر ).81-79 طهماسبي: و (انتظاريان

 نسبت زنان در نرخ اين است. بوده درصد 28,6 ساله 24-15 جوانان بيكاري نرخ ،1391 بهار
 تغييرات روند بررسي است. بوده بيشتر روستايي نقاط به نسبت شهري نقاط در و مردان به

 درصد 2,9 (بهار)، 1390 سال مشابه فصل به نسبت شاخص اين كه است آن از حاكي
 بيكاري نرخ است. يافته كاهش 1,1 )،1390 (زمستان اشگذشته فصل به نسبت و افزايش
 گروه اين در فعال جمعيت از درصد 25,8 كه است آن از حاكي نيز ساله 29-15 جوانان

 به نسبت شهري نقاط در و مردان به نسبت زنان بين در شاخص اين اند.بوده بيكار سني
 نسبت شاخص اين كه دهدمي نشان مزبور نرخ تغييرات روند است. بوده بيشتر روستايي نقاط

 فصل به نسبت و است داشته افزايش درصد 2,7 (بهار)، 1390 سال در مشابه فصل به
 ،1391 بهار آماري، نامة (فصل است داشته كاهش درصد 0,8 )،1390 (زمستان اش  گذشته

 5/25 بيكاري نرخ با 91 و 90 هايسال در كه بلوچستان و نسيستا استان ،همچنين ).9ص
 براي كه )1392 ،1ايران آمار (مركز است شده شناخته كشور بيكار استان دومين عنوان به

 در خانگي مشاغل ةتوسع منظور به تسهيالت پرداخت و توليد افزايش نيازمند معضل اين رفع
 بلوچستان و سيستان استان در تنها نه يكنون يتوضع در ،وجود اين با است. استان سطح
 يمتول يمشخص سازمان يچه ي،گذار ياستس و يريتيمد لحاظ به كشور، سطح در بلكه
 و دولتي سساتؤم از ياريبس ينكها رغم يعل .يستن يخانگ يكارها و كسب ةتوسع

 ارائه يتجار نوپاي مشاغل يانداز راه و سيسأت براي را آموزشي هاي برنامه مدني يها سازمان
 و يسنت صورت به و عمده طور به مشاغل ينا اند.نبوده موفق چندان امر ينا در اما ،اند داده

 صورت به مشاغل ينا يمبخواه اگر كه يحال در دارد. رواج كشور در يكل يريگ جهت بدون
 ،روز به و يآموزش يتيحما يها برنامه از بايست مي شوند، يجادا يجهان تراز داراي و يدارپا

 و بكس نوع ينا انجام در يتموفق يراز ؛كرد استفاده مدرن يتكنولوژ ابزارآالت همچنين
 تحقيق راستا اين در است. يريتيمد و يفن ،يعموم يها مهارت بودن دارا مستلزم كارها

                                                                                                                
1. www.amar.org.ir 
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 در خانگي مشاغل يها طرح مجري هايدستگاه عملكرد بررسي و مطالعه هدف با حاضر
 است: اين تحقيق يلاص الؤس ،اساس اين بر گرفت. نجاما بلوچستان و سيستان استان

 و ند؟ا كدام بلوچستان و سيستان استان در خانگي مشاغل يها طرح مجري هايدستگاه
 زماني هايبازه طي خانگي مشاغل يها طرح در مشاركت ميزان نظر از هادستگاه اين عملكرد

 است؟ بوده چگونه استان سطح در 91 – 90

 محور خانگي كار و كسب يممفاه و تعاريف
 گسترش و اقتصادي رشد چون امتيازاتي از برداري بهره با اكنون هم خانگي كار و كسب

 و اقتصادي يها حوزه اكثر در را اي گسترده ةحيط اطالعات، فناوري و ارتباطات تكنولوژي
 ركا و كسب ةحوز در آكادميك مطالعات شروع چه اگر است، داده اختصاص خود به صنعتي
 به توجهات عمدة اما گردد، مي باز )1996( فلستيد و )1987( كيمها  يها فعاليت به خانگي

 انجام )2005( دولي و )2002( كارتر تحقيقات دنبال به و اخيراً كار، و كسب از حوزه اين
 امكانات از استفاده با كه شخصي سكونت محل در اقتصادي فعاليت نوع هر به است. پذيرفته

 طبق و )1383عزيزي، (دارياني، گويند مي خانگي كار و كسب شود، اندازي راه نزلم وسايل و
 كاري و كسب واحد هر از: است عبارت شده ارائه )2008( ماسون سوي از اخيراً كه تعريفي

 با مستقل فرد يك توسط و دارد فعاليت بازار به محصوالت/خدمات فروش فرآيندهاي كه
 محل يا مسكوني منزل از مالك مدير و شودمي اداره كار رويني تعدادي غياب در يا همراهي
 ). ,2008Mason( دكنمي استفاده كاري فرآيندهاي اعمال و امور ةادار براي خود سكونت

 و داريهتل تا گرفته كشاورزي هايفعاليت از كارها و كسب از ايگسترده ةحيط تعريف اين
 صرفاً كه هاييفعاليت ،همچنين ).,2004Carter( دهدمي قرار پوشش تحت را داريرستوران

 آن قبال از فردي و شوندمي برپا كنندهسرگرم فعاليت نوعي عنوان به افراد سكونت محل در
 در كارهايي و كسب چنين دارند. قرار كارها و كسب اين ةزمر در نيز كندمي كسب درآمد
 و اشتغال وضعيت ارتقاء لي،داخ ةتوسع اجتماعي، شرايط بهبود كشورها، اقتصادي ةتوسع

 كسب ).Carter,2008( كنندمي ايفا عمده نقشي جامعه در سرزندگي افزايش و كاري شرايط
 فرد شيوه، اين در اند.شده شناخته كار و كسب نوع كوچكترين عنوان به خانگي كارهاي و

 ساختمان خريد يا اجاره براي زيادي هايهزينه اينكه جاي به و آوردمي منزل به را خود شغل
 كار، و كسب نوع اين در برساند. انجام به را خود شغل و كار خود، منزل در تواندمي بدهد،
 در ).Carter2004,( شودمي خانهصاحب نصيب شده، توليد خدمات و كاالها ةافزود ارزش
 يك عنوان به (منزل) سكونت محل )2005( كارتر و )2004( دولي|نظري ادبيات از برخي

 غياب در تا دهد مي را امكان اين كارآفرين به كه است شده گرفته نظر در تجاري باتورانكو
 از را الزم بازخورهاي گذارده، آزمايش به كوچك ةحوز يك در را خود ةايد هنگفت، اي سرمايه
 و كسب امروزه. آورد فراهم خود براي را تري گسترده فعاليت مقدمات و دهكر كسب محيط
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 جايي هجاب سهولت خدمات، ةارائ در پيشرفت: چون عواملي رشد ةواسطبه خانگي كارهاي

 گسترش و توسعه حال در بازارها شدن جهاني و تكنولوژيك يها پيشرفت كاري، نيروهاي
 اند شده شناخته كار و كسب نوع ترين كوچك عنوان به خانگي كارهاي و كسب .هستند

)2004،Carter( را خود كار و كسب كه دارند تمايل شتربي كارها و كسب اين مالك مدير و 
 اساس بر ).Carter،2006( ندكن اداره ديگر فردي همراهي با حداكثر يا مجرد صورت به

 در ساعت 40 از بيش كارها و كسب اين مالكين از %75 حدود در )،2008( ماسون يها يافته
 اكثر در خانگي يكارها و كسب مالكين كنند. مي خود كار و كسب در فعاليت صرف را هفته
 امور ةاداربراي  شخصي يها وام يا شخصي بانكي حساب مانند خود شخصي اعتبارات از موارد

 سكونت محل همان خانگي كارهاي و كسب اصلي مقر ).Carter ،2004( كنند مي استفاده
 كسب پيشرفت و رشد اثر در ها فعاليت اين از  %3 حدود در تنها و است كارآفرين/مالك مدير

 كسب مالكين كه دهند مي نشان ها يافته همچنين يابند. مي گسترش خانه از بيرون به كار و
 حتي و سايرين به كارشان و كسب فروش يا فعاليت واگذاري براي تمايلي خانگي كارهاي و

 آنها از % 92 حدود در جهت همين به )،Carter ،2006( دهند نمي نشان خود از آن گسترش
 ).Mason ،2008( كنند مي اداره كاري نيروي نفر 10 از كمتر با را خود كار و كسب

 رساندن حداقل به جمله از متعددي يها انگيزه به خانگي كارهاي و كسب مالكين
 يها فعاليت در درگيري عدم و كاري دفتر عنوان به سكونت محل از استفاده راحتي ،ها هزينه
 اندازي راه خود سكونت محل در را كار و كسب دارند تمايل غيره و شركت ثبت چون اداري

 خانگي كار و كسب يك ويژگي ترين برجسته و اولين )2008(1كارتر ).Carter ،2004( ندكن
 و كسب اندازي راه با كارآفرين كه دارد اعتقاد وي گرفت. نظر در كارآفرين فرد اشتغالي خود را

 و شغلي مسير و گرفته دست در شخصه به را امور اختيار تواند مي خانگي صورت به خود كار
 جمله از اندازي، راه يها هزينه كه آنجا از ،ديگر سوي از .كند هدايت شخصاًَ را خود اي حرفه
 سرعت به كارآفرين ،است پايين توجهي قابل ميزان به خانگي كار و كسب در ثابت يها هزينه
 اقدامات صرف را خود ريگذا سرمايه ةعمد بخش و نهاده سر پشت را اندازي راه ةاولي مراحل

 و كوچك اقتصادي هايبنگاه ايجاد امروزه توسعة و بازارايابي يها فعاليت توسعة جمله از آتي
 در است. شده پذيرفته ضرورت يك عنوان به دنيا، اقتصادي هاينظام بيشتر ةعرص در زودبازده

 واسطة به ست،ا اقتصادي هايفعاليت اين هايشكل از يكي كه خانگي مشاغل ميان، اين
 با خدمات و محصوالت است. يافته توسعه و رشد سرعت به خود خاص مزاياي و كاركرد
 دليل به خانگي كارهاي و كسب ).Carter ،2005،Dwelly ،2006(بود  خواهد باالتر كيفيتي

 بازار، از خاص بخش يك در تقاضا افزايش جمله: از ييها فرصت با شان كوچك اندازة
 براي جديد يها فناوري از برداري بهره و جديد بازارهاي به دستيابيبراي  ترنتاين كارگيري هب

 كه قوانيني بزرگ، رقباي با مقابله :چون تهديداتي با مقابل در و محصوالت كيفيت تقويت
                                                                                                                
1. Carter 
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 از خانگي كاركنان همچنين ).Nicholson ،2010( دهدمي افزايش را عملياتي يها هزينه

 )1(شكلشوند  مي بندي دسته نوع 5 در دركار مندي نيت و ركا و كسب ساختاري شكل نظر
 و كرده اندازي راه را مستقل خانگي كار و كسب يك افراد اين :1رشدگرا مستقل كارآفرين

 .كنند واقعي كار و كسب يك به تبديل و داده گسترش را آن بتوانند آينده در اميدوارند
 كرده، اندازي راه را مستقل خانگي كار و كسب يك افراد اين :2گرا زندگي مستقل كارآفرين

  .هستند زندگي و كار ميان تعادل دنبال به بيشتر و نداشته آنة توسع به تمايلي اما
 افراد براي كارانه دريافت با و سفارشي صورت به خانه، در كه افرادي :3مستقل كار ةمقاطع

  .كنند مي كار بيروني يها سسهؤم يا
 در را شركت يك پشتيباني و نصب فروش، نمايندگي كه ديافرا :4خانگي فروش عامل

  .دارند عهده بر خانه
 اما بوده، بيرونية سسؤم يك استخدام در كامل طور به كه افرادي خانگي: كارمندان

 .)Roberts, Chrsman،1997( دهند مي انجام خانه محل از يا و خانه در را شان وظايف
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 و استقالل سمت به خانگي كار ساختار چه هر شناسي نوع اين در كه شود مي مالحظه

 كار و كسب مفهوم به و شده بيشتر آنة كارآفرينان ماهيت رود، مي پيش بيشتر مندي نيت
 شود. مي تر نزديك خانگي

 تحقيق انجام ضرورت
 خدمات، و كاال ةعرض و توليد در نوآوري و شغل ايجاد نظر از خانگي كارهاي و كسب

 بازارهاي در زيادي دگرگوني و تنوع موجب الكترونيك، تجارت و IT تكنولوژي با سنخيت
 براي را مناسبي بستر جوانان ويژه به افراد، اكثر براي تواندمي امر اين است، شده مختلف

 به ورود براي مناسبي شروع ةنقط و آورده همفرا اقتصادي يها فعاليت ةساد و آسان اندازي راه
 محدوديت و كار ةعرض افزون روز افزايش به توجه با ،همچنين شود. محسوب كار بازار

 منابع كمبود تر مهم همه از و توسعه هايزيرساخت نبودن آماده شغلي، يها فرصت
 .است »كاربر اشتغال« كشور، اشتغال ةتوسع در راهبردي و مؤثر هايگزينه از يكي اي، سرمايه

 برخوردار »كاربر اشتغال« به نسبت بيشتري پايداري ضريب از »بر سرمايه اشتغال« اينكه با
 است، بلندمدت در كالن گذاريسرمايه مستلزم »برسرمايه اشتغال« كه آنجايي از ولي است،

 از يكي يخانگ مشاغل نيست. ميسر و مفيد روش اين از بيكاري مشكل بر غلبه مدت كوتاه در
 بيكاري معضل كاهش در مؤثري نقش تواندمي كه است كار و كسب هايروش انواع ترينمهم

 ةتوسع يا خانگي كار و كسب اندازيراه اساسي اهداف از يكي بنابراين، باشد. داشته كشور در
 توليد هايهزينه كاهش اشتغال، هايظرفيت ةتوسع براي مناسب بستر ايجاد خانگي، مشاغل

 از كار فرهنگ ارتقاء و عمومي رفاه خانوار، درآمد افزايش است. توليدات ةشد تمام قيمت و
 ديگر اهداف از نيز ابتدايي يها سال همان از كار فرهنگ با جوانان و كودكان آشنايي طريق
 است شده درك خوبي به مسئله اين ).1389 ديگران، و (خنيفر است خانگي مشاغل ةتوسع

 نسبت خصوص به مديريت، ةگسترد ادبيات خالل در را كمي توجه ادگيخانو يها شركت كه
 دارد، تأسف جاي توجهي كم اين اند.ساخته معطوف خود به شركت يها تئوري ةتوسع به

 يك عنوان به ايبرجسته نقش خانوادگي كار و كسب تعداد، خصوص به و سهم نظر از كه چرا
 وارد و دربرگرفتن تشخيص، در تحقيقات شكست دارد. جهان سراسر در اقتصادي سازمان
 به است ممكن مديريتي و كارآفريني يها تئوري اصلي مسير به خانوادگي كار و كسب كردن
 و ترارزش با ها تئوري آن تا شوند باعث ،ديگر سوي از و شود منجر فاكتورهايي گرفتن نديده
 اند، شده عرضه كه ييها ريتئو كه باشد آن معناي به است ممكن مسامحه اين شوند. ترمحكم
 آمد، خواهند وجود به آينده در يا دارند وجود جهان در كه ييها سازمان از وسيعي طيف براي
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 براي جذابي موارد ويژه به است ممكن خانوادگي كار و كسب نهايت، در باشد. نداشته كاربرد
 .)1389 طهماسبي، و (انتظاريان كند عرضه را سازماني هايپديده ةمطالع

 اقتصادي يها فعاليت ضروري و حياتي هايبخش از خانگي كارهاي و كسب امروزه
 در نوآوري شغل، ايجاد نظر از خانگي كار و كسب شوند.مي محسوب پيشرفته كشورهاي

 هركشور اقتصاد و اجتماع در زيادي دگرگوني و تنوع موجب خدمات، يا محصوالت ةعرض
 اندازيراه براي مناسبي شروع ةنقط خانگي كارهاي و كسب جوانان، براي ،همچنين شوند.مي

 و ساده كار و كسب انواع ديگر با مقايسه در آن اندازيراه زيرا است، شخصي كار و كسب
 خط يك و رايانه دستگاه يك با تواند مي رايانه متخصص يك ،نمونه عنوان به است. آسان
 دهكر عرضه مردم به را مختلفى خدمات و كارها و بيندازد راه اينترنتى كار و كسب يك تلفن،

 خانگي كارهاي و كسب صاحبان ).5نژاد: (فريدون كند كسب درآمد خود براى راه اين از و
 اين به افراد اين سوم يك از كمتر تنها تحقيقي در كه طوري به داشته كارآفرينانه تمايالت

 جواب پذيرفت؟ خواهيد شود پيشنهاد ثابت حقوق با دائمي كار يك شما به اگر كه سؤال
 رشد متوسط كه طوري به دارند، توسعه و رشد به ايالعاده فوق تمايل ،همچنين دادند. مثبت
 كارهاي و كسب رشد متوسط كه حالي در بوده درصد 16 خانگي كارهاي و كسب ةساالن

 خانگي كارهاي و كسب صاحبان از درصد 90 حدود تحقيقي در .است درصد 11 كوچك
 احساس آنان درصد 55 و نموده ابزار كارشان و كسب ةتوسع و رشد به را خود تمايل

 هستند. رشد حال در كردند مي

  شناسي روش
 با و پيمايشي روش با كه آمده دست به تحقيقي از مقاله اين در استفاده مورد هايداده
 و سيستان استان اينكه به توجه با است. شده انجام منظم ةمشاهد و ساختمند ةمصاحب

 ةرتب يخانگ مشاغل يالتتسه پرداخت با ارتباط در 1391 -1390 يها سال در بلوچستان
 يكارها و كسب يسامانده بخش در يالتتسه پرداخت و است كرده كسب را كشور هفتم
 در تاكنون استان و گرفته خود به مضاعف شتاب 91 سال يانپا تا يخانگ مشاغل و خرد

 شد سعي زمانية باز اين در بنابراين، )،1391،مهر يبرگزارخ( دارد قرار يكشور پنجم يگاهجا
 با ،ديگر طرف از گيرد. قرار مطالعه مورد استان در خانگي كارهاي و كسب و مشاغل وضعيت

 در اقتصادي فعال سساتؤم و ها سازمان و ندارند واحدي متولي كارها و كسب اينكه به توجه
 درگير خانگي كار و كسب ةحوز در دارند هك اقداماتي و نقش به توجه با يك هر استان

 گيرند. قرار مطالعه مورد ربطذي هايسازمان تمام تحقيق اين در شد سعي هستند،
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 اين .شود مي معرفي و مشخص زير شرح به بوده فعال زمينه اين در كه ييها دستگاه
 سازمان ،دشگريگر و فرهنگي ميراث سازمان ،اي حرفه و فني سازمان از: ندا عبارت ها دستگاه

 يها شركت و سساتؤم ،رضا مهر اعتباري و مالي ةسسؤم ،بهزيستي سازمان ،امداد ةكميت
 .كشاورزي جهاد سازمان و ايثارگران و شهيد بنياد سازمان ،صنعتي

 تحقيق نظري مباني
 منظور به كه خدمات ةعرض يا توليد كاال، فروش و خريد فرايند از است عبارت كار و كسب

 حفظ براي سود كسب كار، و كسب هدف ترينمهم پذيرد. مي انجام سود وردنآ دست هب
 و شد خواهد ورشكست نكند سود كاري و كسب اگر است. خويش ابقاي و موجوديت
 باالترين با محصولي توليد توليد، بازار در بيشتر سهم داشتن يافت. خواهد پايان فعاليتش
 كار و كسب ديگر يها هدف از خيرخواهانه هدافا و فرد، به منحصر خدماتي ةارائ يا كيفيت
 در شاغل افراد تعداد حسب بر را كار و كسب نظران صاحب از برخي ).1389، تن (هفدهاست 
 اند: دهكر بندي تقسيم كارها و كسب
 50 از كمتر آن در شاغل افراد كه شودمي گفته كاري و كسب به كوچك: كار و كسب .1

 آيد.مي شمار به كوچك كارهاي و كسب جزو شما محله ةمغاز مثال، عنوان به باشد. نفر
 به كوچك كارهاي و كسب جزو نيز خانوادگي و اينترنتي كارهاي و كسب خانگي، مشاغل

 آيد.مي شمار
 كار آن در كه افرادي تعداد كه شودمي گفته كاري و كسب به متوسط: كار و كسب .2

 و كسب جزو ايزنجيره هايفروشگاه نمونه، عنوان به باشد. نفر 500 تا 50بين كنند،مي
 آيند.مي شمار به متوسط كارهاي

 بيشتر آن در شاغل افراد تعداد كه شودمي گفته كاري و كسب به بزرگ: كار و كسب. 3
 از هابانك و سايپا خودرو، ايران مثل بزرگي هايشركت ،نمونه عنوان به باشد. نفر 500 از

 جهان كوچك كارهاي و كسب سهم اين وجود با آيند.مي حساب به بزرگ كارهاي و كسب
 برخي ).1383عزيزي، (دارياني، است بزرگ كارهاي و كسب سهم از بيشتر اشتغال، بازار در

 اند: دهكر توصيف و بندي تقسيم زير شرح به را كار و كسب انواع ديگر
 امرار كه دشومي اطالق اقتصادي يها فعاليت از گروه آن به :1خانگي اقتصادي فعاليت -
  د.شو مينأت زندگي موجود فضاي در اقتصادي يها فعاليت يكسري طريق از خانواده معاش

                                                                                                                
1 . Home Business 
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 تا و كننده مصرف دست به خدمات و كاال تحويل و جايي هجاب گونه هر 1:خانگي تجارت -
 ناميده خانگي تجارت خدمات، يا كاال توليد محل به توجه بدون متقاضيان منازل درب
 و ترافيك همچون خريد يها هزينه كاهش خانگي، تجارت محاسن ترين مهم از شود. مي

 نتيجه در و ضروري غير يها واسطه حذف روحي، و جسمي انرژي و وقت در جويي صرفه
 است. توزيع شبكه و اصلي ةكنند مصرف اصلي، ةكنند توليد بين كاالها افزوده ارزش تقسيم
 انساني ةسرماي از استفاده با اقتصادي فعاليت هب ايده يك تبديل :2خانگي كارآفريني -

)3HC،( با شود.مي ناميده خانگي كارآفريني خانه، در موجود كاري فضاي و فيزيكي امكانات 
 منابع از استفاده با خانه فضاي در محصول به ايده تبديل يها هزينه و زمان اينكه به توجه

 در كارآفرينانه يها فعاليت شكست و پذيري ريسك ضريب يابد، مي كاهش حداقل به موجود
 .شود مي فراهم بعدي يها فعاليت براي مناسبي بسترسازي و يافته كاهش منازل
 به خانگي وكار كسب يك نقدينگي و مالي گردش ميزان وقتي :4خانوادگي هايگاهكار -
 خانگي فضاي كشش و ظرفيت حد از منزل در اقتصادي ةاولي يها فعاليت در موفقيت علت
 صنعتي يها شهرك در كوچك يها كارگاه به منزل از اقتصادي يها فعاليت فضاي رود، فراتر

 و خانواده اعضاء آن كاركنان تمامي كه ييها كارگاه چنين .شود مي منتقل جاها ساير يا
 شوند. مي ناميده خانوادگي يها كارگاه شوند، مي محسوب فاميل يك ةدرج بستگان

 از يكي عنوان به امروزه نيز روستايي كارهاي و بكس :5روستايي كار و كسب -
 در بيكاري نرخ كاهش روستايي، مناطق متوازن ةتوسع راستاي در محوري يها فعاليت
 كوچك شهرهاي به شهرها كالن از داخلي مهاجرت جريان سازي معكوس و غيرشهري مناطق

 كشورهاي در هم ها دولت اقتصادي كالن يها سياست توجه كانون در روستايي مناطق و
 .است گرفته قرار توسعه درحال كشورهاي در هم و يافته توسعه
 ةارائ يا كاال توليد سفارش گرفتن با رابطه در كه قراردادي گونه هر :6مجازي كار و كسب -

 عصر در گويند. مجازي كار و كسب آن به د،شو منعقد 7اينترنت طريق از تجاري خدمات
 اختصاص خود به را خانگي مشاغل از اي عمده گروه مجازي ايكاره و كسب اطالعات، فناوري

 ).1389 تن، (هفده اند داده

                                                                                                                
1. Home - based Business 
2. Home – based Entrepreneurship 
3. Human Capital 
4. Family Workshop 
5. Business Rural 
6. Virtual Business 
7. Internet 
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   گيرينتيجه و بحث
 1391و1390 هاي سال در بلوچستان و سيستان استان سساتؤم و ها سازمان عملكرد بررسي
 و گيرد مي بر در را مشاغل از خاصي ةمحدود فقط خانگي كارهاي و كسب كه دهد مي نشان

 واقع استقبال مورد متقاضيان سوي از خانگي مشاغل از بسياري زمينه، اين در تنوع وجود با
 قبل از استان در شغل چند براي فقط هم مالي تسهيالت از بسياري و است دهشن

 بافي حصير ،دوزي نازك ،تي آي مشاغل ، طيور و دام پرورش ،دامداري ،خياطي دوزي، سوزن
 ةبقي به سساتؤم و ها سازمان مسئوالن و متقاضيان توجه عدم .است دهش اعطاء يباف قالب و

 شد. خواهد استان در آنها رونق و رشد عدم باعث خانگي مشاغل

  منابع
 قلم انتشارات خانگي، كارهاي و كسب در كارآفريني .)1385( محمود دارياني، احمدپور 

 .تهران محراب،
 خانگي مشاغل ةتوسع راهكارهاي و نعموا .)1389( طاهره طهماسبي، ناهيد، انتظاريان،
 علوم كامپيوتري تحقيقات مركز فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي، ةنام ماه ايران، در

 .98-78ص ؛127 ةشمار اسالمي،
 در يراهبرد دور؛ راه از كار .)1386( الهام ،فهام و پگاه ،سادات يدمر ؛محمود يني،حس

 و كار فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي، ةنام ماه يران،ا زنان يخانگ كار و كسب
 .25-14ص اسفند؛ و بهمن دي، ،93 و 92 ،91 ةشمار جامعه،

 (با آموزشي نيازسنجي كاربردي هايتكنيك .)1389( اكبر عيدي، اباصلت، خراساني،
 آموزش مركز انتشارات )،10015 ايزو المللي بين استاندارد الزامات تشريح بر تأكيد

 .تهران ايران، صنعتي تحقيقات و
 عوامل و هاانگيزه نقش" )،1389( محسن فر،زماني و ديها  آزرم، احمدي ؛حسين خنيفر،

 مركز فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي، ةنام ماه ،"خانگي كارآفريني در شناختي
 .77-59ص ماه، دي ،127 ةشمار اسالمي، علوم كامپيوتري تحقيقات

 كسب اندازيراه بر مؤثر عوامل بررسي")،1388( محمود دارياني، احمدپور نادر، غالمي،
 :1388 (اولين: كارآفريني مديريت ملي همايش ،"تهران شهر در خانگي كار و

 .تهران)
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 هاي كتاب مجموعه سري از خانگي، كارهاي و كسب ةبار در چيز همه .رضا نژاد، فريدون
 .زندگي و دانش الكترونيكي

 .10ةشمار چهارم، سال راهبردي، اطالعات و آمار مركز ةنشري .)1391( آماري ةنام فصل
 يبررس .)1389( جهانگير يداللهي، و مهران رضواني، ؛حميد حسيني، خداداد ؛محمد گالبي،

 ةنام ماه ،محور يخانگ يكارها و كسب يابيبازار در ينكارآفر شخص نقش يتاهم
 ةشمار اسالمي، ومعل كامپيوتري تحقيقات مركز فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي،

 .33-16ص ماه، دي ،127
 استان ييروستا زنان اشتغال بر خرد اعتبارات اثرات يبررس )،1384( جعفر يعقوبي،

 146-125ص ،1 ةشمار ،3 ةدور زنان، پژوهش ةمجل ،زنجان
 هاي (تعاوني قالب در خانگي مشاغل فعاليت ساماندهي .)1389( احمد. ،شاملو بيگدلي

 دفتر ؛ها تعاوني نظارت و توسعه ،تشكيل معاونت ؛تعاون وزارت ،مشاغل) نياز تأمين
 .توزيعي هاي تعاوني

 به توجه با ن،ايرا در كارآفريني ةتوسع راهكارهاي .)1389( مريم قرباني، حاجي
 دفتر ؛تعاون و پژوهش،كارآفريني معاونت ؛تعاون وزارت ا،كشوره ديگر تجربيات

 .اشتغال و كارآفريني ةتوسع
 در يراهبرد دور؛ راه از كار .)1386( الهام ،فهام و پگاه ،سادات يدمر ؛حمودم يني،حس

 و كار فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي، ةنام ماه يران،ا زنان يخانگ كار و كسب
 .25-14 صص. اسفند؛ و بهمن دي، ،93 و 92 ،91 ةشمار جامعه،

 .جهان و ايران در خانگي كار و كسب .)1391( مسلم خاني،
 .قلم ابمحر ناشر ،كارآفريني .)1383( محمود ،عزيزي و محمود ،دارياني مدپوراح

 و اجتماعي اقتصادي، ةتوسع سوم ةبرنام پيوست .)1378( .بودجه و برنامه سازمان
 دوم. جلد فرهنگي

 رويكرد در كارآفريني و انساني ةسرماي .)1384( سعيد. مرتضوي، و مصطفي فر، سليمي
 پژوهشي)، -(علمي توسعه و دانش ةمجل خراسان). مطالعاتي (مورد اي حرفه و فني
 .17 ةشمار
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ي روستايي مراكز آموزش فني و ها بررسي مشكالت آموزش
 كشاورزي ةاي در حوز حرفه

1جالل الدين حق شناس  
2بهروز رستمي  
3عبدالرسول كازروني  

 چكيده 
كشور بر اساس رسالت مقدس خود به تمام اقشار جامعه از اي  حرفهسازمان آموزش فني و 

د. با توجه به اين كن صورت رايگان ارائه مي ي كاربردي مهارت را بهها يان، آموزشيجمله روستا
ي كشاورزي در روستاها اجرا ها ويژه آموزش حرفه ي سازمان بهها كه حجم وسيعي از آموزش

زايي پايدار  منجر به افزايش كيفيت و اشتغال ها شناسي اصولي اين آموزش شود، آسيب    مي
ه مستندات آموزشي و تجربيات مروري با توجه ب ةاين تحقيق در قالب يك مقال خواهد شد.

در قالب  ها ي كنوني كشاورزي در روستاها نويسندگان انجام شده است. نقاط ضعف آموزش
ريزي، مربيان، تجهيزات و منابع، مكان و ارزشيابي مورد بررسي قرار  چند عامل كارآموز، برنامه

اري از جمله عدم نتايج بررسي نشان دادند كه در تمام عوامل باال نقاط ضعف بسي گرفت.
سنجي آموزشي، عدم توجه به كيفيت آموزشي، توجه زياد به كميت آموزش و تعداد  نياز

ي ها با نياز بازار به علت ضعف كلي در استاندارد ها كارآموز، عدم انطباق تعداد زيادي از رشته
مناسب آموزشي، مشكالت رفاهي و امتيازات مربيان، عدم تناسب تجهيزات و امكانات و مكان 

شود با بازنگري در     مي. پيشنهاد كردو همچنين مشكالت عديده در ارزشيابي اشاره 
ي جديد منطبق با نياز بازار، توجه به ها استانداردهاي مهارتي موجود و تدوين استاندارد

ي ها رفاهيات مربيان، توجه كافي به كيفيت آموزش تا موضوع تعداد كارآموز و تجهيز كارگاه
 به اهداف مورد نظر رسيد.روستايي 

 
 آموزش، كشاورزي، مهارت.: يكليد واژگان

                                                                                                                
   Email: haghshenas2014@gmail.com  نور، اماي فيروزآباد و مدرس دانشگاه پي مربي ارشد مركز آموزش فني و حرفه. 1
  .اي استان فارس كل آموزش فني و حرفه ةعمومي و پشتيباني ادار ة. رئيس ادار2
 .اي استان فارس كل آموزش فني و حرفه ة. معاون فني و آموزشي ادار3
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 مقدمه 
وجود دارد. اما در بازار كار ايران به علت  اي حرفهي فني و ها كشورهاي دنيا آموزش ةدر هم

 بنابراين،خورد تا كارگر فني.  ي توليد، كارگر ساده بيشتر به چشم ميها پايين بودن نهاده
ي توليد به نحو ها از جايگاه اساسي برخوردار بوده تا بتواند از نهاده اي رفهحي فني و ها آموزش

طلبد كه به اين  د. رشد روزافزون تكنولوژي و تحوالت بازار كار ميكنمطلوب استفاده 
تر توجه شود. از ديدگاه مسئوالن كشور اين نوع آموزش بايستي به  به شكل جدي ها آموزش

بايستي متناسب با نياز روز بازار كار باشد.  ها نكه اين آموزشيكي اي د.كناصول خاص توجه 
د و همچنين از نيروهاي خالق كنديگر اينكه توجه به تغيير و تحول در فرهنگ مناطق 

آموزش فني و  انجام شود. اي حرفهمشاغل  ةده و نيازسنجي در زمينكرمنطقه استفاده 
د، از مزاياي فراواني برخوردار است و به خاطر اينكه محدوديت سني و جنسي ندار اي حرفه
نقش اساسي در  ها د. اين آموزشكن اي را براي رشد تحصيالت آكادميك فراهم مي زمينه

ي فني و ها شود. آموزش صنعتي امروز دارد و باعث شكوفايي اقتصادي مي ةدنياي پيشرفت
و تحوالت پيش به رشد اقتصاد كشور كه به سمت جهاني شدن  بايستي با روند رو اي حرفه

 همخواني داشته باشد. ،رود مي
گيرند.  ي آموزشي مورد استفاده قرار ميها امروزه رويكردهاي مختلفي براي ارزشيابي دوره

نيز مانند هر فعاليت آموزشي ديگر مستلزم  اي حرفهي فني و ها آموزش ،بر اين اساس
آموزشي را شناسايي، ريزي  اگر برنامه ،ريزي صحيح و اصولي است. به عبارتي برنامه

ريزي و  به درستي بر حسب نياز بازار كار طرح ها ي آموزشي و ارزشيابيها بندي، نياز اولويت
كه ايجاد و اجراي يك  اقتصادي قابل توجه داشته باشد. به طوري تواند بازدة انجام شود، مي

 ةيك برنام يها ترين بخش ي آموزشي، از ضروريها سيستم ارزشيابي جامع و كامل از دوره
از كيفيت الزم برخوردار  ها آموزشي است و هر جا كه به اين مهم توجه نشده است، برنامه

ردار است.كيفيت با ارزشيابي مفاهيم كيفيت از اهميت زيادي برخو ،اند. بر اين اساس نبوده
مستقيم دارد.كيفيت نظام آموزشي عبارت است از ميزان تطابق وضعيت موجود با هر  رابطة

رسالت، هدف و انتظارات.  شده، و معيارهاي از قبل تعيين ها ي زير استانداردها از حالت يك
كشور بر اساس رسالت مقدس خود به تمام اقشار جامعه از  اي حرفهسازمان آموزش فني و 

د. با توجه به كن صورت رايگان ارائه مي ي كاربردي مهارت را بهها يان، آموزشيجمله روستا
ي كشاورزي در روستاها ها ويژه آموزش حرفه ي سازمان بهها عي از آموزشاينكه حجم وسي
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زايي  منجر به افزايش كيفيت و اشتغال ها شناسي اصولي اين آموزش شود، آسيب اجرا مي

 پايدار خواهد شد.

 اهداف
 آموزش در روستاها ةبررسي وضعيت ارائ �
 كار.بررسي وضعيت آموزش روستايي و ميزان انطباق با نياز بازار  �
 .ي آموزشي روستاييها بررسي راهكارهاي افزايش كيفيت و كيفيت دوره �
 .ي آموزشي در روستاهاها بررسي نقاط قوت و ضعف دروني، فرصت و تهديد بيروني دوره �
 .آموختگان روستايي بررسي وضعيت شغلي مهارت �

 شناسي  روش
تجربيات نويسندگان مروري با توجه به مستندات آموزشي و  ةاين تحقيق در قالب يك مقال

 انجام شده است. 

 ها يافته
گرفته در گذشته و با انجام تحقيقات ميداني در خصوص نقاط  با بررسي تحقيقات صورت

عامل مهم  5، ها در روستا اي حرفهموزش فني و آي مهارتي مراكز ها ضعف و قوت آموزش
ثيرگذار در كيفيت أعوامل تدرسي، مربيان، تجهيزات و منابع و ارزشيابي از  ةكارآموز، برنام

اين موارد به تفصيل مورد بررسي قرار  ةي روستايي شناخته شدند كه در ادامها آموزش
 گيرند. مي

 ي آموزش روستاييها ي مورد بررسي ارزيابي كميت و كيفيت دورهها شاخص
شاخص در نظر گرفته شد كه هر كدام از  5ي روستايي ها براي بررسي كميت و كيفيت دوره

 شناسي خواهند شد. خود شامل تعدادي زير گروه بوده كه به اختصار آسيب ها ن شاخصاي
مندي كارآموز، توانايي اوليه و علمي، شرايط پذيرش و حضور  ه: شامل عالقعامل كارآموز

 باشد. در كالس مي
شامل توجه به نياز بازار، توجه به دانش روز، توجه به ويژگي فردي  :درسي ةبرنام عامل

 ي ياددهي و يادگيري.ها موز، توجه به روشكارآ
 .ي كاري مربيانها ، بازآموزي و انگيزهها: شامل دانش و مهارت آنعامل مربيان
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ي رشته، كتب و منابع درسي، ها شامل تناسب امكانات با نياز  :عامل تجهيزات و منابع
 هاي آموزشي وسايل در دسترس و وضعيت كارگاه

، تناسب با محتواي آموزشي، سنجش ها ابي با اهداف دورهشامل تناسب ارزشي :ارزشيابي
 موزآكار از سويشده  مهارت كسب

 بحث و نتيجه گيري
با توجه به عوامل باال نقاط قوت و ضعف مربوط به هر عامل در قالب چند مورد آورده 

 شود. مي

 كارآموزان  ةي اوليها ضوابط پذيرش و توانايي
ر موارد و جذب كارآموزان با مدرك تحصيلي پايين و رعايت نكردن ضوابط پذيرش در بيشت

. با توجه به اينكه حداقل تعداد كارآموز براي به حد ها علمي ضعيف در بيشتر رشته ةپاي
ي آموزشي به حد نصاب ها و در بسياري از موارد دوره استنفر  12 ها نصاب رسيدن كالس

موزشي، در جذب كارآموز دقت كافي ي آها به علت تنوع كم در استاندارد ،همچنين .رسد نمي
ي خاكي كه حداقل سواد كارآموز براي ها در استاندارد كشت گلخانه ،طور مثال شود. به نمي
نام سيكل قيد شده است، اين استاندارد براي هر مخاطبي از دانشجو گرفته تا سيكل  ثبت

 كند. مطالب و هم در جذب كارآموز مشكل ايجاد مي ة. اين مشكل هم در ارائاستيكسان 
 ي روستايي.ها مشخص و مدون بر اي پذيرش كارآموز در آموزش ةمشاور ةنبودن برنام

خاطر فصلي  ي آموزشي بهها عدم استقبال مناسب كاراموزان روستايي از شركت در دوره
 ب.سنجي نامناس بودن كار در روستاها و در بيشتر موارد به علت نياز

 ي روستاييها درسي آموزش ةبررسي نقاط ضعف و مشكالت برنام
منبع آموزش و آزمون مشخص و  ها نبودن منبع مشخص براي آموزش: در بيشتر استاندارد

كارآموزان روستايي را با مشكل عدم حضور  ةيكساني وجود ندارد كه در ارزشيابي پايان دور
 كند. ي بعدي تشويق ميها در دوره

موزشي. بسياري از آي ها ساعات درسي تئوري و عملي در برخي استانداردعدم تطابق 
اند  اي تدوين شده صورت منطقه ي كشاورزي بهها ويژه حرفه استانداردهاي آموزش روستايي به

ي روستايي كشاورزي با استفاده از قابليت هر منطقه شود. ها و نياز به يك بازنگري استاندارد
 وع مطابق با نياز روستاهاي هر منطقه و بازار مصرف تدوين شود.استنداردهاي متن ،همچنين
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ي ها خاطر كمبود امكانات: در آموزش به ها دن به مباحث تئوري در برخي از حرفهكراكتفا 

روستايي به علت نبودن امكانات مورد نياز از جمله مكان مناسب براي انجام كارهاي عملي، 
 شود. صورت تئوري انجام مي عمالً به ها موزشآ ةنبود تجهيزات و ابزار كافي، ارائ

 شناسي نقاط ضعف و قوت عامل مربيان آسيب
ي بازآموزي كرج به علت ها روز نبودن مهارت مربيان و عدم استقبال مناسب مربيان از دوره به

ي آموزشي مربيان اعزامي به كرج،  ها موريتأپرداخت نامناسب حق م ،ها كيفيت پايين دوره
توان با  د (ميكن مربيان در كرج كه خود ايجاد مشكالت زيادي براي مربيان مي الزام حضور

 د).كري بازآموزي را در آن استان برگزار ها توجه به قابليت هر استان، دوره
 ي آموزشي مربيان.ها موريتأعدم پرداخت به موقع م -
ود با روز كردن خ مطالعه و تحقيق مربيان براي به براينداشتن ساعات مشخص  -

  .پيشرفت و تكنولوژي
 ي تخصصي مربوطه به خود.ها عدم فعاليت چشمگير تشكل مربيان در رشته -
 .التدريس مشكل مربيان در خصوص رفت و آمد به روستا و عدم كفاف حق -

 شناسي نقاط ضعف تجهيزات و امكانات آسيب
 .روستاييي ها روز نبودن تجهيزات مورد استفاده در كارگاه قديمي بودن و به -
 .كمبود تعداد وسايل و امكانات مورد نياز  با توجه به تعداد كارآموزان -

 شناسي نقاط قوت و ضعف ارزشيابي آسيب
االت ارزشيابي و ؤي پايان دوره و نامناسب بودن سها نبود منبع مشخص براي آزمون -

 .هانآعدم بازنگري در 
 .دليل كمبود پرسنل و امكاناتبه  ها عدم نظارت كافي بر ارزشيابي عملي مهارت -
مربي به علت تعدد منابع  از سويشده  عدم تطابق آزمون پايان دوره با محتواي تدريس -

 .موزشيآ

 پيشنهادات
به جامعه: با وجودي كه سازمان آموزش  اي حرفهي فني و ها رساني دقيق از دوره اطالع �

رايگان در مراكز آموزشي و  صورت ي كاربردي و پرهزينه را بهها ، آموزشاي حرفهفني و 
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گاه نيستند. با آد، اما هنوز بسياري از مردم با رسالت و وظايف سازمان كن روستاها ارائه مي
سازي  ف مندان فراگيري مهارت، شفا هتوان به مردم و عالق موقع مي رساني دقيق و به اطالع

 د.كر
در  هازايي آن ي اشتغالآموختگان روستايي و پيگير معرفي الگوهاي موفق در بين مهارت �

 روستاها.
 .سازماني بازنگري استانداردهاي آموزشي و محتواي آموزش با استفاده از متخصصين درون �
توان با توجه به پتانسيل هر استان  ي بازآموزي در مركز هر استان: ميها برگزاري دوره �

نياز نباشد اين مربيان د تا كري بازآموزي مربيان كشاورزي را در استان مربوطه برگزار ها دوره
فقط حضور فيزيكي داشته  هستند،در مركز تربيت مربي كرج كه فاقد دپارتمان كشاورزي 

 باشند.
التدريس براي  تقويت اقدامات انگيزشي مربيان: با افزايش سختي كار و افزايش نرخ حق �

 .كردرا تشويق  هاموزش فعاليت دارند آنآمربياني كه در روستاها به امر 
يي ها ي روستايي به حرفهها در آموزش ي با ضريب اشتغال باال:ها موزش رشتهآب و انتخا �

 ارائه شوند. ،وجود دارد هاآموزش آن ةكه متقاضي بااليي دارند و زمين
 .ي آموزشي در روستاها با امكانات مناسبها برگزاري دوره -
 .مند هتشويق مربيان به انجام امور پژوهشي و حمايت از مربيان عالق �
 .يجاد بازديدهاي علمي از صنايع و مراكز توليد مرتبطا �
نظارت مستمر به همراه تشويق و تنبيه و متناسب با شرايط و مقتضيات زماني بايد مورد  �

 توجه قرار گيرد.
موزشي خود يك نوع آموزش است. تطبيق آزمون آتوجه به آزمون كه از ديدگاه مديريت  �

شونده بايد معرف توانايي و مهارت  ابي توسط آزموناكتس ةبا اهداف دوره و ارزشيابي و نمر
 .هاكوتاه مدت آن ةكارآموزان باشد نه فقط مبتني بر حافظ

ن د، مربيان آموزشي عالوه بر گذراناي حرفهي فني و ها براي باال بردن كيفيت آموزش �
ي فنون تدريس، ها آشنايي با تحقيقات، روش ةخود، دور ةي تخصصي مربوط به رشتها دوره

 شناسي يادگيري و تربيتي را نيز طي كنند. شنايي و كار با وسايل كمك آموزشي، روانآ
ي صنعتي خدماتي و كشاورزي، ها مد بخشآي آموزش با توجه به نيازهاي روزها هدف �

 د.شوطور علمي و كاربردي طراحي  تغييرات و تحوالت تكنولوژي به
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 منابع
ي آموزش فني و ها و كيفيت دوره ارزشيابي كميت. 1386-1385 غالم حيدر. نيكخو،

مربيان و كارشناسان آموزش و  غيررسمي از ديدگاه مديران، اي حرفه
 كل آذربايجان شرقي. ةكاراموزان ادار

 اي حرفهي آموزشي مراكز آموزش فني و ها ارزيابي اثربخشي دورهآغاز، محمدحسن. 
  .استان مركزي در كاريابي كارآموزان

غيررسمي در مراكز  اي حرفهي آموزش فني و ها يابي دورهارزشحسينعلي.  برزگران،
 استان خراسان جنوبي. اي حرفهآموزش فني و 

استان خراسان  اي حرفهنرخ كارآيي دروني و بيروني نظام آموزش فني و  ةمطالع
 جنوبي.

ي ها ارزيابي كميت و كيفيت دوره زيبا. ،منيجه و كريمي شهني ييالق،؛ زاده،يداله مهرعلي
 خوزستان. اي حرفهصنعتي در مراكز آموزش فني و  آموزش

در  اي حرفهي آموزش فني و ها بررسي ميزان اثربخشي دوره اله. حشمت سعدي،
 .استان همدان

 .ي مهارتيها راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي اثربخشي و كارآيي آموزش
 



 
 

  كارآموزان مهارت بهبود بر اي حرفه و  فني هاي آموزش تأثير
 روستايي اشتغال خود

 1كالگر پيمان
  2آقائي مريم

  چكيده
 رسيدن هاي راه از يكي كه است پيشه و شغل هر سرآغاز مرتبط و نوين هاي توانايي و مهارت فراگيري

 از يكي اينكه به توجه با .ستنده اي حرفه و  فني هاي آموزش طريق از افراد تربيت هدف اين به
 هاي مهارت بهبود است، روستايي جامعه در كارآفريني نبود روستاها در موجود مشكالت ترين مهم

 از ملي و فردي سطوح در آن اثرگذار نقش علت به اي حرفه  و  فني هاي آموزش طريق از روستاييان
 اي حرفه و  فني هاي آموزش تأثير ررسيب تحقيق اين كلي هدف است. برخوردار بااليي بسيار اهميت

 تحقيق روش از، منظور اين به بود. گلستان استان روستايي خوداشتغال كارآموزان مهارت بهبود بر
 بعد كه بودند كارآموزاني از نفر 150 تحقيقة نمون حجم شد. استفاده اي پرسشنامه پيمايش بر مبتني

 گيري نمونه روش به كه اند زده كار  و  كسب اندازي هرا به دست روستاها در آموزشية دور پايان از
 ةكميت نظرات اساس بر پرسشنامه روايي .شد توزيع آنها بين در تحقيق هايپرسشنامهة ساد تصادفي
 كرونباخ يآلفا بيضر سنجش قيطر از پرسشنامه ييايپا و اي حرفه و  فني كارشناسان و تحقيق

)90/0=α( افزار نرم از استفاده با نيز شده يآور گرد هاي داده .دش دييأت spss 16 تحليل و تجزيه مورد 
 بهبود بر اي حرفه و  فني هاي آموزش اثرات ةدهند نشان هاي گويه يبند تياولو جينتا گرفتند. قرار

 ايده گيري شكل « و » عملي  و  فني مهارت بهبود « كه داد نشان روستايي خوداشتغال كارآموزان مهارت
 بهبود« بين كه داد نشان همبستگي تحليل نتايج است. بوده اثرات ترين مهم جزء » كار  و  كسب

 از انتظارات شدن برآورده بازار، تقاضاي ميزان كار،  و  كسب از رضايت ميزان با عملي  و  فني مهارت
 آموزشي تجهيزات و وسايل بودن ثرؤم و مربيان توانايي و تدريسة شيو از رضايت ،دوره در شركت

 از رضايت و بازار تقاضاي ميزان كار،  و  كسب از رضايت ميزان با ارتباطي مهارت بهبود« بين ،»ورهد
 گيري شكل « بين همچنين و »آموزش مركز از رضايت با ها برنامه و ها طرحة تهي« بين ،»آموزش مركز
 از رضايت ،دوره در ركتش از انتظارات شدن برآورده كار،  و  كسب از رضايت ميزان با  كار  و  كسب ايده

 با دارد. وجود داري معني و مثبتة رابط »مربيان توانايي و تدريسة شيو از رضايت و آموزش مركز
 جوانان اشتغال هاي مؤلفه ترين محوري از انساني نيروي توانمندسازي و آموزي مهارت اينكه به توجه
 ،بنابراين است. اشتغال براي اسبمن بسترهاي ايجاد نيز اي حرفه و  فني هاي آموزش هدف و است
 كار و  كسب اندازي راهبراي  روستايي كارآموزان مهارت بهبود در اي حرفه و  فني هاي آموزش نقش

 است. آشكار
 

 روستايي. كارآموزان كار،  و  كسب اندازي راه مهارت، اي، حرفه  و  فني هاي  آموزش :كليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: peymankr@yahoo.com                                                             روستايي،  ة. كارشناس ارشد توسع1
 .اي شهرستان بندرگز استان گلستان حرفه  و  . كارشناس آموزشگاه آزاد مركز آموزش فني2
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 مسئله بيان و مقدمه
 تر مهم همه از و توانايي افراد، نگرش به توجهي قابل طور به مشاغل در قيتموف و پيشرفت

 ها مهارت همين از ناشي كارگر و كار بين الزم هاي انطباق كه دارد بستگي مربوط هاي مهارت
 مولد كه است جوامعي يا و افراد آن از موفقيت معاصر دنياي در و است افراد آموزش ميزان و
 خود ةجامع توانند مي كه هستند افرادي آموختگان مهارت و كننده مصرف نه اند، كننده توليد و
 رشد و اشتغال آموزش، پيوند ةنقط كنند. آن نصيب را افتخاراتي و برسانند پيشرفت اوج به را

 بازار در موجود ةبالقو انساني نيروي جذب در كشور اقتصاد بالفعل و بالقوه ظرفيت اقتصادي
 كه شود مي پديدار هنگامي مثبت ديدگاه از اشتغال و آموزش بين اطارتب و است كشور كار

 گوناگون هاي زمينه در را متخصص و ماهر انساني نيروي جذب توان كشور اقتصادي ساختار
 .)1385 مهارت، ة(نشري  آورد فراهم فعاليت
 كه ستا هايي راه ثرترينؤم از يكي نياز مورد هاي مهارت ايجاد براي آموزش بپذيريم بايد

 نداشتن .كند ياري پايداري و رشد و اقتصادي ةتوسع به دستيابي در را جامعه تواند مي
 عبارت به شد خواهد نيز شغل از رضايت عدم موجب وظايف انجام براي كافي و الزم مهارت
 نحو به بتوانند و باشند داشته كار انجام براي بهتري و بيشتر توانايي هرچه افراد ديگر،

 تدارك ،طرفي از .بود خواهند تر راضي كار ةنتيج و خود از ند،كن وظيفه انجام تري مطلوب
 را كار بازار نياز مورد و اساسي هاي مهارت و نگرش دانش تا جوانان براي هايي فرصت

 داليل ترين مهم جمله از .گيرند كار به عمل در و دهند توسعه را آنها بياموزند، و بشناساند
 بر تمركز مستلزم امر اين است. كار بازار با آموزشي مراكز وابطر تحكيم ةكنند توجيه
 هاي صالحيت و ها مهارت و تجاري و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد ، عملي هاي قابليت
 ).1384 عزيزي،( است كليدي
 خاصي نوع منظور شود، مي استفاده فني صفت با همراه آموزش ةواژ از وقتي ،كلي طور به

 .)1384 (صالحي،  است كار براي افراد سازي آماده آن اصلي هدف كه است آموزش از
 هاي راه از يكي كه است پيشه و شغل هر سرآغاز مرتبط و نوين هاي توانايي و مهارت فراگيري
 هاي آموزش كهاست  اي حرفه و  فني هاي آموزش طريق از افراد تربيت هدف اين به رسيدن

 جديد ةحرف آموختن براي مسير ترين سريع و بهترين آموزشي صحيح استاندارد مطابق مدون
 مهم عوامل از يكي را مهارت ارتقاء يا آموزي حرفه توان مياست. بنابراين،  آن ارتقاء يا

 از تر هزينه كم و تر ساده آن اندازي راه مراتب به كه روستايي كار  و  كسب ايجاد در گذار تأثير
 .)1391 همكاران، و ممقد (مكاري  دانستاست،  رسمي هاي كسب
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 و مهارت از روستاييان از بسياري هاي گروه كه دهد مي نشان ها بررسي نتايج عالوه به
 الزم ةسرماي اگر حتي مواردي در و نيستند برخوردار بازاركار در جذب براي الزم كارايي

 موارد اغلب در زيرا ،بود نخواهند خوداشتغالي به قادر شود گذاشته آنها دسترس در
 ميان اين در ندارد. كار بازار مهارتي نيازهاي با زيادي ارتباط آنها هاي آموزش
 تمرين و عملي هاي آموزش بر تكيه با و تخصص بر مبتني كه اي حرفه و  فني هاي آموزش

 در سعي كه ها آموزش اين باشد. گشا گره و كار عالج تواند مي ،است پيگير ممارست و
 كار و  كسب فعاليت واقعي فضاي مشابه محيطي در دارند انكارآموز به خاص مهارت ةارائ

 تخصص و مهارت نياز اساس بر بازاركار به ورود براي را فراگيران و شوند مي انجام
 دنبال به ها آموزش اين به ورود ابتداي همان از كارآموزان سازند. مي آماده مربوطه

 ).1389 (نماينده، ندهست كار بازار در شغلي فرصت كردن پا و  دست يا و خوداشتغالي
 جامعه در كارآفريني نبود روستاها در موجود مشكالت ترين مهم از يكي اينكه به توجه با

 علت به اي حرفه  و  فني هاي آموزش طريق از روستاييان هاي مهارت بهبود است، روستايي
بنابراين،  ت.اس برخوردار بااليي بسيار اهميت از ملي و فردي سطوح در آن اثرگذار نقش
 كارآموزان مهارت بهبود بر اي حرفه و  فني هاي آموزش تأثير بررسي تحقيق اين كلي هدف

 .است روستايي خوداشتغال
  است: زير الؤس به پاسخگويي پي در حاضر تحقيق ،رو اين از
 روستايي خوداشتغال كارآموزان مهارت بهبود و اي حرفه  و  فني هاي آموزش بين آيا �

 دارد؟ وجود داري يمعن ةرابط

 تحقيق نةپيشي
 فني هاي آموزش التحصيالن فارغ كه رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در )1378( نژاد هدايت

 دادن انجام براي نياز مورد هاي مهارت و ها شايستگي ها، قابليت از كافي ةانداز به اي حرفه  و 
 برخوردارند. شغلي وظايف
 1359-1383 زماني مقطع در تحصيلي هاي نامه انپاي از كه فراتحليلي بررسي يك در
 اقتصادي، ةزمين چهار در شهر به روستا مهاجرت مختلف هاي علت است، گرفته صورت

 بين در كه است شده خالصه كشاورزي - طبيعي و شناسي جمعيت فرهنگي، -اجتماعي
 اجتماعي عوامل د.ان بوده تر مهم ةبقي از بيكاري و روستا در تسهيالت كمبود اقتصادي، عوامل

 عوامل، اين بين در و هستند مهاجرت ةكنند تبيين علت دومين فراواني نظر از فرهنگي –
 در است مشهود كه طور همان است. بوده ارجحيت داراي بقيه به نسبت آموزشي مراكز نبود
  ).1384 اردهاني، (قاسمي  است بارز آن اهميت و آموزش نقش شده مطرح عوامل از يك هر
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 پيامدهاي و مطلوب اي حرفه  و  فني آموزش نظام يك خصوصيات اي مقاله در )2005(  1رز
 و استداللي هاي مهارت ةتوسع يادگيري، توانايي افزايش وي .است كرده بيان را آن مثبت

 هاي توانايي انعكاس در ها مهارت نقش افزايش كارها، در مشاركت و آموزان دانش تحليلي،
 و آموزش براي انگيزه افزايش خطا، و زيان از اجتناب و وظايف انجام براي آنها تعديل و فردي

 و  فني آموزش نظام مفيد پيامدهاي عنوان به را كار نيروي وري بهره افزايش كلي طور به و كار
 .است كرده بيان اي حرفه 

 اي حرفه   و  فني دولتي مراكز كارآموزان روي تحقيقي در )1388( صابري و مطلق
 در اي حرفه   و  فني هاي دوره تأثير فراواني بيشترين كه رسيدند نتيجه اين به اراك، تانشهرس

 نگرش بين منطقي ارتباط دهد. مي نشان را درصد 32 كه است زياد ةگزين به مربوط اشتغال
 در درصد، بشترين اشتغال، در اي حرفه   و  فني ةدور تأثير و اي حرفه   و  فني دوره به كارآموزان

 ارتباط و شده ارائه مطلوب نحو به آموزش كه است اين نشانگر كه شود مي مشاهده زياد ةگزين
 بازار جذب اي حرفه  و  فني آموزان كار از درصد  70 حدود دارد. كارآموزان ديدگاه از منطقي

 و دارد زياد تأثير اشتغال بر آموزشي هاي دوره كه دهد مي نشان فرض اين پس شوند مي كار
 آموزشي هاي دوره با مرتبط هاي شغل در ديدگان آموزش از درصد 9/52 حدود خرآ در

 مهارت و كاريابي در آموزشي هاي ه دور كه داد نشان تحقيق نتايج كنند. مي پيدا اشتغال
 است. بوده مفيد كارآموزان

 هاي مهارت با ديده آموزش انساني نيروي زياد نقش بر خود ةمقال در شوت لي وان هارم
 بشري مداوم اجتماعي و اقتصادي توسعة و رشد در مهم شرط پيش يك عنوان به باال حسط

 جوامع نياز تنها نه اي حرفه  و  فني هاي تعليم و آموزش ايشان نظر اساس بر كند. مي تأكيد
 بلكه ،سازد مي برآورده كشورها كالن سطح در مداوم اجتماعي و اقتصادي ةتوسع براي بشري

 محسوب نيز كارگران براي شغلي امنيت كننده تضمين عامل يك عنوان به تواند مي همچنين
 در را جامعه كل پذيري انعطاف قدرت اي حرفه  و  فني هاي تعليم و آموزش آن بر عالوه د.شو

 .(Harm van Lieshout , 2008)  دهد مي افزايش گوناگون هاي چالش با برخورد

 نظري مباني
 افزايش را هايش ييتوانا و ها قابليت و كند مي مجهز توسعه لهوسي عنوان هب را انسان آموزش

 از و كند ايفاء توسعه گردان صحنه و بازيگر عنوان هب خوبي هب را خود نقش تابتواند دهد مي
 بخشد مي تكامل نيز را انسان معرفتي و بينش و فكري هاي قابليت و ها ييتوانا آموزش طرفي

 از برخورداري شرايط واجد ةتوسع هدف عنوان هب و دشو داربرخور توسعه مواهب از بتواند تا

                                                                                                                
1. Rose 
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 تغييرات ايجاد ابزار يا آگاهي و مهارت دانش، كسب ةوسيل آموزش ،بنابراين شود. مواهب اين

 اي شده درك تجارب را آموزش وارتن كليفتون .است انسان در ذهني و رفتاري مفيد و مثبت
 جديد دانش آن توسط و شود مي آدمي رفتار ةدآين الگوهاي تطور و تحول موجب كه داند مي

 معتقد شولتز تئودور .)1391 محمدي، (گل يابد مي انتقال يا و شود مي كسب انسان ةوسيل هب
 سرمايه عمومي مفهوم از جزئي انساني ةسرماي و است گذاري سرمايه نوعي آموزش كه است
 رشد منبع ترين مهم ها انسان ياكتساب هاي توانايي كه است معتقد همچنين او شود. مي تلقي
 »دار سرمايه« عنوان به ماهر كار نيروي از شولتز آيد. مي حساب به اقتصادي ةتوسع و وري بهره
 است سرمايه نوعي خود او وجود در شده فشرده و تبلوريافته دانش كه چرا كند مي ياد

(Carmen &Laura, 2012). اين به كه شود مي آشكار هنگامي آموزش ضرورت و اهميت 
 با و كيفي انساني نيروي پرورش مستلزم ةتوسع تحقق كه باشيم داشته توجه حقيقت

 امروزه است. ممكن غير امري يافته توسعه هاي انسان داشتن بدون ةتوسع زيرا ؛است صالحيت
 به جوامع فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، ةتوسع و رشد در گام نخستين آموزش
 اعتقاد .شود مي محسوب نظام هر پيشرفت اساسي هاي شاخص از يكي و آيد مي حساب

 هاي انديشه و رشد رونق، توانند مي تندرست، و ديده آموزش افراد كه است اين بر كارشناسان
 از بيشتري دهي بهره شود، سازگار كار محيط مقتضيات با آموزش كه زماني بيافرينند. نو

 .)Kurosawa. Et.al, 2005( دشو مي عايد نيروها
 در علم سازي پياده توانايي از: است عبارت مهارت كنسرسيوم، شايستگي الگوي اساس بر
 توسعه يابد. مي توسعه و آمده دست به واقعي محيط در دانش كاربرد تكرار راه از مهارت عمل.

 معلومات، موارد؛ از بسياري در آن بدون و شود مي عملكرد كيفيت بهبود به منجر مهارت
 چگونگي و روش با آشنايي از: است عبارت مهارت ،همچنين بود. نخواهد زيادي أثيرت منشاء

 و تسلط از: است عبارت ديگر طرف از و عمل در فني و علمي قواعد و اصول كارگيري هب
 و تمرين اثر در كه شغلي وظايف با مرتبط علمي فنون و وسايل ابزارها، از استفاده در خبرگي

 .)1391 همكاران، و (نيرومند  شود مي حاصل زمان طول در تجربيات كسب و تكرار
 فردي، سودرساني بر عالوه مهارت، كسب است. افزوده ارزش به فكر تبديل نقطة مهارت،

 دارد: دنبال به را زير نتايج و بردارد در نيز اجتماعي منافع
 ملي؛ وري بهره و درآمد بهبود اشتغال، افزايش �
 گذاري؛ سرمايه جذب و جامعه حسط در ماهر كارگران فراواني �
� صادراتي ظرفيت ةتوسع و بيشتر افزوده ارزش با محصول سمت به ملي توليد هدايت 
 باالتر؛
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 بهداشتي زندگي كيفيت ارتقاء و اجتماعي، ارتباطات بهبود جرايم، نرخ مستمر كاهش �

 ها؛ خانواده سالمت تأمين و
 .)1390 (عطاران، ملي و سرانه ددرآم افزايش و درآمد توزيع عدالت روزافزونِ تحقق �

 به هم و گيرد برمي در را جامعه افراد از اي گسترده طيف كمي نظر از هم آموزي مهارت
 .است برخوردار ملي سطح در بااليي اهميت از بيكاري بحران رفع مانند پيامدهايي لحاظ

 درصد 40 تا 30 .است جهان كشورهاي در زايي اشتغال روش ترين مهم آموزي، مهارت
 و (منتظري گردد بازمي آموزي مهارت به اشتغال مسأله حل براي ديگر كشورهاي هاي فعاليت

 .)1391 همكاران،
 اصلي بنيادهاي از مختلف، اشكال و سطوح در آموزش توسعه، مباحث ميان در ،طرفي از

 اي جامعه به دستيابي براي ،واقع در آيد. مي حساب به روستايي مناطق در خصوص به توسعه
 آموزشي، هاي برنامه اجراي جمله از مطلوب و مناسب هاي زمينه كردن فراهم پيشرفته، و پويا

 ندشو طراحي اي گونه به بايستي ها آموزش است. ضروري ابزارهاي از جامعه آن مردمان براي
 آماده بخش اين مسائل و مشكالت با مواجه در را روستاييان خاص ظرافتي با بتوانند كه

 كند آگاه روستايي مناطق در غيره و رفاه درآمد، كارآفريني، ةزمين در را آنها و ساخته
Lee. Et.al, 2003)(. ةارائ به توجه روستاييان آموزش اهميت به توجه با ميان اين در 

 ورود. است ضروري خدمات و صنعت، كشاورزي گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش
 شامل در را ترويجي ةساد هاي آموزش تنها و رنگ كم بلق هاي سال در روستايي مناطق به

 ارتقاء يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها سازمان ساير توسط كه است شده مي
 و مدون هاي آموزش ةارائ خال و بود شده گرفته ناديده آن در روستاييان مهارت
 ايران اي حرفه  و  فني آموزش سازمان .شد مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه

 به توجه و تمركز با اخير هاي سال در رسمي غير هاي آموزش ةارائ در خود رسالت به توجه با
 و متنوع هاي شيوه به و كرده ريزي برنامه را مهارتي آموزشي خاص هاي برنامه روستايي بخش

 .)1390(نصيري، دهد مي ارائه متفاوتي
 استفاده چگونگي دانش، كسب بر عالوه بتوانند افراد كه باشد اي گونه هب آموزشي نظام اگر

 كسب آن دنبال هب و كارآفرينان تعداد بگيرند، ياد نيز كار  و  كسب دنياي و محيط در را آن از
 تقويت براي را اي تازه هاي تالش جهان كشورهاي اكثر شد. خواهد زياد تازه كارهاي  و 

 بيكاري مشكالت بر آمدن فائق ها تالش اين انگيزة اند. كرده آغاز اي حرفه  و  فني هاي آموزش
 كه دارد وجود باور اين و است اقتصادي نيازهاي تأمين و شغلي هاي مهارت ارتقاء جوانان،

 ،(قارون  شود مي جهاني اقتصاد در رقابت قابليت و وري بهره ارتقاء موجب مهارت كسب
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 هستند. جوانان آن مخاطبان بيشتر قسمت ها، آموزش نوع اين ويژگي به توجه با ).1383
 توسعه حال در كشورهاي در بيكاري ةعمد قسمت كه دهد مي نشان نيز آماري هاي بررسي

 حل بعد از ها آموزش نوع اين به توجه ضرورت ،بنابراين .هاست آموخته دانش و جوانان بين
 نظر به ضروري است، سعهتو حال در كشورهاي ةعمد مشكالت از يكي كه بيكاري مشكل

 تازه كار  و  كسب براي كه دانند مي همه اين بر عالوه ).1391 همكاران، و پور (فيض رسد مي
 براي مكان و مرجع بهترين اي حرفه  و  فني آموزش مراكز كه دارند نياز باال مهارت و دانش به

  .)1390 افسري، و خراساني (موسوي ندهست ها مهارت و ها دانش اين كسب
 براي ثيرگذارأت مهم عوامل از يكي مستقل، كار  و  كسب صورت هب روستا در كار انجام براي
 كاال يا خدمات ةارائـ و كار صحيح و درست رايـاج به اطمينان و اعتماد سمت اين به حركت

 و نفس به اعتماد اين .است مشتري رضايت مطابق و بازار توجه خور در و مناسب كيفيت با
 يا كاال توليد براي الزم مهـارت كه داشت خواهد وجود صورتي در كار انجـام ايبر تصميم

 داشته را آن اجراي براي كامل اطمينان بابت اين از فرد و باشد شده حاصل خدمات انجام
 ).1391 همكاران، و مقدم (مكاري  باشد

 تكامل نوع (يك  شود مي آغاز درون از كه است فرايندي خوداشتغالي مسير بهترين
 هاي ويژگي و امكانات ها، توانايي استعدادها، ها، مهارت از بايست مي فرد كه خودآگاهي)

 سمت به را فرد كه است اي چرخه خودآگاهي اين چون، باشد خودآگاه بفرد منحصر
 مفهومي اشتغالي خود .)1384 (مهريزي، كند مي هدايت موفق و بخش رضايت خوداشتغالي

 كه است بديهي .است خود براي درآمد كسب و كردن كار مبين كه الياشتغ دگر برابر در است
 و نبوده ثابت شاغل درآمد ميزان بگيري، حقوق و بگيري مزد خالف بر اشتغال اينگونه در

 ارتقاي براي است فرصتي خوداشتغالي دارد. مربوطه فعاليت سودآوري ميزان به بستگي
 محاسن دنبال به نيز ديگر اي پاره باالتر. عياجتما جايگاه و درآمد كسب طريق از اي حرفه

 از درآمد كسب يا و پذير انعطاف كاري ساعات داشتن منزل، در كار امكان همانند آن شخصي
 ).1385 (سيفيه، باشد مي شان عالقه مورد كه است كارهايي و ها فعاليت محل

 د:كن مي تقسيم دسته چهار به را خوداشتغالي هاي مهارت )،2003( ميرو كازي
 طريق از شده  كسب دانش ةهم به (فني) تكنيكي مهارت (فني): تكنيكي مهارت .1

 استراتژيك، ريزي برنامه بازاريابي، از: ندا عبارت كه است مرتبط مشخصي يادگيري فرايند
 كيفيت. مديريتي و توليد مديريت

 است دافرا اجتماعي فرآيندهاي از مستقيم ةنتيج ها مهارت اين اجتماعي: هاي مهارت .2
 .است مسئله حل و گيري تصميم گروهي، كار مذاكره، ارتباطات،  شامل: و
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 فرايند دانش افراد، ميان ةپيچيد تعامل فرآيند نتيجه ها مهارت اين ابزاري: هاي مهارت .3

 .است ابتكارپذيري و نوآوري شامل و است آن كردن عملي به تمايل و (ضمني)
 منابع مديريت هاي مهارت سازماندهي، :شامل ها مهارت اين مديريتي: هاي مهارت .4

 همكاران، و مقيمي در نقل ،2003 (كازيميرو،است  تجاري و مالي هاي فعاليت و انساني
 ).98 ص ،1386

 دهند: مي قرار طبقه سه در را خوداشتغالي هاي مهارت نيز همكاران و آندرسون
 ها، ناشناخته با اروييروي توانايي پذيري، ريسك نوآوري،  قبيل: از  فردي، هاي مهارت .1

 تغيير؛ هاي فرصت جستجوي و پذيرفتن مسئوليت ها، چالش پذيرفتن
 ارتباطات ديگران، با مؤثر تعامل شامل: فردي، بين هاي مهارت ارتباطي، هاي مهارت .2
 ؛اثرگذار رهبري و نفوذ زني) (چانه مذاكره مؤثر،
 و تجزيه در توانايي ي،سامانده و ريزي برنامه توانايي شامل: فرآيندي، هاي مهارت .3

 در نقل ،2006 همكاران، و (اندرسون ها برنامه اجراء توانايي آن، ارزيابي و محيط تحليل
 ).99 ص ،1386 همكاران، و مقيمي

 در خوداشتغال افراد فراروي مشكالت ترين اصلي از را مهارت كمبود )2008(  1دارست
 انجام و آغاز براي خوداشتغال افراد انتو كه داد نشان داويدسون داند. مي جنوبي آفريقاي

 دارد كار  و  كسب با مرتبط آموزش و تجربه با بااليي همبستگي كار و  كسب
(Davidsson, 1991). و فرينيآكار هاي مهارت با ارتباط در خوداشتغال افراد كه صورتي در 

 يندآفر شروع در زبرانگي چالش وظايف با كه زماني باشند، ديده  آموزش خوبي به كار  و  كسب
 هاي مهارت كه آموزشي ةبرنام بنابراين، شد. نخواهند دلسرد شوند، مي مواجه كارشان و كسب

 شود. مي كوچك كار و كسب يك موفقيت و ظهور در اهميت با عاملي دهد، ارائه را كارافريني
 الزم آموزش و دارند تجربه تنها كه كارآفريناني شكست احتمال است، معتقد )1993(2وسپر

 الزم مهارت و آموزش هم و دارند تجربه هم كه فرينانيآكار برعكس و است زياد اند، نديده را
 باالست. شان موفقيت احتمال اند گرفته فرا را

 در آن اثرگذار نقش علت به اي حرفه  و  فني آموزش مراكز طريق از ها مهارت ةتوسع
 به است. برخوردار بااليي بسيار اهميت از ملي و فردي سطوح در درآمد و وري بهره افزايش

 آنان درآمد سطح افزايش و ييآكار بهبود سبب مهارت از افراد برخورداري كه ترتيب اين
  .)1389 همكاران، و (شاهنوشي شود مي

                                                                                                                
1. Durst 
2. Vesper 
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  شناسيروش
 لحاظ از و ميداني كنترل، و نظارت ةدرج لحاظ از و كاربردي هدف، لحاظ از تحقيق اين

 گردآوري ابزار حاضر تحقيق در است. پيمايشي - توصيفي تحقيقات نوع زا ها داده گردآوري
 شده مطرح نظري چارچوب به توجه با كه است بوده پرسشنامه متغيرها، گيري اندازه و ها داده

 و اجتماعي متغيرهاي شامل: قسمت 2 قالب در پرسشنامه اين د.ش تدوين تحقيق اهداف و
 براي و شد تدوين ليكرتي گويه 6 با مهارت بهبود ي ها مؤلفه و گويه 17 با اقتصادي

 استادان از گروهي سوي از پرسشنامه روايي گرفت. قرار استفاده مورد ها داده آوري جمع
 پايايي و گرفت قرار تأييد مورد گلستان استان اي حرفه  و  فني در شاغل كارشناسان و دانشگاه

 ةمحاسب و آماري ةجامع از خارج نمونه 35 روي بر راهنما ةمطالع طرح يك انجام با آن
 شد. تأييد كار  و  كسب اندازي راه  مهارت بهبود هاي مؤلفه براي 90/0 كرونباخ آلفاي ضريب

 روستايي نواحي در واقع اي حرفه  و  فني هاي آموزش كارآموزان پژوهش اين آماري ةجامع
 روستاها در كار  و  كسب اندازي راه به دست آموزشي ةدور طي از بعد كه گلستان استان

و  شد  استفاده ساده تصادفي گيري نمونه روش از نمونه حجم تعيين براي بود. ،اند زده
 در شد. آوري جمع و توزيع روستايي خوداشتغال افراد از نفر 150 ميان در تحقيق ةپرسشنام

 وصيفيت آماري هايروش از استفاده و SPSS 16 افزارنرم كمك با اطالعات ،تحقيق اين
 همبستگي( استنباطي و فراواني) درصد فراواني، تغييرات، ضريب معيار، انحراف (ميانگين، 

  گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد اسپيرمن)

  ها يافته
 توصيفي الف)

 سال )26-30(  سني گروه در %) 4/51(  پاسخگو افراد بيشتر بودند. مرد پاسخگو افراد از 66%
 مورد افراد از درصد 7/58 است. بوده 88/29 نيز پاسخگويان سني ميانگين و داشتند قرار

 روستاها در همچنان كار  و  كسب اندازي راه از بعد پاسخگو افراد ةهم بودند. هلأمت مطالعه
 %)48(  پاسخگو افراد بيشتر اند. نكرده ترك را روستا در خود زندگي محل و كنند مي زندگي
 %28(  دانشگاهي تحصيالت داراي آنها از درصد 3/29 قطف و بودند ديپلم تحصيالت داراي

  و  كسب از كه اند داشته بيان مطالعه مورد افراد % 7/62 بودند. كارشناسي) % 3/11 و كارداني
 خود كار  و  كسب از اصالً افراد % 3/1 تنها و هستند راضي زياد خيلي و زياد مقدار به خود كار

 و زياد بازار تقاضاي ميزان از كه اند داشته بيان مطالعه دمور افراد % 7/62 نبودند. راضي
 معتقد افراد % 3/1 تنها و برخوردارند كارشان  و  كسب توليدات يا خدمات براي زياد خيلي



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

451 
 اند داشته بيان مطالعه مورد افراد % 64 ندارد. تقاضايي اصالً شان توليدات يا خدمات كه بودند

 با و اند بوده برخوردار قبلي كار ةتجرب از اي حرفه  و  فني هاي دوره در شركت هنگام در كه
 از قبل كه اند كرده اظهار پاسخگويان %  9/54 كردند. شركت آموزشي هاي دوره در زمينه پيش

 اند. نداشته را كار  و  كسب اندازي راه و خوداشتغالي قصد اي حرفه  و  فني هاي دوره در شركت
 كار به مشغول و كار  و  كسب اندازي راه از بعد كه اند داشته انبي %) 60(  پاسخگويان بيشتر
 مطالعه مورد افراد % 7/70 اند. نداشته شركت اي حرفه  و  فني آموزش هاي دوره در ديگر شدن
 و زياد ميزان به ،اند ديده آموزش آن در كه اي حرفه  و  فني آموزش مركز از كه اند داشته بيان

 راضي خود اي حرفه  و فني آموزش مركز از اصالً افراد % 7/0 تنها و دارند رضايت زياد خيلي
 و زياد ميزان به اي حرفه  و  فني هاي دوره در شركت از انتظاراتشان پاسخگويان % 3/69 نبودند.
 اصالً افراد %  3/1 تنها و است بوده انتظاراتشان مطابق ها  دوره اين و شده برآورده زياد خيلي

 و تدريس ةشيو از كه اند داشته بيان مطالعه مورد افراد % 7/66 نشد. رآوردهب انتظاراتشان
 از و دارند رضايت زياد خيلي و زياد ميزان به اي حرفه  و  فني هاي دوره در خود مربيان توانايي

 قابل را مربيان توانايي و تدريس ةشيو اصالً افراد % 7/0 تنها و است بوده قبول قابل آنان نظر
 آموزشي تجهيزات و وسايل كه اند داشته بيان مطالعه مورد افراد % 66 اند. دانستهن قبول

 و است داشته تأثير زياد خيلي و زياد ميزان به آنان يفنّ كارآيي بر دوره طول در شده استفاده
 مورد افراد % 4/71 .نبودند معتقد خود فني كارآيي بر تجهيزات ثيرأت به اصالً افراد % 7/0 تنها
 هاي دوره در حضور براي را ديگران زياد خيلي و زياد ميزان به كه اند داشته بيان هم  العهمط

 باشند. داشته شركت ها كالس اين در تا كنند مي ترغيب اي حرفه  و  فني آموزشي
 بهبود بر اي حرفه  و  فني هاي آموزش اثرات بندي رتبه به مربوط اطالعات )1(  جدول در
 دست هب نتايج اساس بر است. شده داده نشان روستايي خوداشتغال انكارآموز هاي مهارت
 ةايد گيري شكل و عملي  و  فني مهارت بهبود بخش دو در اي حرفه  و  فني هاي آموزش آمده،
 ،همچنين است. داشته پاسخگويان نظر از موارد ساير به نسبت بيشتري تأثير كار  و  كسب
 و كار  و  كسب تخصصي هاي برنامه و ها طرح ةتهي در اه آموزش اين كه دهد مي نشان نتايج
  است. بوده كمتري اثرات داراي خدمات و كاال فروش و بازاريابي هاي مهارت بهبود

 



  ...اي بر بهبود مهارت كارآموزان خود  و حرفه هاي فني  تأثير آموزش                      
 

 

452 
 اي حرفه  و  فني هاي آموزش اثرات به مربوط هاي گويه بندي رتبه ):1( جدول

 روستايي كارآموزان هاي مهارت بهبود بر

  انحرافميانگين ها گويه
 معيار

 ضريب
 تغييرات

رتبه
 1 244/0 926/0 78/3 عملي و فني مهارت بهبود
 2 249/0 924/0 71/3 كار و كسب ةايد گيري شكل

 3 265/0 851/0 20/3 ارتباطي هاي مهارت بهبود
 4 293/0 828/0 82/2 مالي و اقتصادي مهارت بهبود

 تخصصي هاي برنامه و ها طرح ةتهي
 كار  و  كسب

22/3 989/0 307/0 5 

 فروش و بازاريابي هاي مهارت بهبود
 خدمات و كاال

73/2 932/0 341/0 6 
 

 ها داده تحليل و استنباطي ب)
 بهبود ،عملي  و  فني مهارت بهبود( مهارت بهبود هايمؤلفه بين همبستگي سنجش منظور به

 هاي مهارت بهبود خدمات، و كاال فروش و بازاريابي هاي مهارت بهبود ،مالي و اقتصادي مهارت
 با )كار  و  كسب ةايد گيري شكل و كار  و  كسب تخصصي هاي برنامه و ها طرح ةتهي ،ارتباطي

 همبستگي ضريب تحليل و تجزيه نتايج شد. استفاده اسپيرمن آزمون از تحقيق متغيرهاي
 عملي  و  فني مهارت بهبود ةلفؤم بين كه دهد مي نشان )2(  جدول در اسپيرمن اي رتبه

 از اراتظانت شدن برآورده و بازار تقاضاي ميزان كار،  و  كسب از رضايت ميزان با كارآموزان
 رضايت با و درصد 1 سطح در داري معني و مثبت ةرابط آنها اي حرفه  و  فني ةدور در شركت

 و مثبت ةرابط دوره آموزشي تجهيزات و وسايل بودن ثرؤم و مربيان توانايي و تدريس ةشيو از
 ةرابط آموزش مركز از رضايت ميزان متغير با ولي دارد وجود درصد 5 سطح در داري يمعن

 و مثبت ةرابط كارآموزان ارتباطي مهارت بهبود  ةلفؤم مورد در ندارد. وجود داري معني
 خدمات يا محصوالت براي بازار تقاضاي ميزان و كار  و  كسب از رضايت ميزان با داري معني

  و  فني آموزش مركز از رضايت ميزان با داري معني و مثبت ةرابط و ددرص 5 سطح در آنها
 ندارد. داري معني ةرابط تحقيق متغيرهاي ساير با ولي دارد وجود درصد 1 سطح در اي حرفه

 مركز از رضايت ميزان متغير با فقط كار  و  كسب تخصصي هاي برنامه و ها طرح ةتهي ةلفؤم در
 ساير با ولي دارد وجود درصد 5 سطح در داري معني و مثبت ةطراب اي حرفه  و  فني آموزش

 با هم كار  و  كسب ةايد گيري شكل ةلفؤم در ندارد. وجود داري معني ةرابط تحقيق متغيرهاي
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 از اراتظانت شدن برآورده و آموزش مركز از رضايت ميزان كار،  و  كسب از رضايت ميزان

 از رضايت با و درصد 1 سطح در داري معني و ثبتم ةرابط اي حرفه  و  فني ةدور در شركت
 با ولي دارد وجود درصد 5 سطح در داريمعني و مثبت ةرابط مربيان توانايي و تدريس ةشيو
 مهارت بهبود هاي لفهؤم در ،همچنين ندارد. وجود داري معني ةرابط تحقيق متغيرهاي ساير

 با داري معني ةرابط هيچ خدمات و كاال فروش و بازاريابي هاي مهارت بهبود و مالي و اقتصادي
 اي حرفه  و  فني هاي آموزش ها، دوره كارآموزان نظر از يعني .نشد يافت تحقيق متغيرهاي
 اين در آنها و كند كمكي آنها به فروش و بازاريابي و اقتصادي هاي مهارت بهبود در نتوانسته

 نبودند. راضي ها آموزش اين از مورد دو
 

 

 تحقيق متغيرهاي با مهارت بهبود هاي مؤلفه بين ستگيهمب )2( جدول
متغير
                      

 ها مؤلفه

 مهارت
 و فني

 عملي
 مهارت

 اقتصادي
 مهارت

بازاريابي
 مهارت

ارتباطي
 ةتهي
 و ها طرح

 ها برنامه
 گيري شكل

 ايده
 از رضايت

 كار و  كسب
**239/0062/0 049/0 *189/0074/0 **286/0 

 تقاضاي نميزا
 بازار

**294/0018/0 044/0 *261/0 117/0 214/0 

مركز از رضايت
 225/0** 254/0*327/0** 093/0 147/0 002/0 آموزش

 شدن برآورده
 از انتظارات

دوره در شركت
**322/0032/0 128/0 003/0 008/0 **285/0 

ةشيو از رضايت
 و تدريس

مربيان توانايي
*169/0 132/0 058/0 113/0 084/0 *151/0 

 بودن ثرؤم
 و وسايل

 تجهيزات
دوره آموزشي

*197/0 024/0 107/0 086/0 117/0 030/0 

 01/0 سطح در دارمعني **      05/0 سطح در دارمعني *
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  گيري نتيجه و بحث
 كه داشتند رضايت اي حرفه  و  فني هاي آموزش از كارآموزان اكثر تحقيق؛ هاي يافته به توجه با
 عملي و فني مهارت بهبود بين دارد. مطابقت )1383( خاوري و حيدري صفار تحقيق جنتاي با
 داري معني ةرابط مربي توانايي و تدريس ةشيو از رضايت و كار  و  كسب از رضايت ميزان با

 نتايج به نيز )1386( حسيني اله فرج و ارفعي و )1384( اردشيري ترتيب به كه دارد وجود
 برآورده با داري معني ةرابط نيز كار  و  كسب ايده گيري شكل ةلفؤم ودند.ب يافته دست مشابهي

 و ريشهري پوالدي كه دارد اي حرفه  و  فني آموزش ةدور در شركت از انتظارات شدن
 اين ةبار در اينكه به توجه با بودند. يافته دست مشابهي نتايج به نيز )1390( سليماني
 توان نمي دارد، وجود نيز كمي مشابه تحقيقات و نگرفته صورت تحقيقي تاكنون موضوع
  داد. مطابقت ديگران با را تحقيق هاي يافته مابقي
 كار  و  كسب اندازي راه از پس كه اند داشته بيان تحقيق اين در افراد ةهم اينكه به توجه با
  و  فني هاي آموزش كه شود مي مشخص اند، نكرده ترك را روستا در خود زندگي محل

 كمك در ها آموزش ين ا از توان مي و بوده موفق شهرها به مهاجرت از جلوگيري در اي فهحر
 روند حتي و گرفت كمك روستاها در آنان داشتن نگه و شغل به دستيابي براي كارآموزان به

 كه كارآموزاني گرفت نتيجه توان مي تحقيق اين هاي يافته اساس بر كرد. معكوس را مهاجرت
 تجهيزات و وسايل بودن ثرؤم به را آن بودند؛ راضي خود عملي  و  فني تمهار بهبود از

 كارآموزان اين و دانستند مي مربوط مربيان توانايي و تدريس ةشيو از رضايت دوره، آموزشي
 بالطبع و شده برآورده اي حرفه  و  فني آموزش ةدور در حضور از انتظاراتشان كه داشتند بيان
 ميزان از و داشتند رضايت خود كار  و  كسب از داشتند بيان كه رطو همان كارآموزان اين

 خوداشتغال كارآموزان اند. بوده برخوردار خود توليدات يا خدمات براي بااليي تقاضاي
 اي حرفه  و  فني آموزش مركز به را دوره در حضور بعد خود ارتباطي مهارت بهبود روستايي

 باال در و تر موفق كارشان  و  كسب در را آنان تباطيار مهارت بهبود اين كه دانستند مربوط
 كار  و  كسب ةبرنام و طرح ةتهي كارآموزان ،همچنين است. كرده كمك بازارشان تقاضاي بردن
 اين كه است اين بيانگر اين و دانستند مرتبط خود اي حرفه  و  فني آموزش مركز به نيز را خود

 است. رسانده ياري افراد به كار  و  كسب توجيهي طرح ةتهي به كمك يا و آموزش در مراكز
 مركز به را خود كار  و  كسب ةايد گيري شكل روستايي خوداشتغال كارآموزان ،همچنين

 مورد اين شدن برآورده به توجه با و اند دانسته مربوط ةدور مربيان توانايي و تدريس و آموزش
 نيز خود كار  و  كسب از افراد اين و است شده برآورده دوره اين در حضور از نيز انتظاراتشان

 آموزش هاي دوره كه اند داشته اظهار كارآموزان تحقيق، هاي يافته طبق بر ولي بودند. راضي
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 مهارت بهبود و مالي  و  اقتصادي مهارت بهبود در آنها به كمكي نتوانسته اي حرفه  و  فني

 نبودند راضي اي حرفه  و  فني هاي آموزش از دمور دو اين در افراد اين و كند فروش  و  بازاريابي
 اين نتايج كل در ندانستند. مربوط آموزشي هاي دوره اين به را خود در ها مهارت اين وجود و

 مهارت بهبود و اي حرفه  و  فني هاي آموزش بين داري معني ةرابط كه كند مي مشخص تحقيق
 در كارآموزان اين به توانسته ها زشآمو اين و دارد وجود روستايي خوداشتغال كارآموزان

 كند. كمك كار  و  كسب اندازي راه
 د:شو مي ارائه نيز پيشنهاد چند پايان در
 ةسرماي از اي حرفه  و  فني آموزش مراكز كه شود مي مشخص تحقيق اين اساس بر �

 راكزم اين مندي وظيفه اجتماعي؛ ةسرماي اين برخوردارند. روستايي ةجامع در بااليي اجتماعي
 و ها آموزش بودن روز هب با و ندهند دست از را عمومي اعتماد و باور اين تا كند مي دوچندان را

  نمايند. عمومي اعتماد اين تقويت در سعي تجهيزات
 كارآموزان كه اصلي ةدور كنار در اي حرفه  و  فني آموزش مراكز شود مي پيشنهاد �

 و خوداشتغالي قوانين و موارد املش هم را كارآفريني ةدور يك ،بينند مي آموزش
 و شوند آشنا موارد اين با كارآموزان تا بگذرانند توأمان صورت به آن محتواي در كارآفريني

 ند.كن درك را آن
 اقتصادي، هاي مهارت بر خود آموزشي هاي دوره در اي حرفه  و  فني آموزش مراكز �
 خود آموزشي سرفصل در هم را واردم اين و باشند داشته توجه هم فروش و بازاريابي مالي،

 بگنجانند.
 و  فني هاي آموزش از دانشگاهي تحصيالت با كمي افراد كه تحقيق نتايج به توجه با �

 خود ارتباط اي حرفه  و  فني آموزش مراكز كه شود مي پيشنهاد كنند، مي استقبال اي حرفه 
 اين تا كنند اقدام دانشگاهي مدارك با افراد جذب به و كنند بيشتر دانشگاهي مراكز با را

 كار بازار وارد تر راحت دانشگاهي هاي آموزش با آن تلفيق و عملي مهارت كسب با افراد
 شوند.
 اي حرفه و  فني كارآموزان خوداشتغالي جشن و مهارت ملي مسابقات مثل هايي برنامه �

 يابد. اشاعه گروهي هاي رسانه در بيشتري انعكاس و تبليغات با
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 منابع
 و ايران ةماه 18 هاي طرح هاي دوره اثربخشي ميزان بررسي ).1384( ع. ردشيري،ا

 ديد از شيراز شهرستان در اشتغال و الزم هاي مهارت كسب در آلمان
 آموزش سازمان پژوهشي طرح .83 و 82 سال در كارشناسان و مربيان كارآموزان،

 .فارس استان اي حرفه  و  فني
 اي حرفه  و  فني آموزش هاي دوره نقش بررسي ).1378( ج. ،حسيني اله فرج و م. ارفعي،

 روستاييان اشتغال وضعيت روي بر كشاورزي جهاد وزارت غيررسمي
 .49-32صص .280 ةشمار جهاد. ةمجل غربي. آذربايجان ةديد آموزش

 در اي حرفه و  فني هاي آموزش نقش بررسي ).1390( ا. سليماني، و ع شهري، ري پوالدي
 اولين مقاالت مجموعه اي. حرفه و  فني مراكز آموزان دانش در رآفرينيكا آمادگي
 .23ص .1404 ايران در آموزش ملي همايش

 ةنام ماه خوداشتغالي. ةتوسع در اي حرفه و  فني هاي آموزش نقش ).1385( آ. سيفيه،
 .18:43 ةشمار مهارت،

-بودجه تأثير بررسي .)1389( ف. رحماني، و ح. خاكسارآستانه، م. مظهري، ن. شاهنوشي،
 خراسان صنعت بخش در كار نيروي وريبهره بر ايحرفه و  فني آموزش هاي

 .55-77 صص .33 شمارة هجدهم، سال توسعه. و دانش پژوهشي -علمي مجلة بزرگ.
 دومين مقاالت مجموعه سازي. مكانيزم و اي حرفه  و  فني آموزش تحول .)1384( ص. صالحي،

 مازندران: اجتماعي. و اقتصادي تحوالت در اي حرفه  و  فني هاي آموزش نقش همايش
 مازندران. اي حرفه  و  فني آموزش كل ةادار

 در كارآموزان اشتغال وضعيت بررسي ).1383( ع. خاوري، و ح. حيدري، صفار
 مازندران. استان توسعه: سوم ةبرنام در صنعت بخش به مربوط هاي رشته

 .سيزدهم ةشمار. چهارم سال عي.اجتما و انساني علوم ةپژوهشنام
 ةتوسع در اي حرفه  و  فني هاي آموزش جايگاه و نقش بررسي ).1384( ا. ن عزيزي،

 يافته. توسعه كشورهاي تجارب به نگاهي اقتصادي،
  فني آموزش رشد ةمجل افزوده. ارزش به فكر تبديل نقطة مهارت، ).1390( ب. عطاران،
 .3-2 صص .4 ةشمار ششم ةدور اي. حرفه و
 بر آن ثيرأت و كار نيروي مهارت ).1391( ب. موبد، ده و ر. م ، دهقانپور ؛ع م پور، فيض

 ، ايران در اشتغال و آموزي مهارت ملي همايش نخستين .توليد عوامل وري بهره
 .تهران
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 و متوسطه سطوح در اي حرفه و  فني آموزش هاي برنامه بر مروري ).1383( م. قارون،

 آموزش ريزي برنامه و پژوهش ةمؤسس ةنام مقاله جهان. كشورهاي زا برخي در عالي
 .10 و 9 ةشمار عالي،

 ايران، در شهرها به روستاييان مهاجرت علل بررسي ).1385( ع. اردهاني، قاسمي
 و روستا ةنام فصل .1359-83 زماني مقطع در تحصيلي هاي نامه پايان فراتحليل

 .80-51 صص .1 ةشمار نهم، سال توسعه.
 اشتغال بر تأثيرگذار عوامل شناسايي ).1391( ف. محمدي، گل و ف. محمدي، گل

 ةارائ جهت جنوبي خراسان استان اي حرفه و  فني آموزش آموختگان مهارت
 ةسرماي و كار از حمايت ملي، توليد ارتقاي راهكارهاي ملي همايش الزم. راهكارهاي

 آذر. 25 بجنورد. ايراني.
 و اي حرفه  و  فني آموزشي هاي دوره رابطه بررسي ).1389( م. صابري، و م. مطلق،

 علوم ةنام پژوهش اراك. شهر مرد كارآموزان اشتغال كاريابي در آن اثربخشي
 چهارم. ةشمار چهارم. سال اجتماعي،

 و مديران ةكارآفرينان هاي ت مهار بررسي ).1386( ا. قادري، و ح. خنيفر، م. مقيمي،
 مديريت. دانش ةمجل متوسط. و كوچك كارهاي و  بكس در سازماني اثربخشي

 .110-93 صص ،79 ةشمار ،20ة دور
  و  فني مهارتي هاي آموزش تأثير ).1391( ا. اميري، و ع قهرماني، ؛ا مقدم، مكاري

 همايش ايراني. ةسرماي و كار از حمايت و ملي توليد ارتقاء در روستايي اي حرفه
 آذر.25 بجنورد. .ايراني ةسرماي و كار از حمايت ملي، توليد ارتقاي راهكارهاي ملي
 و آموزي مهارت تأثير بررسي ).1391( م. منتظري، و ا شناس، حق ؛ف منتظري،

 توليد ارتقاي راهكارهاي ملي همايش ملي. توليد ارتقاء و اشتغال بر كارآفريني
 آذر. 25 بجنورد. ايراني. ةسرماي و كار از حمايت ملي،

 ، 3773 ةشمار سيزدهم، سال .همشهري ةروزنام خوداشتغالي. .)1384( ن. مهريزي،
 .10 ةصفح ، مرداد 23 يكشنبه

 اي حرفه  و  فني هاي مهارت فراگيري ثيرأت  ).1390( ه. افسري، و م خراساني، موسوي
 كارآفريني. در كشاورزي دانشجويان تحصيلي ةرشت با مرتبط غير و طبمرت

 مدرس. تربيت دانشگاه طبيعي. منابع و كشاورزي آموختگان دانش اشتغال ملي همايش
  ماه. آذر

 .114 ةصفح شهريور، دوازدهم، سال ).1385( مهارت. تخصصي و فني- علمي ةنشري
 سازمان ايران. روستايي مناطق در اي حرفه  و  فني هاي آموزش ).1390( ه. نصيري،

 روستايي. آموزش امور دفتر اي، حرفه  و  فني آموزش
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 ةتوسع ةسال پنج هاي برنامه در اي حرفه و  فني هاي آموزش نقش ).1389( .ي نماينده،

 اي. حرفه و  فني هاي آموزش وبالگ از برگرفته كشور.
 س. جزي، مسجديان و م رنجبر، ؛ص آبادي، نوش صدري ؛ا ارمكي، فرجي ؛پ نيرومند،

 و اختراعات سازي تجاري فرايند در غيرفني و فني هاي مهارت نقش ).1391(
 ةنام فصل كشور. اي حرفه و  فني آموزش سازمان آموختگان مهارت هاي ي  نوآور

 .129-143 صص هفدهم، ةشمار ششم، سال آموزشي. هاي نظام در پژوهش
 اي حرفه  و  فني آموزش هاي دوره اثربخشي ميزان بررسي ).1378( ع. نژاد، هدايت

 آموزشي. مديريت ارشد كارشناسي ةنام پايان كشاورزي، جهاد وزارت رسمي
 تهران. دانشگاه شناسي روان و تربيتي علوم ةدانشكد
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 روستايي در اي  حرفههاي فني و   جايگاه آموزش
 اقتصاد روستا ةتوسع

 حميدرضا عصارپور 
 محمد محمدي  

 محبوبه چمي 
 سيده معصومه عظيمي 
 زهرا باجالن 

 چكيده
وري هريك از عوامل توليد، نقشي  بهره ةهاي مهارتي در بهبود چرخ  نقش آموزش 

هاي مهارتي فني   ن زمينه سهم آموزشنظير است. ليكن در اي شايان توجه و بلكه بي
ايراني سهم  ةحمايت از كار و سرماي ، توليدات ملي ةروستايي در توسعاي  حرفهو 

اي در مناطق روستايي با توجه به  هاي فني و حرفه  توجهي است. آموزش قابل
د. در اين كن هاي مختلف آموزشي استفاده مي  هاي مناطق روستايي از مدل  ويژگي
و بازديدهاي اي  حرفهكه از بررسي نتايج گزارشات سازمان آموزش فني و مقاله 

هاي روستايي مورد   آموزش ةزايي آموزش در حوز دست آمده، ميزان اشتغال هميداني ب
سهم بسزايي در اي  حرفههاي فني و   بررسي قرار گرفت و نشان داد كه آموزش

اقتصادي كشور را ة تبع آن توسع اقتصادي روستا كه به ةزايي و توسع لافزايش اشتغا
سطح مهارتي شاغلين روستايي و  ءدر برداشته دارد. در اين ميان دستيابي به ارتقا

هاي   هاي مبتني بر قطب  آموزش ةويژه در بخش كشاورزي، ارائ وري به افزايش بهره
شود، افزايش  مشاغل بومي روستايي مي ةاقتصادي توليد كه منجر به حفظ و توسع

هاي خدماتي مورد نياز از جمله مزاياي   آموزش ةزنان روستايي از طريق ارائ مهارت
 .رود شمار مي بهاي  حرفههاي فني و   وري مناسب از آموزش بهره
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 مقدمه 
 ةرتي به معناي تغيير شكل اساسي در همهاي مها  جوامع روستايي از طريق آموزش ةتوسع

اجتماعي و روابط انساني در روستاهاست كه به تدريج شرايط زندگي مردم  ، ابعاد اقتصادي
چند مورد از ابعاد  .ندوش مند مي مردم روستا از مواهب آن بهره ةروستا را بهبود بخشيده و عام

 توسط خصوص به گيري تصميم رد ثرؤم مشاركت ،روستايي شامل ايجاد اشتغال مولد ةتوسع
 يك عنوان به كه است زيستي و طبيعي زيست محيط حفظ و نفس به اعتماد ،تهيدستان

روستايي يعني  ةو اجتماعي يك گروه ويژ اقتصادي زندگي وضع بهبود و اصالح براي راهبرد
تالش ). توليد ملي و 1389(پارسيان، رود  شمار مي بهفقرا و مستمندان در مناطق روستايي 

اقتصاد روستايي كشور و نقش آن در بازارهاي داخلي از اهميت بااليي  ةدر جهت توسع
ثير بسزايي داشته و أبرخوردار است تا آنجا كه ورود توليدات روستايي در بازارهاي رقابتي ت

شك موضوع توجه به توليد  شود. بي اقتصاد كشور مي ةمنجر به افزايش توليد ملي و توسع
زايي  هاي اشتغال  ترين استراتژي اي مرتبط با آن يكي از مهم ع آن منابع سرمايهملي و به تب

 باشد.  مي
 هاي استيس يو بررس گذاري استيدر س يديكل يعنوان عنصر را به يزندگ تيفيامروزه ك
توجه به  .برند يعنوان شاخص توسعه نام م مورد بحث قرار داده و از آن به يحوزه عموم

توجه  شده و يزندگ تيفيدر ك اي گسترده راتييباعث تغ ياجتماع دگاهياز د يزندگ تيفيك
 يابيارز ،ياجتماع هاي استياثرات س يابيچون ارز ياردبه ضرورت كاربرد آن در مو

مشاركت  بيترغ ،رساني صورت گرفته در سطح خُرد و كالن، بهبود خدمات يها يرگي ميتصم
 كشاورزي غير هاي فعاليت. كرد وجو ابع جستبرابر من عيتوز ،يحقوق انسان ياعتال ،يعموم

صنايع دستي بخش خدمات، حمل  ،تصنع مانند ها فعاليت از وسيعي طيف) مزرعه از خارج(
دهد  تجربيات كشورهاي مختلف جهان نشان مي .گيرد و نقل، ارتباطات و تجارت را در بر مي

كيفيت زندگي نقش  ءرتقاهاي مربوط به اين بخش در ايجاد درآمد و اشتغال و ا كه فعاليت
 ). 1389(پارسيان،  ثري داشته استؤم

روستايي بر اساس ماهيت و نوع كار به دو دسته زراعي و غيرزراعي تقسيم  مشاغل
صيد،  هاي مرتبط با باغداري، دامپروري، شكار و مشاغل زراعي شامل تمامي فعاليت .شوند مي

عريف مشاغل غيرزراعي شامل ساير . با اين تاستشيالت و آبزيان، جنگلداري و مرتع 
طيف وسيعي از صنعت، صنايع دستي،  ،رو هاي اقتصادي به جز زراعي است. از اين فعاليت

حمل و نقل و ارتباطات، تجارت، هتلداري، خدمات عمومي و شخصي بخش غيرزراعي را 
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رزي و شوند. تعريف براي بهبود درآمد روستاييان مشاركت آنها در مشاغل غيركشاو شامل مي

 ثير بسزايي دارد.أبهبود كيفيت زندگي كاري ت
 ،ترين آنها عامل مهم نيروي انساني است با نگاه به عوامل توليد كه مهم ،همين راستا در
ريزي براي بهبود و ارتقاي عوامل مذكور براي دستيابي به اشتغال امري  يابيم برنامه درمي

 شينيروي انساني با افزا يد بازدهشو يآنچه كه باعث م رود. هر شمار مي ضروري به
اش هم  نمونه نيتر يهيشود. بد يم دهينام يانسان ةيسرما ود،ش شتريب شيها  مهارت
است كه  نيا يانسان ةيدر سرما يگذار هيمهم سرما يژگيو ي. ولاستهاي مهارتي   آموزش

 نياشود كه از  يم يافراد بينص شتريصورت درآمد ب از آن به يمنافع ناش ةبخش عمد
اقتصاد  تيشود تا ظرف يباعث م يو كاف طلوبشوند. آموزش م يمند م بهره ها  يگذار هيسرما

 عيو ثروت، توز درآمد عيعوامل از توز نيا ة. همابدي شيتازه و مدرن افزا يوراجذب فنّ يبرا
محدود  يانسان ةيسرما يتوجه را به بررس . اگررنديگ يم ريثأت يخدمات و امكانات آموزش

با  ديتول يورا. كه فنّدشو يهم روشن م آموزش و درآمد نيب ةدر آن صورت رابط م،يكن
تازه، آموزش  يوراجذب فنّ اقتصاد در تيباال بردن ظرف يكند كه برا يم رييتغ يسرعت
عنوان يكي از اجزاي مهم  بهاي  حرفههاي مهارتي فني و   آموزش، است. از سوي ديگر ياساس

ماهر است. آموزش  صلي تربيت نيروي انساني ماهر و نيمهنظام آموزش كشورها متصدي ا
از وظايف مهم  ثيرگذار بر توسعه،أانساني كارآمد و ت ةسرماي ةمنظور توسع انساني به نيروي

 آموزي، مهارت غيررسمي هاي آموزش ةعنوان تنها متولي ارائ . اين سازمان بهاستاين سازمان 
. دكن مي گيري پي را كشور ةسال بيست انداز مچش سند در شده تعيين اهداف تحقق ةبرنام
آموزش  دفتر امور 1386پنجم توسعه، سازمان در سال  ةبرنام 194و  21مواد  ابقمط

 يها آموزش ةتوسع و نظارت بر يراهبر ،يزير برنامه ،يگذار استيس يروستايي را متول
وزش نيروهاي فاقد وسيله ارتقاي مهارت شاغلين و همچنين آم ، تا بدينقرار داد ييروستا

 ييروستا و يمناطق شهر و كشاورزي در ماتخد صنايع، مختلف هاي در بخش مهارت را
 ).1391كشور تحقق بخشد (عصارپور،

مناطق از جمله  نيبا توجه به شرايط متفاوت ااي  حرفهروستايي فني و  هاي  آموزش
هاي شهري   محيط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، جمعيتي، سياسي در مقايسه با ،يمياقل

 ).1387د: (تقويم، شو ريزي و اجرا مي يند ذيل برنامهآمدت را در فر هاي آموزشي كوتاه  دوره
تعيين نيازهاي آموزشي مخاطبين و  برايريزي آموزشي فرايندي است  و برنامه نيازسنجي

شي با دركي ريزان و مجريان آموز شود برنامه بندي نيازها كه نتايج اين فرايند سبب مي اولويت



  تصاد روستااق ةتوسع اي روستايي در  هاي فني و حرفه  جايگاه آموزش
 

 

462 
نياز يك  شناخت و تحليل اثربخشي نيازهاي آموزشي پيش كنند.روشن نسبت به آن اقدام 

 است. موفقسيستم آموزشي 
منظور افزايش اشتغال در مناطق روستايي و  ريزي و تدوين راهكارهاي اساسي، به برنامه

د تا در نتيجه ترين موضوعاتي است كه بايد به آن پرداخته شو يافته از مهم كمتر توسعه
 ،رو از اين د.شوانساني مهيا  ةاشتغال، توليد و افزايش درآمد خانوار و دستيابي به توسع

گيرد. نتايج نيازسنجي  روستايي موجود در اولويت كاري قرار مي مشاغلشناسايي و بررسي 
ال خيلي ؤدهد، اهداف آموزشي را از طريق پاسخگويي به دو س به مسئول مربوطه اجازه مي

 چه كسي به آموزش نياز دارد؟ چه آموزشي مورد نياز است؟  اساسي شناسايي كند.
 تعريف آموزش استاندارد هاي آموزشي در قالب  مطالب علمي رشته ةعنايت به اينكه ارائ با

. در حال استهاي آموزشي استاندارد آموزشي   دوره اجراي در مهم كليدهاي از يكي ،دشو مي
هاي مختلف اقتصادي   استاندارد در بخش 4042كشور اي  حرفهي و حاضر سازمان آموزش فن

عنوان  هتهيه و ب 439 فرهنگ و هنر و 666كشاورزي  ،719، خدمات 2518 نعتاز جمله ص
 ،آموزشي يا شغلي جديدي پيشنهاد شود ةكه دور د. در صورتيكن مرجع آموزش استفاده مي

 ). 1390شود (حبيبي ينگجه،  م ميآن اقدا ةدر قالب دستورالعمل مشخص نسبت به تهي
عوامل كليدي  ةها و تهي نيازهاي آموزشي و شناسايي امكانات، محدوديت ءپس از احصا  

هاي  شده در يكي از قالب انجام ةآموزش (تجهيزات، مربي، مكان، استاندارد) فرايند اجرايي دور
 ).1391نامه، د: (شيوهشو ذيل اجرايي مي

 ه شامل:ها ك  اجراي دولتي آموزش
هاي پايه و تخصصي   آموزش هعمدطور بهها كه   گونه آموزش اين :آموزش در مراكز ثابت .1

د. شون آالت بوده و در محل ثابت اجرا مي هايي مجهز به تجهيزات و ماشين  در كارگاه هستند،
خدمات  ةدر سطح كشور درحال ارائاي  حرفهمركز آموزش فني و  600در حال حاضر بيش از 

 ند.هستروزي  بيشتر اين مراكز داراي امكانات خوابگاهي و شبانه .دنهستآموزشي 
هايي هستند كه به دليل نياز به فضا و تجهيزات تخصصي در   مراكز مجري دوره اين

وانند از ت كارآموزان روستايي و شهري مي .يستها قابل اجرا ن  مناطق روستايي، در محل روستا
 ).1391 نامه، (شيوه دكننروزي استفاده  امكانات شبانه

آموزشي است كه با  يرويكرد: ها و مراكز دهستاني  هاي سيار مستقر در روستا  . آموزش 2
منظور  در قالب مشاركت به برخورداري از امكانات و تجهيزات و منابع انساني مناسب ترجيحاً

روهاي فاقد آموزي در مراكز دهستان و روستاهاي پرجمعيت و با هدف توانمندسازي ني مهارت
 روستاخدمات و كشاورزي  هاي مختلف صنايع،  نيروي شاغل بخش ءتخصص روستا و ارتقا
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پردازد. بيشتر  خدمات آموزشي مي ةصورت موقت به ارائ همشخصي ب ةتشكيل و در محدود

 د. شو خش كشاورزي) ارائه ميب خصوص بهمحيط واقعي كار ( شده در هاي ارائه  آموزش
د شامل: كسب تجربه و آشنايي شو ها كه در محيط واقعي اجرا مي  رهاجراي اين دو ويژگي

ورود به براي ثر در محيط كار واقعي كسب و كار، بهبود نگرش متقاضيان ؤبا ساير روابط م
اساس نتايج  ايجاد انگيزه و خودباوري با استفاده از محيط كار واقعي، آزمون بر اشتغال، ةعرص

 باشد. وزشي ميآم ةعملكرد در حين اجراي دور
اين نوع مدل آموزش، مخصوص افرادي است كه از مواد اوليه  :آموزش مشاغل خانگي .3

صورت  هآموزش اين افراد در محيط خانه و ب .دهند تا توليد محصول را در خانه انجام مي
 فرينان،آكار ها زنان سرپرست خانوار،  هدف اين آموزش .شود چرخشي توسط مربي انجام مي

 ). 1391 نامه، (شيوهاست روستايي  انبازنشستگان و جوان ،معلولين
براي شده از طريق مناقصه  هاي آموزشي نيازسنجي  در اين قسمت دوره: خريد خدمات .4

د. پس از بررسي شرايط اوليه و تعيين صالحيت شو اجرا توسط بخش خصوصي اعالم مي
اجراي دوره، نسبت به اجراي  بخش خصوصي نسبت به عقد قرارداد اقدام و پس از اخذ مجوز

 ).1391 ،هنام (شيوه كنند اقدام ميآن 

 ها  ارزشيابي و آزمون دوره
اساس استاندارد  صورت تئوري و عملي و بر هآموزشي ارزشيابي دوره ب ةاز اتمام دور پس

 نامه، د (شيوهشو مربوطه اعطا مي ةآموزشي انجام گرفته و پس از قبولي در آزمون گواهينام
1391( . 

 شناسي  روش
 اي آموختگان فني و حرفه وضعيت اشتغال مهارت رهگيري

اين برنامه  اند. ديده در بخش مشاغل خانگي مورد ارزيابي قرار گرفته در اين مقاله افراد آموزش
كشور صورت گرفته اي  حرفهه و هدايت آموزشي سازمان آموزش فني و ردفتر مشاواز سوي 

 ذيل صورت گرفته است: ةشد تدوين ةاست كه بر اساس برنام
آموختگان  مهارت ةيابي از وضعيت اشتغال كلي اطالع :رهگيري عبارت است از تعريف

زمان مشخص و ارزيابي و تحليل  در مدتاي  حرفههاي آموزشي فني و   شده در دوره قبول
ي و كيفي آن. بحث اصلي اين تحقيق بر روي نتايج حاصل از ارزيابي اينمستمر نتايج كم 
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(دستورالعمل  باشد: زايي حاصل از آموزش مي ميزان اشتغال ةدهند نكه نشا استفرايند 

 ).1391رهگيري اشتغال،
 شود: ديده طي مراحل ذيل انجام مي رهگيري اشتغال كارآموزان آموزش فرايند

هايي را كه يكسال از زمان اجراي آن گذشته است   دورهاي  حرفهمركز آموزش فني و  .1
اند) را تعيين و  مون به پايان رسيده و كارآموزان مدرك خود را ا خذ نموده(مراحل آز

 د. كن مشخصات آن را استخراج مي
در اين قسمت بر اساس مشخصات كارآموزان ارتباط با آنها برقرار شده  :برقراري ارتباط .2

 د.شو ديل ميافزار تب بندي و به نرم ال جمعؤهايي در قالب س و اطالعات دريافتي در قالب فرم
هاي زماني   در بازه ،ده استشكارآموزان تكميل از سوي هاي اطالعاتي كه   فرم اين

 د. شو روز رساني مي مشخص به
 . استكار  هآخر اين فرايند ارتباط و تعامل با كارآموز تا زمان شروع اشتغال ب ةمرحل .3

  ها  يافته
آموزشي در قالب  ةن بر اساس حرفمجموعه اطالعات تحليل اقتصادي كارآموزا ،نهايت در
 بندي و ارائه شد: االت ذيل جمعؤس

 پذيري براي كارآموزان منطقه است؟  آموزشي داراي باالترين شانس اشتغال ةحرف كدام
آموزشي داراي كمترين زمان انتظار كاريابي يا جايابي براي كارآموزان منطقه  ةحرف كدام

 است؟
 حقوق و دستمزد براي ورود كارآموزان منطقه است؟ آموزشي داراي باالترين ةحرف كدام
فته است كه نشانگر آموزشي مورد استقبال بيشتري توسط شاغلين قرار گر ةحرف كدام

شغلي كارآموزان منطقه  ةمهارت يا تغيير شغل در آيند ءارتقابراي آموزشي ة قابليت آن حرف
 باشد؟

اي تعداد كارجويان كمتري در ها دار  آموزشي در مقايسه با ساير حرفه ةحرف كدام
 ؟ استآموختگان  مهارت

 ةيافتگاني دارد كه شغل اكتسابي آنها ارتباط بيشتري با دور آموزشي اشتغال ةحرف كدام
 ).1391(دستورالعمل رهگيري اشتغال، آموزشي دارد؟
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 گيري  و نتيجه بحث
ها:   ه اين شاخصكار گرفته شد كه از جمل ههاي ارزيابي متعددي ب  اين تحقيق شاخص در

هاي مهارتي، عدم رغبت به شغل و عدم داشتن   ضعف در آموزش پايين بودن دستمزد،
كننده در اشتغال درنظر گرفته شد. پس از  عنوان عوامل ممانعت كافي كه است كه به ةسرماي
 ةحرف 833نفر در كل كشور در  40932روستايي به تعداد  زانبندي اطالعات كارآمو جمع

درصد  20دند كه از اين ميزان شخدمات و كشاورزي ارزيابي  ر قالب صنعت،آموزشي د
ضعف در  درصد به داليلي چون پايين بودن كار و دستمزد،26 اشتغال پيدا كرده بودند،

نتوانستند خود را در مسير  فيكا ةعدم رضايت شغلي و عدم سرماي هاي مهارتي،  آموزش
 مهارت در دوره شركت ءكننده در قالب ارتقا د شركتدرصد مابقي افرا 50اشتغال قرار دهند، 

دانشجو و به صرف كارجو  آموز، سرباز، دانش دار، هاي جمعيتي خانه كه در يكي از گروه كردند
هاي غيررسمي   زا بودن آموزش نهايي اين تحقيق اشتغال ةنتيج گيرند. بودن جاي مي

 دهد. نهفته را نشان مي صورت درصد به 50درصد واقعي و 20مدت به ميزان  كوتاه

 مهم ديگر اين تحقيق  دستاوردهاي
ثير داشته كه در أديده در جهت توانمندي فرد روستايي ت درصد افرادآموزش 50 .1

توان اثربخشي آنها را در افزايش كارايي اقتصاد توليد ناخالص  صورت مجزا مي هتحقيقاتي ب
 . كردمشاهده 

توان با  مي راه اشتغال پس از آموزش، با توجه به شناسايي موانع موجود در سر .2
 .كردآنها را مرتفع  194صورت قانوني در ماده  هگذاري ب ريزي و سرمايه برنامه
درصد  50خصوص بههاي هدف آموزش   ريزي آموزشي مجزا براي گروه برنامه ةارائ .3

اند موجب افزايش كارايي راندمان آموزش و در نتيجه  مهارت داشته ءافرادي كه ارتقا
 هاي اشتغال باشد.  مند شدن برنامه هدف
سهم بسزايي در كاهش بيكاري و افزايش اي  حرفههاي فني و  نقش آموزش ،در نهايت .4

كيد بر استفاده از أتبنابراين،  اقتصادي روستايي كشور بر عهده دارد. ةزايي و توسع نرخ اشتغال
ها در مناطق روستايي تحوالت مربيان خبره و استاندارد تجهيزات، منابع اين سازمان (مراكز،

 ).1391(گزارش تحليل، اين مناطق به جاي خواهد گذاشت دراقتصادي بزرگي را 
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 منابع
 سازمان روستايي هاي ريزي آموزش برنامه ).1391( محمدي ابهرچايي، م. و ح، عصارپور

 دروني و بيروني هاي فرصت شناسايي اساس بر كشوراي  حرفه و فني آموزش
 .ايران در اشتغال و آموزي مهارت همايش

انتشارات سازمان  ).1387( .كشوراي  حرفهتقويم آموزشي سازمان آموزش فني و 
  .كشوراي  حرفهآموزش فني و 

 ؛نيرومند، پ ؛نژاد، ح ثابت ؛زماني، س؛ زاده خانقاه، ع حاتم ؛موسوي، ع ؛حبيبي ينگجه، ع
ن آموزش فني و عملكرد آموزشي سازما). 1390( ح. خنيفر،؛ س فر، جالئي
  كشور.اي  حرفهكشور انتشارات سازمان آموزش فني و اي  حرفه

قابل دسترس  »هاي روستايي  آموزش ةنام شيوه«كشور اي  حرفهسازمان آموزش فني و 
 .1391/، بهار سال http://ruraltraining.irantvto.irدر وبگاه 

وضعيت اشتغال دستورالعمل اجرايي رهگيري «دفتر مشاوره و هدايت آموزشي 
 قابل دسترس در وب سايت سازمان به آدرس  ،»آموختگان مهارت

http://www.consult.irantvto.ir. 1391 
گزارش تحليلي «كشور اي  حرفهدفتر مشاوره و هدايت آموزشي سازمان آموزش فني و 

 قابل دسترس در وبگاه »نتايج طرح آمارگيري
          http://www.consult.irantvto.ir. 1391 

 ثر بر اشتغال غيرزراعي در استان خراسان.ؤ). بررسي عوامل م1389( پارسيان، ف.
مركز تحقيقات و بررسي ، طرح تحقيقاتي بررسي و ارزيابي مشاغل روستايي زبخشي ا

  .ل روستايي وزارت جهاد كشاورزيئمسا
 



 
 

 ضرورت و راهكارهاي تجارت الكترونيكي در 
 بخش مشاغل خانگي

 1امير طهماسبي
 2بهمن پارساييان

 چكيده
افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش نرخ بيكاري از مشكالت و 

گير بسياري از كشورهاي در حال  هايي است كه امروزه گريبان چالش
ه است. يكي از يافته و صنعتي شد توسعه و حتي برخي از جوامع توسعه

مشكل در نظر گرفته شده است،  هايي كه براي رفع اين حل ترين راه مهم
كسب و كار خانگي است. كسب و كار خانگي به هر نوع فعاليت  توسعة

اقتصادي در محل سكونت شخصي با استفاده از وسايل و امكانات منزل، 
، عدم شود. يكي از مشكالت كسب و كارهاي خانگي در كشور ما گفته مي

بازاريابي و فروش محصوالت توليدي است. براي وجود ساختاري مناسب 
اين براي اندازي سايتي  مين دليل استفاده از تجارت الكترونيك و راهه به

در اين  اي كند. تواند به رونق كسب و كارهاي خانگي كمك فزاينده امر مي
، هاي كسب و كار الكترونيكي پژوهش عالوه بر بررسي برخي مدل

 محصوالت خانگي ارائه شده است. ةسايت عرض ةتهي برايراهكارهايي 
 

 مشاغل خانگي، تجارت الكترونيك، فروشگاه اينترنتي.: يكليد واژگان

                                                                                                                
 اي كشور، آموزش روستايي سازمان آموزش فني و حرفه كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي، كارشناس دفتر امور. 1

 Email: tahmasbi_a@yahoo.com 
 .اي كشور يس گروه اجراي دفتر امور آموزش روستايي سازمان آموزش فني و حرفهئكارشناسي ارشد صنايع غذايي، ر. 2
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 مقدمه
 1393رهبر معظم انقالب در نامگذاري سال  ةفرمايشات حكيمانه و رهنمودهاي هوشمندان

نياز به عزمي ملي و  ةدهند نشان »اديجه مديريت و ملي عزم با فرهنگ و اقتصاد«عنوان  به
 اقتصاد كلي هاي تالشي همگاني براي رسيدن به شكوفايي اقتصادي و نيل به اهداف سياست

 .استمقاومتي 
يك ركن اساسي در اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليدات داخلي است. رشد اقتصادي، 

اي داخلي، رشد تجارت و زايي و رفع بيكاري، افزايش درآمد، شكوفايي استعداده اشتغال
المللي، پيشرفت صنايع و كارخانجات و بسياري از نتايج مفيد اجتماعي و  بازرگاني بين

اقتصادي، از پيامدهاي حمايت از توليدات و محصوالت داخلي است. افزايش توليد ملي در 
انساني موجب مردمي شدن  ةصنعت، كشاورزي و خدمات و حمايت از كار و سرماي ةعرص

 شود. اقتصادي كشور مي ةصاد مقاومتي و افزايش حضور و نقش مردم در عرصاقت
 ساختار دليل به كوچك كارهاي و كسب ةتوسع كه است داده نشان ديگر كشورها ةتجرب

 در. است بوده مؤثر كار بازار كردن متعادل جهت در سرمايه به اندك نياز و بازده زود و ساده
 بازدهي تواند مي خانگي كوچك كارهاي و كسب، يجمعيت تركيب به توجه با ما كشور

  .باشد مؤثر بيكاري مشكل رفع در مدت ميان در حتي و مدت كوتاه در و داشته مناسبي
 يك خانگي كارهاي كسب كردن مند نظام و رساني روز به، بخشيدن سامان ،رو اين از

 .است آشكار ضرورت
 فروش بازار خانگي، نبودن شاغلم در مشكالت موجود ترين توان گفت يكي از مهم مي

. با توجه به اين نكته، استفاده از كسب و كار الكترونيكي و بستر تجارت است محصوالت
كمك به شاغلين در براي تواند راهكاري مناسب  الكترونيك با توجه به مزايا و فوايد آن مي

 بخش مشاغل خانگي باشد. 
 ةقانون برنام 48 ةجود قوانيني از جمله مادبا وجود مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي و و

خدمات  ةتجارت الكترونيك و عرض ةجمهوري اسالمي ايران كه در آن بر توسع ةپنجم توسع
دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت 10ةهمچنين ماد ،كيد شده استأالكترونيك ت

كيد شده و أر اين زمينه ترساني د از مشاغل خانگي كه در آن نسبت به ايجاد پايگاه اطالع
ايجاد پايگاه براي ربط  هاي اجرايي ذي وزارت بازرگاني را موظف به هماهنگي با ساير دستگاه

الگوهاي موفق  ئةهاي بازاريابي، خريد و فروش الكترونيكي محصول و ارا رساني در زمينه اطالع
 اين امر فراهم نشده است.براي ده است، اما هنوز ساختار مدوني كر



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

469 
 نشده فراگير هنوز الكترونيك تجارت ما كنوني ةجامع در سفانهأمزاياي فراوان، مت با وجود

 پول خود حساب از كاغذي صورت هب و شده بانك وارد شخصاً دهند مي ترجيح زيادي ةعد و
 در اينترنت اينكه به توجه با ،همچنين. ندكن پرداخت را خود قبوض يا و نمايند برداشت

 به نسبت و رندندا اعتماد آن به بسياري ،نكرده پيدا را خود يگاهجا هنوز ما كشور
 را خود نظر مورد كاالي وقتي كه دارند را اعتقاد اين و هستند بدبين اينترنتي يها فروشگاه

  .نيستند آن بهاي ةارائ به حاضر ،نبينند خود چشم يجلو در عيني صورت به
اد به اينترنت با سرعت و كيفيت مشكالت زيرساختي ديگر نظير دسترسي محدود افر

مناسب هم باعث شده است كه تجارت الكترونيك هنوز به جايگاه واقعي خود در ايران 
 نرسيده است.

 مشاغل خانگي در ايران ةتاريخچ
اي دارد. بسياري از صنايع دستي كه امروزه نيز  ديرينه ةكسب و كارهاي خانگي در ايران سابق

شده است. اساس بسياري از مشاغل از  ل سكونت افراد توليد ميوجود دارند، در منازل و مح
هاي دوران،  ها و تولد ابرسازمان ها بوده ولي بعدها به علت كالن شدن سازمان ديرباز در خانه

 رونق شدند. مشاغل خانگي كم
د و با همكاري شطرح مشاغل خانگي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي وقت مطرح 

 جمهوري اساسي قانون 43 و 28 اصول به استناد شوراي اسالمي و بانمايندگان مجلس 
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل « ساله بيست انداز چشم سند به توجه با و ايران اسالمي
 د. شتدوين  »خانگي
 هايي فعاليت از دسته آن خانگي، كار و كسب يا مشاغل از منظور قانون، اين اساس بر
 كار و كسب طرح يك قالب در مسكوني فضاي در خانواده اعضاي يا عضو سوي از كه است
 به منجر و گيرد مي شكل همجوار مسكوني واحدهاي آرامش در اخالل ايجاد و مزاحمت بدون
 كسب شاغالن. شود مي مسكوني محيط از خارج بازار به عرضه قابل كاالي يا و خدمت توليد

 محيط از خارج كارفرماي براي كارمزدي صورت به توانند مي منافع كسب براي مذكور كار و
 محيط از خارج به محصول ةعرض تا اوليه مواد تأمين از اعم مستقل فعاليت انجام مسكوني،
 باالدستي هاي بنگاه با مشاركت يا اتحاديه تعاوني، صورت به فعاليت انجام يا مسكوني

 اي خوشه كار و كسب صورت به اًترجيح بازار، در آنان محصول ةعرض و اوليه مواد ةكنند تأمين
 .كنند فعاليت
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 تجارت الكترونيكي ةتاريخچ
 را الكترونيك تجارت رايانه، علوم بريتانيايي لي، دانشمند برنرز تيم 1991 سال در بار اولين
،  1تها پيتزا آنالين، شركت بانكداري اندازي اولين پس از راه 1994 سال در كرد. گذاري پايه
 است جهان كشور 100 در شعبه 34000 از بيش با المللي بين اي نجيرهز رستوران يك كه

اي  هاي زنجيره فروشگاه سال همان در ،كرد. همچنين آغاز را خود اينترنتي فروش اولين
 .)1386كرد (نقشينه،  ايجاد را خود اينترنتي فروش سيستم كه اولين 2اينترشاپ آلماني

 سال فروش كتاب و دربراي آنالين خود  ، شركت آمازون.كام فروشگاه1995در سال 
شركت نشان  500آمار منتشرشده از  .آغاز كردند را خود هاي فعاليت 3بي ئي شركت 1996

از روش  1996درصد در سال  80و حدود  1995درصد از آنها در سال  34دهد كه حدود  مي
بيليون  220از  بيش 2010اند. تا پايان سال فوق براي تبليغ محصوالت خود استفاده كرده

دالر معامالت مالي توسط صدها سايت تجاري بر روي اينترنت انجام پذيرفته است. از 
توان به دو سايت آمازون و ئي  هاي موفق كسب و كار و تجارت الكترونيكي در دنيا مي نمونه

 پردازيم: طور مختصر به اين دو سايت مي بي اشاره كرد كه در ادامه به

 Amazon.comسايت 
 دي، سي كتاب، اكنون فروشي اينترنتي، هم عنوان بزرگترين فروشگاه خرده هب ين سايتا

 . كند مي عرضه ... هم و افزاري نرم هاي بسته دي، وي دي

 eBay.comسايت 
eBay و عادي افراد كاالهاي و اجناس اينترنتي فروش و خريد براي كه است سايتي وب 
 شهري كه و كشور هر در فردي هر فروشگاه اين در. است شده ايجاد تجاري يها شركت

 اجناس هم بفروشد را خود اجناس آن در هم تواند مي ،باشد داشته اينترنت به دسترسي
 . بخرد ،اند گذاشته فروش براي كه را ديگراني

 آمريكا انگلستان، در eBay هاي فروشگاه از يكي در توان مي را كااليي و جنس هر تقريباً
 ثروتمندترين و ترين بزرگ از يكي به eBay اكنون هم .دكرپيدا  جهان نقاط ديگر و

                                                                                                                
1. Pizza Hut 
2. Intershop 
3. eBay 
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 8 از بيش ساليانه شركت اين مالي گردش .است شده تبديل دنيا در تجاري يها شركت
 دارد. وجود آن در شده ثبت كاربر ميليون 276 از . بيشاست دالر ميليارد

eBay استفاده امر اين براي هانيج وب از و آورد فراهم اينترنت در را فرد به فرد تجارت 
 اجازهها  فروشنده كه شوند مي بندي دسته طوريها  خريدار وها  فروشنده ،در اين سايت .كرد

 روي برها  خريدار و دهند قرار خريداران اختيار در فروش، براي را اجناس هاي ليست تا دارند
 مدنظر اقالم ده،ش ليست اجناس بين از eBay مشتركين ساير و گذارند مي قيمت اجناس

 فهرست حراجي هر و شوند مي بندي رتبه موضوع حسب بر اجناس .كنند مي پيدا را خود
 .است مجاني كامالًها  حراج اين در گشتن و وب در كردن جستجو. دارد خود به مخصوص

eBay مزايده اگر حراج، پايان در و است تماس درها  فروشنده و خريدارها با ايميل طريق از 
 را مادي انتقاالت و نقل فروشنده و خريدار شود، فروشنده قيمت حداقل رفتن باال به منجر

 فروشنده و مزايده ةبرند بين حراج، اين قرارداد بستن و دهند مي انجام eBay از مستقل
 .است

 :شوند مي عرضه روش دو به كلي طور به كاالها eBay در
 بخرد را آن كه كسي اولين به و است مشخص كاال قيمت روش اين : در1فوري خريد

 .شود مي فروخته
 تا توانند مي خريداران و شود مي شروع پايه قيمت يك با حراج روش اين در :2مزايده

 افزايش را خود قبلي يها پيشنهاد يا ارائه را خود يها پيشنهاد حراج، زمان پايان از پيش
 .باشد داده پيشنهاد را قيمت باالترين كه بود خواهد برنده كسي دهند و

 يك فروشنده يعني. شوند مي فروخته باال روش دو هر به eBay در كاالها از بسياري
 هم فوري خريد قيمت يك حال عين در و كند مي تعيين) حراج( مزايده براي پايه قيمت
 بخرد، فوري خريد قيمت به را كاال حراج پايان از پيش كسي كه صورتي در. كند مي اعالم
 طي حراج معمول روال صورت اين غير در. رسد مي فرد اين به كاال و يابد مي پايان حراج

 .دشو مشخص برنده پايان در تا شود مي
 ند از:ا عبارت ebayهاي فروش در  ساير روش

 ،دهد مي ارائه خود مشتريان به ebay كه ييها سرويس از ديگر : يكي3هاي ئي بي فروشگاه
 دادن قرار و پرداخت امكانات آن در كه است شخصي يها هفروشگا اندازي راه امكان از استفاده

 .است فراهم ثابت قيمت با فروش براي كاال
                                                                                                                
1. Buy It Now 
2. Auction 
3. ebay stores 
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 كه است دهكر طراحي را بخشي يك eBay روش، اين در: نيازها دنكر مطرح اساس بر
 ييها فروشنده و شوند مي عضو آنجا در خاص، قيمت يك با خاص كاالي يك خواستار افراد

 .گيرند مي تماس آنها با باشند، داشته خريدار فرد توسط شده ارائه مشخصات با را كاال آن كه

 الكترونيك مزاياي تجارت
بدون  ةاز طريق عرض فروش ند از: افزايشا از جمله مزاياي تجارت الكترونيكي عبارت

گذاري،  سرمايه ها، افزايش از طريق حذف واسطه درآمد محدوديت زماني و مكاني، افزاش
 هاي بنگاه و صنايع براي جديد تجاري هاي فرصت مردم، ايجاد زندگي رفاه حسط افزايش

 محصوالت و خدمات ةارائ شغلي، امكان جديد هاي فرصت و توليدكنندگان، افزايش بازرگاني
 سربار يها هزينه كاهش مورد، بي ترددهاي كاهش و وقت اتالف از جهاني، جلوگيري سطح در

 به تبليغات، ورود يها هزينه اطالعات، كاهش به سريع رسيدر حين عرضه و فروش كاال، دست
 ).1380 نيكبخش تهراني و صابري،(جهاني  بازاريابي جهت اي در فرامنطقه بازارهاي

 الكترونيك تجارت براي الزم بسترهاي
ترين آنها  هاي آن را فراهم كرد كه مهم اندازي تجارت الكترونيك بايد پيش بايست راهبراي 
الكترونيكي، استاندارد كردن  بانكداري و دقيق، قوانين و روان بانكي سيستم از: يكند ا عبارت

 نظام و اطالعات مالي نظام تدوين و اطالعات، تهيه امنيت ايجاد و محصول تجاري كد ةو ارائ
 با ملي مقررات شخصي، تطبيق اطالعات بودن ، محرمانه)رايت كپي( رساني اطالع حقوقي
 .المللي ينب متحدالشكل مقررات

 هاي تجارت الكترونيك محدوديت
. دارد غيرتكنولوژي يها محدوديت هم و تكنولوژي هاي محدوديت هم الكترونيك تجارت

. است شده بيان زير در الكترونيك تجارت اصلي يها ) محدوديت1385(حسيني و همكاران، 
 حذف موجب كه دجدي هاي فناوري در روزه هر هاي پيشرفتها،  محدوديت اين وجود با اما

است كه  شده موجب، شود مي الكترونيك تجارت درها  هزينه از زيادي قسمت
 الكترونيك تجارت يها محدوديت. دنشو بيشتر روز هر الكترونيك تجارت از كنندگان استفاده
 از: ندا عبارت
  ندارد. وجود اعتبار خريد امنيت و كيفيت محصول، براي عام قبول مورد استانداردهاي .1
  ترساند. مي خريد از راها  كننده مصرف امنيت فرآيند، راني ازنگ .2
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كافي و كيفيت  باند دسترسي به اينترنت در بسياري نقاط محدود است و يا پهناي .3

 ندارد. وجود مناسب اينترنت
  .است ناشناس فروشنده الكترونيك تجارت در .4
  .نيست گيري اندازه قابل سادگي به الكترونيك تجارت سود .5
 وها  برنامه برخي با الكترونيك تجارت افزارهاي نرم و اينترنت تطابق در شكالتيم هنوز .6
  .دارد وجود داده هاي پايگاه
 تجارت با را خود و كنند لمس را شده خريده محصول مايلند خريدارها برخي .7

  .دهند نمي وفق الكترونيك
  گران است و در دسترس همگان نيست. اينترنت  .8
  ندارند. اعتماد كاغذ بدون تتبادال به هنوز مردم .9

  الكترونيك تجارت هاي مدل
 رشد با همزمان الكترونيكي تجارت در ارتباطي بستر ترين مهم عنوان به اينترنت از استفاده

. است دهش تجارت اين در گوناگوني هاي مدل پيدايش باعث ارتباطات جهاني ةشبك روزافزون
 كه هستند اقتصادي ديدگاه از جامعه، يك فرادا از اصلي گروه سه تعامل حاصل ها مدل اين

 توليدكنندگان اقتصادي، و تجاري هاي سازمان، 1وابسته هاي سازمان يا دولت :از ندا عبارت
 3خدمات يا كاال نهايي خريداران كه عادي مردم نهايت در و 2خدمات كنندگان ارائه و كاال

 .)1380 زرگر،(هستند 
 

 الكترونيكي هاي مختلف تجارت مدل) 1(جدول 

 business consumer government 
Business b2b b2c b2g 

Consumer c2b c2c c2g 
government g2b g2c g2g 

 

 حاصل اصلي گروه سه اين دوي دوبه تعامل از الكترونيكي تجارت مختلف هاي مدل
 )1 جدول. (شوند مي

                                                                                                                
1. government 
2. business 
3. consumer 
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  B2B مدل
 اوليه، مواد توليدكنندگان اقتصادي، ةسمؤس سازمان، چند يا دو بين ارتباط) B2B( مدل در

 موردنظر...  و خدمات گوناگون انواع كنندگان ارائه مصرفي، كاالي مختلف انواع توليدكنندگان
  است.

 كه طوري ،شده طراحي انعطاف قابل و باز بسيار ارتباطي فرآيند اين مدل، در
 كنندگان توزيع و روشندگانف و مختلف كاالهاي كنندگان توليد اوليه، مواد كنندگان توليد

 نيز ها واسطه كاهش معني به اين. باشند داشته مستقيم ارتباط يكديگر با راحتي به بتوانند
 دهش باعث ذكرشده عوامل. شود مي ها قيمت كاهش باعث خود ةنوب به كه موضوعي. هست
 مدت طي و آيد حساب به الكترونيكي تجارت مدل ترين اصلي عنوان به مدل اين كه است

 . سازد سرمايه صاحبان نصيب را توجهي قابل درآمد ،گذرد مي آن پيدايش زمان از كه كوتاهي

  C2Bو B2C هاي مدل
 با گوناگون كاالهاي اصلي ةتوليدكنند بين متقابل ارتباط ةكنند بيان مدل دو اين

 الهايكا توان مي روزها اين. است خدمات و محصوالت اين نهايي خريداران و كننده استفاده
 از وسيعي طيف همراه به را كادويي اقالم و گياه و تاگل گرفته صنعتي ةاولي مواد از مختلفي
 آنالين صورت به...  و ماشين ةاجار اتوبوس، قطار، هواپيما، بليط هتل، رزرو مثل خدمات

 محصوالت نهايي كنندگان مصرف توانند مي توليدكنندگان مدل دو اين در. كرد خريداري
) B2C( كنند عرضه آنها به مستقيم صورت به را خود محصوالت و كنند شناسايي را خود

 دارا را تر مطلوب شرايط آنكه كنندگان، توليد بين از توانند مي خود ةنوببه نيز كنندگان مصرف
 C2B و B2C هاي . مدل)C2B( ندكن انتخاب را است تر مناسب جهت هر از و باشد مي

 ديگر، مزيت. هستند واقعي دنياي به نسبت كاال تر ارزان خريد چون مزايايي داراي معموالً
 در C2Bو B2C مدل دو بين اصلي فرق. است خريد درخواستي مكان به كاال ارسال امكان

 .باشد مي توليدكنندگان و مشتريان بين ارتباط ايجاد ةشيو و خريد ةنحو
 شركت شان،نياز مورد كاالي مورد در كافي اطالعات خريداران B2C مدل در
 تر پايين علت به بيشتر و ندهست دارا را) حقيقي دنياي در( كاال خود قيمت و آن ةكنند عرضه
 مدل در اما. كنند مي استفاده خود خريد براي مدل اين از اينترنت در محصول بهاي بودن
C2B اطالعات و است محدود نيازش مورد كاالي مشخصات به عمدتاً مشتري اطالعات 

 حالت اين در. ندارد آن احتمالي هاي قيمت يا آن ةكنند عرضه هاي شركت مورد در چنداني
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 و كنند مي ارائه پيشنهاد او به مشتري شرايط به توجه با اينترنت در گوناگوني هاي شركت
 بيان  به. كند مي انتخاب ،بود تر مناسب برايش كه را كدام هر پيشنهادها اين بين از مشتري

 كند، مي ارائه را خريد پيشنهاد فروشنده يا توليدكننده شركت يك به مشتري B2C در ديگر،
 ارائه فروش پيشنهاد مشتري به كه هستند كننده عرضه هاي شركت اين C2B مدل در اما
 .كنند مي

  C2C مدل
 اميديار پير كه است آمده وجود به مدلي براساس هعمدطور به الكترونيك تجارت در شيوه اين

 C2C مدل در. اند كرده خلق او مثل مبتكري افراد و eBay تساي صاحب و طراح
 به را خود اجناس گسترده محيط يك در كه يابند مي را امكان اين اجناس فروشندگان

 براي اميديار پير سايت توسط وب طريق از كاال فروش ةايد. كنند ارائه نهايي خريداران
 ذهنش به آنجلس لس شهر در توزيع براي همسرش توسط شده پخته هاي شيريني فروش
 و زمان مرور به و بود كرده استفاده B2C مدل از خودش سايت ةاولي طرح در او. رسيد
 دنياي در دوم دست اجناس فروش و كاال حراج براساس را جديدي مدل سايت اين ةتوسع

 در بازديدكنندگان ةگسترد طيف به توجه با كوشيد اميديار. است كرده طراحي حقيقي
 با( اجناس حراج ةشيو به را خود كاالي بتوانند فروشندگان كه كند فراهم را بستري نت،اينتر
 تعداد حراج از نوع اين اصلي تفاوت اما. برسانند فروش به) واقعي دنياي مشابه اي شيوه

 از كه اي گسترده استقبال دليل به امروزه. است حراج مخاطبان و كنندگان شركت شمار بي
eBay سمبل عنوان به سايت اين است، هآمد عمل به C2C ٍشود مي شناخته .eBay  خود

كند. به دليل  چيزي نمي فروشد و به عنوان واسطي بين خريداران و فروشندگان عمل مي
تبليغات در اينترنت، استفاده از مدل سي تو سي براي فروش كاالها مورد  ةناچيز بودن هزين

كنند و نظارتي  عنوان واسطه عمل مي هها فقط ب در اين مدل، سايت توجه قرار گرفته است.
 شده ندارند. روي كيفيت كاالهاي عرضه

  دولت با ارتباط در هاي مدل
 هاي مدل شامل اول ةدست. كرد تقسيم دسته سه به توان مي نيز را دولت با مرتبط هاي مدل

G2B وB2G در دولت به وابسته و دولتي مراكز و نهادها ها، سازمان مدل دو اين در. است 
 و كاال ةكنند ارائه و توليدكننده هاي شركت و تجاري هاي بنگاه اقتصادي، مراكز با ارتباط

 طريق از هم با تعامل و يكديگر به مراجعه با طرفين ساختار اين در. هستند خدمات
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 چون مواردي شامل امور اين. دهد مي انجام را خود ميان بازرگاني امور كامپيوتري هاي شبكه

 دولت، درخواست مورد وجه پرداخت مربوطه، هاي سازمان و دولت از مجوزها انواع فتنگر
 خالصه مدل دو اين در همگي كه است ديگري موارد و دولتي نهاد از اطالعات گرفتن

 و دولت براي گوناگون  عمليات انجام در جويي صرفه ساختار دو اين اصلي مزيت. شوند مي
 صرف بيهوده كه است نيروهايي كاهش و امور اين انجام مانز كاهش و مربوطه هاي سازمان

 . شود مي ها سازمان در بازده بدون يا و بازده كم انجام
 و مردم بين ارتباط مدل دو اين در. است C2G و G2C هاي مدل شامل دوم ةدست
 و حول باشد، داشته تجاري ماهيتي آنكه از بيش اين رابطه و است مطرح دولتي هاي سازمان
  .كند ارائه مردم به تواند مي دولت كه خدماتي حوش

 يا دو دولتي سازمان دو بين تقابل و ارتباط كه است G2G مدل براساس نيز سوم ةدست
 كشور، وزارت  پليس، با ها شهرداري ارتباط چون مواردي و سازد مي فراهم را وزارتخانه چند

 . شود مي شامل را...  و نظامي نهادهاي

 ها يافته
بازاريابي و فروش محصوالت براي اي اينترنتي  شده، ايجاد سامانهتوجه به مسائل گفته با

هاي موفق آن در ايران و جهان  شده در بخش مشاغل خانگي با الهام گرفتن از نمونه توليد
 ثير مثبتي در رشد و شكوفايي اين بخش داشته باشد.أتواند ت مي

 ايت) به شكل زير است:اينترنتي (وب س ةساختار اصلي اين سامان
 

 
 

 محصوالت مشاغل خانگي ةعرض برايساختار وب سايت اينترنتي  )1( شكل
 

 محصوالت مشاغل خانگي از اين قرارند: ةعرض برايسايتي  ل مهم در ايجاد وبئمسا
 .ايتچگونگي شناسايي و ارتباط دادن توليدكنندگان بخش مشاغل خانگي با وب س .1

 سايت وب

 توليد كننده بخش
 مشاغل خانگي 

 خريدار

 تمايل به خريد كاال تمايل به فروش كاال

 ارسال كاال

 ارسال پول
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  .چگونگي ارتباط خريدار با وب سايت .2
 .گذاري محصوالت چگونگي ارزيابي اهليت توليدكنندگان (فروشندگان) و كيفيت و ارزش .3
 .هاي فروش و ارسال كاال چگونگي دستيابي خريداران به كاال و روش .4
 .چگونگي دستيابي توليدكنندگان به دستمزد خود .5
 .چگونگي نظارت بر فرآيند .6
 .هاي دولتي در فرآيند نقش سازمان .7
 .نقش بخش غيردولتي در فرآيند .8

 د:شو اين فرآيند پيشنهاد مي برايل، سه مدل ئبا توجه به اين مسا

 مدل اول، مشاركت بخش دولتي
هاي آنها نسبت به  هاي دولتي مسئول صدور مجوز، يا زيرمجموعه در اين مدل، بخش

براي ذاري محصوالت، تضمين كيفيت و تبليغ در سايت گ شناسايي توليدكنندگان، ارزش
 د. بدين ترتيب كه بركنن دست مشتريان اقدام مي كاال و همچنين رساندن كاالها به ةعرض

اساس اطالعات موجود از توليدكنندگان بخش مشاغل خانگي، براساس مجوزهاي صادرشده، 
عضويت و معرفي محصوالت خود با ارسال نمايندگان خود و يا با تشويق شاغلين خانگي به 

ها، اطالعات الزم را از توليدكنندگان، حجم و كيفيت توليد و ساير موارد مورد نظر  در سايت
عنوان محلي براي تبليغ محصوالت  هتواند تنها ب سايت مي ،آورند. در اين حالت دست مي را به

يد و فروش الكترونيكي هم هر كدام از توليدكنندگان مورد استفاده قرار گيرد و يا اينكه خر
هاي الكترونيكي، محصول  در سايت صورت گيرد و پس از ارسال پول توسط خريدار و از روش

د و يا شوهاي مرسوم (پست، پيك و ...) به محل خريدار ارسال  شده با روش خريداري
اند  هاي خاصي كه براي فروش محصوالت توليدي اختصاص داده شده خريداران به محل

 ند.كنصورت حضوري محصول مورد نظر خود را خريداري  ه كرده و بهمراجع

 مدل دوم: مشاركت بخش غيردولتي، پشتيبان و ... .
بخش  ة، با اين تفاوت كه وظايفي كه در بخش اول به عهداستاين مدل همانند مدل اول 

هاي  ونيتواند شركت تعا دار است. اين بخش غيردولتي مي دولتي بود را بخش غيردولتي عهده
 هاي دولتي باشد. سازمان

 خصوصيات بارز اين دو مدل از اين قرارند:
دار شناسايي توليدكنندگان در نقاط  در اين دو مدل، بخش دولتي و يا غيردولتي عهده. 1

 مختلف كشور باشند.
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كاال در زمان مشخص و با خصوصيات مورد  ةمسئوليت تضمين كيفيت محصوالت، تهي. 2

 .استبخش دولتي و يا غيردولتي  ةنظر مشتري برعهد
بخش دولتي  ةعهد دست توليدكننده به دريافت وجه كاال از مشتريان و رساندن آن به. 3

 .استيا غيردولتي 
د. اما شو هاي بخش دولتي، استفاده از مدل دوم پيشنهاد مي با توجه به محدوديت .4

 .استمسئوليت نظارت بر عملكرد بخش غيردولتي برعهده بخش دولتي 

 مدل سوم 
 زنند. در مدل سوم، توليدكنندگان خود دست به معرفي محصوالت توليدي خود مي

خود توليدكننده  ةگذاري، ارتباط با مشتري و ... برعهد در اين مدل، مسئوليت كيفيت، قيمت
معرفي و تبليغ محصوالت توليدي آنها است. اين براي عنوان محلي  و سايت تنها بهاست 

 باشد.  مي c2cمدل  اساس روش بر
كه  طوري طور همزمان در سايت استفاده كرد. به هتوان از هر سه روش فوق ب مي ضمناً

بخشي از محصوالت نيز به شكل مدل  بخشي از محصوالت سايت به شكل مدل اول و دوم و
 د. شوسوم عرضه 

العات ورود اطبراي با توجه به آنكه ممكن است توليدكنندگان اطالعات و دانش كافي 
 د. شو خود و محصوالت توليدي را نداشته باشند، دو راهكار ارائه مي

 راهكار اول: ثبت اطالعات توسط فرد ديگر است. 
 هاست. "1فروم"يا  "هاي گفتگوي آنالين انجمن"راهكار دوم: استفاده از ساز و كار 

 در و است.. . و دادگاه عمومي، مجمع بازار، محل معني ميدان، به التين زبان در فروم
تواند با كمترين  اي مي هر نقطه از فردي هر كه ستا عمومي مجمع يك منظور اينترنت

اي، عضو آن شده و در آن مطلب يا عكسي را قرار داده و آن را با ديگران به  اطالعات رايانه
 اشتراك بگذارد.

عملكرد  پيگيري و نظارت بر ةهر فروم يك يا تعدادي مدير و يا مسئول دارد كه وظيف
ل مختلف ئبحث و گفتگو در مورد مسا برايتعدادي تاالر  ،اعضا را برعهده دارند. همچنين

 وجود دارد. 

                                                                                                                
1.forum 
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نام،  توانند پس از ثبت راحتي مي كه همان توليدكنندگان هستند، به ءدر يك فروم، اعضا

نسبت به ارسال مشخصات محصوالت توليدي خود به همراه عكس و ساير توضيحات اقدام 
 شده بپردازند.  ند و خريداران به بحث و تبادل نظر در مورد محصوالت اعالمكن

اصلي سايت و يك انجمن گفتگو باشد كه محصوالتي  ةتواند شامل صفح يك سايت مي
در قسمتي به تبليغ و معرفي محصوالتي  .شود كه در دو مدل اول و دوم ذكر شده عرضه مي

ه شود و همچنين شامل بخش انجمن گفتگوها شود پرداخت كه به شكل مدل سوم عرضه مي
باشد تا توليدكنندگان و كاربران در اين قسمت به بحث و گفتگو و معرفي محصوالت خود، 

 اخذ سفارش مشتريان و تبادل نظر با مشتريان بپردازند.
 :استساختار مدل اول و دوم به شكل زير 

 
 

 
 رت ايجاد وب سايت با مشاركت بخش دولتي يا غيردولتيفلوچا )2( شكل

شناسايي توليدكننده توسط بخش دولتي

 ثبت اطالعات توليدكننده گردآوري محصوالت در يك محل

ارزيابي كيفيت و قيمت گذاري محصول

عرفي محصوالت در سايتتبليغ و م

دريافت پيشنهاد خريد از سوي مشتريان

معرفي مشتري به توليدكنندهدريافت پول به صورت الكترونيكي معرفي مشتري به محل مخصوص فروش

ارسال كاال به محل مورد نظر مشتري

 تسويه حساب با توليدكننده

 طراحي و ايجاد وب سايت

توليدكننده و مشتري، خود نسبت به ه مشتريارائه كاال به صورت حضوري ب
تعيين روش عرضه كاال و دريافت 

 هزينه تصميم گيري مي كنند.
 دريافت پول كاال

ش دولتي و يا غيردولتيشناسايي توليدكننده توسط بخش غيردولتي
نظارت بر كلية فرآيندها، كيفيت مصوالت و صحت معامالت توسط بخ

 

 اخذ بازخوردها



... بخش مشاغل خانگيضرورت و راهكارهاي تجارت الكترونيكي در                       
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هايي كه اين سايت بايد داشته باشد، امكان امتيازدهي به كاربران است.  يكي از مشخصه

مشاغل خانگي و چه با هر خريد و فروش،  ةبه اين ترتيب كه هر كاربر (چه توليدكنند
شود. در صورت رضايت خريدار،  امتيازي توسط خريدار به فروشنده يا توليدكننده اعطا مي

امتياز مثبت و در صورتي كه خريدار به هر دليلي از خريد خود راضي نباشد (كيفيت بد 
رساني اشتباه در مورد محصول، عدم رعايت ضوابط الزم، بدقولي و ...) امتياز  محصول، اطالع

ر مورد فروشندگان يا توانند د شود. عالوه بر امتياز، خريداران مي منفي به فروشنده داده مي
 توليدكنندگان نظر اعالم كنند.

اين روش امتيازدهي و نظرات به هر فروشنده يا توليدكننده توسط تمامي كاربران و 
توانند با توجه به اين نقدهاي  كنندگان به سايت قابل مشاهده است و افراد مي مراجعه
 ند.كنگيري  گرفته، در مورد خريد از افراد تصميم صورت
 :دهد ساختار مدل سوم را نشان مي )3(ل شك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فلوچارت ايجاد وب سايت با مشاركت توليدكنندگان )3(شكل 

 طراحي و ايجاد وب سايت

تبليغ و معرفي سايت به توليدكنندگان بخش مشاغل 
 خانگي و مشتريان

 ثبت اطالعات محصوالت توسط ساير افراد ثبت اطالعات محصوالت توسط توليدكننده

 دريافت درخواست خريد از سوي مشتري

 ةو دريافت هزينكاال  ةتعيين روش عرض
 كنند.. گيري مي تصميم

 مذاكره بابت قيمت محصول و ...

 اخذ بازخورد اعطاي امتياز (نمره) پس از تكميل فرآيند

 ثبت نام كاربران در سايت
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 گيري بحث و نتيجه
كاالها و خدمات  ةاز جمله مشكالت پيش روي شاغالن در بخش مشاغل خانگي، عرض

تواند  كاالها و خدمات مي ةهرگونه اقدام در جهت تسهيل امر عرض بنابراين،. استشده  توليد
 مشاغل خانگي مفيد باشد. ةدر رشد و توسع

تواند به ايجاد بازاري مناسب براي محصوالت  و كار تجارت الكترونيك، مي استفاده از ساز
 گونه توليدكنندگان منجر شود. اين

شود، استفاده از  هاي مختلف تجارت الكترونيك كه در دنيا استفاده مي با توجه به مدل
ه مدل متناسب با وضعيت مشاغل خانگي در ايران كه در اين مقاله به آنها اشاره شد، س

اينترنت و  ةد. از آنجا كه بسياري از توليدكنندگان اطالعات كافي در زمينشو پيشنهاد مي
هاي گفتگو و يا سايتي با رابط كاربري ساده و  سايت ندارند، استفاده از ساز و كار انجمن

 د.شو كاربران پيشنهاد مي ةهولت استفادسبراي گرافيكي 

 منابع
 تجارت كار و كسب). 1385. (حسن حسيني، مير و شهريار ،عزيزي ؛حميد سيد حسيني،

 .سمت انتشارات: تهران .الكترونيكي
 انتشارات .اينترنت در تجارت راهكارهاي و راهبردي هاي مدل). 1380. (محمود زرگر،
 .بهينه

 10 يكشنبه  ايران، ةروزنام الكترونيك. تجارت مفاهيم و انيمب). 1386نقشينه، وحيد. (
 .3675 ةشمار سيزدهم، سال ،1386 تير

 تجارت با آشنايي). 1380. (مهدي صابري، آذر و حسن محمد تهراني، نيكبخش
 .ايران ايز انستيتو .آن هاي ساخت زير و الكترونيك

 



 
 

 اي در اقتصاد  هاي فني و حرفه نقش آموزش
 مناطق روستايي سيستان

 1رويا رافع شيخي  
 2بتول كمشكي
 3محمد جهانتيغي

 چكيده
هاي آخر قرن گذشته و به دنبال آن در  محور در كشورهاي صنعتي در دهه ظهور اقتصاد دانش

انساني نقشي  ةبرخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين نشان داد كه سرماي
ده است. در ميان مباحث كرمحوري در توفيق اين كشورها براي ورود به اقتصاد جديد ايفاء 

خصوص در مناطق  اقتصادي، آموزش در سطوح و اشكال مختلف از بنيادهاي اصلي به ةتوسع
هاي آموزشي  پيشرفته اجراي برنامه ةآيد. براي دستيابي به يك جامع حساب مي روستايي به

تواند از ابزارهاي ضروري باشد. هدف از اين مطالعه بررسي  ي مردمان آن جامعه ميبرا
 براي. استاي در اقتصاد روستاهاي منطقه سيستان  هاي فني و حرفه بخشي آموزش اثر

آناليز  Minitabافزار  آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد و نتايج با استفاده از نرم جمع
آماري  ة. در اين پژوهش جامعاست ع توصيفي و تكنيك پيمايشي بودهروش تحقيق از نو .شد

گيري  كارآموزان و كارجويان روستايي در منطقه سيستان هستند. روش نمونه ةمورد مطالع
 براينفر  148مورد مطالعه،  ةگيري از بين افراد جامع انجام نمونهو براي  تصادفي بوده كامالً

ها حاكي  صورت فردي در اختيار آنها قرار گرفت. يافته ها به بررسي انتخاب شدند و پرسشنامه
اقتصادي مناطق  ةتوجهي در توسع اي توفيق قابل هاي فني و حرفه از آن بود كه تأثير آموزش

 روستايي داشته است.
 

 اي، كارجويان روستايي، اقتصاد، روستاها. هاي فني و حرفه آموزش :يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: roya_sheykhi66@yahoo.com                                  دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيك دانشگاه زابل،.  1
 .اي زابل دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع چوب دانشگاه زابل و مربي مركز فني و حرفه.  2
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 مقدمه
دوم قرن  ةانگيز علوم كشاورزي در نيم هاي ناگهاني، تصاعدي و حيرت امروزه كه پيشرفت

وري بهينه از منابع مادي و انساني   پايدار و بهره ةتوسع ةهاي علمي مانند انديش بيستم، ديدگاه
ترين  عنوان اساسي روستايي به ةچه بيشتر اقتصاد خانواد را مطرح كرده است و ارتقاي هر

مندي  منظور بهره هبنابراين، اهميت آموزش ب .رود شمار مي بهروستايي  ةعنصر در توسع
شود. تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب  مطلوب از منابع بيش از پيش آشكار مي

اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، مورد توجه بسياري از  هاي فني و حرفه آموزش
علمي و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم،  هاي رفتكشورهاي جهان قرار گرفت. در پي پيش

هاي فني و  اي در جهان گسترش يافت تا آنجا كه امروز آموزش سابقه ها به نحو بي اين آموزش
اي وزارت كار و امور اجتماعي پس از آموزش و پرورش، در بسياري از كشورها در جهت  حرفه

 ). 1390در حركت است (خالقي، پاسخگويي هرچه بيشتر به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي 
هايي هستند كه فرد را براي احراز شغل، حرفه و  اي، فعاليت هاي فني و حرفه آموزش

دهند. آموزش  ا افزايش ميايي و توانايي او را در انجام آنهكنند و يا كار كسب و كار آماده مي
ت اشتغال جوانان و اي يعني مرتبط كردن آموزش با دنياي كار براي بهبود وضعي فني و حرفه

كاهش ميزان بيكاري كه در اين ميان مرتبط ساختن هرچه بيشتر آموزش با نيازهاي 
 ). 1391اقتصادي ضروري است (حيدري موسي نارنجي، 

انساني از طريق تربيت  ةاي نقش مهمي در تشكيل سرماي هاي فني و حرفه آموزش
ها در  كنند. اين آموزش جهان ايفا مي در كشورهاي مختلف نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار

هاي مختلف  دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش تنها عهده كشورهاي در حال توسعه نه
اشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز  سازي خود طريق بستر ، بلكه ازهستنداقتصاد اين كشورها 

اي نظري و عملي اين ه دن آموزشكرم أها با تو اين آموزش ،ند. از سوي ديگركن كمك مي
ند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و كن ديده فراهم مي امكان را براي آموزش

د. شواجتماعي فراهم  -هاي اقتصادي از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت
ت برخوردار مد مدت و يا ميان اي همچنين از مزيت بازدهي در كوتاه هاي فني و حرفه آموزش
آموزش،  ةباال، طوالني بودن دور ةهاي كالسيك به دليل هزين كه آموزش . در حاليهستند

مندي اندك از عمليات كارگاهي، از  نتيجه بهره هاي نظري در آنها و در سهم زياد آموزش
 ،. به همين دليلهستندجهت هماهنگي با نيازهاي بازار كار و جذب در آن دچار مشكل 

 .اند اي مبذول داشته حرفه هاي فني و ان توجه روزافزوني را به آموزشكشورهاي جه
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هاي آكادميك اين كشورها نيز نفوذ  ها حتي به درون سيستم آموزش كه اين آموزش طوري به

 .(Visaria , 2003)كرده است 
ثر توليد در ؤهاي الزم براي آموزش زنان و جوانان روستايي، كه از عوامل م ايجاد فرصت 

ها و معلومات علمي و فني آنان از  م اقتصادي جامعه هستند، در جهت افزايش سطح دادهنظا
). از آنجا 1390روستايي است (پاپ زن و همكاران،  ةهاي بنياني در فرايند توسع جمله اقدام

اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربيت نيروي انساني  ةرشد و توسع ةكه يكي از عوامل عمد
نيروي  ةكنند سسات تربيتؤاي نيز يكي از م ازمان آموزش فني و حرفهكارامد است و س

راحتي  اي باشد كه به گونه انساني متخصص است، سطح معلومات و تجربيات فراگيران بايد به
ند تا مشكل بيكاري وجود نداشته شومهارتي خود جذب بازار كار  ةبتوانند هماهنگ با رشت

در شهرها  هعمدطور بههاي آموزش و اشتغال  فرصت). 1391باشد (حيدري موسي نارنجي، 
، روستاييان همواره بنابراين .اند متمركز شده و مناطق روستايي كمتر مورد توجه قرار گرفته

موزشي موجود در روستاها نيز آهاي محدود  اند. فرصت در محروميت آموزشي قرار داشته
بلكه اغلب عامل مهاجرت به مناطق  مشاغل روستايي و افزايش توليد نبوده ةساز توسع زمينه

 هاي مكتسبه بوده است. مندي از مواهب سواد و مهارت شهري براي بهره
دهد كه كار آموزش  هاي آموزش روستاييان نشان مي سوابق مكتوب مربوط به فعاليت

اي آغاز شد و تكامل يافت و به بسياري از  روستاييان در اروپا از طريق مدارس فني و حرفه
آموزش  ةاي ديگر جهان منتقل شد. هندوستان از جمله كشورهاي فعال در زمينكشوره

و همكارانش نشان داد كه در هندوستان تنها در  Naikaتحقيقات  است. نتيجةروستاييان 
آموزشي براي روستاييان به اجرا درآمده است و به حدود  ةبرنام 5155مدت يكسال تعداد 

هاي توليد محصوالت  شان در زمينه د بر اساس نيازهايمن نفر از روستاييان عالقه 12600
داري، شيالت و ديگر موضوعات آموزش داده شد كه  زراعي، دامپروري، باغباني، اقتصاد خانه

هاي مربوط  اشتغال آنان را در بخش ةباعث افزايش كارايي آنان در كشاورزي شده يا زمين
 . (Naika. 1990)فراهم كرده 

 مباني نظري
روستايي را از ديدگاهي گسترده مورد بررسي قرار داده و توجه خود را بر  ةوسعميسرا ت

 ةتوسع (Azkia, 1985)دارد. ازكيا  پرورش روستاييان و توانا ساختن آنان معطوف مي
مد ساكن روستا و خودكفا ساختن آنها آدر هاي قشر كم روستايي را بهبود شرايط زندگي توده

وستايي امري جامع و مفهوم و تصويري چندبعدي بوده كه ر توسعةداند. در مجموع،  مي
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هاي وابسته به آن، يعني صنايع دستي و صنايع  كشاورزي و فعاليت ةتوسع ةدربرگيرند

روستايي، زيربناهاي اقتصادي اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسهيالت مربوطه و باالتر از همه 
  (Zamanipour, 2001). استمنابع انساني در مناطق روستايي  ةتوسع

 ةباشد: جنب انساني است كه داراي دو جنبه مي ةروستايي، توسع ةيكي از ابعاد توسع
هاي انساني مانند سالمتي، دانش و مهارت بهتر است و  گيري توانمندي نخست شامل شكل

ها براي اوقات فراغت،  توانند از اين قبيل توانمندي دوم كاربردي است كه مردم مي ةجنب
دن اهداف سازنده، دنبال كردن اهداف سازنده، فعاليت در امور اجتماعي، فرهنگي و دنبال كر

  (Sahbazi, 1996).  سياسي داشته باشند
هاي توسعه،  اي از استراتژي انساني را فراهم ساختن مجموعه ةبرخي نقش توسع

و پيوسته دانند كه براي پاسخگويي به نيازهاي فوري  هاي افراد مي ها و توانمندي شايستگي
پذير  منابع انساني از راه آموزش امكان ةشود. توسع كار گرفته مي هدر تغيير كسب و كار ب

برد زيرا در توليد، عامل انساني اساس كار  است. آموزش توانايي انسان را در امر توليد باال مي
 . (Puncher,1993) رود شمار مي به

افراد آن جامعه ظرفيت  ةيابد كه همتواند توسعه  اي مي توان گفت جامعه مي ،در كل
 .پايدار بيابند ةهايي مناسب براي دستيابي به توسع پذيري را داشته باشند و روش توسعه

پذير است كه تمام افراد جامعه جايگاه خود را در روند  تحقق اين موضوع تنها زماني امكان
  (Azizi and Azarkamand, 2010).توسعه داشته باشند

 ق  تحقي ةپيشين
كنيم.  كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي است در اين راستا تحقيقات متعددي انجام شده

 ةثر بر توسعؤترين عوامل م اي به بررسي و شناخت مهم ) در مطالعه1389محمدي ( گل
روستايي پرداخت. در اين تحقيق به نقش صنايع كوچك روستايي در اين فرايند، گردشگري 

هاي مناسب براي نواحي روستايي كشورهاي جهان سوم پرداخته  يي، فناوريروستا ةو توسع
شده و داليل توجه و رويكرد به صنايع كوچك و فناوري متوسط در كشورهاي در حال 

روستايي بيان شده و در نهايت  ةتوسعه، داليل توجه به دانش و فناوري بومي در فرايند توسع
هاي اقتصادي  فعاليت ةكوچك در روستاها در توسع هاي متوسط و صنايع فناوري ةنقش توسع

 هاي آن تحليل شده است.  روستايي و بيان مزايا و محدوديت ةو توسع
ها بر كارايي فني صنعت فرش دستباف را  ) آثار آموزش1384نژاد ( آبادي و بريم شم

هاي  انبافنده در است 339هاي اين تحقيق از طريق عمليات ميداني از  بررسي كردند. داده
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ي كه در نها نشان داد كارايي بافندگا دست آمد. نتايج تحليل داده خراسان و مازندران به

 كمتر از كارايي بافندگان سنتي بود. ،هاي آموزشي شركت كردند دوره
) عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد 1380مطيعي لنگرودي (
زايي صنايع دستي در اين نواحي بسيار  كه توان اشتغالها نشان داد  را بررسي كرد. تحليل

ترين اين  باالست، ولي مشكالت بسياري براي به فعاليت رساندن اين توان وجود دارد. مهم
كمبود  ،مشكالت كه سبب ايجاد ركود در كارايي صنايع دستي در اين نواحي شده است

و آموزش شاغالن در صنايع  سرمايه، ضعف بازار و بازاريابي صنايع دستي، ضعف مهارت
 دستي ذكر شده است.

نيافتگي صنعتي در  ) در افريقا حاكي است كه به دليل توسعه1376مطالعات سوانسون (
كنند، با كمبود شغل مواجه  مناطق مذكور، جوانان روستايي كه به شهرها مهاجرت مي

كند كه  او پيشنهاد مي با توجه به نقش كشاورزي در توليد ناخالص ملي، بنابراين،شوند.  مي
 آموزش كشاورزي بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.

هاي  نشان داد كه توجه به نگرش جوانان روستايي و زمينه(Rye., 2006) تحقيق راي 
كننده در درك و فهم  وسيع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ارتباطي و آمايشي نقشي تعيين

 روستايي دارد.  ةتوسع
 malatest and Associates Ltd., 2002)التست و همكاران (هاي تحقيق ما يافته

هاي اقتصادي براي جوانان روستايي نسبت به جوانان شهري ناچيز  گوياي آن است كه فرصت
ترين عامل براي بهبود زندگي آنها در  هاي اشتغال براي جوانان روستايي مهم و افزايش زمينه

 روستاست.
 ةجوانان روستايي با برخورداري از شرايط زير به توسع ة) برنام1989ليندلي ( ةبه عقيد

 كند:  روستايي كمك مي
 روستايي. ةگيري توسع هاي رسمي با جهت آموزش ةالف) ارائ

 روستايي. ةرسمي متناسب با نيازهاي جامع هاي غير ب) تدارك آموزش
ي انجام اعتبارات برا ةج) دسترسي بهتر جوانان به امكانات و شرايط الزم، نظير ارائ

  .هاي كشاورزي فعاليت
 روستايي براي جوانان. ةهاي توسع د) جذابيت برنامه

هاي  فراگيري نظري و عملي مهارت برايهايي براي جوانان روستايي  مين سازمانأه) ت
 هاي الزم. آموزشي و ديگر مهارت
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ر ها براي آموزش صحيح د اي تحت عنوان استراتژي مطالعه (Quetzil, 1997)كورتزيل 

 انز چچن انجام داد. ةبخش بازار صنايع دستي منطق

 روش تحقيق
وري آاين پژوهش از نظر ماهيت، پژوهشي كمي، از نظر هدف، پژوهشي كاربردي از لحاظ گرد

 موزان وآآماري پژوهش شامل كار ةپيمايشي است. جامع ـها از نوع پژوهش توصيفي  داده
نمونه با استفاده از جدول كرسجي و  كارجويان روستايي در منطقه سيستان است. حجم

ها  وري دادهآگيري به صورت تصادفي انجام شد. ابزار گرد ورد شد و نمونهآنفر بر 148مورگان 
هاي شخصي  د. بخش نخست در رابطه با ويژگيشپرسشنامه بود كه در چهار بخش تنظيم 
اي  ي فني و حرفههاي آموزش هايي براي بررسي دوره پاسخگويان بود. بخش دوم شامل پرسش

ها مورد  ديده، پيش و پس از برگزاري كالس موزشآهاي  بود كه روستاييان را در زمينه
مشكالت روستاييان براي  ةهايي در زمين داد. بخش سوم شامل پرسش سنجش قرار مي
مشكالت  ةهايي در زمين هاي آموزشي بود و بخش چهارم شامل پرسش شركت در دوره

ديده بود. روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه  هاي آموزش زمينه اشتغال روستاييان در
ها از روش آزمون مجدد  تعيين پايايي پرسشنامه برايييد شد. أپانل متخصصين ت ةوسيل به

ييد واقع شد. أ% بوده و پايايي آزمون مورد ت71ها  د كه ضريب همبستگي پاسخشاستفاده 
 تحليل قرار گرفتند.و تجزيه مورد  minitabافزار  ها بر اساس نرم داده

 هاي پژوهش يافته
 هاي توصيفي الف) يافته

صورت  ها روستاييان از لحاظ سطح تحصيالت به دست آمده از پرسشنامه هاي به بر اساس يافته
 5/28درصد تحصيالت راهنمايي و  7 /3درصد تحصيالت ابتدايي،  8/46سواد،  درصد بي 9/16

 درصد تحصيالت متوسطه داشتند.
 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيالت )1( جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني سطح تحصيالت

 5/17 9/16 26 سواد بي
 8/65 8/46 72 تحصيالت ابتدايي

 3/83 3/7 11تحصيالت راهنمايي
 100 8/25 39 تحصيالت متوسطه

هل أدرصد آنان مت 1/66درصد پاسخگويان مجرد و  6/30نتايج نشان داده كه  ،همچنين
 بودند.
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 هلأتوزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت ت )2(جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني هلأوضعيت ت
 7/31 6/30 47 مجرد
 100 1/66 101 متاهل

 

 هاي استنباطي  ب) يافته
 دار بين دانش پيشين و كنوني روستاييان پس از شركت در آيا تفاوتي معنيپرسش نخست: 

 اي وجود دارد؟ هاي آموزشي فني و حرفه دوره
بهره t داري تفاوت بين دانش پيشين و كنوني روستاييان از آزمون  منظور بررسي معني هب

% بين دانش كنوني و پيشين روستاييان 99گرفته شد. نتايج حاكي از آن است كه با احتمال 
دانش آنها پس از شركت در  ،اين دار وجود دارد. بنابر ديده، تفاوت معني آموزش ةدر زمين

 هاي آموزشي افزايش يافته است. دوره
 

 هاي آموزشي ميانگين دانش پيشين و كنوني روستاييان پس از شركت در دوره )3( جدول
 سطح معني داري t انحراف معيار ميانگين فراواني
148 1,88 0,7396 12,597 0,000 

 

اي  هاي فني و حرفه هاي آموزش دوره مشكالت روستاييان براي شركت در پرسش دوم:
 ؟ يستچ

هاي آموزشي در پنج بخش كلي مورد بررسي  مشكالت روستاييان براي شركت در دوره
 مشخص شده است.  5 ةقرار گرفت كه به ترتيب الويت در جدول شمار

 

 اي حرفه هاي آموزشي فني و مشكالت روستاييان براي شركت در دوره )4( جدول

انحراف ميانگين انمشكالت روستايي
 معيار

 61/0 99/6 همزبان نبودن مروج با روستاييان
 82/555/0 هاي آموزشي با نيازهاي روستاييان متناسب نبودن برنامه

 55/566/0 كافي نبودن فضا و امكانات
 88/420/1 هاي آموزشي مناسب نبودن زمان برگزاري دوره

في براي حضور در حجم زيادكار روستاييان و نداشتن فرصت كا
 12/1 56/4 ها دوره
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 ند؟ا هايي كه آموزش ديدند كدام مشكالت اشتغال روستاييان در زمينهپرسش سوم: 
هاي فني و  اشتغال با توجه به نوع آموزشي كه در دوره ةمشكالت روستاييان در زمين

 مشخص شده است.  6اي ديدند به ترتيب الويت در جدول  حرفه
 

 هاي آموزشي شتغال روستاييان در زمينهمشكالت ا) 6( جدول
 انحراف معيار ميانگين مشكالت اشتغال
 75/0 47/5 اوليه ةكمبود امكانات و سرماي

 12/1 10/5 هاي اقتصادي در سطح خرد بازده بودن فعاليت كم
 03/1 95/4 در دسترس نبودن بازارهاي خريد و فروش كاال

 گيري بحث و نتيجه
 بنابراين، .ن دادند كه بيشتر پاسخگويان تحصيالت ابتدايي داشتندهاي توصيفي نشا يافته

بهبود كيفيت يادگيري امري ضروري است. اين نتيجه  برايآموزي  هاي سواد برگزاري كالس
هاي پژوهش نشان دادند  همسو است. ديگر يافته Rajika), (1997راجيكا  ةمطالع ةبا نتيج

اي افزايش  هاي آموزشي فني و حرفه برنامهكه سطح دانش پاسخگويان پس از شركت در 
اهداف اين نوع  وكنندگان كه جز هدف افزايش دانش شركت ،بنابرايناست. يافته 
دار بين دانش  شده تفاوتي معني انجام ةتحقق يافته است. بر اساس مطالع ،هاست آموزش

دانش  ،ديده وجود دارد. به عبارت ديگر آموزش ةكنوني و پيشين روستاييان در زمين
 ةدهند هاي آموزشي افزايش يافته كه اين مسئله نشان روستاييان پس از شركت در دوره

 است. اي هاي فني و حرفه بخش بودن آموزش اثر
هاي  دهد كه زمان برگزاري برنامه دست آمده از پژوهش نشان مي هاي به ديگر يافته

 بنابراين،ي آموزش است. ها آموزشي يكي از مشكالت روستاييان براي شركت در اين دوره
 زمان با فصل كشت و كار روستاييان نباشد. ها هم بهتر است زمان برگزاري اين دوره

اقتصادي و در دسترس  ةدر اين تحقيق مشخص شد كه كمبود امكانات و سرمايه و صرف
 عالوه بر ،بنابراين .كند ديده را محدود مي هاي آموزش نبودن بازار امكان اشتغال در زمينه

هاي  تشكيل شركت ،زايي نيز توجه كرد. براي مثال هاي جنبي اشتغال آموزش بايد به فعاليت
هايي كه بتوانند مسئوالن را از مشكالت روستاييان با خبر  ايجاد پايگاه برايتعاوني روستايي 

هاي  ييد است. شركتأمورد ت (kumar, 1994)كومار  ةمطالع ةوسيل سازند. اين نتيجه به
اقتصادي  ةبهره و كمك به رفع نيازهاي روستاييان موجب توسع هاي كم ا دادن وامتعاوني ب

 شوند.     روستاها مي
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