
چکیدهمقاالتهمایشبینالمللی

مهارتآموزیواشتغال

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور،معاونتپژوهشوبرنامهریزی،
دفترپژوهشوبرنامهریزی

گردآوریوتدوین:
دفترپژوهشوبرنامهریزیسازمانآموزشفنیوحرفهایکشور



همایشملیمهارتآموزیواشتغالدرایران)نخستین:۱۳۹۱:تهران(:سرشناسه
چکیدهمقاالتهمایشبینالمللیمهارتآموزیواشتغال/برگزارکننده:عنوانونامپدیدآور

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور،معاونتپژوهشوبرنامهریزی،
دفترپژوهشوبرنامهریزی؛گردآوریوتدویندفترپژوهشو

برنامهریزیسازمانآموزشفنیوحرفهایکشور.
تهران:سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور،۱۳۹۲.:مشخصاتنشر

۳۲۰ص.:مشخصاتظاهری
۱-۳۲۲-۱5۳-۹64-۹78:شابک

فیپا:وضعیتفهرستنویسی
آموزشحرفهای--ایران--کنگرهها:موضوع
آموزشفنی--ایران--کنگرهها:موضوع
اشتغال--ایران--کنگرهها:موضوع

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور.دفترپژوهشوبرنامهریزی:شناسهافزوده
سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور:شناسهافزوده

84۱۳۹۲ه۹الف/LC۱۰47:ردهبندیکنگره
۳7۰/۱۱۳۰۹55:ردهبندیدیویی

۳۱۳685۲:شمارهکتابشناسیملی

چکیدهمقاالتهمایشبینالمللیمهارتآموزیواشتغال:نامکتاب

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور:ناشر

آتلیهطراحیژینو-66848۲۰5:صفحهآراییوطراحیجلد

ژینو-66848۲۰5:لیتوگرافیوچاپ

۱۰۰۰جلد:شمارگان

اول-۱۳۹۲:نوبتچاپ

رایگان:قیمت:

۱-۳۲۲-۱5۳-۹64-۹78:شابک



  
  اعضاي برگزار كننده همايش

  :همايش رئيسه هيأت
 همايش اريذسياستگ شوراي رئيس و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت سرپرست: عباسي اسداهللا دكتر  
 همايش رئيس و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان رئيس و وزير معاون: پرند كورش دكتر  
 همايش دبير و خوارزمي دانشگاه علمي هيأت عضو: آبادي زين رضا حسن دكتر  
 رئيس و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان ريزي برنامه و پژوهش معاون: گلپايگاني توكلي علي دكتر 

  همايش علمي كميته
 همايش علمي كميته دبير و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان آموزشي معاون: ينگجه حبيبي عزيز دكتر  
 همايش اجرايي كميته رئيس و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مالي و اداري معاون: خاني ولي اژدر  

  
  :علمي كميته
 كرمان باهنر شهيد دانشگاه دانشيار :رفسنجاني نژاد ابراهيمي مهدي دكتر  
 بهشتي شهيد دانشگاه استاد :برزويي رجبعلي دكتر  
 بهشتي شهيد دانشگاهدانشيار  :پرند كورش دكتر  
 كبير امير صنعتي دانشگاه استاد :پورعباس عبدالرسول دكتر  
 پژوهشگاه استاندارد استاديار :گلپايگاني توكلي علي دكتر  
 اردبيلي محقق دانشگاه استاد :ينگجه حبيبي عزيز دكتر  
 تهران رجايي شهيد دانشگاه استاديار :خالقي اصغر علي دكتر  
 كاربردي علمي دانشگاه استاديار :حاجلو حسين محمد دكتر  
 تهران تحقيقات و علوم واحد آزاد، دانشگاه استاديار :حسني كامران دكتر  
 قم پرديس تهران، دانشگاه دانشيار :خنيفر حسين دكتر  
 طباطبايي عالمه دانشگاه دانشيار :درتاج فريبرز دكتر  
 كرمان باهنر شهيد دانشگاه دانشيار :ابوسعيدي رستمي اصغر علي دكتر  
 خوارزمي دانشگاه استاديار :آبادي زين رضا حسن دكتر  
 انساني علوم توسعه و تحقيقات مركز استاديار :آبادي بهرام زارع مهدي دكتر  
 اجتماعي تامين و كار سسهمو رييس :سپهري رضا محمد دكتر  
 صنعت و علم دانشگاه استاديار :االسالمي شيخ عبدالرضا دكتر  
 مهارتي آموزش پژوهشگر و دانشگاه مدرس :صالحي كيوان  
 مازندران دانشگاه دانشيار :عمران صالحي ابراهيم دكتر  
 صنعت و علم دانشگاه استاديار : صدر علي دكتر  
 آيسيسكو آموزشي و علمي سازمان اي منطقه كل دبير :صدري عباس دكتر  
 كردستان دانشگاه دانشيار :عزيزي اله نعمت دكتر  
 خوارزمي دانشگاه استاديار :عبدالهي بيژن دكتر  
 بهشتي شهيد دانشگاه استاد :واجارگاه فتحي كورش دكتر  
 بهشتي شهيد دانشگاه دانشيار :آبادي فتح جليل دكتر  

اعضای برگزار کننده همایش



 تهران تحقيقات و علوم واحد آزاد، دانشگاه استاديار :فراهاني فاطمه دكتر  
 مهارتي آموزش پژوهشگر و دانشگاه مدرس :ارمكي فرجي اكبر دكتر  
 پژوهشگر و دانشگاه مدرس :مهر فروزان حسين محمد  
 تهران تحقيقات و علوم واحد آزاد، دانشگاه استاد :كيامنش عليرضا دكتر  
 اهواز چمران شهيد دانشگاه استاد :عليزاده مهر يداهللا دكتر  
 ايالم دانشگاه استاديار :نژادي مراد همايون دكتر  
 مهارتي آموزش پژوهشگر و دانشگاه مدرس :سفيدكوهي محمودي حسين  
 مهارتي آموزش پژوهشگر و دانشگاه مدرس :موسوي علي سيد  
  مهارتي آموزش پژوهشگر و دانشگاه مدرس :نيرومند پوراندختدكتر  
 خوارزمي دانشگاه دانشيار :نظري محمد علي دكتر  
 شاهد دانشگاه دانشيار :محمدي ميرزا حسن محمد دكتر  
 شيراز پزشكي علوم دانشگاه استاديار :معصومي مسعود دكتر  
 كشور آموزش و سنجش سازمان علمي تهيأ عضو :زاده يادگار غالمرضا 

  
  :دبيرخانه همايش

 رسول شيرزادي  
 عليرضا سوري  
 يزدان رحيميان  
 شريف علي حبيبي  
 مليحه شيرمحمدي  
 مهين مجنوني

  

اعضای برگزار  کننده همایش



 حاميان همايش
 حاميان داخلي:  

  بانك قرض الحسنه مهر ايران -  دانشگاه جامع علمي كاربردي -
  صندوق تأمين اجتماعي -  دانشگاه شهيد بهشتي -
  بانك رفاه كارگران -  دانشگاه عالمه طباطبايي -
  سازمان بهزيستي كشور -  دانشگاه فني و حرفه اي -
  سازمان بيمه خدمات درماني -  دانشكده كارآفريني دانشكده تهران -
  صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير استان آذربايجان شرقي -  موسسه آموزش عالي علمي كاربردي مهارت -
  شهرداري تهران -  موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -
  داره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهرانا -  مديريت آموزشي ايرانانجمن  -
  استانداري خراسان رضوي -  انجمن مطالعات برنامه درسي -
  بانك توسعه تعاون -  انجمن آموزش عالي ايران -
  سازمان بيمه سالمت -  انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران -
  هاي آزادكانون آموزشگاه  -  مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري -
  استانداري كردستان -  سازمان بازنشستگي كشوري -
  كاله لبني هاي فرآورده شركت -  شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي -
  سانازسانيا -  صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون -
  شركت شير پاستوريزه پگاه خوزستان -  موسسه كار و تأمين اجتماعي -
  )ايزوايكو(صنايع فراساحل ايران مجتمع كشتي سازي و  -  )ع(صندوق مهر امام رضا  -
 حاميان خارجي: 

  ILO(1(سازمان بين المللي كار  - 1
  UNESCO( 2(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد  - 2
  UNEVOC( 3(مركز بين المللي آموزش فني و حرفه اي  - 3
  ISESCO( 4(فرهنگي سازمان اسالمي، آموزشي، علمي و  - 4
  IOR( 5(اي حاشيه اقيانوس هند  هاي منطقه اتحاديه همكاري - 5

                                                            
١ .International Labour Organization 
٢ .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
٣ .International Center for Technical and Vocation Education and Training 
٤ .Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 
٥ .Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation 
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حامیان همایش



   

ستاد برگزاری همایش



  سخن دبير همايش
دهد، بازارهاي كار و اشتغال ملي و بين  امروزه آنچه اقتصاد جهاني را بيش از پيش تحت تأثير خود قرار مي

در اين شرايط كشورها سخت در تالشند تا با ايجاد . شود متنوع تر از قبل مي الملي است كه هر روز متفاوت تر و
آنچه مسلم است . نظامهاي آماده سازي افراد براي اشتغال، منابع خود را بطور بهينه مورد استفاده قرار دهند

توانند در  اينست كه در حقيقت همه كشورها، حتي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، به شرطي مي
اگرچه مهيا سازي نيروي كار مورد . اي برخوردار باشند بازار كار رقابت كنند كه از مهارتهاي مختلف فني و حرفه

ميالدي مورد توجه  20و اوايل قرن  19از اواخر قرن ) فني و حرفه اي(نياز جوامع از رهگذار آموزشهاي مهارتي 
اي در حال حاضر نسب به آن پديد آمده است  ن گرايش گستردهبسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است، لك

بطوري كه از مهارت آموزي بعنوان بهترين مسير براي اشتغال پايدار، رشد و بهره وري، افزايش سرانه توليد 
  .كنند ناخالص ملي و در نهايت رشد اقتصادي و اعتماد ملي ياد مي

ش هاي مهارتي به عنوان يك اولويت حساس و حياتي در در كشور و ميهن اسالمي عزيزمان ايران نيز آموز
تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين و هچنين راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار، مورد 

با درك اين مهم و همچنين با توجه به ابالغ سياستهاي كلي اشتغال از سوي مقام  .توجه جدي قرار گرفته است
از سوي هيأت محترم » نظام آموزش مهارت و فناوري«و همچنين تصويب و ابالغ ) مد ظله العالي(ي معظم رهبر

آموزشهاي غير متولي اي كشور، به عنوان نهاد اصلي  سازمان آموزش فني و حرفه ،)1/8/1390مورخ (دولت 
 1391رداد ماه سال را در خ» مهارت آموزي و اشتغال در ايران«رسمي مهارتي در كشور، اولين همايش ملي 

تاب گسترده در ميان دست اندركاران و پژوهشگران و همچنين با توجه به زنظر به اهميت و با. برگزار نموده است
 1392ارديهشت ماه  بصورت بين المللي دراين همايش اخذ مجوزهاي الزم، و  ابالغ شوراي سياستگزاري همايش

 .مي گرددبرگزار 

نقاط قوت و ضعف آموزش هاي مهارتي؛ راهبردها و راهكارهاي توسعه مهارت  شناسايي چالش ها، فرصت ها،
آموزي و اشتغال؛ فرهنگ سازي براي گسترش توجه به آموزش هاي مهارتي؛ فراهم كردن زمينه مشاركت 
صاحبنظران داخلي و بين المللي در نظام آموزش مهارتي؛ بهبود اثربخشي وكارآيي آموزش هاي مهارتي؛ تقويت 

از جمله اهداف مهمي است كه در ... اه آموزش هاي مهارتي در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و جايگ
  .ه استهمايش نيز پي گيري شداين 

استقبال پژوهشگران حوزه آموزشهاي فني و حرفه اي و اشتغال از اين همايش، بسيار بهتر از همايش اول بوده 
 يگفت كه اين همايش يك بايد بين المللي، حضور در همايش هاي ملي و و با توجه به تجارب بنده در برگزاري و

از مشخصه هاي بارز اين همايش عالوه بر استقبال . از بهترين همايشها در حوزه آموزشهاي مهارتي مي باشد
مي باشد و تجربه اي كه در اين خصوص فراهم حضور و مشاركت پوياي حاميان داخلي و خارجي پژوهشگران، 

اميد . اندسبرگزاري همايش هاي آتي ياري ر رن آموزش فني و حرفه اي كشور را دست مي تواند، سازماشده ا
در اشتغال و توسعه كشور عزيزمان  يپر رنگ تر شدن نقش آموزشهاي مهارتهر چه است اين همايش بتواند در 

سخن دبیر همایش



همايش ضروري است كه فهرست وار نظر به افتخار و مسئوليت بنده به عنوان دبير . نقشي هرچند ناچيز ايفا كند
  :گزارشي مختصر از روند برنامه ريزي و اجراي همايش ارائه نمايم

  
 .چكيده مقاله 640دريافت  -

 .چكيده 82 چكيده براي دريافت مقاله كامل آنها و عدم پذيرش 558 پذيرش -

 .مقاله كامل و ارزيابي آنها 357دريافت  -

 .و چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايشمقاله براي ارائه بصورت شفاهي  31 پذيرش -

 .مقاله براي ارائه بصورت پوستر و چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايش 74پذيرش -

 .مقاله براي ارائه چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايش 190 پذيرش -

 .مقاله كامل 62 عدم پذيرش -

كه در برگزاري هر چه بهتر اين همايش ياري رساندند  عزيزانيضرورت دارد كه به رسم درب از زحمات تمامي 
وزير و رياست محترم سازمان محترم استاد عزيز جناب آقاي دكتر پرند، معاون رئيس همايش از . تقدير نمايم

محترم پژوهش و برنامه ريزي سازمان معاون اني كتر علي توكلي گلپايگآقاي دو آموزش فني و حرفه اي كشور 
بوده است اين همايش مل و محرك اصلي در برگزاري به خاطر راهنمائيها و ژرف انديشيهاي عالمانه كه به حق عا

  .تشكر ويژه دارم
همايش، سخنرانان كليدي داخلي و خارجي، از اعضاء كميته علمي و حاميان از در پايان تشكر ويژه اي نيز 

 ،بدون شك اعضاء دبيرخانه همايش با توجه به حجم وسيع كار. عضاء محترم دبيرخانه همايش دارماجرائي و از ا
گنجينه اي  ،تجربه اين عزيزان در برگزاري اين همايش و همايش اول. زحمات بسياري را متحمل شده اند

  .ارزشمند براي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد
  
  

  
  با تشكر

  باديحسن رضا زين آ
  عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي و 

  همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال نخستيندبير 
   

سخن دبیر همایش



  فهرست چكيده مقاالت بر اساس كد  
 شماره صفحه كد مقاله شماره صفحه كد مقاله شماره صفحه  كد مقاله

ICSTE-١٩٦ ٥ ICSTE-١٤٤ ٧٩ ICSTE-٢٦٩ ١٤٧ 

ICSTE-١٠١ ١١ ICSTE-١٤٣ ٨٠ ICSTE-٢٢٧ ١٥٠ 

ICSTE-٢٢١ ٢٠ ICSTE-٢٠٥ ٨٢ ICSTE-٢٨١ ١٥١ 

ICSTE-٦٥ ٢٤ ICSTE-٢٠٦ ٨٣ ICSTE-١٢٦ ١٥٤ 

ICSTE-٢٦٣ ٢٦ ICSTE-٧٠ ٨٤ ICSTE-١٠٢ ١٥٦ 

ICSTE-٥٢ ٢٧ ICSTE-٤٣ ٨٦ ICSTE-٢٥٤ ١٦٠ 

ICSTE-٨٤ ٢٩ ICSTE-٤٤ ٨٧ ICSTE-٢٧١ ١٦٢ 

ICSTE-١٢١ ٣٠ ICSTE-٤٥ ٨٩ ICSTE-٢٧٢ ١٦٣ 

ICSTE-١١٢ ٣١ ICSTE-٢٣٣ ٩٠ ICSTE-٢٨٦ ١٧٠ 

ICSTE-١٩٩ ٣٧ ICSTE-٢٧ ٩٣ ICSTE-٢٨٧ ١٧١ 

ICSTE-١١٧ ٣٨ ICSTE-٢٦٧ ٩٤ ICSTE-٣٠٨ ١٧٢ 

ICSTE-١٣٥ ٤١ ICSTE-٣٠٤ ٩٦ ICSTE-٧٦ ١٧٤ 

ICSTE-٥٥ ٤٢ ICSTE-٣٠٥ ٩٧ ICSTE-٢١٠ ١٧٦ 

ICSTE-٤٢ ٤٣ ICSTE-١١٤ ٩٨ ICSTE-٢٦٨ ١٧٩ 

ICSTE-٨٠ ٤٤ ICSTE-١٣٢ ١٠١ ICSTE-٥٦ ١٨٠ 

ICSTE-٤٦ ٤٥ ICSTE-٢٦٦ ١٠٣ ICSTE-١٥٨ ١٨١ 

ICSTE-٤١ ٤٦ ICSTE-٣٠٣ ١٠٥ ICSTE-١٢٥ ١٨٢ 

ICSTE-٢١٩ ٤٧ ICSTE-٦٩ ١٠٦ ICSTE-٢٢٦ ١٨٥ 

ICSTE-١٤٦ ٤٨ ICSTE-١٦٢ ١٠٧ ICSTE-١٣١ ١٨٦ 

ICSTE-١٧٢ ٤٩ ICSTE-١٦٣ ١٠٨ ICSTE-٢٣٠ ١٨٨ 

ICSTE-٢٠٨ ٥٢ ICSTE-٢٤٩ ١٠٩ ICSTE-٩٧ ١٨٩ 

ICSTE-٢٤٠ ٥٣ ICSTE-٢٥٦ ١١٣ ICSTE-٥٧ ١٩٠ 

ICSTE-٢٣٦ ٥٦ ICSTE-١٨٧ ١١٥ ICSTE-٢١٤ ١٩٢ 

ICSTE-٢٨٩ ٥٧ ICSTE-٢٩١ ١١٦ ICSTE-٢٩٢ ١٩٥ 

ICSTE-١٨٦ ٦٠ ICSTE-٢٩٣ ١١٧ ICSTE-٣٧ ١٩٧ 

ICSTE-٣٢ ٦٢ ICSTE-١٦٩ ١١٩ ICSTE-١٢٨ ١٩٨ 
ICSTE-
٢١٥ (١)_٦٥ ICSTE-١٩١ ١٢٠ ICSTE-٧٥ ١٩٩ 

ICSTE-
٢٣١ (٢)_٦٥ ICSTE-١٩٢ ١٢٢ ICSTE-٦٣ ٢٠٣ 

ICSTE-١٩٥ ٦٦ ICSTE-٢٤ ١٢٤ ICSTE-٤٩ ٢٠٤ 

ICSTE-٢٢٨ ٦٧ ICSTE-١٥٧ ١٢٥ ICSTE-١٩٠ ٢٠٥ 

ICSTE-١٩٤ ٧٠ ICSTE-٢٨٣ ١٣٠ ICSTE-٢٣ ٢٠٦ 

ICSTE-٣٨ ٧٣ ICSTE-٢١ ١٤١ ICSTE-٢٣٥ ٢٠٧ 

ICSTE-١٤٢ ٧٨ ICSTE-٢٧٧ ١٤٥ ICSTE-١٨٨ ٢٠٨ 

  
  
  

همايش ضروري است كه فهرست وار نظر به افتخار و مسئوليت بنده به عنوان دبير . نقشي هرچند ناچيز ايفا كند
  :گزارشي مختصر از روند برنامه ريزي و اجراي همايش ارائه نمايم

  
 .چكيده مقاله 640دريافت  -

 .چكيده 82 چكيده براي دريافت مقاله كامل آنها و عدم پذيرش 558 پذيرش -

 .مقاله كامل و ارزيابي آنها 357دريافت  -

 .و چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايشمقاله براي ارائه بصورت شفاهي  31 پذيرش -

 .مقاله براي ارائه بصورت پوستر و چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايش 74پذيرش -

 .مقاله براي ارائه چاپ چكيده آنها در مجموعه چكيده مقاالت همايش 190 پذيرش -

 .مقاله كامل 62 عدم پذيرش -

كه در برگزاري هر چه بهتر اين همايش ياري رساندند  عزيزانيضرورت دارد كه به رسم درب از زحمات تمامي 
وزير و رياست محترم سازمان محترم استاد عزيز جناب آقاي دكتر پرند، معاون رئيس همايش از . تقدير نمايم

محترم پژوهش و برنامه ريزي سازمان معاون اني كتر علي توكلي گلپايگآقاي دو آموزش فني و حرفه اي كشور 
بوده است اين همايش مل و محرك اصلي در برگزاري به خاطر راهنمائيها و ژرف انديشيهاي عالمانه كه به حق عا

  .تشكر ويژه دارم
همايش، سخنرانان كليدي داخلي و خارجي، از اعضاء كميته علمي و حاميان از در پايان تشكر ويژه اي نيز 

 ،بدون شك اعضاء دبيرخانه همايش با توجه به حجم وسيع كار. عضاء محترم دبيرخانه همايش دارماجرائي و از ا
گنجينه اي  ،تجربه اين عزيزان در برگزاري اين همايش و همايش اول. زحمات بسياري را متحمل شده اند

  .ارزشمند براي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد
  
  

  
  با تشكر

  باديحسن رضا زين آ
  عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي و 

  همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال نخستيندبير 
   

فهرست چکیده مقاالت بر اساس کد



  
 شماره صفحه كد مقاله شماره صفحه كد مقاله شماره صفحه كد مقاله

ICSTE-١٣٠ ٢١٢ ICSTE-١٥٦ ٢٨٥ ICSTE-٤٨ ٣٦٦ 

ICSTE-١١٨ ٢١٥ ICSTE-١٧٩ ٢٨٦ ICSTE-٢٦٤ ٣٦٩ 

ICSTE-٤٧ ٢٢١ ICSTE-٢١٨ ٢٨٨ ICSTE-٢٤٣ ٣٧٠ 

ICSTE-٩٩ ٢٢١ ICSTE-٨٩ ٢٩٧ ICSTE-١٧١ ٣٧٣ 

ICSTE-١٢٩ ٢٢٣ ICSTE-٥٨ ٣٠١ ICSTE-١٧٣ ٣٧٤ 

ICSTE-٧٨ ٢٢٥ ICSTE-١٤٨ ٣٠٣ ICSTE-٢١٧ ٣٧٥ 

ICSTE-٣٠٧ ٢٢٧ ICSTE-٨٥ ٣٠٤ ICSTE-٣٩ (١)_٣٧٧ 

ICSTE-٢٩٥ ٢٢٨ ICSTE-٧٩ ٣٠٥ ICSTE-٥٠ (٢)_٣٧٧ 

ICSTE-٢٩٤ ٢٢٩ ICSTE-٩٨ ٣٠٦ ICSTE-٢٠١ ٣٧٩ 

ICSTE-٨٦ ٢٣٠ ICSTE-٢٧٣ ٣١٧ ICSTE-١٥٩ ٣٨١ 

ICSTE-٢٩٨ ٢٣٤ ICSTE-١٨٥ ٣١٨ ICSTE-٢٣٩ ٣٨٢ 

ICSTE-٢٩٧ ٢٣٥ ICSTE-٢٧٩ ٣١٩ ICSTE-٩٠ ٣٨٤ 

ICSTE-٢٦٠ ٢٣٦ ICSTE-٢٢٩ ٣٢٠ ICSTE-٢٢٤ ٣٨٨ 

ICSTE-٢٠٩ ٢٣٧ ICSTE-٧٧ ٣٢٣ ICSTE-١٨٢ ٣٨٩ 

ICSTE-١٦١ ٢٣٨ ICSTE-١١٦ ٣٢٦ ICSTE-٢٤٢ ٣٩١ 

ICSTE-٦٠ ٢٤١ ICSTE-٣٦ ٣٣١ ICSTE-١٠٥ ٣٩٢ 

ICSTE-٥١ ٢٤٢ ICSTE-١٠٠ ٣٣٤ ICSTE-٥٤ ٣٩٣ 

ICSTE-٢١٣ ٢٤٣ ICSTE-١٢٧ ٣٣٥ ICSTE-٢٥٨ ٣٩٨ 

ICSTE-١٢٠ ٢٤٨ ICSTE-٨٧ ٣٣٧ ICSTE-٢٧٨ ٤٠٢ 

ICSTE-١٧٧ ٢٥٥ ICSTE-٢٣٢ ٣٣٨ ICSTE-١٧٥ ٤٠٣ 

ICSTE-١٣٨ ٢٥٧ ICSTE-١١٠ ٣٤١ ICSTE-١٥١ ٤٠٦ 

ICSTE-٢٨٥ ٢٦٠ ICSTE-٣١٥ ٣٤٢ ICSTE-٩١ ٤٠٨ 

ICSTE-٣٠٩ ٢٦١ ICSTE-٢٩٠ ٣٤٦ ICSTE-١٤١ ٤١٣ 

ICSTE-١٣٦ ٢٦٥ ICSTE-٣١٣ ٣٤٩ ICSTE-١٥٤ ٤١٥ 

ICSTE-٢٩٦ ٢٦٦ ICSTE-٢٦٥ ٣٥٠ ICSTE-١٦٤ ٤١٦ 

ICSTE-١٧٨ ٢٦٨ ICSTE-١٢٤ ٣٥١ ICSTE-١٠٤ ٤١٧ 

ICSTE-٩٢ ٢٧٠ ICSTE-٢٨٨ ٣٥٣ ICSTE-٢٣٤ ٤٢٣ 

ICSTE-١٠٩ ٢٧١ ICSTE-١٠٣ ٣٥٤ ICSTE-٢٢٠ ٤٢٨ 

ICSTE-٨١ ٢٧٣ ICSTE-٢١١ ٣٥٦ ICSTE-٢٤٧ ٤٣١ 

ICSTE-٢٧٦ ٢٧٣ ICSTE-٣١١ ٣٥٧ ICSTE-٢٤٦ ٤٣٣ 

ICSTE-٨٣ ٢٧٩ ICSTE-٦٦ ٣٥٩ ICSTE-٣١٠ ٤٣٥ 

ICSTE-١٣٣ ٢٨٠ ICSTE-٦٧ ٣٦٢ ICSTE-٢٦ ٤٤١ 

ICSTE-١١٩ ٢٨٢ ICSTE-٦٨ ٣٦٣ ICSTE-٢٥ ٤٤٢ 

  

فهرست چکیده مقاالت بر اساس کد



مقالهكد  شماره صفحه كد مقاله شماره صفحه كد مقاله  شماره صفحه 

ICSTE-٢١٢ ٤٤٣ ICSTE-٧١ ٥٠٣ ICSTE-١٢٣ ٥٩٠ 

ICSTE-٢٨ ٤٤٤ ICSTE-٣٠٦ ٥٠٦ ICSTE-٦٤ ٥٩٣ 

ICSTE-٢٩ ٤٤٥ ICSTE-٩٤ ٥١٠ ICSTE-٢٠٠ ٥٩٤ 

ICSTE-١٦٨ ٤٤٦ ICSTE-٢٠ ٥١٢ ICSTE-٣١٤ ٥٩٦ 

ICSTE-٣٠ ٤٤٧ ICSTE-٧٣ ٥١٤ ICSTE-٤٠ ٥٩٧ 

ICSTE-٢٧٤ ٤٤٨ ICSTE-٧٤ ٥١٥ ICSTE-١٣٤ ٥٩٩ 

ICSTE-٢٤٨ ٤٥٠ ICSTE-٣١٢ ٥١٩ ICSTE-٢٥١ ٦٠٢ 

ICSTE-١٧٦ ٤٥١ ICSTE-٢٤٤ ٥٢٠ ICSTE-٢٥٢ ٦٠٣ 

ICSTE-٥٣ ٤٥٢ ICSTE-٢٤٥ ٥٢١ ICSTE-١٥٥ ٦٠٥ 

ICSTE-٨٢ ٤٥٥ ICSTE-٢٢٢ ٥٢٢ ICSTE-١٨٤ ٦٠٦ 

ICSTE-١٨٠ ٤٥٧ ICSTE-٩٥ ٥٢٥ ICSTE-١٣٩ ٦٠٨ 

ICSTE-١٩٨ ٤٥٩ ICSTE-١٥٢ ٥٣٤ ICSTE-١٤٠ ٦٠٩ 

ICSTE-١٩٧ ٤٦٢ ICSTE-١١٣ ٥٣٧ ICSTE-٦١ ٦١٢ 

ICSTE-١٥٠ ٤٦٣ ICSTE-١٦٧ ٥٤٦ ICSTE-١٦٠ ٦١٣ 

ICSTE-٢٥٩ ٤٦٧ ICSTE-١١٥ ٥٤٧ ICSTE-٢٥٣ ٦١٤ 

ICSTE-٢٩٩ ٤٦٩ ICSTE-١٥٣ ٥٤٨ ICSTE-١٨٩ ٦١٥ 

ICSTE-٣٠١ ٤٧٠ ICSTE-٦٢ ٥٥٠ ICSTE-٢٧٠ ٦١٦ 

ICSTE-٣٠٠ ٤٧١ ICSTE-٣٥ ٥٥١ ICSTE-٣١ ٦١٨ 

ICSTE-٣٠٢ ٤٧٢ ICSTE-١٢٢ ٥٥٣ ICSTE-٣٤ ٦١٩ 

ICSTE-١٨٣ ٤٧٣ ICSTE-٢٣٨ ٥٥٧ ICSTE-١٧٤ ٦٢٠ 

ICSTE-١٦٥ ٤٧٤ ICSTE-١١١ ٥٥٨ ICSTE-٣٣ ٦٢١ 

ICSTE-١٦٦ ٤٧٥ ICSTE-١٤٧ ٥٦٠ ICSTE-٢٢ ٦٢٥ 

ICSTE-٢٥٠ ٤٧٧ ICSTE-٢٠٧ ٥٦٤ ICSTE-٢١٦ ٦٢٧ 

ICSTE-١٣٧ ٤٧٨ ICSTE-٧٢ ٥٦٨ ICSTE-٢٤١ ٦٢٨ 

ICSTE-١٤٩ ٤٨٠ ICSTE-٢٨٠ ٥٧٣ ICSTE-٥٩ ٦٣٠ 

ICSTE-١٠٦ ٤٨٤ ICSTE-١٠٨ ٥٧٤ ICSTE-٢٨٢ ٦٣١ 

ICSTE-١٠٧ ٤٩٠ ICSTE-٢٥٥ ٥٧٦ ICSTE-٩٦ ٦٣٢ 

ICSTE-١٧٠ ٤٩١ ICSTE-٢٢٥ ٥٧٧ ICSTE-٢٨٤ ٦٣٣ 

ICSTE-٢٠٢ ٤٩٤ ICSTE-٢٧٥ ٥٧٨ ICSTE-٨٨ ٦٣٦ 

ICSTE-٢٠٣ ٤٩٥ ICSTE-٢٦٢ ٥٨٠ ICSTE-١٩٣ ٦٣٧ 

ICSTE-٢٠٤ ٤٩٦ ICSTE-٢٥٧ ٥٨٢ ICSTE-٢٦١ ٦٣٨ 

ICSTE-١٨١ ٤٩٨ ICSTE-١٤٥ ٥٨٨ ICSTE-٢٢٣ ٦٣٩ 

ICSTE-٢٣٧ ٤٩٩ ICSTE-٩٣ ٥٨٩  ICSTE-٣١٦  ٦٤٠ 

  

فهرست چکیده مقاالت بر اساس کد



فهرست
1 ----------------------------------------- تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و کارآفرینی سازمانی

طهمورث آقاجانی، غالمرضا عزیزی، بهزاد شوقی

2 ---------------------------------------------- آینده پژوهی در مشاغل و مهارت های موردنیاز آینده

لیال اسدزاده

3 -- بررسي موانع اشتغال زنان درسطوح مدیریتي آموزش و پرورش از دیدگاه کارمندان زن آموزش و پرورش ناحیه )2( کرمان

مرجان ابراهیمي، لیال اسفندیاري

4 -------------------------------- دانشگاه نسل سوم؛ گامی به سوی مهارت آموزی و اشتغال آفرینی در کشور

سمیرا ابراهیم پور کومله، سروش قبادی، کامیان خزایی   

5 --- بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای درپیشگیری از مهاجرت روستاییان به مناطق شهری: مطالعه موردی استان کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد، سپیده پوررمضان

ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد سازمانی مدل تعالی سازمان EFQM: مطالعه موردی مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

6 ----------------------------------------------------------------------- استان کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد، فرهاد فتاحی

7 ---- ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با توانمندسازی روانشناختی: مطالعه موردی مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد، فرهاد فتاحی

تاثیر عملکرد کارآفرینی بر ایجاد اشتغال مورد بررسی: آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان---------------------- 8

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، مسعود مجرد کاهانی، زهره نژاداکبری

9 --------- بررسی شیوه های ارتقاء کیفیت و کارایی فعالیت های آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای: مطالعه موردی

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، محدثه حامدی، سمیرا حسن زاده

بررسی عوامل موثر بر چالش ها و شناسایی فرصت های پیش روی  کیفیت و کمیت سازمان های مشمول آموزش های مهارتی 10

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، سمیرا حسن زاده، محدثه حامدی

بررسی تأثیر رشد مهارت آموزی و اشتغال بر امنیت اجتماعی----------------------------------------- 11

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، علی پورمحمدی، مجید مالمحمدی راوری، حمید موالیی

شناسایی وضعیت مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای آموزش های مرتبط---------------------------------- 12

دکترمهدی ابراهیمی نژاد، سینا زینلی، مریم صابری، ثریا امیدی

13 --------------------------------- بررسی رابطه بین مهارت آموزی و رقابت پذیری در مطالعات انجام گرفته

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، محّمد چهاردولی

نیازسنجی آموزش های مهارتی بر اساس آمایش سرزمین در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات: مطالعه موردی استان کرمان 14

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، سینا زینلی، مرجان توسلی، مرجان شعبان نژاد

15 ------------------ نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی: مطالعه موردی استان کرمان

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، سینا زینلی، لیال فرح بخش، پریچهر یار احمدی

16 ----------------- بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کار و سرمایه ایراني

آرمان احمدی، حمیده بیرامی پور

17 ------------------------------ بررسی ضرورت حمایت از تولید ملی با تاکید بر نقش کسب و کار خانگی زنان

هادی احمدی آزرم، امیر نوری ساعد، فاطمه کریمی

18 ------------- تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی: با نیم نگاهی به چگونگی احراز اشتغال از طریق مهارت آموزی

مهندس مرسل احمدی ناطور



فهرست
19 ----- عوامل تاثیرگذار بر اخالق کار در سازمان آموزش فني و حرفه اي مورد بررسي: آموزش فني و حرفه اي استان کرمان

شبنم اسدي، دکتر مهدي ابراهیمي نژاد

20 ------------------------------- SWOT بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید ملی ایران با استفاده از مدل

مسعود انوری، علی میرشرف الدین، فاطمه امین رنجبر

بازکاوی افکار و آراء راهبردی مقام معظم رهبری در حوزه تولید، اقتصاد و کارآفرینی-------------------------- 21

مسعود انوری، نادرانوری، امیرحسین یادگیربصیر

بکارگیري روش تحلیل سلسله مراتبي در خرید تجهیزات آموزشي: مطالعه موردي سازمان آموزش فني و حرفه اي-------- 22

سید علیرضا اسالمی، شبنم تدین، محمد رضا بهروزی فر، سمیه رزقی

داشبورد ها ابزاری نو در مدیریت آموزش های مهارتی: با نگاهی بر پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور----- 23

سید علیرضا اسالمی، سمیه رزقی، محمد رضا بهروزی فر

بررسی و مقایسه نظام آموزش مهارتی ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استرالیا، کانادا، ترکیه، آفریقای جنوبی، کره 

24 -------------------------------------------------------- جنوبی، هندوستان، نیوزلند و تایلند

صباح اشرفی بیرگانی، رحمن قالوند، شهرام مالیی هزاروندی  

بررسی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز فنی و حرفه ای استان خوزستان در سال 1389------------------- 25

صباح اشرفی بیرگانی، رحمن قالوند، شهرام مالیی هزاروندی

26 -------------------------------- بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان فنی و حرفه ای استان خوزستان

صباح اشرفی بیرگانی، زینب سلحشوری، شقایق حبیب فرعی

بررسی تاثیرات آموزش مهارت های کسب و کار بر اشتغال زنان--------------------------------------- 27

الهه اکبری، سیده ملیحه حسینی

بررسی مقایسه  ای عوامل موثر بر احساس منزلت اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل در زمینه مشاغل خانگی در آموزش فنی و 

28 -------------------------------------------------------- حرفه  ای استان زنجان در سال 90

مینا اکبری امامی، سیده زهرا میر محمد رضایی

29 - بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در ایجاد اشتغال: با تاکید بر آمار واطالعات دفاتر کاریابي غیر دولتي استان تهران

صفدر اکبری پور

30 ------------ بررسی نگرش دانشجویان پیرامون  عوامل موثر بر کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

هاجر امینی، دکتر بهجت یزدخواستی، موسی عسگریان

31 ---------------------------------------------------------- الگوی کار آفرینی ایرانی اسالمی

مسعود انوری، اباذر نعمتی، بهمن نجف نژاد 

32 ----------------------------- نقش فناوری اطالعات در توانمند سازی کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای

خداداد اولیائی، محمد جهانتیغی، حبیب ا… ساالرزهی

33 ----------------------- نقش راهبردهاي توسعه هدفمند منابع انسانی در آینده سازمان آموزش فني و حرفه اي

مهندس مریم بابایي، مهندس سمانه دولتي

34 -------------------------- آسیب شناسي مسابقات ملي مهارت: موردی از مطالعه در سیزدهمین دوره مسابقات

رضا باجولوند، رسول شیرزادي، علیرضا سوري، یزدان رحیمیان، دکتر حسن رضا زین آبادي، کیوان صالحی

بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی بر میزان یادگیری کارآموزان حرفه رایانه کار ICDL درجه دو آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان 

35 ----------------------------------------------------------------- کردستان سال 1391

حسین باقرپور، حسین محمودی سفیدکوهی، علیرضا سوری



فهرست
36 ------------------------------------------------------ ضرورت آینده پژوهی در مهارت آموزی

لیال باقری، مریم باقری

37 --------------- بررسي نقش آموزش  کارآفرینی در ایجاد فرصت شغلی در کارآموزان  مرکز فنی و حرفه ای بیارجمند

مراد علی باقری، فرشته دامغانی

38 ---------------- چالش های آموزش عالی در زمینه کارآفرینی دانش آموختگان و مواجهه با تغییرات سریع تکنولوژی

علیرضا بخشایش، مهسا کازرانی نژاد

بررسی ارتباط بین وفاداری کارکنان،کیفیت خدمات و عملکرد در سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی---------- 39

سپیده بخشایشی

بررسي موانع توسعه آموزشهاي الکترونیکي از دیدگاه مدیران، مربیان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 

40 --------------------------------------------------------------------------- تهران

قاسم برزگر، محمد رضا لطفی زاده، داودناصری امید، آزاده ریاحی

بررسی اثرات راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف ایران: مطالعه موردی شهر تهران-------- 41

میثم برزگر، حجت صفری، رضا روحانی

نقش موثر آموزش هاي علمي و کاربردي در توسعه اشتغال و کارآفریني---------------------------------- 42

زهرا بهرامي

43 -------------------------------------- بررسي نقش کارآفریني در رشد اقتصادي و حمایت از تولید ملي

حمیده بیرامی پور، آرمان احمدی

اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار و تاثیر و کاربرد آن در صنایع سنگ و کارخانجات سنگبری منطقه 

44 ----------------------------------------------- صنعتی اسفیدواجان واقع در غرب استان اصفهان

سعید بهارلو سامانی

45 ------------------------------------------------- لزوم توسعه مهارت آموزي مجازي)الکترونیکي(

زهرا بهرامي

46 ----------------------------------- آینده پژوهی اشتغال زنان در ایران با تاکید بر دورکاری و کار از خانه

امین بینایی باش، مهران کرمی فخرآبادی

47 ------------------ ضرورت ایجاد نظام مدیریت پژوهش درسازمان فنی وحرفه ای)توانمندی ها، ضرورت هاوموانع(

مینا پایدارنیک

48 ----------------- ضرورت ایجاد انکوباتورهای مجازی درسازمان فنی وحرفه ای و نقش آن در توسعه اشتغال پایدار

میناپایدارنیک

49 -------------- تحلیل شاخص های اثر بخشی و بهره وری المپیادمهارت ازطریق مدیریت اجرایی رویداد: با تأکیدی بر ...

میناپایدارنیک

50 ------------------------------------------------- نقش آموزش کارآفرینی در توسعه کسب و کار

سهیال پرتونیا

51 --------------------- ضرورت حاکمیت فناوری اطالعات جهت برقراری همسویی بین فناوری اطالعات و کسب و کار

رضا پرویزی، آرزو اصولی، رضا پرویزی

52 ------------------------------------ بررسي میزان کارآمدي دوره هاي ارتقاء مهارت نانوایان در کرمانشاه

طیبه پریزن، سید وحید حیدري



فهرست
53 -------------------------------------- دانشگاه کارآفرین و نقش آن در تجاری سازی دانش و تولید ملی

هدایت پویا، نادر نادری، دانیال بهنامه

54 ------------------------------------------ نظام جامع مهارت و فناوري نیاز فارغ التحصیالن دانشگاهها

محمدحسن پیرسالمي، محمدعلي حسیني، حمید رحیمي

55 ----------------------------------- نظام جامع مهارت و فناوري و نیم نگاهي به دانشگاههاي صنعتي اروپا

محمدحسن پیرسالمي، محمد علي حسیني

56 ----------------------------- رویکردهای توانمند سازی زنان در حوزه کارآفرینی: با تاکید بر فناوری اطالعات

رضا تاج آبادي، محمد رحیمی، سمیه شعباني

57 ---------------------------------------- اهمیت بیوتکنولوژی گیاهی و جایگاه آن در نظام مهارتی کشور

محمد احسان تقوی زاده یزدی

58 ------------------------------------------------ تبیین جایگاه مهارت کار آفرینی در نظام آموزشی

علی تقی پور خلفلو، سید سعید حسینی

بررسی وضعیت رضایت زناشویی در زنان شاغل------------------------------------------------- 59

محمد رضا تمنایی فر، فاطمه سالمی محمد آبادی، سمیه دشتبان زاده

60 --------------------------------- بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودکارآمدی در زنان شاغل و غیر شاغل

محمد رضا تمنایی فر، فاطمه سالمی محمد آبادی، سمیه دشتبان زاده

61 ---------------------- بررسی موانع ورود مهارت آموختگان فنی و حرفه ای به عرصه کارآفرینی و اشتغال پایدار

کوروش جاویدنیا

62 ------------------------------------ نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش فنی و حرفه ای

لیال جعفری، مرتضی جعفری، احسان یعقوبی فر، محبوبه قنبری

63 ---------------------------------------------- بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ضریب جینی در ایران

سید عبدالمجید جالئی اسفند آبادی، سپیده صمیمی

مدیریت و آموزش در تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني--------------------------------------- 64

سعید جالئي فر، رضا شفیع زاده، سوسن فرحي زاد، فاطمه آقاخان بابایي

65 ------------------------------- شیوه هاي تلفیق آموزش کارآفریني در برنامه درسي دوره هاي مهارت آموزي

بتول جمالي زواره، حوریه شادفر

66 ------------------------------------- چگونگی کارکرد صنعت گردشگری در فرایند کارآفرینی و اشتغال

مهدی جمالی نژاد، رسول حیدری

67 ------------------------------ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان روستایی و کمک به توسعه اقتصادی کشور

مهدی جودان، حسام الدین عباسی

68 -------- تبیین ضرورت آموزش مهارتهای اشتغالزا در دوره های پودمانی نظام علمی-کاربردی: راهی برای تضمین اشتغال

حسین چهارباشلو، دکترعفت عباسی

69 ------- ارزیابی درونی مراکز آموزش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: با رویکرد میزان دست یابی به اهداف

علیرضا حاتم زاده، رضا علی طرخان، رامین رضایی، حبیب عرفان منش

70 ------------------------------------------- آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: گرایش ها و چالش ها

اسد حجازي



فهرست
71 -------------------------- کاربرد نیازسنجی آموزشی در ایجاد صالحیت حرفه ای و انطباق آموزش ها با بازارکار

حبیب اهلل حسن زاده، الهام کریمی، علی حسن زاده

72 ------------------------------------ بررسی مدلهای صالحیت حرفه ای WSQ  و OSUE در بازار کار ایران

ابوالحسن حسینی، علی ملکی، زهرا فرهمند، فاطمه رضایی

تاثیرکارگاه هاي آموزشي در روستاها برتوسعه اشتغال زنان روستایي: نمونه موردي شهرستان رشت---------------- 73

پیمان حسیني، محمد جلیل خورشیدي، محمدکریم معتمد، بابک مرادي

74 ------------------ تاثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایي بر افزایش تولیدات صنایع روستایي: نمونه موردي ...

پیمان حسیني، محمد حسین منهاج، لقمان صادقي

75 ---------------------------------------- اطالع رسانی صنعت توریسم در ایران با رویکرد اشتغال زایی

حسن حسیني، احمد یار محمدی، طهمورث آقاجاني

76 ------------------------------------------ اهمیت کار و تالش و نقش آن در تولید ملی از منظر قرآن

دکتر سید معصوم حسینی

77 -------- بررسی چالشهای استانداردهای آموزشی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان- کالن شهر اهواز

دکتر علی حسین حسین زاده، دکتر یداله مهرعلی زاده، دکتر مسعود خداپناه، زینب پرچمی، پروانه ترکی نژاد، منا جاوی

78 ---------------- ارزشیابی کیفیت دوره های مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد، با کاربست الگوی  سیستمی

صغری حسینی قصر، دکتر حسن رضا زین آبادی، مرتضی علیزاده

79 ----------- بررسي و ارزیابی نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تثبیت اشتغال زنان در شهرستان خرم بید

جالل الدین حق شناس، عبدالرسول کازروني

80 ---------------------------------------------- زنان خانه دار شاغلین بی ادعا و اقتصاددانان گمنام

رجبعلی حکم آبادی، الهام قلیزاده رضایی

81 --------------------------- حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی: محدودیتها، پیامدهاو راهکارهای اصولی

عباس حمزه خانی، فاطمه معیاری

82 ---------------------------------------- مهارت آموزی در هند و استفاده از آن در نظام آموزشی ایران

احمد حیدری عبدی

ارزیابی مولفه های  کارآفرینی فردی دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی ساري: مورد مطالعه  مراکز زیر نظر اداره کل آموزش 

83 ---------------------------------------------------------- فني و حرفه اي و جهاد کشاورزي

سید عبداله خاوری، امید اسکندري

84 ---------------------------------------------------- بررسی فن و تکنولوژی در فلسفه هایدگر

دکترمهدی خبازی کناری، ولی اله بحرینی

85 ------------------------------------------ زنان روستایی و کارآفرینی: ضرورت، چالش ها و راهکارها

بهمن خسروی پور، امید مهراب قوچانی، منتهی بوعذار

86 --------------- بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت زنان روستایی در توسعه پایدار روستایی و کشاورزی

بهمن خسروی پور، زینب مهمدی کربالیی

87 ----------------------------------- توسعه روستایی با تأکید بر توانمند سازی و اشتغال جوانان روستایی

بهمن خسروی پور، حبیبه نظام دوست، کبری صادقی

88 ------------------ واکاوی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی ...

بهمن خسروی پور



فهرست
توانمند سازي نیروي انساني در مهارت آموزي: بررسي میزان به کارگیري ابعاد سازمانهاي یادگیرنده در مراکز آموزش فني و حرفه 

89 --------------------------------------------------- اي استان اصفهان بر اساس مدل پیتر سنج

سعید خنجري، علي فروزش، منیژه کریمي، اعظم امیني

90 -------- بررسی رابطه بین استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات)ICT( و ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین روستایی

دکتر حسین خنیفر، نفیسه زروندی، جواد زروندی

بررسی رضایت از میزان تحقق کارآفرینی در میان معلوالن سازمان بهزیستی استان قم در سال91-90-------------- 91

حسین خنیفر، محمدرضا محمودخانی، مسعود موسوی، رضا شعبانی

عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه مهارت آموزان آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ای: مطالعه موردی مرکز آموزش مهارت های 

92 --------------------------------------------------------------------- پیشرفته گیالن

علی داوری، حمیدرضا رضایی کلیدبری، امین محمدی آلمانی، امیر پورناصرانی

بررسی سودمندی نظریه تصمیم گیري شغلي هالند برای راهنمایي  متقاضیان مهارت آموزي )بررسي موانع و ارائه راهکارها(- 93

علیرضا دخانیان

تاثیر تحصیالت در مهارت آموزی و اشتغال رشته ي صنایع چوب و کاغذ و افزایش تولید ملي: مطالعه موردي مرکز فني و حرفه اي 

شماره 3 و هنرستان فني شهید تقویان شیروان------------------------------------------------- 94

علیرضا درستکار، اعظم بطیاری، وحید محرابی، حسینعلی بهرامزاده

95 ------------------------- یادگیری تجربی کارآفرینانه در آموزش عالي: رهیافتی برای قابلیت پروری کارآفرینانه

محسن درویشی، ابوالقاسم شریف زاده

96 --- کاربرد تکنیک AHP در اولویت بندی  مولفه های سنجش کیفیت اثر بخش دوره های آموزشی کارگاه های فنی و حرفه ای

علی دریجانی، موسی دریجانی، امین فتاحی، اسماعیل دریجانی

بررسی اثربخشی دوره های مهارتی مهندسان فردا رویکردی به منظور ایجاد خالقیت در دانش آموزان: مطالعه موردی مراکز فنی و 

97 --------------------------------------------------------------- حرفه ای استان کرمانشاه

سهراب دل انگیزان، مرجان سپه پناه، محمد مسعود فرشادیان

بررسی مزایا و معایب دوره های مهارتی مهندسان فردا با رویکرد یادگیری مسئله محور در مقایسه با برنامه های درسی سنتی از 

98 --------------------------------------------- دیدگاه مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

سهراب دل انگیزان، مرجان سپه پناه، محمد مسعود فرشادیان

99 --------------------------------------------- نظام آموزش مهارت و فناوری، مدیریت زنجیره تأمین

کریم دالویز، دکتر داود حسین زاده، سیدعلي موسوي

100 ---------------------------------------------- نظام آموزش مهارت و فناوری -  نقشه راه اشتغال

کریم دالویز، دکتر داود حسین زاده، فهیمه آزادی پور

101 ------------ بررسی نظری نقش آموزش در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر آموزشهای فنی وحرفه ای

روح اله دوران، حسین فالح

آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال و نقش آن در اقتصاد مقاومتی--------------------------------- 102

مهندس سمانه دولتی، مهندس مریم بابایی

تغییر فرهنگ سازمانی با استفاده از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو نویسی: مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

103 --------------------------------------------------------------------------- یزد

روح اله دوران



فهرست
104 ---------------- استراتژی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نقش آموزشهای فنی وحرفه ای در تحقق آن

مهدی ذکی، محمدرضا فرخ زاده

ارزشیابی عملکرد دوره های آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی از دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان استان چهارمحال و بختیاری 105

دکتر محمد ربیعی، نوراهلل سعیدی، علیرضا کریم زاده، سیامک حیدری

106 ---------- بررسی سبک هاي یادگیري کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای مشهد بر اساس مدل سیلور، استرانگ و پرینی

مهدی رجبیان، آزیتا سالجقه

بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی در رشته های فنی بر وضعیت اشتغال در صنایع کوچک و متوسط استان 

107 ------------------------------------------------ خراسان شمالی در سالهای 1388 لغایت 1390

عزیزاهلل رحمتیان، حسینعلی بهرامزاده

108 ----------------------------- تبیین نقش مهارت آموزان صنایع دستي در ایجاد اشتغال وکار آفریني کشور

قاسم رحیمي

109 ------------------------------------ کاربرد آینده پژوهي در شناسایي فرصت هاي شغلی و کارآفرینانه

محمد رحیمی، رضا تاج آبادی، سمیه شعبانی

توسعه اشتغال و کارآفریني با تأکید بر مدل توانمند سازي اقتصادي اقشار کم درآمد: جامعه تحت پوشش کمیته امداد امام 

110 ---------------------------------------------------------------------- خمیني )ره(

منوچهر رزمجو، دکتر مهدي خیراندیش

111 ------------ ارزیابی دانشجویان نسبت به نقش برنامه های آموزشی دانشگاه در تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان

فرخنده رستمی، عنایت هوشمند، وجیهه آرمان مهر، مرضیه حق گویی اصفهانی، ندا میزان

112 --------------------- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایالم

امین رستم نیا، رضا نصری، فریبا جمشیدی

113 ---------------------------------------------------- آموزش را ترمیم کنیم، اقتصاد رشد کند

فاطمه رضایی، زهرا فرهمند

114 ------------------- بررسی تاثیرات کاربرد فن آوری اطالعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان مراکز فنی حرفه ای

فهیمه رضایی، احمد فقیه عبدالهی

115 ------------------------------- شناسایي راهکارهاي افزایش انگیزه شغلي مربیان آموزش فني و حرفه اي

مهین رضایی، فرهاد شادکام

116 ----------- مطالعه  تأثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش تاسیس صنایع کوچک  و تحول  بازار کار شخصی در دانشجویان

سید مرتضی رضایی، سپیده رشوند

بررسي روند تولید، اشتغال و سرمایه گذاري صنایع ایران در چارچوب برنامه هاي توسعه کشور------------------ 117

محمد رضایي پور، امین بهرامی زاده

118 ----- بررسي میزان انطباق تجهیزات کارگاهی با محتوای آموزشی  دروس مهارتی هنرستان های کاردانش استان مازندران

معصومه رمضانقرباني

119 --------------------------------- آموزش و نرخ مشارکت زنان کشورهای حوزه منا )به تفکیک گروه سنی(

خیزران روستائی شلمانی، دکتر زهرا میال علمی

120 ------------------ بررسی وضعیت اجرای طرح مشاغل خانگی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

محمد علی زارع، مریم قربان اسماعیلی، مهری قربان اسماعیل



فهرست
نقش آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال------------------------------------------------- 121

محمد علی زارع، مریم قربان اسماعیلی

122 --------------------------- نقش آفرینی زنان درتحقق شعار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محبوبه زحمتکش

آموزشهای مهارتی و کارآفرینی رهیافتی بر اشتغال زنان------------------------------------------- 123

زهرا زمانی زنوز، فاطمه زمانی زنوز

124 ------------------------- بایسته های اشتغال زنان در رقم زدن بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

زهرا زمانی زنوز، فاطمه زمانی زنوز

125 ------------------------- ارائه مدلی در نظام پیشنهادها با رویکرد به آینده پژوهی در محور مهارت و اشتغال

زهرا زمانی زنوز، حسین خنیفر، عبداهلل جلیلی

126 ---------------------------------------- اشتغال و کارآفرینی زنان و بازکاوی نقش زنان در تولید ملی

نازیال زیرک، نائله زیرک، فاطمه محمد زاده

127 ----------- ارزیابی کیفیت رفتارهای کارآمدی ساز مدیران از منظر کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دکتر حسن رضا زین آبادی، رسول شیرزادی

128 ------------------------------ تولید ملی از منظر بهره وری و تالش در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی

لیال زینلی زاده، محمد علی شیخ اسدی

توصیف و تحلیل موانع آموزشی در تحقق ایده های ملی: مطالعه موردی نخبگان شهر اصفهان--------------------- 129

مهدی ژیان پور، زهرا ناجی اصفهانی، محمد رضا آذین

130 ------------------------ بررسی میزان حضور صفحات وب مرتبط با آموزش های فنی و مهارتی در فضای مجازی

محسن ساوه دورودی، امیر جمش

بررسی چگونگی تامین مالی، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک )مشاغل خانگی( و اثرآن بر رشد اقتصادی استان چهار محال و 

بختیاری------------------------------------------------------------------------- 131

نوراهلل سعیدی، سیامک حیدری، شهرام کوهیان

برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای؛ پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزشهای فني وحرفه اي: مطالعه 

132 ------------------------------------------------------------------------- موردی

دکتر جمال سلیمي

بررسی رویکردهای آموزشی- مشاوره ای دانشگاه در گرایش دانشجویان به آموزش و کسب مهارتها و کارآفرینی از دیدگاه 

133 ----------------------------------------------------- اساتید و دانشجویان دانشگاههای ایالم

علیرضا سلیمانی، عباس شکار

مقایسه نظر صاحبنظران درون و برون سازمانی در خصوص  وضعیت اشتغال مهارت آموختگان فنی و حرفه ای در مراکز غرب 

134 --------------------------------------------------- استان مازندران در سال آموزشی 90-91

کیقباد سلیمانپور، شریف علی حبیبی رودکناری

135 --------------------------------- نقش آموزش های مهارتی در ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

سهیال سلیمی خراشاد، پرویز سلیمی خراشاد

عوامل موثر بر انگیزش در کارکنان دولت: پژوهش موردی پرسنل اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی 

136 -------------------------------------------------------------------------- تهران

مهدي سوري



فهرست
چالشهای پیش روی زنان متأهل بعنوان کارآموز در سازمان آموزش فنی وحرفه ای ولزوم کسب مهارت های الزم برای اشتغال 

137 -------------------------- آنان: مطالعه موردی  زنان متأهل کارآموزدر مرکز آموزش فنی وحرفه ای کرمانشاه

سهیال شادفر

138 ----------------------------- اشتغال غیر کشاورزی راهکاری جهت توسعه ی کارآفرینی در مناطق روستایی

مهنا شاهمرادی، مریم بساطی، مژگان علوی نیا

بررسی وضعیت عوامل تشکیل دهنده توسعه مسیر شغلی شاین درکارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  استان سمنان 139

گلنارشجاعی، مراد علی باقری

140 ---------------------------------- مهارتهای مورد نیاز زنان سرپرست خانوار روستایی برای خوداشتغالی

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسالمیه

141 ------------------------------------------ موانع و مشکالت فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسالمیه

142 --------------------------------------- بررسی ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش دربازار کار ایران

مرجان سادات شریفی

143 --------- بازنگری حرفه گرایی متعارف دانشگاهی: شناسایی مهارت های مورد نیاز برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

مهندس مهنوش شریفي، دکتر احمد رضوانفر، دکتر سید محمود حسیني، دکتر سیدحمید موحد محمدي

144 --- بررسی جهت گیری و انتظارات شغلی دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر ابوالقاسم شریف زاده، محمد آلق

بررسی میزان تأثیر آموزش های فنی و حرفهای )فن آوری اطالعات IT( در اشتغال زنان استان مازندران------------- 145

دکتر حکیمه الّسادات شریف زاده، حمیده یوسفی

146 -------------------------------------- بررسی رابطه ی بین فناوري اطالعات و کارآفرینی در تولید ملی

محمدجعفر شفیعی، زینب زراعت پیشه

بررسی نقش مهارت های مدیران در بهره وری شرکت های شهرک صنعتی کازرون--------------------------- 147

محمدجعفر شفیعی، زینب زراعت پیشه

148 ---------------------- BSC ارزیابی عملکرد کارگاه های آموزش فنّی با استفاده از رهیافت کارت امتیازی متوازن

رضا شکری زاده، امین فتاحی، موسی دریجانی، اسماعیل دریجانی

149 ----------------------------------------- نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه ی خوداشتغالی

نسرین شکوهی، مهناز عزیزی، مهین زارع

زنان و مهارت آموزی و اشتغال----------------------------------------------------------- 150

دکتر حسن شهرکي پور، شادي جمالي

تأثیر خرد جمعی و نوآوری باز در ایجاد و بهینه سازی مدل های کسب و کار دانش محور؛ارائه رهیافت پیشنهادی »پنجره واحد 

151 ---------------------------------------------------------------------- کسب و کار«

رضا شهری

ارزیابی آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک)SWOT(: مطالعه موردی استان کردستان 152

صبا شیخ االسالمی، سروه دولت آبادی، محمدناصر شیرمحمدی

ارزیابی کارآمدی شغلی فردی و جمعی کارکنان از منظر مدیران: مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور----- 153

رسول شیرزادی، دکتر حسن رضا زین آبادی



فهرست
154 -------------------------------------------------- تاثیر اشتغال زنان در خانواده از منظر دیني

مصطفي شیرمهنجي

155 --------------- بررسی وضعیت آموزشهای فنی و حرفه ای و تاثیر آن در اشتغال افراد آموزش دیده،در شهر کرمان

محمد امین صادقی، مهدی ابراهیمی نژاد، حبیب حبیب پور

تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی------------------------------- 156

محمدحسن صادقپور، محمدحسین صادقپور، احسان پیامی

157 ------------------------ ضرورت نهادینه سازی نظام اطالعات مدیریت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کیوان صالحی، زهرا شفیعی پور، مهدی صالحی، یزدان رحیمیان

158 ------------------- بررسی مشکالت زنان کارگر روستایی: مطالعه موردی روستای پهناب از توابع شهرستان جویبار

فاطمه صالحی طالشی، ابوالقاسم شریف زاده

159 ------ بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اجراي موفق« نظام آموزش مهارت و فناوري« در ایران از منظر مجریان طرح مذکور

ابراهیم صالحي عمران، زهرا ممتاز

160 -------------------- مقایسه تطبیقی نظام آموزش فنی حرفه ای و مهارتی در ایران با کشورهای آلمان و استرالیا

سجاد صدیقی

161 ------------------------------------ نقش آموزش کارآفریني در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران

مهری صدیقی

162 ---------------------------------------------------- طراحی الگوهای آموزش مهارت و فناوری

دکترلیال صفایی فخری، سعید برومندفر

163 ------- بررسي اثرات تسهیالت مشاغل خانگي بر خود اشتغالي زنان: مطالعه موردي مرکز فني و حرفه اي خواهران رشت

زینب صفرپور بهداني، آزاده قرباني واقعي

164 ----------- تهیه چشم انداز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با رویکرد بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری

رضا عابدی منفرد، احمد رضا واثق، فرزاد نوابخش

165 ------------------ تاثیرآموزشهای علمی کاربردی و مهارتی بر شکوفایی کارآفرینی در مهارت آموختگان دانشگاهی

مهدی عارفخانی، ملیحه اختری

166 --------------------------------------------- نقش  مراکز رشد در بسترسازي دانشگاه کارآفرین

زهرا عاقل، نرجس صفري، الهام سادات وزیري

167 -------------------------------------- بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه نواحی مرزی

یحیی عامری

168 ----------------------- آسیب شناسی برنامه ی درسی حرفه و فن دوره ی راهنمایی تحصیلی در سطح عملیاتی

علی عبدالخانی

169 --------------------------------------- ایده های کسب و کار و اهمیت آن در آموزش فنی و حرفه ای

غالمحسین عبداهلل زاده، ابوالقاسم شریف زاده، افشین جزینی

170 ------------ )EFQM (ارزشیابی مرکز تربیت مربی کرج بر  اساس الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

دکتر بیژن عبدالهي، مسعود انصاری جابری

171 ---------------------- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در سازمان فنی و حرفه ای زاهدان

مریم عدالتیان، محمد محمودوند، عبدالحمید طاهری



فهرست
172 ------------------------------------------------ آسیب شناسی نقش رسانه ها در اشتغال زنان

حمید عزیزی، فرید عزیزی، کمال خلیل بیگی

آسیب شناسی نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مصرف و تولید کاالهای داخلی----------------------------- 173

حمید عزیزی، فرید عزیزی، سید عمار عزیزی

174 ------------------------------------------------------- تحلیل نظام صالحیت حرفه ای ایران

حسن  عزیزی، جواد رفعتی

بررسي اشتغال، مهارت و معضالت اجتماعي ناشي از نبود آن در بین زنان شهرستان خرم آباد-------------------- 175

گوهر عزیزي پور، ساراعزیزي پور

176 ---------------------------------------- تبیین جایگاه مهارت آموزی و اشتغال زنان در اسالم و ایران

امیر عظیمی، سید جواد کالری حسینی

177 ------ بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن هنرستانهای کاردانش استان قزوین با استفاده از تکنیک های داده کاوی

محمد عظیمی، حمید رضا حمیدی، مهتاب کاکاوند

178 ---------------------------------- بررسي میزان تأثیر محیط بر یادگیري فراگیران مرکز تربیت مربي کرج

سحر علوي زاده

بررسی تطبیقی وضعیت مهارت آموزی کارآموزان طرح استاد شاگردی نوین با کارآموزان کارگاه های  مرکز آموزش فنی وحرفه ای 

شهرستان گناباد در سال 1390---------------------------------------------------------- 179

غالمرضا علیخانی، افشین رحیمی گل خندان، سیروس نخودچی

بررسی عوامل موثربرگرایش دانشجویان دختردانشکده های کشاورزی به تشکیل تعاونی دراستان تهران------------ 180

مهفام علیرمضانی، داودثمری، داودمعنوی پور

ارزیابی تاثیردوره های کوتاه مدت فنی وحرفه ای برتوسعه اشتغال زایی زنان:  مطالعه موردی مرکز فنی حرفه ای شهرستان 

181 -------------------------------------------------------------- کرمانشاه واحد خواهران

مژگان علوی نیا، بهمن خسروی پور، مریم علوی نیا

182 ----------)MAC of OIC-VET( تاثیر ایران برکمیته نظارتي و مشورتي برنامه آموزش حرفه اي سازمان همکاري اسالمي

محمد علیشاهی، علیرضا سوری، یزدان رحیمیان

183 -------------------------------------- ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای

محمدرضا علیمحمدی سیابانی، فاطمه جاوید معین

184 ----------- بررسی رابطه ی بین آموزش های فنی و حرفه ای و نگرش کارآفرینانه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

محمدرضا علیمحمدی سیابانی، دکتر ناصر صنوبر، فاطمه جاوید معین

185 --------------------------- مدیریت ارتباط با مشتریان و پیاده سازی آن در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

محمدرضا علیمحمدی سیابانی، فاطمه جاوید معین

186 ---------------------------------------- تأملی برالگوی مناسب برنامه ریزی درسی برای ایجاد اشتغال

عبدالعظیم علي نیا

187 ---------- از کارگاه تا دانشگاه )تبدیل نظام آموزشی استاد-شاگردی به نظام آموزشی آکادمیک( در نقاشی دوره قاجار

عبدالعظیم علي نیا

بررسي وضعیت آموزش های فني وحرفه اي مشاغل خانگي زنان استان گلستان ومیزان اشتغال یافتگي آنان برپایه سامانه رصد 

188 --------------------------------------------------------------- اشتغال درسال 1391

ترانه عنایتی، ابراهیم پفاژ



فهرست
189 ----------------------------- آینده پژوهی در اشتغال فارغ التحصیالن رشته معماری در چارچوب تکنولوژی

نگار عیسی کاکرودی

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی پرورش گل و گیاه در کسب مهارت خود اشتغالی بانوان: مطالعه موردی منطقه 8 تهران- 190

سمیه غالمعلی زاده، مجتبی میرزا کاظمی

آموزش کارآفریني دختران دانشجو ؛ ضروریات و واقعیات: مطالعه موردی دانشگاه کاشان---------------------- 191

صدیقه غالمي علوي، محمد امیني، محمدرضا تمنایي فر

192 ------------ SWOT تحلیل عوامل موثر بر توسعه خدمات گردشگری روستایی با رویکرد کارآفرینی با استفاده از مدل

بهار فارسی، علیرضا اصفهانی

193 - بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد سازمان: مطالعه موردی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

فرهاد فتاحی، مهدی ابراهیمی نژاد

بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی: مطالعه موردی استان کردستان------------------------ 194

هادی فتحی، موسی اعظمی، نگین دولتی

195 -------------- بررسی عوامل انگیزشی موثر بر رضایت آموزشی کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای

اعظم فخرالدینی، فرهاد شادکام

196 ------- واکاوي چالش ها وفرصت هاي نظام آموزش فني و حرفه اي انگلستان در دوره متوسطه: داللت هایي براي ایران

فرزانه فرزادنیا، ابراهیم طالیی

197 --- مطالعه و تحلیل نظام جامع مهارت و فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دید کارشناسان و صاحب نظران

الهه فّرخ پور، حمیدرضا خانپور، فاطمه فّرخ پور

198 --------------------------------------- آینده پژوهی در توسعه آموزش های مهارت بنیان تقاضا محور

داود فرخی

199 --------------------- ارائه مدل فرآیند مهارت آموزی تجاری در شرکت های دانش بنیان با رویکرد تجاری سازی

بهادر فرشاد، ساناز فخیمی رضایی، آزاده سبزواری، حجت عباسی

200 ----------------- بررسي میزان تاثیر آموزش هاي فني و حرفه اي در اشتغال زنان استان مازندران در سال1390

علي فرشاد، زهره نیک روي

201 ---------------------------------------------------- آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال

علیرضا فرشیدپور، علی لعل بار، مهدی قائم مقامی

202 ----------------------------------------------- آسیب شناسی ارتباطات مجازی بر اشتغال جوانان

حامد فروزان

203 ---------- ارزشیابي  کارکرد اطالع رسانی هفته نامه بازار کار در شناسایی و توسعه اشتغالزایی جوانان در سال 1391

یونس فروزان

204 ----------- )EFQM( ارزیابي سطح تعالي سازماني اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با استفاده از مدل

علي فروزش، اعظم امیني، منیژه کریمي، سعید خنجري، رهام کیایی

205 ------------------------------------- آموزش فني و حرفه اي، نقشها، وظایف، نیازها: با نگاهي به آینده

حسین فالح، روح اهلل دوران

نقش فناوری اطالعات در ایجاد و توسعه کارآفرینی و اشتغال---------------------------------------- 206

زهرا فیروزپور، فائزه مهدیون، باقر کرد



فهرست
207 ------------------------------------------------- ورود بنگاه هاي جدید و نقش آن در تولید ملي

محمدعلي فیض پور، زهرا دهقاني محمودآبادي، سعیده سعیدي نیا، عزت اله لطفي

208 ------------------------ تمایزات منطقه ای در موفقیت بنگاه های کوچک زودبازده: مطالعه موردی استان کرمان

محمدعلی فیض پور، فاطمه آسایش

209 ---------------------------------------- مهارت و تاثیرآن بردوره بیکاري: مطالعه موردي شهراصفهان

محمدعلي فیض پور، الهام کریمي امین آبادي

210 ----------------------------------------- دگردیسی در نظام آموزش عالی مهارتی: الزمه ها و چالشها

سید علی قادری

211 ------------------------------- ضرورت توجه به مهارتهای نرم درآموزش های فنی و حرفه ای)غیررسمی(

آناهیتا قاسم زاده

تحلیل نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد پروژههای توسعه تکنولوژیکی: مطالعه موردی مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شهرستان زهک-------------------------------------------------------------------- 212

دکتر محمد قاسمی، نرجس میرشکار

بررسي مشکالت اشتغال و کارآفریني در تحصیالت دانشگاهي از دیدگاه دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي 

213 ----------------------------------------------------------------------- واحد ساوه

مسعود قربان حسیني

214 ----------------------- مهندسی مجدد ارتباط نظام آموزشی و بازار کار: با تاکید بر آموزش های فنی و حرفه ای

کامران قربان نژاد اسطلکی، فاطمه نبی زاده شهربابکی

بررسي نگرش مهارت آموختگان زن حرفه هاي کشاورزي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي: مطالعه موردي مرکز آموزش فني و 

215 -------------------------------------------------------------- حرفه اي خواهران رشت

آزاده قرباني واقعي، زینب صفرپور بهداني

216 ------------ نقش آموزشهای ترکیبی کوتاه مدت مهارتی در دستیابی به اهداف تولید و اشتغال پایدار درکالس جهانی

علی قهرمانی، غدیر فاخر، حسن فارسیجانی

217 ----------------------------------------- کارآفریني در حوزه آموزش هاي کشاورزي فني و حرفه اي

سحر قهرمان فرد

218 ------ هدف گذاري شغلي در مهارت آموزي و اشتغال جوانان: مطالعه موردي کارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر

مجید کاظمي اصل، لیال توحید نیا

219 --------------------------------- نظام آموزش مهارتي و آکادمیک در کشور سوییس، رویکردها و چالشها

آرمین کاظمي طالچي، سحر کمالي

220 --------------------------------------------- اخالق کارآفرینی، پیش بایستی در کسب و کارخانگی

مصطفی کبیریان کوچکسرایی

221 -------------------------------------- نقش  فرهنگ کار آفریني  و تاثیر آن دراشتغال  زنان در کشور

منیره کتابچي

222 ---------------------------- راهکارهای افزایش روحیه کار آفرینی در هنرجویان  فنی حرفه ای و کاردانش

شهین کرمی، حسینعلی تقی پور، کیقباد سلیمان پور

223 ------------------------------------ بررسی و تاثیرات وجدان کاری برروی ارتقا آموزش نیروی انسانی

ایرج کریمی گیگلو، رجب کریمی گیگلو



فهرست
224 -------------------------------- بررسي فرصتها و تهدیدهاي آموزشي و پژوهشي کار آفریني دانشجویان

غالمحسین کریمیان، محسن لطفي

225 ------------------------------ بررسي نظري نقش آموزش  هاي فني  و حرفه اي بر توسعه کارآفریني روستایي

پیمان کالگر، مریم آقائي

226 --------------------- بررسي تأثیر آموزش هاي فني وحرفه اي بر بسترسازي ملزومات و نیازهاي شروع کسب وکار

پیمان کالگر، غالمحسین عبداله زاده، محمدرضا محبوبي، احمد عابدي سروستاني

227 ------------------------------------------------- نقش سرمایه اجتماعی در افزایش تولید ملی

شهرام کوهیان افضل، نوراهلل سعیدی، اعظم نیکپور دهکردی

228 ------------------------------------------ تأثیر مهارت آموزی بر اشتغال زنان و افزایش تولید ملی

میالد کوهیان افضل، کیقباد قنبری، قهرمان آماره، شهرام کوهیان افضل

229 ----------------------------------------------- زنان، مهارت آموزي، کارآفریني و توسعه اجتماعي

مریم کیواني ، علیرضا شفقي

230 ------------------------------- ارائه ي مدل مفهومي از نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق اشتغال

داود کیاکجوری، سحر جعفریان

بررسي رابطه ادراک از کالس درس و تقویت مهارت هاي کارآفریني هنرجویان هنرستان هاي دولتي کار و دانش شهر اهواز 231

رقیه گرایلي شیخ، عبداهلل پارسا، یداهلل مهرعلیزاده

شناسایی عوامل تأثیر گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی جهت...--------- 232

فرهود گل محمدي، فرناز گل محمدي

نگاهی بر تأثیر جنسیت در میزان دسترسی به آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای جهان: با تأکید بر کاربرد ICTs در بسیج 

233 -------------------------------------------------- اشتغال زایی و توانمند سازی زنان روستایی

فرهود گل محمدي، فرناز گل محمدي

234 ------------------------------------------ بررسی تاثیرات فناوری و تجهیزات در آموزشهای مهارتی

یگن محمد گلی پور، مهناز بگجانی، منصور پاویز

235 ------------------------------------------------ اشتغال، مهندسي عمران و آموزش هاي مهارتي

محمدرضا لطفي زاده، داوود ناصري امید، حسین موقري، قاسم برزگر

موانع و بازدارنده های آموزش فنی و حرفه ای بانوان: مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان-------------- 236

محمد رضا محبوبي، بنفشه ترحمی، فرهاد شادکام

مسئولیت میز ارتباطات کشورهای خارجی )ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، گرجستان( چالش ها وفرصت های پیشروی آموزش 

237 ------------------------------------------------------------ فنی وحرفه ای استان گیالن

امیر محمدپور، رسول  شمشادی، اژدر  ولیخانی، نرگس کیانی

238 ------ جستاری تحلیلی در آموزش مهارت پیشرفته)ASD( چالش ها و فرصت های پیشروی آموزش فنی وحرفه ای کشور

امیر محمدپور، رسول  شمشادی، سیده ام البنین هاشمیان سیگارودی، فاطمه محمدی

239 -------------------------------------- بررسی نقش زنان در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خدیجه محمدنیا، سید سهیل معنوی امری، جابر مهدی نیا افرا

240 ----- بررسی نقش  هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در ترویج فرهنگ تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

بهرام محمدی



فهرست
241 ------------- بررسی مقایسه ای روحیه ي کارآفریني دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

فرزانه محمدی، فرخنده رستمی

242 --------------------------------------------- ارزیابی گذر حرفه ای، راهنمای انتخاب شغل مناسب

حسین محمودی سفیدکوهی، سید بهنام مهردل

243 --------------------------------------------- نقش کارآفرینی زنان وتاثیر آن در توسعه اقتصادی

سیده جمیله مدرسی، آسیه السادات مدرسی

244 ------------- بررسی روند توسعه فرهنگ کارآفرینی و نقش آن در تشدید گرایش به آغاز کسب و کارهای نوآورانه

عبدالباسط مرادزاده

245 ------------- بررسی میزان مهارت مربیان و محتوی دوره های آموزشی بر توانمندی مهارتی زنان مرکز خواهران ایالم

همایون مرادنژادی، رضا نصری، امین رستم نیا، فریبا جمشیدی

بررسي تأثیر آموزش هاي فني و حرفه اي بر اشتغال کارآموزان در استان چهارمحال و بختیاري------------------- 246

بیژن مرادي، نوراهلل سعیدی، سیامک حیدری

247 -------------------------------------- روشهای انتقال تکنولوژی به کارآموزان سازمان فنی و حرفه ای

مهدی مرزبان، ابوالفضل احمدی، علیرضا فضلعلی

248 ------------------------------------ بررسی مطالعه جامعه شناختی اثرات مهارت آموزی بر اشتغال زنان

سیدعلی مظلومی، حمیدرضا خانپور

249 - بررسي نقش مهارت آموزی آموزش های فنی وحرفه ای در توانمند سازی دانش آموزان مقاطع راهنمایی در شهر بیارجمند

فرشته مغنی دامغانی، مراد علی باقری

250 ----------------- بررسی نقش زنان ایرانی در ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پروین مقدس

251 -------------------------------------- تاثیر نقش زنان ایرانی در بازخوانی سبک زندگی جامعه اسالمی

پروین مقدس

252 ---------------------------------------- آموزش های مهارتی نانوایان راهی به سوی ارتقاء تولید ملی

امین مکاری مقدم، محمدرضاجلیل وند

253 ----------------------------------- آموزش های فنی و حرفه ای روستایی در مسیر حمایت از تولید ملی

امین مکاری مقدم، علی قهرمانی، دکتر ابراهیم امیری

254 ----------------------------------- بررسی و آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محمد مکوندی

255 -- ارزیابي ریسک در کارگاه های مهارتی  با تکنیک ویلیام فاین: مطالعه موردی مجتمع مراکز فني وحرفه اي شهرستان کرمان

مجید مالمحمدی راوری، فرهاد حکیم نیا، نرگس مکی آبادی، حمید موالیی

کارآفریني، بستري براي توانمندسازي زنان--------------------------------------------------- 256

آیت اله ممیز، فاطمه یوسفي، شقایق محمدي

257 ----------------------- راه کار های تقویت نظام آموزش مهارت و فناوری و ترقیب جوانان به رشته های مهارتی

سید مرتضی منصوری

258 ------------ مهارتهاي مورد نیاز بازار کار قرن بیست ویک: استلزاماتي براي سیاستگذاران آموزشهاي فني و حرفه اي

سیروس منصوري، دکتر علي توکلي گلپایگاني، ضیاء الدین ساالری



فهرست
259 ---------------------------------------------------- آینده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال

امین مهاجر شیخی، بتول دانش شهرکی، زهرا ابراهیمی

260 ---------------- ظرفیت سازي قانون حمایت از شرکتهاي دانش بنیان براي ارتقاي کارآفرینی علمي و مهارت آموزی

رضا مهدي

261 ------- بررسی راهبردها و چالش های موجود در راه آموزش مهارت به جامعه انسانی، بر پایه افزایش توان کار آفرینی ...

صدیقه مهدیخاني، وحید پورچنگیز، فاطمه پورچنگیز

طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری: تحلیلی بر روند تحوالت و آسیب شناسی نظام آموزش فنی و حرفه ای استان 

خوزستان------------------------------------------------------------------------ 262

یداله مهر علی زاده، رحمن قالوند، شهرام مالیی هزاروندی

ارائه الگوی پارادایمی بازسازي و بهسازی نظام  استاندارد مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان بر اساس روش 

263 ----------------------------------------------------------------------- داده بنیاد

دکتر یداله مهرعلی زاده، دکتر علی حسین حسین زاده، رحمان قالوند، شهرام موالیی

264 -------------------------- نقش جهانی شدن کار بر روی اهداف آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور ایران

دکتر محمد حسن میرزا محمدی، فاطمه رومیانی

265 ----------------------------------- ضرورت تحول در نظام آموزش کشور با نگاه توسعهای بر مدل آدکار

محمدحسن میرزا محمدی، آنا حوری آباد صبور

266 -------------------------- بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان در کشورهای درحال توسعه  گروه هشت

زهرا میال علمی، خیزران روستائی شلمانی

267 ------------ تحلیل و بررسی عوامل ضعف مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در مهارت یادگیری زبان انگلیسی

مهناز نجیب زاده وامق آبادی

268 -------------- بررسی عوامل موثر بر یادگیری زبان انگلیسی در بین مربیان  اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان

مهناز نجیب زاده وامق آبادی

269 -- تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توانمند سازی مهارتی زنان: مطالعه موردی کارآموزان مرکز شماره 7 خواهران ایالم

رضا نصری، امین رستم نیا، فریبا جمشیدی، سمیه غیابی

بررسی اثرات آموزش های بازآموزی در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای بر توانمندی شغلی مربیان: مطالعه 

270 -------------------------------------------- موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایالم

رضا نصری، امین رستم نیا، فریبا جمشیدی

271 ----------------------------------------------------- مولفه های موثر در تصمیم گیری شغلی

یعقوب نماینده

بررسی تحلیلی آموزشهای مهارتی در حوزه انرژی و کارکردهای آن در اقتصاد دانش بنیان---------------------- 272

تورج نویزی، حمیدرضا خانپورهرسمی

273 ---------------------------------------- بررسی الگوی تعامل دولت، صنعت و دانشگاه بر توسعه ملی

مسعود نوری

بررسی اثر اشتغال زنان در توسعه اقتصادی و آبادانی کشور---------------------------------------- 274

میترا نویزی، حمیدرضا خانپورهرسمی، تورج نویزی

275 ----------------------------- نظام ملی مهارت و فناوری، قابلیت هاي فناوري و آموزش هاي فني و حرفه اي

پوراندخت نیرومند، ابوالفضل علیزاده، اکبر فرجی ارمکی، امیرحسین نیرومند



فهرست
276 --------------------------------------- بسترهاي مورد نیاز جهت تحقق نظام آموزش مهارت و فناوري

پوراندخت نیرومند، اکبر فرجی ارمکی، ابوالفضل علیزاده

277 ------- زمینه ها و چالش هاي توسعه ي قابلیت هاي فناوري ملي در برنامه پنجم توسعه با نگاهي به آموزش هاي مهارتي

پوراندخت نیرومند، اکبر فرجی ارمکی، محبوبه رنجبر، فاطمه شعبانعلي، نرگس احدیه، حمیده قنبری

278 ---------- ساختاربندی پسامدرن آموزش و پژوهش کشاورزی و دامپروری،کانون رشد پایدار اشتغال و اقتصاد جامعه

اکبر نیکخواه، ثریا رفیعی 

279 --------------- هنرهای عالی آموزش، پرورش و پژوهش علم: گوهر ملی مهارت آموزی، اشتغال و اقتصاد پسامدرن

اکبر نیکخواه، حجت صفري، ندا بابایي لیایي

280 -------------------------- نقش انگیزه تحصیلی مهارت آموزان درفرآیند یادگیری آموزشهای فنی و حرفه ای

احمد رضا واثق، محبوبه احمدلو، رضا عابدی منفرد

281 ------------------------------------ مزایای دورکاری، با تاکید بر آینده نگری در ارتقاء عملکرد سازمانی

احمد رضا واثق، سعید امانی، حسین رسولی، مینو صادقی

مطالعه نیازسنجی های آموزشی فنی و حرفه ای )بخش صنعت، خدمات، کشاورزی(، با رویکرد آینده نگری در تعیین نیازهای 

282 ------------------------------------------------- آموزشی: مطالعه موردی  14 استان در کشور

احمد رضا واثق، محمد جهانگیری، فرزاد نوابخش، محبوبه احمدلو

283 --------- ضرورت آینده نگری درتوسعه آموزشهای فنی و حرفه ای روستایی، با رویکرد ترویج وتوسعه پایدار کشاورزی

احمد رضا واثق، فرزاد نوابخش، سید جواد نظام آبادی، سیدعلی هاشمی

284 ---------------------------------- آینده نگاری در بخش کشاورزی با تاکید بر استفاده از فناوری های نو

حسین واثقی دودران، زینب صفایی بازار جمعه

توجه به اشتغال کشاورزي، زمینه نیل به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی---------------------------------- 285

حسین واثقی دودران، محسن ذوالفعلی زاده

286 ------------------------------------------ اقتصاد مقاومتی در سایه تقویت اشتغال بخش کشاورزی

حسین واثقی دودران، زینب صفایی بازار جمعه

287 ---------------------------------------------------------------- زنان و مشاغل خانگی

الناز واحد، مرضیه خدادادی، احمد یار محمدی، حسن حسیني

نقش تسهیالت مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال با تاکید بر اشتغال زنان توسط تعاونی ها: مطالعه موردی استان کهگیلویه و 

288 ----------------------------------------------------------------------- بویر احمد

فریبا هاشمی، دکتر عنایت اهلل نجیب زاده، حبیب حبیبی زاد

289 ------------ بررسی آموزش های مهارتی بر عملکرد و اشتغال زنان سرپرست خانوار اداره کل بهزیستی استان کرمان

سید حبیب اهلل هاشمی پور، مهناز نجیب زاده وامق آبادی

بررسی و ارزیابي تأثیر ویژگیهاي کارآفریني در توسعه و پیشرفت شهرستان شوش، 1390: مطالعه موردي ویژگي هاي جامعه 

290 ------------------------------------------------------------------------- شناسي

حسن هژبري نژاد

291 ------------------- ارائه الگویی جهت توسعه صنایعدستی و اشتغالزایی آن بر اساس امکانات و آمایش سرزمینی

ساالر هدیه لمر، کیقباد سلیمانپور، علیرضا سوری



فهرست
292 ---------- بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی و راهنمایی شغلی بر افزایش رفتار کاریابی زنان جویای کاراستان کرمانشاه

شیما همایی

بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی در مهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش 

آموزش شهرسازی و معماری پایدار-------------------------------------------------------- 293

شیما همایی

294 ------- نیاز سنجی آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی  با توجه به برنامه توسعه اشتغال استان چهار محال و بختیاری

دکتر رضا همایی، نوراهلل سعیدی، سیامک حیدری، آیت اهلل بختیاری فر

295 ------------------------- شناسایی و رتبه بندی شاخصهای اثر بخشی آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال

فاطمه همتی، راضیه ملکی عالیی

296 ---------------- بررسی میزان قابلیت های کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های کاردانش ناحیه 2 شهر اصفهان

صفورا یزدچی

   297 --------------- ارتقای مهارت های پیشرفته در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی: سلول های بنیادی و دارو های نو ترکیب

محمدرضا هاشم زاده
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ICSTE-512 
  تبيين ارتباط ميان سبك رهبري مديران و كارآفريني سازماني

  
  3، بهزاد شوقي2غالمرضا عزيزي، 1طهمورث آقاجاني

 
  چكيده

با كارآفريني ) تحول گرا، تبادلي و عدم مداخله گر(اين پژوهش با هدف تبيين ارتباط ميان سبك رهبري و ابعاد آن
نفر از  650جامعه آماري تحقيق شامل . صورت گرفت  1391سال  سازماني شركت آلومينيوم پارس ساوه در

نفر به  242كاركنان بود كه از اين ميان با استفاده از جدول جسي و مورگان و روش نمونه گيري تصادفي ساده 
 پايايي پرسشنامه ها. ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفتآوري دادهروش جمع. عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد

و براي پرسشنامه  MLQ ،92/0اوليو - با استفاده  از روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه استاندارد سبك رهبري بس
بدست آمد و همين طور از روايي محتوا به منظور آزمون روايي پرسشنامه  86/0محقق ساخته كارآفريني سازماني 

تجزيه و تحليل اطالعات . ن مربوطه قرار گرفتاستفاده شد كه بدين منظور پرسشنامه ها مورد تأييد متخصصي
فراواني  فراواني ،(در دو بخش توصيفي   spssبدست آمده از اجراي پرسشنامه ها از طريق نرم افزار 

ضريب همبستگي پيرسون و آزمون شاپيرو  رگرسيون چند متغيره،(واستنباطي ) درصدي،ميانگين، انحراف استاندارد
يج تحقيق نشان داد كه ارتباط معناداري بين سبك رهبري و ابعاد آن با كارآفريني نتا. انجام پذيرفت) ويلك–

 . سازماني وجود دارد
  

 .كارآفريني سازماني،سبك رهبري، تحول گرا، تبادلي، عدم مداخله گر: كليد واژگان 

  

                                                                 
 Taghajani@yahoo.com، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس .1
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه .2
 گران جواناوه، باشگاه پژوهشدانشگاه آزاد اسالمي، واحد س .3
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ICSTE-141  

  نياز آينده آينده پژوهي در مشاغل و مهارت هاي مورد
  

  1ليال اسدزاده
 

  چكيده
ز آن جا كه مشاغل آينده، دانش بنيان و دانايي محور هستند، زنجيره اين مشاغل را دانشگاه ها، سازمان هاي ا

به طوري كه، جامعه، مصرف كننده مشاغل آينده، سازمان هاي . و جامعه تشكيل مي دهد) SME(كوچك و متوسط 
نكته قابل توجه در اين . نياز آن خواهد بود كوچك و متوسط، توليدكننده آن و دانشگاه ها تامين كننده دانش مورد

افراد در آينده بايد مشاغلي .جا اين است كه مشاغلي كه در اين زنجيره قرار نگيرند، در آينده موفق نخواهند بود
به دليل موقتي بودن و عمر .جديد متناسب با نيازهاي آينده و پيشرفت هاي نوين در علم و فناوري را انتخاب كنند

شاغل، حتي كساني كه در حال حاضر كارمند يا داراي كسب و كار هستند، بايد آينده نگر باشند، و به طور كوتاه م
مداوم از خود بپرسند، در آينده نزديك به چه مشاغلي نياز خواهد بود؟ در آينده، از متقاضيان شغل، انتظار چه 

االت ما را به ضرورت آينده پژوهي مشاغل مهارت هايي خواهد رفت؟ چه شغل هايي متقاضي خواهند داشت؟اين سو
در گذشته، بيشتر .و آشنايي با شغل هاي آينده و مهارت هاي مورد نياز براي كسب اين شغل ها رهنمون مي شود

مشاغل، بدني و مبتني بر بازوي نيروي كار بودند، در حالي كه تغييرات و تحوالت اخير در فناوري باعث شده كه 
افراد . پايداري و ثبات يكي از مهمترين خصوصيات مشاغل گذشته بود.ري و دانشي باشندمشاغل جديد بيشتر فك

اما . به دليل پايداري مشاغل، تغيير شغل كمتر مطرح بود. شاغل در اين نوع مشاغل، به نوعي ضمانت شغلي داشتند
لوژيكي باعث حذف يا تغيير ها و تحوالت سريع اجتماعي و تكنو پيشرفت. بسياري از مشاغل آينده ناپايدار هستند

مشاغل آينده به استفاده از كامپيوترها و روبات ها وابستگي .سريع ماهيت مشاغل و ناپايداري آن ها گرديده است
  .زيادي پيدا خواهند كرد، و اين ابزارهاي نوين در تمامي مشاغل آينده به طور گسترده و فراگير استفاده خواهند شد

 
  .وهي، مشاغل دانش بنيان، جامعه دانايي محورآينده پژ: كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 leilllla@yahoo.comدبير آموزش پرورش، ، كارشناسي ارشد مديريت آموزشي.  
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ICSTE-625  

بررسي موانع اشتغال زنان درسطوح مديريتي آموزش و پرورش ازديدگاه كارمندان 
  كرمان) 2(زن آموزش و پرورش ناحيه 

 
  2، ليال اسفندياري1مرجان ابراهيمي

  
  چكيده

ورش دهندگان نسل امروز و فردا نقش مهم و كليدي زنان كه نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند، به عنوان پر
ميزان حضور و . از اين رو بايد به تربيت و تعالي آنان توجه خاص شود. ي همه جانبه و پايدار اسالمي دارند در توسعه

مشاركت آنان، در آموزش و پرورش كه يكي از بهترين مراكز پيشرفت اشاعه آموزش است، مي تواند نشانه اي از 
از آن جاي كه مهم ترين نمود مشاركت فعال زنان، سطوح مديريتي هر نهادي است، . كشور محسوب شود توسعه

اهداف .اين تحقيق به بررسي موانع پذيرش مشاركت فعال زنان در سطوح مديريتي آموزش و پرورش مي پردازند 
ر در پذيرش مشاركت فعال زنان در اجتماعي موث - ويژه تحقيق، بررسي موانع رواني، سازماني، خانوادگي و فرهنگي 

روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است، جامعه آماري آن كليه  .سطوح مديريتي آموزش و پرورش است
نفر مي باشد كه به  211كرمان مي باشد و نمونه آماري شامل  2كارمندان زن حاضر در آموزش و پرورش ناحيه 

براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و جهت دسترسي به . صورت تصادفي طبقه اي، انتخاب شده اند
رعي و سوال ف 10سوال اصلي يا ويژه،  4اي استفاه شده است، در اين تحقيق،  ها از روش اسنادي و كتابخانه پيشينه

براي اي ليكرت ساخته شده است و  سواالت پرسشنامه براساس مقياس چهار درجه. سوال پرسشنامه مطرح شد 35
رسيم كه  تجزيه و تحليل سواالت آمار توصيفي بهره گرفته شده است با توجه به يافته هاي تحقيق به اين نتيجه مي

به عبارتي موانع . اجتماعي است  –در آموزش و پرورش كرمان موانع به ترتيب سازماني، خانوادگي وفرهنگي 
در ادامه تحقيق راهكارهايي در .شود زنان محسوب ميسازماني بيشتر از ديگر موانع، مانع پذيرش مشاركت فعال 

به نقش هاي توجه  - 3.  ايجاد تحول فكري در زنان - 2. ايجاد تحول فكري درنظام آموزش و پرورش - 1چهار دسته 
تالش جهت تقويت رسانه ها وخانواده براي تبليغ ارزش زن در اجتماع مطرح مي  - 4. جديد نظام هاي آموزشي

ايج حاصله، بهبود وضعيت مشاركت فعال زنان در تمام جوامع، محتاج اراده و عزم راسخ كامل براساس نت. گردد
ها اين است كه تبعيض،  وظيفه دولت. طلبد جامعه بشري مي باشد و تالش سترگ همه فرهنگها و جوامع را مي

  . ي عمومي از بين ببرندتحقير و عقب ماندگي در زنان را با تدوين مدون و منظم، و استفاده صحيح از رسانه ها
  .اجتماعي –زنان ، موانع رواني، موانع سازماني، موانع خانوادگي، موانع فرهنگي: كليد واژگان 

                                                                 
          com.yahoo@4457ebrahimi.m ،)پرديس شهيد باهنر(كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، مدرس دانشگاه فرهنگيان  .1
 )2(ي، دبير آموزش و پرورش ناحيه ايكارشناس آموزش ابتد. 2
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ICSTE-206 
  دانشگاه نسل سوم؛ گامي به سوي مهارت آموزي 

  و اشتغال آفريني در كشور
  

   3 ، كاميان خزايي2، سروش قبادي 1سميرا ابراهيم پور كومله
  

  چكيده
اشتغال و دستيابي افراد به شغل مورد عالقه و در عين حال درآمدزا از اساسي ترين نيازهاي يك جامعه  موضوع

امروزه، دانشگاه هاي كشور بايستي ضرورت توجه به مهارت آموزي و در پي آن پديده ي . محسوب مي شود
. الت هاي عمده ي خود قلمداد كنندكارآفريني و افزايش قابليت هاي كارآفرينانه در دانشجويان را از اهداف و رس

از سوي . يكي از گام هاي بنيادي جهت توسعه ي كارآفريني، توجه به آموزش متناسب با نياز روز صنايع مي باشد
ديگر، جذب فارغ التحصيالن مراكز فني و حرفه اي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به 

با اين . گي هايي است كه بخش عمده ي آنها مي بايست در طول دوران تحصيل ايجاد گرددداشتن توانايي ها و ويژ
حال، مي توان اذعان نمود كه فرهنگ سازي كارآفريني كه همانا تقويت روحيه ي كارآفريني و آموزش مهارت هاي 

حلي براي اين معضل حاد كارآفريني و اشتغال زايي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي باشد، به عنوان راه 
از اين رو، در اين پژوهش كه با بررسي مباني نظري و ادبيات پژوهشي پيرامون موضوع تحقيق به . مطرح مي شود

انجام رسيده است، كارآفريني به عنوان مهم ترين ابزار توليد شغل و كاهش ميزان بيكاري نزد كارشناسان و 
ست و به عنوان موتور محركه ي صنايع در روند بالندگي و توسعه ي سياستگذاران كشور اهميتي چشمگير يافته ا

در قرن حاضر دانشگاه هاي نسل سوم يا همان دانشگاه هاي كارآفرين با ارايه ي . جامعه نقشي اساسي دارد
واحدهاي درسي تحت عنوان آموزش كارآفريني مي توانند در جهت كاهش نرخ بيكاري و خود اشتغالي گامي بلند 

ند كه وجود اساتيد كارآفرين در چنين فضاهاي آموزشي مي تواند بيش از هر عامل ديگري به تقويت روحيه ي بردار
  . كارآفريني در ميان دانشجويان كمك نمايد

  
  .اشتغال زايي، دانشگاه نسل سوم، دانشگاه كارآفرين، كار آفريني، مهارت آموزي: كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@samiraebrahimpour كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، چالوس،. 1
2
  دانشجوي روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.  

3
  هيأت علمي گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسعضو .  
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فني و حرفه اي درپيشگيري از مهاجرت روستاييان به  بررسي تاثير آموزش هاي
  مطالعه موردي استان كرمان :مناطق شهري

 
  2، سپيده پوررمضان1مهدي ابراهيمي نژاد

  
  

  چكيده
جوامع روستايي به عنوان بخش بزرگي از نظام اجتماعي كشور داراي منابع ارزشمندي اعم از نيروي انساني، منابع 

اما اكنون، مهاجرت بي رويه و تخليه . ه در پيشرفت جامعه ، نقشي مهم ايفا مي نمايند طبيعي و اقتصادي هستند ك
در اين . اقتصادي جامعه روستايي كشور محسوب مي شود - روستاها از نيروي كارا، يكي از نارسايي هاي اجتماعي

رت به شهرها به منظور يافتن راستا با توجه به افزايش جمعيت و باالرفتن نرخ بيكاري و تمايل روستاييان به مهاج
نياز به آموزش نيروي انساني ماهر و توجه به ارائه آموزشهاي مهارتي در شاخه هاي گوناگون كشاورزي، , شغل

اين آموزش ها در مناطق روستايي به عنوان عامل مهم تربيت و ارتقاي مهارت . صنعت و خدمات ضروري است
ت نيروهاي آگاه به فناوري هاي روز وبا كارآيي وبهره وري مناسب براي نيروها موردتوجه قرارگرفته و باهدف تربي

ارتقاي سطح مهارتي روستاييان به گونه اي است كه تامين كننده  .پاسخگويي به بخش توليدكشورفعاليت مي كند
ايه و اين آموزش ها كه پ. بخشي از اهداف توسعه روستايي بوده و سبب بهبود كيفيت زندگي روستاييان مي گردد

روي آوردن به توليد ملي و اشتغال را بدنبال خواهد داشت و  اساس توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است،
پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثير آموزش . كليد توليد داخلي و ارتقاي بهره وري است كارآفريني ناشي از آن ،

يان استان كرمان به مناطق شهري در اثر كمبود اشتغال مي هاي فني و حرفه اي بر جلوگيري از مهاجرت روستاي
هايي براي جلوگيري يا  حل باشد و نتايج تحقيق كه از طريق پرسشنامه و مصاحبه فراهم آمده است، درصدد ارائه راه

ي همچنين در اين مقاله ضمن معرفي فعاليت ها و برنامه ها. باشد كنترل و هدايت روند رو به افزايش مهاجرت مي
چالش ها و برنامه هاي آتي ,آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي استان كرمان در بخش روستا به دستاوردها 

  ..در اين زمينه پرداخته و پيشنهاداتي ارائه شود
  

  .اشتغال، آموزش فني و حرفه اي، روستا ، مهاجرت: كليد واژگان 

                                                                 
  Dr_ebrahiminejad@yahoo.com دانشياردانشگاه باهنركرمان، مديركل سازمان فني و حرفه اي كرمان،  .1
  دانشجوي كارشناشي ارشد مديريت بحران دانشگاه باهنر كرمان . 2
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ICSTE-442 
مدل تعالي سازمان  ازمانيارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد س

EFQM:  مطالعه موردي مراكز آموزش  
  اي استان كرمانفني و حرفه

  
  2، فرهاد فتاحي1مهدي ابراهيمي نژاد

  
  چكيده

اي  هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد سازماني در مراكز آموزش فني و حرفه
نفر ازكاركنان  300پيمايشي است و جامعه مورد مطالعه شامل  - نوع توصيفياين تحقيق از  .باشداستان كرمان مي

گيري تصادفي ساده حجم نمونه كه با استفاده از روش نمونه. باشداي استان كرمان ميمراكز آموزش فني و حرفه
ط به جمعيت نامه مربوو پرسشEFQMنامه استاندارد شده ها از پرسشجهت گردآوري داده. نفر تعيين گرديد 168

محاسبه  85/0شناختي استفاده شد كه درصد پايايي پرسشنامه عملكرد سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 
نتايج نشان داد كه بين . ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديدبه منظور تجزيه و تحليل داده. شد

داري وجود اي استان كرمان تفاوت معنياكز آموزش فني و حرفهمتغيرهاي سن ، جنسيت با عملكرد سازماني مر
  .داري وجود داردندارد ولي بين متغير سطح تحصيالت و سابقه كاري با عملكرد سازماني تفاوت معني

  
  .، عملكرد سازماني ، متغيرهاي جمعيت شناختيEFQM: كليد واژگان

  

                                                                 
  ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.irشهيد باهنر كرمان، دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد، دانششگاه  .1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بحران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 2
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مطالعه موردي : ندسازي روانشناختيشناختي با توانمارتباط متغيرهاي جمعيت
  حرفه اي استان كرمان و مراكز آموزش فني

  
  2، فرهاد فتاحي1نژادمهدي ابراهيمي

  
  چكيده

هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي با توانمندسازي روانشناختي در مراكز آموزش فني و 
نفر  300پيمايشي است و جامعه مورد مطالعه شامل  - ع توصيفياين تحقيق از نو .باشداي  استان كرمان ميحرفه

گيري تصادفي ساده حجم باشدكه با استفاده از روش نمونهاي استان كرمان ميازكاركنان مراكز آموزش فني و حرفه
 نامه استاندارد شده توانمندسازي روانشناختي وها از پرسشجهت گردآوري داده. نفر تعيين گرديد 168نمونه 
نامه مربوط به جمعيت شناختي استفاده شد كه درصد پايايي پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي با استفاده پرسش

ها از روش آمار توصيفي و استنباطي به منظور تجزيه و تحليل داده. محاسبه شد 89/0از آزمون آلفاي كرونباخ 
ت و تحصيالت با توانمندسازي روانشناختي كاركنان نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي سن ، جنسي.استفاده گرديد

داري وجود ندارد ولي بين متغير سابقه كاري با اي استان كرمان تفاوت معنيمراكز آموزش فني و حرفه
  .داري وجود داردتوانمندسازي روانشناختي تفاوت معني

  
  .ناختيتوانمندسازي،توانمندسازي روانشناختي، متغيرهاي جمعيت ش: كليد واژگان 

                                                                 
 ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.irدانشيار دانشكده مديرت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،.1
 كرماندانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بحران، دانشگاه شهيد باهنر .2
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  :مورد بررسي تاثير عملكرد كارآفريني بر ايجاد اشتغال
  آموزش فني و حرفه اي استان كرمان

  
  3اكبري ، زهره نژاد2، مسعود مجرد كاهاني1 دكتر مهدي ابراهيمي نژاد     

  
  چكيده

راوان، توليد، درآمد؛ رفاه در استان كرمان، به رغم داشتن جمعيتي هوشمند و مستعد و برخورداري از منابع طبيعي ف
در سطح نسبتا پاييني مي باشند و شمار قابل توجهي از نيرو هاي جوان و حتي تحصيل كرده از امكان اشتغال بي 

هدف از انجام اين پژوهش  .از اين رو توسعه كارآفريني رويكردي بسيار ضروري براي استان مي باشد. بهره اند
تحقيق حاضر بر اساس . مي باشد 1391ر ايجاد اشتغال در استان كرمان در سال بررسي تاثير عملكرد كارآفرينان ب

 - هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر چگونگي بدست آوردن داده ها و بررسي آنها جزء تحقيقات توصيفي 
كرمان مي جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش كارآفرينان سازمان فني و حرفه اي استان . همبستگي مي باشد

نفر محاسبه شد و اعضا نمونه به  100حجم نمونه بر مبناي جامعه آماري و با استفاده از دستوره هاي آماري. باشد
ابزار اندازه گيري اطالعات، پرسشنامه اي محقق ساخته مي . روش تصادفي متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند

همچنين به منظورتجزيه وتحليل داده هاي جمع . بدست آمد87/0پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ  . باشد
در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي آماري نظير  ميانگين، . آوري شده ازآمارتوصيفي و استنباطي استفاده گرديد

 .انحراف معيار، فراواني، درصدفراواني، و در سطح آمار استنباطي از آزمون هاي كندال و اسپيرمن استفاده شده است
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين كارآفريني و اشتغال، بين كارآفريني و خالقيت و نوآوري، بين كارآفريني و 

  .فناوري اطالعات و ارتباطات، و بين كارآفريني و نيروي انساني رابطه معناداري وجود داشت
  

 .يروي انسانيكارآفريني، اشتغال، خالقيت، فناوري اطالعات و ارتباطات، ن: كليد واژگان 

                                                                 
 ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir دانشيار دانشكده مديرت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، .1
 كارشناسي ارشد مديريت بحران شهيد باهنر كرماني دانشجو .2
 كارشناسي ارشد مديريت بحران شهيد باهنر كرماني دانشجو .3
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بررسي شيوه هاي ارتقاء كيفيت و كارايي فعاليت هاي آموزشگاههاي آزاد 
  سازمان فني و حرفه اي استان كرمان مطالعه موردي: سازمان فني و حرفه اي

  
  3، سميرا حسن زاده2، محدثه حامدي1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد

  
  چكيده

نارسايي هاي مزمن . افتگي كشورها نيروي انساني و توسعه آن مي باشدامروزه يكي از شاخص هاي اصلي توسعه ي
بخشي از استعدادهاي  تضعيفدر بخش برنامه ريزي هاي آموزشي و محتواي درسي كه خود عامل عقب ماندگي و 

 ,اعم از محتوا و روش تدريس اننارسايي هاي موجود در بخش توانمندي هاي علمي معلمان و مدرس، انساني است
به عنوان مساله اساسي پژوهش مي باشد و  ... ف هاي استراتژيك در بخش توسعه نيافتگي نظام آموزشي وضع

بررسي شيوه هاي ارتقاي كيفي و كارايي فعاليت هاي  هدف اصلي پژوهش،. ضرورت انجام اين پژو هش را ميرساند
بر اساس ماهيت و  وهدف كاربردي  ظر ناز  پژوهشاين .استان كرمان مي باشد هاي آزاد فني و حرفه اي آموزشگاه
جامعه آماري تمامي كارآموزان آموزشگاههاي آزاد و از طريق روش نمونه .ت توصيفي ،پيمايشي اس نوعروش از 

از پاسخگويان را  رنف 85 ها داده ليو تحلنفر انتخاب گشته است با توجه به تجزيه  200گيري تصادفي ساده تعداد 
مقدار به دست آمده  - Pبا توجه به آزمون فرض اسپيرمن  دهند يمنده را زنان تشكيل نفر باقيما 115مردان و 

ادعا كرد كه بين دو  توان يم، باشد يم) 05/0(متر از سطح معني داري ك) 000/0(تمامي فرضيه هادر هر دو آزمون 
  .متغير تمامي فرضيه ها رابطه معني داري وجود دارد

  
  كيفيت،كارايي، سازمان آموزش فني و حرفه اي :گانكليد واژ

                                                                 
  ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir ضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ع .1
  كارشناسي ارشد مديريت بحران شهيد باهنر كرماني دانشجو .2
    كارشناسي ارشد مديريت بحران شهيد باهنر كرماني دانشجو .3
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كيفيت و كميت   فرصتهاي پيش روي شناسايي ها و چالشعوامل موثر بر  بررسي
  آموزش هاي مهارتي سازمان هاي مشمول

  
  3، محدثه حامدي2، سميرا حسن زاده1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد

  
  چكيده

توانايي پاسخگويي به نيازهاي به طور مطلوب  ر كمي و چه از نظر كيفي،نظام آموزش فني و حرفه اي چه از نظ
هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل موثر ه است ، كشور در بخش صنعت، خدمات و كشاورزي را بدست نياورد

ارائه در نهايت آموزش هاي مهارتي و  كيفيت و كميت فرصتهاي پيش رويشناسايي برچالشهاي سازماني و 
اي و پيمايشي از دو روش كتابخانهتحقيق براي انجام  .مي باشد1390 با توجه به وضعيت سال نظري مورد راهكارها

، تمامي كاركنان تمامي كاركنان سازمان فني و حرفه اي استان كرمان: استفاده شد جامعه پژوهش نيز عبارتند از
ابزار گردآوري داده ها نيز . ه استشد نفر در نظر گرفته 80 همينتعداد نمونه مورد نظرو نفر مي باشند 80

از پاسخگويان  رنف 33 ها داده ليو تحليافته هاي حاصل از پژوهش نشان مي دهد با توجه به تجزيه . است پرسشنامه
ده در مقدار به دست آم - Pباتوجه به آزمون فرض اسپيرمن. دهند يمنفر باقيمانده را زنان تشكيل  47را مردان و 

 توان يباشد م يم) 05/0(كمتر از سطح معني داري ) 000/0(و ) 000/0( بتمامي فرضيه ها در دو آزمون به ترتي
  .ادعا كرد كه بين دو متغيردر تمامي فرضيه ها رابطه معناداري وجود دارد

  
  .چالش، فرصت، سازمان  آموزش فني و حرفه اي :كليد واژگان 

  

                                                                 
  ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، . 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان .2
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان .3
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ICSTE-447  

  مهارت آموزي و اشتغال بر امنيت اجتماعي بررسي تأثير رشد
  

  4، حميد مواليي3، مجيد مالمحمدي راوري2، علي پورمحمدي1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد
  

  چكيده
امروزه در جوامع و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، آموزش و مهارت آموزي حائز اهميت است و در برنامه 

رشد فزاينده جمعيت، ميزان باالي بيكاري و مشاركت روز افزون انسان ها . ردريزي توسعه كشورها نقش راهبردي دا
در فعاليت هاي اقتصادي تقاضاي جديدي را براي آموزش نيروي انساني ماهر و آموزش هاي عملي ايجاد كرده است 

جتماعي از هدف اين پژوهش بررسي اثرپذيري امنيت ا. و اين مشكلي است كه اكثر كشور ها با آن روبرو هستند
نياز به اشتغال و اثرات آن . گانه فني و حرفه اي استان كرمان است 21رشد مهارت آموزي و اشتغال در حوزه مراكز 

روش تحقيق در . در امنيت اجتماعي و همچنين اثرات آن در حوزه هاي مختلف به اهميت اين موضوع افزوده است
 1390مهارت آموز و مهارت آموختگان استان در سال  20000اين پژوهش توصيفي و تحليلي بوده كه از بين

براي . مركز آموزش فني و حرفه اي استان انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است 5نفر به طور تصادفي از 350،
و مطالعات كتابخانه اي استفاده و اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم  گردآوري اطالعات از ابزار پرسش نامه

براي اطمينان از روايي پرسشنامه اقدامات . تجزيه و تحليل و فرضيات مورد آزمون قرار گرفته است  SPSSر افزا
صورت گرفته است، پس از تهيه مقدماتي پرسش نامه در اختيار اساتيد دانشگاه و كارشناسان فني و حرفه اي قرار 

پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ  جهت سنجش اعتبار. گرفت و نظر ايشان در پرسش نامه اعمال گرديد
نتايج تحقيقات نشانگر آن است كه بين رشد مهارت هاي فني و حرفه اي، اشتغال و احساس . استفاده شده است

به . در مراكز فني و حرفه اي رابطه معناداري و جود دارد آموزان مهارت امنيت اجتماعي در بين مهارت آموختگان و
رود، باعث  و يادگيري مهارت هاي فني و حرفه اي در بين مهارت آموزان باالتر يزان آموزشگونه اي كه هرچه م

رشد اشتغال به كار در بين آنان مي گردد و در نتيجه باعث كاهش سطح بيكاري، كاهش معضالت اجتماعي، كاهش 
عيت اقتصادي و رشد مهاجرت بي رويه از روستاها و شهرهاي كوچك، كاهش تبعات منفي بيكاري، بهبود وض

آموزش بايد به صورت دوره اي تكرار شود تا مهارت آموختگان . افزايش آرامش روحي و رواني در افرادمي گردد
  .متناسب با نياز بازار و  تكنولوژي جديد بتوانند از آن در كار خود استفاده و باعث پيشرفت آنان شود

 
    .حرفه اي، اشتغالامنيت اجتماعي، مهارت آموزي، فني و : كليد واژگان 

                                                                 
1
  ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان،  . 

2
  دانشجوي ارشد مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر . 
  حرفه اي كرمان اره آموزش و پژوهش اداره كل فني ورئيس اد كارشناس ارشد مهندسي صنايع،.3 

4
   دكتري مديريت صنعتي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي كرمان. 
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ICSTE-618  

   ريزي برنامه و خانگي مشاغل وضعيت شناسايي
  براي آموزش هاي مرتبط

  
  4، ثريا اميدي3، مريم صابري2، سينا زينلي1دكترمهدي ابراهيمي نژاد

  
  چكيده

سياري از بگير  هايي است كه امروزه گريبان افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش نرخ بيكاري از مشكالت و چالش
هايي كه  حل از مهمترين راهيكي .شده استو حتي برخي از جوامع توسعه يافته و صنعتي  توسعهدر حال   كشورهاي

 به خانگي كارهاي و كسب امروزه. طراحي و شناسايي مشاغل خانگي است ،براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شده

 و كسب نوع اين انجام قابليت و گردند مي محسوب جهان راسردر س ،درآمد و اشتغال ايجاد براي مهم راهكاري عنوان
براي انتساب به   طور عمده مشاغل خانگي به .شود مي ها آن شاغلين براي بسياري ايجاد مزاياي سبب »منزل«در كار

و  ،مي گيرند  شود كه در قدم نخست در يك اقامتگاه خصوصي انجام آن دسته از عمليات تجاري استفاده مي
در  آن مشاغل خانگي با وجود سابقه ديرينهبحث پيرامون در كشور ما  .اندس يك بنياد خانگي متمركز شده براسا

در منشور كاري وزارت كار و امور اجتماعي دولت دهم قرار گرفته  اخيرا موضوع جديدي است كه دستي، امر صنايع
مان و برنامه آمايش سرزمين و بررسي هايي كه ما در اين تحقيق با توجه به مطالعه سند توسعه ملي استان كر. است

در سازمان صنايع دستي و گردشگري و سازمان فني و حرفه اي انجام داديم، پتانسيل هاي موجود در اين استان  را 
بررسي و با توجه به اين پتانسيل ها در بخش هاي صنعت ،خدمات ،كشاورزي و صنايع دستي، رشته هاي مشاغل 

نموده ايم و همچنين با بكاربستن استانداردهاي مدون سازمان فني و حرفه اي در اين حوزه خانگي را شناسايي 
بديهي است كه سازمان فني حرفه اي مي تواند با استفاده از يافته . براي آموزش  هر يك از آنها برنامه ريزي نموديم

اسايي شده ي اين استان اقداات هاي اين تحقيق در جهت آموزش و توانمند نمودن كارآموزان مشاغل خانگي شن
  .مناسب را به عمل آورد

  
 .مشاغل خانگي، برنامه ريزي آموزشي، سازمان فني و حرفه اي: كليد واژگان 

                                                                 
     ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان .1
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد باهنركرمان  .2
 انشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان د .3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان  .4
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ICSTE-62  

  بررسي رابطه بين مهارت آموزي و رقابت پذيري در مطالعات انجام گرفته 
  

  2محمد چهاردولي، 1مهدي ابراهيمي نژاد رفسنجاني
  

  چكيده
و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به  فازارهاي مصربد جهاني شدن و گسترش فراين

ها، صنايع و كشورهاي مختلف در جهت  اين امر موجب گرديده تا بنگاه. پذيري شده است مفاهيمي مانند رقابت
يكي از اين عوامل، . كنند ت آنها تالشپذيري و تقوي به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت ،پذيري خود رقابت ارتقاي

مهارت آموزي است؛ به طوري كه موفق ترين اقتصاد ها،در باال بردن مهارت نيروي كار خود تالش مي كنند و تغيير 
در اين تحقيق، پس از بيان . تقاضاي نيروي كار به سمت كارگران ماهرتر، موضوع مهمي در زمينه اقتصادي است

ر سه سطح ملي، صنعت و بنگاه ، رابطه بين مهارت آموزي نيروي كار و رقابت پذيري در مفاهيم رقابت پذيري د
بيان شده و سپس با  سطوح مذكور، در مطالعات انجام گرفته در برخي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
ت آموزي با شاخص توجه به گزارش رقابت پذيري جهاني، رايطه آموزش عالي و حرفه اي؛ به عنوان شاخص مهار

نتايج نشان مي دهد كه يكي از تعيين كننده هاي حياتي رقابت پذيري ، . رقابت پذيري جهاني سنجيده شده است
  . بهبود مهارت هاي نيروي كار است و ميزان توجه به توسعه مهارت ها در كشورهاي توسعه يافته بيشتر است

  
  .كار مهارت آموزي، رقابت پذيري، نيروي: كليد واژگان 

                                                                 
1
  dr_ebrahiminejad@yahoo.comدانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، .  

  نشگاه شهيد باهنر كرماندانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دا.  2
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ICSTE-621  

نيازسنجي آموزش هاي مهارتي بر اساس آمايش سرزمين در سه بخش صنعت، 
  مطالعه موردي استان كرمان: كشاورزي و خدمات

  
  4مرجان شعبان نژاد،3مرجان توسلي ، 2زينلي ، سينا1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد رفسنجاني

  
  چكيده

و نياز روز افزون بازار كار به افراد متخصص و كاردان، و نظر  با توجه به نقش آموزش هاي مهارتي در موفقيت شغلي
به اينكه يكي از اهداف سازمان فني و حرفه اي برگزاري دوره هاي آموزشي مطابق با مهارت هاي مورد نياز جامعه 

هارتي ارائه ي دوره هاي آموزش هاي م. است، انجام مطالعات علمي در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است
اولين گام در اجراي هر . بدون تهيه يك برنامه ريزي آموزشي جامع در واقع نوعي اتالف منابع ازشمند مي باشد

حال اگر اين نيازسنجي بر مبناي فرايند آمايش سرزمين صورت . برنامه ريزي آموزشي، نيازسنجي آموزشي ست
لعات آمايش سرزمين با تنظيم رابطه ي بين انسان، مطا. پذيرد، كارايي دوره هاي آموزشي به حداكثر خواهد رسيد

طبيعت و جامعه به شناسايي پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي موجود در منطقه مي پردازد كه موجبات رفاه مادي و 
هدف اصلي اين پژوهش ارائه ي يك طرح جامع از نيازهاي آموزش هاي . اجتماعي جامعه را فراهم خواهد ساخت

الگوي نيازسنجي مورد . ان و اولويت بندي آن ها در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات استمهارتي استان كرم
اين پژوهش از نظر هدف . استفاده، الگوي نيازسنجي جهاني است و داده ها از طريق فن دلفي جمع آوري شده اند

استناد به مطالعات گسترده ي در اين نوشتار، با . كاربردي و بر اساس ماهيت و روش از نوع توصيفي، پيمايشي است
سپس به دليل حجم باالي اين . آمايش سرزمين استان كرمان به معرفي مزيت هاي نسبي اين استان پرداختيم

مزيت ها، آن حرفه ها و مشاغلي را انتخاب كرديم كه در هر يك از سه بخش ياد شده ارجحيت داشته و همچنين با 
در نهايت از طريق مصاحبه با كارشناسان و خبرگان . مرتبط بوده اندحوزه هاي كاري سازمان فني و حرفه اي 

نيازهاي آموزشي اين مشاغل و حرفه ها را شناسايي كرده و راهكارهايي براي محتواي آموزشي اين دوره ها به 
  .سازمان فني و حرفه اي استان كرمان پيشنهاد گرديد

  
 .رزمين،استان كرماننيازسنجي آموزشهاي مهارتي، آمايش س : كليد واژگان

                                                                 
  dr_ebrahiminejad@yahoo.comعضو عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  .1
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  .2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان  .3
  دانشگاه شهيد باهنركرمان  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي.4
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ICSTE-619 

مطالعه  :نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني
  موردي استان كرمان

  
  4پريچهر يار احمدي، 3ليال فرح بخش، 2، سينا زينلي1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد رفسنجاني

  
  چكيده

 بها.است انساني نيروي مؤثر و سازنده نقش به توجه لف،مخت اجتماعي درجوامع و اقتصادي توسعه عوامل مهمترين از

 توجه با .باشد جوامع وكمي رشدكيفي و توسعه راه وكوتاه ترين بهترين مي تواند انساني نيروي به كافي دادن و توجه

 ابعمن اي بر توسعههاي فني و حرفهاين تحقيق به بررسي تاثيرات آموزش ضرورت توسعه منابع انساني، و اهميت به

جامعه آماري  تحقيق  شامل دانش آموختگان مراكز فني . پرداخته است كرمان دراستان) از  بعد بهره وري( انساني
بوده كه بر اساس مطالعات مقدماتي و بااستفاده از دستوره  91اي شهرستان كرمان در شش ماهه اول سال و حرفه

جمع آوري داده ها با پرسشنامه و به روش نمونه .  تخاب شدندنفر از آنها به عنوان نمونه ان 196هاي آماري  تعداد 
سنجش برابري واريانس ها از آزمون لون استفاده شد و براي تجزيه  به منظور. گيري تصادفي ساده انجام گرفته است

فني  آموزش هاي نتايج بدست آمده بر اين امر داللت دارد كه .گرديد استفاده مستقلt و تحليل سواالت از آزمون 
حرفه اي  تأثير مثبت و معني داري بر  توسعه نيروي انساني و افزايش بهره وري سازمان ها داشته و همچنين اين 
آموزش ها  مي تواند تاثيرات زيادي بر افزايش توانايي، انگيزش و بازخورد مثبت  مهارت آموختگان سازمان فني و 

اي مي تواند به عنوان يك راه ميان بر در جهت توسعه منابع بنابراين آموزش هاي فني و حرفه . حرفه اي بگذارد
  .انساني ايفاي نقش نمايند و در همين راستا راهكارهايي نيز در انتهاي تحقيق ارائه گرديده است

  
  .توسعه منابع انساني ، بهره وري ، سازمان فني  و حرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
  dr_ebrahiminejad@yahoo.comدانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان . 1
  كارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد باهنركرمان. 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان  . 3
  ت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرماندانشجوي كارشناسي ارشد مديري. 4
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ICSTE-551  

اي در ايجاد اشتغال پايدار و حمايت از كار و بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه 
  سرمايه ايراني

  
   2، حميده بيرامي پور 1آرمان احمدي

  
  چكيده

پديده بيكاري و سوء اشتغال در جوامع، همواره داراي تبعات اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي بوده و مسأله اشتغال 
كه در كشور ما خصوصي سازي به عنوان در سال هاي گذشته .  يكي از مهمترين مسائل جهان معاصر است

راهكاري براي مقابله با مشكالت اقتصادي به كار رفته و بحث كوچك سازي دولت مطرح است، شعار كار بيشتر با 
نيروي انساني كمتر، بازار كار و اشتغال را بيش از پيش ملتهب ساخته كه در اين راستا نقش سازمان آموزش فني و 

از بزرگترين متوليان و مجريان دولتي در امرآموزش هاي غير رسمي كشور با انتقال مهارت  حرفه اي به عنوان يكي
بر . هاي مختلف به فراگيران و جذب آنان به بازار كار و ايجاد اشتغال مولد پايدار بيش از پيش اهميت  يافته  است

ليد را به دليل ارتباط متقابل ميان ، سرمايه گذاري در نيروي انساني موجبات افزايش بهره وري در تو اين اساس
از اين رو يكي از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادي، توجه به نظام . آموزش و اشتغال به همراه خواهد داشت

براي ايجاد مهارت سرمايه هاي انساني است و در ) در مقاطع مختلف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت(آموزش 
فني و حرفه اي كه تلفيقي از علم، فن و هنر است نقش بسيار مهمي در تامين نيروي انساني اين ميان آموزش هاي 

لذا با توجه به اهميت مباحث مذكور، مقاله حاضر كه حاصل . ماهر و كارآمد ايفا نموده و مضموني توسعه اي دارد
مي باشد به بررسي موضوع ساله و پژوهش انجام شده نويسندگان آن در زمينه آموزش هاي مهارتي   15تجارب 

آموزش هاي فني و حرفه اي و نقش آنها در بسترسازي خوداشتغالي و كمك به حل معضل بيكاري پرداخته، 
همچنين پيشنهادهايي جهت بهبود شرايط موجود به منظور دستيابي به اشتغال مولد پايدار ارائه مي دهد كه از آن 

خت نيازهاي بازار كار و ايجاد تغييرات مداوم بر اساس فناوري روز، زمينه شنا جمله ضرورت برنامه ريزي مدون در
بررسي مجدد استانداردهاي آموزشي به منظور همسويي بيشتر با نيازهاي بازار كار و نيز استفاده از مربيان مجرب 

  . ذكر شده است
  

  .ه اقتصاديآموزش هاي فني و حرفه اي، مهارت آموزي، اشتغال، بازار كار، توسع :كليد واژگان 

                                                                 
1
    ahmadihoghoghi@yahoo.com ،كارشناس امور حقوقي و قراردادها اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان.  

2
  موزش فني و حرفه اي استان كرماندانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي و كارگزين اداره كل آ.  
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ICSTE-331  

  بررسي ضرورت حمايت از توليد ملي با تاكيد 
  بر نقش كسب و كار خانگي زنان

  
  3، فاطمه كريمي2، امير نوري ساعد1هادي احمدي آزرم

  
  چكيده

با توجه به مطالعات انجام . دنياي كنوني شاهد تغييرات عمده اي در عرصه كسب و كار و محيط هاي كاري است
اي در ايجاد اشتغال و  در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سهم قابل مالحظهارهاي خانگي شده، كسب و ك

اين نوع اشتغال، مزايايي دارد كه موجب اقبال بسياري . ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود اختصاص داده است
اينكه كسب و كارهاي خانگي در ايران به با توجه به  .تافراد از جمله زنان، به اين روش براي درآمدزايي شده اس

حمايت از كسب و كارهاي خانگي  ،هاي استاد شاگردي زمينه تاريخي قابل توجهي دارد قالب فعاليتطور سنتي در 
مشاركت اقتصادي زنان كه نيمي از جمعيت كشور را به خود . داشته باشددر اقتصاد كشور تواند اثرگذاري بااليي  مي

توان به عنوان موتور محركه  توان ناديده گرفت و از زنان مي ملي را نمي سهم بااليشان در توليد اختصاص داده اند،
، از سنتي ترين تا نوظهور ترين آنها كه در طيف مشاغلبسياري از اقتصادي نام برد كه در همين خصوص توجه به 
محور اين موتور محركه براي ايجاد  ترين به عنوان يكي از اساسي گسترده مشاغل خانگي جاي مي گيرند مي توان

غالزايي در آرامش محيط مسكوني به توليد خدمت يا كاالي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني تدرآمد و اش
نظر به اينكه مشاغل خانگي هزينه بااليي را به خانواده ها تحميل نكرده و موجب به كارگيري ظرفيت هاي . نام برد

در عين حال باعث افزايش درآمد و در نهايت توليد ملي در كشور مي شود، نگاه ويژه به اين شغلي خانگي شده و 
از سياست هاي مهم در جهت حمايت از توليد ملي، بهبود فضاي كسب و كار در . موضوع را بيشتر نمايان مي كند

  .استكشور است كه در اين مقاله تاثير مشاغل خانگي زنان بر توليد ملي نشان داده شده 
  

  

  .كسب وكار خانگي، توليد ملي، ايران: كليد واژگان 

                                                                 
 

        com.gmail@ahmadiazarm.h انساني، مدرس دانشگاه پيام نور مركز بهار،  كارشناس ارشد مديريت منابع. 1
2
  كارشناس ارشد علوم اقتصادي، مدرس دانشگاه پيام نور مركز بهار .  

3
  دكتري مديريت اجرايي،  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود .  
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ICSTE-197 

با نيم نگاهي به چگونگي احراز اشتغال : توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني
  از طريق مهارت آموزي

  
   1مهندس مرسل احمدي ناطور

  
  چكيده

ديگر يك موضوع منطقه اي نيست وبه جرات  امروزه چاره انديشي ها درخصوص معضلي بنام بيكاري و عدم اشتغال،
. ميتوان گفت كه تقزيبا هيچ كشوري دردنيا وجود ندارد كه كم و بيش با اين پديده اجتماعي مشكل زا مواجه نباشد

، اهميت تبيين جايگاه مهارت آموزي  "انسان ماهر ميتواند محور توسعه در همه زمينه ها باشد "با اعتقاد براينكه
ي انساني ماهرو نقش تشكيالتي همچون سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور باداشتن زير مجموعه وتربيت نيرو

سازماني كه با برنامه . هائي مجهز وقدرتمند دربخشهاي دولتي وخصوصي دوچندان شده و برجسته تر ميگردد 
فا نموده ودرصد باالئي از ريزيهاي مناسب ميتواند نقش بسيار مهمي در افزايش كيفيت توليدات و كاهش بيكاري اي

اين مقاله كه درچندبخش اصلي ومهم به بررسي موضوعات .تنگناها و مشكالت موجود دراين زمينه ها را كاهش دهد
مرتبط با اهداف همايش پرداخته است ، ابتدا به وضعيت فعلي ، تنگناها ومشكالت فراروي توليد و توليدملي ، 

هاي برون رفت ويا كاهش حداكثري مشكالت اشاره ميكند كه ماحصل سرمايه و سرمايه گذار وبرخي راهكار
مصاحبه هاي حضوري وغيرحضوري ، مكاتبات و نظرسنجي از تعداد قابل توجهي از صاحبان صنايع و انجمنهاي 

دربخش دوم به اهميت آموزش، جايگاه ووضعيت فعلي آموزشهاي مهارتي ونقش . تخصصي برخي از صنايع ميباشد
در بخش پاياني . زش فني و حرفه اي در حمايت از توليدملي ، كاروسرمايه ايراني اشاراتي گرديده است سازمان آمو

هم سعي شده كه با طرح پيشنهادات وراهكارهاي اجرائي ساده وشفاف تجربي در خصوص چگونگي حمايت از 
ي پايه وحرفه آموزي متناسب با اعم از مهارتها(سرمايه و توليدات داخلي و احراز اشتغال از طريق مهارت آموزي 

و  نقش مراكز فني وحرفه اي ايجادشده در شهركهاي صنعتي بعنوان پل ارتباطي آموزش ، توليد ، اشتغال ) بازاركار
و مشوق ومجري آموزشهاي سفارشي براي صنايع جديدالتاسيس كه خود ، زمينه حمايت از توليد ملي و كار 

ار را براي شاغلين محفوظ و افزايش ظرفيت پذيرش بيكاران و كارجويان جديد را وسرمايه ايراني و بستراشتغال پايد
  .تضمين و فراهم مي نمايد، ارائه نموده تا انشاءاهللا توفيق خدمت براي بسياري از كارگزاران دلسوز فراهم گردد

  
  .سرمايه ، توليدملي ، اشتغال ، مراكزارتقاء مهارت ، خودكفائي :كليد واژگان 

                                                                 
 

   com.yahoo@80natoorركز آموزش فني وحرفه اي ارتقاء مهارت شهر صنعتي رشت ،  رئيس م. 1
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ICSTE-73  

مورد  موزش فني و حرفه ايآعوامل تاثيرگذار بر اخالق كار در سازمان 
  موزش فني و حرفه اي استان كرمانآ:بررسي

  
  2، دكتر مهدي ابراهيمي نژاد1شبنم اسدي

  
  چكيده

اخالقيات به عنوان مجموعه اي از اصول اغلب به عنوان منشوري كه براي راهنمايي و هدايت استفاده مي شود 
اخالق حرفه اي را مسئوليت هاي اخالقي سازمان تعريف مي كنند كه شامل همه ابعاد سازمان .است تعريف شده

هنگامي كه افراد در يك جايگاه و پست سازماني قرار مي گيرند عواملي موجب مي شود كه رفتار متفاوتي .مي شود
اموزش هاي فني و حرفه اي به اعتبار .ذارداز انان سر بزند كه اين ويژگي ها بر روي ميزان كارايي سازمان تاثير مي گ

وظيفه اصلي فني و حرفه اي .نقشي كه در تربيت نيروي انساني موردنياز جوامع دارد مورد توجه قرار گرفته است
توسعه اموزش هاي فني و .مهارت اموزي و توانمند سازي افراد است تا انان را براي ورود به دنياي كار اماده سازد

اجتماعي و مالي شده و اين افزايش سرمايه موجب توسعه پايدار مي ,افزايش سرمايه انسانيحرفه اي موجب 
اين مقاله از نوع .تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل سازماني تاثير گذار بر اخالق كار انجام شده است.گردد

ان فني و حرفه اي استان جامعه اماري را كاركنان سازم.تحقيقات توسعه اي و روش انجام ان پيمايشي مي باشد
نفر تعيين گرديد كه به روش نمونه گيري تصادفي  108حجم نمونه .نفر تشكيل مي دهند 400كرمان به تعداد 

براي گرداوري مباني نظري و پيشينه تحقيق از مطالعات كتابخانه اي و در روش پيمايشي از ابزار .انتخاب شد
داده هاي گرداوري شده با استفاده از رگرسيون .ن تاييد گرديده استپرسشنامه استفاده شده كه روايي و پايايي ا

نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه .چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
سبك مديريت و اصول رفتاري سازمان با اخالق كار وجود دارد و همچنين رابطه اي ,معناداري بين رضايت شغلي

سازمان ها مي توانند عوامل موثر بر اخالق كار را شناسايي كنند و از اين .دف سازمان با اخالق كار وجود نداردبين ه
  .طريق بهره وري سازمان را باال ببرند

 
 .اصول رفتاري، سبك مديريت، رضايت شغلي، اخالق كار :كليد واژگان 

                                                                 
   com.gmail@69shabnam.asadi  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 1

  اد و مديريت دانشگاه شهيد باهنر ضو هيأت علمي دانشكده اقتصع. 2
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ICSTE-377_(1) 

  ي ايران بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر توليد مل
  SWOTبا استفاده از مدل 

 

  3فاطمه امين رنجبر  ،2، علي ميرشرف الدين1مسعود انوري 
  

  چكيده
سخن گفتن از فرصت هاي پيشرفت اقتصادي در شرايط موجود كشور شايد تعجب برانگيز باشد؛ تورم، تغييرات 

م ترين عناصري است كه در شرايط از مه... مستمر قيمت ها، تحريم هاي هوشمند، نوسانات ارزي، مسائل سياسي و
در شرايط موجود كشور درك درست  مي رسدبه نظر .موجود مورد توجه ويژه رسانه ها و مردم قرار گرفته است

بامطرح .فرصت هاي ايجاد شده مي تواند ما را براي رهايي از اين وضع و پشت سر گذاشتن عزتمندانه آن ياري نمايد
ام معظم رهبري،همه نگاه ها معطوف به تبين نقش اقتصاد مقاومتي و تاثير آن بر شدن اقتصاد مقاومتي از سوي مق

بر اين اساس است كه با تحريم  جبهه استكبارتالش و در طرف ديگر . مولفه هاي خرد و كالن اقتصاد ايران گشت
اين درآمدها نيز  تر شود و احتماال هزينه دريافت بانك مركزي، دريافت پول حاصل از فروش نفت براي ايران سخت

در  حورينرخ ارز نقش م. زني ايران براي فروش نفت را كاهش خواهد داد و اين موضوع قدرت چانه.افزايش يابد
هاي كاالها و خدمات داخلي  توان آن را متغير كليدي در تعيين سطح عمومي قيمت كند و مي اقتصاد ايران بازي مي

ترين متغيرهاي تخمين الگو و نرخ رشد  ديگر نرخ ارز يكي از ساده همچنين مانند كشورهاي در حال توسعه.دانست
تواند بر وضعيت زندگي افراد  اين امر به اهميت جايگاه نرخ ارز و تاثيراتي كه نوسانات آن مي.اقتصادي كشور است 

توان از  مين است كه چگونه ايبرخوردار است، بااليي از اهميت موضوعي كه در اين ميان . كند بگذارد اشاره مي
در اين مقاله تالش شده است   .تهديد فعلي به نحوي استفاده كرد تا تبديل به يك فرصت براي اقتصاد ايران شود

  .بررسي شود SWOTداليل نوسانات نرخ ارز و تاثيرات آن بر توليد ملي ايران با استفاده از مدل 
  

  .تحريم ،SWOTمدل نرخ ارز، توليد ملي،: كليد واژگان 

                                                                 
اسالمي قزوين،   بازاريابي، مسئول تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن آور دانشگاه آزاد- مديريت بازرگاني دانشجوي كارشناسي ارشد.  1

m.anvari@qiau.ac.ir  
  اسالمي قزوين تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن آور دانشگاه آزادعضو  ،بازاريابي-دانشجوي كارشناسي ارشدمديريت بازرگاني. 2
  اسالمي قزوين عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن آور دانشگاه آزادمالي، -دانشجوي كارشناسي ارشدمديريت بازرگاني. 3
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ICSTE-597  

  بازكاوي افكار و آراء راهبردي مقام معظم رهبري در 
  حوزه توليد، اقتصاد و كارآفريني

  
  3بصير  ، اميرحسين يادگير2، نادرانوري1مسعود انوري

  
  چكيده

در آيات قرآن و احاديث و آموزه هاي ديني، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزه هاي متعالي بوده و مفاهيمي غني در 
ود دارد كه تا حدي مفهوم توسعه به معني امروزي را در اختيارمان قرار مي دهند و يا عوامل الزم آن را آنها وج

مجموعه مفاهيم و آموزه هاي متعالي مزبور در بعد اقتصادي مي تواند مفهوم بسيط و پايه اي از . معرفي مي كنند
رهبر .ه و كاركرد استعماري واژه توسعه غربي استتوسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريب كاران
سرمايه گذاري و كارآفريني، كاري بزرگ و نوعي : معظم انقالب اسالمي براساس آموزه هاي اسالمي مي فرمايد

ايران بزرگ امروز بيش از هر زمان ديگر به كار و كارآفريني نياز دارد تا همچون عقابي تيزپرواز، در . عبادت است
ايشان با اشاره به اهميت كار و كارآفريني از ديدگاه اسالم، ايجاد اشتغال .فت و آباداني و افتخار اوج گيردفضاي پيشر

را عالوه بر جنبه مهم ثروت آفريني، نوعي زمينه سازي براي به كارگيري گنجينه استعدادهاي انساني تعبير مي 
رهبر انقالب اسالمي، با تاكيد بر نياز .رازي كشور استاما اين واقعيت، تنها گام اول از روند پيشرفت و سراف.كنند

فشار «و » آمادگي كشور براي جهش«دو دليل اساسي يعني : اساسي كشور به كار و كارآفريني خاطرنشان مي كنند
 ايشان با اشاره به..ثابت مي كند كه ايران، بيش از هر دوره ديگر به كار و كارآفريني احتياج دارد» اقتصادي دشمنان

» اقتصاد مقاومتي واقعي«براي مقابله با اين فشارها بايد : تحريم ها و فشارهاي اقتصادي نظام سلطه مي افزايند
در اين مقاله سعي شده است كه افكار و آراء مقام معظم . بوجود آوريم كه معناي واقعي كارآفريني نيز همين است

  .وي جدي تري قرار بگيردرهبري در حوزه توليد ، كارآفريني واقتصاد مورد بازكا
  

 .مقام معظم رهبري ، اقتصاد ، توليد ،كارآفريني ،پيشرفت: كليد واژگان 

                                                                 
، دانشگاه آزاداسالمي قزوين حدهاي فن آوربازاريابي، عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد وا- دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني .1

m.anvari@qiau.ac.ir 
  دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع، دانشگاه پيام نور واحدخوي. 2
  دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع، دانشگاه ازاداسالمي قزوين.3
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مطالعه موردي : بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در خريد تجهيزات آموزشي
  سازمان آموزش فني و حرفه اي

  
  4رزقي، سميه 3، محمد رضا بهروزي فر2، شبنم تدين1سيد عليرضا اسالمي

  
  چكيده

با توجه به نقش ويژه سازمان . از آنجا كه تجهيزات آموزشي يكي از مهمترين اركان اثر بخشي آموزش مي باشد
ماموريت  آموزش فني و حرفه اي در سيستم آموزشي كشور  بعنوان مهمترين منبع توليد منابع انساني ماهر كه 

  مي باشد؛ در مشاغل صنعت، خدمات و كشاورزي تامين نيروي انساني ماهر و متخصص جهت كاراصلي آن 
بازار كار، پوشش دادن سر كه پاسخگوي نيازهاي  و متناسب با نياز بازار كار، كارآمد كارگاهيتجهيزات بكارگيري 

، موضوع مهمي باشدفصل هاي آموزشي، تناسب تكنولوژكي با وضعيت هر استان و تناسب با فضاي كارگاهي 
كارگاهي بدليل اهميت آن در فرآيند آموزش هاي مهارتي و  زاتيرزيابي و انتخاب تجهالذا . محسوب مي گردد

چالشي اساسي محسوب مي  ميزان باالي اعتباراتي كه سازمان آموزش فني و حرفه اي به آن اختصاص مي دهد
خاب اين تجهيزات را در ارزيابي و انتو تامين كنندگان تجهيزات  مديرانگردد و نيازمند بكار گيري مدلي است كه 

اين مقاله پس از توضيح فرآيند تصميم گيري به تشريح فرآيند تحليل سلسله مراتب بعنوان يكي از   . ياري رساند
براي اولويت بندي گزينه هاي مورد تصميم  كاربردي ترين روش ها در تجزيه و تحليل مسائل پيچيده تصميم گيري

نگارندگان . س مدل تصميم گيري خريد تجهيزات بيان گرديده استپرداخته و سپ گيري در محيطهاي چند معياره
معتقدند با توجه به سادگي مدل مديران مراكز، مربيان و تامين كنندگان تجهيزات روشي نو، دقيق، كاربردي و 

  .     آسان براي انتخاب تجهيزات مورد نظر از ميان انبوه تجهيزات با كاربرد هاي مشابه خواهند يافت
  

  .تجهيزات آموزشي، اثر بخشي، آموزش فني و حرفه اي، تحليل سلسله مراتبي :واژگان كليد 

                                                                 
1
      s.a.e.tvto@gmail.comه اي خراسان جنوبي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي،  كارشناس پژوهش اداره كل آموزش فني و حرف.   

2
  مدرس گروه مديريت دولتي  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ،دكتري مديريت توليد و عمليات.  

3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد .  

4
   ناسي ارشد زبان شناسي، دانشگاه جامع پيام نور خراسان جنوبي واحد قائندانشجوي كارش.  
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با نگاهي بر پرتال جامع : داشبورد ها ابزاري نو در مديريت آموزش هاي مهارتي
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 

  3، محمد رضا بهروزي فر2، سميه رزقي1سيد عليرضا اسالمي
  

  چكيده
يان اخير شاهد تغييرات گسترده اي در مسائل مربوط به مديريت آموزشهاي مهارتي چه در بخش ستادي و در سال

به موازات اين تغييرات براي انطباق آموزش هاي فني و حرفه اي با استانداردهاي . چه در مراكز آموزشي هستيم
ر زمان واقعي و نيز بر اساس تحليلي جهاني الزم است كه تصميمات توسط اطالعات كيفي، تازه و قابل دسترسي د

از سوي ديگر از آنجايي كه آموزش هاي فني و حرفه اي منجر به تربيت نيروي انساني . از اين اطالعات اتخاذ شود
گردد، همچنين افزايش نقش هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي در سيستم آموزشي كشور بعد از 		ماهر مي

در اين شرايط فناوري اطالعات مي . ي فشاري جهت مديريت موثرتر وجود داردتصويب نظام جامع مهارت و فناور
تواند با ورود در عرصه مديريت آموزش هاي مهارتي، ابزارهايي را در اختيار مديران قراردهد، تا با شناخت نياز هاي 

يكي از ابزارهاي نوين در . ايندتر فعاليت نم		تر و اثر بخش		بازارهاي جهاني، تغييرات تكنولوژي و نياز بازار كار، كارا
داشبورد ها با افزايش دادن شناخت و بهره بردن از قابليت هاي ادراكي . اين عرصه داشبوردهاي مديريت مي باشند
از آنجا كه بكار گيري يك سيستم مديريت عملكرد در بخش ستادي و . انسان، تصميم گيري را بهبود مي بخشند

الشي اساسي محسوب مي شود، همچنين كمبود تحقيقات مربوط به داشبوردها مراكز آموزش فني و حرفه اي  چ
در مديريت آموزش هاي مهارتي،  با توجه به راه اندازي پرتال جامع آموزشي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي 

ارتي ذكر در اين مقاله ضمن تشريح و تعريف داشبورد هاي مديريت، كاربرد داشبوردها در مديريت آموزش هاي مه
گرديده و در پايان ضمن بررسي وضعيت پرتال جامع آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي  پياده سازي 

  .   داشبورد در اين سازمان و راهكارهاي بهبود وضعيت پرتال آموزشي بيان شده است
  

ت ، نظام جامع مهارت و آموزشهاي مهارتي، پرتال جامع آموزشي، داشبورد مديريت، فناوري اطالعا :كليد واژگان 
 .فناوري

 

                                                                 
 

   com.gmail@tvto.e.a.s دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، كارشناس پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي،. 1
2
  بان شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد ز.  

3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي.  
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يافته و  بررسي و مقايسه نظام آموزش مهارتي ايران با كشورهاي توسعه

توسعه استراليا، كانادا، تركيه، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، هندوستان،  حال در
  نيوزلند و تايلند

  
   3، شهرام ماليي هزاروندي2، رحمن قالوند1صباح اشرفي بيرگاني

  
  چكيده

هاي جديد، قوانين حكومتي، تغيير الگوي مصرف، الزامات  تحوالت و تغييرات دايمي كسب و كار، ظهور فناوري
هاي مهارتي منطبق با نياز بازاركار  آموزشي و باالرفتن سطح معيارها، ضرورت توجه جدي با آموزش خصوصاً آموزش

 اين. باشد اي مي هاي فني و حرفه با بازار كار آموزشهاي منطبق  از جمله آموزش. نمايد را اجتناب ناپذير مي
 اين اقتصاد مختلف بخشهاي نياز مورد كار نيروي تربيت دار عهده تنها نه توسعه حال در كشورهاي ها در آموزش
كشور ايران  .نمايند مي كمك نيز بيكاري مشكل حل به اشتغالي، خود سازي بستر طريق از بلكه باشند، مي كشورها
ر تحقق اهدافي نظير تناسب توليدات نظام آموزشي با بازار كار، برخورداري از راهبردها و رويكردهاي نوين نيز د

دستخوش تحوالتي نه چندان گسترده و .. برخورداري و بهره وري از فن آوري روز در ابعاد مختلف آن و ،آموزشي
 لذا وز ازشكل آرماني برخوردار نگرديده است،اما از آن جا كه اعمال تغييرات مذكور هن. بعضا موردي بوده است

 نظام آموزش كارآئي و بهبود در تواند تطبيقي بين كشورهاي توسعه يافته و استفاده از تجارب آنان مي بررسي

اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه نظام .نمايد مطرح اين زمينه در را جديدي هاي ايده و موثر ايران مهارتي در
با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مانند استراليا، كانادا، تركيه، آفريقاي جنوبي، كره ايران  آموزش مهارتي

جامعه . تحليلي مي باشد –روش انجام اين بررسي توصيفي . جنوبي، هندوستان، نيوزلند و تايلند صورت گرفته است
اي و بررسي اسناد و مدارك مربوط به آموزش  آماري كشور مذكور بوده و اطالعات الزم از طريق مطالعه كتابخانه

در پايان اطالعات جمع آوري شده به روش كيفي مورد . هاي فني و حرفه اي در كشورهاي مورد مطالعه بدست آمد
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت و طي جداولي موضوعات طبقه بندي و با هم مقايسه شده است 

  
  .اي، كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته حرفه هاي مهارتي، فني و آموزش :كليد واژگان 

                                                                 
1
  s.ashrafi.b@gmail.com  اي استان خوزستان، كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي، اداره كل آموزش فني و حرفه.  

  اي استان خوزستان اي استان خوزستان، اداره كل آموزش فني و حرفه مدير كل آموزش فني و حرفه.  2
  اي استان خوزستان ، پژوهش و برنامه ريزي، اداره كل آموزش فني و حرفهمعاون آموزش. 3 
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  اي بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان مراكز فني و حرفه
  1389استان خوزستان در سال 

  
   3، شهرام ماليي هزاروندي2، رحمن قالوند1صباح اشرفي بيرگاني

  
  چكيده

با عنايت به آنكه . راي بهبود آن امري بديهي استبررسي نتايج و محصوالت هر نظام به منظور ايجاد بازخورد ب
گردد، لذا بررسي و  هاي بسيار گزافي صرف ارائه خدمات آموزش هاي مهارتي و فناوري در سازمان مي ساالنه هزينه

نتايج حاصل از . مطالعه پيامدهاي آموزشي و وضعيت اشتغال مهارت آموختگان نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است
هاي بعدي اجراي  ريزي گيري و برنامه تواند راهنماي مهمي در تصميم آموختگان، مي اشتغال مهارت بررسي وضعيت

توان به نقاط ضعف و قوت دوره هاي آموزشي در فرآيند ايجاد اشتغال براي  دوره آموزشي باشد و تا حدودي مي
اداره  ثابت مراكز آموزشي آموختگانمهارت  اشتغال وضعيت بررسي هدف از اين پژوهش،. جامعه و كارآموزان پي برد

مطالعه حاضر از نوع پژوهش هاي توصيفي و . است 1389استان خوزستان در سال  اي فني و حرفه آموزش كل
ابزار جمع آوري اطالعات، پرسش نامه وضعيت اشتغال مهارت آموختگان موجود در دستورالعمل . تحليلي مي باشد

نفر مهارت آموخته  10770جامعه آماري اين تحقيق شامل . بوده است اي رهگيري سازمان آموزش فني و حرفه
مورد تجزيه  spssاطالعات بعد از جمع آوري از طريق نرم افزار . مركز آموزشي است 37رشته و  200قبول شده در 

آزمون،  ميانگين ميزان جذب كارآموزان، نگهداشت، قبولي در دهد مي نشان حاضر پژوهش نتايج. و تحليل قرار گرفت
، 92، 85، كارجويان و غير كارجويان به ترتيب  آموخته قبالً شاغل، اشتغال يافتگان مرتبط با دوره آموزشي مهارت

همچنين . درصد از مهارت آموختگان نامشخص بوده است 4وضعيت اشتغال . درصد مي باشد  40و 36. 7، 13، 67
، 1، برق ساختمان درجه 2ش گاز خانگي و تجاري درجه بيشترين ميزان اشتغال مربوط به رشته هاي كمك لوله ك

  .باشد مي 1، خياط لباس زنانه و تعمير اتومبيل سواري بنزيني درجه 2كمك در و پنجره ساز پروفيلي آهني درجه 
  

  .اي استان خوزستان آموزش، رهگيري اشتغال مهارت آموختگان، اداره كل آموزش فني و حرفه :كليد واژگان 

                                                                 
   s.ashrafi.b@gmail.comاي استان خوزستان،  كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي، اداره كل آموزش فني و حرفه. 1
  اي استان خوزستان  اي استان خوزستان، اداره كل آموزش فني و حرفه مدير كل آموزش فني و حرفه. 2
  اي استان خوزستان  معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي، اداره كل آموزش فني و حرفه. 3
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  ررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان ب
  اي استان خوزستان فني و حرفه

  
   3، شقايق حبيب فرعي2، زينب سلحشوري1صباح اشرفي بيرگاني

  
  چكيده

كند، به طوري كه درصد قابل  ماهيت بسياري از مشاغل به صورتي است كه فشار رواني زيادي به فرد وارد مي
فرسودگي شغلي . ي از فشار كار يكنواخت و مداوم بودن اين فشارهاستهاي جسمي و رواني، ناش توجهي از بيماري

. هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است از جمله خطرات شغلي است كه به علت تاثير منفي بر كاركنان، در سال
آشنا شدن وري او نيز رابطه دارد؛ از اين رو  فرسودگي شغلي نه تنها با بهداشت رواني يك شخص بلكه با ميزان بهره

. وري نيروي انساني كمك كند تواند به ارتقاي بهداشت رواني و افزايش اثربخشي و بهره به ميزان فرسودگي شغلي مي
اي استان خوزستان انجام  اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه

باشد، ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه  يفي و تحليلي ميتوصهاي  مطالعه حاضر از نوع پژوهش .گرفته است
 عملكرد شخصيت، مسخ عاطفي، بعد خستگي است كه چهار گزاره 25 شامل پرسشنامه اين. مسلچ بوده است

 براي. است شده تنظيم ليكرت اي هفت درجه مقياس اساس بر پرسشنامه. گيرد شخصيت و درگيري را در بر مي

نامه  عدد از پرسش 232تعداد . حاصل شد 89.7شد كه مقدار  استفاده آلفاكرونباخ از ضريب امهپرسشن اعتبار بررسي
نتايج حاصل نشان داد . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spssمذكور توسط كاركنان تكميل و با استفاده نرم افزار 

د متوسط و بعد خوددرگيري درصد ابعاد خستگي عاطفي، عملكرد شخصيت و مسخ شخصيت در بين كاركنان در ح
نتايج حاصل از ضريب همبستگي كندال، ارتباط بين جنسيت با خستگي عاطفي و خود . باشد در حد كم مي

  .درگيري؛ تحصيالت با عملكرد شخصيت و مسخ شخصيت؛ پست سازماني با خوددرگيري را معنادار نشان داد
  

صيت، مسخ شخصيت، اداره كل آموزش فني و فرسودگي شغلي، خستگي عاطفي، عملكرد شخ :كليد واژگان 
  .اي استان خوزستان حرفه

                                                                 
  s.ashrafi.b@gmail.comاي استان خوزستان،  كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي، اداره كل آموزش فني و حرفه. 1
  اي استان خوزستان كارشناس امور قراردادها، ، اداره كل آموزش فني و حرفه. 2
  اي استان خوزستان كارشناس موسسات كاراموزي آزاد، اداره كل آموزش فني و حرفه .3
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ICSTE-45  

  بررسي تاثيرات آموزش مهارت هاي كسب و كار بر اشتغال زنان
  

  2، سيده مليحه حسيني1الهه اكبري
  

  چكيده
تغال در جوامع در حال توسعه اش. امروزه افزايش فرصت هاي شغلي زنان از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي است

زنان با موانع زيادي روبرو است،بنابراين آسيب شناسي بازار كار زنان منجر به شناسايي فرصت هاي رشد و از بين 
آموزش هاي آماده سازي شغلي و مهارت هاي كسب و كار بر توانمندسازي زنان جوياي . بردن اين موانع مي شود

اين پژوهش كه به صورت مروري بوده است به بررسي .  تكار موثر بوده و منجر به افزايش توانمندي آنان شده اس
بدين منظور ابتدا مروري بر تاريخچه و  .چالش ها و راهكارهاي بهبود وضعيت اشتغال زنان در جامعه پرداخته است

ضرورت اشتغال زنان داشته و در ادامه موانعي كه بر سر راه كسب و كار زنان وجود دارد را مورد بررسي قرار داده 
سپس به نقش آموزش مهارت هاي كسب و كار به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر ارتقاي اشتغال زنان تاكيد .ستا

مي شود و در پايان بر اساس يافته هاي اين مطالعه، پيشنهادهايي در حوزه ي راهكارهاي بهبود مشاركت اقتصادي 
  .زنان ارائه گرديده است

  
  نان، ضرورت اشتغال زنان، نقش مهارت هاي كسب وكار در اشتغال زنانموانع كسب و كار ز :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

  com.yahoo@366akbari دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي،. 1
2
  كارشناسي ارشد علوم تربيتي.  
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ICSTE-211  

 غيراحساس منزلت اجتماعي زنان شاغل و  بر عوامل موثراي  مقايسه بررسي 
  90در زمينه مشاغل خانگي در آموزش فني و حرفه  اي استان زنجان در سال  شاغل

  
  2ي، سيده زهرا مير محمد رضاي1مينا اكبري امامي

  
  چكيده

هدف كلي از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي عوامل موثربر احساس منزلت اجتماعي در بين زنان شاغل و غير 
اين تحقيق  از نوع  .مي باشد 90در زمينه مشاغل خانگي در آموزش فني و حرفه اي استان زنجان در سال  شاغل 

ي  مي شود كه از اداره كل آموزش فني و حرفه اي زنانجامعه آماري مورد مطالعه شامل كه بوده  پيمايش طولي
مجوز مشاغل خانگي دريافت نمودند و از اين جامعه آماري در ابتداي دريافت مجوز  و  90استان زنجان در سال 

قبل از اقدام به اشتغال به صورت نمونه گيري  حجم نمونه اي تعيين گرديده و بررسي به عمل آمد و سپس از 
روش .  بعد از ايجاد مشاغل خانگي و اشتغال آنان بررسي ديگري با همان ابزار صورت گرفتهمين حجم نمونه 

نفر  2868آماري اين پژوهش جامعه  .نمونه گيري به صورت تصادفي ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفي است
روايي و پايايي پژوهش اين  و جهت افزايش بدست آمد 338حجم نمونه كه با استفاده از فرمول كوكران  مي باشد 
است و براي تجزيه و تحليل داده ها از  محقق ساخته ابزار مورد استفاده پرسشنامه . نفر افزايش يافت 350مقدار به 
گروههاي t استفاده شد و فرضيات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت روش آماري مورد استفاده  SPSSنرم افزار 

مشاركت،  كه زنان شاغل از احساس استقالل، اعتماد،: ايج بدست آمده نشان دادمستقل مي باشد و در نهايت نت
عزت نفس ، مسئوليت پذيري، شادابي و نشاط بيشتر و احساس محروميت نسبي كمتر برخوردار هستند و در كل 

  .  زنان شاغل از احساس منزلت اجتماعي بيشتري نسبت به زنان غيرشاغل برخوردار هستند 
  

  .نان بيكار، آموزش فني  و حرفه ايمنزلت اجتماعي، زنان شاغل ، ز :ن كليد واژگا

                                                                 
1
  د اسالمي واحد زنجانكارشناسي ارشد رشته پژوهشگري اجتماعي دانشگاه آزا.  

2
  دانشجوي دكتري جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي.  
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ICSTE-366  

 با تاكيد بر آمار و: بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال
  اطالعات دفاتر كاريابي غير دولتي استان تهران

  
1صفدر اكبري پور  

  
  چكيده

دربين جويندگان كارداراي مهارت وفاقدمهارتي كه طي سالهاي   نتايج بدست آمده از  پژوهش ميداني صورت گرفته
جهت يافتن شغل موردنظردريكي ازدفاتركاريابي غيردولتي استان تهران ثبت نام نموده اند  بيانگراين 1381- 1385

درصدبيش ازجويندگان كارفاقد مهارت مي 50واقعيت است كه امكان بكارگماري جويندگان كار داراي مهارت 
تفاوت معني داري بين اشتغال زنان ومردان برحسب   - الف:همچنين نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه ..باشد

نوع مهارت آنان به چشم نمي خورد وزنان ومردان تقريبا به يك اندازه توانسته اند كه ازطريق معرفي دفاتر مذكور 
  - ب.الب مردان جذب بخش صنعت شده اندبا اين تفاوت كه اغلب زنان جذب بخش خدمات وغ.جذب بازاركارگردند

درصد جويندگان كار داراي مدرك مهارت ازمراكزآموزشي،جذب بخش خصوصي شده كه با توجه به  90
محدوديتهاي موجود در بخش دولتي جهت جذب وبكارگماري جويندگان كار اين امر تاحدودي منطقي بنظر 

وحرفه اي دربين جويندگان كار، اغلب آنان جذب بخشهاي با توجه به پايين بودن سطح مهارتهاي فني  - ج.ميرسد
درصدجويندگان كار بيشترين تعداد بكارگماري  60مختلف خدماتي شده به گونه اي كه اين بخش با جذب بيش از 

رشته هاي اتومكانيك، الكترونيك، تاسيسات و صنايع فلزي كه در زمره رشته هاي  - د.رابخود اختصاص داده است
محسوب مي گردند  بيشترين نسبت بكارگماري را داشته وحال آنكه رشته هاي چاپ، كشاورزي، فني وتخصصي 

احتياج به تخصص چنداني نداشته ويا دركشور ما به حالت  "كه غالبا... نقشه برداري، صنايع شيميايي ، آرايشگري و
ذكرنكته اي كه دراينجاحائزاهميت .  اشباع درآمده اند، پايين ترين نسبت بكارگماري رابه خود اختصاص داده اند

است اين است كه عليرغم فعاليتها واقدامات انجام شده درزمينه توسعه وگسترش مراكزآموزش فني وحرفه 
،به دليل پايين بودن سطح كيفي آموزشهاي ارائه شده ) مراكز آموزشي دولتي وآموزشگاههاي آزاد(اي

ه شده در اين مراكز با نياز بازاركار ،درحال حاضر طيف وسيعي درمراكزمذكوروهمچنين عدم انطباق آموزشهاي ارائ
ازجويندگان كارثبت نام شده دردفاتركاريابي عليرغم داشتن مدرك مهارت ازمراكزآموزشي،  بيكاربوده ودرجستجوي 

  .كار مي باشند
  

  .آموزش فني وحرفه اي، دفاتركاريابي ، جوينده كار، بكارگمارگمارده شدگان :كليد واژگان 

                                                                 
 

   com.yahoo@10107akbari_S،  كارشناس ارشد جامعه شناسي، رفاه اجتماعي و كارشناس عالي وزارت تعاون ،كار. 1
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ICSTE-204  

  : بررسي نگرش دانشجويان پيرامون  عوامل موثر بر كارآفريني
  مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان

  
   3انيعسگر ي، موس2يزدخواستي، دكتر بهجت 1ينيهاجر ام

  
  چكيده

ليدي در كارافريني ، فرآيندي ارزشي است كه منجر به توليد كاال يا خدمتي جديد مي شود به گونه اي كه نقش ك
دانشجويان به عنوان قشر تحصيل كرده اي كه قرار است در آينده وارد .روند توسعه و پيشرفت جوامع ايفا مي كند 

بازار كار شوند از مهم ترين گروه هايي هستند كه با شناسايي و تجزيه و تحليل نگرش آنان در زمينه كارآفريني مي 
هش حاضر با بررسي نگرش دانشجويان پيرامون عوامل موثر بر از اين رو پژو. توان به سمت توسعه پيش رفت 

جامعه . در اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش به بررسي موضوع پرداخته ايم . كارآفريني صورت گرفته است
حجم . دانشجو مي باشند1391آماري تحقيق كليه  دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان است كه در سال  

نفر دختر  مي باشند  235نفر پسر و  150نفر تخمين زده شده كه از اين بين  385وسيله فرمول كوكران نمونه به 
كه با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي و تصادفي و با  ابزار پرسشنامه  داده ها جمع آوري و براي تجزيه و 

اي اين پژوهش نشان مي دهد توسعه كارآفريني در يافته ه .بهره گرفته شده است  spssتحليل داده ها از نرم افزار 
بين پسران بيش از دختران جايگاه دارد  به گونه اي كه ساختارهاي فرهنگي اجتماعي كمتر زنان را به سمت 

سرمايه اجتماعي و به خصوص دو مولفه اعتماد اجتماعي و شبكه روابط اجتماعي  قابل . كارآفريني سوق داده است 
الگوي نقش از ديگر عوامل مهمي است كه دانشجويان آن را در رفتن به سوي كارآفريني .ده است  اهميت ارزيابي ش

عامل رشته تحصيلي نيز در امر كارآفريني مثبت ارزيابي شده است به گونه اي كه دانشجويان رشته .موثر مي دانند 
انساني معتقدند زمينه كارافريني براي فني بيشتر به سمت كارآفريني تمايل دارند ولي دانشجويان رشته هاي علوم 

  .  آنان  محدود است 
 

  .كارآفريني ،دانشجويان ، سرمايه اجتماعي ، الگوي نقش :كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@65_amini_ha كارشناسي ارشد جامعه شناسي. 1
2
  دانشيار دانشگاه اصفهان .  

3
  كارشناس ارشد مديريت.  
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ICSTE-377_(2)  

  الگوي كار آفريني ايراني اسالمي
 

  3بهمن نجف نژاد  ،2،  اباذر نعمتي1مسعود انوري
  

  
  چكيده

ها و امكانات هر  توسعه، تدوين الگوي پيشرفت بر مبناي استعدادها و توانايييكي از مباحث اصلي براي دستيابي به 
اي چندوجهي است كه در حال متحول كردن تمامي وجوه زندگي  بدون ترديد جهاني شدن، پديده.باشد  جامعه مي

توان بركنار  نمي بشر، اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و جامعه يا كسي را از متاثر شدن از ابعاد وجودي آن
هاي پاياني قرن بيستم ، كارآفريني اجتماعي به عنوان مكمل كارآفريني تجاري و دولتي ظهور  در سال. دانست
در مكاتب ديني بويژه اسالم، ارزش هاي اسالمي و تعاليم اخالقي، پشتوانه مناسبي براي عمق بخشيدن به .يافت

اسالم ديدي توامان به  توسعه مادي و معنوي . حساب مي آيندهاي خيرخواهانه به  كارآفريني اجتماعي و كنش
از يك سو بر كار و تالش تأكيد كرده و از سوي ديگر الزاماتي را براي جامعه اسالمي و افراد ساكن در آن . دارد

ها و يكي از مباحث اصلي و اوليه براي دستيابي به توسعه، تدوين الگوي پيشرفت بر مبناي استعداد. كند تعريف مي
اسالمي كارآفريني مورد واكاوي - در اين مقاله سعي شده است الگوي ايراني. ها و امكانات هر جامعه مي باشد توانايي
اسالمي  –تري قرارگرفته و راهكارهايي نيز در جهت رفع موانع و رشد و نمو الگوي توسعه و كارآفريني ايراني جدي

 .ارائه شود
 

 .اجتماعي كارآفريني,توسعه,اسالمي ايراني يالگو,  كارآفريني :كليد واژگان 

                                                                 
1
 بازاريابي و عضو تيم تحقيقاتي مركزرشد فناوري هاي فن آور دانشگاه آزاداسالمي قزوين،- دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني.  

M.Anvari@qiau.ac.ir  
2
  جوي كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور واحدخويدانش.  

  بازاريابي، عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن آوردانشگاه آزاداسالمي قزوين- دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني.  3
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ICSTE-242  

  نقش فناوري اطالعات در توانمند سازي كاركنان 
  سازمان آموزش فني وحرفه اي

  
    3ساالرزهي …حبيب ا ،2، محمد جهانتيغي1خداداد اوليائي

  چكيده
سازمانها دارند، آنها  سرمايه  با توجه به قابليت هايي كه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در ايجاد ارزش براي

يكي از ارزشهايي  كه سازمانها مي . گذاري هاي كالني براي بكارگيري فناوري هاي اطالعات و ارتباطات نموده اند
 .توانند با استفاده از اين فناوري ها در سازمانشان ايجاد نمايند، توانمند سازي كاركنان با استفاده از اين ابزارها است

ر به بررسي تاثير فناوري هاي اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازي كاركنان اداره كل فني و حرفه اي تحقيق حاض
براي اين منظور ضمن بررسي ادبيات و پيشينه موضوع، پرسشنامه اي . استان سيستان و بلوچستان مي پردازد

راهنما و مشاور، پرسشنامه مذكور  طراحي و ضمن تاييد روايي صوري آن توسط صاحبنظران مرتبط و اساتيد محترم
بين نمونه مورد مطالعه توزيع شد، داده هاي مورد نظر بعد از جمع آوري با استفاده از روشهاي آماري 

، آزمون ميانگين تك نمونه اي براي تعيين سطح موجود توانمندي كاركنان )براي آزمون فرضيات تحقيق(رگرسيون
. تعيين رتبه هر كدام از ابعاد توانمندي كاركنان، مورد آزمون قرار گرفتند و آزمون تحليل واريانس فريدمن براي

نتايج نشان دهنده آن است كه بين بكارگيري فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و توانمندسازي كاركنان رابطه 
حرفه اي استان مثبت و معني داري وجود دارد و  بكارگيري فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در اداره كل فني و 

همچنين نتايج تحقيق . تبيين نمايد417/0سيتان و بلوچستان مي تواند  تغييرات توانمندي كاركنان آن را به ميزان 
و  توانمندي آنها در بعد . نشان مي دهد كه سطح توانمندي كاركنان اين سازمان باالتر از حد متوسط مي باشد

كمتر از ساير ابعاد توانمندسازي   79/2بعد موثر بودن با رتبه ميانگين  بيشتر و در 40/3شايستگي با رتبه ميانگين 
  .مي باشد

 
 .فناوري اطالعات و ارتباطات، توانمندسازي، كاركنان توانمند، سازمان فني و حرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@614_Olyaeiكارشناس ارشد مركز آموزش علمي ، كاربردي فني وحرفه اي ،چابهار ،. 1
2
  مديركل آموزش فني وحرفه اي استان سيستان وبلوچستان  .  

3
  دانشيار وعضو هئيت علمي دانشكده مديريت دانشگاه سيستان وبلوچستان.  
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ICSTE-27  

   در هدفمند منابع انساني توسعه راهبردهاي نقش
  يا حرفه و فني آموزش سازمان آينده

  
  2دولتي سمانه مهندس،  1بابايي مريم مهندس

  
  چكيده

 وارگانهاي سازمانها جانبه همه توجه مورد بايست مي توسعه پنجم برنامه به دستيابي جهت در كه اقداماتي جمله از

 گذاري آنهابرتوليدعلم،اشتغال،توليد ناخالص تاثير مهارتي وميزان راهكارهاوآموزشهاي گيرد،بررسي قرار كشور

 به كشور":اند فرموده كه انقالب فرزانه رهبر سخنان پايه بر.است المللي بين و داخلي ي،صادرات وارزآوري درسطحمل

 كانون مهمترين اي حرفه و فني سازمان كه امر اين به توجه با و"دارد نياز هم كارآمد هاي علم،به پنجه به نياز موازات

 انساني ورشدوپويايي هاي سرمايه سازي فناوري،توانمند و رتمها آيد،افزايش مي به حساب كشور مهارتي آموزش

باشد با مطالعه  مي)پيمايشي(توصيفي  نوع از حاضر كه مقاله كاربردي در است بنابراين وابسته آن به كشور اقتصاد
نفر از كاركنان سازمان  با تجزيه و تحليل مصاحبه ها و 100نفر مهارت آموز و130برروي نمونه اي متشكل از

شده است تا با بررسي چالش هاي فرا روي سازمان در توسعه نيروي  آن بر پرسشنامه هاي گردآوري شده سعي
 مدرن همراستا بارشد مديريتي سيستمهاي انساني توانمند دانش محور به ارائه راهكار هاي مناسبي چون

آموزشي  متمركزومنسجم احدهايو رشته ها در كارآفريني كاربردي،نقش موثر فناوري،تاثير ايجاد ارتباط بين 
 سازمان و نيروي انساني،نقش راندمان افزايش بر آن تاثير و مهارت و جوار مدرسه رشد سازي هدفمند واحد همانند

تكنولوژي  با متناسب آموزشي هاي سرفصلهاودوره تدوين نحوه مهارتي، توانمند نيروي درتربيت مجازي آموزش
را جهت بهبود خدمات سازمان ... و نقشه هاي راه براي درك بهتر مهارت آموزان وروز،استفاده از نقشه هاي مفهومي 

 .اي ارائه كرده است حرفه و فني
 

  .سرمايه انساني سازمان، ارتقاكيفيت فني وحرفه اي، سازمان هدفمند، توسعه: كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@maryam.babaeeفني و حرفه اي،  مربي ،كارشناسي مهندسي كامپيوتر  .1
2
   فني و حرفه اي مربي، كارشناسي مهندسي كامپيوتر و كارشناسي فيزيك كاربردي . 
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ICSTE-452  

  موردي از مطالعه : آسيب شناسي مسابقات ملي مهارت
  دوره مسابقات در سيزدهمين

  
، كيوان 5، دكتر حسن رضا زين آبادي4، يزدان رحيميان3، عليرضا سوري2، رسول شيرزادي1رضا باجولوند

 6صالحي
  

  چكيده
هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي در حوزه ترويج و  ترين برنامه آميز مسابقات ملي مهارت، از مهم برگزاري موفقيت

اي جوانان؛ شناسايي و معرفي افراد ماهر و نخبه به صنايع و تعدادهاي حرفهارتقاء فرهنگ مهارت آموزي،كشف اس
با . هاي اقتصادي؛ شناسايي كمبودهاي آموزش مهارت و ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور است بنگاه

بدون شك اين دوره از  توجه به برگزاري سيزده دوره مسابقات ملي و لزوم ارتقاء سطح كيفي هر دوره نسبت به گذشته،
هايي كه تبعات شفافيت با مسائلي  هرچند معموالً نتايج ارزيابي دروني در سازمان. مسابقات نيز خالي از آسيب نبوده است

. تواند مورد توجه قرار گيرد همراه است، چندان قابل اعتماد نيست، ليكن براي ايجاد فرهنگ پاسخگويي و شفافيت، مي
هاي بالقوه و بالفعل سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت،  ترين آسيب داشته تا با شناسايي مهم مطالعه حاضر كه سعي

گان، شامل كارشناسان مسئول،  نفر از از خبر 65بدين منظور .  راهكارهايي را براي بهبود وضعيت موجود ارائه نمايد
گيري هدفمند، مورد مصاحبه  با استفاده از نمونهكنندگان و عوامل اجرايي  كارشناسان معاون، كارشناسان همراه، شركت

توان به ارتقاء كيفي  هاي و نقاط قابل بهبودي است كه توجه به انها مي نتايج حاكي از وجود برخي از آسيب.  قرار گرفتند
ي يا شفاه(توان به عدم رعايت قواعد سنجش در مسابقات مهارت در مرحله شهرستاني  از جمله مي. مسابقات كمك نمايد

عدم برگزاري يكپارچه آزمون در مرحله شهرستاني و در ) ، ب)هاي سنجش مهارت كتبي اجرا شدن و عدم تناسب با روش
فقدان نظارت شايسته و اثربخش بر روند اجراي مسابقات مهارت در مرحله ) ها در انتخاب؛ ج شدن سليقه  نتيجه اعمال
) ت شهرستاني و استاني و در نتيجه بروز تبعات مرتبط با آن؛ هرساني ضعيف در خصوص مسابقا اطالع) شهرستاني؛ د

اعمال سليقه در انتخاب ) ها؛ و سازي مسابقات كشوري توسط استان فقدان حمايت الزم از برگزاري اردوهاي آماده
بت، عدم رعايت اصول رقا) كارشنان مسئول يا كارشناسان و تاثير منفي بر كيفيت مسابقات در مرحله شهرستاني؛ ز

  .اشاره نمود... دهي و منشور مسابقات و شرايط و آشنايي ناكافي با سيستم داوري و نمره
  

شناسي، مسابقات ملي مهارت، سازمان آموزش فني و حرفه اي، ارزيابي دروني، فرهنگ پاسخگويي  آسيب: كليد واژگان 
  .و شفافيت

                                                                 
 r_bajoulvand@yahoo.com كاربردي مهارت، –مدير امور اداري و منابع انساني موسسه آموزش عالي علمي .   1
 اي كشور حرفه ريزي سازمان آموزش و فني و معاون دفتر پژوهش و برنامه.   2
  اي كشور ريزي سازمان آموزش و فني و حرفه كارشناس دفتر پژوهش و برنامه.   3
  اي كشور ريزي سازمان آموزش و فني و حرفه مسئول دفتر پژوهش و برنامه.   4
  عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي.   5
 دانشجوي دكتري سنجش آموزش و مدرس دانشگاه تهران.   6
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ICSTE-393  

 ICDLارآموزان حرفه رايانه كار بررسي تاثير ارزشيابي تكويني بر ميزان يادگيري ك
  درجه دو آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 

  1391استان كردستان سال 
  

  3،عليرضا سوري2،حسين محمودي سفيدكوهي1حسين باقرپور
  

  چكيده
لزوم روي آوردن به رويكردهاي نوين  ،روشها و ابزارها،بازنگري در سيستم ارزشيابي در سطوح مختلف اهداف 

روش تدريس  ،برنامه ريزي آموزشي. ه به صورت پاياني و چه به صورت مستمر اجتناب ناپذير مي كندارزشيابي را چ
اين مطالعه با هدف بررسي تاثير . و آزمونهاي مختلف، تاثيرات متفاوتي بر روي يادگيري و نمرات فراگيران دارند

جه دو آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان در ICDLارزشيابي تكويني بر ميزان يادگيري كارآموزان حرفه رايانه كار
درجه دو  آموزشگاه هاي فني و  ICDLجامعه آماري اين تحقيق كليه كارآموزان حرفه رايانه كار. كردستان انجام شد

نفر  به صورت نمونه گيري خوشه اي با استفاده از  140نفر بوده اند كه  221حرفه اي استان كردستان مشتمل بر 
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري  . به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند فرمول كوكران،

شبه آزمايشي است و روش تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي با استفاده از  ،داده ها
چند گزينه اي مربيان صاحبنظر از  ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش هاي. صورت گرفت  SPSS20 نرم افزار

پژوهش . دراين پژوهش آزمودني ها شامل دو گروه آزمايش و گواه بوده است. استاندارد مهارت اين حرفه بوده است
در قالب طرح دو گروه همسان با پيش آزمون، آزمونهاي تكويني و پس آزمون بود  ابتدا پيش آزمون در هر دو گروه 

لساتي آزمونهاي تكويني شامل پرسش هاي چند گزينه اي طي سه نوبت بر روي انجام گرفت و سپس طي ج
آزمودنيها در گروه آزمايش اجرا شد در اين مدت گروه گواه هيچگونه آزموني دريافت نكردند و در نهايت براي 

 ،هر دو گروه مشخص كردن ميزان تاثير ارزشيابي تكويني انجام شده در گروه آزمايش و مقايسه آن با گروه گواه در
نتايج تجزيه و تحليل نشان دهنده تاثير مثبت ارزشيابي تكويني بر ميزان يادگيري . پس آزمون اجرا گرديد

  .كارآموزان در گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه بوده است
  

  .آموزش فني و حرفه اي ،ياددهي و يادگيري ،ارزشيابي تكويني:  كليد واژگان

                                                                 
  h_b1981@yahoo.com ،كارشناس دفتر ارزشيابي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،كنولوژي آموزشيكارشناس ارشد ت

 مديركل دفتر ارزشيابي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،كارشناس ارشد مهندسي صنايع
   رفه اي كشورسازمان آموزش فني وح كارشناس دفتر پژوهش،كارشناس علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري
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ICSTE-42  

  نده پژوهي درمهارت آموزيضرورت آي
  

  2، مريم باقري1ليال باقري
  

  چكيده
آينده پژوهي تالشي نظامند وسيستماتيك براي نگاه به آينده بلند مدت درحوزه هاي دانش ،فناوري ،اقتصاد، محيط 

است كه هدف اصلي آن شناخت فرصتها وفناوري هاي جديد وتعيين بخش هايي است كه ...زيست ،كسب وكار و
هدف اين مقاله، بررسي مفاهيم آينده پژوهي وتوجه به آن در حوزه . گذاري درآنها بازدهي بيشتري دارد سرمايه

مهارت آموزي و نقش سازمان هاي آموزش دهنده درآموزش حرفه ها ومشاغل آينده  و پاسخ به اين سوال اصلي 
 ?مشاغل آينده دارد  د وكارا براياست كه آينده پژوهي چه نقشي  در حوزه مهارت آموزي وتربيت نيروي توانمن

انجام گرفته و روش گردآوري ) نظري(تحليلي و به روش اسنادي وكتابخانه اي  –مطالعه حاضر با ديدگاه توصيفي 
اطالعات عالوه بر كتابخانه اي از سايت هاي اينترنتي و پايگاههاي اطالعاتي معتبر و مرورو بررسي نظريات  

ژوهي و تحقيقات و تاليفات مرتبط با موضوع دنبال شده واز ابزارهايي مانند فيش صاحبنظران در حوزه آينده پ
در ابتدا مفهوم آينده پژوهي معرفي شده وتمايز وتفاوتهاي آن با .برداري وخالصه نويسي  استفاده شده است 

به عنوان يك سپس فرآيند آينده پژوهي .مفاهيمي چون آينده نگاري ،پيش بيني ،سياستگذاري عنوان شده است 
فرآيند كه درآن اطالعات گذشته وحال به عنوان وروردي وتحليل اطالعات از طريق روشهاي آينده پژوهي به عنوان 
پردازش وآينده هاي محتمل وممكن ومرجح به عنوان خروجي در نظر گرفته شده وعناصر موثر ودخيل دراين 

ا و مولفه هاي آينده پژوهي به  صورت مختصر تشريح همچنين  روشه. فرايند نيز مورد بررسي قرار گرفته است 
در بخش ديگر به سير تحوالت مشاغل از گذشته تا آينده پرداخته و مهارت آموزي وآموزش مهارتهاي .شده است 

نتايج .  مورد نياز براي مشاغل آينده ولزوم وضرورت واهميت واهداف آينده پژوهي دراين حوزه بررسي شده است 
ان مي دهد كه آينده پژوهي از بخش هاي پنهان موفقيت است وآماده شدن براي آينده بدون توجه اين بررسي نش

كافي به آينده پژوهي ،ناشدني است و مطالعات آينده از آنجا كه فرصتي ساختار يافته براي نگاه به آينده وبررسي 
ب براي تصميم گيران وسياستگذاران در نقش عوامل موثر در ايجاد آينده فراهم مي نمايد ،امكان چشم اندازي مطلو

افق هاي روشن از طريق شناسايي وايجاد ظرفيتها . عرصه مهارت آموزي وتربيت نيروي انساني بوجود مي آورد
بكارگيري آينده شناسي در شناخت حرفه . وتوانمندي هاي جديد ،امكان بكارگيري در زمان آينده را ميسر مي سازد

وتربيت .. ) اطالعات ،روباتيك ، نانو تكنولوژي فناوري زيستي ، استفاده از انرژي هاي نووفن آوري (هاو مشاغل آينده
نيروي مناسب وتوانمند با اين مشاغل وحرفه هاي جديد آينده ، تضمين كننده بقاء سازمانهاي آموزشي و همچنين 

  . رويكردي مطمئن براي حل مشكالت ونارسايي هاي ناشي از شرايط آينده خواهد بود 
  

  .آينده پژوهي ، آينده شناسي ، مهارتهاي شغلي :كليد واژگان 

                                                                 
  L.bagheri566@gmail.comفني وحرفه اي زنجان ، كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي كارشناس اداره كل آموزش . 1
 كارشناس اداره كل حفاظت محيط زيست زنجان ، كارشناسي ارشد مديريت تحول  . 2
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ICSTE-180  

  كارآفريني درايجاد فرصت شغلي  در  بررسي نقش آموزش
  كارآموزان  مركز فني و حرفه اي بيارجمند

 

  2، فرشته دامغاني1مراد علي باقري
  

  چكيده
هاي فني وحرفه  واز سويي آموزش.  قش زيادي  دارند زايي ن از آنجاييكه كه كارآفرينان در رشد اقتصادي و اشتغال

بنظر مي .  اي با داشتن دو شاخص دانش نظري و دانش عملي و عمليات ميداني قرابت نزديكي با اين حوزه دارد
رسد اهميت آموزش كارآفريني در آموزش هاي فني وحرفه اي  مي تواند  يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي 

در اين تحقيق ميزان نقش كار آفريني  در آمورشهاي فني و حرفه اي در دو گروه كارآموز . رجو  باشدكارآموزان كا
كارآفرين وغير كارآفرين برسي شد نتايج نشان داد كارآفريني رابظه معنا داري با آموز هاي مهارتي دارد وكارآموزان 

  .فرين فرصت اشتغال بيشتري دارندكارآفرين با ويژه گيهاي كارآفريني  نسبت به كارآموز غير كارآ
  

  .آموزش،كارآفريني، توانمندسازي :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 moradali.bagheri@yahoo.comبيارجمند ،  11شماره  ارشد مديريت منابع انساني ، كارمند رسمي مركز آموزش فني وحرفه اي.  

2
 ارشد زراعت .  
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ICSTE-190  

  آموختگان و عالي در زمينه كارآفريني دانشهاي آموزشچالش
  مواجهه با تغييرات سريع تكنولوژي

  
  2، مهسا كازراني نژاد1عليرضا بخشايش

  
  چكيده

- نولوژي است و فناوري به نوبه خود ماهيت و نوع مشاغل را تغيير ميجهان در گذر و تحول به سمت پيشرفت و تك
پذيري در برابر تغييرات را داشته باشند تا در جريان ها بايد قابليت انعطافهاي آموزشي دانشگاهدهد در نتيجه برنامه

ا به وضعيت و عملكرد از طرفي با نگاهي گذر. تغييرات تكنولوژي افراد را براي كسب مشاغل در آينده آماده سازند
- آموختگان در بازار كار و ارزيابي ميزان رضايت كارفرمايان در بخشهاي مختلف درمي يابيم بيشتر دانشدانش

سازي فارغ التحصيالن از هاي اساسي مورد نياز بازار كار هستند در اين راستا براي آمادهآموختگان كشور فاقد توانايي
- ازمند يك نظام آموزشي هستيم كه ضمن تحكيم ارتباط با بازار كار بر شايستگياقتصادي ني - نقطه نظر اجتماعي

رود يك جريان ها و مراكز علمي كاربردي انتظار ميكه از دانشگاههاي اساسي مورد نياز شغلي تاكيد كند به طوري
اين پژوهش حاضر با هدف بررسي بنابر. زايي ايجاد نمايند و قابليت كارآفريني مورد نياز جامعه را فراهم سازنداشتغال
هاي آموزش عالي در زمينه كارآفريني دانش آموختگان و مواجهه با تغييرات سريع تكنولوژي سعي دارد به چالش

  .بررسي مسائل موجود در زمينه اتصال زنجيره نظام آموزشي به بازار كار و بهبود آن بپردازد
  

 .آموختگان، تكنولوژي، دانشعالي، اشتغال، كارآفرينيآموزش :كليد واژگان 
  

  

                                                                 
  ir.ac.yazduni@abakhshayeshشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه يزد، استاديار گروه روان. 1
   شناسي، دانشگاه يزددانشجوي كارشناسي ارشد روان. 2
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ICSTE-301  

عملكرد در سازمان آموزش  كيفيت خدمات وين وفاداري كاركنان،بررسي ارتباط ب
  فني وحرفه اي استان مركزي

  
  1سپيده بخشايشي

  
  چكيده

 تاثيرزيادي بر عملكرد كه و سازماني است نگرش مهم شغلي وفاداري كاركنان يكتحقيقات نشان داده است كه 
 در كنند و مي باالتري ارائه كيفيت را با چراكه كاركنان وفادارخدماتيفيت خدمات سازمانها و شركت ها داردوك

هدف بررسي ارتباط بين وفاداري  با تحقيق حاضر .دارند سهم بسزايي آنها و وفادارنمودن مشتري جلب رضايت
اين تحقيق از جنبة هدف،  .ام شده استني وحرفه اي انجف سازمان آموزش كيفيت خدمات وعملكرد در كاركنان،

فن  روش تحقيق ميداني و براي جمع آوري اطالعات روش مطالعات كتابخانه اي و,تحقيقي كاربردي مي باشد
نامه شپرس در اين تحقيق از دو.به عنوان مناسبترين روش مبناي كار قرار داده شده است تحقيق پرسشنامه اي،

طيف ليكرت استفاده  پرسش براساس مقياس ترتيبي و 13و22به ترتيب شامل ) كارآموزان( مشتريان كاركنان و
ه كه پس از تائيد روايي، پرسشنامه ها توزيع و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پايايي آن سنجيده شد شده است
 )نفر 2400( جامعه آماري در اين تحقيق، كارآموزان. پايايي باالئي را نشان ميدهد 729/0و 872/0كه اعداد
 وبرايباشند،در اين راستا پنج فرضيه تدوين  مي) نفر 432( استان مركزي اي سازمان آموزش فني وحرفه وكاركنان

اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي   spssنرم افزاراستفاده گرديده و به كمك  پيرسون همبستگي ازآزمون آنها آزمون
كه نتايج تجزيه و تحليل انجام شده در جامعه آماري  است هشد اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي

ميزان وفاداري كاركنان  چه هر كه نشان مي دهد حاصل نتايجبه طوريكه ,حاكي از تاييد تمامي  فرضيات مي باشد
 كيفيت, طح وفاداري ورضايت مشتريان س و شده نزديكتر خود، اهداف به رسيدن در سازمان ، يابد افزايش سازمان به

  .يابد مي افزايش وعملكرد سازمان خدمات
  

  .عملكرد ، رضايت مشتري ، وفاداري مشتري ، كيفيت خدمات وفاداري كاركنان، :كليد واژگان 

                                                                 
1
 ،ري اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مركزياشناس مسئول اموراد كار,) مديريت منابع انساني(ي ارشد مديريت دولتيكارشناس.  

.sep.amir1385@gmail.com  
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ICSTE-630  

مربيان و  بررسي موانع توسعه آموزشهاي الكترونيكي از ديدگاه مديران،
  كارشناسان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران

  
  4، آزاده رياحي3ناصري اميد ، داود2، محمد رضا لطفي زاده1رزگرقاسم ب

  
  چكيده

. ها دستخوش تحوالت شگرفي است تمامي اركان زندگي انسان هاي اطالعات و ارتباطات امروزه با گسترش فناوري
و توزيع دانش، هاي گسترده را در آموزش، پرورش، صنعت، تجارت، توليد  ها، نوآوري استفاده روزافزون از اين فناوري

به طوري كه روش زندگي، كسب و كار، آموزش و پرورش، . هاي اطالعاتي و غيره موجب شده است مديريت سيستم
ياددهي و يادگيري و دسترسي و تحوالت ناشي از آن از يك سو، الزمه زندگي در عصر اطالعات است و از سوي 

مختلف اين پديده فراگير را مفهومي سازد، امكان  هاي ديگر، بدون داشتن ابزارهاي تحليلي كه بتواند جنبه
اين . بكارگيري هوشمندانه و بصيرانه آن براي دستيابي به امر توسعه و پركردن شكاف توسعه نيافتگي ميسر نيست

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه .پيمايشي است- توصيفيتحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه اجراء،
كه با توجه به شيوه هاي مناسب نمونه .باشند سان و مديران مراكز فني و حرفه اي شهر تهران ميمربيان،كارشنا

براي انتخاب گروه نمونه معرف و افزايش دقت اندازه گيري از .گيري،نتايج حاصله به جامعه بسط داده خواهد شد
ن مراكز فني و حرفه اي استان طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان كليه مربيان،كارشناسان و مديرا

 217نفري حداقل  500حجم نمونه مورد نياز بر اساس جدول مورگان، براي يك جامعه .تهران انتخاب خواهند شد
نشان ميدهد وضعيت كليه مولفه هاي مورد بررسي در حد ضعيفي قرار دارند  tنتايج حاصل از آزمون . نفر مي باشد

ج حاصل از اجراي آزمون فريدمن نشان مي دهد،از ميان هشت مولفه مورد بررسي و در اين ميان،همانگونه كه نتاي
در رتبه نخست،مولفه مديريت  7.27مولفه ويژگي هاي سازماني با ميانگين :در زمينه آموزش هاي الكترونيكي

  .مشاركتي در رتبه دوم و مولفه منابع انساني در جايگاه سوم قرار دارد
  

   .الكترونيكي، منابع انساني، فني وحرفه اي آموزش هاي :كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@Ghasem.Barzegarحرفه اي استان تهران كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي،  اداري اداره كل آموزش فني و مدير امور. 1
2
  خبره دفتر امور عمران سازمان آموزش فني و حرفه اي دانشجوي دكتري مهندسي عمران.  

3
  كارشناسي مهندسي عمران،مدير كل امور عمران سازمان آموزش.  

4
  كارشناس كارگزيني.  
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ICSTE-241  

  هاي رقابتي بر گسترش بازار داخليبررسي اثرات راهبرد
  مطالعه موردي شهر تهران: صنعت فرش دستباف ايران 

  
  3، رضا روحاني2، حجت صفري1ميثم برزگر

  
  چكيده

مركز و رهبري هزينه بر گسترش بازار داخلي فرش در اين مقاله اثرات راهبردهاي رقابتي مايكل پورتر شامل تمايز، ت
براي انجام اين پژوهش، . باشدروش انجام اين پژوهش توصيفي و از شاخه پيمايشي مي. دستباف سنجيده شده است

به (اي طراحي و پس از اعتبارسنجي، ميان دو گروه آماري، شامل كارشناسان مركز ملي فرش ايران نامهپرسش
و فروشندگان فرش دستباف شهر تهران كه بيش از ده سال سابقه دارند ) صنعت فرش دستباف گذارعنوان سياست
توانند نتايج حاكي از آن است كه هر  يك از سه راهبرد رقابتي زماني كه به تنهايي بكار روند، مي. توزيع گرديد

بصورت همزمان استفاده ولي زماني كه اين سه راهبرد . موجب گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف شوند
از ديدگاه . شود، نتايج تاثير همزمان اين سه راهبرد روي گسترش بازار براي دو گروه آماري كامال متفاوت خواهد بود

كارشناسان، رهبري هزينه بيشترين سهم را در گسترش بازار دارد و دو راهبرد ديگر سهم بسيار كمي را در گسترش 
خواهند داشت، ولي از ديدگاه فروشندگان، دو راهبرد تمركز و تمايز به ترتيب  بازار داخلي صنعت فرش دستباف

. باشدبيشترين تاثير را در گسترش بازار داخلي فرش دستباف خواهند داشت و راهبرد رهبري هزينه معنادار نمي
ميان ديدگاه  هاي آماري در مورد اين دو گروه، حاكي از شكاف عميقهاي پژوهش، تحليلعليرغم تاييد فرضيه

  .باشدمي فروشندگان فرش دستباف شهر تهران و كارشناسان مركز ملي فرش ايران
  

  . فرش دستباف، استراتژي هاي رقابتي، تمايز، رهبري هزينه، تمركز :كليد واژگان 

                                                                 
  Barzegar1363m@gmail.comكارشناس ارشد مديريت بازرگاني،  .1
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني  .2
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني .3
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ICSTE-612  

  نقش موثر آموزشهاي علمي و كاربردي در توسعه اشتغال و كارآفريني
  

   1زهرا بهرامي
  چكيده

هان امروز، توسعه كارآفريني نقش موثري در توسعه اقتصادي،اجتماعي ،صنعتي و سياسي هركشور داردو درج
از آنجايي كه .ازسويي به عنوان مهمترين راهكاررفع معضل بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي محسوب مي شود

لحاظ توجه به آموزش عالي آموزش عالي يكي اززير ساخت هاي اساسي توسعه هر كشورشمرده مي شود به همين 
يكي ازدغدغه هاي مهم تصميم گيران و برنامه ريزان كشورها بوده است به طوري كه دربسياري ازدانشگاههاي 
كشورهاي پيشرفته ودرحال توسعه،مدت هاست كه بهره گيري از كارآفريني آغاز شده است و در قالب محتواي 

جه خاصي به بسط و تقويت روحيه كارآفرينانه دانش آموختگان استراتژي ها،سياست ها و برنامه هاي عملي ،تو
در كشور ما در طول سي سال گذشته رشد كمي دانشجويان دانشگاههاي نظري از افزايش .دانشگاهي شده است

چشم گيري برخوردار بوده است اما كيفيت آنان با نيازهاي بازاركارسازگار نبوده است به طوري كه اين امرمنجر به 
بسياري از . يكي از معضالت اساسي كشوربا عنوان بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاههاي نظري شده استبروز 

محققان و پژوهشگران اين عرصه معتقدند ميان فقدان مهارت الزم و نامناسب بودن آموزشهاي ارائه شده به 
ت آموزش عالي مانند عدم امكان در سالهاي اخير با توجه به برخي از اشكاال.دانشجويان رابطه مستقيم وجوددارد

جذب موثر فارغ التحصيالن در بازار كار ،عدم رعايت تناسب بين رشته هاي تحصيلي و فعاليتهاي شغلي و جذب 
حداكثري فارغ التحصيالن دانشگاه هاي نظري دربخشهاي غير توليدي و غير موثر ،به دانشگاه جامع علمي كاربردي 

داف ويژه اي كه در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد در سطوح تخصصي مورد نياز با توجه به رسالت ،ماهيت و اه
بازار كار و بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي كشور دارد،توجه خاص و ويژه اي شده است به طوريكه نقش اين 

اين . بارزترنموده است دانشگاه را در مقايسه با ساير دانشگاههاي كشور در مقوله كارآفريني و اشتغال برجسته تر و
  . مقاله به نقش موثر آموزشهاي علمي وكاربردي درتوسعه اشتغال وكارآفريني كشورپرداخته است

  
 .اشتغال كارآفريني، آموزش هاي علمي كاربردي، دانشگاه جامع علمي كاربردي، :كليد واژگان 

                                                                 
1
   Bahrami.n8610@yahoo.comسرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي دهنو اصفهان،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق،.  
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ICSTE-550  

  لي بررسي نقش كارآفريني در رشد اقتصادي و حمايت از توليد م
  
   2، آرمان احمدي1حميده بيرامي پور

  
  چكيده

، از عمده ترين جريان هاي حاكم بر حيات  فرآيند تغيير و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم ميالدي
بشري و از  مهم ترين مشخصات بارز آن به شمار مي رود و فرآيند كارآفريني و خالقيت كه اساس و بسترساز تغيير 

در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار . كند ست در اين خصوص نقش بنيادين و تعيين كننده اي ايفا ميو دگرگوني ا
جهان امروز كه با تغيير و تحوالت پرشتاب محيط بين المللي، گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي و دگرگوني 

ي ايجاد ارزش اقتصادي و به مثابه موتور توسعه اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني همراه است كارآفريني را از عوامل اصل
اقتصادي به كار مي برند؛ زيرا مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشورها كه سبب افزايش بهره وري، ايجاد 

لذا با توجه به اشباع بخش دولتي براي استخدام، توجه . اشتغال و رفاه اجتماعي خواهد شد نقش مهمي داشته باشد
توليد، از اهميت ويژه  حصيل كرده به ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار با خلق ايده و نوآوري درنسل جوان و ت

اي برخوردار است، چنانچه به تعبيري مي توان گفت بخش مهمي از توليدات داخلي مي تواند نتيجه كارآفريني 
مين كنند و نقش  ت خود و ديگران را تاافرادي باشد كه با تكيه بر فكر و خالقيت خود توانسته اند نيازها و احتياجا

با توجه به اهميت مباحث فوق و جايگاه اساسي كارآفريني و توليد كار در . مهمي را در عرصه اقتصادي داشته باشند
تحليلي به تشريح موضوع كارآفريني و بررسي اهميت و تاثير  - حمايت از توليد ملي، مقاله حاضر با ديدگاه توصيفي

لي پرداخته و در نهايت به ارائه پيشنهادهاي كاربردي به منظور افزايش كارآفريني در اقتصاد مي آن در توليد م
پردازد كه از جمله  توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه و حمايت دولت از كارآفرينان و نيز آموزش كارآفريني 

  .توسط نهادهايي از جمله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد
  

  .كارآفريني، توليد ملي، رشد اقتصادي، اشتغال :واژگان  كليد

                                                                 
1
 beyramipoorhamideh@yahoo.comاي استان كرمان، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي و كارگزين اداره كل آموزش فني و حرفه .  

2
 كارشناس امور حقوقي و قرادادها اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان.  
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ICSTE-203  

اهميت آموزشهاي فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال پايدار و تاثير و كاربرد آن در 
صنايع سنگ و كارخانجات سنگبري منطقه صنعتي اسفيدواجان واقع در غرب 

  استان اصفهان
  

  1سعيد بهارلو ساماني
  

  چكيده
اسفيدواجان واقع در غرب استان اصفهان به عنوان يكي از قطب هاي صنعت سنگ كشور معروف منطقه صنعتي 

نفر مشغول كارند كه متاسفانه اكثر آنان از مهارت كافي و تخصص در اين زمينه  4000است در اين منطقه بيش از 
كاهش داده است استعداد ايجاد برخوردار نيستند كه اين امر هم در روند توليد تاثير گذاشته و هم كارآفريني را 

اشتغال در اين منطقه بسيار باال تر از اين آمار است كه به دليل ضعف بنيه علمي افراد اين شهرك در حد پايين قرار 
گرفته است در اين مورد نقش مراكزي كه بتوانند آموزش مورد نياز را به نيروهاي شاغل در اين منطقه بدهند بسيار 

شد كه در اين ميان مراكز آموزش مهارت فني و حرفه اي با ايجاد مراكز ثابت و ارتقاء مهارت و مهم و حياتي مي با
آموزش صحيح .مراكز سيار مي توانند با مديريت صحيح ،خوش بدرخشند و در اين زمينه نقش مهمي را ايفا كنند

ي كشور است ،كارآفريني در موزش فني و حرفه اي كه پرچمدار ميدان آموزشهاي غير رسمآتوسط سازمان ، مهارت
در طي تحقيقاتي  .استاين سازمان پي دارد و افزايش توليد و كاهش ضايعات و حوادث از ثمرات آموزش مناسب 

انجام گرفته است مشخص شده كه هنوز از پتانسيل هاي اين  1391الي  1389كه در اين منطقه در طي سالهاي 
در زمينه بهره وري و ايجاد اشتغال پايدار استفاده نشده است و در ) منطقه صنعتي اسفيدواجان ( منطقه صنعتي 

صد هدر رفت اين منطقه باالست كه يكي از داليل عمده اين مساله عدم آموزش كافي مهارتي در بين نيروهاي 
عتي انساني شاغل در اين منطقه مي باشد كه اين دليل به همراه داليل ديگر ارزش اشتغال زايي اين منطقه مهم صن

اين مقاله سعي دارد به دو هدف عمده دست يابد اول آنكه داليل پايين بودن بهره وري و . را پايين آورده است 
اشتغال پايدار در اين منطقه را مشخص نمايد و دوم آنكه راه حل هايي را به عنوان پيشنهاد براي رونق بيشتر اين 

  .منطقه از لحاظ اشتغال پايدار ارائه نمايد
  

  .،كارآفرينيمهارت هاي فني و حرفه اي  ،اشتغال پايدار :واژگان كليد 

                                                                 
1
      tiran-azad@itetvto.irكرون ،  مديريت ،كارشناس مشاوره و آموزشگاههاي آزاد ، كارمند سازمان آموزش فني و حرفه اي مركز تيران و كارشناسي.  
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ICSTE-593  

  )الكترونيكي(لزوم توسعه مهارت آموزي مجازي
  

   1زهرا بهرامي
  

  چكيده
 وقت و محدود نسبتا انساني، و نوشتاري منابع به متكي سنتي و روشهاي به وابسته مختلف هاي رشته آموزش مدتها تا

 ميسر با همچنين و اطالعات از عظيمي حجم دستيابي به امكان و نوين وفناوري الكترونيك عصر به ورود با.گير بود

از  سريع گذر مرحله يك با مواجه محققان و و مدرسان پژوهشي و موسسات آموزشي اي، رسانه چند شدن آموزش
 ما حاضر درحال .ه اند شد ،يادگيري و ياددهي متنوع به ابزار ابزارمحدود از و جديد نقشهاي به گذشته هاي نقش

 از وكارآمد بهينه شرط استفاده اما .دورهستيم راه از آموزش و الكترونيكي و ياددهي يادگيري عصر به ورود از ناگزير

 آن زده نابجا شتاب احتمالي بكارگيري زيانهاي و ها كاستي از احتراز و آن از و بجا هوشمندانه استفاده ابزاري، چنين

 وجه به هيچ هستندكه وكاربردهايي معايب و داراي مزايا هركدام غيرحضوري آموزش و حضوري شآموز. مي باشد

 است راهكاري حضوري نيمه آموزش .كنيم آن غفلت كاربرد موارد و مثبت ازجنبه هاي يا و بوده توانيم منكرآنها نمي

روش  از بموقع بهره گيري با و گرفته بهره وغيرحضوري حضوري روش دو هر از مزاياي شود مي آن سعي در كه
 نداشتن رايج مشكالت و مسائل از يكي. شويم فايق غير حضوري روش هاي كاستي بر حضوري ارزيابي و آموزش

 داشتن تنها كه است بديهي .است به منظور ايجاد اشتغال نياز مورد مهارتهاي و تمرين توانمنديها و فراگيري فرصت

مدرك  زيرا زيرا نيست يك كارآفرين كافي نيست عنوان به موثر نقش ايفاي دانشگاهي براي مدرك تحصيالت
 ايفاي براي در حاليكه .مينمايد گواهي معيني تخصصي و علمي رشته در را فرد مهارت هر و دانش دانشگاهي تنها

 طي در ليدراين عرصه مي باشد و توفيق الزمه كه است، نياز مورد نيز ديگري كارآفرين مهارتهاي بعنوان واقعي نقش

در اين مقاله به لزوم توسعه . .نيست فراهم معموالً آنان ارتقاء و گيري شكل زمينه كافي براي تخصصي تحصيالت
  .مهارت آموزي مجازي پرداخته مي شود

  
  .ي علمي كاربردي، كارآفريني، اشتغالآموزش ها دانشگاه جامع علمي كاربردي، :كليد واژگان 

                                                                 
1
   Bahrami.n8610@yahoo.comسرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي دهنو اصفهان،.  
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ICSTE-24  

  ل زنان در ايران با تاكيد بر دوركاري و كارازخانهآينده پژوهي اشتغا
  

  2، مهران كرمي فخرآبادي 1امين بينايي باش
  

  چكيده
رسد كه اين روند تسريع نيز  ه طور كلي مشاركت اقتصادي زنان در سراسر دنيا روند رو به رشدي يافته و به نظر ميب

پيشرفت براي زنان با  موارهاما ه آفرين باشند ند نقشتوان زنان كارآفرين در رسيدن به توسعه پايدار مي .شده است
 فرهنگي ،موانع اجتماعي اي در زمينه اشتغال زنان، ترين موانع توسعه از مهم  .موانع اساسي رو به رو بوده است

  رو شده،ولي هاي اخير ميزان آموزش و تحصيالت زنان با رشد چشمگيري روبه در سال .باشد كافي مي آموزش عدمو
 همراه با مزايايكار از راه دور، از آنجاييكه. استافزايش نداشته با آن طور متناسب   ركت زنان در بازار كار بهمشا

لذا در اين مقاله سعي شده است . ستو جامعه ا ها براي كارفرمايان و سازمان  و هم زنانهم براي  يمفيد و اثربخش
، بررسي و موانع آن واكاوي و به ارايه مشكالت و  ر اشتغال زنانبو دوركاري و مهارت آموزي  آوري اطالعات ر فنياثت

در بين زنان پرداخته شده است در انتها راهكارهايي براي خود اشتغالي زنان  ITمزايا و لزوم مهارت آموزي تكنولوژي 
ي در ايران و و كار در خانه با تأكيد بر مزاياي دوركاري براي زنان با توجه به محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگ

  .آنها ارائه شده است نظيرهاي بيمهارتها و تواناييشخصيت زن و 
  

  .آموزي،كارآفرينيكار ازخانه، مهارت اشتغال زنان، دوركاري، : كليد واژگان

                                                                 
1
  binaei.amin@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك دانشگاه تهران،  . 

2
   دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك دانشگاه تهران . 
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ICSTE-359  

  حرفه اي ضرورت ايجاد نظام مديريت پژوهش درسازمان فني و
  )موانع و توانمندي ها، ضرورت ها(

  
  1كمينا پايدارني

  
  چكيده

باجهاني شدن اقتصادوظهورپي درپي پديده هاي جديدي درصحنه رقابت بين المللي وبلوك بنديهاي اقتصادي،نقش 
امروزه نه تنهاپيشرفت علوم بلكه تحقق نقش .تحقيقات درتوسعه جوامع بيش ازپيش اهميت خودرانشان ميدهد

اقتصادي جوامع منوط ومشروط به توسعه پژوهش محوري توسعه انساني درپيشرفت جوامع وافزايش توان انساني و
چراكه اقتصادجهاني صحنه رقابت كشورهايي است كه به پديده هاي نودرعرصه علم .هاي بنيادي وكاربردي است

رشدروزافزون علم ودانش وافزايش اطالعات . وفناوري دست مي يابند وتحوالت دانش فني جهان رادردست دارند
به گونه اي كه همواره رابطه مستقيمي بين حجم اطالعات .يهاي جديدگرديده استوآگاهي هاموجب ظهور فناور

امروزه براي پيشرفت علمي  .علمي وپيشرفت فناوري ها ازيك سو وايجادرفاه وامنيت ملي ازسوي ديگروجوددارد
مين جهت وآموزشي ورسيدن به حداقل هاي  توسعه يافتگي،پژوهش وتحقيق سنگ بناي اوليه به شمارميرود وبه ه

است كه همواره ميتوان ميان كم وكيف عملكردپژوهشي درهرجامعه وميزان توسعه يافتگي آن جامعه رابطه 
به گونه اي كه ميتوان ادعاكرد كه بدون آن هيچ كشوري قادربه شناسايي وحل مشكالت .مستقيمي برقراركرد

وفناوري به عنوان محور اصلي امروزه علم .موجودوطراحي استراتژي درجهت توسعه وپيشرفت نخواهدبود
باتوجه به اينكه علم وفناوري محصول فعاليتهاي پژوهشي  است و فعاليتهاي علمي .فعاليتهاموردتوجه قراردارد

وپژوهشي قطعا منجربه توسعه پايدار خواهدگرديد لذا سازمان آموزش فني وحرفه اي باعهده داربودن وظيفه خطير 
و داشتن مربيان با تجربه درمراكز آموزشي خود نبايد از مقوله پژوهش به  آموزش ونظام جامع مهارت وفناوري

دراين مقاله سعي شده است به روش مطالعه موردي ساختارمناسبي جهت مديريت پژوهش و چگونگي . دورماند
  .استفاده از پژوهش در امر آموزش وكارآفريني مورد مطالعه قرارگيرد

  
راتژي هاي توسعه وپيشرفت، كارآفريني از طريق پژوهش ،  نظام جامع مديريت پژوهش ، است :كليد واژگان 
  .مهارت وفناوري

                                                                 
1
   kta_eram@yahoo.com،لوم كامپيوتركارشناس ع ،حرفه اي مشهد مربي سازمان فني و . 
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ICSTE-362  

  حرفه اي  و سازمان فني و انكوباتورهاي مجازي در ضرورت ايجاد
  توسعه اشتغال پايدار نقش آن در

  
  1ميناپايدارنيك

  
  چكيده

بازاركاريكي ازمعضالت فعلي درتوسعه  عدم ارتباط درست و كارآمدميان مراكز آموزشي موجود در كشور و
اشتغالزايي است به طوري كه افرادجامعه بعدازطي دوره هاي آموزشي ، زماني كه وارد بازاركار ميشوند عمال با 
مشكل مواجه شده وقادر نيستند به درستي ازمهارت هاوآموزش هاي كسب شده درايجادشغل وياارتقاء شغلي 

تورهاجزءساخت هاي فني محسوب ميشوند ونهادهاياچهارچوب هايي هستند كه براي انكوبا. استفاده الزم راببرند
انكوباتورهاي مجازي يكي ديگراز انكوباتورها هستندكه دراين .پرورش ياايجاد كسب وكارهاي كوچك ايجادميشوند 

ده صورت گرفته دراين مقاله كه با مطالعات ميداني وكتابخانه اي وبررسي هاي انجام ش. زمينه فعاليت مي كنند
است بابيان مفاهيم انكوباتورها ، انواع انكوباتورومراكز رشد مهارت ،كاركردها وتطبيق آن باامكانات فيزيكي باالقوه 
وبالفعل سازمان هاي آموزشي ازجمله سازمان فني وحرفه اي ونقش فزاينده آن دركمك به مهارت آموختگان براي 

از موارد برجسته آن انكوباتورهاي مجازي خواهندبود كه نيازي به فضاهاي ورودبه بازاركاربررسي مي شود كه يكي 
  .فيزيكي ندارند

  
  .انكوباتور، انكوباتورهاي مجازي، اشتغالزايي، كارآفريني، مهارت فني وحرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
1
  kta_eram@yahoo.comمربي سازمان فني وحرفه اي مشهد ، . 
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ICSTE-363  

طريق مديريت اجرايي  مهارت از بهره وري المپياد تحليل شاخص هاي اثربخشي و
  تاكيدي برتربيت نيروي انساني هوشمند با: ادرويد

  
  1ميناپايدارنيك

  
  چكيده
امكانات  و ميشويم وگاه برگذاركننده آن،توسعه ابزارها رويداد گاهي اجزاء احاطه كرده اند، را زندگي ما رويدادها

دهنده سطح  وگستردگي پيچيدگي هاي فني نيازبه هماهنگي  رابيشترنمايان مي سازد ومهم تر زماني كه  نشان
مديريت رويداد چيزي نيست جز هماهنگي كامل همه . رويداها نياز به مديريت دارند. علم واقتدار يك كشورباشد

تحليل  ومديريت رويدادنه تنها جزوعلوم .اجزاءبه اندازه وبه موقع وصحيح درهمه زمينه ها حتي درمصرف هزينه 
مي شود بلكه يك هنر است كه مي تواند موقعيت هايي با بسيار جديد است كه دركشور ما كمتربه آن پرداخته 

صنعت به عنوان صنعت هايي كه مي بايست مورد توجه بيشتري  3بازده باال راايجاد نمايددرمطالعات اخيرانجام شده 
قرارگيرند مطرح شده كه ازجمله آن صنعت مسابقات والمپيادوالمپيك هاست كه دركشورما ازنظام خاصي پيروي 

حتي دستو رالعمل همه جانبه اي جهت بهروه رويبهتر وجودندارد اين درحالي است كه بشترين هزينه ها نكرده و
دراين بخش صرف مي شود وگاهي ديده شده كه به خاطر منسجم نبودن برنامه ها ويا اردوهاي آموزشي 

ديد منتقدانه افراد جامعه  وياكمبودزمان ، تالش نيروي انساني درگير، به هدر مي رود وازعواقب آن  مي توان به
لذا با توجه به برگزاري هرساله المپياد ملي مهارت .  وبازخوردمنفي آنها درمبحث المپياد ملي مهارت اشاره كرد

دركشورمان در چندين رشته مهارتي اين مقاله در نظردارد ازطريق رويكرد مديريت اجرايي تمام جوانب 
شاخص هاي بهره وري رابررسي نمايدوراهكارهايي جهت بهروه وري المپيادرادرنظرگرفته ونقاط ضعف وقوت و

  .وتربيت نيروي انساني هوشمنددرمواجهه با چالش هاي مهم اين امر ارائه دهد
  

شاخص هاي بهره وري ، المپيادمهارت ،  مديريت اجرايي رويداد، چالش هاي مهم ، نيروي انساني  :كليد واژگان 
  .هوشمند

                                                                 
1
  kta_eram@yahoo.comمشهد ، مربي سازمان فني وحرفه اي . 
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ICSTE-106  

  كارآفريني در توسعه كسب و كار نقش آموزش
  

  1سهيال پرتونيا
  

  چكيده
يكي از ويژگيهاي بارز اقتصاد امروز، تغييرات سريع است و بسياري از كشورهاي توسعه يافته به اين حقيقت دست 
يافته اند كه كارآفريني يكي از شاخصهاي مهم در رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري محسوب مي گردد و در اين 

كارآفرينان نوآور و ريسك پذير به عنوان پيشگامان توسعه اقتصادي به شمار مي آيند همچنانكه بسياري از بين 
كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي رو به رشد براي گذر از بحرانهاي اقتصادي خويش با ايجاد انگيزه، 

تگذاريهاي مناسب، شمار زيادي از افراد اجراي برنامه هاي آموزش كارآفريني، اختصاص اعتبارات مالي و سياس
اما در كشور . جامعه را كه داراي ويژگيهاي كارآفريني مي باشند به سمت فعاليتهاي كارآفرينانه سوق داده اند

ايران،به دليل عدم تجربه كافي درباره كارآفريني،فقدان اساتيد آموزش ديده و همچنين تطابق نداشتن دوره هاي 
زهاي متغيير بازار،اشتغال قشر جوان به يك معضل مهم بدل گرديده است و از آنجايي كه آموزش آموزش عالي با نيا

كارآفريني مي تواند در باال بردن سطح آگاهي افراد براي راه اندازي يك كسب و كار موفق و افزايش در آمد ناخالص 
يني و به وجودآوردن بسترهاي الزم براي لذا بسط و ترويج روحيه كارآفر. ملي در درازمدت نقش بسزايي داشته باشد

از اين رو، در اين مقاله به اهميت آموزش كارآفريني،فرآيند آموزش . اشتغال جوانان امري ضروري به نظر مي رسد
كارآفريني،روشها، الزمات ساختاري براي آموزش كارآفريني در ايران، چالشهاي آموزش كارآفريني در ايجاد اشتغال و 

  .روند رشد و اقصاد كشور و ارائه راهكارهايي در اين زمينه پرداخته شده استتأثير آن بر 
  

  .آموزش كارآفريني،فرآيند آموزش كارآفريني،روشها، ساختار آموزش كارآفريني و چالش :كليد واژگان 

                                                                 
  com.gmail@partonia.lدانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد ، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي . 1
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ICSTE-84  
  ضرورت حاكميت فناوري اطالعات جهت برقراري همسويي 

  بين فناوري اطالعات و كسب و كار
  

   3، رضا پرويزي2، آرزو اصولي1پرويزي رضا
  

  چكيده
نحوه مديريت فناوري اطالعات، ، به همين دليل دو ركن اساسي در سازمان ها كسب و كار و فناوري اطالعات است

نياز به تضمين ارزش فناوري اطالعات، مديريت  .محسوب مي گردد ريزي سازمانييكي از اركان مهم برنامه
سازمان . شوندو كنترل اطالعات، به عنوان عناصر كليدي در رهبري هر سازمان محسوب ميمخاطرات مرتبط با آن 

ها و شركت هاي توليدي مراكزي هستند كه سهمي در توليد ملي دارند، اين امر مي طلبد كه بيش از پيش به 
ار موضوع مهمي همسويي بين فناوري اطالعات و كسب و ك. همسويي فناوري اطالعات و كسب و كار پرداخته شود
مبتني بر معماري ، مبتني بر : روشهاي همسويي عبارتند از. است كه مد نظر پژوهشگران بسياري قرار گرفته است

، سرويس هاي فناوري اطالعاتاز بين از روش حاكميت و اين مقاله ما قصد داريم  در. حاكميت و مبتني بر ارتباط
انتخابي براي مديريت فناوري اطالعات  هاي چارچوب . ار دهيم را مورد بررسي قر ITILو  COBITهاي   چارچوب

د، در واقع چارچوب هاي ارائه شده كمك شاياني به نرا موجب گردان كسب و كار و فناري اطالعاتهمراستايي بايد 
براي كنترل همراستايي معماري كسب و كار و سيستم هاي اطالعاتي نسبت به  مدلمديران ارشد در انتخاب يك 

سرمايه گذاري : از قبيل   ITILو   COBITنمايد كه اين مهم از طريق دستاورد چارچوب هايمي داف سازمان ارائه اه
فناوري در جايگاه مطلوب، مديريت ريسك، پيش بيني چرخه حيات فناوري اطالعات و برقراري زبان مشترك ميان 

يابي فعاليت ها و دسترسي به سود حداكثري،  مديران كسب و كار و مديران فناوري اطالعات، اعتبارسنجي و ارز
منتج به  كه را محقق مي نمايدحاكميت فناوري اطالعات در سازمان  چاچورب هاي معرفي شده. حاصل مي گردد

  .خواهد شدهمسويي كسب و كار و اهداف سازمان 
  

  .ITكسب و كار، فناوري اطالعات، همسويي، حاكميت  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  re.parvizi@gmail.comكارشناس ارشد فناوري اطالعات، دانشگاه علمي كاربردي بجنورد، .  

2
  كارشناس فناوري اطالعات، فني و حرفه اي بجنورد.  

3
  مهندسي كامپيوتر، استاديار دانشگاه صنعتي شيرازدكتري .  
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ICSTE-503 

  ميزان كارآمدي دوره هاي ارتقاء مهارت نانوايان در كرمانشاه بررسي 
  

   2، سيد وحيد حيدري1طيبه پريزن
  

  چكيده
آموزش از اركان اساسي توسعه يك جامعه و شاخصي مطمئن در پيشرفت و نهادينه كردن بهره وري محسوب مي 

يت ها و استعدادها و تامين امنيت خاطر، و وظيفه نهائي آموزش در حوزه نانوايي ، استفاده بردن از تمام ظرف. شود
پس از آب شرب، نان دومين كاالي خوراكي مردم ايران است و هر ايراني براي . تغذيه و سالمت در حوزه نان است 

لذا ناني كه توليد مي شود بايد از وضعيت مناسبي از لحاظ كيفيت، . تامين انرژي روزانه خود از نان استفاده مي كند
كشور،  فرايند توليد ناناز جمله مهمترين مشكالت و معضالت فعلي موجود در . هداشت برخوردار باشد و ب تغذيه 

كيفي نان، عدم مهارت و آموزش نانوايان، استفاده از اماكن و تجهيزات توليد  پختوجود ضايعات و دورريز باال، عدم 
است كه متاسفانه  كيفيت گندم هاي توليدي نان و كمبود غير بهداشتي پختكه عمر مفيد خود را سپري كرده اند، 

در اين راستا دوره . از ناحيه هركدام از اين مشكالت، ضرر و زيان بزرگي متوجه منابع ملي و اقتصاد كشور شده است
و افزايش بهره وري در اين واحدها از  ارتقاء كيفي نانبا هدف  واحدهاي صنفي نانوايي هاي ارتقاء مهارت شاغالن

لذا به منظور بررسي كارايي دوره هاي ذكر شده ، با . ادارات كل فني و حرفه اي آغاز شده است توسط  89سال 
روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از پرسشنامه تكميل شده  توسط مصرف كنندگان در كرمانشاه ، شاخص 

ز اين مطالعه بيان مي كند كه از نتايج حاصل ا. ارزيابي شده است 2628هاي عمومي نان مطابق با استاندارد شماره  
ديدگاه مصرف كنندگان  در اكثر موارد ،  خصوصيات كيفي نان هاي لواش و سنگك ارتقاء يافته و ضايعات نان 

  .نسبت به گذشته كاهش يافته است
    

 .ارتقاء مهارت، نانوايان، كارايي،كيفيت نان :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
   t.parizan@yahoo.com،ان كرمانشاهخواهر 3مربي مركز آموزش فني و حرفه اي شماره .  

2
  كارشناس آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه.  
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ICSTE-568  

  رتجاري سازي دانش و توليد ملي دانشگاه كارآفرين و نقش آن د
  

  3، دانيال بهنامه2، نادر نادري1هدايت پويا
  

  چكيده
اهميت كارافريني و نقش بي بديل آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، باعث توجه روز افزون جوامع به 

ن توسعه از جايگاه بااليي كارآفرينان به عنوان عامال. كارآفرينان و به تبع آنپرورش و تربيت كارآفرينان شده است
، "دانشگاه"از طرفي اقتصاد دانايي محور و دانش بنيان امروز، باعث شده كه همكاري و ارتباط . برخوردار شده اند

پر رنگ شود و به همين دليل حتي شاخص هاي انتخاب دانشگاههاي برتر  بيش از پيش "توليد ملي"و  "صنعت"
هر دانشگاه در توليد ملي و ايجاد ثروت و صنعت و تكنولوژي توجه جدي مي  مورد تجديد نظر واقع شده و به سهم

نسل سوم دانشگاهها تحت عنوان دانشگاه كارآفرين، عالوه بر وظايف آموزش و توليد دانش، بايد با بهره گيري .شود
مخصوصا در حوزه از خالقيت و نوآوري و توانمندي اساتيد و دانشجويان خود به تجاري سازي دانش اقدام كرده و 

به عنوان پيشرو و ... هاي دانش بنيان مانند صنايع باتكنولوژي باال ، زيست فناوري، نانو تكنولوژي ، انرژيهاي پاك و 
دانشگاه كارآفرين ضمن اينكه .سد شكن عمل كرده و زمينه را براي حركت كارآفرينان و صنعتگران فراهم سازند

از فرهنگ سازماني كارآفرينانه بهره مي گيرد، فارغ التحصيالن نوآور و خود به عنوان يك سازمان كارآفرين، 
كارآفرين تربيت كرده و همچنين با ايجاد بنگاههاي اقتصادي، در عمل ارتباط صنعت و توليد و بازار را با دانشگاه 

  .برقرار مي سازد و نقش اساس در افزايش توليد ملي كشور دارد
  

  .، صنايع دانش بنيانتوليد ملي ،تجاري سازي دانش ، ريندانشگاه كارآف :كليد واژگان 
  

                                                                 
1
  pooya_hedayat@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه رازي، .  

2
  عضو هيات علمي دانشگاه رازي، دكتراي مديريت آموزشي.  

3
  ديريت كارآفريني ، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزدانشجوي كارشناسي ارشد م.  
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ICSTE-514  

  دانشگاهها النيالتحص فارغ ازين يفناور و مهارت جامع نظام
  

  3، حميد رحيمي2، محمدعلي حسيني1محمدحسن پيرسالمي
  

  چكيده
 احراز نظام« و »اي حرفه صالحيت« ،»فناوري و مهارت آموزش«  يبامحورها فناوري و مهارت آموزش جامع نظام

 و مهارت آموزش.است داده قرار نظر مد در كارآفرين و متخصص انساني، نيروهاي كردن توانمند منظور به »اشتغال
 كارآفرين، و متخصص انساني نيروي تربيت و انساني هاي سرمايه توانمندسازي براي بنياني عنوان به فناوري
 از يكي غيردولتي، و دولتي مختلف هاي بخش ظرفيت از بهينه استفاده اب كار، بازار نياز و افراد استعداد با متناسب
 با كه است هايي آموزش شامل فناوري، و مهارت آموزش نظام.  است كشور آموزشي نظام در راهبردي هاي اولويت
 با جوياندانش نظام، اين در. شود مي ارائه شغلي هاي مهارت گسترش براي فناوري و كار دانش انتقال و ارتقا هدف

 هاي صالحيت و استانداردها براساس كار، محيط آموزشي هاي ظرفيت و روز آموزشي هاي فناوري از استفاده
 نيروي اثربخشي و كارايي افزايش و تربيت  شوند، مي تربيت كار و كسب ايجاد براي اي حرفه اخالق با شغلي،
 شغلي، استانداردهاي براساس هنر، و فرهنگ و خدمات كشاورزي، صنعت، مختلف هاي بخش در نياز مورد انساني
 نظام. است فناوري و مهارت آموزشي نظام اهداف ترين مهم جمله از داخلي كار بازار نياز و بومي - ارزشي فرهنگ
 النيالتحص فارغ بلكه سازديم فراهم را كار بازار به ورود جهت انيدانشجو ازين تنها نه يفناور و مهارت آموزش جامع

 خود مهارت يليتحص سطوح نيب يها دوره در شركت با تا دارديم آن بر را يعال آموزش موسسات و نشگاههادا هيبق
 ريغ يعال آموزش موسسات النيالتحص فارغ ازين يبررس به شتريب مقاله نيا. دهند ارتقا كار بازار به ورود جهت را

 و دانشگاهها النيالتحص فارغ هرم سهيمقا با و پردازديم يليتحص سطوح نيب يمهارت يها دوره گذراندن به يمهارت
 جاديا و ينيكارآفر ساز چاره را رانيا در يا حرفه مهارت لزوم كشورها ريسا با رانيا در يعال آموزش موسسات
  .دانديم اشتغال

  
 .اشتغال مهارت، بازاركار، ل،يالتحص فارغ : واژگان ديكل

                                                                 
   pirsalami@yahoo.comمربي آموزش فني و حرفه اي فارس، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيراز ،  .1
   كارورز آموزش فني و حرفه اي، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيراز. 2
  رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيراز . 3



55

ICSTE-515  

  اهي به دانشگاههاي صنعتي اروپانظام جامع مهارت و فناوري و نيم نگ
  
  2، محمد علي حسيني1محمدحسن پيرسالمي

  
  چكيده

 احراز نظام« و »اي حرفه صالحيت« ،»فناوري و مهارت آموزش«بامحورهاي  فناوري و مهارت آموزش جامع نظام
 و مهارت آموزش.مد نظر قرار داده است در كارآفرين و متخصص انساني، نيروهاي كردن توانمند منظور به »اشتغال
 كارآفرين، و متخصص انساني نيروي تربيت و انساني هاي سرمايه توانمندسازي براي بنياني عنوان به فناوري
 از يكي غيردولتي، و دولتي مختلف هاي بخش ظرفيت از بهينه استفاده با كار، بازار نياز و افراد استعداد با متناسب
 روز آموزشي هاي فناوري از استفاده با دانشجويان نظام، اين در. است كشور آموزشي نظام در راهبردي هاي اولويت

 ايجاد براي اي حرفه اخالق با شغلي، هاي صالحيت و استانداردها براساس كار، محيط آموزشي هاي ظرفيت و
 فمختل هاي بخش در نياز مورد انساني نيروي اثربخشي و كارايي افزايش و تربيت  شوند، مي تربيت كار و كسب

 كار بازار نياز و بومي - ارزشي فرهنگ شغلي، استانداردهاي براساس هنر، و فرهنگ و خدمات كشاورزي، صنعت،
اين مقاله بيشتر به بررسي نياز بازار كار و  .است فناوري و مهارت آموزشي نظام اهداف ترين مهم جمله از داخلي

شگاهها و موسسات آموزش عالي غير مهارتي دارد و كارآفريني فارغ التحصيالن دانشگاههاي مهارتي با ساير دان
نتيجه بحث لزوم بكارگيري آموزهاي مهارتي در . مقايسه آماري با دانشگاه پلي تكنيك ميالن كشور  ايتاليا دارد

حركت به سوي نظام جامع مهارت و فناوري به منظور جامعه اي پويا با فارغ التحصيالني كارآفرين و همتراز با فارغ 
  . صيالن دانشگاههاي صنعتي جهان استالتح

  
 .فارغ التحصيل، ايتاليا، مهارت، اشتغال، فن آوري :كليد واژگان 

                                                                 
   pirsalami@yahoo.com،برق و الكترونيك خليج فارس شيرازمربي آموزش فني و حرفه اي فارس، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي . 1
  رونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيراز كارورز آموزش فني و حرفه اي، ليسانس الكت. 2
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ICSTE-199  

  : رويكردهاي توانمند سازي زنان در حوزه كارآفريني
  با تاكيد بر فناوري اطالعات

  
  3شعباني سميه،  2، محمد رحيمي1آبادي تاج رضا

  
  چكيده
روش مطالعه مقاله  . باشد مي) اطالعات فناوري بر تاكيد با(  دركارآفريني زناننمنديهاي توا بررسي مقاله اين ارائه از هدف

 و اهميت ميزان كشور يك يافتگي توسعه درجه سنجش براي معيارها ترين مهم از يكي.به صورت مروري مي باشد 
 به زنان اشتغال. هستند دارا سياسي و اجتماعي اقتصادي، علمي، مختلف هاي زمينه در جامعه زنان كه است اعتباري
 دورنگرانه هاي ريزي برنامه از قالبي و شود مي سنجش و ارزيابي همواره اقتصادي توسعه هاي مولفه از يكي عنوان

 جمهوري و گيرد مي هدف را زنان اشتغال توسعه مختلف، هاي زمينه در خاورميانه كشورهاي ميان رقابت. است كشورها
 نيز زنان اشتغال رشد طبيعتا و كند فتح را اي توسعه اهداف قله باالترين 1404 افق در كه است صدد رد ايران اسالمي
 ها دولت سوي از پشتيباني و حمايت به نياز زنان براي ويژه به كارآفريني .است مدنظر منطقه كشورهاي ساير به نسبت
 طريق از توانند مي هستند مضاعفي پيگيري و مارستم داراي كه اي برگزيده تعداد فقط صورت اين غير در زيرا دارد

 در زنان روزافزون مشاركت باورند اين بر اجتماعي كارشناسان. بيابند كار و كسب بازار در حضور براي راهي كارآفريني
 با بمناس برخورد و گيري تصميم در توانمندي افزايش و استقالل نفس، به اعتماد تقويت باعت اقتصادي و اجتماعي امور

 پذيري مسئوليت در زنان فعاليت نتيجه بيشتر استقالل و كارآيي خالقيت، افزايش. شود مي زندگي حوادث و رويدادها
 نهايت در و بيشتر عمل استقالل اجتماعي، تعامل به منجر تواند مي زنان براي كارآفريني. است اقتصادي و اجتماعي هاي

 آنها در مديريتي توان افزايش زنان، براي كارآفريني ويژگي مهمترين. ودش زندگي مختلف هاي عرصه در آنها توانمندي
. شود زندگي مختلف هاي عرصه در بيشتر پذيري مسئوليت به منجر تواند مي نهايت در ويژگي اين گيري شكل كه است

 نسل در روحيه اين كه شود فرزندان توانمندي افزايش به منجر نهايت در تواند مي كارآفريني روحيه افزايش يقين طور به
 فناوري با مرتبط هاي رشته كرد، فعال زمينه آن در را زنان توان مي كه راهكارهايي از يكي. يافت خواهد ادامه آتي، هاي

 از اجتماعي هاي فعاليت كليه در چشمگير تحوالت ايجاد دليل به ارتباطات و اطالعات فناوري. است ارتباطات و اطالعات
 و اطالعات فناوري در كارآفريني و گرفته قرار توجه مورد مدرن كارآفريني ابزار مهمترين عنوان به كارآفريني، جمله

 قادر دارد، زنان براي كه منافعي به توجه با فناوري اين. است فعاليت براي وسيعي پهنه داراي ديگر سوي از نيز ارتباطات
. دهد افزايش را آنها كارآفريني قدرت و كرده تسهيل را رينكارآف زنان روي در رو هاي چالش از بسياري با برخورد است
 مورد )با تاكيد بر كارآفريني در فناوري اطالعات( آن بر مؤثر عوامل و كارآفريني  در زنان توانمندسازي سطح مقاله اين در

   .است قرارگرفته بررسي
  .زنان اشتغال كارآفرين، زنان كارآفريني،مهارت آموزي، فناوري اطالعات و ارتباطات، :  گانواژ كليد

                                                                 
    tajabadireza@yahoo.comمجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي،  رساني اطالع كتابداري و ارشد كارشناسپژوهشگر و . 1
   اراك بابايي شهيد آموزش مركزكارشناس آموزشي .  2
   اراك اداره دادگستري شهرستان ليسانس حسابداري . 3
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ICSTE-174  

  كشور مهارتي نظام در آن جايگاه و گياهي بيوتكنولوژي اهميت
  

  1محمد احسان تقوي زاده يزدي
  

  چكيده
به مفهوم كاربرد دانش هاي پزشكي و زيستي و اثر مقابل آن در  يا بيوتكنولوژي نخستين بار فناوري واژه زيست

و در واقع علم دستورزي ژنها در زمينه هاي مختلف ميباشد كه به توليد و  هاي ساخت بشر به كار برده شد فناوري
هاي ذاتي خود  بيوتكنولوژي به لحاظ ويژگي .عرضه محصوالت مختلف كشاورزي با ويژگيهاي متفاوت منجر ميشود

در حال حاضر با توجه به افزايش بي رويه جمعيت و نياز به تأمين مواد غذايي، . اي است دانش يبين رشته
 و دارويي امروزه در دنياي پيشرفته ، اقتصاد توليد گل و گياهان زينتي. است بيوتكنولوژي كشاورزي مورد توجه ويژه

ب وهوايي آبا تنوع نيز در كشور ما  .استامع پيشرفته و توسعه يافته را به خود اختصاص داده بخشي از توجه جو
ن بعنوان يك منبع مطمئن ارز آبه ساير كشورها مي توان از محصوالت مختلف كشاورزي امكان صدور و نيز موجود 

رفتن آن به عنوان يك جزء از همچنين رويكرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر و در نظر گ. بهره مند شد ورآ
 .هاي بشر در سده حاضر است ترين دغدغه كارگيري بيوتكنولوژي از مهم سرمايه ملي كشورها و لزوم حفظ آن با به

انجامد و  كاربردهاي بيوتكنولوژي در صنعت كه به توليد محصوالت با صرف هزينه و انرژي كمتر، ضايعات اندك مي
بيوتكنولوژي  كاربردهاي  ترين  از عمده. گذارد وء بر محيط زيست را برجا ميتر، كمترين اثر س از همه مهم

مانند سرما، گرما  سخت  شرايط  به  مقاوم   وآفتها، ايجاد گياهان حشرات به مقاوم  به ايجاد گياهان  توان  مي  دركشاورزي 
ي است كه در ايران آغاز شده ولي اين هر چند توجه به اين علم مدت. وشوري وتوليد متابوليتهاي ثانويه اشاره كرد

و عدم مهارت در بين فارغ التحصيالن دانشگاهي در  فقدان نيروهاي كارشناس و متخصصو   توجهات كافي نبوده
رشته هاي زيستي و كشاورزي باعث گرديده رشد محصوالت و فرآورده هاي مبتني بر اين علم به كندي صورت 

با تدوين سندي جامع در ايجاد مهارت در ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي و نيز بنابر اين شايسته است كه . بگيرد
. گنجاندن متون مربوطه در هنرستانها و مدارس، كشور را به سمت پيشرفت هر چه بيشتر در اين حوزه هدايت كرد

بر مهارت اندوزي  مقاله حاضر چالشها و عدم رويكرد مناسب در اين علم مدرن را بررسي نموده و راهكارهاي مبتني
  . را براي رفع مشكالت موجود و پيشرفت همه جانبه در اين رابطه را ارائه ميدهد

  
  .بيوتكنولوژي گياهي، مهارت، كشاورزي :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 دانشجوي دكتراي تخصصي زيست شناسي گياهي،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي، مركز تحقيقات.  

  ehsan3753@yahoo.comبيوتكنولوژي ارم 
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ICSTE-323  

  آموزشي نظام در آفريني كار مهارت جايگاه تبيين
  

  2حسيني سعيد ، سيد1خلفلو پور تقي علي
  

  چكيده
 همچنين و ناكارآمد انساني نيروي و بيكاري جمعيت، ازدياد چون معضالتي توسعه درحال هايكشور در امروزه
 بيش را كارآفرين افراد پرورش و آموزش و و غيره، توسعه شغلي فرصتهاي نبود دانشگاهي، فارغ التحصيالن بيكاري

 و طراحي طوري را درسي و زشيآمو ريزي برنامه كه ميرود انتظار آموزشي نظام از لذا. سازد مي ضروري پيش از
 به توجه با و. يابند پرورش جديد كارهاي و كسب كنندگان ايجاد و التحصيالن فارغ آن موجب به كه نمايد تنظيم
 اين در مفيد و مؤثر گامي آموزشي، نهادهاي و مراكز در آفريني هاي مهارت كار ويژگي و خصوصيات پرورش اهميت

 كار مفاهيم ارائه با تا است شده سعي است شده تدوين تحليلي - توصيفي روش با كه همقال اين در شود، برداشته امر
 آموزش سطوح و جايگاه تبيين به آفرين كار افراد هاي ويژگي نيز و آن مختلف سطوح و كارآفرين مهارت و  آفريني
  .بپردازيم آموزشي نظام در آفريني كار مهارت

  
 .كارآفرين آموزش آموزشي، نظام كارآفرين، مهارت :كليد واژگان 

                                                                 
1
    ali.taghipour1@yahoo.com  تهران، خوارزمي دانشگاه آموزشي مديريت رشته ارشد كارشناسي.  

2
  تهران خوارزمي دانشگاه حقوق مباني و فقه رشته ارشد كارشناسي.  
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ICSTE-225  

  بررسي وضعيت رضايت زناشويي در زنان شاغل
  

  3، سميه دشتبان زاده2، فاطمه سالمي محمد آبادي1محمد رضا تمنايي فر
  

  چكيده
گرچه فعاليت هاي اقتصادي زنان . در جامعه امروز زنان نقش مهم و در حال گسترش در زمنيه كسب و كار دارند

ازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن كار در قدمتي به اند
رشد روز افزون حضور زنان در عرصه هاي . به جاي فعاليت هاي كشاورزي و دامداري است تكارخانه ها و ادارا

اي متعدد زنان دشواري اگرچه ممكن است نقش ه. اقتصادي ناشي از تحوالت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي است
هايي در ايجاد هماهنگي بين نقش هاي خانگي و شغلي ايجاد كند اما مي توان به منافع بالقوه نقش هاي متعدد 

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه وضعيت . توجه نمود از جمله افزايش رضايت رواني زنان در سطح فردي
جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان شاغل در . ده استرضايت زناشويي زنان شاغل و غير شاغل انجام ش

نمونه . و زنان غير شاغل در شهرستان كاشان مي باشد) مخابرات و بانك ها - گاز  - برق –آب ( سازمانهاي ادراي 
زن غير شاغل در شهرستان كاشان مي باشند كه به صورت تصادفي انتخاب  80زن شاغل و  80پژوهش شامل 

  . حليل داده ها نشان داد كه زنان شاغل نسبت به زنان غير شاغل رضايت زناشويي باالتري دارندنتايج ت. گرديدند
  

  .رضايت زناشويي، زنان شاغل، زنان غير شاغل :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 tamannai@kashanu.ac.ir.استاديار گروه روانشناسي دانشگاه كاشان . 

2
 كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه كاشان . 

3
 كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه كاشان . 
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ICSTE-305  

  بررسي مقايسه اي عزت نفس و خودكارآمدي 
  در زنان شاغل و غير شاغل

  
  3، سميه دشتبان زاده2آبادي، فاطمه سالمي محمد 1محمد رضا تمنايي فر

  
  چكيده

در سال هاي اخير، روند ورود زنان به بازار كار رو به افزايش بوده است و اين پديده فرصت ها و چالش هاي زيادي را 
بر خالف رويكرد جنسيتي نقش، كه كار و شغل براي مردان و مسئوليت خانه داري و . براي زنان ايجاد كرده است

زنان است، امروزه فرصت هاي شغلي به مردان محدود نمي شود و زنان نيز بخش مهمي از نيروي فرزند پروري براي 
اشتغال زنان از سويي مي تواند باعث كسب ارزشها و برداشت هاي جديد شود و از سوي . كار را تشكيل مي دهند

اشتغال زنان هدف  به دليل اهميت. ديگر مي تواند باعث دشواري در هماهنگي نقش هاي سنتي و جديد شود
در اين . پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه عزت نفس و خودكارآمدي زنان شاغل و غير شاغل شهرستان كاشان بود

پژوهش كه از نوع زمينه يابي است براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه 
زن غير شاغل  80زن شاغل و  80اري اين پژوهش شامل نمونه آم. احساس خودكارآمدي شرر استفاده گرديده است

نتايج داده ها نشان داد بين عزت نفس زنان شاغل و غير . شهرستان كاشان بود كه به صورت تصادفي انتخاب شدند
همچنين معلوم گرديد كه بين خودكارآمدي زنان شاغل و غير شاغل تفاوت . شاغل تفاوت معني داري وجود دارد

به عبارت ديگر، زنان شاغل عزت نفس و خودكارآمدي باالتري نسبت به زنان غير شاغل . د داردمعني دراي وجو
  . دارند

  
  .رآمدي، زنان شاغل، زنان غير شاغلعزت نفس، خودكا :كليد واژگان 

                                                                 
  Tamannai@ kashanu.ac.ir ، استاديار گروه روان شناسي دانشگاه كاشان. 1
   كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه كاشان. 2
  كارشناس ارشد روتنشناسي دانشگاه كاشان .3
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ICSTE-44  

بررسي موانع ورود مهارت آموختگان فني و حرفه اي به عرصه كارآفريني و اشتغال 
  پايدار

  
  1نياكوروش جاويد

  
  چكيده

- مهارتتربيت  فني و حرفه اي، مراكز آموزش بويژه كشور، يكي از كاركردهاي اصلي آموزش در سطوح مختلف
ايجاد انديشه كارآفريني در مهارت آموختگان . باشدمي ي در آنانكارآفرينايجاد روحيه و انديشه و  آموختگان ماهر

جامعه افزايش يابد و به تبع آن شاهد افزايش اشتغال در  هاي اشتغال درشود تا فرصتفني و حرفه اي سبب مي
با توجه به نقش موثر در اين پژوهش  .كشور، شكوفايي اقتصادي و  پيشرفت وتوسعه پايدار در كشور باشيم

ضرورت توجه به اين مقوله مهم و شناسايي  ودر توسعه اقتصادي جامعه و اشتغال مهارت آموختگان كارآفريني 
، به بررسي موانع  مهارت آموختگانبهره برداري موثرتر از قابليتهاي  به منظوردر جهت رفع اين موانع  موانع و تالش

موجود در زمينه ورود مهارت آموختگان مراكز آموزشي فني و حرفه اي به عرصه كارآفريني و اشتغال پرداخته و 
اثرپذيرترين موانع، از تلفيق تكنيك ديماتل با براي دستيابي به نتايج مطلوبتر و دقيقتر در تعيين اثرگذارترين و 

نتايج اين پژوهش كه به صورت تفكيكي براي مهارت آموختگان مرد و زن مراكز آموزش . منطق فازي بهره برده ايم
ضعف مالي مهارت آموختگان و عدم حمايت  "فني و حرفه اي شهرستان گرمسار صورت گرفت نشان داد كه موانع  

، به  "احساس ناتواني زنان در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد  "و  "ايجاد كسب و كار  مالي از آنان جهت
ترتيب اثرگذارترين موانع اشتغال و كارآفريني مهارت آموختگان مرد و زن بودند و اين موانع داراي بيشترين 

و  "اعطاي گواهينامه هاي فني و حرفه اي ناكارآمدي نظام ارزشيابي در "همچنين موانع . تاثيربرساير عوامل بودند 
به ترتيب به عنوان اثرپذيرترين موانع اشتغال و كارآفريني مهارت آموختگان مرد و  "تبعيض جنسيتي در بازار كار  "

  . زن شناسايي شدند و اين موانع بيشترين اثر را از سيستم عوامل پذيرا هستند 
  

  .ه اي، موانع كارآفريني و اشتغال، تكنيك ديماتل فازيمهارت آموختگان فني و حرف :كليد واژگان 

                                                                 
1
  k_ javidnia_civil@yahoo.com كارشناس عمران ، رياست مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گرمسار،. 
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ICSTE-273  

  ي و حرفه ا يدر توسعه آموزش فن اطالعات و ارتباطات ينقش فناور
  

  4، محبوبه قنبري 3، احسان يعقوبي فر2، مرتضي جعفري1ليال جعفري
  

  چكيده
به  .ست گرفتن كنترل زندگي خوددر جهت توانمند سازي افراد براي به د استآموزش فني و حرفه اي ابزاري 

آموزش فني و حرفه اي راهي براي حفظ و ارتقاء دانش و مهارت هاي بومي، به خصوص در رابطه با هنرهاي  عالوه،
. با اين حال، كيفيت آموزش هاي فني و حرفه اي بايد مرتبط با نيازهاي بازار كار باشد. سنتي و صنايع دستي است

حرفه اي در ارتباط مستقيم با آماده سازي يادگيرندگان براي اشتغال، از طريق ارائه زيرا كه آموزش هاي فني و 
در اين فرآيند، چالش هاي آموزش فني و حرفه اي . دانش، مهارت ها و نگرش هاي مطلوب در جهان كار است

رسيدن به اين  به منظور. عبارتند از حمايت از توسعه اقتصادي، ايجاد ثروت ملي و كمك به ريشه كن كردن فقر
بايد متناسب با نيازهاي بازار كار، عادالنه، كارآمد و با كيفيت باال  اهداف، با اين حال، نظام آموزش فني و حرفه اي

چالش هاي جهاني شدن در زمينه آموزش فني و حرفه  توصيفي،- ، با رويكردي تاريخياين رو، در اين مقاله از .باشد
از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش هاي فني و حرفه اي است، مورد بحث و استفاده  كه منادي گنجاندن اي

 .قرار مي گيرند
  

  .توسعه آموزش فني و حرفه اي، جهاني شدن، فناوري اطالعات و ارتباطات، مهارت، :كليد واژگان 

                                                                 
1
  ljafari55@yahoo.comكشور،  ليسانس مديريت، كارشناس سازمان آموزش فني و حرفه اي.   

2
  فوق ليسانس مديريت، كارشناس مسول وزارت امور اقتصادي و دارايي .   

3
  ليسانس برق قدرت.   

4
  ليسانس روانشناسي عمومي.   
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ICSTE-455  

  بررسي تأثير اشتغال زنان بر ضريب جيني در ايران
  
  2، سپيده صميمي1آبادي سيد عبدالمجيد جالئي اسفند

  چكيده
در . ترين معيارها براي ارزيابي توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتبار زنان در يك كشور است يكي از مهم

هاي مختلف فعاليت مؤثرتر و پررنگ تر است و اين حضور،  جوامع پيشرفته و توسعه يافته تر، حضور زنان در عرصه
هاي اخير كشورهاي در  تجربه دهه. كمي و كيفي نيروي انساني جامعه اثرگذار خواهد بودبر روند توسعه و افزايش 

هاي الزم را براي  گذاري در نيروي انساني، به ويژه آموزش زنان، زمينه حال توسعه مبين آن است كه افزايش سرمايه
به جمعيت زنان در ايران و توجه به  با توجه. سازد دستيابي به رشد اقتصادي باالتر و رفاه اجتماعي بيشتر مهيا مي

آموزش اين طبقه از جمعيت كشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه افزايش اشتغال زنان چه 
تأثيري بر توزيع عادالنه درآمد و افزايش سطح استاندارد زندگي و رفاه در جامعه ايران داشته است؟ به منظور 

ترين شاخص نابرابري درآمد استفاده  از مدل مناسبي براي ضريب جيني به عنوان متداول پاسخگويي به اين سؤال،
به بررسي اثر اشتغال زنان بر ضريب جيني در ايران  )VAR( مي شود و با بهره گيري از روش خودرگرسيون برداري

  . پرداخته مي شود 1387- 1370براي دوره 
  

  .VARجيني، اشتغال زنان،  توزيع عادالنه درآمد، ضريب :كليد واژگان 

                                                                 
   com.ilgma@44jalaee، دانشيار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 1 

  دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه شهيد با هنر كرمان.  2
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ICSTE-279  

  ايراني سرمايه و كار از حمايت ،ملي مديريت و آموزش درتوليد
  

  4، فاطمه آقاخان بابايي3سوسن فرحي زاد،  2، رضا شفيع زاده1سعيد جالئي فر

  
  چكيده

جود دارد و واقعيت آن است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم گرايش به سمت مصرف كاالهاي خارجي در كشور ما و
براي اصالح اين . اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است  ،آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه هاي اقتصادي 

از همه  لذا مي بايستو از راه هاي درست وارد شويم مديريت صحيح  ، ، آموزشبا عزمي مليعادت ناپسند بايد 
شنيداري و مكتوب  ،و تاثير تبليغات رسانه هاي ديداري اييراهكارهاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، حقوقي ،جز

اصالح رفتار  ان وجوانان درراستاي نوجوان ،كودكاندرهمه اقشار جامعه بويژه و رفتار افكار آماده سازي جهت 
،  اين پديده ه باشيم و به ياد داشت تا تحقق كامل اهداف جهاد اقتصادي را شاهد باشيماستفاده نمود  اجتماعي

  وزارت ارشاد،  در اين ميان آموزش و پرورش، .مبارزه بايد همه ابعاد آن را فراگيردمقابله و ديده چند بعدي است و پ
 مطبوعات ،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور   ،تعاون و رفاه اجتماعي ،وزارت كار  آموزش عالي،  صداو سيما،

مي توانند نقش مهم و وي انساني ماهر و مورد نياز بازار كار  در بحث آموزش، مهارت آموزي و آماده سازي نير ...و
همه دستگاههاي دولتي وظيفه دارند  در واقع.استفاده كند  داخليتا ايراني با افتخار از كاالي  ،ايفا كنند اي را ارزنده

كاالي خارجي را ) چاققا(گيري تخلف را ندهند ودامنه ورود قانوني و غير قانوني ه شكلزاجا با اقدامات پيشگيرانه ،
چراكه اين عوامل سبب بروز تبعات مختلف آسيب هاي اجتماعي مي گردد كه نپرداختن به آن ،  محدود كنند،

وجود عواملي مانند ماعي ناشي از ـهنجاريهاي اجت نا برخي از آسيب ها وزمينه بروز  جرم و بزه را فراهم مي كند 
وعدم فراهم سازي ما يحتاج ضروري زندگي ، ايجاد مشاغل كاذب، عدم فاصله طبقاتي ، فقر و تنگدستي ، بيكاري 

حادث مي گردد كه از مهمترين ...... وجود قوانين مكفي ، عدم وجود فرهنگ قناعت ، عدم وجود مهارتهاي زندگي و
اغل فني است وخود زمينه ساز ايجاد قاچاق ومش، حرفه اي واين عوامل بيكاري بواسطه نداشتن مهارتهاي شغلي 

كاذب تابعه آن ودر نهايت ورود كاالهاي خارجي به داخل كشور و به تبع ترويج و مصرف كاالهاي خارجي وكاهش 
  .مصرف كاالي داخلي مي شود

  
  .توليد داخلي ،كاالي خارجي، فرهنگ سازي ،بيكاري ،فقر  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي.  

2
  دكتراي مديريت آموزشي، استاد يار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه و مدير گروه دانشكده مديريت.  

3
  كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي.  

4
  كارشناس كاهش آسيب هاي اجتماعي.  
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 ICSTE-29  

  هاي تلفيق آموزش كارآفريني در برنامه درسي  شيوه
  آموزي هاي مهارت دوره

  
  2، حوريه شادفر1بتول جمالي زواره

  
  چكيده

كارآفريني و يا به عبارت ديگر حركت به سوي خوداشتغالي، در رشد و توسعه اقتصادي كشورها، نقش مهمي ايفا 
هايي براي گسترش روحيه كارآفريني  هاي خوداشتغالي الزم است زيرساخت براي ارتقاء و گسترش مهارت. مي كند

هاي  از آنجا كه يكي از اهداف دوره. كه افراد بتوانند ريسك آغاز يك حرفه را بپذيرند افراد ايجاد شود؛ به طوريدر 
ها  باشد، آشنايي با مهارتهاي كارآفريني يكي از آموزشهاي اساسي اين دوره آموزش مهارت، ايجاد اشتغال مي

هاي  هاي كارآفريني در برنامه درسي دوره شهاي تلفيق آموز هدف اين مقاله بررسي شيوه. شود محسوب مي
هاي  آوري اطالعات از مقاالت معتبر و كتاب تحليلي است و براي جمع - روش كار توصيفي. باشد آموزي مي مهارت

توان به صورت رسمي و غير  دهد كه كارآفريني را مي نتايج اين پژوهش نشان مي. تخصصي استفاده شده است
هاي متنوعي براي آموزش كارآفريني  توان شيوه آموزي تلفيق نمود همچنين مي ارتدرسي مه  رسمي در برنامه

هاي مبتني بر عمل و يادگيري مبتني بر  توان به يادگيري مساله محور، آموزش استفاده نمود كه از مهمترين آنها مي
  . فرصت اشاره نمود

  
  .آموزي،كارآفريني، آموزش، يادگيري مهارت :كليد واژگان 

                                                                 
1
  b.jamali@yahoo.comكارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، .  

2
  دانشجوي دكتراي برنامه درسي.  
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ICSTE-304  

  فريني و اشتغالآچگونگي كاركرد صنعت گردشگري در فرايند كار
  

2، رسول حيدري1مهدي جمالي نژاد   

  
  چكيده

گردشگري بعنوان يك صنعت پوينده و اشتغال زا نقش بسيار مهمي را در جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
ز گردشگري ساختارهاي اقتصادي خود را بنيان امروزه كشورهاي زيادي به پشتوانه رونق حاصل ا. ايفا مي نمايد

 از ياديز تعداد درآمد منابع نيمهمتر از يكي يگردشگر. نهاده اند و به اتكاي آن اقتصاد خود را توسعه مي دهند
تحليلي و بهره گيري از منابع - اين پژوهش نيز بر اساس روشي توصيفي  .ديآ يم حساب به جهان يكشورها

نتايج حاكي . تي به بررسي جايگاه گردشگري در فرايند كارافريني به طور كلي اقدام نموده استكتابخانه اي و اينترن
هاي اقتصادي است كه به درجه بااليي از مشاركت فعاليت هاي كارآفرينانه  از آن بود كه گردشگري يكي از بخش

 اقتصادي توسعه براي رهيافتي تواند مي محلي سطح در اشتغال ايجاد و آمد در منابع از يكي عنوان بهنياز دارد و 
 مناسبي جايگزين باشد، كاهش حال در اقتصادي هاي بخش ديگر هاي فعاليت سود كه زماني در بخصوص، باشد
تواند تاثيرات  بنابر اين گردشگري در حال حاضر، با پويايي خاص خود مي. است توسعه براي راهبردي و آنها براي
جتماعي و زيست محيطي در سطوح مختلف بين المللي، ملي و محلي بر جاي اي بر تحوالت اقتصادي، ا عمده
هاي مربوط به آن در  ترين راهبردهاي غيرسنتي براي توسعه، گردشگري و فرصت شده امروزه يكي از شناخته. گذارد

به همراه  به عبارت ديگر توسعه پايدار ناشي از گردشگري مي تواند فرصتهاي فراواني را .زمينه كارآفريني است
  .بياورد كه در نهايت كارآفرينان مي توانند وارد عرصه شده و همزمان توسعه پايدار را رونقي مضاعف بخشند

   
  .گردشگري، كارآفريني، اشتغال زايي، توسعه پايدار :كليد واژگان 

                                                                 
 jkarimi15@yahoo.com، دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه اصفهان. 1
   كارشناس ارشد حقوق عمومي .2
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ICSTE-230  
  مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان روستايي و كمك 

  به توسعه اقتصادي كشور 
 

  2، حسام الدين عباسي1ودانمهدي ج
  

  چكيده
 شرايط بهبود جهت مثبتي كه پيامدهاي عليرغم روستا فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي عرصه در كنوني تحوالت

 توليد روستايي زنان و شود توليد كاسته عرصه در زنان فعال تا از نقش گرديده سبب داشته، زيست محيطي در روستا

نرخ مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان روستايي در ايران  .شوند كننده مصرف دار خانه انزن به تبديل سابق، كننده
كه از نظر ميزان سواد و تحصيالت، با كشورهاي توسعه يافته قابل  درحالي. مشابه كشورهاي توسعه نيافته است

كمك آنها به توسعه نوشتار حاضر، كه حاصل پژوهش در مورد مشاركت و اشتغال زنان روستايي و . مقايسه است
دهد كه دليل اصلي اشتغال و تمايل زنان روستايي در ايران، نياز مبرم اقتصادي  نتايج پژوهش نشان مي. كشور است

كنند و بيش از نيمي از آنها حق  نيمي از زنان شاغل، درآمد حاصل از دسترنج خويش را شخصا دريافت نمي. است
 زنان اشتغال و فعاليت گذشته، ميزان هاي دهه طي نسبي هاي پيشرفت مرغ علي. خرج كردن درآمد خود را ندارند

ي گران مجهز هستند، سودآوري  مشاغل زنانه عمدتاً كمتر به سرمايه.پايين تراست ايران مردان به نسبت ايران در
روستايي و  دراين مقاله به طور اجمالي به تفاوت بين اشتغال زنان.  كنند كمتري دارند و دستمزد كمتري كسب مي

  .  پردازيم شهري مي
  

 .مشاركت اقتصادي، اشتغال زنان روستايي، توسعه اقتصادي، توسعه روستايي :كليد واژگان 

  

                                                                 
 Mj_mkh_145@yahoo.com  ،دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد .1
 دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد .2
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- هاي پودماني نظام علميزا در دورهتبيين ضرورت آموزش مهارتهاي اشتغال
  راهي براي تضمين اشتغال :كاربردي

  
  2، دكترعفت عباسي1حسين چهارباشلو

  
  چكيده

 با آموزشيهايبرنامه كردن ساليان اخير در كشور با هدف مرتبط پودماني،در رويكرد با بخصوص آموزشهاي مهارتي
كسب اين مهارتها در .مورد توجه قرار گرفته است و كسب توانمندي الزم در يك يا چند مهارت بازاركار شرايط

 انقالب و شدنجهاني روند سريع كافي نيست،چرا كه رشد باشد اماي امروز يك امر الزم ميشدهاقتصاد جهاني
وكار را دگرگون كرده و به يك سري مهارتهاي نياز دارد كه در قالب صرف اطالعات،ساختار اشتغال و ارتباطات

نكات .زا گويندباشد كه به آن مهارتهاي اشتغالگنجد و مورد توجه صاحبان صنايع هم ميمهارتهاي تخصصي نمي
باشد كه روي تفكر تيلوريسم ميتوان استنباط كرد،اين آموزش به نوعي دنبالهاز آموزش پودماني مي ضمني كه

 و فراگيران جمع به توجه بدون را فراگير هر ارتقاء بستر جمله از پودماني آموزشاساسي ويژگيهاي مصداق آن در
ي توان مشاهده كرد كه اين ويژگيها در م ... و آنمحتواي شدن ساده مستقل، هاي دوره در ها آموزش شدن خرد

-مقاله درصدد است پيچيدگيهاي محيطاين.كاري جديد و نظام اشتغال نيستي نيازهاي محيطراستاي همه جانبه
هاي كاري و نظام اشتغال را با توجه به تغييرات حاصله در ساختار الگوي توليد و ماهيت مشاغل در قالب پاردايم

در قالب ساختار جديدتوليد و ) يعني تايلري(درسي فعلي آموزش پودمانيريزيي برنامهجديد بيان كندكه الگو
تخصصي به آموزش مهارتهاي رفت از اين تنگنا،بايد دركنار آموزشهايبراي برون.باشدمكانيزم بازاركاركارا نمي

آن يكي از اهداف مقاله كه تبيينها توجه شود،درسي اين دورههايزا به عنوان مهارتهاي تكميلي در برنامهاشتغال
كشيدن نظام موجود آموزش پودماني،با ارائه دورنمايي درصدد اصالح و تغيير هدف ديگر،عالوه بر چالش.حاضر است
زا در طراحي و تدوين ها و ضرورت توجه به مهارتهاي اشتغالريزان و سياستگذاران در طراحي اين دورهنگاه برنامه
  .گرديد ارائه راهكارهاييآموزش پودماني كيفي و كمي بهبود منظور به نهايت باشد و درآموزشي ميپودمانهاي

  
  .زامهارتهاي اشتغال آموزش پودماني، آموزش مهارتي، :كليد واژگان 

                                                                 
. com.gmail@charbashlu.Hossein1.دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي   
 استاديار گروه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي .2
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با : ارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
  رويكرد ميزان دست يابي به اهداف

 

 4، حبيب عرفان منش3، رامين رضايي2، رضا علي طرخان1عليرضا حاتم زاده

  
  چكيده

با رويكرد ميزان دست (هدف اين پژوهش ارزيابي دروني مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
ها توصيفي از نوع هكاربردي و از نظر گردآوري داد، پژوهش از نظر هدفانجام اين روش  .مي باشد )يابي به اهداف

سازمان كاركنان بخش اجرايي سازمان در مراكز آموزشي كليه را نيز  اين پژوهشجامعه آماري . باشدمي پيمايشي
از آنجايي كه اجراي ارزيابي دروني شامل همه مراكز سازمان مي باشد لذا از روش سرشماري در . تشكيل داده اند

ش ميزان مطلوبيت دست يابي مراكز به اهداف طراحي شده در ارزيابي اين پژوه. اين پژوهش بهره برده شده است
يافته ها . هدف جزئي،  با توجه به عوامل طراحي شده مورد بررسي قرار داده است 29هدف اصلي و  8دروني را با 

 مراكز) كيفي و كمي( آموزشي عملكرد بهبود و حاكي از آن است كه ميزان دست يابي يه دو هدف اصلي ارتقا
 شناسايي در اي حرفه و فني آموزش مراكز به شده ، و كمك تعريف استاندارهاي اساس بر اي حرفه و فني آموزش
هدف اصلي ديگر در سطح مطلوبيت خوب قرار  6در سطح متوسط مطلوبيت و  آنها، رساندن فعليت به و ها قابليت
اهداف آموزشي توسط مراكز آموزشي سازمان همچنين از جمله مهمترين عوامل موثر در عدم دست يابي به . دارند

را مي توان  به عدم تنوع در روش هاي اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي، عدم توجه به تنوع مخاطبين در 
  .آموزش و عدم كيفيت مناسب نيروي انساني دانست

 
  .سرانه آموزشي، آموزش فني و حرفه اي، جمعيت فعال اقتصادي :كليد واژگان 

 

                                                                 
 ahatamzadeh@yahoo.com ، بهسازي و نظارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناسي مهندسي عمران مديركل دفتر .1
  كارشناس مسئول اجراي برنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي. 2
  شد مديريت آموزشي رئيس اداره بهبود كيفيت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناس ار. 3
 معاون دفتر بهسازي و نظارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناسي مهندسي شيمي. 4
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ICSTE-297  

  ها ها و چالش گرايش: آموزش كارآفريني در آموزش عالي
  

  1اسد حجازي
  

  چكيده
ي  كارآفريني به عنوان كليد حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي در جوامع به صورت بحث برانگيزي از حدود سه دهه

هي در زمينه هاي مشاب هم گام و هم زمان با اين مقوله، پيشرفت. يافته و مطرح شده است گذشته تاكنون ظهور
كارآفريني دانشگاهي نيازمند مطالعه  سازي آموزش ريزي براي نهادينه برنامه. آموزش كارآفريني نيز انجام شده است

از سوي ديگر، روند تاريخي توسعه . هاي ترويج آن است ها و راه ها، چالش شناخت چگونگي پيدايش، گرايش
ه پويايي نظام آموزش و پيوند عميق بين علم و تكنولوژي با دهد ك اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته نشان مي

ليكن نتايج تحقيقات متعدد داخلي، مطالعات و . بازار كار يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي آنها بوده است
ر پيرامون مقوله آموزش كارآفريني در ايران طي چند برنامه اخي) GEM(بان جهاني كارآفريني  هاي ديده بررسي

با اين وجود در پياده كردن . توسعه پنجساله حاكي از نامطلوب شدن اين شاخص در توسعه كارآفريني دارد
هاي آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي همواره ممكن است يك سري موانع و مشكالت وجود داشته  برنامه
هاي مبتني بر تجربيات  از استراتژيدر اين پژوهش سعي شده است ضمن شناسايي اين مشكالت با استفاده . باشد

  .كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، راهكارهاي الزم ارايه شود
  

  .ها عالي، چالش كارآفريني، آموزش كارآفريني، آموزش :كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@1383azerجمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس دانشجوي دكتري مديريت و شاغل در معاونت برنامه  .1
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  كاربرد نيازسنجي آموزشي در ايجاد صالحيت حرفه اي 
  و انطباق آموزش ها با بازاركار 

  
  3، علي حسن زاده 2، الهام كريمي 1حسن زادهحبيب اهللا 

  
  چكيده

يكي از الزامات توسعه و پيشرفت در هر زمينه ، داشتن بينش نسبت به محيط، تصميم گيري به موقع و داشتن 
برنامه ي هدفمند جامع و مانع است و اين امر ميسر نمي شود مگر اين كه انجام مطالعات در زمينه نيازها به صورت 

يكي از عواملي كه به طور عام در طول تاريخ و به طور خاص در عصر كنوني و . سبتا دقيق انجام گيردصحيح و ن
آينده باعث تغيير و تحوالت مي شود و هم چنين برتري ملت ها و كشورها را در سطوح منطقه اي و بين المللي رقم 

بيشتر تحقيقات انجام گرفته . تعالي آن استمي زند، افزايش دانش و آگاهي همه جانبه ي منابع انساني و توسعه و 
در حوزه انطباق آموزش هاي مهارتي با بازار كار حاكي اين موضوع است كه ارتباطي بين آموزش هاي مهارتي و بازار 
كار وجود نداردبرهمين اساس در اين مقاله هدف تعيين نقش نيازسنجي در ايجاد نظام صالحيت حرفه اي و انطباق 

روش بررسي اين مقاله به صورت مروري بوده و سعي بر آن است . ارتي با وضعيت اشتغال مي باشدآموزش هاي مه
تا با استفاده از رويكردها و نظريه هاي موجود ، اسناد باالدستي و كالن كشوري در بخش توسعه، آمايش سرزميني و 

يين و با استفاده از مدلي كاربردي در ساير مستندات موجود رابطه بين نيازها در تدوين نظام صالحيت حرفه اي تع
  .  اين زمينه ارتباط سه جانبه اي بين آموزش، صالحيت و بازار كار را تبيين نمود

  
  .بازار كار اشتغال، مهارت، صالحيت حرفه اي، نيازسنجي، :كليد واژگان 

                                                                 
  hasanzadeh.kh@gmail.com، آموزش علمي كاربردي فني وحرفه اي سنندج، دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشيسرپرست مركز  .1
   مدير عامل موسسه آموزشي، پژوهشي پژواك فكر سنندج،كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي .2
  ن كردستان دبير آموزش و پرورش استا.  3
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  ايران در بازار كار OSUEو   WSQ بررسي مدلهاي صالحيت حرفه اي
  

  4، فاطمه رضايي3زهرا فرهمند ،2علي ملكي ،1سن حسينيابوالح
  

  چكيده
از اين رو صاحب نظران حوزه منابع انساني تالش مي . شايستگي نيروي كار، جزء جدايي ناپذير محيط كاري است

هاي كنند مدلهاي گوناگون ارزيابي و شايستگي و صالحيت حرفه اي را بنابر نياز محيط كار و كارفرما در قالب فرايند
مدل . مورد بررسي قرار گرفته است OSUEو   WSQدر اين مقاله دو مدل صالحيت حرفه اي . چرخشي بيان كنند

چهارچوب اصلي اين مدل در دو حيطه  مهارت هاي . در سنگاپور در حال اجراست WSQصالحيت حرفه اي 
كارهاي خاص را پوشش مي چارچوب صنعت ، مهارت هاي انجام  بنيادي صنعت و مهارت هاي شغلي است كه در

شرح روايت از صالحيت هاي حياتي مورد نياز براي عملكردي كه به طور كامل موفق و  OSUEمدل صالحيت  .دهد
شناسايي و توصيف يك مجموعه اي از صالحيتهاي هسته  OSUE مدل صالحيت. نمونه در يك كار و نقش است

در گروه هاي شغلي مرتبط، مهم هستند را مورد ) ن مي دهدكه شامل تعاريف و اقدامات كليدي است را بيشتر نشا(
ارتباطات، يادگيري : صالحيتهاي حرفه اي اصلي را شناسايي ميكند كه شامل اين مدل،. بررسي قرار مي دهد

مستمر، خدمات به مشتري، تنوع، انعطاف پذيري و تغيير، روابط بين فردي، آگاهي از چارچوب حرفه اي، مديريت 
همچنين در اين مقاله فرايند . گروهي و رهبري، پذيرش فن آوري و كاربرد، تفكر و حل مساله است منابع، كار

اجرايي مدلها، نتايج آن در سازمان و همچنين امكان اجراي اين مدل ها در بازار كار ايران مورد بررسي قرار خواهد 
  .گرفت

  
  .احرفه اي، گروه هاي شغلي، مهارتهمدل صالحيت :  كليد واژگان

  

                                                                 
  com.yahoo@phd_hosseini ،استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه مازندران. 1
  دانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه مازندران . 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مازندران. 3
  دران دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مازن. 4
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نمونه : تاثيركارگاه هاي آموزشي در روستاها برتوسعه اشتغال زنان روستايي
  موردي شهرستان رشت

 

  4، بابك مرادي3، محمدكريم معتمد2، محمد جليل خورشيدي1پيمان حسيني

  
  چكيده

صلي پيشرفت و توسعه توانند به عنوان يكي از محورهاي اكنند، ميكهدر خانواده ايفا ميزنان با توجه به نقشي
ه هاي دنيا بدان توجه نمايند بحث توسعها و حكومتبايست امروزه دولتيكي از مسائلي كه مي .محسوب شوند

سطح كيفي زندگي مردم اين مناطق، يبه جهت ارتقا ايراندر . روستايي بخصوص دركشورهاي توسعه نيافته است
هدف كلي پژوهش حاضر بررسي . روستاييتشكيل شده استكارگاه هاي آموزشي در روستاها جهت اشتغال زنان 

جامعه آماري اين پژوهش را زنان روستايي شهرستان . هاي آموزشيدر روستاهايي شهرستان رشت بودتاثيرات كارگاه
. نفرمشخص شد 120رشت در استان گيالن تشكيل دادهاندو حجم نمونه با استفاده از فرمول كرسجي مورگانمعادل

برآورد  7001/0ري داده ها پرسشنامه بود و همچنين اعتبار پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخابزار گردآو
بر اساس يافته هاي تحقيق تفاوت معناداري بين مهارت قبل وپس از . شدكه از بعد آماري قابل قبول بوده است

 سطح برحسب روستايي نزنا در خصوص تغييردانش. هاي آموزشي در پاسخگويان وجود داشتتشكيل كارگاه
با توجه به اينكه .وجوددارد تحصيلي گوناگون درسطوح روستايي زنان تغييردانش بين معني دار تحصيالت،اختالف
پاسخ دهندگان،  نبود % 85هايي جهت ايجاد اشتغال است، اما با توجه به پاسخ ها  ارائه آموزشهدف اين كارگاه

كه ايجاد . ان در سرمايه گذاري در زمينه اشتغال يكي از معضالت روستايان بوداعتبارات كافي و عدم توانايي روستايي
  .گرددهاي تعاوني روستايي در روستاهاي اين شهرستان پيشنهاد ميصندوق اعتبارات روستايي و شركت

  
  .كارگاهاي آموزشي، رشت، توسعه اشتغال، توسعه روستايي، زنان روستاي :كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@Paymanhosayniي دانشگاه گيالن، دانشجوي كارشناسيارشدتوسعهروستاي .1
2
  دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه گيالن.  

3
  اه گيالندانشيار ترويج و آموزش كشاورزي و عضو هيئت علمي گروه توسعه روستايي دانشك.  

4
  دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران.  
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ICSTE-589  

: ر صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي بر افزايش توليدات صنايع روستاييتاثي
  نمونه موردي روستاي آرندان شهرستان سنندج

 
 3، لقمان صادقي2، محمد حسين منهاج1پيمان حسيني

  
  چكيده

شرايط مناسب امروزه درجامعه ايران ، زنان نشان داده اند كه توانايي ها و قابليت هاي بالقوه فراواني دارند و تحت 
اعتبارات خرد به عنوان يك گزينه مي تواند سرمايه الزم .مي توانند مشاركت مؤثري  دراقتصاد خانوار داشته باشند

براي زنان را ايجاد كند و همچنين عاملي براي حمايت از واحدهاي كوچك بهره برداري، ايجاد فرصتهاي شغلي و 
راسال اعتبارات  2005آن به گونه اي است كه بانك جهاني سال  افزايش توليدات صنايع روستاي باشد كه اهميت

مقاله حاضر با هدف برسي تاثير صندوق اعتبارات خرد بر افزايش توليدات صنايع روستاي .اري كرده استذخرد نامگ
جامعه آماري اين پژوهش را صورت گرفته است بر اين اساس مطالعه موردي در استان كردستان صورت گرفته است 

نان روستايي ،روستاي آرنداندر شهرستان سنندج تشكيل دادهاند و حجم نمونه با استفاده از فرمول كرسجي ز
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود و همچنين اعتبار پرسشنامه از طريق . نفر مشخص شد 120مورگان معادل

بر اساس يافته هاي تحقيق ارتباط . ده استبرآورد شد كه از بعد آماري قابل قبول بو 7001/0ضريب آلفاي كرونباخ 
نتايج مطالعه همچنين .معناداري بين سطح تحصيالت و ميزان توليدات صنايع روستايي در پاسخگويان وجود داشت

اعضاي و كمك به  برافزايش توليدات نشان مي دهد كه اعتبارات خرد پرداخت شده بيشترين تاثير را به ترتيب
و  افزايش شغل جديدهمچنين مشخص شد اعتبارات پرداخت شده كمترين تاثير را بر . توسعه شغلي داشته است

  .توليد كننده داشته است افرادارتقاء مهارتهاي
 

  .صندوق اعتبارات، زنان، صنايع روستايي، آرندان :كليد واژگان 

                                                                 
  Paymanhosayni@yahoo.com  ،دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه گيالن. 1
  استاديار اقتصاد محيط زيست و عضو هيئت علمي گروه توسعه روستايي دانشكاه گيالن. 2
  فوق ليسانس شهر سازي. 3
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ICSTE-510  

  زايي اشتغال رويكرد با ايران در توريسم صنعت رساني اطالع
  

  3آقاجاني ، طهمورث2محمدي يار حمد، ا1حسيني حسن

  
  چكيده
 طبيعت« ايران و »اكوتوريسم« عنوان به آن از دنيا در امروزه كه است ناپذيري تفكيك دوپديده وتوريسم طبيعت
 مي طبيعت از انسان برداري بهره به منجر درنهايت يكديگرندكه مكمل سيستم دو اين. شود مي ياد »گردي
 تمايز اين و بوده متمايز همديگر از پذيركامال توريست وجوامع ايران در آن از استفاده كلش و برداري بهره اما.شوند

 مي پايدار و موقت زايي اشتغال و آمد در وكسب تقاضا افزايش به منجر كه صحيح ريزي برنامه جهت در حركت با
 ازنظردرآمد ياستدن اكوتوريستي هاي جاذبه داراي كشور پنج دررديف كه كشوري گردد، مي آشكار شود

 تبليغات و شناسايي براي صحيح برنامه عدم موضوع اين داليل از يكي. آخرندارد هاي رده غيراز مقامي اكوتوريستي
 گردشگران جذب براي وخارجي داخلي گذاران وسرمايه كشوري ريزان وبرنامه دولتمردان وجذب جلب جهت موثر
 اي اندازه به صنعت اين و ميشود نامبرده صنعت يك بعنوان آن از گردشگري اهميت بدليل اخير ساليان در.باشد مي

 و هزينه كم صنعت اين از ايران كشورمان نفتي درآمد اندازه به كشورها از بسياري كه مي باشد پرسود و درآمدزا
 و شغل مولد صنعت سومين توريسم، صنعت اصطالحاً يا و گردشگري صنعت. اند كرده درآمدزائي و اشتغال پرسود
 مسئولين دولتها، از بسياري اخير هاي دهه در دليل همين به. ميباشد خودروسازي و نفت صنعت از بعد سرمايه

 سهم هستند تالش در و اند آورده روي صنعت اين گسترش به بيشتري حساسيت با صاحبنظران و اقتصادي
 از يكي به گردشگري اخير دهه چند رد. ببرند ارمغان به خود جوامع براي را صنعت اين جهاني بازار از بيشتري
 جهانگردي جهاني سازمان بيني پيش اساس بر و شده تبديل ها كشور اقتصادي فعاليت هاي بخش مهمترين

UNWTO اين دليل همين به. رسيد خواهد دالر ميليارد 6/1 به الملل بين توريسم از حاصل درآمد 2020 سال تا 
 است داده اختصاص خود به را جهان ناخالص توليد از توجهي قابل نميزا بخش جهاني سيستم يك بعنوان صنعت

 وبا نموده جستجو را صنعت اين زايي اشتغال راهكارهاي همچنين و مالي درآمد كسب چگونگي تا آنيم بر ما.
  . نماييم رساني اطالع كشور به اي حرفه و فني آموزش سازمان حمايت

  
  .زايي الاشتغ اكوتوريسم، توريسم، :كليد واژگان 

                                                                 
  hosseini_ h57 @yahoo.com موزش فني و حرفه اي كشور، آمان كارمند ساز. 1
  موزش فني و حرفه اي كشورآكارمند سازمان . 2
  مدير كل امور رفاهي و دانشجويي دانشگاه آزاد و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد شهر قدس. 3
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ICSTE-525 

  در توليد ملي از منظر قرآن اهميت كار و تالش و نقش آن
  

   1دكتر سيد معصوم حسيني
  

  چكيده
در . يكي از راههاي تقرب به خداوند و كسب، روزي حالل و بهره مندي از فيوضات الهي كار وتالش و توليد مي باشد

آن كريم مورد بحث و بررسي قرار گيرد و آياتي كه با داللت اين مقاله تالش شده است مفهوم كار وتوليد از منظر قر
در زندگي  ازمهمترين اثاركار وتوليد.صريح و يا با داللت التزامي بر مسأله كار و توليد داللت داشتند تبيين گردد 

جامعه اهميت توليد ملي، . بشر، شخصيت سازي، تحوالت تاريخ، آرامش، تمدن، اقتصاد شكوفا و فقرزدايي مي باشد
اسالمي نبايد زير سلطه بيگانگان باشد، بسيج عام در برابر دشمنان، چشم نداشتن به امكانات ديگران و همچنين 

در پايان به بايدها و نبايدهاي اجرايي توليد ملي اشاره شده . توليد ملي ضامن استقالل سياسي كشور خواهد بود
  .است

 
  .، تالشقرآن، كار، توليد، توليد ملي :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

    ir.ac.quran@hosseini، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم .1
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ICSTE-632  

هاي استانداردهاي آموزشي در اداره كل آموزش فني و حرفه اي بررسي چالش
  كالن شهر اهواز - استان خوزستان

  
، پروانه تركي 4، زينب پرچمي3، دكتر مسعود خداپناه 2زاده ، دكتر يداله مهرعلي1زادهحسين حسيندكتر علي

  6، منا جاوي5نژاد
  

  چكيده
هاي استانداردهاي آموزشي در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اضر بررسي چالشهدف از مطالعه ح

بر اساس روس تحقيق توصيفي و جمع آوري ديدگاههاي كارآموزان، مربيان، . كالن شهر اهواز بوده است - خوزستان
اطالعات با پرسشنامه  اي كالن شهر اهوازتدوينگران استاندارد، مديران و كارشناسان مراكز آموزش فني و حرفه

عدم : نتايچ حاصل نشان داد كه مسائل و مشكالت استانداردهاي آموزشي اين استان عبارتند از . جمع آوري گرديد
همكاري كارفرمايان در زمينه طراحي استانداردهاي آموزشي، ضعف نيازسنجي شغلي و آموزشي در زمينه 

اسب دستگاهها ي مجري و متولي طراحي استانداردهاي آموزشي استانداردهاي آموزشي، ناهماهنگي و همكاري نامن
هاي ، در پاره اي از موارد اجرا و آموزش نامناسب استانداردهاي آموزشي در مراكز آموزشي و لزوم بازنگري زيرساخت

ايچاد انگيزه  ، در پاره اي از موارد عدم آماده سازي و عالقمندي و)منابع و امكانات و تجهيزات و تسهيالت(مورد نياز 
گران استانداردهاي آموزشي ، لزوم بازنگري فرآيند ارزشيابي ياددهي و يادگيري در مربيان و تدوين در ميان 

اي به  استانداردهاي آموزشي و مساله متمركز بودن و توجه ناكافي بخش ستادي سازمان آموزش فني و حرفه
    .ان خوزستانتوانمندي و مزيت هاي نسبي استانهاي كشور بويژه است

  
استانداردهاي آموزشي، كارفرمايان، بازار كار، مربيان، تدوينگران استاندارد، كارآموزان، مديران  :كليد واژگان 

  .مراكز آموزش فني و حرفه اي

                                                                 
1
  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز.  

2
  mehralizadeh_y@scu.ac.ir، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز.  

3
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز.  

4
  اي خوزستانكارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه.  

5
  اي خوزستانو حرفهكارشناس اداره كل آموزش فني .  

6
  كارشناس تكنولوژي آموزشي.  
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ICSTE-189 

ارزشيابي كيفيت دوره هاي مركز آموزش مهارتهاي پيشرفته ارم مشهد، با 
  )ايند، بروندادفر درونداد،(كاربست الگوي  سيستمي 

  
   3، مرتضي عليزاده 2دكتر حسن رضا زين آبادي، 1صغري حسيني قصر

  
  چكيده

ارم مشهد  شرفتهيپ يمركز آموزش مهارتها  يآموزش يدوره  ها يبرگزار تيفياز ك يابيارزش يپژوهش حاضر در پ
 يريكث لير،كه هر ساله با خكشو يو حرفه ا يثابت سازمان فن ياز مراكز آموزش يكيمركز به عنوان  نيا. باشد يم

قرار دارد و به  ياز صاحب نظران آموزش ياريبس توجهمواجه است ، مورد  يدانشگاه النياز كارآموزان و فارغ التحص
 يراستا با كاربست الگو نيدر ا. در سطح كشور قرار گرفته است شرفتهيپ يمراكز مهارتها ريسا يبرا ييعنوان الگو

هدف . مركز پرداخته شده است نيموجود درا  يبرنامه ها تيفيك يابيبه ارزش) بروندادو نديدرونداد،فرا(يستميس
 ينقاط قوت و ضعف و رفع كاست نييشده، درجهت تع يزيبه اهداف برنامه ر يابيدست زانيم ييشناسا ژوهشپ نيا

با ) يشيمايپ(يابي نهيزم -  يفيتوص وهيروش انجام پژوهش به ش. باشد يمركز م يآت يهايريگ ميها و كمك به تصم
برگزار شده مركز  يآموزش يدوره ها هيپژوهش كل نيجامعه مورد نظر درا. است يپژوهش يها افتهيهدف كاربرد 

دوره برگزار شده  122كارگاه و 10نينمونه از ب نييجهت تع. باشد يم1390ارم در سال شرفتهيپ يآموزش مهارتها
 ر،يمد(در مركز  يهدفمند با توجه به نظر صاحب نظران آموزش يري، توسط نمونه گ1390در سال دهيو به اتمام رس

 صيتخص تيظرف نيشتريدو كارگاه كه ب) يليتحص تيو مسئول مشاوره و هدا ونمعاون، مسئول آموزش و آزم
سپس با توجه به . ديانتخاب گرد يدو مرب سيتدر تيباشند، و سه رشته با محور يرا دارا م يبودجه وامكانات آموزش

دروندادها  ييمورد لزوم در جهت شناسا يعوامل و نشانگرها هيكل قيبه سواالت تحق ييو پاسخگو يف پژوهشاهدا
 7با ينديمالك فرا 2نشانگر،  10با يمالك درونداد5به دست آمد، كه تحت عنوان  يآموزش يو بروندادها ندي،فرا

 افتهي. شده است يبند مينشانگر تقس22و مالك  8عامل، 3نشانگر ودر مجموع  5با  يمالك برونداد كينشانگر ، 
ارم  شرفتهيپ يدر مركز مهارتها يآموزش يو بروندادها يندهايرااست كه دروندادها ، ف نيپژوهش نشانگر ا نيا يها

  .در سطح مطلوب قرار دارد
  
  .ارم شرفتهيپ يمركز آموزش مهارتها ،يا و حرفه يفن آموزش ،يستميس يالگو ،يابيارزش :گان واژ ديكل

                                                                 
1
 )مشهد مقدس( ،مربي مركز آموزش مهارتهاي پيشرفته ارمتهران يخوارزم دانشگاه ،يآموزش قاتيارشد رشته تحق يكارشناس.  

zhossinighasr@yahoo.com  
2
  يدانشگاه خوارزمعضو هيأت علمي  ،يآموزش  تيريمد يدكترا.  

3
  تربت جام يدانشگاه آزاد اسالم ،يعموم يشته روانشناسارشد ر يكارشناس.  



79

ICSTE-306 

بررسي و ارزيابي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تثبيت اشتغال 
  زنان در شهرستان خرم بيد

  
  2، عبدالرسول كازروني1جالل الدين حق شناس

  
  چكيده

به منظور بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تثبيت اشتغال زنان در شهرستان خرم بيد در طي 
و شناسايي مشكالت و تنگناهاي موجود در فرآيند مذكور و ارائه راهكارهاي اجرايي اين پژوهش در  1390سال 
. به روش مطالعه توصيفي بر اساس عملكرد آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي خرم بيد انجام يافت  1391سال 

ي، جنسيت، مرجع معرفي كارآموز به در اين تحقيق كارآموزان مهارت ديده از نظر مقطع تحصيلي، نوع شاخه آموزش
نتايج نشان مي دهد كه بيشتر كارآموزان . مركز آموزش فني و حرفه اي و محل آموزش مورد بررسي قرار گرفتند

% 45كارآموزان زن و % 55مهارت آموخته داراي تحصيالت سيكل و زير ديپلم مي باشند و از نظر جنسيت 
كارآموزان، حرفه هاي زيرمجموعه خدمات را گذرانده و كمترين تعداد مهارت بيشترين تعداد . كارآموزان مرد هستند

را %) 49(زنان در شاخه خدمات بيشترين تعداد مخاطب. آموختگان مربوط به شاخه صنعت ساختمان مي باشد
همچنين بيشترين تعداد . آموزش گذرانده اند% 7داشته اند، اما در صورتي كه در ساير شاخه ها در مجموع 

نكته قابل توجه اين است كه از . ارآموزان در مركز ثابت آموزش ديده بودند و از كارآموزان آزاد محسوب مي شدندك
كل كارآموزان كه همگي هم از زنان بودند، به مركز آموزش فني و حرفه اي معرفي و  % 19نفر معادل  212دانشگاه 

  .مهارت آموخته اند
  

  .ي، اشتغال و زنانآموزش فني و حرفه ا :كليد واژگان 

                                                                 
 com.yahoo@1358jalal، كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي، مربي مركز آموزش فني و حرفه اي خرم بيد و مدرس دانشگاه پيام نور صفاشهر. 1

     
 فني و حرفه اي استان فارسمعاون فني و آموزشي اداره كل آموزش .  2
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ICSTE-221  

  زنان خانه دار شاغلين بي ادعا و اقتصاددانان گمنام 
 

  2، الهام قليزاده رضايي1رجبعلي حكم آبادي
  

  چكيده
زن خانه دار اغلب به عنوان مدير اقتصادي خانواده شناخته مي شود كه يكي از اركان اساسي و : مقدمه و هدف

لذا هدف از اين مطالعه، ارج نهادن به مقام و  .ر امور اقتصادي تلقي مي شودتعيين كننده مصرف در چرخه و زنجي
در مقاالت و سايت هاي معتبر  اي كتابخانه مروري روش به مطالعه اين: روش شناسي.  منزلت خانه داري مي باشد

امور خانه داري و پرداختن به  ،، مهم ترين امر براي زن)ع(از نظر ائمه و اهل بيت : يافته ها .است شده انجام
از ديدگاه ديگر زنان مي توانند پشتوانه اقتصادي  .همسرداري است و اجر و ثواب زيادي نيز براي آن قائل شده اند

آيد اولويت ارزشي نظام اسالمي مسئله خانه داري  هاي اسالمي برمي بر اساس آنچه از آموزه خوبي براي مردان باشند
داري زن هم پايه وظايف مهم مردان چون جهاد در راه خدا در نظر گرفته شده  ، خانهاي از روايات زنان است، در پاره

داري  هاي خانه است، بدين ترتيب آنچه در نظام اسالمي بايد مورد تشويق قرار گرفته و با ارزش تلقي شود فعاليت
هاي جسمي و رواني بر  آسيبافزايش اشتغال زنان و به تبع آن افزايش  اشتغال زنان در خارج از خانه، باعث .است

، بنابراين، زنان و تعارضات خانوادگي است ، افزايش بيكاري آقايانكاهش نرخ باروري افزايش توقعات، سالمت زنان،
خانه دار مي توانند با افزايش تحكيم پايه خانواده، اهميت دادن به كار  خانه داري، ارزش و ارج نهادن به مقام مادر و 

ام كارهاي دستي در خانه، آموزش عملي صرفه جويي و قناعت به فرزندان و همسر، عدم مصرف زن خانه دار، انج
 ما،  در جامعه كنونيمتاسفانه :  نتيجه گيري. گرايي و تجمل گرايي كمك شاياني به اقتصاد كشور داشته باشند

كه بايد جبران  اهش يافتهدار ك به حاشيه رفته است و ارج نهادن به مقام مادر و زن خانه مقام و منزلت خانه داري
به عنوان نهادهاي شكل دهنده به (ها  رسانه اري، قوانين، واحدهاي آموزشي وزسياستگ، بنابراين مي توان با شود

در نگرش آحاد جامعه و به خصوص مي تواند مسلما  اد كهنشان د توجه بيشتري به مقوله خانه داري) نگرش افراد
  . ل خانه داري به عنوان شغلي مقدس و افتخاري بزرگ براي زنان كشورمان محسوب گرددباشد تا شغزنان تاثيرگذار 

  
  .غلين بي ادعا، اقتصاددانان گمنامزنان خانه دار، شا:  كليد واژگان

                                                                 
1
  abi.hse2006@gmail.com دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پرشكي خراسان شمالي،  كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، مربي هئيت علمي.  

2
  كارشناس حسابداري، عضو موسسه قرآني الزهرا شهرستان اسفراين  .   
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ICSTE-334  

  : و سرمايه ايراني حمايت از توليد ملي، كار
  و راهكارهاي اصولي محدوديتها، پيامدها

  
  2معياري، فاطمه 1عباس حمزه خاني

  
  چكيده

كشور ما كه ناگزير از حضور مستمر و فعال در عرصه بين المللي و بازارهاي جهاني است، براي اين حضور، نيازمند 
توليد كاالها و محصوالت با كيفيت باال به عنوان پشتوانه . توليداتي صادرات محور با كيفيت رقابتي باال مي باشد

ا حضور و مشاركت فعال در سازمانهاي منطقه اي و بين المللي مانند سازمان اقتصاد ملي است وارتباط تنگاتنگي ب
به طوري كه از شرايط مهم عضويت در سازمان تجارت جهاني ايجاد شرايط مناسب و مطلوب . تجارت جهاني دارد

صالح شرايطي از قبيل ايجاد ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي در كشور، همچنين ا. براي توليدات داخلي است
بنابراين ...). راه ها، بنادر، فرودگاه ها و(قوانين و مقررات تجاري و توسعه زيرساختها و زيربناهاي فيزيكي و اقتصادي

. در راستاي اين حضور جهاني بايد به افزايش كمي و كيفي توليدات داخلي با جهت گيري صادراتي انديشيده شود
شكالتي كه بر سر راه توليد ملي، كار و سرمايه ايراني وجود دارد، پيامدها در اين مقاله سعي شده، ابتدا پس از ارائه م

سپس به راه حل هاي اصولي حمايت از توليد ملي اشاره شده . و آثارحمايت از توليدات ملي مورد بررسي قرار گيرد
  .ي پرداخته شده استاست و در نهايت به بايسته هاوالزامات كشوردرجهت حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايران

  
  .توليد ملي، كار، سرمايه، ايران، جهاني شدن،  توسعه صادرات، جايگزيني واردات :كليد واژگان 

                                                                 
   ahamzehkhani@yahoo.comرشات خارجي و امور گمركي دانشگاه بوعلي سينا، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي، كارشناس مسئول سفا.1
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات. 2
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ICSTE-11  

  مهارت آموزي در هند و استفاده از آن در نظام آموزشي ايران
  

   1احمد حيدري عبدي
  

  چكيده
آنها برداشته است و اين  يارتقارآفريني و آموزش مهارت آموزي و كاهاي مفيدي را در جهت   هند گامدولت 

دهد ، به طوري كه در سالهاي اخير  آموزش ها را در كليه سطوح مديران و نقاط مختلف شهري و روستايي ارائه مي
بررسي هاي اوليه نشان مي دهند كه سياست . مؤسسه كارآفريني در اين كشور ايجاد شده است 700نيز بالغ بر 

ال در اين كشور متناسب با شرايط روز جامعه طراحي و تدوين شده و برنامه هاي توسعه هاي آموزشي و اشتغ
اشتراكات زياد ايران  .آموزش عالي و ايجاد فرصت هاي تحصيلي و شغلي براي جوانان از اهم اين برنامه ها مي باشد

وي در تربيت منابع انساني ، با هند در مواجهه با مشكالت ناشي از اجراي برنامه هاي توسعه و چالش هاي پيش ر
يعني اين كشور چه اقداماتي براي مهارت آموزي . مطالعه و بررسي سياستهاي كارآفريني هند را ضروري مي نمايد 

در اين مقاله كه  .و كارآفريني جوانان انجام داده و چگونه مي توان از آنها در برنامه هاي آموزشي ايران استفاده كرد
ليلي نگاشته شده، تالش مي شود كه اين اقدامات ذكر شود و پيشنهادهايي براي استفاده از تح –به روش توصيفي 

   .آنها در نظام آموزشي كشور ارائه شود
  

  .مهارت آموزي،كارآفريني، نظام آموزشي، هند، ايران :كليد واژگان 

                                                                 
 

  ir.irphe@aheidari عضو هيات علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي،. 1
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ICSTE-156  

 يربردكا يعلم آموزش مراكز انيدانشجو يفرد ينيكارآفر  يها مولفه يابيارز
 جهاد و اي حرفه و فني آموزش كل اداره نظر زير مراكز  مطالعه مورد: ساري

  كشاورزي
  

  2، اميد اسكندري1يخاور عبداله ديس

  چكيده
حيات اقتصادي جوامع  امروزي با تحوالت و تهديدات گسترده بين المللي روبروشده اند كه بقاي آنها را با خطر 

راي بقا ي خود مي بايست راه حلها و روشهاي جديدي را تدوين نموده و به بنابراين آنان ب. مواجه كرده است 
و جود  مولفه هاي كارآفريني در هر فرد . موتور حركت چنين جوامعي كارآفريني است. نوآوري و خالقيت به پردازند

ي فراهم آورند ؛ مي تواند آگاهي هاي الزم را براي سياست گذاران و برنامه ريزيان براي طرح ريزي و آينده نگر
بنابراين پژوهش حاضر ، با هدف شناسايي و ارزيابي مولفه هاي اصلي كارآفريني فردي در بين دانشجويان مراكز 

بدين منظور ابتدا مولفه هاي اصلي كارآفريني يعني خالقيت ، نياز به . آموزش علمي كاربردي ساري انجام گرفت 
سپس به . ك پذيري، عزم و اراده از متون و مقاالت كارآفريني احصا شداستقالل ، قدرت ابهام ، توفيق طلبي ، ريس

جامعه آماري . منظور سنجش اين مولفه ها پرسش نامه اي تدوين روائي و پايائي آن مشخص و به اجرا گذاشته شد
تعداد    دانشجو بوده و نمونه آماري به   480كليه دانشجويان مراكز آموزش علمي كاربردي شهرستان ساري شامل  

يافته هاي تحقيق كه با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و . نفر   به صورت تصادفي ساده انتخاب شد 210
انجام گرفت ، نشان داد كه سطح كار آفريني فردي در ميان دانشجويان مراكز علمي كاربردي خوب ) t(استنباطي

  .داردليكن تا سطح مطلوب فاصله  بوده،
  

  .كاربردي ها،كارآفريني،مركز آموزش علمي ارزيابي مولفه  :كليد واژگان 

                                                                 
   com.yahoo@khavari_aalaa ، مازندران استان اي حرفه و فني موزشآ كل اداره ،عالي آموزش مديريت دكتري يدانشجو . 1
 اي استان مازندراناداره كل آموزش فني و حرفه ،كارشناس آموزش .2
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ICSTE-354  

  بررسي فن و تكنولوژي در فلسفه هايدگر
  
  2ولي اله بحريني ،1يدكترمهدي خبازي كنار

  
  چكيده

 تكنولوژي نفوذ و گسترش بالطبع و تكنيكي و فني مهارتهاي كيفي و كمي گسترش و بيستم قرن دنياي به ورود با
 به را تكنولوژي انتقادي و پديدارشناختي نگاهي با حاضر قرن برجسته فيلسوفان از يكي بشر،هيدگر ياتح عرصه در

 ماهيت بر و آورد ميان به  تكنولوژي از هيدگر خاصي تعريف و ساخت مطرح فلسفه در اهميت با موضوعي عنوان
 نسبت برقراري بشر بر تكنولوژي طهسل خطر آوري ياد ضمن وي كند، مي تاكيد تكنولوژي ابزاري غير و فني غير
 تكنولوژي ماهيت بيان با ، تكنولوژي با آزاد نسبت برقراري چگونگي تبيين ضمن و ميدهد قرار مدنظر را آن با آزاد
 بشر معنوي تفكر بر آماري تفكر شدن غالب و نمايد مي ن بيا را  تكنولوژي نبودن طرف بي و گشتل،خنثي عنوان به
 تعريف ضرورت و تعريف از سوال دو طرح با مقاله دراين. داشت خواهد همراه به را انسان ايبر زدگي خطرغفلت ،

 ضمن و شد پرداخته آن از فلسفي تعريف و تكنولوژي ماهيت تبيين به تحليلي پژوهش روش وبا ي تكنولوژ فلسفي
  تكنولوژيكي ابزار كاربرد و مهارت بر اينكه عين در لذا. ميشود تاكيد آن  ماهيت نبودن خنثي به  تكنولوژي نفي عدم
  . شود مي گذاشته صحه تكنولوژي ذات شناخت براي آن از حقيقي تعريف شناخت به  است تاكيد

  
  .عليت گشتل، تكنولوژي، هيدگر، :كليد واژگان 

                                                                 
  mkenari@yahoo.com، ان گروه علوم تربيتياستاديار فلسفه جديد و معاصر غرب دانشگاه مازندر.  1
2
  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه مازندران.  
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ICSTE-417  

  ضرورت، چالش ها و راهكارها :زنان روستايي و كارآفريني
  

   3، منتهي بوعذار2ي، اميد مهراب قوچان1بهمن خسروي پور
  

  چكيده
 در تحصيالت زنان سطح در اخير رشد قابل توجهي هاي سال در و دهند مي تشكيل را كشور جمعيت از نيمي زنان

 ويژه به زنان بيكار، روزافزون شمار ايران، روستاهاي و شهرها مهم معضالت از است، يكي آمده وجود به ايران جامعه

به است،  رفاه و درآمد سرانه افت بهره وري، و توليد سطح آن، كاهش متعاقب و كار در جستجوي يتحصيلكرده زنان
، نيروي كار ضرورت دارد اين لحاظ توجه به استعداد و نقش زنان در چرخه اقتصادي و اجتماعي كشورها به عنوان

و گستره نساني تورم نيروي اه علت بخش خصوصي بو جذب اين تعـداد نيروي تحصيلكرده در سازمانهاي دولتي 
حل اين معضل، توسعه كارآفريني  لذا يكي از راهكارهاي مهم جهت .باشدنمي مواجهند، عملي محدودي كه با آن 

 توسعه و رشد به تواند مي جامعه از اين قشر در هاي كارآفرينانه فعاليت به بوده و توجهدر ميان زنان و دختران 

 بحران با مقابله و ملي اقتصاد در زنان توسعه سهم به ضرورت بنا لذا .نمايد شايان توجهي كشور كمك اقتصادي

 به نظر مي رسد كه و با توجه به اهميت توجه به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، ضروري زنان، بيكاري

اين سرمايه هاي  گردد، تا و تقويت روحيه كارآفرينانه در ميان آنها فراهم زنان كسب و كار براي توسعه الزم شرايط
اين مقاله كه به روش مروري و با استفاده از منابع . باعث رونق اقتصادي جامعه ايران گردند انساني جامعه، بتوانند

اي، اسناد و سايتهاي معتبر اينترنتي تهيه شده است، تالش دارد مفاهيم، اهميت و ضرورت كارآفريني زنان كتابخانه
مشاركت زنان در اين زمينه را بررسي، موانع و محدوديت هاي موجود در اين رابطه در روند توسعه و لزوم آموزش و 

  .را شناسايي و در پايان راهكارها و پيشنهاداتي كاربردي را ارائه نمايد
  

  .كارآفريني، زنان، روستا، توسعه، زنان روستايي :كليد واژگان 
 

                                                                 
1
  b.khosravipour@gmail.comاستاديار، گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان.  

2
  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ترويج دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان.  

3
  ي كارشناسي، گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستاندانش آموخته.  
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ICSTE-392  

 نان روستايي در توسعه پايدارارنده مشاركت زدعوامل پيش برنده و بازبررسي 
  و كشاورزي روستايي

  
 2زينب مهمدي كرباليي، 1بهمن خسروي پور

  
  چكيده

با توجه به اينكه نيمي از . توجه به منابع انساني ازاهميت زيادي برخورداراستو كشاورزي  روستاييپايدار  درتوسعه
. ژه آنان درپيشرفت و توسعه روستا اشاره نمودجمعيت روستا را زنان روستايي تشكيل مي دهند،مي توان به نقش وي

مشاركت زنان روستايي درفعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و توليدي حائزاهميت بوده و زمينه اي را در 
جهت افزايش آموزش و نيازمندآگاهي از اينرو زنان روستايي  .جهت خودكفايي و استقالل روستا فراهم مي آورد

 به اهداف توسعه دستيابي در تمامي جوامع روستايي به عنوان يك عامل مهم در ستند اين امر توانايي هاي خود ه
روستا، جايگاه آنان  در در ابعاد مختلف زنان روستايي عليرغم اهميت حضوردر هر صورت . پايدار مطرح مي باشد

به هر . ناديده گرفته مي شود بخوبي شناخته نشده ونقش آنان بعضاً و كشاورزي درراستاي توسعه پايدارروستايي
الزم است عواملي كه مي توانند در ايفاي اين نقش تسريع بخشيده شناسايي، و مشكالت اين موضوع نيزبررسي حال 

اين مقاله كه به . شود تا زنان روستايي بتوانند توانايي هاي خود را نشان داده و استعدادهاي خود را شكوفا سازند
ازمنابع مكتوب و سايتهاي اينترنتي تدوين شده است تالش دارد، ضمن شناسايي عوامل  روش مروري و با استفاده

 ، اشتغال واهميت مشاركتو كشاورزي   پيش برنده و بازدارنده مشاركت زنان روستايي در توسعه پايدارروستايي
رهاي كاربردي الزم را بررسي و دراين رابطه راهكارا توانمندسازي آنان به عنوان بخش مهمي از جوامع روستايي 

  .ارائه نمايد
  

  .پايدار روستايي، توسعه پايدار كشاورزي زنان روستايي،توسعه اشتغال، ،مشاركت :كليد واژگان 

                                                                 
1
  b.khosravipour@gmail.com، ومنابع طبيعي رامين خوزستان، دانشگاه كشاورزي استاديار و عضو هيئت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي.  

2
  ترويج وآموزش كشاورزي، دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي . 
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  اشتغال جوانان روستايي توسعه روستايي با تأكيد بر توانمند سازي و
  

  3كبري صادقي ،2دوست حبيبه نظام ،1پور بهمن خسروي
  

  چكيده
چرا كه هيچ كشوري  .هاي مختلف اقتصادي هر كشوري است انساني شايسته وكارآمد محور توسعه بخش منابع

 .رسد بدون انباشت قابل توجه سرمايه انساني به ويژه در مناطق روستايي به سطح پايداري از توسعه اقتصادي نمي
نيروي در اين ارتباط،. آيد ه شمار ميهاي توسعه روستايي ب رشد بخش كشاورزي و حرف مرتبط،از اركان مهم برنامه

اشتغال وبيكاري جمعيت  از طرفي. فرايند توسعه داردثري در ؤنقش م خصوصاً در روستا، انساني آگاه وكارآزموده
برداري كامل ومناسب  بهره .هاي تأثير گذار فرايند توسعه روستايي است لفهؤفعال جوان به ويژه در روستاها يكي از م

در كانون توجه و در نظر گرفته  ملي بايد به عنوان يكي از اهداف راهبردي توسعه منابع انسانيز اين گروه ا از
بنابراين با توجه به نقش واهميتي كه جوانان روستايي  .اقتصادي واجتماعي قرار گيردريزان  برنامه گذاران و ستاسي

سازي آنان  ت موجود در راه آموزش و توانمندها و مشكال در فرايند پيشرفت جامعه روستايي دارند، شناسايي فرصت
اين مقاله كه به روش تحليلي و با . زايي و كسب موقعيت اجتماعي، يك ضرورت است در راستاي اشتغال، درآمد

هاي اينترنتي تهيه شده است، ضمن بررسي مفاهيم توانمندسازي، تالش دارد نقش  استفاده از منابع مكتوب وسايت
  .در راستاي توسعه روستايي بررسي و راهكارهاي الزم را ارائه نمايد روستادر  نانجوا آن رادر اشتغال

  
  .اشتغال، توسعه روستايي، توانمند سازي ، جوانان روستايي :كليد واژگان 

                                                                 
  b.khosravipour@gmail.com،عضو هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان. 1
  كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان دانشجوي. 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان. 3
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واكاوي عوامل تاثيرگذار بر توسعه كارآفريني در مراكز آموزش عالي علمي كاربردي 
  قه مركزي ايرانمنط يمطالعه مورد: كشاورزي

  
  1بهمن خسروي پور

  
  چكيده

امروزه بخش كشاورزي ايران با معضل كمبود نيروي كار ماهر و توانمند مواجه است و با توجه به عدم وجود روحيه 
خوداشتغالي و همچنين تورم نيرو در بخش، خصوصا نيروهاي تحصيل كرده آموزش عالي كشاورزي ، بيشتر آنان 

شناسايي عوامل تاثيرگذار بر توسعه  "اين مطالعه با هدف كلي . ارهاي غيرتخصصي مي پردازندبيكار بوده و يا به ك
پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت تحقيق، . انجام پذيرفت "كارآفريني در نظام آموزش علمي كاربردي كشاورزي

آموختگان مراكز  جامعه آماري شامل دانش. كاربردي و رهيافت اصلي مورد استفاده ، رهيافت تحقيق كمي است
حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه و . علمي كاربردي كشاورزي واقع در منطقه مركزي ايران مي باشند

ابزار گردآوري اطالعات . نفر انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند 170به صورت تصادفي طبقه اي و به تعداد 
ر اساتيد دانشگاه و صاحبنظران دوره هاي علمي كاربردي اصالح و به پرسشنامه محقق ساخت بود كه روايي آن با نظ

. براي پرسشنامه حاصل شد كه نشان دهنده پايايي مطلوب آن است 81/0مقدار در ارزيابي پايايي نيز . اثبات رسيد
له با مقو نمودن سرفصل دروس متناسب و از جمله نتايج بدست آمده، وجود مدرسان تخصصي به صورت تمام وقت

ضمنا از . كارآفريني و نياز بازار كار ، از موثرترين راهكارهاي آموزشي در توسعه كارآفريني در مراكز بوده است
ديدگاه پاسخ گويان بين وضعيت فعلي و مطلوب همه عوامل آموزشي مراكز در راستاي كارآفريني اختالف معناداري 

ثر در توسعه كارآفريني مراكز روش هاي آموزشي، محتواي در تحليل عاملي محاسبه شده نيز عوامل مو. وجود دارد
درصد  7/63آموزشي، مديريت و سازماندهي ، امكانات و تجهيزات آموزشي، عوامل فردي و محيطي بودند كه 

  .واريانس مربوط را تعيين كردند
  

  .رينيآموزش علمي كاربردي كشاورزي، كارآفريني، آموزش كارآفريني، توسعه كارآف:  كليد واژگان

                                                                 
 b.khosravipour@gmail.com، عضو هيئت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين،دكتراي ترويج و آموزش كشاورزي .1
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بررسي ميزان به كارگيري ابعاد : توانمند سازي نيروي انساني در مهارت آموزي
سازمانهاي يادگيرنده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان بر اساس 

  مدل پيتر سنج 
  

  4، اعظم اميني3، منيژه كريمي2، علي فروزش1سعيد خنجري
  چكيده

ها باشند و  وادار ساخته تا پيوسته به منظور سازگاري با محيط به دنبال بهترين راهكارها و رويه سازمان ها را تغييرات محيطي
هاي كسب مزيت رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري مستمر كاركنان  يكي از راه. بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست خواهند يافت

از كشور اي  با توجه به اينكه سازمان آموزش فني و حرفه. به منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثربخشي است 
باشد كه با خدمات گسترده و فراگير، مسئوليت آموزش و ارتقاي آموزش جامعه را بر عهده دارد، الزم است كه  هايي مي سازمان

د در مقام يك سازمان پويا پرواضح است كه اين سازمان براي اين كه بتوان. به صورت سازماني پويا به تغييرات محيط پاسخ دهد
العمل نشان داده و مأموريت خود را عملي سازد، الزم است بتواند با يك تفكر  در برابر محيط پرتنش خود به موقع عكس

هاي انساني در اختيار براي تأمين و حفظ و ارتقاء  سيستمي به محيط دروني و بروني خود نگريسته و از توان و تجربه سرمايه
هاي سازمان يادگيرنده در مراكز  با عنايت به مطالب فوق، ضرورت پياده سازي ابعاد و ويژگي .بهره گيري نمايد سالمت جامعه

هاي آموزشي در محيط پيچيده و متغير  اي گسترده و ارائه فعاليت اي، از لحاظ برخورداري از شبكه آموزش فني و حرفه
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از  .مؤسسات آموزشي انكارناپذير استاجتماعي، فني، تكنولوژيكي به منظور رقابت با ساير 

بنابراين . استفاده شده است پرسشنامه نيفه باشد كه از ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه از نوع بي نام ميبوده و نوع پيمايشي 
اساس  .باشد  ن از روايي الزم برخوردار مياين تحقيق به دليل برخورداري از ابزار استاندارد بر اساس تئوري و نظر متخصصا

قابليت هاي شخصي ، مدل هاي ذهني ، آرمان مشترك : تحقيقات بر مهارت هاي پنج گانه يادگيري سازماني بود كه عبارتند از 
ي جامعه آمار .استفاده گرديد سوال 23مشتمل براي پرسشنامه از جهت ارزيابي فرضيات . ، يادگيري جمعي وتفكر سيستمي 

نمونه  با روش  كه حجم نمو نه اي بوده اندتحقيق مجموعه كاركنان مراكز و اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
لذا  .تجزيه وتحليل گرديد spss با نرم افزارداده ها نظرسنجي  نفر تعيين وپس از 284گيري تصادفي خوشه اي به تعداد 

گفت كليه شاخص هاي يادگيري سازماني مدل سنج در مراكز و اداره كل آموزش فني براساس يافته هاي بدست آمده مي توان 
و با توجه به اهميت باال و يكسان هر يك از آن ها در ميزان  .از متوسط قرار دارند و حرفه اي استان اصفهان در حد پايين تر

نده در زمينه كليه شاخص هاي يادگيري يادگيري الزم است آموزش فني و حرفه اي به تقويت ويژگي هاي سازمان يادگير
 "آرمان مشترك "و  "يادگيري جمعي"از سوي ديگر با توجه به رتبه بندي شاخص هاي مذكور توجه به شاخص هاي . بپردازد

  .در اولويت باالتري قرار دارند  "تفكر سيستمي "و  "قابليت هاي شخصي "، "مدل هاي ذهني "نسبت به 
  

  .يادگيري سازماني ،سازمان يادگيرنده، يادگيري جمعي، تفكر سيستمي يادگيري، :كليد واژگان 
                                                                 

 khanjari0012@yahoo.comكارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، , كارشناس ارشد مديريت دولتي . 1
  مديركل امور اداري و منابع انساني سازمان آموزش فني و حرفه اي , كارشناس ارشد مهندسي صنايع. 2
 كارشناس دفتر بودجه و تشكيالت سازمان آموزش فني و حرفه ايكارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي،. 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ،كارشناس پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان . 4
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و ويژگي هاي ) (ICTآوري اطالعات و ارتباطات  فنبررسي رابطه بين استفاده از 
  شخصيتي زنان كارآفرين روستايي

  
  3، جواد زروندي 2، نفيسه زروندي1دكتر حسين خنيفر

  
  چكيده

سازي ، نقش و جايگاه زنان در اقتصاد نيز دستخوش تلف اقتصادي مانند خصوصيامروزه همراه با تغييرات مخ
تغييرات فراواني شده است و زنان كارآفرين به عنوان بخش مهمي از پيكره بخش خصوصي نظام اقتصاد ، در نظر 

ن پنهان در جامعه ريزي مشاغل خانگي به وسيله زنان كه  شاغالاز اين رو توسعه كارآفريني و پايه. گرفته مي شوند 
يكي از روش  (ICT)استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات. روستايي هستند ، از اهميت زيادي برخوردار مي باشد

در اين مقاله به بررسي ارتباط . هايي است كه سهم زنان روستايي در فعاليت هاي كارآفريني را توسعه مي بخشد 
و ويژگي هاي شخصيتي زنان كارآفرين روستايي پرداخته شده ) (ICT رتباطاتآوري اطالعات و ا فنبين استفاده از 

) زروند ، شورياب ، دستجرد ( نفر از زنان كارآفرين روستايي شهرستان نيشابور 50جامعه آماري تحقيق را .است 
فاده از نرم افزار ابزار اصلي مورد استفاده ، پرسشنامه مي باشد و تجزيه و تحليل داده ها با است. تشكيل مي دهد 

SPSS آوري اطالعات و ارتباطات فندهد كه ميان استفاده از  بررسي فرضيات نشان مي. صورت گرفته است ICT) (  و
نياز به موفقيت ، خطرپذيري ، استقالل طلبي ، خالقيت وكنترل دروني زنان كارآفرين روستايي رابطه معنادار وجود 

  .دارد 
  

  .، زنان روستايي ، كارآفريني ، آموزش)  (ICT عات و ارتباطاتآوري اطال فن :كليد واژگان 

                                                                 
1
 دانشيار دانشگاه تهران.  

 
 com.yahoo@nzarvandi  ،كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تهران . 2
3

 كارشناس ارشد و  پژوهشگر اجتماعي.  
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فريني در ميان معلوالن سازمان بهزيستي آبررسي رضايت از ميزان تحقق كار
  91- 90استان قم در سال

  
  4، رضا شعباني3مسعود موسوي، 2، محمدرضا محمودخاني1حسين خنيفر

  
  چكيده

ايت معلولين از خدمات كارافريني سازمان بهزيستي استان قم انجام شده اين پژوهش با هدف بررسي ميزان رض
نوع تحقيق از نوع پيمايشي و جامعه اماري ان معلولين قادر به انجام كار در استان قم مي باشند كه با استفاده . است

ابزار . و مطالعه شدند نفر انتخاب 52از نمونه گيري تصادفي از معلوليني كه توانايي انجام كار را دارند به حجم 
تحقيق پرسشنامه مي باشد كه روايي محتوايي ان توسط خبرگان و پايايي ان با استفاده از الفاي كرونباخ تاييد شده 

نتايج ازمون ميانگين يك جامعه اماري نشان داد ميزان رضايت معلولين از خدمات كارافريني در هر سه /.) 96.(است
كه .اي خود اشتغالي و اموزشهاي دوره خود اشتغالي در سطح متوسط ارزيابي مي شودبخش مشاوره و كاريابي، وامه

هر اين سه بخش از لحاظ كيفت فني خدمات، كيفيت برخورد كاركنان و تصويري كه مشتريان از سازمان در ذهن 
د و در كيفيت فني دارند مورد بررسي قرار گرفته است كه تنها در كيفيت برخورد كاركنان در سطح مطلوبي قرار دار

خدمات و تصوير سازمان در حد متوسطي است كه اين مبني بر شايستگي برخورد كاركنان سازمان بهزيستي در 
مهمترين ازمونهاي مورد استفاده در اين تحقيق ازمون ميانگين يك جامعه ي اماري و ازمون . استان قم مي باشد

 .يك از خدمات مورد بررسي مي پردازدفريدمن است كه ازمون فريدمن به اولويت بندي هر 
  

  .رضايت از خدمات، كارافريني، معلولين، سازمان بهزيستي :كليد واژگان 

                                                                 
  khanifar@yahoo.com تهران، دانشگاه قم پرديس دانشگاه، بلوار قم، مديريت، دانشكده دانشيار. 1
  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، پرديس قم دانشگاه تهران. 2
  العاليمهپژوهشگر همكار جامعه المصطفي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، . 3
  كارشناس ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك.4
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عوامل موثر بر قصد كارآفرينانه مهارت آموزان آموزش ديده در مراكز فني و حرفه 
  مطالعه موردي مركز آموزش : اي

  مهارت هاي پيشرفته گيالن
  

   4،  امير پورناصراني3، امين محمدي آلماني2درضا رضايي كليدبري، حمي1علي داوري 

   
  چكيده

امروزه رفع معضل بيكاري به دغدغه اي چالش برانگيز براي دولت بدل گشته است و از آنجا كه رفع اين مشكل 
ت برون بسياري از معضالت اقتصادي و اجتماعي جامعه را برطرف مي نمايد، شايسته است كه راه حلي مناسب جه

زيرا . اين مهم ميسر نمي گردد مگر در سايه توجه به مقوله كارآفريني. رفت از وضعيت موجود انديشيده شود
از طرف ديگر، مراكز فني و حرفه اي در تربيت . كارآفريني موتور محرك توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال ميباشد

لذا اهميت آموزش راهكارهاي . نقشي حياتي ايفا مينمايندنيروهاي ماهرجهت ورود به بازاركار و ايجاد خوداشتغالي 
الزمه . اشتغالزايي و خوداشتغالي و تقويت روحيه كارآفريني در ميان مهارت آموزان بيش از پيش احساس مي شود

از اينرو هدف پژوهش حاضر، بررسي . تقويت روحيه كارآفريني شناخت دقيق عوامل موثر بر قصد كارآفرينانه است
جامعه آماري اين . موثر بر قصد كارآفرينانه مهارت آموزان آموزش ديده در مراكز فني و حرفه اي ميباشد عوامل

در مركز آموزش مهارت هاي پيشرفته گيالن آموزش ديده اند را  1391پژوهش، تمامي مهارت آموزاني كه در سال 
براي جمع آوري . گيري در دسترس انتخاب شدند نفر از آنها با استفاده از روش نمونه 300در بر مي گيرد كه تعداد 

داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و به منظور تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش مدل يابي 
پيمايشي و از نظر هدف، كاربردي  - پژوهش حاضراز جمله تحقيقات توصيفي. معادالت ساختاري استفاده شده است

نشان داد كه نگرش فردي، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك شده، مركز كنترل نتايج پژوهش . مي باشد
دروني، ريسك پذيري، اعتماد به نفس، نياز به كسب موفقيت، تحمل ابهام و همچنين دارا بودن قوه نوآوري، عوامل 

ش فردي تاثير مثبتي بر بعالوه، هنجارهاي ذهني و نگر. موثر بر قصد كارآفرينانه مهارت آموزان به شمار مي روند
  . كنترل رفتاري ادراك شده دارند اما تاثير هنجارهاي ذهني بر نگرش فردي مورد تاييد قرار نگرفت

 
  .كارآفريني، فني و حرفه اي، آموزش، اشتغال، گيالن  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  دكتري مديريت دولتي، استاديار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران.  

2
  مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشتدكتري مديريت دولتي، استاديار گروه .  

3
   min_mohammadi_almani@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، رشت، .  

4
  شتكارشناس ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، ر.  
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بررسي سودمندي نظريه تصميم گيري شغلي هالند براي راهنمايي  متقاضيان  
  )بررسي موانع و ارائه راهكارها(رت آموزي مها

  
1عليرضا دخانيان  

  
  چكيده

راهنمايي شغلي و آموزشي صحيح  نيروي انساني جامعه مطابق با رغبت ها و ويژگي هاي فردي انجام گيرد،  اگر
ضايت مشكالت زيادي مانند عدم ر. شاهد اثر بخشي مهم ترين سرمايه هاي جامعه يعني نيروي انساني خواهيم بود

شغلي و ناهمخواني شغل با رشته تحصيلي، معلول تطابق نداشتن رشته افراد با ويژگي هاي شخصيتي آنان مي 
نشان مي دهد كه ويژگي هاي شخصيتي ) روانشناس و نظريه پرداز معاصر شغلي و حرفه اي (تحقيقات هالند. باشد

هماهنگي مناسب بين خصوصيات شخصيتي فرد و  وجود. افراد، تاثير بسزايي در شغل و زندگي حرفه اي آنان دارد
محيط شغلي او رضايت ، انگيزه و عالقه مندي به كار را باال برده و همچنين خالقيت، نوآوري و كارآيي را افزايش 

در اين مقاله سعي بر آن است تا از طريق پژوهش هاي انجام شده در ايران كاربرد پذيري و سودمندي . مي دهد
ري شغلي هالند براي هدايت متقاضيان آموزش هاي مهارتي به رشته هاي متناسب با ويژگي هاي نظريه تصميم گي

ر اين نظريه ارتباط يا همخواني بين مدل محيطي و تيپ شخصيتي فرد د. شخصيتي آنان مورد بررسي قرار گيرد
مي استفاده  SDSمون شخصيتي يا آز- شغلي براي تعيين تيپ هاي شخصيتي از آزمون. مورد تأكيد قرار مي گيرد

 –گيري شغلي هالند و هنجاريابي آزمون شغلي  نتايج هريك از پژوهشهاي انجام شده در مورد نظريه تصميم. دوش
در پايان به موانع و چند راهكار جهت استفاده كارا تر از اين . باشد شخصيتي در ايران، به نوعي مؤيد نظريه هالند مي

  .ضيان مهارت آموزي در سازمان آموزش فني و حرفه اي اشاره شده استنظريه براي راهنمايي شغلي متقا
  

  .تصميم گيري شغلي هالند، متقاضيان مهارت آموزي، فني و حرفه اي، هدايت شغلي، رغبت شغلي :كليد واژگان 

                                                                 
  A.Dokhanian@gmail. comآموزش فني و حرفه اي برادران سمنان،  1كارشناسي مهندسي مكانيك طراحي جامدات، مركز شماره . 1
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ي صنايع چوب و كاغذ و افزايش تاثير تحصيالت در مهارت آموزي و اشتغال رشته
و هنرستان فني شهيد  3اي شماره العه موردي مركز فني و حرفهمط: توليد ملي

  تقويان شيروان
 

  4، حسينعلي بهرامزاده3، وحيد محرابي2، اعظم بطياري1عليرضا درستكار
  

  چكيده
 ريناپذ و انكار يديماهر و متخصص و كارآمد از عوامل كل يانسان يروين تيترب اي در جهتهاي فني و حرفهآموزش

مختلف  يهاكالن در بخش يگذارهيگردد و هر نوع سرمايمحسوب م يهر كشوردر  يو اجتماع يدتوسعه اقتصا
در كشور . باشديم روين نيو توسعه منابع ا يانسان يرويدر بخش ن يگذارهيو سرما يزيربه برنامه ازمندين ياقتصاد

- اي كشور ميو سازمان فني و حرفه ها و مؤسسات آموزش عاليما، اين وظيفه بر عهده آموزش و پرورش، دانشگاه
وجود نيروي متخصص در هر كشوري عالوه بر كاهش تلفات و صدمات حين كار، افزايش اشتغال، افزايش . باشد

لذا با توجه به اهميت مهارت آموزي و تاثير سطح تحصيالت در آن در اين . كارآفريني و افزايش توليد را در پي دارد
پژوهش از  نيا. حصيالت و اشتغال و نقش آنها در افزايش توليد ملي پرداخته شده استتحقيق به رابطه بين سطح ت

جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق،  .باشديم يو از نوع همبستگ يفيتوص قيو روش تحق ينظر هدف، كاربرد
م رشته صنايع تا كنون و هنرجويان پايه سو 1390اي شماره سه شيروان در طي سال هنرجويان مركز فني و حرفه

- بوده و روش نمونه 1389- 90و  90- 91هاي تحصيلي چوب و كاغذ هنرستان فني شهيد تقويان شيروان در سال
آموزي دهد كه بين سطح تحصيالت و اشتغال پس از مهارت هاي تحقيق نشان مييافته. باشدگيري، سرشماري مي

 77همچنين . ل پس از مهارت آموزي رابطه وجود داردبين نمرات كارگاهي هنرآموزان و اشتغا. رابطه وجود دارد
درصد هنرجويان  51درصد هنرجويان رشته صنايع چوب پس از اتمام دوره مهارت آموزي اشتغال به كار داشته و 

  .اندپس از سال سوم هنرستان در مهارت كسب شده به فعاليت پرداخته
  

  .اييالت، فني و حرفهمهارت آموزي، اشتغال، توليد ملي، تحص :كليد واژگان 

                                                                 
  alirezadorostkar311@gmail.com، كارشناس ارشد صنايع چوب و كاغذ، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان .1
  آموزش عالي علمي و كاربردي شيروان كارشناس ارشد مديريت آموزشي، مدرس مركز .2
  شيروان 3اي شماره فوق ديپلم صنايع چوب و كاغذ، مربي صنايع چوب مركز فني و حرفه .3
  هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد  ،دكتراي مديريت دولتي .4
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پروري  رهيافتي براي قابليت: يادگيري تجربي كارآفرينانه در آموزش عالي
  كارآفرينانه

 
  2 ، ابوالقاسم شريف زاده1محسن درويشي  

  
  چكيده

رينانه تلفيق كارآفريني در فرآيندهاي نظام آموزش عالي در پرتو انگاره دانشگاه كارآفرين و نظام آموزش عالي كارآف
در اين بين، تسهيل يادگيري . بايست بر پايه شناسايي و تامين ملزومات امر به انجام رسد بسان يك ضرورت، مي

يادگيري كارآفرينانه مبين . رود آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي كشاورزي به شمار مي محور كارآفرينانه
رود  اي و نظاير آن است كه انتظار مي ندوزي، رشد و توسعه حرفها تغيير تكاملي فرآيند رفتاري در اثر آموزش، تجربه

هاي كارآفرينانه نزد فراگيران بسان يك  ها و قابليت ها، كيفيات، صالحيت گيري و پرورش و توسعه شايستگي به شكل
ر شوند جريان مستمر و بالنده و نه يك كنش مقطعي منجر شود و در نتيجه فراگيران بتوانند بسان كارآفرين ظاه

). يادگيري براي كارآفرين بودن(يا به رشد و توسعه در جريان كارآفريني نايل شوند ) يادگيري براي كارآفرين شدن(
هاي نظري و  يادگيري كارآفرينانه از خصايص و ابعادي برخوردار است كه در اين مقاله تالش شده است تا بنيان

اين مقاله با درآمدي بر جايگاه . بويژه يادگيري تجربي، معرفي شود الگوهاي مفهومي مرتبط با يادگيري كارآفرينانه،
سپس . شود آموزش عالي كارآفرينانه در آموزش كشاورزي و ملزومات پرداختن به يادگيري كارآفرينانه آغاز مي

يادگيري  "و "يادگيري براي كارآفرين بودن"هاي نظري يادگيري كارآفرينانه در ارتباط با دو فرآيند  مفاهيم و بنيان
، ماهيت يادگيري كارآفرينانه و نيز، پيوند يادگيري كارآفرينانه و يادگيري تجربي تشريح "براي كارآفرين شدن

گيري صورت گرفته، برخي ملزومات و سازوكارهاي تسهيل يادگيري كارآفرينانه  سرانجام بر پايه نتيجه. خواهد شد
  .در آموزش كشاورزي بطور مختصر ارايه خواهد شد

  
  .آموزش عالي، آموزش كارآفريني، يادگيري تجربي كارآفرينانه : كليد واژگان

                                                                 
  mndarvishi1988@gmail.com ، دانشجوي كارشناس ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1
 استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان . 2
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در اولويت بندي  مولفه هاي سنجش كيفيت اثر بخش دوره  AHPكاربرد تكنيك 
  هاي آموزشي كارگاههاي فني و حرفه اي

  
  4، اسماعيل دريجاني 3، امين فتاحي 2، موسي دريجاني1علي دريجاني

  
  چكيده

هدف استراتژيك و وظيفه ملي است كه ,يفيت  در  آموزش  يك نقطه ثابت و ايستا نيست بلكه يك حركتك
هدف از اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت آموزش .مراكزآموزشي كشور با آن مواجه هستند

هاي موثر بر كيفيت آموزش براساس از اين رو اولويت بندي مولفه .مهارتهاي فني در كارگاههاي آموزشي مي باشد
معيار هاي اصلي آمادگي وانگيزه،تجارب وتمرين ،موقعيت ومحيط يادگيري ،تجهيزات اموزشي كارگاهي ،شيوه 
تدريس ،زمان تدريس طبقه بندي گرديد آمار واطالعات پيمايشي مورد نياز از مربيان وهنر آموزان كارگاه هاي 

ه بندي معيارها بااستفاده از تكنيك منعطف وكاربردي تحليل سلسله مراتبي وزن دهي ورتب.آموزشي جمع آوري شد
AHP  درمحيط نرم افزاريEXPERT choice نتايج نشان داد از ميان مولفه هاي موثر بركيفيت . صورت پذيرفت

مواد مصرفي اموزشي به ترتيب اولويت ميزان انگيزه يادگيرنده،تسلط مربي به موضوع تدريس،به اندازه بودن ابزار و
در پايان پيشنهادهايي  .داراي  بيشترين اهميت وكيفيت مواد مصرفي كمترين اهميت را به خود اختصاص دادند

  .جهت افزايش كيفيت آموزشي كارگاههاي فني و حرفه اي جهت استفاده مسئولين مرتبط با آموزش ارائه شده است
 

  .،كارگاه هاي آموزشي AHPتحليل سلسله مراتبي كيفيت آموزش، : كليد واژگان

                                                                 
   ali_darijani@yahoo.comدكتراي اقتصاد ومديريت توليد، استاديار دانشگاه گرگان، .1
  مربي مركزاموزش فني وحرفه اي بم ، مهندس مكانيك .2
  مربي مركز اموزش فني وحرفه اي بم، مهندس مكانيك .3
  كارشناسي ارشد مهندسي صنايع علوم وتحقيقات كرمان يجودانش .4



97

ICSTE-326  

هاي مهارتي مهندسان فردا رويكردي به منظور ايجاد بررسي اثربخشي دوره
  اي استان كرمانشاهمطالعه موردي مراكز فني و حرفه: خالقيت در دانش آموزان

  
   3محمد مسعود فرشاديان ،2 ، مرجان سپه پناه1سهراب دل انگيزان

  
  چكيده

هاي مهارتي مهندسان فردا رويكردي به منظور ايجاد خالقيت در دانش اثربخشي دورههدف اين مطالعه بررسي 
در اين بررسي از روش سنجش پيش . اين بررسي از لحاظ هدف كابردي و از نوع روش كمي است. باشدآموزان مي

در اين تفاده ابزار مورد اس. پس آزمون با بكارگيري طرح يك گروهي با پيش آزمون استفاده شده است –آزمون 
همچنين به منظور . استفاده شده استليكرت  طيف پنج سطحيبه منظور تعيين ميزان متغيير خالقيت از  تحقيق

دو گروه  t-testهاي دو گروه پيش آزمون و پس آزمون ها از آزمون آماري تفاوت ميانگينتجزيه و تحليل يافته
طالعه شامل دانش آموزاني است كه در برنامه آموزشي جامعه آماري مورد بررسي اين م. مستقل استفاده است

اي كه از روش نمونه گيري، تصادفي خوشه. شركت كرده اند =N 16800مهندسان آينده در استان كرمانشاه  
نمونه انتخاب شده بر اساس روش كوكران و با احتمال موفقيت پنجاه درصد و خطاي مورد . استفاده شده است

هاي متغير خالقيت در دو بخش پيش در آزمون مقايسه ميانگين. نفر بوده است 944بر درصد برا 0.03پذيرش 
لذا،  نتايج حاصل از . باشددار ميدرصد معني95آزمون و پس آزمون مشخص شد كه ميانگين اين متغير در سطح 

و تفكر انتزاعي در  تواند سبب ارتقاي خالقيت و ابتكار عملهاي خالقيت زا مياين بررسي نشان داد كه، آموزش
  . دانش آموزان شود

  
  .اي، توانمندسازي، خالقيت، استان كرمانشاههاي مهارتي مهندسان فردا، فني و حرفهدوره :كليد واژگان 

                                                                 
1
   استاديار، عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي . 

2
  sepahpanah1981@gmail.comكارشناسي ارشد ترويج وآموزش كشاورزي،   . 

3
   بازاريابي -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني . 
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هاي مهارتي مهندسان فردا با رويكرد يادگيري مسئله بررسي مزايا و معايب دوره
اي از ديدگاه مربيان مراكز فني و حرفههاي درسي سنتي محور در مقايسه با برنامه

  استان كرمانشاه
  

   3، محمد مسعود فرشاديان2، مرجان سپه پناه1سهراب دل انگيزان
  

  چكيده
اي استان كرمانشاه در راستاي طرح اجرا شده هاي مربيان مراكز فني و حرفههدف از اين مطالعه بررسي ديدگاه

- هاي درسي سنتي ميرويكرد يادگيري مسئله محور در مقايسه با برنامههاي مهارتي مهندسان فردا مبتني بر دوره
جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل . اين بررسي از لحاظ هدف كابردي و از نوع تحقيقات كيفي است. باشد
ردا نفر از مربيان مراكز فني و حرفه اي در كل استان كرمانشاه بود كه در اجراي پروژه آموزش مهندسان ف 87

در اين مطالعه براي جمع آوري اطالعات از مربيان مراكز فني . مشاركت داشتند و به روش سرشماري انتخاب شدند
هاي حاصل از همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده. اي پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده استو حرفه

هاي ن بررسي نشان داد كه به تناسب دورهنتايج حاصل از اي. پرسشنامه از روش تحليل محتوي استفاده گرديد
هاي درسي سنتي به عوامل مهمي چون مهارتي مهندسان فردا با رويكرد يادگيري مسئله محور در مقايسه با  برنامه

عالوه . ها بستگي داردتناسب زمان با طول دوره، امكانات و تجهيزات آموزشي و تمايل فراگيران به شركت در كالس
هاي درسي هاي مهارت آموزي مهندسان فردا را در مقايسه با برنامهاي مزايا و معايب دورهفني و حرفه بر اين مربيان

باالرفتن ميزان خالقيت دانش آموزان، شكوفا شدن استعدادهاي پنهان و عالقمندي به : به صورت زير معرفي كردند
آموزي مهندسان فردا را عدم امكانات كمك هاي مهارت همچنين آنها مهمترين معايب دوره. دروس عملي و تئوري

ريزي مناسب و عدم تفكيك سني دانش آموزشي مناسب با رشته ارائه شده، فقدان تجهيزات آموزشي، عدم برنامه
  . آموزان عنوان كردند

  
-مهاي، برناهاي مهارتي مهندسان فردا، فني و حرفهاستان كرمانشاه، يادگيري مسئله محور، دوره :كليد واژگان 

  .هاي درسي سنتي

                                                                 
1
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي، مركز مطالعات اقتصادي و اجتماعي دانشگاه گروه اقتصاد،اقتصاد دانشگاه رازي،  عضو هيأت علمي گروهاستاديار، . 

   رازي
2
  sepahpanah1981@gmail.comپرديس و آموزش كشاورزي،  -كارشناسي ارشد ترويج وآموزش كشاورزي، دانشگاه رازي . 

3
  بازاريابي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، كرمانشاه،  -يدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگان . 
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  نظام آموزش مهارت و فناوري، مديريت زنجيره تأمين 
 

    3سيدعلي موسوي ،2دكتر داود حسين زاده ،1كريم دالويز
  

  چكيده
كارها و وظايف در داخل مديريت زنجيره تأمين شامل پيش بيني تقاضاي كاال يا خدمات، انتخاب : در مقاله حاضر

درواقع .مواد، كنترل، برنامه ريزي توليد، ارسال و تحويل و خدمت به مشتري مي شود تأمين كنندگان،سفارش
مديريت زنجيره تأمين ، معادل است با هماهنگ كردن همه امور و عمليات يك سازمان يا موسسه آموزشي با 

روش پژوهش ؛ )  شركت هاي دولتي و خصوصي و تمامي بنگاه هاي صنعتي و خدماتي و تجاري (عمليات مشتريان 
توصيفي با هدف سفارش، توليد و فروش خدمات آموزشي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي  - مطالعه مروري 

با عنايت به اينكه نظام آموزش مهارت و فناوري مي تواند ارتباط ميان دستگاهها و موسسه هاي توليد و . كشور است
لذا شركاي درگير دريك . هدفمند و كارآتر و دوطرفه نمايدمصرف دوره هاي آموزش مهارتي را از نظر جريان امور 

يكي از مهمترين اهداف ، . زنجيره قادر خواهند بود تصميمات بهينه تري در مورد آنچه بايد توليد كنند، اقدام نمايند
پوشش گسترده . ارائه محصول درست، به ميزان درست، با كيفيت مطلوب در زمان و مكان مناسب مي باشد

در زنجيره تأمين تمامي ارتباطات از تأمين كننده ها، ) شامل دو جريان متفاوت عرضه و تقاضا (ان اطالعات درجري
توليد كنندگان به توزيع كنندگان ، افزايش سرعت ، طرح توليد آموزش يكپارچه و برقراري ارتباط داخل و خارج 

ده جمع آوري داده ها متون مكتوب و منابع روش بكار گرفته ش.سازمان از مهم ترين نتايج اين مقاله ميباشد
  .كتابخانه اي است

  
 .نظام آموزش مهارت، زنجيره تامين، عرضه و تقاضا، توليد، فروش :كليد واژگان 

  

                                                                 
 delaviz.k@gmail.com  ،،مشاور و ستاد سازمان متبوع،كارشناس ارشد مديريت آموزشي . 1
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه و استاد. 2
 ستاد سازمان مديركل دفتر امور آموزش روستايي، .3
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  نقشه راه اشتغال  - نظام آموزش مهارت و فناوري 
 

  3فهيمه آزادي پور ،2دكتر داود حسين زاده ،1كريم دالويز
  

  چكيده
ترويجي و با هدف اينكه نظام آموزش مهارت و فناوري نقش بسيار مهمي در اصالح  - ضر با مطالعه مروري مقاله حا

نظام آموزش مهارتي در جهت به سرانجام رساندن نيازهاي بازاركار در تمام بخش هاي مختلف جامعه ، امكان 
آموزش هاي فني و حرفه اي و  برقراري ارتباط و مشاركت كارفرمايان، توانايي حركت ميان شغل ها ،گسترش

نظام آموزش مهارت و فناوري از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار .افزايش اشتغال؛ مورد پژوهش قرار گرفته است
است و مهمتر از آن به نوآوري و ابتكار اهميت مي دهد؛از نظام آموزش مهارت و فناوري براي رويارويي با نيازهاي 

كمبود مهارت اجراي مقررات مرتبط با صالحيت هاي تخصصي توسعه كمي و  بخش هاي مختلف اقتصادي نظير
كيفي آموزش هاي مهارت و فناوري مبتني بر پژوهشهاي كار، بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف كشوراعم از دولتي 

هاي بين ، عمومي ،تعاوني و خصوصي با رويكرد تقاضا محور، توليد، فروش و همچنين درتعامل مستمر مؤثر با نهاد
المللي استفاده ميشود و از سوي ديگر در اين مقاله مشخص مي شود كه نظام آموزش مهارت و فناوري مي تواند از 
دستيابي گروههاي محروم به فرصت هاي كه به ايجاد برابري در نظام آموزش رسمي و تحصيالت عالي؛ كمك كند 

ه به جامعه و بازاركار فراهم آورد و ابزاري است براي و مضافاٌ براي محرمين اجتماعي فرصتي جهت پيوستن دوبار
پشتيباني از اين گروه ها نظير كارجويان روستايي و بيكاران؛ و نتايج ديگر اينكه قادر ساختن افراد با استفاده 
ازفناوري هاي جديد در محيط كار و فراگيري توانمنديهاي جديد در حرفه هاي تخصصي تحت سيطره فناوري هاي 

، آموزش راهكارهاي مناسب براي هماهنگ شدن با فناوري هاي در حال تحول و نياز هاي مهارتي در حال نوين 
روش جمع آوري داده ها متون مكتوب و منابع كتابخانه . ظهور و دوره هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي، مي باشد

  .اي است
  

ط كار، دوره هاي تكميلي بين سطوح نظام آموزش مهارت، اشتغال، گروههاي محروم، محي: كليد واژگان 
  .تحصيلي

                                                                 
 delaviz.k@gmail.comكارشناس ارشد مديريت آموزشي، مشاور  ستاد سازمان متبوع، .1
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه . 2
 كارشناس زبان انگليسي، كارمند اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان.3
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  بررسي نظري نقش آموزش در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

  با تاكيد بر آموزشهاي فني وحرفه اي
 

 2، حسين فالح1روح اله دوران

  
  چكيده

ز سرمايه گذاري عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي ، رفع شكاف پس اندا) FDI(سرمايه گذاري مستقيم خارجي
. ، انتقال تكنولوژي ، دانش فني و شيوه هاي نوين مديريتي و دسترسي به بازارهاي جهاني محسوب ميشود 

هرچند نرخ . است يك فرآيند اساسي در تكامل اقتصادي كشورها در طي فرآيند جهاني شدن اقتصاد FDIهمچنين 
عوامل .انات فقط به محدودي از كشورها هدايت شده استدر سالهاي اخير افزايش يافته اما حجم اين جري FDIكلي 

متعددي در جذاب نمودن كشور ميزبان براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي موثر است در اين راستا به 
عواملي مانند نرخ بازگشت سرمايه ، بازبودن اقتصاد، زيرساختها ، منابع انساني ماهر و توانمند ، رشد اقتصادي ، 

مطالعات از آن حكايت دارد كه در محيط رقابتي امروز ، . ميتوان اشاره نمود...عي ، نرخ تورم ، نرخ ارزومنابع طبي
كشورهاي در حال توسعه براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بايد توجه بيشتري به توسعه منابع انساني 

ها و مهارتهاي منابع انساني نقش همچنين مطالعات نشان مي دهد سطح و ميزان توانمندي.خود داشته باشند 
اصيل و مبتنى بر نيازهاى واقعى آموزش .  بسيارمهمي در توزيع جغرافيايي سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد

اي عامل مهمي در هاي فني و حرفهدر اين ميان آموزش. عامل مهمي دررشد و توسعه منابع انساني استجامعه 
هاي در اين پژوهش در نظر داريم با بررسي نقش آموزش، با تاكيد بر آموزش. دباشتربيت نيروي انساني ماهر مي

اي، نقش تاثير گذار اين نوع آموزشها را در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد وتوسعه كشور فني و حرفه
 .بررسي نماييم

  
 .ه ايسرمايه گذاري مستقيم خارجي، منابع انساني، آموزش فني و حرف :كليد واژگان 

  

                                                                 
  ro.douran@gmailcomمسئول آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد، و كارشناس) EMBA(كارشناسي ارشد مديريت اجرايي .1
 ل آموزش فني و حرفه اي استان يزدو كارشناس مسئول آزمون اداره ك MBAكارشناسي ارشد  .2
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  آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال و نقش آن در اقتصاد مقاومتي
 

  2مهندس مريم بابايي ،1مهندس سمانه دولتي
  

  چكيده
معروف است ، يكي از بارزترين شاخصهاي  پيشرفت ،سواد  "فناوري و اطالعات  "در دنياي امروز كه به عصر 

در چنين شرايطي كه . جامعه با فناوريهاي به روز در مشاغل گوناگون مي باشد اطالعاتي افراد و هماهنگ بودن آحاد
گسترش حوزه ها و فرصتهاي پايدار شغلي و توانمنديهاي فناوري كشور ، محور اساسي راهبردهاي ملي و منطقه اي 

ملي و حمايت از كار  قرار گرفته و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اهميت اقتصاد مقاومتي ، توليد
و سرمايه ايراني ، توجه به مقوله آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال در سازمان فني و حرفه اي بعنوان يكي از 
بزرگترين نهادهاي عهده دار تربيت نيروهاي متخصص و كارا در بخشهاي مختلف صنعت ، كشاورزي و فرهنگ 

استراتژي كالن كشور در قالب اقتصاد مقاومتي و برنامه پنجم توسعه ،  با عنايت به .  كشور ، بسيار ضروري است 
به قطب برتر علمي منطقه خاور ميانه ، توجه به برنامه هاي موثر در سازمان فني و حرفه  1404جهت تبديل ايران 

و به روش پژوهش حاضر ، از نوع پژوهشهاي كاربردي . اي در حيطه  آينده پژوهي امري اجتناب ناپذيرمي باشد 
توصيفي از نوع پيمايشي بوده و به بررسي مبحث آينده پژوهي در سازمان فني و حرفه اي و ارتباط آن با محورهاي 
اصلي اقتصاد مقاومتي ازجمله ، اشتغال زايي هدفمند و منطبق با تكنولوژيهاي مدرن ، دستيابي به كارآفريني 

رداتي، پرورش نيروي كار توانمند منطبق بر اصول آموزشي و كاربردي ، كاهش وابستگي به صنعت نفت و اقتصاد وا
جامعه آماري ، متشكل از مربيان و . پرداخته است. . . فناوريهاي تازه ، توجه به صنايع دانش بنيان در سازمان و 

اب نفر مربي و كارآموز انتخ170كارآموزان مراكز فني و حرفه اي مشهد مي باشند كه دراين بين نمونه اي شامل 
  .گرديده اند و پس از بررسيهاي الزم راهكارهاي مورد نظر ارائه گرديده است

  
  .آينده پژوهي، سازمان فني و حرفه اي، اقتصاد مقاوتي، فناوري، كارآفريني :كليد واژگان 

                                                                 
1
  sdolati2@gmail.comdolatii124@yahoo.comكارشناسي مهندسي كامپيوتر و كارشناسي فيزيك، مربي فني و حرفه اي، .  

2
  كارشناسي مهندسي كامپيوتر، مربي فني و حرفه اي .  
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مطالعه  :تغيير فرهنگ سازماني با استفاده از برنامه ريزي مبتني بر سناريونويسي
  ل آموزش فني و حرفه اي استان يزدموردي اداره ك

  
 1روح اله دوران

   
  چكيده

هدف از تحقيق حاضر ، تغيير فرهنگ سازماني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از برنامه 
تغيير فرهنگ سازماني براي انطباق با تغييرات محيطي يك موضوع بسيار مهم . ريزي مبتني بر سناريو نويسي است

جهت شناخت نقاط ضعف و قوت . در حالي كه اين تغيير در اغلب مواد واكنشي است. براي اغلب سازمانهاست
مطابق با نتايج اين ارزيابي ، شاخص تيم گرايي .فرهنگ سازماني موجود و مطلوب از مدل دنيسون استفاده شد 
ين اداره كل از منظر كاركنان ا) وضعيت مطلوب(نقطه ضعف و درعين حال مهمترين شاخص در توسعه فرهنگي 

سپس جهت تغيير فرهنگ سازماني، فرآيند برنامه ريزي مبتني بر سناريو نويسي در مقايسه با روش سنتي .است 
برنامه ريزي به عنوان ابزاري فعال براي تحليل شاخصها و ويژگيهاي فرهنگي ممكن و تغيير مدلهاي ذهني مشترك 

  .  وضع موجود به وضع مطلوب پيشنهاد مي گردداز ) فرهنگ سازمان(اعضاي سازمان 
  

 .فرهنگ سازماني، مدل هاي ذهني، برنامه ريزي مبتني بر سناريونويسي، آموزش فني و حرفه اي:  كليد واژگان

                                                                 
1
  ro.douran@gmailcomكارشناسي ارشد مديريت اجرايي و كارشناس مسئول آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد، . 
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ICSTE-590  

 و هاي فنياستراتژي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و نقش آموزش
  اي در تحقق آنحرفه

  
 2حمدرضا فرخ زاده، م1مهدي ذكي

  چكيده
المللي براي جلوگيري هاي زيادي برگرفته از فشار برخي كشورها به جامعه بينهاي بعد از انقالب، محدوديتدر سال

- لذا با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور و مواجهه با تحريم. از رشد علمي و صنعتي كشورمان اعمال شده است
گذارترين عناصر براي برون رفت از گذاري و اشتغال به عنوان اثره توليد، سرمايهالمللي، اهميت دادن بهاي بين

رسد كه در اين راستا تدابير حكيمانه مقام مشكالت و شكوفا نمودن اقتصاد كشورمان ، امري ضروري به نظر مي
 "و سرمايه ايراني توليد ملي، حمايت از كار "با نامگذاري سال مذكور به سال 1391معظم رهبري در آغاز سال 

هاي رهبري بوده كه با هدف انسجام بخشيدن به مسير حركت عمومي كشور در مؤيد اهميت موضوع و دغدغه
هاي اجرائي كشور به سمت و هاي آحاد جامعه و بخصوص دستگاهگذاريجهت سوق دادن افكار عمومي و سياست

بايست با شناسائي موانع و مشكالت فراروي ميبراي تحقق چنين ضرورتي .  سوي توليد ملي صورت گرفته است
- هاي حمايت از توليد ملي، گامشناسي صنعت كشور و تحليل راهكارها و سياستگذاران، آسيبصنعتگران و سرمايه

دهنده به امر فرايند در اين ميان، يكي از عوامل شتاب. هاي اساسي در جهت رفع موانع و مشكالت موجود برداشت
آالت و هاي زيربنائي و افزايش ابزارگذاريباشد زيرا سرمايهاي ميوحرفههاي فنيل، توسعه آموزشتوليد و اشتغا

- برداري قرار نميتجهيزات بدون سرمايه انساني كارا و موثر، بال استفاده مانده و به نحو اقتصادي و كارآمد مورد بهره
توان آن را بعنوان عنصر اي در امر توليد، ميوحرفهفني هايگذاري آموزشازاينرو با اذعان به نقش و تأثير. گيرد

بايست بيش از گذاران و مسئولين امر ميهاي اقتصادي محسوب كرد لذا سياستكليدي در جهت تحقق پيشرفت
. اي كشور را ياري دهندوحرفهآموزي در كشور، سازمان آموزش فنيپيش، در جهت نهادينه شدن فرهنگ مهارت

توليد ملي،  "اي، سعي دارد ضمن بررسي الزامات تحقق استراتژي ا استفاده از مطالعات كتابخانهاين پژوهش، ب
  .حرفه اي در تحقق آن استراتژي بپردازدوهاي فنيها و نقش آموزش، به ضرورت"حمايت از كار و سرمايه ايراني

  
  .ايحرفهوهاي فنيدي، آموزشايراني، اشتغال، توسعه اقتصاتوليد ملي، كار و سرمايه :كليد واژگان 

                                                                 
تي كشور وي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، كارشناس مالياتي و عضو تيم مطالعاتي پروژه تعريف و برنامه ريزي خدمات موديان سازمان امور ماليادانشج .1

Mehdi_Zaki31@yahoo.com    
  كارشناس زبان انگليسي و كارشناس مالياتي سازمان امور مالياتي كشور.  2
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ارزشيابي عملكرد دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي از ديدگاه كارآموزان 
  و كارفرمايان استان چهارمحال و بختياري

  
   4، سيامك حيدري3عليرضا كريم زاده ،2نوراهللا سعيدي  ،1دكتر محمد ربيعي

  

  چكيده
ه هاي آموزشي فني و حرفه اي از ديدگاه كارآموزان و كارفرمايان استان چهارمحال و بختياري پژوهش حاضر به ارزشيابي برنام

در يكي از  84تا  80به اين منظور از بين تمام كارآموزان سازمان فني و حرفه اي در سراسر استان كه در سالهاي . مي پردازد
نفر از آنها به شيوه نمونه گيري تصادفي سيستماتيك  300رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي آموزش ديده بودند، تعداد 

ابزار پژوهش دو . نفر مي باشد 57تعداد كارفرمايان نيز كه در تحقيق شركت كردند . انتخاب شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند
. رفرمايان پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه يك پرسشنامه براي كارآموزان تدوين شده است و يك پرسشنامه براي كا

پرسشنامه كارآموزان شامل دو قسمت است كه قسمت اول آن به ارزشيابي دوره هاي آموزشي از ديدگاه كليه كارآموزان اعم از 
بدين ترتيب پس از اجراي پرسشنامه ها . شاغل و بيكار مي پردازد و قسمت دوم مربوط به كارآموزاني است كه شاغل مي باشند

مهمترين نقاط قوت دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي از ديدگاه كارآموزان عبارتند از  – 1.ست آمدنتايج تحقيق بدين شرح بد
برخورد خوب مربيان با كارآموزان ، اجازه استفاده كردن از امكانات و تجهيزات توسط كارآموزان، امتحان گرفتن از آموخته : 

، آموزش كافي از لحاظ تئوري و زمان كافي اختصاص دادن براي هاي كارآموزان به شكل منظم، گرما و نور مناسب محل آموزش
رضايت از آموزش ديدگان : مهمترين نقاط قوت دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي از نظر كارفرمايان عبارتند از  – 2.آموزش

يه به همكاران براي فني و حرفه اي نسبت به افراد عادي، رعايت بهداشت محيط كار، رعايت اصول ايمني در محيط كار، توص
مهمترين نقاط ضعف دوره هاي  - 3.اولويت قرار دادن استخدام آموزش ديدگان فني و حرفه اي ، مهارتهاي تئوري الزم براي كار

عدم بازديد از كارگاهها و مراكز صنعتي، عدم برآورده كردن انتظارات كارآموزان ، : فني و حرفه اي از ديدگاه كارآموزان عبارتند از
انتقال تمام اطالعات مورد نياز هر رشته به كارآموزان ، عدم تناسب تجهيزات و امكانات با تعداد كارآموزان ، عدم آموزش  عدم

نياز آموزش : مهمترين نقاط ضعف دوره هاي فني و حرفه اي از ديدگاه كارفرمايان عبارتند از  - 4.متناسب با تكنولوژي روز
بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان  - 5. ضمن كار، عدم مهارتهاي مورد نياز و كافي براي كار ديدگان فني و حرفه اي به كارآموزي

بين  - 7.بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان بر حسب تحصيالت آنان تفاوتي وجود ندارد - 6. ندارد   زن و مرد تفاوت وجود
بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان و وضعيت  - 8.دارزشيابي عملكرد كارآموزان و طول مدت دوره آموزشي رابطه اي وجود ندار

ارزشيابي كارآموزاني كه بعد از آموزش شاغل شده اند تفاوتي با ارزشيابي كارآموزاني كه قبل  - 9.شغلي آنان تفاوتي وجود ندارد
بين  - 11.نداردارزشيابي عملكرد دوره ها از نظر كارآموزان شاغل زن و مرد تفاوتي  - 10.از آموزش شاغل بوده اند، نداشت

ارزشيابي كارآموزان و كارفرمايان از دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي تفاوت معنادار وجود دارد و كارفرمايان عملكرد دوره ها 
  .را پايين تر از كارآموزان ارزشيابي كرده اند

 

 .ارزشيابي عملكرد،آموزشهاي فني وحرفه اي، كارآموزان، كارفرمايان :كليد واژگان 

                                                                 
  نشگاه شهركرد،رئيس مركز مشاوره دانشگاه شهركردوعضو هيئت علمي دا استاديار. 1
  مدرس دانشگاه آزادو پژوهشگر. 2
  مدرس دانشگاه پيام نور. 3
  مدرس دانشگاه علمي كار بردي. 4
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بر اساس مدل  كارآموزان مراكز فني و حرفه اي مشهدسبك هاي يادگيري بررسي 
  سيلور، استرانگ و پريني

  
  2آزيتا سالجقه ،1مهدي رجبيان

  
  چكيده

با توجه به گسترش روزافزون آموزش هاي فني و حرفه اي و تغييرات سريع در محتواي درسي اين رشته ها، 
ا حجم زياد و گسترده مطالب علمي روبرو هستند و در نتيجه نمي توانند تمامي اين ب كارآموزان اين مراكز همواره

جهت شيوه هاي مختلف يادگيري استفاده از  خود فرا گيرند، لذا همواره ي حافظه ي با تكيه بر قوه فقط مطالب را
كارآموزان دگيري بررسي سبك هاي يا تحقيقهدف از انجام اين . مي باشدمورد تاكيد  ارتقاي كيفيت آموزشي

از نوع  تحقيقاين . سيلور، استرانگ و پريني مي باشد مدلبا استفاده از  مراكز آموزش فني و حرفه اي مشهد
 در رشته هاي مختلف مراكز فني و حرفه اي كارآموزيمشغول به كارآموز  450از ميان كه در آن است توصيفي 

ابزار جمع آوري . ساده انتخاب شده اند روش نمونه گيري تصادفي نفر بعنوان نمونه با استفاده از 100مشهد، تعداد 
تسلط ياب  مي باشد كه در آن سبك هاي يادگيري به چهار سبكسيلور، استرانگ و پريني داده ها پرسشنامه 

و  داده ها با استفاده از آمار توصيفي و اسنتباطي مورد تجزيه. مي شوندتقسيم بين فردي و خوداظهارگر ،استنباطي ،
پاسخ  اكثر و مذكردرصد  61، در اين تحقيق كننده نمونه ي شركتنفر  100 مياناز . ه اندتحليل قرار گرفت

كارآموزان فراوان ترين سبك يادگيري در بين . هستند مهارت آموزيدر حال  شاخه صنعتدر ) درصد 58(دهندگان
آزمون هاي آماري ارتباط  .دمي باشنتسلط ياب، بين فردي، استنباطي و خوداظهارگر  هاي ، سبكبه ترتيب

نمي دهند در حاليكه بين سبك يادگيري و سن، ميزان نشان  كارآموزانو جنسيت  يادگيريمعناداري بين سبك 
  . تحصيالت و رشته ي كارآموزي ارتباط معناداري وجود دارد

  
  .آموزش هاي فني و حرفه اي، كارآموزسبك يادگيري،  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  mahdirajabian2008@yahoo.com ، دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش از دور دانشگاه پيام نور تهران، مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي.  

2
  دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش از دور دانشگاه پيام نور تهران، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور،مركز كرمان.  
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ررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي در رشته هاي فني بر وضعيت ب
 1388اشتغال در صنايع كوچك و متوسط استان خراسان شمالي در سالهاي 

  1390لغايت 
  

  2، حسينعلي بهرامزاده1عزيزاهللا رحمتيان
  

  چكيده
ز آنجا كه آموزش هاي فني و حرفه اي ا. آموزش هاي فني و حرفه اي بازوي توانمند اشتغال افراد محسوب مي شوند

، فعاليت هايي هستند كه فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده مي كنند و توانايي او را در انجام آنها 
افزايش مي دهند، الكن عدم وجود پل هاي ارتباطي بين مراكز آموزشي و مراكز صنعتي جامعه باعث مي شود كه 

بيت نيروهايي بپردازد كه چندان مورد نياز بخش هاي توليدي جامعه نباشد و در واقع باعث مراكز آموزشي به تر
سوق دادن آموزش هاي فني و حرفه اي به طور غير مستقيم به آموزش اشتغال كاذب و ناپايدار مي شود و به دريج 

گذاري هاي آموزشي در  به همين دليل يكي از اولويت هاي مهم در سرمايه. آسيب جدي به كشور وارد مي شود
از سوي ديگر عدم . تمامي جوامع صنعتي، توسعه و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي در رشته هاي فني است

سرمايه گذاري غير كافي در آموزش هاي فني و حرفه اي در رشته هاي فني به معني غفلت و فناي سرمايه هاي 
ط كنوني يكي از مهم ترين راه هاي اشتغال زايي اصولي و حل بايد توجه داشت كه در شراي. انساني تلقي مي شود

با توجه به مطالب فوق، در اين مقاله .  معضل بيكاري توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي در رشته هاي فني است
تالش گرديده تا ضمن بررسي خصوصيات دوره هاي ذكر شده و شناخت رابطه بين فاكتور هاي ويژگي هاي فردي، 

اشتغال كارآموزان، تناسب نوع آموزش ها و رشته هاي فني با انجام تحقيق بروش ميداني يا پيمايشي و  وضعيت
بهره گيري از ابزار هاي اندازه گيري تحقيق و پرسشنامه محقق ساخنه به تجزيه و تحليل يافته پرداخته و در نهايت 

س و خي دو همبستگي شكل گرفته بين دو ضمن بررسي جداول و آمار ارائه شده بوسيله آزمون كروسكال والي
متغير،آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي و نيز رشته هاي فني موثر در اشتغال صنايع كوچك و متوسط را 

  .مورد كنكاش قرار مي دهد
  

  .آموزش هاي غير رسمي، رشته هاي فني، اشتغال، مهارت، صنايع كوچك :كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@tvto_rahmatiyanاي خراسان شمالي، كارشناس ارشد مديريت آموزشي،  حرفه و معاون اداري و پشتيباني، اداره كل آموزش فني. 1
  دكتري مديريت دولتي. دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد شهرستان بجنورد .2
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  آموزان صنايع دستي درايجاد  تبيين نقش مهارت
  كار آفريني كشور اشتغال و

 

  1قاسم رحيمي
  

  چكيده
دراين . موضوع مقاله عبارت است از، تبيين نقش مهارت آموزان صنايع دستي درايجاد اشتغال وكارآفريني كشور

آموزان در  مقاله عالوه بر تشريح اهميت مهارت آموزي و نقش آن دراشتغالزايي، ضرورت توجه به نقش مهارت
هاي  زيرا كشوري كه داراي تعداد زيادي كارآفرين، به ويژه در محيط. كارآفريني مورد بررسي قرار گرفته است

چرا كه ضمن ايفاي نقش در . قوي تري برخورداراست... آموزشي باشد، از محركهاي تجاري،اقتصادي، اجتماعي و
اهداف اين مقاله در چهار بخش . كند ولوژي كشور ايفا ميتوليد علم و دانش، نقش عظيمي در توسعه و نوآوري تكن

مروري بر مفاهيم صنايع دستي و نقش مهارت آموزان صنايع دستي : بخش اول. ذيل مورد مطالعه واقع شده است
خالقيت و نوع آوري مهارت آموزان در رشته هاي صنايع دستي : بخش دوم. كشور... در توسعه اقتصادي، فرهنگي و

: بخش چهارم. تعاريف كارآفريني والزامات و چالشهاي پيش روي كارآفرينان: بخش سوم. د اشتغال پايداربراي ايجا
هاي شغلي متعدد رشته هاي صنايع دستي به عنوان عاملي براي توسعه  بررسي ويژگيهاي بارز كارآفرينان و زمينه

و بررسي تازه ترين مقاالت موجود در  نوع پژوهش توصيفي مي باشد و روش تحقيق كتابخانه اي و مرور. اشتغال
زمينه فوق و برخورداري از تجربيات مفيد در عرصه فعاليت در صنايع دستي مي باشد، كه براي جمع آوري اين 

لذا نتيجه بررسي فوق در پايان  نوشتار باارائه . اطالعات از ابزار گرد آوري اطالعات فيش برداري استفاده شده است
  . شد و توسعه صنايع دستي وايجاد اشتغال پايدار در اين زمينه به پايان رسيده استراهكارهايي براي ر

  
  .مهارت آموزي، صنايع دستي، كارآفريني، اشتغال :كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@artvto.Amozeshرئيس اداره آموزش، پژوهش وبرنامه ريزي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اردبيل، . 1
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ICSTE-198  

  كارآفرينانه هاي شغلي و فرصت شناسايي در پژوهي آينده كاربرد
  

  3شعباني ، سميه2آبادي تاج ، رضا1رحيمي محمد
  

  چكيده
مي   كارآفرينانه و شغلي هاي فرصت شناسايي در پژوهي آينده دف از ارائه اين مقاله تبيين جايگاه كاربرده

 نيز داخلي پژوهشگران و اساتيد اكثر براي حتي متاسفانه كه باشد مي استراتژيك علوم از يكي پژوهي آينده.باشد
 احتمالي مخاطرات و فرصتها رويدادها، به نسبت را سازمان كه است معرفتي و دانش پژوهي آينده. است ناشناخته

 را سازمان هوشمندانه انتخابهاي توانايي كاسته و را آن فرساينده هاي دغدغه و ترديدها، ابهامات، نموده؛ آگاه آينده
 پيش در توانايي عدم.است "آينده هوشمندانه مهندسي "براي ابزاري پژوهي آينده كالم، يك در. دهد مي افزايش
 دانش هاي قابليت از محققان تا شد باعث روزافزون تغييرات از ناشي هاي پيچيدگي همچنين و آينده دقيق بيني

 و علمي تحوالت بيني پيش و ريزي برنامه هاي فعاليت بطن وارد را نگاري آينده و برده بهره پژوهي آينده نوظهور
 كمتر گذشت با و يافت گسترش كشورها ميان در سرعت به آينده مطالعات عرصه در رويكرد اين. بكنند تكنولوژي

 و توسعه به كمك آن هاي حوزه همه به ورود و پژوهي آينده.نورديد در نيز را علوم مختلف هاي عرصه دهه، دو از
 زايي اشتغال در ضعف داليل جمله از پژوهي آينده مقوله با جوانان آشنايي عدم.كرد خواهد كشور اشتغال رشد

 شغلي وآينده بيكاري جمله از مشكالتي به توجه با كه است فراگير دانش يك پژوهي هآيند.است دانشجويان
 كشورهاي در حاضر حال در.است ضروري بسيار اند، تحصيل كرده آن در كه اي حوزه با دانشجويان براي نامشخص

 پيدا ورود تواند مي ها حوزه از بسياري در اولويت يك با نيز ما كشور در و است درس يك پژوهي آينده غربي،
 ضعيف خيلي كشورها ساير با مقايسه در شود، نمي ديده پژوهي آينده اينكه دليل به كشور در متاسفانه.كند

 عنوان به كارآفريني و اشتغال .است ميسر نگري آينده با تنها كه شود مي يافت وفور به شغل كار، عرصه در.هستيم
 در فرصت مفهوم اهميت به عنايت با. است شده مفروض فرصت از برداري بهره و ارزيابي شناسايي، فرآيند

 تبيين و شناسايي درستي به بايستي كارآفريني، فرآيند در نخستين گام كه فرصت شناسايي مقوله لذا كارآفريني،
 از استفاده. باشد مي فرصت شناسايي در تسريع و تسهيل جهت علمي ابزارهاي كارگيري به مهم، ابعاد از يكي. گردد
فرصتهاي  شناسايي به باالتري توان با تا باشد، مصاديق اين بهترين از تواند مي پژوهي آينده هاي روش و فنون

     . شود پرداخته  كارآفرينانه شغلي و
  

  .مهارت آموزي، اشتغال كارآفرينانه، فرصت كارآفريني، پژوهي، آينده :كليد واژگان 

                                                                 
 اراك  بابايي شهيد عالي آموزش مركز آموزش كارشناس. 1
 مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي رساني اطالع و كتابداري ارشد كارشناس و پژوهشگر .2
 اراك شهرستان دادگستري اداره حسابداري ليسانس .3
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ICSTE-223  

 سازي اقتصادي اقشار كم أكيد بر مدل توانمندتوسعه اشتغال و كارآفريني با ت
  )ره(جامعه تحت پوشش كميته امداد امام خميني: درآمد

  
  2دكتر مهدي خيرانديش ،1منوچهر رزمجو

  
  چكيده

 ديتهد را هاملتي فرهنگ وي اسيس ،ياقتصاد اتيح توانديم كه استي اجتماعي هادهيپد نيخطرناكتر ازي كي فقر
 حمايت تحت محرومين براي اشتغال توسعه و ايجاد صرف را وافري تالش و سعي) ره(خميني امام امداد كميته. كند

سازي اقتصادي مددجويان تحت پوشش  توانمند مدل با هدف بررسياين پژوهش . است نموده نيازمندان ساير و
سطح  يمدل و ارتقاتر  سازي هرچه مطلوب منظور پياده ي در جهت كاهش و رفع نواقص بههايكميته امداد، پيشنهاد

لحاظ هدف تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي بوده كه به . انجام پذيرفتهاي هدف اقتصادي و اجتماعي گروه
در تحقيق حاضر جامعه آماري، شامل مددجويان كميته امداد كه از تسهيالت و اعتبارات خودكفايي . كاربردي است

آوري اطالعات مورد نياز، در اين تحقيق جمع. هزار نفر است 220برابر استفاده نموده كه تعداد آنها  1390در سال 
آوري آمار و اطالعات مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه در جامعه اي و جمعمطالعه كتابخانه با استفاده از روش

كه هشت  دهددست نشان مي نتايج به. نامه صورت گرفت آماري مورد پژوهش بوده است كه با استفاده از پرسش
هاي هاي منطقه، راهنمايي در پرداخت تسهيالت، ويژگيعامل آموزش، نظارت، پايدارسازي، استعداسنجي، قابليت

  . هاي مهم در مدل توانمندسازي اقتصادي استتسهيالت و بازار از مولفه
  

  .زاييالهاي اشتغ، طرح)ره(فقر، فقرزدايي، توانمندسازي، كميته امداد امام خميني :كليد واژگان 

                                                                 
، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و )ره(اي اقتصادي و خودكفايي كميته امداد امام خميني مدير كل طرح ه.  1

   com.yahoo@razmjo_m ،تحقيقات ساوه
 يار دانشگاه هوايي شهيد ستارياستاد. 2
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ICSTE-212  

  ارزيابي دانشجويان نسبت به نقش  برنامه هاي آموزشي دانشگاه
  در تقويت روحيه كارآفريني دانشجويان

  
  5، ندا ميزاني4، مرضيه حق گويي اصفهاني3، وجيهه آرمان مهر2، عنايت هوشمند1فرخنده رستمي

  
  چكيده

. ي كارآفريني دانشجويان مي باشدپرورش روحيه هدف اصلي تحقيق حاضر زمينه يابي آموزش هاي دانشگاهي در
 پرورش روحيه زمينه دانشگاه تحصيلي و آموزشي هاي برنامه آيا محققان بدنبال پاسخ به اين سوال هستند كه

نفر از دانشجوياني مي باشند كه در سال تحصيلي  335نمونه آماري . كند مي فراهم دانشجويان در را كارآفريني
تكنيك . گاه مازندران مشغول به تحصيل بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدنددر دانش 1386- 87

مورد تجزيه و تحليل قرار  spssگرداوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است و داده ها با استفاده از نرم افزار 
 انگيزه پذيري، ريسك لبي،ط استقالل خالقيت، آفريني كار ويژگيهاي ترين در اين پژوهش، مهم. گرفته است
نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه از نظر دانشجويان برنامه هاي  .دروني تعريف و سنجيده شد كنترل پيشرفت و

 درصد 5/74 آموزشي دانشگاه زمينه پرورش كارآفريني را در دانشجويان بخوبي فراهم نكرده است، بطوري كه
داده ها همچنين نشان مي  .اند كرده ارزيابي وضعيف متوسط را انشگاهد آموزشي هاي برنامه عملكرد دانشجويان

. دهد بين ديدگاه دانشجويان زن و دانشجويان مرد نسبت به عملكرد برنامه هاي آموزشي تفاوت وجود داشته است
. تمعنادار بوده اس 0./3در سطح ) 03/41(و  دانشجويان مرد ) 17/44(ميانگين ارزيابي مثبت دانشجويان زن 

دانشكده مورد  14نتايج تحليل واريانس ميزان برخورداري دانشجويان از روحيه كارآفريني در  همچنين بر اساس
 مبتني بر تقويت روحيه آموزشي بنظر مي رسد در دانشگاهها برنامه. مطالعه تفاوت معناداري با هم نداشته است

 نظري صرف و دروس محفوظات همگرا، برتفكر مبتني ايه برنامه .است نكرده پيدا را خود واقعي جايگاه كارآفريني
منجر به تقويت روحيه مدرك گرايي بجاي تقويت روحيه كارآفريني شده است كه بايد براي اين مهم برنامه ريزي 

  .نمود
  

  .كارآفريني، برنامه آموزشي دانشگاه، ارزيابي عملكرد :كليد واژگان 

                                                                 
 Bakhteyari@googlemail.com، آموزشي، مدرس دانشگاه آزاد واحد ممسني كارشناس ارشد برنامه ريزي.1
 كارشناس ارشد زبان شناسي همگاني، مدرس دانشگاه پيام نور واحد ممسني. 2
  گناباد پزشكي علوم دانشگاه سالمت، ارتقاء و اجتماعي توسعه تحقيقات مركز پژوهشگر شناسي، جامعه ارشد كارشناس.  3
   كاربردي اصفهان -جامعه شناسي، مدرس دانشگاه علميكارشناس ارشد . 4
  كارشناس ارشد مديريت. 5
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ICSTE-186 

  لي مربيان اداره كل آموزش بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغ
  فني و حرفه اي استان ايالم

  
  3،  فريبا جمشيدي2، رضا نصري1امين رستم نيا

  
  چكيده

رضايت شغلي به عنوان يك متغير مستقل مي تواند بر پديده هايي چون بهره وري و اثر بخشي تاثير بگذارد وبه 
. تأثير بپذيرد... مزايا، محيط كار و ارتقاء شغلي و عنوان متغير وابسته، مي تواند از عوامل متعددي چون حقوق و

هدف كلي تحقيق پيش روي بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي مربيان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
پس از طراحي پرسشنامه . نوع تحقيق توصيفي و كاربردي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. ايالم مي باشد
سنجيده و در %) 86با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( و پايايي) بر اساس ديدگاه صاحب نظران(آن  روايي صوري

رسمي، پيماني و (نفر از مربيان  145جامعه آماري تحقيق . اختيار نمونه هاي جامعه آماري تحقيق قرار داده شد
پرسشنامه هاي تكميل شده . عيين گرديدنفر ت 110را شامل و نمونه آماري بر اساس جدول مورگان ) حق التدريس

از نظر مشخصات پاسخ گويان بيشترين پاسخ دهندگان مدرك فوق ديپلم و بعد . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
درصد آنها را  5/25درصد آنها مرد و  5/74. سال سابقه كار داشتند 6- 15درصد آنها بين  70ليسانس داشتند و 

ساس نتايج حاصله مي توان بيان داشت كه ميزان رضايت از نشانگر هاي سنجش حقوق و بر ا. زنان تشكيل داده اند
ميزان رضايت از روابط انساني و عوامل رواني با . در رتبه متوسط قرار دارد 96/2مزايا و عوامل محيطي با ميانگين 

مي نشانگرهاي رضايت شغلي در تحليل عاملي نيز براي تما. ارزيابي گرديد) زياد(در محيط كار خوب  62/3ميانگين 
نحوه رهبري و مديريت، امكان ارتقاء شغلي، عوامل رفاهي و محيطي، عوامل رواني و انگيزشي و حقوق و : عامل 5

بر . براي تعيين اثرات متغيرهاي مستقل بر وابسته از رگرسيون بهره گيري شد. معرفي نمود 99/60مزايا با واريانس 
متغير مستقل به مدل وارد شده اند كه شامل تالش رئيس مركز در شكوفا  5ه گام اساس نتايج رگرسيون گام ب

نمودن استعداد مربيان، رضايت از شرايط فيزيكي محيط كار، رضايت از ميزان حقوق دريافتي، احساس ارزش و 
لي مربيان را درصد تغييرات رضايت شغ 9/82احترام و پرداخت به موقع حقوق و مزايا مي باشند كه  توانسته اند 

  .     تبيين نمايند
  

  .اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم، مربيان، رضايت شغلي :كليد واژگان 

                                                                 
  zarienmail@gmail.com ،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت و كارشناس پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم. 1
  داري و پشتيباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالمدانشجوي دكتري تخصصي و معاون ا. 2
  ليسانس مديريت بازرگاني، كارشناس برنامه و بودجه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم. 3
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ICSTE-101  

  آموزش را ترميم كنيم، اقتصاد رشد كند
  
  2، زهرا فرهمند1فاطمه رضايي

  
  چكيده

باالترين اولويت ها در . يگرددتقويت آموزش عالي استراتژي كليدي براي موفقيت توسعه اقتصادي محسوب م
براي رسيدن به توسعه اي پايدار نيازمند پرورش . سيستم هاي آموزشي اشتغال و توسعه اي پايدار مي باشد

اعتقاد بر اين است كه توسعه . استعدادها، فن آوري هاي نوين، ترويج كارآفريني و مواردي از اين قبيل هستيم
رك در آموزش و پروش وابستگي دارد، از طرفي بسته به نوع و سطح توسعه اقتصادي به شدت به يك سيستم پر تح

بعنوان مثال در كشورهاي در حال توسعه . اقتصادي در يك كشور نيازمند استقرار آموزش و پرورش خاصي هستيم
يگردد و جهان سوم براي توسعه اقتصادي نشر سواد در بين تمامي افراد جامعه در ابتدا يك نياز اساسي محسوب م

در حالي كه در كشورهاي بسيار پيشرفته نيازمند سطح پيچيده تري از مدلهاي تدريس و قابليت هاي پژوهشي و 
هماهنگي برنامه هاي تدريس شده مي باشيم، بنابراين باتوجه به شرايط هر منطقه نيازمند مدل خاصي از آموزش 

رسي ارتباط بين آموزش و اقتصاد، به تشريح مزاياي در اين پژوهش قصد داريم با نگاهي اجمالي به بر. مي باشيم
  .اقتصاد بر پايه توانمندي هر منطقه پرداخته و در نهايت نيز به مثالي عيني در اين باره بپردازيم

  
  .آموزش، تاثير آموزش بر اقتصاد، رشد اقتصادي :كليد واژگان 

  

                                                                 
   fatemerezaei@rocketmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مازندران، . 1
  سي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مازندراندانشجوي كارشنا. 2
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ICSTE-280  

سازي شغلي كاركنان مراكز  بررسي تاثيرات كاربرد فن آوري اطالعات بر توانمند
  فني حرفه اي

  
  2احمد فقيه عبدالهي، 1فهيمه رضايي

  
  چكيده

ژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده، بررسي تاثيرات كاربرد فن آوري   هدف از اين تحقيق كه در چارچوب كلي پ
آنجا كه ديدگاه مديران و از  .اطالعات بر توانمند سازي شغلي كاركنان  مراكز فني حرفه اي استان مازندران بود

كاركنان بعنوان متوليان امر آموزش و توسعه مهارت هاي فني حرفه اي در سطح جامعه، از اهميت بااليي برخوردار 
روش نمونه  .مي باشد، اين تحقيق به بررسي ديدگاه مديران و كاركنان مراكز فني حرفه اي استان پرداخته است

لذا ابتدا ميزان كاربرد فناوري اطالعات را در سازمان مورد بررسي  .بوده است )نفر186( گيري بصورت تمام شماري 
بر اساس . قرار داده و پس از حصول اطمينان از كاربرد آن، اثراتش را  بر توانمندسازي شغلي كاركنان بررسي نموديم

شناسايي و تقسيم  مطالعات گذشته، شاخص هاي مرتبط با توانمندسازي شغلي كاركنان سازماني در هفت دسته
در نهايت با استفاده از آزمون هاي . بندي شده و سپس با  استفاده از پرسشنامه به جمع آوري اطالعات پرداخته شد

انجام SPSS16 همچنين تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . آماري به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شد
كه كاربرد تكنولوژي هاي اطالعاتي در مراكز فني حرفه اي استان مازندران  نتايج تحقيق حاكي از آن است .پذيرفت

 .موجب توانمندسازي كاري كاركنان گرديده است
  

 .فن آوري اطالعات،  توانمند سازي شغلي، مراكز فني حرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
 f.rezaei121@yahoo.com، دانشجوي دكتراي مديريت ورزشي، دبير آموزش و پرورش شهرستان چالوس .1
 فوق ليسانس مهندسي منابع  طبيعي، مدرس مركز فني حرفه اي شهيد دستغيب نوشهر .2
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  شناسايي راهكارهاي افزايش انگيزه شغلي مربيان
  ياآموزش فني و حرفه 

  
   2فرهاد شادكام ، 1مهين رضايي

  
  چكيده

، مستلزم تغيير رويكرد كشور از اقتصاد مبتني بر منابع 1404ساله كشور، در افق  20نيل به اهداف سند چشم انداز 
امروزه علم، فناوري و نوآوري به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادي كشورها . به اقتصاد مبتني بر دانش است

اي از ها و مهارتهاي نيروي انساني و گسترش آموزشهاي فني و حرفهاين ميان بهبود شايستگي شناخته شده و در
اي كشور با ماموريت سازمان آموزش فني و حرفه. سازي سياست نوآوري و فناوري استمهمترين ابزارهاي پياده
رت و فناوري، سند راهبردي اي و تحقق اهداف سند چشم انداز و نظام جامع مهاهاي حرفهارتقاء سطح شايستگي

برنامه  260سياست تدوين و براي تحقق اين راهبردها و سياستها، بيش از  27راهبرد و  8خود را مشتمل بر 
در اين راستا توجه به سرمايه انساني به ويژه مربيان آموزش . عملياتي را به زير مجموعه سازماني ابالغ نموده است

جذب، نگهداشت و ارتقاء شايستگي مربيان و "سند راهبردي سازمان  7راهبرد از  23اي در سياست فني و حرفه
شناسايي راهكارهاي . به عنوان يكي از اركان تحقق اهداف شناخته شده است "بهبود شرايط رفاهي و معيشتي آنها

اي بهتر و موثرتر تواند سازمان را در اجرافزايش انگيزه هاي شغلي مربيان در جهت ارتقاء سطح رضايتمندي آنان مي
اين پژوهش سعي دارد تا با ارائه راهكارهاي . وري آموزشهاي مهارتي گرددآموزشها ياري نموده و باعث افزايش بهره

اي كشور را در جهت نيل به شناسايي شده و روشهاي بكارگيري راهكارهاي مذكور، ادارات كل آموزش فني و حرفه
صل از اين پژوهش نشان مي دهد كه عوامل افزايش امكانات موجود در نتايج حا.اين اهداف سازماني ياري دهد

كارگاههاي آموزشي از قبيل تجهيزات ،مواد مصرفي و امكانات موجود كارگاه و  توجه به عوامل ارتقاء شغلي و 
افزايش درآمدي مربيان و ارتقا سالمت روحي و رواني مربيان داراي تاثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير متغيرها در 

  .داشته اند ايانگيزه شغلي مربيان آموزش فني و حرفه
  

  .ايانگيزه شغلي، مربي، آموزش فني و حرفه :كليد واژگان 

                                                                 
1
، ش مراكز ثابت فني و حرفه اي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي گلستانكارشناس آموز، كارشناس رياضي كاربرد دركامپيوتر.  

mahinrezaie@yahoo.com  
  كارشناس پژوهش و برنامه ريزي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي  گلستان،كارشناسي ارشد مديريت فنĤوري اطالعات .  2
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ICSTE-41 

مطالعه  تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش تاسيس صنايع كوچك  و تحول  بازار كار 
  شخصي در دانشجويان

  
  2،  سپيده رشوند1سيد مرتضي رضايي

  
  چكيده

وهش حاضر به منظور شناسايي تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش تاسيس صنايع كوچك و تحول بازار كار پژ
جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه ي .شخصي در  دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي قزوين صورت گرفته است 

مهندسي صنايع بوده كه مجاز  دانشجويان دوره كارشناسي گروههاي آموزشي مهندسي عمران، علوم كامپيوتر و 
روش پژوهش، نيمه تجربي با طرح .انتخاب نمايند 1390- 1391بودند درس كارآفريني را در ترم دوم سال تحصيلي 

نفر با روش نمونه گيري هدفمند به  30. پس آزمون با گروه كنترل بدون گزينش تصادفي است –پيش آزمون 
نفر داوطلب دريافت آموزش كارآفريني بودند و اعضا گروه تجربي را  15عنوان نمونه ي تحقيق انتخاب شدند كه 

در ) از لحاظ سن، جنس ، رشته و سال ورود(تشكيل مي دادند و به همين تعداد از طريق همتاسازي با گروه تجربي 
ون نگرش ابزار مورد استفاده اين پژوهش آزم. جايگزين شدند –كساني كه اين درس را نگرفته بودند  –گروه كنترل 

داده هاي حاصل از اين پژوهش از . رهبريتحولبرنز بوده است  پرسشنامه تاسيس صنايع كوچك محقق ساخته  و
نتايج .مستقل و همبسته و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفت  Tو به روش  SPSSطريق نرم افزار 

دانشجويان تاثير مثبت دارد و بين نگرش بيانگر آن است كه آموزش كارآفريني بر نگرش تاسيس صنايع كوچك 
  .تاسيس صنايع كوچك و تحول بازار كار دانشجويان رابطه ي معنادار وجود دارد 

  
  .آموزش كارآفريني، نگرش تاسيس صنايع كوچك ، تحول بازار كار شخصي : كليد واژگان

                                                                 
1
     Rezaei_sm@yahoo.comتحول، دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،  –ي ارشد مديريت دولتي دانشجوي كارشناس.  

2
  ليسانس حسابداري، مدير مالي شركت رنگينه فام قزوين.  
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ICSTE-265  

وب برنامه هاي اشتغال و سرمايه گذاري صنايع ايران در چارچ بررسي روند توليد،
  توسعه كشور

 

  2امين بهرامي زاده،  1محمد رضايي پور
  

  چكيده
تحقيق حاضر بدنبال بررسي روند حمايت از توليدات كشور در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و تحليل نتايج 

سنادي، مواد لذا در بخش نخست تحقيق با استفاده از رويكرد مطالعات ا. حاصل از اجراي اين برنامه ها بوده است
گانه  23رشته صنعت از صنايع  5حمايتي برنامه ها استخراج و در بخش بعدي از كانال تحليل شاخصهاي آماري

نتايج حاكي است كه . كشور، ميزان تاثير پذيري توليدات صنعتي از مواد حمايتي مذكور مورد بررسي قرار گرفت
اما با اين وجود درحال حاضر . بوده استد مستمر و دائمي ، فرايندرراستاي حمايت از توليدات كشور ريزي برنامه

خروجيهاي چرخه توليد كشور از جايگاه مناسبي برخوردارنيست چراكه روند نرخ رشد تشكيل سرمايه ساليانه نيز 
اقتصادي حال حاضر كشور و - لذا با توجه به شرايط سياسي. در اكثر سالهاي توليدي كشور ثابت ويا منفي بوده است

ميت ايجاد اشتغال، مقابله با تحريم ها، تامين تقاضاي داخلي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، مناسب است اه
  .مورد بازبيني قرار گيرند شده در خصوص توليد،ريزي  هاي برنامه نوع فعاليتكه 
 

 .توليد، سرمايه ، صنعت، برنامه: كليد واژگان 

  

                                                                 
 

  com.gmail@59mrezaeepoorهيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،. 1
2
  رس دانشگاه و كارشناس ارشد كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير تهران مد.  
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ICSTE-478  

 آموزشي دروس مهارتي ت كارگاهي با محتوايميزان انطباق تجهيزابررسي 
  هنرستان هاي كاردانش استان مازندران

  
  1معصومه رمضانقرباني

  
  چكيده

به عنوان يك اولويت حساس  در ايران نيز آموزش هاي مهارتي. نهايت رشد اقتصادي و اعتماد ملي به شمار مي آيد
و افزايش سرانه توليد ناخالص ملي و در  د و بهره وري،مهارت آموزي بعنوان بهترين مسير براي اشتغال پايدار، رش

همچنين راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار  حياتي در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين و
و لزوم تربيت افراد ماهر براي اشتغال در بازار كار ، كسب مهارت در . قرار گرفته است كار، مورد توجه جدي

ان هاي فني و حرفه اي و كاردانش است كه الزمه آن انطباق بين تجهيزات كارگاهي با محتواي دروس هنرست
پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان انطباق تجهيزات كارگاهي با محتواي آموزشي دروس مهارتي . مهارتي است

جامعه . ران انجام شده استرشته هاي نقشه كشي ساختمان و كامپيوتر در هنرستانهاي كار دانش استان مازند
شهرستان و منطقه آموزشي بوده  28آماري  تحقيق حاضر، كليه هنرستانهاي كارودانش استان مازندران در سطح 

آموزشگاه كه به دليل اندك بودن تعداد جامعه مورد مطالعه از نمونه گيري صرف نظر كرده و  90كه جمعاً به تعداد 
تجزيه و تحليل داده پس از جمع آوري به شيوه . ئه چك ليست انجام شده استبررسي از طريق سرشماري و با ارا
% 95با اطمينان : و پس از تجزيه و تحليل اطالعات نتايج زير بدست آمده است. آمار توصيفي صورت گرفته است

اي دروس انطباق تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان هاي كارو دانش استان مازندران با محتو: مي توان گفت 
% 95همچنين در مورد رشته نقشه كشي  با اطمينان . مي باشد  ) ضعيف % ( 31مهارتي رشته كامپيوتر حداكثر 

انطباق تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان هاي كارودانش استان مازندران با محتواي دروس : مي توان گفت
   .مي باشد) كم % ( 59تا % 29مهارتي رشته نقشه كشي ساختمان 

  
  .تجهيزات كارگاهي ، دروس مهارتي، كاردانش، فني و حرفه اي ، نيروي ماهر :كليد واژگان 

                                                                 
 

   com.yahoo@yalda.helya ،استان مازندران، آموزش و پرورش شهرستان بهشهر هنرآموز كارشناسي ارشد مديريت آموزشي،.1
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  ) به تفكيك گروه سني(آموزش و نرخ مشاركت زنان كشورهاي حوزه منا 
  
  2دكتر زهرا ميال  علمي ،1خيزران روستائي شلماني

  
  چكيده

قتصادي هر كشور، نيروي انساني است كه مشاركت آنان اعم از زن و ي ا يكي از عوامل مهم اثرگذار بر رشد و توسعـه
ي  و سرمايه زنان حدود نيمي از جمعيت. كند ي اقتصادي هر كشور ايفا مي در رشد و توسعـهسزايي به مرد نقش

افتگي و رشد يي انساني در توسعهي بالقوه بنابراين استفاده از اين سرمايه. دهندبه خود اختصاص ميجهان را انساني 
به طور خاص اثر  ،ثرؤعوامل م از اين رو، اين پژوهش برآن است به بررسي. اي برخوردار است جوامع از اهميت ويژه

هاي  يابي به اين هدف، از روش برازش دادهبراي دست. ، به تفكيك گروه سني بپردازدانزنبر نرخ مشاركت آموزش 
نتايج برآورد حاكي . است استفاده شده 3ي منا كشورهاي منتخب حوزهبراي  2010تا  1990ي زماني پانلي در دوره

نرخ بيكاري با . باشد از آن است كه آموزش عالي داراي اثري مثبت و معنادار بر نرخ مشاركت زنان اين حوزه مي
شاركت كننده بر اين نرخ همراه است و نرخ باروري با اثرگذاري منفي منجر به كاهش نرخ م اثري دلسرد و مأيوس

  .گردد زنان در كشورهاي مورد مطالعه مي
  

  .هاي پانلي، ايران نرخ مشاركت زنان، آموزش، كشورهاي منا، روش داده :كليد واژگان 

  

                                                                 
  com.yahoo@kheyzaranrustaei، ندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه مازندرا. 1
 دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران . 2
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  اداره كل آموزش بررسي وضعيت اجراي طرح مشاغل خانگي در
  فني و حرفه اي استان اصفهان  

  
  3هري قربان اسماعيلي، م2،  مريم قربان اسماعيلي1محمد علي زارع

  
  چكيده

كسب و كارهاي خانگي يكي ازراهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در جهان محسوب ميگردد انجام كسب و 
كار در منزل سبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلين ميشود ،كه ازجمله ميتوان به ايجاد توازن بين مسئوليت 

نه هاي مربوط به خريد،رهن و اجاره و اياب و ذهاب ،استفاده از نيروي كار خانوادگي زنان واشتغال آنان حذف هزي
شاگردي اشاره  - خانواده وايجاد زمينه هاي كار خانوادگي ، انتقال تجارب ازطريق آموزش غير رسمي به شيوه استاد 

شتغال خانگي براي به دليل تحوالت عظيم در بخش فناوري اطالعات در جهان و ايجاد مشاغل جديد ،امكان ا. نمود
اين مشاغل اين امكان را فراهم مي آورد تا در محيط خانه با استفاده از . نيز فراهم گرديده استITافراد در زمينه هاي

توسط عضو يا اعضاء  شامل فعاليت هايي است كه كه .رايانه و وسايل جانبي ، افرادبه انجام كسب و كار بپردازند
لب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت شكل مي گيردو منجربه توليد  خدمت خانواده در فضاي مسكوني در قا

هدف ازاجراي آن شناسايي و توسعه ظرفيت هاي كسب و كار خانگي در . وياكاالي قابل عرضه به بازار مي گردد
- كاهش هزينه هاي توليدو خدمات براي حضور فعال ومستمر دربازار رقابتي - جهت توسعه فرصت هاي شغلي

اين مقاله تحقيقي پيمايشي  باهدف بررسي .ارتقاء مديريت كسب وكار خانگي  ميباشد- ش بهره وري سرمايه افزاي
وضعيت اجراي طرح مشاغل خانگي دراداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان تهيه شده كه بااستفاده از 

ط دردسترس بودن و تمايل به پرسشنامه و مصاحبه اطالعات جمع آوري وروش نمونه گيري تمام شماري باشر
  .  همكاري بوده است

  
  .مشاغل خانگي فرصت هاي شغلي، توسعه،كسب و كار، :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  zare@etvto.ir مدرس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد  و دانشگاه علمي كاربردي  اصفهان ، . 

2
  تحول دانشگاه آزاد اسالمي دهاقانمديريت ، دانشجوي كارشناس ارشد مديريت دولتي  . 

3
  كارشناس مشاغل خانگي  . 
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ICSTE-609 
  نقش آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال

  
  2، مريم قربان اسماعيلي1محمد علي زارع

  
  چكيده

متناسب با اهداف تعيين مهارت آموزي و اشتغال  لزوم توجه به ،نقش محوري انسان در توسعه و نيل به موفقيت
اي تاثيرگذار در اداره آينده كشور به دليل  به عنوان مولفه مهارت آموزي. نمايد شده را به تصميم گيران تاكيد مي

آگاهي نسبت به شرايط آينده . پيچيدگي روابط و تغيير عوامل محيطي و سازماني مستلزم رعايت مالحظات است
سازمان . شود اين نياز از طريق مطالعات آينده پژوهي پاسخ داده مي. ، نياز اساسي مديران عالي ا ستيمهارت آموز

تواند امكان جديدي براي مديران  ازاين حيث مستثني نبوده ومطالعات آينده پژوهي ميفني و حرفه اي نيزآموزش 
در دونوع رويكرد .هاي علم و فنĤوري ايجاد نمايد اين سازمان در زمينه افزايش كارايي آموزشي با استفاده از پيشرفت

تواند چگونه  باتوجه به روندهاي فعلي، آينده مياينكه  آينده پژوهي اكتشافي - رويكرد اول.پژوهي مطرح است  آينده
بيني  دهد و بر مبناي شواهد موجود، به پيش قرار مي» زمان حال«باشد؟ اين رويكرد، نقطه عزيمت خود را 

ينده آپيش بيني روش مواجهه با  ،سناريوسازي،رونديابي . پردازد مي) هاي محتمل آينده وضعيت(حتمل هاي م آينده
باتوجه به اصول وهنجارهاي  اينكهآينده پژوهي هنجاري - رويكرد دوم  .استاين رويكرد  يها ترين تكنيك از مهم

طور  پژوهانِ هنجاري به آينده. دهد ار ميقر” آينده“ماآينده بايد چگونه باشد؟ اين رويكرد، نقطه عزيمت خود را 
» بايد«در زمان  پرسندكه آينده مطلوب ايستند؛ومي كننددر ايستگاه زماني مورد نظر مي مجازي به آينده سفر مي

كنند تا الزامات تحقق آينده را با توجه به احتماالت  چگونه باشد؟ وقتي آينده تعريف شد، به زمان حال مراجعت مي
 در اين مقاله با رويكردتحليلي ـ توصيفي. برخورد با آينده اين رويكرد آينده نگاري است. يي نمايندآينده،شناسا

  با مهارت آموزي پرداخته شده است در نظر گرفته شده وبه تعيين رابطه آن  ها و فنون آينده پژوهي  روش
  

  .مهارت آموزي ،اشتغال آينده ،آينده پژوهي، :كليد واژگان 
  

                                                                 
1
  zare@etvto.ir مدرس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد  و دانشگاه علمي كاربردي  اصفهان ، . 

2
  مديريت تحول دانشگاه آزاد اسالمي دهاقان، دانشجوي كارشناس ارشد مديريت دولتي  . 
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ICSTE-413  

  حمايت نقش آفريني زنان درتحقق شعار سال توليد ملي و
  سرمايه ايراني از كار و 

  
  1محبوبه زحمتكش

  
  چكيده

با توجه به .زنان به عنوان نيمي از آمار عظيم جامعه عامل مهمي در پيشبرد فعاليت اقتصادي محسوب مي شوند 
عنوان مدير اقتصادي خانواده محسوب مي گردد اينكه بيشتر فعاليت اقتصادي بانوان در بخش خانواده است وزن به 

در اين مقاله به نقش زنان در خانواده در جهت تحقق سال توليد ملي وحمايت از كار وسرمايه ايراني پرداخته مي ،
در مقاله حاضر براي جمع آوري اطالعات موردنياز به منابع كتابخانه اي استناد گرديده است  ودرابتداي  به .شود

زيرا زنان با كسب  مي شود،به عنوان مدير اقتصادي خانواده ونقش آنها  در خريد ونحوه مصرف،پرداخته نقش زنان 
آگاهي هاي الزم  قادر خواهند بود كه هزينه هاي يك جامعه راكنترل كنند وباعث ارتقاءوبهره وري ملي 

ه جويي واصالح الگوي مصرف وسپس به نقش ديگر آنان در تربيت فرزندان وهدايت خانواده به سمت صرف.گردند
از مطالعات .ودر ادامه نيز به اهميت انتخاب كاالي ايراني وباال بردن كيفيت توليدات داخلي پرداخته خواهد شد 

وتححقيقات انجام شده اين نتيجه حاصل مي گرددكه زن نقش بسزايي در در شكل گيري شخصيت رفتاري 
وي مصرف وفرهنگ درست مصرف كردن وصرفه جويي را بياموزنداز وقتي اعضاءخانواده اصالح الگ،فرزندان دارد 

با رعايت فرهنگ قناعت وصرفه .وبه اقتصاد كشور كمك شايسته اي خواهد شدشودمنابع به نحومطلوب استفاده مي 
جويي در خانواده جامعه نيز به سمت آن هدايت مي شودواز هدر رفتن منابع جلوگيري خواهد شدوبه رونق 

بنابراين زنان با اصالح مديريت خانه وخانواده هم چرخه توليدات داخلي .ر وتوليد ملي خواهد انجاميد اقتصادي كشو
  .تربيت مي نمايند  ،كه توليد سرمايه مي كنند رارا مي چرخانند و هم نسلي توانمند

  
  .توليد ملي اصالح الگوي مصرف، زنان، نقش، :كليد واژگان 

                                                                 
1
  Helena_8686@yahoo.com، مديريت آموزشي كارشناسي ارشد . 
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ICSTE-78  

  رآفريني رهيافتي بر اشتغال زنانآموزشهاي مهارتي و كا
  

   2، فاطمه زماني زنوز1زهرا زماني زنوز
  

  چكيده
نوع تحقيق توصيفي بوده ،اين پژوهش باهدف بررسي تاثير آموزشهاي مهارتي وكارآفريني براشتغال زنان انجام شده

ارد مورد مطالعه و بررسي اسناد و پژوهشهاي پيشين كه با موضوع ارتباط محتوايي واهدافي د،و باروش كتابخانه اي
بويژه اشتغال زنان طي دهه هاي اخير بعنوان يكي از موضوعات مهم وتاثيرگذار درتصميم ،مسئله اشتغال.قرار گرفت

هرچند اشتغال زنان طي سال هاي گذشته بدليل افزايش جمعيت .گيريها وبرنامه ريزيهاي كشور تبديل شده است
 اما زنان با كارآفريني ميتوانند در عرصه هاي اقتصادي،شرايط فعاليت خود رافعال با دشواري هايي مواجه شده است 

درصد صندلي هاي دانشگاه 65هم اكنون حدود.درحوزه هاي اقتصادي واجتماعي بازتعريف كنندو آن رابهبود بخشند
ي مشاركت بعبارت.درصد است13بازاركاركشور،مشاركت زنان كمتراز ها توسط زنان اشغال شده است درحاليكه در

نابرابري چنين گسترده حاكي ازآن است كه بازاركار .زنان كمتراز يك پنجم حضورآنها دردانشگاه هاي كشور است
زنان بويژه زنان داراي تحصيالت دانشگاهي بامشكالت  هنوز مناسب كارزنان درابعاد گسترده نيست و كشور

وزه تحقيقات نشان ميدهد كه با افزايش آموزش امر.بيشتري،براي حضور فعال دربازار كسب وكار مواجه هستند
افزايش ،بهره وري وكارايي كه ازاصول اساسي توانمندي شغلي وكارآفريني به حساب مي آيند،ومهارت هاي تخصصي

اما بي شك يكي ازاساسي ترين عوامل ،هرچند آموزش تنها عامل توسعه ي كارآفريني درجامعه نيست.مي يابد
كنار ساير عوامل موجود دريك سيستم تعريف شده براي بهبود شاخص كارآفريني به رشدوتوسعه كارآفريني در

زيرا درغير اين صورت  دارد را كارآفريني بويژه براي زنان نيازبه حمايت وپشتيباني ازسوي دولت ها.حساب مي آيد
ريني راهي براي فقط تعداد برگزيده اي كه داراي ممارست وپيگيري مضاعفي هستند مي توانند از طريق كارآف

با توجه به دانش ومهارتي كه زنان طي سال هاي اخير فرا گرفته اند،امكان .حضوردر بازاركسب وكار بيابند
ايجادكسب وكار به صورت فردي ويا گروهي دررشته هاي مختلف تخصصي را دارند، ايجاد تفكر كارآفريني و ورود به 

با بهره گيري ازاستعدادهاي بالقوه خود،افرادي خالق، نوآور كسب وكار درميان آنها باعث مي شود تا بتوانند 
  . وخودباور شوند

  
  .مهارت آموزي زنان ،كارآفريني و اشتغال زنان  ،مهارت آموزي و اشتغال  :كليد واژگان 

                                                                 
1
   zamanizenooz@yahoo.com، ، دفتر طرح و برنامه هاي درسي، سازمان آموزش فني و حرفه ايكارشناس ارشد برنامه ريزي آموشي.  

  كارمند بانك پاسارگاد، رياضيكارشناس ارشد .  2
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ICSTE-80  

  بايسته هاي اشتغال زنان در رقم زدن بر توليد ملي و 
  حمايت از كار و سرمايه ايراني

  
   2، فاطمه زماني زنوز1نوززهرا زماني ز

  
  چكيده

موضوع اصلي اين پژوهش بررسي بايسته هاي اشتغال زنان در حمايت از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني 
انسان .موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت،نوع تحقيق توصيفي بوده و با مطالعه پژوهشهاي پيشين ،است 

سيهاي صاحب نظران جامعه شناسي نشان ميدهد جامعه اي ميتواند توسعه يابدكه همه برر. محورتوسعه پايداراست
تحقق . افراد آن جامعه ظرفيت توسعه پذيري را داشته باشند و روشهاي مناسبي براي حصول توسعه پايدار بيابند

وند توسعه،جايگاه خود را اين موضوع تنها زماني امكانپذير است كه زنان يك جامعه بعنوان نيمي ازنيروي انساني درر
توجه به وضعيت اشتغال زنان وهدايت آنها به بازاركار ميتواند زمينه بهره گيري بهترجامعه ازاين نيروي .داشته باشند

به همين دليل،مجموعه عواملي كه ميتواند زمينه ساز مشاركت هرچه بيشتراين جمعيت .بالقوه را به فعل آورد
يكى از  هاي مهارتيآموزش.اجتماعي كشور باشداز اولويت بيشتري برخورداراستتوانمند درعرصه هاي اقتصادي 

شود افقهاى جديدو نويى فراروى يافرادو ازمنابع حياتى توسعه بوده كه باعث م تواناييزمينه هاى زيربنايى تقويت 
خاب واختيار رابه روى آدم آن است كه دامنه فراخى از انت مهارت آموزييكى از ابعاد مهم واساسى .انسانها قرار بگيرد

در جهان امروزين اعتقاد براين است كه منابع انسانى پايه اصلى از طرفي .سازديتوانا ماشتغال،گشايد وآنان را دري م
عوامل تبعى توليدند حال آنكه انسانها عوامل فعالى ،چرا كه سرمايه ومنابع طبيعى. دهنديثروت ملتها راتشكيل م

اقتصادى و سياسى را پايه ،سازمانهاى اجتماعى،ازمنابع طبيعى بهره بردارى نموده،م ساختههستندكه سرمايه رامتراك
بنا براين اگر كشورى قادر نباشد مهارت ودانش مردم را توسعه بخشد واز .برنديريزى كرده وتوسعه ملى را به جلو م

زيرا توانايي حمايت  را توسعه بخشد نخواهد توانست چيز ديگرى،آن دراقتصاد ملى به نحو موثرى بهره بردارى نمايد
  .ازسرمايه هاي داخلي را ندارد

  
  .آموزش زنان و اشتغال،اشتغال زنان  ،حمايت از كار و سرمايه ايراني ،حمايت از توليد ملي  :كليد واژگان 

                                                                 
1
   zamanizenooz@yahoo.com،برنامه هاي درسي ، دفتر طرح و، سازمان آموزش فني و حرفه ايكارشناس ارشد برنامه ريزي آموشي.  

  كارمند بانك پاسارگاد، رياضيكارشناس ارشد .  2
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ICSTE-79  

  ارائه مدلي در نظام پيشنهادها با رويكرد به آينده پژوهي 
  در محور مهارت و اشتغال

  
   3عبداهللا جليلي، 2حسين خنيفر ،1زماني زنوز زهرا

  
  چكيده

و ارائه مدلي جهت استقرار نظام پيشنهادها بمنظورايجاد وتقويت آينده پژوهي در مهارت هدف ازتحقيق بررسي 
و پژوهش  نوع پژوهش توصيفي مي باشد بنابراين روش تحقيق روش كتابخانه اي بوده، اسناد. آموزي و اشتغال است

نظام دراين مقاله .ن كه باموضوع ارتباط محتوايي واهدافي دارد مورد مطالعه وبررسي قرارگرفتهاي پيشي
مدلي در نظام پيشنهادها با بررسي وسپس  موانع ومحدوديتها ومزايا وداليل ضرورت نظام پيشنهادها،پيشنهادها

كنيم، همه  يايي كه ما زندگي ميدردن.رويكرد آينده پژوهي درنظام آموزشي مهارت محور و اشتغال ارائه شده است
هاي  لذا درمحيط متغير درون سازمانها وهمچنين محيط آشفته ومتغير بيرون سازمانها سبك. چيز درحال تغييراست

شامل (باتوجه به تغييرات شگرف و وسيع درون وبيرون سازمانها . مديريت كالسيك امروزه كارآيي چنداني ندارد
يابي به منابع وامكانات و  هاي دست و با توجه به محدوديت...)نگي،سياسي،استراتژي وتغييرات اقتصادي،اجتماعي،فره

آوردن به  اي جز روي آوردن بازارو تحقق اهداف سازمان وبقاي آن، چاره نيزرقابت سخت ونزديك براي بدست
هم براي محيط فعلي  كليه سازمانها به راهبردها وتوانمنديها وقابليتهايي نياز دارندكه. هاي جديد ندارند سبك

و هم . پذير باشد تا تحوالت محيطي آينده را بدرستي پاسخ بدهد سازمان آنها مناسب باشدكه به قدر الزم انعطاف
امادر تحقق اين امرمشكل آنجاست كه مديران به علت تنوع وتعدد . اين راهبردها بايد تحوالت آتي راايجاب كنند

توان ازايشان انتظارداشت  پس چگونه مي. ه زماني وچگونه تغييرخواهد كرددانند كه محيط چ وظايف به درستي نمي
هايي را بايد امروز در خود توسعه دهند تا براي اين  چه قابليت. ازقبل خود را براي محيطي ناشناخته آماده كنند

ابله با فرداي نامعلوم را گذاري كنندتا آمادگي مق اي امروز بايد سرمايه فرداي ناشناخته آماده باشند و روي چه زمينه
مديريت مشاركتي برپايه .اين مهم امروزه دراتاق هاي فكر بازانديشي و حمايت ميگردد. درخود تقويت كرده باشند

ساز وكارهاي مختلفي ارائه شده , براي عملي شدن آينده پژوهي درامور سازمان.آينده پژوهي وحلقه انديشگان است
سازماني كاركنان وديگر شرايط مناسب محيطي مورد استفاده قرارگرفته و ازنتايج است كه باتوجه به فرهنگ وبلوغ 

  .برداري شده است مطلوب آنها بهره
  

آينده پژوهي در مهارت آموزي ، مهارت آموزي و اشتغال ، آينده پژوهي و اشتغال ، نظام پيشنهادها  :كليد واژگان 
  .و مهارت آموزي ، نظام پيشنهادها و اشتغال

                                                                 
 

   com.yahoo@zamanizenooدفتر طرح و برنامه هاي درسي كارشناس كارشناس ارشد برنامه ريزي آموشي، سازمان آموزش فني و حرفه اي، . 1
2
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي مدير كل ، سازمان آموزش فني و حرفه اي، درسي برنامه ريزي كتريد.  

3
  دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي،اداره آموزش،پژوهش و برنامه ريزي .  
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ICSTE-588  

  اشتغال و كارآفريني زنان و بازكاوي نقش زنان در توليد ملي
  

  3فاطمه محمد زاده، 2، نائله زيرك1نازيال زيرك

  
  چكيده

توان گفت كه مطالعات محدودي در زمينه  ي جديدي است و مي باتوجه به اين نكته كه كارآفريني در ايران پديده
دهند بدون مشاركت اين قشر از  نكه زنان نيمي از جامعه را تشكيل ميباتوجه به اي. است كارآفريني زنان انجام شده

هاي  جامعه نيل به توسعه واقعي امكان پذير نخواهد بود، كليد موفقيت زنان در اين عرصه و مشاركت آنان در فعاليت
. پيش تسهيل كند اي است كه با رفع موانع موجود زمينه حضور آنان را بيش از هاي خالقانه  كارآفريني، يافتن روش

آورد كه شايد بر خالف  بررسي موانع اشتغال و كارآفريني زنان از ديدگاههاي مختلف اين فرضيه را به ذهن مي
اكثريت آراء، عوامل دروني و به ويژه عدم وجود خالقيت و خودباوري، مانع مهمي بر سر راه اشتغال و كارآفريني 

شد ناگهاني جمعيت دانشجويان دختر و افزايش تقاضا براي اشتغال از از سوي ديگر، با وجود ر. بهينه زنان باشد
هاي شغلي در بخش  گري دولت، خبر از كمبود جدي فرصت سوي زنان به داليل مختلف، سياست كاهش تصدي

در . رسد كشش الزم براي جذب خيل عظيم زنان كارجو را داشته باشد بخش خصوصي نيز به نظر نمي. دولتي دارد
مرور منابع نشان داد كه  كارآفريني و ترويج فرهنگ آن، رويكرد مناسبي براي حل يا تخفيف مشكل  اين ميان

نظران در مورد خصوصيات  از سوي ديگر آراء صاحب. رود ، بويژه زنان تحصيلكرده به شمار مي اشتغال زنان
دراين مقاله سعي  .باشند يني مينيازهاي قطعي كارآفر كارآفرينان نشان داد كه خالقيت و خودباوري از جمله پيش

است كه مقوله اشتغال و كارآفريني زنان و نقش اين قشر از جامعه در توليدملي بيش از پيش مورد  براين بوده
  .بازكاوي قرارگيرد

  
  .اشتغال ، توليد ملي،زنان، كارآفريني :كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@zirak.nazila تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن آور، دانشگاه آزاداسالمي قزوين، دانشجوي كارشناسي مهندسي پزشكي و عضو تيم.1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد رشت.2
  آور، دانشگاه آزاداسالمي قزوين دانشجوي كارشناسي مهندسي كامپيوتر و عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فن.3
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ICSTE-48  

سازمان  كارشناسان ظرمن از رانيمد ساز يكارآمد يرفتارها تيفيك يابيارز
  آموزش فني و حرفه اي كشور

  
2، رسول شيرزادي1دكتر حسن رضا زين آبادي  

  
  چكيده

هاي رهايي ازتنگناها و دشواري هاي توسعه اقتصادي،  بهره گيري بجا وشايسته ازمنابع انساني، ازكارآمدترين راه
همين . رشد وتكامل است سازندگي و و مل توليدزيرا منابع انساني كارآمد، بنيادي ترين عا. اجتماعي وآموزشي است

نگرش منجر به ايجاد تحوالت جديد درمديريت، سبك هاي رهبري، مديريت منابع وگسترش فكر مديريت 
ازجمله تالشهاي مديريت درجهت منابع انساني، ايجاد . شخصيت كاركنان شده است و مشاركتي و توجه به رفتار

سنجش ميزان رفتارهاي هدف  با تحقيق حاضر. ازعدم رضايت آنها استدركاركنان وجلوگيري  خودكارآمدي
به لحاظ اين تحقيق  .سازمان آموزش فني وحرفه اي انجام شده است كارشناسان منظر ازكارآمدي ساز مديران 

« براي اندازه گيري متغير پژوهش از پرسشنامه. مي باشدو به لحاظ گردآوري داده ها، توصيفي كاربردي هدف 
اين پرسشنامه . ساخته شده، استفاده شده است) 2006(كه توسط هسلين و كله » ارهاي كارآمدي ساز مديرانرفت

) 2گري كاركنان  هدايت و مربي) 1بعد شامل  6گويه است كه رفتارهاي كارآمدي ساز مديران را در  20مركب از 
تشويق ) 6ترغيب كاركنان و ) 5ان راهنمايي كاركن) 4الگو سازي براي كاركنان  ) 3جلب مشاركت كاركنان 

نتايج ميزان و . تحليل شد SPSSداده ها با استفاده از آزمون خي دو و كاربرد نرم افزار . كند گيري مي كاركنان اندازه
نتايج پژوهش مويد اهميت آموزش . معناداري رفتارهاي كارآمدي ساز مديران را در ابعاد فوق الذكرنشان ميدهد

  .ره مندي و كاربست رفتارهاي كارآمدي ساز مي باشدمديران در جهت به
  

  .رفتارهاي كارآمدي ساز، مديران، كارشناسان، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور :كليد واژگان 
  

                                                                 
.
   hzeinabadi@yahoo.com ، يدانشگاه خوارزمعضو هيأت علمي  ،يآموزش  تيريمد يدكترا 1
  كارشناس مسئول پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت نيروي انساني.2
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ICSTE-560  

  توليد ملي از منظر بهره وري و تالش در جهت حمايت
  ه ايرانييو سرما از كار 

 

  2محمد علي شيخ اسدي ،1ليال زينلي زاده
  

  چكيده
بي شك در شرايطي كه مهم ترين ماموريت ، ساختن ايران و مقدس ترين كار و مجاهدت ، تالش براي پيشرفت و 

از طرفي بهره وري خلق .آباداني كشور عزيزمان ايران است توليد ملي بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد
نند سرمايه هاي انساني ، فيزيكي ، مواد ، انرژي و زمان منابعي ما.ارزش با توجه به ميزان استفاده از منابع است 

مصرف مي شوند تا كاال يا خدمتي توليد شود و  بهره وري چگونگي اين منابع به عنوان داده ها در مقابل ارزش 
تدا اب. توليدات به عنوان ستاده ها مي باشد  در اين مقاله سعي گرديده در مورد بهره وري توليد ملي شرح داده شود 

در رونق توليدات داخلي و زمينه سازي در جهت بهره وري توضيحاتي ارائه گرديده است وسپس به وجوه كلي 
همچنين چالش هاي توليد ملي از . حمايت از توليد داخلي به عنوان يك وظيفه ملي به اختصار بيان شده است 

مشكالت و آسيب هاي فراراه توليد ملي و منظر بهره وري نيز مورد بحث قرار گرفته است و در پايان در خصوص 
  .نحوه عملكرد موثر دولت و ملت در مواجهه با آنها نيز بحث گرديده است 

 
 .مهارت آموزي، بهره وري، توليد ملي، كار و سرمايه ايراني :كليد واژگان 

                                                                 
1
  ze.lili@yahoo.comي، دانشگاه علوم و تحقيقات يزد ، كارشناس ارشد مديريت مالي دولت.  

2
  كارشناس ارشد كشاورزي، كارشناس روابط عمومي اداره كل فني و حرفه اي استان كرمان.  
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ICSTE-303  

  : هاي ملي توصيف و تحليل موانع آموزشي در تحقق ايده
  هر اصفهانمطالعه موردي نخبگان ش

 

  3، محمد رضا آذين2زهرا ناجي اصفهاني ،1پور مهدي ژيان
  

  چكيده
حركت جامعه را  ،نو يها دهيخود و با خلق افكار و ا تيو درا شهيهر كشور، با اند يو انسان يمل يها هيسرما نخبگان،
الزم  يها نهيهم كردن زمپرورش نخبگان و فرا ،يابياستعداد بيترت نيبه ا. كنند يم عيتسر يو ترق شرفتيپ يبه سو

اين  .است يهر نظام متعهد به توسعه و ترق فيعلم از وظا ديصنعت و تول ي و جوالن آنان در عرصه تيفعال يبرا
سازي  ها و تجاري پژوهش درصدد است با استفاده از رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي به بررسي موانع تحقق ايده

ي گروهي جهت  روش پژوهش، كيفي است و از تكنيك مصاحبه. زداختراعات و اكتشافات نخبگان ملي بپردا
نفر از  19گيري هدفمند و نيز معيار اشباع نظري با  بر اساس روش نمونه. ها استفاده شده است گردآوري داده

نخبگان شهر اصفهانكه از بين اعضاي بنياد ملي نخبگان انتخاب شده بودند، در قالب سه گروه مصاحبه صورت 
اي شد و سپس به ها كدگذاري مقوله، محتواي مصاحبهبرداريها و نسخه پياده كردن متن مصاحبهس از پ. گرفت

هاي بدست آمده شامل  يافته .گرفتهاي نظري مورد تحليل و تفسير قرار  كمك تحليل محتواي مضموني و استنباط
  . مفهوم اوليه، دو مفهوم عمده و يك مفهوم نهايي مي باشد 6
  

  .هاي ملي، موانع آموزشي تفسيرگرايي اجتماعي، نخبگان، ايده: ان كليد واژگ

  

                                                                 
  zhianpourmehdi@yahoo.comدانشگاه اصفهان و پژوهشگر، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان،   - شناسي دانشجوي دكتري جامعه. 1
   دانشگاه شيراز و پژوهشگر، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان - شناسي دانشجوي دكتري جامعه. 2
   دانشگاه صنعتي اصفهان و پژوهشگر، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان -آموخته كارشناسي آمار دانش. 3
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ICSTE-480  

  بررسي ميزان حضور صفحات وب مرتبط با آموزش هاي 
  فني و مهارتي در فضاي مجازي 

 

     2امير جمشيدي ،1محسن ساوه دورودي

  
  چكيده

جديدي مانند دولت الكترونيك و  گسترش روزافزون فضاي مجازي و روند الكترونيكي شدن امور و ظهور مفاهيم
شهروند الكترونيك، الزاماتي را در حوزه مهارت آموزي ايجاد نموده و حضور در اين عرصه را همسو با سياست 

لذا، بررسي وضعيت موجود، . گذاري هاي كالن بر اساس سند راهبردي سازمان، اجتناب ناپذير ساخته است
مطالعات بررسي فضاي مجازي در سال . قاط قوت و ضعف خواهد بودراهگشاي اقدامات آتي و موجب شناسايي ن

هاي اخير در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است كه از جمله آنها مي توان به سازمان هاي دولتي، دانشگاهها و 
تحقيق نوع . كتابخانه ها اشاره كرد و به لحاظ تعداد بسيار اندك آنها در حوزه مهارت تحقيق فوق جنبه نوآوري دارد

به لحاظ هدف، كاربردي و روش تحقيق، پيمايشي است كه در آن تعداد صفحات مرتبط با مهارت آموزي به زبان 
، در موتور هاي جستجو بررسي و "آموزش فني و حرفه اي"و  "مهارت آموزي"فارسي و با استفاده از دو عبارت 

گزاره هاي تحقيق شامل يك سوال و چهار . ودتعداد صفحات خبري، اطالع رساني و تعاملي در آنها تعيين مي ش
جامعه تحقيق كل صفحات وب مرتيط با مهارت آموزي است كه برآورد دقيقي از آن در دسترس . فرضيه است

ابزار . است، تعيين مي شود 100نيست، لذا حجم نمونه بر اساس حداقل آن در مطالعات توصيفي و پيمايشي كه 
است كه روايي آن بر اساس روايي محتوي و پايايي آن به روش ) چك ليست(گردآوري داده ها سياهه وارسي

روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي شامل . تعيين شده است 83/0بازآزمون و ضريب همبستگي برابر با 
رم افزار جداول توزيع فراواني و آمار استنباطي از طريق جدول توافقي و آزمون مجذور كاي است كه در محيط ن

SPSS يافته هاي تحقيق نشان مي دهد موتور جستجوي گوگل بيشترين تعداد صفحات را نمايه . انجام شده است
همچنين بين نوع موتور جستجو  و عبارت جستجو، ارتباط وجود دارد و تعداد صفحات نمايه شده از . كرده است

جستجو، بيشتر است كه مي توان دليل آن را در كليه موتورهاي  "آموزش فني و حرفه اي"جستجوي كليدواژه 
همنام بودن با سازمان و قدمت زياد اين عبارت و جديد بودن عبارت مهارت آموزي و مصطلح شدن آن در چند 

 "آموزش فني و حرفه اي"صفحات خبري، و كليدواژه  "مهارت آموزي"در جستجوي كليدواژه . سال اخير دانست
را داشته و بين تعداد صفحات از هر نوع، تفاوت وجود دارد و بين نوع صفحه و صفحات تعاملي، بيشترين تعداد 

  . عبارت جستجو نيز ارتباط وجود دارد
  .آموزش فني و حرفه اي، مهارت آموزي، صفحه وب، فضاي مجازي  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  ms1382@gmail.comمديريت سيستم و بهره وري،مدرس مركز تربيت مربي، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ـ .  

2
  كارشناس آموزش، مركز تربيت مربي كرج.  
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ICSTE-463  

مشاغل ( كچكو كارهاي و كسب توسعه و ايجاد چگونگي تامين مالي، بررسي
  استان چهار محال و بختياري اقتصادي رشد و اثرآن بر )خانگي

  
   3شهرام كوهيان ،2، سيامك حيدري1نوراهللا سعيدي

   
  چكيده
، مثالً از طريق دهد تطبيق دهند درصدد هستند كه خود را با تغييراتي كه در اطراف آنها رخ ميمعموالً ها  سازمان

دهد كه به  هاي ديگر را افزايش مي محصوالت و خدمات شركت ازاستفاده سازي، سازمان  كوچك كارگيري فرايند به
موجب  طراحي مجدد فرايند كار براي افزايش كه اين كار . گويند) سپاري برون(اين امر استفاده از منبع خارجي 

هاي  سال وري در ها و ارتقاء بهره ي سازمان توسعهبراي  قدرتمندعنوان يكي از ابزارهاي  سپاري به برون .شود توليد مي
سازي  اي براي كوچك عنوان وسيله هاي دولتي قرار گرفته است و به اخير مورد توجه مديران و مسئوالن سازمان

تواند نقش  جا و در نظر داشتن مزايا و معايب آن مي مطرح شده است؛ كه درصورت استفاده صحيح و بهمادر سازمان 
در استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تأمل كافي صورت  چه چنان. بزرگي در پيشبرد اهداف سازمان ايفا كند

ها و خسارات جبران ناپذيري بر منافع  شود، بلكه آسيب نگيرد، نه تنها هيچ يك از منافع مورد انتظار حاصل نمي
به بعد پرداختن به برون سپاري  1990هاي سازمان ها در سال هاي  يكي از ويژگي .شود بلندمدت سازمان وارد مي

سپاري نتايجي مانند  سپاري پرداخته اند؛ برون هايي كه به برون به عقيده بسياري از مديران سازمان. بوده است
  . ها را به دنبال دارد و افزايش دارائي) هسته اي(هاي كليدي  ها ، تمركز بر شايستگي كاهش هزينه

  
  .اشتغال كسب وكار، مشاغل خانگي، تامين مالي ، :كليد وازگان 

  

                                                                 
1
  مدرس دانشگاه شهركرد.  
 

    com.yahoo@heydari.siyamakمدرس دانشگاه علمي كاربردي، . 2
3

  مدرس دانشگاه علمي كاربردي.  
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ICSTE-406  

برنامه درسي و آموزش فني و حرفه اي؛ پژوهشي در خصوص تناسب عناصر برنامه 
  مطالعه موردي: اي درسي درآموزشهاي فني وحرفه

 

  1جمال سليميدكتر 
  

  چكيده
درآموزش فني و حرفهاي از )بر حسب عناصر برنامه درسي( تحقيق حاضر با هدف بررسي تناسب برنامه هاي درسي

پرسش هاي اصلي در اين تحقيق به دنبال سنجش ميزان تناسب ابعاد برنامه .انجام شده استمنظر كارآموزان 
جامعه آماري تحقيق شامل . در آموزشهاي فني و حرفه اي مي باشد) هدف، محتوا، روش آموزش و ارزشيابي(درسي 

روشن . نفر بودند  1780مراكزفني و حرفهاي شهرستان سنندج است،كه مشتمل بر)پسرو دختر(كليه كارآموزان
روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع . نفرتعيين شدند 344نمونه گيري تصادفي ساده بوده و حجم نمونه 

عنصر اصلي برنامه درسي  4است كه بر مبناي  ساخته محقق سوالي48پرسشنامه ابزار تحقيق شامل. پيمايشي است
تحقيق در سطح توصيفي از ميانگين، انحراف استاندارد،  جهت تجزيه وتحليل آماري داده هاي. ساخته شده است

تك متغيره، تحليل واريانس يكراهه و آزمون  tفراواني، درصد فراواني و در بخش آماراستنباطي از روش هاي 
مشاهده شده در خصوص ابعاد سه گانه اهداف،  tنتايج پژوهش نشان مي دهد كه ميزان .  فريدمن استفاده شد

كمتر برآورد شده لذا بين آموزش هاي فني و حرفه اي و اين سه بعد، ) 05/0در سطح (بحراني tابي از محتوا و ارزشي
) 05/0در سطح (بحراني  t، از ) روش(مشاهده شده در خصوص عنصر چهارم  t. در حد متوسط، تناسب وجود دارد

 ≥ 05/0Pاهده شده در سطح مش Fهمچنين  . بيشتر است، لذا ميزان تناسب در اينجا بيش از حد متوسط است
معني دار بوده و نشان دهنده آن است كه بين تناسب آموزش هاي فني و حرفه اي با عناصر برنامه درسي، تفاوت 

و كمترين تناسب مربوط به  09/3مربوط به عنصر روش با ميانگين  بيشترين تناسب مربوط به تناسب. وجود دارد
  .ش شده استگزار 84/2مولفه ارزشيابي با ميانگين 

 
 .كارآموزان فني و حرفه اي ،تناسب در برنامه درسي ،عناصر برنامه درسي ،برنامه درسي: كليد واژگان 

                                                                 
 ir.ac.uok@salimi.j;  com.yahoo@2003salimi_jمه ريزي درسي دانشگاه كردستان استاديار برنا. 1
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ICSTE-534  

انشجويان به دمشاوره اي دانشگاه در گرايش  - بررسي رويكردهاي آموزشي
آموزش و كسب مهارتها و كارآفريني از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي 

  مايال
  
  2، عباس شكاري1عليرضا سليماني

  
  چكيده

اي دانشگاه در گرايش دانشجويان به كسب مهارتها و مشاوره - در اين پژوهش با بررسي رويكردهاي آموزشي
هايي را در دانشجويان ها با پرداختن به اين رويكردها، قابليتكارآفريني ،راهكارهايي ارائه شده است كه دانشگاه

اي دانشگاه مشاوره - در اين پژوهش رويكردهاي آموزشي. مقابله با نيازهاي بازار كار پاسخگو باشند بوجود آورند تا در
روش اجراي تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري شامل . فرضيه نيز آورده شده است 5در قالب 

نفر  به عنوان  200اند كه تعداد ي بودهدانشجوياني است كه در دانشگاههاي ايالم در حال گذراندن درس كارآفرين
اساتيد نيز شامل استاداني بوده كه در دانشگاههاي ايالم مشغول . نمونه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد

پرسشنامه محقق «ابزار جمع آوري اطالعات. نفر بود 50اند كه تعداد آنها به تدريس دروس مرتبط با كارآفريني بوده
مولفه  5رويكرد گنجانده شده بود و براي هركدام از اين رويكردها تعداد  5كه در اين پرسشنامه تعداد  بوده» ساخته

مربوط به آنها براي رتبه بندي آورده شده است كه از تركيب آنها شاخص رويكردهاي مورد بررسي به دست آمده 
فريدمن و كاي اسكور و تحليل واريانس اي وآزمون تك نمونه tبراي تجزيه و تحليل از آزمونهاي آماري . است

اي دانشگاه، رويكرد ايجاد دانش، نگرش و توانش نسبت در بررسي رويكردهاي آموزشي و مشاوره.استفاده شده است
هاي هاي اطالعاتي شناسايي فرصترتبه برتر و رويكرد آشنايي با شبكه) 25/3(به كارآفريني ديجيتالي با ميانگين

آموزش كارآفريني و مهارت آموزي در دانشگاه باعث .استدر رتبه پاياني قرار گرفته) 59/2(ينكارآفريني با ميانگ
  .افزايش نوآوري و توليد دانش فني و توزيع درآمد مي شود

  
  .رويكرد، مشاوره اي، دانشگاه، مهارتها، كارآفريني:  كليد واژگان

                                                                 
 com.gmail@2010soleimani.ali ،مدرس دانشگاه آزاد آبدانان ،كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي. 1

  دكتري علوم تربيتي استاديار دانشگاه كاشان،. 2
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ICSTE-548  

خصوص  وضعيت اشتغال مقايسه نظر صاحبنظران درون و برون سازماني در 
مهارت آموختگان فني و حرفه اي در مراكز غرب استان مازندران در سال آموزشي 

91 -90   
  

  2رودكناري ، شريف علي حبيبي1كيقباد سليمانپور
  چكيده

. انداي دوره ديدهپردازد كه در مراكز آموزش فني و حرفهاين پژوهش به تحليل و ارزيابي وضعيت اشتغال افرادي مي
هاي آموزشي ريزي دورهي بهتري به مراجعين ارائه كرده و در برنامهبر اساس نتايج حاصل از آن خدمات مشاوره تا

ابزار . يابي مي باشدزمينه –اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي . آتي از آن استفاده كنيم
ها با در است براي ارزيابي اثربخشي آموزشي اين دوره ايگردآوري اطالعات مشاهده و مصاحبه محقق و پرسشنامه
نتايج تحقيق حاكي از شناسايي نقاط ضعف و قوت . باشدنظر گرفتن مولفه اشتغال، كه داراي روايي و پايايي الزم مي

. داي، با در نظر گرفتن نتايج فرآيند رهگيري مهارت آموختگان و آمار اشتغال مراكز مي باشنحرفهآموزشهاي فني
هاي آموزشي به تناسب آمايش سرزميني و پيشنهادهاي اين پژوهش ارايه راهكارهايي براي اثر بخش كردن دوره

تا منجر به افزايش سطح اشتغال جوانان جوياي كاري گردد كه به مراكز آموزش . نيازهاي بازار كار هر منطقه است
هاي قبلي كرده و از ادامه هاي جديد را جايگزين دورهورهلذا در اين راستا بايد د. كننداي مراجعه ميو حرفه فني

هاي و در نهايت با اخذ تصميم. هاي اشباع شده جلوگيري و آنها را به مناطق مورد نياز منتقل كردآموزش دوره
ا به رهاي اشتغال و ارتقاي مهارت افزايش داد و آناي را در حوزهو حرفه هاي فنيوري خدمات آموزشمناسب، بهره

  . عنوان محصول نهايي آموزشهاي مهارتي به جامعه معرفي كرد
 

 .اي، مهارت آموختگان، اشتغالفني و حرفه آموزش :كليد واژگان 

                                                                 
  كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي و كارشناسي مشاوره شغلي مركز فني حرفه اي نوشهر و چالوس،.  1
 soleimanpour_54@ yahoo.com     

  كارشناس برنامه ريزي سازمان آموزش فني و حرفه اي حوزه معاونت پژوهشي.  2
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ICSTE-415  

  نقش آموزش هاي مهارتي در ايجاد اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي
  

 2، پرويز سليمي خراشاد1سهيال سليمي خراشاد

  
  چكيده

ز مهمترين سرمايه هاي هر كشور در جهت رشد و پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيد و آموزش به نيروي انساني ا
با  .عنوان ابزاري كارا براي خلق مهارت و دانش و پرورش سرمايه انساني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد

شگاهي ايجاد اشتغال براي آنان گسترش آموزش عالي و افزايش روز افزون فارغ التحصيالن در رشته هاي مختلف دان
به دليل پايين بودن مهارت هاي حرفه اي و عدم انطباق قابليت هاي آنها با نيازهاي جامعه و فراگرفتن دروس 
تئوريك وعدم كسب مهارت هاي الزم عملي امكان اشتغال در حرفه اي را نداشته و در نتيجه ايجاد اشتغال براي 

لذا لزوم آموزش مهارت هاي شغلي از ضروريات برنامه  .كشور تبديل شده است آنان به يكي از دغدغه هاي مهم 
هاي آموزشي در كشور مي باشد و بر همگان روشن است كه مي توان از طريق نظام آموزشي بر فراگيرندگان تأثير 

قتصادي است و از آنجائيكه آموزش كارآفريني از عوامل عمده توسعه ا. گذاشت و ميزان كارآفريني را افزايش داد
ارتباط مستقيمي بين كارآفرين و رشد اقتصادي وجود دارد آموزش كار آفريني ابزاري براي ايجاد اشتغال و افزايش 

يكي از راهكارها براي دستيابي به اين امر ايجاد تعامل بين دانشگاه ، سازمان .رشد اقتصادي مورد توجه مي باشد
و كاربردي است كه همزمان با مباحث تئوريك علمي ، مهارت هاي آموزش فني و حرفه اي و آموزش هاي علمي 

تخصصي نيز آموزش داده شود و با تعامل دو قطب اصلي و مهم آموزشي در كشور بتوان فارغ التحصيالن را براي 
رت نقش آموزش هاي عملي و تأثير آن در افزايش مها در اين مقاله سعي گرديده است .ورود به بازار كار آماده نمود

هاي فارغ التحصيالن متناسب با رشته تحصيلي ، با هدف دستيابي به نيروي انساني توانمند در بخش هاي مختلف 
  .مورد بررسي قرار گيرداقتصادي 

  
  .مهارت آموزي ، آموزش هاي فني و حرفه اي ، كار آفريني ، اشتغال مراكز آموزش عالي ،  :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  s.salimikhorashad@gmail.comمعاون دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان ، كارشناس اقتصادبازرگاني، . 

2
  كارشناس فضاي سبز شهرداري زاهدان ، كارشناس زراعت و اصالح نباتات . 
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ICSTE-605  

پژوهش موردي پرسنل اداري و مالي : يزش در كاركنان دولتعوامل موثر بر انگ
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

  
   1مهدي سوري

  
  چكيده

عوامل انگيزشي ازموضوعات اساسي .انسانها در همه  سازمانها از عوامل مهم در پيشبرد اهداف سازمان تلقي ميشوند
كارايي و بهره وري هرچه بيشتر درافراد ميباشد پس بايد عوامل فوق شناسايي ومورد توجه درجهت نيل به افزايش 

ضمن اينكه كليه صاحب نظران مديريت .وسپس درجهت ارضاء اين نيازها درجهت افزايش كارايي همت گماشت
نيازمند تسلط انگيزش را فرايندي پيچيده و بنابر اين داراي ماهيت چند بعدي دانسته اند از اين رو فهم و كاربرد آن 

كه در  (در ضمن براي كليه مديران آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان.بر دانش مربوطه و هنر بكار گيري آن ميباشد
در تحقيق ذيل از . بسيار ضروري است )واقع پي جويي علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افراد سازمان است

براي به دست آوردن اطالعات . اطالعات ، پرسشنامه ميباشدابزار جمع آوري  .روش ميداني استفاده شده است 
نفر از كاركنان اداري و مالي دانشگاه به روش تصادفي طبقه بندي شده، انتخاب شده اند كه در  153 نمونه آماري

استفاده شده  FRIEDMAN TESTتجزيه و تحليل اطالعات از روش آماري فراواني ، درصد گيري و آزمون 
ضر به منظور بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پژوهش حا.است

  .صورت گرفته است 1391بهداشتي و درماني تهران در سال 
  

  .اداري مالي دانشگاه علوم پزشكي، انگيزه، انگيزش، :كليد واژگان 

                                                                 
1
  كارشناس حسابداري . 
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موزش فني وحرفه آسازمان  در موزآچالشهاي پيش روي زنان متأهل بعنوان كار
مطالعه موردي  زنان متأهل  :اشتغال آنانبراي  هاي الزم مهارت اي ولزوم كسب

   كارآموزدر مركز آموزش فني وحرفه اي كرمانشاه
  

  1سهيال شادفر
  

  چكيده
له ن جمزآدر اين مقاله ضمن بررسي روندروبه رشد مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي در دهه هاي اخير كه ا

ال تغموزش فني وحرفه اي براي كسب مهارت بعنوان يكي از پيش زمينه هاي اشآان درمراكزآنمي توان بهحضور 
ميزان عالقمندي ولزوم كسب مهارت توسط انانبراي ,نقش محوري زن در خانواده,به تاثيراتفرهنگ بومي,اشاره كرد

زن متأهل 100برروي  انجام گرفتهي اجمالي ورود به بازاركار پرداختهمي شودوسعي بران شده است دريك بررس
 ش فني وحرفه اي استان كرمانشاه هستنددر زمينهزموآول بهكسب مهارت در مركز غماري كه مشآبعنوان نمونه 

ن داشت كه اكثريت آيافته ها نشان از  هپس ازبررسي بعمل امد,گيرندرقرا وارزيابي سنجش بيان شده مورد  هاي
نان در خانواده و نيز به بعضيفرهنگ هاوباورهاي نادرست اجتماعي ودر مقابل مشكالت آه نهابه مسوليت هاي بعهدآ

ان ايجاد ميكند اشاره آنموزش فني وحرفهاي بعنوان كاراموز براي آوتعارض هاي كه بعضي مقررات موجوددرنظام 
زنان  ذكرشده براي دههمچنين در اين مقاله سعي بران شده است كه با توجه به  شرايطمحدود كنن ,داشته اند

ود به بازار كار به رو جهتانآنوزي وعالقمندي آممتأهل درفعاليت هاي اجتماعي خارج ازخانه وخصوصا لزوم مهارت 
براين مراكز براي فراهم نمودن شرايطمساعدجهت استفاده  حاكمبررسي راهكارهاي جهت ايجاد تغييراتي درمقررات 

  .نان به بازاركار پرداخته شودآموزش هاي الزم وتسهيل ورودآنان از آ
  

  .شرايط محدود كننده مقررات آموزشي، اشتغال، زنان متأهل،كسب مهارت، :كليد واژگان 

                                                                 
 S_shaadfar@yahoo.comخواهران ، 3مربي حق التدريس ، مركز شماره .1
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ICSTE-125  

  اشتغال غير كشاورزي راهكاري جهت توسعه ي
  كارآفريني در مناطق روستايي 

  
   3، مژگان علوي نيا2، مريم بساطي1مهنا شاهمرادي

  
  چكيده

بخصوص  و حتي كشورهاي صنعتي مشكل بيكاري مشكالت فرا روي جوامع در حال توسعه ترين يكي از مهم
بيكاري در نواحي روستايي است كه سبب مهاجرت روزافزون روستاييان به شهرها و در پي آن مشكالت اجتماعي و 

ي جديد هاي شغلحال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در مناطق روستايي فرصت. است اقتصادي فراوان شده
بنابراين . ايجاد نشده است؟ يكي از مهمترين داليل آن عدم توجه و فقدان كارآفريني در نواحي روستايي است

ريزي روستايي نهادينه شود، سپس به بايستي به اين نكته توجه داشت كه در درجه اول، كارآفريني بايد در برنامه
درآمد و تأثيرپذيري باالي بخش كشاورزي از اقليم سبب محدوديت بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال و توليد 

هاي غير هاي شغلي جديد در زمينهناپايدار و در نتيجه عدم ثبات و ريسك باالي درآمد اين بخش، به ايجاد فرصت
زراعي مانند، پرورش گل و گياهان گلخانه اي، نوغانداري، شيالت، صنايع روستايي و گردشگري به عنوان راهكاري 

از اين رو در اين مقاله به بررسي . ي كارآفريني روستايي توجه شودهاي شغلي در روستا و توسعهاد فرصتجهت ايج
- ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعههاي غير كشاورزي در روستاهاي شغلي پايدار در زمينهو شناسايي فرصت

  .ي كارآفريني در نواحي روستايي مي باشد
  

  .فريني، روستا، اشتغال غير كشاورزيكارا :كليد واژگان 
  

                                                                 
1
  توسعه ي روستايي، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه، -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  

com.yahoo@4468shahmorade  
2
  بع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاهترويج و آموزش كشاورزي، پرديس كشاورزي و منا -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  

3
  نابع طبيعي دانشگاه رامين اهوازترويج و آموزش كشاورزي، پرديس كشاورزي و م -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  
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ICSTE-181  

بررسي وضعيت عوامل تشكيل دهنده توسعه مسير شغلي شاين دركاركنان اداره 
  استان سمنان   كل آموزش فني وحرفه اي

  
 2، مراد علي باقري1گلنارشجاعي

  
  چكيده

ن نگراني هاي سازمانهاي امروزي ازآنجاييكه نگهداشت نيروهاي با ارزش سازمان ها در عصر حاضر يكي از مهمتري
يكي از عواملي .است، اهميت برنامه ريزي و مديريت شغلي منابع انساني در اين سازمانها بشدت افزايش يافته است 

كه مي تواند اثر بخشي سيستم هاي برنامه ريزي مسير شغلي را در سازمانها افزايش دهد  بررسي همخواني مسير 
دراين تحقيق روايي لنگر گاههاي هشت گانه مسير . مراجع دروني شغلي كاركنان است هاي شغلي با تكيه گاهها و

هاي  هشت گانه شامل شايستگي فني، امنيت، تنوع، خدمت، استقالل شغلي شاين بررسي شد نتايج نشان داد مولفه
رين تمايالت و كاري، خالقيت، تعيين هويت و صالحيت مديريتي همگي در توسعه مسير شغلي نقش دارند و بيشت

هاي گرايش افراد به انتخابهاي شغل در اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان سمنان  به ترتيب اولويت مولفه
  .خدمت، استقالل كاري، صالحيت مديريتي، خالقيت، تنوع، شايستگي فني، تعيين هويت و امنيت مي باشد 

 
  .گاههاي مسير شغلي شاين برنامه ريزي و مديريت مسير شغلي، لنگر :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 golnar.shojaei@gmail.comآزاد اسالمي شاهرود، واحد شاهرود ،گروه مديريت، شاهرود، استاد يار، دانشگاه .  

2
 بيارجمند   11دانشجوي ارشد مديريت منابع انساني ، كارمند رسمي مركز آموزش فني وحرفه اي شماره .  
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ICSTE-381  

  هاي مورد نياز زنان سرپرست خانوار روستايي براي خوداشتغاليمهارت
  
  2فاطمه اسالميه، 1دكتر اصغر شريفي

  
  چكيده
انجام شده هاي مورد نياز زنان سرپرست خانوار روستايي براي خوداشتغالي شناسايي مهارتحاضر به منظور  پژوهش

جامعه . و از نظر هدف كاربردي بوده است) پيمايشي(از نظر شيوه گردآوري اطالعات توصيفي تحقيق  روش. است
گيري هدفمند نفر از زنان سرپرست خانوار روستاهاي اطراف شهريار كه به شيوه نمونه 107را آماري پژوهش 

ساخته در پرسشنامه محققهاي اكتشافي و آوري داده ها از مصاحبهبراي جمع. انداند، تشكيل دادهانتخاب شده
- هاي اقتصادي و مهارتهاي كارآفريني، نگرش به كار، مهارتاي در پنج بعد دانش شغلي، مهارت مقياس سه درجه

هاي فني استفاده شده است كه روايي آن بلحاظ صوري و محتوايي و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 
هاي گردآوري شده به كمك داده. بوده است 87/0ب براي كل پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت؛ كه اين ضري

 ومورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  SPSSافزار آماري از طريق نرماي فريدمن  دو و رتبههاي ناپارامتريك خيآزمون
ندي آن برحسب بها براي خوداشتغالي الزم بوده ولي رتبهكه هر پنج دسته از مهارتنتايج بدست آمده نشان داد 

  . ميزان تحصيالت زنان متفاوت است
  

  .آموزي، خوداشتغاليزنان، سرپرست خانواده، مهارت:  كليد واژگان

                                                                 
1
  drasharifi@gmail.com .استاديار و مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن . 

2
   زاد اسالمي واحد رودهنآمدرس دانشگاه .  
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ICSTE-613  

  موانع و مشكالت فرهنگي بازدارنده اشتغال زنان ايراني
  

  2فاطمه اسالميه، 1دكتر اصغر شريفي
   

  چكيده
روش . هنگي بازدارنده اشتغال زنان ايراني انجام شده استپژوهش حاضر به منظور شناسايي موانع و مشكالت فر

جامعه آماري . و از نظر هدف كاربردي بوده است) پيمايشي(تحقيق از نظر شيوه گردآوري اطالعات توصيفي 
حجم . اندنفر تشكيل داده 726را كليه كاركنان زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد پژوهش 
گيري تصادفي ساده از  نفر برآورد گرديد و اين تعداد با استفاده از روش نمونه 251بق با فرمول كوكران نمونه مطا

. بوده است 80/0ساخته با ضريب آلفاي پرسشنامه محققها، گردآوري داده ابزار. ندشدبين جامعه آماري انتخاب 
مورد  SPSSافزار آماري عاملي از طريق نرمتحليل  و هاي كومو، بارتلتهاي گردآوري شده به كمك آزمونداده

نتايج بدست آمده نشان داد كه فرهنگ اقتدارگرا و مردساالرانه، نگاه جنسيتي و  .استتجزيه و تحليل قرار گرفته 
  .دنباشهاي ذاتي زنان از جمله موانع و مشكالت فرهنگي بازدارنده اشتغال زنان ايراني ميخصيصهتوجه نادرست به 

  
  .زنان، فرهنگ، اشتغال :گان واژ كليد

                                                                 
1
  drasharifi@gmail.com  ،استاديار و مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن . 

2
   د رودهنزاد اسالمي واحآمدرس دانشگاه  . 
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ICSTE-238  

  بازار كار ايران بررسي ويژگي هاي اقتصاد مبتني بر دانش در
  

  1مرجان سادات  شريفي

  
  چكيده

تحوالت موجودي دانش از اواخر قرن بيستم بيش از هر چيز موجب تغيير ساختار اقتصادي جوامع ، از اقتصاد 
نظم نويني كه در اثر توسعه شتابان تكنولوژي و . بتني بر دانش شده است صنعتي به اقتصاد برخوردار از دانايي و م

به اين معنا كه داشتن دانش و استفاده از . جهاني شدن اقتصاد در حال شكل گرفتن است بر اساس دانش مي باشد 
، )   OECD( طبق تعريف سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه .آن شرط حيات سيستم هاي اقتصادي پوياست 

بنابراين . اقتصاد مبتني بر دانش اقتصادي است كه به طور مستقيم بر توليد ، توزيع و استفاده از دانش متكي است
فرآيندهاي توليد ، توزيع ، انتقال و ترويج دانش مبنايي براي متمايز كردن ماهيت و كيفيت اقتصادهاي مبتني بر 

به عبارت ديگر ، پويايي ، تعامل و رابطه متقابل . نابع مي باشد دانش و مدرن ، از اقتصادهاي سنتي و مبتني بر م
در نظم . اين فرآيندها با هم است كه باعث ظهور و پايداري اقتصاد مبتني بر دانش يا اقتصاد دانش بنيان خواهد شد

ه هاي انساني به سرماي. نوين اين عصر ، ساختار بازار كار و اشتغال نيز بر اساس بهره برداري از دانش خواهد بود 
عنوان دانش آموختگان آموزش عالي و نماد دانشبري فعاليت هاي اقتصادي ، مهمترين ويژگي نظام اشتغال و اساس 

در چشم انداز برنامه هاي توسعه اي ايران نيز هدف ، رسيدن به وضعيتي . اقتصاد هاي مبتني بر دانش مي باشند 
اجتماعي و  - نزا كردن آن براي قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصاديمطلوب در توليد دانش و بهره برداري و درو

كه مقدار شاخص  2012از اين رو ، با توجه به گزارش بانك جهاني در سال .تعيين استراتژي هاي مناسب است
دانش  اين رتبه بيانگر قرار گرفتن ايران در بين كشورهاي داراي شاخص( برآورد كرده است  91/3دانايي در ايران را 

، هدف اين مقاله معرفي ويژگي هاي اقتصاد مبتني بر دانش و كمك به فهم نقش آن در جذب و بهره ) پايين است 
  .  برداري از دانش ، به عنوان پديده اي نوظهور و البته ضروري در اقتصاد ايران است

  
  .شدانش ، كارآفريني مبتني بر دانشاخص هاي اقتصاد دانش ، صنعت :  كليد واژگان

                                                                 
 com.yahoo@sunmashaskyبايجان غربي ،  ردانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ، دانشگاه علوم و تحقيقات آذ. 1
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ICSTE-107  

هاي مورد نياز براي  شناسايي مهارت :گرايي متعارف دانشگاهي بازنگري حرفه
  سازي تحقيقات دانشگاهي تجاري

  
، دكتر سيدحميد موحد 3، دكتر سيد محمود حسيني2، دكتر احمد رضوانفر1مهندس مهنوش شريفي

  4محمدي
  

  چكيده
رسانش، "ي كمتر در نظام مديريت تحقيقات كشور به با وجود اهميت نقش تحقيق و توسعه، تا كنون بطور نسب

در چنين شرايطي، بر عهده تمامي موسسات . توجه شده است "هاي پژوهشيبرداري از يافتهكاربرد نتايج و بهره
بنيان و  هاي تحقيقاتي خويش جهت تحقق اقتصاد دانشسازي يافتههاي كشور است تا به تجاري تحقيقاتي و دانشگاه

در اين مقاله تالش شده است تا از منظر توسعه . ها و اهداف توسعه پايدار كشور اهتمام ورزند آرمانرسيدن به 
سازي  هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي كشاورزي براي تجاري اي و در قالب يك پژوهش كيفي، مهارت حرفه

ر اين خصوص شناسايي و معرفي اي اعضاي هيات علمي د هاي حرفه تحقيقات دانشگاهي و راهكارهاي توسعه قابليت
  . شود

  
  .اي هاي تحقيقاتي، توسعه حرفه سازي يافته تحقيقات دانشگاهي، تجاري :كليد واژگان 

  

                                                                 
  اد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري دانشكده اقتص.1
  دانشگاه تهراند و توسعه كشاورزي استاد دانشكده اقتصا. 2
  دانشيار دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران . 3
  دانشيار دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران. 4
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ICSTE-108  

مطالعه موردي : گيري و انتظارات شغلي دانشجويان كشاورزي بررسي جهت
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  
    2محمد آلق ،1دكتر ابوالقاسم شريف زاده

  
  چكيده

گيري شغلي و انتظارات دانشجويان كشاورزي در دانشگاه علوم كشاورزي  اين تحقيق كيفي با هدف شناسايي جهت
دهي شغلي دانشجويان  هاي تحقيق، راهكارهايي براي جهت بر اساس يافته. و منابع طبيعي گرگان انجام شده است

توان به بازنگري در برنامه درسي  از اين جمله مي. ارايه شده استكشاورزي در راستاي خوداشتغالي و كارآفريني 
هاي شغلي از طريق تقويت مركز  ها و محتواي آموزشي كارآفرينانه، ارايه مشاوره دانشجويان كشاورزي و تلفيق روش

  .  شاره نمودها و كسب وكارهاي كشاورزي و نظاير آن ا كارآفريني دانشگاه، تقويت كارآموزي كارآفرينانه در بنگاه
  

  .كارآفرينانه، دانشجويان كشاورزي گيري شغلي، خود اشتغالي، اشتغال جهت :كليد واژگان 

  

                                                                 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،گروه ترويج و آموزش  2، پرديس استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1

 sharifsharifzadeh@gmail.com.كشاورزي
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2آموخته دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، پرديس دانش. 2
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ICSTE-416  

در اشتغال  )ITآوري اطالعات فن (اي بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه
  زنان استان مازندران

  
  2، حميده يوسفي1زادهالسادات شريفدكتر حكيمه

  
  چكيده

. هاي اخير قابل توجه استهاي خدماتي و آموزشي در دهههاي اجتماعي بويژه در بخشور زنان در فعاليتحض
از آنجا كه . باشدهاي مؤثر دسترسي برابر زنان براساس جنسيت مياي يكي از شيوههاي آموزش فني و حرفهبرنامه

باشد در اين تحقيق آوري اطالعات ميتوسعه فنآموزش پايه و اساس رشد و توسعه انساني و توسعه انساني متضمن 
متغير مستقل در . اي در اشتغال زنان استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته استميزان تأثير آموزنهاي فني حرفه

آوري اطالعات كسب شده توسط افراد آموزش ديده و متغير وابسته اشتغال زنان استان اين پژوهش آموزش فن
  : ي تحقيق عبارتند ازسؤاالت ويژه. ه استمازندران بود

  دهد؟مهارت و توانايي زنان را افزايش مي) ITآوري اطالعات فن(اي هاي فني و حرفهآيا شركت در دوره- 1
  شود؟ موجب نوآوري و ابداع در زنان مي) ITآوري اطالعات فن(اي هاي فني و حرفهآيا آموزش- 2
- موجب افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت در زنان مي)  ITآوري اطالعات فن(اي هاي فني و حرفهآيا آموزش- 3

  شود؟ 
گردد؟ابزار گردآوري موجب كسب درآمد بيشتر در زنان مي) ITآوري اطالعات فن(اي هاي فني و حرفهآيا آموزش- 4

ق كاربردي، از نظر تحقيق حاضر از نظر هدف تحقي. بوده است) سؤال 32شامل (اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 
- جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه زنان آموزش ديده در رشته فن. نگر استروش ميداني و از نظر زماني گذشته

 269نفر و نمونه آماري با استفاده از جدول كرجسي و مورگان شامل  900آوري اطالعات استان مازندران به تعداد 
بندي از آمار توصيفي ها و تنظيم و ارائه آنها به صورت جدولكردن دادهدر اين پژوهش براي مشخص . باشدنفر مي

براساس . استفاده شده است Zو براي تحليل و تفسير نتايج حاصله از آزمون ...) مثل فراواني، ميانگين نمودار و (
ارت و توانايي ها موجب افزايش مهسؤاالت مطروحه در اين زمينه اين نتايج به دست آمد كه شركت در اين دوره

همچنين نوآوري و ابداع و عالقه به كار و نگرش مثبت را در آنان به حد قابل توجهي باال برده موجب . شودزنان مي
هايي بايد به صورت جامع طراحي شوند نيازهاي كليه فراگيران را بنابر اين چنين برنامه.گرددكسب درآمد بيشتر مي

  .باشددر نظر گرفته براي همه در دسترس 
  

  .آوري اطالعات، اشتغال زنان اي، فنآموزش فني و حرفه:  كليد واژگان

                                                                 
  com.gmail@fzadehhakimehshariاستاديار دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران،  .1
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي . 2
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ICSTE-474  

  و كارآفريني در توليد مليفناوري اطالعات  بررسي رابطه ي بين
  

     2 ، زينب زراعت پيشه1محمدجعفر شفيعي
  

  چكيده
ود، استقالل كشور را افزايش مي تمركز كشور بر توليد ملي به تقويت و تحكيم زيرساخت هاي كشور منتهي مي ش

دهد، زمينه ها و بسترهاي اشتغال را گسترش مي دهد و بدين واسطه مي تواند راهكارهاي منطقي و عيني براي 
حل معضل بيكاري قلمداد گردد، از سرمايه هاي موجود كه در برخي موارد در شغل ها و عرصه هاي كاذب هزينه 

دهاي نامشروع آلوده مي سازد، استفاده مطلوب و بهينه صورت خواهد گرفت و مي گردند و معيشت مردم را به درآم
با ورود فناوري اطالعات به سازمان ها، كسب و كار و استراتژي هاي در واقع  .مشروع سازي ثروت محقق مي شود

به ارضاي  عاتفناوري اطال. ثير قابليت ها و كاربردهاي روز افزون فناوري اطالعات قرار گرفته استأآنها تحت ت
پردازد و امكانات جديدي براي تبادل اطالعات  كند، مي نيازهاي ارتباطي و اطالعاتي كه به ايجاد دانايي كمك مي

و كارآفريني و در نهايت كمك به فناوري اطالعات بررسي رابطه ي بين  ،هدف از نگارش اين مقاله. كند ايجاد مي
و سابقه درخشان  كسب و كاربا توجه به نقش و اهميت  بوده كه آن و تأكيد بر نقش كارگشايافزايش توليد ملي 

ترويج مفهوم كارآفريني، بسترسازي براي  كارآفرينان در توسعه بسياري از كشورها و با توجه به مشكالت اقتصادي،
د اي مانن خصوص جوامع در حال توسعه فرهنگ حامي كارآفريني و همچنين تربيت افراد براي تمامي جوامع به

  .ايران، از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است
  

  .فناوري اطالعات، كارآفريني، اشتغالزايي، توليد ملي: كليد واژگان 

  

                                                                 
 mjshafiee@ yahoo.com ، فارس، كازرون،دانشگاه پيام نورمديرعامل شركت مهندسي رعدگستر، استاد دانشگاه،  .1
  ، فارس، كازرون،دانشگاه پيام نوركارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، استاد دانشگاه .2
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ICSTE-475  

  بررسي نقش مهارت هاي مديران در بهره وري 
  شركت هاي شهرك صنعتي كازرون

  
  2 ، زينب زراعت پيشه1محمدجعفر شفيعي

  
  چكيده
توسعه سياسي و ثبات فرهنگي هر  ق اهداف سازمان ها ايفا مي كند كه رشد اقتصادي،نقش مهمي در تحق ،مديريت

از طريق  ،كسب مزيت رقابتي هر شركت .جامعه در دراز مدت به مهارت ها و توانمندي هاي مديران باز مي گردد
هي از مهارت هاي مديرتي آگا .باشند اردمتعهد و توانمند برخور تضمين اين نكته است كه سازمانها  از مديران ماهر،
پيش نياز موفقيت مديريت  ،چون برخورداري از اين مهارت ها ،و تاكيد بر توسعه آن از اهميت حياتي برخوردار است

در واقع  .ثير زيادي داردأنحوه اداره منابع انساني توسط مديران سازمان ها ت جهاني شدن بر .محسوب مي شود
كه سازمان ها  به ها هستندعامل حياتي سازمان  ،مديران ماهر .شدن مي باشد بعنوان پاسخي به جهاني ،مهارت ها

 نرگزيدب ،از جمله مسائل پيش روي سازمان ها در انتخاب مديران. كمك آنها مي توانند آينده بهتري داشته باشند
زمان ها و محيط امروزه با رشد و توسعه سا .مديران با توجه به معيار هاي الزم براي تصدي اين پست مهم است

هدف از . به نوعي از ملزومات اصلي انتصاب آنهاست ،رقابتي كنوني، داشتن مهارت هاي مديريتي مديران سازمان ها
تغال و بررسي مهارت هاي مديران در بهره وري بهينه از توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اش ،اين پژوهش

مديران شركت هاي شهرك صنعتي داراي مدرك ليسانس به  ،هشجامعه آماري اين پژو. اجتماعي جامعه مي باشد
روش نمونه گيري  .در نظرگرفته شده است نفر 171نفر  و نمونه آماري شامل  305جامعه آماري شامل . باال هستند

براي تحليل آماري داده ها از  .پرسش نامه استاندارد مي باشد ،ابزار پژوهش. از نوع نمونه گيري تصادفي است
  متغيره براي سنجش متغيرهاي تحقيق وتك  t انحراف استاندارد همچنين از آزمون  ميانگين، درصد، واني،فرا

نتايج نشان  .براي بررسي ارتباط متغيرهاي آزمون استفاده شده است  ANOVAچند متغيره و آزمون t آزمون هاي
و در نهايت افزايش بهره وري در صنايع مي دهد كه رابطه معني داري بين متغير هاي مهارت، توانمندي مديران 

  .صنعتي و توليدي وجود دارد
  

  .شركت هاي شهرك صنعتي كازرون ،توانمندي، بهره وري مهارت هاي مديريتي، :كليد واژگان 

                                                                 
 mjshafiee@ yahoo.com ، فارس، كازرون،دانشگاه پيام نورسي رعدگستر،استاد دانشگاه، مديرعامل شركت مهند .1
 ، فارس، كازرون،دانشگاه پيام نوركارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، استاد دانشگاه .2
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ICSTE-546  

   هاي آموزش فنّي با استفاده از ارزيابي عملكرد كارگاه
  BSCرهيافت كارت امتيازي متوازن

 

  4، اسماعيل دريجاني 3، موسي دريجاني2ين فتاحي، ام1رضا شكري زاده

  
  چكيده

در عرصه ي كارهاي مستمر نيرو علوم فنّي،نيازمندي به آموزشفزاينده تغييرات و آوري پيشرفت فنامروزه همزمان با 
هاي  هاي آموزشي مهارتي و ارزيابي مستمر شاخص ها، ايجادكارگاه توليد و خدمات كارگاهي و روزآمدسازي مهارت

با اين مقدمه، .ناپذير بدل نموده است عملكردي آن، در راستاي پاسخگويي به چنين نيازهايي را به ضرورتي اجتناب
متوازن امتيازي گيري از رهيافت ارزيابي كارت  موزش فنّي و بهرهآهاي  پژوهش حاضر با هدف ارزيابي عملكرد كارگاه

)BSC (عملكرد  منظورارزيابي به تحقيق حاضر. صورت پذيرفت بم اي شهرستان هاي آموزش فنّي و حرفه در كارگاه
دستيابي به اهداف  ، وارتقاء سطح مهارت كارآموزان ،هاي سرانه آموزش سازي هزينه كارگاهي مشتمل بر كمينه

نظير رشد و  هاي ارزيابي مستمر عملكرد كارگاهي از طريق طراحي و تدوين شاخص ،مداري استراتژي مالي و مشتري
، بهبود كيفيت )مأموريت(ارتقاءسطح مهارت كارآموزان بر اين اساس، .صورت پذيرفت و فرآيندهاي داخلي يادگيري

و افزوده،  ارزش، عملكردبهبودسطوح وري عوامل توليد،  ، افزايش بهره)استراتژي كالن(پذيري  توليد و توان رقابت
 سازي هزينه سرانه آموزش، ارتقاء كمينه، )يهاي جزي استراتژي(آگاهي مشتريان از كيفيت كاالهاي توليد داخل 

در شرايط  ،نتايج پژوهش نشان داد. در نظر گرفته شد)اهداف مالي ومشتري(سطح رفاه و رضايتمندي مشتريان 
ايان با توجه پدر . وجود داردنيروي كار سازي هزينه سرانه آموزش با حفظ و ارتقاء سطح مهارت  فعلي، امكان بهينه

ارائه و سياستگزاران اين عرصه ريزان  به برنامهجهت بهبود وضعيت موجود ، پيشنهادهاي كاربردي به نتايج تحقيق
  .گرديد

  
  .كارت امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد، كارگاه آموزش فنّي، شاخص، بم: كليد واژگان 

                                                                 
1
  reza.shokrizadeh@gmail.comدانشجوي دكتراي مهندسي صنايع علوم و تحقيقات ،.  

2
  فني وحرفه اي بم، مهندس مكانيك موزشآمربي مركز .  

3
  موزش فني وحرفه اي بم ، مهندس مكانيكآ مربي مركز.  

4
  دانشجو كارشناسي  ارشد مهندسي صنايع علوم وتحقيقات كرمان.  
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ICSTE-446  

  نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه ي خوداشتغالي
  

  3، مهين زارع2عزيزي ، مهناز1نسرين شكوهي
  

  چكيده
از انجا كه يكي از عوامل و پارامترهاي عمده رشد و توسعه ي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه ،تربيت نيروي انساني 
كارامد مي باشدو آموزشهاي فني و حرفه اي  نيز يكي از راه كارهاي تربيت كننده ي نيروي انساني متخصص است 

يران بايد به گونه اي باشد كه به راحتي بتواند هماهنگ با رشته ي مهارتي خود ،سطح معلومات و تجربيات فراگ
اين مقاله به بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در .جذب بازار كار گردند تا مشكل بي كاري وجود نداشته باشد

كه با كمك  روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش ،پيمايشي است.توسعه ي خود اشتغالي پرداخته است 
پرسشنامه محقق ساخته و اسناد و مدارك موجود ،نشان مي دهد كه آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي 

  .صنعت و خدمات،براي فراگيران اشتغال ايجاد نمايند–توانند در هر يك از بخشهاي كشاورزي 
  

  .وي انساني ماهرآموزش هاي فني و حرفه اي ،فرصت هاي شغلي ،اشتغال نير :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

   com.yahoo@shokohi_nasreenمربي حق التدريس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران فجر شهرستان ابهر،. 1
2
  مربي حق التدريس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران فجر شهرستان ابهر.  

3
  مربي حق التدريس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران فجر شهرستان ابهر.  



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

150

ICSTE-119  

  زنان و مهارت آموزي و اشتغال
  

  2، شادي جمالي1دكتر حسن شهركي پور
  چكيده

آوري اطالعات و ارتباطات كه از  گيرد بدون شك در پايان قرن بيستم، فن فرصت كار را از زنان مي ;شكاف ديجيتالي
تحوالت شگرف و همه جانبه در زندگي  شود، با ايجاد هاي نوين و عالي ياد مي آوري آن به عنوان فن

ليكن با وجود افزايش . هاي جديد و جالب توجهي را در بازار كسب و كار و اشتغال فراهم كرده است فرصت انسان،
، درصد پاييني از آنان در كارآفريني، اختراعات و  ICTقابل توجه سهم زنان در استفاده از محصوالت و خدمات 

رود كه زنان در جايگاه شايسته قرار  داري، بيم آن مي با چنين اختالف معني. هستندتوسعهء اين صنعت سهيم 
نگيرند و در پس انقالب ديجيتال رها شوند و اين رويكرد تكنولوژيكي منجر به يك تقسيم جنسيتي با انحصار 

فريني برابر را از آ ، وجود فرصت و نقش ICTرو شكاف عميق جنسيتي در صنعت  از اين. شود» تكنيك براي مردان«
به عنوان دنيايي مردانه، سراسر مشغله و فاقد  ICTاي  تصور زنان از دنياي حرفه. مطالبات مستمر زنان قرار داده است

، عدم دسترسي ...، اعتياد اينترنتي و ICTهاي  آرامش، حاكميت جو مردگرا در ساختارهاي سازماني مشاغل و رشته
هاي خانوادگي،  هاي جنسيتي، مسووليت ها و تفوق ، محدوديت ICTهيزات آموزشي منصفانهء زنان به امكانات و تج

سازي و سطوح عالي  ، محروميت زنان از مشاركت در ساختار تصميم...)مرخصي زايمان و(هاي كاري زنان  انقطاع
 ICTرصهء ترين موانع اشتغال زنان در ع مديريتي و همچنين مشكالت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از برجسته

هاي مؤثر و  هاي پايدار ملي با محوريت زنان و طراحي برنامه بنابراين تدوين و توسعهء سياست. شوند محسوب مي
هاي ويژهء دانشگاهي، آموزش الكترونيك و از راه  منسجم حمايتي، آموزشي و فرهنگي، تخصيص امتيازات و ظرفيت

هاي مشوق دختران در مدارس  مثبت و موفق زنان، سياست هاي هاي آموزشي، الگوسازي از نقش دور، كاهش هزينه
هاي ارزشي در  به همراه تغيير فرهنگ شغلي و سيستم ICTها، اصالح و بهبود ساختار و سازمان مشاغل  و دانشگاه

 Homeگيري از  و بهره on-lineراستاي افزايش اشتغال زنان و توازن كار با زندگي، پشتيباني زنان با ابتكارات 
Teleworking اين مقاله، پيرو مطالعه و بررسي . از جمله رئوس راهكارهاي افزايش مشاركت و اشتغال زنان است

اجتماعي، اقتصادي،  - ادراكي، فرهنگي (گانهء  هاي متعددي از كشورهاي مختلف جهان، به بيان موانع پنج پژوهش
و سپس ارايهء راهكارهاي  ICTهاي  ن در حرفهمشاركت فعال زنان و اشتغال آنا) كاري پژوهشي و سازمان - آموزشي 

هاي جديد و جالب توجهي را در  آوري اطالعات و ارتباطات فرصت در پايان قرن بيستم، فن. مؤثر خواهد پرداخت
  .اي را نيز پيش روي زنان قرار داده است بازار كسب و كار و اشتغال فراهم كرده و فضاي همكاري گسترده

  
  .زنان، اشتغال، مهارت آموزي، فرهنگ شغلي ، ICT :كليد واژگان  

                                                                 
   com.gmail@44Hshahrakipour ،عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن و استاديار، دكتري مديريت آموزشي .1
 كارشناس ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن .2
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ICSTE-491  

تأثير خرد جمعي و نوآوري باز در ايجاد و بهينه سازي مدل هاي كسب و كار دانش 
  »پنجره واحد كسب و كار«محور؛ارائه رهيافت پيشنهادي 

 

  1رضا شهري
  چكيده

هاي كسب و كار رايج را به چالش  عصر حاضر عصر ظهور و بروز كسب و كارهاي نويني است كه سنت شكنانه مدل
مي توان . طراحي مدل كسب و كار در شرايط كنوني فرايندي پويا و مبتني بر خالقيت و نوآوري است. كشيده اند

اين نحوه . گفت مديريت تغييرات مدل هاي كسب و كار در فضاي رقابتي حاضر به يك ضرورت تبديل شده است
. د، برنامه ريزي شده و در طراحي، توسعه و پياده سازي محصوالت وارد شودمديريت بايد در دي ان اي هر كارمن

مقاله حاضر به بررسي تأثير خرد جمعي و نوآوري باز در ايجاد، توسعه و بهينه سازي مدل هاي كسب و كار، جهت 
مبتني بر پي  »پنجره واحد كسب و كار«دستيابي به اقتصاد دانش محور پرداخته و يك رهيافت پيشنهادي با عنوان 

بستر رايانش ابري با امكان ايجاد و بهينه سازي مدل هاي كسب و كار و فرايندهاي كسب و كار با روش جمع 
سپاري و مبتني بر نوآوري باز را به عنوان راهكاري عملي براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ارائه مي 

  .دهد
  

  .، مدل كسب وكار، مديريت فرايندهاي كسب و كار، اقتصاد دانش محورنوآوري باز، خرد جمعي: كليد واژگان 

                                                                 
  مديرعامل شركت دانش بنيان رهيافت سامانه هاي الكترونيكي مستقر در پارك علم و فناوري خراسان شمالي .1
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ICSTE-373  

ارزيابي آموزش هاي فني و حرفه اي با استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك  
)SWOT( :مطالعه موردي استان كردستان  

  
   3ناصر شيرمحمدي ، محمد2، سروه دولت آبادي1صبا شيخ االسالمي

  چكيده
استفاده از تجزيه و تحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير و يا  هايي است كه با ژوهي مشتمل بر مجموعه تالشآينده پ

كند كه چگونه از دل  آينده پژوهي منعكس مي. پردازد هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها مي يندهآثبات، به تجسم 
تا مهارت آموزي به مثابه يكي از ابزارهاي بهبود كيفيت زندگي در اين راس. يابد تغييرات امروز، واقعيت فردا تولد مي

برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت . است و ارتقاي كيفيت آموزش، گام موثري در رسيدن به اين مهم مي باشد
- آموزش، از طريق شناسايي وضعيت موجود و تعيين نقاط قوت و ضعف درون سازماني و همچنين شناسايي فرصت

به شناخت   SWOTاين مقاله با استفاده از ابزار تحليل دلفي و تكنيك .  هاي فضاي پيرامون مي باشدها و تهديد
و تعيين استراتژي و سپس  ) ها و تهديدهاي محيطيفرصت(، عوامل خارجي ) نقاط ضعف و قوت(عوامل داخلي 

پردازد اي در استان كردستان ميههاي فني و حرفارائه راهكار در جهت برون رفت از وضعيت موجود و بهبود آموزش
اي در استان كردستان با رويه موجود، در موقعيت هاي فني و حرفهها نشان داد كه آموزشتجزيه و تحليل. 

- هاي مناسب جهت رفع محدوديت ها و تقويت مزيتاستراتژي تدافعي قرار دارد كه نيازمند بازنگري و ارائه سياست
  .باشدهاي موجود مي

  
  .آينده پژوهي ، آموزش فني و حرفه اي ، مهارت آموزي، تحليل عوامل استراتژيك ، كردستان :اژگان كليد و

  

                                                                 
 

   com.gmail@saba.shaikhجغرافيا و برنامه ريزي شهري و كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه  اي استان كردستان  دانشجوي دكتري. 1
2
  كارشناس ارشد مديريت اجرايي، كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان.  

 نامه ريزي آموزشي ، كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستانكارشناس ارشد بر.  3
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ICSTE-49  

مطالعه موردي : رانيمد منظر از كاركنان يجمع و يفرد يشغل يكارآمد يابيارز
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

  
  2، دكتر حسن رضا زين آبادي1رسول شيرزادي

  
  چكيده
اين در حالي است كه . ها در ارزيابي كارآمدي شغلي، رويكرد ويژه اي به كارآمدي شغلي فردي داشته اند پژوهش

اين پژوهش با درك اين اهميت، كيفيت اين دو برداشت . كارآمدي شغلي جمعي كاركنان نيز اهميت بسزايي دارد
پژوهش به لحاظ اين .رزيابي نموده استعلمي از كارآمدي را در كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ا

« براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه . مي باشدو به لحاظ گردآوري داده ها، توصيفي كاربردي هدف 
ساخته شده، استفاده شده ) 1994(كه توسط ريگز و نايت » كارآمدي شغلي جمعي« و» خودكارآمدي شغلي فردي

گويه هستند كه كاركنان با تكميل اين گويه ها شدت و ضعف كارآمدي شغلي  17از اين پرسشنامه ها مركب . است
تحليل شده  SPSSداده ها با استفاده از آزمون خي دو و كاربرد نرم افزار . دنكن فردي و جمعي خود را تعيين مي

ه كارآمدي شغلي نتايج اين پژوهش پيشنهاداتي را براي مديران و دست اندركاران در جهت تحريك و توسع. است
  .فردي و جمعي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مطرح كرده است

  
  .كارآمدي شغلي فردي، كارآمدي شغلي جمعي، كاركنان، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور :كليد واژگان 

                                                                 
كارشناس مسئول پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت نيروي انساني .1

parsa1385_rs@yahoo.com  
 يه خوارزمدانشگاعضو هيأت علمي  ،يآموزش  تيريمد يدكترا .2
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ICSTE-374  

   تاثير اشتغال زنان در خانواده  از منظر ديني
 

1مصطفي شيرمهنجي   
  

  چكيده
از  ويكي از مهم ترين مسائل جامعه است با توجه به تغيير جنسيت در مكان هاي كاري  اشتغال زنانبحث امروزه 

آنجاييكه زنان نيمي از منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهند دستيابي آنان به منابع اقتصادي و تسخير فضاهاي 
تعادلي نو را در خانه ايجاد كرده  ساخته است و ضرورتاً تازه اجتماعي توسط آنان ساخت صدساله خانواده را دگرگون

تحقيق حاضر با استفاده از منابع كتابخانه اي و به . ع وظايف نيز بايد ساختي نو پذيرداست و به موازات آن توزي
صل نتايج حا. اثير خانواده بر اشتغال زنان استزنان مشكالت سر راه اشتغال و ت صورت تحليلي به بررسي اشتغال 

در  زنان در خارج از منزل در كنار مسائلي همچون مشكالتي در انجام امور منزل، ايجاد خلل كار نشان مي دهد 
فقر، باالبردن اعتماد به نفس،  تربيت فرزند و عدم برقراري كامل آرامش در خانواده آثار مثبتي همچون جلوگيري از

دين اسالم كار زن در و را در پي نيز خواهد داشت ... ماعي واجت كاهش ترس از آينده، تبادل علم و آگاهي و تعامل
  .خانه را بهترين شغل ميداند اما مخالف كارهاي بيرون از منزل كه در شان وهمسو با روحيه زنان باشد نيست

  
 .اشتغال، دين اسالم ،امنيت، خانواده : كليد واژگان

                                                                 
   com.yahoo@mostafa_shirmehengi ،كارشناس ارشد مديريت بازرگاني، استاد دانشگاه خراسان جنوبي بيرجند .1
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ICSTE-620  

ر آن در اشتغال افراد آموزش بررسي وضعيت آموزشهاي فني و حرفه اي و تاثي
  در شهر كرمان ديده

  
  3حبيب حبيب پور، 2مهدي ابراهيمي نژاد، 1محمد امين صادقي

  
  چكيده

بديهي است سرمايه . يكي از عوامل اساسي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه اي منابع انساني ان است
نابع انساني براي ايجاد اشتغال يكي از شاخص هاي اصلي گذاري آموزشي بويژه اموزشهاي فني و حرفه اي بر روي م

هدف از اين پژوهش بررسي آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي و تاثير .تعيين توسعه يافتگي محسوب مي شود
جامعه اماري اين تحقيق شامل تمامي اموزش ديدگان مراكز ثابت فني و .ان در ايجاد اشتغال در شهر كرمان است

. نفر انتخاب گرديد 90بر اين اساس نمونه اي به حجم.مي باشد 1390كرمان در سه ماهه اول سال حرفه اي شهر
ولي به دليل نبود اطالعات كافي از كار آموزان و مشكل دسترسي به انان،اطالعات پرسش نامه از طريق كاراموزاني 

ند ازاين كه سن كارآموزان در مهم ترين يافته هاي اين تحقيق عبارت.كه در دسترس بودند جمع اوري گرديد
بيشتر .اما جنس و سطح تحصيالت در وضعيت اشتغال تاثير معني داري ندارد.وضعيت اشتغال تاثير معني داري دارد

كارآموزان خود اشتغالي را به دليل انتخاب شركت در دوره هاي آمورزش فني و حرفه اي ذكركرده اند و تاثير دوره 
  .ت و كيفيت كار كار اموزان خو د اشتغال  زياد بوده استهاي آموزشي در افزايش مهار

  
 .تاثير آموزش بر اشتغال، شهر كرمان آموزش فني و حرفه اي، اشتغال، :كليد واژگان 

                                                                 
1
          gaj_kerman@yahoo.com ،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان . 

2
   دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان . 

3
       دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان . 
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ICSTE-403  

  ن نقش اقتصاد مقاومتي در يتبي
  توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

  
  3پيامي ، احسان2، محمدحسين صادقپور1محمدحسن صادقپور 

  
  چكيده

 با جديد ارزش خلق و توليدي و اقتصادي جديد هاي فرصت ايجاد و كار در خالقيت معناي به كارآفريني
 به اقتصاد و جامعه يك در كارآفريني زيرا است، اقتصادي شكوفايي و رشد عوامل از مالي، منابع در خطرپذيري

 از. است فعال و پويا و زنده جامعه كند، مي حركت رآفرينيكا بستر در كه اي جامعه. است بالندگي و پويايي معناي
. بگذارد سر پشت و كرده تحمل را دروني و بيروني فشارهاي و مشكالت همه تواندمي آساني و سادگي به رو اين

 مريا حال عين در و باال بسيار آن در خطرپذيري زيرا است، برخوردار بااليي بسيار تحمل آستانه از كارآفرين، جامعه
 به توجه با مقاله اين در نويسندگان .بود خواهد مقاومتي اقتصادي داراي رو اين از شود، مي تلقي عادي و طبيعي
 اسالم وحياني هاي آموزه سراغ به آن، در كارآفريني نقش و مقاومتي اقتصاد تحقق درباره رهبري معظم مقام تاكيد
 عليه جانبه همه درجنگ مقاومتي اقتصاد به يابي دست و ياقتصاد توسعه و رشد در را كارآفريني نقش تا رفته

  .كند بيان فراگير عدالت و تحقق ستمگران و شياطين و مستكبران سلطه
  

 .كارآفريني ، اقتصاد مقاومتي، تحريم ، خالقيت ،توليد ملي :كليد واژگان 
 

  

                                                                 
  استراتژيك و عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين- دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي.  1

  سخت افزار و عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين - دانشجوي كارشناسي كامپيوتر.  2

  دانشجوي كارشناسي صنايع و عضو تيم تحقيقاتي مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين.  3
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ICSTE-451  

  نظام اطالعات مديريت در  سازي ضرورت نهادينه
  اي كشور ني و حرفهسازمان آموزش ف

  
  4، يزدان رحيميان3، مهدي صالحي2زهرا شفيعي پور ،1كيوان صالحي

  
  چكيده
اي  سازمان آموزش فني و حرفه. گيري صحيح و به موقع بر پايه دسترسي به اطالعات صحيح و مناسب است تصميم

روز از  ت صحيح و بهگيري و دسترسي به اطالعا به دليل نقش و مسئوليت اساسي آن در جامعه، امر تصميم
اي در سطوح خُرد و كالن تحت  وري را بطور قابل مالحظه تواند بالندگي و بهره اي برخوردار بوده و مي حساسيت ويژه
پذير سازي  اطالعاتي، انقالبي از امكانات جديد را در امر سازماندهي و دسترس هاي فناوري توسعه. تاثير قرار دهد

سازي امر  سازي اطالعات مديريتي و بهينه مند توان از اين امكانات در نظام ت كه مياطالعات به ارمغان آورده اس
هاي اطالعات  نظام. دسترسي به اطالعات براي مديران، متناسب با سطوح متفاوت نيازهاي اطالعاتي آنان، بهره برد

طوح مختلف سازماني هاي اطالعاتي در مديريت اطالعات در س مديريت، نمودي از گسترش و  كاربست فناوري
هاي  ريزي گيري و برنامه هنگام در تصميم امروزه، با توجه به اهميت فزاينده دسترسي به اطالعات صحيح و به. است

آموزي رسمي و غيررسمي از  مند در سطح نظام مهارت راهبردي از يكسو، و وجود منابع اطالعاتي گسترده و غيرنظام
مند به اطالعات موجود و پراكنده در سطح سازمان آموزش  ي منسجم و نظامديگر سو، فراهم آوردن امكان دسترس

ناپذير است و بيش از پيش،  هاي اطالعات مديريت ضرورتي اجتناب گيري و توسعه نظام اي از طريق بهره فني و حرفه
ي، استقرار و در اين مقاله سعي شده است ضمن تبيين پيامدهاي مطلوب طراح. گذاري است نيازمند توجه و سرمايه

اي كشور نيز  توجهي به اين نياز سازمان آموزش فني و حرفه كارگيري نظام اطالعات مديريت، به تبعات منفي بي به
  .اشاره شود

  
 .اي، تصميم گيري، امنيت اطالعات سازمان آموزش فني و حرفه نظام اطالعات مديريت، :كليد واژگان 

                                                                 
  keyvansalehi@yahoo.com ،دانشجوي دكتري دانشگاه تهران. 1
 موخته كارشناسي دانشگاه خورازمي  و دبير آموزش و پرورش؛ شهر قدسآ دانش . 2
 حسابداري واحد علوم و تحقيقات خوزستانآموخته كارشناسي ارشد  دانش . 3
 اي كشور ريزي سازمان فني و حرفه مسئول دفتر پژوهش و برنامه . 4
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ICSTE-255  

روستاي پهناب از توابع  مطالعه موردي :تاييبررسي مشكالت زنان كارگر روس
  شهرستان جويبار

  
   2ابوالقاسم شريف زاده ،1فاطمه صالحي طالشي

  
  

  چكيده
توسعه پايدار زماني حاصل خواهد شد كه كه همه اقشار جامعه را مد نظر قرار دهد،يك قشر فراموش شده در اين 

خانواري  910پژوهش حاضر در روستاي .كسي پوشيده نيستامر زنان  روستايي مي باشند كه جايگاه ويژه آنها بر 
نفر از زنان در روستاي نامبرده به عنوان كارگر  50تقريبا  .انجام شده استپهناب از توابع شهرستان جويبار 

كشاورزي مي باشند كه مشكالت زنان كارگر روستايي را به روش مصاحبه عمقي و روش نمونه برداري تصادفي 
يافته هاي پژوهش نشاندهنده اين است كه اكثر اين افراد از خانواده هايي مي باشند كه .ار داده استمورد بررسي قر

مالك زمين كشاورزي نيستند و با مشكالت متعددي دست و پنجه نرم مي كنند و به همين دليل براي گذران 
همچنين پس از انتخاب اين .وندزندگي و كسب درآمد باالتر و اميد به زندگي بهتر به كار كشاورزي مشغول مي ش

شغل نيز مسايل جديدتري را دچار خواهند شد كه باالجبار خود را با آن سازگار مي سازند تا به اين طريق به گونه 
در اين مطالعه عالوه بر موارد فوق به توانمندسازي و اشتغال زايي زنان نيز .اي كمي درآمد خانواده را جبران كنند

  .اشاره شده است
 
  .اشتغالزايي زنان ،توانمند سازي زنان،روستاي پهناب ،مشكالت زنان ،توسعه پايدار :يد واژگان كل

  

                                                                 
1
   fatemesalehi10@yahoo.comدرس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي، آ.  

2
  استاديار ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.  
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ICSTE-268  

در  "نظام آموزش مهارت و فناوري "بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اجراي موفق
  ايران از منظر مجريان طرح مذكور

  
  2، زهرا ممتاز 1ابراهيم صالحي عمران

  
  چكيده

متخصص و ماهر و توسعه ي قابليت هاي فناورانه ي كشور از عوامل كليدي و انكار  ناپذير در توسعه تربيت افراد 
در حال حاضر ، رشد فزايندة مدرك گرايي و فارغ التحصيالن فاقد مهارت از دانشگاه هاي . پايدار محسوب مي شود 

نظام آموزش مهارت و ‹‹ ا تحت عنوان مختلف  و نرخ باالي بيكاري كشور، مسئوالن را برآن  داشت تا نظامي ر
سه نهاد سازمان آموزش فني و حرفه . تبيين  نمايند  و آيين نامة مربوطه در هيأت دولت تصويب شد ››  فناوري 

اي كشور و دانشگاه جامع علمي و كاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي به عنوان بستر ساز اجراي نظام جامع مهارت 
رح و اجراي موفق آن در يك بستر منسجم و داراي سرمايه اجتماعي ، از لحاظ رشد و توسعة و فناوري در كشور مط

اقتصادي و اجتماعي بسيار حائز اهميت مي باشد و به عنوان يك جهش در ساختار ها و نهاد هاي اجتماعي ، 
ارت و فناوري  با هدف اجراي نظام جامع مه. كشورمان خواهد بود  1404تسهيل كنندة دستيابي به افق چشم انداز 

توانمند سازي و به كارگيري نيروي انساني ماهر در نظام اشتغال طراحي شده و بديهي است كه با كاهش بيكاري ، 
در اين مقاله سعي . معضالت و آسيب هاي اجتماعي كه تابعي از فقر و بيكاري مي باشد نيز كاهش خواهد يافت 

. لي و خارجي  مؤثر بر اجراي طرح از منظر مجريان آن بررسي شود شده است عوامل جامعه شناختي مختلف داخ
آيا از نظر بعد ذهني  در اسناد باال دستي  و ار تباطات درون سازماني مديران و كاركنان و ارتباطات برون سازماني با 

د عيني براي شركاي اجتماعي  شاهد اعتمادپذيري مشاركت و تعامالت شبكه اجتماعي هستيم تا اين مباحث به بع
  اجراي اين طرح عظيم و ملي تبديل شود؟ 

مهمترين  عوامل  اجتماعي مؤثر در  در اجراي موفق نظام  :  اين مقاله ي پيمايشي به دنبال اين پرسش است كه 
آموزش مهارت و فناوري از منظر كاركنان و مديران دستگاههاي مجري كدامند؟ در اين تحقيق بر سرمايه اجتماعي 

چارچوب . ي كاركنان و مديران دستگا ههاي مجري به عنوان يكي از عوامل تأثير گذار  تأكيد ويژه شده استسازمان
نظري اتخاذ شده در اين تحقيق بر مبناي تلفيقي از  ديدگاه پاتنام و تحقيقات كوهن و پروساك در خصوص سرمايه 

  . ح موصوف مي باشداجتماعي سازماني به عنوان مهمترين عامل اجتماعي اجراي موفق طر
  

  .آموزش فني و حرفه اي، سرمايه اجتماعي، نظام آموزش مهارت و فناوري :كليد واژگان 

                                                                 
1
  edpes60@hotmail.comمازندران  علوم تربيتي دانشگاه گروه دانشيار.  

2
  معاون امور ادار ي و منابع انساني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ارشد جامعه شناسي ،.  
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ICSTE-286  

مهارتي در ايران با كشورهاي آلمان  مقايسه تطبيقي نظام آموزش فني حرفه اي و
  و استراليا

  
  1سجاد صديقي

  
  چكيده

و حرفه اي در كشور ، به بررسي تطبيقي آن با كشورهاي  در پژوهش حاضر، با توجه به اهميت آموزش هاي فني
اين تحقيق از نوع كاربردي مي باشدكه به روش جمع آوري داده هاي كتابخانه . آلمان و استراليا پرداخته شده است

به اين ترتيب كه از طريق مطالعات كتابخانه اي و جستجو در شبكه اينترنت نسبت به جمع آوري . اي بوده است
مباحث در سه قسمت آموزش فني و حرفه اي در آلمان ، استراليا و ايران ارائه . عات اوليه اقدام شده استاطال

در كشورهاي آلمان و استراليا و  گرديده است و با توجه به نظامات موفق در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي
شور ، نبود ساختار هماهنگ كننده ، نبود مقايسه آن با ايران ، عواملي چون مديريت اقتصادي ضعيف در كالن ك

به ... نهادهاي رابط بين صنعت و آموزش هاي فني حرفه اي ،  عدم ارتباط پژوهش و برنامه ريزي در اين حوزه  و 
همچنين پيشنهاداتي از قبيل تشكيل ستاد آموزش هاي فني و حرفه اي ، تأسيس . عنوان چالش موجود بدست آمد

زشي و درسي فني و حرفه اي ، اعطاي بورس تحصيلي در رشته هاي برنامه ريزي آموزشي و رشته برنامه ريزي آمو
  .را براي بهبود وضعيت در اين زمينه ارائه گرديده است... درسي فني و حرفه اي و

  
  .آموزش فني حرفه اي ، استراليا ، آلمان ، مطالعات كتابخانه اي :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

 com.gmail@2.2006direct ، اداره آموزش و پرورش ، ) هنرآموز(كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي.  1
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  سازمان آموزش فني و حرفه اي ايراندر  ينينقش آموزش كارآفر
  

 1مهري صديقي

  
  چكيده

آيد به طوري كه در غرب و برخي از كشورهاي  امروزه كارآفريني از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي بشمار مي
مقوله در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، . هاي طاليي كارآفريني نام گرفته است ديگر، دو دهه اخير دهه

بسياري از صاحبنظران معتقدند كارآفريني با . ترين منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته است كارآفريني به عنوان اصلي
 20انداز  شود و بايد به روش پرورشي كارآفرينان را تربيت كرد، اگر نگاهي به سند چشم آموزش مستقيم حاصل نمي
پذير، ايثارگر، مومن، مسئوليت فعال،«1404ب ايراني در افق هاي يك فرد مطلو ساله نظام بياندازيم، ويژگي

رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسالمي و شكوفايي 
مراكز  "كه اين مهم بدون ايفاي نقش فعاالنه دولت مخصوصا. ذكر شده است» ايران و مفتخر به ايراني بودن

براي  مدت كوتاهغير رسمي و متولي آموزشهاي آموزشي از جمله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه 
در اين مقاله برآنيم با توجه به اهميت . كارآموزي و يا افزايش مهارت براي ورود به بازار كار است محقق نمي گردد

ن رابطه بپردازيم و با نگاهي به تجربيات نظران مطرح در اي اين موضوع به بررسي نظريات دانشمندان و صاحب
از طرفي ديگر در مقاله حاضر به بررسي نقش . سايركشورها، به مرور ابعاد مختلف اين موضوع نگاهي داشته باشيم

روش . هاي كارآفريني در سازمان آموزش فني و حرفه اي جمهوري اسالمي ايران  پرداخته شده است آموزش
هاي كارآفريني و مصاحبه با تعدادي از  و تحليل اسناد و مدارك مرتبط با آموزش تحقيق در اين مقاله بررسي

  .  به دست آمده استي هاي كارآفرين مديران و سياستگذران آموزش
  

  .، كارآفريني1404انداز  آموزش كارآفريني، سازمان آموزش فني و حرفه اي، چشم :كليد واژگان 

                                                                 
  mehri_sedighi@yahoo.com  ركهفني و حرفه اي خواهران مباسرپرست مركز آموزش  .1
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ICSTE-498  

  يو فناور آموزش مهارت يالگوها يطراح
  
  2، سعيد برومندفر1دكترليال صفايي فخري

  
  چكيده

نگرش نوين در طراحي الگوهاي آموزشي مهارت و فناوريدر دوران حاكميت نظام سايبرنيتيكي پست پست مدرن، 
و  هاي سنتي، ديسيپليني، تفكر مبتني بر نگرش سيستمي نفوذ و سيطرة فرهنگ و هويت ديجيتالي، گذر از آموزش

است كه در آن تفكر مبتني بر حل مسأله و ديدگاه  هاي نوين را مطرح نموده ي خطي به سوي آموزشها آموزش
در حال حاضر طراحي الگوهاي آموزشي با رويكردهاي نوين جهاني، در حكم يك . گرا، جلوة خاص يافته استساخت

هاي ه قرار گرفتن آموزشآموزي، در برابر روند شتابان در ساي در توسعة يادگيري و مهارت قلمروي علمي
هدف از طراحي . گيرد هاي پويا مورد بازآفريني قرار ميها در پروژه يافتن آموزش و فعاليتها و اولويت مهارت رسمي

هاي اجتماعي متفاوت، هاي مختلف، ويژگيالگوهاي نوين آموزش مهارت و فناوري، پرورش فراگيراني با تخصص
هاي گوناگون و داراي ديدگاه جامع در جهت حل لند مدت در همسويي با ديدگاههاي فردي و بسازگار با موقعيت

در دنياي امروز، با . اي پايدار جهاني استمسائل واقعي زندگي و ايجاد ارتباطات مبتني بر همكاري به سوي جامعه
يل مشكالت براي تجزيه و تحل گرا بعنوان يك فرايند عموميهاي يادگيري سازندهطراحي آموزشي و محيط

هاي مناسب، بازنمايي مسأله، منابع اطالعاتي، توان به حل مسأله، تعيين راه حل مهارتي فراگيران مي –عملكردي 
براين . اي را بوجود آورد ابزارهاي شناختي و مدل سازي، ابزارهاي مباحثه و همكاري، حمايت اجتماعي و زمينه

هاي اساسي و مورد نياز  ي آموزش مهارت و فناوري، شايستگياساس، در اين پژوهش، به توصيف و طراحي الگوها
  .براي آموزشمهارت و فناوري و تبيين چشم انداز و راهكارهاي مناسب در اين گذر پرداخته خواهد شد

  
  .طراحي الگوهاي آموزشي، آموزش مهارتي، علوم و فناوري :كليد واژگان 

                                                                 
  leila.safaee@gmail.com، يواحدشهرر يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيه ،عضويآموزش تيريمد يدكتر. 1
  واحد تهران مركز يمدرس دانشگاه آزاد اسالم ،يآموزش يزير كارشناس ارشد برنامه. 2
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مطالعه موردي مركز : خود اشتغالي زنانبررسي اثرات تسهيالت مشاغل خانگي بر 
  فني و حرفه اي خواهران رشت

  
  2، آزاده قرباني واقعي1زينب صفرپور بهداني 

  چكيده
. اعتبارات خرد در قالب تسهيالت مشاغل خانگي به عنوان يك گزينه مي تواند سرمايه الزم را براي زنان ايجاد كند

، ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي كار عظيم زنان جامعه و در  همچنين عاملي براي حمايت از افراد پشتيبان
با توجه به اين امر مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه . نهايت تعميم عدالت اجتماعي باشد

 18ه طي نفر از زناني مي باشد ك 100جامعه آماري اين پژوهش . آن در خانواده و خود اشتغالي زنان انجام گرديد
نسخه بوده و  به  92تعداد پرسشنامه تكميل و جمع آوري شده . ماه از تسهيالت مشاغل خانگي استفاده كرده اند

براي اطمينان از روايي، پرسشنامه . منظور دستيابي به اطالعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه محقق استفاده شد
سواالت به صورت . اصالحات مورد نظر در آن اعمال گرديد مورد نظر در اختيار اساتيد صاحب نظر قرار گرفت و

اين . از ضريب آلفاي كرونباخ به منظور محاسبه پايايي پرسشنامه استفاده شد. بسته در مقياس ليكرت بوده است
فراواني ( در تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي . تحقيق از نوع توصيفي و بصورت پيمايشي مي باشد

به منظور آزمون همبستگي ميان متغيرهاي مورد مطالعه  با توجه . استفاده شد) درصد ، ميانگين و انحراف معيار ،
نتايج تحليل بيانگر اين بود كه . به نوع مقياس متغير هاي تحقيق از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است

تثبيت شغل قبلي زنان دريافت كننده وام داشته و  تسهيالت پرداخت شده در زمينه اشتغال بيشترين تاثير را در
بيانگر اين امر بود كه اين تسهيالت بيشترين تاثير را در زمينه باالبردن اعتماد گروهي در بين زنان داشته است 

تحليل همبستگي بين اشتغال و متغيرهاي مستقل نشان داد كه  ميان ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحصيالت .
رابطه معنا داري وجود  01/0ش كلي مردان خانواده نسبت به دريافت وام توسط زنان خود در سطح مردان و نگر

  . دارد
   

  .غال، تسهيالت مشاغل خانگي ، زناناشت :كليد واژگان 

                                                                 
1
  m4edu@gilantvto.ir، اي خواهران رشت، كارشناسي زبان و ادبيات فارسيرئيس مركز  آموزش فني و حرفه .  

2
   سي ارشد مهندسي صنايع چوب و كاغذكارشناس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت، كارشنا.  
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ICSTE-473  

تهيه چشم انداز سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، با رويكرد بازنگري سند 
  راهبردي مهارت و فناوري

  
  3، فرزاد نوابخش2، احمد رضا واثق1بدي منفردرضا عا

  
  چكيده

آموزشهاي مهارت و فناوري بعنوان يكي از اركان اصلي توانمند سازي سرمايه هاي انساني، امكان ثروت آفريني 
وقابليت ثروت همگاني رادر خصوص تربيت نيروي انساني متخصص وكارآفرين،متناسب با استعدادهاي افراد و نياز 

در طول .توامان با استفاده بهينه از ظرفيت بخشهاي مختلف بومي اعم ازدولتي و غيردولتي فراهم مي آورد بازار كار
ها وافكار خودرا درقالب  هادرجهت رسيدن به مدينه فاضله،ايده تاريخ انديشمندان ومديران ارشد جوامع دركشور

روشن، شرايطي عالي و چيزي است كه انسانها با  اي انداز، تصور آينده چشم.اند مدت تصوير كرده اهداف بسيار بلند
اكثر سازمانها بيانيه تبليغاتي دارند كه همگي بر دستيابي به اهداف تاكيد . كنند جان ودل ازآن محافظت مي

درواقع چشم اندازها، ارزشهاي جهاني و اصولي .اما بيانيه هاي چشم انداز چيزي متفاوت از تبليغات هستند. كنند مي
بدون شك در رويكرد توصيفي به مديريت استراتژيك، تعيين رسالت، . كنند رهنمودهايي رفتاري ارائه مي هستند كه

دراين مقاله، پژوهشها و مقاالت مرتبط با . ماموريت وچشم انداز از بخشهاي مهم يك برنامه ريزي استراتژيك است
،و همچنين كتاب سند راهبردي مهارت و ..مديريت راهبردي و تهيه و تدوين بيانيه هاي چشم انداز، ماموريت و

فناوري سازمان آموزش فني وحرفه اي كشورومجموعه قوانين  واسناد باالدستي مربوطه، مورد بررسي و مطالعه 
هدف اين مقاله، تهيه و تدوين چشم انداز سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،با توجه به .وكنكاش قرارمي گيرد

، مي باشد، تا در اين راستا ضمن شفاف وروشن نمودن و تعيين چشم انداز، در جهت مرورمطالعاتي انجام شده
در . تصحيح مسير متصور شده در سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان، برنامه ريزي و اقدام الزم صورت پذيرد

ستراتژيك سازمان ها مقاالت مورد مطالعه از مدلهاي متعددي براي تدوين اسناد راهبردي و همچنين برنامه ريزي ا
..... و طيف ليكرت، و AHPبا استفاده از رويكرد  SWOTمدل تامپسون و استريكلند، وهمچنين مدل تحليل : از جمله

  . استفاده وبهره برداري گرديده است...جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدات،و
 

 .از، مديريت استراتژيك،آينده نگري، مدل استراتژيكسند راهبردي مهارت و فناوري، چشم اند :كليد واژگان 

                                                                 
 abedimonfared@Gmail.com،كارشناس مشاوره و هدايت شغلي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي. 1
 رشناس ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزيكا. 2
 استادو عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك. 3
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ICSTE-606  

در مهارت  ي كارآفرينييتاثيرآموزشهاي علمي كاربردي و مهارتي بر شكوفا
  آموختگان دانشگاهي

 

  2، مليحه اختري 1مهدي عارفخاني
  

  چكيده
زايش جمعيت و كاهش منابع جهان در هزاره سوم با وجود پيشرفتهاي شگرف در تمامي ابعاد با مشكالتي همچون اف

مند بخصوص دانشجويان كه جوياي    فراگيري دانش و مهارتهاي تخصصي براي افراد عالقه. و امكانات مواجه است
تواند آغاز فرايند  مشاغل مطلوب و چالش انگيز هستند همراه با آموزشهاي كارآفريني ، مهارتي و كاربردي مي

اين افراد داراي ايده و نظري نو هستند . خاطره در اين قشر از جامعه باشدتاسيس و رونق يك كسب و كار و قبول م
پذيري خود بعنوان موتور توسعه اقتصادي در  و در شرايط مناسب قادرند با تكيه بر توان مهارتي، ذهني و ريسك

وزه مهارت و عدم آشنايي با ح كشور به علت يالتحصيالن دانشگاه بسياري از فارغ.پذير باشند  جامعه مسئوليت
بسياري از آنان  لذا .عملي اجرايي نمايند بعدتوانند توان علمي خود را در  التحصيلي نمي پس از فارغ، كارآفريني 

. خواهند بود برخوردار كمياز توان مهارتي  گردنددولتي  يااشتغال در بخش خصوصي و  حتي اگر موفق به كسب
مي كاربردي مهارت به دانشجويان ،همواره مي تواند منجر به تقويت، آموزش مهارت توام با كارآفريني در مراكز عل

پويايي الزم نسبت به فرصتهاي محيطي ، ايده پردازي خالق ، ريسك پذيري و گرد آوري منابع الزم براي شروع 
از  بررسي نظامهاي آموزشي در ديگر كشورها حاكي.يك كسب و كار مبتني بر توانمنديهاي فردي و يا گروهي گردد 

آن است كه آموزشهاي مهارتي در سطوح عالي و در مراكز پلي تكنيك ارائه مي گردد و مدارك رسمي اعطايي 
اي كشور مي تواند  در همين راستا آموزش فني و حرفه. داراي ارزش برابر با مدارك دانشگاه هاي آكادميك مي باشد

زشهاي رسمي مهارتي و دانشگاهي در جامعه ايفا نقش بسزايي در رشد و شكوفايي آموزشهاي مهارتي و ارائه آمو
آموختگان را مرتفع  نموده و در روند بهبود ، افزايش توليد ملي گام برداشته و نيازهاي مهارتي دانشجويان و دانش

  .نمايد
  

 .اربردي،كارآفريني، آموزش مهارتعلمي ك:  كليد واژگان

                                                                 
     mehdi.arefkhani@gmail.com سرپرست مركز علمي كاربردي مهارت بجنورد، اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي، و كارشناس ارشد.  1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد.  2
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ICSTE-318  

  آفريننقش  مراكز رشد در بسترسازي دانشگاه كار
  

   3، الهام سادات وزيري2، نرجس صفري1زهرا عاقل
  

  چكيده
دانشگاه ها هنگامي كارآفرين هستند كه از حداكثرسازي پتانسيل خود براي تجاري سازي ايده ها و ايجاد ارزش در 

متنوع جامعه نترسند و آن را تهديد مهمي براي ارزش هاي دانشگاهي تلقي نكنند و نياز بودجه اي آنها از منابع 
توانند مراكز رشد، محيط هاي حفاظت شده اي هستند كه شركت هاي كوچك از طريق آن ها مي. تري تأمين گردد

دانشگاه . به منابع دست پيدا كنند،دانش را به اشتراك بگذارند و شبكه هاي همكاري با ساير كارآفرينان ايجاد كنند
اين . كنددهد و سپس فارغ التحصيل ميو حمايت قرار مي كارآفرين جدا از افراد، شركت ها را نيز مورد پذيرش

در نوشتار حاضر پس از بيان تعريفي مختصر از دانشگاه به صورت عام و . همان واقعيت جاري در مركز رشد است
 - رشد- كارآفريني(دانشگاه كار آفرين به صورت خاص، تشريح و تبيين مركز رشد به عنوان  دومين ضلع مثلث

بستر ساز يك دانشگاه كارآفرين و وظايفي كه اين واحد سازماني در دانشگاهها بر عهده دارند ) عتارتباط با صن
پرداخته اند شد و در پايان نتيجه گيري گرديد كه مهمترين هدف آموزشهاي كارآفريني، تأمين نيروي انساني 

آفريني مستقل و سازماني است تا متخصص مورد نياز سازمانهاي تازه تأسيس و نيز سازمانهاي موجود در قالب كار
  .بتوانند كاالها يا خدمات مورد نياز جامعه را تأمين نمايد

  
  .مركز رشد، دانشگاه، كارآفرين :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  يدانشجو.  

2
  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني .  

3
  كارشناسي حسابداري  .  
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ICSTE-60  

  بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه نواحي مرزي 
  

   1يحيي عامري
  

  چكيده
عه و توليد  اشتغال مولد، خصوصا در مناطق كمتر توسعه يافته آموزش هاي فني و حرفه اي نقشي كليدي درتوس

نواحي مرزي كشور به علت فاصله زيادي كه از مراكز حاكميتي كشوري و استاني دارند به طور ميانگين .ايفا مي كند
بكر  با توجه به فرصت هاي غني و.تنها يك سوم از شاخص هاي توسعه يافتگي ديگر نواحي كشور را دارا مي باشند 

لزوم توجه بيشتر در اين ... توسعه اين نواحي اعم از فرصت هاي گردشگري ،منابع طبيعي ،ويژگي هاي فرهنگي و 
اين مقاله سعي در شناسايي فرصت هاي آموزشي و راه هاي عملياتي كردن آنها و .خصوص ضروري به نظر مي رسد 

 6كه در اين خصوص .بط با نياز نواحي مرزي را دارددر نهايت توسعه نواحي مرزي به واسطه آموزشهاي مهارتي مرت
  :كه عبارتند از .محور اصلي مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است

  توسعه نواحي مرزي واستفاده از قابليت هاي گردشگري نواحي مرزي - 1
  توسعه نواحي مرزي واستفاده از منابع طبيعي نواحي مرزي- 2
مايه هاي اجتماعي مرزنشينان براي براي پيشبرد آموزش هاي فني و حرفه توسعه نواحي مرزي واستفاده از سر- 3
  اي

  در نواحي مرزي آموزش هاي مهارتيارائه دهنده مراكزتوسعه نواحي مرزي وهويت سازي براي - 4 
توسعه نواحي مرزي و نقش دستگاه هاي همكار سازمان آموزش فني و حرفه اي در ايجاد بستر هاي مناسب - 5

  ايدار نواحي مرزيجهت توسعه پ
در نواحي  ورود آموزش هاي مهارتيتوسعه نواحي مرزي ونقش فرماندهي مرزباني استان در بستر سازي براي - 6

  مرزي
  

  .، منابع طبيعيگردشگري نواحي مرزي،- آموزش هاي فني و حرفه اي ،توسعه :كليد واژگان 

                                                                 
1
  Ameriyahya@yahoo.com، و حرفه اي استان گلستان كارشناس مديريت بازرگاني و مسئول امور مرزنشينان اداره كل آموزش فني.  
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ICSTE-115  

  يياراهنم يحرفه و فن دوره  يدرس يبرنامه  يشناس بيآس
  ياتيدر سطح عمل يليتحص 

 
   1علي عبدالخاني

  
  چكيده

شده است تا  يسع يدرس يبرنامه ها ياجرا يب ها و چالش هايآس ييشناسا تيپژوهش با توجه به اهم نيدر ا
 يحرفه و فن دوره  يدرس يبرنامه  يحرفه و فن منطقه شاوور استان خوزستان در اجرا رانيكه دب يمشكالت
 ميپارادا يپژوهش بر مبنا نيا. شوند ييقرار گرفته و شناسا يا آن روبه رو بوده اند مورد بررسب يليتحص ييراهنما

داده ها عمدتاً مصاحبه و در كنار  يصورت گرفته، ابزار جمع آور يمورد يمطالعه  قيبا استفاده از روش تحق يفيك
بر هدف با  يمبتن يريوش نمونه گپژوهش با ر دانيهمچون مشاهده و حضور مداوم در م يگريد يآن از روش ها

اعتماد داده ها  تيبه منظور باال بردن قابل. شدند  ليتحل يحاصل با روش كدگذار يحداكثر تنوع انتخاب و داده ها
 هياعضاء، چندسو ينيافراد، بازب يتمام يها دگاهيارتباط مستمر با اطالع رسان ها، توجه به د: همچون ياقدامات
: عبارتند از ياتيحرفه و فن در سطح عمل يدرس يبرنامه  يها بيحاصل نشان داد كه آس جينتا. انجام گرفت يساز

  .يكيزيمنابع ف ،يمنابع انسان ،يابيارزش رندگان،يادگيمحتوا، زمان، 
  

  .يكيزيمنابع ف ،ي، حرفه و فن، منابع انسان)يياجرا( ياتيعمل يبرنامه درس :كليد واژگان 
  

  

                                                                 
1
   aliabdolkhanisaleh@yahoo.com:،)دبير آموزش و پرورش(كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي.  
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ICSTE-208  

  ايكار و اهميت آن در آموزش فني و حرفههاي كسب و ايده
 

  3، افشين جزيني2زاده، ابوالقاسم شريف1زادهغالمحسين عبداهللا
  

  چكيده
گيرند اما تعداد اندكي به  هاي نو در ذهن افراد شكل مي شواهد متعددي حاكي از آن است هر چند تعداد زيادي ايده

اند كه اين  و كار، محصول و يا خدمت مشخصي را ارائه كردهاند و از طريق تبديل به كسب  مرحله عملياتي رسيده
هاي جديد كسب و  پردازي و عملياتي كردن ايده توسعه ايده. سازي ايده استامر نشانگر پيچيدگي فرآيند عملياتي

د در وري و درآمتواند نقشي اثرگذار در افزايش بهره اي كشور مي كار در بين كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه
پردازي و توليد  مطالعه حاضر به بررسي اهميت و ضرورت ايده  بر همين اساس،. كسب و كارهاي جديد داشته باشد

روش تحقيق حاضر نيز بررسي اسنادي . پردازد اي مي هاي فني و حرفه هاي جديد كسب و كار در آموزشايده
هاي كسب و كار، خالقيت و نوآوري در كسب و  هاي سازماني، ايده رتبط با ايدهباشد كه از طريق بررسي منابع م مي
اين مقاله ابتدا به . هاي كسب و كار مورد بررسي قرار گيرد گيري و عملياتي شدن ايده سعي شده تا نحوه شكل  كار،

گيري و توسعه  ؤثر بر شكلگيري آنها و عوامل م پردازد، نحوه شكل هاي كسب و كار مي بررسي تعاريف و مفاهيم ايده
هاي فني و  هاي كارآفرينانه در آموزش سپس  اهميت توجه به ايده. آن از ساير مباحث مطرح در اين مقاله است

هاي كسب و كار و منابع توليد آنها و همچنين اهميت  نحوه شناخت ايده. گيرد اي مورد بررسي قرار مي حرفه
در انتها نيز راهكارهايي براي توجه . كارآموزان نيز از مباحث مقاله استهاي كسب و كار  نيازسنجي در مورد ايده

هاي كسب و كار آنها جهت بهبود اثربخشي  ها بر مبناي ايده هاي كسب و كار كارآموزان، ارائه آموزش بيشتر به ايده
  . شود اي ارائه مي هاي فني و حرفه آموزش

  
  .اي، خالقيت، نوآوري، كارآفريني ي فني و حرفهها هاي كسب و كار، آموزش ايده  :كليد واژگان 

 

                                                                 
  com.yahoo@1Abdollahzade،استاديار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1
 ستاديار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ا. 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي توسعه روستايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان . 3
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ICSTE-615  

بنياد اروپايي  بر  اساس الگوي تعالي سازماني كرجمركز تربيت مربي  ارزشيابي
  )EFQM (مديريت كيفيت
  

  2، مسعود انصاري جابري1دكتر بيژن عبدالهي
  

  چكيده
موضوع ارزشيابي جامع عملكرد مؤسسات  به ميان مي آيد، آموزش در كيفيتوقتي بحث بهبود و اصالح مديريت 

. ارزشيابي موجب بهبود كيفيت فعاليت ها و پاسخگويي و مسؤليت پذيري مراكز آموزشي مي گردد. مطرح مي شود
وابسته به سازمان فني و حرفه اي كشور  به وظفيه خطير برنامه ريزي، آموزش و بهسازي  مركز تربيت مربي كرج

به عنوان اساسي ترين مدل خود )  EFQM(مدل بنياد اروپايي مديريت كيفيت . ردازندمي پ) مربيان(منابع انساني
اين مدل به عنوان ابزار بهبود كيفيت در مؤسسات . ارزيابي در بخش هاي آموزشي به سرعت ظهور و رواج پيدا كرد

بنياد اروپايي  يعالي سازماناين مقاله با هدف خودارزيابي مركز تربيت مربي كرج بر اساس الگوي ت. آموزشي بكار رود
جامعه آماري مديران؛ معاونين، مدرسان و مربيان بازآموز و . مديريت كيفيت در حوزه توانمندسازها تدوين شده است

براي  جمع آوري داده . ساير كاركنان مركز تربيت مربي  بود، كه با روش نمونه گيري سرشماري كامل انتخاب شدند
براي بدست آوردن روايي از نظر . استفاده گرديد ي،الگوي تعالي سازمانبا توجه به  ختهاز پرسشنامه محقق سا  ها

داده ها با استفاده از آماري . بهره برداري شد/) 96ضريب پايايي (متخصصين  و براي پايايي از روش آلفاي كرانباخ
رهبري، (رها ي حوزه توانمندسازها اگر چه همه معيا: يافته ها و نتايج حاكي از اين است كه. توصيفي تحليل شدند

در سطح نسبتاً مطلوب برآورد شده است، اما ) خط مشي و استراتژي، كاركنان، مشاركت و منابع، و فرايندها و  نتايج
در نهايت مجموع . معيارهاي مديريت اموركاركنان و مديريت منابع و مشاركت ها پايين تر از حد متوسط هستند

بود كه در سطح متوسط برآورد شده  17/252امتياز حوزه توانمندسازها برابر 500ي كرج از  امتياز مركز تربيت مرب
  . است

  
، سازمان فني و حرفه اي كشور، خودارزيابي، الگوي تعالي سازماني، بنياد اروپايي مديريت كيفيت :كليد واژگان 

 .مركز تربيت مربي كرج 

                                                                 
1
  biabdollahi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، .  

2
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 
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ICSTE-205  

  آفريني سازماني در بررسي رابطه فرهنگ سازماني با كار
  سازمان فني و حرفه اي زاهدان

  
  3عبدالحميد طاهري، 2محمد محمودوند، 1مريم عدالتيان

  
  چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان سازمان فني و 
توصيفي و از نوع همبستگي بوده كه جامعه روش تحقيق در اين پژوهش . حرفه اي شهرستان زاهدان مي باشد

از آنجا كه . نفر مي باشد 100آماري آن شامل كليه كاركنان شاغل در سازمان فني و حرفه اي زاهدان به تعداد 
ابزار پژوهش دو پرسشنامه . روش نمونه گيري از نوع سرشماري بوده كل جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت

سوالي كارآفريني  121و پرسشنامه ) 1980(فرهنگ سازماني اقتباس از گرت هافستد سوالي 22شامل پرسشنامه 
براي تحليل آماري داده ها از آمار توصيفي . با اندكي تغييرات مي باشد) 1389(سازماني بر گرفته از پايان نامه ترابي

 tيانس يك طرفه و آزمون و استنباطي شامل، آزمون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيون، آزمون تحليل وار
نتايج آزمون ضريب همبستگي نشان داد كه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني . مستقل استفاده شده است

 70نتايج آزمون رگرسيون نشان داد كه فرهنگ سازماني توانسته است به ميزان . رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
ني كند و نيز نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه بين فرهنگ درصد كارآفريني سازماني را پيش بي

 tولي نتايج آزمون .  سازماني و كارآفريني سازماني بر حسب سابقه و تحصيالت كاركنان تفاوت معناداري وجود دارد
  .نشان ندادمستقل بين فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني بر حسب جنسيت كاركنان تفاوت معناداري را 

  
 .فرهنگ سازماني، كارآفريني سازماني، توسعه سازماني :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  Maryam.edalatian@yahoo.comشي، فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسالمي شيراز، كارشناس ارشد  مديريت آموز . 

2
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي، فارغ التحصيل دانشگاه سيستان و بلوچستان.  

3
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شيرازاستاديار و .  
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ICSTE-120  

  ها در اشتغال زنانآسيب شناسي نقش رسانه
  

  3، كمال خليل بيگي2، فريد عزيزي1حميد عزيزي
  

  چكيده
از آنها شاغل بوده و به  دهند، با اين وجود تنها تعداد كميامروزه زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي

كنند، دهد كه اغلب زنان به كار خانگي اشتغال دارند و يا اينكه اگر كار ميآمارها نشان مي. پردازندكسب درآمد مي
تواند يك تهديد يا يك فرصت خوب اين امر مي. بيشتر در مشاغلي مشغول كارند كه درآمد چنداني براي آنها ندارد

د از اين جهت كه اگر همچنان اين جمعيت بيكار بماند، اقتصاد كشور دچار مشكالت تهدي. براي پيشرفت باشد
قتصادي فرصت است از اين بابت كه اگر كشور از اين نيروي عظيم كاري بهره گيرد به رشد ا. زيادي خواهد شد

ي ايراني هنگ جامعهاز ديدگاه نگارنده اين مقاله دليل اصلي بيكاري زنان ناشي از فر. بسيار بااليي خواهد رسيد
ورزد و به همين فرهنگ مردساالر عموما با كار زنان خارج از خانه مخالفت مي. است كه بر مردساالري مبتني است

 .ماندبهره ميدليل است كه كشور از اين نيروي عظيم كاري كه براي شكوفايي اقتصاد ملي به آن احتياج دارد؛ بي
. توانند عقايد عموم را در بسياري موارد شكل داده و يا تغيير و تعديل كنندكه مي ها از جمله ابزارهايي هستندرسانه

اي شكل داد كه نه تنها با كار زنان خارج از توان ديدگاه مردم را به گونهها ميبا استفاده از به كارگيري قدرت رسانه
چنداني به اين امر ندارند و حتي در  هاي داخلي توجهرسانه. خانه مخالفت نشود بلكه خود مشوق اين امر باشند

اين پژوهش بر آن . اي موارد در حال دامن زدن به اين تصورند كه زنان فقط در كار خانگي است كه موفقندپاره
  .اسنادي راه حلي براي اين موضوع ارايه دهد - اي و تحليلياست كه با استفاده از روش كتابخانه

  
  .جامعه، مردساالري، عقايد عمومي اشتغال زنان، فرهنگ :كليد واژگان 

  

                                                                 
     hamid.azizy1@gmail.com،اييدانشجوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطب.  1
  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي.  2
  كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي؛ دانشگاه تهران.  3
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ICSTE-122  

  ها در فرهنگ سازيآسيب شناسي نقش رسانه
  مصرف و توليد كاالهاي داخلي 

  
  3، سيد عمار عزيزي2، فريد عزيزي1حميد عزيزي

  
  چكيده

 اي از موارد مردم به دليل نبوددر پاره. فرهنگ عمومي مصرف در ايران تمايل به مصرف كاالهاي خارجي است
اي ديگر صرفا به دليل برندي كه كاالهاي خارجي دارند به روند و در پارهكاالي مشابه به سراغ كاالهاي خارجي مي

ي مصرف كاالهاي توان ناشي از ضعف فرهنگي در زمينهدر اين مورد دليل اصلي را مي. روندسراغ آن كاالها مي
- رسانه. هاستز توليدات داخلي از وظايف اصلي رسانهدهي به الگوي مصرف مردم و حمايت اشكل.  داخلي دانست

هاي داخلي نبايد فقط به شعارهاي تبليغي در راستاي حمايت از كار و سرمايه ي ايراني بسنده كنند، بلكه بايد به 
در  - مخصوصا تلويزيون- هاي داخلي اغلب رسانه. اي فرهنگ مصرف در ايران را تغيير يا اصالح كنندصورت ريشه

اين امر هم . پردازند كه تناسبي با تنوع كاالهاي توليد داخل نداردمواقع فقط به تبليغ كاالهاي محدودي مي بيشتر
چرا كه توليد كنندگاني كه ظرفيت توليد . به ضرر مصرف كنندگان و هم به ضرر توليد كنندگان كاالهاست

در حقيقت اين . شونداري از موارد ورشكست ميمحدودي دارند توانايي تبليغ براي كاالهاي خود را ندارند و در بسي
در . ي خود را ندارندتوانند به تبليغات در سطح وسيع براي خود بپردازند؛ توانايي توسعهتوليد كنندگان چون نمي

توانست عامل اصلي شكوفايي اقتصادي كشور باشد به بازاري يكنواخت و ي اين وضعيت، بازار رقابتي كه مينتيجه
تواند پيامدهاي ناگواري براي توليد كنندگان و يي با توليدكنندگان محدود بدل مي شود كه اين امر ميچند كاال

در اين . مصرف كنندگان داخلي دربر داشته باشد و بازار را به سمت تك محصولي و تك نرخي شدن پيش برد
  .ي اين مساله ارائه شودتحليلي راه حلي برا- اي و اسناديپژوهش سعي شده تا با تلفيق روش كتابخانه

  
  .فرهنگ سازي، شكوفايي اقتصادي، بازار رقابتي، بازار انحصاري:  كليد واژگان

                                                                 
     hamid.azizy1@gmail.com ،دانشگاه عالمه طباطبايي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات. 1
  دانشگاه عالمه طباطبايي وم ارتباطاتدانشجوي كارشناسي ارشد عل. 2
  دانشگاه عالمه طباطبايي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات. 3
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ICSTE-637  

  تحليل نظام صالحيت حرفه اي ايران
  

  2، جواد رفعتي1عزيزي  حسن
  

  چكيده
و فناوري نقطه عطفي در جهت  تصويب نظام آموزش مهارت و فناوري به مثابه يكي از زير نظام هاي نه گانه نظام جامع مهارت

اصالحات عميق در نظام آموزش فني و حرفه اي محسوب مي شود و اميد است بااجراي صحيح آن جهت گيري نظام از بعد 
نظام آموزش مهارت و فناوري  20،  19،  8در مواد . توسعه كمي و كيفي پاسخگوي همه جانبه دنياي كار به معناي اعم باشد

به موضوعات و كاركردهاي نظام صالحيت حرفه اي اشاره شده است، پس از يك سال در تاريخ  1390مصوب آبان ماه 
آيين نامه نظام صالحيت حرفه اي نيز به تصويب رسيد و جمهوري اسالمي ايران در زمره كشورهاي پيشرو چون  28/7/1391

. نظام آموزشي و اشتغال خود لحاظ نموده اند قرار گرفت  كه نظام صالحيت حرفه اي را در... استراليا ،كانادا، آلمان، انگلستان و 
در اين مجال بر آنيم به اجمال نظام صالحيت حرفه اي نوپاي كشورمان را تحليل نموده و پيشنهادهايي در جهت اجرا و اصالح 

) 1: را در آمده استتحليلي توصيفي و كاربردي است و در سه مرحله به اجهاي  اين پژوهش از نوع پژوهش. آن ارائه نماييم
در اين مرحله، با استفاده از اطالعات حاصله از بررسي هاي كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي  :ارزشيابي مرحله پيش

كه نظام هاي صالحيت حرفه اي بيش از سي كشور را بررسي نموده اند مولفه هاي اصلي و مشترك نظام هاي صالحيت حرفه 
كشورمان پي برديم در اين مرحله از  نظام صالحيت حرفه ايج شد ، در اين مطالعات به ضرورت تدوين اي اين كشورها استخرا

در اين : مرحله تحليل ) 2. كشور فيليپين را به عهده داشته اند نظام صالحيت حرفه ايمطالعات ، نويسندگان اين مقاله بررسي 
، مسئولين آموزشهاي مهارتي كشور ، دست اندر كاران امر  مرحله ، خروجي كار طاقت فرساي جمعي از اساتيد دانشگاه

آموزشهاي فني و حرفه اي و علمي كاربردي مبني بر چگونگي تعيين چارچوب پيشنهادي صالحيت حرفه اي ملي بررسي شد و 
ي پراكنده در اين جا با توجه به شناخت نظام آموزش هاي مهارتي رسمي كشور در ابعاد متوسطه و عالي و همچنين نظام ها

برنامه پنجم حاكي از عدم يكپارچگي در برنامه ريزي  21آموزشهاي مهارتي غير رسمي در كشورمان كه تا قبل از تصويب ماده 
و اجرا و عدم رابطه سيستماتيك بين اين نظام ها بوده است ، فقدان نظام صالحيت حرفه اي به عنوان مهمترين ضعف و مانع 

ش مهارت و فناوري شناخته شد، بنابراين تا قبل از تصويب نظام صالحيت حرفه اي در كشور هيچ در استقرار نظام جامع آموز
مرحله ) 3. نوع شاخصي براي تشخيص و سنجش صالحيتهاي افراد براي تصدي مشاغل بطور عام عمال وجود نداشته است

هيات وزيران و همچنين  28/8/91ورخ در اين مرحله با بررسي آيين نامه نظام صالحيت حرفه اي مصوب م: ارزشيابي پس
شرايط واقعي صالحيت حرفه اي در كشورمان هيجده نقطه قوت و سه نقطه ضعف احصا شد و در ادامه شش پيشنهاد اجرايي 

نظام صالحيت حرفه اي مصوب تولد نظام صالحيت حرفه اي كشور كه تبلور آن در تصويب آيين نامه غرور آفرين . ارائه شد
وزيران مي باشد نقطه عطفي در ايجاد اصالحات عميق ساختاري و فرايندي نظام آموزش و اشتغال كشور و  هيات 27/8/91

در اين جا از طريق . نويد بخش ارتقا سطح بهره وري نيروي كار و پيشرفت همه جانبه اقتصادي و اجتماعي كشور مي باشد
  .بررسي نقاط قوت و ضعف اين نظام به تحليل آن مي پردازيم

  

سازمان ملي مهارت، آموزش مهارت وفناوري ، نظام صالحيت و فناوري ، نظام احراز شرايط اشتغال ،  نظام :ليد واژگانك
  .سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور

                                                                 
  h.azizi88@yahoo.comمديركل آموزش فني و حرفه اي استان البرز، .  1
  مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور . 2



175

ICSTE-70  

معضالت اجتماعي ناشي از نبود آن در بين زنان  بررسي اشتغال ،مهارت و
  شهرستان خرم آباد

  
  2ي پور، ساراعزيز1گوهر عزيزي پور

  
  چكيده

معضالت ناشي از بيكاري آنان در جامعه پرداخته شده است آمارهاي رسمي  در اين تحقيق به بررسي اشتغال زنان و
استان كشور كه از نظر نرخ بيكاري زنان در سطح باالتري قرار دارند نشان 10مركز آمار ايران استان لرستان را جزء 

عواملي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار  ).درصد مي باشد70لرستان نرخ زنان بيكار تحصيلكرده (داده است 
گرفته حالت افسردگي كه در بين زنان تحصيلكرده بدون شغل وجود داشته ، رابطه داشتن شغل با ميزان ازدواج 

با توجه نتايجي كه از اين تحقيق به دست آمده  .وطالق و بررسي ميزان بزهكاري در رابطه با داشتن شغل مي باشند
به آمارهاي بررسي شده اين است كه اكثر قبولشدگان دانشگاهها دختران هستند لذا اين تعداد بعد از فراغت از 
تحصيل نياز به كار در جامعه دارند و عدم اشتغال آنان عالوه بر مشكالت اقتصادي ، پيامدهاي اجتماعي از قبيل 

  .كاهش ازدواج وافزايش ميزان افسردگي را شامل مي شود  افزايش  ميزان بزهكاري در جامعه ، افزايش طالق ،
  

  .ادباشتغال ، معضالت اجتماعي ، زنان، خرم آ :كليد واژگان 
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ICSTE-66  

  تبيين جايگاه مهارت آموزي و اشتغال زنان در اسالم و ايران
  

  2،  سيد جواد كالري حسيني1امير عظيمي
  

  چكيده
كه به جايگاه اثرگذار زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و زندگي دارد،  دين مبين اسالم به دليل توجه ويژه اي

اين آفريده ي الهي را بعنوان موجودي مولد معرفي كرده و عرصه هاي تالش او را فراتر از محيط خانه قلمداد كرده 
دو امر را در  اين پژوهش به صورت مروري امر مهارت آموزي و اشتغال زنان را بررسي كرده و جايگاه اين. است

سپس نقبي در سبقه ي مهارت ورزي و اشتغال زنان دركشور ايران زده و اثر . ساختار دين اسالم تبيين مي نمايد
اين بررسي تبين مي نمايد كه زنان . اسالمي بررسي   مي نمايد - پذيري اين دو امر را از آموزه ها و دستورات آييني

را نسبت به قبل از انقالب اسالمي داشته و قوانين موضوعه اخير نيز جايگاه در سي سال اخير جايگاه كمال يافته اي 
  . مهارت ورزي و اشتغال زنان را با حفظ شئونات اسالمي توسعه بخشيده است

  
  .  مهارت آموزي، اشتغال، اشتغال زنان، اشتغال اسالمي  زنان، زن و مهارت آموزي :كليد واژگان 

  

                                                                 
  amirkelar@yahoo.com .شناسي ارشد برنامه ريزي آموزشيكارمند آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد، دانشجو كار . 1
 .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد چالوس، كارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي . 2
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ICSTE-5  

فارغ التحصيالن هنرستانهاي كاردانش استان قزوين با  بررسي وضعيت اشتغال
  ياستفاده از تكنيك هاي داده كاو

  
  3، مهتاب كاكاوند 2، حميد رضا حميدي1محمد عظيمي

  
  چكيده

 ي صنعت،ها بخشي كاردانش در آموزش و پرورش ، تربيت نيروي انساني مورد نياز ها هنرستانهدف از تاسيس 

در اين مقاله با استفاده از .تاس استادكار و كارگاه سرپرست ماهر، ماهر، نيمه رگركا سطح در كشاورزي، و خدمات
تا  1382تكنيك هاي داده كاوي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن هنرستانهاي كاردانش استان قزوين در سالهاي 

نتيجه حاصل . ودشمي امور اداري  و خياطي بررسي ،حسابداري ،نقشه كشي ساختمان ،رشته كامپيوتر 5در  1387
داده براي شناسايي  بهترينتايج ي آماري ها ليتحلدر مقايسه با  ،كاوي استفاده از دادهكه  دهد يماز تحقيق نشان 

  .هاي آموزشي و شغلي دارد
  

  . ي كاردانشها ، هنرستانكاريابيداده كاوي،  : واژگان كليد

                                                                 
  azimi54@yahoo.comكارشناسي ارشد مديريت فن آوري اطالعات ، دبير هنرستانهاي آموزش و پرورش قزوين ،  . 1
  علمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزويندكتري كامپيوتر ، عضو هيئت . 2
 ، دبير هنرستانهاي آموزش و پرورش استان قروين) نرم افزار ( كارشناسي مهندسي كامپيوتر  . 3
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ICSTE-462  

  ركز تربيت مربي كرج بررسي ميزان تأثير محيط بر يادگيري فراگيران م
  

  1سحر علوي زاده

  
  چكيده

با توجه به اينكه مركز تربيت مربي كرج تنها مركز تخصصي در سطح كشور و متولي آموزش و ارتقاء مهارتهاي 
با توجه به دور شدن فراگير از . باشدباشد، بهبود كيفيت آموزشي از اولويتهاي اساسي آن ميمربيان سازمان مي
ي دوران آموزش و همچنين كوتاه بودن مدت دوره هاي آموزشي ، شرايط يادگيري فراگير تحت محل زندگي در ط

- يكي از اين عوامل مؤثر امكاناتي است كه محيط در اختيار فراگيران قرار مي. تأثير عوامل مختلفي قرار دارد
جهت انجام تحقيق از  هدف اين تحقيق بررسي عوامل محيطي مناسب در جهت يادگيري فراگيران مركز است.دهد

اي با هدف سنجش ميزان تأثير فضاهاي گوناگون بر يادگيري فراگيران پرسشنامه .روش تحقيق تحليلي استفاده شد
ميزان روايي محتواي پرسشنامه با نظر دو گروه از خبرگان طراحي محيط و آموزش هاي مهارتي . تهيه گرديد 
نفر از فراگيران اين مركز چهت پاسخگويي داده  30پرسشنامه به  براي تعيين ضريب آلفاي كرونباخ. سنجيده شد 

جامعه آماري اين تحقيق ، مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كل كشور ميباشد و حجم نمونه بر اساس .شد 
جهت تحليل اطالعات . نفر بدست آمده است و از روش نمونه گيري احتمالي استفاده شد  361جدول مورگان 

 95و كليه فرضيات در سطح اطمينان ده از پرسش نامه ها از آزمون ويلكاكسون تك نمونه اي استفاده شد بدست آم
در نهايت مشخص شد از نظر پاسخ دهندگان فضاهايي مانند سايت اينترنت، . درصد مورد آزمون قرار گرفتند

كدام از اين فضاها در كداميك ازبخشهاي و تعيين گرديد كه وجود هر  .بر يادگيري آنها تأثير دارند... كتابخانه و 
نتيجه اين مقاله ميتواند در ايجاد مدل طراحي محيطي براي مراكز آموزش مهارتهاي . مركز موثرتر خواهد بود 

پيشرفته و مراكزآموزشي كه فراگيران در طول دوره آموزشي از خوابگاه استفاده ميكنند مؤثر باشد و به اين وسيله 
  .قاء مهارتي مربيان اين سازمان باشدقدمي مؤثر، درارت

 
  .يادگيري، طراحي محيط، مركز تربيت مربي، روانشناسي محيط :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

  com.gmail@zadehalavi.Saharمركزتربيت مربي و پژوهشهاي فني وحرفه اي  كرج ، مربي مركزتربيت مربي. 1
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بررسي تطبيقي وضعيت مهارت آموزي كارآموزان طرح استاد شاگردي نوين با 
  1390كارآموزان كارگاه هاي  مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان گناباد در سال 

  
  3نخودچي ، سيروس2خندان گل رحيمي ، افشين1غالمرضا عليخاني

  

  چكيده
با توجه به اجراي طرح استاد شاگردي نوين در مركز آموزش فني وحرفه اي كشور به عنوان يكي از روشهاي جديد 

ه آموزشي نفر در سطح شهرستان گناباد وتفاوت هاي اين شيو 150آموزشي و با توجه به اجراي اين شيوه آموزشي براي 
با آموزش در كارگاههاي مركز آموزش فني وحرفه اي برآن شديم تا با انجام يك پژوهش ميداني وضعيت مهارت آموزشي 

پژوهش حاضر مطالعه ميداني وتحليلي مي باشد كه به صورت : روش اجرا.در شيوه استاد شاگردي را بررسي نماييم
نفر از كاراموزان  100نفر از كاراموزان طرح استاد شاگردي و 100 مقطعي و بر اساس پرسش نامه هايي بوده كه در بين

مركز آموزش فني وحرفه اي البته با سئواالت  جداي از هم توزيع و توسط كاراموزان هر دو روش آموزشي تكميل شده 
ن طرح استاد كاراموزا% 76:  يافته ها.است كه پس از جمع بندي در نرم افزار يافته ها ونتايج زير بدست آمده است

كا راموزان طرح استاد شاگردي % 58.شاگردي معتقدند كه انتقال مهارت در اين روش به صورت مطلوب صورت مي گيرد
كا راموزان طرح استاد شاگردي % 78.معتقدند كه آموزش در محيط واقعي كار را  به آموزش در كارگاه ترجيح مي دهند

ت و آگاهي آنها از اصولي مانند جسارت در ايجاد كسب وكار ، بهره وري معتقدند كه اين روش آموزشي در ميزان شناخ
كا راموزان طرح استاد شاگردي معتقدند % 48.،اعتماد به نفس ،ريسك پذيري و خود باوري تاثير زياد و بسيار داشته است

موزان كارگاه هاي مركز كارا% 91.كه امكان حضور در دوره  هاي آموزشي كارگاه هاي مركز برايشان وجود نداشته است 
كارآموزان كارگاه هاي % 53.نيز بيان نموده اند كه انتقال مهارت به اين روش آموزشي به نحو مطلوب صورت مي گيرد

% 73.مركز بيان نموده اند كه با وجود اطالع از طرح استاد شاگردي ترجيح مي دهند كه در دوره هاي مركز شركت نمايند
: نتايج .كز نيز معتقدند كه مهارت منتقل شده در اين روش آموزشي سريعتر وبهتر انجام مي شودكاراموزان كارگاه هاي مر

كاراموزان طرح استاد شاگردي مبني بر اين كه منحصراَ فقط % 75كارآموزان كارگاه هاي مركز و % 91باتوجه به اعالن 
هر كدام از روش هاي فوق كاراموز درهمين روش آموزشي در دوره شركت مي نمايند به اين نتيجه مي رسم كه 

واز ديگر . مخصوص به خود را دارد و اجراي هر روش آموزشي مانع اجراي روش ديگربه لحاظ تعداد كارآموز نخواهد شد
نتايج اين بررسي اين است كه كارآموزان در روش استاد شاگردي نوين  عالوه به مهارت آموزي يكسري ويژگي هاي 

ريسك پذيري حس  –ا مي گيرند كه از آن مجله مي توان به انجام امورمالي وحسابداري  خالقيت كارآفرينانه را نيز فر
  .استقالل طلبي و اعتماد به نفس وجسارت در ايجاد كسب وكار را نام برد

  
  .آموزش استاد شاگردي، كارآموز طرح استادشاگردي، مهارت آموزي :كليد واژگان 

                                                                 
1
 rez_alikhani@yahoo.comرئيس مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان گناباد،كارشناس ارشد برق، .  

2
 معاون آموزشي اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان رضوي، كارشناس ارشد برق.  

3
 رقب ي ارشدمسئول آموزش در صنايع اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي ،كارشناس.  
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ICSTE-37 

دانشكده هاي كشاورزي به تشكيل  ش دانشجويان دختربررسي عوامل موثربرگراي
  تعاوني دراستان تهران

  
  3، داودمعنوي پور 2، داودثمري1مهفام عليرمضاني

  
  چكيده

از مسائل مهم امروز در كشور ما كه مورد بحث و تفحص مسئولين ،در سمينار ها و كنفرانس هاي متعدد قرار مي 
ت كه تمامي اقشار بخصوص دانشجويان دختر را رنج مي دهد در اين گيرد معضل اشتغال و حل بحران بيكاري اس

زمان توسعة بخش تعاون نه تنها براي اشتغال و بكارگيري  افراد تحصيلكرده  بلكه براي توسعه اقتصادي ، اجتماعي 
به هاي اقتصادي مهمي است كه،  از سويي ديگر بخش كشاورزي يكي از بخش. ، فرهنگي كشور راهكار نويني است
اي، با توجه به شرايط موجود جهاني  جهت اشتغال دانشجويان اين بخش بهتر  رغم فراهم نبودن برخي الزامات پايه

است از ايجادتعاوني ها مدد گرفت بر اين اساس، هدف تحقيق حاضر  بررسي عوامل مؤثر برگرايش دانشجويان دختر 
ي تحقيق را دانشجويان دختردانشكده هاي كشاورزي دانشكده هاي كشاورزي به تشكيل تعاوني است وجامعة آمار

نفر از آنان به روش نمونه گيري چند مرحله اي  384تشكيل مي دهند كه تعداد ) N=11/000(دانشگاه هاي تهران
همبستگي و ابزار پرسشنامه استفاده  - براي رسيدن به اين هدف ،از روش توصيفي.به عنوان نمونه انتخاب شدند

زمون همبستگي نشان مي دهدبين وجودفردي مدير كاردان و ميزان گرايش به كار تعاوني  نتايج آ.شده است
وهمچنين ميزان فعاليت هاي ترويجي صورت گرفته در اين رابطه و ميزان عالقه مندي دانشجويان و گرايش به 

متغيره اين متغيرها تشكيل  تعاوني دانشجويان رابطة معني داري وجود دارد و بر پاية آزمون رگرسيون خطي چند 
  .درصدتغييرات متغير وابسته گرايش به تشكيل تعاوني راتبيين كرده اند50
  

  .عوامل مؤثر بر گرايش ،تعاوني كشاورزي، دانشجويان كشاورزي :كليد واژگان 

                                                                 
.
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة ترويج وآموزش كشاوزي دانشگاه آزاداسالمي واحدگرمسار 1

.
 واحدگرمساراستادياروعضو هيئت علمي رشتة ترويج وآموزش كشاورزي دانشگاه آزاداسالمي  2

  گرمسارواحددانشگاه آزاداسالمي صنعتي  روانشناسياستادياروعضو هيئت علمي رشتة  3.
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ICSTE-594  

 : ارزيابي تاثيردوره هاي كوتاه مدت فني وحرفه اي برتوسعه اشتغال زايي زنان
  فني حرفه اي  زمرك يمورد مطالعه

  خواهران شهرستان كرمانشاه واحد
  

 3نيا ، مريم علوي2، بهمن خسروي پور1مژگان علوي نيا

  
  چكيده

هاي آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخي از كشورهاي  ظهور اقتصاد دانش محور در كشورهاي صنعتي در دهه
ي نقشي محوري در توفيق اين كشورها براي ورود به جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين نشان داد كه سرمايه انسان

آموزش هاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت . اقتصاد جديد ايفا نموده است
 يي،توانا افزايش ، ها آموزش اين از هدف. نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند

 مهم از يكي بيكاري موضوع .است شغلي وظايف درمحدوده كار تر مطلوب انجام و افراد درك قدرت و مهارت ، دانش

 ، اقتصادي ساختارهاي توازن عدم به توجه با توسعه حال در كشورهاي ودر است جهان مشكالت و مسائل ترين
 ارائه با حرفه اي و فني آموزش سازمان ودر مي انتظار ، دارد توسعه در را سهم بيشتري سياسي و فرهنگي ، اجتماعي

 آهنگ كه عاملي ترين مهم شك، بدون .كند ايفا بيكاري ميزان كاهش در يي بسزا نقش مهارتي بتواند هاي آموزش

 از متشكل نيز انساني هرجامعه. است جامعه آن "منابع انساني"تسريع مي بخشد را اجتماعي اقتصادي توسعه و رشد

 و نقش يكديگر، به دوجنس از يك هر متقابل وابستگي عين در ، اجتماعي متقابل روابط تحت كه است ومرداني زنان
 جامعه توسعه در مستقيمي تأثير نيز، جمعيت از نيمي عنوان به زنان، ترديد بي و كنند مي ايفا را اي ويژه كاركرد

اي فني حرفه اي برتوسعه اشتغال زايي هدف ازتهيه اين مقاله ارزيابي تاثيردوره هاي كوتاه مدت آموزش ه. دارند
جامعه آماري اين پژوهش زنان شركت كننده دردوره هاي آموزشي كوتاه مدت فني حرفه اي . زنان است

بودكه 110تعدادافرادشركت كننده دراين دوره . درمركزآموزش فني حرفه اي واحدخواهران شهرستان كرمانشاه بود
تحقيق ازنوع پيمايشي است وابزارجمع آوري . نفرازافرادانتخاب گرديد86عدادبااستفاده جدول نمونه گيري مورگان ت

اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بودكه پس تاييد روايي آن توسط اساتيد مربوطه، پايايي آن توسط روش آلفاي 
  . استفاده گرديد SPSSافزارمورد تاييدقرارگرفت وجهت پردازش اطالعات ازنرم 78/0كرونباخ درسطح 

  
  .مهارت آموزي، اشتغال، دوره هاي كوتاه مدت فني وحرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
1
 alavinia4438@yahoo.com، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان.  

2
 منابع طبيعي رامين خوزستان عضو هيئت علمي دانشگاه كشاورزي و.  

3
 رزي و منابع طبيعي رازي كرمانشاهوآموزش كشاورزي پرديس كشا التحصيل رشته ترويج وفارغ.  
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ICSTE-379  

تاثير ايران بركميته نظارتي و مشورتي برنامه آموزش حرفه اي سازمان همكاري 
  (MAC of OIC-VET)اسالمي 

  
  3يزدان رحيميان ،2، عليرضا سوري 1محمد عليشاهي

  
  چكيده

اثير عميقي بر ابعاد مختلف زندگي انسان امروزي دارد و توسعه در حوزه هاي در عصري كه مفهوم جهاني شدن ت
مختلفي مانند علوم، فناوري، سياست و اقتصاد با نگاه كالن جهاني اتفاق مي افتد مقوله آموزشهاي مهارتي نيز با 

همين امر موجب شكل توجه به نقش و جايگاه ويژه آن در توسعه اقتصادي كشورها بسيار مورد توجه قرار گرفته و 
كميته نظارتي و مشورتي . گيري ائتالفهاي منطقه اي و جهاني مختلفي در حوزه آموزشهاي مهارتي گرديده است

يكي از اين ائتالفهاي بين المللي است كه  MAC of OIC-VET)( برنامه آموزش حرفه اي سازمان همكاري اسالمي 
مقاله حاضر . اسالمي در حوزه آموزشهاي مهارتي مي پردازدبه موضوع همكاري كشورهاي عضو سازمان همكاري 

نگاهي اجمالي دارد بر عملكرد كميته نظارتي و مشورتي برنامه آموزش حرفه اي سازمان همكاري اسالمي، جايگاه 
سازمان آموزش فني و حرفه اي ( و تأثير حضور جمهوري اسالمي ايران) OIC(آن در سازمان همكاري اسالمي

  .ين كميته از زمان تاسيس تاكنونبر ا) كشور
  

، برنامه آموزش حرفه اي ) OIC(، سازمان همكاري اسالمي)MAC(كميته نظارتي و مشورتي :كليد واژگان 
  .)OIC-VET(سازمان همكاري  اسالمي

  

                                                                 
  alishahi.m@gmail.comكارشناس امور بين الملل سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناس مترجمي زبان انگليسي، . 1
  كارشناس پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناس علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري. 2
 حرفه اي كشور دفتر پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني و سكارشنا. 3
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ICSTE-494  

  ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزشي در آموزش فني و حرفه اي
  

   2ويد معين، فاطمه جا1محمدرضا عليمحمدي سياباني
  

  چكيده
انجام ارزشيابي هاي متعدد ، دقيق و جديد توسط محققان مجرب و  بررسي هاي انجام گرفته حاكي از آن است كه

كمك به برنامه ريزي صحيح آموزشي  شناخت وضعيت توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي ، برايباتجربه  به منظور 
لذا با توجه به اينكه الزم بود   امر ضروري است مسئولين محترم سازمان فني وحرفه اي ، يك توسط

آموزش هاي فني وحرفه اي  به منظور توسعه و ارتقاي كيفيت برنامه هاي  هماهنگ با  درباره) ارزشيابي(پژوهشي
، از ديدگاه مديران،مربيان ،كارشناسان و كارآموزان سازمان اين تحقيق براين اساس،.بعمل آيدنيازهاي واقعي جامعه 

شرقي در مراكز ثابت آموزشي و آموزشگاههاي آزاد از بين جامعه استان آذربايجان وحرفه اي فني 
نفر بااستفاده از روش نمونه گيري خوشه 1004مديران،مربيان ،كارشناسان و كارآموزان برروي ) نفر46211(آماري

حقيق كه از نوع پيمايشي مي باشد اي چندمرحله اي به اجرا درآمده است و با توجه به نتايج به دست آمده در اين ت
 .پيشنهادات اجرايي در خصوص ارزشيابي اصولي در راستاي آزمونهاي همگن در كشور ارائه شده است

  
  .آموزش فني و حرفه اي ، تضمين كيفيت ارزيابي ، ، ارزشيابي :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  sia_200@yahoo.comصنايع، مهندسي مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان شرقي ،كارشناس ارشد .  

2
 )  EMBA(،كارشناس ارشد مديريت اجراييتبريز كارشناس آموزش فني و حرفه اي.  
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ICSTE-495  

 ينانهنگرش كارآفر و هاي فني و حرفه ايبررسي رابطه ي بين آموزش 
  سازمان آموزش فني و حرفه اي در 

 
 3، فاطمه جاويد معين2دكتر ناصر صنوبر ،1محمدرضا عليمحمدي سياباني

  
  چكيده

نگرش به عنوان بهترين وسيله و توصيف گر براي اقدام به كارآفريني بيان شده اند و عقيده بر اين است كه داشتن 
رآفريني خواهد شد و مي توان به صرف داشتن اين نگرش نگرش هاي خاص منجر به فعاليت بيشتر در زمينه كا

اعتقاد بر اين است كه باورها و نگرش ها آموخته مي شوند .هاي خاص از آنها انتظار بروز اعمال كارآفرينانه را داشت 
ري ، زماني كه بر اساس تعليمات خانوادگي و محيط اجتماعي ايجاد گرديده اند باز هم مي توان با آموزش و يادگي

بر اين اساس ميزان و نوع نگرش كارآفرينانه و باورهاي خود كارآمدي افراد مي تواند . در آنها تغييراتي ايجاد نمود
حال با توجه به نقش و رابطه ي آموزش با نگرش .سطح فعاليت در زمينه ي كارآفريني را تحت تاثير قرار دهد

د و با توجه به نقش خطير آموزش هاي فني و حرفه اي در كارآفرينانه و اين اعتقاد كه نگرش ها آموخته مي شون
امر توسعه ي جامعه و گسترش نگرش هاي كارافرينانه و در نتيجه توسعه ي اشتغال پايدار در جامعه و كمك به 

در اين  .حل معضل بيكاري جوانان سعي در بررسي رابطه ي بين اين گونه آموزش ها و نگرش كارافرينانه شده است
پس آزمون ، به بررسي رابطه ي بين آموزش هاي فني و حرفه اي و نگرش  - ا استفاده از روش پيش آزمونپژوهش ب

حرفه اي پرداخته شده است ، فلذا با توجه به بزرگي و گستردگي جامعه  كارآفرينانه در سازمان آموزش فني و
ا استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به آماري ، از شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است و ب

جمع آوري داده ها و سنجش نگرش كارآفرينانه كارآموزان در چهار بعد نگرش كارآفرينانه يعني توفيق طلبي،اعتماد 
به نفس،استقالل طلبي و خالقيت از طريق دو ويژگي فردي كارآفريني يعني ريسك پذيري و مركز كنترل دروني 

  .شده است
  

  .نگرش ، نگرش كارآفرينانه ، ريسك پذيري، مركز كنترل دروني، آموزش هاي فني و حرفه اي :ن كليد واژگا

                                                                 
  sia_200@yahoo.comصنايع،  مهندسي شرقي ،كارشناس ارشدمدير كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان . 1
  استاديار و عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه تبريز . 2
 ) EMBA(كارشناس آموزش فني و حرفه اي تبريز، كارشناس ارشد مديريت اجرايي . 3
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ICSTE-496  

  مديريت ارتباط با مشتريان و پياده سازي آن 
  در سازمان آموزش فني و حرفه اي

  
 2، فاطمه جاويد معين1محمدرضا عليمحمدي سياباني

  
  چكيده

د كمك كند تا مشتريان موجود حفظ شوند و مشتريان جديدي جذب توان سيستم مديريت روابط با مشتري مي
هايي را شامل مديريت ارتباط با مشتري، تحليل ارزش مشتري، استراتژي سازماني و  ها برخي روش سازمان. شوند

مديريت ارتباط با مشتري . دهد بكار مي برند ساز و كارهاي خدماتي كه كارايي ارتباطات مشتري را بهبود مي
حال مسئله اصلي اينجاست كه سازمان آموزش فني .راتژي اي براي كسب مشتريان جديد و نگهداشتن آنها استاست

و حرفه اي تا چه اندازه توانسته است ارتباط خود با مشتريانش را مديريت نموده و در اين زمينه تا چه اندازه موفق و 
ارائه مدل مفهومي مديريت ارتباط ) قي با اهداف الفموثر عمل نموده است؟در اين راستا ضرورت انجام چنين تحقي

پياده سازي مدل مديريت ارتباط با مشتريان در سازمان آموزش فني و حرفه اي بسيار محسوس ) با مشتريان ب
نفر از كارآموزان اين  500تبريز و با نمونه آماري  3و2و1بوده ، لذا پژوهشي با جامعه ي آماري كارآموزان مراكز ثابت

كز به روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام گرفته است و با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق كه از مرا
نوع پيمايشي مي باشد پيشنهادات اجرايي در خصوص مديريت موثر ارتباط با مشتريان در سازمان آموزش فني 

  .وحرفه اي ارائه شده است
  

شتريان، سازمان آموزش فني و ن، پياده سازي مديريت ارتباط با ممديريت ارتباط با مشتريا :كليد واژگان 
 .اي حرفه

 

                                                                 
1
  sia_200@yahoo.comع، صنايمهندسي مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان شرقي ،كارشناس ارشد .  

 ) EMBA(، كارشناس ارشد مديريت اجرايي  تبريز كارشناس آموزش فني و حرفه اي. 2
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ICSTE-82  

  اشتغال ايجاد براي درسيريزي برنامه مناسب برالگوي تأملي
  

  1عبدالعظيم علي نيا
  

  چكيده
 مورد همواره، اخير هاي دهه كه است موضوعاتي جمله از ، مناسب شغل تصدي در آموختگان دانش موفقيت عدم

 وجود مختلفي هاي ديدگاه ، اجتماعي معضل اين علل تحليل در.است بوده صاحبنظران و مسؤوالن انتقاد جدي
 برخي كنند، مي معرفي اصلي عامل عنوان به را آموختگان دانش تخصص و صالحيت ومهارت عدم برخي دارد؛

 جهان در فناوري و دانش تحوالت و غييراتت سرعت برخي و  دانند مي مقصر را ناسالم كار بازار و مونتاژ اقتصاد
 و ارتباطات و ،اطالعات تكنولوژي اشاعة ، اقتصادي هاي دگرگوني گرفتن سرعت معتقدند اخير دسته.  را امروز

 به معطوف گذشته همچون تواند نمي آموزشها و لذا كند مي ارزش بي سرعت به را ها مهارت ، مشاغل شدن متحول
 نظير كار، بازار نياز مورد مشترك و اي پايه هاي صالحيت از اي مجموعه پرورش است زمال بللكه باشد، شغل يك

 سخت ، براي كار گذاري ارزش ، پذيري مخاطره ، ارتباطي هاي مهارت پذيري، مسؤوليت فكري، پذيري انعطاف
 ايجاد براي ريزي برنامه  هاي رويكردي نقد و بررسي ضمن مقاله اين در .دهد قرار توجه مورد را آفريني كار و كوشي
 ها صالحيت پرورش رويكرد نظري و و عملي آموزش سازي يكپارچه رويكرد آموزي، حرفه رويكرد شامل اشتغال
ي  شده تحول حال در كار بازار هاي ويژگي با آن تناسب و شده اشاره اخير رويكرد مزاياي به ، پايه هاي ومهارت
روش پژوهش در مقاله به صورت كتابخانه اي و استفاده از سايت هاي ( .است شده گذاشته بحث به معاصر دنياي

  .)اينترنتي مي باشد
  

  .محور كار شغلي، الگوي هاي صالحيت آفريني،  ،كار اي، اشتغال حرفه فني آموزش :كليد واژگان 

                                                                 
1
  azimalinia@yahoo.com مربي آموزشي،كارشناس صنايع دست . 
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ICSTE-83  

- آموزشينظام به شاگردي- استاد نظام آموزشي تبديل( از كارگاه تا دانشگاه
  قاجار دوره نقاشي در )يكآكادم

  
  1عبدالعظيم علي نيا

  
  چكيده

شاگردي درنقاشي دوره - اين مقال كندوكاوي است براي يافتن و بازنمودن جنبه هاي گوناگون نظام آموزشي استاد
هدف اصلي اين مقاله هم بر . قاجار وتبديل آن به نظام آموزشي آكادميك و مدرسه اي يا همگاني شدن اين نظام

حور استوار است كه تبديل اين دو نظام به يكديگر وجايگزين دومي بجاي اولي، براثر فراهم امدن اسباب و اين م
امكاناتي ميسر شد كه از ارتباط ايران با غرب فراز امد و در حقيقت اين تحول بازتابي سرراست از تعامل هنري بين 

پديدار شد ولي در دوره قاجار از همه جهت نفوذ و تاثيري ايران و اروپا بود و اگرچه اين تعامل از روزگاران صفويان 
گفتني است كه اين تبديل و تبدل با حمايت دربار صورت پذيرفت و در حقيقت تحولي از .چشمگير برجاي گزارد

روش پژوهش در اين مقاله . (فراز بود نه از فرود،ولي چراعوامل فرود وفرودست جامعه بيشترين بهره را از ان گرفت
  .)صورت كتابخانه اي بوده استبه 
  

  .هنري، اروپا آموزشي آكادميك،تعامل قاجار،نظام دوره شاگردي،نقاشي استاد آموزشي نظام :كليد واژگان 

                                                                 
1
  azimalinia@yahoo.com مربي آموزشي،كارشناس صنايع دست . 
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ICSTE-564  
بررسي وضعيت آموزش هاي فني و حرفه اي مشاغل خانگي زنان استان گلستان و 

  آنان برپايه سامانه  ميزان اشتغال يافتگي
  1391سال  رصد اشتغال در

  
  2، ابراهيم پفاژ1ترانه عنايتي

  چكيده
نه سازي روشهاي يبه به منجرآنان  شغلي دي، ارتقاي سطح آگاهييتهاي تولينقش مؤثر زنان در فعال با توجه به

در اين ميان فعاليت زنان در مشاغل خانگي شرايطي را .مي گرددشتر و بهتر از امكانات يدي و استفاده هر چه بيتول
آموزشهاي . اقتصاديكشور نيز تامين گرددبخشي از اهداف توسعه  ي نمايد تاضمن كمك به اقتصاد خانواده،فراهم م

ن امكان را به آنان مي يسطح مهارت و تخصص ، ا يت،نوآوري و ارتقايرشد استعدادها،خالقبا  فني و حرفه اي
كارآموز زن در مراكز  30281تعداد  1391طي سال . ايفا نمايندشتر و متنوع تري را در جامعه ينقشهاي بتا بخشد 

آن هاقابليتاشتغال در مشاغل % 85دولتي و آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان گلستان آموزش ديده اند كه  
افراد در سراسر  ت اشتغاليثبت و بررسي وضعكه به منظور  سامانه رصد اشتغالطبق گزارش . خانگي را داشته اند

نفر از افرادي كه موفق به يافتن شغل گشته اند در اين سامانه  965، طي همين مدت، آماره استديه گرديته  كشور
نفر در مشاغل خانگي مشغول به  462از اين تعداد . نفر آن در قالب خوداشتغالي بوده است 952ثبت شده است كه 

بررسي وضعيت مهارت آموزي  اين تحقيق در صدد بوده است ضمن. نفر آنان زن مي باشند 431كار شده اند كه 
زنان در مشاغل خانگي در شهرستانهاي استان گلستان با استفاده از گزارشات سامانه رصد بهتحليل وضعيت اشتغال 

  .آنان بپردازد
  

  .آموزش هاي فني و حرفه اي، مشاغل خانگي، زنان، اشتغال، سامانه رصد :كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@tenayatiي واحد ساري، استاديار دانشگاه آزاداسالم، دكتراي مديريت آموزشي. 1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي. 2
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ICSTE-52  

  التحصيالنآينده پژوهي در اشتغال فارغ 
  رشته معماري در چارچوب تكنولوژي  

  
  1نگار  عيسي كاكرودي

  
  

  چكيده
. آينده پژوهي را مي توان تحقيق، مطالعه و برنامه ريزي هوشمندانه جهت نيل به آينده اي متعالي و هدفمند دانست

فرهنگي اجتماعي،  هدف از اين پژوهش آينده پژوهي در اشتغال فارغ التحصيالن معماري در بخش هاي اقتصادي،
ترين هنر  نقش حياتي معماري به عنوان اجتماعي. تحليلي مي باشد - دانش و آموزش بوده و روش تحقيق توصيفي

بشري و ارتباط ديرينه آن با انسان، فضا و شهر و معماران به عنوان قشري مهم از نيروي انساني در جامعه و 
. دركشور مي باشند، دليلي بر اين انتخاب است سياسيو  فرهنگي، اجتماعيسازندگان آثار معماري كه نمادهاي 

افزايش بي رويه تعداد دانشجويان اين رشته مشكالت اجتماعي، اقتصادي را براي كشور و اثرات روحي رواني 
برنامه ريزي ها در  نامطلوب را به دليل نبود موقعيت هاي شغلي براي فارغ التحصيالن به دنبال خواهد داشت كه با

زمينه توليد اشتغال مي توان از توانايي هاي آنان در بخش هايي نظير توليد، پژوهش، آموزش، خدمات و صنعت در 
در زمينه طراحي ساختمان هاي هوشمند، مدوالر،  بازارهاي كار و اشتغال ملي و بين المليتوليد . كشور بهره جست

د دانش در نانو تكنولوژي و معماري، تامين انرژي مصرفي ساختمان توسط ديناميك، بناهاي سيال، پژوهش و تولي
خود و فضاهاي چند منظوره و آموزش الكترونيك دانشجويان معماري را مي توان برخي زمينه هاي اشتغال فارغ 

ر در با توجه به اهميت نظام آموزشي و پژوهشي كشو. التحصيالن  در جامعه و با رويكرد تكنولوژي عنوان نمود
بخش اشتغال، افزايش توليد و رشد اقتصادي، پرداختن به تكنولوژي به عنوان اصلي ترين محصول آينده از طريق 
تحليل پتانسيل هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و زيست محيطي در كشور به تصميم گيري ها در حوزه اشتغال 

  . ياري خواهد نمود
  

  .ري، تكنولوژيآينده پژوهي، اشتغال، معما :كليد واژگان 
  

                                                                 
 

  com.gmail@kroodika.i.nكارشناس ارشد مهندسي معماري، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور،. 1
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ICSTE-237 
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي پرورش گل و گياه در كسب مهارت خود 

  تهران 8مطالعه موردي منطقه : اشتغالي بانوان
  

   2، مجتبي ميرزا كاظمي1سميه غالمعلي زاده
  

  چكيده
يه اصلي ثروت ملت ها را منابع انساني داراي مهمترين و بيشترين نقش در روند توسعه يك كشور مي باشند و پا

درحقيقت، كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردم . تشكيل مي دهند كه جزء عوامل متعالي محسوب مي شوند
با وجود . خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي كمك بگيرد، قادر نخواهد بود هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد

وري جامعه  دهند و داري توان بالقوه در افزايش سطح بهره را زنان تشكيل مياينكه نيمي از نيروي انساني كشورمان 
از اين رو، نياز است تا مقوله آموزش زنان در . هستند، حضور آنان در مشاغل مديريتي جامعه بسيار ناچيز است

معه مورد بررسي جهت خود اشتغالي و كسب درآمد به منظور افزايش رفاه خانواده و كسب مقام اجتماعي واال در جا
نيز اقدام به برگزاري دوره آموزشي رايگان گل و  8مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه . قرار گيرد

پژوهش حاضر از نوع كاربردي و ابزار سنجش نيز . گياه نموده تا زنان بتوانند از اين طريق به خوداشتغالي دست يابند
. انجام شد spssتحليل داده ها با نرم افزار . تعيين شد 0/81= آلفاي كرونباخ پرسشنامه است كه پايايي آن با كمك

نتايج نشان مي دهد كه از نظر زنان، دوره آموزشي تكثير و پيوند كاكتوس بيشترين اثر را بر كسب مهارت خود 
اي دوم تا چهارم را به اشتغالي آنان داشته و دوره هاي آموزشي تكثير آلوئه ورا، سبزيكاري و پرورش قارچ اولويت ه

مي توان نتيجه گرفت كه هزينه . خود اختصاص داده اند و اثربخشي كليه دوره ها در حد متوسط تا زياد بوده است
تهيه نهاده ها عاملي مهم در اشتغال زنان مي باشد و كم هزينه بودن كاكتوس نسبت به ساير موارد دليل بر 

مي توان پيشنهاد كرد تا تسهيالتي توسط شهرداري براي زنان در نظر گرفته  بنابراين. اثربخشي باالي آنها مي باشد
شود تا بتوانند نهاده ها با قيمت پايين تهيه نمايند و زمين هايي به عنوان مزرعه خانواده و گلخانه در اختيار آنها قرار 

  .گيرد تا بتوانند تحت نظارت كارشناسان به توليد و اشتغالزايي اقدام نمايند
  

  .آموزش، خود اشتغالي، زنان، گل و گياه، اثربخشي :كليد واژگان 

                                                                 
1
  S_gholamalizadeh@yahoo.com ،8كارشناس مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه ،كارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي.  

2
  8رئيس اداره فضاي سبز شهرداري منطقه .  
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ICSTE-176  

  : دختران دانشجو ؛ ضروريات و واقعيات كارآفريني آموزش
  دانشگاه كاشان مطالعه موردي

  
  3، محمدرضا تمنايي فر2، محمد اميني1صديقه غالمي علوي

  چكيده
كارآفريني و سابقه آموزش كارآفريني دختران دانشجو مي  هاي رابطه ميان قابليت پژوهش بررسي اين هدف اصلي

ي دانشگاه ها و مراكز آموزش درس هاي برنامههم چنين به منظور اعتبار بخشي و باز انديشي در كاركردهاي . باشد
جامعه آماري اين تحقيق،  .عالي ايران مقايسه اي ميان دانشجويان دختر سال اول و سال چهارم به عمل آمده است

 گيرينمونه باشد كه به روش مي 91 - 90دانشگاه كاشان در سال تحصيلي  نشجويان دختر شاغل به تحصيلدا

 هايابزار جمع آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه. ها مورد مطالعه قرار گرفتند از آن نفر 239 اي تعدادطبقه

 تجزيه جهت. شد برآورد/. 89 يق آلفاي كرونباخاز طر پايايي ضريب. است كارآفريني هايقابليت مشخصات عمومي و

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه  .استنباطي استفاده گرديد و توصيفي هاي آماراز شاخص اطالعات تحليل و
به . ميان دانشجويان آموزش ديده و دانشجوياني كه سابقه آموزش كارآفريني نداشتند تفاوت معني داري وجود ندارد

 هاي قابليت دانشجويان سال اول و سال چهارم از نظر ميزان برخورداري از افته ها نشان داد كه ميانعالوه، ي
اين امر به نوبه خود نشان دهنده عدم موفقيت و ناكارآيي برنامه هاي درسي . ندارد وجود داريامعن تفاوت كارآفريني
ه و ضرورت تدوين و اجراي برنامه هاي درسي بود دانشجويان كارآفريني هاي قابليت پرورش در رشد و دانشگاهي

  .مذكور باشد را گوشزد مي نمايد هايقابليتخاصي كه محور آن آموزش و توسعه 
  

  .يعال آموزش ، آموزش عالي، برنامه درسيكارآفريني هاي قابليتكارآفريني، آموزش كارآفريني،  :كليد واژگان 

                                                                 
 . gholamy83@yahoo.com ،كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي. 1
  عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان،گروه علوم تربيتي .  2
    شناسي   روان  كاشان،گروه دانشگاه يعلم ئتيه عضو. 3
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ICSTE-356  

 ردشگري روستايي با رويكرد كارآفريني باتوسعه خدمات گ بر موثر عوامل تحليل
  SWOT از مدل استفاده

  
  2، عليرضا اصفهاني1بهار فارسي

  
  چكيده

 با روستاها. اند شناخته شده صنعتي كمتر كشورهاي ملي درآمد افزايش براي توانمند ابزاري را گردشگري
 گردشگران جذب براي مساعدي سيارب پتانسيل طبيعي و اجتماعي فرهنگي، هاي جاذبه و فاكتورها برخورداري از

 هاي فعاليت به اقتصادي جديد هاي فرصت كردن آماده با روستائي گردشگري. مي آوردند فراهم نزديك و دور
 محلي، جوامع فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي هاي فعاليت به اقتصادي محلي، فرهنگي جوامع و اقتصادي اجتماعي،

 توسعه باشد داشته اهميت با بسيار نقش روستايي توسعه ي در تواند امر مي اين و بخشد مي اي تازه نقش و جان
 فقر كاهش براي جانبه همه تالشي و فقير روستاييان و اقتصادي اجتماعي زندگي بهبود براي راهبردي روستايي

 توجه و تاييروس گردشگري. گردد مي ميسر محيط روستايي در وري بهره ارتقاي و توليد افزايش با ويژه به كه است
 و انزوا از را روستا كالبدي و اقتصادي، اجتماعي كاركردهاي به توجه با است قادر آن توريستي هاي جاذبه به

 پيش تهديدهاي و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط سوات مدل از استفاده در اين مقاله با. كشاند بيرون فعلي محروميت
اين . داده شده است ارائه استراتژيك راهكارهاي آن بيشتر چه هر توسعه جهت گردشگري روستايي قرار داده و روي

 نفر از 63 پژوهش انجام جهت راستا اين در. است پرسشنامه بر مبتني پيمايشي و اي كتابخانه روش نظر از پژوهش
عنوان  به بودند نفع ذي روستايي گردشگري هاي فعاليت يا گيري تصميم در نحوي به كه هاي سازمان كارشناسان

 اين نظر اساس بر.  شد توزيع ها آن بين شده طراحي هاي پرسشنامه سپس شدند، انتخاب آماري جامعه
 ، روستايي گردشگري زمينه در گسترده پتانسيل رغم به كه دهد مي نشان سوات از حاصل هاي كارشناسان، تحليل

 سر بر اساسي موانع مهمترين گردشگري، مديريت ضعف بازاريابي، هاي فعاليت ضعف هاي كافي، زيرساخت كمبود
 تمايل و مرزي هاي بازارچه زيبا، طبيعي هاي جاذبه جود و ديگر، طرف از. آيند مي حساب گردشگري به توسعه را

 و قوت نقاط مهمترين عنوان به% 40 و% 60و%25 وزني امتياز با ترتيب به توسعه گردشگري به نسبت عمومي
 افزايش ، گردشگري و سفر جريان بر آن سوء تاثير و سوختي مواد قيمت يارانه ها،افزايش كردن هدفمند همچنين

 مهمترين عنوان به كارشناسان ديد از نيز محلي و سنتي رفتن فرهنگ بين از و خارجي سفرهاي به تمايل
  .است شده شناخته روستايي گردشگري روي پيش تهديدهاي

  
  .گردشگري يكارآفرين كارآفريني، روستايي، گردشگري :كليد واژگان 

                                                                 
1
 info@ baharfarsi.ir..دانشجوي دكترا، دانشجوي دكترا دانشگاه آندرا، . 

2
 .دانشجوي كارشناسي رشته مديريت كسب و كار دانشگاه فاران. 
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ICSTE-443  
مطالعه موردي  :بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي و عملكرد سازمان

  اي استان كرمانمراكز آموزش فني و حرفه
  

  2، مهدي ابراهيمي نژاد1فرهاد فتاحي
  

  چكيده
آموزش فني و هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي منابع انساني و عملكرد در مراكز 

نفر  300پيمايشي است و جامعه مورد مطالعه شامل  - اين تحقيق از نوع توصيفي .باشداي استان كرمان ميحرفه
گيري تصادفي ساده حجم كه با استفاده از روش نمونه. باشداي استان كرمان ميازكاركنان آموزش فني و حرفه

نامه نامه استاندارد شده توانمندسازي روانشناختي و پرسشها از پرسشجهت گردآوري داده. نفر بود 168نمونه 
استاندارد شده مدل تعالي كيفيت اروپا براي عملكرد سازمان استفاده شد كه درصد پايايي هر دو پرسشنامه با 

مار ها از روش آبه منظور تجزيه و تحليل داده. محاسبه شد 85/0و  89/0استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب 
نتيجه حاكي از آن است كه بين دو متغير توانمندسازي روانشناختي و عملكرد . توصيفي و استنباطي استفاده گرديد

نتايج فرضيات فرعي نيز نشان مي دهد كه بين احساس . سازمان رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد
ركنان و عملكرد سازمان رابطه مثبت داري، احساس خودتعييني و احساس موثر بودن در كاشايستگي،احساس معني
  .و معناداري وجود دارد

  
 .توانمندسازي،توانمندسازي روانشناختي، منابع انساني، عملكرد سازمان :كليد واژگان 

  

                                                                 
 fatahi@aem.uk.ac.irكارشناس ارشد مديريت بحران، .1
 دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.2
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ICSTE-243  

   :بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي
  مطالعه موردي استان كردستان

  
   3دولتي، نگين  2، موسي اعظمي1هادي فتحي

  چكيده
تواند سرمايه الزم براي زنان را ايجاد كند و همچنين عاملي براي حمايت از اعتبارات خرد به عنوان يك گزينه مي

واحد هاي كوچك بهره برداري، ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروي كار عظيم موجود در روستاها، جلوگيري از 
با توجه به اين امر مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات . اعي باشدمهاجرت روستاييان و نهايتا تعميم عدالت اجتم

تحقيق حاضر به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه . اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده انجام گرديد
ستفاده كرده سال گذشته از اعتبارات خرد ا 5نفر از زنان روستايي بود كه طي  210انجام شده و حجم نمونه آماري 

نتايج نشان مي دهد بيشترين زمينه مصرف وام در منطقه به ترتيب كارهاي مربوط به دامپروري، باغباني، . بودند
هاي تحصيل فرزندان، خريد و سايل خانه، خريد خوراك و پوشاك، خر ج هاي دارويي درمان و كشاورزي، خرج

در زمينه اشتغال بيشترين تاثير را در تثبيت شغلي قبلي اعتبارات خرد پرداخت شده . بهداشت و صنايع دستي است
نتايج به دست آمده در زمينه تاثير اعتبارات خرد نشان داد اين اعتبارات . زنان دريافت كننده وام داشته است

ي و همچنين عواملي ايجاد احساسي قو. بيشترين تاثير را در زمينه باال بردن اعتماد گروهي در بين زنان داشته است
هاي بالقوه خود و بهبود انجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزايش اعتماد به نفس، آگاه سازي زنان از توانايي

تحليل همبستگي بين اشتغال و متغير هاي مستقل . منزلت زنان در خانواده در دريافت وام تاثير زيادي داشته است
يالت مردان و نگرش كلي مردان خانواده نسبت به دريافت وام نشان داده بين ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحص

  .توسط زنان معني دار بوده است
  

  .اشتغال، اعتبارات خرد، زنان، زنان روستايي، كردستان :كليد واژگان 

  

                                                                 
 

  com.yahoo@19hfathi  دانش آموخته كارشناسي ارشد توسعه روستايي، دانشگاه بو علي سينا، . 1
2
  استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه بو علي سينا ، همدان .  

3
  دانش آموخته كارشناسي ارشد  توسعه روستايي دانشگاه بو علي سينا ، همدان .  
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ICSTE-192  

بررسي عوامل انگيزشي موثر بر رضايت آموزشي كارآموزان موسسات كارآموزي 
  : آزاد فني و حرفه اي

  موردي آموزشگاههاي آزاد گرگان مطالعه
  
  2،  فرهاد شادكام1اعظم فخرالديني

  
  چكيده

توسعه فرهنگ مهارت آموزي با هدف توانمندسازي نيروي انساني و ايجاد زمينه هاي مناسب اشتغال و نيز ارتقاء 
زش فني و حرفه در اين راستا سازمان آمو. مهارتهاي شاغلين، از مهمترين عوامل استقالل و خودكفايي كشور است

اي كشور با ماموريت ارتقاء سطح شايستگي هاي حرفه اي در چارچوب نظام آموزش مهارت و فناوري، حمايت موثر 
آموزشگاههاي . از موسسات كارآموزي آزاد فني و حرفه اي را بعنوان يكي از راهبردهاي اساسي خود برگزيده است

قاء سطح دانش فني و مهارتهاي عملي متقاضيان، ضمن ايجاد و آزاد فني و حرفه اي نيز ميكوشند تا با هدف ارت
توسعه مزيت هاي رقابتي خود نسبت به سايرين، بيشترين جذب و نگهداشت كارآموز را داشته باشند و با رونق 

اين پژوهش سعي دارد تا با بررسي عوامل . بخشيدن به فعاليتهاي آموزشي خود به سود بيشتري نيز دست يابند
موثر بر رضايت آموزشي كارآموزان، نسبت به شناسايي مزيت هاي مذكور و پيشنهاد آن به عنوان نتايج  انگيزشي

در اين پژوهش از روش ميداني و اسنادي استفاده شده است و با استفاده از . تحقيق به آموزشگاهها اقدام نمايد
نيز توسط آزمون آلفاي كرونباخ به اثبات  پرسشنامه محقق ساخته كه روايي آن با مراجعه به خبرگان و پايايي آن

نتايج بدست آمده از اين پژوهش . رسيده نسبت به جمع آوري داده و سپس تجزيه و تحليل آن اقدام شده است
محيط آموزشي، امكانات : حاكي از آنست كه موثرترين عامل رضايت كارآموزان، مهارت مربي آموزشي بوده و عوامل

ضمنا اين پژوهش ، . مه ريزي و اطالع رساني آموزشگاه از ديگر عوامل موثر مي باشندآموزشي و سطح كيفي برنا
  .نقش عامل هزينه دوره در ميزان رضايتمندي كارآموزان را ضعيف ارزيابي نموده است

  
  .مهارت آموزي، موسسات كارآموزي آزاد فني و حرفه اي، عوامل انگيزشي، رضايت آموزشي  :كليد واژگان 

                                                                 
1
  BaranTabestani77@yahoo.com، )گرايش پژوهشگري(دانشجوي كارشناسي علوم اجتماعي .  

2
  كارشناس پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي گلستان،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات.  



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

196

ICSTE-65_(1)  

موزش فني و حرفه اي انگلستان در دوره آنظام  واكاوي چالش ها وفرصت هاي
  داللت هايي براي ايران: متوسطه

  
  2، ابراهيم طاليي1فرزانه فرزادنيا

   
  چكيده

اشتغال به دليل تاثيرات مادي و معنوي . از جنبه هاي مهم زندگي فردي و اجتماعي در تمام جوامع بشري كار است
فردي واجتماعي  دارد ،همواره دغدغه اصلي نظامهاي آموزشي است زيرا نهايت همه آموزشها به بازار كه بر حيات 

كار ختم مي شود و همه دانش آموزان بايد بتوانند پس از پايان تحصيالت آمادگي الزم براي حضور در محيط كسب 
ي اين منظور بايد آموزشهاي نظري با كار برا.و كار را كسب كنند داراي شغلي شده و نقشي در جامعه بر عهده گيرند

اگرچه كه بر اهميت اين . عملي توام گرديده و نظامهاي آموزشي همواره در تعامالت اثر بخش با بخش صنعت باشند
آموزشها تمامي صاحب نظران اذعان دارند اما همچنان دربيشتر كشورها  تاكيد بر آموزشهاي نظري است واكثريت 

ه انان كه مستعد و توانا هستند  از ورود به دوره هاي فني حرفه اي خودداري كرده و همچنان دانش آموزان به ويژ
طبقات خاص اين باور غلط پابرجاست كه دوره هاي فني حرفه اي مناسب دانش آموزان ضعيف تر ،برخاسته از 

خيل عظيمي از فارغ تبعات منفي چنين تفكراتي در جامعه ما به خوبي مشهود است و هر ساله با .جامعه است
التحصيالن نظام متوسطه روبرو هستيم كه جايي در بازار كار نداشته و قادر به كسب درآمد و بر دوش گرفتن باري 

از سويي شواهد نشان مي دهد كه بسياري ازفارغ التحصيالن فني و حرفه اي بيكارند و .از نيازهاي جامعه نيستند
نويدي و (رتبط با رشته تحصيلي اشان نيست اشتغال دارنددرصد از آنان به مشاغلي كه م 60حدود 
با توجه به اينكه سابقه بحث و مجادله علمي در انگلستان در خصوص عدم كفايت دوره تحصيلي )1384.همكاران

متوسطه براي تربيت خروجي هايي كه شايستگي هاي الزم براي ورود به بازار كار را داشته باشند، سابقه طوالني و 
ن از جمله تعامل سياستگزارا –دارد و داراي افت و خيزهاي فراواني بوده است كه بسياري از اين مباحث عميقي 

در اين مقاله با مروري بر آموزش فني حرفه . قابل بهره برداري هستند –آموزشي دولتي و جامعه علمي و دانشگاهي 
ن آموزشها پرداخته و سعي مي كنيم با بهره گيري اي در ايران و انگلستان به بررسي انتقادات ونقاط ضعف و قوت اي

از تجربيات كشور انگلستان در اين زمينه راهكارهايي براي اجراي هر چه بهتر آموزشهاي فني و حرفه اي در ايران 
 .  ارايه دهيم

  
  .،آموزش فني و حرفه اي انگلستان آموزش متوسطه،آموزش فني و حرفه اي :كليد واژگان 

                                                                 
1
  farzadnia2009@gmail.com دانشگاه خوارزمي،. دانشجوي دكترا برنامه ريزي درسي.  

2
  ت علمي گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرسعضو هيي.  
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ICSTE-627  

عه و تحليل نظام جامع مهارت و فناوري در سازمان آموزش فني و حرفه اي مطال
   كشور از ديد كارشناسان و صاحب نظران

  
  3، فاطمه فرّخ پور2حميد رضا خانپور، 1الهه فرّخ پور

  

  چكيده
ديد مديران حاضر با هدف مطالعه و تحليل نظام جامع مهارت و فناوري در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از  مقاله

جامعه . از لحاظ هدف  از نوع كاربردي و رويكرد آن كيفي بوده وروش تحقيق آن از نوع تحليلي مي باشد .تهيه شده است
نفر از آن ها  10آماري مديران دست اندر كار سازمان مي باشند،با توجه به راه كار اجرائي پژوهش كه مصاحبه مي باشد 

مطالعه  - 1: بر مبناي هدف فوق اهداف ويژه ي زير تنظيم شده .انتخاب شده اند  به عنوان نمونه به صورت هدفمند
چگونگي  تامين نيازهاي نيروي انساني بازار كا ر درنظام جامع مهارت و فناوري ، در تمام سطوح تحصيلي اعم از آموزش 

نظام جامع مهارت و فناوري  بررسي انعطاف پذيري و پويايي - 2هاي رسمي و آموزش هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي ،
مطالعه به روز بودن محتوا و شيوه هاي  - 3، متناسب با مقتضيات شغلي ، شرايط محيطي ، استعداد و عاليق متقاضيان ،

شناسايي چگونگي فراهم شدن زمينه آموزش مادام العمر افراد جامعه در  - 4آموزش مهارت و فناوري در نظام مذكور،
در مورد نياز بازار كار ، ) يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه الف. نظام جامع حوزه هاي تخصصي شغلي در

مديران با شرط رشد اقتصادي و توليد ملّي به عالوه اصالحات آموزش ، باشرط حمايت و پشتيباني واقعي مديران و 80%
ز دولتي و غير دولتي ، دركنار مسئوالن ارشد سازمان ، با شرط استفاده بهينه ازظرفيت بخش هاي مختلف بومي اعم ا

افزايش دامنه آموزش هاي مهارتي و فنّي و حرفه اي افراد و با شرط اجرائي شدن همه جانبه برنامه هاي سازمان در تمام 
سطوح تحصيلي اعم از آموزش هاي رسمي وتكميلي بين سطوح تحصيلي نياز هاي نيروي انساني بازار كار را تامين شده 

مديران با شرايط  حمايت هاي دولت ، آموزش و تربيت نيرو متناسب %80ردانعطاف پذيري و پويائي ، درمو)ب.مي دانند
خلّاقيت و نوآوري كه از ويژگي هاي  –با نياز بازار كار ، فعال شدن خدمات و توسعه كارخانه ها و صنايع ، كار آفريني 

، نظام جامع را ) دولتي و غير دولتي (ي مختلف بوميمورد نياز محيط كار است و بااستفاده بهينه ازظرفيت بخش ها
در مورد ) ج. متناسب با مقتضيات شغلي ، شرايط محيطي،استعدادوعاليق متقاضيان،پوياوانعطاف پذير پيش بيني كرده اند

به  جامعه آماري با شرايط  جذب نيرو ، توليد ملّي و رشد اقتصادي ، كارآمد بودن مديريت ، حركت%70به روز بودن 
سمت تكنولوژي هاي نو در آموزش و با بررسي نظام هاي آموزش مهارتي ساير كشور ها ، محتوا و شيوه هاي آموزش 

مديران با شرايط حمايت درست ، %80در مورد مادام العمر بودن آموزش ، )د:مهارت وفناوري را به روز مي دانندونهايتا
از بازار كار ، توسعه آموزش ها ، وصل به تكنولوژي هاي جديد و با آموزش هاي تكميلي بين سطوح ، بسته به تقاضاو ني

الگو برداري صحيح از نظام هاي موفّق ، زمينه آموزش مادام العمر افراد جامعه در حوزه هاي تخصصي شغلي را فراهم 
  .شده مي دانند 

 

  .نظام جامع ، مهارت ، فناوري ، فني و حرفه اي :كليد واژگان 
                                                                 

 elfarokhpour@yahoo.com. كارشناس و برنامه ريز آزمون هاي عملي رشته فناوري اطالعات مراكز استان تهران ،كارشناسي ارشدبرنامه ريزي درسي.  1
  .تان تهرانمدير كل آموزش فني و حرفه اي اس.  2
3

  كارشناسي ارشد سنجش و اندازه گيري، كارشناس خبره.  
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ICSTE-375  

  ده پژوهي در توسعه آموزش هاي مهارت بنيان تقاضا محورآين
  

  1داود فرخي
  

  چكيده
كميت . يكي از راهكارهاي غلبه برمشكل بيكاري در جامعه، توسعه آموزشهاي مهارت بنيان شناخته شده است

ي آينده از طرف.  وتركيب دوره هاي آموزشي  در تطبيق با تقاضاي بازاركار  در اين توسعه بسيار مهم مي باشد
پژوهي مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ، الگوها و عوامل تغيير يا ثبات به تجسم 
آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها  مي پردازدكه چگونه از دل تغييرات يا ثبات امروز، واقعيت فردا تولد مي 

هاي مختلف اقتصادي براي سالهاي آتي در حقيقت پيش بيني نيروي  يابد؛ پس تعيين تقاضاي نيروي كار دربخش
روش . انساني  براي عرضه ي آموزش هاي مهارت بنيان  و برنامه هاي كمي توسعه اي با رويكرد آينده پژوهي است

تحقيق توصيفي ومطالعه كتابخانه اي وبررسي داده هاي آماري است جامعه آماري شامل كليه اسناد و اطالعات 
هدف . برحسب مشاغل مختلف است 1385الي 1375مركز آمار ايران ونمونه شامل شاغالن كشور در سالهاي 

تحقيق، پيش بيني تقاضاي نيروي كار برحسب مشاغل مختلف، متناظر با دوره هاي مهارت آموزي در سال هاي 
دارنده منافع كارفرمايان وصاحبان آينده است كه  بايد در برنامه ريزي آموزشهاي مهارت بنيان لحاظ شود تا در بر
روش : سواالت تحقيق عبارتند از. حرف و بر طرف كننده نيازهاي بنگاههاي اقتصادي به نيروي ماهر و شايسته باشد

مناسبĤينده پژوهي براي توسعه آموزش هاي مهارت بنيان چيست؟مشاغل مورد نياز جامعه كدام است ؟و به چه 
ت؟ مشاغل جديد و نوظهور كدام است ؟ روش برون يابي  به عنوان ابزار اوليه ميزان ؟ مشاغل منسوخ كدام اس

تحقيق ميتواند تركيب ورفتارشغل هاي مختلف در آينده راشناسايي كرده وراهكارهاي عملي مواجهه با آن را اتخاذ 
غل روبه يافته هاي تحقيق مشاغل آينده رابه تفكيك مشاغل منسوخ ومشاغل در حال منسوخ شدن ومشا.نمود

  . افزايش نشان مي دهد
  

  .آينده پژوهي،آموزشهاي مهارت بنيان، تقاضاي نيروي كار، مشاغل :كليد واژگان 

  

                                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشكده علوم تربيتي گروه مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر،. 1

dvd.frkh@gmail.com  
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ICSTE-288  

   يدر شركت ها يتجار يمهارت آموز نديارائه مدل فرآ
  يساز يتجار كرديبا رو انيدانش بن

  
  4، حجت عباسي3، آزاده سبزواري2، ساناز فخيمي رضايي1بهادر فرشاد

  
  چكيده
 مي بنيان دانش هاي شركت موفقيت در تاثيرگذار هاي مهارت بندي اولويت و شناسايي حاضر تحقيق از هدف

 از. پيمايشياست نوع از توصيفي ها¬داده گردآوري نظر از و كاربردي هدف، نظر از پژوهش اين انجام باشدروش
 از لذا باشد مي پژوهش اين بررسي مورد جامعه نتهرا تحقيقاتي- علمي مراكز و فناوري هاي پارك كليه كه آنجايي
 محقق اي پرسشنامه نيز پژوهش اين در بررسي مورد ابزار.  است شده برده بهره پژوهش اين در سرشماري روش

 يافته. دهد مي قرار بررسي مورد را بنيان دانش هاي شركت سازي تجاري در گذار تاثير عوامل كه باشد مي ساخته
 سطح ارزيابي عامل به مربوط فناوري پارك در نوآوري سازي تجاري بر گذار تاثير بيشترينعامل كه دهد مي نشان ها

 هاي بررسي نتايج.اند كرده قلمداد اصلي و كننده تعيين مهارتي را عامل اين% 17.4 و باشد، مي% 69.6  با فناوري
 در بنيان دانش هاي شركت توانمندي افزايش براي سيستماتيك نسبتا فرآيند يك وجود از نشان پژوهش ميداني
 فناوري پارك در آموزي مهارت هاي روش انواع بررسي طبق همچنين.دارد مستقيم غير شكل به گانه 9 هاي مهارت
 نظر بر مبتني آموزي مهارت" و "خودآموزي" ،"آموزشي كارگاه و سمينار" هاي روش تنها تهران دانشگاه و پرديس
  .شد ارزيابي ريزي برنامه قابل و موثر "مشتري

  
 هاي پارك پژوهشي، هاي يافته سازي تجاري بنيان، دانش كار و كسب متوسط، و كوچك هاي بنگاه :كليد واژگان 

  .فناوري

  

                                                                 
 bahador.farshad@gmail.comاسي ارشد مديريت تكنولوژي دانشگاه آزاد اسالمي، كارشن . 1
 كارشناس تحقيقات و توسعه بهره وري بخش غير دولتي . 2
 كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران . 3
 رئيس اداره نظارت و بازرسي دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت مردمي . 4
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ICSTE-47  

   اشتغال اي در حرفه و فني هاي آموزش تاثير ميزان بررسي
  1390سال در مازندران استان زنان

  
  2، زهره نيك روي1علي فرشاد 

  
  چكيده

به اهداف اقتصادي ،سياسي،فرهنگي و اجتماعي  تنها در گرو استفاده  صحيح  يابيت  و دستيط الزم براي موفقشر
يكي از شاخص هاي مهم براي سنجش توسعه هر كشور وضعيت و بودهو بهينه ازمنابع  انساني و قدرت تفكر آنان 

هستند كه هنوز از وجودشان استفاده بهينه به  زنان بزرگترين ذخائري ،زنان و نوع مشاركت آنان مي باشد  اشتغال 
ميزان جمعيت 1390، بنا به سر شماري سال  نيمي از جمعيت ايران  را زنان تشكيل مي دهند.عمل نيامده است 

با ومنابع انساني بالقوه كشور نگريست  به ديدمي توان به اين افراد  نفر بوده كه  36470303زنان ايران تعداد   
، زمينه عالوه بر سودبري از مشاركت  آنان در توسعه اقتصادي آنان اشتغال  رمايه گذاري برايجهت دهي و س

اين تحقيق ميزان تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي در اشتغال زنان استان .توسعه همه جانبه كشور را فراهم آورد 
 تحقيق اين روش.سي قرار داده استرا مورد برر 1390مازندران در كليه دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 

ديده مراكز خواهران استان   آموزش زنان  كليه شامل آن آماري جامعه رويدادي و پيمايشي و پس نوع از توصيفي
، كه آموزش آنان منتج به دريافت گواهينامه سازمان فني و حرفه اي يا تاييد صالحيت فني  1390مازندران درسال 

جهت اخذ نمونه هاي مورد مطالعه از روش نمونه گيري احتمالي طبقاتي استفاده نموده محقق .شده است ، مي باشد
به روش قضاوتي مورد تاييد  آن روايي كه شده است استفاده اي محقق ساخته پرسشنامه از داده ها گردآوري براي و

  .استفاده شده است پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ  قرار گرفته وجهت سنجش 
  

  .توسعه   ، كارآفريني ، زنان اشتغال ، آموزش فني و حرفه اي :واژگان  كليد
  

 

                                                                 
   alifarshad7@yahoo.com ، مسئول آموزش در صناع استان مازندران MBAشد دانشجوي ار. 1
   ، مربي واحد آموزش در صنايع  استان مازندران) سيستم(دانشجوي ارشد صنايع. 2
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ICSTE-428  

  آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال
  

 3مهدي قائم مقامي،  2علي لعل بار، 1عليرضا فرشيدپور

  چكيده
ش، توسعه اجتماعي، در هزاره سوم بكارگيري تكنولوژي براي توسعه اقتصاد، دستيابي به علوم و فنون جديد، آموز

به واسطه دستيابي به تكنولوژي نوين داشتن اطالعات و برقراري ارتباطات نيز ضروري و . امري اجتناب ناپذير است
در اين مقاله نگارنده سعي بر آن دارد صرفنظر از كاربرد فنĤوري اطالعات در توسعه . نفي در آن انكار ناپذير است

صل و خارج از موضوع تعيين شده است در نگاهي تخصصي به چگونگي اقتصادي و اشتغال كه خود بحث مف
. بكارگيري از اين علم در ارائه خدمات مشاوره اي، تسهيل در راهنماي انتخاب شغل متناسب با عاليق افراد بپردازد

با . تتاسيس مراكز مشاوره شغلي و ارائه خدمات مشاوره اي از جمله موضوعات روز در كشورهاي توسعه يافته اس
آوري اطالعات ميدان فعاليت متخصصان و صاحبان كسب و كار محدود به حوزه و حرفه خاصي  روند رو به رشد فن

نبوده و بر خالف نظر برخي از نظريه پردازان مبني بر جايگزيني تكنولوژي به جاي نيروي انسان، جذب نيروهاي 
. اهداف صاحبان صنعت و سرمايه گذاران صنعت مي باشدكارآمد ومتخصص، مطابق با نيازهاي بازار كار از مهمترين 

از اين رو در كشورهاي توسعه يافته ضمن جامعيت و عموميت بخشيدن به تكنولوژي فنĤوري اطالعات و ارتباطات، 
  .اند سعي در بكارگيري اين علم از دو منظر نموده

  وقعيت شغلي مناسبفتن منگاه كاربران يا مراجعان جهت مشاوره و يا يا: رويكرد اول • 
  ديدگاه صاحبان سرمايه و صنعت، جذب نيروهاي متخصص و كارآمد متناسب با نيازهاي سازماني: رويكرد دوم • 
. I.Tاين مقاله حاصل يك تحقيق با رويكرد تحليلي است و سعي بر آن دارد تا با ارانه راهكارهاي گوناگون به بررسي  

لي و مشاوره شغلي و در نهايت راهكارهاي الزم جهت بسترسازي و تجهيز در ايران و كاربرد آن در راهنماي شغ
 .امكانات براي توسعه و مراكز خدماتي مشاوره شغلي نمايد

 
  .MISآوري اطالعات، مشاوره شغلي، راهنماي شغلي،   فن: كليد واژگان 

                                                                 
 com.yahoo@alifarshidpoor، دانشجوي دكتراي مديريت مالي..1
  اي مديريت ماليدانشجوي دكتر.2
   كارشناس ارشد حسابداري.3
 



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

202

ICSTE-20  

  جوانان اشتغال بر مجازي ارتباطات شناسي آسيب
 

  1حامد فروزان
  

  چكيده
از  يانسان ي سوژه كيعنوان  خود را به يكيزيف تيروز واقع احاطه شده و روزبه يانسان امروز توسط ارتباطات نامرئ

كه   شود يم ليتبد ينور يو پرتوها يكيشده در پشت خطوط و امواج الكترون و پنهان دايناپ  ءيو به ش دهد يدست م
قيق استخراج و اولويت بندي موارد ناسازگار با اشتغال جوانان هدف اين تح. گذارد يجا م از خود به ييگاه تنها صدا

بر مبناي . در اين پژوهش از روش تحقيق آميخته استفاده شده است. مي باشد يدر عرصه ظهور ارتباطات مجاز
نفر از  35اي از موارد تنظيم گرديده و با روش نمونه گيري هدفمند ميان  پرسشنامهاطالعات استخراج شده، 

درآمدزا بودند، توزيع و  يمجاز ياسان حوزه فناوري اطالعات كه داراي تجربه مشاركت در طرح هاي سازمانكارشن
شده  ناساييبر مبناي ميانگين نظرات پاسخ دهندگان، آسيب هاي ش. پرسشنامه تكميل شده دريافت شد 31

مطالعات موردي منجر به شناسايي  بررسي هاي انجام شده از طريق .اولويت بندي شده و مبناي تحليل قرار گرفتند
. آن ها شد يدر زندگ يجوانان به كسب شغل و درآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجاز ليمورد آسيب در عدم تما 20

 در يارتباطات مجاز زينتايج ارزيابي پرسشنامه بيانگر درصد باالي موافقت پاسخ دهندگان با موارد چالش برانگ
جوانان به كسب شغل و درآمد مربوط به موقعيت هايي است  لييشترين موارد عدم تماب. اشتغال جوانان مي باشد

جدا كرد و گاه  »يحضور مجاز« كيرا از  »يحضور واقع« كيتوان  يندارد و نم ييمعنا گريد »يواقع تيواقع«كه 
انجام  ينيگزيجا نيدارد كه ا يكند كه اصوال چه اشكال يپرسش را مطرح م نيرفته و ا شتريپ زين نياز ا يحت
 رد؟يبگ
 

  . جوانان، اشتغال ،يارتباطات مجاز :كليد واژگان 

                                                                 
1
  hamed.foroozan@gmail.comيي ،ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا يدكترا يدانشجو.  
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ICSTE-522  
اطالع رساني هفته نامه بازار كار در شناسايي و توسعه  كاركرد  ارزشيابي

  1391اشتغالزايي جوانان در سال 
  

  1فروزان يونس
  چكيده

اقشار جامعه  يجديد در ارتقاء سطح فرهنگ و زندگدرجهان امروز، رسانه هاي جمعي با انتقال اطالعات و معلومات 
هفته نامه بازار كار در  يهدف اصلي اين پژوهش، ارزشيابي  كاركرد  اطالع رسان .نقش بزرگي برعهده گرفته اند

نفر از  200 را تحقيق جامعه ارزشيابي، مطالعه اين در .بود 1391در سال  رانيجوانان ا ييو توسعه اشتغالزا ييشناسا
تشكيل دادند كه به روش نمونه گيري در  91 آبان ماه سال تا 90 سال ابتداي هفته نامه بازار كار از نندگانخوا

 عملكرد و نگرش دانش، كه بود اي ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار. دسترس انتخاب شده اند
 با همراه نيز مراجعان دموگرافيك اطالعات. داد يم قرار بررسي مورد سال اخير، در هفته نامه بازاركار را خوانندگان
 SPSS نرم افزار در واريانس تحليل و tاستنباطي  و آماري توصيفي هاي آزمون با و آوري جمع اصلي پرسشنامه

شناسايي و اطالع رساني فرصت هاي شغلي  لزوم و موضوع بيكاري در جوانان اهميت به توجه با .گرديد تحليل
 توسعه و بهره گيري از رسانه هاي نوشتاري تخصصي در زمينه كاريابي و ايجاد ن جوياي كار،مناسب براي جوانا

   .مي گردد كشور باعث ارتقاء اشتغالزايي در رسانه هايي ضروري بوده و چنين
 

  .جوانان كار، شناسايي، توسعه، اشتغالزايي بازار نامه اشتغال، هفته رساني، وضعيت اطالع كاركرد :كليد واژگان 

                                                                 
1
  Yones.foroozan@gmail.comيي، ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا يدكترا يدانشجو.  
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ICSTE-639  

ارزيابي سطح تعالي سازماني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با 
  (EFQM)استفاده از مدل 

  
  5، رهام كيايي4، سعيد خنجري3، منيژه كريمي 2، اعظم اميني1علي فروزش

  
  چكيده
موفقيت هاي خود را در اجراي را قادر مي سازد تا ميزان  هابه عنوان يك ابزار فراگير سازمانتعالي سازماني مدل 

ژه هايي را  برنامه ها در مقاطع مختلف مورد ارزيابي قرار داده و نقاط ضعف و قوت عملكرد خود را شناسائي و پرو
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزيابي سطح تعالي سازماني اداره كل آموزش فني و  .دنبراي بهبود آنها تعريف نماي
سوال اصلي مطرح  10براي دستيابي به اين هدف . مي باشد (EFQM)استفاده از مدل حرفه اي استان اصفهان با 

 يروسا وپايه و كارشناسان ارشد , پيمايشي مي باشد و كليه مديران مياني  –روش تحقيق توصيفي .گرديده است 
وري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع آ. نفر به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديدند 62اداره كل به تعداد  مراكز جوار

تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار . استاندارد متناسب سازي شده با شرايط سازمان بوده است
 به توجه نتايج تحقيق حاضر مشرف بر متعالي بودن اداره كل بوده است و با.توصيفي و استنباطي صورت گرفته است

 جهت در تالش بعد مرحله در و آن قوت و ضعف تعيين نقاط و سازمان فعلي وضعيت شناخت اصلي هدف اينكه

 را ضعف و قوت توانست نقاط بررسي اين هاي يافته باشد، مي سازمان وضعيت بهبود و ها كاستي رفع ها، ت قو تقويت
 توجه به داد نشان ها يافته . باشد مديريتي هاي سياستگذاري و ها گيري تصميم براي راهنمايي و نموده تعيين

  .معيارهاي منابع انساني ، شركاي تجاري و منابع سازماني و نتايج مشتريان ضروري مي باشد
 

  .EFQMتعالي سازماني ، ارزيابي ، عملكرد ،  :كليد واژگان 

                                                                 
  aforouzesh77@yahoo.comني سازمان آموزش فني و حرفه اي، مديركل امور اداري و منابع انسا, كارشناس ارشد مهندسي صنايع. 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ،كارشناس پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان . 2
  كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي،كارشناس دفتر بودجه و تشكيالت سازمان آموزش فني و حرفه اي. 3
  كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان, كارشناس ارشد مديريت دولتي . 4
  مدير كل دفتر بودجه وتشكيالت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور. 5
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ICSTE-388  

  با نگاهي به آينده : حرفه اي، نقشها، وظايف، نيازها آموزش فني و
  

  2، روح اهللا دوران1حسين فالح
  

  چكيده
ي اقتصادي آينده دنيا، بر اساس توانمند سازي نيروي انساني با آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي استراتژ

سرعت روزافزون تغييرات اقتصادي و اجتماعي در دنياي رقابتي امروز، مديران را به ايجاد آمادگي  .محقق مي شود
 نگاه به آينده و اريزي سازمان ب برنامه مديـــــريت ،چراكه اصول پارادايم نوين. دارد مي براي پاسخ به اين تغييرات وا

كشور بايستي براي مديريت در محيط بي آموزشي  ه مديراناز جمللذا مديران، ، شمارد تغييرات آن را مغتنم مي
ر زيرا مديران موفق قرن بيست ويكم منتظ. برداري از آن را بياموزند بهره  شناسي و  ثبات و پوياي آينده، علم آينده

مانند تا فرصت به سراغ آنان برود بلكه ضمن توانايي شناسايي و بهره برداري از فرصتها، توانايي تبديل تهديد به  نمي
دراين پژوهش كه از نوع توصيفي مي باشد اطالعات مورد نياز با استفاده از انواع روش هاي ..فرصت را نيز دارند

سناريو ، دلفيآمده است و از ابزارهاي آينده پژوهي نظير روش ميداني، كتابخانه اي، مشاهده، و مصاحبه بدست 
آنچه كه از . استفاده شده است هاي فوق تركيبي از روشو يا  نقشه راه، چشم انداز سازيسازي،  روند، پردازي

بررسي هاي صورت گرفته، مي توان دريافت اينست كه سازمان  آموزش فني وحرفه اي بايد تقويت شده و نسبت به 
در اين مقاله نقش . ز مهندسي ساختار و فرايندهاي آن در جهت اختيارات گسترده تر و تمركز زدايي اقدام گرددبا

اين سازمان الزم است تا در نماد جديد خود نقش . هاي آينده آموزش فني وحرفه اي مد نظر قرار گرفته است
البته مي تواند همچنان نقش . ه بگيردسيستماتيك تري را نسبت به وظايف و نقش هاي عملياتي گذشته برعهد

عملياتي خود را نيز ادامه دهد اما در شيوه هاي اجرايي و برنامه ريزي بايد تا حدودي متفاوت تر از گذشته عمل 
با اين حال در آينده بايد تمركز اصلي را  روي آرايه هاي سيستمي نظير چهارچوب كيفيت آموزش هاي . نمايد

معطوف نمايد به گونه اي كه ديگر متوليان امر آموزش زير ) LMIS(انه اطالعات بازار كار و سام) TVQF( حرفه اي 
  . پوشش و چتر حمايتي آن فعاليت نمايند

   
  .آموزش فني وحرفه اي، آينده پژوهي، كيفيت، بازاركار :كليد واژگان 

                                                                 
 Azmoon.yazd@yahoo.com، كارشناس ارشد مديريت ام بي اي ،كارشناس مسوول سنجش وارزشيابي اداره كل فني و حرفه اي استان يزد.  1
  كارشناس ارشد مديريت اجرايي  ،كارشناس مسوول آموزش اداره كل فني و حرفه اي استان يزد.  2
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ICSTE-577  

  نقش فناوري اطالعات در ايجاد و توسعه كارآفريني و اشتغال
  

   3، باقر كرد2، فائزه مهديون1فيروزپور زهرا
  

  چكيده
يكي از مهمترين عوامل موثر بر پيشرفت وتوسعه ملي يك كشور  نيروي كار و منابع انساني مي باشد، كه باعث 

بطوريكه تارو، رشد و توسعه كشورهاي مانند ژاپن و آمريكا را . افزايش رشد اقتصادي و توليد ملي كشورخواهد شد
بدون شك يكي از مهمترين موضوعاتي كه در حال حاضر در كشور مطرح . ن مسئله عنوان كرده استناشي از همي

با توجه به پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات كه . مي باشد مسئله بكار گيري نيروي انساني و اشتغال زايي است
ل بر روند فرايند اشتغالزايي و رشد و ضروريست كه تاثير اين عوام .باعث به وجود آمدن واژه اقتصاد جديد شده است

توصيفي با  - در اين مقاله يك مطالعه و تحقيق جامع با استفاده از روش ترويجي. توسعه ملي مورد بررسي قرار گيرد
نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهند كه با . بكارگيري منابع و ماخذ علمي وكتابخانه اي انجام شده است

وژي بويژه در بخش فناوري اطالعات و استفاده از ابزارها و تجهيزات پيشرفته و جديد در بخش توليد پيشرفت تكنول
پيشرفت اين عوامل در روند افزايش توليد و . نياز به نيروي متخصص در زمينه هاي مختلف افزايش خواهد يافت

  .خصص بي تاثير نخواهد بودتوسعه ملي سير صعودي خواهد داشت كه قطعا در بكارگيري بيشتر نيروهاي مت
  

  .فناوري اطالعات و ارتباطات، اشتغالزايي، نيروي كار، منابع انساني، توسعه ملي :كليد واژگان 

                                                                 
 

   com.yahoo@3398firozpoor_z دانشجوي كارشناسي ارشد،. 1
2
   دانشجوي كارشناسي ارشد.  

3
  دانشگاه سيستان و بلوچستان   حسابداريدانشيار ، استاد گروه مديريت و .  
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ICSTE-185  

  هاي جديد و نقش آن در توليد ملي ورود بنگاه
  

  4اله لطفي ، عزت3نيا ، سعيده سعيدي2، زهرا دهقاني محمودآبادي1پور محمدعلي فيض
  

  چكيده
هاي موجود و به عبارتي استفاده  هاي جديد، گسترش بنگاه ش توليد ملي در هر اقتصاد از سه مسير ايجاد بنگاهافزاي

. پذير است هاي رها شده امكان هاي موجود، و نيز استفاده از ظرفيت وري بنگاه بيشتر از منابع توليدي و افزايش بهره
تواند به صورتي سهل  هاي اقتصادي متناسب با شرايط ورود ميهاي جديد به بازار است كه ورود بنگاه  اين در حالي

هاي جديد به هر  توان انتظار داشت كه بين ورود بنگاه بر اين اساس، مي. يا بسيار پيچيده و مشكل انجام شود
اين دار وجود داشته و از  اي معكوس و معني ها رابطه گيري اين بنگاه فعاليت اقتصادي و موانع موجود در مسير شكل

كوشد تا با بررسي موانع  بر اين اساس، اين مقاله مي. رو، عدم موانع ورود عامل اساسي در راه افزايش توليد ملي است
هاي افزايش توليد ملي بررسي  هاي جديد به عنوان يكي از راه ورود در صنايع توليدي ايران، تاثير آن را بر ورود بنگاه

ژوهش، با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر محوريت بخش صنعت در مسير الزم به ذكر است تاكيد اين پ. نمايد
در اين راستا و براي سنجش موانع ورود از سه متغير . توسعه اقتصادي ايران، بر بخش صنعت قرار گرفته است

ه گرديده ، مهارت كاركنان و نيز سهم توامان مخارج تحقيق و توسعه و تبليغات استفاد)MES(اساسي اندازه بهينه 
دار بين سه مانع  اي معكوس و معني دهنده رابطه نشان Panel Dataكارگيري روش  نتايج اين مطالعه، با به. است

بر اين . كند سطح مهارت كاركنان، مهندسين مورد نياز صنايع و اندازه صنعتي است كه بنگاه در آن فعاليت مي
اي، تربيت مهندسين مورد نياز  ريت سازمان آموزش فني و حرفهترين مامو اساس، تربيت نيروي ماهر، به عنوان اصلي

ترين ماموريت مراكز علمي، و نيز ايجاد صنايعي با ساختارهايي كه در آن اندازه  در بخش صنعت به عنوان اصلي
هايي نسبتاً كوچك باشد به عنوان مهمترين ماموريت وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي كاهش  بهينه اندازه

  . شود موانع ورود و در نتيجه رشد توليد ملي تلقي مي
  

  .هاي تلفيقي توليد ملي، ورود و موانع ورود، صنايع توليدي ايران، مدل رگرسيوني داده :كليد واژگان 

                                                                 
  استاديار و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد، دانشگاه يزد .1
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي، دانشگاه يزد .2
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصاد، دانشگاه يزد .3
 كارشناس ارشد رشته علوم اقتصاد، دانشگاه يزد .4
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ICSTE-150  

  : هاي كوچك زودبازده اي در موفقيت بنگاه تمايزات منطقه
  مطالعه موردي استان كرمان

  
 2مه آسايشفاط ،1پور محمدعلي فيض

  چكيده
هاي كوچك و متوسط، اگرچه از چند دهه پيش در ادبيات اقتصادي و به ويژه بازار كار به شدت مورد  واژه بنگاه

هاي كوچك زودبازده را شايد بتوان اصطالحي كه در فضاي  توجه و مداقه قرار گرفته است؛ اما اصطالح بنگاه
هاي  همين اساس و با ظهور اين واژه در ادبيات اقتصادي ايران، ديدگاه بر. اقتصادي ايران متولد گرديده، قلمداد نمود

خود، داليل متعددي عرضه   اي در اين زمينه ارائه شده و طرفداران هر گروه نيز براي ديدگاه موافق و مخالف گسترده
ها، را  شده براي آن هاي كوچك زودبازده، با توجه به اهداف تعيين با اين وجود، بررسي عملكرد بنگاه. اند نموده
بر اين اساس، اين مقاله . هاي كوچك زودبازده قلمداد كرد ترين معيار موافقت يا مخالفت با بنگاه توان مهم مي
هاي كوچك زودبازده استان كرمان را بر اساس ميزان اشتغال ايجاد شده طي دوره زماني  كوشد تا موفقيت بنگاه مي
نتايج اين . ها، صورت گرفته است و اين ارزيابي به تفكيك مناطق فعاليت بنگاهمورد ارزيابي قرار داده  1385 - 89

ها  هاي كوچك زودبازده، به مكان فعاليت اين بنگاه مطالعه نشان دهنده آن است كه قضاوت درباره موفقيت بنگاه
دو گروه موافق و تواند ديدگاه هر  گذاري، توجه به عامل مكان مي بستگي داشته و از اين رو و از حيث سياست

هاي كوچك زودبازده عاملي  مخالف اين حوزه را مورد پذيرش قرار داده و بر اين اساس، توجه به مكان اجراي بنگاه
  .ها است اساسي در موفقيت آن

  
  .هاي كوچك زودبازده، استان كرمان، مكان فعاليت بنگاه :كليد واژگان 

 
  

                                                                 
  m.a.feizpour@yazd.ac.irتاديار رشته اقتصاد صنعتي، دانشگاه يزد، اس .1
  كارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 2
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ICSTE-67  

  طالعه موردي شهراصفهانم: مهارت و تاثيرآن بردوره بيكاري
  

  2آبادي الهام كريمي امين ،1پور محمدعلي فيض
  

  چكيده
طول دوره بيكاري در مقايسه با نرخ آن در ادبيات بازار كار از اهميت دو چنداني برخوردار بوده و مطالعات متعددي 

جستجوي كار بر اساس ادبيات  در اين ميان مهارت نيروي كار در. اند تا عوامل موثر بر آن را شناسايي كنند كوشيده
با اين وجود تنها مطالعات اندكي در اقتصاد . موضوع از جمله عوامل اساسي و تاثيرگذار بر كاهش دوره بيكاري است

كوشد تا تاثير مهارت را بر دوره بيكاري در بيكاران جوياي كار  رو اين مطالعه مي ايران صورت گرفته است و از اين
نفري، نتايج  275اي  با انتخاب نمونه. كز كاريابي شهر اصفهان مورد سنجش و ارزيابي قرار دهدكننده به مرا مراجعه

هاي بيكاري  اين مطالعه نشان داده است كه بيكاران جوياي كار با مهارت در مقايسه با بيكاران فاقد مهارت، دوره
بر اين . ري را به صورت معناداري كاهش دهدتواند دوره بيكا رو حرفه آموزي مي كوتاهتري را تجربه نموده و از اين

  .ها براي كاهش دوره بيكاري در بيكاران جوياي كار است ترين سياست اي از اساسي حرفه هاي فني اساس آموزش
  

  .شهر اصفهاندوره بيكاري، بيكاران جوياي كار، مهارت،  :كليد واژگان 

  

                                                                 
m.a.feizpour@yazduni.ac.irاستاديار، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد، .1

 

   ريزي دانشگاه اصفهان قتصادي و برنامهدانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه ا. 2
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ICSTE-320  

  ها و چالشها الزمه: دگرديسي در نظام آموزش عالي مهارتي
  

  1سيد علي قادري
  

  چكيده
يكي از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران كشور، تامين زمينه هاي اشتغال براي نيروي كار فعال و در حال ورود به 

از  طرف ديگر تحوالت اقتصادي و فناوري، شرايط و الزامات جديدي را به وجود آورده كه نيروي كار . بازار كار است
در تالش . مهارتهاي شغلي در ابعاد گوناگون يكي از مهمترين اين الزامات است. دار بودن آن استناگزير از برخور

براي تحقق اين هدف، برنامه هاي توسعه و به ويژه برنامه پنجم، تكاليف مشخصي را براي انسجام بخشي و توسعه 
آيين نامه اجرايي نظام  1390 آموزشهاي مهارتي در سطوح عمومي و عالي تعيين نموده و بر اساس آن در سال

اين مقاله به بررسي ابعاد و ويژگيهاي مختلف اين آيين نامه، . مهارت و فناوري تدوين و به تصويب هيات دولت رسيد
  .      چالشهاي پيش روي آن و الزمه هاي موفقيت اهداف و ماموريتهاي تعيين شده مي پردازد

  
  .زش عالي مهارتي، مهارت آموزي، برنامه توسعه، بازار كارنظام مهارت و فناوري، آمو :كليد واژگان 

  

                                                                 
 com.yahoo@sayyedalighaderi كاربردي خراسان رضوي، -جامع علمي كارشناس مسئول برنامه ريزي درسي دانشگاه. 1



211

ICSTE-188  

  )غيررسمي(ضرورت توجه به مهارتهاي نرم درآموزش هاي فني و حرفه اي
  

 1آناهيتا قاسم زاده

  چكيده
مين أنقشĤموزشهاي فني و حرفه اي در ت.,امروز كه عمر اكثر مشاغل بسيار كوتاه و متغير شده  جهان فراصنعتي در

امروزهتقاضاي كار فرمايان ديگر .آنها بر كسي پوشيده نيستدانش ، مهارت و قدرت درك  و ارتقاءنيروي انساني 
همچنين به دليل رشد جمعيت و , نيروي يدي قدرتمند كه هر عملي را بدون فكر و ماشين وار انجام بدهد نيست
ي تخصصي متفاوت احساس شده كاهش فرصتهاي شغلي نياز به پرورش نيروي خالق و پويا دررشته ها

كه از ملزومات  )مهارت هاي سخت(براي ورود به بازار كار و اشتغال عالوه بر مهارتهاي فني و تخصصيبنابراين .است
پژوهش حاضر در صدد  لذا.نرم نيز الزامي به نظر مي رسدمهارتهاي تسلط بر آموزش هاي فني و حرفه اي است 

صاحبان صنايع كه از بزرگترين ديدگاه  از) سخت(در كنار مهارتهاي فنيبررسي ضرورت آموزش مهارتهاي نرم 
اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي پيمايشي و جامعه آماري آن شامل . ذينفعان اين آموزش هامي باشد است

بوط به هاي مر با توجه به مباني نظري و مطالعات جهاني، مؤلفه. دمي باش در سطح استان مازندران صاحبان صنايع
و پس از اطمينان از روايي و  و پرسشنامه تدوين طور جداگانه مشخص و زير طبقات هر مؤلفه نيز به نرممهارتهاي 

يكطرفه و آلفاي T  براي بررسي سؤاالت از آزمون. آوري گرديد الزم جمع اطالعات)  87/0(پايايي ابزار سنجش 
يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي . شده استاستفاده  spssكرونباخ و براي تحليل آن از نرم افزار آماري 

- 3مهارتهاي ارتباطي و كار گروهي- 2مهارتهايتعهد و احساس مسؤليت- 1هر شش مؤلفةتلفيق و ادغام كه دهد
مهارتهاي به كار گيري شيوه هاي محاسباتي - 5مهارتهاي برنامه ريزي و ساماندهي فعاليتها- 4خالقيت و حل مسئله

،كه پژوهشگران آنها را به عنوان مهارت هاي نرم معرفي كرده اند دانش تخصصي عملي و مهارت هاي  - 6و فناوريروز
جهت تربيت نيروي انساني كارآمد و ) مهارت هاي فني و تخصصي مربوط به هر رشته آموزشي(با مهارتهاي سخت

  .مي رسد متناسب با نياز بازار كار در سرفصل آموزش هاي فني و حرفه اي ضروري به نظر
  

  .اشتغال آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارت هاي نرم و سخت، :كليد واژگان 

                                                                 
   ghanahita@yahoo.com،رشته برنامه ريزي آموزشيكارشناس ارشد -كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران. 1ٍ 
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ICSTE-65_(2)  

: هاي توسعه تكنولوژيكيتحليل نقش مديريت دانش در بهبود عملكرد پروژه
  اي مطالعه موردي مركز آموزش فني و حرفه

  شهرستان زهك
  
  2، نرجس ميرشكار1دكتر محمد قاسمي

  
  چكيده

از سوي ديگر پروژه هاي تكنولوژيك كه به  .دانش، بهبود عملكرد و توسعه سازماني را تصديق نخواهد نمودمديريت 
عنوان يكي از منابع اصلي كسب اطالعات پروژه اي است، به منظور بررسي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف سازمانها، 

ين توانمندي در مواردي موجب خسارات و ضايعات هاي فراواني از مديريت دانش ببرد و چه بسا فقدان اميتواند بهره
لذا ضروري به نظر مي رسد كه با پيدا  نمودن تاثير مديريت دانش در بهبود مديريت پروژه . جبران ناپذير خواهد شد

هدف اصلي اين تحقيق، تحليل وضعيت . هايي پيشنهاد گرددهاي تكنولوژيك، راهكارهايي براي بهبود چنين پروژه
خصهاي مديريت دانش پروژه در سازمان فني و حرفه اي شهرستان زهك و تعيين اثرات مديريت دانش عملكرد شا

بر بهبود عملكرد پروژه هاي توسعه تكنولوژيك ميباشد و جامعه آماري اين پژوهش را كليه مديران، كارشناسان و 
 ن حجم نمونه و توزيع پرسشنامهاي شهرستان زهك تشكيل ميدهند كه پس از تعييكارآموزان سازمان فني و حرفه

هاي تحقيق حاكي از اين بود كه  بررسي فرضيه. ها قرار گرفتپرسشنامه كامل مبناي تحليل 285تحقيق، در نهايت 
اي شهرستان زهك در وضعيت مطلوبي قرار سازي مديريت دانش در سازمان فني و حرفهسه دسته از عوامل پياده

عناي بكارگيري سيستم مديريت دانش در بهبود شاخصهاي مالي سازمان ميباشد، در دارند و فقط بعد مالي كه به م
نتايج . انداز سوي ديگر شش بعد مديريت پروژه نيز وضعيت مطلوبي را تجربه كرده. وضعيت مناسبي قرار ندارد

با ضريب  درصد و 99تحليل همبستگي متغيرهاي تحقيق حاكي از آن است كه بين دو متغير، در سطح اطمينان 
در همبستگي كندال رابطه مثبت و معناداري وجود دارد اما عدم  0.217در همبستگي پيرسون و سطح  0.158

در انتها . وجود ارتباط معنادار بين ابعاد فرآيندها و مالي با عملكرد مديريت پروژه نيز در نتايج مشهود بوده است
  .پيشنهاداتي كاربردي ارائه شده است براي بهبود وضعيت سازمان در متغيرهاي مورد بررسي،

 
  .ايهاي توسعه تكنولوژيك، سازمان آموزش فني و حرفهمديريت دانش، پروژه :كليد واژگان 

                                                                 
 mghasemi35@yahoo.com، دانشيار دانشگاه سيستان وبلوچستان،دانشگاه سيستان. 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه ازاد،اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان زابل. 2
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ICSTE-338  

دگاه ياز د الت دانشگاهييني در تحصيبررسي مشكالت اشتغال و كارآفر
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه لييالت تكميان دوره تحصيدانشجو

  
  1د قربان حسينيمسعو

  چكيده
تواند متأثر از عوامل مختلفي باشد كه عدم تناسب  التحصيالن آموزش عالي مي روند افزايش نرخ بيكاري در بين فارغ

هاي آموزشي مورد استفاده در  هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار، رويكرد دانش محوري در محتوي و روش آموزش
التحصيالن دانشگاهي در بخش  حاكم بر جامعه مبني بر انتظار استخدام فارغ هاي آموزش عالي و فرهنگ برنامه

با اين وجود بررسي و كنكاش . شود دولتي بعنوان سرنوشت محتوم شغلي آنها از مهمترينِ اين عوامل محسوب مي
روري به نظر در مورد مشكالت و مسائل موجود در نظام آموزش عالي در راستاي اتخاذ استراتژي كارآفريني امري ض

ي و تحليل موانع كارآفريني در نظام آموزش يشناسا« با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف .  رسد مي
هاي  ارشد رشته جامعه آماري تحقيق دانشجويان مقطع كارشناسي. و به صورت پيمايشي انجام شده است» عالي 

از . باشد مي 90- 91سالمي واحد ساوه در سال تحصيلي  هاي دانشگاه ازاد ا مختلف شاغل به تحصيل در دانشكده
اي با انتساب  گيري طبقه نفر از دانشجويان از طريق نمونه 300نفر تعداد دانشجويان كل جامعه آماري،  2361بين 

ساخته بوده است كه  اي محقق ابزار گردآوري اين تحقيق پرسشنامه. متناسب براي انجام تحقيق انتخاب شدند
هاي  داده .هاي پژوهشي را شكل دادند گويي به آن بخش اعظم يافته ن مورد مطالعه در اين پژوهش با پاسخدانشجويا

اي توصيفي  نتايج پژوهش در بخش يافته. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 18گردآوري شده بوسيله نرم افزار 
وامل مؤثر در ادامه تحصيل دانشجويان و به تشريح متغيرهاي فردي و بررسي عوامل مؤثر در انتخاب رشته وع

در . التحصيالن و مشكالت و موانع كارآفريني در آموزش عالي پرداخته است بندي موانع اشتغال فارغ همچنين اولويت
ها و آزمون ناپارامتري  هاي مقايسه ميانگين بخش آمار استنباطي نيز با استفاده از تحليل همبستگي، آزمون

نتايج بدست آمده از تحقيق حاكي از آن بود كه رابطه . هاي پژوهشي مورد آزمون قرار گرفت ضيهواليس، فر كروسكال
داري بين سن دانشجويان و نگرش آنها نسبت به تأثير دانشگاه در كارآفريني افراد وجود دارد، همچنين رابطه  معني
ها نيز نشانگر آن  اصل از مقايسه ميانگينهاي ح يافته. داري بين ساير متغيرهاي مستقل با متغير وجود نداشت معني

هاي مختلف دانشجويان بر اساس متغيرهاي جنسيت، وضعيت  داري در نگرش گروه بود كه هيچگونه اختالف معني
  . تأهل، وضعيت شغلي، رشته تحصيلي و محل تحصيل وجود ندارد

 
  .كارافريني، اشتغال، آموزش عالي :كليد واژگان 

 

                                                                 
 

  com.gmail@mqorban ،د اسالمي واحد ساوه گروه مديريت ساوه ايراندانشجوي دكتري مديريت و عضو هيات علمي دانشگاه ازا. 1
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ICSTE-90  

  : د ارتباط نظام آموزشي و بازار كارمهندسي مجد
  با تاكيد بر آموزش هاي فني و حرفه اي

  
  2، فاطمه نبي زاده شهربابكي1كامران قربان نژاد اسطلكي

  
  چكيده

يكي از شاخص هاي اصلي جهت تعيين ميزان توسعه يافتگي كشورها، شاخص نيروي انساني به ويژه نيروي انساني 
شواهد تجربي بيانگر آن است كه آموزش به خودي خود دستيابي به توسعه را متخصص و ماهر مي باشد؛ وليكن 

كشورهاي بسياري از جمله ايران، ميزان قابل توجهي منابع به منظور توسعه توانمندي هاي انساني .محقق نمي سازد
االي فارغ التحصيالن اختصاص داده اند كه در نتيجه آن، نه تنها به اهداف توسعه شان نرسيده اند بلكه نرخ بيكاري ب

يكي از نكات حائض اهميت در اين زمينه، توجه به اين موضوع است كه آموزش . دانشگاهي را نيز تجربه كرده اند
درصورتي مي تواند به عنوان عامل توسعه محسوب شود كه مطابق با نياز بازار كار صورت گرفته و دانش آموختگان 

. فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه جلب بازار كار گردندبتوانند پس از كسب مهارت، در يكي از 
بررسي مختصري از اصالحات آموزشي در اكثر كشورهاي جهان روشنگر اين نكته است كه يكي از جنبه هاي مهم 

مساله مقاله حاضر در راستاي . اين اصالحات، تالش براي ايجاد پلي ميان نظام آموزشي و نظام اقتصادي جوامع است
اساسي فوق، درصدد بيان نقش و اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي در مهندسي مجدد ارتباط نظام آموزشي با 
واقعيات انكار ناپذير بازار كار است، به طوري كه فارغ التحصيالن به فرصت هاي مناسب تر و بيشتري در بازار 

  .اشتغال دست يابند
  

 .صالحات آموزشي، بازار كار، آموزش هاي فني و حرفه ايتوسعه منابع انساني، ا :كليد واژگان 

  

                                                                 
  com.yahoo@Kghorbannejad، شهيد باهنر كرمان، )مربي(عضوهيات علمي. 1
  رجواحد كمدير امور اداري آموزشكده دخترانه سما . 2
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ICSTE-423  

بررسي نگرش مهارت آموختگان زن حرفه هاي كشاورزي نسبت به اشتغال در 
  مطالعه موردي مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت: بخش كشاورزي

  
   2زينب صفرپور بهداني ،1آزاده قرباني واقعي

  
  چكيده

بزرگترين دغدغه مهارت آموختگان حرفه هاي كشاورزي و نيز دولتمردان كشور افزايش فرصتهاي  با توجه به اينكه
در اين تحقيق سعي برآن . شغلي است،لذا پي بردن به راهكارهاي عملي جهت ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است

شتغال در اين بخش، است تا با بررسي نگرش مهارت آموختگان زن حرفه هاي كشاورزي در خصوص چگونگي ا
مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران . راهكارهاي عملي جهت بهبود آينده شغلي اين افراد شناسايي و ارائه گردد

ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق بود كه توسط . رشت به عنوان مطالعه موردي اين تحقيق انتخاب گرديد
وش سنجش محتوائي مورد روان سنجي گويه ها قرار گرفت و با گروهي از متخصصان رشته هاي كشاورزي با ر

جامعه آماري اين . استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي سواالت  بررسي شد و اصالحات الزم صورت پذيرفت
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي . مي باشد 91و  90نفر از مهارت آموختگان مركز خواهران در سال  236پژوهش 
واريانس و انحراف (در توصيف داده ها از آمارهاي توصيفي شامل شاخص هاي پراكندگي . پيمايشي است - توصيفي

در آمار تحليلي از ضريب همبستگي اسپيرمن و . استفاده شد) ميانگين و فراواني(و شاخص هاي مركزي ) معيار 
ه شغلي مهارت آموخته اين رشته نتايج نشان داد كه هفت عامل در بهبود آيند. تحليل رگرسيون استفاده گرديد

توانمندي هاي تخصصي مهارت آموخته، ارتباط مراكز فني و : بيشترين نقش را ايفا مي كندكه به ترتيب عبارتند از
حرفه اي با مراكز كاري، فرصت هاي شغلي موجود، رضايتمندي سطح مهارت دوران مهارت آموزي، سياست هاي 

  . امكانات موجود، عالقه مندي به مشاغل مرتبط به حرفه هاي كشاورزيدولت در زمينه اشتغال، تسهيالت و 
  

  .مهارت آموختگان كشاورزي، نگرش، اشتغال، مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت  :كليد واژگان 

                                                                 
1
   ghorbani.azade@gmail.com، كارشناس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع چوب و كاغذ.  

2
  رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت، كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي.  



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

216

ICSTE-207  

نقش آموزشهاي تركيبي كوتاه مدت مهارتي در دستيابي به اهداف توليد و 
 ياشتغال پايدار دركالس جهان

  
  3، حسن فارسيجاني2، غدير فاخر1علي قهرماني

  
  چكيده

پر واضح .فراگيري مهارت و توانايي هاي نوين و مرتبط سرآغاز تكامل و پيشرفت در هر شغل و پيشه اي ميباشد
است كه تكامل و توسعه دانش بشري جز در سايه تحول و بكار گيري ساز و كارهاي نوين آموزشي محقق نخواهد 

وكارها ضمن در بر داشتن تنوع و روشها ي نوين مهارت بخشي و آموزشي، تاكيد ويژه اي در انتخاب و اين ساز .شد
بكارگيري ابزارهاي متنوع، متناسب و مناسب با موقعيت يادگيرنده درجهت باال بردن اصول و كيفيت يادگيري 

الس جهاني مطرح سازدكما اينكه خواهد داشت كه حتي مي تواند آموزش را در سطحي فرا ملي و در اندازه هاي ك
عوامل كليدي توليد و خدمات در كالس جهاني براي ايجاد صرفه جويي در هزينه عمليات و پاسخگويي كارا، ارائه 

توليد كنندگان در . خدمات عالي به مشتري و اداره مناسب منابع، بر عوامل مختلفي از قبيل آموزش تكيه مي كنند
وان ابــزاري استراتژيك درجهت رسيدن و باقي ماندن در بهتــرين سطح استفاده مي كالس جهاني از آموزش به عن

در چنين شرايطي آموزشهاي كوتاه مدت مهارتي و فني و حرفه اي تركيبي از آموزش هاي كيفي و اصول .كنند
دربعد افقي  توسعه كمي با رويكردي در سطح كالس جهاني خواهد بود به نحوي كه آموزش و فعاليتهاي آموزشي را

ازطريق گسترش و باالتر بردن دامنه و ابعاد بكارگيري تجهيزات كمك آموزشي و تركيب بهينه اين تجهيزات و 
حصول باالترين كيفيت ارتقاء بخشيده و همچنين در بعد عمودي  توجه به عمق مسايل آموزشي و نيز نحوه درك 

يك هاي يادگيري و درك بهتر مسايل و مطالب آموزشي صحيح موارد آموزشي و مهارتي را متذكر خواهد شد و تكن
توصيفي و مطالعات كتابخانه اي پس از  - در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي. را عيان مينمايد ضمن آنكه 

معرفي انواع شيوه هاي آموزش و شناسايي نقاط قوت و ضعف به تجزيه و تحليل يافته ها پرداخته و در نهايت به 
صل از اجراي آزمايشي اين نوع آموزشها كه حاكي از تحقق اهداف توليد ملي دركالس جهاني در صورت نتايج حا

  .اجراي چنين شيوه آموزشي اشاره ميگردد
  

  .آموزش هاي كوتاه مدت، اشتغال پايدار، توليد ملي،آموزشهاي تركيبي، كالس جهاني :كليد واژگان 

                                                                 
  ag20lh@yahoo.comان شمالي،آموزش فني و حرفه اي خراس معاون آموزش و پژوهش، اداره كل .1
  ، اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شماليMBAكارشناس ارشد .2
  دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 3
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ICSTE-56  

  اورزي فني و حرفه ايكارآفريني در حوزه آموزش هاي كش
  

  1سحر قهرمان فرد

  
  چكيده

سرمايه، ايجاد فرصتهاي  و افزايش توليدات، استفاده بهتر از منابعبا مد نظر قرار دادن اهداف توسعه كشاورزي يعني 
، سياستگذاران اين عرصه در كنار نيروي سنتي كشاورزي، گروهي از جوانان را جهت تحصيالت ...و  اشتغال

ليكن بيكاري و جذب نامناسب ايشان در عرصه . سمت رشته هاي كشاورزي هدايت نموده اند دانشگاهي به
مشكل بيكاري انبوه فارغ التحصيالن اين بخش  كشاورزي نه تنها كمكي به توسعه مطلوب كشاورزي نكرده، بلكه

دم وجود كار به معناي عاين عدم اشتغال دانش آموختگان كشاورزي . خود به معضل ديگري تبديل شده است
هاي اشتغال دانش  زمينهعليرغم وجود  آموختگان توانايي اشتغال در آن كار را ندارند و يا اين كه دانشيا نيست بلكه 

ارتقاي دانش عملي و تجربي فارغ . نددهند به جاي آفرينش كار، منتظر استخدام بمان آموختگان ترجيح مي
كشاورزي و كارآفريني فني و حرفه اي مي تواند از اولويت ها التحصيالن و گشايش عرصه جديدي در آموزش هاي 

نقش آموزش هاي فني و حرفه اي با تاكيد بر بعد عملي و كاربردي مي تواند در فراهم . در رفع اين مشكل باشد
در خصوص بيكاري ناشي از عدم تمايل دانش آموختگان . ساختن زمينه هاي اشتغال مولد و پويا چشمگير باشد

كارآفريني با كاركردها و پيامدهاي مثبتي كه دارد، به عنوان راه اورزي به آفرينش كار و خود اشتغالي، بخش كش
حلي اساسي براي رفع بسياري از مشكالت و باقي ماندن درعرصه رقابتهاي جهاني، از سوي بسياري از كشورهاي 

ه اهداف پيش بيني شده براي اين آموزشها از و با توجه ب توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است
روند  با توجه بهدر شرايط فعلي كشور و  ،ايجاد اشتغالو توليد ثروت در جامعه ، ايجاد و توسعه تكنولوژيجمله 

الزم است تا موضوع توسعه كار آفريني به عنوان برنامه اي ، تغييرات بين المللي و پديده جهاني شدن اقتصاد
  . به آن پرداخته شود راهبردي تلقي و

 
  .آموزش هاي كشاورزي  كارآفريني، آموزش فني و حرفه اي،  :كليد واژگان 

  

                                                                 
  ir.semnantvto@karshenas كارشناس آموزش امور زراعي و كشاورزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان،.  1
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ICSTE-499  

مطالعه موردي : هدف گذاري شغلي در مهارت آموزي و اشتغال جوانان
  كارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر

  
 2، ليال توحيد نيا1مجيد كاظمي اصل

  
  چكيده

اجتماعي هر كشور بستگي به نوع آموزش و مهارت در جهت تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد توسعه اقتصادي و 
هاي نظري و عملي به وجود آورد، در اين هاي منطقي تعادل الزم را ميان آموزشفني دارد و بايستي با اتخاذ شيوه

هدف . فني و تكنولوژي نوين استترين ابزارهاي دستيابي به دانش اي يكي از اساسيراستا آموزش فني و حرفه
مطالعه موردي كارآموزان فني و حرفه (اصلي اين پژوهش هدف گذاري شغلي در مهارت آموزي و اشتغال جوانان 

اين پژوهش با استفاده از نظريه هاي بالو و هرزبرگ و پارسونز انجام گرفته كه از . مي باشد) اي شهرستان بوشهر
مورد 1390صورت سرشماري و از پرسشنامه و مصاحبه حضوري در سال نفر به  200روش پيمايشي و با 
جامعه آماري آن شامل كليه كارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر مي باشد كه در . اندپرسشگري قرار گرفته

زي و آموزشي با مهارت آمو) رشته(بين حرفه : فرضيه مورد بررسي قرار گرفت و اين نتايج بدست آمد  5اين زمينه 
اما بين سطح تحصيالت كارآموز، عالقه و انگيزه،  رضايتمندي از . دار مشاهده نگرديداشتغال جوانان رابطه معني

  .دار مشاهده گرديدرشته و بازار كار و تقاضاي نيروي انساني با مهارت آموزي و اشتغال جوانان رابطه معني
  

  .مهارت آموزي، هدف گذاري، اشتغال :واژگان  كليد

                                                                 
 ،و كارشناس مسئول دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارشناس ارشد جمعيت شناسي . 1

majid_kazemy57@yahoo.com  
 رفاه اجتماعي كارشناس ارشد رفاه اجتماعي و كارشناس مسئول دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و.  2
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ICSTE-557  

  نظام آموزش مهارتي و آكادميك در كشور سوييس، رويكردها و چالشها
  

  2، سحر كمالي1آرمين كاظمي طالچي
  

  چكيده
سطح  7كه شامل ) ISCED(المللي آموزش در اين تحقيق ساختار آموزشي كشور سوييس بررسي و با استاندارد بين

ر سوييس، فدراليسم، تنوع قومي و زباني و اقتصاد موفق رويكردهاي تصميم گيري در كشو. باشد مقايسه گرديدمي
دانش آموزان اين كشور پس از مقطع ابتدايي و مرحله اول مقطع دوم، مسير آكادميك و مهارتي خود . باشندآن مي

دانش آموزان وارد مدارس مهارتي و سيستمهاي كارآموزي % 65حدود . كنندرا در مرحله دوم مقطع دوم انتخاب مي
توانند تحصيالت خود را در دانش آموزان مي. وند كه نقش مهمي در پايين بودن نرخ بيكاري به همراه دارندشمي

همچنين انتقال . و كالجهاي مهارتي ادامه دهند) آكادميك، تربيت معلم و علمي كاربردي(مقطع سوم در دانشگاهها 
  .حيتها و آموزشهاي الزم قابل انجام استبين نظام آكادميك و مهارتي در بعضي از مسيرها با گذراندن صال

  
  .المللي، مهارتي، كارآموزي، سوييسنظام آموزشي، استاندارد بين :كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  a.kazemi.t@gmail.comاي استان گلستان، كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه.  

2
  اي استان گلستان، كارشناسي مهندسي كامپيوترمسئول خدمات ماشيني اداره كل آموزش فني و حرفه.  
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ICSTE-382  

  كارخانگي اخالق كارآفريني ، پيش بايستي در كسب و
  

  1مصطفي كبيريان كوچكسرايي
  

  چكيده
ن مطروحه در عرصه كسب و كارمي باشدكه وجود آن  اخالق ومعيارها ي اخالقي ازجمله مباحث بنيادي و ديري

 علم .مزيتي  استراتژيك براي مديران وكارآفرينان بنگاههاي كاردرعرصه  رقابت كسب وكارو محسوب مي گردد

 به كه زماني اخالق . .مي كند دفاع اخالقي اصول از اخالقي است و هاي قضاوت كردن نظام مند در جستجوي  اخالق

بنابراين اگر اين . باشند يد با چگونه كنند مي فكر مردم آن قالب در كندكه مي ترسيم چارچوبي، شود مي گرفته كار
وآن را قاعده اصلي اخالق حرفه يي  "علم اخالق دركسب وكار اين است كه به كسي ضرر نزني"قول را بپذيريم كه

از ملزومات رسيدن به يك معيار اخالقي ،پس اخالق كارآفريني راهم بايد ليت هاي عمومي واجتماعي بدانيم ودرمس
هم كاري درست است وهم عملي با ) كسب وكار(توليد كاال ياخدمت براي مبادله  "دانست كه در اين صورت 

چهارچوبي براي تعيين مولفه هاي اخالقي كسب وكار به عنوان يكي از  ارائه از اين روتحقيق حاضر،باهدف  .فضيلت 
روش تحقيق دراين مقاله بصورت مطالعه وبررسي اسناد ومدارك . ين گرديدمشخصات بارزكارآفريني تدو

است ؛ضمن آنكه چارچوب تحقيق به رويت كارشناسان كسب وكاررسيده وروايي آن )مقاالت،پايان نامه ها،كتب(
كاري وجود ابعاد سه گانه اخالق فردي،اخالق اجتماعي،اخالق ز يافته هاي تحقيق ا. مورد تاييد قرار گرفته است

  .حكايت مي كند
  

  .اخالق، كارآفريني،كسب وكارخانگي :كليد واژگان 

  

                                                                 
    mostafakabirian@yahoo.comان،كارشناس آموزش فني وحرفه يي استان مازندر، كارشناس ارشد مديريت دولتي .1
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ICSTE-53  

  زنان در كشورنقش  فرهنگ كار آفريني و تاثير آن دراشتغال 
  

   1منيره كتابچي
  

  چكيده
هاست توجه كشورهاي در حال رشد را به  ترين مقوله مورد بحث جهان امروز مي باشد كه سال ؛ اساسياشتغال زنان 

در اين مقاله ي اسنادي  و كيفي  سعي شده كه با فرهنگ  .جز كارافريني محقق نخواهد شدخود جلب كرده و 
سازي كارافريني در كشور  ،اشتغال زنان  در سطح كشور گسترده تر شده و اينكه آيا مشاركت دادن زنان در عرصه 

ه ي آنها و رفع پاره اي از مشكل بيكاري به طريق ي اجتماع عاملي براي كارافريني و باالفعل شدن ايده ها ي خالقان
مهارت افزايي خواهد شد؟در اين مقاله ي توصيفي با تحليل و بررسي پيشينه اي از مقاالت وكتب مستند مي 

آيا جنسيت و كارافريني با هم ارتباطي دارند ؟آيا زنان با و جود نقش مادري :خواهيم به اين سواالت پاسخ دهيم كه 
ر منزل  مي توانند به خوداشتغالي و مهارت افزايي  خود و ديگر اعضاي خانواده كمك كنند ؟بستر هاي و همسري د

الزم جهت نهادينه سازي و تحقق اين امر مهم چيست؟هدف از ارائه اين مقاله با رويكردي توصيفي و كتابخانه اي  
كارهاي خانگي و  خارج از محيط خانواده را   نقش حياتي و موثر زنان دركسب و:  عالوه بر موارد مذكور آن است كه

پررنگ تر جلوه داده و همينطور موانع و مشكالتي كه باعث حركت به اين سو شده را شناسايي وهمينطور 
محدوديت هاي عمده براي زنان كارافرين در كشور و اقدامات الزم جهت توسعه ي كارافريني در اشتغال زنان ايراني  

حص قرار داده و در صدد ارائه پيشنهادات كاربردي وسازنده  بوده تا بتوان گامي در جهت رشد و را مورد تحقيق و تف
  .توسعه ي كشور بافرهنگ سازي كارافريني باالخص  در قشر زنان ايراني گرديم

  
  .اشتغال توسعه، زنان، كارآفريني، :كليد واژگان 

                                                                 
  ketabchimonireh@yahoo.com عضوعلمي مديريت دولتي دانشگاه پيام نور،، ارشد كارشناسي. 1
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ICSTE-628  

  ويانراهكارهاي افزايش روحيه كار آفريني در هنرج
  فني حرفه اي و كاردانش  

  
  3كيقباد سليمان پور ،2حسينعلي تقي پور، 1شهين كرمي

  
  چكيده

. هدف پژوهش حاضر بررسي راهكارهاي افزايش روحيه كارآفريني در هنرجويان فني حرفه اي و كاردانش بوده است
بر افزايش روحيه كارآفريني  متغيرهاميزان تأثيرگذاري هر يك از  هش به منظور بررسيوپژاز آن جايي كه اين 

دانش  كليهپژوهش متشكل از  جامعه آماري. بوده است ، روش پژوهش زمينه يابيلذا ؛است انجام شده هنرجويان
مشغول به  در مدارس كاردانش و فني حرفه اي استان مازندران 1390- 91ي بوده است كه در سال تحصيلي آموزان

در سطح پنج شهرستان  كاردانش و فني حرفه اياز مدارس دانش آموز  390نمونه آماري شامل  .تحصيل بوده اند
اي  پرسشنامهبه منظور جمع آوري داده هاي آماري از . بوده كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند

ش خرده مقياس را در ارتباط با روحيه ي كارآفريني دان 10سؤال بود و  49محقق ساخته استفاده شد كه شامل 
 tاسميرنف و - به منظور تجزيه و تحليل سؤاالت پژوهش از آزمون هاي كولموگراف .آموزان مورد بررسي قرار مي داد

 بازديدهاي علمي از صنايع و مراكز توليديبراي  tنتايج نشان داد كه آماره آزمون . تك گروهي استفاده شد
برنامه ريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكر  ،)57/80(فرينان موفق در مدرسه آدعوت مستمر از كار ،)84/108(
 نمايش فيلم ،)68/90(اعمال روش تدريس ايفاي نقش  ،)003/88(اعمال روش تدريس بديعه پردازي  ،)15/84(

اجراي كارگاه مديريت ، )56/99(فريني آايجاد كارگاه كار ،)62/103( هاي تاريخ توسعه شركت هاي موفق
) 67/78(فريني در اذهان عمومي آارتقاء فرهنگ كار و) 14/92( اه مديريت ريسكاجراي كارگ ،)19/15( استراتژيك

) p ≥ 01/0(در سطح معناداري  و كاردانش يحرفه ا يفن يها هنرستان انيدر هنرجو ينيفرآكار هيروح شيافزا در
به ارتقاي روحيه  بنابراين، توجه بيش از پيش به اين موارد از سوي مسئوالن ذي ربط مي تواند. تأثيرگذار بودند

  . كارآفريني و پرورش دانش آموزان كارآفرين كمك شايان توجهي نمايد
  

  .كاردانش، فني حرفه اي ،فرينيآكاركارآفريني، روحيه  :كليد واژگان 

                                                                 
  shahin.karami2013@yahoo.com كارشناسي ارشد علوم تربيتي برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي چالوس،. 1
 سالمي واحد چالوساستاديار و هيئت علمي دانشگاه آزاد ا. 2
 كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي و كارشناس مشاوره سازمان آموزش فني و حرفه اي چالوس. 3
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ICSTE-391  

  روي ارتقا آموزش نيروي انساني بررسي و تاثيرات وجدان كاري بر
  

  2، رجب كريمي گيگلو1ايرج كريمي گيگلو
  

  دهچكي
در سازمانها در حقيقت رويكردي اخالقي و انساني به مقوله كار و سازمان است كه با  "وجدان كار"توجه به مفهوم 

وجدان كار عبارت است از . توجه به تعاريف ارائه شده از وجدان و وجدان كار، تعريف زير براي آن ارائه شده است 
ه ايجاد تعهد نسبت به انجام وظايف محوله به بهترين شكل و اي كه منجر ب رعايت قوانين اخالقي در رفتار حرفه

اي كه نتيجه آن بهبود نتايج كار، بهبود وضع اجتماع و رضايت باطني و آرامش  بدون كنترل خارجي شود به گونه
استاي با توجه به جايگاه انسان در فرايند توليد و رشد اقتصادي، مسائله چگونگي رفتار انسان در ر. وجدان فرد باشد

توان به طور موثري در  لذا بايد ديد كه رفتار انسانها را چگونه مي. كند رعايت وجدان كار، اهميت خاصي پيدا مي
ترين پاسخ به اين سوال به كارگيري ساز و كار كنترل هدفمند مبتني بر علوم  ساده. راستاي تحقق اين هدف كرد

باشد، ) يا همان رعايت وجدان كار(روني مقيد كننده فرد رفتاري است و هر چه اين كنترل از طريق نيروهاي د
يابد لذا براي تامين اين هدف بايد به عواملي توجه كرد كه منجر به  ميزان اثر بخشي آن بر فرد و سازمان افزايش مي

ع به دنبال پاسخي براي اين سوال است كه آيا آموزش مناب مقالهاين . شوند بروز رفتارهاي مطلوب سازماني مي
تر هستند؟  انساني در سازمانها بر ارتقا وجدان كاري آنان موثر است و اگر چنين است ، چگونه آموزشهايي اثر بخش

تواند ناشي از عوامل دروني و بيروني باشد، روشهاي ارتقا  از آنجا كه وجود ضعف در وجدان كاري افراد جامعه مي
دانيم كه نمود  مي. ر همين عوامل بايد مورد بررسي قرار گيردوجدان كار به وسيله آموزش نيز از طريق اثرگذاري ب

ها خود نيز تابعي از  عيني رعايت وجدان كار، تجلي رفتارهاي مطلوب سازماني و يا عملكرد مطلوب افراد است كه اين
ايد توجه به لذا ب. هاي مناسب براي بروز اين رفتارهاست  ها و موقعيت و توانايي افراد و فرصت) تمايل(ها  انگيزه

اهداف آموزش در سازمان كه شامل تغيير در دانش ، نگرش و ارزشها و رفتارهاي فردي و گروهي است ، محتوا و 
در اين . شهايي از آموزش كه قادر به اثربخشي بيشتري بر ارتقا وجدان كار است ، انتخاب و پيشنهاد شده است ور

رهبري سازمان در انگيزش براي رعايت وجدان كار، ارتقا سطح  ميان نقش فرهنگ و آموزش بر انگيزه افراد و نقش
سواالت . اي برخوردا است  توانايي كاركنان و ايجاد هنجارهاي متناسب با وجدان كار در سازمان از اهميت ويژه

تحقيق در يك بررسي موردي نيز بررسي شد كه نتايج حاصل مويد نتايج حاصل از مطالعات نظري بوده است و در 
موع هر دو بخش تحقيق راهكارهايي براي آموزش جامع منابع انساني كه نتيجه آن پرورش افراد براي رعايت مج

 .اند وجدان كار بوده است ، بدست داده
 

 .آموزش، اشتغال، وجدان كاري، قانون كار، مهارت آموزي: كليد واژگان 

                                                                 
1
  karimiiraj@ymail.comفوق ليسانس برق،مربي برق سازمان فني وحرفه اي،آموزش فني وحرفه اي پارس آباد،.  

2
  فوق ليسانس برق.  
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ICSTE-370 

  پژوهشيها و تهديدهاي آموزشي و بررسي فرصت
  ريني دانشجويانكار آف 

  
  2محسن لطفي ،1غالمحسين كريميان

  
  چكيده
ترين از مهم بيكاردانش آموختگان تحصيالت تكميلي  ويژه به كشور بيكاران انبوه براي شغلي هايفرصت ايجاد
 بلكه، آمد بر بيكاري بحران پس از توانينم دولت حمايت بر تكيه با تنهااز سوي ديگر . است رانزاگسياسته دغدغ

 زمينه دري ساختار تحوالت شاهد توانمي آموزش طريق از آن عهااش و كارآفريني به يابيركا و كارجويي از گذربا 
آموزشي و  ها و تهديدهايفرصت سعي گرديده تا با بررسي و شناساييبه دليل اهميت موضوع  بنابراين. بود اشتغال

 يها و تهديدهافرصت. ارائه گرددات كاربردي و سازنده پيشنهادكار آفريني دانشجويان تحصيالت تكميلي پژوهشي 
قرار گرفته  بررسيخالقيت كارآفريني مورد  دانش، توانايي، نگرش ومقوله آموزشي و پژوهشي هر كدام در چهار 

ها مصاحبه از نوع فردي و حضوري به صورت نيمه ابزار گردآوري داده كيفي و اين تحقيق از نوع پيمايشي .است
. اصفهان است دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجويان شامل آماري و پرسشنامه محقق ساخته و جامعه يافتهسازمان 

 رو از اين شود؛مي ارائه نظري شيوه به انساني علوم هايرشته در به ويژه دانشگاهي دروس داد اغلبنشان  نتايج

 و سمت دانشگاهي گردد تحقيقاتپيشنهاد مي ندارد، هماهنگي كار بازار نياز با آموختگاندانش اغلب هايمهارت
استادان بايد  مصاحبه شوندگان معتقدند. گيرد قرار توجه اي موردرشته بين هايپژوهش و كارآفريني داشته سوي
هايي در زمينه دانش كارآفريني هاي خود فرصتهاي الزم در زمينه كارآفريني را دارا باشند تا بتوانند با ايدهقابليت
هاي كارآفرين نا آشنا هستند، پيشنهاد دانشجويان بر اين باور بودند اغلب آنان با شركت. دانشجويان مهيا سازندبراي 
ها و مديران موفق كارآفرين آشنا سازند تا باعث تحريك انگيزه و روحيه ها دانشجويان را با شركتشود دانشگاهمي

شود از شود، پيشنهاد ميهاي دانشجويان استقبال كمتري مينتيجه ديگر اينكه از ايده. كارآفريني در آنان شود
هاي عملياتي كسب و كار ياري رسانند، اين كار هاي ناب دانشجويان حمايت و آنها را در جهت تبديل به طرحايده
  .ها تأسيس شودهايي به نام انكوباتورها صورت گيرد كه بايد در دانشگاهتواند از طريق سازمانمي
  

  .ها، تهديدها، آموزشي، پژوهشيكارآفريني، فرصت: ژگان كليد وا

                                                                 
 

  com.gmail@63Ghkarimianقتصادي دانشگاه اصفهان، كارشناس ارشد توسعه و برنامه ريزي ا. 1
2
  كارشناس ارشد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي واحد علوم و تحقيقات اهواز .  
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ICSTE-520  

  اي  حرفه و  هاي فني  بررسي نظري نقش آموزش
  بر توسعه كارآفريني روستايي

 

  2، مريم آقائي1پيمان كالگر
  

  چكيده
هايي كه  يتفعال«: اي در فرهنگ اصطالحات كارآفريني به اين صورت تعريف شده است وحرفه هاي فني اساساً آموزش

تواند  اي مي حرفه و هاي فني از اين رو، آموزش» هدف آن ايجاد مهارت و دانش الزم براي اشتغال در حرفه خاص باشد
. اندازي يك كسب و كار جديد، براي كارآموزان نقطه شروع مناسبي باشد براي پيدا كردن يك ايده جديد جهت راه

در اين ميان توجه . توان عصر كارآفريني ناميد است، و عصر امروز را مياز طرفي كارآفريني از موضوعات مهم اقتصاد 
كارآفرينان . به كارآفريني روستايي با نگرش به مشكالت موجود در اين نواحي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

فعاليت اين . كنندي روستا ايفا  ي يك كسب و كار نقش مهمي در توسعه اندازي و توسعه توانند با راه روستايي مي
در واقع شرايط . ي روستايي به دنبال خواهد داشت كارآفرينان پيامدهاي بسيار مثبت و كارساز را در راستاي توسعه

شود كه  خاص مناطق روستايي از جمله باالتر بودن ريسك، كمبود امكانات و ضعف مديريت در اين نواحي باعث مي
تحقيق . كند اي خاصي را نيز طلب مي حرفه و هاي فني واحي باشد و آموزشهاي كارآفريني متفاوت با ساير ن زمينه

اي بر توسعه كارآفريني در  حرفه و هاي فني اي است، به بررسي نظري نقش آموزش حاضر كه از نوع مطالعات كتابخانه
باشد در ارتقاء  هاي عملي و تمرين مي ها كه مبتني بر آموزش تأثير اين نوع آموزش. پردازد نواحي روستايي مي

توان گفت كه  همچنين مي. وكار آشكار است اي در محيطي مشابه فضاي واقعي فعاليت كسب هاي حرفه مهارت
اي منجر به هماهنگي هرچه بيشتر نيازهاي بازار كار براي افرادي كه متمايل به داشتن كار  وحرفه هاي فني آموزش

هاي موجود در اطراف خود كرده  ه كارآفريني و استفاده از فرصتاست و كارآموزان روستايي را متوج باشند شده  مي
شود و مشكالت معيشتي،  كه اين باعث توليد ثروت در روستا و جلوگيري از مهاجرت جوانان به شهر مي. است

  .شود اقتصادي و اجتماعي آنان از اين طريق برطرف مي
  

  .آموزي و كار، نواحي روستايي، كارآفريني، مهارت اندازي كسب اي، راه حرفه و هاي فني آموزش: كليد واژگان 

                                                                 
1
  peymankr@yahoo.com گان،توسعه روستايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گر -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  

2
 رگز، ليسانس مترجمي زبان انگليسيبند 7اي شماره  وحرفه هاي آزاد مركز آموزش فني كارشناس آموزشگاه.  
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ICSTE-521  

 اي بر بسترسازي ملزومات و نيازهاي شروع وحرفه هاي فني بررسي تأثير آموزش
  كسب وكار

  
  4، احمد عابدي سروستاني3، محمدرضا محبوبي2، غالمحسين عبداله زاده1پيمان كالگر

  
  چكيده
 برخوردار اهميت فراواني از تشويق كارآفريني هاي افراد و توانمندي ارتقاء جهت اي  حرفه و هاي فني آموزش امروزه

. اندازي كسب و كار ارتباط تنگاتنگي دارد اي با روند خوداشتغالي و راه حرفه و هاي فني توسعه آموزش. است
و نيازهاي اساسي هاي فيزيكي، مسائل بازار و مسائل حقوقي از ملزومات  هاي انساني، منابع مالي، زيرساخت مهارت

اي با تقويت آنها و شناساندن اين ملزومات به كارآموزان به  وحرفه هاي فني اندازي كسب و كار هستند كه آموزش راه
 مطالعات نوع توصيفي و از كه حاضر تحقيق. كند بسترسازي شروع كسب و كار توسط اين فراگيران، كمك مي

 كار و كسب اندازي راه بر بسترسازي ملزومات و نيازهاي اي وحرفه فني هاي آموزش تأثير به بررسي است، اي كتابخانه

بسترسازي  ها و مهارت ارتقاء در باشد مي و نظري عملي هاي بر آموزش مبتني كه ها آموزش نوع اين تأثير. پردازد مي
ي دوره آموزش برخي ها در ط كارآموزان در كنار كسب مهارت. است آشكار كار و كسب اندازي راه ملزومات و نيازهاي

اي و به واسطه  وحرفه گيرند و برخي ديگر از اين ملزومات نيز پس از دريافت گواهينامه فني از اين ملزومات را فرا مي
اندازي كسب و كار توسط اين  سازي اين ملزومات امكان راه با فراهم. شود آموزان فراهم مي اين گواهينامه براي مهارت

 .زنند ود و آنها آگاهانه و در شرايط پايدارتري دست به خوداشتغالي مير كارآموزان باالتر مي
  

  .وكار، بسترسازي ملزومات و نيازها ملزومات كسب وكار، كسب اندازي راه اي، وحرفه فني هاي آموزش: كليد واژگان 
  

                                                                 
1
   peymankr@yahoo.com توسعه روستايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  

2
  وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاننشگاه علاستاديار، دا.  

3
  طبيعي گرگان كشاورزي و منابع دانشيار و استاديار، دانشگاه علوم.  

4
 طبيعي گرگان كشاورزي و منابع دانشيار و استاديار، دانشگاه علوم.  
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ICSTE-433  
  نقش سرمايه اجتماعي در افزايش توليد ملي

  
   3، اعظم نيكپور دهكردي2، نوراهللا سعيدي1شهرام كوهيان افضل

  
  چكيده

در سال هاي اخير بحث در مورد نتايج مثبت سرمايه اجتماعي رشد چشمگيري يافته است؛ به گونه اي كه از آن به 
سرماية اجتماعي از مفاهيم نوپديد در حوزة مطالعات اقتصادي و اجتماعي  .عنوان حلقه مفقوده توسعه ياد مي شود

توجه نظريه پردازان توسعه به سرماية اجتماعي از نشانه هاي تحول در . شور استدر سطح جهان و در داخل ك
خروج از يكسو نگريهاي اقتصادي و مادي توسعه و ورود به مرحله اي نو از توجه يافتن به . نظريه هاي توسعه است

دامنة شموليت  گسترش، )پس از توجه به وجوه انساني، فرهنگي، اخالقي و معنوي(ابعاد غيراقتصادي توسعه 
سرمايه و افزوده شدن سرماية اجتماعي به زمرة سرمايه هايي كه تاكنون محدود به سرمايه هاي فيزيكي، مالي و 

فرو ريختن حصار يكسان ديدن همة جوامع بشري و پيچيدن نسخه اي واحد براي اندام بيمار جامعه ه، انساني بود
دگرگون شدن رابطة ، از فرد محوري در توسعه به روابط اجتماعيسوق يافتن نگاهها ، هاي گوناگون توسعه نيافته

از داليل  زوال تر تغيير نگرش از عوامل زود زوال پذير توسعه به عوامل دير، اقتصاد با ديگر حوزه هاي علوم اجتماعي
ر توسعة سرماية اجتماعي، سهم و نقش آن د هايكاركرد مي توان گفت يكي از مهمترين. اثبات اين مدعا مي باشد

در اين تحقيق نقش سرمايه اجتماعي را با توجه به مؤلفه هاي . خواهد بودباالبردن توليد ملي  به طبع آناقتصادي و 
  .آن در افزايش توليد ملي بررسي مي نمائيم

  

  .سرمايه اجتماعي، توليد ملي، توسعه اقتصادي: كليد واژگان 

                                                                 
 

  ir.ac.ut.alumni@kouhianafzal  كارشناس ارشد مديريت كارآفريني، شهركرد مركز آموزش علمي كاربردي فني و حرفه اي شهركرد،. 1
2
   كارشناس ارشد مديريت دولتي، شهركرد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان.  

3
   كارشناسي علوم تربيتي، شهركرد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان.  
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ICSTE-431  

  افزايش توليد ملي تأثير مهارت آموزي بر اشتغال زنان و
  

  4، شهرام كوهيان افضل3، قهرمان آماره2، كيقباد قنبري1ميالد كوهيان افضل
  چكيده

سهم اندكي از سرمايه پولي و مالي  وليدهند  زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميبا توجه به اينكه 
با تأكيد بر  و نيروي كارشان) حصيالت و تخصصت(از اين رو، استفاده از سرمايه فرهنگي . كشور را در اختيار دارند

با توجه به اينكه زن موجود . شود هاي اقتصادي محسوب مي راهبرد اصلي ورود آنها به فعاليت مهارت آموزي،
اجتماعي است هرگز نمي توان حضور او را در اجتماع ناديده گرفت و مهارت آموزي و اشتغال در جهان صنعتي شده 

پيدا كرده است و زنان نيز بايستي در كنار مردان مسئوليت هدايت چرخهاي صنايع را كه  معني و مفهوم خاصي
است كه ) جامعه(از طرف ديگر خانواده بخشي از نظام اجتماعي بزرگتر . همان چرخ زندگي است برعهده گيرند

ي خانواده بايد حفظ شود تغيير و تهديد آن نظام اجتماعي را به خطر مي اندازد، پس در عين اينكه كاركردهاي اصل
 ،يكي از موانع بازار اشتغال زنان. زنان نيز در جامعه فراهم گردد... بايد زمينه مشاركت اجتماعي، اقتصادي و 

نظر از امور  هاي مختلف اقتصادي، صرف هاي شغلي گشوده به روي زنان در بخش محدوديت و تنوع ناچيز فرصت
مهارت آموزي زمينه ايجاد فرصت هاي  لذا .است) آموزش و بهداشت و درمان نظير(خدماتي قابل ارائه به خود زنان 

  .شغلي بيشتر را فراهم نموده و رونق بيشتر فعاليتهاي اقتصادي و افزايش توليد ملي را فراهم خواهد ساخت
  

  .مهارت آموزي، اشتغال، توليد ملي ،زنان: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@A-koohian-M ،طراحي كاربردي، مركز آموزش علمي كاربردي مهارت شهركرد -كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك. 1
  آموزش علمي كاربردي مهارت شهركردكارشناسي ارشد مديريت دولتي، مركز  .2
  آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال بختياري كارشناسي مديريت فرهنگي، اداره كل . 3
   مي كاربردي فني و حرفه اي شهركردكارشناس ارشد مديريت كارآفريني، شهركرد مركز آموزش عل .4
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ICSTE-450  

  و توسعه اجتماعي زنان، مهارت آموزي، كارآفريني
  

  2شفقي ، عليرضا1مريم كيواني
  

  چكيده
آموزش هاي مهارتي، مجموعه متنوعي از آموزش هاي غير رسمي را به منظور از بين بردن شكاف هاي مهارتي و 
ايجاد شغل در برميگيرد و نه تنها آموزش را از شكل تكراري و سنتي خارج مي كند بلكه كار و آموزش و ديگر ابعاد 

آموزش، به ويژه آموزش هاي مهارتي . ي را در هم مي آميزد و شيوه مطلوبي از كار و فعاليت را بوجود مي آوردزندگ
،نقش مهمي در ازدياد توليد و استفاده بهينه از منابع موجود در كشور ،خصوصاٌ مناطق روستايي و ارتقاء سطح 

آموزش ها بر اساس نياز زير بخش هاي مختلف . زندگي افراد جامعه و امكانات رفاهي و كاهش فقر ايفا مي كند
صنعت، كشاورزي و خدمات در مناطق مختلف طراحي مي شوند و اهداف وااليي چون افزايش توانايي ، دانش و 
مهارت ، قدرت درك و تجزيه و تحليل شاغالن در جهت انجام مطلوبتر كار و بهره وري باالتر از منابع توليدي را 

بر اساس آن افراد پس از كسب مهارت و تخصص و ارتقاء كيفي و دانش فني قادر خواهند بود  دنبال مي نمايند كه
در واقع خصيصه اين نوع آموزش ها ، نوعي پرورش كار آفرين و ايجاد . فرصت هاي شغلي مناسبي را بدست آورند 

وه هاي نو در ايجاد درآمد شي كارآفريني است و تاثير اصلي اين آموزشها جستجوي راه هايي در ايجاد اشتغال و
  . است

آموزش فني و مهارتي براي زنان تاثير بسيار مهمي در نيل به اهداف توسعه اجتماعي آنان دارد همچنين سبب 
دستيابي به مشاغل ، حفظ موقعيت در بازار كار و ارتقاء دستيابي به موقعيت هاي برابر اجتماعي و مشاركت در 

ر اساس بررسي هاي انجام شده نقش توليدي زنان در اثر آموزشهاي مهارتي ب. تصميم سازيها جامعه مي شود
اين آموزشها شرايطي . افزايش يافته و زنان آموزش ديده بهتر مي توانند امورات خود و خانواده شان را اداره كنند

 .براي زنان بوجود مي آورند كه بتوانند از مزاياي بيشتري بهره مند شوند
 

  .وزش ، مهارت،  اشتغال، كارآفريني، توسعه اجتماعيآم: كليد واژگان 

                                                                 
1
        جديدوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دانشجوي كارشناس ارشد مديريت كارآفريني، كسب و كار  –رئيس اداره توانمند سازي و توسعه تعاون . 

2
  وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي،كارشناسي ارشد زراعت    –رئيس اداره مشوقها و حمايتهاي مالي.  
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ICSTE-109  

  ارائه ي مدل مفهومي از نقش فناوري اطالعات 
  در تحقق اشتغال ارتباطاتو 

  
  2، سحر جعفريان1داود كياكجوري

  
  چكيده

ي سعهاز آنجا كه اشتغال نيروي كار يكي از مباحث بسيار مهم جهان و همچنين ابزاري مهم براي پيشرفت و تو
از سوي ديگر اهميت فناوري . كشورهاست همه ي كشورها به دنبال افزايش اشتغال نيروي كار خود هستند

گذاري جهت رشد و توسعه آن احساس مي شود زيرا اطالعات و اثرات آن به طرز چشمگيري افزايش يافته و سرمايه
در مقاله .زارها را تحت تاثير خود قرار ميدهدي باافزايش سرعت ارتباطات در توليد جهاني كاالها و خدمات، همه

و اشتغال و در ادامه با مراجعه به مطالعات تجربي مرتبط )ICT(حاضر، ضمن اشاره به مفاهيم نظري فناوري اطالعات 
بر اشتغال را معرفي كرده، اقدام نموده و سپس  ICTبا موضوع، به تدوين چارچوب نظري كه تمامي عناصر تاثيرگذار 

و در . همچنين اجزاي مدل مفهومي بصورت مستند تعريف شدند. ب مدل مفهومي به تصوير كشيده شددر قال
  .انتهاي مقاله، نتايج و پيشنهادهاي كاربردي، ارائه گرديد

  
  .فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات، اشتغال، مدل مفهومي: كليد واژگان 

  

                                                                 
   davoodkia@yahoo.comاستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، .1
 دانشجوي كارشناسي مديريت صنعتي . 2
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ICSTE-477  

ويت مهارت هاي كارآفريني هنرجويان بررسي رابطه ادراك از كالس درس و تق
  هنرستان هاي دولتي كار و دانش شهر اهواز

  
  3، يداهللا مهرعليزاده2، عبداهللا پارسا1رقيه گرايلي شيخ

  
  چكيده
 نيازهاي توسعه براساس خدمات و كشاورزي صنعت، هاي مورد نياز بخش انساني نيروي تقويت كاردانش، شاخة هدف

براي تحقق اين هدف، ابتدا بايد بر روي محيط كالس درسي كه مهارت  .است كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
مقاله حاضر در پي همين هدف صورت گرفته . هاي اشتغال و كارآفريني را تقويت مي نمايد سرمايه گذاري كرد

صادفي چند نفر از هنرجويان دختر و پسر هنرستان هاي دولتي كه با روش ت 161نمونه آماري پژوهش شامل . است
و پايايي پرسشنامه مهارت ) α/. = 76(؛ )1999(پايايي پرسشنامه ادراك از دوره رامسدن . مرحله اي انتخاب شدند

)81 = ./α (نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين مهارت هاي كارآفريني و ادراك . بدست آمده است
د رابطه بين مؤلفه هاي مهارت و ادراك، معلول فضاي خشك و نبو. كل از كالس درس رابطه معناداري وجود ندارد

. مستبدانه  در كالس درس است كه جايي براي پرورش مهارت و استعدادهاي خالق هنرجويان باقي نمي گذارد
بنابراين عناصر اساسي ساختار سنتي مانند متن دروس، روابط هنرآموز و هنرجو، روش هاي آموزشي، نظام   نمره 

  .ارزشيابي، تعامالت كالس درس به عنوان جز كليدي بازار كار، نيازمند به بازنگري و طراحي دوباره استگذاري و 
  

  .كار و دانش، مهارت، ادراك: كليد واژگان 

  

                                                                 
    com.yahoo@11135g.s س دانشگاه، د تحقيقات آموزشي و مدركارشناس ارش. 1
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز . 2
  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز. 3
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ICSTE-602  

  شناسايي عوامل تأثير گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزش فني و 
  ي الزم حرفه اي استان خراسان جنوبي جهت ارائه راهكارها

 

  2گل محمدي نازفر، 1فرهود گل محمدي
  چكيده

امروزه دولت ها در سطح جهان تالش هاي خود را براي پيشبرد و  تقويت آموزش هاي فني و حرفه اي را تجديد 
دليل اين امر باور عميقي است كه شكل دهي و دستيابي به مهارت بهره وري توليد . حيات و مجددا شروع نموده اند

همچنين در ساليان . خواهد داد و ماندن و پايداري رقابت پذيري در اقتصاد جهاني را افزايش خواهدداد را افزايش
آموزش هاي . اخير بحث در مورد اقتصاد دانش محور موجب توجه بيشتر به آموزش هاي فني و حرفه اي شده است

براي مردودي ها و اخراجي ها در نظام به عنوان وسيله اي براي دادن شانس ادامه تحصيل   (TVE)فني و حرفه اي 
آموزش متوسطه، ارائه يك راه حل جايگزين براي آموزش دانشگاهي، و وسيله اي جهت مقابله با بيكاري جوانان و 

مديران و كارشناسان سازمان آموزش فني و ) الف: جامعه آماري اين پژوهش عبارتند از. فقر در نظر گرفته مي شوند
فراگيران و مهارت آموختگان  سازمان آموزش فني ) فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي؛ ب اداره كل - حرفه اي 

مسئوالن اتحاديه هاي فني مرتبط بارشته هاي ) اداره كل فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي، و ج - و حرفه اي 
. مي باشند...) رق، مكانيك وهمچون ب(موجود ارائه شده در آموزش هاي فني و حرفه اي موجود در خراسان جنوبي 

كه بر اين اساس ابزار اصلي اين تحقيق سه نوع پرسشنامه محقق ساخته با توجه به گروههاي مورد مطالعه مي 
سؤاالت پرسشنامه بر اساس استفاده از سوابق و پيش نگاشته هاي مربوط به موضوع و پرسش هاي تحقيق،  .باشد

اين مقاله قسمتي از طرح پژوهشي . حبنظران  تهيه و تنظيم گرديده استمطالعات اكتشافي و مصاحبه با بعضي صا
شناسايي عوامل تأثير گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي جهت ارائه ((

فه اي استان اداره كل فني و حر - مي باشد كه توسط نگارنده در سازمان آموزش فني و حرفه اي )) راهكارهاي الزم 
نتايج پژوهش نشان دهنده تغييرات زيادي است كه به ويژه در . خراسان جنوبي هم اكنون در حال اجراء مي باشد

قسمت ايجاد راهكارها جهت اشتغال مهارت آموختگان آموزشهاي فني و حرفه اي در بخش هاي صنعت و خدمات 
اي استان خراسان جنوبي و مديران و كارفرمايان بخش  و ايجاد پيوندهاي عميق تر در ميان آموزشهاي فني و حرفه

  .هاي مزبور مي بايست ايجاد، تقويت و نهادينه گردد
  

  .عوامل، اشتغال، مهارت آموختگان، آموزش فني و حرفه اي، خراسان جنوبي :كليد واژگان

                                                                 
1
همكار دفتر تحقيقات كاربردي و  بيرجند هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد عضو بسيج اساتيد و  ،كشاورزي دكتراي رشته ترويج و آموزش . 

   COM.YAHOO@FARHOODGOL  فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي خراسان جنوبي
  شگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازدان ،تخصصي روانپزشكي دكترايدانش آموخته  .2
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ICSTE-603  

نگاهي بر تأثير جنسيت در ميزان دسترسي به آموزش هاي فني و حرفه اي در 
بسيج اشتغال زايي و توانمند سازي  در ICTsبا تأكيد بر كاربرد : شورهاي جهانك

  زنان روستايي
  
  2گل محمدي نازفر، 1فرهود گل محمدي

  
  چكيده

 عليرغم بيش از يك دهه از ورود به قرن بيست و يكم، هنوز مباحث تبعيض جنسيتي در تعداد زيادي از بدنه هاي
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشاهده مي شود كه متأسفانه اين  سازمان هاي اجتماعي در بسياري از

وضعيت در نظام هاي آموزشي كشورها و زير مجموعه مهم آن يعني سازمان هاي آموزش هاي فني و حرفه اي اين 
 زنان و مردان به داليل متعدد تفاوتهاي جسماني و شرايط فرهنگي، تاريخي،. كشورها نيز مشاهده مي گردد

كه در كشورهاي محل سكونت آنها وجود دارند نقش هاي متفاوتي را در زمينه هاي فوق ... اجتماعي، اقتصادي و 
هر چند در دهه هاي اخير تا زمان حاضر در بسياري از ملل جهان، مداخله . الذكر در جوامع خود ايفاء مي نمايند

ستيابي به فرصت هاي مساوي در نظام هاي آموزشي گري هاي زيادي در راستاي دستيابي به مساوات و عدالت در د
كشورها صورت گرفته است ولي شواهد موجود نشان مي دهند كه جهت غلبه بر اين نابرابريها در وضعيت و موقعيت 
مردان و زنان در آموزش هاي فني و حرفه اي اين كشورها و تغيير نگاه كليشه اي و رايج به زنان و تبعيض هاي 

مي بايست به اين نكته كليدي توجه داشت كه هرگونه . ن راستا، راه درازي در پيش رو مي باشداقتصادي در اي
تالش جهت رشد دانش و آگاهي و مهارت هاي حرفه اي و اشتغال زنان و پيشبرد جايگاه مشاركت آنها در فعاليت 

ر راستاي دستيابي به توسعه از پيش شرطها و الزمه هاي اساسي د) توانمند سازي زنان(هاي گوناگون در جامعه 
اين مقاله قسمتي از طرح . پايدار در كشورهاي جهان از سوي سازمان ملل و مجامع معتبر علمي شمرده شده است

شناسايي عوامل تأثير گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي ((پژوهشي 
اداره كل فني و  - د كه توسط نگارنده در سازمان آموزش فني و حرفه اي مي باش)) جهت ارائه راهكارهاي الزم 

اين مقاله به سفارش رياست محترم دفتر . حرفه اي استان خراسان جنوبي هم اكنون در حال اجراء مي باشد
  .تحقيقات كاربردي فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي خراسان جنوبي نوشته شده است

  
  .اشتغال، موانع، راهكارها، آموزش فني و حرفه ايجنسيت، : كليد واژگان 

                                                                 
و همكار دفتر تحقيقات كاربردي  بيرجند هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد و بسيج اساتيد و عض، كشاورزي دكتراي رشته ترويج و آموزش .1

   COM.YAHOO@FARHOODGOL فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي خراسان جنوبي
  علوم پزشكي جندي شاپور اهوازدانشگاه ، تخصصي روانپزشكي دكترايدانش آموخته  .2
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ICSTE-614  

  يهاي مهارت بررسي تاثيرات فناوري و تجهيزات در آموزش
  

  منصور پاويز، مهناز بگجاني، گن محمد گلي پوري
  

  چكيده
اجتماعي امروزه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و كارآمد از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه اقتصادي و 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يكي از متوليان اصلي تربيت نيروي انساني . هر كشوري محسوب مي شود
با توجه به اين موضوع بحث اصلي كه مطرح مي شود، استفاده از فناوري و تجهيزات . ماهر و نيمه ماهر است

رت نيروي انساني با تكنولوژي روز همگام شود، عني اگر مهاي. آموزشي براي مهارت آموزي نيروي انساني مي باشد
واژه فن آوري به معناي مكانيزم، دانش يا . بع باعث ارتقاء مهارت شغلي در سطوح مختلف مهارتي خواهد شدالتب

فرآيندي كه براي تبديل ورودي ها به خروجي ها، به منظور ارتقاي قابليت هاي افراد، گروه هاي كاري و سازمان 
فن آوري و تجهيزات به عنوان عامل مؤثر در تبديل داده ها به ستاده ها مي تواند نقش محوري و  .بكار مي رود

با توجه به اهميت تاثيرگذاري فناوري و تجهيزات در باالبردن . اساسي در بهره وري و بازدهي سازمان داشته باشد
پژوهش حاضر با هدف بررسي . گيرداثرگذاري اين مورد صورت  ردقيقي ب بررسي مهارت آموزي ضروري مي نمايد

از  ،مورد استفاده در اين تحقيقروش . اثرات استفاده از فناوري و تجهيزات در آموزشهاي مهارتي صورت گرفته است
نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته و مصاحبه حضوري از  .صورت گرفته استاسنادي و توصيفي طريق مطالعات 

وقتي براي آموزش نيروي انساني از تجهيزات و  ا رشته هاي مورد بررسي اين بوده كه كارآموزان و مربيان مرتبط ب
فناوري هاي به روز و مورد لزوم رشته هاي آموزشي استفاده شود، فرد مهارت آموخته به اتكاي مهارت هاي كسب 

  .خواهد داشت بيشتري را براي بدست آوردن جايگاه هاي شغلي امكانشده، 
  

 .مهارت، فناوري و تجهيزات، آموزش، اشتغال پايدار ، منابع انساني: كليد واژگان 
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ICSTE-160  

  مهندسي عمران و آموزش هاي مهارتي ،اشتغال
 

 4، قاسم برزگر3، حسين موقري2، داوود ناصري اميد1محمدرضا لطفي زاده

  چكيده
ها مي باشد ، بنحوي كه در ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري از جمله دغدغه هاي هر جامعه و بالطبع دولت 

يكي از قدم هاي اساسي . كشورها ميتواند بعنوان مقياسي جهت عملكرد دولتمردان و مالكي در زمان انتخابات باشد
آن ، ايجاد زير ساخت هاي الزم مي باشد و بر همين اساس بودجه هاي عمراني درصد قابل توجهي را در بودجه 

بنا بر داليل ذكر شده ، عمران و آبادي و بالطبع صنعت ساختمان ، نقش . هد ساالنه كشور ها به خود اختصاص ميد
فرهنگ و  قتصاد، هنر ، از آن جا كه صنعت ساختمان را مي توان به آيينه ا. پر رنگي در ايجاد اشتغال ايفا مي نمايد 

داشتن جامعه اي پويا در  نمود و همچنين  با توجه به جنبه حياتي موضوع و در پي آن براي هر كشوري تشبيه رفاه
. بخش اشتغال ، مقاله حاضر  در اهميت صنعت ساختمان و نقش كليدي آن در كاهش بيكاري تهيه گرديده است 

به همين منظور و در گام نخست نگاهي به وضعيت اشتغال و تعريفي براي تعداد شاغلين ، تعداد بيكاران و وضعيت 
بعد از آن به نقش صنعت ساختمان در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ  بيكاري كشور  در سال هاي اخير نموده و

در انتها نيز نگاهي گذرا . بيكاري و سپس  عوامل موثر در راستاي ارتقاء كيفي فعاليت هاي عمراني بيان مي گردد 
ي و به آموزش هاي مهارتي در باال بردن كيفيت تالش هاي مرتبط با اين حوزه ، خصوصا  نقش سازمان آموزش فن

 . حرفه اي در ارائه دوره هاي الزم و صدور مجوز هاي مربوطه تشريح گرديده است 
 

 .آموزش فني و حرفه اي ،بيكاري ،اشتغال ،صنعت ساختمان: كليد واژگان 

                                                                 
 

   com.yahoo@lotfia_mr  كارشناس ارشد سازمان آموزش فني وحرفه اي ،دانشجوي دكتري مهندسي عمران  . 1
2
  مدير كل دفتر امور عمران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  . 

3
  كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران    معاون اداري پشتيباني اداره.  

4
  مدير امور اداري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران . 
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ICSTE-576  
شهرستان  يموردمطالعه : موانع و بازدارنده هاي آموزش فني و حرفه اي بانوان
  گرگان، استان گلستان

  
3، فرهاد شادكام2، بنفشه ترحمي1محبوبيمحمد رضا   

  چكيده
عامل انساني، نقش مهمي در توسعه پايدار اقتصادي دارد و آموزش فني و حرفه اي عامل اساسي در تربيت نيروي 

هدف از اين تحقيق شناسايي موانع و بازدارنده . انساني ماهر و كارآمد جهت دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي است
تحقيق توصيفي و  از نوع پيمايشي و . فني و حرفه اي بانوان شهرستان گرگان در استان گلستان بود هاي آموزش

نفر از بانوان شركت كننده در دوره هاي آموزشي مركز شماره دو آموزش فني و  85جمعيت مورد مطالعه شامل 
ابزار . نمونه تحقيق انتخاب شدندنفر از آنان به عنوان  75حرفه اي شهرستان گرگان بودند كه به شيوه تصادفي 

تحقيق پرسشنامه اي بود كه روايي محتوايي آن با استفاده از نظرات متخصصان آموزش و كارشناسان فني و حرفه 
همچنين در نتيجه انجام آزمون پيشاهنگ جهت تعيين اعتبار . اي بعد از چند مرحله اصالح و بازنگري بدست آمد

نرم افزار آماري  تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و .بدست آمد 90/0كرونباخ پرسشنامه، مقدار ضريب آلفاي 
SPSS  نتايج حاصل نشان داد مهمترين موانع و بازدارنده هاي آموزش فني و حرفه اي از نظر  .انجام شد 16نسخه

وان و نياز به وجود بانوان شامل محيط خسته كننده اجراي دوره ها، عدم تناسب محتواي آموزشي با نيازهاي بان
نتايج حاصل از آزمون همبستگي بيانگر رابطه مثبت و معني دار بين . حداقلي از تحصيالت براي ورود به دوره ها بود

سن، سطح تحصيالت و تعداد فرزندان و ديدگاه بانوان در مورد برخي بازدارنده هاي سازماني آموزش فني و حرفه 
موزشي، تامين امكانات رفاهي بيشتر در آن، بازنگري در محتواي آموزشي و توجه به جذاب كردن محيط آ. اي بود

  . توجه به نظرات و ديدگاه هاي فراگيران در تدوين آن از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه بوده است
 

  .زنان، آموزش فني و حرفه اي، توسعه، استان گلستان: كليد واژگان 

                                                                 
  mahboobi47@yahoo.co.in ،دانشيار و عضو هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آموزش كشاورزيدانش آموخته مقطع كارشناسي ترويج و  .2
  كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي گلستان .3
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ICSTE-113  

 تاجيكستان، آذربايجان، ارمنستان،( خارجي ايكشوره ارتباطات مسئوليت ميز
  چالش ها وفرصت هاي پيشروي آموزش فني وحرفه اي استان گيالن )گرجستان

  
  4، نرگس كياني3، اژدر وليخاني2، رسول شمشادي1امير محمدپور

  چكيده
وان مسئول ميز در اين مقاله به دكترين روابط بين المللي و ديپلماتيك آموزش فني وحرفه اي استان گيالن بعن

مبتني بر روش تحقيق كتابخانه ايي  )ارمنستان ، آذربايجان ، تاجيكستان ،گرجستان( ارتباطات كشورهاي خارجي 
از اين منظر نگارندگان مي كوشند صدور خدمات فني و مهندسي در سطوح مختلف اعم از توليد .پرداخته شده است

ديپلماتيك با كشورهاي مذكور در حوزه ي آموزش هاي  ثروت، توليد فرصت و ظرفيت هاي جديد همكاري هاي
مهارتي را در اين مقاله تعقيب نمايند و با توجه به نقش استراتژيك و وجود سركنسولگري سفارت فدراسيون روسيه 
در استان گيالن ، همكاري كاربردي در جهت توسعه ي روابط آموزشي و مهارتي مدنظر مي باشد،كه مبتني بر 

نادهاي موجود مقوله ي  توليد و اشتغال پايدار با در نظر گرفتن ظرفيت هاي مشترك موجود در اين رهيافت و اس
از اين منظر تحول در نظام آموزش هاي مهارتي و نقش آن در توليد و اشتغال .مقاله مورد بررسي قرار گرفته است

  .پايدار در منطقه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است
  

  .توليد و اشتغال پايدار ،آموزش هاي مهارتي، همكاري هاي ديپلماتيك ، توليد فرصت ،توليد ثروت :ان كليد واژگ

  

                                                                 
1
  iranmharat@yahoo.com، كارشناس علوم صنايع چوب وكاغذ-مربي آموزش فني وحرفه اي استان گيالن.  

2
  درجه دكتري-مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان گيالن.  

3
  دانشجوي كارشناسي ارشد، پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور -اداري  معاون.  

4
  كارشناس برق الكترونيك-كارشناس دفتر امور مهارت هاي پيشرفته.  
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ICSTE-582  

فرصت هاي  چالش ها و )ASD(جستاري تحليلي در آموزش مهارت پيشرفته
  پيشروي آموزش فني وحرفه اي كشور

  
  4، فاطمه محمدي3دي، سيده ام البنين هاشميان سيگارو2، رسول شمشادي1رامير محمدپو

  
  چكيده

در اين مقاله مبتني بر روش تحقيق كتابخانه اي تالش شده است روند آموزش مهارت پيشرفته در دانشگاههاي 
مبتني بر رهيافت   ASDسراسر كشور مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به چالش هاي پيشروي دوره هاي آموزشي 

فارغ التحصيالن و دانشجويان مورد تحليل –- ي توانمند سازي، اساتيد هاي مهم استنتاج شده ،  فرصت هاي آينده
قرار گيرد،در اين فرآشد به بسياري از موانع مورد نظر در خصوص تعامل دانشگاهها كشور ، با سازمان آموزش فني 

ن آموزش بدين جهت با تحليل شيوه ي اجراي متفاوت و گاه ناهمگ. وحرفه اي كشور مورد مطالعه قرار گرفته است
به نقد و تحليل روش اجرايي اين مدل از شيوه هاي ... هاي جوار دانشگاه و عدم انعطاف پذيري دوره هاي آموزشي و

مهارت آموزي خواهيم پرداخت، در اين مقاله از روش هاي آماري كيفيت محور استفاده شده است تا به تحليل 
  .پرداخته شود اشتغال زايي منحصر به بحث ،آموزش مهارت هاي پيشرفته

  
  .سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور ، آموزش مهارت پيشرفته ، مهارت آموزي، اشتغال زايي: كليد واژگان 

  

                                                                 
  iranmharat@yahoo.comمربي آموزش فني وحرفه اي استان گيالن،كارشناس علوم صنايع چوب وكاغذ، . 1
  تان گيالن، درجه دكتريمدير كل آموزش فني وحرفه اي اس. 2
  ASDدانشجوي كارشناسي كامپيوتر، نرم افزار و دانشجوي دوره هاي . 3
  ASDدانشجوي كارشناسي روانشناسي  و  دانشجوي دوره هاي . 4
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ICSTE-398  

  بررسي نقش زنان در توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
  

  3، جابر مهدي نيا افرا2، سيد سهيل معنوي امري1خديجه محمدنيا
  

  چكيده
ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در  يكي از مهم

اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه . آن كشور دارا مي باشند
ه به زن به عنوان نيروي فعال و اجتماعي ، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان چ

سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد 
نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه  .داشت

ضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در به همين منظور  .ادي محسوب مي گرددجوامع انساني، عاملي بني
زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از 

توجه به با  .ه استپرداخته شدنيروي فعال جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي 
اين كه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت 
مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و داراييهاي جهان به زنان اختصاص يافته 

اقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص ازآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  .است
  .مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است

  
  .زنان، توليد ملي، توسعه اقتصادي، توسعه يافتگي: كليد واژگان 

                                                                 
 com.yahool@saedeh.gol.wwwدانشگاه آزاد اسالمي ، واحد قائم شهر،   آموخته كارشناسي ارشددانش. 1

.
   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قائم شهر آموخته كارشناسي ارشددانش 2
   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قائم شهر آموخته كارشناسي ارشددانش. 3
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ICSTE-467  

توليد در ترويج فرهنگ  هاي فني و حرفه اي و كاردانش بررسي نقش  هنرستان
  ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني

  
1بهرام محمدي  

  
  چكيده

سهم آموزش و پرورش به عنوان نهاد تربيتي جامعه و مهم ترين عامل تأثيرگذار بر ذهن، عمل و آينده افراد، در رشد 
اسبي را مدارس ما به نوبه خود مي توانند مقدمات فكري و فرهنگي من. و توسعه اقتصادي كشور نمايان مي باشد

هاي فني و حرفه  هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش  هنرستان .براي رواج حمايت از توليدات كشورمان فراهم كنند
مدارس از آن جايي كه تأثير  .اي و كاردانش در ترويج فرهنگ توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني مي باشد

جامعه و الگوي مصرف  بر وضعيت اقتصادي ند، عامل مؤثريدارتغيير ارزش ها و طرز تلقي هاي افراد  مهمي در
در اين مقاله ضمن بررسي اهميت خريد كاالي ايراني در توسعه كشور و ايجاد اشتغال،  .مي باشند خانواده ها

راهكارهاي هنرستان ها در ترويج فرهنگ توليد ملي مورد بحث قرار گرفته شده است و با توجه به اهميت موضوع، 
پيشنهادي براي مدارس در جهت ترويج فرهنگ توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني معرفي شده يك مدل 

شالوده و اساس كار در اين مدل، تقويت هويت ملي دانش آموزان و تعهد و پايبندي به اهداف و آرمانهاي .  است
دانش آموزان و با اتكا به توانايي هاي  در مدل معرفي شده، هنرستان ها با اتكا به روحيه خودباوري. كشور مي باشد

بالقوه شوراي دانش آموزي مقدمات آشنايي دانش آموزان با توانمندي هاي كشور و پتانسيل هاي موجود در جامعه 
اين . و بدين ترتيب دانش آموزان براي ورود به بازار كار و حمايت از توليد ملي آماده مي شوند. را فراهم مي كنند

ه مناسب براي تحقق اين هدف نمي باشد بلكه مدارس با استفاده از توانايي ها و پتانسيل هاي خود و مدل تنها شيو
به اقتضاي شرايط، محيط و ويژگي هاي خود مي توانند به روش متناسب،  براي گسترش فرهنگ توليد ملي 

  .حمايت از كار و سرمايه ايراني فعاليت كنند
  

  .حرفه اي ، شوراي دانش آموزي، روحيه خودباوري، فرهنگ توليد ملي هاي فني و هنرستان: كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  bhm_bb85@yahoo.comگاه بوعلي سينا همدان، دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانش.  
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ICSTE-236  

دانشجويان  مطالعه موردي :ي كارآفريني دختران و پسرانبررسي مقايسه اي روحيه
  دانشگاه مازندران

  
  2، فرخنده رستمي1فرزانه محمدي

  
  چكيده
اجتماعي و  –ش كارآفريني در اين رشد اقتصادي عصر جديد، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمايه هاست، نق: هدف

كسب و كارهاي جديد و در حال ظهور بسياري از فعاليت هاي نوآورانه را توليد مي . اشتغال زايي انكارناپذير است
ي كارآفريني دختران و پسران هدف از اين مقاله مقايسه اي روحيه. كنند كه شيوه هاي زندگي ما را تغيير مي دهند

) پسر  155دختر و   180( 335تعداد  . تحليلي مي باشد –پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي  :روش.ستبوده ا
 .انتخاب شدند مورد بررسي قرار گرفتطبقه اي   –دانشجوي دانشگاه مازندران كه به روش نمونه گيري تصادفي 

بين روحيه يافته ها نشان داد  :يافته ها.داده ها با استفاده از روش تي تست و همبستگي پيرسون تحليل شدند
در شاخص هاي استقالل طلبي، كنترل دروني و . كارآفرينان دختران و پسران تفاوت معني داري بدست نيامده است

ميزان استقالل طلبي پسران بيشتر از . خوش بيني تفاوت معني داري بين دختران و پسران بدست آمده است
ميزان خالقيت، ريسك . ش بيني دختران بيشتر از پسران بوده استدختران بوده و ميزان كنترل دروني و خو

بين سن مردان و روحيه كارآفريني آنها رابطه معني .  پذيري و انگيزه پيشرفت دختران  و پسران متوسط بوده است
داري  اما بين سن دختران و روحيه كارآفريني آنها رابطه معني. بدست آمده است )P<0 /05( دار و مثبتي در سطح 

ي نسبت دادن بنابراين، تقويت مركز كنترل دروني پسران از طريق پرورش روحيه: نتيجه گيري .بدست نيامده است
شكست ها و موفقيت ها به خودشان و تقويت نيروي خوش بيني و آينده نگري آنها و افزايش نياز به استقالل در 

  .به نظر مي رسد بين دانشجويان دختر با اعطاي آزادي عمل به آنها ضروري
  

 .روحيه كارآفريني، دختران، پسران: كليد واژگان 

                                                                 
 

     com.yahoo@86fmohammadi  ،دانشگاه شيراز،درس دانشگاه پيام نور مركز نورآباد ممسنيكارشناس ارشد جامعه شناسي  .1
2
   برنامه ريزي آموزشي،مدرس دانشگاه پيام نور مركز نورآباد ممسنيكارشناسي ارشد  . 
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ICSTE-638  

  راهنماي انتخاب شغل مناسب ارزيابي گذر حرفه اي،
  

  2، سيد بهنام مهردل1حسين محمودي سفيدكوهي
  

  چكيده
بسيار با گسترش در جهان امروز همراهسريع علوم و فنون و تنوع  توسعهپيشرفت و چنين و همروند تغيير و تحوالت 

به . كرده استروبه رو  جدي در اين زمينه  زياد مشاغل و تخصصي شدن حرفه ها، جوامع كنوني را با چالش هايي
ترين انتخاب شغل، از مهمچنين دولت هاي اين جوامع  كه يكي از دغدغه هاي اصلي افراد و والدين و همطوري

اني از موقعيت مادي و جايگاه شغلي در آينده، ناتواني در نگر. به حساب مي آيدهر فرد  تصميمات در زندگي
، نگراني درحدود اين كه آيا وقت و هزينه صرف شده افراد تشخيص شغل متناسب با استعدادها و توانايي هاي واقعي

ترين چالش هاي عمده و ذهني از مهم براي تحصيل و آموزش در يك رشته خاص، بازده كافي خواهد داشت 
اند به عنوان اين مرحله سني افراد را كه در اصطالح دوره گذر ناميده.ان و متوليان اشتغال مي باشدگرپژوهش

گران معتقدند ارزيابي در مرحله پژوهش.شودمحوري ترين مفهوم جهت ورود اشخاص به حوزه اشتغال شناخته مي
ترين تر، چالش برانگيزتر و از مهمشكلگذر حرفه اي از ارزشيابي مبتني بر شايستگي جهت ورود به يك شغلبسيار م

به تعبير ديگر اگر ارزيابي در دوره گذر دقيق صورت نگيرد به هيچ وجه .اركان ورود افراد به يك شايستگي است
لذا با توجهبه ضرورت طرح اين موضوع در كشور ما؛اين مقاله سعي دارد كه  .شايستگي صورت نمي پذيرد
ها و روش هاي ارزيابي گذر حرفه اي در ه گذر حرفه اي را بيان نموده و برخي از راهمفاهيم،واژه ها و مفروضات دور

  .كشور را مطرح نمايد
  

  .ارزيابي گذرحرفه اي انتخاب شغل، گذر،) سن(دوره :كليد واژگان 

                                                                 
  كارشناس ارشد مديريت صنايع  ،اربرديو جامع ك استاد مدعو دانشگاههاي پيام نور. 1
  كارشناس ارشد روابط بين الملل ،و جامع كاربردي)ع(استاد مدعو دانشگاههاي امام حسين. 2
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  زنان وتاثير آن در توسعه اقتصادينقش كارآفريني 
  

  2آسيه السادات مدرسي، 1سيده جميله مدرسي
  

  چكيده
رشد تكنولوژي و لزوم آموزش كودكان از پنج سالگي در مراكز پيش از دبستان اوقات فراغت بيشتري را براي زنان 

همچنين شرايط پيچيده اقتصادي و لزوم همكاري كاري اعضاي خانواده جهت تامين هزينه هاي . فراهم نموده است
بويژه تصويب قانون كسب وكارهاي خانگي . ار داده استزندگي،  حضور زنان را در عرصه كسب وكار مورد توجه قر

لذا با توجه به مهارتهاي . شرايط كار در محل زندگي را براي افراد عالقه مند فراهم نموده است 1388مصوب سال 
ويژه زنان در زمينه كارآفريني و ايجاد كسب وكارها، به استناد پژوهش هاي خانم هلن فيشر، انسان شناس دانشگاه 

تجز؛ در اين تحقيق برآنيم به بررسي نقش زنان در كارآفريني و تواناييهاي خاص آنان در ايجاد كسب وكار و را
توسعه آن پرداخته، اهميت و ضرورت توجه به كارآفريني زنان و همچنين تاثير آن را در توسعه اقتصادي كشور بيان 

  .نماييم
  

  .زنان، كارآفريني، اقتصاد، توسعه :كليد واژگان

                                                                 
1
و مركز علمي كاربردي جواد االئمه يزد، ) حضرت رقيه( كارشناس ارشد مديريت آموزشي و مدرس كارآفريني دانشگاه فني و حرفه اي دختران يزد .  

com.gmail@modarressi.j  
2
  كز علمي كاربردي جواد االئمه يزدكارشناس مديريت صنعتي و مدرس كارآفريني دانشگاه فني و حرفه اي حضرت رقيه و مر.  
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ICSTE-26  

بررسي روند توسعه فرهنگ كارآفريني و نقش آن در تشديد گرايش به آغاز كسب 
  و كارهاي نوآورانه

  
  1عبدالباسط مرادزاده

  
  چكيده

ي اقتصادي در جوامع كنوني  آفرينان اصلي در فرايند توسعه كارآفريني نماد تالش و موفقيت و كارآفرينان، نقش
يافته محسوب  هاي اصلي جوامع توسعه ه عنوان يكي از اجزاء و خرده فرهنگامروزه فرهنگ كارآفريني ب. هستند

كشورها از طريق تأكيد بر توسعه و نهادينه كردن اين شكل از فرهنگ، در پي ايجاد و گسترش بستر . شود مي
ادر گردند هاي كارآفرين مبتني بر دانش و فناوري هستند تا ق مناسب به منظور فعاليت اثربخش كارآفرينان و شركت

يا  "ايده تا ثروت"فرهنگ كارآفريني در راستاي تكميل زنجيره . هاي موثري بردارند ي ملي گام در مسير توسعه
ي ملي  فرايند تبديل دانش به فناوري و سپس محصول يا خدمت در جامعه است تا از طريق آن، فرايند توسعه

فراهم كردن شرايط خلق و ايجاد كسب و كارهاي  در كشور ما بخصوص در شرايط كنوني، .تسهيل و تسريع شود
در اين مقاله ابتدا . ي اقتصادي و رونق توليد ملي است نوآورانه توسط افراد، اصلي اساسي در جهت تحقق توسعه

ي فرهنگ كارآفريني و كاركردهاي هر كدام به ترتيب اثرگذاري معرفي شده، با توجه به  عوامل تأثيرگذار در توسعه
سازي فرهنگ كارآفريني ارائه و تأثير آن در تشديد تمايل به آغاز كسب و كارهاي  امعه ما روند نهادينهمقتضيات ج

ي فرهنگ كارآفريني در  هاي زنجيره شناسايي و معرفي حلقه  در واقع خروجي مقاله حاضر،. گردد نوآورانه تشريح مي
  .نوان يك سبك زندگي استكارهاي اجرائي جهت تثبيت آن به ع جامعه ايراني، و ارائه راه

  
 .توسعه، فرهنگ، كارآفريني، توليد ملي: كليد واژگان 

  

                                                                 
1
 bm61moradzadeh@gmail.comعضو هيئت علمي دانشگاه واليت ايرانشهر،  . 



245

ICSTE-369  
بررسي ميزان مهارت مربيان و محتوي دوره هاي آموزشي بر توانمندي مهارتي 

  زنان مركز خواهران ايالم
  

  4، فريبا جمشيدي3، امين رستم نيا2، رضا نصري1همايون مرادنژاديدكتر
  

  چكيده
 تاريخ پيشرفت در همواره اقتصادي هاي فعاليت در زنان مشاركت و اقتصادي مهارت آموزي، اشتغال الزام و ضرورت

 از يكي كه است نشده ايجاد براي زنان مطلوبي وضعيت زمينه اين در هنوز اما است، بوده مطرح توسعه جوامع و
است،  آنان اشتغال فرصت هاي ايجاد براي مناسب عدم بسترسازي و زنان آموزش به اندك توجه آن هاي دليل

هدف كلي تحقيق حاضر بررسي ميزان مهارت مربيان و محتوي دوره هاي آموزشي بر توانمندي مهارتي زنان مركز 
نوع تحقيق توصيفي و كاربردي است و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه پس از . خواهران ايالم مي باشد

%) 97با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( و پايايي) س ديدگاه صاحب نظرانبر اسا(طراحي روايي صوري آن 
نفر از كارآموزان كه  100جامعه آماري تحقيق . سنجيده و در اختيار نمونه هاي جامعه آماري تحقيق قرار داده شد

انه، طراحي گرافيك، در رشته هاي آموزشي  نقاشي، قالي بافي، رايانه، معرق كاشي و سراميك، اسمبل و ارتقاء راي
آشپزي سنتي، طراح وبسته بندي محصوالت تجاري و صنعتي مركز خواهران ايالم شركت داشتند را شامل و نمونه 

گويه جهت سنجش  15پرسش نامه هاي دو گانه شامل . نفر تعيين گرديد 86آماري بر اساس جدول مورگان 
آموزشي تهيه، تكميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گويه جهت سنجش محتوي آموزشي و مربيان  20توانمندي و 

بر اساس نتايج حاصله مي توان بيان داشت كه دوره هاي آموزشي در تمامي نشانگرهاي توانمندي در حد . گرفت 
مهارت : عامل 3تحليل عاملي نيز براي ويژگي هاي دوره هاي آموزشي مركز خواهران ايالم. متوسطي نقش داشته اند

. معرفي نمود 85/70آموزشي مربيان، رضايت از كيفيت آموزش ها و محتوي آموزش ها با واريانس  ها و خصوصيات
متغير مستقل به مدل وارد شده اند كه شامل مربيان توان مربيان در  ايجاد  6براساس نتايج رگرسيون گام به گام 

مربيان در بيان اهداف آموزش،  تمايل به  انگيزه در فراگيران، ميزان رضايت از مطالب ارائه شده در دوره، توانايي
شركت  در ساير دوره هاي آموزشي مركز، استفاده  مربيان از وسايل كمك آموزشي و ميزان مطابقت استاندارد و 

درصد تغييرات توانمندي زنان شركت كننده در دوره هاي آموزشي مركز  6/72مطالب ارائه شده بوده و توانسته اند 
  .     نمايند خواهران را تبيين

  
  .توانمندي زنان، آموزش فني و حرفه اي خواهران ايالم، محتوي آموزشي، مربيان آموزشي: كليد واژگان 

                                                                 
.
  ايالم و رياست دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان ايالم استاد يار دانشگاه 1
 موزش فني و حرفه اي استان ايالمدانشجوي دكتري تخصصي، معاون اداري و پشتيباني اداره كل آ. 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم. 3
  رفاه اجتماعي استان ايالم كارشناس بودجه اداره كل تعاون، كار و. 4
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ICSTE-350  

بررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر اشتغال كارآموزان  دراستان 
  چهارمحال و بختياري

  
   3 ، سيامك حيدري2، نوراهللا سعيدي1بيژن مرادي

  
  چكيده

از جمله سازمانهاي . يروي انساني كار آزموده يكي از عوامل تعيين كننده در رشد وتوسعه كشور به حساب مي آيدن
مرتبط با تربيت نيروي انساني ماهر ونيمه ماهر سازمان فني وحرفه اي مي باشد لذا ارزيابي از عملكرد اين سازمان 

. راي سياست گذاران و برنامه ريزان حائز اهميت استدر خصوص اشتغال كه مهمترين هدف اين سازمان مي باشد ب
هدف پژوهش حاضر، مقايسه تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر اشتغال، اشتغال مستقيم وبهبود عملكرد  
كارآموزان سازمان فني وحرفه اي استان چهارمحال و بختياري مي باشد كه بدين منظور يادزه فرضيه طرح گردديه 

تعداد كار . مي باشد 81- 84ارزشيابي با پيگيري فارغ التحصيالن ساله اي  - پژوهش توصيفيروش انجام . است
به شيوه تصادفي منظم به عنوان نمونه انتخاب )زن202مرد و248(نفر450نفر بوده كه تعداد 5115اموزان اين دوره 

نتايج بدست آمده نشان . براي جمع اوري اطالعات در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. شدند
بوده كه از متوسط پايين تر  81/2مي دهد كه يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميانگين اشتغال كارآموزان 

اما ميانگين بهبود . بوده كه از متوسط پايين تر است  75/2است همچنين ميانگين اشتغال مستقيم كارآموزان 
همچنين تفاوت بين ميانگين هاي فوق از نظر آماري معنادار .سط باالتر استبوده كه از متو 1/3عملكرد كارآموزان 

برابر شاغلين بخش دولتي بوده  3يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه شاغلين بخش خصوصي بيش از . است
 و بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت بسيار خوبي داشته است همچنين بين اشتغال مستقيم در كارآموزان. اند

مجرد و متأهل تفاوت معنادار وجود داشته است از نظر رشته هاي مورد مطالعه نيز تفاوت بين اشتغال و اشتغال 
اما تفاوت ميانگين ها از . مستقيم در رشته هاي كامپيوتر وپيرايش زنان و گلسازي وپيرايش زنان معنادار بوده است

موبايل، تأسيسات ازجمله رشته هايي است كه از اشتغال پيرايش زنان، تعمير . نظر بهبود عملكرد معنادار نيست
باالتر از حد متوسط برخوردار بوده اند و اشتغال مستقيم در پيرايش زنان  برق صنعتي و جوشكاري باالتر از حد 

  .متوسط بوده است
  

  .اشتغال، اشتغال مستقيم، بهبود عملكرد و آموزش فني و حرفه اي: كليد واژگان 

                                                                 
 استاد دانشگاه ،عضو پژوهشگاه معلم شهركرد، رئيس گروه تحقيقات آموزش وپرورش. 1

.
  استاد دانشگاه،عضو كميته پژوهش فني وحرفه اي استان   2
    استاد دانشگاه،عضو كميته پژوهش فني وحرفه اي استان. 3
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ICSTE-103 

  تكنولوژي به كارآموزان سازمان فني و حرفه ايهاي انتقال روش
  

  3عليرضا فضلعلي ،2، ابوالفضل احمدي1مهدي مرزبان
  

  چكيده
كردند كه بين تكنولوژى از  شناسان صنعتى به سنت روابط انسانى توجه خود را بر ارتباطاتى معطوف مى جامعه
هاى كار  آنها تأثير تكنولوژى را بر گروه... ى ديگر، وجود داشتسو، و روحيه كاركنان و با خود بيگانگى آنها از سو يك

اى از طبقه اجتماعى و روابط طبقاتى مورد توجه قرار  عنوان جنبه در اين اواخر تكنولوژى به. دادند مورد توجه قرار مى
هم از جنبه گرفته است انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و 

ابعاد فرهنگي ، سياسي و اقتصادي سالهاست نه فقط كشورهاي در حال توسعه، بلكه بسياري از مجامع پژوهشي 
سطح تكنولوژيهاي كشورهاي پيشرفته و جهان سوم . غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است

 مطالب آموزشيپيشرفته و كمتر توسعه يافته، انتقال براي كاستن فاصله تكنولوژي كشورهاي .فاصله محسوسي دارد
باروشهاي مختلف و وسائل مختلف امكانپذير است كه با توجه به  مطالب آموزشيانتقال . يك الزمه انكار ناپذير است

  . شود  موقعيت انتقال دهنده تكنولوژي وانتقال گيرنده تكنولوژي مشخص مي
  

  .ژوهشپ ،ارتباطات ،تكنولوژي :كليد واژگان 

                                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك. 1

.
  شگاه علم و صنعت اراكاستاديار دان 2
  دانشيار دانشگاه اراك. 3
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ICSTE-94  

  بررسي مطالعه جامعه شناختي اثرات مهارت آموزي بر اشتغال زنان
  

  2، حميدرضا خانپور1سيدعلي مظلومي
  

  چكيده
گرايش زن . هر اجتماع را تشكيل مي دهند  زنان ركن اساسي جامعه و خانواده محسوب مي شوند كه نيمي از پيكره

ي نهد و روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون مي سازد و اين امر به سوي اشتغال بيش از همه به خانواده اثر م
اشتغال . است اند قرارگرفته شناسي بررسي نموده همواره مورد توجه صاحبنظراني كه اشتغال زن را از ديدگاه جامعه

ن اشتغال بي گما. آيد اجتماعي جوامع به حساب مي - هاي توسعه اقتصادي ترين شاخص زنان درجامعه يكي از عمده
زنان با مهارت آموزي همراه بوده كه از ديرباز مورد توجه عموم قرار گرفته و كسب تخصص و مهارت به مثابه تجربه 

گاه از رونق و اهميت  هاي آن هيچ زا و درآمد آفرين موضوعي است كه ضرورت حال اشتغال مند و در عين مفيد و بهره
هاي كافي  اي از جمعيت فعال كشور فاقد مهارت و تخصص مالحظه در شرايط كنوني بخش قابل. باز نمانده است

تر مهارت كافي و استاندارد شده  اي از شاغلين از صالحيت شغلي و يا به تعبير دقيق براي انجام كار بوده و يا پاره
ه مطلوب و هاي فني و تجرب ها از نظر سطح مهارت و اندوخته ها و مهارت برخوردار نيستند و در بازار كار، حرفه

اي مبتني به كاربرد صحيح و مؤثر منابع  پس با كارآيي و اثربخشي هر جامعه تا حد قابل مالحظه. كارآمد نيستند
توان سطح دانش و تخصص افراد را باال برد تا بتوان گامهاي مؤثري در جهت  هاي مهارتي مي انساني دارد و با آموزش

اي و با هدف بررسي مطالعه جامعه  حاضر با استفاده از روش كتابخانه  ي مقاله مطالعه. توسعه و اشتغال برداشت
گيري  تحليلي بوده و در آخر به نتيجه - شناختي اثرات مهارت آموزي بر اشتغال زنان است و روش تحقيق توصيفي

  .شود از مباحث پرداخته مي
  

    .اشتغال زنان، كيفيت آموزش، مهارت آموزي: كليد واژگان 

  

                                                                 
 com.yahoo@seyedali.mazloumi كارشناسي ارشد جامعه شناسي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي،  . 1
 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان تهران . 2
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ICSTE-179  

دانش  توانمند سازي درت آموزي آموزش هاي فني وحرفه اي ررسي نقش مهارب
  آموزان مقاطع راهنمايي در شهر بيارجمند

 

 2، مراد علي باقري1فرشته مغني دامغاني

  چكيده
در اين مقاله  تأثير آموزش هاي فني وحرفه اي در توانمندسازي دانش آموزان مقاطع راهنمايي بر  دو صفت 

تي، و انگيزش  بررسي  شده است براي اين منظور از روش تحقيق پيمايشي مبتني برتوزيع ويژگيهاي شخصي
پرسشنامه استفاده شد جامعه آماري اين تحقيق  شامل كليه دانش آموزان مقاطع راهنمايي پسرانه و دخترانه شهر 

ن داد فر تعيين شد نتايج نشان 66حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  .نفر بودند 80بيارجمند كه در مجموع 
از ) حتي يك دوره (از آموزشهاي مهارتي را در مراكز فني و حرفه اي  طي كرده اند  دانش آموزاني كه دوره هايي

لحاظ ويژگي هاي شخصيتي، با اعتماد به نفس  باالتر و محور كنترل دروني بيشتر وداراي خالقيت بيشتر واز لحاط 
 .هستند انگيزش داري انگبزش بااليي

 
 .مهارت، انگيزش، توانمندسازي: كليد واژگان 

                                                                 
1
 freshteh.damghani@gmail.comايران،  ارشد زراعت.  

2
 بيارجمند   11ارشد مديريت منابع انساني ، كارمند رسمي مركز آموزش فني وحرفه اي شماره .  
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ICSTE-147  
بررسي نقش زنان ايراني در ارتقاء سطح كمي و كيفي توليد ملي و حمايت از كار و 

  سرمايه ايراني
  

  1پروين مقدس
  

  چكيده
خواهيم ديد  اگر تاريخ حضور زنان را در عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، علمي و سياسي جهان ورق بزنيم،

حضور كنوني زن ايراني در عرصه هاي مختلف كشورش نه تنها موفقيت شگرف در برابر تيرگي هاي دنياي امروز  كه
رشد اين . ه استدشاست، بلكه به نحوي اين حضور درخشان براي تمامي كشورها به تدريج به يك الگو تبديل 

اين پديده متأثر از جهانبيني  .بروز انقالب اسالمي استيعني ظهور و  ،قرن معاصرسترگ تنها مرهون پديده سريع 
، بلكه زن را تلقي نمي كندزن را تنها در واژه هاي زيبا و مطيع امر مرد  تعريفنگرشي كه . ناب اسالم مي باشد

و مي تواند در سطوح كالن  موجودي ناطق و انسان ساز مي داند كه از احترام و ارزش خاصي برخوردار است
اين مقاله سعي دارد، با بررسي عوامل مؤثر در ارتقاء سطح كيفي فعاليت . در جامعه راهبر و طاليه دار باشدمديريتي 

هاي درون خانوادگي در مقياس خرد و نقش مديريتي زن ايراني در هدايت رفتارهاي اجتماعي در مقياس كالن، به 
د تا بدين طريق گامي مؤثر در مقوله توليد ملي تجزيه و تحليل شاخصه هاي مصرف و الگوهاي تحت تأثير آن بپرداز

ي مطالعات ميداني و پژوهشي، در اين رهگذر، نوشتار ذيل در حوزه. و حمايت از كار و سرمايه ايراني برداشته شود
به نقش كليدي مراكز فني و حرفه اي خواهران با رويكرد رشد و تعالي هرچه بيشتر زنان در تمامي حوزه هاي 

  . اركردي مورد نياز جامعه امروز، اشاره مي كندمديريتي و ك
  

  .زنان ايراني، سبك زندگي، توليدملي، سرمايه ايراني، نقش مديريتي، مراكز فني و حرفه اي: كليد واژگان 
  

                                                                 
 

  com.yahoo@imchibis ،صنعتيكارداني حسابداري و دانشجوي مديريت  ،رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران شاهرود .1
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ICSTE-616  

  تاثير نقش زنان ايراني در بازخواني سبك زندگي جامعه اسالمي
  

  1پروين مقدس
  

  چكيده
اين اصطالح، . ه روش هاي متفاوت زندگي را در جوامع انساني نشان مي دهدسبك زندگي اصطالحي است ك

سبك . زندگي كشف شده در ميان گروه هاي متفاوت را در جامعه نشان دهدهمچنين مي تواند مقايسه شيوه هاي
جامعه  زندگي را مي توان مجموعه اي جامع از رفتارها، ترجيحات، مناسبات اجتماعي و آرمان هاي يك فرد يا يك

در اين حيطه . تلقي نمود كه هر انسان به عنوان جزئي از يك كل منسجم، در ايجاد و تقويت آن نقش خواهد داشت
بنابراين، . نقش زنان در چگونگي شكل دهي و هدايت هسته اوليه شيوه زندگي در جامعه ايراني واضح و روشن است

هاي تربيتي و اقتصادي هر جامعه چگونگي تبيين و تفهيم  يكي از عوامل تأثيرگذار بر راهبردهاي اساسي در حوزه
زن در خانواده ايراني نقش مديريتي و راهبردي ويژه اي را ايفا مي نمايد كه مي توان با توجه . نحوه زندگي مي باشد

ت به پتانسيل هاي موجود در اين نقش، تمامي عوامل بالقوه موجود در حوزه هاي توليدي و اقتصادي را به فعلي
نتيجه حاصل از وجيزه ذيل چنين مي نمايد كه حتي واگذاري نقش مديريتي به زنان ايراني، مي تواند در . رسانيد

شكوفايي توليد ملي و عرصه هاي اقتصادي در جامعه و خانواده تأثير بسزايي را داشته باشد و همچنين در زمينه 
بدين . در چهارچوب سببيت هاي جامعه سيانت نمايد ها و هنجارهاي غالب فرهنگ اسالمي اجتماعي از ارزش  هاي

ترتيب است كه سبك زندگي مبتني بر اصول اسالمي در جامعه ايراني شكل خواهد گرفت كه متأثر از كيفيت 
كند كه تحليلي استفاده مي- اين مقاله، از روش تحقيق توصيفي. مديريت زنان ايراني در خانواده و جامعه خواهد بود

همچنين در خالل آن از مرور متون و منابع، در بستر . قياسي و تطبيق پذير، با نگرشي به گذشته استاز نظر منطق 
  .اي نيز سود خواهد بردمطالعات كتابخانه

  
 .سبك زندگي، حوزه هاي اقتصادي، مديريت، فرهنگ اسالمي، زنان ايراني: كليد واژگان 

                                                                 
 

  com.yahoo@bisimchi ،مديريت صنعتيكارداني حسابداري و دانشجوي  ،رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران شاهرود .1
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ICSTE-162  

  يمل ديتول ي ارتقاءراهي به سو انينانواآموزش هاي مهارتي 
  

  2، محمدرضاجليل وند1امين مكاري مقدم
  

  چكيده
از دير باز است كه نان به عنوان بهترين عامل اصلي تغذيه ايرانيان نقش بسزايي دارد ، نان را مي توان يكي از 

باالي نان در  با توجه به آموزه هاي ديني و جايگاه. پرنقش ترين موارد تغذيه جهت عمده اقشار جامعه بشمار آورد 
فرهنگ كشور ما ، باال بردن سطح كيفيت و سالمت نان و ارتقا سطح فرهنگ عمومي استفاده از آن امري ضروري به 
نظر رسيده و همچنين مي تواند سهم بسزايي در حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني و نيز سالمت جامعه 

استراتژيك مي باشد ، دور ريختن نان به دليل عدم كيفيت آن و يا به با توجه به اينكه گندم محصولي  .ايفا نمايد
مصرف رسيدن آن توسط دام امري غير اخالقي و ناپسند به نظر مي رسد ،كه عالوه بر هدر رفتن منابع ، عامل ايجاد 

خوردني ، طبق آيين نامه اجرايي قانون اصالحي مواد . وابستگي به كشور هاي ديگر جهت ورود گندم خواهد بود 
. آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كليه صنوف مرتبط مي بايست در كالس هاي آموزشي  و بهداشت شركت نمايند 

در اين مطالعه تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده به عوامل اجرايي نانوايي هاي خراسان شمالي جهت 
اين . ان و بهداشت فردي و محيط كار ارزيابي شد آگاهي و عملكرد صحيح آنها دررعايت و باال بردن كيفيت ن

شيوه تحقيق در . مطالعه براساس ارزيابي اكثر افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي نانوايان انجام گرفته است 
جمع آوري اطالعات ، بازرسي و كنترل حضوري و اطالعات مورد مشاهده افراد مورد آموزش قرار گرفته در محل 

از طريق بازرسين محترم اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ميباشد كه  نانوايي ها
نتيجه آن بهبود پخت نان به لحاظ بهداشتي و ماندگاري نان مي باشد ، و نتيجه عمده و اصلي ، دور ريز كمتر نان  

  .و حمايت از سرمايه هاي ملي خواهد بود 
  

  .ي فني و حرفه اي، توليد ملي، نانوايان، نانآموزش ها: كليد واژگان 

                                                                 
 Amin_Mokari_M@yahoo.comكارشناس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي .1
 عضو هيات علمي دانشگاه و رييس مركز تحقيقات ايمني فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي علوم پزشكي خراسان شمالي. 2
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ICSTE-163  

  آموزش هاي فني و حرفه اي روستايي در مسير حمايت ازتوليد ملي
  

  3، دكتر ابراهيم اميري2، علي قهرماني1امين مكاري مقدم
  

  چكيده
فعاليت مقدس و با اين .كشاورزي، دامپروري و توليد محصوالت و مايحتاج زندگي در كشور ما سابقه اي كهن دارد 

ارزش از دير باز بصورت عمده در روستا ها شكل گرفته و همواره روستا به عنوان اولين محور چرخه توليدي 
نظر به رشد . محصوالت مورد نياز جامعه و پيرو آن به عنوان حلقه آغازين اقتصاد و توليد ملي مد نظر قرار مي گيرد 

رسد روش هاي توليد محصوالت در روستا بايد دست خوش دگرگروني جمعيت و افزايش تقاضاي مصرف به نظر مي
و تحولي جديد گردد تا عالوه بر تامين نياز هاي جامعه از سطح قابل قبول و رضايت مندي كافي نيز برخوردار باشد 

و در اين ميان تغيير عادت ها و روش هاي قديمي نيازمند همتي بزرگ در جهت فرهنگ سازي و آموزش روش ها . 
به دليل آموزشهاي كم هدف در پاره اي از مواقع بي هدف و موازي كاري دستگاه هاي . الگو هاي جديد ميباشد 

در مواقعي هم . مختلف ، آموزش روستاييان از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و روستاييان بهره الزم را نمي بردند 
دليل عدم عنوان پيش نياز ها يا فعاليتهاي مكمل بعدي  كه اين آموزشها ارتقا اطالعات آنها را در پي دارد ، به

چگونگي تاثير و ادامه روند بهينه جهت آنها مشخص نمي گردد يا راه كارهاي قانوني جهت بسط و گسترش عمليات 
براي ايشان روشن نمي شود كه اين امر سبب مي شود در اغلب مواقع سود اصلي حاصل از زحمت فراوان كشاورزان 

به جهت اثر بخش بودن آموزش هاي فني و حرفه . ان و دامداران به جيب دالالن و واسطه ها سرازير گردد، باغدار
اي روستايي طرح جامعي پيشنهاد گرديد كه در اين مطالعه تاثير آموزش هاي ارائه شده به روستاييان مطابق 

ساس ارزيابي اكثر افراد شركت كننده در اين مطالعه برا.  الگوهاي ارائه شده در اين طرح  بررسي قرار مي گيرد 
شيوه تحقيق در جمع آوري اطالعات ، بازرسي و كنترل حضوري و اطالعات . دوره هاي آموزشي انجام گرفته است 

مورد مشاهده افراد مورد آموزش قرار گرفته در روستا ها از طريق بازرسين محترم اداره و مسئولين محترم آموزش 
رفه اي خراسان شمالي  ميباشد ، كه نتيجه حاصل ، حاكي از روند رو به رشد و اثر بخش تر مراكز آموزش فني و ح

  .شدن آموزش ها مي باشد 
  

  .آموزش هاي فني و حرفه اي، توليد ملي، آموزش هاي روستايي، روستا :كليد واژگان 

                                                                 
 Amin_Mokari_M@yahoo.com ،كارشناس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي.1
  و پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي  معاون آموزش .2
  مدرس دانشگاه فني و حرفه اي خراسان شمالي . 3
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ICSTE-317  

  بررسي و آسيب شناسي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
  

  1مد مكونديمح
  

  چكيده
با توجه به اين كه توليد ملي از اركان رشد و توسعه ي اقتصادي در هر جامعه اي محسوب مي شود و  به خاطر 
اهميت همين موضوع سال جاري از طرف مقام معظم رهبري بنام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني 

ارم با شناسايي موانع و مشكالت موجود بر سر راه صادرات كه بنابراين در اين مقاله سعي د. نامگذاري شده است
مشكالت و آسيب هاي مربوط به .زمينه ساز توليد ملي مي باشد راهكارهايي براي غلبه بر اين موانع ارائه نمايم

تنوع كاالهاي صادراتي ايراني و مراحل انجام صادرات و .صادرات نيازمند شناسايي عميق و نظام مندي مي باشد
توليد و متكي بودن به محصول ايراني و تكنولوژي ايراني مي تواند گامي بزرگ در جهت توليد ملي و جهش 

اين موارد ميسر نمي شود مگر با استقرار حكومت .اقتصادي نه تنها در داخل ، بلكه در سطح جهاني قلمداد شود
شركت ها ، تنظيم بازار به ويژه بازار كار و  قانون ، ايجاد سيستم موثر براي تعيين و اعمال حقوق مالكيت ، تنظيم
، ارائه هاي مناسب براي توسعه ي اقتصادي سرمايه ، تنظيم رقابت و كنترل انحصارات ، ايجاد تأسيسات و زيرساخت

كاالها و خدماتي كه بازار به آن نمي پردازد ، آموزش نيروي كار و مشاركت در سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت 
  .و انتقال تكنولوژي و در انتها نتيجه گيري شده است هاي صنعتي

  
  .توليد ملي ،كار و سرمايه  ايراني: كليد واژگان 

  

                                                                 
 

  com.yahoo@mohammadmakvandiكارشناس ارشد مديريت آموزشي  .1
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ICSTE-448  

مطالعه موردي  :تكنيك ويليام فاين با در كارگاههاي مهارتي  زيابي ريسكرا
  حرفه اي شهرستان كرمان مجتمع مراكز فني و

  
  4، حميد مواليي3، نرگس مكي آبادي2، فرهاد حكيم نيا1مجيد مالمحمدي راوري

  

  چكيده
امروزه يكي ازمهم ترين شاخص هاي بررسي وضعيت يك سازمان تعداد وشدت حوادث به وقوع پيوسته درآن سازمان مي 
باشد، دراين راستا يك روش علمي و مورد تاييد جهت تصميم گيري درباره ضرورت وموجه نمودن هزينه هاي حذف 

جراي هرچه سريعتر برنامه هاي كنترل خطرات، تكنيك ويليام فاين  است كه اساس اين تكنيك خطر وهم چنين لزوم ا
بر پايه محاسبه  وارزيابي ريسك مي باشد لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي ،ارزيابي وكنترل خطرات محيط كار بر 

كه در  R=S*E*P:ن شرح مي باشد اساس تكنيك ويليام فاين بر پايه محاسبه وارزيابي ريسك بدي.اساس اين روش است
 8ارزيابي حاضر در.احتمال وقوع خطر مي باشد  P،) فركانس(ميزان مواجهه  Eشدت ريسك ، Sنمره ريسك ،  Rآن 

نفر افراد در معرض خطرات محيط كار اعم از كارآموزان ومربيان  122كارگاه آموزشي فني وحرفه اي برروي تعداد 
كارگاهها، حوادث باتوجه به شدت ) S(در مرحله اول شدت ريسك . يك انجام شده استشهرستان كرمان براساس اين تكن

چندين مورد مرگ (به حوادث منجر به فوت متعدد) وباتوجه به پيامد حوادث و خسارت مالي(حادثه به طبقات مختلف 
ئمي ،آسيب موقتي ،آسيب ،آسيب طوالني مدت بدون ناتواني دا) قطع عضو(،آسيب منجر به از كارافتادگي دائم ) ومير

براساس ) E(ودرمرحله دوم ميزان مواجهه . جزئي نيازمند كمك هاي اوليه وحادثه بدون نياز به بررسي طبقه بندي شد 
و ) ساعت 8روزي چندين بار وتماس بيش از (ميزان تماس افراد به طور پيوسته : الگوي زماني بدين شرح امتيازبندي شد

ساعت 6تا4ماهي چندين بار و تماس بين (،گهگاه)ساعت6- 8ر وتماس بين هفته اي چندين با(غالبا 
ساعت 2تا1چند سال يكبار و تماس بين (،بندرت)ساعت در روز4تا2سالي چندين بار و تماس بين (،بطورغيرمعمول)درروز
ماحتمال و درمرحله سو) بدون فركانس وقوع(،بدون تماس)ساعت در روز1خيلي كم وتماس كمتراز(،بطورجزئي)در روز

خطرات كارگاهها در .باتوجه به احتمال تاثير عوامل زيان آور محيط كار به طبقات مختلف امتياز بندي شد) P(وقوع خطر 
چك ليست جامعي به دو دسته كلي خطرات ايمني وخطرات سالمت تقسيم بندي شد كه هريك داراي طبقاتي در 

. عدم وجود خطر دركارگاه وتعداد افراد در معرض ارزيابي شد زيرمجموعه هستند كه براساس اين تقسيم بندي وجود يا
عوامل باريسك پايين تعيين % 66.3عوامل باريسك متوسط و%21.5عوامل باريسك باال و% 12.1براساس اين مطالعه 

باريسك  200الي 90وبين )High risk(داراي ريسك باال  200گرديدند كه باتوجه به قرار گرفتن در رنج باالي 
دسته بندي گرديدند،يافته هاي تحقيق قابل تعميم به ) Low risk( 90پايين تريامساوي  و) Middle risk(سطمتو

  .      ساير كارگاههادر كليه مراكز فني وحرفه اي ايران مي باشدكه لزوم توجه مسئوالن محترم مركز را مي طلبد
  

  .تكنيك ويليام فاين، نمره ريسك ، ارزيابي خطر :كليد واژگان 
                                                                 

  mohammadyr2@gmail.comش اداره كل فني وحرفه اي كرمان، كارشناس ارشد مهندسي صنايع ، رئيس اداره آموزش و پژوه .1
  شناس موسسه علمي وكاربردي مهارتكارشناس ارشد مهندسي صنايع ،كار .2
  موزش فني و حرفه اي استان كرمانمربي آ. 3
  زاد اسالمي كرماندكتري مديريت صنعتي ، عضو هيات علمي دانشگاه آ .4
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ICSTE-578  

  كارآفريني، بستري براي توانمندسازي زنان
  

  آيت اله مميز، فاطمه يوسفي، شقايق محمدي
  چكيده

هاي  كارآفريني زنان در زمينه. است رشد حال در مختلف، كشورهاي در زنان، كارآفريني ترويج براي ها امروزه، تالش
وري در بازار  افزايش بهره: مينه مهم قابل درك استها، سه ز مختلفي اثربخش معرفي گرديده است كه از ميان آن

هاي پيشين، در حوزه كارآفريني زنان،  همچنين بررسي. كار، كاهش فقر و افزايش توانمندسازي اجتماعي زنان
رويكردهاي اصلي در اين حوزه را در سه رويكرد توسعه، رويكرد توسعه و جنسيت و در نهايت رويكرد توانمندسازي 

هاي رويكرد توانمندسازي  آفريني زنان، پايه اصلي يافته هاي حمايتي از كار با توجه به سياست. نمايند ميبندي  طبقه
از سوي ديگر، به دليل حمايت . باشد هاي حمايت كننده از زنان مي در قدرت رو به رشد جنبش زنان و سازمان

هاي مذكور، از طريق يك  از به اداره كردن سازمانگذاري زنان، ني هاي مرتبط با هدف كارآفريني زنان از ساير برنامه
بنابراين، ديدگاه توانمندسازي، مدعي داشتن نگاهي جنسيتي و يك رويكرد . باشد ديدگاه جنسيتي، ضروري مي

هايشان، بنابر محيط  سازد مسير خود را متناسب با توانمندي اين ديدگاه، زنان را قادر مي. متناظر با آن است
هاي ملي كمتر به كارآفريني به عنوان  به دليل اينكه در پژوهش. كنند، پيدا كنند آن زندگي مي اجتماعي كه در

اي و  بستري براي توانمندسازي زنان، توجه گرديده است، اين پژوهش سعي دارد با تأكيد بر يك پژوهش توسعه
اي صورت گرفته است، به مطالعه و  خانهگيري از مطالعات كتاب ژرفانگر كه با استفاده از روش تحليل محتوا و با بهره

 زنان توانمندسازي به توجه كارآفريني، بحث دهد كه در نتايج اين پژوهش نشان مي. بررسي اين موضوع بپردازد
 مستلزم و توانمندسازي رواني و سياسي اجتماعي، ، اقتصادي ابعاد تقويت تر، عميق و تر جامع برخوردي مستلزم
  .دارند مي باز خود هاي توانمندي آوردن بدست از را زنان كه است نهادهايي كليه در تحول و موانع برداشتن

  
  .كارآفريني، توانمندسازي زنان، رويكرد: كليد واژگان 
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ICSTE-273  

و ترقيب جوانان به رشته هاي  نظام آموزش مهارت و فناوري راه كار هاي تقويت
  مهارتي

  
   1سيد مرتضي منصوري

  
  چكيده

از دغدغه هاي مردم و مسئولين، ارتقاء اثر بخشي آموزش ها در كشور، پيشرفت و توسعه مبتني بر همواره يكي 
با توجه به گسترس روز افزون علم نيازبه رشته هاي دانشگاهي متناسب به آن . اشتغال و توليد ثروت ملي بوده است

ايگاهي نداشت ولي هم اكنون نظام مهارت آموزي و رشته هاي مهارتي ج, مي باشدو تا چند سال پيش در ايران 
آموزش عالي در حال تحول بزرگي مي باشد و لي باز هم داراي نقايصي مي باشد كه دراين مقاله بررسي خواهد 

موضوع جذب مشاور تحصيلي بصورت حق تدريس در مقطع هنرستان و دبيرستان براي مشاوره تحصيلي از . گرديد 
رشته هاي مهارتي در مقاطع ارشد و دكتري و جذب نيرو هاي مورد نظر  ميان شاغلين در صنعت و توسعه بيشتر

وجذب ... دولتي از ميان رشته هاي مهارتي وارتقاء جايگاه رشته هاي مهارتي در سازمان نظام مهندسي ساختمان و 
ازمان ملي دانش آموختگان رشته هاي مهارتي در دانشگاه علمي كاربردي براي افزايش انگيزه دانشجويان وايجاد س

مهارت و فناوري در زير مجموعه وزارت علوم براي اعتبار بيشتر مدارك تحصيلي صادر شده وارتقاء جايگاه نخبگان 
رشته هاي مهارتي از نظر امكانات و تسهيالت ارائه شده به آنها و اعطا مدرك كارداني به كار آموزان طرح ايران 

 "دي حقوق افرادي كه دوره هاي مهارتي را گذرانده باشند و تهيه درص 20آلمان آموزش فني و حرفه اي و افزايش 
  .و تبديل دوره هاي فني و حرفه اي به دوره هاي پودماني بررسي گرديده است "نقشه جامع هارت و فناوري

  
 جايگاه رشته هاي مهارتي ،وارتقاء جايگاه نخبگان رشته هاي مهارتي ،ترقيب جوانان ،مهارت آموزي :كليد واژگان

  .در نظام مهندسي
   

                                                                 
 

    com.gmail@smm1362 ،كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك،حرفه اي خراسان رضوي مركز يك فني و ،مربي جوش طرح ايران آلمان. 1
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ICSTE-145  

استلزاماتي براي سياستگذاران : مهارتهاي مورد نياز بازار كار قرن بيست ويك
  آموزشهاي فني و حرفه اي

  
  3، ضياء الدين ساالري2، دكتر علي توكلي گلپايگاني 1سيروس منصوري

  
  چكيده

يير و متفاوت از جامعه صنعتي گذشته مي ظهور جامعه پساصنعتي پسامدرن پسا فورديسم داللت بر جامعه اي متغ
دهد از اين رهگذر و بر خالف گذشته مهارت هاي مورد نياز كارگران ماهر و نيمه ماهر نيز در مقايسه با عصر گذشته 

به عنوان بخشي از مشخصه هاي نيروي ...بنابراين مهارت هاي نرم و انعطاف پذير تعيير شغل و . نيز فرق كرده است
با توجه به تغييرات اين چنيني در جامعه وظيفه سياستگذاران آموزشهاي فني . حاضر به حساب مي آيدكار در عصر 

و حرفه اي به عنوان طراحان دوره ها و برنامه هاي درسي اين آموزشها و در نهايت تامين بخش مهمي از نيروي كار 
كردن آموزشهاي فني و حرفه اي با بازار  و بايستي جهت منطبق. ماهر  و نيمه  ماهر نيز دستخوش تغيير مي گردد

يكي . در حال تغيير و آماده سازي و ارائه شايستگي هاي مورد نياز كارگران در اين بازار كار گام هاي اساسي بردارد
با توجه به اهميت اين امر مقاله حاضر بر آن است تا . از مسوليت ها، آگاهي از مهارت هاي مورد نيز اين عصر است

سي ادبيات نظري متون يك نوع شناسي از مهارت هاي مورد نياز بازار كار براي گنجاندن در برنامه هاي ضمن برر
  .درسي مراكز فني و حرفه اي ارائه دهد

  
 .برنامه هاي درسي ،بازار كار ،آموزش فني و حرفه اي ،مهارت هاي اساسي: كليد واژگان 

                                                                 
    smansoori06@gmail.comدانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز . 1
 علوم پزشكي شيراز عضو هيئت علمي دانشگاه. 2
  كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي. 3
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ICSTE-402  

  آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال
  

 3، زهرا ابراهيمي2، بتول دانش شهركي1يامين مهاجر شيخ

  
  چكيده

در اين مقاله سعي گرديده در مورد ضرورت آموزش بالندگي نيروي انساني و نياز بازار كار به افراد مهارت آموخته در 
ر به همچنين در خصوص نقش آموزش هاي مهارتي در پرورش نيروي كار ماه. جهت نيل به اهداف شرح داده شود

بازار كار و   ،سپس در مورد كارآفريني.عنوان يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي توضيحاتي ارائه گرديده است
در . اشتغال و متناسب سازي آموزش هاي مهارتي در جهت تقاضاي بازار كار مطالبي به اختصار شرح داده شده است

ضعف ها و كمبودها مطالبي ارائه گرديده كه در  ، ا پايان در خصوص مشكالت و چالش هاي فرا راه اين آموزش ه
نهايت با ارائه پيشنهادهايي در خصوص رفع چالش هاي فوق و نحوه عملكرد مديران مربوطه در مواجهه با اين 

  .چالش ها بحث را به پايان رسانده ايم
 

 .توسعه اقتصادي ،بهره وري ،اشتغال ،كارآفريني ،مهارت آموزي: كليد واژگان 

                                                                 
 Dominick_hicks@yahoo.com ،كارشناس علوم اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان .1

  كارشناس اشتغال و سرمايه گذاري استانداري سيستان و بلوچستان .2
 كارشناس علوم اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان .3
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ICSTE-319  

ظرفيت سازي قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان براي ارتقاي كارآفريني علمي 
  و مهارت آموزي

  
  1رضا مهدي

  چكيده
 3و  2دولت و سبكهاي  - دانشگاه - دو انقالب بزرگ علمي، الگوي پوياي نوآوري، الگوي پيچش سه جانبه صنعت

تجاري سازي دستاوردهاي . وآوري و اقتصاد دانش بنيان اندتوليد دانش، از مباني اصلي توليد و توسعه فناوري، ن
مالي پايدار از اولويتهاي اصلي نظام علمي و فناوري  صنعت، منابع - علمي، كارآفريني علمي، توسعه روابط دانشگاه

الزمه حل مسائل و توجه به اولويتهاي اصلي نظام علمي و فناوري، مداخله اثربخش حاكميت و دولت . كشور است
قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان و تجاري سازي اختراعات و نوآوريها . ر جريان سازي دانش و نوآوري استد

يكي از مداخالت مسئوالنه حاكميت و دولت براي تقويت نظام ملي نوآوري و كارآفريني علمي و به تبع آن، ترويج و 
شناسي تحليل محتوا و مطالعه تطبيقي الگوهاي  در اين مقاله، با روش. اشاعه مهارت آموزي در سطح ملي است

هنجاري و شناختي، برخي از مهمترين ظرفيت سازيهاي قانون حمايت از بنگاههاي دانش بنيان براي ارتقاي 
  .كارآفريني علمي و مهارت آموزي بصورت كل نگر، بررسي و ارائه شده است

  
  .وردهاي علمي، شركت دانش بنيانكارآفريني علمي، مهارت، تجاري سازي دستا: كليد واژگان 

                                                                 
                                  iamahdi@yahoo.com   رنامه ريزي آموزش عالي، دانشگاه شهيد بهشتي،دكتري، ب . 1
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ICSTE-573  

هاي موجود در راه آموزش مهارت به جامعه انساني، بر  بررسي راهبردها و چالش
  آفريني و موانع موجود پايه افزايش توان كار

  
  3، فاطمه پورچنگيز2، وحيد پورچنگيز1صديقه مهديخاني

  
  چكيده
وري و بهبود خروجي بخش صنعت، اقتصاد  ي موجود، ارتقاء بهرههاي مختلف نشان داده كه در ميان راهكارها بررسي

و بازرگاني بيش از ساير راهكارها مورد توجه و حمايت صاحبنظران عرصه كار و فناوري و كارآفريني و 
براين اساس باتوجه به محدود بودن منابع ارزي و مالي و نرخ رشد مشخص صنعت، تنها .است اندوزي مهارت

جانبه اثر  تواند بر معادالت پيچيده موانع توسعه همه اني كارآفرين و مهارت ديده است كه ميفاكتورنيروي انس
با ارتقاء بهروري و توان نيروي كار از يك طرف ميزان ساعات كار مفيد افزايش يافته، و از طرف . ملموس بگذارد

نخستين . شود تاثير دو مولفه ارزيابي مي توانمندسازي نيروي كار، تحت. يابد ديگر كيفيت كار انجام شده، ارتقاء مي
هاي فني و تخصصي  روز شدن مهارت عامل و مولفه، تغيير نگرش به مقوله كار و آموزش ودر مرحله دوم، ارتقاء و به

ها و نقاط ضعف و راهبردها و نقاط قوت  بر همين اساس در اين پژوهش سعي شده كه چالش. نيروي انساني است
  .آفريني بررسي گردد مهارت به افراد جامعه انساني بر پايه افزايش توان كار موجود در راه آموزش

  
 .اي وحرفه ها، فني ها، فرصت مهارت، چالش: كليد واژگان 

                                                                 
1
  sadighehmehdikhani@yahoo.com، التدريس مركز شهداي بافت كرمان مربي حق . 

2
  بافت) ع(سينمدرس آموزشكده فني و حرفه اي امام ح . 

3
  دبير آموزش و پرورش  استثنايي كرمان . 
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ICSTE-151  

تحليلي بر روند تحوالت و  :طراحي و استقرار نظام جامع ملي مهارت و فناوري
  اي استان خوزستان شناسي نظام آموزش فني و حرفه آسيب

  
  3، شهرام ماليي هزاروندي2، رحمن قالوند1زاده علي يداله مهردكتر

  چكيده
امروزه تربيت نيروي انساني ماهر از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب 

روي انساني و ريزي در بخش ني هاي مختلف اقتصادي نيازمند به برنامه گذاري در بخش شود و هر نوع سرمايه مي
هاي مهارتي، نظام  هاي مهم در تربيت نيروي انساني و ارايه آموزش يكي از بخش. باشد توسعه منابع اين نيرو مي

رغم  علي. هاي مهمي روبرو بوده است هاي اخير با تغييرات و چالش باشد كه در سال اي مي آموزش فني و حرفه
مهارتي با مسايل و مشكالت زيادي دست   آموزش  ، هنوز نظامسال از انقالب شكوهمند اسالمي 32گذشت بيش از 
تدوين اسنادي مانند سند توسعه صنعتي ايران، سند تغيير بنيادي نظام  نظران در تالش صاحب .كند و پنجه نرم مي

 درباره تنگناها و مشكالت... ها مقاله، گزارش پژوهشي و  آموزش و پرورش، نقشه جامع علمي كشور و انتشار ده
هاي فراوان در راستاي ايجاد تحول در فرآيند توانمندسازي و  دهنده بخشي از تالش آموزش مهارتي در ايران نشان

هاي فني و  مساله اصلي آنست كه تا چه اندازه دستيابي به جامعه با مهارت. آموزي در كشور است اصالح نظام مهارت
ست؟ در طراحي نظام جامع ملي مهارت نقش دولت، اي برتر در كشور ايران و استان خوزستان ميسر ا حرفه

حاضر با هدف بررسي روند تحوالت آموزش فني و  موسسات آموزشي، كارفرمايان و افراد چگونه خواهد بود؟ پژوهش
ها و  ها، تهديدها، قوت اي استان خوزستان و شناسايي فرصت اي شاخه كارودانش و سازمان آموزش فني و حرفه حرفه
در اين مطالعه . باشد مي SWOTاستفاده از روش  بااي كشور و استان خوزستان  آموزش فني و حرفه هاي نظام ضعف

راهكارهايي براي طراحي و استقرار نظارت و ارزيابي نظام جامع ملي مهارت و فناوري استان خوزستان سعي شده 
هاي  ستي در سطح ملي و استاني، گزارشمنابع و اسناد باالدتحليل  بررسي واطالعات مورد نظر بر اساس . ارايه شود

آموزي و فناوري  اي خوزستان و سوابق و مطالعات قبلي در زمينه نظام مهارت عملكردي سازمان فني و حرفه
  .باشد مي
  

  .اي استان خوزستان اي، نظام جامع ملي مهارت، سازمان آموزش فني و حرفه آموزش فني و حرفه: كليد واژگان 

                                                                 
1
  mehralizade_y@scu.ac.irريزي آموزشي، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز،  دكتراي برنامه.  

2
  اي خوزستان كارشناس ارشد مديريت دولتي، مدير كل آموزش فني و حرفه . 

3
  اي خوزستان ريزي آموزش فني و حرفه پژوهش و برنامه, كارشناس رياضي كاربرد در كامپيوتر، معاون آموزش . 
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ICSTE-631  

مهارت در اداره كل  داستاندار  لگوي پارادايمي بازسازي و بهسازي نظامارائه ا
  اي خوزستان بر اساس روش داده بنيادآموزش فني و حرفه

  
  4، شهرام مواليي3، رحمان قالوند2زادهحسين حسين، دكتر علي1دكتر يداله مهرعلي زاده

  چكيده
بهسازي نظام استاندار مهارت در اداره كل آموزش فني و ارائه الگوي پارادايمي بازسازي و  حاضر پروژه اصلي هدف
مصاحبه، (سازي و تكنيك سه سويه) كمي، كيفي(شناسي آميخته گيري از روشبا بهره. اي خوزستان استحرفه

بر اساس . و روش داده بنياد اطالعات مورد نياز جمع آوري و تحليل شدند)  بررسي اسناد و مدارك و پرسشنامه
مي و كيفي بدست آمده از تحقيق، الگوي پارادايمي بازسازي و بهسازي نظام استاندار آموزشي در استان هاي ك داده

ي  در الگوي پارادايمي براي تبيين بهتر نظريه. خوزستان و شهر اهواز بر اساس روش داده بنياد ارائه شده است
ي مورد مطالعه، شرايط علي،  پديده(از مطرح شده عناصر پنجگانه مرتبط با استانداردهاي آموزشي در شهر اهو

  . مورد توجه قرار گرفته شده است) گر، راهبردهاي موردنظر و پيامدها هاي مداخله ي تأثيرگذار، عامل زمينه
  

نظام استاندار مهارت ، نيازسنجي شغلي و آموزشي، تدوين و طراحي استاندارد، اجراء و نظارت بر : كليد واژگان 
  .زشيابي و اثربخشي، الگوي پارادايميار ها،كيفيت آموزش

  

  

                                                                 
                                ir.ac.scu@y_mehralizadeh،  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
 دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز. 2
 ستاناي خوزمدير كل آموزش فني و حرفه. 3
 اي خوزستانمعاون آموزشي و پژوهشي اداره كل آموزش فني و حرفه. 4
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ICSTE-130  

  نقش جهاني شدن كار بر روي اهداف آموزشي سازمان فني و حرفه اي كشور ايران
  

  2، فاطمه رومياني1دكتر محمد حسن ميرزا محمدي
  

  چكيده
مي  ري كشوسازمان آموزش فني و حرفه ا، هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش جهاني شدن كار برروي اهداف آموزشي

جهاني شدن كار بر روي مهارت شاغلين سازمان فني و : وال اصلي ئدد پاسخگويي  به سه سصپژوهش حاضر در  ..باشد
جهاني شدن كار بر روي افزايش بهره وري نيروي انساني سازمان فني و حرفه اي ايران   .حرفه اي  ايران چه نقشي دارد ؟

روش .يفيت آموزشي سازمان فني و حرفه اي ايران چه نقشي دارد؟ مي باشدجهاني شدن كار برروي ك. چه نقشي دارد؟
از فرم هاي فيش برداري به با موضوع تحقيق  در ارتباط ابزار تحقيق .پژوهش حاضر از نوع تحليل اسنادي مي باشد 

 تحقيق،جامعه قتحقيبا توجه به روش .گردآوري نتايج مطالعات مرتبط استفاده شده استابزار تحقيق در جهت منظور 
پژوهش ها،گزارش هاي تحقيقات،مقاالت  از جمله .بررسي است اسناد ، مدارك و منابع مرتبط با موضوع مورد غالبشامل 

انتشار يافته در رابطه با جهاني شدن كار و اهداف آموزش فني و حرفه اي به صورت مكتوب و الكترونيك ، منابع موجود 
برنامه هاي اقتباس شده ها ،مجالت و فصلنامه هاي معتبر در عرصه جهاني شدن كار و در اينترنت، كتاب ها ، سخنراني 

لذا  محقق براي نمونه گيري از اين . سازمان فني و حرفه اي كشور از  سند استقرار  نظام مهارت و فناوري مي باشد
منابع و مراجع در دسترس است و  جامعه اطالعاتي غالب منابعي را كه در راستاي موضوع تحقيق بوده نمونه گيري كرده

يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه براي رشد و ارتقاء سازمان فني و حرفه .مذكور مورد بررسي و تحليل واقع شده است
اي كشور در راستاي مشاغل جهاني در بخش هاي مهارت آموزي، بهره وري نيروي انساني و كيفيت آموزشي كاركنان 

. ا يك سير متوالي و منظم روي برنامه هايي تاكيد و توجه داشته باشد كه اين امر حاصل شودالزم است اين سازمان ب
انطباق استاندارد ها و روش هاي آموزشي با : سازمان فني و حرفه اي در بخش مهارت آموزي بايد به مواردي چون 

تبادل تجربيات و . ني و حرفه ايتبادالت علمي با كشور هاي پيشرو در آموزش هاي ف. استاندارد هاي بين المللي
و در بخش بهره وري نيروي انساني با تاكيد بر تجربيات جهاني در اين . دستيابي به روش هاي نوين آموزش هاي مهارتي

انجام مطالعات آسيب شناسي در خصوص آموزش هاي فني : حوزه و انطباق آن با فرهنگ ملي كشور به برنامه هاي چون
مشاوره آموزشي و شغلي الكترونيكي به مخاطبان سازمان، با هدف انطباق آموزش . نيروي انساني و حرفه اي، بهره وري

هاي سازمان با نياز بازار كار و شناسايي مشكالت صد راه بهره وري نيروي انساني و ارائه راهكار مي تواند گامي مثبت در 
كيفيت آموزشي سازمان فني و حرفه اي كشور گوياي  و هم چنين يافته هادر بخش.جهت ارتقاء بهره وري سازمان بردارد

اين امر مي باشند براي رشد و ارتقاء كيفيت آموزشي سازمان بايد به مواردي چون  آسيب شناسي استاندارد هاي آموزشي 
كز طراحي و استقرار الگوي رتبه بندي مرا  - .و شغلي سازمان، با هدف استقرار نظام كيفيت بخشي به آموزش هاي مهارت

، با هدف بهبود كيفي آموزش هاي مهارتي، توسعه كمي و )كاربردي- دولتي، غير دولتي و علمي(آموزش فني و حرفه اي
  .كيفي بهينه سازي فضا هاي فيزيكي مراكز آموزشي، با هدف افزايش ظرفيت آموزشي توجه داشته باشد

  

  . جهاني شدن، كار، آموزش، فني و حرفه اي: كليد واژگان
                                                                 

 mirzamohammadi@shahed.ac.irاستاديارگروه علوم تربيتي  دانشگاه شاهد،  .1
  كارشناس ارشد  برنامه ريزي آموزشي دانشگاه شاهد. 2
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ICSTE-633  
  اي بر مدل آدكارضرورت تحول در نظام آموزش كشور با نگاه توسعه

  
  2، آنا حوري آباد صبور1محمدحسن ميرزا محمديدكتر

  
  چكيده

دانيم يكي از نقاط ضعف سيستم آموزشي كشورمان توجه محض به نظام نظري و پائين بودن سطح همانگونه كه مي
راستا در سالهاي اخير اقداماتي در وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري در اين . هاستمهارتي فارغ التحصيالن دانشگاه

- با همكاري دانشگاه جامع علمي "نظام آموزش مهارت و فنĤوري"در زمينه ايجاد يك نظام آموزشي تحت عنوان 
ه يافتاي كشور صورت گرفته است كه البته خود نيازمند ايجاد يك تغيير سازمانكاربردي و سازمان فني و حرفه

-يكي از راهكارهاي موجود در اين زمينه استفاده از مدل. باشدجهت اجرايي شدن اين نظام آموزشي در كشور مي
هاي تغيير جايگاه هاي معتبر است كه در اين ميان مدل آدكار به عنوان يك ابزار هدايت كننده در طراحي نظام

هرچند بايد توجه داشت اين مدل غالباً در . ه استهاي بسياري بكار گرفته شداي دارد و تاكنون در پروژهويژه
لذا در اين مقاله قصد داريم چارچوب . كنندهايي اجرا شده است كه در بعد كسب و كار و تجارت فعاليت ميسازمان

مدل آدكار عوامل . مدل آدكار را بمنظور طراحي ساختار تغيير در نظام آموزش كشورمان ايران بررسي كنيم
دو بعد نيروي انساني و محيط پيرامون تغيير و فاز هاي آن بررسي مي كند كه با توجه به هدف اين  موفقيت را در

  .مقاله ، بعد نيروي انساني و فازهاي تغيير در نظام آموزشي بررسي خواهد شد
  

  .مدل آدكار، نظام آموزش مهارت و فنĤوري، تغيير نظام آموزش: كليد واژگان 

  

                                                                 
  ir.ac.shahed@mirzamohammadiدانشكده علوم انساني، . دانشيار دانشگاه شاهد. 1
   كاربردي-زيابي دانشگاه جامع علميدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران، كارشناس دفتر نظارت و ار. 2
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ICSTE-260  

  مؤثر بر نرخ مشاركت زنان در كشورهاي بررسي عوامل 
  درحال توسعه  گروه هشت

  
  2، خيزران روستائي شلماني1زهرا ميال علمي

  
  چكيده

امروزه، مشاركت . است  وجود آمده هاي نيروي كار زنان بهتوجهي در فعاليت ي اخير تغييرات قابل  در چند دهه
ي عوامل در اين تحقيق به مطالعه. استافزايش يافته به طور چشمگيري  1970ي نيروي كار زنان نسبت به دهه

يابي به اين  براي دست. شودي انساني بر اين نرخ پرداخته مي طور ويژه اثر سرمايهموثر بر نرخ مشاركت زنان و به
ال ي كشورهاي اسالمي در ح ساله 15براي زنان باالي  2010تا  1990هاي  هاي پانلي مربوط به سالمنظور، از داده

ي گروه هشت و از متغيرهايي مانند نسبت ثبت نام زنان در مقاطع مختلف، نرخ بيكاري، نرخ باروري، توليد  توسعه
توان به اثرگذاري معنادار و مثبت آموزش آمده مي ترين نتايج به دست از مهم. استگرديده   ناخالص داخلي استفاده

شكل  Uي  ي زنانه نتايج مدل بر فرضيه. بر اين نرخ عنوان نمود بر نرخ مشاركت زنان و اثر منفي باروري و بيكاري
  .بين نرخ مشاركت زنان و رشد اقتصادي داللت دارد

  
  .هاي پانليي گروه هشت، داده نرخ مشاركت زنان، كشورهاي در حال توسعه :كليد واژگان 

  

  

                                                                 
  z.elmi@umz.ac.ir ،دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران .1
  كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران  .2
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ICSTE-170  

 مهارت در اي حرفه و فني آموزش كل اداره مربيان ضعف عوامل بررسي و تحليل
  انگليسي زبان يادگيري

 
  1آبادي وامق زاده نجيب مهناز

  
  چكيده

 است؛ انگليسي زبان مهارتهاي كارگيري به در ضعف اي، حرفه فني آموزش اداره مربيان مشكالت مهمترين از يكي
 و خارجي هاي زبان آموزش متخصصان كه گذار تاثير هاي مولفه ترين مهم ضعف، اين يابي ريشه و تحليل براي

 در ها، مولفه اين گذاري تاثير ميزان سپس و مشخص اند كرده تاكيد آنها بر انگليسي، زبان هاي مهارت مدرسين
 مهارت رشد و يادگيري در مربيان نشاطي بي عوامل مهمترين«: از اند عبارت ها مولفه اين. شد بررسي مربيان ضعف
 دروس ارائه هاي شيوه كارآمدي ميزان« »موجود آموزشي ياستانداردها وكارآمدي مفيد ميزان« »انگليسي زبان

 باال براي اساتيد تدريس هاي روش كارآمدي ميزان« »آن ماهيت و مربيان انگيزه ميزان« »انگليسي زبان به مربوط
 يك عنوان به »گفتاري مهارت به مربوط تدريس هاي روش كارآمدي ميزان« و كلي صورت به »مربيان نشاط بردن

 – توصيفي ها، داده تحليل شيوه و پرسشنامه تحقيق، ر پيمايش،ابزا تحقيق، روش. خاص صورت به هم،م مهارت
 مهارت يادگيري به نسبت مربيان ها، گمان از بسياري خالف بر كه دهد مي نشان پژوهش اين نتيجه. است تحليلي

 مهم عوامل از. رود مي شمار به انگيزگي بي اشتباه به كه است نشاطي بي اين بلكه نيستند، انگيزه بي انگليسي زبان
 فنون از نكردن استفاده« و »مناسب استانداردهاي فقدان« »تدريس نامناسب هاي روش« ضعف نشاطي و بي اين

   است مناسب گفتاري
  

  .تدريس روش  يادگيري،  انگيزه،  انگليسي، زبان آموزش و زباني مهارتهاي  زبان، آموزش: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@najib_mahnazدانشجوي دكتري مطالعات اجتماعي و زبان شناختي ، اداره كل فني و حرفه اي كرمان ، . 1
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ICSTE-171  

 حرفه و فني كل مربيان  اداره بين در انگليسي زبان يادگيري بر موثر عوامل بررسي
  كرمان استان اي

  
  1آبادي وامق زاده نجيب مهناز

  
  چكيده

 عوامل. است پرداخته استان كل اداره مربيان بين در انگليسي زبان يادگيري بر موثر عوامل بررسي به پژوهش اين
 كليه مربيان شامل آماري جمعيت. بودند جنسيت و سن اضطراب، نگرش، ،)يكپارچه و ابزاري(  انگيزش شامل موثر
 پرسشنامه تحقيق ابزار. شد انتخاب بندي طبقه تصادفي گيري نمونه وسيله به كه نفر 120 آماري نمونه با ها رشته

 دو كي و واريانس تحليل آمارهاي وسيله به ها داده. داشت قبول قابل اعتبار و روائي كه بود) 1998(نگرش آرندز
 بين: دارد وجود ارتباط ذيل شرح به تحقيق متغيرهاي بين كه داد نشان نتايج. گرفتند قرارا تحليل و تجزيه مورد

 صورت به ارتباط انگليسي زبان يادگيري و اضطراب بين. داراست معني ارتباط انگليسي زبان يادگيري و انگيزش
 جنسيت و سن بين - 4. دارد وجود داري معني ارتباط انگليسي زبان يادگيري و نگرش بين - 3 داراست معني منفي

 اي حرفه و فني آموزش سازمان انگليسي زبان اساتيد به پژوهش اين .نگرديد مشاهده داري معني ارتباط يادگيري و
 به را انگليسي نزبا تدريس هاي روش بتواند تا كند شناسايي را يادگيري بر موثر عوامل كه دهد مي را امكان اين
 .كارگيرند به موثرتر طور

   
  .، اضطراب جنسيت و سن نگرش، انگيزش، يادگيري، بر موثر عوامل:  كليد واژگان

                                                                 
  com.yahoo@najib_mahnaz ان شناختي ، اداره كل فني و حرفه اي كرمان،دانشجوي دكتري مطالعات اجتماعي و زب .1
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ICSTE-353  

مطالعه موردي  :تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي مهارتي زنان
  خواهران ايالم 7كارآموزان مركز شماره 

  
  ، سميه غيابي3، فريبا جمشيدي2نيا، امين رستم 1رضا نصري

  
  چكيده

كارآموزان مركز (هدف كلي تحقيق حاضر بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي مهارتي زنان 
نوع تحقيق توصيفي و كاربردي است و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه . مي باشد) خواهران ايالم 7شماره 

%) 94با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( و پايايي) بر اساس ديدگاه صاحب نظران(يي صوري آن پس از طراحي روا
نفر از كارآموزان  100جامعه آماري تحقيق . آن سنجيده و در اختيار نمونه هاي جامعه آماري تحقيق قرار داده شد

پرسش نامه هاي دو . ر تعيين گرديدنف 86رشته آموزشي مركز را شامل و نمونه آماري بر اساس جدول مورگان  8
گويه جهت سنجش ويژگي هاي شغلي و مهارتي كارآموزان زن  18گويه جهت سنجش توانمندي و  15گانه شامل 

بر اساس نتايج حاصله مي توان بيان داشت كه دوره هاي آموزشي . تهيه، تكميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
تحليل عاملي نيز براي ويژگي هاي دوره هاي . حد متوسطي نقش داشته اند در تمامي نشانگرهاي توانمندي در
اثرات رواني، اثرات شغلي و مهارتي، شايستگي و خودباوري با واريانس : عامل 3آموزشي مهارتي  مركز خواهران 

مل افزايش متغير مستقل به مدل وارد شده اند كه شا 6بر اساس نتايج رگرسيون گام به گام . معرفي نمود 74/63
توانايي ايجاد تغيير در جهت مطلوب، افزايش دانش و آگاهي در رابطه با رشته آموزشي، افزايش توان انجام كار با 
تدبير و روش هاي بهتر، افزايش انگيزه در جهت شركت موثر در كالس،  افزايش توان علمي مطلوب، افزايش قدرت 

غييرات توانمندي مهارتي كارآموزان زن مركز خواهران ايالم را تبيين درصد ت 2/94اتكاء به خود بوده و توانسته اند 
  .نمايند

  
  .آموزش فني و حرفه اي ايالم، توانمندي مهارتي، زنان: كليد واژگان 

  

                                                                 
     Nasri2003_R@ yahoo.comدانشجوي دكتري تخصصي، معاون اداري و پشتيباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم. 1
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالمدانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناس . 2
  كارشناس بودجه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ايالم. 3



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

270

ICSTE-57  

بررسي اثرات آموزش هاي بازآموزي در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و 
موردي اداره كل آموزش فني و حرفه مطالعه : حرفه اي بر توانمندي شغلي مربيان

  اي استان ايالم
  

  3، فريبا جمشيدي2، امين رستم نيا1رضا نصري
  

  چكيده
هدف كلي تحقيق حاضر بررسي اثرات آموزش هاي بازآموزي مركز تربيت مربي  و پژوهش هاي فني و حرفه اي 

نوع . مي باشد 90- 91م طي سال هاي كرج در توانمندي شغلي مربيان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايال
بر (تحقيق توصيفي و كاربردي است و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه پس از طراحي روايي صوري آن 

آن سنجيده و در اختيار نمونه هاي %) 83با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ( و پايايي) اساس ديدگاه صاحب نظران
نفر از مربيان كه در دوره هاي بازآموزي مركز تربيت  145جامعه آماري تحقيق . داده شدجامعه آماري تحقيق قرار 

پرسش نامه هاي دو . نفر تعيين گرديد 103مربي شركت داشتند را شامل و نمونه آماري بر اساس جدول مورگان 
وزشي تهيه، گويه جهت سنجش محتوي آموزشي و مربيان آم 19گويه جهت سنجش توانمندي و  29گانه شامل 

بر اساس نتايج حاصله مي توان بيان داشت كه دوره هاي آموزشي در . تكميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
تحليل عاملي نيز براي ويژگي هاي دوره هاي . تمامي نشانگرهاي توانمندي در حد متوسطي نقش داشته اند

آموزشي مربيان، تقويت قوه خالقيت و خودآموزي، مهارت ها و خصوصيات : عامل 5آموزشي مركز تربيت مربي كرج 
 62/74تقويت مشاركت فراگيران، خصوصيات محيط آموزشي و خصوصيات مربوط به فنون تدريس با واريانس 

متغير مستقل به مدل وارد شده اند كه شامل تقويت قوه  6بر اساس  نتايج رگرسيون گام به گام . معرفي نمود
سلط مربيان به روش هاي تدريس، استفاده از وسايل كمك آموزشي، ايجاد تفكر در خودآموزي در فراگيران،  ت

 4/81فراگير، توجه به جديدترين ابداعات و نوآوري ها، ارتباط مناسب بين مربيان و فراگيران بوده و توانسته اند 
  .درصد تغييرات توانمندي شغلي مربيان را تبيين نمايند

  
  .، آموزش فني و حرفه اي ايالم، محتوي آموزشي، مربيان آموزشيتوانمندي شغلي: كليد واژگان 

                                                                 
     Nasri2003_R@ yahoo.comدانشجوي دكتري تخصصي، معاون اداري و پشتيباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم. 1
  ه كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالمدانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناس ادار. 2
  كارشناس بودجه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ايالم. 3
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ICSTE-346  

  مولفه هاي موثر در تصميم گيري شغلي
  

  1يعقوب نماينده
  

  چكيده
افزايش :عواملي نظير. موضوع اشتغال و بيكاري بايد از نظر عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار گيرد

به ويژه دانش آموخته آموزش عالي به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و  روزافزون نيروي كار ، تمايل زنان
اقتصادي و تامين معيشت خانواده به طور توامان با مردان، نامتناسب بودن رشته هاي آموزش دانشگاه ها و 

توان ناشي  مهمترين علل آنرا  مي.موسسات آموزش عالي با نياز بازار كار موجب بروز بيكاري  با نرخ باال شده است
از عدم شناخت درست از ويژگي هاي روانشناختي افراد؛  ناآگاهي از ويژگي هاي مشاغل و ناآگاهي از رشته 

هدايت مناسب دانش آموزان و دانشجويان به ادامه تحصيل در .هايتحصيلي و حرفه هاي آموزشي و عنوان نمود
ليت هاي آنها متناسب باشد و همچنين عدم شناخت از رشته ها و حرفه هايي كه با عالقمندي ها، توانايي ها و قاب

مشاغل و رشته هاي تحصيلي باعث شده است كه جوانان به صرف ايجاد رشته دانشگاهي و فقط جهت كسب 
  . اين موجب پديد آمدن فارغ التحصيالن رشته هاي غيرمورد نياز بازار كار ميشود.مدارك به تحصيل بپردازند 

  
  .ي روانشناختي افراد، ويژگيهاي مشاغل، قابليتهاي نيروي كار، آينده شغليويژگيها: كليد واژگان 

                                                                 
منابع معاون بودجه و تشكيالت و دبير و مسئول اجرايي كارگروه كاهش تصدي هاي دولت در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، فوق ليسانس مديريت . 1

  roseshaian@yahoo.com ،انساني
  



چکیده مقاالت همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

272

ICSTE-116  

 اقتصاد در آن كاركردهاي و انرژي حوزه در مهارتي آموزشهاي تحليلي بررسي
  بنيان دانش

  
 2خانپورهرسمي ، حميدرضا1نويزي تورج

  چكيده
 امر يك بعنوان انرژي به امروز حاليكه در. شد مي ادي فني كامالً موضوع يك عنوان به انرژي از گذشته هاي دهه در

 در آن نشدني انكار نقش و اقتصاد در انرژي حاكميت با دنيا، در امروزه .نگرند مي آن فني مسائل كنار در مديريتي
 نهمچني و انرژي منابع از بهينه استفاده انرژي، وري بهره افزايش جهت راهكارهايي اعمال كشورها، اقتصادي توسعه
 داشت توجه بايد. دارد انرژي مديريت در حياتي نقش آموزش .ميرسد بنظر ضروري انرژي مديريت ظرفيتهاي ارتقاء
 بنيان دانش اقتصاد در .ميباشد انرژي مديريت اهداف به رسيدن جهت كننده هماهنگ عنصر يك بعنوان آموزش كه

 آموزي مهارت و آموزش. است افراد فناوري و مهارت دانش، بلكه نيست، سرمايه و كار نيروي توليد، عامل مهمترين
 و رساني بروز يا و افراد مهارت و دانش افزايش سبب آموزش. باشد مي بنيان دانش اقتصاد اساسي محورهاي از افراد
 زماني فرآيند اين و است ناداني مرزهاي بردن ميان از پژوهش و آموزش از هدف .شود مي آنها موجود دانش ارتقاء
 نقص نتيجه در و آموزش نظام در نارسائي. برد بكار انسان نيازهاي برخي رفع براي بتوان را آن كه شود مي رديكارب
 اين در .شود مي محسوب جامعه آن نيافتگي توسعه اساسي و اصلي عامل كشور هر پژوهشي و آموزشي نظام در

 بنيان دانش اقتصاد در آن كاركردهاي به و هگرفت قرار بررسي مورد انرژي زمينه در محور مهارت آموزشهاي مقاله
  . است شده توجه

  
  .بنيان دانش اقتصاد مهارت، انرژي، آموزش،: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@tvto.navizi_t كارشناس ارشدمهندسي مواد، مربي اداره كل فني و حرفه اي استان تهران،  .1
  كارشناس مديريت و علوم سياسي، مدير كل فني و حرفه اي استان تهران .2



273

ICSTE-195  

  يتوسعه مل بر دانشگاه تعامل دولت، صنعت و يالگو يبررس
  

   1ي مسعود نور
  

  چكيده
و چند  رانيسه عامل در ا نيا نيداشته و روابط ب روابط دولت ،صنعت و دانشگاه خهيگذرا به تار يمقاله نگاه نيدر ا

عامل  دينبا صهيخص نيبوده اما ا ريپذ سكير يتهايجزء فعال يقاتيتحق يتهايفعال. شده است  سهيكشور جهان مقا
.  است ندهيآ يبرا يگذار هيدر امر پژوهش سرما يگذار هيسرما رايز. باشد يصنعت يشركتها يبرا يبازدارنده ا

مرتبط، ارتباط فعال داشته باشند و در  يقاتيبا مراكز تحق ديبا يو توسعه مراكز صنعت قيتحق رانيمداساس  نيبرا
ها به دانشگاه پس  پروژه ياجرا جيو بازخورد نتا نديو توسعه شركت نما قيتحق يواحدها گريمشترك با د قاتيتحق
مراكز   يها هيها و رو فع نواقص و بهبود روشر يبرا انيتوسط دانشگاه يصنعت يها و انجام پروژه قاتيتحق ياجرااز 

، تعريف دقيق و مطمئني براي روابط با »خصوصاً آموزشهاي حوزه مديريت«سياستگزار با جهت دادن به آموزش ها 
اصل در بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحيه  نيمهمترو بسترسازي فرهنگي بعنوان .نديمراكز علمي جهاني ارائه نما

و تنگناها مد  يتعامالت بررس نيدر ادامه ضرورت و لزوم ا رديقرار گ يو دانشگاه يجامعه صنعت تحقيق مورد توجه
آنها مد نظر قرار  تيداشته و روند فعال يو كاربرد يپژوهش يسازمانها يتهايبه فعال ينظر قرار گرفته است، و نگاه

 انيو پس از ب يبررس يتوسعه مل ،صنعت و دانشگاه در خصوص اشتغال و يبخش دولت نيتعامالت ب.است هگرفت
 دهيحاصل گرد يجينتا ،يكالن اقتصاد يرهايو اهدافشان در خصوص متغ گريكديسه عامل در قبال  نيا فيوظا
 دياسات يهمكار رايز ابد،يتوسعه  ديآنها با صنعت با يهمكار يدانشگاه بر مبنا دياسات يدرجه علم يكه  ارتقا. است

جامعه  يازهايبر ن يمبتن ديبا يدروس دانشگاه  و . است عيصنا شرفتيپ ياركان اساساز  يكي دانشگاهها با صنعت 
   .است كيتئور يدر كنار دانش ها يدانستن اطالعات تجرب امر مستلزم  نيكشورها باشد كه ا يصنعت

  
  .، دانشگاه ، دولت ، صنعت يتعامل ،  توسعه مل: كليد واژگان 

  

                                                                 
1
  M_Nouri_sts@yahoo.com، مدرس دانشگاه،    MBAكارشناسي ارشد مديريت اجرايي . 
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ICSTE-117  

  در توسعه اقتصادي و آباداني كشور ال زنانغاشت اثر بررسي
  

 3تورج نويزي ،2حميدرضا خانپورهرسمي ،1ميترا نويزي

  
  چكيده

يكي ديگر از عواملي كه براي اندازه گيري   .نرخ بيكاري شاخصي براي سنجش ميزان توسعه يافتگي كشورهاست
هاي مختلف اجتماعي، درجه توسعه يافتگي يك كشور مورد توجه قرار مي گيرد نقش زنان جامعه در عرصه 

در سالهاي دور زنان كمتر به اشتغال مي پرداختند و محدوده فعاليت آنان بسيار  .اقتصادي و سياسي مي باشد
كوچك بود وليكن امروزه به دنبال تغيير در شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه محدوده فعاليت زنان بسيار گسترده 

درايران نيز با . حتي در بخش هاي صنعتي و عمراني نيز فعال شده اندتر از پيش شده است و زنان همپاي مردان 
گذشت زمان مشاركت زنان و فعاليت آنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي داراي روند روبه رشد و افزايشي بوده 

زنان تحقيقات نشان  مي دهد كه با گسترش فعاليت هاي اقتصادي زنان يا به عبارتي با افزايش اشتغال . است
طرفي  كشور افزايش مي يابد از) توليد ناخالص داخلي و توليد ملي ( GNPو GDP شاخص هاي اقتصادي مانند 

مي توان نتيجه گرفت كه .مقدار صادرات كشور افزايش مي يابد و به دنبال آن درآمد ملي كشور گسترش مي يابد 
ي اعتماد به نفس ،شايستگي ها و توانايي هاي بانوان حضور فعال زنان در اجتماع و اشتغال مي تواند منجر به شكوفاي
را به دنبال داشته باشد كه اين عوامل مي تواند در ... در زمينه هاي مختلف شود  و تحوالت اقتصادي ،فرهنگي و

در اين مقاله نقش زنان و ميزان .كشورهاي درحال توسعه مانند ايران به عنوان عاملي براي توسعه يافتگي باشد 
 .ذاري آنان در اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه مانند ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفتاثرگ

 
  .اشتغال، زنان، توسعه، اقتصاد: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@navizi_mكارشناس اقتصاد نظري،  .1
   مديركل فني و حرفه اي استان تهران، كارشناس مديريت و علوم سياسي. 2
   ستان تهران، كارشناس ارشد مهندسي مواداداره كل فني و حرفه اي امربي . 3
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ICSTE-229  

  نظام ملي مهارت و فناوري، قابليت هاي فناوري و آموزش هاي فني و حرفه اي 
  

  4، اميرحسين نيرومند3، اكبر فرجي ارمكي2ابوالفضل عليزاده ،1پوراندخت نيرومند
  چكيده

روش . هدف اين پژوهش عبارتست از تبيين نقش نظام ملي مهارت و فناوري ملي و توسعه ي اقتصادي كشور است
يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه با وجود نقش حائز اهميت آموزش هاي . پژوهش تحليلي و اكتشافي است

نساني كشور، انسجام و يكپارچگي در اين آموزش ها وجود ندارد، و همين عامل موجب مهارتي در توسعه منابع ا
محرز شدن اهميت يكپارچه سازي سياست گذاري . شده كه امكان بهره برداري مناسبي از منابع ملي به عمل نيايد

نظام احراز "زير نظام  در حوزه آموزش فني و حرفه اي منجر به طراحي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با سه
تدوين چندين برنامه با محور قراردادن . گرديد "ايهاي حرفهصالحيت"و  "آموزش مهارت و فناوري"، "اشتغال

موضوعاتي چون كارورزي، توانمندسازي مربيان، تعامالت بين المللي، تفاهم نامه هاي همكاري بين دستگاهي با 
ند جامع مهارت و فناوري نشان از عزم راسخ بين بخشي جهت تحقق اين در س... موسسات و بنگاه هاي اقتصادي و 

مقاله حاضر به تبيين نقش استقرار نظام ملي مهارت و فناوري و يكپارچگي مراجع سياستگذار در بهبود . نظام دارد
  . پردازدقابليت هاي فني شناسي كشور و افزايش شاخص هاي مطلوب اقتصادي مي

  
  .اي، اشتغال، توسعه اقتصادي، فناوريامع مهارت و فناوري، آموزش فني و حرفهنظام ج :كليد واژگان 

                                                                 
  Pdniroomand@yahoo.com ، مدير كل دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور .1
  معاون دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    . 2
  اون دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور               مع. 3
    دانشگاه مدرس و كاشان دانشگاه مكانيك مهندسي دكتر دانشجوي. 4
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ICSTE-228  

  بسترهاي مورد نياز جهت تحقق نظام آموزش مهارت و فناوري
  

  3، ابوالفضل عليزاده2، اكبر فرجي ارمكي1پوراندخت نيرومند
  

  چكيده
صلي سياستگذاران و مديران كالن كشور شده اشتغال از جمله محورهاي اساسي است كه در حال حاضر دغدغه ي ا

بديهي است اشتغال زايي مستلزم طراحي و پياده سازي بسترهاي قانوني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و . است
در . در ميان مولفه هاي تاثيرگذار در فرآيند اشتغال، مهارت منابع انساني بسيار حائز اهميت است. فناوري الزم است

استقرار اين نظام . م آموزش مهارت و فناوري كشور طراحي و در هيئت دولت به تصويب رسيداين راستا، نظا
پژوهش حاضر به شناسايي اين بسترها و زيرساخت . مستلزم بسترها و زيرساخت هايي جهت پياده سازي موثر است

تجارب تخصصي تهيه روش پژوهش مورد استفاده بررسي موردي بوده و حاصل مطالعات علمي و . ها پرداخته است
فراهم سازي بسترهاي نهادي و قانوني مورد نياز جهت . كنندگان اين مقاله در سازمان آموزش فني و حرفه اي است

هاي عمومي و مهارتي در تمام مقاطع تحصيلي اعم از ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، فراهم نمودن توام كردن آموزش
هاي مهارتي در نظام آموزش عالي كشور، تدوين سند ت ارائه همزمان آموزشبسترهاي نهادي و قانوني مورد نياز جه

ي عملياتي تحقق نظام آموزش مهارت و فناوري، انجام مطالعات تطبيقي نظام آموزش مهارت و هاراهبردي و برنامه
ردن بسترهاي ي جامع و تطبيقي از قوانين كشور جهت آسيب شناسي، فراهم كفناوري ساير كشورها، انجام مطالعه

هاي مربوطه فراهم ي تحقق و پياده سازي نظام جامع مهارت و فناوري و زير نظامهانهادي و قانوني مورد نياز زمينه
 .گردد از جمله اين بسترها و ضرورت هاست

  
 نظام آموزش مهارت و فناوري، اقتصاد مبتني بر دانش، قابليت هاي فناوري ملي، شبكه اطالعات :كليد واژگان 

  .  جامع بازار كار و مهارت

                                                                 
  Pdniroomand@yahoo.com ، مدير كل دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور .1
  معاون دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور               . 2
  معاون دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    . 3
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ICSTE-266  

زمينه ها و چالش هاي توسعه ي قابليت هاي فناوري ملي در برنامه پنجم توسعه 
  با نگاهي به آموزش هاي مهارتي

  
  ، محبوبه رنجبر، فاطمه شعبانعلي، نرگس احديه، حميده قنبري2اكبر فرجي ارمكي، 1پوراندخت نيرومند

  
  چكيده

 1368به توسعه بعد از انقالب اسالمي منجر به تدوين پنج قانون برنامه ي توسعه از سال  رويكرد كشور جهت نيل
با توجه به نقش فناوري در توسعه ملل تاكيد ويژه اي در تحقق توسعه ي اقتصادي در برنامه . تاكنون شده است

و حمايت از شركت هاي دانش برنامه پنجم با اتخاذ راهبردهايي چون توسعه،انتشار . هاي چهارم و پنجم شده است
بنيان، گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران عرصه علم و فناوري، زمينه سازي براي 
تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و كارآفرين منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري، تدوين 

ايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين، ايجاد اشتغال پايدار و كارآفرين، نيل به راهبرد توسعه صنعتي، حمايت از سرم
اين پژوهش قصد دارد، با استفاده از روش تحليل محتواي اين برنامه ها از طريق . اين هدف را دنبال نموده است

د باالدستي كشور و توجه به يك چارچوب مفهومي به ارزيابي انسجام مفاد قانون و همچنين ارتباط با ساير اسنا
اميد است كه دستاورد هاي اين پژوهش مورد توجه متوليان برنامه ريزي و . همچنين نقاط قوت و ضعف آن بپردازد

ارزيابي وضعيت علم و فناوري كشور از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
  .در تدوين برنامه هاي بعد مورد استفاده قرار گيردكميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گرفته و 

  
و تحليل محتوا، آموزش فني و مهارت، برنامه هاي توسعه، قابليت هاي فناوري ملي  فناوري، :كليد واژگان 

 .اي حرفه
  

                                                                 
  Pdniroomand@yahoo.com ، مدير كل دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور .1
  معاون دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور               . 2
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پايدار  رشدآموزش و پژوهش كشاورزي و دامپروري،كانون  پسامدرنساختاربندي 
  اقتصاد جامعهاشتغال و 

 
  2، ثريا رفيعي 1اكبر نيكخواه

  چكيده
 ي كمي و كيفيپاسخ به افزايش تقاضا در ،و تأثيرگذاري بر اقتصاد جامعه پروري عمل كشاورزي و دام وسعت

پروري به كشاورزي و دامهدف اين مقاله، معرفي و تبيين پسامدرن . است لبني سالم- و داميمحصوالت كشاورزي 
جامعه  اقتصاداشتغال زايي مهارتي، و رشد و پويايي  توليد و مصرف، در فرهنگ تحول عنوان القاكنندگان و راهبران

لذا، يكپارچگي اين بخش با شئونات گوناگون حيات بشر، مبين آثار بهينه . هاستكشاورزي اساس تمدن انسان. است
افزايش . صاد جامعه استدامي بر شكوفايي اشتغال و اقت- و عميق مهارت آموزي هنرمندانه علوم و صنايع كشاورزي

توليد  ،، كمبود منابع طبيعيات اقليميتغيير تحت تأثيربيشتر در آينده رقابت براي دسترسي به توليدات كشاورزي 
اي كشاورزي نقشي اصلي در سيالن گازهاي گلخانه. خواهد بود و دام پرور هاي كشاورزانرژي و منابع درآمد خانواده

گرمايش زمين زنگ  .كندمي ، و در نتيجه در سالمت بشر پسامدرن ايفاس، و متاناكسيد كربن، اكسيد نيترودي
به افزايش كمي و كيفي در تقاضاي عام و  توجه لذا، با. خطري براي ادامه بقا و كيفيت حيات و محيط زيست است

تر با چالش هاي  خاص به توليدات داخلي و جهاني سالم همگام با آموزش و پژوهش مهارتي، الزم خواهد بود علمي
و فن آوري  ژنتيكيبكارگيري فن آوري هاي نوين ژنوميكي، . كشاورزي سنتي و غيرمدرن و حتي مدرن روبرو شد

اين فن آوري ها  .هاي نانو گامي بنيادين در آموزش مهارتي كشاورزي و دام پروري پسامدرن محسوب مي شود
مهندسي است، كه خود رونق - پزشكي و فني- ويژه زيست دامي با ساير علوم به- زمينه ساز تلفيق علوم كشاورزي

تحول از طريق ع كشاورزي ايرمز موفقيت صن. بخش اشتغال و اقتصاد در قالب صنايع چندجانبه و مشترك است
انگيزه و مسئوليت و وري، آ به علم و فن زاييگيري از تجارب بومي، اعتمادآموزش، بهرهسامانه هاي مدون ايجاد 

طور ه ها در آينده بدامسالم تقاضا براي توليدات همچنين، . است و دام پروري كشاورزي گرانبخشي به آموزش
دسترسي مكفي به محصوالت متنوع با تضمين هاي غذايي اقتصادي از قبيل و  عوامل اجتماعيتحت تاثير  وسيعي

دامي پسامدرن - لوم كشاورزيبه عنوان يك نتيجه گيري كلي، بهينه سازي فرهنگ و هنر آموزش ع. استاندارد باشد
اشتغال زايي مهارتي و رشد پايدار اقتصادي مستلزم . در مركز نظام هاي آتي آموزش مهارت و فن آوري خواهد بود
  .دامي است- بهبود كميت و كيفيت توليدات ملي و كارايي صنايع كشاورزي

 
 .اشتغال، اقتصاد، آموزش، كشاورزي، امنيت غذايي: كليد واژگان 

                                                                 
 anikkha@yahoo.com, nikkhah@znu.ac.irاستاد فرابرجسته، دانشگاه زنجان، دانشكده كشاورزي، . 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه زنجان، دانشكده كشاورزي. 2
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گوهر ملي مهارت آموزي، اشتغال : هنرهاي عالي آموزش، پرورش و پژوهش علم
  و اقتصاد پسامدرن

 
  3، ندا بابايي ليايي2، حجت صفري1اكبر نيكخواه

  
  چكيده

آموزش هنر نيز كه خود دانشي فرافيزيكي و متا فيزيكي است، هنري است . است آموزش و پرورش علم، هنري بديع
آموزش كاراي يكي صرفاً از طريق آموزش . استبدين سان، آموزش علم و هنر يكپارچه . آموختني يافتني و نه لزوماً

آثار يكپارچگي آموزش علم مرور توسعه و و هدف مقاله، نوآوري مفهومي و كاربردي، . هماهنگ ديگري ممكن است
تأملي بر . ياي جامعه استو اقتصاد پو ،و هنر بر كيفيت محصوالت سامانه هاي آموزش عالي، آموزش و پرورش

عالي، خالء آموزش هنر به عنوان زمينه ساز تفكرات نوبنياد و خالق را آشكار مي ي مدرسه اي و سامانه هاي آموزش
رواني - ياددهي، تحت كنترل محيط و آموزش هاي احساسي- ساختار مغز به ويژه در ارتباط با فرآيند يادگيري .سازد
همچون موسيقي، نقاشي، خطاطي، هنرهاي زيبا، و (هاي آن در زمينه هاي مختلف به عبارتي، هنر و آموزه . است

را در مغز فعال مي  و آموزش گري با بهبود حافظه، ساختار خاص و منظمي از سامانه هاي يادگيري) صنايع دستي
را در بهينه سازي ، آموزش هنر مي تواند ابزاري نوين و عمل گاستعقل و منطق پيرايش گر از آنجا كه هنر، . سازند

در دروسي خاص در هر دو شاخه اجباري و انتخابي و ايجاد و توسعه ، دروسبازبيني . آموزش علم و فناوري باشد
و كاربردي ) شامل رياضيات، فيزيك، شيمي و زيست شناسي(سامانه هاي آموزشي اعم از علوم انساني، علوم پايه 

 هنر عمليموزش تئوري ها و اصول نياديني در نهادينه سازي آنقش ب ،)مهندسي، كشاورزي، معماري- فني(شامل 
از آثار بهينه چنين برنامه هايي، تنوع بخشي به شيوه هاي آموزشي، بهبود كارايي فرآيندهاي ياددهي و  .ايفا مي كند

و كالن يادگيري، عمل گرايي سامانه هاي آموزشي مطابق با واقعيات جامعه، و اشتغال زايي مهارتي در سطوح خرد 
، از سرمايه هاي ماندگار هنري نسل هاي در مدارس و دانشگاه ها با نهادينه سازي آموزش هنر. است ياقتصاد

با حمايت و . پيشين و حال به طرز بهينه تري تجليل شده تا دستاوردهاي ايشان كاراتر به نسل هاي آتي انتقال يابد
در ميان دانشجويان و مديران آتي زير  آموزشي- به پروران هنرينشر آموزه هاي نوآورانه نخبگان و مهم تر از آن نخ
. را تضمين نمودجامعه حيات كيفيت اقتصاد و  رشد و پوياييساخت هاي جامعه، مي توان آثاري ماندگار بر 

بنابراين، منحصراً از منظري يكپارچه و همزمان است كه مي توان پيوسته كارايي آموزش علم و هنر را در بطن 
  .اي كارآفرين، اشتغال زا و خودكفا بهينه ساخت جامعه

  
 .هنر، ، اشتغال، مهارت آموزياقتصادآموزش، : كليد واژگان 

                                                                 
 anikkha@yahoo.com ،nikkhah@znu.ac.ir ،دانشگاه زنجان دانشكده كشاورزي استاد فرابرجسته،.1 
     زنجان دانشگاه دانشكده كشاورزي، دانشجوي كارشناسي ارشد .2
   دانشجوي كارشناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه زنجان .3
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  حرفه اي نقش انگيزه تحصيلي مهارت آموزان درفرآيند يادگيري آموزشهاي فني و
 

  3، رضا عابدي منفرد2، محبوبه احمدلو1احمد رضا واثق
  

  چكيده
دهي ويادگيري، روش ها و فنون تدريس به عنوان يكي از اركان مهم برنامه درسي، تاثير بسزايي در فرآيندهاي ياد

در اثر بخشي وكارايي دروني و بيروني نظام آموزش فني و حرفه اي دارد، ليكن در همين راستا بايد الگويي اثر بخش 
به صورت گسترده شاهد استفاده از روش  در نظام آموزشي فني و حرفه اي، متاسفانه هنوز.براي تدريس ارائه گردد

هاي متعارف و سنتي در آموزش،با طيف گسترده ازمحتواو مباحث آموزشي متنوع مي باشيم كه دراغلب مواقع نه 
تنها با آن موضوعات تناسبي ندارند، بلكه به تفاوت هاي فردي فراگيران در استعدادها، عاليق و نيازهاي آنها نيز 

از مباحث مهم در امر آموزش بوجود آمدن شرايطي در جهت تسهيل يادگيري است، به گونه  يكي. توجه نمي گردد
اي كه مربيان آموزشي بتواننددر مدت كوتاه ، تغييراتي مطلوب در رفتار فراگيران به وجودآورند انگيزش عامل بسيار 

د،وبه فعاليتها سازمان مي دهد انگيزش به رفتار يادگيرنده الگو مي ده.مهم و اغلب مهمترين شرط يادگيري است
بر اساس يافته ها، انگيزه حرفه آموزان به .برنيروي كار وكارايي مي افزايد و سبب پديد آوري نقشه يا طرح مي شود

در اين .يادگيري بيش از حد متوسط بوده و هرقدر انگيزه حرفه آموزان باالتر باشد، ميزان يادگيري آنان بيشتراست
االت مرتبط با موضوع مطالعه فرآيند هاي ياددهي و يادگيري در آموزش هاي فني وحرفه مقاله، پژوهشها ومق

روش تحقيق درپژوهشهاي مورد .اي،وانگيزه تحصيلي حرفه آموزان، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است
در واقعي و منظم فرآيندهاي ياددهي ويادگيري –پيمايشي مي باشد كه به توصيف عيني- مطالعه،توصيفي

دراين مقاله سعي بر اين است تا با مطالعه وبررسي نقش انگيزه .آموزشهاي فني و حرفه اي پرداخته شده است
تحصيلي حرفه آموزان در فرآيندياددهي و يادگيري مراكز آموزش فني وحرفه اي،ودر سايه شناسايي اين 

يند، و ارتقاءكيفيت يادگيري كارآموزان موقعيت،نسبت به ارائه راهكار و تحليل وضعيت، ونيز اصالح و بهبود فرآ
  .وهمچنين ياددهي مربيان آموزشي، مبادرت نمايد

  
  .انگيزه آموزشي، فرآيند ياددهي و يادگيري، آموزشهاي فني و حرفه اي، مراكزآموزشي: كليد واژگان 

                                                                 
 .com.yahoo@1390_ARVكارشناس ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي، . 1
 ي استان مركزيآموزش فني و حرفه اسرپرست اداره آموزش،پژوهش وبرنامه ريزي اداره كل . 2
 آموزش فني و حرفه اي استان مركزيكارشناس مشاوره و هدايت شغلي، اداره كل . 3
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  مزاياي دوركاري، با تاكيد بر آينده نگري در ارتقاء عملكرد سازماني
  

4، مينو صادقي3، حسين رسولي2، سعيد اماني1ضا واثقاحمد ر   
  

  چكيده
تغييرات نگرشي و تكنولوژيكي كه درگذرتاريخ بر زندگي انسانها حاصل مي شود، موجب بروز تحول در روشهاي 

 دستاوردسيستم وآخرين اداري تحول دهگانه ازمحورهاي يكي عنوان به 5دوركاري.گرديده استزندگي و كاري آنها

 اي شيوه بعنوان دوركاري. كاراست انجام هاي وشيوه افراد،منابع مديريت در نوين رويكردي اداري،نيازمند ننوي هاي

 نيز كشورما اداري نظام و اجراست در حال مختلف، كشورهاي و سازمانها در كه مدتهاست شغلي، وظايف انجام از نوين

 و كارمندان كه عالقمند هستند ها سازمان از ريبسيا. باشد مي جديد الگوي اين كردن تجربه درحال تازگي به
 بر عالوه امر اين .رسانند انجام به سازمان از خارج فضاي فيزيكي در و دور راه از را خود كارهاي بتوانند پيمانكاران

 همه از و متخصص نيروهاي جذب براي كار شرايط فراهم كردن شغلي، مندي رضايت به كاري، وري بهره افزايش

مزاياي دور كاري براي سازمانها ،افراد ،جامعه و .انجامد مي منابع انرژي در جويي صرفه و انرژي مصرف اهشك مهمتر
دوركاري به طور بالقوه .بسياري از شركتها و سازمانهاي بزرگ دنيا از آن بهره مي گيرند محيط بسيار فراوان است و

حتي ،آالينده هاوافزايش بهره وري وروحيه شودمي تواند باعث صرفه جويي درمصرف بنزين، فضاي كاري،كاهش 
مي تواند موجب استفاده از فرصتهاي شغلي خارج از كشور و يا استعدادهاي نيروي انساني خارج از كشور براي انجام 

 دراين مطالعه،.كار از راه دور هم براي كارفرمايان و هم براي كاركنان منافع چندجانبه به همراه دارد.فعاليتها گردد

مروري، پژوهش وتحقيقات انجام شده پيرامون دوركاري و ابعاد مختلف آن، مورد بررسي و مطالعه  مقاله ماهيت نابرب
 مزاياي دوركاري، با آينده نگري،راهكارهاي الزم جهت شناسايي ضمن قرار مي گيرد،در اين مقاله تالش مي شود تا

 مطالعه، درپژوهشهاي مورد روش تحقيق، .اني ارائه گردددوركاري باهدف ارتقاء عملكرد سازم اجراي فرآيند بهبود
 .دوركاري در ابعاد مختلف مي پردازد يندآمنظم فر واقعي و- عيني توصيفپيمايشي مي باشد كه به - توصيفي

  
 .كار از راه دور تحول اداري، عملكرد سازماني، آينده نگري، دوركاري،: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@1390_ARVكارشناس ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي، . 1
  و حرفه اي استان مركزي معاون اداري وپشتيباني، اداره كل آموزش فني .2
 ، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي)عج(رئيس مركزآموزش و سنجش امام مهدي .3
  ، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي)س(رئيس مركزآموزش خواهران حضرت زهراء .4
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 ،خدمات بخش صنعت،( آموزشي فني و حرفه ايمطالعه نيازسنجي هاي 
 14مطالعه موردي  : ، با رويكرد آينده نگري در تعيين نيازهاي آموزشي)كشاورزي

  استان در كشور
  

  4، محبوبه احمدلو3، فرزاد نوابخش2محمد جهانگيري ،1احمد رضا واثق
  

  چكيده
- داف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدففرايندي نظام دار براي تعيين اه: نيازسنجي آموزشي عبارت است از
ريزي ها از جمله برنامهنيازسنجي به عنوان يك مؤلفه مهم در بسياري از حوزه. ها و در نهايت اولويت براي آموزش

» نياز«زيراكه در اين حوزه .آموزشي مورد توجه بوده است و اغلب در عرصه خدمات اجتماعي كاربرد داشته است
ن يك اصل زيربنايي كه روشنگر نوع خدمات مورد نظروجهتي كه بايدآن خدمات را دريافت همواره به عنوا

 و ماهر انساني نيروي تربيت و موزشآتوليدعلم، در مؤثر آموزشي ازسازمانهاي يكي ازآنجاكه.نمايند،موردپذيرش است
 در بازاركار نياز مورد آموزشهاي ناساييش لذااست،ن آموزش فني و حرفه اي سازما ،وركش نياز وردمتخصص م

نجام صحيح و تعيين نيازهاي آموزشي واباشدپرداختن آگاهانه به  مي ازضرورتها يكيهاي مختلف بخش
تا بتوان با تكيه بر مختلف موضوع است،  ، مستلزم اطالع و آگاهي نسبت به ابعاددر همين خصوص نگري موثرآينده

هاي مختلف  را متناسب با شرايط و موقعيتيازهاي آموزشي در تعيين ن نگري آيندهفرآيند چنين آگاهي هايي، 
هاي بخش در اشتغال توسعه درراستاي تواند مي اي حرفه ني وف آموزشهاي مانيبدون شك ز .طراحي و اجرا نمود

دراين مطالعه، ..باشد استوارقعي وا آموزشي نيازهاي ه بر اساس شناساييك ،باشد كارسازصنعت،كشاورزي وخدمات 
استان كشور، با هدف ورويكرد  14اي پژوهشي نيازسنجي انجام شده در ادارات كل آموزش فني و حرفه اي پروژه ه

اين  در.آينده نگري درتعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي بازار كار استانهامورد مطالعه وكنكاش قرار گرفته است
درشناسايي وتحليل نيازهاي آموزشي  گرين ابعادمختلف آيندهدرتعيين نيازهاي آموزشي،شود مقاله تالش مي
 ناختي هر چندمختصر، نسبت بهمورد بررسي ومطالعه قرار گرفته، تاش)صنعت،خدمات،كشاورزي(بخشهاي مختلف

روش تحقيق .بدست آيد پروسسه نيازسنجي و تعيين نيازهاي آموزش فني و حرفه اي در بخشهاي ذكرشده،
 پرداخته، و مذكور يندآمنظم فر واقعي و- عيني توصيفي باشد كه به پيمايشي م- درپژوهشهاي موردمطالعه،توصيفي

  .  ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه با كارفرمايان و كارشناسان ذيربط، بهره برداري گرديده است از
  .نيازسنجي آموزشي، آموزشهاي فني وحرفه اي، آينده نگري، حرفه آموزشي: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@1390_ARVكارشناس ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي،  . 1
 معاون آموزش،پژوهش و برنامه ريزي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي. 2
  و عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك استاد. 3
 رفه اي استان مركزيسرپرست اداره آموزش،پژوهش وبرنامه ريزي،اداره كل آموزش فني و ح. 4
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ICSTE-472  

درتوسعه آموزشهاي فني و حرفه اي روستايي، با رويكرد ترويج  ضرورت آينده نگري
  وتوسعه پايدار كشاورزي

  
  4، سيدعلي هاشمي3، سيد جواد نظام آبادي2، فرزاد نوابخش1احمد رضا واثق

  
  چكيده
 از اعم ارزشمندي منابع و عوامل داراي كه جامعه جمعيتي و اجتماعي نظام از بزرگي بخش عنوان به روستايي جوامع
و  نقش تحقيقات.نمايند مي ايفا حياتي جامعه،نقش درپيشرفت كه است اقتصادي و ومنابع طبيعي انساني نيروي

يند توسعه پايداركشاورزي مهم و بطورمستقيم وغير مستقيم اهدافي نظيرافزايش بهره آدرفرآموزشهاي روستايي 
سكو، پايداري به معناي حفظ وضعيت موجود بنابر تعريف يون.را بعهده دارد...وري،كاهش فقر،حفظ محيط زيست و

ورود آموزش در بخش كشاورزي قدمتي بسيار دارد و به بدو آفرينش .يك سيستم و يا بهبود آن در آينده است
ابتدا  ،به منظور ارائه آموزشهاي صحيح ترويجي و بهره وري مناسب از نيروي انساني روستائيان.انسان بر مي گردد

نيازهاي آموزشي آنها بدقت شناسايي شده وسپس باداشتن شناخت كافي و مناسب  كالت والزم است تا مسائل،مش
وموجبات دستيابي به توسعه پايداردرروستاها را فراهم برداشته  موانع و نيازهاي آنان از اين عوامل،درصدد رفع

سته هاي مخاطبان با بهره رسالت واقعي ترويج مبني بر آموزش صحيح سازگار و منطبق با نيازها،عاليق و خوا.نمود
وري و بازخوردعلمي مناسب و هم چنين كيفيت باالو خوب آموزش جهت كشاورزان كه جمعيت چشمگيري را به 

ريزي راهبردي آينده نگربراي ترسيم چشم انداز مشترك كنشگري  برنامه ليكن.،مي باشدخوداختصاص داده اند
 اي ويژه اهميت از روستايي درمناطق اي حرفه و فني موزشهايتوسعه آ.باشد كارگزاران توسعه كشاورزي ضروري مي

ماهربه حساب مي  نيروي آموزش و تربيت جريان يك در واقع روستايي نيز توسعه بوده ودر اين ميان برخوردار
دراين مطالعه،مقاالت مرتبط با آموزشهاي فني و حرفه اي روستايي و همچنين پايداري و توسعه كشاورزي در .آيد

اها موردبررسي وكنكاش قرار گرفته،وتالش بر آن است تا با فرآيندي آينده نگردر ارائه آمورشهاي مهارتي و روست
سهم  اي كشور، حرفه و فني آموزش سازمان آموزش روستايي برنامه هاي و ها فعاليت فني و حرفه اي، ضمن معرفي

   .مناطق روستايي، شفاف و روشن نمايد القدر آموزشهاي مهارتي را در ترويج و توسعه پايدار كشاورزي در
  

  .آموزشهاي فني و حرفه اي، توسعه پايدار، آينده نگري، مناطق روستايي: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@1390_ARVكارشناس ارشد آموزش، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي،  . 1
 استادو عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك. 2
 مركزيكارشناس ارشد آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان . 3
 كارشناس ارشدآموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران .4
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ICSTE-105  

  هاي نودر بخش كشاورزي با تاكيد بر استفاده از فناوري نگاريآينده
  

  2، زينب صفايي بازار جمعه1حسين واثقي دودران
  

  چكيده
گاري ابزاري است سيتماتيك براي تحقيق در خصوص توسعه علمي و فني از طريق پيوند هوش و فناوري آينده ن

تجربة محققان، مردان كار و موسسات دولتي كه مي تواند تاثير عميقي بر رقابت صنعتي، ايجاد ثروت و كيفيت 
درت در جهان در طول دو قرن گذشته، رشد سريع تكنولوژي باعث شده است تقسيم ق .دزندگي داشته باش

توانند در اين فرد ميشرايط منحصر به  نيزبه دليل دارا بودن كشاورزي و صنايع تبديلي آن .تكنولوژي قرار بگيرد
از طرف  عمومي و افزايش رفاهاز يك طرف موجب توسعه كشاورزي . تقسيم قدرت نقش بسزايي را ايفا نمايند

بخش و در نهايت پيشرفت اقتصادي كشور را فراهم خواهد  گذاران اينسرمايهبهبود شرايط اقتصادي ديگرموجب 
موردنياز هاي تكنولوژيتحقيقات نتايج  .هستيم هاي زيادي نيازمندبراي نيل به اين مقصود به نوآوريساخت البته 

اين . كندبخش كشاورزي براي بيست سال آينده جهت دستيابي به توسعه و رقابت با ساير بخشها را بيان مي
ها بايستي همزمان با هم به كار گرفته شوند تا عالوه بر توسعه اقتصادي اجتماعي موجب رفاه و بهبود ژيتكنولو

  .كيفيت زندگي گردند
 

  .نگري ، فناوري، توسعه پايدارآينده كشاورزي،: كليد واژگان 
 

                                                                 
1
 h.vaseghi28@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي،  علوم دامي دانشگاه تهران، .  

2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي، علوم دامي دانشگاه گيالن.  
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  توليد ملي و اقتصاد مقاومتيزمينه نيل به  ،كشاورزي اشتغال توجه به
  

  2، محسن ذوالفعلي زاده1اثقي دودرانحسين و
  

  چكيده
در . تواند نقش محوري در اقتصاد هر كشور داشته باشدها و ظرفيت هايي كه دارد، ميبخش كشاورزي با پتانسيل

هاي قابل شرايطي كه تأكيد رهبر معظم انقالب بر به كار بستن اقتصاد مقاومتي است، اين بخش به لحاظ توانمندي
جايگاه مناسبي در اقتصاد كسب كند و همچنين نقش موثري در توليد تواند ميو عوامل توليد  توجه در منابع

هاي گسترده اقتصادي، كه اهميت اين بخش با در نظر گرفتن شرايطي كه كشور با تحريم .ناخالص داخلي ايفا نمايد
د تبديل شدن هرچه سريعتر از وارد معيشت مردم را مورد هجمه قرار داده، مواجه مي باشد دو چندان شده و نيازمن

كشاورزي در جريان رشد  .باشدكننده حداكثري به حداقلي و خودكفايي در توليد كاالهاي استراتژيك كشاورزي مي
تأمين غذا : توان به موارد زير اشاره كردو توسعه اقتصادي چند وظيفه مهم و اساسي برعهده دارد كه از آن جمله مي

جمعيت رو به رشد؛ تأمين ارز خارجي از راه افزايش صادرات؛ عرضه مواد خام مورد نياز صنعت  و امنيت غذايي براي
هاي توليدي وابسته؛ اشتغال موثر و كارآمد نيروي كار و افزايش صادرات غيرنفتي كه از و كمك به توسعه فعاليت

بيان شده،  شرايط به و با توجه ايپايه برخي الزامات نبودن فراهم رغم به .باشدميساله كشور  20 اهداف چشم انداز
توان ضمن فائق آمدن بر مشكالت هاي بالقوه موجود، ميگذاري در اشتغال اين بخش و استفاده از ظرفيتبا سرمايه

ترين راهكار جهت تواند اصليدر نتيجه توجه به اشتغال مي. پيش رو موجبات رشد اقتصادي كشور را نيز فراهم كرد
ها و مشكالت بخش كشاورزي، بحث پيرامون پتانسيل ضمن حاضر يمقاله در. توليد پايدار باشدرسيدن به يك 

 . توان راهكاري جهت نيل به توليد ملي و اقتصاد مقاومتي دانستافزايش اشتغال در اين بخش را مي
 

  .كشاورزي، اشتغال، توليد ملي،اقتصاد مقاومتي: كليد واژگان 

                                                                 
1
 h.vaseghi28@yahoo.comكشاورزي علوم دامي دانشگاه تهران،  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي.  

2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي آبياري و زهكشي دانشگاه تهران.  
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ICSTE-97  

  در سايه تقويت اشتغال بخش كشاورزي اقتصاد مقاومتي
 

  2، زينب صفايي بازار جمعه1حسين واثقي دودران
  

  چكيده
هاي پايين دست كشور محسوب  ي از صنعتيكه دارد، همچنان جز ياستعداد فراوانو قدمت  باكشاورزي ايران 

كان آماج حمالت دشمنان هاي اقتصادي چند سال پياپي است كه كليد واژه و نوك پيو فشار هاتحريم. گردد مي
هاي  خوبي درك كرده است كه حملهه بيداري كه ب  دشمن قسم خورده. عليه نظام جمهوري اسالمي شده است

هاي نيمه سخت و نرم چيزي جز پيشرفت و تعالي مردم ايران عايدي ندارد و با زيركي تمام، پاشنه نظامي و فتنه
تحقق اقتصاد مقاومتي در سايه تقويت بخش كشاورزي . نه رفته استآشيل انقالب يعني اقتصاد را شناسايي و نشا

 ، هاي الزم از توليد داخلي صورت گيردموانع توسعه بخش كشاورزي بايد حذف شود و حمايت ،شودميسر مي
ريزي صحيح  ريزي منسجم و راهبردي در بخش توليدات كشاورزي از ضروريات فعلي كشور است و با برنامهبرنامه
پايدار و موفق خواهد بود كه با بهره گيري از  اياقتصاد مقاومتي. وان مشكالت زيادي از بخش توليد را حل كردمي ت
اسالمي در اقتصاد براي ايستادگي در  هايها و پيروي از الگواستقامت در برابر فشار .ي اسالمي اجرايي شوداالگوه

هاي اقتدار و امنيت ملي هر كشوري است، زيرا تامين امنيت  يكي از مقولهكشاورزي . ها ضروري استبرابر تحريم
غذايي كه در گرو كشاورزي پايدار است، نيروي پيش برنده و تعالي بخش هر ملتي است بطوري كه قومي كه شكم 

هاي دنيا اتفاق كشوره تواند فرهنگ متعالي هم داشته باشد و امروزه اولويت اصلي قريب ب گرسنه داشته باشد، نمي
ها همواره با مظلوميت تمام به نيمه حيات خود كه  و اما آنچه در اين سال. شان كشاورزي است در چشم انداز آينده

  .چيزي شبيه مرگ تدريجي است، ادامه داده است، صنعت سبز و پايدار كشاورزي است
 

  .كشاورزي، فرصت، اقتصاد مقاومتي، اشتغال: كليد واژگان 

                                                                 
1
 h.vaseghi28@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي،  علوم دامي دانشگاه تهران، .  

2
  ، علوم دامي دانشگاه گيالندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي.  
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  خانگي زنان و مشاغل
  

  4، حسن حسيني3، احمد يار محمدي2، مرضيه خدادادي1الناز واحد
  

  چكيده
زنان پيوسته همگام با مردان به كارهايي مانند كشاورزي . زندگي زنان همواره قرين فعاليت هاي اقتصادي بوده است

ياد شده پولي به آنها  اما نكته حائز اهميت اين است كه در قبال فعاليت هاي.اشتغال داشتند... ، دامداري  و 
پس از گسترش دانش و تمدن كشورها، توجه به اشتغال زنان رشد روز افزوني داشته و كار .پرداخت نمي شده است

عالوه بر منظر عمومي، اسالم ديد مثبتي نسبت به .آفريني آنان از جمله ي مسائل مطرح شده ي روز بوده است 
با توجه به آيات قرآني كه در آن برخي از . ي و يا بيرون از خانه دارداشتغال زنان در فعاليت هاي اقتصادي خانگ

به عبارت ديگر جنسيت دليلي بر . معامالت نهي شده اند، هيچ تفاوتي ميان مرد و زن در تجارت وجود ندارد
يران نيز در ا .اشتغال زنان به حرفه هاي حالل نه تنها مجاز بلكه امري مطلوب است. ممنوعيت معامالت زنان نيست

توجه به اشتغال زنان پيشرفت چشمگيري داشته است و نقش زنان به عنوان عوامل مهم اقتصادي كشور، بر همگان 
آنها .  بايد افزود كه اشتغال زنان به دو جنبه ي فعاليت هاي بيرون از خانه و خانگي تقسيم مي شود. مبرهن است

دار محسوب نمي شوند و مانند مردان شاغل از حقوق و مزايا بهره در اين گونه اشتغال ها ديگر به عنوان فردي خانه 
از جمله سازمان هاي حمايت كننده ي . اخيرا سازمان هاي متفاوتي حامي اين فعاليت ها بوده اند .مند خواهند بود

ه زنان شاغل ، سازمان آموزش  فني و حرفه اي كشور است كه نقش برجسته اي در حمايت از مشاغل خانگي داشت
عالوه بر اين مسئله ، سازمان مذكور به منظور گسترش اين مشاغل به عقد قرارداد با كميته ي امداد امام . است

راسر را در س حرفه ي خانگي ، بيش از چهار هزار دوره ي آموزشي 300پرداخته  و پس از شناسايي ) ره(خميني 
مشاغل خانگي زنان مي پردازد و به دنبال عوامل  اين مقاله به بررسي  همه جانبه ي . كشور برگزار كرده  است

  . پيشرفت و موانع پيش روي  زنان شاغل در اشتغال هاي خانگي است
 

  .زنان، مشاغل خانگي، فعاليت اقتصادي :كليد واژگان 
  

                                                                 
1
  Elnaz.vahed@yahoo.comانگليسي، زبان مترجمي كارشناس.  

2
  انگليسي زبان مترجمي كارشناس.  

3
 كارمند آموزش فني و حرفه اي كشور كارشناس ارشد مديريت آموزشي.  

4
  كارمند آموزش فني و حرفه اي كشور.  
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نقش تسهيالت مشاغل خانگي در ايجاد اشتغال با تاكيد بر اشتغال زنان توسط 
  ردي استان كهگيلويه و بوير احمدمطالعه مو: تعاوني ها

  
  3، حبيب حبيبي زاد 2، دكتر عنايت اهللا نجيب زاده 1فريبا هاشمي

  
  چكيده

امروزه كسب و كارهاي خانگي به عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب مي 
ياي بسياري براي شاغلين آن ها مي شود، كه از سبب ايجاد مزا» منزل«قابليت انجام اين نوع كسب و كار در . گردند

جمله مي توان به ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه هاي مربوط به خريد، رهن 
و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه هاي كار خانوادگي، امكان 

بايد توجه  .اشاره نمود... شاگردي بين اعضاء خانواده و - قال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استادانت
داشت كه در ساليان اخير به دليل تحوالت عظيم در بخش فناوري اطالعات در جهان و ايجاد مشاغل جديد، امكان 

اين مشاغل كه روزانه در سراسر . هم گرديده استنيز فرا  ITاشتغال خانگي براي بسياري از افراد در زمينه هاي 
جهان تعداد آن ها رو به فزوني و تنوع مي باشد اين امكان را فراهم مي آورد تا افراد بتوانند در محيط خانه با 

با توجه به  .استفاده از رايانه و وسايل جانبي مورد نياز، به انجام كسب و كارهاي گوناگون در اين حوزه بپردازند
ضيحات، اين تحليل سعي دارد به بررسي و نقش تسهيالت اعطايي مشاغل خانگي، اداره كل تعاون ، كار و رفاه تو

نتايج حاكي از آن است كه در صورت . اجتماعي استان كهگيلويه و بوير احمد بر اشتغال زنان خانه دار بپردازد
  .دار استان اقدامي اساسي صورت گيردمديريت صحيح اين نوع از تسهيالت مي توان در اشتغال زنان خانه 

  
  . مشاغل خانگي، اشتغال، استان كهگيلويه و بويراحمد :كليد واژگان 

                                                                 
    fariba_hs64@yahoo.comو برنامه ريزي، مدرس مدعو دانشگاه پيام نور واحد ياسوج،  دانش آموخته كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي . 1
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور واحد ياسوج.  2

  حد ياسوجدانش آموخته كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، مدرس مدعو دانشگاه پيام نور وا. 3 
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بررسي آموزش هاي مهارتي بر عملكرد و اشتغال زنان سرپرست خانوار اداره كل 
  بهزيستي استان كرمان

  
  2، مهناز نجيب زاده وامق آبادي1سيد حبيب اهللا هاشمي پور

  
  كيدهچ

حال اگر به هر دليلي زنان از برخورداري وجود . در جامعه امروز مردان عهده دار مسائل اقتصادي خانواده مي باشند
انجام اين وظيفه مستلزم وجود شرايطي  همسر محروم شوند و تامين نيازهاي زندگي بر عهده زنان گذارده شود،

شرايط اجتماعي مي باشدكه خود نيازمند آموزش هاي الزم و همچون توانائي هاي فردي و به دنبال آن آماده بودن 
بديهي است در اين سير . آموختن مهارت هايي است كه بتواند كسب درآمد نمايد و استقالل اقتصادي داشته باشد

دست يابي به فرصت هاي آموزشي و يادگيري مهارت ها به خصوص مهارت هاي فني و حرفه اي عامل موثر در 
اين تحقيق با طراحي كيفي و به روش گراندد تئوري در رابطه با زنان . اقتصادي اين قشر است ارتقاء وضعيت

سرپرست خانوار شهركرمان انجام پذيرفته، و به منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز، از روش نمونه گيري هدفمند 
ه يافته تا اشباع داده ها حاصل جمع آوري داده ها آن قدر ادام. و انجام مصاحبه هاي عميق استفاده شده است

گرديده است و در تجزيه و تحليل داده ها نيز روش تحليل مقايسه هاي مداوم به شيوه اشتراوس و كوربين استفاده 
اين پژوهش عالوه بر روش توصيفي، تحليلي نيز مي باشد و اطالعات مورد نياز به روش كتابخانه اي و .گرديده است

سي و التين و نشريات داخلي و خارجي به منظور دست يابي به مباحث تئوريك و نيز از با مطالعه كتاب هاي فار
طريق آمارهاي موجود در اداره كل بهزيستي استان كرمان جهت آگاهي از تعداد زنان سرپرست خانواده انجام گرفته 

لي و اجتماعي انجام تحصي –نفر از زنان سرپرست خانوار در رده هاي مختلف سني  90اين تحقيق بر روي .است
پذيرفته است و در اين كار علمي مشاركت كنندگان اعالم داشته اند كه آموزشهاي مهارتي بر روي متغير هاي 

لذا براي تسهيل روند آموزشي آنها ايجاب مي نمايد كه الگوها و مهارت هاي . ساختاري وفردي تاثير گذارده است
اجتماعي اين قشر خاص در نظر گرفته شود تا اين نوع مهارت ها با  خاص و ويژه اي جهت بهبود شرايط اقتصادي و

  .توجه به وضعيت و خواسته هاي آنان صورت گيرد،  برنامه ريزي و سپس اجرا شود
  

  .زنان سرپرست خانوار، مهارت آموزي، ساختار آموزشي: كليد واژگان 

                                                                 
   seyed_habib547@yahoo.comكارشناس مسئول امور خيريه ها، اداره كل بهزيستي كرمان، . 1
  دانشجوي دكتري مطالعات اجتماعي و زبان شناختي، اداره كل فني و حرفه اي كرمان  .2
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، و پيشرفت شهرستان شوش ويژگيهاي كارآفريني در توسعه ريثأو ارزيابي ت يبررس
   ويژگي هاي جامعه شناسيمطالعه موردي  :1390

  
  1حسن هژبري نژاد

  
  چكيده

 يرا شرح م به منظور ايجاد اشتغال مقاله ويژگيهاي كارآفرينان شهرستان شوش از نظرجامعه شناختي نيا
هدف تعيين . گيرد يقرار م يخاص كارآفريني نيز مورد بررس يجنبه ها يعالوه برآن عوامل تاثيرگذار بر رو.دهد

را  يعوامل يارزياب يعني. باشد يگذارند م يكارآفريني در هنگام فعاليت تأثير م ياست كه بررو يفاكتورها وعوامل
جامعه شناختي كارآفرينان از قبيل بعد فردي، خانوادگي و  ياهميت مربوط به جنبه ها يكند كه بررو يم يپيگير

 زيآنال ياز آزمونها قيتحق نيا طيو به سبب شرا يكاربرد يفيانتخاب روش توص ليدل به .گذارند يجامعه تاثير م
داده ها  ليو تحل هيتجز يبرا SPSSو از نرم افزار  قيتحق نيا يها هيبه فرض ييپاسخگو يچندگانه برا ونيرگرس

ونه براساس اين رابطه محاسبه و تعداد نم» كوكران«در اين تحقيق حجم نمونه با استفاده از رابطة . استفاده شد
%  60پاسخگويان داراي تحصيالت دانشگاهي و بيش از %  45اين تحقيق يافته شد كه حدود  در .تعيين شد

اكثر پاسخگويان در حرفه و  نيهمچن.پاسخگويان در دوران كودكي براي اداره معيشت خود ناگزير به كار بوده اند 
ي كارآفريني در بين آحاد  هتالش جهت ايجاد روحي - 1: شود كه يم شنهاديپ.باشند يكار خود داراي استقالل م

 ...تبيين شرايط محيطي الزم براي پرورش و رشد استعدادهاي كارآفريني و  .مردم
 

  .كارآفرين، ويژگي هاي جامعه شناختي كارآفرين ،تأثير كارآفريني در توسعه و اقتصاد: كليد واژگان 

                                                                 
  com.yahoo@abrihassanhozh مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد .1
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زايي آن بر اساس امكانات و دستي و اشتغالصنايع ارائه الگويي جهت توسعه
  آمايش سرزميني

  
  3، عليرضا سوري2،كيقباد سليمانپور 1ساالر هديه لمر

  
  چكيده

صنايع دستي به عنوان دومين عامل رشد و توسعه توليد ناخالص ملي در كشور، در ساليان اخير دچار ركود شده و 
- با توجه به اينكه صنايع دستي از ابزارهاي فرهنگي مي. فعال گشته است قسمت مهمي از بازار كار مرتبط با آن غير

باشد و به دليل ارزش افزوده باال و ايجاد اشتغال در شهرهاي كوچك و روستاها و نيز عدم محدوديت سني و 
احبان جنسيتي  اهميت زيادي دارد، با اين وجود به دليل عدم يك سازماندهي كارآمد  در مناطق مختلف كشور ، ص

جويي از اي و با بهرهدر اين پژوهش، كه به روش كتابخانه. باشندمهارت در اين زمينه فاقد كسب و كار مناسب مي
نظريات متخصصان، هنرمندان، دانشگاهيان و دستگاههاي دولتي و خصوصي مرتبط صورت گرفته است،  برآنيم در 

هر منطقه جغرافيايي و آمايش سرزميني، الگويي مناسب و  راستاي ترويج و توسعه صنايع دستي با توجه به امكانات
شناسايي فعاالن در زمينه صنايع دستي ، تهيه : از جمله اجزاي الگوي ارائه شده به ترتيب. كارا طراحي نماييم

ها، اصالح طرحها، آموزش علمي، ساماندهي صدور مجوز فعاليت، طرحهاي مناسب از طريق برگزاري جشنواره
بندي و رائه تسهيالت بانكي، توليد طبق الگوي ارائه شده ، كنترل كيفيت و شناسنامه محصول ، بستهكنترل در ا

با اين اميد كه بتوانيم گامي جهت اشائه فرهنگ . باشدهاي صنايع دستي و بازار الكترونيكي ميعرضه در بازارچه
  .هاي وارداتي ياري نماييمبومي و اسالمي برداشته وصنايع دستي ايراني را در مقابل هجوم كاال

  
  .اشتغال، الگوي توسعه صنايع دستي: كليد واژگان 

  

                                                                 
   com.yahoo@hedyehlomer_Salar ،كارشناس ارشد صنايع چوب - اي نوشهرمربي مركز آموزش فني و حرفه. 1
    كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي ،اي نوشهر كارشناس مشاوره مركز آموزش فني و حرفه. 2
 اي كشورقوقي سازمان آموزش فني و حرفهكارشناس ح. 3
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زنان  يابيرفتار كار شيبر افزا يشغل ييو راهنما ينيآموزش كارآفر ريتاث يبررس
  كاراستان كرمانشاه يايجو

  
   1شيما همايي

  
  چكيده

كار در  يايزنان جو يابيرفتار كار شيبر افزا يشغل ييو راهنما ينيآموزش كارآفر ريتĤث يهدف مقاله حاضر بررس
آزمون ، پس آزمون و گروه گواه   شيبا طرح پ يدر اين مقاله كه مستخرج از تحقيقي تجرب. كرمانشاه بوده است 

انتخاب  يتصادف وهينفر به ش 42خواهران كرمانشاه  ياحرفه  يمراجعه كننده به مركز فن كاريزنان ب نياست  ، از ب
گروه اول تحت آموزش . شدند نيگزيجا) نفر 14گروه گواه هركدام  كيو  شيدو گروه آزما( در سه گروه شده و
. ( نكردند افتيدر يمداخله ا چيقرار گرفتند و گروه گواه ه ينيو گروه دوم تحت آموزش كارآفر يشغل ييراهنما

كرمانشاه را  جوياي كارزنان  يابي، رفتار كاريوزشآم وهياز آن بود كه هر دو ش يحاك) مانوا  لياز تحل ستفادهبا ا جينتا
وجود نداشته و  يتفاوت معنادار يآموزش وهيدو ش نيب نيهمچن. داده است  شيبا گروه گواه افزا سهيدر مقا

  . دهد يم شيآنها را افزا يابيرفتار كار يآموزش يمهارت ها نيا يريفراگ
  

  . كار ياي، زنان جو يابي، رفتار كار يشغل يي، راهنما ينيآموزش كارآفر: كليد واژگان 
  

                                                                 
   homaeework@yahoo.comخواهران كرمانشاه،  3كارشناسي معماري ، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري، مربي مركز فني حرفه اي شماره .  1



293

ICSTE-519  

در  يآموزش ياستانداردها نيو تدو يو حرفه ا يفن ينقش آموزش ها يبررس
 يو معمار يبا هدف گسترش آموزش شهرساز ييو اشتغال زا يمهارت آموز

  داريپا
  

   1شيما همايي
  

  چكيده
آموزش، باال  ياهداف اصل. دارد داريحقق توسعه پادر ت يمهم اريدر تمام سطوح، نقش بس يآموزش و مهارت آموز
 نيا در .باشد يآنها در برابر جامعه م رييپذ تيحس مسئول شيو اخالق در افراد و افزا ليبردن سطح دانش، تحل

مهارت در حوزه صنعت و در  يآموزش ياستانداردها نيدر تدو يو حرفه ا ينقش سازمان آموزش فن يمقاله به بررس
شاخه ها توجه شده است و در دفتر طرح و  گريشاخه كم تر از د نيپرداخته شده است كه به ا يشاخه شهرساز

متخصص و  يروين تيدانش و ترب نيروزافزون جامعه به ا ازياستاندارد ها با توجه به ن نيكمبود ا يدرس يزيبرنامه ر
رشته  نيدر ا يمهارت يروهاين تيو ترب حوزه نيدر ا شتريب ياستانداردها نيلذا تدو. كارآموخته كامال مشهود است

تحت  يياستانداردها نينوشتار به تدو نيدر ا. شود يم يو شهرساز يمعمار يها منجر به اشتغال افراد در حوزه ها
 يدر طراح داريپا يو اصول طراح يكه در آن كارآموزان با مبان يدر برنامه درس داريپا يو معمار يشهرساز نيناوع

كه در آن ( شود  يم داريپا يبه طراح يسنت ياز طراح ينگرش كارآموزان مهندس رييمنجر به تغ شوند كه يآشنا م
پژوهش  نيا. باشد ياستانداردها م نيا شنهاديپ ياصل دافكه از اه)  رديگ يمد نظر طراح قرار م داريتوسعه پا يمبان

اول  گروه.شده اند  عيتوز يروه آمارپرسشنامه ها در دو گ. و پرسشنامه صورت گرفته است يروش اسناد قياز طر
قرار  نهيزم نيهستند كه تحت آموزش در ا يبوده و گروه دوم افراد داريتوسعه پا نهيفاقد تخصص و دانش در زم

شده در كارآموزان و  نيتدو يمثبت آموزش استانداردها ريشود تاث يپژوهش اتخاذ م نيكه از ا يا جهينت .اندگرفته 
 يمتخصص برا يروين تيمنجر به ترب زيو ن رديگ يدر شهر صورت م داريتوسعه پا هيكه بر پاباشد  يآنان م يطراح

  .است  شده يو شهرساز يمعمار داريپا يها يطراح ياشتغال در اجرا
  

  .داريپا ي، معماريي، اشتغال زاياستاندارد، مهارت آموز ني، تدويو حرفه ا يفن يآموزش ها: كليد واژگان

                                                                 
   homaeework@yahoo.comخواهران كرمانشاه، 3ري، مربي مركز فني حرفه اي شماره كارشناسي معماري، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شه.  1
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جي آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي  با توجه به برنامه توسعه نياز سن
  اشتغال استان چهار محال و بختياري

  

  4،  آيت اهللا بختياري فر3، سيامك حيدري2، نوراهللا سعيدي1دكتر رضا همايي
  چكيده

» شتغال استان چهارمحال و بختيارينياز سنجي آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه توسعه ا« هدف پژوهش حاضر  
روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه آموزش ديدگان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان چهارمحال و . بود

خصوصي در و همچنين كليه مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي و مديرا ن واحدهاي توليدي بخش  1382- 84بختياري طي سال هاي 
نفر بود كه بوسيله روش نمونه گيري خوشه اي  209حجم نمونه اي محاسبه شده براي آموزش ديدگان فني و حرفه اي . بود1385سال

براي جامعه مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان و مديران فعاليت هاي بخش خصوصي، حجم نمونه برابر با جامعه . انتخاب شدند
گيري جهت سنجش نظرات آموزش ديدگان فني و حرفه اي پرسشنامه محقق ساخته بود و  جهت مديران  ابزار اندازه. گرفته شد آماري در نظر

هاي حاصل از ابزارهاي پژوهش  جهت تجزيه و تحليل داده. و كارشناسان از مصاحبه نيمه سازمان يافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد
عمده . مقايسه ميانگين دو گروه مستقل استفاده شد Tتك متغيره و  Tص هاي فراواني و درصد  از روش هاي آماري عالوه بر استفاده از شاخ

بر اين اساس، در گروه . رشته آموزشي در برنامه توسعه اشتغال استان موردنياز مي باشد 270ترين نتايج نشان داد؛ در بخش صنعت و معدن 
رشته آموزشي  ، در گروه فعاليت  21رشته آموزشي، در گروه فعاليت محصوالت فلزي فابريكي  24برق  فعاليت ماشين االت مولد و انتقال

رشته آموزشي، در  22رشته آموزشي، در گروه فعاليت صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  52ماشين االت و تجهيزات طبقه بندي نشده 
رشته آموزشي ، در گروه فعاليت مديريت  17زشي، در گروه فعاليت توليد منسوجات رشته آمو 18گروه فعاليت محصوالت كاني غير فلزي 

رشته آموزشي، در گروه فعاليت توليد كاغذ و  1رشته آموزشي، در گروه فعاليت صنعتي  توليد پوشاك  75صنايع و فناوري اطالعات 
رشته آموزشي، در گروه فعاليت دباغي و عمل آوردن  14ميدني رشته آموزشي ، در گروه فعاليت صنايع مواد غذايي و آشا 5محصوالت كاغذي 

رشته آموزشي ، در گروه فعاليت توليد ماشين االت اداري و  4رشته آموزشي، در گروه فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر  1چرم 
راستاي برنامه توسعه اشتغال استان مورد نياز مي رشته آموزشي در  14رشته آموزشي و در گروه فعاليت صنايع دستي  2حسابگر و محاسباتي 

رشته  37بر اين اساس، در گروه فعاليت شيالت . رشته آموزشي در برنامه توسعه اشتغال استان موردنياز مي باشد 173در بخش كشاورزي.باشد
 33آموزشي، در گروه فعاليت زراعت چوب رشته  5رشته آموزشي، در گروه فعاليت دامپزشكي  44آموزشي، در گروه فعاليت امور دام و طيور 

رشته  8رشته آموزشي، در گروه فعاليت طرح امور عشاير 28رشته آموزشي، در گروه فعاليت توسعه باغات و توليد محصوالت گلخانه اي 
رشته آموزشي، در  9 رشته آموزشي، در گروه فعاليت مكانيزاسيون كشاورزي 1آموزشي، در گروه فعاليت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي 

رشته آموزشي، در راستاي برنامه توسعه اشتغال استان مورد  3رشته آموزشي و در گروه فعاليت توسعه روستايي  3گروه فعاليت آبخيزداري 
شي در رشته آموز 35در بخش خدمات. رشته آموزشي در برنامه توسعه اشتغال استان موردنياز مي باشد 20در بخش ساختمان. نياز مي باشد

رشته آموزشي، در 9بر اين اساس، در گروه فعاليت خدمات عمومي،اجتماعي، شخصي و خانگي . برنامه توسعه اشتغال استان موردنياز مي باشد
 7رشته آموزشي و در گروه فعاليت بازرگاني و هتلداري  5رشته آموزشي، در گروه فعاليت حمل و نقل و انبارداري  14گروه فعاليت ارتباطات 

نفر نيروي  6376نياز به نيروهاي آموزشي در بخش صنعت و معدن . شته آموزشي در راستاي برنامه توسعه اشتغال استان مورد نياز مي باشدر
نفر مذكر و در  13000نفر نيروي مونث، در بخش مسكن 1978نفر نيروي مذكر و  3639نفر نيروي مونث ،در بخش كشاورزي 2900مذكر و 

نيروهاي آموزشي مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت و معدن، . نفر نيروي مونث مي باشد 5170نيروي مذكر و  نفر 6775بخش خدمات
  .كشاورزي ، ساختمان و خدمات جهت اشتغال در شهرستان هاي شهركرد، اردل، لردگان، بروجن، فارسان و كوهرنگ مورد نياز مي باشد

  .اي، كارآموزان،اشتغال نياز سنجي،آموزشهاي فني وحرفه :كليد واژگان 

                                                                 
1
  عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه . 

2
  مدرس دانشگاه شهركرد . 

3
  مدرس دانشگاه علمي كاربردي . 

4
  مدرس دانشگاه  آزاد شهركرد . 
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  آينده پژوهياثر بخشي  شناسايي و رتبه بندي شاخصهاي
  در مهارت آموزي و اشتغال 

  
  2، راضيه ملكي عاليي1فاطمه همتي

  
  چكيده

چرا .آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال استاثر بخشي  هدف از اين مطالعه ،شناسايي والويت بندي شاخصهاي
ي آينده، مديريت روندها، انطباق با شرايط بقا و رشد، احراز آمادگي براي موارد  مطالعهآينده پژوهي را  ازهدف كه 

آينده پژوهي  اثر بخشي اما تا به حال در كمتر مطالعه اي شاخصها يي براي .معرفي كرده اندبيني نشده  پيش
 له بر آنيم تا براي اولين بار به مطالعاتي درلذا در اين مقا.باالخص در مهارت آموزي و اشتغال معرفي شده است 

، شاخصهاي اثربخشيĤينده مبدانيو اشتغال بپردازيم،تا  حوزه شناخت شاخصهاي آينده پژوهي در مهارت آموزي
پژوهي در مهارت آموزي و اشتغالكدامند؟ كدام شاخصها اثر گذار و كدام شاخصها اثر پذيرند؟و در نهايت آنكه رتبه 

صها چگونه بوده است؟ تا بدين وسيله بتوانيم  اوال به مطالعات خود در اين حوزه جهت داده و ثانيا به بندي اين شاخ
اما روش تحقيق بكارگرفته شده دراين پژوهش . معيارهايي كمي جهت ارزيابي مطالعات موجود و آتي دست يابيم

روش مورداستفاده براي تحليل داده . ازلحاظ هدف ،كاربردي واز لحاظ جمع آوري اطالعات توصيفي پيمايشي است
يعني شناسايي مهارتهاي مورد نياز آتي باالترين رتبه در Dنتايج نشان داد كه شاخص . ها تكنيك ديمتل بوده است

يعني شناسايي ريسكهاي شغلي  موجود باالترين رتبه را  در گروه شاخصهاي Aگروه شاخصهاي اثر گذار و شاخص 
  .اثر پذير دارا مي باشند

 
 .آينده پژوهي ،مهارت آموزي ،اشتغال،تكنيك ديمتل: كليد واژگان 

  

                                                                 
 rs.hemati@yahoo.comارشد مديريت صنعتي گرايش مالي ،مدرس ،مركز فني و حرفه اي خواهران سمنان، كارشناسي.1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي . 2
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بررسي ميزان قابليت هاي كارآفريني دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش ناحيه 
  شهر اصفهان 2

 
 1صفورا يزدچي

  چكيده
انگيزه پيشرفت،  استقالل طلبي، كنترل دروني،( هاي كارآفريني قابليتميزان هدف كلي اين پژوهش بررسي 

پژوهش كاربردي است و . شهر اصفهان بود 2دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش ناحيه ) پذيري و خالقيت ريسك
. استفاده شد كارآفرينيها از پرسشنامه  به منظور گردآوري داده. از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است

دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش نفر از  274اري مشتمل بر نمونه آم. برآورد شد 89/0 ضريب پايايي پرسشنامه
انتخاب ) پايه دوم و پايه سوم(اي  گيري تصادفي طبقه بود كه از طريق نمونه 90- 91در سال  شهر اصفهان 2ناحيه 
نتايج . انجام پذيرفت SPSSها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار  تجزيه و تحليل داده. شدند

نشان داد كه قابليتهاي كارآفريني دانشجويان در زمينه استقالل طلبي، كنترل دروني، انگيزه پيشرفت و خالقيت 
  .باالتر از حد ميانگين بود، اما نمرات ريسك پذيري از متوسط نمره معيار پايين تر بود

 
 .و خالقيت پذيريريسك ، استقالل طلبي، هنرستان هاي كاردانشكارآفريني، : كليد واژگان 

                                                                 
1
 safoorayazdchi@yahoo.com، )دبير بازنشسته آموزش و پرورش(مربي .   
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  : پزشكي ارتقاي مهارت هاي پيشرفته در حوزه بيوتكنولوژي
  تركيب سلول هاي بنيادي و دارو هاي نو

  
 1محمدرضا هاشم زاده

  چكيده
علمي نوين است كه به بررسي و انجام روش هايي به منظور بهتر زيستن،  بيوتكنولوژي يا همان فن آوري زيستي

مهم ترين شاخه هاي بيوتكنولوژي انساني و پزشكي علوم سلول هاي بنيادي و دارو هاي . پردازدمي ... سالمتي و 
دنياي پزشكي در مقدمه ي اين علوم به سر .نوتركيب مي باشند كه قدمت هر كدام به كمتر از بيست سال مي رسد

وتركيب غير ممكن است، لذا مي برد و با توجه به اين كه پزشكي نوين بدون گسترش سلول درماني و دارو هاي ن
آموزش مهارت هاي مختلف اين علوم و تربيت نيروي متخصص، گامي مهم در نظام جامع مهارت و فناوري كشور به 

با تكيه بر . شمار مي رود كه مستقيما توليد ملي در زمينه دارو هاي نو تركيب و سلول درماني را در بر خواهد داشت
كنولوژي ارم مشهد زير نظر معاونت مهارت هاي پيشرفته سازمان فني و حرفه اي اين اهداف، مركز تحقيقات بيوت

خراسان رضوي با تدوين استاندارد شغل و آموزش سلول هاي بنيادي، راه اندازي آزمايشگاه سلول هاي بنيادي و 
ه صورت ترميك پروتئين هاي نوتركيب واجراي دوره هاي آموزشي مهارت هاي بيوتكنولوژي مبتني بر استاندارد  ب

فعاليت خود را آغاز كرده و تا به امروز با تربيت نيروي متخصص و هم چنين  89براي اولين بار در دنيا، از سال 
دستاورد هاي پژوهشي متعدد كه در اين مقاله به آن مي پردازيم، چشم اندازي روشن در آينده پژوهي اين علوم 

  .هدنوين در مهارت آموزي و اشتغال را نويد مي د
  

  .هاي نوتركيبل هاي بنيادي، دارو،بيوتكنولوژي پزشكي، سلو مهارت هاي پيشرفته :كليد واژگان

                                                                 
سازمان فني و حرفه اي , يم، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي ارم، معاونت مهارت هاي پيشرفتهكار شناسي ارشد، مسئول گروه سلول هاي بنيادي و بيولوژي ترم. 1

  hashemzadeh.m.reza@gmail.comخراسان رضوي، مشهد، ايران،  
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