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 2 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  مقدمه

تحقيق و پژوهش به عنوان زيرمجموعه اي از نهاد علم ، زيربناي توسعه در عصر اطالعات است و اساساً هر جامعه اي براي برنامه ريزي در 

ريت كارآمـد و  ، نـاگزير از سـاماندهي و مـدي   سطح خرد و كالن و گذار موفقيت آميز از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانايي محـور و اطالعـاتي              

  .اثربخش امور پژوهشي است

پژوهش و تحقيق علمي از يكسو خصوصيات منحصر به فردي دارد و از سوي ديگر مي تواند آثار و نتايج علمي ويژه اي در برداشته باشـد ،                       

تيجه كارآمد ساختن عناصر زيرا پژوهش در واقع سلسله تالش هاي قاعده مند ، هدف دار و علمي است كه مي تواند به عقالني كردن و در ن

 سياسـي ، (مختلف علم و معرفت بينجامد ، همچنين بازده حاصل از تكامل آن مي تواند در پيشبرد امور اجرايي و توسعه زمينه هاي مختلف                        

  .كار گرفته شودب) اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي

  . و حرفه اي استان ها استگزارش حاضر ، مجموعه اي از چكيده گزارشات پژوهشي ادارات كل آموزش فني

اين مجموعه عالوه بر اينكه مي تواند براي كليه پژوهشگران مفيد واقع شود ، اين امكان را به ادارات كل مي دهد كـه از نتـايج تحقيقـات                             

  .خودداري ورزند تكراري انجام شده  در جهت كاربست يافته هاي پژوهشي گام برداشته و نيز از عناوين تحقيقاتي

هاي ارزنده خود اين  اين رو از كليه اساتيد و اعضاي تيم هاي پژوهشي استان ، كارشناسان و مربيان محترم تقاضا مي شود با راهنمايي               از  

در خاتمه از همكاري ارزنده ادارات كل آموزش فني و حرفه اي كـه در تهيـه  ايـن         .  پژوهشي ياري فرمايند   فعاليت هاي دفتر را جهت بهبود     

  . ي الزم را داشتند تشكر و سپاسگزاري مي شودمجموعه همكار

  

  

  

 ي و توفيق براي كليه دانش پژوهان عزيزمبا آرزوي شادكا

  دفتر پژوهش وبرنامه ريزي                     
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82  
 مهـارت هـاي   ماهه ايران وآلمان دركسب     18بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي طرح       

  83و82 الزم واشتغال درشهرشيراز ازديدكارآموزان مربيان وكارشناسان درسال
208  

  استان فارس

83  
اثـر بخـشي    مطالعه ميزان جذب آموزش ديدگان فني و حرفه اي در مشاغل استان و              

  گذشتهدوره هاي آموزش فني و حرفه اي در سه سال 
211  

  212  نقش و اثر بخشي آموزش هاي فني و حرفه اي رويكرد تحقيقي استان قزوين  84

85  
و حرفه اي استان قزوين و تناسب آن بـا الزامـات بـازار         فني   آموزش هاي بررسي و ارزيابي    

  كار
215  

  استان قزوين 

  217  شناسايي رشته هاي جديد آموزشي بر اساس فناوريهاي نوين  86
  219  نرخ بيكاري در بين جنس مونث جوياي كار بيشتر است  87

88  
ظـام  بررسي چگونگي و ميزان ارتباط و مشاركت مراكز آموزش فني و حرفـه اي بـا ن                

  80-81هاي  توليد در استان قم در سال
220  

  222  76-77بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان قم در سالهاي   89

90  
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه مشاركت مـديران صـنايع اسـتان قـم جهـت ارائـه        

  1379 –آموزش هاي فني و حرفه اي قم 
224  

91  
نامه هاي آموزش فني و حرفه اي در كاريابي آموزش ديدگان فني     بررسي اثربخشي بر  

  و حرفه اي استان قم
226  

92  
ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي قم در بخـش كـشاورزي                

  80-81هاي  در سال) زراعت و باغات(
228  

  229  نان صنايع استان قمنقش آموزش هاي بين كارگاهي  و ضمن كار در بهبود بهره وري كارك  93
  231  بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي استان قم  94
  232  بررسي نيازهاي آموزشي زندانيان در بخش حرفه آموزي  95

  استان قم 

  IT(  233( منطقه كرج به آموزش هاي فن آوري اطالعاتنيازسنجي صنايع  96

97  
 هـاي فنـي حرفـه اي        بررسي ميزان اثربخشي روش ها وفنـون تـدريس در آمـوزش           
  ارائه الگوي مناسب  ازديدگاه مربيان وكارآموزان مراكز فني وحرفه اي منطقه كرج و

235  

  237  بررسي جامعه شناسي ميزان وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي  98

  منطقه كرج 

  تان استان كردس  238  1386 –لعه نرخ كارايي داخلي در آموزش هاي فني وحرفه اي استان كردستان مطا  99
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  استان مجري  شماره صفحه  عنوان  رديف

100  
 فني و حرفه اي غير رسـمي بـا توجـه بـه برنامـه توسـعه اسـتان                    آموزش هاي نيازسنجي  

  كردستان
240  

  242   فني و حرفه اي استان كردستانآموزش هايبررسي  بهره وري مراكز ثابت   101
  245   سال آينده 5خش صنعت استان كردستان طي هاي آموزشي بازار كار ببررسي نياز  102

  استان كردستان

  247  فني و حرفه اي آزاد استان كرمانشاه آموزشگاه هاي ارزشيابي عوامل آموزشي  103
  249   فني و حرفه اي استان كرمانشاهآموزش هايمطالعه فرآيند ياددهي و يادگيري در   104
  250   اي غير رسمي بر اشتغال شهرستان كرمانشاه فني و حرفهآموزش هايبررسي تاثير   105
  252  مطالعه وضعيت نظام آموزش در صنايع استان كرمانشاه  106
  254   فني و حرفه اي استان كرمانشاهآموزش هايمطالعه نرخ كارايي داخلي در   107

  استان كرمانشاه

  257  ر احمداري به بخش خصوصي در استان كهگيلويه و بويبررسي رشته هاي آموزشي  قابل واگذ  108

109  
يـابي در اسـتان    هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه اي در كار    بررسي اثـر بخـشي  برنامـه       

  كهگيلويه و بوير احمد
258  

  260  بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان طرح پتر و شيمي در استان كهگيلويه و بوير احمد  110

111  
حرفه اي بر ارتقاء مهارت و اشـتغال مجـدد مقـرري             فني و    آموزش هاي بررسي تاثير   

  مدكاري در استان كهگيلويه و بوير احبگيران بيمه بي
262  

112  
در استان  ) آموزش كارگران (راهكارهاي اجراي ماده چهار قانون نظام مهندسي      بررسي  

  كهگيلويه و بوير احمد
264  

113  
دگاه كارفرمايـان و صـاحبان    فني و حرفه اي از دي آموزش هاي بررسي كيفيت و تنوع     

  مشاغل مرتبط در استان كهگيلويه و بوير احمد
266  

استان كهگيلويه و بوير 
  احمد

  269   فني و حرفه اي استان گلستانآموزش هاييند ياددهي و يادگيري آبررسي فر  114

115  
مـورد  (اي در صـنايع       وري نيروي كار آموزش ديـده مراكـز فنـي و حرفـه              تحليل بهره 

  )استان گلستان:مطالعه
270  

116  
 فني و   آموزش هاي راهكارهاي گسترش استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات در           

  حرفه اي استان گلستان
275  

117  
شاورزي بـر اسـاس    سنجش نيازهاي آموزشي غيررسمي فني و حرفه اي در بخش كـ           

   استان گلستان يبرنامه هاي توسعه
277  

  استان گلستان

  282  هاي فني و حرفه ايي داخلي و خارجي آموزش يبررسي كارا  118
  286  )باتأكيد بر اثرات اقتصادي آن( مطالعه نظام آموزش در صنايع استان گيالن  119

120  
گيري برنامه هاي    در راستاي جهت   ي شغل ياجات بر احت  ي مبتن ي آموزش يازهاي ن يبررس

  توسعه استان گيالن
288  

  290   توسعه آموزش فني وحرفه اي استان گيالنبررسي جايگاه مشاركت بخش غيردولتي در  121
  292  اي با بازار كار استان گيالن فني و حرفهآموزش هايارتباط   122

123  
زهـاي  در رفع نيا  شاركت  بخش خصوصي     ه راه كارهاي عملي به منظور افزايش م       ائار

  جهت توسعه استان گيالنآموزشي و مهارتي در راستاي 
294  

  استان گيالن 

124  
هاي فعلي آموزش و ميزان انطباق آن با نيازهاي آموزشي كاركنـان بـر          بررسي برنامه   

  10015مبناي استاندارد بهره وري آموزشي 
297  

  استان لرستان
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  استان مجري  شماره صفحه  عنوان  رديف

125  
شهرستان خرم آباد لرستان انگيزه فارغ التحصيالن دانشگاهي   بررسي ميزان آشنايي و     

   فني و حرفه ايآموزش هايبه شركت در 
300  

126  
استاندارد  آزمون هاي موجود و ساخت و اعتباريابي آزمون هاي بررسي و تحليل آماري

  شته آموزشي فني و حرفه اي ردر ده 
  )رشته هايي كه بيشترين تعداد  شركت كنندگان در آزمون را داشته اند (

303  

127  
 فنـي و    76-77ته هاي مهـارتي سـالهاي       بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان رش     

  حرفه اي در استان لرستان
305  

  استان لرستان

128  
 در استان مازندران شهر رامـسر بـا         آموزشگاه هاي آزاد  بندي براي مراكز   تدوين يك الگوي رتبه   

  MADM  308استفاده از تكنيك 

129  
زش فنـي وحرفـه     كارآموزان آماده بكار آموزش ديده مركز آمو      بررسي وضعيت اشتغال    
  83 الي 81اي سوادكوه درسالهاي 

310  

130  
هاي اداره كـل آمـوزش فنـي وحرفـه اي اسـتان مازنـدران                بررسي علمكرداستراتژي 

  ساله دوم توسعه درايجاد خوداشتغالي كارآموزان ملي برنامه پنج
312  

  314  ان بررسي نقش آموزش فني وحرفه اي درتقويت سرمايه اجتماعي دراستان مازندر  131

  استان مازندران

132  
بررسي راههاي كيفيت بخشي توانمندي هـاي مربيـان آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان                 

  مركزي
316  

  319   فني و حرفه اي استان مركز يآموزش هايگيري در مطالعه فرآيند هاي ياددهي و ياد  133

134  
اي استان   حرفه  فني و  آموزش هاي هاي كارايي دروني و بيروني      بررسي و مطالعه نرخ   

  1385مركزي در سال 
322  

  325  بررسي نيازهاي آموزشي بازار كار استان مركزي با تأكيد بر اهداف برنامه چهارم توسعه  135

136  
بررسي محتواي دروس آموزش هاي فني و حرفه اي و انطباق آن با نيازهاي صـنايع                

  استان مركزي
328  

137  
راكز آموزشي فني و حرفه اي اسـتان مركـزي در           بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان م    

  1377 الي 1376سالهاي 
331  

138  
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان مركزي در 

  كاريابي كارآموزان
333  

139  
و ارائه الگوي ( اي استان مركزي ارزشيابي نظام آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه    

  )ها  وضعيت به تفكيك رشتهبهبود
336  

  استان مركزي

140  
هـاي    بررسي وضعيت تطابق محتواي دروس ارائه شـده توسـط مربيـان بـا سرفـصل               

  شهرستان بندرعباساي   فني و حرفهآموزشگاه هايب در مصو
339  

141  
ـ       ي و تخصـص   ي آموزش عموم  ي ها تي اولو نيي و تع  يبررس  و  ي اداره كـل آمـوزش فن

   و موجوديياي درعي بر صنادي با تاكيحرفه ا
342  

  344  1386الي 1385مطالعه وضعيت نظام آموزش درصنايع دراستان هرمزگان طي سالهاي   142

  347  ي و حرفه اي فني در آموزش هايريگادي و ياددهي نديمطالعه فرآ  143

144  
 تـا 83هـاي    فني و حرفه اي غير رسمي بر اشتغال استان طي سال        آموزش هاي تاثير  

86  
350  

145  
اسـتان     فنـي وحرفـه اي  آمـوزش هـاي  بيروني در  هاي كارايي دروني و مطالعه نرخ

  1385 الي 1382هاي   هرمزگان طي سال
353  

  استان هرمزگان 
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  استان مجري  شماره صفحه  عنوان  رديف

146  
 و  ي در دو بخش دولت    ي و حرفه ا   ي اشتغال كارآموزان مهارت آموخته فن     تي وضع يبررس

  م توسعه در استان هرمزگانآزاد در برنامه سو
356  

147  
اي غيررسمي استان هرمزگان در طـي سـالهاي   هاي آموزش فني و حرفه  ارزشيابي دوره 

  1387 الي 1386
358  

148  
 فني و حرفه اي در توسعه خود اشتغالي در اسـتان هرمزگـان   آموزش هاي بررسي نقش   

  1385 الي 1382طي سالهاي 
360  

  استان هرمزگان

  363  ي سيستم هاي هيدروپنيك مهندس  149
  365  بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش فني وحرفه اي در استان همدان   150
  367   استان همدان  فني وحرفه ايآموزش هايادگيري در  ي–مطالعه فرآيندهاي ياددهي   151

  استان همدان

  370  تان يزداحدهاي صنعتي و خدماتي اسآفريني مديران وبررسي وضعيت كار  152
  372   فني و حرفه اي در استان يزدآموزش هايبررسي اثر بخشي   153
  374  جويندگان كار در استان يزد)رافيكدموگ(بررسي خصوصيات  154
  376   استان و راهكارهاي توسعه آن درITبا  و زمينه هاي شغلي مرتبط فرصت هارسي رب  155
  378  در مراكز آموزش فني و حرفه اي و ارائه الگويي براي ارزيابي آنراهنمايي و مشاوره شغلي   156
  380   غير رسمي فني و حرفه اي در استان يزدآموزش هايمطالعات راهبردي   157

158  
ارزشـيابي  (   فني و حرفه اي غير رسـمي در اسـتان يـزد   آموزش هايمطالعه راهبردي 

  )ه الگوي بهبود وضعيت استان و ارائآموزشگاه هاي آزاد نظام آموزشي
382  

  384   فني و حرفه اي غير رسمي در استان يزدآموزش هايمطالعه راهبردي   159
  386  بررسي نظام آموزش فني و حرفه اي استان و ارائه الگوي بهبود وضعيت   160
  388  ايمر آموزش فني و حرفه    ابررسي راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع جهت مشاركت در  161

  استان يزد 
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  اي استان آذربايجان شرقي اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   1383-84 در سال زايش آن در استان آذربايجان شرقيهائي براي اف بررسي ميزان رضايت شغلي مربيان و ارايه روش

  مجري

  شبناز شمس المعالي تبريز 

  كلمات كليدي

 احـساس جـذابيت در   – تصميم گيري  مشاركت در – سابقه خدمت -ساني   روابط ان – مدرك تحصيلي    –يلي   رشته تحص  –رضايت شغلي   
   مربيان –كار 

  مساله تحقيق

ترين كشورها آنهايي هستند كه در زمينه تربيت و آموزش نيروي كار سرمايه گذاري زيادي كرده اند اما تربيت نيروي انساني ماهر نيـاز                        مولد
 ميـل و    يكي از وظـايف سـازمان ايجـاد       . اشد  درس بايد عالقمند ، كنجكاو و توانايي تعقيب رويكرد حل مشكل را داشته ب             م. به مدرس دارد  

  . اشتياق و عالقه در مربيان مي باشد كه به نظر مي رسد در اين راه مسايل و مشكالتي وجود دارد 

  اهميت تحقيق

   :مندي مربيان اهميت دهد زيرا  سازمان بايد به رضايت
  . افراد كارآمد ناراضي سازمان را ترك مي كنند  -1
 . مندي شغلي به زندگي خصوصي افراد نيز وارد مي شود  اثرات نامطلوب حاصل از عدم رضايت -2

  . رضايت شغلي موجب افزايش بهره وري و نهايتاً تعالي سازمان مي شود  -3

  هدف تحقيق

  ي مربيان سازمان تري از وضعيت و ميزان رضايت شغل بدست آوردن شناخت دقيق -1
 . تعيين عواملي كه موجب افزايش رضايت شغلي مربيان مي شود  -2

  هايي به مسئوالن و مديران مراكز آموزشي در خصوص افزايش و باال بردن ميزان رضايت شغلي مربيان  ارايه پيشنهادات و رهنمود -3

  سواالت تحقيق

  آنان تفاوت وجود دارد ؟ آيا بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به رشته تحصيلي  -1
 آيا بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به نوع مدرك تحصيلي آنان تفاوت وجود دارد ؟  -2

 آيا بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به سابقه خدمت آنان تفاوت وجود دارد ؟  -3

 ارد ؟ آيا بين ميزان رضايت شغلي مربيان و احساس جذابيت در كار رابطه مثبت وجود د -4

 آيا مشاركت مربيان در تصميم گيري ، ميزان رضايت شغلي مربيان را افزايش مي دهد ؟  -5

 آيا تشويق و قدرداني از حسن انجام كار ، ميزان رضايت شغلي مربيان را افزايش مي دهد ؟  -6

   رابطه مثبت وجود دارد ؟–بين ميزان رضايت شغلي مربيان و ميزان برقراري روابط انساني مديران  -7
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  روش تحقيق

   پيمايشي–توصيفي 

  جامعه آماري

 مـشغول بـه   1383-84كل مربيان آموزش فني و حرفه اي  آذربايجان شرقي  اعم از رسمي ، حق التدريس و سرباز مربي كه در سال هاي                
  .كار بوده اند 

  ها محدوديت

   . هاي  افراد نمونه دارد محدوديت در خصوص ميزان صحت اطالعات كه بستگي به پاسخ -1
 عدم توانايي كنترل تمام متغيرهاي مداخله گر در موقعيت پژوهش  -2

 نامه استاندارد در خصوص يكي از پرسشنامه ها فقدان پرسش -3

 كردن ابزار جمع آوري اطالعات به پرسشنامه محدود -4

  كردن جامعه آماري به مربيان مراكز فني و حرفه اي آذربايجان شرقي  محدود -5

  نتايج

  . مي تواند حس وفاداري و رضايت شغلي آنان را افزايش دهد داني از كاركنان قدر -1
 . مشاركت مربيان در تصميم گيري ميزان رضايت شغلي مربيان را افزايش مي دهد  -2

 .بين ميزان رضايت شغلي مديران و احساس جذابيت در كار رابطه مثبت وجود دارد  -3

 .  مديران رابطه مثبت وجود دارد بين ميزان رضايت شغلي مربيان و ميزان برقراري روابط انساني -4

 . بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به رشته تحصيلي آنان تفاوت وجود دارد  -5

 . بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به نوع مدرك تحصيلي آنان تفاوت وجود دارد  -6

   . بين ميزان رضايت شغلي مربيان با توجه به سابقه خدمت آنان تفاوت وجود دارد -7

  پيشنهادات

  تشويق و تقدير بصورت عام و خاص از مربيان  -1
 ايجاد محيط جذاب براي مربيان  -2

 مشاركت مربيان در تصميم گيري مراكز  -3

 احداث كتابخانه در مراكز  -4

 ايجاد شبكه هاي اينترنتي در مراكز  -5

  . مربيان توجه شود به وضعيت دريافتي و حق الزحمه  -6
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  عنوان
   فني و حرفه ايآموزش هايايش انگيزش مديران صنايع براي مشاركت در امر راهكارهاي افز

  مجري

  محمد پاسبان 

  كلمات كليدي

 مشاركت ، آموزش فني و حرفه اي  ، روش آموزشي ، مديران صنايع ، نيازهاي آموزشي ، اثر بخشي آموزشي ، امكانـات سـخت                    –انگيزش  
  افزاري 

  مساله تحقيق

 فني و حرفه اي فراگيران را جدي نگرفته اند و از اين روند اتالف منابع را از هـر                    آموزش هاي كه مديران صنايع    ها نشان داده است      بررسي
انساني را از خرد تا كالن پائين آورده و  تم هايسي ساين پديده ناموزون به هر دليلي مجموعه كارآيي و اثر بخشي. بعد افزون تر نموده است 

آشنا شدن با نگرش مـديران و بررسـي         . زينه ها منافع مادي ومعنوي حتي در حد قابل قبول حاصل نشده است            به نسبت سرمايه گذارها و ه     
  .آنان كمكي خواهد بود تا مراكز فني و حرفه اي كيفيت رسالت و اهداف خود را بازبيني نمايند 

  اهميت تحقيق

اين مقوله از طريق اهميت به آموزش برنامه ريزي شده و آموزشـي بـا        كاركنان تاكيد دارند و     )) دانش مداري (( ردانندگان صنعت بر    امروزه گ 
مديران صنايع مي توانند با استفاده از امكانات خود تعامل سازنده و اثر بخش بـا سـازمان برقـرار                  . بهره مندي از بازخورد موجوديت مي يابد        

  .  مي باشد .... ش بهره وري و اين تعامل باعث هزينه كمتر براي جامعه ، اشتغال بيشتر ، افزاي. سازند 

   هدف تحقيق
  : هدف اصلي 

  دستيابي به راهكارهاي افزايش انگيزه مديران صنايع براي مشاركت در امر آموزش فني و حرفه اي   - 
  : اهداف فرعي 

  شناخت مديران صنايع از نحوه و زمينه هاي مشاركت آنان  -1
 رفه اي تشخيص علل ضعف مشاركت مديران صنايع در امر فني و ح -2

  فني و حرفه اي آموزش هايتعيين نظرات مديران صنايع درباره كيفيت  -3

 هاي آموزشي مورد نظر مديران صنايع  تعيين اولويت -4

  

  سواالت تحقيق

   فني و حرفه اي رابطه اي وجود دارد ؟ آموزش هاي آيا بين استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و ارايه بهتر -1
  از ديدگاه مديران تفاوت وجود دارد ؟  آموزش هاهاي آموزشي و اثر بخش بودن  كانآيا بين م-2
   آيا نيازهاي آموزشي شاغلين بخش صنعت از ديدگاه مديران يكسان مي باشد ؟ -3
   آيا عوامل موثر در ايجاد انگيزه مديران جهت مشاركت در برنامه هاي آموزشي يكسان مي باشد ؟ - 4
  

  روش تحقيق

  .اربري است از نوع ك

  جامعه آماري

  مديران صنايع آذربايجان شرقي 

  ها محدوديت

  عدم تمايل برخي از مديران واحدهاي صنعتي در تكميل پرسشنامه  -1

 عدم آگاهي مديران بخش صنعت از توانايي هاي آموزش فني و حرفه اي   -2
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 كمبود منابع علمي جهت بررسي كتابخانه اي پژوهش  -3

 يران و عدم همخواني تحصيالت با مسئوليت مديريتي آنان پائين بودن سطح تحصيالت مد -4

  عدم ارسال به موقع پاسخنامه ها توسط واحدهاي صنعتي  -5

  نتايج

هاي صنعتي ، استفاده از ابزارهاي نوين آموزشي ، افـزايش        و نيازهاي آموزشي واحد    آموزش ها  تناسب بين    نتايج حاصل از پژوهش بر ايجاد     

 آمـوزش فنـي و حرفـه اي تاكيـد داشـته      فاده مستمر از نظرات مديران صنايع در تعيين اهداف و برنامه هاي          كيفيت آموزش ضمن كار ، است     

  . است

  پيشنهادات

  مشاركت مديران صنايع در جلسات برنامه ريزي آموزشي سازمان  -1

 برگزاري همايش هاي ساالنه جهت تقدير از مديران واحدهاي صنعتي موفق  -2

  آموزشي در محل يكي از كارخانجات صنعتي برگزاري دوره اي برنامه هاي -3

 مه و بروشور هاي اطالع رساني از برنامه ها و امكانات آموزشي  هنا ارسال ما -4

   ارايه شده از سوي سازمان با نيازهاي آموزشي درخواست شده واحدهاي صنعتي آموزش هايايجاد تناسب بين  -5
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  عنوان

   ) HACCP( كنترل كيفيت هاي   بر آموزش استاندارد با تاكيداستان آذربايجان شرقينايع غذايي از سنجي آموزشي صني

  مجري

  ليال مهديزاده فانيد 

  كلمات كليدي

   تضمين كيفيت – صنايع غذايي – دوره هاي آموزشي - استان آذربايجان شرقي  - آموزش فني و حرفه اي  –سنجي نياز

  مساله تحقيق

  . هاي مواد غذايي جان خود را از دست مي دهند   شيوع ميكروب درصد مردم ساالنه در جريان9
  . هاي ناشي از مصرف غذاي آلوده هستند   درصد افراد جامعه در معرض بيماري20-15
  .  درصد از جهانگردان طي سفرهاي خود دچار عوارض غذايي مي شوند 50-20
 )HACCP (       اد اوليه فرآيند ، فرآورده نهايي، شرايط جابجـايي،  تماتيك بررسي مويعني استاندارد تضمين كيفيت و در واقع نوعي روش سي

 . ، بسته بندي و توزيع مواد غذايي است نگهداري

  اهميت تحقيق

صنايع غذايي صنعتي داراي ريسك بااليي بوده كه مستقيماً با جان ، امنيت و سالمت مصرف كننده در ارتباط مي باشند و ممكن است حتي            
  .  را به خطر اندازد حيات مصرف كننده

هاي تضمين كيفيت در واحدهاي صنايع غذايي استان جهت توليد محصول سـالم و بهداشـتي و نهايتـاً ورود بـه بازارهـاي                 رعايت استاندارد 
  . جهاني و كمك به اقتصاد جامعه مي باشد 

  . اهيم بود با آموزش افراد شاغل در اين صنايع شاهد رعايت اصول ايمني و بهداشت مواد غذايي خو

  هدف تحقيق

   جمع آوري اطالعات الزم در خصوص وضعيت آموزش در صنايع غذايي استان -1
  هاي غذايي از لحاظ رعايت و عدم رعايت استاندارد تضمين كيفيت   شناخت عملكرد واحد-2
   تعيين ميزان اطالعات عمومي كاركنان از موضوع استاندارد تضمين كيفيت و عناوين آن -3
  العه توليد تا مصرف در واحدهاي مورد مطسايي نقاط بحراني  شنا-4
   شناسايي نيازها و معرفي دوره هاي آموزشي مهم جهت ارتقاء دانش كاركنان -5
   اولويت بندي دوره هاي آموزشي -6

  سواالت تحقيق

  ي در خصوص كنترل كيفيت در واحدهاي صنايع غذايي برگزار مي گردد ؟ آموزش هاي آيا -1
   صنايع غذايي استان استاندارد كنترل كيفيت را رعايت مي كنند ؟  آيا-2
   آيا كاركنان شناخت كافي از پيش شرطهاي رعايت كنترل كيفيت مواد غذايي دارند ؟ -3
   نقاط بحراني خطر توليد تا مصرف كدام نقاط مي باشند ؟ -4
   االجراست ؟  كنترل كيفيت در كدام نقاط پروسه توليد ضروري و الزمآموزش هاي -5

  روش تحقيق

  .  پيمايشي به روش مقطعي مي باشد –اين طرح يك تحقيق توصيفي 

  جامعه آماري

  . واحد توليدي به عنوان نمونه بررسي شده است122صنايع غذايي استان آذربايجان شرقي  جامعه آماري بوده و 

  ها محدوديت

اختياري است و هيچگونه اجباري از طرف مسئولين ايع غذايي آذربايجان شرقي     در صن  با توجه به اينكه رعايت استانداردهاي تضمين كيفيت       
با اينكه خط توليـد  .  لذا نتايج حاصل از اين طرح قابليت تعميم به كل صنايع استان را ندارد .ذيربط براي اخذ اين استاندارد تعيين نشده است 
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از اين استاندارد و ضرورت رعايت آن ازطرف ايشان موجب تفاوت در نحوه             در هر طبقه از واحدها يكسان مي باشد ولي آگاهي مسئول واحد             
  . سنجي جداگانه صورت گيرد ي كليه واحدهاي غذايي استان نياز لذا بايستي برا.عملكرد در واحدهاي مشابه شده است

  نتايج

هـاي خـصوص     ه استاندارد و سازمان صـنايع و بخـش         بسيار محدودي توسط اداره كنترل بر مواد غذايي ، اداره كل محيط زيست ، ادار               آموزش هاي 
  . برگزار شده است كه براي صنعت غذايي اين استان با اين حجم بسيار كم مي باشد 

آگاهي كارگران از سالمت كاركنان و بهداشت فردي در حد متوسط مي باشد اما در عمل يا به دليل نبود امكانات الزم و يا دست و پـا گيـر                              
  . رعايت نمي گردد ... ها و  از جمله بعضي از پوششبودن برخي موارد 

الزم االجـرا    بسيار ضـروري و   و سالن توليد ها يابي محصوالت ، مديريت پسماند  مراحل حمل و نقل ، رد      آموزش صحيح كنترل كيفيت در    
  . مي باشد 

  پيشنهادات

  قبل از تاسيس و بكارگيري نيروهاتدوين قوانين و مقررات بهداشتي 
 . وز تاسيس منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي باشد صدور مج

   با سازمان آموزش فني و حرفه ايهاي ذيربط با همديگر و هماهنگي و تعامل ارگان

   كردن واحد ها در برگزاري دوره هاالزام
 رعايت استانداردهاي تضمين كيفيتسنجي آموزشي در رابطه با اجراي طرح نياز

  . تحقيق و توسعهاجباري كردن تاسيس مراكز 
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  عنوان

   فني و حرفه اي در توسعه كار آفريني آموزش هاي نقش 

  مجري

  علي عظيمي چنزق 

  كلمات كليدي

   كسب و كار جديد - آموزش فني و حرفه اي  – كار آفريني –توسعه 

  مساله تحقيق

بر اسـاس ايـن   .  تحوالت ايجاد شده در علم و تكنولوژي دارد        اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و       –گرگونيهاي نظام هاي اجتماعي     د
يعني عناصري كـه  . واقعيت عيني بسياري انديشمندان توسعه را بر آن داشته است تا نقش كارآفرينان را در فرآيند واقعي توسعه مطرح كنند         

ليت بپذيرند آمـوزش  نوان موتور توسعه اقتصادي مسئودر شرايط مناسب مي توانند با تكيه بر توان ذهني و نيز ريسك پذيري ذاتي خود به ع   
  .  كشور بايد در جهت آموزش و ترغيب كار آفرينان اقدام اساسي كندفني و حرفه اي

  اهميت تحقيق

ي ،   سـوم و چهـارم توسـعه اقتـصاد         در برنامـه هـاي    . براي رشد و رواج كار آفريني در جامعه الزم است نيازهاي آموزشي كار آفرينان مرتفع گـردد                
  .  توسعه كار آفريني در راستاي تقويت بخش خصوصي است. اجتماعي نيز به حمايت از كار آفرينان و ترويج فرهنگ كارآفريني تاكيد دارد

  هدف تحقيق

   فني و حرفه اي آموزش هايشناخت مفاهيم و الگوهاي نظري و عملي توسعه كار آفريني از طريق  -1
  استان در ترويج كار آفريني ن آموزش فني و حرفه ايلفعل سازمامطالعه جايگاه بالقوه و با -2

 بررسي تجارب ساير كشورها در توسعه كار آفريني  -3

 شناسايي مشكالت موجود در فرآيند توسعه و ترويج كار آفريني  -4

 مطالعه ميزان مساعدت سازمان در ترويج و پرورش كار آفرينان  -5

  طراحي مدل مناسب و ارايه پيشنهادات عملي و اجرايي  -6

  سواالت تحقيق

   فني و حرفه اي كدامند ؟ آموزش هايمفاهيم نظري و عملي توسعه كار آفريني از طريق  -1
 در راستاي توسعه كار آفريني در استان چه مسئوليتي دارد ؟ سازمان آموزش فني و حرفه اي  -2

 عملكرد بالفعل سازمان در توسعه و ترويج كار آفريني در سطح استان چگونه بوده است ؟  -3

  فني و حرفه اي چيست ؟ آموزش هايجارب ساير كشورها در توسعه و پرورش كار آفريني از طريق ت -4

  فني و حرفه اي كدامند ؟ آموزش هايتنگناهاي اساسي موجود در فرآيند توسعه كار آفريني از طريق  -5

  الگوي مناسب توسعه كار آفريني در استان چيست ؟  -6

  روش تحقيق

 و ميداني   ت كتابخانه اي  تحقيقات كاربردي و توسعه اي است و به لحاظ روش و طرح تحقيقي از نوع تحقيقا               پژوهش به لحاظ هدف از نوع       

  . است 

  جامعه آماري

   1382 – 84 در طي سالهاي ان اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقيكار آموختگ

  ها محدوديت

  . عدم دسترسي به كار آموختگان در زمان پيش بيني شده -1

   عدم دسترسي به كار آفرينان برتر استان -2
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  نتايج

ي محيطي ، ايده پردازي خالق ، ريسك پذيري فرصت هايافته پژوهش بيانگر فقدان پويايي الزم در آموزش ديدگان در حساسيت نسبت به 

 آمـوزش  ،در اكثر كشورهاي پيشرفته   . هاي فردي و يا گروهي است         بر توانمندي  زم براي شروع يك كسب و كار مبتني       و گردآوري منابع ال   

رهـاي كوچـك و مـستقل و مبتنـي بـر            هاي الزم در آموزش ديدگان نسبت به ايجاد كـسب و كا            ها و آگاهي   كار آفريني و ايجاد حساسيت    

  . آوري از وظايف محوري مراكز آموزش فني و حرفه اي  است نو

  پيشنهادات

  . كز آموزش داده شود دوره هاي مشاوره كار آفريني بصورت اجباري در مرا -1

 . جزوات و بروشورهاي كار آفريني در اختيار كار آموختگان قرار گيرد  -2

 حمايت مالي سازمان از كار آفرينان استان   -3

 تقدير از كار آفرينان برتر استان در هر سال  -4

 اطالع رساني بيشتر در زمينه كار آفريني  -5

  .  انجام شود تري در زمينه كار آفرينيتحقيقات بيش -6
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 عنوان
  بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي  

 مجري
  بابك باقري چرخي 

 كلمات كليدي
   اشتغال تمام وقت و پاره وقت – اشتغال غير مزد بگير – اشتغال مزد بگير – اشتغال ادواري – اشتغال موقت –اشتغال كامل 

 مساله تحقيق
 در حالي كـه واقعيـات موجـود نـشانگر     . آماده سازي افراد جهت اشتغال در بازار كار و صنايع مي باشد     ،ز اهداف مراكز فني و حرفه اي      يكي ا 

 چون بين آموخته ها و نياز بازار كار هماهنگي مناسبي وجود ندارد و تعداد زيـادي از آمـوزش ديـدگان در صـنايع و     .رشد مثبت بيكاري است 

  .  جذب نمي شوند خدمات مورد نظر

 اهميت تحقيق
 ارايـه شـده بـا اشـتغال آمـوزش      آمـوزش هـاي   يا برداشتها در سازمان مورد تحقيق قرار داد تا ارتباط بين زم است آثار بيروني از ستاده ها    ال

  . آموزان توسعه يابديت آموزش و به تبع آن اشتغال كارديدگان مشخص شود به گونه اي كه كيف

 هدف تحقيق
  يي ميزان وضعيت اشتغال آموزش ديدگان مراكز فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي   شناسا-1

   داده شده با نياز بازار كار آموزش هاي شناسايي ميزان هماهنگي -2

 سواالت تحقيق
  آموزان فني و حرفه اي و رشته تحصيلي آنان رابطه وجود دارد ؟ بين وضعيت اشتغال كار -1

 زان فني و حرفه اي و نياز بازار كار تفاوت وجود دارد ؟ بين وضعيت اشتغال كارآمو -2

 بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي و رضايت شغلي آنها رابطه وجود دارد ؟  -3

   شغلي آنها همبستگي وجود دارد ؟ مهارت هايآموزان فني و حرفه اي و بين وضعيت اشتغال كار -4

 روش تحقيق
  .  اكتشافي است كه بصورت پيمايشي جهت توصيف وضع موجود اشتغال كار آموزان فني و حرفه اي اجرا گرديد – اين پژوهش ازنوع تحقيقات توصيفي

 جامعه آماري
  در سطح آذربايجان شرقي  دگان مراكز آموزش فني و حرفه اي آموزش دي

 ها محدوديت
  آموزان در فرصت مناسب عدم امكان دسترسي به كار -1

 جمع آوري اطالعات عدم همكاري كارفرمايان براي  -2

 . گستردگي جامعه آماري از بابت رشته تحصيلي نيز دسترسي به همه رشته ها را مشكل ساخت  -3

  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
19 

 نتايج
  .  آشپزي و آرايشگري به لحاظ اشتغال در بازار كار سهم بيشتري دارند – ماشين ابزار –رشته هاي جوشكاري  - 1

 .  با شغل آنها ارتباط دارد  درصد بطور متوسط66/53آموزان در حد رشته كارآموزي كار -2

 درصد و در اولويـت دوم افـزايش تعـداد    20/47آموزان در اولويت اول نبودن شغل مناسب با رشته كار آموزي با    عمده ترين مشكل كار    -3

  .  درصد بوده است 80/23كارآموزان با 

 پيشنهادات
  .  اختيار ايشان قرار داده شود  شغل كار آمد درمهارت هايآموزان در شغل خود ، الزم است جهت تثبيت كار - 1

 . ايجاد حرفه هاي متناسب با بازار كار در اولويت سازمان قرار گيرد  -2

 آموزان آموخته شود  چگونگي كاريابي و حفظ شغل به كار،آموزيعالوه بر آموزش رشته كار -3

 .  نظري مورد توجه قرار گيرد مهارت هايآموزان بيشتر از  عملي كارمهارت هاي -4

  . آموزان ايجاد شود انگيزه دركارعالقه و  -5
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 عنوان
ن اداره آموزامربيان ، كارشناسان آموزشـي و كـار   غير رسمي از ديدگاه مديران ، يت دوره هاي آموزش فني و حرفه ايارزشيابي كميت و كيف   

   1385 -86 در سال كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي

 مجري
  غالم حيدر نيكخو 

 كلمات كليدي
   غير رسمي ، دوره هاي آموزشي آموزش هايارزيابي ، ارزشيابي ، اندازه گيري ، فراگيران ، 

 مساله تحقيق
ان بر همچنين ميزان تسلط ياد گيرندگ. در بعضي از مناطق كشور ، دوره هاي آموزشي سازمان از كيفيت آموزشي پائيني برخوردار بوده است    

دانش ، مهارت يا بينش مورد نظر مربي ، با وجود اينكه بعضي از آنها بيش از دو نوع گواهينامه مهارت كار آموزي دارند روز به روز در حـال                               
  . كاهش است و اين از عدم ارزشيابي مستمر در سازمان است 

 اهميت تحقيق
 اين جهت سودمند است كه از نتايج آن مي  عمل ارزشيابي از .زشي استهاي يك برنامه آمو بخش ارزشيابي جامع و كامل از ضروري ترين

  . توان بصورت بازخورد در برنامه هاي آموزشي استفاده كرد و در جهت رفع نواقص ، بهبود و ارتقاي كيفي آنها كوشيد 

 هدف تحقيق
يران ، مربيان ، كارشناسان و       رسمي از ديدگاه مد    غيرت دوره هاي آموزش فني و حرفه اي         هدف اصلي اين تحقيق ، ارزشيابي ميزان مطلوبي       

و فراهم آوردن اطالعات و پيشنهادات كاربردي جهت دستيابي به شيوه هاي مطلوب             آموزان سازمان فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي            كار
   .آموزشي است 

 سواالت تحقيق
  ونه است ؟ ميزان مطلوبيت اهداف آموزشي دوره هاي فني و حرفه اي استان چگ -1
 محتواي برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي تا چه اندازه از مطلوبيت برخوردار است ؟  -2

 آيا مربيان آموزشي از توانايي الزم جهت آموزش برخوردارند ؟  -3

 هاي مختلف چگونه است ؟  مطلوبيت دوره هاي آموزشي استان در بخشميزان  -4

 از مطلوبيت برخوردار است ؟ آيا وسايل آموزشي و كمك آموزشي مراكز استان  -5

 آيا فضاي آموزشي ، رفاهي و تسهيالت مراكز از مطلوبيت الزم برخوردار است ؟  -6

 آيا بين محتواي آموزشي و نياز بازار كار همخواني وجود دارد ؟  -7

  آيا شركت كنندگان از امكانات و نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي رضايت دارند ؟  -8

 روش تحقيق
  . است و از نظر زماني يك مطالعه مقطعي است  )) survey(( پيمايشي تحقيق از نوع 

 جامعه آماري
  .  نفر بوده است 46211 جمعاً به تعداد 1386جامعه آماري شامل كليه مديران ، كاركنان آموزشي ، مربيان آموزشي و كار آموزان در سال 

 ها محدوديت
  . محدود شده است ظ مكان به استان آذربايجان شرقي  و از لحا1385-86اين تحقيق به لحاظ زمان به سال  -1
 حساسيت پاسخگويان و عدم پاسخگويي صادقانه بعضي از افراد نمونه  -2

 وجود مشكالت اساسي و دسترسي به كار آموزان  -3

 عدم همكاري بعضي از مديران و مربيان با پرسشگران  -4

 محدوديت فردي شامل كمبود زمان و بودجه  -5

 يق به پرسشنامه محدود شدن ابزار تحق -6
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 نتايج
  : نقاط قوت  -1
  توانايي سازمان جهت انجام مطلوب تعهدات آموزشي  -2
 توانايي باالي گروههاي غير آموزشي به پاسخگويي مراجعان  -3

 آموزان از محتواي آموزشي مطلوب برخورداري كار -4

 ارايه مطلوب مطالب توسط مربيان  -5

  : نقاط ضعف  -6
  آموزان  سطح كارزمون پيش نياز جهت تعيينعدم اجراي آ -7
 عدم ارزشيابي از عملكرد مربيان و انعكاس به آنها  -8

  عدم اجراي نياز سنجي آموزشي  -9

 پيشنهادات
  .  انجام شود  ارزشيابي،در جريان و در پايان هر برنامه آموزشي -1
 . هاي آموزشي با توجه به نياز بازار و تحوالت تكنولوژي طراحي گردد  هدف -2

 . رات مربيان و كارشناسان محلي و بومي لحاظ گردد نظ،در تدوين اهداف آموزشي  -3

 . باشد  آموزش هاهاي خصوصي و دولتي جهت بروز نمودن  ارتباط كامل بين بخش -4

 . نظر قرار گيرد ، نيازهاي واقعي كار فرمايان مد در تهيه برنامه آموزشي به ميزان عالقه كار آموزان ، توالي مطالب ، تازگي مطالب  -5

 . آشنا شوند... شناسي يادگيري و تربيتي ، فنون تدريس و  با تحقيقات روانر گذراندن دوره هاي تخصصي رشته خودمربيان عالوه ب -6

 . آموزي شركت كنند مديران و مربيان در دوره هاي باز -7

  حرفه اي آينده نگر مهارت هايبرنامه ريزي در جهت تهيه و آموزش  -8

 ه به مالك استعداد و عالقه آنها آموزان براي حرفه هاي مختلف با توجگزينش كار -9

 آمد منطبق با نيازهاي واقعي جامعه زشي روزتهيه امكانات و تجهيزات آمو -10

  آزاد با امكانات و تجهيزات آموزشي با كيفيت پائين آموزشگاه هايجلوگيري از گسترش  -11

  ق با نيازهاي آموزشي كارخانجات  منطبتجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي -12
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  اي استان آذربايجان غربي داره كل آموزش فني و حرفها

 عنوان
  مات استان آذربايجان غربي جهت گيري آموزش فني و حر فه اي در تامين نيازهاي بخش خد

 مجري
 يوسف پاشازاده

 كلمات كليدي
 

 مساله تحقيق
ليدي از جمله دوري از مراكـز ارائـه كننـده مـواد      پيشروي بنگاههاي تو، مشكالت عديده اقتصادي،سرمايه كمبود غربي  در استان آذربايجان  

 بخش كشاورزي در كل توسعه چنداني نداشـته و         بسياري مسائل ديگر باعث شده كه بخش صنعت به طور خاص و            اوليه مورد نياز صنايع و    
  .قشر وسيعي از نيروي كار استان طالب اشتغال در بخش خدمات گردند

 از نيروي كار نشان مي دهد كه درصد بااليي از آنها داراي مهارت حرفه اي الزم جهت اشـتغال     بررسي هاي صورت گرفته بر روي اين قشر       
همين امر باعث بروز مشكالت بسيار زيادي برسر راه موفقيت بهره وري و اثر بخشي بنگاههاي خدماتي                شغل مورد تصدي نبوده و     بهينه در 

باال رفتن سطح انتظارات مردم از كاركنـان شـاغل در            خواهي در سطح جامعه و    همچنين رشد فرهنگ پاسخ     .استخدام كننده آنها شده است      
 اين بخش مي طلبد كه در جهت تكريم به خواسته هاي ارباب رجوع دست اندركاران امـرتالش هـاي مجدانـه اي را در جهـت بهـسازي و                         

  .آموزش كاركنان غير ماهر شاغل در اين بخش صورت دهند
هاي بـسيار    ر اين راه گام    د ،ي بسيار موفق  سازمان ها  به عنوان يكي از      ،غربي حرفه اي استان آذربايجان     و خوشبختانه سازمان آموزش فني   

 مطالعـات ميـداني و     هـا و   بخش ومطلوب به اهداف آموزش متعالي مورد نظر نيازمند انجام بررسي          منتهي دستيابي اثر  . داشته است اساسي بر 
برنامه  حرفه اي بخش خدمات مسئولين در هدف گذاري و  شناخت نوع نيازهاي آموزش فني و  كه با  شفاهي مي باشد   كاربردي بسيار دقيق و   

  .گام بردارند هاي راهبردي آموزشي بر مبناي احتياجات واقعي كار ريزي
ا از  حرفـه اي ر     فني و  آموزش هاي  بخش   جش تمامي جوانب امر جهت گيري اثر      تحقيق حاضر تالش خواهد نمود در اين راه با سن          پروژه و 

  . كارفرمايان مورد بررسي قرار دهد ديدگاه آموزش ديدگان مدرسين و

 اهميت تحقيق
متخصص است كه ايـن وظيفـه    كاردان و،پيشرفت اقتصادي واجتماعي در هر جامعه تربيت نيروي انساني ماهر   اركان مهم توسعه و  زيكي ا 

اعتمـاد    گوناگون فني وحرفه اي موجب رشد روحيه خوداتكـايي و هايمهارت بنابراين كسب   .هم بر عهده نظام آموزش آن جامعه مي باشد        
 بدون برخورداري از توانمنـدي  به اين نكته بايد معترف بود كه هيچ كشوري نمي تواند بيكاران جوان مي شود و به نفس در جويندگان كار و  

  .متخصص به برنامه توسعه اقتصادي دست يابد  سازنده نيروي كار ماهر وهاي
 خدمات به عنوان يكي از سه بخش هم اقتصادي در هر كشور محسوب مي شود كه بر حسب تحوالت عظيمي كـه در رونـد         ،ف ديگر از طر 

  .اقتصادي كشور ما به وقوع مي پيوندد اين بخش نيز به موازات آن به سير صعودي خود در جهت تحقق اهداف اقتصادي ادامه مي دهد
 فني وحرفـه اي در زمينـه تـامين نيازهـاي شـغلي بخـش خـدمات اسـتان                 آموزش هاي  گيري   به همين دليل شناخت روند چگونگي جهت      

 ، فني وحرفه اي در بخش خـدمات دنبـال مـي شـود    آموزش هايبا توجه به هدفي كه در .غربي از اهميت خاصي برخوردار است     آذربايجان
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حرفه اي در  فني و مطلوب نيروهاي آموزش ديده و     و نهكارگيري بهي بو  مشكالت آن امري ضروري در جهت سازماندهي         شناخت تنگناها و  
 .بخش خدمات به شمار مي رود

 هدف تحقيق
ارائـه   حرفه اي درتامين نيازهـاي بخـش خـدمات اسـتان و     شناخت جهت گيري آموزش هاي فني و بررسي و«مهمترين هدف اين تحقيق    

  .» مذكور مي باشدآموزش هايپيشنهاداتي در جهت اثر بخش تر نمودن 
  .همچنين در راستاي هدف كلي فوق تحقيق حاضر اهداف جزيي زير را نيز تعقيب خواهد نمود

  ه اي با نيازهاي بخش خدمات استان ارائه شده در مراكز فني وحرفآموزش هايانطباق  بررسي و-1
   هاي خدماتي فارغ التحصيالن رشته فني وحرفه اي ارائه شده در اشتغال زايآموزش هايبررسي ميزان اثر بخشي -2
   در بخش خدمات استانفرصت هانيازهاي آموزش متناسب با اين  ي شغلي بالقوه وفرصت هاشناسايي -3
  در نيازسنجي آموزش هاي بخش خدماتبررسي ميزان موفقيت سازمان آموزش فني وحرفه اي -4
  يوره هاي آموزش فني وحرفه اشناخت روش هاي مناسب آموزشي جهت توانمند سازي داوطلبان براي اشتغال بعد از طي د-5

 سواالت تحقيق
 آموزش هاي ارائه شده تا چه اندازه با نيازهـاي آموزشـي بخـش خـدمات آموزشـي بخـش        ، از نظر فارغ التحصيالن رشته هاي خدمات       -1 

  خدمات استان همخواني دارد؟
راهم آوردن زمينه اشـتغال آنهـا مهـم و اثـر گـذاربوده        ديدگاه فارغ التحصيالن رشته هاي خدمات ،آموزش هاي ارائه شده تا اندازه در ف             از-2

  است؟
قوه اين بخش ،كدام رشته ها ي شغلي وآموزشي بالفرصت هامربيان رشته هاي بخش خدمات ،      از ديدگاه كارفرمايان ،داوطلبان آموزش ،      -3

  هستند؟
حرفه اي در نيازسنجي دوره هاي آموزشـي       ني و مات ،ميزان موفقيت سازمان آموزش ف       از ديدگاه فارغ التحصيالن رشته هاي بخش خد        -4

  مورد نياز بازار كار تا چه اندازه بوده است؟
   آموزش هاي ارائه شده توانايي تفكر پويا را در نيروي انساني تحت آموزش بخش خدمات فراهم آورده است؟-5
  ستفاده شده است؟ تا چه اندازه جهت اشتغال كارآمد داوطلبان آموزش ،از روش هاي مناسب آموزشي ا-6
  حرفه اي جذب بازار كار مي شود؟  آيا كارآموزان آموزش ديده فني و-7
  آموزي شان مي باشد؟فني وحرفه اي متناسب با رشته كار آيا جذب كارآموزان آموزش ديده -8
  چه حدي از شغل خودشان رضايت دارند؟ كار آموزان آموزش ديده فني وحرفه اي تا-9

  رآموزان آموزش ديده فني وحرفه اي با توجه به عامل جنسيت فرق مي كند؟ آيا ميزان جذب كا-10
 حرفه اي با توجه به نوع رشته كارآموزي فرق مي كند؟  آيا ميزان جذب كارآموزان آموزش ديده فني و-11

 روش تحقيق
انتخـاب نمـوده    قـات ميـداني     را بـر مبنـاي روش تحقي      پژوهـشگر روش تحقيـق خـود         ،نوع تحقيق ونمونـه آمـاري مـورد نظـر         با توجه به    

 (fied Research)از شاخه  و survey.است
 

 جامعه آماري
 موفق به اخذ مدرك يا گـواهي موفقيـت در رشـته             81 و 80 و   79مي كارآموزان آموزش ديده فني وحرفه اي كه طي سالهاي            شامل تما -1

  .ماتي از مراكز آموزش فني وحرفه اي شده اند هاي خد
  .حرفه اي مي باشد ان شامل مربيان شاغل در مراكزآموزش فني ومي مربي شامل تما-2
  .غربي مي باشند صاحبان صنعت در گروه رشته هاي خدماتي در سطح استان آذربايجان  و كارفرمايانمي شامل تما-3
   

 ها محدوديت
  .محدوديت در ارائه اطالعات به داليل مختلف-1
   ها زشگاهعضي از مديران نواحي وآموعدم همكاري جدي ب-2
  محدودفرصت زماني -3



 24 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  كه در راه انجام تحقيق وجود داشتاقتصادي  مشكالت مادي و مسائل و-4
 انجام شده در زمينه موضوع تحقيقمطالعات  كمبود پژوهش ها و-5

 نتايج
  .ضريب نسبت موفقيت بدست آمده مبين اين است كه بين نوع نياز بازار كار بخش خدمات نوعي ارتباط قوي دارد- 1
مـستقيم و نـسبتا قـوي        همبستگي مثبت و   محاسبه شده بيانگر نوعي رابطه و     ) 667/0(ضريب همبستگي    و) 692/146(  دو ضريب كاي -2

اطمينـان مـي تـوان گفـت       % 95بنابراين با بـيش از      بين درجه مهارت فارغ التحصيالن و قابليت جذب آنها در بازاركار بخش خدمات مي باشد                
  .آموزان بخش خدمات جذب بازار كار مي شوندكار اولويت هاي ت باال سريعتر از ساير كارآموزان با درنظر گرفتندرجه مهار كارآموزان با

نـسبتا قـوي بـين       مـستقيم و   بيانگر وجود نوعي رابطه وهمبـستگي مثبـت و        ) -621/0(ضريب همبستگي    و) 145/85( دو كاي ضريب   -3
  .موزان در كاريابي سريع بوده استموفقيت كارآ نظر اجراي دوره آموزشي و ارزيابي و

،آموزش هايي است كه به جذب فارغ التحصيالن در بخش خصوصي يا خوداشتغالي منجر مـي                مهمترين نيازهاي آموزش بخش خدمات      -4
  .شود

 حضور داشته پرسش هايي تحقيق  كارآموزان فارغ التحصيل كه در اين پژوهش در پاسخگويي به سواالت و105 با توجه به اينكه از بين -5
 .حرفه اي جذب بازار كار شـده انـد    نفر بعد از گذراندن آموزش هاي فني و53 ، نفر شاغل70از   نفر بيكار بوده اند و35  نفر شاغل و   70 ،اند

 70 از   وجه به اينكه بيش   حرفه اي جذب بازار كار شده و با ت         مي توان گفت كه اكثريت بخش خدمات مراكز فني و         % 95بنابراين با اطمينان    
 مي تـوان  ،آموزان فارغ التحصيالن معتقد بوده اند كه بعد از آموزش در شغل مربوط به رشته تحصيلي خود مشغول به كار شده اند                  درصد كار 

  .ادعا كرد كه در مشاغل مربوط به رشته كارآموز ي خود جذب كار مي شوند %95با اطمينان باالي 
بسيار زياد عامل جنسيت  نفر معتقد به تاثير زياد و   % 37 ،پرسشنامه ويژه كارآموزان پاسخ گفته اند     آموز فارغ التحصيالن كه به       كار 105 از   -6

ضـريب همبـستگي بـه دسـت آمـده           و) 849/113(  دو محاسبه شده    كاي حاليكه در   .بر جذب سريع آنها به بازار كار بخش خدمات بوده اند          
بنابراين .قوي بين جنسيت كارآموزان و قابليت سريع جذب آنها در بازار كار مي شود  ودر اين رابطه بيانگر وجود نوعي ارتباط مثبت ) 684/0(

الزم اسـت برنامـه ريـزان بـا شـناخت       يم دارد وقسريع كارآموزان به بازار كار با جنسيت كارآموزان رابطه مـست      در مجموع مي توان گفت كه جذب        
  .به مشاغل  اين بخش به برنامه ريزي درست واصولي اقدام نمايندجنسيت مورد نياز جهت جذب   بخش خدمات ونيازهاي آموزشي

 نفر  60بطوريكه  .وتطابق دارد  از نظر كارآموزان،كارفرمايان ومربيان،رشته هاي آموزش بخش با نيازهاي آموزشي بازار كار استان همخواني                -7
زهـاي آموزشـي    اذعان داشته اند ومعتقد بـوده انـد كـه نيا   ر اين نكته كارفر ماي مورد سئوال د     50 نفر از    31 مربي و    50 نفر از  29  كارآموز، 105از  

به نتـايج حاصـل در ايـن بنـد مـي      نتهي در اين زمينه توجه م.ده مي شود وحرفه اي در حد مطلوبي پاسخ دا فنيبخش خدمات توسط مراكز   
  .بايست توجه نمود

بـسيار   خش خدمات بر كاريابي و جذب آنها به بازار كار تـاثير زيـاد و               از ديدگاه اكثريت كارآموزان فارغ التحصيالن رشته هاي آموزشي ب          -8
 دوره آموزشي جذب بازار كار شده اند و بعد از فراغت از دوره آموزشي جذب از فراغت از       كارآموز 105 نفر از    53 بطوريكه   .زيادي داشته است  

 .شركت در اين دوره ها به كار اشتغال داشته اند  دوره هاي آموزشي و نفر قبل از اجراي   17 در حاليكه    ،جوياي كار باقي مانده     نفر بيكار و   35
  .اثر گذار بوده اند حرفه اي در فراهم آوردن زمينه اشتغال كارآموزان مهم و بنابراين در مجموع مي توان گفت مراكز آموزش هاي فني و

فـارغ التحـصيل      نفر از كارفرمايان معتقدند كه در موسسه آنهـا         34( كار فرما    34 نفر از    25  مربي و  50 از    نفر 31كارآموز   105  نفر از  60 -9
نيروي انساني شاغل   كه آموزش هاي ارئه شده باعث ايجاد تفكر پويا و ،بيان داشته اند  ) حرفه اي حضور دارند    بخش خدمات از مراكز فني و     

 تاثير مثبتـي بـر تفكـر و    دمات توام با موفقيت بوده وبنابراين از اين ديدگاه نيز آموزش هاي ارائه شده دربخش خ    .در بخش خدمات مي شود    
  .جوياي كار در بخش خدمات داشته است خالقيت نيروي انساني متقاضي و

حرفـه اي روش هـاي     هاي آموزشي مورد استفاده در مراكز فنـي و          درصد از مربيان معتقدند كه روش      80 از كارآموزان و  % 70 بيش از    -10
نيز ايـن    ي علمي كارآموزان توام است يا نه؟و      فعاليت ها هاي مورد استفاده با      پاسخ به اين سئوال كه آيا روش       هر چند در     ،مناسبي مي باشد  

مربيان معتقدند كه آموزش هاي ارائه شده با فعاليـت هـاي    اكثر كارآموزان و سوال كه امكانات مراكز مجري دوره ها تا اندازه مناسب است؟      
بنابراين در اين زمينه مي بايست توجه برنامه ريزان را به  . پايين مراكز تاكيد داشته اندكارآموزان بر امكاناتر مربيان و  اكث و.علمي همراه بود  

  .ملزومات آموزشي بيشتر مبذول داشت تجهيز مراكز به امكانات و آموزش هاي علمي بيشتر و
 درصد مدعي اند    57 بيش از    ،ينه شاغل را انتخاب نموده اند     پاسخ به پرسشنامه پژوهش گز     فارغ التحصيل كه در     نفر كارآموز  70 از بين    -11

بقيه فارغ التحصيالن كه ، كه از شغل خود رضايت دارند و اكثر آنها نيز مهمترين رضايت شغل خود را ارتباط با رشته كارآموزي ذكر كرده اند             
عدم ارتباط شغل با رشته كـارآموزي اعـالم          و ب ساير موارد  ر اين زمينه را به ترتي     ، مهمترين عامل اثر گذار د     از شغل خود رضايت نداشته اند     

برنامـه ريـزي آموزشـي بـه         حرفـه اي را در     در اين زمينه نيز مي توان توجه مسئولين ودست اندركاران امر آموزش مراكـز فنـي و                .كرده اند 
دسـته از مـشاغلي گـردد كـه ضـمن        آن بطوريكه منجر به جذب فارغ التحصيالن در،نيازسنجي هاي قبل از اجراي دوره ها معطوف داشت   

  .ارتباط با رشته تحصيلي آنها باعث افزايش رضايت آنها نيز گردد
  
  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
25 

 پيشنهادات
در  اجتماعي اسـتان،   اقتصادي و  حرفه اي با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي ،         دست اندركاران محترم سازمان آموزش فني و        مسئولين و  -1

احتمال اشتغال آنها بيـشتر اسـت را مـد           همكاري عوامل بازار كار ،در درجه اول رشته هايي كه امكان و           هنگام اجراي دوره هاي آموزش ،با       
  .نظر قرار دهند

بنـابراين  .زودتر مـشغول كـار شـده انـد      ، در مقايسه با ساير كار آموزان،ندن دوره هاي آموزش فني وحرفه اي  آموزاني كه پس از گذرا    كار-2
  .شود توصيه مي ،ذراندن دوره هاي آموزشيگ كارآموزان پس ازجهت اشتغال كامل و به موقع 

  .توانمند استفاده شود ماهر و از مربيان كارا و ،ي آموزش مربوط به رشته هاي خدماتاجراي برنامه ها اوال در-
  .امكانات مورد نياز ،در حد مطلوبي تامين شود به منظور اجراي موثر برنامه هاي آموزشي وسايل و ثانيا،-
عالقه آنها به رشته     توانائي و  ،مربوطه آزمون هاي  د از طريق انجام   سعي شو   در هنگام ثبت نام داوطلبان مربوط به هر رشته آموزشي،          الثا،ث-

  .از ثبت نام كساني كه واجد الشرايط نيستند جلوگيري شود مورد نظر سنجيده شود و
 احتمال اشتغال آنهـا     رم سازمان قرار  گيرد كه امكان و       مد نظر مسئوالن محت   يد رشته هايي    بيشتر با  ،در هنگام اجراي دوره هاي آموزشي     -3

  .بخش خصوصي بيشتر است و ،در فعاليت هاي خوداشتغالي
 موفق به جذب در     ،ذراندن دوره هاي آموزش بخش خدمات     پس از گ   ، حرفه اي  اكثريت كارآموزان آموزش ديده فني و      ،با عنايت به اينكه   -4

حرفـه اي در زمينـه    آمـوزش هـاي فنـي و    برنامه هاي اشتغال جوانـان اسـتان،   جهت تحقق اهداف و ي شودلذا توصيه م ،بازار كار شده اند   
  .گسترش پيدا كنند خدمات در مقايسه با ساير رشته هاي آموزش توسعه و

 ،لذا جهت جلوگيري از اتالف وقت        ،شدر تا حد زيادي تاثير گذار ميبا      آموزان در بازار كا   نكه عامل جنسيت در ميزان جذب كار      با توجه به اي   -5
  .رشته هاي سوق داده شود كه امكان اشتغال با توجه به عامل جنسيت در سطح بااليي قرار دارد به
و با توجه به اينكه آمـوزش هـاي          ،ي تقريبا غير صنعتي محسوب مي شود      به عنوان يكي از استانها     ، غربي نظر به اينكه استان آذربايجان    -6

لذا توسعه و گسترش رشـته هـاي گـروه خـدمات در          ،ر استان همخواني و تطابق دارد     با نيازهاي بازار كا    اي در بخش خدمات ،    حرفه   فني و 
  .مقايسه با ساير گروه هاي اولويت باالي برخوردار است

ني بودند كه هدف آنها از ثبت همان كسا موفق به جذب در بازار كار نشده اند، ،ه پس از گذراندن دوره هاي آموزشياكثريت كارآموزاني ك  -7
لذا به منظور جلوگيري از هدر رفتن        .گرمي بوده است  دن اوقات فراغت و به عنوان يك سر       صرفا گذران  ،ره هاي آموزشي فوق الذكر    نام در دو  

بايد از طريق آموزش ها سرمايه و امكانات و تحقق اهداف و برنامه هاي اشتغال جوانان جوياي كار و دست يابي افراد واجد شرايط به اينگونه
كه هدفـشان    شده و از ثبت نام افراديگاهآآموزش دف داوطلبان ثبت نام در دوره هاي     ها و انجام مصاحبه الزم از نيت و ه         برگزاري آزمون 

  .صرفا گذراندن اوقات فراغت است جلوگيري كرد 
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 عنوان
 غربي                    ن آذربايجانترويجي زنان روستائي استا بررسي نيازهاي آموزشي و

 مجري
 بهروز خضرلو                                                                                           

 كلمات كليدي
  ترويج كشاورزي-نياز آموزشي – نياز –  مروج زن روستايي -هاي زنان روستايي   تشكل–زنان روستايي 

 قهدف تحقي
  :هدف كلي تحقيق -

 دسترسـي بـه ايـن       .غربي مي باشد    بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي و ترويجي زنان روستايي استان آذربايجان           ،هدف كلي از اين تحقيق    
  .هدف از طريق دستيابي به اهداف اختصاصي زير امكان پذير خواهد بود

  :اهداف اختصاصي تحقيق -
  ي استانفردي زنان روستاي ويژگي هاي شناخت-1
  ترويجي زنان روستايي شناسايي سازه هاي مختلف مرتبط و موثر در نيازهاي آموزشي و-2
  ترويجي زنان روستايي اولويت بندي عوامل موثر در نيازهاي آموزشي و-3
  وستايي استان از ديدگاه خود آنهاترويجي زنان ر شناسايي نيازهاي آموزشي و-4
 ه هاي آموزشي زنان روستايي استانترويجي دور برنامه ريزي آموزشي ومعرفي الگوي بهينه براي  طراحي و-5

 سواالت تحقيق
  هاي فردي زنان روستايي استان چيست؟ ويژگي-1
  ترويجي زنان روستايي كدامند؟ مرتبط با نيازهاي آموزشي و سازه هاي موثر و عوامل و-2
  وستايي چيست؟اولويت بندي عوامل موثر در نيازهاي آموزشي و ترويجي زنان ر-3
  ترويجي زنان روستايي استان كدامند؟ نيازهاي آموزشي و-4
 ترويجي دوره هاي آموزشي زنان روستايي در استان چيست؟ الگوي مناسب در برنامه ريزي آموزشي و_5

 روش تحقيق
ت ديگـر محقـق مـشخص مـي      به عبار.امكانات اجرايي آن دارد ها و  بستگي به ماهيت موضوع پژوهش هدف،انتخاب روش انجام تحقيق   

هايي براي پرسـش يـا    دستيابي به پاسخ يا پاسخ   تر در  ارزان تر و  سريع ،آسانتر ،اتخاذ كند تا او را هرچه دقيق تر        روشي را  چه شيوه و   نمايد
 از اين تحقيـق     قبل ترويجي زنان روستايي ندارد و     ازآنجا كه محقق هيچ دخالتي در نيازهاي آموزشي و        . هاي تحقيقي راهنمايي كند    پرسش

  .معطوف به گذشته است نوع بازپسين يا  لذا اين تحقيق از،موضوع تحقق پذيرفته است
بـدون دخالـت هيچگونـه متغيـر      آنچنان كـه هـست و    موقعيت را  بررسي كرده و   اين پژوهش سعي دارد كه روابط بين متغيرها را         محقق در 

  .همخواني مي باشد علي ارتباطي از نوع همبستگي يا)يرآموزشيغ(اين پژوهش يك تحقيق توصيفي  لذا .اضافي توصيف نمايد
خالصه آزمودن مفاهيم نظـري   يك فعاليت و، يك روال بهتر كردن يك محصول،  همچنين نظر به اينكه هدف اين تحقيق در جهت رشد و          

  .يك تحقيق كاربردي نيز به شمار مي آيد ،زنده است  هاي واقعي و درموقعيت )ذهني(مجرد  و
  .مطمئن چهار نوع تحقيق در اين مطالعه بشرح ذيل مد نظر بوده است بارتي براي دستيابي به نتايج متقن وبه ع

   تحقيق كاربردي–تحقيق بازپسين يا معطوف به گذشته -)ارتباطي-علي(تحقيق غير آزمايشي -تحقيق اكتشافي-:نوع تحقيق

 جامعه آماري
تعريـف   . هم آمده انـد چيز گرد چند يك يا اشتراك در ست كه به دليل شباهت به يكديگر وجمعيت مجموع آحاد يا واحدهايي ا    ،بنابر تعريف 

درجه اهميت  همچنين با توجه به امكانات تحقيق و      .نيز تعيين حدود جغرافيايي مساله اهميت دارد       جهت تعيين مختصات مساله و     جمعيت از 
 . ماري شامل جمعيت نمونه مي باشددر اين تحقيق جمعيت آ .آن ضروري است جمعيت بدقت مشخص گردد

  .سال قرار دارند15عبارت است از كليه زنان روستايي كه در دامنه سني باالتر از :جمعيت كل-1
  .سال مي باشد15نفر از زنان روستايي استان آذربايجان غربي است كه سن آنها باالي 335178 شامل،به عبارتي ديگر جمعيت كل
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بـا توجـه بـه ايـن      .بين آحاد جمعيت به روشهاي مختلف انتخاب مي شوند زجمعيت است كه براي مطالعه ازنمونه بخشي ا :جمعيت نمونه -2
بـه روش نمونـه گيـري چنـد          سال سن داشـته و    15نفر زن روستايي كه باالي      259تعريف جمعيت مورد مطالعه اين تحقيق عبارت است از          

   .اي از روستاهاي استان انتخاب شده اند مرحله

 ها محدوديت
 در حال تغييـر  دائما حالتي پويا داشته و تابع شرايط مي باشد و     محيطي است و   ترويجي متاثر از خصوصيات شخصي و       نيازهاي آموزشي و   -
  .حالت ايستا ندارد تحول بوده و و
مـشكل   ند پيچيده و مي توا  انسان است كه به علت پيچيده بودن وي مطالعات مربوطه به وي نيز              گروه هدف مورد مطالعه پژوهش حاضر      -

  .باشد
  .عات را با مشكل مواجه مي سازد اطال محدوديت مربوطه به منابع و جمع آوري اطالعات در مورد موضوع مورد مطالعه كه تهيه مطالب و-
طقـه  گـستردگي من  ،   فاصله دور و مشكل مراجعه به روستاها بخصوص در مناطق كوهستاني           ،هايي از قبيل وسيله نقليه مناسب       محدوديت -

پراكندگي زياد روستاهاي استان كه از طريق تاثير گذاشتن در جمع آوري اطالعات بطور طبيعي زمان تحقيـق را بـه            تحت پوشش تحقيق و   
  .تاخير انداخته است

را با مـشكل  استان آذربايجان غربي كه روند تحقيق  اطالعات دقيق مربوطه به زنان روستايي كشور و     و گاها نبود آمار   نارسائي و   كمبود و  -
  .مواجه مي سازد

 . به پرسشنامه ها كه به علت بافت فرهنگي منطقه پرسشگرهاي زن مورد نياز بود مشكالت مربوط-

 نتايج
   نتايج آمار توصيفي-1
  نتايج آمار استنباطي-2
  نتايج تحليل تشخيصي-3
 

 پيشنهادات
 
 به عبارت ديگر بكـارگيري      .زمينه اجرايي كشاورزان متناسب باشند     هزينه و  ترويجي زراعي خاص زنان روستايي با       دوره هاي آموزشي و    -1

  .قابل اجرا براي تمامي كشاورزان باشد براي آنان ساده كم هزينه و دانسته ها و آموخته ها
جرا تطابق ي توليدي از مرحله تصميم گيري تا مرحله افعاليت هاترويجي زنان روستايي با الگوي مشاركت آنان در        دوره هاي آموزشي و    -2

  .شد همگوني داشته باهماهنگي و
متغيرهـاي فـوق همگـن سـازي       را از )زنان روسـتايي  (ترويجي كشاورزي فراگيران      به دوره هاي آموزشي و     هاي مربوط  ي در برنامه ريز   -3

  .گردد
 الذكر همگن سازي صورت بهداشت بر اساس متغيرهاي فوق  ترويجي خانه داري و     به دوره هاي آموزشي و     هاي مربوط   در برنامه ريزي   -4

  .گيرد
ترويجي عمومي براساس متغيرهاي ذكر شده نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام گردد تا كارايي           اجراي دوره هاي آموزشي و      در -5
  .افزايش يابند بهره وري دوره ها و
 ز ميزان تماس زنان روستايي با مـورد نظـر در اسـتان            توان با استفاده ا     مي ، در برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي خانه داري بهداشت         -6
 آمده دوره هاي آموزشـي بدسـت        سپس بر اساس فاصله نياز آموزشي بدست       را مشخص كرده و    )نيازهاي آموزشي وترويجي احساس نشده    (

  .دوره هاي آموزشي را برگزار كرد ،آمده
 ترويجي احساس نشده فراگيران ت كشاورزي ميزان نياز آموزشي و   ترويجي مربوط به برداشت محصوال     در برگزاري دوره هاي آموزشي و     -7
  .سپس نسبت به آموزش آنان اقدام گردد را براساس ميزان دسترسي به مناطق شهري مشخص كرده و )زنان روستايي(
ره هـاي آموزشـي كـار    شود كه با در نظر گرفتن شـركت در دو    ترويجي مربوط به قاليبافي پيشنهاد مي      در برگزاري دوره هاي آموزشي و     -8

براساس فاصله نياز آموزشي  ميزان نياز آموزشي و ترويجي احساس نشده فراگيران را مشخص كرده و، شغل اصلي سرپرست خانواده اصلي و 
  .برنامه ريزي آموزشي را انجام داد
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ي فعاليت هـا رزندان و ميزان مشاركت در قبل از برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي مربوط به پرورش گاو ، فراگيران براساس تعداد ف   -9
مربوط به امور توليدي سطح بندي شده و ميزان نياز آموزشي و ترويجي احساس نشده آنان در آن رشته تعيين گـردد، سـپس بـا توجـه بـه                              

  .اطالعات بدست آمده نسبت به آموزش زنان روستايي اقدام گردد 
شغل اصلي سرپرست خـانواده و       ،ز نظر تعداد دام ، تعداد فرزندان       نيز ابتدا فراگيران ا     در دوره هاي آموزشي و ترويجي پرورش گوسفند        – 10

 اساس سطح بندي بعمل آمده و فاصله نيـاز  احساس نشده سطح بندي گردند و بر    به منظور تامين ميزان نياز آموزشي و ترويجي        ،قوميت فرد 
  .آموزشي و ترويجي نسبت به آموزش فراگيران اقدام شود

ي توليـدي  فعاليت هـا دامي و باغي در تمامي مراحل  ،ي زراعي فعاليت ها يم گيري و اجراي     ن روستايي به عنوان يكي از اركان تصم       زنا-11
ها استفاده  توانند از زنان روستايي به عنوان تسهيل گر در امر پذيرش نوآوري مشاركت و همكاري دارند لذا مروجان و كارشناسان ترويج مي      

  .ر نگرش و تحول در زنان روستايي باعث ايجاد دگرگوني و تغيير در نگرش خانواده هاي روستايي گردند نمايند و با تغيي
هاي اقتصادي و اجتماعي عضويت دارند و عضويت يا    نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد كه تعداد اندكي از زنان روستايي در تشكل              – 12

ي مردمي  سازمان ها  بنابراين لزوم سازماندهي زنان روستايي در قالب         .شي و ترويجي ندارد   عدم عضويت آنان تاثيري در ميزان نيازهاي آموز       
  . ، اقتصادي و فرهنگي احساس مي گردد مي ابعاد و توسعه اعم از اجتماعيو غير مردمي و غير دولتي به منظور افزايش مشاركت آنان در تما

نيازهاي آموزشي احساس نشده   ، مشكالت و رفع نيازهاي احساس شده     هت حل  مروجان و مددكاران ضمن برانگيختن زنان روستايي ج        -13
هاي مـستمري در جهـت تربيـت و آمـوزش       آنان را به سطح نيازهاي آموزشي احساس شده برسانند و عالوه بر اين برنامه ريزي و پيگيري                

  . مروجان روستايي و مخصوصا مروجان زن به عمل آيد 
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 عنوان
   فني و حرفه اي در تامين نياز بخش توليد وصنعتآموزش هايجهت گيري 

 مجري
  دكتر قادر رضازاده

 كلمات كليدي
 – ارزشـيابي آموزشـي   – الگوهاي آموزشي – تحليل آموزشي  –هاي آموزشي      هدف  -موزشي  زهاي آ  نيا – انواع آموزش    –تعريف آموزش   

  رويكرد سيستمي به آموزش 

 مساله تحقيق
در اين تحقيق سعي ما بر .  صنعت فني وحرفه اي در تامين نياز بخش توليد و     آموزش هاي وضوع مورد تحقيق عبارت است از جهت گيري         م

معـدن را مـورد    مندي آنها در اشتغال بخـش صـنعت و   نيز مهارت ميزان تاثير گذاري آنها بر كارآموزان و اين است كه دوره هاي آموزشي و    
مربيان آموزشـي ارائـه    راهكارهاي منطقي بر اساس توانايي هاي مراكز و احيانا مشكالت موجود را ارزيابي و    استي ها و  ك بررسي قرار داده و   

  .نمائيم

 اهميت تحقيق
نقش انكار ناپذير آموزش به خـصوص   توليد در كشور و با عنايت به امر توسعه نيروي انساني كار آمد در راستاي بهبود روند توسعه صنعتي و         

حرفـه اي در      فنـي و   آمـوزش هـاي   سـنخيت   . يق از اهميت بسياري برخوردار اسـت      زمينه اجراي اين تحق    حرفه اي در    فني و  ش هاي آموز
كار آمد نمودن نيروي انساني براي بكارگيري در بخش اشتغال صنعتي از سـوي ديگـر اجـراي                  توليد از يك سو و     راستاي نيازهاي صنعت و   

  .چنين تحقيقي را ضرورت مي بخشد

 هدف تحقيق
   فني وحرفه اي آموزش هايصنعت از بعد   شناسايي نيازهاي نيروهاي كار بخش توليد و-1
  حرفه اي استان دوره هاي آموزشي مرتبط جهت اجرا در مراكز فني و تخصصي صنايع و  بررسي نيازهاي فني و-2
  توليد بخش صنعت وي ارائه شده در مراكز آموزشي در  حرفه ا فني وآموزش هايبخشي  بررسي اثر-3
  حرفه اي استان هاي كار آموزان فني و توليدگران در ارتباط با توانايي  بررسي ديدگاه صاحبان صنايع و-4
  توليد حرفه اي در بخش صنعت و  بررسي موانع عدم جذب فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و-5
هـاي   تكيه به تكنولوژي ازهاي فني به كارآموزان با توجه به تحوالت روز و     ني  شناسايي ميزان توانمندي هاي مربيان در انتقال مفاهيم و         -6

  جديد 
  توليد گرايي در شهرستانهاي استان حرفه اي در گسترش صنعت و  فني وآموزش هاي بررسي تاثير -7

 سواالت تحقيق
  نعت استان مطابقت دارد؟ص  مراكز فني وحرفه اي استان با تامين نيازهاي نيروي كار بخش توليد وآموزش هاي آيا -1
  حرفه اي قابليت تطبيق دارد؟  فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني ومهارت هايفني صنايع با  آيا نيازهاي تخصصي و-2
مـام شـده كاالهـاي      كـاهش قيمـت ت     حرفه اي تاثيري در روند افزايش كيفي و        آيا كاركرد بيروني فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و        -3

   است؟صنعتي داشته
   حرفه اي چگونه است؟صنعتي نسبت به بكارگيري فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و هاي توليدي و ديدگاه صاحبان واحد-4
  صنعتي چيست؟ هاي توليدي و حرفه اي در واحد عوامل موثر بر افزايش ميزان بكارگيري فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و-5
 حرفه اي در  تخصصي و آموزش هاي عمومي است يا      پايه و  آموزش هاي  صنعتي استان بيشتر متمركز بر        آيا نيازهاي آموزشي واحدهاي    -6

  رشته مربوطه است؟
  فارغ التحصيالن چيست؟ حرفه اي از ديدگاه مربيان و داليل عدم جذب فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و-7
  فارغ التحصيالن چيست؟ حرفه اي از ديدگاه مربيان و فني وعوامل موثر بر افزايش جذب فارغ التحصيالن مراكز آموزش -8
  از تكنولوژي جديد برخوردار هستند؟ الزم جهت بهره گيري مهارت هاياز  آموزش هاحرفه اي در ارائه  آيا مربيان مراكز آموزش فني و-9

  ها گشته است؟ در آن شهرستانه خصوص هاي مختلف سبب گسترش صنعت ب حرفه اي در شهرستان  فني وآموزش هاي آيا نوع -10
  يا عدم گسترش صنعت در آن شهرستان رابطه اي وجود دارد؟   گسترش و حرفه اي در هر شهرستان و آيا بين تعداد رشته هاي فني و-11
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 روش تحقيق
وزه تحقيقـات كـاربردي     در اين تحقيق كه در ح      .ش كار تحقيقي استفاده گرديده است     براي انجام اين تحقيق از شيوه هاي علمي مورد پذير         

 ابتدا اطالعات ثانويه از منابع مرتبط با روش مطالعه كتابخانه      ،در اين روش تحقيقاتي    .تحقيقات پيمايشي استفاده شده است     از روش    ،ميباشد
چگـونگي   وغيره مورد توجـه قـرار مـي گيـرد      اصطالحات و و موجود مفاهيم نظري    با استفاده از منابع مكتوب     گردد و  اي جمع آوري مي   -

در ادامه جمع آوري اطالعات به صورت ميداني عمل  گردد و امكان پذيري آن بررسي مي گسترش اهميت آن در جامعه و پيدايش موضوع و
  .تحليل قرار مي گيرد مورد تجزيه و با مراجعه به جامعه مورد مطالعه اين اطالعات جمع آوري و گرديده و

 جامعه آماري
 در اين .قابل اندازه گيري مي باشد     همگون و  ويژگي هاي  اشياء كه داراي    عبارت است از مجموعه اي از افراد و        ،جامعه مورد بررسي تحقيق   

غربـي   بايجان يا جهاد كشاورزي استان آذرمعادن و هاي توليدي فعال صنعتي هستند كه از سازمان صنايع و          تحقيق جامعه آماري كليه واحد    
  .داراي مجوز ميباشد

 ها محدوديت
  :قلمرو زماني) فال

  .رسد  به اتمام مي1382در شهريور ماه   شروع شده و1382اين تحقيق از فروردين ماه 
  :قلمرو مكاني) ب

  .هاي چهارده گانه استان به اجرا در خواهد آمد با در نظر گرفتن شهرستان غربي و بايجاناين تحقيق در استان آذر
  : قلمرو مورد مطالعه) ج

جهـاد كـشاورزي اسـتان بـراي      معـادن و  ي صـنايع و سازمان هادر بين واحد هاي توليدي صنعتي فعال كه در        ربي و غ بايجاندر استان آذر  
  .فعاليت مجوز قانوني اخذ نموده اند

  

 نتايج
كه مي تواند در مراكز آمـوزش بـه          فني و حرفه اي      آموزش هاي  در بخش    توليد به خصوص    شناسايي نيازهاي آموزشي بخش صنعت و      -1

  .ر آيداجرا د
ارگيري نيروهاي آموزش ديده مراكز فني و حرفـه   بك فني و حرفه اي وآموزش هاي  تاثير   توليدگران در   ارزيابي ديدگاه صاحبان صنايع و     -2

  .اي 
  . فني و حرفه اي توسط مربيان مراكز آموزشآموزش هايهاي نو در  تكنولوژي  نبودن كاربرد علوم جديد و-3
  .ها توليد در شهرستان فني و حرفه اي در توسعه صنعت و آموزش هاي ميزان تاثير -4

 پيشنهادات
 فعـال سـازي آنهـا    دانـشگاه و  غير دولتي همانند مراكز ارتباط صنعت و  ايجاد دفاتر ارتباط صنعت با مراكز آموزش فني به شكل دولتي و -1

جـذب   يجاد يك پل ارتباطي جهـت تـداوم همكـاري و   ا جويان به صنعتگران ونرفني ه سازي توان علمي وتوسط خود هنرجويان براي آشنا    
  .نيروهاي آموزش ديده

  اساتيد دانشگاهي مربيان، ،ي علمي با بكارگيري مديران صنايعها با استفاده از روش نياز سنجي هاي آموزشي مستمر و-2
فني مراكز آموزشي فني و حرفه اي بـه        هاي علمي و   فني به جهت ارائه دستاورد     هاي علمي و   همايش ايجاد دبيرخانه دائمي سمينارها و    -3

  كنندگان استان توليدبه خصوص صنعتگران و جامعه و
 انتقـال فـن    همكاري صـنعتگران و    جويان براي جلب مشاركت و     هنر فني مربيان و   هاي متعدد از دستاوردهاي علمي و      پايي نمايشگاه  بر -4

  آوري از اين طريق به واحدهاي توليدي
 متوليان دولتي جهـت  و ، هنرجويان، صنعتگران، يا چهار جانبه با تركيب مربيان  نبه و  تخصصي به صورت سه جا      و  ايجاد كميته هاي فني    -5

  مثال كميته هاي فني صـنايع فلـزي،  ،اساس گروه بندي هاي صنعتي    ، بر تدوين دوره هاي آموزشي مورد نياز صنايع       تكميل، ، اصالح ،بازبيني
  .انجام نياز سنجي هاي آموزشي براي صنايع به صورت تخصصي با همكاري اين كميته ها و....غيره  شيميايي و كاني غير فلزي؛

 هاي روز دنيا در صـنايع موجـود اسـتان و    تكنو لوژي كاري جديد و  هاي كاري توسط هنرجويان براي استخراج زمينه هاي          تشكيل گروه -6
  . صنعتي استانهاي توليدي ع رساني آنها به واحداطال دي وتدوين جزوات ارشا صنايع در حال احداث آتي از شبكه جهاني اينترنت و
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ي لـوژيكي بـرا    تكنو جويان در زمينه هـاي تخصـصي فنـي و          هنر هاي كاري مربيان و    الكترونيكي توسط گروه    انتشار نشريات كاغذي و    -7
  صنايع استان

از سـوي ديگـر    صـنعتي مـي پردازنـد و    نـي و پايي دوره هـاي آموزشـي ف    جذب مراكز آموزشي كه به بر       ايجاد انجمن آموزش صنعتي و     -8
اساس نياز صنعت   برآموزش ها  متناسب سازي    مراكز صنعتي براي تامين نياز يكديگر و       ايجاد تعادل بين مراكز آموزشي و      واحدهاي صنعتي و  

  جذب نيروهاي آموزش ديده مراكز آموزشي از سوي ديگر از يك سو و
هاي بلنـد مـدت يـا يارانـه          ارائه تسهيالت در قالب وام     به مراكز صنعتي و    )هنرجويان(ده  طراحي نظام هاي ويژه جذب نيروي مهارت دي       -9

  حكومتي تصويب اين نظام نامه در مراكز مهم دولتي و  جهت استفاده از نيروهاي فني و حرفه اي و،هاي مالياتي براي صنعتگران
تـصويب آن در    فني و حرفه اي به صورت كلـي و   آموزش هاي مه   فني و حرفه اي يا نظام نا       آموزش هاي چوب سازمان نظام     تهيه چار  -10

در راستاي استراتژي    تعرفه مشخص و   ، فني و حرفه اي با سرفصل مشخص       آموزش هاي حكومتي براي يكسان نمودن كليه       مراكز دولتي و  
  .غير دولتي غير مسئول دد دولتي وايجاد مراكز متع  فني و حرفه اي وآموزش هايگيري از پراكندگي موجود در  جلوتوسعه صنعتي كشور و
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 عنوان
 ،كارفرمايان مراكز صنعتي و خـدماتي     گاه  جه به برنامه توسعه استان از ديد      رسمي با تو  ن نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي غير         بررسي و تعيي  

   1386ايجان غربي در سال موزان مراكز فني و حر فه اي استان آذربمديران و مربيان آموزشي و كارآ

 مجري
 آقاي غالمحيدر نيكخو

 كلمات كليدي
 –كارآموز يا آمـوزش ديـده   – آموزش بازار محور – محتواي آموزشي   – نيازسنجي آموزشي    –ي آموزشي    نيازها –آموزش فني و حر فه اي       

    توسعه و تحوالت تكنولوژي- روز آمد يا مدرن –و مديران آموزشي مربيان 

 مساله تحقيق
به نظر ميرسد درباره اهداف انواع دوره هاي آموزشي و تناسب آنها با بازار كار و چگونگي جذب كارآموزان در مناطق مختلف كشور ، بررسي                      

دوره هاي آموزش فني و حرفه اي متناسب با نيازهاي  سعه برنامه ها وهاي كاربردي براي تو ه حل، رايقي بعمل آيد تا ضمن تعيين مسئلهدق
 . سالهاي آتي ارائه گردد  و اقتصادي كشور و استان در هنگيفر

 اهميت تحقيق
هنگي بين برنامه هاي آموزشي و نيازهاي جامعه از اصول پذيرفته شده در همه كشورها است و برنامه هاي آموزشـي   به طور كلي وجود هما 

در كـشور مـا      شوند و   خدمات و كشاورزي اجرا مي     ،اسخگويي به نيازهاي بخش هاي صنعت     سازمان فني و حرفه اي در هر كشوري براي پ         
نيز اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي از سوي مسئوالن و برنامه ريزان كشور درك شده و تعداد قابل توجهي از افراد در مراكـز سـازمان                             

يه گـذاري هماهنـگ بـا تحـوالت          اما اگر اين سـرما     ،باشد فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مشغول مهارت آموزي مي              
ي دروني و بيروني نظـام آموزشـي مـورد سـئوال قـرار          يتكنولوژي و گسترش ارتباطات و نيازهاي معقول جامعه طراحي و تنظيم نشود ، كارا             

 .خواهد گرفت 

 هدف تحقيق
كارفرمايان مراكـز  وسعه استان از ديدگاه بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه چهارم ت    :اهداف كلي   

موزشي فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي و فـراهم آوردن اطالعـات              ربيان آموزشي و كارآموزان مراكز آ     مديران و م   ،صنعتي و خدماتي  
   .است ،در نهايت منتج به اشتغال به كار آموزش ديدگان ميشودالزم جهت ارائه پيشنهادات كاربري 

  تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه چهارم توسعه استان آذربايجان غربي-1: ئياهداف جز
   فني و حرفه اي غير رسمي در اشتغال آموزش ديدگان استان آذربايجان غربيآموزش هايتعيين تاثير -2
ي با نيازهـاي مـديران بخـش هـاي صـنعتي و خـدمات اسـتان         ، دوره هاي آموزشي فني و حرفه ا       عيين ميزان انطباق محتواي آموزشي    ت-3

  آذربايجان غربي
ي آموزشي دوره هاي فنـي و حرفـه اي از           ا صنعتي و خدماتي با محتو     بخش هاي تعيين ميزان همخواني توسعه و تحوالت تكنولوژي در         -4

   صنعتي و خدماتي در استان آذربايجان غربي بخش هايديدگاه مديران 
آمد مديران بخش هـا ي     استان آذربايجان با نيازهاي روز     موزش ديدگان سازمان فني و حرفه اي      خواني مهارت و دانش آ    يين ميزان هم  تع-5

  صنعتي و خدمات استان آذربايجان غربي 
موزشي سازمان فني و حرفه اي غير رسمي بـه منظـور         آ  ارائه پيشنهادات در جهت دست يابي به شيوه هاي مطلوب نظام آموزشي مراكز              -6

 تربيت نيروي انساني ماهر و تامين بهينه نياز بازار كار   

 سواالت تحقيق
  ؟دگاه كار فرمايان و مديران كدامندنيازهاي آموزشي بخش صنعت استان آذربايجان غربي با توجه به برنامه چهارم توسعه از دي -1
  ؟يان و مديران كدامندعه از ديدگاه كار فرمانيازهاي آموزشي بخش خدمات استان آذربايجان غربي با توجه به برنامه چهارم توس -2
  ؟گاه كار فرمايان و مديران كدامندنيازهاي آموزشي بخش كشاورزي استان آذربايجان غربي با توجه به برنامه چهارم توسعه از ديد -3
ز ديـدگاه    صنعت، خدمات و كشاورزي استان آذربايجان غربي با توجـه بـه برنامـه چهـارم توسـعه ا                   بخش هاي نيازهاي آموزشي    -4

 ؟شناسان و مربيان آموزشي كدامندكار مديران ،



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
33 

 صنعت، خدمات و كشاورزي استان آذربايجان غربي با توجـه بـه برنامـه چهـارم توسـعه از ديـدگاه                      بخش هاي نيازهاي آموزشي    -5
 ؟وزش ديدگان فني و حرفه اي كدامندكارآموزان و آم

  رم توسعه استان آذربايجان غربي كدامند ؟اه برنامه چه ساله با توجه ب30-18 جوانان بين سنين موزشيآ نيازهاي -6
خدمات كشاورزي و آمـوزش   ، صنعت بخش هاي  كارفرمايان   ،از ديدگاه مربيان، مديران آموزشي     فني و حرفه اي      آموزش هاي آيا   -7

 ديدگان فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي در ميزان اشتغال تاثير دارد؟

خدمات و كشاورزي و محتواي آموزشي دوره هاي فني و حرفـه اي    ، صنعت بخش هاي ش ديدگان   آموزشي آموز آيا بين نيازهاي     -8
مديران و آموزش ديدگان سازمان آموزش فني و حرفه اي        ، صنعت، خدمات و كشاورزي، مربيان     بخش هاي  ديدگاه كارفرمايان    از

 بر حسب توسعه استان آذربايجان غربي همخواني وجود دارد؟

مد و نوين مورد آا تغييرات و پيشرفت هاي علمي روزوزشي دوره هاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي ب        آيا بين اهداف آم    -9
  خدمات و كشاورزي در استان آذربايجان غربي همخواني وجود دارد؟  ، صنعتبخش هاينياز 

 روش تحقيق
موز ، رشـناس آموزشـي، كـارآ   ، كا تجزيه و تحليل مدير  واحد از نظر زماني يك مطالعه مقطعي است و        پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است و      

 . ساله مي باشند 30 تا 18كارفرما و جوانان سنين بين 

 جامعه آماري
  ، كشاورزيت ما  صنايع و معادن، خدبخش هايكارفرمايان مديران و  -1
 آموزش ديدگان  -2

  ساله 30-18جوانان بين سنين  -3

 فه اي مديران و مربيان آموزشي سازمان آموزش فني و حر -4

 ها محدوديت
  . محدود شده است1386اين تحقيق به لحاظ مكان به استان آذربايجان غربي و از لحاظ زماني به سال  -1
 عدم آگاهي و آشنايي بعضي از پاسخگويان نسبت به روشهاي نيازسنجي -2

 عدم اعتماد بعضي پاسخگويان نسبت به استفاده از نظرات آنها در برنامه ريزي آموزشي -3

 .نمونه به پرسشنامه  ويي و حساسيت صادقانه بعضي از افرادعدم پاسخگ -4

كشاورزي و خدماتي با پرسشگران به لحاظ عـدم آشـنايي بـا ماهيـت واقعـي                 ،بعضي از كار فرمايان مراكز صنعتي     عدم همكاري    -5
 پژوهش

 محدود شدن ابزار گرد آوري داده ها به پرسشنامه محقق ساخته -6

 پيشنهادات
خدماتي و كشاورزي استان آذربايجان غربي ارتباط مستقيم و دائمي با كار فرمايان و    ،شي مراكز صنعتي  عيين نيازهاي آموز  جهت ت  -1

  .مديران آن مراكز بعمل آيد
ها در آموزش و شناخت نيازهاي مورد نياز آموزشي كارگران و كار فرمايان مفيد               ايجاد مراكز آموزشي در جوار موسسات و شركت        -2

 . خواهد بود 

ه بـه    فني و حر فه اي با توجـ        آموزش هاي مديران مراكز مختلف     ،يق پيشنهاد مي گردد   نتايج بدست آمده در اين تحق     با توجه به     -3
 .دولتي و خصوصي اقدام نمايد  آموزشگاه هايآمد نسبت به توسعه و ايجاد مراكزنياز هاي آموزشي جديد و روز

 و تحوالت تكنولـوژي، بطـور       ، تغييرات ماتي و كشاورزي   د صنعتي، خ  بخش هاي ه نيازهاي روزآمد    هاي آموزشي با توجه ب     هدف -4
 .بردي طراحي گردد علمي و كار

جه به تحوالت و تغييرات تكنولوژي از طريق انجام نيازسـنجي            ، خدماتي و كشاورزي استان با تو       نيازهاي آموزشي مراكز صنعتي    -5
 .هاي مستمر اقدام گردد

 ،ه به نياز بازار كـار مراكـز صـنعتي    هاي مازاد و ايجاد رشته هاي جديد با توجترتيبي اتخاذ گردد تا هر سال نسبت به حذف رشته     -6
 . ماتي در آينده برنامه ريزي الزم بعمل آيد  كشاورزي و خد

 . استفاده از مربيان با تجربه و مسلط به دانش نوين به مطلوبيت برگزاري دوره آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي خواهد بود - 7
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منظور هماهنگي بين محتواي آموزشي با نياز بازار كـار     ه  ، محلي و منطقه اي ب      خصوصي هاي دولتي و    ميان دستگاه  ارتباط كامل  -8
 .بعمل آيد 

 .خانجات تجهيز شوند شي منطبق با نيازهاي آموزشي كارامكانات و تجهيزات آموز مراكز آموزشي فني و حر فه اي از نظر -9

توانـد در    ها و مراكز فنـي و حرفـه اي مـي           ، شهرستان هاي در سطح استان    يريساختن تصميم گ  گرايش به سمت غير متمركز       -10
 . كاهش مشكالت ساختاري و امكانات آموزشي سازمان راهگشا باشد 

 فنـي و حرفـه   آموزش هايو عال قه براي دادي و حرفه اي با توجه به مالك استع      گزينش صحيح هنر جويان براي رشته هاي فن        -11
 .  اي
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 عنوان
- كز آموزش فني و حر فه اي استان آذربايجان غربي در طي سال             تحصيالن مرا اشتغالي و كارآفريني در فارغ ال      و شناخت موانع خود    بررسي
    80-79هاي 

 مجري
 رحيم عابدي

 كلمات كليدي
  فني و حرفه اي آموزش هاي –اري  بيك– اشتغال - خود اشتغال  – روحيه كارآفريني – كارآفرين موفق – كارآفريني –كارآفرين 

 

 اهميت تحقيق
جامعه شـاغل باشـند       وقتي افراد  .هرجامعه اي خواستار اشتغال تمامي افراد شايسته و نيروهاي كار خود اشتغالي و كارآفريني كارآموزان است               

ز نظـر خـوراك،   لي و كـارآفريني كـارآموزان ا  اشـتغا رآفريني كارآموزان و خـانواده خود اشتغالي و كاهاي مادي و معنوي خود قادر به تامين نياز   
  .خواهند بود......جامعه و آينده و، خوشبيني نسبت به پوشاك، مسكن، بهداشت

  نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه اي از مجموعـه اي از      .  استفاده از نظام آموزش فني و حرفه اي است           ،هاي توسعه كارآفريني   يكي از مكانيزم  
  شود و اهداف مختلفي را مورد بررسي قرار ميدهد و ه ميائي متعددي ارسازمان هايل شده است كه توسط برنامه هاي آموزشي مختلف تشك

 ميتوان با تاثير آن بر مسئله اشتغال اشاره نمـود كـه همـواره يكـي از     ، از جمله اين داليل.به داليل زيادي از اهميت ويژه اي برخوردار است  
ر جدي مـورد تاكيـد      هي اقتصاد كشور نيز بطو     در قانون اساسي برنامه سوم توسعه و طرح ساماند         وهاي اساسي كشور به شمار رفته        اولويت

چنين اهميتي باعث شده است كه هم در سطح ملي و هم در سطح استاني منابع مالي و انساني زيادي با اين امر اختصاص              .قرار گرفته است  
  .طالعاتي است كه ميتواند از طريق تحقيقات كاربردي گردآوري و پردازش شود  نيازمند وجود ا،يابد و استفاده بهينه از اين منابع

در اشتغالي و كارآفريني كارآموزان در ميان كارآموزان آمـوزش ديـده   بيكاري و رفع موانع و مشكالت خود بنابراين با توجه به اهميت كاهش    
     .د كاوش و تحقيق قرار گيردي استان ضروري است كه اين مقوله بسيار هم مورمراكز فني و حرفه ا

 هدف تحقيق
 .شناسايي و تعيين موانع و مشكالت عمده در مسير خود اشتغالي و كارآفريني كارآموزان است :هدف اصلي 

 سواالت تحقيق
  موزان با وضعيت اشتغال آنان رابطه دارد؟جمعيت شناسي كارآ ويژگي هاي آيا -1
 ؟به وضعيت اشتغال آنان متفاوت استن نسبت اشتغالي و كارآفريني كارآموزاآيا روحيه خود -2

 با روحيـه خـود اشـتغالي و كـارآفريني مربيـان             ،موزش ديده در رشته هاي مختلف     آيا روحيه خوداشتغالي و كارآفريني كارآموزان آ       -3
 ؟فه اي موجود در استان متفاوت استآموزشي رشته هاي فني و حر

 ؟آفريني مربيان آموزشي متفاوت استل با روحيه خود اشتغالي و كاراشتغالي و كارآفريني كارآموزان شاغآيا روحيه خود -4

ي اشـتغال ادراك    فرصت ها ؟ و   به وضعيت اشتغال آنان متفاوت است     ي اشتغال ادراك شده توسط كارآموزان نسبت        فرصت ها آيا   -5
 رآفريني آنان دارد؟موزش ديده اند چه تاثيري در خوداشتغالي و كاط كارآموزان با توجه به نوع رشته اي كه آشده توس

؟ و دسترسـي بـه    سرمايه خوداشتغالي و كارآفريني با وضعيت اشتغال آنها متفاوت اسـت به آيا نگرش كارآموزان به تاثير دسترسي     -6
  چه تاثيري در خود اشتغالي و كارآفريني آنان دارد؟،سرمايه

ارآفريني با وضعيت اشتغال اشتغالي و ككي براي خودهاي بان ي از طريق وامآيا نگرش كارآموزان به سهل الوصول بودن تامين مال -7
اشتغالي و كارآفريني كـارآموزان     هاي بانكي چه تاثيري در خود      ق وام ؟ و سهل الوصول بودن تامين مالي از طري        آنها متفاوت است  

 دارد؟

 تاثيري در وضعيت اشتغال خود ، چهموزان اشتغالي اشتغالي و كارآفريني كارآ   هاي خود  ر كارآموزان تسهيالت دولتي مانند وام     به نظ  -8
 اشتغالي و كارآفريني آنها دارد؟

اشـتغالي و كـارآفريني آنهـا        خود ،دولتي، چه تاثيري در وضعيت اشتغال     هاي   از نظر كارآموزان ميزان سادگي اخذ مجوز از دستگاه         -9
 دارد؟
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خوداشـتغالي و كـارآفريني    ،ت اشـتغال ،چـه تـاثيري در وضـعي   در جامعـه ما ي خوداشتغالي و كارآفريني    فعاليت ها  امنيت شغلي در   -10
 كارآموزان دارد؟

اشتغالي و كارآفريني ي خوداشتغالي و كارآفريني چه تاثيري در وضعيت خود     فعاليت ها ه و منزلت اجتماعي      جايگا ،از نظر كارآموزان   -11
 آنها دارد؟

 خوداشتغالي و كارآفريني آنها دارد؟ ،ال تاثيري در وضعيت اشتغ چهي خوداشتغالي و كارآفرينيفعاليت هاميزان درآمد و سودآوري  -12

اشـتغالي و كـارآفريني     زندگي، چه تاثيري در وضعيت اشـتغال، خود       ، دوست و آشنايان كارآموزان در محيط        زياد بودن تعداد فاميل    -13
 آنان دارد؟

وران كـودكي يـا    در د...گلـدوزي و  ، خيـاطي ،  كفاشـي ، شيريني فروشـي  ،ريق كارهايي مانند روزنامه فروشي    تحصيل درآمد از ط    -14
  آنان دارد؟>> كارآفريني<< و>>خوداشتغالي<< ،نوجواني، چه تأثيري در وضعيت  اشتغال فعلي

خوداشـتغالي و كـارآفريني    ،، چه تأثيري در وضعيت اشـتغال فعلـي     بيني كارآموزان نسبت به آينده اقتصادي جامعه       خوشبيني يا بد   -15
 آنان دارد؟

 چه تأثيري در وضعيت اشتغال كارآموزان دارد؟، )اشتغال يا غير خود اشتغال– خود(وضعيت اشتغال والدين كارآموزان  -16

 ، خوداشتغالي و كارآفريني آنان دارد؟، چه تأثيري در وضعيت اشتغال.......)دوم و ،فرزند اول(شماره تولد كارآموزان  -17

بعبـارت    ؟ديده انـد رابطـه اي وجـود دارد   وزش سازمان فني و حرفه اي آم      ميان وضعيت اشتغال كارآموزان با رشته اي كه در         آيا -18
  آيا رشته هاي آموزشي در سازمان فني و حرفه اي منجر به ايجاد اشتغال براي كارآموزان شده است؟،ديگر

 دارد؟ طه اي وجود رشته آموزشي،راب آيا ميان وضعيت اشتغال كارآموزان با رضايت از -19

 كداميك از متغيرهاي مطرح شده است؟ ،ن بيكاري كارآموزااولويت عوامل موثر براي اشتغال و -20

 كمترين نرخ بيكاري مربوط به كداميك از رشته هاي آموزشي است؟ بيشترين و -21
 

 روش تحقيق
هـاي تحقيـق در      بطور كلي روش  . دسته بنديهاي متفاوتي از انواع روش تحقيق در ادبيات موجود از ديدگاه صاحب نظران مطرح شده است                

  . تقسيم كرد نحوه گردآوري داده ها) تحقيق و بهدف ) مالك الف  ا توجه به دوتوان ب علوم انساني را مي
برمبنـاي ايـن دسـته    .  تحقيق و توسعهكاربردي، ،شوند، كه عبارتند از بنيادي سيم ميتحقيقات علمي براساس هدف تحقيق به سه دسته تق     

توان از نتايج آن در تصميمات  ي در يك زمينه خاص است و مي زيرا هدف آن توسعه دانش كاربرد    .اين تحقيق از نوع كاربردي است      ،بندي
  .استفاده كرد

تحقيـق  )الـف : تـوان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد كـه عبارتنـد از         مـي  ،گونگي گـردآوري داده هـاي موردنيـاز    تحقيقات علمي را براساس چ    
كند ضمن توصيف داده      توصيفي است و تالش مي     اين تحقيق از نوع    ،برمبناي اين دسته بندي   .  آزمايشي تحقيق)و ب )غيرآزمايشي(توصيفي

 survey(ايـن تحقيـق از نـوع پيمايـشي      ،هـاي موجـود در تحقيقـات توصـيفي     بنـدي در ميان انـواع تقـسيم    .ها به تحقيق آنها بپردازد

research (     ف آن به تبيـين     يك جامعه آماري را مورد بررسي قرار داده و ضمن توصي          ويژگي هاي  توزيع كند و همبستگي است و تالش مي
  .يرها مشخص سازد ش بپردازد و همچنين روابط متغاوو ك

 جامعه آماري
 نفراز كارآموزان آموزش ديده در مراكز ثابت فني و حرفه اي موجود و ثبت شـده در بانـك   20763جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق     

 . نشان داده شده است1-3مراه با شهرستان مربوطه در جدول كه تعداد آنها ه، مي باشد1380 و 1379اطالعاتي اداره كل سال 

 ها محدوديت
يكـي محـدوديت    . موجود در بانك اطالعاتي اداره كل استفاده شـد 80و79اين تحقيق از آدرس هاي كارآموزان آموزش ديده در سالهاي           در

قيق  از نبود آدرس صحيح و د،ه عدم موفقيت ناشيكه علل عمد،  عدم دسترسي به همه اعضاي نمونه استخراج شده بود    ،هاي اصلي تحقيق  
فوت شدن و همچنين تغييـر       ، زنداني بودن  ،ترسي به كارآموزان به علت مسافرت     ، عدم دس   همكاري و پس ندادن فرم پرسشنامه      ، عدم پستي

مـت نظـام     اعـزام بـه خـد      ،مهاجرت برخي موارد به خارج استان     محل واحد مسكوني ثبت شده در بانك اطالعاتي بعلت استيجاري بودن و             
بانك اطالعاتي   ،قيق، پيشنهاد مي شود كه اين اداره      بنابراين بعنوان يكي از نتايج جنبي اين تح        .وظيفه و قبولي در كنكور در دسترس نبودند       

ـ  ، كند، تا از طريق اصالح ايـن مـوارد  دقت بيشتري تنظيم هاي پستي را با صحت و خود را مورد بازنگري قرارداده و آدرس       ستر تحقيقـاتي  ب
، محـدوديت دسترسـي منـابع مربـوط بـه           وديت ها مي توان به محدوديت زمـاني        از ديگر محد   .مناسبي براي پژوهش هاي آتي فراهم شود      

است كه مجموعه اي از عوامـل و    شايان ذكر    .ابزار گردآوري اطالعات اشاره كرد    موضوع تحقيق خصوصاً منابع داخلي و محدوديت ناشي از          
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اجراي آن تاثير مي گذارد و محقق تالش مي كند تا درحـد ممكـن تـاثيرات آنهـا را                 در روند  ،خواسته موجود در هر كار تحقيقي     يرهاي نا متغ
 عوامل زير احتماال در اجراي تحقق اثر داشته كه امكان كنترل آنهـا           ، با اين حال   .رهاي مزاحم را تحت كنترل درآورد     يحذف كند و اثرات متغ    
سـطح سـواد و ادراك از    ، رواني، فرصت صرف شده براي پاسخ به سـئواالت       حاالت روحي و  :شته است كه عبارتند از      براي محقق  وجود ندا    

 ت پرسشنامه ها توسط پاسخ گويانسئواالت و جمال

 نتايج
  .تحليلي خواهد بود بر مبناي داده هاي توصيفي و  يافته ها،اين بخش در

 پيشنهادات
  كـارآموزان و ) سـابقه (زمينـه   ،ت شناسـي جمعيـ  ويژگي هاي ها بر مبناي خالصه داده هاي مربوط به  نتيجه گيري و پيشنهاد  ،در اين بخش  

 .شخصيتي كارآموزان و مربيان مطرح ميشود ويژگي هايامتيازات كسب شده در
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 عنوان
  وزان فني و حرفه اي در كاريابي كارآمآموزش هايبخشي بررسي اثر

 مجري
 مسعود پور دباغ

 كلمات كليدي
   نيروي كار ماهر در جه دو– نيروي كار ماهر درجه يك –نيروي كار متخصص 

 مساله تحقيق
شكالت اجرايي اين نظام  فني و حرفه اي و پيدا كردن تنگناها و م          آموزش هاي مساله مورد پژوهش در اين تحقيق بررسي مطالبي در زمينه           

   : زير استاساس مطالبآموزشي بر
   ؛چگونگي اجراي نظام آموزش فني و حرفه اي در ايران -
  ؛ارتباط آن با بازار كار و رشته هاي تحصيلي فني و حرفه اي تجزيه و تحليل -

 ؛ي دروس و تخصصهاي مورد نيازاچگونگي ارتباط بين محتو -

 ؛علل سازماني و بنيادي ديگربررسي علل عدم رشد آموزش فني و حرفه اي در ايران در ارتباط با بودجه سرانه و  -

   .بررسي صنايعي كه كارآموزان فني و حرفه اي را به كار جذب مي كنند -

 اهميت تحقيق
ي متعددي در امر آمـوزش فنـي و حرفـه اي    سازمان هاها و  شود كه هم اكنون وزارتخانه ها و ارگان        اهميت اين مسئله از آن جا ناشي مي       

 لذا بررسـي مطالـب فـوق و مـسائل     . كشور از نظر نيروي انساني متخصص و ماهر در تنگنا بوده است     ليكن همواره صنايع   .كنند فعاليت مي 
  .ديگر در اين زمينه ها بسيار حياتي به نظر ميرسد

  

 هدف تحقيق
طقـه بـه   نيز توسعه اقتصادي و صنعتي من مشكالت آموزش فني و حرفه اي منطقه مورد بررسي قرار گرفته و تنگناهاي آن شناسايي گردد و  

   . فني و حرفه اي با رشد و توسعه منطقه بررسي ميگرددآموزش هايطور كلي بررسي شده و ارتباط 
 

 روش تحقيق
با توجه به موضوع مورد بررسي در اين تحقيق از روش تحقيق كتابخانه اي براي تدوين فصول مطالعات نظـري و از روش تحقيـق ميـداني     

دانشمندان مختلف و صاحب نام ت گرفته از نظرات ه آن با فصول مطالعات نظري كه نشأد و مقايسبراي پيدا كردن مسائل و مشكالت موجو 
شند و دادن توصيه ها در رابطه با فصل مطالعات ميداني و پيشنهادات در رابطه با فصل مطالعات نظري براي بهبود سيستم از اهميـت                         با مي

هـا بوسـيله نـرم افـزار كـامپيوتري      عه شناخته و روابط بـين ايـن متغير       ر بر رشد و توس    در اين تحقيق عوامل موث     ويژه اي برخوردار ميباشد و    
SPSSبه طور دقيق سنجيده ميشود  . 

 جامعه آماري
ت آنان در مـورد  افراد كارآموزي كه دوره هاي مختلف كارآموزي را طي كرده اند و پس از مدتي مشغول به كار شده اند و نظرات و پيشنهادا                  

 . عملكرد كارآموزان فني و حرفه اي فني و حرفه اي در پيدا كردن شغل مورد نظر و درجه رضايت كارفرمايان از هايآموزشبخشي اثر

 ها محدوديت
  سـطح سـوم تربيـت كارشـناس      -  سطح دوم تربيت نيروي انساني مـاهر        - سطح اول تربيت كارگر ماهر       -: باشد آموزش در سه سطح مي    

  متخصص 
توسط وزارت كار و امـور اجتمـاعي و     فني و حرفه اي در سطح اول كه در حقيقت آموزش غير رسمي و عمدتاً            فقط آموزش  در اين پژوهش،  

 بديهي است كه در اين پژوهش مطالعات چنداني در ، با توجه به مطالب فوق،شود ، بررسي ميوزش فني و حر فه اي ارائه ميگرددسازمان آم
 پيشنهاد ارائه شده فقط محدود به آموزش فنـي و حرفـه اي از               لذا. طقه صورت نگرفته است   زمينه آموزش فني و حرفه اي غير رسمي در من         

   .در سطح اول ميباشد نوع غير رسمي و
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 پيشنهادات
  .حمايت مالي و تبليغات ترميم يابددر جامعه با آموزش هاجايگاه اين گونه  -1
 .ه تدارك ديده شود تحقيقاتي الزم براي رفع تنگناها، مشكالت و موانع بخش توسعبودجه -2

  هاي فني و حرفه اياز آموزش ديده فني و حرفه اي و استفاده آموزش هايها و نهادها براي بسط و توسعه  تشويق دستگاه -3

 ن  حرفه اي كشور و نحوه اجراي صحيح آ فني وآموزش هايهيه و تدوين نظام آموزشي ت -4

 ها هادهاي موازي در امر سياستگذاري اين گونه آموزشو از بين بردن ن آموزش هاايجاد تمركز در سياستگذاري اين  -5

 تقاضـاي بـازار از ميـزان        فني و حرفه اي و صنعت بـازار كـار و           آموزش هاي سامان بخشيدن و بهنگام كردن آمارها و اطالعات          -6
 يعني . هماهنگ ساختاقتصادي منطقه يرا با نيازهامارها برنامه آموزشي فني و حرفه اي منطقه       نيروي فني تا بتوان با اينگونه آ      

 ي آموزشي فني و حرفه ايفعاليت هاهاي اشتغال و كاريابي و  هماهنگي بين سياست

 رسمي و ارتباط علم و      آموزش هاي فه اي در سطح     ر فني و ح   آموزش هاي ميكي با     علمي و آكاد   آموزش هاي ايجاد ارتباط ميان     -7
  .بايست تحقق يابد صنعت در اين مراكز مي

 ها موزان مانند مستمر كردن آموزشزم براي كارآايجاد تسهيالت ال -8

 ، استانداردهاي تجهيزات كارگاهي و آموزشيتهيه مدلها -9

 تحرك بخشيدن بخش خصوصي براي شركت هر چه بيشتر در آموزش با كيفيت باال   -10
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 عنوان
  بررسي وتعيين نيازهاي آموزشي استان آذربايجان غربي 

 مجري
 غالمرضا رحيمي

 مات كليديكل
  ها  شغلي  نيازها- برنامه ريزي - مديران  – كاركنان – نيروي انساني – آموزش فني و حرفه اي –آموزش و پرورش 

 مساله تحقيق
 شنا كردن آنها بـا فنـون و تخـصص         ني فاقد مهارت و تخصص در جامعه وآ        آموزش نيروهاي انسا   ،ماموريت اساسي سازمان فني و حرفه اي      

امروزه شايد در حدود بيست ميليون نيروي كار در كشور وجود داشته باشد           . اشتغال و بهينه سازي نيروهاي انساني است      هاي كاربردي جهت    
ع و مختلفـي اشـتغال      هاي كل كشور به كارهاي متنو      ، دولتي و بازرگاني براي تامين نيازمندي       صنعتي بخش هاي  اين جمعيت عظيم در      كه

  . هستندليت هاي محوله مشغول كار و فعاليتئو وظايف و مسانجام داشته و د در راه
   

 اهميت تحقيق
  :ن داليل عبارتند از آ برخي از. به داليل مختلف به تعيين نيازهاي آموزشي احتياج دارندسازمان ها

  .ديدن دوره هاي آموزش مناسب در شغل فعلي خود موثر شده و براي پيشرفت آماده مي گردند بيشتر افراد با -1
د مطلـوب ايجـاد    فعاليت در حـ  .كند كه افراد و كاركنان آن سازمان در حد مطلوب فعاليت نمايند             ايجاب مي  ،ازمانموفقيت هر س   -2

  .هاي رشد مرحله اي هر فرد با تعيين برنامه هاي آموزشي متناسب تنظيم شود و به موقع به مرحله اجرا در آيدمي نمايند كه نياز

ايـن  ،   اين مسئله بستگي به سطح سازماني افـراد نـدارد          .وانند يك كار خوب انجام دهند     ت  حتما مي  ،اگر به افراد فرصت داده شود      -3
، بهبـود  راي پرسنل خـود امكـان افـزايش دانـش    ، صنعتي و بازرگاني بده ميشود كه سازمان اعم از دولتيفرصت وقتي به افراد دا  

  .مهارت و تغيير رفتار مطلوب را فراهم آورد

 هدف تحقيق
 مختلـف بـراي رفـع نيـاز و         مهارت هاي ها و     به تخصص  ، و رفع و همچنين يافتن نيازهاي جامعه       سازمان ها ان كاركنان   يافتن نيازهاي پنه  
هايي نياز دارد و موسـسات بـراي جـواب گـويي بـه       ها و تخصص  اينكه جامعه ما براي توسعه و پيشرفت به چه مهارت        .توسعه كشور است  
دسته از دوره هاي     ها و فنوني بيشتر نياز دارند تا سازمان فني و حرفه اي نسبت به برگزاري آن                هاي جامعه به چه مهارت     انتظارات و آرمان  

  .ه و موسسات توليدي و خدماتي باشدجامع آموزشي اقدام نمايند كه جواب گوي نيازهاي
 

 سواالت تحقيق
  زرگاني داشته است؟، دولتي و باي صنعتيسازمان هاقشي را در پيشبرد اهداف ه نهاي انساني چ آموزش نيرو -1
 ؟هاي كشور متفاوت است ا ساير استاني آموزشي استان بآيا نيازها -2

  متفاوتي نياز دارند؟آموزش هاي استان بههاي مختلف  آيا شهرستان -3

 ؟آموزش كاركنان داراي چه اهميت، خواص و ضروريتي است -4

 موزشي كاركنان را تعيين نمود؟توان نيازهاي آ چگونه مي -5
 

 روش تحقيق
  . روش اين تحقيق توصيفي و نتيجه آن علمي و كاربردي است،وجه به موضوع تحقيق و بافت فرضيه هاي آنبا ت

 جامعه آماري
در همه شهرهاي مـذكور بـه سـازمان فنـي و        ، مياندوآب و بوكان انتخاب شده اند و       شهرهاي اروميه، سلماس، خوي، مهاباد، پيرانشهر، نقده      

. ناسان آنها مـصاحبه ترتيـب داده شـد   يا كارش جهاد كشاورزي مراجعه و با مديران و يع و تعاون وماعي و صناو اداره كار و امور اجت  حرفه اي   
 نفر كار آموز بطور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بين آنها توزيـع شـد و از ميـان مـديران     40همچنين در هر شهرستان   

 . پرسشنامه مخصوص آنها توزيع گرديد نفر15بين واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي هر شهر 
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 ها محدوديت
يندي در جهت هـدفي بـه   تحقيق، حركت و فرآ  . شود عنوان يك واقعيت دچار كندي مي     ، توسط محدوديت ها به      حركت به سوي هر هدفي    

و كمبـود  )  مدارك،الت تخصصيكتاب، مج(د منابع علمي  محققين با كمبو، در اين تحقيق.يك مسئله يا پاسخ به يك پرسش است نام حل   
ـ           مواجه بودند  )مبود زمان در اختيار   ك ،كارفرما،شخصي، سازمان   (منابع مالي    ز از محـدوديت    ، البته نبود سوابق تحقيقاتي پيرامـون موضـوع ني

 .هاي تحقيق حاضر است

 نتايج
  موجـود  آموزش هاي  اين امر بسيار مهم است و        در برنامه ريزي آموزشي توجه به       نيازهاي آموزشي متفاوتي دارند و     ،هاي مختلف  شهرستان

  . جوابگوي نيازهاي همه مناطق نيست
 

 پيشنهادات
   .ها در برنامه ريزي آموزشي مد نظر قرارگيرد رشته هاي مورد درخواست شهرستان -1
 .زشي براي كارآموزان در نظر بگيردآزادي عمل بيشتري را جهت انتخاب رشته آمو -2

، هت معرفي عملكرد و برنامه هاي آتي خود انجام دهدتي را بوسيله رسانه هاي جمعي در ج اقداماسازمان آموزش فني و حرفه اي -3
  . قرار گيرددر اختيار همه شهروندانآموزش هاتا فرصت استفاده از اين 

ـ - ارتباط مستمر و پويايي با موسسات توليدي ،سازمان آموزش فني و حرفه اي      -4  و از اسـتان داشـته باشـد   ف  خدماتي مناطق مختل
  .نيازهاي روز آنها آگاهي داشته باشد

  . در نظر بگيرند و يا امتحان ورودي برگزار كنندسواد براي آموزش برخي از رشته هايك حداقل سطح  -5

ن  و  به طور متناوب ميزان پيشرفت آموزش كارآموزان را ارزشيابي كنند و نقاط قوت و ضعف را روشـ            ،در طي دوره هاي آموزشي     -6
  . تشويق كنندراع سازند و نفرات برترنها را مرتفآ

 .رآموزان را به سطح استاندارد برسانندا جذب كرده و تعداد مربيان به كامربيان بيشتري ر -7

 .و وسايل آموزشي را به ميزان نسبتا بااليي در اختيار كارآموزان قرار دهند ها را مجهزتر كرده و ابزار كارگاه -8

 .نها را افزايش دهند ايجاد انگيزه در آنها سطح دانش آربيان در نظر گرفته و بادوره هاي آموزشي پيشرفته را براي م -9

هاي ايجاد انگيزه را به طـور اقتـضايي بـراي آنهـا در نظـر                  راه .اغلب مربيان از اينكه راهي براي پيشرفت ندارند گله مند هستند           -10
  .بگيرند
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  اي استان اردبيل اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   فني و حرفه اي استان اردبيلآموزش هايبررسي فرآيند ياددهي و يادگيري 

  مجري

  بهزاد رسول زاده

  كلمات كليدي

   طراحي آموزشي– شي تكنولوژي آموز– فني و حرفه اي آموزش هاي يادگيري –فرآيند ياددهي 

  مساله تحقيق

 به گونه اي كه مربيان آموزشـي بتواننـد   .سهيل يادگيري فراگيران استبوجود آمدن شرايطي در جهت ت يكي از مباحث مهم در امر آموزش،      
 بايد از دانشي بهره جست كه عالوه بر بـاال بـودن كيفيـت               ، اساس  بر اين  .نددر مدت كوتاه، تغييراتي مطلوب در رفتار فراگيران به وجود آور          

ي اجـرا و ارزشـياب   حي،ل بيانگر نوعي روش سيستماتيك در طراايادگيري، زمينه اي را جهت نيل به اهداف آموزش فراهم نمايد و در عين ح      
ي و حرفـه   فنآموزشگاه هاي، يادگيري در دوره هاي آموزشي    اگر خواستار بهبود فرآيند ياددهي     ،از طرفي . كل فرآيند تدريس و ياددهي باشد     

، راهبردهـاي جديـد تـدريس و ارزشـيابي و        آموزشي، فنون و شيوه هاي استفاده و كاربرد تكنولوژي و فناوري            ها اي هستيم، نيازمند روش   -
  .طراحي آموزشي مي باشيم

  . يادگيري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي پرداخته شده است– به بررسي وضعيت ياددهي ،اين تحقيق در

  اهميت تحقيق

در . ش آن ضـروري و الزم اسـت     ر، توجه به دوره هاي آمـوزش فنـي و حرفـه اي و گـست                اشتغال و رفع بيكاري در كشور ما       به اهميت  نظر
صورتي اين دوره ها مي تواند مثمر ثمر واقع شود كه آموزش ديدگان ماهر تحويل جامعه دهد و از طرف ديگر ايجاد اشتغال نمايد تا از ايـن                          

بـه امـر يـادگيري    واقعيت اين است كه براي تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص           . طريق زمينه رشد و توسعه را براي كشور فراهم سازند         
  . چرا كه همه پيشرفت هاي شگفت انگيز انسان در دنياي امروز زائيده يادگيري است،آنها بايد توجه شود

  هدف تحقيق

  :اهداف ويژه نيز عبارتنداز
  . يادگيري دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي استان اردبيل مي باشد–يند ياددهي  هدف كلي اين تحقيق، بررسي وضعيت فرآ

   يادگيري دوره هاي آموزشي–يند ياددهي خت افزاري تكنولوژي آموزشي در فرآ سءتعيين نقش جز - 
  يند ياددهي و يادگيريبيان آموزشي فني و حرفه اي در فرآ بررسي نقش طراحي منظم آموزشي توسط مر-
   يادگيري–يند ياددهي  نوين آموزشي در فرآروش هايين نقش  تعي-
   يادگيري در بين فراگيران دوره آموزشي–يند ياددهي شي توسط مربيان در فرآوز تعيين نقش ارزشيابي آم-
نـد يـاددهي و     وزش فنـي و حرفـه اي و نقـش آن در فرآي             بررسي و تعيين ميزان و كيفيت مواد و وسايل كمك آموزشي در اداره كـل آمـ                 -

  يادگيري 
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  سواالت تحقيق

 يادگيري موجب افزايش يادگيري فراگيران دوره هـاي آموزشـي فنـي و    –يند ياددهي ي مواد و وسايل كمك آموزشي در فرآ        آيا بكارگير  -1
  حرفه اي مي شود؟

 يادگيري موجب افزايش يـادگيري فراگيـران دوره   –يند ياددهي يري آن توسط مربيان آموزشي در فرآ       آيا طراحي منظم آموزشي و بكارگ      -2
  هاي آموزشي فني و حرفه اي مي شود؟

-  نوين تدريس توسط مربيان آموزشي موجب افزايش يادگيري فراگيران دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مي روش هايز  آيا استفاده ا-3
  شود؟

- يادگيري موجب افزايش يادگيري فراگيران دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مـي             –يند ياددهي   آيا ارزشيابي صحيح و اصولي در فرآ       -4
  شود؟

  روش تحقيق

  .منظور بررسي فرضيه هاي ارائه شده از روش تحقيق نيمه آزمايشي از نوع دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شده است به ،دراين پژوهش
 روش هـاي آموزشي، در مورد نحوه طراحي منظم   ) مربيان آموزشي ( روش كار به اين صورت بود كه به گروه آزمايش در آغاز دوره آموزشي               

ها آمـوزش داده   ل آموزشي و اصول صحيح ارزشيابي آموزش داده مي شود و به گروه كنترل اين روش        كارگيري مواد و وساي   نوين تدريس، ب  
 ميزان يادگيري فراگيران دو گروه آزمايش و كنترل مقايسه گرديدند و از ايـن طريـق ميـزان تـأثير هريـك از          ،از پايان دوره   بعد. نشده است 

  .يران مشخص شده استمتغيرهاي مورد مطالعه در افزايش يادگيران و فراگ

  جامعه آماري

تعداد مربيان  .  مي باشد    85-86و فراگيران آنها در سال تحصيلي       ) رسمي و غيررسمي  (  شامل مربيان آموزشي     ،جامعه آماري پژوهش حاضر   
  . نفر مي باشد4920 نفر و تعداد فراگيران آنها 410آموزشي 

  محدوديتها

  هاي آزمايشي اي طرح نبود انگيزه كافي در مربيان نسبت به اجر-
  هاي آزمايشي   مشكل گزينش و انتخاب مربيان نمونه مورد نظر جهت اجراي طرح-
  تاريخ  محافظه كاري برخي از مربيان و عدم همكاري آنها در طول -
  هاي فني و حرفه اي براي اجراي بهتر طرحهاي آزمايشي  عدم وجود وسايل كمك آموزشي در برخي از كارگاه-
  منابع مالي الزم براي اجراي دقيق طرح و مدت زمان اجراي طرح محدوديت -

  نتايج

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها در مورد فرضيه اول نشان مي دهد كه ميانگين يادگيري فراگيران گروه آزمايش بـه جهـت اسـتفاده                         
تحليل داده ها نشان مي دهد كـه ميـانگين   ، فرضيه دوم در مورد.  فعال تدريس بيشتر از گروه كنترل مي باشد     روش هاي مربيان آموزشي از    

 يادگيري بيـشتر از گـروه كنتـرل مـي      -يادگيري فراگيران گروه آزمايش به جهت طراحي منظم آموزشي از سوي مربيان در فرآيند ياددهي                
دگيري بود تحليل داده هـا نـشان داد كـه    در مورد فرضيه سوم كه به دنبال تأثير بكارگيري مواد و وسايل آموزشي در افزايش ميزان يا    . باشد

همچنين در زمينه تأثير ارزشيابي صـحيح  . ميزان يادگيري گروه آزمايش به جهت استفاده مربيان از وسايل آموزشي بيشتر از كنترل مي باشد  
 ش به جهت استفاده مربيـان آن  نتايج به دست آمده نشان مي دهد ميزان يادگيري فراگيران گروه آزماي      ،و اصولي در افزايش ميزان يادگيري     

  .ها از ارزشيابي اصولي و صحيح به مراتب بيشتر از گروه كنترل مي باشد-

  پيشنهادات

 فنـي و حرفـه اي   آموزشگاه هـاي در )  درصد مربيان فوق ديپلم هستند    7/59به طوري كه    (  استفاده از مربياني با مدرك تحصيلي باالتر         -1
  آزاد

 روش – يادگيري درحد تسلط –حل مسأله (  نوين تدريس روش هايف آموزشي جهت آشنا كردن مربيان با     هاي مختل   برگزاري كارگاه  -2
  ...)اكتشافي هدايت شده ، 

 ارزشيابي تشخيـصي و مرحلـه اي در قبـل و    روش هاي ارزشيابي اصولي و صحيح و تأكيد بر استفاده از     روش هاي  آشناسازي مربيان با     -3
  حين آموزش

  بيان آموزشي با تكنولوژي آموزشي و نحوه استفاده از آنها آشناسازي مر-4
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  .هاي عملكردي نيز استفاده كنند هاي مداد كاغذي از آموزن  مربيان آموزشي براي سنجش ميزان آموخته هاي فراگيران در كنار آزمون-5
 چـون داشـتن يـك برنامـه آموزشـي         .كنند مربيان آموزشي در هر دوره قبل از شروع تدريس يك برنامه آموزشي منظم و دقيق طراحي                  -6

مدون و سيستماتيك باعث ارتقاء كيفيت آموزشي مي گردد و نتيجه تحقيق حاضر نيز اثر آن را در افزايش ميزان يـادگيري فراگيـران نـشان      
  .داد
ر فراگيـران اسـتفاده    مربيان آموزشي در موقع تدريس از وسايل كمك آموزشي به منظور تسهيل يادگيري و پردازش عميـق اطالعـات د       -7

به طور همزمان باعث يـادگيري عميـق        )  شنيداري –ديداري  (هاي حسي مختلف     چراكه طبق نظريه هاي شناختي استفاده از ظرفيت       . كنند
  .اطالعات مي گردد

 تا ساير مربيان نيـز  ، مورد تشويق قرار گيرند،ها و الگوهاي مختلف و نوين تدريس استفاده مي كنند       مربيان فعال و عالقمند كه از روش       -8
  .به استفاده از آنها ترغيب گردند

  . مجهز گردند،هايي كه فاقد لوازم و وسايل كمك آموزشي هستند  پيشنهاد مي گردد كارگاه-9
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  عنوان

  نيازسنجي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي با توجه به برنامه توسعه استان اردبيل

  مجري

   نادريحمداله

  كلمات كليدي

   اولويت بندي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي–نيازسنجي آموزشي 

  مساله تحقيق

 ،، در هر سطحي مستلزم برخورداري و اتكاء به طرح و الگوهاي عمل خاصي است           ياست هاي نيازسنجي در حوزه آموزش     طراحي و اجراي س   
 ،بـه تعبيـري   . ، افزايش دقت و اعتبار فرآينـد آموزشـي در آن حـوزه مـي شـود                 تدوين و طراحي الگوهاي نيازسنجي     كه از اين طريق امكان    

، موجبات غناي دوره هاي آموزشي   ايي تنوع ديدگاه ها و نقطه نظرات      نيازسنجي در حوزه برنامه هاي آموزشي، به عنوان عامل مهم در شناس           
، به مثابه ابزاري مناسـب      آموزشيز و بررسي آن در حوزه نيازهاي         ارزيابي نيا  ،   بنابراين . ني و حرفه اي را باعث شده است       در سازمان هاي ف   

جهت جلب مشاركت افراد و گروه هاي ذينفع مي باشد كه راههاي سوءاستفاده از نيازهاي موجود را مي بندد و با فراخواني افراد به شناخت و   
  . آن نيازها جلب مي كند حمايت آنان را براي ارضاي ،تعيين نيازهاي مشترك و توافق بر سر اين نيازها

  اهميت تحقيق

 بهبودي در عملكرد و جريان كارها، كنترل داده هـا و اطالعـات، صـرفه جـويي بيـشتر در               ، الزم است تا جهت    با توجه به اهميت نيازسنجي    
 مي توان حس ، با مطالعه نياز.، عمل نيازسنجي انجام شودي در خدمات ارائه شده به مشترياني و نهايتاً براي بهبود   هزينه ها، باالبردن كاراي   

اعتماد را در افراد سازمان به وجود آورد و با تكيه بر نيازهاي ضروري در مقابل نيازهاي كذايي به نيازهاي عمده و مهم سازمان دسـت پيـدا                            
  .كرد

                 كشف                                     آزمون كردن
                         ارزشيابي                تشخيص         

لذا فراهم سازي اطالعات براي برنامه ريزان ، اجتناب از انحصارگرايي و جلب مشاركت عمومي ، بهسازي برنامه ها ، فراكنشي عمل كـردن                 
يزي، ضرروت پاسـخگويي بـه   ، رعايت جنبه هاي اقتصادي در مسائل برنامه ر) طراحي برنامه ها كه منجر به تغييرات مطلوب در آينده شود   (

عموم بر مبناي سودمندي موجود در آن برنامه ها الزم است تا براي ارزيابي واقعي و منطقي از نيازهاي سازمان هاي فني و حرفه اي عمـل                
  .نيازسنجي صورت پذيرد

  هدف تحقيق

   غيررسميفني و حرفه اي) رشته هاي موردنياز(شناسايي و ارزيابي نيازهاي عمده آموزش : هدف كلي
  .آموزي مورد نياز و مدلسازي جهت برنامه ريزي و ايجاد دوره هاي آموزشي مربوطهكار تشخيص و شناسايي دوره هاي -1
  . اولويت بندي نيازهاي رشته اي، مهارتي و تخصصي مربوط به دوره هاي مربوطه-2
موزش در اين سازمان و تعبيه نمـودن رشـته هـاي آموزشـي      دست يافتن به كمبودهاي آموزشي و تعيين موانع موجود بر سر راه جريان آ -3

  .بردن كيفيت آموزشنياز، تخصص ها و مهارت ها و باالمورد 
تطبيق آموزش بـا    (  ايجاد هماهنگي مابين فعاليت هاي آموزشي براي كارآموزان زن و مرد از يك طرف و نيازهاي استان از طرف ديگر                      -4

  .)و مردشرايط بازار كار براي گروه هاي زن 
 تعيين آن دسته از رشته هايي كه داراي درجه مطلوبيت و مقبوليت اجتماعي باال هستند و آن دسته از رشته هايي كه از درجه مطلوبيـت                           -5

  .پائيني برخوردار هستند
،  هاي مديران دستگاه هااوت ديدگاه دستيابي به اطالعات مكفي در زمينه روند آموزش توسط مربيان و الزامات آموزشي مرتبط با آن و تف-6

  .، مربيان و كارآموزانان صنايعصاحب
  . ارائه محورهاي مورد نياز آموزشي و الگوهاي مناسب براي برنامه ريزي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي-7
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  سواالت تحقيق

تي، خـدماتي و   كارفرمايان واحدهاي مختلف صـنع  نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي غيررسمي از ديدگاه مسئولين دستگاه هاي اجرايي ،          -1
  وزان مراكز آموزشي كدام ها هستند؟، مربيان و كارآم)ر با موضوع آموزشي سروكار دارندمسئوليني كه در صنايع بيشت(كشاورزي استان 

 مهارت هـاي    ، دانش ها،  چه رشته ها  آموزشگاه هاي آزاد به     ، مربيان، كارفرمايان و مديران دستگاه هاي اجرايي دراين مركز و             كارآموزان -2
  آموزشي نيازمند هستند؟

، حرفه ها و استانداردهاي زير مجموعه اي مورد نظر و جابجايي كدام رشته آموزشي اين سازمان برحسب رشته ها اولويت بندي نيازهاي -3 
  رحسب اولويت به چه صورتي مي باشد؟هاي ب

  روش تحقيق

يك مشاهده و مصاحبه جمع آوري داده ها تحقيق در سطح استان زار اندازه گيري پرسشنامه، در كنار تكن     ري از اب  روش پيمايشي و با بهره گي     
  اردبيل مطابق با روش نمره گيري منطبق متناسب

  جامعه آماري

 آموزش فني و  مربيان مراكز آموزشي و كارآموزان مراكز– كارفرمايان – دست اندركاران امر آموزش     –هاي اجرايي    شامل مسئولين دستگاه  
  حرفه اي استان اردبيل

  نتايج

 -ليز خوشـه  گروه مورد مطالعه و مطابق با خوشه گذاري هاي آنا  4نتايج اولويت بندي انجام شده براي هركدام از حرفه هاي آموزشي توسط             
 نتـايج حاصـله از آنـاليز     .د، دوره آموزشي گردشگري در رتبه اول و خدمات آموزشي در رتبه سي و سوم مي باشـ                 اي براي حرفه هاي مذكور    

هـاي آموزشـي گردشـگري، بيوتكنولـوژي، اتومكانيـك، صـنايع        حرفه آموزشي، نشان از همگني خوشه اول براي رشته        33خوشه اي براي    
 داري، نساجي، كشاورزي در سه شاخه،ايع فلزي، شيميايي، تأسيسات، هتل جوشكاري، الكترونيك، فناوري اطالعات، مخابرات، خوشه دوم صن       

سوم مكانيك، طراحي و دوخت، عمران، امور مالي و بازرگاني، صنايع چوب، خوشه چهارم مديريت و صنايع، بهداشـت و ايمنـي،   ، خوشه  برق
، خـدمات آموزشـي و      صنايع دستي، صنايع غذايي، حمل و نقل، كاني هاي غيرفلزي، معدن، متالوژي، صنايع چاپ، خوشه پنجم امـور اداري                  

ارزيابي مشترك كل نمونه مورد بررسي در رتبه بندي اول روي دوره آموزشي فنـاوري اطالعـات و ارزيـابي         . دارديست  خوشه ششم محيط ز   
 روي دوره آموزشي گردشگري متمركز شده و وضعيت مشترك ارزيابي هـا بـراي رتبـه                 كارآموزان كارفرمايان و مسئولين،   مشترك سه گروه    

 رشـته حرفـه   33طـي ايـن مطالعـه بـراي هريـك از       .  بررسي به سمت مكانيك بوده است      بندي دوم نيز حكايت از تمايل نموده هاي مورد        
نيازهـاي آتـي اسـتان از نظـر توسـعه دوره هـاي              . ، اولويت بندي استانداردهاي مرتبط با هر دوره صورت گرفته اسـت           آموزشي مورد مطالعه  

، ل تجـارت بـا كـشورهاي همـسايه خـارجي     فرمايان نسبت به اصو  مبناي ارزيابي اعالم شده ، نشان از تمايل گروه نمونه اي كار            آموزشي بر 
 مـرتبط  ، آشنايي با نرم افزارهايكننده سيستم هاي آبياري تحت فشار     ، آموزش كارورزان نصب     اي با اليه هاي با دوام و كم حجم        كابينت ه 

، تكنولـوژي هـاي   جرايي، نحوه مـديريت مزرعـه    ستگاه هاي ا  از نقطه نظر مسئولين د    ... ، گاوداري هاي صنعتي و      با نحوه غذا دادن به طيور     
 نقطـه نظـر مربيـان تعميـرات موبايـل،      ، سيستم هاي آبياري قطره اي و بـاراني و از          ماهي ها از قبيل سيستم چرخشي آب       جديد در پرورش  

 صنعت توريسم در كنار آموزش ... SPSS و SAS ،SPLUS و آموزش نرم افزارهاي آماري CNC، تراشكاري با طراحي لباس با رايانه   
نقطه توافقي كل نمونـه هـا بـراي ارزيـابي نيازهـاي آموزشـي كـارآموزان خـانم و آقـا روي                       .  از نظر كارآموزان بوده است     ...و تورگرداني و    

  .، تعميرات وسايل الكتريكي و ماشين هاي روز و زنبورداري بوده است، هتلداريCLSاستانداردهاي آشنايي با بورس، آموزش 

  پيشنهادات

اء مهارت  برقراري رابطه تنگاتنگ آموزشي با مراكز صنعتي، خدماتي و كشاورزي استان و استعالم آموزش هاي مورد نياز براي ارتق                  ) ام اول گ
مذكور توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي جرقه اصلي حركت و رسيدن به اهداف بعدي خواهد                 ... ، خدماتي و    كاركنان واحدهاي توليدي  

  .بود
با توجه به سطح همكاري برخي از اين واحدها معلوم مي شود كه (ل برخي از واحدهاي صنعتي، توليدي، خدماتي استان فقدان تماي) گام دوم

سنجي اين امـر را بـه   ، محقق در حين كالبدشكافي نيازخصوصي شدن و فرهنگ خصوصي سازي در حال حاضر با مشكل جدي روبرو است          
اشتن با ارگان هايي نظير مراكز آموزش فني و حرفه اي باعث شده تا نوعي واكنش افراطي در جهت        جهت رابطه د  ) طور واضح مشاهده كرد   

  :بي تمايل بودن اين واحدها نسبت به مقوله آموزش ايجادشود كه ضروري است
  .ري شود  حداقل در پايان شش ماهه هر سال جلساتي با حضور مسئولين اشتغال استان موضوعيت همكاري با اين مراكز پيگي-
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مابين مي توان يكي   از طريق مجاري تفاهم في،، خدماتي كه در حال پايه ريزي فاز ابتدايي فعاليت خود هستند      واحدهاي صنعتي، توليدي   -
  .از بسترهاي آموزش نوين را در سطح استان كليد زد

خصوص آموزش بهبود  د تعاملي با اين واحدها را در مي توان رون، با استفاده از تجربيات شغلي و كاري نيروهاي شاغل در واحدهاي مذكور      -
  .بخشيد

 مخصوصاً بـراي  ، اجتماعي استان در هر سال ، چشم انداز برنامه ريزي را براي معضالت اشتغال استان            –مطالعه ساختار اقتصادي    ) گام سوم 
  .ص خواهد كردفراگيران مراكز آموزش فني و حرفه اي مرتفع كرده و نيازهاي عمده و جديد استان را مشخ

 يكي از نكات مهم بـراي  ،لحاظ نمودن دوره آموزشي گردشگري در اولويت نيازهاي آموزشي استان و استانداردهاي مرتبط با آن     ) گام چهارم 
  .تقويت زيربناهاي صنعت توريسم در سطح استان مي باشد

، فنـاوري اطالعـات، مخـابرات ، الكترونيـك ، صـنايع      مورد توجه قراردادن آموزش هاي مرتبط با دوره هاي آموزشي گردشگري          ) گام پنجم 
جوشكاري بيوتكنولوژي ، اتومكانيك به عنوان مجموعه اي از دوره هاي آموزشي همگن و مهم در سطح استان و داير نمودن استانداردهاي                      

   .ل چهارم اين مطالعهمرتبط با اين دوره ها طبق اولويت هاي تعيين شده براي استانداردهاي مرتبط با اين دوره ها در فص
-اطالع رساني درخصوص دوره هاي آموزشي مشخص شده براي آموزش و ارائه آگاهي هاي الزم درخصوص اين دوره ها مـي              ) گام ششم 

  .تواند نوعي سردرگمي بعداز اتمام دوره را براي برخي از فراگيران مرتفع نمايد
هاي آموزشي مي تواند بسترهاي رفع ضعف آموزشـي را بـه لحـاظ ناكـافي بـودن      بازبيني مجدد زمان اختصاص يافته براي دوره  ) گام هفتم 

  .تسهيل نمايد...)  كاپشن دوزي و –قالي بافي ( براي برخي از رشته هاي آموزشي زمان
  .، دوره هاي آموزشي مختص آن منطقه داير و آموزش داده شود بسته به نيازهاي آموزشي هر منطقهالزم است )  گام هشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 48 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  عنوان

  77 و 76بررسي وضعيت اشتغال كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان طي سالهاي 

  مجري

  قاسم رحيمي

  كلمات كليدي

   اثربخشي آموزش– مراكز آموزش فني و حرفه اي - كارآموختگان -اشتغال 

  مساله تحقيق

آن در تداوم زندگي سالم و توسعه همه جانبه جوامع و كاهش معـضالت اجتمـاعي و ناهنجـاري                   اهميت اشتغال براي انسان و نقش اساسي        
زان در بهره وري ، توسـعه فـن         ارائه آموزش بخصوص آموزش هاي فني و حرفه اي جهت كارآمو          . هاي اخالقي بر هيچكس پوشيده نيست     

  . و ايجاد اشتغال نقش بسزايي داردآوري، ارتقاء مهارت كارگران، حفظ
 اما مسئله اين است كه آيا كارآموزاني كه در ،بنابراين نقش آموزش مهارت به افراد توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كامالً روشن است

  اين سازمان آموزش ديده اند توانسته اند صاحب شغل شوند يا نه؟
  .دراين راستا نياز مي باشد با يك پژوهش جامع به اين سؤال پاسخ داده شود

  يت تحقيقاهم

بديهي است آموزش هاي فني و حرفه اي در سراسر كشور و در استان اردبيل به طور بالقوه در جهت رفع بيكاري و ايجاد زمينه هاي اشتغال 
و به ويژه خوداشتغالي تأثير مثبت دارد اما مهم اين است كه در عمل اين آموزش ها در جهت رفع بيكاري به چه ميزان تـأثير مثبـت داشـته                 

  ست؟ا
 يعني معلوم شود چه تعداد از كارآموزاني كه در مراكز آموزش فني و حرفـه          .اهميت اين پژوهش در روشن ساختن پاسخ سؤال فوق مي باشد          

چه نيازهايي براي شاغل شدن دارند، كارآموزان كدام رشته ها متناسب           . اي آموزش ديده اند مشغول بكار شده اند و چه تعداد بيكار مانده اند             
شته خودشان شغل پيدا كرده اند و كارآموزان كدام رشته ها نتوانسته اند شغل پيدا كنند و نتايجي از اين قبيل بدست آيد كـه ايـن نتـايج              با ر 

مي تواند در برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مفيد واقع شود و مـسئولين سـازمان را در تعيـين نـوع و كميـت و                
  . راهنمايي كند،ايي كه به كارآموزان ارائه مي دهدكيفيت آموزش ه

  هدف تحقيق

 و 1377، آموزش ديده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل در سالهاي ، شناخت وضعيت اشتغال كارآموزانهدف اساسي اين طرح   
  :در راستاي اين هدف كلي فوق اهداف زير نيز مورد توجه مي باشند.  مي باشد1376

  اخت چگونگي توزيع جنسي كارآموزان آموزش ديده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل شن-1
   شناخت چگونگي توزيع كارآموزان آموزش ديده مربوط به ادامه تحصيل در شاخه كار و دانش-2
   شناخت نحوه اشتغال كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل-3
  ناسب شغل كارآموختگان شاغل با محتواي دوره آموزشي طي شده توسط آنان شناخت ميزان ت-4
   بيش از يك گواهينامه مهارت دريافت نموده اند76 و 77 شناخت ميزان افرادي كه در طي سالهاي -5
   شناخت ميزان رضايت كارآموختگان از مراكز آموزشي و مربيان مربوطه-6
  ش فني و حرفه اي براي جذب در بازار كار شناخت دوره انتظار كارآموختگان آموز-7
   شناخت رابطه بين آموزش ها و مهارت كارآموزان و افزايش دستمزد آنان-8
   شناخت موانع اشتغال كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل-9

   شناخت نيازهاي كارآموزان به كسب مهارت هاي جديد-10

  سواالت تحقيق

  كارآموزان آموزش ديده شاغل هستند؟  چه ميزاني از-1
   آيا شغل كارآموختگان شاغل با محتواي دوره آموزي آنها تناسب دارد؟-2
   دارد؟د آيا بين جنسيت و وضعيت شغلي كارآموزان رابطه اي وجو-3
   توزيع كارآموزان آموزش ديده در مراكز آموزش فني و حرفه اي از نظر جنسيت چگونه است؟-4
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  ختگان به كسب مهارت هاي جديد در شغل خويش نياز دارند؟ آيا كارآمو-5
   آيا بين آموزش ها و مهارت هاي كارآموختگان و افزايش دستمزد آنان رابطه اي وجود دارد؟-6
   آيا بين جنسيت و اخذ گواهينامه هاي بيشتر رابطه اي وجود دارد؟-7
  دارد؟ آيا بين جنسيت و موانع اشتغال كارآموزان رابطه اي وجود -8
   آيا بين جنسيت و مدت زمان انتظار براي يافتن شغل پس از دريافت گواهينامه مهارت رابطه اي وجود دارد؟-9

   آيا بين سن كارآموزان و وضعيت شغلي آنان رابطه وجود دارد؟-10
   آيا بين وضعيت تأهل و وضعيت شغلي كارآموختگان رابطه اي وجود دارد؟-11
   فني و حرفه اي استان و كارآموزان شاخه كاردانش رابطه وجود دارد؟ آيا بين مراكز آموزش-12
   آيا بين مراكز آموزش فني و حرفه اي استان و وضعيت شغلي كارآموختگان رابطه وجود دارد؟-13
  رابطه وجود دارد؟آموزش ها آيا بين مركز آموزشي و رضايت كارآموزان از -14
  وزان از مربيان رابطه وجود دارد؟ آيا بين مركز آموزشي و رضايت كارآم-15
   آيا بين كارآموزان شاخه كاردانش و وضعيت شغلي آنان رابطه وجود دارد؟-16
   آيا بين وضعيت شغلي كارآموزان و استفاده از وام اشتغال رابطه وجود دارد؟-17
   آيا بين جنسيت و نحوه اشتغال كارآموختگان رابطه وجود دارد؟-18
  خذ گواهينامه كارآموختگان و وضعيت شغلي آنان رابطه وجود دارد؟ آيا بين تاريخ ا-19
   آيا بين جنسيت كارآموختگان و تناسب شغل آنان با محتواي دوره آموزشي رابطه وجود دارد؟-20
   آيا بين جنسيت كارآموزان و ضرورت ارتباط با مراكز آموزشي رابطه وجود دارد؟-21
  ارتي و وضعيت شغلي كارآموختگان رابطه وجود دارد؟ آيا بين عنوان دوره آموزشي و مه-22
   آيا بين سطح علمي و مهارتي كارآموختگان و ميزان اشتغال آنان رابطه اي وجود دارد؟-23
   آيا بين جنسيت و تناسب شغل با محتواي دوره آموزشي رابطه وجود دارد؟-24
  موزشي رابطه وجود دارد؟ آيا بين عنوان دوره آموزشي و تناسب شغل با محتواي دوره آ-25

  روش تحقيق

وضعيت كارآموزان را از نظر تعداد، جنسيت، اشتغال، تناسب شغل   ، بدين ترتيب كه از يك طرف.  همبستگي است– توصيفي ،روش تحقيق
ضـعيت   تـا و ،عه كرده ايم مطالرا ... ن شغل و، مدت زمان انتظار براي يافتبا محتواي آموزشي، ميزان رضايت از مركز و مربيان، نحوه اشتغال    

 جنـسيت و    يرهـا نظيـر    رابطه بـين برخـي متغ      ، از طرف ديگر   . در اين حد، پژوهش حاضر توصيفي است       .آنان آنطور كه هست مشخص شود     
ان انتظـار  ، جنسيت و مـدت زمـ     ن سطح علمي و اشتغال كارآموختگان     ، بي جنسيت و نحوه اشتغال كارآموختگان    ،  وضعيت شغلي كارآموختگان  

اين حد از روش همبستگي استفاده كرده         كه در  ،را مطالعه نموديم  ...  جديد شغلي و     مهارت هاي ، جنسيت و نياز به      غل كارآموختگان يافتن ش 
  .ايم

  جامعه آماري

يعنـي  . ي دهـد  تـشكيل مـ  1377 و 1376جامعه آماري اين پژوهش را كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيـل در سـالهاي                
 مركز –مركز برادران اردبيل : اين مراكز عبارت بودند از. كه داراي مركز آموزش فني و حرفه اي بوده اند مورد مطالعه قرار گرفته اندمناطقي 

طـي سـالهاي   .  مركز خواهران اردبيل و مركـز گرمـي      – مركز پارس آباد     –ين شهر    مركز مشك  – مركز خواهران خلخال     –برادران خلخال   
كه پس از طي دوره آموزشي صاحب گواهينامـه مهـارتي گرديـده بودنـد مـورد                  نفر،   2855وزش فني و خدماتي تعداد      آم رشته   28مذكور در   

  .مطالعه قرار گرفتند و از بررسي كارآموزاني كه آموزش ديده ولي مردود گرديده بودند خودداري گرديد

  نتايج

   درصـــد آنـــان بيكـــار 8/68 درصـــد آنـــان شـــاغل و 2/31 مـــورد مطالعـــه حـــدود 77 و 76 از مجمـــوع كارآموختگـــان ســـالهاي -
 درصد آنان جزو بيكاراني مي باشند كه در شاخه كاردانش تحصيل مي كرده انـد و در سـال                 8/33 كه البته از اين تعداد بيكار حدود         ،بوده اند 

 35ممكن به نظر مي رسـد و تنهـا   ) تنداشتن پايان خدم( احتمال بيكاري اين گروه به علت محدوديت شغلي      ) 78اسفند ماه   ( مورد مطالعه   
  .درصد از بيكاران جزو بيكاران آزاد بوده اند

 درصـد آنـان جـزو شـاغلين     8/14 درصد آنـان جـزو شـاغلين مـرتبط و حـدود      4/16 درصد شاغلين حدود 2/31 از 77 و 76 طي سالهاي   -
  .غيرمرتبط با رشته آموزشي گذرانده شده توسط آنان مي باشند
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  . درودگري و كامپيوتر قرار داشتند– قاليبافي – جوشكاري برق – حسابداري –شاغلين كل در رشته هاي كفاشي  بيشترين درصد -
  . كمبود كار در جامعه و نداشتن سرمايه بيان داشته اندان عمدتاً موانع اشتغال خود را بيكار-
  .غال كارآموختگان بوده است عامل تخصص در رشته شغلي و داشتن سابقه كار و سرمايه جزو عوامل اصلي اشت-
  . شاغلين آموزش ديده بيشتر در بخش آزاد و از طريق مراجعه مستقيم به كارفرما شاغل شده اند-
  . ماه بعداز اخذ گواهينامه شاغل گرديده اند6 الي 3 بيشتر كارآموزان آموزش ديده پس از -
آموزش ها و مهارت هاي كسب شده توسط آنان در افـزايش دسـتمزد               درصد كارآموزان آموزش ديده شاغل اعالم نمودند كه          9/34 حدود   -

  .آنان مؤثر بوده است
  . ارائه شده توسط مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اعالم رضايت نموده اندآموزش هاياز )  درصد86( اكثريت كارآموختگان -
  .عالم رضايت داشته اند ا77 و 76از مربيان خود طي سالهاي )  درصد8/92( اكثريت كارآموختگان -
   درصــد از كــارآموزان آمــوزش ديــده بــراي تكميــل اطالعــات فنــي خــود ارتبــاط بــا واحــد آمــوزش فنــي و              4/73 حــدود -

  .حرفه اي استان را ضروري مي دانند
  . كارآموزان آموزش ديده مرد بيشتر از كارآموزان زن شاغل گرديده اند-
  .اردانش در سال مورد بررسي بيكار بوده اند اكثريت كارآموزان آموزش ديده در شاخه ك-
  .  كارآموزاني كه از نمرات عملي بيشتري برخوردار بوده اند بيشتر شاغل گرديده اند-

  پيشنهادات

يه  لذا به نظر مي رسد با سرما، بيكار بوده اند78 درصد از كارآموختگان در زمان انجام پژوهش يعني اسفندماه         35 با توجه به اينكه حدود       -1
  .گذاري در زمينه آموزش هاي تكميلي و درجه يك براي اين گروه از افراد بتوان در اشتغال آنها موثر واقع گرديد

بنـابراين پيـشنهاد مـي شـود سـازمان      . در جامعه را از عوامل مهم بيكاري خود اعالم نموده انـد        » كمبود كار  « ، اكثريت كارآموزان بيكار   -2
اري ارگان هاي ديگر مربوط به اشتغال بخشي از فعاليت هاي خود را در جهـت ايجـاد اشـتغال و بـه وجـود                  آموزش فني و حرفه اي با همك      

  .آوردن كار در جامعه سازماندهي كند
  . پيشنهاد مي شود هر سال تعداد كارآموزان و ظرفيت كالس هاي آموزشي خود را اعم از تئوري و عملي افزايش دهد-3
، ه اي ضمن استفاده از مربيان فعلـي  پيشنهاد مي شود آموزش فني و حرف      ،ارآموزان از مربيان خود رضايت دارند      با توجه به اينكه بيشتر ك      -4

  .در دعوت بكار از مربيان جديد كارايي آنان را مورد توجه قرار دهد
 آموزش هاي داده شده     ،ارت ديگر  به عب  . پيشنهاد مي شود براي كارآموزان زن آموزش هايي داده شود كه زمينه اشتغال آنان فراهم گردد                -5

  .با توجه به نياز استان به نيروي كار در رشته هاي گوناگون تعيين گردد
 ، نسبت به ساير گروه هاي سني بيشتر شـاغل شـده انـد            ، سالگي قرار دارند   50 تا   31 با توجه به اينكه اكثر كارآموزاني كه در گروه سني            -6

  .ي كارآموزان خود را از ميان افرادي گزينش كنند كه در گروه سني مذكور باشندپيشنهاد مي شود كه آموزش فني و حرفه ا
 ، با در نظر گرفتن اين امر كه كارآموزان مراكز آموزشي گرمي و خلخال و برادران اردبيل بيشتر از كارآموزان ساير مراكـز شـاغل هـستند                     -7

  . يابدپيشنهاد مي شود ظرفيت پذيرش كارآموزان در مراكز مذكور افزايش
 پيشنهاد مي شود ضمن    ، با عنايت به اينكه كارآموزان مراكز آموزشي گرمي و خلخال بيشتر از ساير كارآموزان از مربي خود رضايت دارند                   -8

  . علل موفقيت اين دو مركز را مورد بررسي قرار دهندويق مربيان دو مركز آموزشي مذكور،تش
، قاليبـافي و حـسابداري بيـشتر از سـاير           زان دوره كـامپيوتر، جوشـكاري بـرق، درودگـري         هد كه كارآمو   ياقته هاي پژوهشي نشان مي د      -9

  . پيشنهاد مي شود كه ظرفيت پذيرش كارآموز در اين رشته ها افزايش يابد،كارآموزان شاغل هستند
رفـه اي دوره هـاي آموزشـي را    جهت ادامه تحصيل در شاخه كاردانش در سازمان آموزش فني و ح           ه به اينكه كارآموزاني كه در      با توج  -10

  . پيشنهاد مي شود پذيرش كارآموزان از اين شاخه كاهش يابد،گذرانده اند كمتر از ساير كارآموزان شاغل هستند
ــد          -11 ــشته ان ــاغل گ ــشتر ش ــد بي ــوده ان ــاالتر ب ــي ب ــون عمل ــره آزم ــه داراي نم ــاني ك ــه كارآموختگ ــه اينك ــه ب ــا توج ــيه، ب    توص

  .ي عملي كارآموزان بيشتر تكيه گردد تا آنها مهارت عملي بيشتري را كسب نمايند مي شود تا نسبت به آموزش ها
 بنابراين پيـشنهاد مـي شـود    ، چون كارآموزاني كه از وام استفاده نكرده اند بيشتر از كارآموزاني كه از وام استفاده كرده اند شاغل هستند  -12

  .يربط پيگيري گردداكز ذان توسط مرچگونگي هزينه كردن وام دريافتي توسط كارآموز
 لذا توصيه مي شود در آموزش هـاي داده شـده بـه    ، با توجه به اينكه اكثر كارآموزان بيكار به مهارت هاي جديد براي اشتغال نياز دارند      -13

امعه و بازار كـار ،  مهارت هايي كه كارآموزان براي اشتغال نياز دارند توجه كافي گردد و در جهت كسب مهارت توسط كارآموزان ، نيازهاي ج    
  .مورد توجه قرار گيرد
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  عنوان

  1379بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل در سال 

  مجري

  قاسم رحيمي

  كلمات كليدي

  شي اولويت هاي آموز– مربيان – كارفرمايان – حرفه هاي آموزشي - مراكز آموزش فني و حرفه اي -نيازهاي آموزشي 

  مساله تحقيق

 اهميت نيروي انساني ماهر تا بدان حد مي باشد كـه بـه              . نقش مهمي در توسعه هر جامعه اي ايفا مي كند          ،نيروي انساني ماهر و متخصص    
قلمداد شده است و توانمندي هر جامعه را در حل مسائل اقتصادي و اجتماعي مشخص مي كند و بيـانگر          » ثروت اصلي يك جامعه     « منزله  
، منابع انـساني را بـه عنـوان    به طوري كه انديشمندان.  و قابليت توسعه جامع در ابعاد مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مي باشد        آهنگ

پايه اصلي ثروت ملت ها قلمداد كرده و سرمايه و منابع طبيعي را عوامل تبعي توليد و توسعه مي دانند و متعقدند كه انسان ها عوامل فعـالي                  
، اقتصادي و سياسي را مي سـازند و  ي اجتماعيسازمان ها. داري مي كنندسرمايه ها را متراكم مي ساند و از منابع طبيعي بهره برهستند كه   

، كشوري كه نتواند مهارتها و دانش افراد جامعه را گسترش دهـد و از آن در اقتـصاد   اي توسعه را به حركت در مي آورند    از اين رهگذر چرخه   
اگر نتوانيم نيروي انساني ماهر و متخصص را در رشته .  قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد ،ري بهره برداري كند   جامعه به نحو مؤث   

امـا  . ين و هم مردم به آن اعتقاد دارنـد امري كه هم مسئول. هاي مختلف تربيت كنيم بي شك به توسعه همه جانبه دست پيدا نخواهيم كرد             
پرسش اصلي را اينگونه مطرح مي   . ه چه نوع آموزش هايي و با چه ابعادي و شرايطي براي افراد الزم است              مسئله مورد بحث ما اين است ك      

  ي نياز دارند؟آموزش هايكارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي به چه : كنيم

  اهميت تحقيق

د قابل توجهي از افراد جامعه، به آموزش مهـارت  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مراكز آموزشي مختلفي دارد كه در آنها هر سال تعدا          
هاي گوناگون مي پردازند تا بتوانند پس از پايان دوره هاي آموزشي و با استفاده از مهارت هايي كه كسب مي كنند به اشتغال سـالم دسـت                            

 هزار نفـر پـيش   800 به تعداد 1378راي سال اين رقم كارآموز ب. پيدا كنند و بخشي از نيازهاي جامعه به نيروي انساني ماهر را تأمين نمايند     
يك ) 1383سال (  درصد از تعهدات ، بيشتر فعاليت شده است و در سال پاياني برنامه سوم        1/25بيني شده بود كه برابر آمار عملكرد حداقل         

نگاهي به گذشته اين پرسشها قابـل   با اين گسترش و با .ميليون و پانصد و چهل هزار نفر آموزش هاي فني و حرفه اي را فرا خواهند گرفت 
  :طرح است

 الزم براي مهارت هايو آموزش هاآيا فعاليت چند ساله اداره كل آموزش فني و حرفه اي اردبيل توانسته است به نيازهاي استان درخصوص     
فني و حرفـه اي بـه افـرا د    استان، پاسخ مناسبي دهد؟ آيا دراين خصوص ارزيابي صورت گرفته است؟ آيا آموزش هايي كه سازمان آموزش                

 چه آموزش هايي براي كارآموزاني كه در مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه اي              ، عالوه بر آموزش هاي فعلي     ؟مي دهد مورد نياز استان مي باشد      
   اردبيل آموزش مي بينند الزم است؟استان

  . در پاسخ دادن به اين پرسش هاست،ضرورت و اهميت اين پژوهش

  هدف تحقيق

  شناخت نيازهاي آموزشي كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل: هدف كلي
  :اهداف جزئي

  يازهاي آموزشي ويژه كارآموزان زن  شناخت ن-
   آگاهي از نظرات كارآموزان در مورد آموزش هاي ارائه شده-
   شناخت و آگاهي از نظرات كارآموزان در مورد يافتن شغل-
  ان از شيوه آموزش و بيان آگاهي از نظرات كارآموز-
   آگاهي از نظرات كارآموزان درخصوص وسايل و تجهيزات آموزشي موجود-
   آگاهي از نظرات كارفرمايان و رؤساي اتحاديه هاي صنفي درخصوص نيازهاي آموزشي كارآموزان-
   آگاهي از نظرات مربيان در مورد نيازهاي آموزشي كارآموزان-
  .يي استان در مورد نيازهاي آموزشي كارآموزان آگاهي از نظر مسئولين اجرا-
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  سواالت تحقيق

  :ق را مي توان در ده سؤال ذيل مطرح نموديسؤاالت اصلي اين تحق
   كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل به چه آموزش هايي نياز دارند؟-1
   كارآموزان زن به چه نوع آموزش هاي ويژه اي نياز دارند؟-2
   كارآموزان به كدام سطوح از دوره هاي آموزشي نياز دارند؟ -3
   آيا كارآموزان از آموزش هاي داده شده راضي هستند؟-4
   آيا كارآموزان ، آموزش هاي ارائه شده را مورد نياز استان اردبيل مي دانند؟-5
   نظر كارآموزان در مورد يافتن شغل پس از آموزش چيست؟-6
  وه آموزش مربيان رضايت دارند؟ آيا كارآموزان از شي-7
   آيا كارآموزان مدت آموزش را براي كسب مهارت مناسب مي دانند؟-8
   آيا كارآموزان فضاي آموزشي را براي كسب مهارت مناسب مي دانند؟-9

ش و كـسب مهـارت را       ، سازه هاي كارگاهي و وسايل آموزشي مورد استفاده بـراي آمـوز             آيا كارآموزان، تجهيزات، ماشين آالت، ابزارها      -10
  كافي مي دانند؟

  روش تحقيق

 تـا بتوانـد از وضـع موجـود     ، توصيفي مي باشد و پديده ها را آن چنان كه هست بدون دخل و تـصرف محقـق بيـان مـي كنـد                ،اين تحقيق 
ات از كـارآموزان   درخصوص موضوع مربوطه اطالعات دقيق و واقعي به دست آورد و اين كار با استفاده از روش ميداني جمـع آوري اطالعـ                      

 از مـديران  : عبارتنـد  ساير واحدهاي نمونـه .كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل و ساير واحدهاي نمونه مرتبط انجام مي پذيرد    
  .، كارفرمايان واحدهاي صنعتي مسئولين اتحاديه هاي صنفي ، مربيان و دست اندركاران امر آموزشاجرايي استان

  جامعه آماري

 مـشغول بـه   1378 كه در نيمه دوم سـال  ، كارآموزان كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل مي باشند     ،عه آماري اين پژوهش   جام
 3 مركز شماره – خلخال 2 مركز شماره –اين مراكز شامل مركز شماره يك اردبيل . واخر دوره آموزشي قرار داشته اندآموزش بوده اند و در ا 

 گرمي بوده انـد كـه جامعـه آمـاري ايـن         6 خواهران اردبيل و مركز شماره       5 مركز شماره    – پارس آباد مغان     4ركز شماره    م –ين شهر   مشك
  .تحقيق را تشكيل مي دهند

  محدوديتها

  بودن كار پژوهش در مجموعه مديريت و مراكز آموزشي استان اردبيل نوپا-
  محدوديت زماني -
  يد و تعطيلي مراكز آموزشين اين تحقيق با يخبندان هاي شد تقار-
  عدم همكاري برخي از مسئولين اجرايي -
  عدم همكاري برخي از اتحاديه ها و كارفرمايان -

  نتايج

 درصد مربيان استان وسايل و تجهيزات آموزشي مورد استفاده در مراكز آموزشي را بـراي كـسب                  9/59 درصد كارآموزان و     7/53 در حدود    -
  .مهارت كافي نداسته اند

  .ميزان بيكاري در بين كارآموزان با سطح تحصيالت باالتر بيشتر است -
  .، گذراندن دوره هاي مهارتي را زمينه ساز اشتغال مي داننددان، درصد بيشتري از زنان كارآموز در مقايسه با مر-
 درصد كارآموزان 4/42در مقابل تنها  درصد فضاي آموزشي را جهت كسب مهارت مناسب دانسته اند و 5/94 كارآموزان مركز پارس آباد با   -

  .مركز خلخال فضاي آموزشي را مناسب دانسته اند
 درصـد مربيـان تحـصيالت    7/56 درصد آنان كمتر از سي سال سـن دارنـد،        4/55 مربيان سابقه خدمت زير پنج سال دارند و          3/74 حدود   -

  .با آموزش هاي عملي هماهنگ مي دانند نظري را آموزش هاي،  درصد آنان1/77پلم دارند و حدود باالتر از دي
 درصـد كارفرمايـان ارائـه    8/88، د آنان ليسانس و باالتر مي باشند درص8/72،  سال سن دارند50 تا   30جرايي بين    درصد مسئولين ا   8/83 -

 از آنان معتقدند كه ضايعات آموزش هاي فني و حرفه اي را براي موفقيت يك واحد در حد زياد و بسيار زياد ارزيابي كرده اند و همين درصد              
  . توليد به واسطه آموزش كاهش پيدا مي كنند
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  : بيست حرفه كلي مورد مطالعه به اين ترتيب اولويت بندي شده اند،، مربيان و مسئولين اجرايي استان توسط كارفرمايان-
 -10 خـدمات فنـي   – 9  هنـر -8 غـذايي  ايع صـن – 7  الكترونيـك -6  مكانيـك  - 5 عمران   -4 رايانه   -3 صنايع دستي    -2 كشاورزي   -1

 خـدمات  -17 صنايع شيميايي -16 خدمات مالي   -15 خدمات آموزشي    -14 صنايع فلزي    -13 صنايع چوب    -12 تأسيسات   -11 اتومكانيك
   متالوژي– 20   خدمات – 19  صنعت چاپ -18اداري 

 ،جموعه آنها نيز صورت گرفت به طوري كه در پنج حرفـه اول ، اولويت بندي رشته هاي زيرملويت هاي فوق االشاره در هر حرفه براساس او 
  :مهمترين نيازهاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد

   باغباني– پرورش گل و گياه – زراعتكار –پرورش زنبور عسل : كشاورزي
   طال و جواهر سازي و ابريشم دوزي– سفالگري – تراشكاري شيشه – رفوگري فرش –گليم بافي : صنايع دستي

    طراحي و نقشه كشي اتوكد- C برنامه نويسي – تعمير كار سخت افزار :يانهرا
   آرماتوربندي– نقاشي ساختمان –كاشيكاري : عمران

   فرزكار– تعيمركار شير و پمپ – قالبساز :مكانيك

  پيشنهادات

 پيـشنهاد  ،نداشتن سرمايه عنوان نموده انـد    يكي از علل مهم پيدا نكردن شغل مناسب پس از اتمام دوره آموزشي را                ، برخي از كارآموزان   -1
ي شـغلي و وزارت صـنايع بخـش قابـل تـوجهي از      فرصت هـا ، صندوق   راساس تفاهم نامه با وزارت تعاون، سازمان صنايع دستي        مي شود ب  

انوني و مناسب بر نحوه تسهيالت تبصره هاي تكليفي در قانون بودجه ساليانه به دارندگان گواهينامه هاي مهارت اعطاء گردد و با سازوكار ق                  
  .بكارگيري اين تسهيالت نظارت الزم اعمال گردد

 پيشنهاد مي شـود  ، درصد پاسخگويان مدت زمان آموزش رشته خود را براي كسب مهارت كافي ندانسته اند         30 با توجه به اينكه نزديك       -2
  .ايش يابد جوشكاري و گلدوزي افز– حسابداري – تراشكاري –ساعت آموزش رشته هاي رايانه 

 بنابراين پيـشنهاد مـي شـود از دو شـيفت كـردن       .دو شيفت شدن آموزش را مطلوب ندانسته اند       )  درصد 71حدود  (  اكثريت پاسخگويان    -3
  .خودداري شود

چـه   يعنـي هر ، با توجه به اينكه يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين ميزان تحصيالت كارآموزان و اشتغال آنان رابطـه وجـود دارد                     -4
سـطح تحـصيالت آنـان پـايين تـر اسـت        پيشنهاد مي شود از افرادي كه    ،  امكان اشتغال مشكل مي گردد     ،ميزان تحصيالت باالتر مي رود    

  .به عنوان كارآموز استفاده شود) متناسب با استاندارد(
  :مات الزم براي تحقق آنها به عمل آيد پيشنهاد مي شود براي جذب كارآموزان به بازار كار موارد زير مورد توجه قرار گيرد و اقدا-5
  .تخصصي تر شودآموزش ها -
  . دوره هاي مخصوص كاريابي ، پس از آموزش برگزار شود-
  . تبليغات موثر در خصوص اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي صورت گيرد-
  .دوره هاي آموزشي درجه يك اجرا شود -
  : مورد توجه قرار گيرد از جمله پيشنهادهاي مربيان درخصوص رفع مشكالت آموزشي-6

 يعني از نظر ويژگي هاي تحصيالتي ، سن و اجتماعي دريك سطح باشند .دن كارآموزان هر دوره همگن باش   –اعتبارات آموزشي افزايش يابد     
 در مراكـز  –د  هزينه هاي تشريفات كمتر گرد– از خدمات مشاورين آموزشي استفاده شود     – در شروع دوره آزمون نظرسنجي گرفته شود         –

  .آموزش فني و حرفه اي واحدهاي پژوهشي ايجاد شود
 الزم اسـت  ،سته اندن مدت زمان آموزش براساس استاندارد را مطلوب ندا،درصد آنان) 50 تا 20بين ( با توجه به اينكه برخي از كارآموزان      -7

  .بازنگري در استانداردهاي آموزش براساس واقعيات صورت پذيرد
 اينكه بيش از نيمي از كارفرمايان استان از تسهيالت و معافيت هاي قانوني ايجاد مراكـز آمـوزش جواركارگـاهي بـي اطـالع               با توجه به   -8

  . ينه اطالع رساني الزم انجام گيرداين زم  پيشنهاد مي شود در،هستند
اس يافته هاي پـژوهش   لذا براس،شده است از آنجايي كه حرفه كشاورزي در بين بيست حرفه مطالعه شده در اولويت اول تشخيص داده              -9

اساسـي تـرين نيازهـاي     باغباني و پرورش گل و گياه به عنـوان    – زراعتكاري   –د به ترتيب رشته هاي پرورش زنبور عسل         پيشنهاد مي شو  
  .، آموزش داده شوندآموزشي استان

شـود بـه    ذا براساس يافته هاي پـژوهش پيـشنهاد مـي    حرفه صنايع دستي در بين بيست حرفه مطالعه شده در اولويت دوم مي باشد، ل               -10
  . طال و جواهر سازي و ابريشم دوزي آموزش داده شود– تراشكاري شيشه – رفوگري فرش –ترتيب رشته هاي گليم بافي 
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به ترتيب رشته  لذا براساس يافته هاي پژوهش پيشنهاد مي شود ، حرفه رايانه در بين بيست حرفه مطالعه شده در اولويت سوم مي باشد  -11
  . و طراحي و نقشه كشي اتوكد آموزش داده شودC برنامه نويسي –هاي تعميركار سخت افزار 

بين بيست حرفه مطالعه شده در اولويت چهارم مي باشد، لذا براساس يافته هاي پژوهش پيشنهاد مي شود بـه ترتيـب                   حرفه عمران در   -12
  .ربندي آموزش داده شود نقاشي ساختمان و آرماتو–رشته هاي كاشيكاري 

 براساس يافته هاي پژوهش حرفه مكانيك اولويت پنجم دربين بيست حرفه را داراست و پيشنهاد مي شود رشته هاي قالبسازي، تعمير                       -13
 .كار شير و پمپ و فرزكاري به ترتيب آموزش داده شوند

 تعميركار  –ه ترتيب رشته هاي الكترونيك كار صنعتي و عمومي           پيشنهاد مي شود با توجه به يافته هاي پژوهش در حرفه الكترونيك ب             -14
ضمناً حرفه الكترونيك از بين بيست حرفه مورد مطالعه اولويت ششم تشخيص داده شـده  . ويدئو و تعميركار تلفن روميزي آموزش داده شوند  

  .است
، بـسته بنـد گوشـت    ب رشته هاي آشپزي، شيريني پزي رتي پيشنهاد مي شود با توجه به يافته هاي پژوهش در حرفه صنايع غذايي به ت               -15

ضمناً حرفه صنايع غذايي از بين بيـست حرفـه مـورد مطالعـه در               . قرمز و مرغ، شاطر نان سنتي و بسته بندي نان ماشيني آموزش داده شود             
  .اولويت هفتم تشخيص داده شده است

 رنـگ  – عكاسـي عمـومي   – رشته هاي طراح نقـشه فـرش       ،ه ترتيب  ب ، پيشنهاد مي شود با توجه به يافته هاي پژوهش در حرفه هنر            -16
ضمناً حرفه هنر از بين بيست حرفه مورد مطالعه اولويت هـشتم            .  گلسازي و تصوير برداري ويدئويي آموزش داده شوند        –آميزي نقش فرش    

  .تشخيص داده شده است
پيشنهاد مي شود دراين .  مطالعه در اولويت نهم قرار گرفته است با توجه به يافته هاي پژوهش حرفه خدمات فني از بين حرفه اي مورد            -17

  .هاي پزشكي و دندانپزشكي ، تعمير ساعت و عينك سازي آموزش داده شوند  رشته هاي تعمير دستگاه،حرفه به ترتيب
  اد پيــشنه، از آنجــايي كــه حرفــه اتومكانيــك از بــين حرفــه هــاي مــورد مطالعــه در اولويــت دهــم قــرار گرفتــه اســت             -18

، صـافكاري خـودرو و      شته هاي تعميركار موتورهاي ديزلي، تعمير سـوخت رسـاني ديـزل            ر ، مي شود براساس يافته هاي پژوهش به ترتيب       
  .تعميركار موتور سيكلت آموزش داده شوند

رشـته  ، بـه ترتيـب   ،است با توجه به اينكه حرفه تأسيسات در اولويت يازدهم قرار گرفته         ، پيشنهاد مي شود براساس يافته هاي پژوهش       -19
 تعميركار وسايل گازسوز خانگي و كارور تأسيسات برودتي و گرمايي آمـوزش داده             –هاي سردكننده خانگي و تجاري       هاي تعميركار دستگاه  

  .شوند
 – بـه ترتيـب رشـته هـاي خراطـي            ، پيشنهاد مي شود براساس يافته هـاي پـژوهش         . حرفه صنايع چوب در اولويت دوازدهم مي باشد        -20

  . رنگ كاري چوب و خاتم كاري آموزش داده شوند– منبت كاري –دكورسازي 
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  عنوان

  1381، خدمات و كشاورزي استان اردبيل در سال ي آموزشي مهارتي در بخش هاي صنعتبررسي و تعيين نيازها

  مجري

  حسن عزيزي

  كلمات كليدي

   اولويت هاي آموزشي–مات   شاغلين خد–ي  شاغلين كشاورز– شاغلين صنايع –نيازهاي آموزشي 

  مساله تحقيق

يك نگرش نظام گرايانه به مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي در استان اردبيل ، از نظر محققين اين پژوهش مستلزم توجه به اين مـسائل             
  :است

    نرخ اشتغال و بيكاري به تفكيك زنان و مردان در شهرها و روستاها-1
  ، كشاورزي و تغييرات ساختار اشتغالهاي مختلف خدمات، صنعت ر بخشهم شاغلين د س-2
   زيرساختارهاي آموزش فني و حرفه اي در سطح استان و ظرفيت توسعه آن-3
   ميزان و كيفيت مشاركت بخش خصوصي در اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي-4
  ها ت آموزشهاي موازي مجري آموزش هاي فني و حرفه اي و كيفيت و كمي  دستگاه-5
   نگرش تطبيقي به ميزان اعتبارات آموزش هاي فني و حرفه اي-6
   آئين نامه ها و دستورالعمل ها، مقررات ، قوانينن-7
   ارزيابي و ارزشيابي آموزش و شيوه هاي آزمونروش هاي،  استانداردهاي آموزشي-8
  ...، ارزشها و هنجارها و  ساختار آموزشي-9

  اهميت تحقيق

-كشاورزي در استان اردبيل از زواياي مختلف مهم محسوب مـي  و، خدمات ي آموزشي مهارتي در بخش هاي صنعتين نيازهابررسي و تعي 
  :چگونگي اين اهميت را به اختصار به اين شرح بيان مي كنيم. شود

  .ي نياز صورت گيرد، واقع گريانه باشد و توسعه سطوح آموزش برمبنا باعث مي شود برنامه ريزي آموزشي نيازسنجي آموزشي-1
  . راهبردهاي آموزشي به طور صحيح انتخاب مي شوند-2
  . شركت مربيان در دوره هاي بازآموزي و جذب مربيان جديد برنامه ريزي نمود، پس از نيازسنجي آموزشي، مي توان براي تربيت مربي-3
 از جملـه  ،زشي به نقاطي كه فاقد مراكـز ثابـت هـستند   هاي سيار آمو  نحوه گسترش فضاهاي آموزشي و كارگاهي و امكان اعزامي گروه      -4

  .مسائل مهمي است كه پس از نيازسنجي آموزشي براي برنامه ريزان آموزشي مشخص مي شود
 گاهي بررسي ها از مازاد بودن تجهيزات آموزشي در يك منطقه و ، با توجه به اينكه در سطح استان مطالعات نيازسنجي صورت مي گيرد     -5

  .منطقه ديگر به همان تجهيزات خبر مي دهد و اين مسئله باعث استفاده بهينه از امكانات مي شودنياز شديد 
 وقتي كه آموزش براساس نياز واقعي كارآموز باشد، او متقاعد مي شود كه آنچه را مي آموزد مهم است و توجه بيشتري به آموزش نشان                          -6

  .هايش ، بهره وري بيشتري را نصيب او مي نمايدمي دهد و در محيط واقعي كار، استفاده از آموخته 

  هدف تحقيق

  . مشخص شدن اولويت هاي آموزشي-1
  . جهت گيري توسعه رشته هاي آموزشي در آينده و مشخص شدن سطوح آموزش-2
  . مشخص شدن رشته هايي كه از مطلوبيت و اثربخشي كمتري برخوردارند-3
  .اي استان هماهنگ كردن فعاليت هاي آموزشي با نيازه-4
  ... دستيابي به پاره اي از اطالعات مورد نياز برنامه ريزان آموزشي به ويژه در ارتباط با مربيان و -5
  . مشخصمهارت هاي آموزشي مناسب براي هماهنگي با برخي از الزامات روش هاي شناسايي -6
  . ارتقاء آنها از طريق آموزش ميسر است شناسايي جنبه هايي از عملكرد افراد صاحب صالحيت در محيط كار كه امكان-7
  . فراهم شدن زمينه مناسب براي برنامه ريزي آموزشي صحيح-8
  . توجه به آموزش هايي كه امكان دستيابي به حالت اشتغال در آنها بيشتر است-9
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  سئواالت تحقيق

  شي چگونه مي باشد؟، اولويت بندي عناوين كلي رشته هاي آموزوجه به شرايط عمومي استان اردبيل با ت-1
  ، ايجاد چه رشته هايي در اولويت مي باشد؟  در صورت ضرورت توسعه آموزش ها-2
   چه رشته هايي از اثربخشي كمتري برخوردار هستند؟-3
   بيشترين اثربخشي آموزشي مربوط به چه رشته هايي است؟-4
  اي آموزشي هماهنگي وجود دارد يا نه؟، خدمات و كشاورزي و فعاليت ها بين نيازهاي استان در بخش صنعت آي-5
   نيازهاي آموزشي ويژه دختران و زنان چه رشته هايي است؟-6
  ، چه آموزش هايي براي كارگران ساختماني در اولويت است؟ در بخش صنعت ساختمان-7

  روش تحقيق

 يا يك رشـته شـرايط اسـت كـه بـه       توصيف جزء به جزء يك موقعيت    ،هدف اين روش  . روش عمومي مورد نظر تحقيق، توصيفي مي باشد       
ايـن روش آنچـه را كـه هـست توصـيف و             . هايي مانند چقدر؟ چه كسي؟ و چه اتفاقي درحال وقوع است؟ مي پردازد             پاسخگويي به پرسش  

عـات  تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطال. تفسير مي كند و به شرايط يا روابط موجود، آثار مشهود يا روندهاي درحال گسترش توجه دارد       
هشي با استفاده از مطالعه     دراين طرح پژو  . براي پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه و بيان چگونگي وضع موجود است               

 صنفي و ي، كارفرمايان واحدهالين واحدهاي آموزش فني و حرفه اي، مربيان و مسئو د نياز از سياستگذاران امر آموزش     ، اطالعات مور  ميداني
  .ها و نهادهاي مرتبط با عناوين دوره هاي آموزشي در سطح استان اردبيل جمع آوري مي گردد توليدي و مسئولين دستگاهصنعتي و 

  جامعه آماري

هاي اداري و اجرايي واحدها و   شامل كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل ، تعدادي از دستگاه         ،جامعه آماري اين طرح پژوهشي    
  .في و صنعتي مرتبط با موضوع آموزش فني و حرفه اي مي باشدهاي صن كارگاه

  نتايج

  : به اين شرح است كه به لحاظ اختصار فقط تا اولويت دهم را در اين چكيده درج مي نماييم،نتايج حاصل از تلفيق نظريات دو گروه مخاطب
  فناوري اطالعات:               اولويت اول
  )دام و آبزيان( كشاورزي –ري گردشگ:              اولويت دوم

  )ماشين آالت(كشاورزي :             ويت سوم اول
   اتومكانيك –الكترونيك :            اولويت چهارم
  برق:              اولويت پنجم 
  بهداشت و ايمني:              اولويت ششم
  تأسيسات:                اولويت هفتم

  دمات اداريخ:              اولويت هشتم
  مكانيك:                  اولويت نهم
   صنايع شيميايي     –هتلداري :                اولويت دهم

  پيشنهادات

  . ايجاد گرددIT مراكز آموزش فني و حرفه اي -1
  . اعمال گرددIT آزاد در زمينه رشته هاي زيرمجموعه آموزشگاه هاي سياست هاي تشويقي براي ايجاد -2
  .ه آموزش هايي كه زمينه ساز ارائه خدمات از طريق شبكه هاي مجازي است ارائ-3
  . ايجاد مركز آموزش هتلداري و گردشگري در استان-4
  . مركز آموزش فني و حرفه اي كشاورزي در استان ايجاد گردد-5
نظيـر  : راين خـصوص ارائـه گـردد    مهارتي ضروري و اثربخش دآموزش هاي الزم است   ) ماشين آالت ( كشاورزي   آموزش هاي  در زمينه    -6

  .، داشت و برداشتمربي كارور ماشين آالت كاشت
  . اهتمام به آموزش هاي بهداشت و ايمني-7
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  عنوان

  وضعيت اشتغال كارآموختگان و پيامدهاي آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل

  مجري

  محسن عالئي

  كلمات كليدي

   رضايت شغلي– كاركرد پنهان –اركرد آشكار  ك– پيامدهاي آموزش – كارآموختگان –اشتغال 

  مساله تحقيق

 بيكاري موجود در جامعه را مي توان در درجه اول يا به عدم رشد صنعتي و نهادينه نشدن صنعت و يا بـه فقـدان و يـا كمبـود                               منشاء بخش 
 به تعيين وسـايل مـورد لـزوم       ،هداف خود قدر مسلم اين است كه جامعه به موازات ترسيم ا         . نيروهاي متخصص ماهر و نيمه ماهر نسبت داد       

اهميت اين امر بقدري است كه متعاقب بروز هرگونه ناهماهنگي و بهم خوردن تعادل و تناسب . براي نيل به اين اهداف نيز مبادرت مي ورزد
فنـي و حرفـه اي در       آمـوزش   «ه  پرسش بنيادين اين است كـ     . ميان اهداف و وسايل از هم گسيختگي اجتماعي و فرهنگي پديدار مي گردد            

 موجود تمركز روي پيامدهاي آموزشي روش هاي يكي از .»قش يا نقش هايي را ايفا مي نمايد  راستاي تحقق وسايل و اهداف اجتماعي چه ن       
  . كه اين موضوع خود مسئله اصلي طرح حاضر را تشكيل مي دهد،فني و حرفه اي در سطح جامعه است

  اهميت تحقيق

نجش و ارزيابي نتايج هر طرح و برنامه اي با هدف تقويت نقاط قوت و دوري گزيدن از نقاط ضعف، تمهيد و آمـاده                         نظر به لزوم س    با اعمال 
، اقدامات و برنامه هـاي آموزشـي سـازمان آمـوزش     ره اي در زمينه مجموعه فعاليت ها   كارهاي الزم براي انجام پژوهشهاي دو      و سازي ساز 

البته حطيه هاي متعددي را براي پژوهش درباره آموزش فنـي و حرفـه اي مـي              . ي به نظر مي رسد    فني و حرفه اي در محدوده استاني الزام       
بهرحال .  يكي از حيطه هاي ظاهراً فرعي اما درعين حال بسيار مهم را تشكيل مي دهد     ،اين طرح  موضوع مورد مطالعه در   . توان تعريف نمود  

سوس و نه چندان آشكار اين نوع آموزش در حيات فردي افراد آموزش ديده و بـه                 بررسي اثرات آموزش فني و حرفه اي به ويژه اثرات نامح          
  .تبع آن در حيات اجتماعي بسيار ضروري به نظر مي رسد

  هدف تحقيق

  ، اجتماعي سياسي و اقتصادي آموزش فني و حرفه ايهاي فرهنگي ول شناخت درخصوص پيامد حص-1
   شناخت وضعيت اشتغال كارآموختگان-2

  قيقسواالت تح

  :از منظر سياسي
   آيا مشاركت سياسي كارآموخته و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني داري وجود دارد؟-1
  گرايش سياسي كارآموختگان تأثير دارد؟  آيا آموزش فني و حرفه اي بر-2
  رد؟هاي سياسي و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني داري وجود دا  آيا بين عضويت كارآموختگان در گروه-3
   آيا بين آگاهي سياسي و آموزش فني و حرفه اي رابطه وجود دارد؟-4

  :از منظر اقتصادي
   آيا بين پايگاه اقتصادي كارآموخته و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني دار وجود دارد؟-1
   آيا آموزش فني و حرفه اي بر سطح رضايت شغلي كارآموختگان مؤثر است؟-2
  صادي كارآموخته و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني دار وجود دارد؟ آيا بين ترجيهات اقت-3
   وضعيت شغلي كارآموخته در قبل و بعداز دوره آموزشي چگونه است؟-4

  :از منظر فرهنگي
   است؟فته آيا سطح سواد كارآموختگان از آموزش فني و حرفه اي تأثير خاصي را پذير-1
  ن و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني دار وجود دارد؟ آيا ميان سازگاري فرهنگي كارآموختگا-2
   آيا ميزان مشاركت فرهنگي كارآموختگان تابع آموزش فني و حرفه اي است؟-3
   آيا ميان پايبندي كارآموختگان به ارزشها و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني داري وجود دارد؟-4
  از محصوالت فرهنگي و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني داراست؟ آيا رابطه بين اقبال كارآموختگان به استفاده -5
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  تابع آموزش فني و حرفه اي است؟» شانس« يا اعتقاد كارآموختگان به  آ-6
  :از منظر اجتماعي

   آيا بين بعد خانواده كارآموخته متأهل و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني دار وجود دارد؟-1
  آموخته و آموزش فني و حرفه اي رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع خانواده كار-2
  نزد كارآموختگان تابع آموزش فني و حرفه اي است؟» ارزش فرزند« و » ارزش جنس«  آيا -3
   آيا بين رشد اخالق شهروندي كارآموخته و آموزش فني و حرفه اي رابطه معني داري وجود دارد؟-4
  چگونه است؟ نوع نگرش كارآموختگان به موضوع طالق -5
   آيا بين آموزش فني و حرفه اي و مشاركت اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد؟-6

  روش تحقيق

 مقايـسه اي از طـرف ديگـر    –روش تحقيق براساس هدفها و فرضيات مورد نظر پيمايشي از نوع توصيفي و همبستگي از يك طرف و علي    
موختگي و برخـي    ط به وضعيت زمينه اي كارآموختگان تشريح و رابطه بـين كـارآ            توصيفي و همبستگي از آن جهت كه آمارهاي مربو        . است

 مقايسه اي نيز از آن جهت كه تفاوت ميان كارآموختگان فني و             –روش علي   . آنان تبيين گرديده است   .. .، اقتصادي و    ويژگي هاي اجتماعي  
  .اجتماعي، اقتصادي مورد تحليل قرار گرفته است از نظر خصوصيات ،حرفه اي و افرادي كه آموزش فني و حرفه اي نديده اند

  جامعه آماري

 در 83 تا پايان سـال  82 شامل كليه كارآموختگان سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل كه از اول سال    ،جامعه آماري تحقيق حاضر   
  .مي باشديكي از مراكز ثابت آموزشي استان دوره آموزش مهارت يا مهارت هايي را گذرانده اند، 

  نتايج

كـساني  (و كـارآموزان    ) كساني كه دوره آموزشي را به اتمام رسانده اند        (فرضيه اختالف ميان كارآموختگان      11تحليل ها نشان داده در مورد       
.  داردهمچنين بررسي ها از رد شدن ده فرضيه ديگر حكايت    . معني دار بوده است   ) كه دوره آموزش فني و حرفه اي را هنوز شروع نكرده اند           

زمينه متغيرهاي بعد خـانواده تأهـل، ارزش جـنس، ارزش فرزنـد،      يافته ها حاكي از آن است كه ميان كارآموختگان و كارآموزان در              ،بنابراين
، اعتقاد بـه شـانس اخـتالف معنـي داري          اخالق شهروندي، عضويت در گروه هاي سياسي، ترجيحات اقتصادي، عضويت در نهادهاي مدني            

  .وجود ندارد
ه در زمينه متغيرهاي وضعيت درآمد، نگرش به طالق، مشاركت اجتماعي، نگرش به موقعيـت اجتمـاعي،      اختالف بين اين دو گرو     ،  ر مقابل د

  .، پايبندي به ارزشها و رضايت شغلي معني دار است سازگاري فرهنگيICDL، آموزش گرايش سياسي، مشاركت سياسي، آگاهي سياسي

  پيشنهادات

  .هاي تكنولوژي درخصوص پذيرش در روندهاي شرايط منطقي نظير الزامات تحصيلي اعمال گردد شرفت با توجه به پي-1
  . پتانسيل ها و ظرفيت هاي منطقه اي شناسايي و برنامه هاي در دست اجرا شكوفايي اين پتانسيل ها را نشانه روند-2
  . مراكز مجري دوره هاي آموزشي افزايش يابد-3
  .مهم تلقي گرديده و برنامه هاي مدون رسالتي جهت شناساندن و معرفي سازمان در نزد افكار عمومي اجرا گردد مقوله اطالع رساني -4
 برنامه هاي معطوف به تضمين اشتغال كارآموز بعد از دوره كارآموزي با هماهنگي هاي بين سازماني و درون سازماني و فـراهم سـاختن                       -5

  .ه شوندزمينه هاي اعطاي وامهاي ويژه جدي گرفت
 تـا در  ، دسته بندي و اطالعات مربوطه در اختيار سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي قـرار گيـرد    ، آسيب هاي اجتماعي هر منطقه و استان     -7

  .فرآيند جامعه پذير كردن جوانان از خطرات در كمين آنها را آگاه و برحذر دارد
  .وداشتغالي به كارآموزان آموزش داده شود ديگر سازوكار خ، مهارت ايجاد فرصت شغلي و يا به عبارتي-8
  . ظرفيت پذيرش كارآموز افزايش يابد-9

 در راستاي گـسترش دامنـه فعاليـت آموزشـگاه هـاي آزاد و سـرمايه       ، در كنار افزايش مراكز مجري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي      -10
  .گام هاي عملي مؤثر در اين راستا برداشته شودگذاران خصوصي تالش بيشتري صورت گرفته و با تدوين سازوكارهاي قانوني 

تضيات بخش هـاي سـه گانـه اقتـصادي           با شرايط و مق    ، با توجه به اهميت مقوله نيازسنجي به تناسب و همپوشاني دوره هاي آموزش             -11
  .در محدوده استاني توجه بيشتري معطوف گردد)  صنعت و خدمات–كشاورزي (
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 بسياري از برنامه هاي آموزشـي كالسـيك و سـنتي را دچـار تغييـرات                 ، در سطح دنيا   ICT و   ITط به    پيشرفت هاي سرسام آور مربو     -12
گاري و انطباق ميان هر فعاليت سازماني به ويژه فعاليت هاي آموزشي با مقوله فوق الذكر ، ايجاد سازدر چنين شرايطي. ساختاري نموده است 

 ايجـاد شـبكه هـاي آمـوزش     ،اضاي روزافزون براي دوره هاي آمـوزش فنـي و حرفـه اي   توجه به تقبا  ،برهمين اساس   . تناب ناپذير است  اج
  .مجازي و اينترنتي الزامي به نظر مي رسد

 به منظور آگاهي از آخرين پيشرفت هاي جهاني مربوط به آموزش فني و حرفه اي مطالعـات كارشناسـانه دربـاره فعاليـت هـاي سـاير                            -13
در استان اردبيل با توجه به موقعيت ممتاز آن به لحاظ قرار گرفتن در مجـاورت كـشورهاي همـسايه بـا                كشورها انجام گرفته و درعين حال       

موافقت سازمان مركزي هسته هاي همكاري دوجانبه يا چند جانبه در زمينه آموزش فني و حرفه اي جهـت اسـتفاده از تجـارب و امكانـات                           
  .يكديگر شكل گيرد

 مي تواند نقش بسيار مهمي را در بازپروري و جامعه پذيري افراد ايفـا  ،من آموزش مهارت به جوانان سازمان آموزش فني و حرفه اي ض  -14
لذا مطالعات جدي درباره خالهاي فرهنگي اجتماعي موجود در جامعه مي تواند در پوشش و جبران خالها از طريـق سـازمان آمـوزش          . نمايد

  .فني و حرفه اي موثر واقع شود
، افزايش همبـستگي اجتمـاعي و   ر كاهش جرايم و انحرافات اجتماعي موفق درباره نقش آموزش فني و حرفه اي د    طرح هاي پژوهشي   -15

  .جايگاه در فرآيند توسعه پايدار اجرا گردد
  . فعاليت مستمر و پيگيرانه در راستاي تعيين تشخيص و موقعيت اجتماعي كارآموختگان در سطح جامعه آغاز و ادامه يابد-16
بطوري كه بتوان براي اين دسته افـراد در صـورت   . مه مدوني در جهت ايجاد پل ارتباطي ميان كارآموختگان و سازمان تنظيم گردد        برنا -17

  .لزوم دوره هاي بازآموزي برگزار نموده و يا جزوات حاوي آخرين پيشرفت هاي مربوط به هر رشته مهارتي را ارسال كرد
، اسـتخدامي و تـأمين اجتمـاعي        ديگر توليد رسـيدگي بـه وضـعيت شـغلي         رفه اي و يا سازمان       شايسته است سازمان آموزش فني و ح       -18

  .از دوره كارآموزي برعهده بگيرد كارآموختگان را بعد
، ضرورت دارد دوره هاي آموزشي با جـديت هرچـه تمـام برگـزار گرديـده و از       سنجش و ارزيابي در مراكز آموزشي      با عنايت به اهميت    -19

 -ره هاي آموزشي به هيچ وجه فروگذاري نگرديده و در امر سنجش و ارزيابي كارآموزان در پايان دوره هـاي آموزشـي شـيوه        سطح كيفي دو  
  .هاي مدرن و كامالً منطبق با استانداردهاي جهاني مالك عمل قرار گيرد
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  عنوان

  ردبيلتعيين ميزان بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي استان ا

  مجري

  بهروز رزمي

  كلمات كليدي

   مراكز آموزش فني و حرفه اي – آموزش و بهسازي منابع انساني – بهره وري –ارزش افزوده 

  مساله تحقيق

ي اقتصادي و واحدهاي توليـدي و خـدماتي         سازمان ها  هدف تمامي گردانندگان     ،تالش براي بهبود و استفاده موثر از سرمايه نيروي انساني         
 نيروي انساني با صـالحيت و شايـسته سـطح بهـره     ،قوانين ساده ساختار تشكيالتي مناسب روش اجرايي كارآمد و از همه مهمتر          . مي باشد 

هـا، وسـعت و     آموزش افـراد جامعـه، تنـوع تخـصص         افزايش سطح . وري و ميزان اثربخشي تالشها و فعاليت ها بايد مورد توجه قرار گيرد              
 و تغيير سريع توقعات از ساير داليل توجه به برنامه ريزي و توسعه منابع انساني مي باشد و اين هدف تنها از ، تكنولوژيسازمان هاپيچيدگي 

 علي الخصوص مراكز آموزش فني و حرفه اي كه          ،)آموزش زيربناي توسعه منابع انساني    (هره وري مراكز و مؤسسات آموزشي       طريق بهبود ب  
  .هاي اقتصادي وارد كار شده و منشأ اثر مي شوند ميسر خواهد بود خروجي سيستم هاي آنان مستقيماً در بخش

 لـيكن  . فقط در عرصه واحدهاي توليدي و صـنعتي مطـرح گرديـده اسـت           ،مقوله بهره وري هرچند حتي به صورت غيرعملي و غيركاربردي         
الخصوص آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي در      متأسفانه توجه الزم به اندازه گيري و ارزيابي بهره وري در مؤسسات آموزشي و علمي و علي                  

كشور صورت نگرفته است و اين در حالي است كه آموزش هاي فني و حرفه اي مستقل از نوع آموزش هاي ارائه شده زيربناي توسعه منابع             
  .هاي اقتصادي مي باشد انساني و به تبع بهره وري كليه بخش

  اهميت تحقيق

، براي داشتن معقول و مطلوب خروجي هاي ثر نمودنه گيري بهينه از امكانات موجود با هدف حداك، بهردر عصر محدوديت منابع و نهاده ها
  .يك سيستم بهره ور با كارايي و اثربخشي در حداكثر ممكن امري اجتناب ناپذير مي باشد

 كه براي بررسي بهره وري مراكـز   بديهي است، بررسي و تحليل هر معيار يا شاخص، نخست بايد به محاسبه آن پرداختاز آنجايي كه براي 
 مراحـل چهارگانـه چرخـه     بايستي اندازه گيري شاخص عملكرد يا بهره وري كه خود مرحله اي از،آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل نيز   

 بتوانيم نـسبت بـه   ،ي تا پس از دستيابي به يك حد كم، مبادرت ورزيم،مي باشد )  بهبود – ارزيابي   – اندازه گيري    –برنامه ريزي   (بهره وري   
مقايسه آن با سطح شاخص ها در دوره هاي مختلف يا با موارد مشابه و يا استانداردهاي موجود به تجزيه و تحليل پرداخته و در صورت نيـاز    

  .آن را بهبود بخشيم

  هدف تحقيق

  ان اردبيل تعيين و معرفي عوامل و پارامترهاي مؤثر در بهره وري مراكز آموزشي فني و حرفه اي است-1
  )براساس شاخص هاي مصوب سازمان ملي بهره وري ايران( اندازه گيري بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل -2
   ارائه راهكارهاي علمي و عملي الزم در جهت ارتقاء و بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل-3

  سواالت تحقيق

   موثر بر بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل كدامند؟ عوامل و پارامترهاي-1
   ميزان بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي براساس شاخص هاي موجود چقدر است؟-2
   عملي و اجرايي بهبود بهره وري مراكز مذكور چيست؟، شيوه هاي علمي -3

  روش تحقيق

  ، مــديريتي مــره گــروه هــاي آمــوزش فنــي و مهندســيه و فعاليـت هــاي آن در ز طـرح مــورد نظــر مربــوط بــه زيــر بخــش آمــوزش بــود 
  . توصيفي و پيمايشي بوده و تحقيق از نوع كاربردي مي باشد،  روش عمومي تحقيق. مي باشد
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  جامعه آماري

آموختگـان مراكـز مـذكور در       مراكز آموزش فني و حرفه اي تحت پوشش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل و كارآموزان و كار                    
  1382سال 

  نتايج

كارآموزي كه موفق به دريافت گواهينامـه شـده   (ز آموزشي به ازاء هر كارآموخته       هر مرك   بيانگر اين واقعيت است كه در      ،شاخص شماره يك  
  .مات كاركنان صرف شده است چند ريال سرمايه گذاري و پرداخت بابت جبران خد) است

 – خـواهران گرمـي   13 شـماره  – خواهران خلخـال  7 مراكز شماره  .شاخص بين مراكز تابعه استان مشخص گرديد       اين   ،در بررسي تطبيقي  
 –ين شـهر   برادران مشك  3 شماره   – آبي بيگلو    22 خواهران كوثر به ترتيب باالترين ميزان بهره وري را داشته اند و مراكز شماره                12شماره  
  .رين ميزان بهره وري را داشته اند برادران پارس آباد به ترتيب كمت4شماره 

شاخص شماره دو نشان مي دهد به ازاء هر كارآموزي كه در مراكز ثابت آموزش ديده است چند ريال سرمايه گذاري و پرداخت بابت جبـران          
ترتيـب   خـواهران گرمـي بـه        – خـواهران خلخـال       مشخص گرديد، مراكز خواهران كـوثر      براساس نتايج . خدمات كاركنان صرف شده است    

 برادران پارس آباد و شهيد چمران به ترتيب كمترين ميزان بهره وري –باالترين ميزان بهره وري را داشته اند و مراكز برادران مشگين شهر    
  .را داشته اند

بران خدمات  در مقابل هر كارآموز آموزش ديده تيم هاي سيار چند ريال سرمايه گذاري و پرداخت بابت ج،شاخص شماره سه نشاني مي دهد
 نيـر بـه ترتيـب بـاالترين     10 خواهران گرمي و شماره      –براساس نتايج مشخص گرديد ، مراكز خواهران خلخال         . كاركنان صرف شده است   

 خلخال و شهيد چمران به ترتيب كمترين ميزان بهره وري را داشـته          2 شماره   –ين شهر   را داشته اند و مراكز برادران مشك      ميزان بهره وري    
  .اند
خص شماره پنج در ازاء هر كارآموز آموزش ديده چند ريال از بابت هزينه هاي جاري و حقوق و مزايا و حق التدريس مربيان پرداخت شده             شا

الزم به ذكر است كارآموز مورد نظر در اين شاخص صرف نظر از اينكه در مراكز ثابت يا سيار آموزش ديده اند مي باشـد و بـه درجـه                   . است
براساس نتايج حاصله از مراكز خواهران پارس آباد و خواهران خلخال و شهيد چمران اردبيل بـه                 .  آنان نيز توجه نشده است     خاصي از مهارت  

  .ين شهر در پايين ترين سطح بهره وري بوده اندباد و برادران مشكآ برادران پارس –ترتيب بيشترين بهره وري را داشته اند و مراكز برندق 
 چه تعداد گواهينامه هاي درجه يك در مراكز آموزش فنـي و     ،ن است كه در مقابل سرمايه و جبران خدمت كاركنان          مبين آ  7شاخص شماره   

 رضي و خواهران مشگين شهر از بيـشترين سـطح بهـره وري        –حرفه اي صادر شده است ، براساس نتايج حاصله از مراكز خواهران اردبيل              
  . نير و برادران پارس آباد كمترين سطح بهره وري را داشته اند10 خلخال  و شماره 2 شماره –هر ين شدار بوده اند و مراكز برادران مشكبرخور

  .چه تعداد را مربيان تشكيل مي دهند ..) اعم از رسمي ، پيماني و شركتي و (  بيانگر آن است كه به ازاء كل نيروي كار 11شاخص 
، بيشتر نيروي شاغل در مراكز آموزشي به مربيان  نيروي كار است و به عبارت ديگرز نشان دهنده سهم بيشتر مربيان ا،بودن اين شاخص باال

اختصاص دارد و بنابراين بخش عمده نيروها مستقيماً در امر آموزش دخالت دارند و از منظر ديگـر مـي تـوانيم بگـوييم بـا حـداقل نيـروي                              
هاي داراي مطلوبيت كافي در امر مديريت منابع انساني در سازمان  پشتيباني ، فعاليت هاي آموزشي صورت مي پذيرد و اين از جمله شاخص     

 –اين شاخص با محوريت اطالعات حاصله از هر مركز آموزشي به دست آمده نشان مي دهد كه مراكز خواهران خلخال . محسوب مي شود   
 2ز شـماره    اخص برخـوردار بـوده انـد و مراكـ         ين شهر از بيشترين بهره وري از نظر اين ش         وثر و خواهران گرمي و خواهران مشك      خواهران ك 

  .باد و شال پايين ترين سطح بهره وري را داشته اند خواهران پارس آ–خلخال 

  پيشنهادات

 در مرحله نخست سعي نمايند با بهره گيري از تجارب مراكز موفق ، استفاده از شيوه هاي مناسبتر آموزشي ،           ، مراكز آموزشي كم بهره ور     -1
 ارزيابي آموزشي ، ارتقاء توانمندي هاي علمي و عملي مربيان و نگرش به امر آزمون روش هايحيح كارآموز ، تجديدنظر در نحوه انتخاب ص

  .تعداد كارآموزاني را كه موفق به دريافت گواهينامه مي شوند افزايش دهند... به عنوان فرآيند مستمر در طول دوره آموزشي و 
  :خص و برخي از شاخص هاي مشابه مي توان اين راهكارها را عملي نمود براي كاهش مخرج كسر دراين شا-2
  ...) سوخت و – گاز – برق –آب ( صرفه جويي در مصرف انرژي  -
  هاي نيازمند جابجايي ماشين آالت و تجهيزات مازاد كارگاهي و انتقال آنان به مراكز و كارگاه -
  مشاغل و آموزش مستمر كاركنانكاهش هزينه هاي نيروي انساني از طريق غني سازي  -
هـاي آموزشـي      با اطالع رساني به موقع و گسترده به مخاطبين آموزش هاي فني و حرفه اي به گونه اي برنامه ريزي شود كه كارگاه                - 3

  .مراكز ثابت با ظرفيت كامل آموزش را شروع نمايند
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يان را افزايش دهد و يا مشكالتي در امر پشتيباني آموزشي به            هاي آموزشي گرچه ممكن است هزينه جبران خدمت مرب          افزايش شيفت  – 4
وجود آورد اما راهكار مناسبي براي افزايش اين شاخص مي باشد و چنانچه بخـشي از مخـاطبين آمـوزش، گروهـي از كـارگران و كاركنـان             

 باشد و از ظرفيت آموزشـي مراكـز اسـتفاده     بهترين روش ارائه آموزش هاي پايه و عمومي براي آنان مي   ،صنايع جديدالتأسيس استان باشند   
  .بهينه مي شود

 به گونـه اي كـه بتـوان در    ، سازوكارهايي براي نگهداشت و يا تداوم حضور كليه كارآموزان ثبت نام شده در ابتداي دوره پيش بيني شود                 -5
به مربيان در حدود تجويز مقررات تابعي باشد از         مثالً بخشي از پرداختي     . ترين حالت، همه اين كارآموزان در طول دوره حاضر باشند          مطلوب

  .تعداد كارآموزان آموزش ديده در هر دوره
 تـا از ايـن رهگـذر    ،تناسب با شاخص هاي جمعيتي و مبتني بر نيازسنجي آموزشي باشدي سيار، براساس توزيع جغرافيايي م   اعزام تيم ها   -6

  . فاقد مركز ثابت پاسخ دادضمن رعايت عدالت اجتماعي به نيازهاي آموزشي همه مناطق
  . اطالع رساني به گونه اي باشد كه تيم هاي سيار از ابتداي دوره با ظرفيت كامل شروع به كار نمايند– 7
 با محدويت و دقت فراوان همراه باشـد و از جميـع جهـات    ، جذب نيرو در مشاغل خدماتي و پشتيباني حتي در شرايط غيرانقباضي بودجه     -8

  . داراي توجيه كافي باشدضرورت جذب نيرو
 انگيزشـي مناسـب     روش هـاي   بـا    ،كه از سطح تجربي بيشتري برخودارند يا بازده آموزشي باالتري دارند          ) مربي(رد نيروي اصلي     در مو  – 9

نـدازي   معمـول در تـدارك و راه ا  روش هـاي  زيرا اين قبيل نيروها بسياري از نكات آموزشـي ،  .سعي در جذب و نگهداري آنان به عمل آيد      
 كه در صورت خارج شدن اين قبيل نيروهاي مجرب و پربازده از گردونه فعاليـت              ، را فرا گرفته اند    …ها ، شيوه هاي اداري مرتبط و         كارگاه

هاي سازمان ممكن است نيروهاي كم تجربه و داراي بازده كمتري جايگزين آنان شوند و اين مسئله نيازمند فعاليت هاي پيشتيباني بيشتري   
  .است

 بـه    حتي در صـورتي كـه      ،، صرفاً در فعاليت هاي آموزشي فعاليت نمايند و در كمترحالتي به امور پشتيباني گمارده شوند                نيروهاي مربي  -10
فعاليـت نمايـد،   ) …از لحاظ روانـي ، فيزيكـي و   ( بايستي در مدتي در شرايط خاصي  ، فرد خاصي از مربيان    تجويز قوانين و مقررات پزشكي    

  .و مناسب به گونه اي براي وي مهيا شود كه همچنان در فعاليت هاي آموزشي نقش آفرين باشدشرايط جديد 
هاي ادواري براي رشته هاي فاقد استاندارد ملـي مهـارت و همچنـين مـشاغلي كـه فقـط در منـاطق خاصـي از رونـق                           اجراي آزمون  -11

 تـا  ، و صدور تأئيديه يا گواهينامه مهارت در ابعاد وسيع فـراهم شـود        گسترش يابد و زمينه تعيين سطح مهارت اين قبيل شاغلين          ،دارندربرخو
  .   اين شاخص نيز بهبود يابد

كارهـايي بـراي جـذب مـستعدترين      و مـوزش و همچنـين اتخـاذ سـاز    ول دوره و نظارت مستمر بر كيفيـت آ  ارزشيابي طروش هاي  با   -12
موزان اطالعات كـافي، از افـت آموزشـي كـارآ         ده از مربيان كارآمد و داراي        و همچنين استفا   1 براي طي دوره هاي درجه       2كارآموزان درجه   

  . جلوگيري نمود1درجه 
، سطح تحصيالت مربي براي آموزش درحـدي انتخـاب شـود كـه انجـام امـور       يي در هزينه هاي مربوط به مربيان      به منظور صرفه جو    -13

ي با سطح تحصيالت باالتر كه تنها افزايش هزينه را به دنبـال دارد اسـتفاده                مهارت آموزي برابر استاندارد صورت پذيرد و بدون دليل از مرب          
  .نشود

 مانند برخي از رشته هـاي خـدماتي در ازاء اسـتفاده از هـر     ، در رشته هايي كه ماشين آالت و تجهيزات عمده و خاصي مورد نياز نيست      -14
  .مربي در كارگاه ، تعداد بيشتري كارآموز حضور داشته باشند

 به منظور افزايش گستره اثربخشي فعاليت هاي آموزشي مربيان و در مورد آن دسته از رشته هايي كه امكان آموزش از راه دور فـراهم                          -15
 آموزشي مرتبط و همسو با اهداف سازمان تهيه و در اختيار مخاطبين اين قبيل آموزش هـا قـرار     است مطالعاتي صورت گيرد و نرم افزارهاي      

رتيب مي توان هم به افزايش تعداد كارآموزان در برخي رشته هاي محدود و هم به كاهش هزينه هاي حق التدريس اميـدوار                       به اين ت  . گيرد
  .بود كه در نهايت افزايش اين شاخص را به همراه خواهد داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
63 

  

  عنوان

  ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي استان اردبيل

  مجري

  نادري.. حمدا

  كلمات كليدي

  موزشي مربيان آ– وضعيت مراكز – دوره هاي آموزش فني و حرفه اي –ارزشيابي آموزش 

  مساله تحقيق

 آگـاهي از  .از ارزشيابي به عنوان وسيله اي براي پي بردن به ميزان موفقيت نظام آموزشي در رابطه با برنامه ها و عملكردهايش ياد مي شود 
ي و بازدهي حاصل از آن باعث شده تا سازمان ها در جهت تعيين ميزان و سهم آموزش در بهبود محصول            ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش    

يا خدمات توليد شده در عرصه هاي مختلف ، سهم دوره هاي آموزشي در رسيدن به اهداف تعيين شده و كاستي و قوت هـاي آن اقـداماتي              
  . غيررسمي در استان اردبيل نمونه اي از اين اقدامات مي باشد كه ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي،بنمايند

  اهميت تحقيق

  :اهميت ارزشيابي دوره هاي آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه اي به اندازه اي است كه
  .، امكان تحقق اهداف استراتژيك سازمان وجود نخواهد داشتفرد و سازمان بدون ارزشيابي عملكرد -1
  . امر ارزشيابي در مقام ناكامي در فرآيند تعبيه نمودن دوره هاي آموزشي مورد نياز در سطوح مختلف جامعه خواهد بود بي توجهي به-2
  .، تزلزل در فرآيند بهبود در امر آموزش مي باشد كوتاهي در ارزشيابي-3
در ارتباط بـا نحـوه انجـام وظيفـه آنهـا در             ، مسئولين مرتبط با امر دوره هاي آموزشي         تماتيك و منظم كار مربيان آموزشي      سنجش سيس  -4

  .مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها به منظور رشد و بهبود مبتني بر ارزشيابي خواهد بود

  هدف تحقيق

  :اهداف ويژه 
   شناسايي وضعيت دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي برگزار شده-1
  ها نسبت به دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي بررسي ديدگاه كارآموزان و ارزيابي آن-2
   بررسي ديدگاه مربيان آموزشي و ارزيابي آنها نسبت به دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي-3
   بررسي ديدگاه كارشناسان آموزشي و ارزيابي آنها نسبت به دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي-4
  ، مربيان و كارشناسان آموزشي نسبت به دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمياي كارآموزانه ه شناسايي تفاوت ديدگا-5

  :هدف كلي
  ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي در سطح استان اردبيل

  سواالت تحقيق

  ونه است؟، مربيان و كارشناسان چگوزشي به عمل آمده توسط كارآموزان وضعيت ارزشيابي دوره هاي آم-1
  ، كارشناسان متفاوت است؟ي برمبناي مدرك تحصيلي كارآموزان، مربيان آيا وضعيت دوره هاي آموزش-2
   تغييرات در ميزان سن پاسخگويان در وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي چگونه است؟-3
   وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي اعالم شده به تفكيك جنس چگونه است؟-4
  مبناي سابقه خدمت كارشناسان آموزشي چگونه است؟ زشيابي دوره هاي آموزشي بر وضعيت ار-5
   نقش ارزشيابي از مراكز آموزشي در وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي در گروه هاي مورد مطالعه چگونه است؟-6
  مطالعه چگونه است؟ نقش ارزشيابي از مربيان آموزشي در وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي در گروه هاي مورد -7
   وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي برمبناي سابقه تدريس مربيان آموزشي چگونه است؟-8
   آيا وضعيت ارزشيابي در دوره هاي آموزشي در سه گروه مورد ارزيابي متفاوت است؟-9

   آيا وضعيت ارزشيابي از مربيان آموزشي در سه گروه مورد ارزيابي متفاوت است؟-10
  ا وضعيت ارزشيابي از مراكز آموزشي در سه گروه مورد ارزيابي متفاوت است؟ آي-11
   وضعيت ارزشيابي دوره هاي آموزشي در مراكز مورد ارزيابي چگونه است؟-12



 64 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  روش تحقيق

   تحليلي–روش تحقيق پيمايشي از نوع توصيفي 

  جامعه آماري

  اكز آموزش فني و حرفه اي در استان اردبيل، مربيان مراكز آموزشي و كارآموزان مركارشناسان امر آموزش

  نتايج

 نشان دهنده وجود نقـش مـدرك تحـصيلي كارشناسـان ، جنـسيت كـارآموزان ، وضـعيت سـني مربيـان و                         ،نتايج حاصله از آزمون سؤاالت    
ربيان و حتـي خـود      شيابي م ، نقش ارزشيابي از مراكز آموزشي از نقطه نظر كارآموزان و كارشناسان، ارز            ارشناسان، سابقه خدمت كارشناسان   ك

مبـستگي  نتـايج تفـسيري از ضـريب ه   . ، تفاوت وضعيت ارزشيابي از دوره ها و مراكز آموزشي در بين سه گـروه مـي باشـد         ارزشيابي مربيان 
هـاي  رتبـه اول از نظـر ارزشـيابي دوره    . ، تحليل خوشه اي نشان از نقش اين عوامل در وضـعيت ارزشـيابي دارد          پيرامون تفاوت ميانگين ها   

  . باشدآموزشي توسط كل نمونه ها ، مركز آموزش صنايع ساختمان اردبيل و رتبه آخر مركز آموزشي نمي
ين شهر و رتبه آخر مركـز آموزشـي خـواهران گرمـي و همچنـين رتبـه اول         آموزشي ، مركز آموزشي برادران مشك     رتبه اول ارزشيابي مراكز     

تحليـل خوشـه اي   . واهران اردبيل و رتبه آخر مركز آموزشي برادران خلخال بـوده اسـت          خ 5ارزشيابي مربيان آموزشي مركز آموزشي شماره       
 مركز آموزشي مورد مطالعه فقـط مركـز   24 مركز خوهران و برادران گرمي در خوشه اول و از بين  – انگوت   –مركز آموزشي برادران اردبيل     

  . آموزشي نمين داراي ضعيف ترين سطح ارزشيابي را نشان داده است

  پيشنهادات

  . توجه نمودن به فضاي زماني متناسب با استانداردهاي آموزشي-1
  . تقويت سطح مهارت مربيان-2
 با توجه به سطح ارزشيابي حاصله از نمونه هاي مورد مطالعه منطقي است تا در هر منطقـه متناسـب بـا وضـعيت امكانـاتي آن مركـز و                        -3

  . شودنيازهاي آموزشي آن شهر دوره هاي مربوطه اجرا
، ن مربي كه داراي مدارك روانـشناسي      داري و گردشگري از جهت بكارگيري كارشناساني به عنوا        هتل تقويت و تمركز روي مركز آموزش        -4

  .جامعه شناسي و جهانگردي هستند
 مثـل مراكـز يـك    ، مراكزي كه مربيان آنها داراي توانمندي انتقال عملي در سطح بـاال دارنـد   تالش هاي  طراحي سيستم تشويقي براي      -5

  . خواهران پارس آباد14 – خواهران اردبيل 5 –برادران اردبيل 
  .در دوره هاي مختلف الزم و ضروري است) مشاوره و راهنمايي شغلي(  امر اطالع رساني و آگاهي سازي -6
  .ماتي و كشاورزي  مراكز خد– اجراي برنامه هاي بازديد كارآموزان از كارگاههاي صنعتي -7
  .ز برخي از مراكز آموزش مثل سرعين تجهي-8
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  اي استان اصفهان اداره كل آموزش فني و حرفه

 نوانع
  84 تيرماه –اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان ) ماتي مربيان و كادر خد(طرح جامع آموزش كاركنان 

 مجري
  رضا همايي

 كلمات كليدي
  امع   طرح ج-آموزش– نيازسنجي -نياز آموزشي

 مساله تحقيق
ز دانش و علم روز ، همواره بايد اتربيت افراد جامعه به عهده دارند ي آموزشي به علت نقش حساس و مهمي كه در فرآيند تعليم و              سازمان ها 

 تـا  ،ر داده، نيازهاي آموزشي كاركنـان خـود را مـورد سـنجش قـرا      بايد با نيازسنجي هاي مداومسازمان ها، براي اين منظور . برخوردار باشند 
ها در برطرف نمـودن     با توجه به اهميت آموزش كاركنان و نقش آن        . بتوانند با تكنولوژي و دانش روز به ترميم و اصالح سازمان خود بپردازند            

  . ، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان درصدد تدوين طرح جامع آموزش كاركنان برآمده استمشكالت سازمان

 اهميت تحقيق
 .مي باشدآموزش هاهاي منطقي جهت علمي نمودن       يكي از راه   ،اساس نيازهاي آموزشي آنها    طرح جامع آموزش منابع انساني بر      وين يك تد
  : موارد استفاده از نتايج پژوهش حاضر مي تواند به شرح زير بيان شود ،اين اساس بر
  فهان از نيازهاي آموزشي كاركنانآگاهي مسئولين و مديران اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اص-1
  آگاهي مديران سازمان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از نيازهاي آموزشي كاركنان-2
  آگاهي مديران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از طرح جامع آموزش كاركنان -3

 آموزش فني و حرفه اي ) دماتيمربيان و كادر خ( خطي و مشي تدوين بسته هاي آموزشي جهت آموزش كاركنان - 4
    جلوگيري از آموزش هاي تكراري و همچنين جلوگيري از اتالف هزينه و وقت كاركنان-5

 هدف تحقيق
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان) مربيان و كادر خدماتي(تعيين طرح جامع آموزش كاركنان -1
  ان كادر خدماتي تعيين نيازهاي آموزشي تخصصي مربيان و كاركن-2
  ، زبان و روابط انساني ، بهداشت حرفه اي)اداره( سازمان ،بر اساس مولفه هاي كامپيوتر، شغل تعيين نيازهاي آموزشي مربيان -3
، زبـان و روابـط   ، بهداشـت حرفـه اي  )اداره( سـازمان  ،ي آموزشي كاركنان كادر خدماتي براساس مولفه هاي كامپيوتر، شغل        تعيين نيازها  -4

  اني انس
  . و ميزان تحصيالت  سنوات خدماتي، ، تعيين نيازهاي آموزشي مربيان براساس متغيرهاي سن-5
  ، سنوات خدمتي و ميزان تحصيالتكادر خدماتي براساس متغيرهاي سن تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان -6

 سواالت تحقيق
  ش فني و حرفه اي استان اصفهان چيست؟اداره كل آموز) مربيان و كادر خدماتي( طرح جامع آموزش كاركنان -1
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  خدماتي چيست ؟  نيازهاي آموزشي تخصصي مربيان و كاركنان كادر-2
  ، زبان و روابط انساني چيست؟، بهداشت حرفه اي)اداره( سازمان ، نيازهاي آموزشي مربيان براساس مولفه هاي كامپيوتر، شغل-3
، زبـان و روابـط انـساني       ، بهداشت حرفه اي   )اداره(غل، سازمان   مولفه هاي كامپيوتر، ش    نيازهاي آموزشي كاركنان كادر خدماتي براساس        -4 

  چيست ؟
  و ميزان تحصيالت چيست؟ سنوات خدماتي، ، نيازهاي آموزشي مربيان براساس متغيرهاي سن-5
  ؟، سنوات خدمتي و ميزان تحصيالت چيستكادر خدماتي براساس متغيرهاي سن نيازهاي آموزشي كاركنان -6 

 روش تحقيق
   پيمايشي از نوع ميداني-توصيفي

 جامعه آماري
 نفـر و  80تعداد مربيان فعال حدود  (1383كليه مربيان فعال و كاركنان كادر خدماتي ادارات آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در سال                  

  .)نفر مي باشد30تعداد كادر خدماتي حدود 

 ها محدوديت
   .ه گيري محقق ساختهمحدوديت پژوهش به ابزار انداز -١
هاي ديگر را با احتياط مواجـه         كه تعميم نتايج پژوهش به مربيان و كادر خدماتي استان          ، محدوديت نتايج پژوهش به يك استان      -٢

 .مي كند

 .محدوديت زماني جهت انجام پژوهش به علت فاصله زماني كه از عقد قرارداد تا شروع طرح بوجود آمد -٣

  .بيان و كاركنان كادر خدماتي كه تعميم نتايج پژوهش به ديگر كاركنان را با احتياط مواجه مي كندمحدوديت نتايج پژوهش به مر -٤

 نتايج
ميزان جذب  ،1380 الي 1378ديده در طي سالهاي     برابر كارآموزان آموزش     5/7نتايج استخراجي نشان مي داد كه با توجه به افزايش حدود            

 كه بيشتر از طريـق عوامـل ديگـر از جملـه افـزايش      ،مي باشد% 50 جذب كارآموزان در بازاركار حدود       آنها در بازار كار موفقيت آميز نبوده و       
شـاغلين پـس از دوره   % 23 تنهـا  ،همچنين. ني و حرفه اي كارآموزان بوده است فمهارت هاياعتماد به نفس كارآموزان و نه صرفا به دليل         

  . توان دليل آن را مشكالت بازاركار از لحاظ ساختاري عنوان نمود كه مي،آموزشي در شغل مرتبط مشغول به كار شده اند

 پيشنهادات
 نياز است كه برنامه ريزي طرح جامع آموزش خيلي سريع انجام شـود ،زيـرا بـا گذشـت                   ،با توجه به سنجش نيازهاي مربيان و كادر خدماتي        

  .ير يابدزمان، با پيشرفت علم و تكنولوژي ممكن است نيازهاي آموزشي متنوع و تغي
 نياز است كه طرح جامع آموزش متناسب با توان تحـصيلي        ، براي آموزش كاركنان كادر خدماتي به علت سطح توان تحصيلي مختلف آنها            -

كاركنـان  ( بايد به صورت مجزا از دو گروه ديگر        ، آموزشي كاركنان كادر خدماتي داراي مدرك تحصيلي زيرديپلم        كالس هاي . آنها انجام شود  
 نياز است كه يك برنامه ريزي اصولي و منطقي و به صورت كـامال كـاربردي اجـرا            -برگزار شود ) رك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم     داراي مد 

  .شود به گونه اي كه همه مربيان و كاركنان كادر خدماتي نسبت به سطح  توان خود ، به يادگيري در اين زمينه بپردازد
  .طعي باشد و بايد به صورت مداوم و مستمر اجرا شود آموزش هاي ارائه شده نبايد به صورت ق-
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 عنوان
  1386 سال –بررسي وضعيت عوامل آموزشي در مراكز ثابت فني و حرفه اي استان اصفهان 

 مجري
  آقاي دكتر عمادزاده و همكاران

 كلمات كليدي
   استاندارد- كارآموز- آموزش– وسايل كمك آموزشي - تجهيزات سرمايه اي- نيروي انساني-امكانات آموزشي

 مساله تحقيق
خـدمات و   ،هر يك از رشته هاي شاخه هـاي صـنعت      در  ) امكانات مطلوب ( تحقق اهداف فني و حرفه اي در گرو توجه به نيازهاي آموزشي           

تغييـرات سـريع در   . دكشاورزي مي باشد كه از آن جمله مي توان به عواملي همچون نيروي انساني، امكانات و تجهيزات آموزشي اشاره نمو           
، تجهيزات و فضاي آموزشي مناسب و همچنين نيـروي انـساني    زمينه استفاده از امكانات  ، و صنعت ضمن ايجاد رشته هاي جديد       تكنولوژي

 كه بايد   بنابراين با توجه به استانداردهاي آموزشي بررسي نيازهاو استانداردهاي مشاغل امري است           .ماهر و شايسته را به دنبال خواهد داشت         
ها مورد استفاده قرار     ، مجموعه منابعي است كه براي رفع موانع و محدوديت         امكانات. برنامه ريزان قرار گيرد   به طور فعال و دائم مورد توجه        

  .مي گيرد

 اهميت تحقيق
بنـابر   .ترسـي داشـته باشـند      ويژه دس  آموزش هاي  بنابراين تمامي جوانان بايد به       .خطر بيكاري كارگران آموزش نديده در حال افزايش است        

با توجه بـه مـسائل زيـست محيطـي و        .  درصد بيكاران جامعه كساني هستند كه فاقد هرگونه مهارت هستند          70آمارهاي ارائه شده در ايران      
هي كار بسيار هاي فني و شيوه هاي نوين سازماند هاي بين المللي و داخلي در ايجاد نوآوري تحوالت فناوري در دنياي كار و نيز رشد رقابت 

بديهي است كه نظام آموزش فني و حرفه اي بايد با رويكردي آينده نگر در برابر اين تغييرات پاسخگو باشد و همزمان بايـد                         .تاثيرگذار است 
ايد  خود بمهارت هاي مربيان هم براي پيشرفت ،  در عين حال.براي پيشبرد وسايل نوين تعليم و شيوه هاي آموزشي و فراگيري تالش شود           

 -آموزشـگاه آموزش ببينند تا توانايي پاسخگويي به نيازهاي جديد را داشته باشند و اما مهم ترين نكته اين كه تجهيزات و ماشـين آالت در                         
  . فني و حرفه اي و مراكز آموزش گروهي بايد همگام با تغيير نيازهاي حرفه ها تغيير كندهاي

 هدف تحقيق
   آموزشي در مراكز ثابت استان اصفهان بررسي وضعيت عوامل: هدف كلي پژوهش

 بررسـي ميـزان     -ب  تعيين و ارزيابي وضعيت موجود امكانات آموزشي در مراكز ثابت فني و حرفه اي اسـتان اصـفهان،                  -الف: اهداف جزئي 
 بررسـي  -ر سازمان، جهاي مقر  انطباق محتواي مطالبي كه در مراكز ثابت فني و حرفه اي استان اصفهان آموزش داده مي شود با استاندارد                  

 بررسي ميزان تفاوت بـين  -، د مراكز ثابت فني و حرفه اي استان     در) تئوري و عملي  (آموزش ها ميزان رضايتمندي كارآموزان از كيفيت ارائه       
  موگرافي در خصوص سه هدف پيشين نظرات نيروي انساني مراكز ثابت فني و حرفه اي استان اصفهان با توجه به عوامل د

 حقيقسواالت ت
   نيروي انساني آموزشي در مراكز ثابت فني و حرفه اي استان اصفهان چگونه است؟فيكگراوضعيت دمو-1
فضاي آموزشـي مراكـز ثابـت     ، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي،)مربيان، كارآموزان و مسئولين(ني آيا بين وضعيت موجود نيروي انسا    -2

  استان با سطح استاندارد تفاوت وجود دارد؟
  مراكز ثابت استان در چه حد است ؟) تئوري و عملي( رضايتمندي كارآموزان از كيفيت ارائه آموزش -3
 تا چه ميزان محتواي مطالبي كه در مراكز ثابت آموزش فنـي و حرفـه اي اسـتان اصـفهان آمـوزش داده مـي شـود بـا سرفـصل هـا و                      -4

   فني و حرفه اي مطابقت دارد؟آموزش هاياستانداردهاي مقرر 
سن، رشـته مهـارتي و    ( تا چه ميزان بين نظرات نيروي انساني مراكز ثابت فني و حرفه اي استان اصفهان با توجه به عوامل دموگرافيك  -5

   تفاوت وجود دارد؟3و2و1و موارد مذكور در سواالت ) مركز آموزشي

 روش تحقيق
  .  پيمايشي است–، توصيفي  تحقيقروش

 جامعه آماري
   و حرفه اي استان اصفهانمراكز ثابت آموزش فني
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 محدوديتها
   مورد بررسي و محدوده جغرافيايي تحقيقآموزش هاي وسعت موضوع تحقيق از لحاظ تنوع -1
 تا بتوان از نتايج آنها استفاده كرد و همـسويي آنهـا را بـا             ، در خارج و داخل كشور انجام نشده بود        ، هيچگونه تحقيقي مشابه اين پژوهش     -2

  .كردپژوهش حاضر بررسي 

 نتايج
 مربيـان و كـارآموزان، تجهيـزات آموزشـي و        با توجه به اينكه امكانات آموزشي بررسي شده عبارتند از نيروي انساني شامل مسئولين مراكز،              

  : برخي از نتايج بدست آمده به شرح زير ارائه مي گرددكمك آموزشي، زمان آموزش، فضاي آموزشي و محتواي آموزشي،
تانداردها ، چندين مهارت گنجانده شده است و به داليلي مثل تخصصي بودن مطلب يا نياز به تجهيـزات خـاص كـه     چون در بعضي از اس -

  .ندارد تدريس نمي شوددر هيچ يك از رشته ها صددرصد محتواي استا... درآن كارگاه موجود نيست و همچنين نداشتن فضاي كافي و 
هاي جديد تحول يافته اند و همچنين نتايج پـژوهش           سب با پيشرفت تكنولوژي و فن آوري      هاي واقعي كار متنا    نظر به اينكه اكثر محيط     -

ه ، اينكه تجهيزات و وسايل شما چقدر با آنچـ وره از عهده انجام كار برمي آينددر مورد نظرات كارآموزان در خصوص اينكه آيا پس از اتمام د         
استانداردهاي آموزشي در راستاي توسعه فن آوري با اتخاذ روش هـاي آموزشـي   ، بهبود كيفي در محتواي در محيط واقعي كار مشابهت دارد    

  .پيشرفته و بكارگيري تجهيزات و فن آوريهاي جديد الزم و ضروري به نظر مي رسد
 باشـد   يا چنانچه اين وسـايل وجـود هـم داشـته    ، نتايج پژوهش نشان داد كه در مراكز ثابت يا وسايل كمك آموزشي بجز تابلو وجود ندارد -

  .مربيان از آن استفاده نمي كنند
  ...، بوفه و ير نمازخانه، كتابخانه، كافي نت لزوم وجود فضاهاي جانبي نظ-
و بـه صـورت سـنتي مـي     ... ، جزوه گـويي و  كنفرانس- روش گروهي– پرسش و پاسخ – تدريس مربيان به ترتيب سخنراني روش هاي  -

  .باشد

 پيشنهادات
هـا   ، تفويض اختيار بيشتري با توجه به تواناييئولين مراكز بخصوص تخصيص بودجهجام گرفته با مسبا توجه به مصاحبه هاي ان   -1

  .هاي آنان داده شود و قابليت
 ها و استفاده از استادكاران ماهر ايجاد پست استادكار جهت كارگاه -2

 محيط هاي واقعي كارهاي واقعي اشتغال و يا حداقل با تجهيزات و وسايل موجود در  در محيطآموزش هاانجام  -3

، بطوري كه بتواند به عنوان مركز كارآموزي يا كارورزي دانشجويان و دانـش آمـوزان و كـارآموزان      ايجاد مركز تعميرات در مراكز     -4
 .فعاليت داشته باشد

فـع  ، گسترش رشته هاي مراكز متناسب با نيازهاي فرهنگـي و بـومي منـاطق كـه عـالوه بـر ر                   با توجه به نظرات نيروي انساني      -5
  . انساني نيز حاصل گرددمندي نيروي رضايت  ،نيازهاي منطقه
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 عنوان
   1380 لغايت 1378هاي  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديده فني و حرفه اي استان اصفهان طي سال

 مجري
  مصطفي رجبي

 كلمات كليدي
 - اثربخـشي   – اشـتغال پـذيري      -آگاهي حرفـه اي   – حرفه   -رشته آموزشي – كارگر ماهر    – گواهينامه   - كارآموز –آموزش فني و حرفه اي      

  استراتژي  

 مساله تحقيق
 بدين معني كه توسعه آموزش فني و حرفه اي با روندهاي عمومي اقتصاد            . رابطي بين نظام آموزش و بازاركار است       ،آموزش فني و حرفه اي    

كـارگروهي و    ، توانايي در حـل مـشكالت پـيش آمـده          ،يياز به انعطاف پذيري شغل    اين تحوالت ن  . و تحوالت بازار كار ارتباط تنگاتنگي دارد      
اين روندها كليه كشورها را ملزم مـي كننـد كـه اوالً     .سترده اي باشد، را افزايش مي دهدنيروي كاري كه داراي دانش عمومي و تخصص گ   

 ثانيا براي آنكه اطمينان حاصل كنند كه آموزش فني و حرفه منابع سرمايه گذاري شده براي آموزش هاي فني و حرفه اي را افزايش دهند و
  .تمهيداتي فراهم كنند و بينديشند ،د ي تخصيص منابع كنوني سازگاري داراي با اولويت ها

 اهميت تحقيق
يكي از  .  باشد ، اثربخشي آن از ديدگاه اشتغال در شرايط كنوني مي         ه مي سازد  يكي از مسايل اساسي كه ضرورت انجام چنين طرحي را توجي          

بديهي .اي داردرفه اي در اين زمينه جايگاه ويژه نيازهاي اساسي و حساس امروز جامعه ما اشتغال مي باشد و آموزش بويژه آموزش فني و ح               
 هـاي بعـدي   است با شناخت و بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان، مي توان تابلوي راهنماي مهمي در تصميم گيري ها و برنامه ريزي          

، تصوير نمود و همچنين از يافته هاي تحقيق تا حدود زيادي مي توان به نقاط ضعف و قوت دوره هـاي آموزشـي          راي دوره هاي آموزشي   اج
  .در فرآيند ايجاد اشتغال براي جامعه و كارآموزان پي برد

 هدف تحقيق
حرفـه اي اسـتان   اي اداره كل آمـوزش فنـي و      ه   ديده دوره هاي آموزش فني و حرف       بررسي و تجزيه و تحليل اشتغال كارآموزان آموزش       -1

  .80و 78،79اصفهان طي سالهاي 
 آمـوزش ديـدگان همچـون    هاي مورد نظر نسبت به عوامل موثر در يافتن شغل با توجه به ويژگيهـاي   بيان ديدگاه آموزش ديدگان سال  -2

  ...، سطح تحصيالت و جنسيت، تاهل
  .گزار شده با توجه به خصوصيات آموزش ديدگان تصوير نقاط ضعف و قوت دوره هاي آموزشي بر3

 سواالت تحقيق
 در دوران آموزش و بعـد از دوران       80 و   79،  78 به طور كلي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان اصفهان در سالهاي                 -1

  آموزشي چگونه است؟
 چه عـواملي بجـز دوره هـاي آموزشـي     ،هاي مورد نظر  طي سال، به طور كلي از ديدگاه آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان اصفهان -2

  فني و حرفه اي در يافتن شغل مي تواند موثر باشد؟
 در خـصوص بهبـود و كـاربردي نمـودن     ، طي سـالهاي مـورد نظـر   ، به طور كلي ديدگاه آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان اصفهان      -3

  يست؟ آموزش هاي فني و حرفه اي بويژه از جهت اشتغال چ

 روش تحقيق
، سوابق پژوهشي و دستاوردهاي حاصـله بـه   ي نيز براي بيان برخي مياني نظري   تحليل – ولي روش توصيفي     ،روش تحقيق ميداني مي باشد    

  .  كار گرفته شده است

 جامعه آماري
  . نفر مي باشد341000  كه بالغ بر80و  79، 78كل آموزش ديدگان مراكز ثابت در سطح استان طي سه سال مورد نظر در سالهاي 

 ها محدوديت
   اطالعات فردي آموزش ديدگان داري نگهعدم-1
   نبود آدرس هاي دقيق و بعضا نادرست–2
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 آزاد كه باعث شد بخشي از جامعـه آمـاري از نمونـه گيـري         آموزشگاه هاي  عدم نگهداري اطالعات آموزش ديدگان فني و حرفه اي در            -3
  . آزاد قابل بررسي و تجزيه و تحليل نباشندآموزشگاه هايحذف گردند و عالوه بر آن كارآيي 

 ويژهبه  عدم آگاهي در مواردي همچون اطالعات خواسته شده از آموزش ديدگان كه باعث افزايش هزينه هاي مطالعات در بررسي ها و                -4
  .اعث مي گردد اين مسئله به غير از هزينه ها ب. در مطالعات ميداني به لحاظ عدم دقت در پاسخ ها مي گردد

 لـذا در  . باعث مي گردد كه بهره وري آموزش ها تحت تاثير قرار گيرد    ، باز بودن آموزش هاي فني و حرفه اي در مورد سن و تحصيالت             -5
  .پاسخ به اثرپذيري دوره ها در پرسشنامه ها اغلب پاسخ هاي نادرست داده و جمع آوري اطالعات را دچار مشكل مي نمايد

 نتايج
،  اينترنـت ، استفاده از كامپيوترمهارت هايمل  آموزش كاركنان كادر خدماتي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان شا             طرح جامع 

 مـديريت  ، كارآفريني شغلي  ، فنون ارتقاي شغلي   ، فنون نوآوري شغلي   ،هاي جديد شغل   ري و تكنولوژي جديد مرتبط با شغل، استاندارد       فن آو 
، فنـون  هاي نوين ايمنـي، زبـان انگليـسي       استاندارد ، نوين تجزيه و تحليل مسائل مختلف      شيوه هاي  ،ارش نويسي  اصول گز  ،زمان و بحران  

. آالت جديد مرتبط با شـغل بـوده اسـت         پيش بيني و احتمال يابي حوادث كاري، فنون مرتبط با تعمير وسايل تحت نظارت و استفاده از ابزار                 
 نرم افزارهاي كامپيوتري مربوط به برنامـه ريـزي كـاري، برنامـه      ،هاي اينترنتي  ستفاده از سايت  امل ا ضمنا طرح جامع آموزش مربيان نيز ش      

ارهـاي جديـد آموزشـي بـوده     زبان انگليسي و نـرم افز  ،ان در چشم انداز بيست ساله استان   جايگاه سازم  ،هاي استراتژيك و عملياتي سازمان    
، سطح تحقيقات و سنوات خدمت با اولويـت      اتي و مربيان برحسب متغيرهاي سن     ماين اساس الگوي جامع آموزش كاركنان كادر خد       بر. است

  .بندي مولفه ها طراحي گرديده است

 پيشنهادات
  . اقتصادي منطبق باشد- آموزش هاي فني و حرفه اي مي بايست با نيازهاي توسعه اجتماعيويژهآموزشي به نظام -1
  .هاي عمومي و خاص افراد مورد بررسي قرار گيرد ره شغلي ، ويژگيقبل از برگزاري دوره ها ، توسط كانون هاي مشاو-2
  . ايجاد يك نظام ارزشيابي مداوم جهت پس خوراند الزم اجتناب ناپذير مي باشد-3
  .براي افراد گريزان از مدرسه يك نظام جامع پوياي آموزشي طراحي گردد-4
  .مي شركت كنند   استخداآموزش ديدگان بيكار حتماً در آزمون عملي و تئوري شغلي و-5
 زيرا اكثريت متقاضيان را مردان و جنس مذكر   .در سطح شهرستان ها رشته ها و حرفه هاي كاربردي تر براي جنسيت مذكر طراحي شود               -6

  .تشكيل مي دهند
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 عنوان
 فني و حرفـه اي و ارائـه راهكـار بهبـود در              هايآموزش   سال استان اصفهان جهت فراگيري       28 تا   18بررسي عوامل موثر بر جذب جوانان       

  جذب 

 مجري
  دكتر عليرضا شيرواني

 كلمات كليدي
بهـسازي  - بازمهندسي سـازمان   - حمايت هاي قانوني   -ي شغلي فرصت ها  – اطالع رساني    - بهبود مستمر فرآيند   - برنامه ريزي  -نيازسنجي

  منابع انساني  

 مساله تحقيق
 باشـد و تـدوين يـك نظـام      فني و حرفه اي مـي مهارت هايو آموزش هااز مهمترين عرصه ها يادگيري  يكي ،در روند رشد و توسعه ملتها    

 فنـي و حرفـه اي در واقـع رسـالت تربيـت      آموزش هـاي . ي ترين مساله نظامهاي آموزشي است اساس نيازهاي آينده ملتها اساس    آموزشي بر 
توليدي و صنعتي جامعه را برعهده دارد و ضرورت دستيابي بـه اسـتقالل و        –نيروي انساني كارآمد و آماده براي بخشهاي مختلف اقتصادي          

در اين زمينه اين تحقيق به عوامـل  .  استاندارد و صحيح به نيروي جوان هر كشور مي باشد     آموزش هاي خودكفايي در اقتصاد كشور مستلزم      
  .مي پردازدآموزش هاچه بهتر اين ر فراگيري هر فني و حرفه اي و تاثير آن بآموزش هايموثر بر جذب جوانان به 

 اهميت تحقيق
. امروزه عصر پيشرفت تكنولوژي و صنعت است و رشد و توسعه اقتصادي رابطه مستقيمي با پيشرفت تكنولوژي و بكارگيري درسـت آن دارد   

وردار بـوده و مهـارت و      فني و حرفـه اي مناسـب برخـ         آموزش هاي  توسط افرادي ميسر است كه از        ،استفاده مناسب و مطلوب از تكنولوژي     
در اين زمينه اين تحقيق از آن نظر اهميت دارد كه با بررسي عوامل موثر بـر جـذب             .  الزم را داشته باشد      هايهي   و آگا  ها و قابليت   توانايي

  .د خود را توسعه دهآموزش هاي، اين كمك را مي نمايد تا سازمان با برنامه ريزي بهينه ،جوانان و ارائه راهكارهاي موثر

 هدف تحقيق
   فني و حرفه ايآموزش هايبررسي عوامل موثر بر جذب جوانان جهت فراگيري : هدف كلي

  : اهداف جزئي
  بررسي تحقيق و نيازسنجي از بازار كار توسط سازمان     -
  بررسي تاثير برنامه ريزي برگزاري دوره مورد درخواست بازار كار توسط سازمان    – 
 د براي تامين نيروي انساني ماهر با كارفرمايان بخش خصوصي و دولتيبررسي تاثير عقد قراردا –

 بررسي تاثير اطالع رساني صحيح –

   دولت از دارندگان مدارك فني و حرفه ايهاي قانوني حمايتبررسي تاثير  –
  ... فني و حرفه اي و آموزش هايبررسي تاثير نگرش مثبت جامعه در زمينه    – 

 سواالت تحقيق
   فني و حرفه اي چيست؟آموزش هايمل موثر بر جذب جوانان جهت فراگيري عوا: سوال كلي

 روش تحقيق
  .    توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد،روش تحقيق در اين پژوهش

 جامعه آماري
  .شامل كليه كاركنان و كارآموزان مراكز فني و حرفه اي استان مي باشد

 ها محدوديت
  پرسشنامه هاپاسخ گويي ضعيف برخي از كارآموزان به  -1
 عدم دقت در پر كردن  -2

 .فاصله جغرافيايي زياد با مراكزي كه در جامعه آماري تحقيق آورده شده است -3

 پراكندگي بيش از حد جغرافيايي نمونه آماري -4
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 نتايج
، ارفرمايان بخش خصوصيبا كنتايج نشان داد بين متغيرهايي از قبيل نيازسنجي از بازار كار، بين عقد قرارداد براي تامين نيروي انساني ماهر 

، بـين حمايـت   ي شـغلي فرصت هان اطالع رساني صحيح ، بيب نيروي انساني ماهر در بازاركار، بين بهبود مستمر فرآيند آموزش      توزيع مناس 
ء كمـي و  ، بـين ارتقـا   هاي مالي توسط دولت    زايي و حمايت   تغال، ايجاد تسهيالت اش   از دارندگان مدارك فني و حرفه اي      هاي قانوني دولت    

  .، بين نگرش مثبت جامعه و جذب جوانان به آموزش هاي فني و حرفه اي رابطه معناداري وجود داردكيفي دوره هاي آموزشي

 پيشنهادات
  برنامه ريزي صحيح در خصوص تعداد نيروي انساني با مهارت هاي فني و حرفه اي مورد نياز در هر رشته به تفكيك -1
 ي شده به سمت بازار كار جهت گيرآموزش هايبرنامه ريزي  -2

 تناسب و هماهنگي بين عرضه كنندگان مهارت هاي فني و حرفه اي و تقاضاكنندگان اين گونه مهارتها -3

 ...تنظيم تفاهم نامه با سازمان هاي غيردولتي مثل سازمان هاي ملي جوانان ، هالل احمر و   -4

حرفـه اي و اثـر آن بـر جـذب      ي توسط سازمان آموزش فنـي و ، رفاه در زمينه ارتقاء امكانات آموزشيپيشنهاد مي گردد تحقيقي  -5
  .جوانان انجام پذيرد
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 عنوان
  بررسي راهكارهاي ايجاد كارورزي براي كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 

 مجري
   عليرضا شواخي–مهندس سيدمحمدرضا اسداللهي 

 كلمات كليدي
  آموزش غيررسمي  – آموزش فني و حرفه اي - آموزش مستمر– رشد حرفه اي- حرفه- كارفرما و صاحب موسسه-كارورزي

 مساله تحقيق
كارآموزي از عناصر وابسته به كار و مسائل كارگري و كارفرمايي بوده و مطالعه دقيق جوانب آن از اهميت ويژه اي برخوردار          ،در جهان امروز  

كـه قانونگـذار بـراي    ، الـزام و تكليفـي اسـت    ز ساير مقررات ناظر بر روابط كـار   به همين لحاظ در قوانين مصوب مجلس و ني        . ده است گردي
، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر نموده و بـه ايجـاد مراكـز كـارآموزي جـوار                           واحدهاي صنعتي 

 مستلزم  ،بنابراين بررسي راهكارهاي ايجاد كارورزي كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي            . هي اشاره نموده است   كارگاه و يا بين كارگا    
مطالعه نقشي است كه مراكز آموزش فني و حرفه اي در ارتباط با كارورزي به عهده دارند و بررسي عنصر دوم اين رابطه يعني كارفرمايان و                 

  .حيط هاي كارورزي خواهد بود يا صاحبان موسسات است كه م

 اهميت تحقيق
نكه از جنبه نظري مطالعه موضوع كارورزي در نظام هاي آموزشي فني و حرفه اي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، از حيث                        عالوه بر آ  

ب كارورزي براي كارآموزان در ، سازماندهي مناسب و اجراي مطلو    برنامه ريزي  ،مري ضروري به نظر مي رسد و طراحي       عملي و اجرائي نيز ا    
اين پژوهش در زمينه كارورزي و بررسي مولفه هاي اساسي و موثر آن بـه برنامـه ريـزان و مجريـان         . گرو مطالعاتي از اين دست خواهد بود      

  .يندكمك مي كند تا جهت زمينه سازي براي ايجاد و توسعه كارورزي با اطالعات دقيق تر و واقع بينانه تري تصميم گيري نما

 هدف تحقيق
  تعيين راهكارهاي ايجاد كارورزي براي كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

 سواالت تحقيق
تا چه اندازه چگونگي سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي كارآموزان در كارگاهها و موسسات بر پذيرش كارآموزان مراكز آمـوزش فنـي و                        -1

 تا چه اندازه ارزشيابي فعاليت هاي كارآموزان در كارگاهها و موسسات بر پذيرش كارآموزان مراكـز آمـوزش             -2 ت ؟ حرفه اي استان موثر اس    
 تا چه اندازه استقرار روابط متقابل و دوجانبه بين كارگاهها و موسسات و مراكزامـوزش فنـي و حرفـه    -3 فني و حرفه اي استان موثر است ؟  

 تـا چـه انـدازه فـراهم آوردن شـرايط كـاري مناسـب بـراي         -4 وزش فني و حرفه اي استان موثر است ؟        اي بر پذيرش كارآموزان مراكز آم     
 تـا چـه انـدازه فـراهم     -5 كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان براي جذب در كارگاهها و موسسات بر پذيرش آنان موثر اسـت ؟   

ارورزي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان بر پذيرش كارآموزان اين مراكـز   آوردن شرايط كاري مناسب براي مربيان آموزشي دوره هاي ك         
 تا چه اندازه پيش بيني تسهيالت مالي براي كارگاهها و موسسات بر پذيرش كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان            -6 موثر است؟ 
قابل كارفرمايان و كارآموزان بر پذيرش كـارآموزان مراكـز آمـوزش     تا چه اندازه وجود قوانين تامين كننده حقوق و تكاليف مت      -7 موثر است؟ 

 تا چه اندازه آموزش هاي مربوط به مقررات و ضوابط حضور كارآموزان در مراكز آموزش فني و حرفه                   -8 فني و حرفه اي استان موثر است؟      
چه اندازه گذراندن دوره كـارورزي بـراي كـارآموزان       تا   -9 اي استان بر پذيرش كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان موثر است؟             

 تا چه اندازه گذراندن دوره كارورزي چه -10 مراكز آموزش فني و حرفه اي استان در كسب مهارت هاي مربوط به زمينه صنعت موثر است؟           
  فني و حرفه اي استان موثر است؟همزمان با آموزش فني و حرفه اي و چه پس از اتمام آموزش بر كارآيي شغلي كارآموزان مراكز آموزش 

 روش تحقيق
  . پيمايشي  از نوع ميداني است- توصيفي،روش پژوهش

 جامعه آماري
 مربوط به بخش صنعت در مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان      مهارت هاي فني آنها در رشته ها و آموزش هايكارآموزان مرد كه   -1

  ) نفر1000حدود . (اصفهان در شرف اتمام مي باشد
 بخش صـنعت كـه تعـداد آنهـا بـه      مهارت هايمربيان آموزشي مرد مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در رشته ها و فنون و                -2

  . نفر مي باشد70 نفر كارآموز يك مربي حدود 15نسبت تعداد كارآموزان و به ازاي هر 
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 محدوديتها
   . بنابراين در خصوص تفسير نتايج آن بايد اين نكته مدنظر قرار گيرد،ر خصوص كارآموزان مرد انجام گرفت پژوهش حاضر فقط د-1
   كافي در زمينه موضوع مورد پژوهش نبودن منابع و مباني نظري-2
   نبودن منابع تحقيقاتي كافي مرتبط با موضوع مورد پژوهش-3
  جتماعي آزمودني ها، اقتصادي و اه در تحقيق مانند وضعيت خانوادگي وجود برخي ويژگي هاي كنترل نشد–4 
   نبودن ابزاري استاندارد و عملي در خصوص موضوع مورد پژوهش-5 
  ها و استانهاي ديگر و همچنين به كارآموزان زن   قابل تعميم نبودن نتايج به شهرستان-6 
  هاي آموزش هاي فني و حرفه اي  كمبود نشريات تخصصي با توجه به دانش فني روز و استاندارد-7

 نتايج
، با توجه به قرار گرفتن آموزش       ها را در محيط الگوي جديد      ه انسان ، به ترتيبي ك   روري به تناسب هر منطقه آغاز شود       است تغييرات ض   الزم

پيش نياز پاسخ آموزش فني و حرفه اي به الگـوي     . ، صاحب قدرت و درگير سازد     نوان كانون مشترك فرآيند اصالحات     به ع  ،فني و حرفه اي   
هـا و تعهـدات مـالي جديـد و درنظـر       ، وضع سياسـت اجتماعي، بكارگيري فن آوري جديدگرش ها و ارزش هاي مناسب جديد دربرگيرنده ن  

ابعاد گسترده گرايش ها در قرن بيست و يكم تعهدات سياسي و پاسخ شـجاعانه         .  و نگراني هاي محلي و منطقه اي است          فرصت ها گرفتن  
  .مي كندتري را در سياستگذاري در زمينه منطقه اي طلب 

 پيشنهادات
  ، تصويب و اجراي قوانين حمايتي از كارورزانتدوين -1
 ارائه خدمات پشتيباني پس از كارورزي -2

 تعداد محل هاي كارورزي مناسب و به تعداد كافي -3

 فراهم آوردن روابط انساني مناسب -4

 فراهم آوردن تسهيالت تشويقي -5

 نظارت و ارزشيابي مستمر در طول دوره كارورزي -6

  تجارب ساير سازمان ها در زمينه كاراستفاده از  -7
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 عنوان
  83-84نيازسنجي آموزشي مديران و كاركنان مالي و اداري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در سال 

 مجري
  خانم شيرين طبائيان

 كلمات كليدي
   طراحي آموزشي– نياز آموزشي – مهارت ادراكي –  مهارت انساني– مهارت فني –آموزش فني و حرفه اي 

 مساله تحقيق
همچنـين  .  عملكرد مديران اثربخش تر خواهـد بـود          ،اساس معيارهاي عيني و مطالعه نيازهاي واقعي انجام گيرد        چنانچه آموزش كاركنان بر   

 چرا كه يكي از مهمتـرين  ، گونه منجر شودهاي ماشين طرح جامع آموزشي نبايد تنها در جهت تخصص گرايي پيش رود و به ساختن انسان      
 طراحـي درس ،همچنـين   .نيروي انساني معادل آن جامعه است ،عوامل كه در پيشرفت و توسعه يا عقب افتادگي در جامعه تاثير بسزايي دارد    

 كردن نيازهاي ادراكي ،انساني طراحي آموزش براي برآورده. ، يادگيري آنها را امكان پذير مي سازد دوره ها همراه با شيوه هاي سنجش   ها و 
طرح آموزشي بايد برمبناي احتياجات تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود و در صورتي كه برنامه هاي آموزشـي بـدون   . و فني كاركنان است 

  . بيشتر جنبه نمايشي و تشريفاتي پيدا مي كند،توجه به نياز واقعي انجام گيرد

 اهميت تحقيق
 يكي از اركان مهم در تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در تمام سطوح در حد نيل به اهداف توسعه اقتصادي                ،آموزش فني و حرفه اي    

هرگونه سرمايه گذاري در صورتي به رشد مداوم اقتصادي مي انجامد كه با سـرمايه گـذاري در تربيـت و      . و اجتماعي در هر جامعه مي باشد      
با توجه . مايه گذاري به خود اختصاص مي دهدش فني و حرفه اي بخش عمده و مهمي در اين سر  آموزش نيروي انساني همراه باشد و آموز      

به اهميت آموزش در ارتقاي سطح كارآيي نيروي سازماني و همچنين اهميت آموزش فني و حرفه اي به عنوان يك نهاد مـسئول در آمـاده                         
تان اصفهان در نظر گرفته شده  جامع آموزش كاركنان فني و حرفه اي اس   سازي افراد براي كار، پژوهش حاضر با عنوان بررسي مطالعه طرح          

  .است

 هدف تحقيق
  83- 84نيازسنجي آموزشي مديران و كاركنان مالي و اداري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در سال 

 سواالت تحقيق
 مهـارت هـاي   وزش  ا توجه به وظايف شغلي نيـاز بـه آمـ           ب ،موزش فني و حرفه اي استان اصفهان      تا چه ميزان مديران اداره كل آ       -1

 ؟دارند) ادراكي،انساني،فني(

مهـارت  وزش مـ  با توجه به وظايف شغلي نيـاز بـه آ  موزش فني و حرفه اي استان اصفهان، كاركنان اداري اداره كل آتا چه ميزان   -2
 ؟دارند) ادراكي،انساني،فني (هاي

مهـارت  فني و حرفه اي استان اصفهان با توجه به وظايف شغلي نيـاز بـه امـوزش              كاركنان مالي  اداره كل اموزش        ،تا چه ميزان   -3
 ؟ددارن) ادراكي،انساني،فني  (هاي

مـل   از نظـر عوا ،اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصـفهان ) مديران ،ادراكي، مالي(طرح آموزش كاركنان  در ،تا چه ميزان  -4
  ؟دتفاوت معنادار وجود دار) ، مدرك تحصيلسابقه خدمت، سن(جمعيت شناختي 

 روش تحقيق
  . توصيفي و از نوع پيمايشي است ،تحقيق حاضر

 جامعه آماري
 83-84 كه در سـال  ،موزش فني و حرفه اي استان اصفهان مي باشدو كاركنان اداري و مالي اداره كل آ نفر كارشناسان و مديران      75شامل  

  .به طور رسمي مشغول خدمت هستند

 ها محدوديت
  ساختهوط به ابزار اندازه گيري محقق مرب -
   محدوديت هزينه و وقت-
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 نتايج
 زيـرا مقايـسه ميـانگين هـاي حاصـله      .ها تفاوت وجود دارد  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين نياز مديران و كارشناسان به انواع مهارت             

 انـساني  مهارت هايهمچنين نياز به آموزش در زمينه  . استمهارت اداري و كمترين آن فني        بيشترين ميزان نياز مديران به       ،نشان مي دهد  
 انـساني   مهـارت هـاي   تر در زمينـه      در مورد كاركنان مالي بيش     ،اين ميزان نياز  .  حوزه اداري و مالي احساس مي شود       و ادراكي براي كاركنان   

  .است

 پيشنهادات
 يك سازمان و بالنـده سـازي آنـان از طريـق آمـوزش             يكي از مهمترين اقدامات در زمينه كارآيي و بهره وري مديران و كاركنان             -1

  .صحيح مي باشد
 .فراهم ساختن محيط متعددي كه نيازهاي كاركنان به محبت و عزت نفس را ارتقا دهد -2

 .شناخت و قدرداني مناسب از عملكرد كاركنان به وسيله مديريت كه منجر به تقويت روحيه و منزلت مي گردد -3

 .ن موجود باشدآه نحوي كه محتواي شغلي ساده و تكراري نبوده و امكان ابداع و نوآوري در غني سازي و تغيير طرح شغلي ب -4
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 عنوان 
رسـتانهاي اصـفهان، كاشـان،     شناسـايي و اصـول در شه       ، در ابعاد آشـنايي    2 و درجه  1ك درجه بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي اتومكاني     

  1383 سال  -ف آباد، شهرضا و نجمباركه

 مجري
  بدري شاه طالبي

 كلمات كليدي
   آشنايي– اصول – شناسايي – 2 تعميركار درجه -1 تعميركار درجه – اندازه گيري – اثربخشي -آموزش 

 مساله تحقيق
 ،وب مـي گـردد  با توجه به اينكه در عصر حاضر مشكل اشتغال زايي يكي از دغدغه هاي مهم مديران و برنامه ريزان جوامـع بـشري محـس               

كشور ما نيز كوشيده است در راستاي تاكيد بر ايجاد محيط و فضاي صنعتي به تربيت نيروي متخصص و كارآمد و كارآزموده و ايجاد محيط                       
 و  مراكز فني،در اين راستا . اين مهم را به انجام رساند،موزشي با اجراي دوره هاي مختلف آ      ،مساعد جهت نوآوري و كارآفريني همت گمارده      

 با ايجاد و راه اندازي دوره هاي مختلف آموزشي در راه رسيدن بـه ايـن اهـداف تـالش مـي                       ،حرفه اي كشور نقش مهمي را برعهده داشته       
 پـژوهش  . مـي باشـد  2 و درجـه  1ومكانيك درجـه  ازجمله دوره هاي آموزشي مذكور در مراكز فني و حرفه اي دوره هاي آموزشي ات             . نمايند

ان ا با توجه به اصول عنوان شده در امر آموزش ميزان اثربخشي دوره هاي فوق را در مراكز فنـي و حرفـه اي اسـت                    صدد آن است ت   حاضر در 
  .، به ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه بپردازداصفهان مورد بررسي قرار داده

 اهميت تحقيق
هـا را    ك عمل يا وظيفه شغلي را كسب كرده يا اين مهارت           مورد نياز براي انجام دادن ي      مهارت هاي آموزش فرآيندي است كه طي آن فرد        

درطي فرآيند آموزش موجباتي فراهم مي شود تا تجربه هاي يادگيري به وقوع بپيوندد و بدين ترتيـب كاركنـان و                      .در خود افزايش مي دهد    
 چـرا كـه   ،فرآيند آمـوزش پيچيـده اسـت    .م دهند، با كارآيي و اثربخشي بيشتري انجا   شغلي خود را در زمان حال و آينده       افراد بتوانند وظايف    

ارائـه و اجـراي يـك دوره      ، تهيـه  ،از اين روست كـه طراحـي      . جاني و رفتاري يادگيرنده مي باشد     اساس آن ايجاد تغيير در ابعاد شناختي ،هي       
 بررسي ميزان ، هر برنامه آموزشي يكي از مهم ترين جنبه هاي،و در نهايت. ق العاده زيادي برخوردار مي باشدآموزشي اثربخش از اهميت فو

  .اثربخشي آن برنامه جهت بررسي تحقق اهداف مي باشد

 هدف تحقيق
 – مباركـه  - كاشان- در شهرستانهاي اصفهان2 و درجه 1بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي اتومكانيك درجه  : هدف كلي پژوهش  
  نجف آباد و شهرضا

 سواالت تحقيق
 در –3در بعـد شناسـايي   -2 - دربعد آشنايي-1(ها در آزمون اول و آزمون دوم رشته اتومكانيك درجه دو  ت آزمودني آيا بين ميانگين نمرا   -

  تفاوت وجود دارد؟)   كاشان-5شهرضا – 4 نجف آباد –3اصفهان -2مباركه -1(در شهرستان  )بعد اصول
 در –3 در بعـد شناسـايي   -2 دربعد آشنايي-1(اتومكانيك درجه يك ها در آزمون اول و آزمون دوم رشته   آيا بين ميانگين نمرات آزمودني   -

  تفاوت وجود دارد؟)   كاشان-5 شهرضا -4 نجف آباد –3اصفهان -2مباركه -1(در شهرستان )بعد اصول

 روش تحقيق
  .  پيمايشي از نوع ميداني مي باشد–روش تحقيق، توصيفي 

 جامعه آماري
 اشـتغال   2 و   1 كه به كارآموزي در رشته اتومكانيك درجـه        1381-82ه اي استان اصفهان در سال       كليه كارآموزان مراكز آموزش فني و حرف      

  .داشته اند

 محدوديتها
  در دسترس نبودن تحقيقات مشابه با تحقيق حاضر -1
  ها بي انگيزه بودن مربيان و كار آموزان جهت تكميل پرسشنامه و شركت در آزمون -2
  .كارآموزان بر نتايج تحقيق اجتماعي و رواني  ،دي، اقتصاشده مانند سن،وضعيت خانوادگيرل ن تاثير برخي متغيرهاي كنت-3
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   محدوديت هزينه و وقت –4
   عدم وجود منابع آموزشي مورد نياز راجع به دوره هاي آموزشي اتومكانيك –5
ه باشند و نظرات واقعـي خـود را در ارزيـابي        برخي از كارآموزان ممكن است به  داليل مختلف از پاسخ كامل به سواالت خودداري نمود                –6

  .نظرات پاسخگويان اعالم نكرده باشند

 نتايج
 كـارآموزان از انگيـزه   ،هاي سني مختلف و با شيوه مطلـوب اجـرا شـود         گرايشات گروه  ،چنانچه برنامه هاي آموزشي براساس نيازها، عاليق      

يابي به موقعيت برتـر شـغلي   چنين چنان چه دوره هاي آموزشي منجر به دست        هم. اين دوره ها برخوردار خواهند بود     بيشتري براي شركت در     
همچنـين  . انگيزه بيشتري براي شركت در دوره هاي آموزشـي فـراهم مـي آورد   ، و غني سازي شغلي و ارتقاء را به همراه داشته باشد       گرديد  

  : تعدادي از عوامل موثر بر اثربخشي بيشتر دوره هاي آموزشي عبارتند از
استفاده از تكنولوژي و مواد و وسايل كمك آموزشـي چـون           -، با سطح تحصيالت دانشگاهي     شايسته متخصص، ،فاده از مربيان مجرب   است-

هـاي بـزرگ و     بازديد از مراكز فني تهيه و ساخت اتومبيل، كارگاه- استفاده از كتب و متون تخصصي در رابطه با موضوع      -...فيلم، اساليد و  
 استفاده از متخصصين در هر قـسمت  -هاي تئوريك و نظري  انجام كار به صورت عملي و تجربي به جاي بحث -مدرنآشنايي با ابزارآالت    

  ...به جاي آموزش تنها توسط يك مربي و 

 پيشنهادات
   كارآزموده و باتجربه در عرصه تئوري و عملي ،ستفاده از مربيان دانش مدار، ماهرا-1
  ن نقطه شروع آموزش  توجه به نيازهاي آموزشي به عنوا–2
   استفاده از فن آوريهاي روز در آموزش –3
   بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي در مراجعه به محل كار واقعي–4
  مواد گرافيكي و مواد آموزشي در طي دوره آموزشي ، استفاده از متون كامپيوتري-5
  .عمل آمده تغيير مكانيسم هاي آموزشي براساس نتايج ارزشيابي هاي به –6
   ارزيابي مداوم از روند آموزش و ايجاد تغييرات مقتضي-7
   تلفيق تئوري و عمل -8
  ارتقاي كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي همراه با تغييرات روزافزون در صنعت و تكنولوژي –9

  روز  چون دانشكده هاي فني در راستاي تبادل اطالعات و دانش،همكاري با ديگر مراكز آموزشي فني–10
  ، ابتكار و كارآفريني در واحدها تشويق خالقيت– 11
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  استان ايالماي  اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   فني و حرفه اي غير رسمي بر اشتغال استان ايالم آموزش هايبررسي تأثير 

  مجري

  عباس شفيعي 

  كلمات كليدي

   مهارت اشتغال استان ايالم – و حرفه اي  فني– كارآموز –اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

  مساله تحقيق

 ، نيروي كار را به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد معرفي كرده است و مروري گذرا بـر مباحـث اقتـصاد آمـوزش                        ،تاريخ عقايد اقتصادي  

ـ                    وده اسـت و ايـن امـر مرهـون تـالش            نشان مي دهد كه طي زمان ضرورت توجه به امر آموزش نيروي انساني بسيار روشن تر از گذشته ب

امـروزه جهانيـان   . زنتز، تئودر شولتز و سايرين است، سايمون كووالش. آر . ، ژاكوپ منيسر، جي اقتصاددانان برجسته اي چون ادوارد دنيسون 

از بـازدهي بيـشتري   كه آموزش نيروي كار يك نوع سرمايه گذاري ملي است و سرمايه انـساني در مقايـسه بـا سـرمايه فيزيكـي        دريافته اند 

  . برخوردار است و نقش اساسي در توسعه اقتصادي خواهد داشت 

، در كشورهاي كمتر توسعه يافته بخـش قابـل تـوجهي از آمـوزش هـا                  سرمايه انساني فعاليت داشته اند     به توصيه اقتصادداناني كه در زمينه     

ي نهايتاً چه تأثيري بر نيـروي       آموزش هاي ن اطالع از اين كه چنين       از طرف ديگر داشت   .  فني و حرفه اي باشد     آموزش هاي  با   بايستي مرتبط 

در راسـتاي همـين   . آموزش ديده مورد بررسي قرار گيرد  ، مستلزم آن است كه وضعيت نيروي كار         لحاظ مالي بر توليد اقتصادي دارد     كار و از    

 بررسـي  "در اين طـرح كـه   . ژوهش علمي را شروع نمودجام اين پبحث مجري به پيشنهاد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم ان  

، تـالش مـي گـردد تـا مـشخص شـود كـه چنـد درصـد از           نام دارد"ر اشتغال استان ايالم تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي ب 

ارآموزان رشته هاي فني و حرفه اي در  بدانيم از ك، تالش بر اين است به عبارتي . ين سالها وارد بازار كار شده اند      كارآموزان اين رشته ها در ا     

، كـدام يـك بـر    ار شده اند و از بين عوامل رواني، اجتماعي، اقتـصادي، خـانوادگي و فـردي         چند درصد جذب بازار ك     1385 و   1384سالهاي  

  . ال يا بيكاري آنان مؤثر بوده استاشتغ
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  اهميت تحقيق

،  و مهارت هاي گوناگون تخـصص دارنـد         فعاليت هاي افرادي است كه در حرف       توسعه اقتصادي بطور مستقيم و يا غير مستقيم در گروه         -1

محورهـاي اصـلي آمـوزش توسـعه اي     يكي از آموزش هاآموزش هاي فني و حرفه اي باعث توسعه و انتقال اين مهارت ها مي گردد و اين            

. بيشتر احساس مي شـود   آموزش ها ، نياز به اين     وناگون نيازمند است و در مراحل گ       هر جامعه اي به اين مهارتها و آموزش ها         ،بنابراين. است

،  توسـعه كـاربرد آن در حـرف گونـاگون          ، پيشرفت هاي نوين اقتصادي و      و انتقال مهارتها به افراد جديد      مسئله تأمين نيروي انساني جانشين    

  . د آموزش هاي فني و حرفه اي هستندهمگي نيازمن

 لذا بي نهايت ضروري است كه مسئوالن و         اشتغال كارآموزان مي باشد،   ،   فني و حرفه اي    هايآموزش  داف عالي   با توجه به اينكه يكي از اه      

  . ال كارآموزان را فراهم مي نمايندتا چه حد موجبات اشتغآموزش هابرنامه ريزان بدانند كه اين 

، سـازمان  بـسزايي دارد يـزي آموزشـي تـأثير    با توجه به اينكه بازار كار و تقاضاي نيروي انساني در بخش هاي صنعت و توليد بر برنامه ر         -2

 و سـازمان هـا  كـسب اطالعـات از كارفرمايـان و مـديران        . اي بازار كار هماهنگ و همسو سازد      آموزش فني و حرفه اي بايد خود را با نيازه         

 است   از اركان مهمي   ،كارنهادهاي مختلف جامعه درباره نيازهاي شغلي و همچنين بررسي كارآموزان از نظر توان علمي و مهارتي در محيط                   

ستلزم  مـ ، فني و حرفه اي كه با هدف تربيت نيروي ماهر كار انجام مـي گيرنـد        آموزش هاي با توجه به اينكه     . كه بايستي مد نظر قرار گيرد     

 هايي هستند كه  آموزش رشتهنبالبه د، استفاده بهتر از منابع مالي اندك، لذا برنامه ريزان و مسئولين جهت  صرف هزينه هاي زيادي هستند    

هم مورد نياز بازار كار هستند و هم باعث اشتغال كارآموزان مي گردند و شناخت اين امور جز با تحقيق و بررسي مناسب عملي نيست و اين                         

  . ژوهش در همين راستا صورت مي گيردپ

وع فـارغ   از مجمـ  : شفيعي(در استان ايالم    با توجه به نتيجه تحقيقات قبلي در خصوص وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن فني و حرفه اي                 -3

 درصد در رشته اي غيـر  28 درصد شاغل در رشته آموزشي فني و حرفه اي و         18،  )غير شاغل ( درصد بيكار    54التحصيالن فني و حرفه اي،      

 7/32 نفر 136 و تعداد  درصد غير شاغل3/67 نفر معادل 280از مجموع افراد نمونه : از رشته آموزشي خود مشغول بكار شده اند و عسگري   

بيكاري فارغ التحصيالن براي مسئولين و برنامه ريزان بسيار مهـم و ضـروري اسـت و    / تعيين عوامل مؤثر بر اشتغال . )درصد شاغل هستند  

  . تحقيق در اين راستا صورت مي گيردانجام اين 

  هدف تحقيق

  ن ايالم بررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي بر اشتغال استا

  : اهداف اختصاصي اين تحقيق شامل موارد زير است :  اهداف اختصاصي-2-4

  . تعيين وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته مورد نظر -1-2

  . تعيين رشته آموزشي موفق در اشتغال كارآموزان -2-2

  . تعيين شهرستان موفق در ايجاد اشتغال براي كارآموزان -3-2

  . جنس بيشتر از جنس ديگري در دستيابي به اشتغال مرتبط موفقيت بيشتري داشته است تعيين اينكه كدام -4-2

  تعيين عوامل مؤثر بر اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي در استان ايالم -5-2
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  روش تحقيق

در اين پژوهش براي بررسي اسناد و مدارك مربوط بـه  .  و به روش پيمايشي اجرا مي شود       ستتوصيفي تبيني ا   از نوع تحقيقات     ،اين تحقيق 

 از روش مطالعـات اسـنادي و بـراي جمـع آوري اطالعـات      ، و حرفه ايادبيات تحقيق و مشخصات آموزش ديدگان رشته هاي مختلف فني       

  . شودمربوط به جامعه آماري و افراد نمونه از روش ميداني استفاده مي 

  جامعه آماري

 21سـنين   كه در ، مي باشد1385 و  1384جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام كارآموزان رشته هاي فني و حرفه اي استان ايالم در سال                  

 – جوشكاري گاز آرگن – لوله كشي صنعتي –لوله كشي گاز خانگي و تجاري    ( رشته   19ر اين پژوهش كارآموزان     د. ال و باالتر قرار دارند    س

 الكترونيـك  – گرافيك رايانه اي – خياطي – اتومكانيك – نقشه كشي ساختمان – برق صنعتي – نقشه برداري –برنامه نويسي رايانه اي    

مختلـف مـورد   )  تراشـكاري – لـوازم خـانگي   – پرورش زنبور عسل   – كشاورزي   – برق خودرو    – جوشكاري برق    –ي   درودگر – نقاشي   –

  .  نفر بوده اند4500تحقيق در حدود افراد جامعه آماري اين . بررسي قرار گرفتند

  محدوديتها

افـرادي  زيرا . ا در اين تحقيق با آن روبرو شويمنبود متولي خاص براي كسب اطالعات مورد نياز سالهاي قبل يكي از مشكالتي بود كه م  -1

 اكنون در جاهاي ديگر مشغول به خدمت بودند و قسمت عظيمي از كار تنها ،كه در سالهاي قبل مسئول اطالعات و آمار مورد نياز طرح بوده        

حرفه اي اين مشكل نيز برطرف عات فني و  تا ضوابط اداري كه اميد است با راه اندازي سيستم جامع اطال،از طريق روابط دوستانه انجام شد

  . گردد

ي از محدوديت هاي ايـن   يك،نبود منبع و مĤخذ مورد نياز جهت استفاده در بخش ادبيات تحقيق چه در سطح استان و چه در سطح كشور                 -2

   .تحقيق است

هم بـه  (ع آوري اطالعات مورد نياز تحقيقمپراكندگي افراد نمونه در سطح شهرستان هاي مختلف كه اين امر مشكالت زيادي را براي ج    -3

   .فراهم نمود) ل براي انجام كارو رفت و آمد و هم به لحاظ صرف وقت بيشتر از حد معموپرسشگري  لحاظ صرف هزينه هاي بيشتر براي

  نتايج

  :در يك جمع بندي كلي مهمترين نتايج اين پژوهش عبارتند از 

بعـد از آن  .د اختـصاص داده انـد   كه اين افراد بيشترين فراواني را بـه خـو   ،يالم آموزش ديده اند    درصد از مجموع افراد نمونه در شهر ا        1-54

ن و دره  درصد در رده ي بعدي قرار دارند و كم ترين فراواني متعلق به كار آموزان شهرستان هـاي ايـوا                    18و چرداول  با     كارآموزان شيروان   

  .مي باشد)  درصد4با (شهر 

 نقـشه  - برنامه نويـسي رايانـه اي  - جوشكاري گاز آرگن- لوله كشي صنعتي–هاي لوله كشي گاز خانگي و تجاري  در اين تحقيق رشته     -2

 –جوشـكاري بـرق   -درودگـري - نقاشي- الكترونيك-گرافيك رايانه اي-خياطي- اتومكانيك- نقشه كشي ساختمان - برق صنعتي  -برداري

  .كاري مورد بررسي قرار گرفتندتراش-لوازم خانگي-پرورش زنبور عسل-كشاورزي-برق خودرو
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 نفـر بعنـوان نمونـه    20 لذا براي هر كدام از رشته ها حداقل ، نفر محاسبه شده است400با توجه به اين كه تعداد افراد نمونه اين تحقيق           -3

 از رشته ها جهت بدست  نفر به نسبت تعداد افراد در هر سال انتخاب شده اند و در برخي20مختص آن رشته در نظر گرفته شده است و اين 

 . نفر بعنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتند445آوردن نتايج دقيق تر تعداد بيشتري بعنوان نمونه انتخاب شده اند كه در مجموع 

-25ني  بيشترين فراواني مربوط به گروه س، انتخاب شده اند85 و84از مجموع افراد نمونه كه بصورت تصادفي از بين كارآموزان سالهاي -4

 .مي باشد) درصد5با ( سال و باالتر 31 درصد است و كم ترين فراواني مربوط به گروه سني 78 سال با 21

 . درصد از آنها مربوط به كارآموزان زن هستند5/42 درصد مربوط به كارآموزان مرد و 5/57از مجموع افراد نمونه - 5

 كـه ايـن تعـداد بيـشترين فراوانـي را بـه خـود                ،طح دبيرستان و ديپلم بوده انـد       داراي تحصيالتي در س     درصد از مجموع افراد نمونه،     6-65

 درصـد از كـارآموزان      25و  )  درصد 9( كم ترين فراواني مربوط به افرادي است كه داراي تحصيالتي تا حد سيكل هستند              .اختصاص داده اند  

 .داراي تحصيالتي باالي سطح ديپلم هستند

 در صـد  33 بـا    84 درصد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده انـد و كـارآموزان سـال                 67 با   85ان سال    كارآموز از بين افراد نمونه،   -7

 .فراواني كمترين فراواني را به خود اختصاص داده اند

 كـسب   را1هـا مهـارت درجـه     درصد هـم از آن 23 در رشته هاي فني و حرفه اي هستند و 2 درصد از افراد نمونه داراي مهارت درجه     8-77

 .كرده اند

 درصـد شـاغل در رشـته آموزشـي فنـي و حرفـه اي                7 درصد شاغل در غير رشته آموزشي و         10  درصد بيكار،  83از مجموع افراد نمونه،     -9

 7بـا  (بنابراين بيشترين فراواني مربوط به افراد بيكار و كم ترين فراواني  مربوط به افراد شاغل در رشته آموزشـي فنـي و حرفـه اي            . هستند

 ، زا نيستندرآمد چون داراي شغل د،در اين تحقيق افرادي كه در خدمت سربازي بوده اند و يا در حال ادامه تحصيل هستند  ( .مي باشند  )درصد

 .)بيكار تلقي شده اند

 . درصد از آنها وام اشتغال دريافت كرده اند3 درصد از افراد نمونه وام اشتغال نگرفته اند و تنها 10-97

 درصد علت بيكـاري يـا     56 ي و حرفه اي مشغول به كار هستند،        و يا در رشته اي غير از رشته آموزشي فن          كارند بي  افرادي كه  از مجموع -11

 نداشتن سرمايه كار عنوان كرده اند كه اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص     رشته اي غير از رشته آموزشي خود،      اشتغال خود را در     

 اشتغال در علته  درصد هم از افراد گفته اند ب4. در رده ي بعدي قرار داد ) درصد 17با  (ن نبود بازار كار براي رشته آموزشي        بعد از آ  . داده اند 

 .شغل بهتري مشغول به كار شده اند كه اين تعداد كم ترين فراواني را به خود اختصاص داده اند

 درصد از افراد گفته انـد كـه        67 خانواده  ي آنها در رشته فني شاغل هستند و            از اعضاي اد نمونه عنوان كرده اند كه يكي         درصد افر  12-33

 .هيچ كدام از اعضاي خانواده ي آنها در رشته فني شاغل نيستند

 درصد از افراد نمونه عنوان كرده اند كه به ميزان كم از همكاري بانك ها براي پرداخت تسهيالت اشتغال زايي به آنها رضايت دارند            13-51

 درصد عنوان كرده اند كه به ميـزان زيـاد از همكـاري بانـك هـا بـراي          25 اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و تنها              و

 .پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به آنها رضايت دارند
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آن  بعـد از .  بيشترين فراوانـي را بخـود اختـصاص داده انـد     درصد از افراد نمونه عنوان كرده اند كه استعداد انجام كار فني را دارند و اين تعداد               49- 14

مربوط به افرادي است كـه      )  درصد 6(كم ترين فراواني    . در رده هاي بعدي قرار دارند     )  درصد 13با  (داراي   و)  درصد 16(آموزشي با    /كارهاي فرهنگي 

 .اعالم كرده اند كه استعداد انجام كار هنري را دارند

 درصد اعالم كرده اند كه شغل دوستان صميمي شان فني است و اين تعداد بيشترين فراواني را بخـود اختـصاص داده                       36 نه،از مجموع افراد نمو   - 15

مربوط به افرادي است كه اعالم كرده اند كه دوستان صـميمي  )  درصد15با (آموزشي / ، آزاد و فرهنگي) درصد17با (آن شغل هاي ا داري      بعد از   . اند

 .نري هستندآنها داراي شغل ه

ال يا بيكاري آنهـا   در صد عنوان كرده اند كه هم سالن آنها به ميزان كم در اشتغ 44 ي كه به اين پرسش پاسخ داده اند،       از مجموع افراد  -16

ن زيـاد در    ا به ميـزا    درصد هم عنوان كرده اند كه هم سالن آنه         30و اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و             موثر بوده اند    

 .كاري آنها موثر بوده انداشتغال يا بي

از افراد نمونه عنوان كرده اند كه خواست ها و انتظارات والدين آنها در مورد شغل شان به ميزان زياد با نظـرات آنهـا منطبـق         درصد 17-60

 اند كه خواست هـا و انتظـارات والـدين آنهـا در      درصد عنوان كرده12است و اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و تنها      

  . و اين افراد كم ترين فراواني را به خود اختصاص داده انديزان كم با نظرات آنها منطبق استمورد شغل شان به م

زيـاد در اشـتغال     فوذ به ميـزان     ، عنوان كرده اند كه رابطه با افراد صاحب ن         دي كه به اين پرسش پاسخ داده اند        درصد از مجموع افرا    18-76

 درصد معتقدند كه رابطه با افـراد صـاحب نفـوذ بـه     10موزان مؤثر است و اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و تنها   كارآ

  . اواني را به خود اختصاص داده اندميزان كم در اشتغال كارآموزان مؤثر است و اين افراد كمترين فر

ان كرده اند كه حمايت افراد خانواده به ميزان زياد در اشتغال كارآموزان مـؤثر اسـت و ايـن افـراد بيـشترين                       وه عن افراد نمون  درصد از مجموع     66 - 19

 ايـن    درصد هم از آنها معتقدند كه حمايت افراد خانواده به ميزان كم در اشـتغال كـارآموزان مـؤثر اسـت و                  13فراواني را به خود اختصاص داده اند و         

  . اواني را به خود اختصاص داده اندرين فرافراد كمت

 درصد از افراد نمونه عنوان كرده اند كه به ميزان كم به آموزش هاي تكميلي فني و حرفـه اي دسترسـي داشـته انـد و ايـن افـراد          63 -20

 فني و حرفـه  ه آموزش هاي تكميلي درصد هم از آنها عنوان كرده اند كه به ميزان زياد ب20بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و          

  . اي دسترسي داشته اند

 كه اين افـراد بيـشترين      ،، شغل هاي اداري و كارمندي را شغل هاي مورد عالقه مردم استان مي دانند               درصد از مجموع افراد نمونه     28 -21

 درصد در رده هاي بعدي قرار دارنـد و  14جارت با  درصد و بازرگاني و ت21بعد از آن شغل هاي فني با . اواني را به خود اختصاص داده اند      فر

اوانـي را بـه خـود    ، شغل هاي هنري و سرگرمي است و اين افـراد كمتـرين فر   اند كه شغل هاي مورد عالقه مردم     درصد از افراد نيز گفته     3

  . اختصاص داده اند

رشته آموزشي فنـي و حرفـه        درصد شاغل در     5/6شي و    درصد شاغل در غير رشته آموز      7/9،   درصد بيكار  8/83از مجموع افراد نمونه،      -22

 7بـا  ( در رشته آموزشي فني و حرفـه اي     بنابراين بيشترين فراواني مربوط به افراد بيكار و كمترين فراواني مربوط به افراد شاغل             . اي هستند 

  . مي باشند) درصد

  . شغول به كار شده اندآموزشي خود م، در رشته هاي  درصد از كارآموزان شاغل5/48موع در مج -23
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 درصد از افرادي كه دوره آموزش خياطي و گرافيك رايانه را گذرانده اند، در اين رشته ها مشغول به كـار شـده انـد كـه ايـن افـراد            15 -24

 3( راوانـي   دارد و كمترين ف درصد در رده بعدي قرار 12بعد از آن رشته جوشكاري برق با        . فراواني را بخود اختصاص داده اند     بيشترين  

  . و و كشاورزي را گذرانده اند، برق خودرفرادي است كه دوره هاي اتومكانيك، الكترونيك، درودگريمربوط به ا) درصد

، جوشكاري گاز آرگون و لوله كشي صنعتي آمـوزش          شكاري، پرورش زنبور عسل، نقاشي    هيچ كدام از افراد نمونه كه در رشته هاي ترا         : نكته
  .موزشي خود مشغول بكار نشده اند آ در رشته،ديده اند

در شهرسـتان دره شـهر   ، بيشترين فراواني مربوط به افرادي است كه ه آموزشي خود مشغول بكار شده اند     از مجموع افرادي كه در رشت      -25

جذب را در رشته   كارآموزان فني و حرفه اي بيشترينزايي اشتغال به عبارتي شهرستان دره شهر از نظر .آموزش ديده اند)  درصد19با (

 درصـد در رده  5/6 درصـد و مهـران بـا    5/8، شيروان و چرداول با  درصد5/10 شهرستان هاي ايوان با     بعد از آن  . آموزشي داشته است  

  كمترين ميزان اشـتغال را در رشـته هـاي فنـي و    ،) درصد 5با  (يالم آموزش ديده اند     هاي بعدي قرار دارند و افرادي كه در شهرستان ا         

  .  به خود اختصاص داده اندحرفه اي

  .  آموزشي خود مشغول بكار نشده اندهيچ كدام از افراد نمونه در شهرستان آبدانان در رشته: نكته

 85وط به افرادي اسـت كـه در سـال     بيشترين فراواني مرب،از مجموع افرادي كه در رشته آموزش فني و حرفه اي مشغول بكار شده اند -26

اوانـي را   كه كمترين فر، در رشته آموزشي خود مشغول بكار شده اند84 درصد از كارآموزان در سال 36ل شده اند و فارغ التحصي)  درصد 64(

  . به خود اختصاص داده اند

 درصد داراي تيپ شخصيتي از نوع اجتماعي هستند كه اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص        32 ،از مجموع افراد آموزش ديده    -27

 4 درصـد در رده هـاي بعـدي قـرار دارنـد و      15 درصد و واقع بين بـا  29بعد از آن تيپ هاي شخصيتي قراردادي و سنتي با           . ند  داده ا 

  . اواني را به خود اختصاص داده انددرصدي هم از افراد آموزش ديده داراي تيپ شخصيتي معنوي هستند كه اين افراد كم ترين فر

يق و دروني داشـته  ، دق خود را از گروه فعاليت هاي ذهني   ، بيشترين انتخاب هاي   مون رغبت ميشل گوگلن    نمونه در آز    درصد از افراد   28-37

ن و فعاليت هاي عضالني داشـته       ، ريسك كرد  ي گروه صرف نيرو   فعاليت ها د را از     درصد هم از آنان بيشترين انتخاب هاي خو        24،  اند

ص و  ي، تـشخ  روه مايـل بـه كـسب قـدرت، خودنمـايي          خود را از فعاليت هاي گ      درصد هم از افراد نمونه بيشترين انتخاب هاي          15. اند

، تماس ي اجتماعي، دوستانهفعاليت ها گروه مايل به  درصد نيز بيشترين انتخاب هاي خود را از فعاليت هاي        24ارزشمندي داشته اند و     

  . و تبادل افكار با آنها داشته اندبا ديگران 

، نتيجه مي گيـريم     سك كردن و فعاليت هاي عضالني است      ، ري كارهاي فني نيازمند توجه، دقت، صرف نيرو      ه انجام   با توجه به اينك   : توضيح

 به انجام كارهاي فني رغبـت   درصد61كه تنها دو گروه اول و دوم مايل به انجام كارهاي فني بوده و به عبارتي از مجموع افراد نمونه  

  . دارند

  . به انجام كارهاي فني عالقه دارند درصد از كارآموزان 40گيريم كه با توجه به مطالب فوق نتيجه مي : نكته

 درصد توان علمي خود را براي راه اندازي شغل فني با توجه بـه مهـارت هـاي كـسب شـده در طـي       69،  از مجموع افراد آموزش ديده -29

 درصد هم از افراد آمـوزش ديـده   5صاص داده اند و آموزش در سطح زياد ارزيابي كرده اند كه اين افراد بيشترين فراواني را به خود اخت   

 به خـود اختـصاص داده   توان علمي خود را براي راه اندازي شغل فني در سطح كمي ارزيابي كرده اند كه اين افراد كم ترين فراواني را      

  . اند

اشتغال زايي به آنها در سطح كـم ارزيـابي   ، ميزان رضايت خود از همكاري بانك ها براي ارائه تسهيالت  درصد از افراد آموزش ديده   30-51

 درصد هم از افراد آمـوزش ديـده ميـزان رضـايت خـود را از              25كرده اند كه اين افراد بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند و               

  . ها در سطح زياد ارزيابي كرده اند به آنزايي اشتغالهمكاري بانك ها براي ارائه تسهيالت 
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كـاري يـا    فني و حرفه اي مشغول بكار هستند، علـت بي         كارند و يا در رشته اي غير از رشته آموزشي          مجموع افرادي كه بي     درصد از  56 -31

اوانـي را بـه خـود     كه اين افراد بيـشترين فر ،، نداشتن سرمايه كار عنوان كرده اندز رشته آموزشي خوددليل اشتغال خود را در رشته اي غير ا       

 4 درصد در رده هاي بعـدي قـرار دارنـد و    9 درصد و نداشتن مجوز فعاليت با 17آموزشي با  آن نبود بازار كار براي رشته    بعد از . اختصاص داده اند  

  . اواني را به خود اختصاص داده انددرصد از افراد گفته اند به علت اشتغال در شغل بهتري مشغول بكار شده اند كه اين تعداد كم ترين فر

 يكي از عوامل مـؤثر در اشـتغال كـارآموزان    ،فراد نمونه معتقدند كه وجود سرمايه كافي براي راه اندازي شغل فني      درصد از مجموع ا    32-29
 19 درصد از كارآموزان عالقه زياد به رشـته آموزشـي و             26. اواني را به خود اختصاص داده اند      فني و حرفه اي است و اين افراد بيشترين فر         

 درصـد از    3 از عوامل مؤثر در اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي در رشته آموزشي خود مي داننـد و                    يي را زا تسهيالت اشتغال درصد دريافت   
 كه اين ،افراد نمونه هم بهره مندي از حمايت خانواده را از عوامل مؤثر در اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي در رشته آموزشي خود مي دانند              

  .ختصاص داده اندتعداد كم ترين فراواني را به خود ا
در  درصد از افراد نمونه معتقدند كه هم ساالن آنهـا          57 درصد از افراد نمونه معتقدند كه هم ساالن آنها به ميزان زياد و در مجموع                 30 -33

  . اشتغال شان مؤثر هستند

اين افراد بيشترين فراواني را به خـود   درصد در رشته آموزشي فني و حرفه اي خود مشغول به كار شده اند كه           59از مجموع زنان نمونه     -34

بنابراين نتيجه مي گيريم زنـان  .  حرفه اي خود مشغول بكار شده اند  درصد از مردان در رشته آموزشي فني و        41اختصاص داده اند در مقابل      

  . رفه اي خود مشغول به كار شده اندبيشتر از مردان در رشته آموزشي فني و ح

   .) درصد43 در مقابل 57( ر شده اند نان بيشتر مشغول به كادر مجموع نسبت به ز: نكته 

 درصد از افراد نمونه معتقدند كه انتظارات والدين آنها با نظرات شان در خصوص تصدي شغل مناسب شـان در سـطح زيـاد بـا هـم               35-60
رآموزان معتقدند كـه انتظـارات والـدين آنهـا بـا       درصد از كا12خود اختصاص داده اند و تنها ين افراد بيشترين فراواني را به    منطبق است و ا   

  . به خود اختصاص داده اندنظرات شان در خصوص تصدي شغل مناسب شان در سطح كم با هم منطبق است كه اين تعداد كم ترين فراواني را
  

  پيشنهادات

د براي برخي از رشته ها با توجه به نياز بخـش  ، لذا پيشنهاد مي شو   هستند 2آموزان داراي مهارت درجه      درصد از كار   77با توجه به اينكه     -1

  .  در مركز استان راه اندازي گردد1هاي مختلف اقتصادي و صنعتي استان آموزش مهارت درجه 

انهاي كشور كمتر توسعه يافته است، لذا پيـشنهاد مـي شـود             با توجه به اينكه استان ايالم از لحاظ اقتصادي و صنعتي نسبت به ساير است              -2

زش رشته هاي مورد  مختلف به رشته هاي فني و حرفه اي مشخص گردد و روي آن نيازها و آمو           بخش هاي جامع نيازهاي    طرحياساس  بر

، تا هم آموزش كارآموزان سمت و سويي هدفمند پيدا كرده و هم از اتالف هزينه هاي آموزش به علت پيدا نشدن بـازار كـار                   نياز توجه گردد  

  . ل آيدراي آن رشته ها جلوگيري بعمب

  درصد از كارآموزان علت بي كاري يا اشتغال در رشته اي غير از رشته آموزشي خود را نداشـتن سـرمايه كـار عنـوان      56با توجه به اينكه     -3

 بلـغ مناسـب  ، لذا پيشنهاد مي گردد تا به كارآموزان جوياي كار فني و حرفه اي با توجه به نوع رشته آموزشي شان وام اشـتغال بـا م   كرده اند 

 ، تا كارآموزان بتوانند با سرمايه كار مناسب نسبت به خريد تجهيزات و وسايل انجام كار اقدام نموده و شغلي مناسـب   رشته آنها پرداخت گردد   

  . و پايدار ايجاد نمايند

، علت اين امـر را      ده اند ه آموزشي خود مشغول بكار ش     كارند و يا در رشته ديگري غير از رشت         درصد از افرادي كه بي     17 اين كه    با توجه به  -4

، لذا پيشنهاد مي شود رشته هايي در استان ايالم آموزش داده شود كه بازار                رشته آموزشي خود اعالم كرده اند      نداشتن بازار كار مناسب براي    
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وزان جلـوگيري  كار براي آنها فراهم است تا هم از هدر رفتن هزينه هاي آموزشي جلوگيري شود و هم از سرخوردگي و اتـالف وقـت كـارآم     

   .گردد

 ، دقيـق و درونـي كـه   در گروه مايل به فعاليت هـاي ذهنـي   درصد از كارآموزان در آزمون سنجش رغبت شغلي         15با توجه به اينكه تنها      -5

سي قرار ، لذا پيشنهاد مي شود قبل از شروع آموزش رغبت شغلي و حرفه اي كارآموزان مورد بررمشاغل مورد عالقه آنان فني بوده قرار دارند

  .  وقت كارآموزان جلوگيري بعمل آيد تا ضمن هدايت كارآموزان به رشته هاي مورد عالقه از هدر رفتن هزينه هاي آموزش و،گيرد

، دقيـق و درونـي كـه    در گروه مايل به فعاليت هاي ذهني ،  رآموزان در آزمون سنجش نوع شخصيت      درصد از كا   37با توجه به اينكه تنها      -6

 تـا  ، لذا پيشنهاد مي شود قبل از شروع آموزش نوع شخصيت كارآموزان مورد بررسي قرار گيرد          ، قرار دارند  قه آنان فني بوده   مشاغل مورد عال  

  .  وقت كارآموزان جلوگيري بعمل آيدضمن هدايت كارآموزان به رشته هاي مورد عالقه از هدر رفتن هزينه هاي آموزش و

، لذا پيشنهاد مي شود از طريق مسئولين امـر، مـشكالت اعطـاي              ن وام اشتغال دريافت نكرده اند     زا درصد از كارآمو   97با توجه به اين كه      -7

  .مينه هاي اشتغال آنان فراهم گردد به كارآموزان فني و حرفه اي پيگيري شده و ززايي اشتغالتسهيالت 

فني در سطح زياد ارزيابي كرده اند و با توجه بـه ايـن    درصد از كارآموزان توان عملي خود را براي راه اندازي شغل   69با توجه به اين كه      -8

ب كارهـاي مناسـ  شغول به كار شده اند، لذا پيشنهاد مي شود راه        درصد از كارآموزان رشته هاي مورد نظر در رشته آموزشي خود م            7كه تنها   

ه ريـزان و   كـارآموزان مـد نظـر برنامـ      براي افـزايش درصـد اشـتغال      ... ، توسعه تعاوني هاي مختلف و       زايي تسهيالت اشتغال شامل اعطاي   

  .مسئولين امر قرار گيرد
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  عنوان

  ، خدمات و كشاورزي در استان ايالم و حرفه اي در بخش صنعتبررسي نيازهاي آموزش فني 

  مجري

  جالل الدين شيرواني و امير مهردادي 

  كلمات كليدي

 نياز عبارتست از وجود نقص يـا        ، به نظر اسكريون   . )7 ، ص    1384،  استافل بيم، به نقل از فتحي     (د  تست از خواست يا ترجيحات افرا     نيازعبار

ن بـين    نياز نتيجه نوعي كمبود است و به موقعيتي داللـت دارد كـه در آ               ،د شاو رانبه نظر بر  . ه در يك زمينه ي خاص است      مشكل و يا مسĤل   

  .  تفاوت وجود دارد" كه بايد باشد ه آنچ"با وضعيت مطلوب ) آنچه كه هست(وضعيت موجود 

  ازها و تعيين اولويت ها براي عمل دقيق و تعيين ني، اندازه گيري  فرآيند تعيين اهداف، وضع موجودعبارتست از: نيازسنجي

  . وجود و وضعيت مطلوب مشخص مي گرددفرآيندي كه طي آن ميزان فاصله بين وضعيت م: تعيين نياز

 صالحيت و شايستگي فرد در حال حاضر و سطح باالتري از صالحيت است كه هر فرد براي كارآيي مؤثرش بايـد                    فاصله ميان : نياز آموزشي 

  . سب دانش و مهارت فرد بيان مي شوداين فاصله بر ح. به آن دست يابد

  : تعريف عملياتي

ـ          نيازهاي آموزشي در بخش خدمات     ،وهشدر اين پژ   ين فـرم مخـصوص بـا نظـر خـواهي از            ، كشاورزي و صنعت با طراحي پرسشنامه و تعي

  . برنامه ريزان اولويت بندي مي شودمديران و 

  مساله تحقيق

وجود هماهنگي بين برنامه هاي آموزشي و نيازهاي جامعه يكي از اصول پذيرفته شده در همه كشورهاست و برنامـه هـاي آمـوزش فنـي و             

در اسـتان ايـالم نيـز اهميـت     . ، خدمات و كشاورزي اجرا مي شوند تحرفه اي در هر كشوري براي پاسخگويي به نيازهاي بخش هاي صنع           

ه اي آموزش هاي فني و حرفه اي از سوي مسئوالن و برنامه ريزان درك شده و تعداد قابل توجهي از افراد در مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـ       

بيت نيـروي انـساني مـورد نيـاز بخـش هـاي        تر،هدف كلي از اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي. مشغول مهارت آموزي مي باشند 

، دانـش و  امعه براي كاري كه انجام مـي دهنـد     به نحوي كه هر يك از افراد شاغل يا متقاضيان اشتغال در ج             ،مختلف توليد و خدماتي است    

با پرس و   . ن پذير است  ي نيازهاي آموزشي امكا    صرفاً از طريق شناساي    ،تحقق اهداف ياد شده به اشتغال مناسب      . مهارت كافي كسب نمايند     

، درصـد كمـي از آمـوزش     بعـد پايـان رسـاندن دوره آموزشـي    ، به نظر مي رسد كه ده از فارغ التحصيالن آموزش ديده     جو و مشاهدات پراكن   

ات و  شناسايي و تحقيق و پژوهش درباره اين مسأله مي تواند امكان          .  ديده اند به كار مشغول گشته اند       ديدگان در همان رشته اي كه آموزش      

  . اي نيازهاي بيشتر منطقه قرار دهدمنابع آموزشكده هاي فني و حرفه اي را در راست

آموزش فني و حرفه اي فرآيندي است كه اهداف آن را بايد در چارچوب نيازها و ضرورت هاي زندگي فردي و اجتماعي بيان كرد كـه خـود                 

با توجه به تغييرات مستمري كه در شيوه زنـدگي و نيازهـاي   . زندگي استناسايي دقيق و بازشناسي مستمر نيازها و ضرورت هاي   مستلزم ش 

، بايد در روش هـا و   نسل هاي آينده را بر عهده دارند، مسلماً نظام هاي آموزشي كه مسئوليت تعليم و تربيت        د مي آيد  گوناگون اجتماعي پدي  

  . مقاصد تربيتي خود تجديد نظر كنند
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 نشان دهنده ي اين اسـت كـه توزيـع فراوانـي رشـته هـاي       ،در منطقه اسالم شهر ) 1377( ر مرادي نتايج پژوهش انجام گرفته توسط ناص   

 ،مهارتي پاسخگويي مطلوبي به نيازهاي بازار كار در آينده اين منطقه نبوده و براي برخي گروههاي شغلي هيچ رشته مهارتي داير نشده است    

  . ازار كار هماهنگي نداشته استاي بو تعداد كارآموزان و رشته هاي موجود با نيازه

 حاكي از اين است كه در اكثـر رشـته هـا بـين     ،كه در استان سمنان انجام گرفته است ) 1377( يافته هاي حاصل از پژوهش فرحناز كهك       

موزان و نيـاز  نيازها و كميت كارآموزان مشغول به تحصيل انطباق وجود ندارد و فقط در دو رشته تحصيلي فني و حرفه اي بين كميـت كـارآ             

 رشته بـا كمبـود نيـروي انـساني فنـي و      10و در ساير رشته ها با نيازهاي استان انطباق برقرار نيست و در . استان تقريباً انطباق برقرار است   

ويـدي  ن (. مواجه بوده اسـت 78 و 77 ،  76 رشته با مازاد نيروي انساني فني و حرفه اي مشغول به تحصيل در طي سالهاي                 8حرفه اي و در     

  ) 131 ، ص 1382

عنايت و توجه روز افزون به نوع و گسترش آموزش به خصوص آموزش هاي فني و حرفه اي ضرورتي انكارناپـذير ناشـي از آهنـگ سـريع                    

ترقي و پيشرفت هاي علمي و تكنولوژي در دنياي امروز و           .  اقتصادي، اجتماعي جوامع مي باشد     هاي فعاليترصه هاي مختلف    تغييرات در ع  

ت تغييرات و دگرگوني در اسلوب و روشهاي علمي و تكنولوژي بسيار سريع و حيرت انگيز است و غفلت و عدم توجه كافي به آمـوزش                 سرع

 خصوصاً در زمينه هاي فني و حرفه اي و غفلت از هماهنگي و تطابق سطح كيفي و كمي نيرو انساني بـا سـطح رشـد                          ،هاي الزم و مناسب   

ايجـاد خواهـد    راه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعـه        ا روي  نهايتاً تنگناها و مشكالت عديده اي را فر        ،علمي و فني در هر جامعه اي      

  . نمود

 و  موفق تر بوده و زودتر جذب بازار كار شـده ،تجربه نشان داده است كه فراگيراني كه به دانش و تجربياتي كه نياز جامعه است مسلط باشند    

، كشاورزي و خدمات جهـت  اي آموزشي در بخش هاي مختلف صنعتنقش و زيربناي شناخت دقيق نيازه. اندسالمت رواني بيشتري داشته    

در نظر گرفتن آموزش ها و امكانات مورد نياز و همچنين افزايش دانش و مهارت فراگيران در امر آموزش از مهمترين مسائلي است كه ذهن       

 اين است كـه نيازمنـدي هـاي آموزشـي           ،مسأله اصلي اين پژوهش را تشكيل مي دهد        لذا آنچه    .پژوهشگران را به خود مشغول نموده است      

ر ايـن    خود را د   آموزش هاي  تا مديران سازمان فني و حرفه اي بتوانند          ،، خدمات و صنعت استان ايالم كدامند      رزي مختلف كشاو  بخش هاي 

  . راستا تقويت و اجرا نمايند

  اهميت تحقيق

. شـود ، آغاز مـي     آموزشي براي رفع آن مدون شده است      شخص كردن مسأله يا تعيين نياز اساسي كه برنامه          تدوين برنامه هاي آموزشي با م     

الت اصلي برنامـه آموزشـي تعيـين       وقتي كه رس  . ي برنامه آموزشي را تشكيل مي دهد      ، فلسفه وجودي يا رسالت اصل     برآوردن اين نياز اساسي   

، سياست يا تدابيري براي رسيدن به آن هـدفها و در            سپس. لي برنامه چيده مي شوند    هدف هاي ك  اساس آن برداشته شده و      شد، گام دوم بر   

  . از اساسي مورد نظر اتخاذ مي شوندنهايت رفع ني

، بـه عنـوان يـك اقـدام       برنامه ي آموزشي برداشـته مـي شـود         ، هر گامي كه براي تدوين و اجراي       ساس ديدگاه معاصر در زمينه آموزش     ابر

وزش نظر به اهميت نقش نيروي انـساني مـاهر و آمـ        . كه بايد مورد ارزشيابي قرار گيرد      برنامه آموزشي تلقي مي شود       آموزشي يا جنبه اي از    

با توجه به پر هزينه بودن      . وزش هاي فني و حرفه اي ضروري است       ، درك اهميت آم   ديده در توسعه و پيشرفت صنعت، كشاورزي و خدمات        

 نياز به برنامه هاي جامع و با ضريب خطاي كم براي كليه رشـته هـاي فنـي و    ،ني و حرفه اي رشته هاي مورد آموزش در آموزشكده هاي ف       
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 اين طرح بر آن است تا بـا         . تا سازمان دقيقاً با برگزاري دوره هايي بپردازد كه نياز جامعه به آن حياتي است               ،حرفه اي موجود در استان است     

 معلوم دارد كـه در حـال حاضـر جامعـه از چـه دوره      ،مان آموزش فني و حرفه اي استانمطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي كارآموزان در ساز       

 نياز ، تا بدين وسيله سازمان در راستاي آن گام بردارد و از برگزاري دوره هايي كه در شرايط فعلي كمتر به آنايي بيشتر استقبال مي نماينده

اسـاس  بر.  منابع انساني در حوزه كسب و كار، صـنعت و خـدمات اسـت           ر بهسازي ازها از گام هاي بسيار مهم د      سنجش ني . است پرهيز نمايد  

  . نيازها هر گونه طرح و توسعه منابع انساني امكان پذير استاطالعات حاصل از سنجش 

  هدف تحقيق

  .تعيين نيازهاي آموزشي بازار كار استان در بخش خدمات -1
  .عت تعيين نيازهاي آموزشي بازار كار استان در بخش صن-2
  .تعيين نيازهاي آموزشي بازار كار استان در بخش كشاورزي -3
   .حذف آموزش هاي غير ضروري در آموزش هاي غير رسمي-4
  .بررسي تناسب رشته هاي فني و حرفه اي با بازار كار استان -5

  سواالت تحقيق

  ؟  چه رشته هايي در بخش خدمات داردبازار كار استان نياز به آموزش-1
  ؟ ش چه رشته هايي در بخش صنعت داردار استان نياز به آموزبازار ك-2
  ؟ ه رشته هايي در بخش كشاورزي داردبازار كار استان نياز به آموزش چ-3

  روش تحقيق

، واقعي و منظم يك موقعيت يا موضوع ، توصيف عيني هدف محقق در اين نوع پژوهش . از نوع توصيفي است    ،روش تحقيق در اين پژوهش    
ه عبارتي پژوهشگر در اين گونه تحقيقات سعي مي كند تا آنچه را كه هست بدون هيچ گونه دخالت يـا اسـتنتاج ذهنـي گـزارش     است و يا ب  

  ) 1383سيف، علي اكبر، . (دهد
  تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه بـا اسـتفاده از آنهـا زمينـه و بـستر شـناختي و      .، از نوع كاربردي استاين نوع پژوهش از نظر هدف  

  . معلوماتي براي رفع نيازمندي هاي بشر فراهم مي كنند

  جامعه آماري

زي در سازمان جهاد كـشاورزي اسـتان، مـديران     عبارتست از كليه مديران و برنامه ريزان اجرايي در بخش كشاور،جامعه آماري اين پژوهش  
  .ركت مخابرات استانادارات برق و ش، صنايع و كليه كارخانجات، شركت ها، مؤسسات، صنوف، تعاوني ها

  

  محدوديتها

  . ت را مشكل ساختتنوع مهارتها كه جمع آوري اطالعا-1
   .عدم آگاهي بعضي از مديران نسبت به برخي از مهارتها از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش به شمار مي رود-2
  .عتي و خدماتي و كشاورزي در استانپراكندگي واحدهاي صن-3
   .، خدمات و كشاورزينيازسنجي هاي آموزشي در بخش صنعت گرفته پيرامون تعداد كم تحقيقات انجام-4
  . جامعه آماري را غير ممكن مي ساختمحدوديت هاي مالي و زماني كه امكان زير پوشش بودن كل -5
  . بل تعليم به ديگر سازمان ها نيست فني و حرفه اي انجام گرفته و قامهارت هايپژوهش تنها در مورد -6
   .بودن منابع متناسب با موضوع تحقيقمحدود -7
  . ياز به مطالعات ديگري خواهد داشتاين مطالعه در سطح استان ايالم انجام گرفته و تعميم نتايج آن به مناطق ديگر كشور ن-8
   .عدم ارائه اطالعات و آمار مورد نياز از جانب مسئوالن-9

   .نهعدم تكميل و عودت پرسشنامه توسط بعضي از افراد نمو-10
   .احتمال عدم ارائه پاسخ صحيح به بعضي از سؤاالت-11
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  نتايج

 كامپيوتر مهارت هاي مهمترين نيازهاي آموزش    ،) درصد 5/87(و تعمير كامپيوتر    )  درصد 8/98(رشته هاي مهارتي برنامه نويسي كامپيوتر       -1
  . عنوان شده اند

ـ )  درصد 8/95( رشته هاي مهارت تأسيسات گاز رساني      -2  اولويـت هـاي آمـوزش حـوزه     ،) درصـد  1/79سات بهداشـتي سـاختمان   و تأسي
  . رح شده اندتأسيسات مط

  . ويت آموزش حوزه فرش مطرح شده استاول)  درصد6/91(هنر فرش با -3
داري ، تعمير ماشين هاي ا ) درصد 5/87(، تعمير لوازم خانگي برقي      ) درصد   9/95( اشين هاي الكتريكي    ، م ) درصد 100(برق ماشين آالت    -4
  . تكنيك و الكترونيك معرفي شده اند از مهمترين اولويت هاي آموزش حوزه الكترو،) درصد3/83(و برق صنعتي )  درصد5/87(
اولويت هاي آموزش )  درصد5/87(و جوشكاري برق )  درصد8/95(، جوشكاري گاز ) درصد100(ي مهارتي جوشكاري برق و گاز رشته ها-5

  . ه اندحوزه سازه هاي فلزي مطرح شد
  .  عيب يابي و تعمير عنوان شده انداولويت هاي آموزش زيرگروه) رصد د75(رشته مهارتي خدمات فني خودرو -6
  . گروه ساخت و توليد عنوان شده انداولويت هاي آموزش زير)  درصد5/87( هاي مهارتي تراشكاري رشته-7
  .  هم مردان عنوان شده اندرنامه نويسي كامپيوتر مورد نياز هم زنان و ولي ب،رشته مهارتي تعمير كامپيوتر بيشتر مورد نياز مردان-8
  . ن مورد نياز مردان عنوان شده اندرساني و تأسيسات بهداشتي ساختمارشته هاي مهارتي تأسيسات گاز-9

  . تر مورد نياز زنان معرفي شده استرشته مهارتي هنر فرش بيش-10
ي مـورد   ، تعمير ماشين هاي اداري و برقي صـنعت        ي برقي ، تعمير لوازم خانگ   شين هاي الكتريكي  ماشين آالت، ما  رشته هاي مهارتي برق     -11

  . نياز مردان معرفي شده اند
  . ق مورد نياز مردان معرفي شده اند، جوشكاري برته هاي مهارتي جوشكاري برق و گازرش-12
  . انديل مورد نياز مردان معرفي شده ، تعمير خودرو و تعمير برق اتومبرشته هاي مهارتي خدمات فني خودرو-13
م زنان و هم مردان معرفي رشته مهارتي تعمير ماشين افزار و تراشكاري مورد نياز مردان و رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي مورد نياز ه   -14

  . شده است
  ؟ ه رشته هايي در بخش كشاورزي داردبازار كار استان نياز به آموزش چ:  پژوهش3سوال 

 6/83(، باغداري ميوه هاي خشك ) درصد 7/87(، مهارت صيفي كاري     ) درصد 8/91(هاي باغداري ميوه هاي دانه دار و هسته دار          مهارت  -1
، توت فرنگـي  ) درصد7/81(، گياهان گلخانه اي ) درصد6/81(، سبزي كاري ) درصد6/81(، پرورش انگور  ) درصد 7/85(، جاليزكاري   )درصد  

و گياهان دارويي )  درصد5/44(، گياهان آپارتماني ) درصد3/65(، مركبات  ) درصد 5/77(، فضاي سبز    )درصد 6/79(، گل كاري    ) درصد 3/81(
  . هاي آموزش باغداري عنوان شده اند مهمترين نياز،) درصد2/61(
 7/87( روغنـي  ، زراعت دانه هـاي    )صد در 7/89(، گندم و جو     ) درصد 8/91(، زراعت ذرت    ) درصد 100(رشته هاي مهارتي زراعت حبوبات      -2

  .وزش زيرگروه زراعت عنوان شده اند مهمترين نيازهاي آم،) درصد5/71(و زراعت برنج ) درصد
 اولويـت هـاي آمـوزش    ،) درصـد 5/71(و مرتـع داري   )  درصد 4/73(بهره برداري از جنگل     ،  ) درصد 6/79( مهارتي آبخيزداري    رشته هاي -3

  .  مرتع معرفي شده اندزيرگروه جنگل و
وه زنبـور و   مهمترين اولويـت هـاي آمـوزش زيرگـر    ،) درصد7/87(و پرورش ماهي )  درصد8/87(ي مهارتي پرورش زنبور عسل      ته ها رش-4

  . آبزيان عنوان شده اند
( ، مكانيك تراكتـور و تيلـر   ) درصد7/87(، تعمير اتومبيل تراكتور ) درصد8/89(برد سيستم هاي آبياري تحت فشار       رشته هاي مهارتي كار   -5
 3/65(عمير ماشينهاي ثابت كشاورزي بـا       و ت )  درصد 5/73(، تعمير سمپاش واره موتوري      ) درصد 6/79(، رانندگي كشت مكانيزه     )رصد د 7/83

  . حوزه ماشين هاي كشاورزي مي باشند مهمترين اولويت هاي آموزش در ،)درصد
ـ  ) درصد 6/79(، گاوداري صنعتي    ) درصد 4/89(اري صنعتي   رشته هاي مهارتي مرغد   -6 )  درصـد  4/71(رورش صـنعتي دام هـاي كوچـك         ، پ

  . زش حوزه امور دامي معرفي شده انداولويت هاي آمو
زي كـاري،   ، سـب  ري ميوه هاي دانه دار و هسته دار، صيفي كاري، ميوه هاي خشك، جاليزكاري، پـرورش انگـور                 رشته هاي مهارتي باغدا   -7

م زنان و هم مردان عنـوان  گياهان آپارتماني و گياهان دارويي مورد نياز ه  ،  گياهان گلخانه اي، توت فرنگي، گل كاري، فضاي سبز، مركبات         
  . شده اند

  . ي شده اند، برنج مورد نياز هم زنان و هم مردان معرفرشته هاي مهارتي زراعت حبوبات، ذرت، گندم و جو، دانه هاي روغني-8
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ن و رشته هاي مهارتي آبخيزداري و مرتع داري و بهـره بـرداري از             رشته مهارتي توليد نهال و جنگل داري هم مورد نياز زنان و هم مردا             -9
  . ر مورد نياز مردان معرفي شده اندجنگل بيشت

  .  معرفي شده اندرشته هاي مهارتي پرورش زنبور عسل و پرورش ماهي مورد نياز هم زنان و هم مردان-10
لي رشته هاي تعمير موتور تراكتور، مكانيك تراكتور زنان هم مردان و   رشته مهارتي كاربرد سيستم هاي آبياري تحت فشار مورد نياز هم            -11

  . ند، تعمير سمپاش و اره موتور و تعمير ماشين هاي ثابت كشاورزي مورد نياز مردان عنوان شده او تيلر، رانندگي كشت مكانيزه
رد نياز هم زنان و هم مردان عنـوان شـده           ، گاوداري صنعتي و پرورش صنعتي دام هاي كوچك مو         رشته هاي مهارتي مرغداري صنعتي    -12
  .اند

  پيشنهادات

 تالش كنند با ارائه برنامه هاي مناسب زمينه را براي كسب مهـارت هـاي فنـي و             ،سازمان هاي متولي اطالع رساني مخصوصاً صدا و سيما        
  . حرفه اي مورد نياز جامعه فراهم نمايند 

  ع تبديلي در استان توجه به توسعه واحدهاي توليدي و كارخانجات صناي -
 ، خدمات و كشاورزي ابطه با نيازهاي آموزشي بخش صنعت، مربيان و مشاوران واحدهاي آموزشي در رارائه اطالعات به مديران -

 ، خدمات و كشاورزي  رشته هاي مورد نياز در بخش صنعت، امكانات و تجهيزات آموزشي و كارگاهيبهبود وضع موجود -

ف ادامـه بـا   بـا هـد  ...  بايد از خدمات حمايتي در حين كسب مهارت از قبيل مشاوره شغلي و      ،موزش مورد آ  مهارت هاي فراگيران   -
 . انگيزه برخوردار شوند

توليدي و واگـذاري    ، صدور پروانه هاي     ذ موافقت اصولي  ايجاد صندوق هاي حمايتي و در نظر گرفتن تسهيالت الزم در جهت اخ             -
 . زمين انجام شود

 . ه منجر به رفع نيازهاي استان شودرشته هاي مختلف فني و حرفه اي به گونه اي باشد كروند جذب هنر آموز در  -

 تـا بـه انطبـاق كميـت         ،، خدمات و كـشاورزي انجـام گيـرد        جه به نيازهاي استان در بخش صنعت      هدايت شغلي و تحصيلي با تو      -
 . راگيران با نياز استان كمك نمايدف

از طريق سازمان فني و حرفه اي و قانوني نمودن اين فعاليت ... ، كارگاه ها و  انجاتجلب مشاركت آموزشگاه ها، شركت ها، كارخ       -
 . رد نياز بازار كار مي باشد كه مناسب ترين راه جهت تأمين نيروي كار ماهر مو، مورد آموزشمهارت هاي جهت پربار نمودن ،ها

  .عهمشخص نمودن اهداف آموزشي و مهارت هاي فني و حرفه اي براي عموم جام -

  .ضرورت ارتباط با صاحبان حرفه ها و صنايع در بخش هاي توليدي و اقتصادي به منظور آگاهي از نيازهاي آموزشي جامعه -

  .ايجاد يك واحد يا كارشناس در سطح سازمان به منظور بررسي و تنظيم بازار كار و اشتغال بصورت مستمر و علمي -

  .ايجاد بانك اشتغال در سازمان -

   .از ابزارهاي تبليغاتي عالقه آموزش ديدگان به سمت رشته هاي مورد نياز استان سوق داده شودبا استفاده  -
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  عنوان

  مطالعه وضعيت نظام آموزش در صنايع استان 

  مجري

  علي نوري  

  كلمات كليدي

 به منظور ايجاد   ،يا اهداف مشخص  مداوم با هدف     آموزش كاركنان كه طي يك سلسله عمليات منظم مرتبط و         : هاي حرفه اي  آموزش   •
بـا ارزشـهاي حـاكم      متناسـب    مطلـوب و   ايجاد رفتار  ،)شغلي( حرفه اي    مهارت هاي سطح   ايجاد ارتقاء  آگاهي كاركنان،  سطح دانش و  

در ) 80-85(هاي هاي آموزشي است كه طي سـال   منظور دوره، در اين تحقيق)28، ص 1380ابطحي، (.گيرد انجام مي برجامعه كاركنان   
 .اي به كاركنان صنايع استان ارائه شده است در مراكز آموزش فني و حرفه ...كارگاه وقالب كالس، سمينار،  

) 33، ص 1380ميرسپاسي،  (.باشد فرآيند، جريان قابل تشخيص از رويدادهاي به هم وابسته در راه رسيدن به هدف مي         : فرآيند آموزش  •
  .سنجي، طراحي برنامه، اجرا و ارزشيابي استله نيازآيند آموزش شامل چهار مرح فر،در اين تحقيق

  )363، ص 1378فرمهيني، . (بندي آنها به ترتيب اولويت درجه و شناسايي نيازها: نيازسنجي •
 قبل از طراحي و اجـراي       ،اي براي شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان صنايع         مطالعه مقدماتي كه مراكز آموزش فني و حرفه        ،در اين تحقيق  

  . بعنوان نيازسنجي مدنظر قرار گرفته است،دهد هاي آموزش انجام مي دوره
گيـرد و شـامل    ي است كه براي رسيدن به هدفهاي معتبر و مطلوب انجام مي  فعاليت هاي بيني يك روال منطقي از        پيش: طراحي برنامه  •

  )36، ص 1366ن، رخشا (.مراحل مختلفي است
  .هاي آموزش كاركنان صنايع استان بر مبناي مطالعات نيازسنجي است  دورهريزي منظور از طراحي در تحقيق فوق، برنامه

 .گـردد   به كليه مراحل تأمين فضاي مناسب و مورد نياز، تجهيزات كمك آموزشي، و تأمين مدرس مناسب و كار آزموده اطالق مي      :اجرا •
  )97 ص ،1372ابراهيمي، (

  .گيرد اجرا ناميده شده است ريزي شده و صورت مي هاي آموزشي برنامه  كليه اقداماتي كه براي برگزاري دوره،در اين تحقيق
گيري است و از طريـق آن، نحـوة           هاي تصميم   فرآيند تعيين، گردآوري و فراهم آوردن اطالعات الزم براي قضاوت در گزينه           : ارزشيابي •

  )35، ص 1379ديريت، ي از اساتيد مجمع: در رشيدي (.شود انجام دادن كار و نتيجه به دست آمده بررسي مي
 به عنوان ارزشيابي در نظر گرفتـه شـده   ،گيرد  كليه اقداماتي كه به منظور ارزشيابي توسط مربيان و مراكز آموزش صورت مي        ،در اين تحقيق  

  .است

  مساله تحقيق

هـاي    ديهي است كـه ويژگـي     ب. آيد   آن سازمان به حساب مي     فعاليت هاي  مهمترين سرمايه و پشتوانه در كيفيت        ،نيروي انساني يك سازمان   
كمي و كيفي نيروي انساني شاغل در سازمان بر سرنوشت آن تأثير بسزا دارد؛ بنابراين توجه به ارتقاء كيفي و روزآمد كردن دانش و مهـارت                  

 بـه  بيننـد   مـي ان رسد فرآيند آموزشي كه كاركنان در يك سازم لذا ضروري به نظر مي .باشد كاركنان از اهميت و اولويت زيادي برخوردار مي 
اگر فرآيند آموزش، شامل نياز سنجي، طراحي برنامه، اجرا و ارزشيابي باشد، بررسي             . طور دقيق، اصولي و علمي مورد توجه و دقت قرار گيرد          

ـ   هر يك از آنها بطور جداگانه به منظور ميزان تطبيق هر يك از آن فرآيندها با اصول علمي، مي               ويژه مـسائل  تواند براي بسياري از مـسائل ب
  .آموزش راهگشا باشد

  

  اهميت تحقيق

آورد و با ايجاد احساس تـسلط در    در انجام وظايف محوله امكان استفاده بهتر از منابع انساني را پديد مي            آموزش با باالبردن توانايي كاركنان      
 و   نان آموزش ببينند، در انجام كارهاي زير مهارت       اند چنانچه كارك    صاحبنظران اعالم نموده   .دهد  انجام كار، رضايت شغلي آنان را افزايش مي       

  :انعطاف پذيري زيادتري خواهند داشت
  . تازهمهارت هاي تصدي مشاغل جديد در سايه كسب -1
  . انطباق با شرايط جديد و منحصر به فرد در محيط كار-2
  . شناخت و قبول سياستها و مقررات سازمان-3
  .وت انجام كار در صورت لزوم متفاروش هاي آشنايي و استفاده از -4
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  . ارائه شده در جهت پيشبرد اهداف سازمانيآموزش هاي استفاده از -5
  . برخورداري از امكان حفظ خود در سازمان و رقابت با نيروهاي آموزش ديده تازه نفس-6
  .  بهره برداري از آموزش براي ترفيع و ارتقاي شغلي-7

  هدف تحقيق

اي اسـتان از ديـدگاه كاركنـان     اي صنايع در مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه     فني و حرفه آموزش هاي  فرآيند   بررسي وضعيت موجود و مطلوب    
  صنايع استان

  سواالت تحقيق

  سنجي آموزشينياز
  عتي با اهداف واحد صنهماهنگي آموزش -1
 خواهي از شركت كنندگان درباره نيازهاي شغلي شاننظر -2

 ورهخواهي از شركت كنندگان در مورد محتواي دنظر -3

 هائي كه تاكنون ديده اند مورد آموزشخواهي از شركت كنندگان در نظر -4

 هماهنگي آموزش با نيازهاي افراد شركت كننده در دور -5

 انجام برنامه نيازسنجي به صورت مداوم و منظم -6

 برنامه نيازسنجي با نيازهاي واقعهماهنگي  -7

 سنجياستفاده از منابع متعدد و متنوع براي جمع آوري اطالعات نياز -8

 عملي بودن برنامه هاي نيازسنجي -9

 تناسب محتواي دوره ها با نيازهاي شغلي شركت كنندگان -10
  طراحي برنامه 

  اعالم اهداف آموزشي به صورت صريح  -1
 رهنظرگرفتن طبقه شغلي افراد براي شركت دردو در -2

 نظرگرفتن حداقل و حداكثر سن براي شركت دردوره در -3

 هرتوجه به سطح تحصيالت افراد با دو -4

 مدنظر قراردادن تجربه افراد براي شركت در دوره -5

 ميزان كيفيت مطالب دوره -6

  عملي دورهفعاليت هايميزان  -7

 مشخص بودن منابع دوره قبل از شروع آن -8

 تناسب مكان آموزش با محتوي ارائه شده -9

 تناسب مدت و طول دوره هاي آموزشي با محتوي ارائه شده -10

 ؟)پيشرفته-مقدماتي( شده  با سطح آموزش ارائهاي دورهتناسب محتو -11

 ي برنامه انتخاب شدهاتناسب روش آموزش با محتو -12

 ميزان تاثير دوره در ارتقاء شغلي شركت كنندگان -13

 جاد انگيزه در شركت كنندگانميزان اي -14

  متنوع براي برگزاري دورهروش هاياستفاده از  -15
  : اجرا 

   مناسب بودن ساعات برگزاري دوره -1
 هدورحمايت مسئولين از اجراي  -2

 اعالم زمانبندي اجراي دوره از قبل -3

 ي دورهداشتن مقررات و آئين نامه براي اجرا -4

 سازماندهي مناسب براي اجراي دوره -5

 توجه به اندازه و تركيب گروه شركت كنندگان -6

 ؟همناسب بودن فضا و تجهيزات براي برگزاري دور -7
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  ؟مناسب بودن امكاتات رفاهي برگزاري دوره  -8

 ؟سحتواي دروميزان تسلط مدرسين بر م -9

  ؟نحوه عملكرد مدرسين در كالس -10
  

  ارزشيابي 

  اعالم اهداف ارزشيابي به صورت صريح و مشخص -1

 تعيين منابع امتحان توسط مدرسين -2
 داشتن طرح درس براي هريك از دوره ها -3
 ارزيابي از ميزان تاثير آموزش در عملكرد شغلي شركت كنندگان -4
 مشخص بودن زمان ارزيابي دوره -5
 ) كتبيشفاهي،(نگي ارزيابي دوره ودن چگومشخص ب -6
 داشتن معيار و مالك مشخص ارزيابي -7
 ي دورهاارزيابي از محتو -8
  آموزشيروش هايارزيابي از  -9

 ارزيابي از برنامه هاي آموزشي -10
 انجام آزمون قبل از شروع دوره -11
 انجام آزمون در ميان دوره -12
  انجام آزمون پس از اتمام دوره -13

  روش تحقيق

، ابزار گـردآوري اطالعـات در       )10، ص 1376سليمي،( باشد  سيله گردآوري اطالعات در تحقيق پيمايشي پرسشنامه مي       ترين و   از آنجا كه رايج   
 كه قسمتهائي همچون مقدمه، مشخصات فـردي  ،استاي محقق ساخته براي كاركنان آموزش ديده صنايع استان          اين تحقيق نيز پرسشنامه   

سواالت اين پرسشنامه    .دارد)  ارزشيابي ، اجرا ، طراحي برنامه  ،نيازسنجي( يند آموزش آفرمؤلفه هاي    وضعيت مطلوب براساس   وضعيت موجود، 
  .شده اندطراحي ) هرگز كم، متوسط، زياد، خيلي زياد،( براساس مقياس ليكرت با طيف

  جامعه آماري

جامعـه  ). 176سـرمد، بازرگـان، ص      (اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند               جامعه آماري عبارت است از مجموعه     
 آمـوزش   1384 -85بين سـالهاي     آماري تحقيق حاضر عبارت است از كليه كاركنان صنايع كه در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان  در                   

آمـوزش  است و با توجه به اينكه در اين تحقيق وضعيت موجود و مطلوب فرآيند آموزش مورد توجه بوده             . مي باشند  نفر 965كه حدود    ديده
  .اند  يكساني براي كاركنان برگزار شده است اين دو گروه از يكديگر تفكيك نشدههاي

  نتايج

  بحث و نتيجه گيري -5-3
 هـاي   كه نتايج آن با تلفيق يافته، مصاحبه هايي نيز به عمل آمدكاركنان  ونظران آموزش،صاحبدر كنارجمع آوري پرسشنامه ها از مديران  

  :مي باشد آموزش به شرح زير  فرآينديك شاخصهايپرسشنامه به تفك
و با توجه به آنكه پاسخگويان عنوان كردند كه درباره نيازهاي شغلي از آنـان سـوال نـشده اسـت، بـا ايـن وجـود،                           ) 4-6(ا توجه به جدول     ب

كز آمـوزش فاقـد برنامـه    اده نيز، مر  با توجه به مصاحبه هاي انجام ش       ،ي دروس ارائه شده را با نيازهاي شغلي خود هماهنگ مي دانند           امحتو
طراحي كرده است، به همين صنايع دوره هاي آموزشي خود را براساس اعالم نياز كتبي و شفاهي مديران            اما. منسجم نيازسنجي بوده است     

  .علت دوره ها تا حدودي متناسب با نياز شركت كنندگان بوده است
، تنها از يكي از منابع براي تشخيص نياز استفاده شده است و ديگر منابع        )13، ص   1380،  گلد اشتاين ( مطالب نظري فصل دوم      ازبا استفاده   

كه نيازسـنجي فـوق،     ) 62، ص 1381فتحي و اجارگاه،    (تشخيص نياز ناديده گرفته شده، همچنين فتحي براي نيازسنجي، اصولي قائل است             
همچنين به نظر مي رسد كه نيازسنجي مذكور تنها به .  در نيازسنجي استفاقد اصول مداومت و مشاركت بوده، تنها داراي اصل توجه نابرابر 

پاسخ داده است و بقيه سوالهاي تعيين نياز را    ) 135، ص 1378باقرزاده،  (سوال، كاركنان و مديران براي اجراي رفتارها چه كمبودهايي دارند؟           
  . بي پاسخ باقي گذاشته است
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. نجي بيان شده در فصل دوم مي توان گفت كه برنامه نيازسنجي به صورت ناقص انجام گرفته است    به طور كلي و با استناد به مراحل نيازس        
آمـوزش بـا نيازهـاي آموزشـي در       فرآينـد كند كه تمام شاخص هاي مربوط به        به اين نتيجه اشاره مي      ) 1378(تحقيق قاسم زاده كاكرودي     

  .اضر را تاييد مي كندشرايط مطلوب فاصله دارند كه اين تحقيق هم، نتيجه پژوهش ح
هماهنگي آموزش با اهداف شركت داراي باالترين ميانگين است، و تقريباً از لحاظ شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب نيز از ده رتبه، رتبه                        

  .هشتم را به دست آورده است
، 1379پرونـد،  ( و با توجه بـه انـواع آن   )79، ص1380دعايي، ( اگر اهداف با توجه به شرايط و ويژگيهاي آن ،مطالب نظري عنوان مي كنند   

  .نتيجه بخش خواهد بود) 54، ص1381فتحي و اجاراه، (در نظر قرار گيرد و از نيازسنجي براي تعيين اهداف استفاده شود ) 212ص
 شروع آن به  ازدر وضعيت مطلوب شاخصهاي طراحي برنامه، پايين ترين ميانگين را مشخص بودن منابع دوره قبل          ) 4-7(با توجه به جدول     

 شاخص، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده 15 اين شاخص، در تفاضل بين وضعيت موجود و مطلوب هم از بين         .خود اختصاص داده است   
پس مشخص مي گردد كه از نظر پاسخگويان، آنچه در حال حاضر در ارتباط با منابع به شركت كنندگان ارائه مـي شـود تـا حـدودي                 . است

  .كافي است
ابراهيمـي،  ( در نظر گرفتن اصول ارائه شده سازماندهي محتوا در فصل دوم   .ي با سطح دوره است    ابيشترين شكاف در ارتباط با تناسب محتو      

ايـن مطلـب نـشاندهنده    . اسخگويان كيفيت مطالب درسي را خوب ارزيـابي نمـوده انـد   پ. راهگشاي اين موضوع خواهد بود    ) 108، ص 1377
  .مي باشد) 104، ص1381معصومي، (و ) 110ابراهيمي، همان، ص(محتوا استفاده از اصول تهيه 

 داراي 14 بـا رتبـه   "ميزان تاثير دوره در ارتقـاي شـغلي شـركت كننـدگان    "از ديگر نتايج به دست آمده در اين قسمت اين مطلب است كه        
  . شكاف كمتري نسبت به وضعيت موجود و مطلوب آموزش مي باشد

جود هم ميانگين بااليي به دست آورده است؛ اما يافته هاي مصاحبه ها بيانگر اين مطلـب اسـت كـه شـركت                       شاخص مذكور در وضعيت مو    
كنندگان، يكي از داليل نداشتن انگيزه در دوره را عدم تاثير دوره در ارتقاء شغلي خود مي دانند و بـين دوره هـاي آموزشـي و ارتقـاء شـغلي        

  .هماهنگي نمي بينند
 منجر بـه    ،ر تحقيقي به اين نتيجه رسيده است كه از آنجا كه دوره ها تاثير اندكي در سرنوشت شغلي افراد داشته اند                    د) 1378(طريقي طاهر   

   .اين تحقيق هم، نتيجه پژوهش حاضر را تاييد مي كند. كاهش تمايل آنان براي شركت دردوره ها شده اند
دوره را از لحاظ سطح، سنخيت، سطح تحصيالت، تجربه در ايجاد انگيـزه دخيـل               شركت كنندگان همچنين عدم انتخاب افراد مناسب براي گذراندن          

 در ،براي مثال كساني كه به زودي بازنشسته مي شوند، تجربه كاري بااليي دارند، يا رشته آنها مرتبط با دروس دوره هـاي آموزشـي اسـت                     . مي دانند 
  .قبال شركت در كالسها مقاومت مي كنند

پاسخگويان تحقيق فوق هم معتقدند كه دوره ها بايد از نظـر سـن، جـنس و زمينـه       . جه مشابهي دست يافته است    هم به نتي  ) 1377(مصلي  
براي دوره هـاي  ) از آنها آزمون به عمل نمي آيد و در ارتقاء شغلي تاثير ندارند(دوره هايي كه تنها جنبه آموزشي دارند؛      .شغلي هماهنگ باشد  

   .آموزش ضمن خدمت مناسب نمي باشند
بيانگر اين مطلب است كه بيشترين نگراني پاسخگويان در ارتباط با نحوه عملكرد مدرسين و ميزان تسلط آنان بر دروس مـي                    ) 4-8(جدول  

عالقمنـد بـه تـدريس    . در حقيقت مدرسي مناسب است كه عالوه بر صالحيت علمي، قدرت انتقال اطالعات را به درسي داشته باشد. باشد
 مديريت و آموزش تخصصي و كـاربردي    آموزش هاي آشنايي مدرسين با    .گاه مبتكرانه نداشته باشد و شنونده خوبي باشد       به فراگيران ن  . باشد

  .الزامي است؛ همچنين تعداد مربيان به دوره ها بايد پاسخگو باشد
  توجـه بـه ايـن ديـدگاه هـا و      . ه شده استارائ) 50، ص1381رودي،  زاده كاكقاسم (در فصل دوم، ديدگاههاي متفاوتي در ارتباط با انتخاب مربيان           

نيز در تحقيقـي ميـزان برخـورداري مدرسـان را در     ) 1380(خان عزيزي . راهگشاي اين موضوع است  ) 147، ص 1380هكت،  (اصول انتخاب مربيان    
  .افزايش توانمندي مدرسان موثر دانسته است

با كم كردن فشار كاري كساني كه به دوره هاي آموزشي مي روند از آنهـا             مدير مي تواند    . وظيفه اصلي مدير، اعتبار بخشي به دوره ها است        
همچنين مديران رده باال به اين نكته توجه داشته باشند كه بخشنامه ها و دستورهاي كتبي و شفاهي كه جزء عوامل غيرقابـل                       . حمايت كند 

آرمسترانگ نيز به حمايت مديران ارشد از برنامـه هـاي   . ساندپيش بيني اجراي دوره ها محسوب مي شوند مي توانند به اعتبار دوره لطمه بر
  ( Armstrong, 1991, p432). آموزشي سازمان تاكيد مي كند

فضاي آموزشي متناسب با توسعه كمي فراگيران نمي باشد و بيشتر پاسخگوي نيازهـاي كوتـاه مـدت شـركت مثـل دوره هـاي كاركنـان و                   
حاظ آموزشي پايين است و به تناسب تعداد شركت كنندگان و فضاي آموزشـي توجـه كـافي نـشده                    كيفيت كالسها از ل    .نمايندگان مي باشد  

  .است
، ديگر صاحبنظران نيز عالوه بر تاكيد بر فضا و كيفيت كالس،       )151، ص 1380هكت،  (هكت نيز به انتخاب مكان آموزش تاكيد كرده است          

    ).119، ص1379جمعي از اساتيد مديريت، : ساعتچي در (.به محيط يادگيري كالس نيز توجه نموده اند
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مراكز آموزش است تا اعضا بتواننـد بـه          وجود كتابخانه در  ) 106، ص 1381معصومي،(در فصل دوم يكي از عناصر تداركات و امكانات رفاهي         
  .اما در مركز آموزش،كتابخانه اي براي استفاده از زمانهاي بين كالسي وجود ندارد راحتي از آن استفاده كنند

ارزشيابي از ميـزان تـاثير آمـوزش بـر عملكـرد شـغلي شـركت          "باالترين ميانگين شاخصهاي ارزشيابي در وضعيت مطلوب را         ) 4-9(جدول  
 كه با توجه به  داده هاي بدست آمده از مصاحبه ها تنها ارزشيابي انجام گرفته از ميزان يادگيري شـركت كننـدگان      ، دارا مي باشد   "كنندگان

براي توجيه هزينه هاي آموزش و مديران رده هاي باال و همچنين ) 186، ص1380دسلر، (توجه به ارزشيابي عملكرد     .  است در دوره ها بوده   
  .ايجاد انگيزه فراگيران و استانداردسازي مشاغل ضروري به نظر مي رسد

 همچنـين از انـواع ارزشـيابي      . استبه درستي مشخص نشده     ) 319، ص 1380كاظمي،  (اهداف ارزشيابي كه در فصل دوم به آن اشاره شده           
و يك سطح از آن توجه شده است و انواع ارزشيابي مورد تاكيد صاحبنظران    ) 51، ص 1378طريقي طاهر،   (هاي عنوان شده تنها به يك نوع        

  .توجه نشده است) 58، ص1379پرداختچي، (و ) 69، ص1361خلود، (كه براي آموزش ضروري به نظر مي رسد 
. نيز كمك مي رسـاند    ) 77، ص 1372ابراهيمي خرم آبادي،  (سازي   آموزش با استفاده از نظرات شركت كنندگان به استاندارد         فرآيند ارزشيابي

مي گيرد و بعد از تدوين اوليه آن به مرحله قبل از نيازسنجي انتقال مي يابد و بعد                 بخش استانداردسازي ابتدا در آخرين مرحله ارزشيابي قرار       
  .رد، كامل مي گردداز آن با چرخه بازخو

يـادگيري را  ، دانجام آزمون در ميان دوره برخالف ميانگين پايين آن در جدول شاخصهاي ارزشيابي به شـرط آن كـه باعـث دلـسردي نـشو              
  .افزايش مي دهد

توجه به اين كـه  با يكديگر، نتايج به دست آمده از مقايسه سه جدول فوق بيانگر اين مطلب است كه با     ) 4-6 و   4-7 و   4-8(مقايسه جدول   
فرآيند، اجراي دوره داراي ميانگين باالتري از شاخصهاي ديگر مي باشد، اما پاسـخگويان در وضـعيت مطلـوب همچنـان             در وضعيت موجود  

  . خواهان وضعيت اجراي مطلوبتري مي باشند
بعـد  . مي تواند مفيد باشد)  در فصل دومارايه شده(و عناصر موردنظر در اجراي دوره ) 24، ص1377سنگي، (توجه به اصول تشكيل دوره ها       

از شاخص اجراي دوره، باالترين ميانگين را ارزشيابي دوره ها دارا مي باشد، مي توان چنين استنباط كرد كـه شاخـصهاي اجـرا و ارزشـيابي                           
وجود و مطلوب نشان مي براي پاسخگويان قابل درك تر از دو شاخص نيازسنجي و طراحي دوره مي باشد، جدول مقايسه رتبه اي وضعيت م

 بـه آن  صـنايع   درآمـوزش فنـي و حرفـه اي   كـز  ادهد كه پاسخگويان براي نيازسنجي اهميت زيادي قائلند و از نظر آنان در حال حاضـر مر     
رفتـه  ت نگداده هاي جمع آوري شده از مصاحبه ها نيز اين نكته را تاييد مي كند كه نياز سنجي جامعي در مراكز آموزش صور        . توجهي ندارد 

اين موضوع مي توانـد بيـانگر   . دهنده رتبه پاييني براي شاخص ارزشيابي است    نشان ،و مقايسه رتبه اي     فرآيند جدول وضعيت مطلوب  . است
 به شاخصهاي ارزشيابي توجه نمي شود و يا اينكه پاسخگويان به ارزشيابي در             صنايع  در آموزشفني و حرفه اي     كز  ااين نكته باشد كه در مر     

  .آموزش توجه زيادي ندارند دفرآين
  

  پيشنهادات
   پيشنهادات كاربردي -5-4-1
  .مباني نظري و ادبيات اين پژوهش در درك   فرآيندجامع آموزش و زير مجموعه هاي هر يك از آنها مي تواند مرجع قرار گيرد •
  . يادگيري مطلوب، الگو قرار گيرند–دهي  تدريس مطلوب جهت يادروش هاي •
  .يصي توجه بيشتري گرددبه ارزشيابي تشخ •
  .آموزش توجه بيشتري گردد  عملي در فرآيندفعاليت هايبه  •
  . به تناسب محتوا با دوره آموزشي توجه گرددصنايعدر برنامه ريزي آموزشي براي كاركنان  •
  . در راستاي نيازهاي شغلي آنان انجام شودصنايعبرنامه ريزي آموزشي براي كاركنان  •
 بـصورت جداگانـه و در راسـتاي     كـارگران فنـي  ، كاركنـان و مديرانكاركنان در بدو استخدام، : ي چهار دسته آموزش برا  فرآيند بررسي •

  .شرايط آنان صورت گيرد
پيشنهاد مي شود در دوره هاي بعدي از نظرات شركت كنندگان نيز استفاده شود و برنامه منظم و منسجمي براي نيازسـنجي گذاشـته                          •

  .شود تا دوره ها پربارتر گردد
  . به تقدم گذراندن برخي از كالسها توجه شود •
  .در محتواي آموزش به جاي تاكيد بر متون متنوع و متعدد به مطالب كاربردي توجه گردد •
 .بهتر است براي پربار شدن دوره به تكراري نبودن كالسها، عدم محدوديت در انتخاب كالسها، كافي و اندازه بودن دوره توجه شود •
  .راي هريك از شركت كنندگان پرونده آموزشي تشكيل گرددپيشنهاد مي شود ب •
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پيشنهاد فصل بهار و تابستان، به علـت طـوالني بـودن روز،              (.بهتر است در ارتباط با زمان و ساعات برگزاري دوره ها نظرخواهي شود             •
  ) عصر براي آموزش5 تا 3ساعت 

  .زاد انجام شود تا باعث ايجاد انگيزه و يادگيري بهتر شودبراي دوره هاي فشرده و كوتاه مدت پيشنهاد مي شود در يك فضاي آ •
تا اهداف هم براي شركت كننـدگان و هـم          . تبديل گردد ) رفتاري(بهتر است اهداف هر دوره به خوبي مشخص شود و به اهداف جزيي             •

 و متناسب با آن محتواي آمـوزش  ، اهداف رفتاري دوره تعيين شودسازماني يعني با توجه به اهداف    . براي مراكز آموزش عيني تر باشد     
   .مشخص شود

مي كنند مشخص شده و با استفاده  با اساتيد اطالعات كالس را جمع آوري  ) ديالكتيك(پيشنهاد مي شود كساني كه با روش گفتگويي          •
  .از اين افراد، اساتيد و كادر فني، محتواي آموزشي نوشته شود

قبـل از  ) داشتن سرمايه اجتماعي، اعتقاد به وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري(ني توجه به امكان سنجي باالخص مفهوم فرهنگ سازما    •
  .راحي برنامه ضروري به نظر مي رسدشروع ط

  .گرددپيشنهاد مي شود فعاليت دوره براساس نياز عملي براي حل مسائل و مشكالت و سرفصلهاي دروس نيز بر اين اساس تنظيم  •
 .باشدن فني پيشنهاد مي شود طراحي دوره با مديرا •
 اجرايي و تجربياتشان فعاليت هايبراي انتخاب مدرسين از افراد با انگيزه و از افراد درون سازمان دعوت شود، با توجه به تسلط آنها در    •

بهتر است مدرسين در بخشهاي مختلف به لحاظ تخصص، تعهد، تجربه و توان تدريس مورد ارزشيابي قرار گرفته و درجه بندي شـوند          
 .جنبه عملكرد سر كالس، تخصص در رشته درسي و احساس مسئوليت در يادگيري فراگيران در آنها مورد توجه قرار گيردو سه 

براي ارزشيابي، بهتر است بيشتر از نظرات مديران رده مياني يا روساي واحدها كه ارتباطي بين روسا و مديران رده هاي ديگـر هـستند         •
چـرا كـه آنهـا بعـد از         .  اسـتفاده شـود    استخدام شده اند،  وري، بخصوص از افرادي كه به تازگي        همچنين از مصاحبه حض   . استفاده شود 

  .درگيري با كار بهتر به نيازهاي شغلي خود واقف مي شوند
بـراي تـشكيل ايـن گـروه از شـركت كننـدگان دوره هـا،          . بعد از آموزش براي تداوم ارزشيابي بهتر است گروههاي حل مشكل تشكيل گـردد              •

  .، كارشناسان و نهايتاً مديران و روسا به منظور استعالم از نتايج استفاده گرددمدرسان
   پيشنهادات تحقيقاتي  -5-4-2
  .بررسي وضعيت موجود و مطلوب هر يك از فرآيندهاي آموزش قبل از پرداختن به اثربخشي، كارايي و تحليل آنها •
  .اصالح شودفرآيندآموزش در بستر آموزش جامع مورد توجه قرار گيرد و  •

پايان نامه هايي تحت عنوان اثربخشي آموزش، تجزيه و تحليل آمـوزش، مـسائل و مـشكالت آمـوزش تقريبـاً                     تحقيقات و   با توجه به آنكه     
 به طـور   محدوده هر يك از اين مفاهيم      مي كنند، پيشنهاد مي شود كه براي كارهاي تحقيقي آتي          فرآيندآموزش را دنبال   مفاهيم شاخصهاي 

  .مشخص شودجداگانه 
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  اي استان بوشهر اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

  مطالعه نظام هاي آموزش مشاغل مرتبط با كشتيراني 

  مجري
  ) شركت دريا دانش ( عبدالمجيد مصلح 

  كلمات كليدي
   فني و حرفه اي آموزش هاي – مشاغل كشتيراني –نظام هاي آموزشي 

  مساله تحقيق
  هماننـد فنـي و حرفـه اي  اسـت، درحـال حاضـر               سازمان ها هاي  غه  مورد نياز مشاغل كشتيراني از دغد      تامين نيروي انساني     سالهاست كه 

كه از استانداردهاي الزم برخوردار نبوده و جايگاه شايسته خود را در ي فني و حرفه اي به گونه اي است          وضعيت آموزش و برگزاري دوره ها     
مـرتبط بـا كـشتيراني احـساس مـي      لذا ضرورت بازنگري در برنامه هاي آموزشي مشاغل   . سب ننموده است   فني و حرفه اي ك     آموزش هاي 

  . گردد

  اهميت تحقيق
 ،نظر به اينكه در سالهاي گذشته در مورد مطالعه نظامهاي آموزشي مشاغل مرتبط با كـشتيراني پـژوهش در اسـتان صـورت نگرفتـه اسـت                    

 مربوط بيش از پيش ، فرآيند نياز سنجي و طراحي دوره هاي آموزشي       مشاغل مرتبط با كشتيراني   ي آموزش   ضرورت مطالعه و بررسي نظامها    
  .آشكار مي گردد

  هدف تحقيق
 ايـن  ، در راسـتاي ايـن هـدف كلـي       .هدف كلي و نهايي اين پروژه مطالعه نظامهاي آموزش مشاغل مرتبط با كشتيراني در استان مي باشـد                 

 -2ر مشاغل مرتبط با بخـش كـشتيراني    فني و حرفه اي د     موجود شيهاي آموز  بررسي دوره    -1 :رسد برآن است تا به اهداف زير ب       پژوهش
 نياز سنجي به منظور طراحـي دوره      -3سازمان فني و حرفه اي در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با كشتيراني               توانمندي هاي ارزيابي

  .ين برنامه هاي الزمكشيراني و تدوهاي آموشي مورد نياز مرتيط با مشاغل 

  سواالت تحقيق

  دوره هاي آموزشي طراحي شده مرتبط با كشتيراني چه محتواي آموزشي را مي طلبد ؟ -1
 منابع و موارد آموزشي متناسب با دوره هاي آموزشي طراحي شده كشتيراني چيست ؟  -2

  روش ارزيابي مناسب دوره هاي طراحي شده چگونه است ؟  -3

  روش تحقيق

مهمي كه بـه صـورتي در شـناخت          نظر محقق نيز به نكات و عوامل         ي زمينه اي است كه در اين پژوهش،       ژوهش مورد  يك پ  ،اين پژوهش 
  . زان تغيرات يك مورد خاص موثر است، حال و يا مطالعه ميگذشته
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  جامعه آماري

و ، كارشناسـان سـازمان فنـي        تيرانيوره هاي مشاغل مرتبط با كش      به جهت ماهيت آن از كارشناسان كشتيراني متقاضيان د         ،در اين پژوهش  
  .الي بعنوان جامعه استفاده مي شودعحرفه اي و اساتيد مراكز آموزش 

  محدوديتها
       محدوديتهاي موجود در تحقيق عدم همكار شفاف بخش خصوصي فعال در اين زمينـه كـه زيـر نظـر سـازمان بنـادر و كـشتيراني فعاليـت                             

   .مي نمودند

  نتايج
 تمام موسسات آموزشي موجود و فعال در اين زمينه زيـر  ، در حال حاضر تابع قوانين بين المللي مي باشد         هاي كشتيراني  شاينكه آموز بدليل  

نظر سازمان بنادر و كشتيراني فعاليت دارند و مدارك پايان دوره نيز توسط آنان تائيد مي گردد و مداركي كه توسط سازمان آمـوزش فنـي و                           
 را هـاي آن  زمينه آموزشط با كشتيراني لزوم سرمايه گذاري در از طرفي گستردگي مشاغل مرتب. د تائيد نيستاي صادر مي گردد مور   حرفه  

  .بيش از پيش مشخص مي نمايد 

  پيشنهادات
 سـازمان آمـوزش فنـي و          –تيرانيدر اخذ مجوزها و توانايي ارائه دوره هاي آموزشي مرتبط بـا مـشاغل كـش                جهت تسريع پيشنهاد مي گردد    

  . زمينه موضوعات موجود بعمل آورنداي و سازمان بنادر و كشتيراني در سطح مديران عالي جلساتي جهت بررسي و توافقات دره حرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
101 

  عنوان
  يايي بررسي وضعيت پتانسيل اشتغال منطقه با توجه به رشته هاي آموزش فني و حرفه اي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع در

  مجري
  دكتر مژگان مقرب 

  كلمات كليدي
   اشتغال –سنجي  نياز– صنايع نفت و گاز –اشتغال پتانسيل 

  مساله تحقيق
 اين سئوال پيش مي آيد كه چگونه مي تـوان  ،با توجه به وجود منابع عظيم نفت و گاز در استان و اختصاص سهم ويژه براي نيروهاي بومي            

 مسئله اشتغال در جوانان پس از فراغـت از  ،وان استان و مشاغل مختلف صنعتي در درون استان ايجاد كرد   هماهنگي الزم را بين نيروهاي ج     
 ضمن يافتن شغل مورد عالقه خود ، تا جوانانچرا كه الزم است. اي اجرايي استتحصيل آنان يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولين دستگاهه

ين نقـش را در   مراكزي كه قادر هـستند تـا بيـشتر   ،نمن بررسي مشكالت اشتغال جوانا ض،در اين پژوهش. براي جامعه خويش مفيد باشند     
  .خصص الزم در جوانان ايجاد نمايند، شناسايي ميگرددايجاد ت

  اهميت تحقيق
ورت  ايـن ضـر  ،با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي استان و با توجه به اين كه بخش كثيري ازقشر جوانان استان جوياي كار مـي باشـند               

سـنجي آن بـا يـك برنامـه ريـزي       شغلي منطقه و نيازهاي يي پتانسيلشناسا ضمن ،ايجاد مي كند كه با انجام يك طرح تحقيقاتي گسترده        
رهـاي كـار    تا بتوان پس از كسب مهارت در دانش آموختگان آنـان را بـه بازا  ، نياز اين صنايع پرداختهاي مورد به آموزشصحيح و اصولي  

  .وق دادصنعتي در استان س
  هدف تحقيق

 ، پتروشيمي و شيالت و صنايع دريايي وه فعاليت صنايع مختلف نفت و گازيق از نوع و نخشناخت دق -1
  
 شناخت علوم و فنون مورد نياز صنايع مذكور  -2
  
 بررسي و شناخت معضالت بكارگيري نيرو هاي بومي در صنايع فوق  -3
  
 شناخت مشكالت موجود مراكز فني و حرفه اي استان -4
  
   جهت كاهش معضالت مراكز فني و حرفه اي در استان رهاييائه راهكاار -5

  سواالت تحقيق
 آيا كار آموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي از وضعيت دوره خود راضي هستند؟ -1

 ؟هاي مختلف برآورده سازندآيا مراكز آموزش فني و حرفه اي توانسته اند نياز صنايع استان را در رشته  -2

 ؟موزش فني و حرفه اي چقدر مي باشدلين آموزش ديده در مراكز آميزان كارايي شاغ -3
  

  روش تحقيق
آمده و مورد بررسـي     در شرايط فعلي بصورت يك اهميت در       كه بر اساس نياز      ،مي باشد ) ميداني(جام شده از نوع تحقيقات كاربري       تحقيق ان 

  . استقرار گرفته
  جامعه آماري

 شيالت و  هاي بخش در منطقه عسلويه مي باشند و نيز شاغلين در           گاز و پتروشيمي كه عمدتاً     نفت و    ي شاغلين در بخش صنايع    جامعه آمار 
  .دتاً در بندر هاي استان مي باشندصنايع دريايي است كه عم

  محدوديتها
عبارت است    سازماني هاي محدوديت.  سازماني و فردي تقسيم مي شود      محدوديتها و موانع دستيابي به اطالعات در اين تحقيق به دو دسته           

الت تنظـيم  ، مشكديدگاه محرمانه نسبت به اطالعاتاز محدوديت در ارائه اطالعات به داليل مختلف از جمله محرمانه بودن اطالعات و يا           
م همكاري احتمالي برخي ، عد هزينه بودن مراحل مختلف تحقيق كمبود بودجه و پرهاي فردي شامل  محدوديت.مسئوالنوقت مصاحبه به 

   .تماد كاركنان در مقابل تحقيق استكارشناسان در پرسشنامه ها و نيز مشكل جلب اع ،اناز مدير
  
  

  نتايج
 .  اي از وضعيت كلي خود راضي هستندآموزان مراكز آموزش فني و حرفهكار -1
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در هر صـنايع را  مراكز آموزش فني و حرفه اي نتوانسته اند با توجه به توسعه روز افزون صنعت در استان نياز آموزشي و نيروي ما     -2
 .رشته هاي مختلف برآورده سازند

كارآيي شاغلين دوره ديده در مراكز آموزش فني و حرفه اي و آموزش نديدگان از نظر مديران متفاوت بوده و كـار آيـي شـاغلين                      -3
  .دوره ديده بهتر ارزيابي گرديده است

  پيشنهادات
 . ده گرددت آموزش كارآموزان استفااز افراد باسابقه صنايع مربوط جه -1

 . ايجاد يك بانك اطالعاتي در زمينه كميت دوره ديدگان و جذب كار شدگان رشته هاي مختلف آموزشي -2

  .ايجاد ارتباط مستمر با مراكز آموزش عالي در خصوص كسب اطالعات به روز در زمينه صنايع مذكور -3

   .كت نفتايجاد يك مركز آموزش نيروهاي مورد نياز منطقه عسلويه با همكاري وسيع شر -4
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  كرج مركز تربيت مربي
  

  عنوان

مطالعه عوامل سهيم در افزايش رغبت مربيان آموزش فني و حرفه اي به شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت مركز تربيت مربي كرج      
1386-1385  

  مجري

  رضا باجولوند 

  كلمات كليدي

   رغبت -
    آموزش ضمن خدمت -

  مساله تحقيق

، آموزش شكل دادن انسان بوسيله انسانهاست و دوره هاي به عبارت ديگر.  هدايت يا شكل دادن به جريان رشد      وزش كوششي است براي   آم
 مجهـز سـاختن   ،اين راسـتا  در. يرنده مي گرددآموزش ضمن خدمت بعنوان زنجيره انتقال آگاهي ها و مهارت ها موجب افزايش توانايي يادگ       

در  اندازي دوره هاي آموزش ضمن خدمت است كه هم اكنون در سـطح وسـيعي             و راه  كيلضروريات تش م روز يكي از     افراد يا مربيان به عل    
  . مركز تربيت مربي انجام مي شود

 84-85 عوامل متعددي وجود دارد كه مانع استقبال مربيان از دوره هاي آموزش ضمن خـدمت اسـت كـه طبـق آمـار سـال                    ،در حال حاضر  
 درصد در دوره ها شركت نموده اند و همچنين تاكنون تحقيقي در اين زمينه انجام نشده كه مشخص كند كدام عامل  56مربيان مدعو حدود    

ي و اصالح آن افزايش رغبت مربيان به شركت در دوره ها سهيم مي باشد تا برنامه ريزان و يا مجريان دوره ها نسبت به كنترل و بازنگر              در
  .  عوامل اقدام نمايند

  تحقيقاهميت 

 ارتقاء كيفي دوره هاي آموزشي مذكور از ضرورت هاي انكار ناپذير تلقي مي هايي براي انديشيدن به روش، با در نظر گرفتن اهميت آموزش    
ن بيشتر باشد   هر چه توانمندي مربيا   .  علمي، عملي به فراگيران مي باشد      آن افزايش توانمندي مربيان درجهت انتقال مفاهيم       ه كه الزم  ،دشو
جريان  در واقع در.  مسئولين را به دنبال خواهد داشت افزايش يافته و در نهايت رضايت شغلي مربيان و كارآموزان وفيت آموزش و تدريسكي

بـه همـين دليـل دوره    .  قابل اجرا نخواهد بود آموزشيههيچ دورو فرآيند آموزش مربي يكي از اجزاء مهم و اساسي تلقي شده و بدون مربي          
لذا آگاهي از عومل سهيم در افـزايش رغبـت مربيـان بـه     . ازهاي آموزشي مربيان برگزار شوند    بايد متناسب با ني    ،ضمن خدمت هاي آموزشي   

ف هزينـه هـا و كـاهش     تـا از اتـال  ، خدمت موضوعي است كه بايد در خصوص آن تحقيقات الزم صورت گيـرد         ضمن يهاشركت در دوره    
  . ري شود و كارايي برنامه ها جلوگيهاكيفيت برنامه 

  

  هدف تحقيق
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  . ره هاي آموزش ضمن خدمت نقش دارنددستيابي به عواملي كه در افزايش رغبت مربيان فني و حرفه اي به شركت در دو -
   .ارائه پيشنهادهاي مناسب براي غني سازي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مربيان و همچنين افزايش رغبت آنها به شركت در دوره ها - 

  

  سواالت تحقيق

اي ضـمن خـدمت   ، ارزشيابي و موارد جنبي دوره هاي آموزشي عاملي در افزايش رغبت مربيان به شـركت در دوره هـ               نحوه طراحي، اجرا   آيا
  ؟مركز تربيت مربي است

  روش تحقيق

  . يفي از نوع پيمايشي مي باشد تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و روش تحقيق توص
صـيفي و   آمـار تو روش هـاي  و از   spss تحليل اطالعات با استفاده از رايانه و بـسته نـرم افـزار               ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و روش     

  . استنباطي استفاده شده است

  جامعه آماري

 فني و حرفه اي كه از روش نمونه گيري تصادفي سـاده و بـا اسـتفاده از جـداول       آموزش سازمان  نفر از مربيان رسمي و پيماني      2400تعداد  
  . نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند404د مورگان تعدا

  

  محدوديتها

  عدم وجود تحقيقات قبلي در زمينه آموزش ضمن خدمت مربيان فني و حرفه اي  -
  عدم دقت كافي مربيان در تكميل پرسشنامه  -
  .گرديد و زمان زيادي را در برگرفتشركت مربيان غير رسمي در دوره هاي آموزشي كه باعث توزيع پرسشنامه بيشتر  -

  نتايج

ره هاي آموزش ضمن خدمت موارد جنبي و نحوه طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي عاملي سهيم در افزايش رغبت مربيان به شركت در دو
  . ابي بعنوان عامل سهيم شناخته نشدو نحوه ارزشيمي باشد 

  پيشنهادات

  :براساس يافته ها 
 .بخشي افزوده در طراحي دورهاستفاده از الگوي اثر -

 .سنجي روست و استفاده از فن فيش باول براي نياز سنجي آموزشي ده از الگوي نيازاستفا -

ـ    واصـلي استفاده از آموزش هاي چند رديفي توسط اشخاص          - ،  لحـاظ سـن، تجربـه    در دوره ازننـده ان شـركت ك  سـطح بنـدي مربي
 .تحصيالت 

 . استفاده از الگوي تركيبي در اجراي برنامه هاي آموزشي -

 .نمودن جزوات و منابع آموزشيبررسي و به روز  -

 . ارتباط با صنايع در خصوص كارورزي مربيان -

تصويب دوره هاي آموزشي از طريق سازمان مديريت برنامه ريزي و معرفي كد و گواهينامه هاي صادره مركز تربيت مربي به صنايع               -
  .و موسسات آموزشي

  .ه هاي آموزشي رتبه بندي مربيان مركز تربيت مربياستفاده از اساتيد و متخصصين صنايع با توجه به محتواي دور -

محاسبه مدت زمان آموزش ضمن خدمت مربيان به جاي ساعات موظفي تدريس در منطقه و امتياز براي مربيـان شـركت كننـده در        -
 .)و خارجي كشورهاي آموزش داخلي  ورسم به ب اعزا– انتخاب مربي نمونه -پاداش( دوره 

  .يديهش مربيان از ثبت نامه تا صدور تائپذيرايجاد سيستم اتوماسيون  -

 اي مناسب براي مطالعه در خوابگاه و همچنين امكانات استفاده ازاينترنت بعداز سـاعا تهيه مجالت و نشريان فني و فراهم كردن فض         -
 .اداري 

  .تقويت امكانات ورزشي و برنامه اي فرهنگي و تفريحي ويژه مربيان -
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  عنوان

   عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه ايطراحي نظام ارزشيابي

  مجري

   عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم–دكتر بيژن عبدالهي 

  كلمات كليدي

  ركز تربيت مربي كرجنظام ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان، سازمان فني و حرفه اي كشور، م

  مساله تحقيق

 مـالك هـا، نـشانگر     كه مهم ترين آن ها نبود  ،زشي در هنگام ارزشيابي مربيان وجود دارد      هاي آمو لي مختلفي در بي توجهي به كاركرد      عوام
همـانطور كـه   . اساس سليقه ارزياب انجام مي گـردد بدين دليل ارزيابي ها بيشتر بر. مي باشد ارزشيابي براي ارزيابي عملكرد    هاي و معيار ها   

ارزيـابي  . ن نوعي از قضاوت در مورد عملكرد مربي، بيـشتر ذهنـي اسـت تـا عينـي                 اشاره كرده است كه ارزيابي مربي به عنوا       ) 1994(بيرنز  
هاي معتبر براي سنجش و اندازه گيري توانايي ها و شايستگي ها متناسب با هر يـك از حـوزه هـاي اصـلي فعاليـت           مستلزم استفاده از ابزار   

 بايد نظامي طراحي شود كه عملكرد را مـورد          ،حرفه اي حمايت شود   براي اينكه از برنامه هاي فني و        ) 1990(بزعم پركينز   . مربيان مي باشد  
بـه نقـل از     ( اين نظام بايد هم شايستگي هاي حرفه اي و هم شايستگي هاي آكادميـك مربيـان را مـدنظر داشـته باشـد                      . ارزيابي قرار دهد  

 تـصميم معقـول و   ت هاي موجود نسبت بـه اتخـاذ   نياز به اطالعات جامع و به روز كه تصميم گيران بتوانند براساس واقعي).  1998گوردن،
براي نيل به روش ها و معيـار         برآنيم   طرحلذا در اين    . مي باشد نظام ارزشيابي عملكرد مربيان      مستلزم طراحي و تدوين      ،مناسب اقدام نمايند  

ي پيشينه نظري و ادبيات در ايران و جهان هاي معتبر و مورد توافق در زمينه ارزشيابي عملكرد مربيان سازمان فني و حرفه اي ابتدا به بررس               
دانشجو، استاد، ارزياب بيروني و مديران پرداخته و        : ، توسط ارزيابان مختلف   )آموزش و تدريس  (تبط با حوزه اصلي فعاليت مربيان       و عوامل مر  

ن روش هـاي متعـدد ارزيـابي و    ها تعيين خواهـد شـد و همچنـي   يب اهميت هركدام از آنها و معيار  سپس مالك ها و نشانگر ها و تعيين ضر        
  . طراحي مي گردد) مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه( ابزارهاي اندازه گيري

  اهميت تحقيق

مراكز فني و ي تعالي فرصت هاتواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد  كند كه مي ايجاد ميي ، نيروي عظيم مربيانبهبود مستمر عملكرد    
بـدون بررسـي و كـسب آگـاهي از ميـزان پيـشرفت و       . كنند اي را در اين مورد اعمال مي  الش جلو برنده   ت  آموزشي مؤسسات.  شود حرفه اي 

 تـدوين شـده و   هـاي  سياسـت  روي سازمان و كسب بازخور و اطالع از ميـزان اجـرا             هاي پيش  شناسايي چالش دستيابي به اهداف و بدون      
گيـري و ارزيـابي       تمامي موارد مـذكور بـدون انـدازه       . عملكرد ميسر نخواهد شد   شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر           

كنـيم   هرگاه توانستيم آنچه درباره آن صـحبت مـي      «: گويد  گيري مي     لرد كلوين فيزيكدان انگليسي در مورد ضرورت اندازه       . پذير نيست   امكان
در غير اين صورت آگاهي . دانيم  كنيم درباره موضوع مورد بحث چيزهايي ميتوانيم ادعا  مي،اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان نماييم      

گيـري   هرچه را كـه نتـوانيم انـدازه   . علم مديريت نيز مبين مطالب مذكور است    » و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسيد           
موضـوع اصـلي در تمـام تجزيـه و          . پـذير نخواهـد بـود        آن امكـان    مديريت ،توانيم كنترل كنيم و هرچه را كه نتوانيم كنترل كنيم           كنيم نمي 

گيري است و از اين رو سازماني بـدون سيـستم ارزيـابي عملكـرد قابـل تـصور        هاي سازماني، عملكرد است و بهبود آن مستلزم اندازه      تحليل
 امكان پذير اسـت  ريق پژوهش هاي علميكيفي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي تنها از ط  بدون شك توسعه و افزايش سطح        .باشد  نمي

  . يافته هاي تحقيقات، هر اقدامي در جهت توسعه و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي بي فايده استو بدون اتكا به 

  هدف تحقيق

  .طراحي نظام ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي: هدف كلي
  : اهداف جزيي

 .ؤوليت هاي آموزشي مورد انتظار از مربيانتعيين نقش ها و مس .١

 .ينقش ها و مسؤوليت هاي مربيان براي ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه ا تعيين نشانگرهاي  .٢

 . مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي مشخص كردن منابع چندگانه يا روش هاي ارزشيابي عملكرد آموزشي .٣

 .يي مناسب براي اندازه گيري عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اطراحي ابزار ها .٤

 .تدوين دستورالعمل هاي الزم يا راهنماي عمل ارزشيابي عملكرد مربيان .٥
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  سواالت تحقيق

  دارند؟)ويژگي هاي مربي اثربخشي( نقش ها و مسؤليت هاي شغليمربيان سازمان فني و حرفه اي چه  .١
 براي ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان وجود دارد؟ ) شاخص هايي( هاييچه نشانگر  .٢
  مربيان و يا منابع جمع آوري اطالعات براي ارزشيابي مربيان چه هستند؟روش هاي ارزشيابي عملكرد .٣
 هايي براي اندازه گيري عملكرد آموزشي مربيان طراحي مي گردد؟چه ابزار .٤

   بايد طراحي گردد؟عملكرد آموزشي مربيانده از ابزارهاي ارزشيابي چه راهنماي عمل يا دستورالعملي براي استفا .٥

  روش تحقيق

  . روش تحقيق و توسعه است،روش تحقيق در اين پژوهش

  جامعه آماري

 در اين طرح عالوه بر اسناد و مدارك  براي اعتبار بخـشي  بـه داده هـا   . جامعه آماري كارشناسان، مديران و مربيان مركز تربيت مربي بودند  
كه بر اسـاس نظـر كارفرمـا  انتخـاب           ( نفر كارشناس و مدير آموزش فني و حرفه اي         90 نفر استادان دانشگاه آشنا به ارزشيابي آموزشي،         3از

 شركت 87 نفر از مربيان كه در كالس هاي مركز تربيت مربي در تابستان  400عالوه براين   . به عنوان متخصصين استفاده شده است     ) شدند
 از روش نمونه گيري در دسترس  بهره          بنابراين .راي اعتبار بخشي پرسشنامه ارزشيابي فراگيران از كيفيت آموزشي استفاده شد          كرده بودند، ب  

  .برداري شد

  محدوديتها

،  عرضه مطالب درسي در كالس و كارگـاه مهارت هاي:  نقش ها و مسؤليت هاي شغلي مربيان شامل     ه ها و نتايج حاكي از اين است كه        يافت
 طراحـي يـا     مهارت هـاي  ،  دانش و مهارت هاي علمي    ،   مديريتي و سازماندهي محيط يادگيري، مهارت هاي ارزشيابي يادگيري         ت هاي مهار

شاخص هاي ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيـان بـا         . برنامه ريزي تدريس، توانايي ايجاد انگيزه در فراگيران و مهارت هاي ارتباطي مي شود             
هاي  كه داراي بار  نشانگر مي باشد53داراي شيابي فراگيران از كيفيت آموزشي      پرسشنامه ارز . اعتباريابي شدند روش تحليل عاملي اكتشافي     

نظرخواهي از فراگيـران، خـود ارزشـيابي مربـي،     :  مورد تأييد واقع شد كه اين منابع عبارتند از       منابع چندگانه ارزشيابي  . عاملي مناسبي هستند  
رزشيابي عملكرد آموزشي براي ا. ارزشيابي ميزان يادگيري فراگيران ي توسط ناظر آموزشي، بررسي آثار علمي وارزشيابي توسط مدير، ارزشياب 

 برگـه مـشاهده از كـالس و        كرد آموزشي مربيان،   پرسشنامه ارزشيابي فراگيران از كيفيت آموزشي، پرسشنامه ارزشيابي مدير از عمل           ابزارهاي
  .ي طراحي گرديدكارگاه و پرسشنامه خود ارزشيابي مرب

  نتايج

 مربيان با روش    هاي عملكردي فاده شود كه مسووليت ها و نشانگر      از پرسشنامه هايي براي ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان است         •
  . يابي شده باشندهاي آماري اعتبار

 بلكه ادركات فراگيـران را نيـز      ،هايي براي ارزشيابي عملكرد مربيان استفاده شود كه نه تنها براساس ادراكات مديران باشد              ابزار از •
اكثر ابزار هايي كه براي اندازه گيري عملكرد مورد استفاده واقع شده اند عمدتاً با ديـدگاه مـديران و مدرسـين        . مد نظر قرار دهند   

 .تدوين شده اند و نه براساس ديدگاه فراگيران

ي ارزشيابي عملكرد بايد سعي شود تمـام نقـش هـا و             برا. مربيان كار دشواري است   و تبيين ويژگي ها و مسؤوليت هاي        توصيف   •
 .مسؤوليت هاي شغلي مربيان در پرسشنامه ها لحاظ گردند

اگرچه براي ارزشيابي مربيان بيشتر به روش هاي نظرخواهي از فراگيران و مشاهده كالس درس در مؤسسات آموزشـي اسـتفاده                 •
ير مربيان، ارباب رجوع، مديران مؤسسات آموزشي، مديران كارگاه هـا           همكاران و سا   ولي بايد ساير ذي نفعان از جمله      شده است،   

عالوه براين عملكرد تحصيلي فراگيران و آثـار علمـي و            . و خود مربيان فرصت داده شود تا در مورد عملكرد مربيان قضاوت كنند            
 درجـه بـراي   360 ديـا بـازخور    داده هـا و   بنـابراين از منـابع چندگانـه      . پژوهشي مربيان نيز در ارزشيابي عملكرد  آنان موثر باشد         

 .ارزشيابي مربيان استفاده شود

بنـابراين، نظـام   . يند ياددهي و يادگيري مي باشـد رد شغلي آنان و بهبود اثربخشي فرآ       هدف اساسي ارزشيابي مربيان بهبود عملك      •
 .ارزشيابي عملكرد مربيان بايد طوري طراحي گردد كه موجب رشد حرفه اي آنان شود

  نهاداتپيش

  طراحي نظام ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي
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  عنوان

  كز تربيت مربي كرجرطراحي نظام جامع ارزشيابي عملكرد دوره هاي آموزشي فني حرفه اي م

  مجري

   دانشگاه تربيت معلم-دكتر يحيي قائدي

  كلمات كليدي

   ارزشيابي دوره هاي آموزشي، مركز تربيت مربي كرجنظام جامع ارزشيابي، دوره هاي فني حرفه اي،

  مساله تحقيق

 نفـر كـادر آموزشـي و    70به گفته مسئولين مركز تربيت مربي، اين مركز تنها مركز تربيت مربي كشور در آموزش فني و حرفه اي با حـدود                    

 ،ين آموزش هاي مربيگري و ضمن خـدمت       عناو  عنوان كلي تحت   18 دوره آموزش در     700اين مركز بيش از     .  نفر كادر پشتيباني است    180

 اين مركز تاكنون از نظام ارزشيابي آموزشي كارآمدي برخوردار نبـوده  ،با اين حال. سرباز مربي و متقاضيان آزاد را تحت پوشش قرار مي دهد    

الگوهاي ارزشـيابي آموزشـي و      البته اين تنها مشكل مركز تربيت مربي نيست، بلكه قسمتي از مشكل، مربوط به ضعف جوانب نظري                   .است

 متنـوع و داراي  ، متعـدد ،تـاه مـدت  دوره هـاي كو . نيز الگوهاي ارزشيابي اثربخشي است و نيز مربوط با ماهيت دوره هاي كوتاه مدت اسـت            

 كـه انجـام   سي اجمالي آنچـه با برر .اين مسائل باعث مي گردد مدل پردازي تا اندازه اي دچار مشكل گردد            . خواستگاه هاي گوناگون هستند   

 هنوز برخي از سواالت اساسي در زمينه طراحي نظامي براي ارزشيابي آموزشي در مراكزي با زمينه هاي فنـي و حرفـه اي بـاقي                   ،شده است 

اين مـدل هـا بيـشتر متوجـه     ) 2. اين مدل ها و الگوها ارزشيابي را به مثابه يك سيستم با تمام جوانب و اجزا آن درنظر نگرفته اند                 ) 1. است

اين مدل ها تمام مراحل برنامه ريز آموزشي دوره هاي كوتاه مدت را مدنظر قرار نداده                ) 3. رسمي و آكادميك هستند   ،  موزش هاي بلندمدت  آ

اين مدل ها به ماهيت دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي توجه نكرده اند و به ويژه جنبه هاي مهارتي آن را كمتر مورد توجـه قـرار                       ) 4. اند

ينـد و  آ فر، برونـداد ،تمي و چهارمرحله اصلي آن دروندادنگرش سيس) 1:  از اين رو در اين پژوهش محقق به دنبال آن خواهد بود كه   .داده اند 

) 3 .پيامد يا اثربخشي پيامد را به عنوان عنصري جديد در نظريه سيستمي مدنظر قرار دهد) 2. بازخورد را زيربناي طراحي مدل خود قرار دهد       

 ارزشيابي و پيگيـري  ، اجرا، مدتي پس از آموزش در قالب طراحي بالفاصله پس از آموزش و ، ضمن آموزش  ،نه پيش از آموزش   مرحله چهارگا 

  . به ماهيت دوره هاي فني و حرفه اي توجه نمايد) 4. مدنظر قرار دهد

  اهميت تحقيق

هاي آموزشي آتي را اصالح و از هزينه هاي زايد پيشگيري زيرا نتايج آن برنامه ريزي     . ارزشيابي اثربخشي آموزشي، واجد اهميت بسيار است      

دليل عمده اين كم توجهي آن است كه روش يا ساز و كاري معتبر و واحد وجود نـدارد كـه   . با اين حال بدان كمتر توجه شده است      . مي كند 

آن است كه تا ضمن بررسي الگوها و مدل هـاي   به دنبال ،اين طرح پژوهش. تأثير برنامه هاي آموزشي به ويژه كوتاه مدت را ارزشيابي كند          

. مختلف ارزشيابي آموزش دوره هاي كوتاه مدت و نيز فني و حرفه اي الگويي را براي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي طراحـي نمايـد                      

كرد آموزشي سازمان خـود را  اين مدل ضمن اينكه مي تواند ابزار كارآمدي را در خود تعبيه نمايد كه به مسئولين مركز كمك مي كند تا عمل                  

برخي از جلسات آموزشي را ) 2. كل دوره را ارزشيابي كنند) 1:  به عنوان ابزار مفيدي در اختيار مربيان نيز خواهد بود تا بتوانند         ،ارزشيابي كنند 

  . روش ها را ارزشيابي كنند) 5. كارآموزان را مورد ارزشيابي قرار دهند) 3. ارزشيابي كنند
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  هدف تحقيق

  طراحي نظام ارزشيابي دوره هاي آموزش مركز تربيت مربي : هدف كلي

  : اهداف ويژه

  .مپيش بيني نحوه ارزشيابي طراحي دوره هاي آموزش در قالب نظا •

 .دوره هاي آموزشي پيش بيني نحوه ارزشيابي اجراي  •

 .پيش بيني نحوه ارزشيابي از آموخته هاي شركت كنندگان در دوره هاي آموزش  •

 . ي نحوه ارزشيابي از پيامدهاي دوره آموزشيپيش بين •

  .اعتباربخشي مدل طراحي شده •

 .اجراي آزمايش براي سه دوره  •

  .تهيه ابزارهايي براي گردآوري داده هاي مربوط به هر مرحله از نظام ارزشيابي  •

  سواالت تحقيق

  : نظام مناسب براي ارزشيابي دوره هاي آموزشي مركز تربيت مربي كدام است

  ي آموزشي دوره هاي آموزش را چگونه بايد ارزشيابي نمود؟ طراح -1

 ه بايد ارزشيابي كرد؟ ناجراي دوره هاي آموزشي را چگو -2

 ارزشيابي از آموخته هاي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي را چگونه بايد ارزشيابي كرد؟  -3

 پيامدهاي دوره هاي آموزشي را چگونه بايد ارزشيابي كرد؟ -4

 تعامل مراحل اصلي و فرعي با يكديگر چگونه است؟ نحوه ارتباط و  -5

 چه ابزارهايي مي توان براي گردآوري داده هاي مربوطه به هر مرحله مورد استفاده قرار داد؟  -6

 نحوه اعتباربخشي نظام طراحي شده چگونه بايد باشد؟ -7

  ؟رد استفاده قراردادداده هاي حاصل از اجراي آزمايشي را چگونه مي توان براي اصالح نظام طراحي شده مو -8

  روش تحقيق

  روش تحقيق

   .مطالعه اسناد و مدارك •

  .بررسي تحقيقات انجام شده در داخل •

 با تأكيد بر ، بررسي عناصر و مراحل مشابه در خارج از كشور  ،ها و دوره هاي آموزشي     فعاليت   ،يمطالعه تطبيقي نظام هاي ارزشياب     •

 . دوره هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت

 نظـري و   چـارچوب ، هـدف ،شد كه در آن فلسفه نظام ارزشيابي  براي اين بررسي پرسشنامه اي تهيه        ،براي اعتبارسنجي پيمايش   •

 . گنجانده شده و براساس طيف ليكرت مورد نظرسنجي قرار گرفت)  مراحل و راهنماي تكميل ابزارها،ابزارها(چارچوب اداراكي 
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 براساس ابزارهاي ساخته شده در نظام ارزشيابي چند دوره آموزشي بـه صـورت               در اينجا ،  پژوهش ارزشيابي براي اجراي آزمايشي     •

  .  و داده هاي حاصله در مجموع وضعيت دوره آموزشي ارزشيابي شده را نشان دادگرفتواقعي مورد ارزشيابي قرار 

  جامعه آماري

  .  اشتدبراي بخش طراحي نظام نمونه گيري وجود ن •

 . ر از اساتيد و صاحبنظران استفاده شد نف20براي اعتباربخشي از حداقل  •

  .انتخاب شد دوره آموزش به پيشنهاد كارفرما يكبراي اجراي آزمايشي مدل  •

  محدوديتها

  .خطاهاي انساني در ادراك بويژه در تكميل پرسشنامه ها بوده است، ناشي از عمده محدويت تحقيق

  نتايج

ابي دوره هاي آموزشي طراحي و سپس اعتبار بخشي گرديد و براي يك دوره آموزشي   مدلي براي  نظام جامع ارزشي،سيهاي اوليه رپس از بر  

  .براي مطالعه جزييات مدل به مركز تربيت مربي فني حرفه اي كرج مراجعه شود. در حال اجرا در مركز  اعمال شد

  پيشنهادات

ونيكـي  رو بستر اجراي آن به صـورت الكت ربي اجرا گردد دا براي كليه ي دوره هاي آموزشي در مركز تربيت م       پيشنهاد مي گردد اين مدل ابت     
 طراحـي  اين مدل به صورتي انعطـاف پـذير   . پس از رفع موانع احتمالي براي كليه مراكز فني و حرفه اي كشور تسري داده شود               . فراهم شود 

  .خود را لحاظ كنندشده است ازين رو دست اندركاران مي توانند مسايل ويژه 
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  اي استان تهران داره كل آموزش فني و حرفها  

 عنوان
  شناخت استعدادهاي درخشان به منظور هدايت، پرورش و ارتقاي مهارت آموزش ديدگان نخبــه آموزش هاي فني و حرفه اي

 مجري
  ماندانا انوري زاده اصفهاني

 كلمات كليدي
  آموزش

  آموزش هاي فني و حرفه اي
  يآموزش هاي غير رسمي فني و حرفه ا

 مساله تحقيق
 يكي از مهمترين دغدغه هاي دهه اخير بوده است و ضرورت آن در جامعه ما نيز به شدت احـساس         ،سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني     

در جوامع پيشرفته رشته هاي تحصيلي و همچنين شغلي بيش از گذشته به سوي تخصصي تر شدن سير نموده است و نظام هاي              . مي گردد 
ابزارهـاي  . نامه هايي جامع جهت هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموختگان در قالب آموزش هاي فني و حرفه اي ترتيب داده اند         آموزشي بر 

هاي تحصيلي درخشان محـسوب مـي   گوناگوني براي نيل به اين هدف مورد لزوم مي باشد كه بي ترديد از مهمترين آنها شناسايي استعداد                  
  .  گردد

 اهميت تحقيق
 هزار رسيد كه از     685 هزار و  499 به ترتيب مي بايست به       1380 و   1379رنامه سوم توسعه فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سال           اساس ب بر

ر شغل  هزا225 هزار و 90 به ترتيب حدود مقايسه تعداد اشتغال ايجاد شده در برنامه با عملكرد، مالحظه مي شود در هر يك از اين سال ها                  
با توجه به رسالت سازمان آموزش فني و حرفه اي در ايران تربيت نيروي انساني ماهر امري ضروري    . ايجاد شده است  كمتر از اهداف برنامه     

رشد جمعيت جوان در كشور و لزوم توجه به استعدادها و تفاوت هاي فردي، گسترش علوم و تكنولوژي و توسعه رشته هاي درسي    . مي باشد 
  . مستعد در آموزش هاي خاص را برجسته مي سازدو شغلي ضرورت مطالعه و انتخاب افراد

 هدف تحقيق
 پاسـخ منفـي     ،بيشتر كارشناسان آموزش و پرورش به اين پرسش كه آيا نقش آموزش اينست كه تنها با نيازهاي كمي سرو كار داشته باشند                     

آموزي الزم بـه دانـش آمـوز بـراي        دادن كار  ير آموزش فني و حرفه اي     مي دهند اما در عين حال مي پذيرند كه كار آنها در مقام معلم و مد               
صرفنظر از جنبه ايده آل مـسأله، هـدف   . استخدام اوليه و در حالت ايده آل ايجاد زمينه پيشرفت شغلي او با آموزش و كار آموزي بيشتر است         

 كـه بـين ايـن    ،وانند كار پيـدا كننـد  اما جوانان تنها آنگاه مي ت    . اصلي آموزش فني و حرفه اي آماده سازي جوانان براي پيدا كردن كار است             
  .آموزش و بازار كار و تقاضا و آگاهي آنان از روندهاي احتمالي تغيير بازار يك هماهنگي واقعي وجود داشته باشد
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 سواالت تحقيق
  از چه روش هايي مي توان جهت شناسايي استعداد هاي درخشان استفاده نمود؟ -1
 ستعد را پرورش و مهارت آنان را ارتقاء داد؟چگونه مي توان استعدادهاي كار آموزان م -2

  

 روش تحقيق
  در طبقه بندي تحقيقات بر حسب هدف، از نوع كاربردي و در طبقه بندي بر حسب روش، روش تحقيق توصيفي

 جامعه آماري
، )آموزان المپيـاد كـار ( برتـر دوره هـاي آموزشـي گذشـته      تربيتي، مديران مراكز ثابـت آموزشـي، نفـرات   -كارشناسان و متخصصان آموزشي  

  آموزان دوره هاي جاري غير رسمي مراكز ثابت فني و حرفه اي  و مربيان آنان در تهران كار

 محدوديتها
عدم تشكيل كليه دوره هاي اعالم شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران كه منجر به كاهش تعداد نمونه هـا                       -1

  .گرديددر هر يك از رشته هاي مراكز آموزشگاهي 
عدم دسترسي به كليه كار آموزان المپيادي به داليلي چون تغيير مكان، تغيير شماره تلفن ها، عدم حضور به دليل سرباز وظيفه و                        -2

  .غيره كه منجر به كاهش تعداد نمونه هاي اعالم شده در فصل سوم گرديد

 نتايج
  .ت و هدايت استعدادهاي درخشان مؤثر استآموزان از رشته تحصيلي قبل از شروع دوره در شناخميزان آگاهي كار -1
  .ميزان آگاهي افراد از شغل مرتبط با رشته مورد نظر در شناسايي استعدادهاي درخشان نقش دارد -2

 پيشنهادات
 پيشنهادات اجرايي -1

عات جامعي از  تربيت يك گروه مشاوره و استقرار آنها در مراكز ثبت نام كه اين گروه بايد اطال    - 1 : اطالع رساني و مشاوره    -الف -2
 ارائـه بروشـورهايي كـه    -2 .رشته، شغل هاي مرتبط با آن رشته، برنامه هاي درسي و به طور كلي سيستم آموزشي داشته باشـد                

اطالعات كامل از رشته هاي مختلف، برنامه هاي درسي ارائه شده و همچنين وضعيت اشتغال آن رشته هـا را پوشـش دهـد تـا                          
 ارتقاي برنامه هاي درسـي از  -1:  برنامه هاي درسي- ب.ور نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايدمراجعه كننده با مطالعه بروش   

 تنظيم ساعات كار عملي متناسب با محتواي درسي برنامه ها به منظور شكوفايي استعدادهاي             -2 نظر محتوا و به روز نمودن آنها      
دن آنهـا و     و بـه روز نمـو      موزشي بر اساس سيستم آموزشي خالق      آ تدوين برنامه هاي  : برنامه هاي آموزشي  -كارآموزان مستعد ج  

 جهـت بـروز و    به نحـوي كـه بـستر آموزشـي شـرايط مناسـبي را           ،)سيستم آموزش خالق و نخبه پرور     (پياده سازي اين سيستم     
/  آموزشي مختلفتدوين آزمون هاي هوش و استعداد تحصيلي در ارتباط با گروه هاي :  ارزيابي - نمايد د  شكوفايي خالقيت فراهم  

ارزيابي كار آموزان توسط مربيان / برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي مانند هوش و استعداد تحصيلي و آزمون هاي تعيين سطح      
  حمايت هاي سازماني-مجرب در طول دوره از طريق بررسي عملكرد كار آموز ه

 :پيشنهادات پژوهشي -3
  يت  بررسي نارسايي هاي آموزشي جهت پرورش خالق-الف
      بررسي وضعيت اشتغال كار آموزان المپيادي پس از پايان آزمون-ب
     بررسي وضعيت تحصيلي كار آموزان المپيادي پس از پايان آزمون-ج

   بررسي مشكالت و معضالت مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي - د     
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 عنوان
  فه اي استان تهرانبررسي نيازهاي آموزشي مربيان مراكز آموزش فني و حر

 مجري
  محمد حسن ميرزا محمدي

 كلمات كليدي
/ مهـارت / دانـش / مربيـان آمـوزش هـاي فنـي و حرفـه اي          / آموزش هاي فني و حرفه اي     / برنامه ريزي آموزشي  / سنجي آموزشي نياز/ نياز

  دانش مربوط به شرح شغل/ شرح شغل/ وضعيت مطلوب/ وضعيت موجود

 مساله تحقيق
اداره كل آموزش فني و . ي به عنوان يك نظام در آموزش كشور ما جايگاه در خور توجهي براي خود كسب كرده است          آموزش فني و حرفه ا    

آموزي موارد ذيل را جمهوري اسالمي ايران و قانون كاراساس قانون كار آموزش هايي است كه برحرفه اي وزارت كار به طور قانوني متولي         
  :شامل مي شود

  .بدون تخصص و بدون اتمام تحصيالت حرفه اي وارد بازار كار مي شوند آموزش جواناني كه -1
  .آموزش نيروي انساني شاغل براي فرا گرفتن تخصص هاي مورد نياز و افزايش مهارت-2
  . آموزش نيروي انساني كه به منظور تغيير رشته كار خود، الزامأ بايد مهارت جديدي كسب كنند-3

 اهميت تحقيق
سازمان هاي بالنده آنهايي هستند كه به فكر دانـش و مهـارت افزايـي                . نيروهاي انساني آن مي باشند     ،هاي هر سازمان  عمده ترين سرمايه    

ضـروري اسـت تـا    . بدون شناخت دقيق نيازهاي آموزشي كاركنان، دستيابي به منظـور فـوق غيـر ممكـن اسـت        .مستمر كاركنان خود باشند   
 نياز سنجي آموزشي مربيـان      ،در اين تحقيق  . امه ريزي آموزشي وارد چرخه كار برنامه ريزان شود        نيازسنجي به عنوان اولين مرحله فرآيند برن      

آموزش فني و حرفه اي مورد نظر است تا با مطالعه درست نيازهاي آنان برنامه هاي آموزشي مناسب به صورت آموزش هاي ضمن خـدمت                  
بنابراين اساس تشكيل آموزش هاي ضمن كار براي مربيان فنـي و  . خ داده شودطراحي شده و به مورد اجرا گذاشته شود و به آن نياز ها پاس      

با توجه به اينكه توانايي هاي آنان همواره بايد افزايش يابـد و از سـوي ديگـر بـر اثـر      . حرفه اي همان شناخت نياز هاي آموزشي آنان است     
  .فه اي، بالطبع در آنان نيازهاي خاص آموزشي شكل مي گيردتغييرات بسيار زياد در زمينه هاي دانشي و مهارتي در آموزش فني و حر

 هدف تحقيق
  مشخص كردن نيازهاي آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 سواالت تحقيق
  دانش مورد نياز شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشند؟ -1
 د؟دانش شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشن -2

 مهارت هاي مورد نياز شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشند؟ -3

 مهارت موجود شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشند؟ -4

 هاي آموزشي داراي اولويت در بعد دانش هاي شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشند؟نياز -5

   بعد مهارت هاي شغلي مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي چه مي باشند؟هاي آموزشي داراي اولويت درنياز -6

 روش تحقيق
  انواع تحقيقات توصيفي و روش پيمايشي

  

 جامعه آماري
  كليه مربيان مراكز آموزش هاي فني و حرفه اي استان تهران
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 نتايج
تـشخيص و اجـراي   /  هـاي مـديريتي و تـدريس و آمـوزش        شـيوه : دانش هاي مزبور به نظر مربيان عبارت بوده انـد از          : پاسخ به سؤال اول   
  حرفه اي-آشنايي با اهداف آموزش هاي فني/ كار گيري مفاهيم مربوط به طرح درسب/ توانايي نوشتن طرح درس/ ه ايمسئوليت هاي حرف
مطالعه / ويت بندي نيازهاي كاركنانشناسايي و اول/ آشنايي با فناوري اطالعات و كاربرد آن:  مالي- در رسته اداري-الف: پاسخ به سؤال دوم

 – در رسـته فنـي   -ايجاد انگيزه ميان كاركنان جهت بهبود كـار ب        / آشنايي با روش هاي كارآمد اداري     / آيين نامه ها و آشنايي كامل با آنها       
ـ            / كسب دانش از طريق شركت در دوره هاي آموزشي        : مهندسي ه ارتبـاط آنهـا بـا       مطالعه روش هاي آموزشي و پژوهشي به ويژه با توجـه ب

  مطالعه آيين نامه ها و آشنايي كامل با آنها/ صنعت و فناوري

 پيشنهادات
  . برنامه هاي آموزشي و درسي دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي با توجه به نيازسنجي آموزشي به عمل آمده انجام گيرد-1
  .  صورت گيرد به جنبه هاي كاربردي و مهارتي در آموزش هاي مربيان توجه بيشتري-2
  . آموزش رايانه زبان علمي و تخصصي و نيز فناوري اطالعات و ارتباطات-3
 در حوزه روش هاي تدريس و ارزشيابي آموزشي و تكنولوژي و در تدوين و اجراي برنامه هـاي آموزشـي مربيـان تاكيـد مـضاعفي            -4

  .صورت گيرد
  .مطالعه و تحقيق را بيشتر پيدا كنند وقت بيشتري در اختيار مربيان قرار گيرد تا آنان فرصت -5
 در مورد مربيان تازه وارد دوره هاي آموزشي آنها و دانش و مهارت هاي شغلي الزم جهت شروع به كارشان دقت بيشتري صـورت                         -6

  .گيرد
  . درباره برگزاري دوره هاي آموزشي مربيان در مركز تربيت مربي كرج بازنگري مجددي صورت گيرد-7
  .باط ميان رشته تحصيلي مربيان و رشته اي كه در آن به تدريس مشغول هستند درباره ارت-8
   . به تقويت جنبه هاي انگيزشي مربيان توجه بيشتري صورت گيرد-9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 114 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

   
 

 عنوان
   و حرفه ايبررسي تأثير گذراندن دوره هاي آموزش فني و  حرفه اي غير رسمي كوتاه مدت بر عملكرد مربيان مراكز فني

 مجري
  حميده ساالر حسيني

 مساله تحقيق
 از " بهـاي اقتـصادي آمـوزش   "شاخص هاي مورد اشاره در كشورهاي توسعه يافته صنعتي و فراصنعتي به گونه اي رشد يافته كـه امـروزه                   

 "تـاري، مزيتهـايي ماننـد    آموزش عالوه بـر تغييـرات مثبـت رف   .  تبديل شده است" سرمايه گذاري" خارج شده و به نوعي  " هزينه "رديف  
 "گسترش خالقيت و نـوآوري "، " مشاركت فعال و پويا"، " رضايت دروني"، " تحرك اجتماعي" ، " پيشرفت شغلي  " "افزايش بهره وري    

موتـور   اجتماعي جامع قرار گيرد و به عنـوان     -ي كه درخدمت توسعه اقتصادي    آموزش هاي در بين انواع آموزشها،     . را در پي خواهد داشت    ... و
اسـاس نيـاز بخـش هـاي         و حرفـه اي بر     هـاي فنـي    آموزش. باشدمحركه آن عمل كند مي تواند بيشترين تأثير و فايده را به همراه داشته               

دانش، مهارت، قدرت درك و تجزيه و تحليل شاغلين در جهت انجام مطلوب تر              هاي  يي  ش توانا اقتصادي طراحي مي شود و هدف آن افزاي       
  . است" وظايف شغلي" در محدوده " كار"

 اهميت تحقيق
 ، مركز فني و حرفه اي مـي باشـد  23اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران، زير نظر سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، داراي    

بـا توجـه بـه    . د مربي در اين مراكز در رشته هاي مختلف آموزشي مشغول به تدريس به كار آموزان به طور رايگان مـي باشـن  267كه تعداد  
اينكه هر يك از مربيان خود جهت احراز پست مربيگري در مراكز، ملزم به گذراندن دوره هاي فني و حرفـه اي در رشـته هـاي مربوطـه و                              

  .دريافت گواهينامه و همچنين كارت مربيگري در همان رشته مي باشند

 هدف تحقيق
  فه اي غير رسمي بر عملكرد مربيان مراكز فني و حرفه اي استان تهرانآگاهي از ميزان تأثير گذراندن دوره هاي آموزش فني و حر

 سواالت تحقيق
كه فرد مربي خود در درجه اول ملزم به گذراندن آن مي باشد تا چه اندازه بر كيفيت تـدريس وي تـأثير گـذار بـوده              ها    آموزش آيا اين 
  است؟

  زم را كسب نمايند؟آيا مربي با طي اين دوره ها توانسته است تخصص و توانايي ال
  آيا گذراندن دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي براي مربيان مفيد واقع شده يا نه؟

 روش تحقيق
  ، پيمايشي و از نوع اسنادي ميداني مي باشد-توصيفي

 جامعه آماري
  كليه مربيان مراكز فني و حرفه اي استان تهران در حرفه هاي مختلف آموزشي

 محدوديتها
  .فني و حرفه اي وجود دارد بسيار اندك مي باشدهاي  آموزش منابع و مأخذي كه در زمينه تعداد -1
با توجه به پراكندگي مراكز آموزش فني و حرفه اي در نقاط مختلف شهر تهران، محقق در توزيع پرسـشنامه هـا در بـين مراكـز                      -2

 .مشكالت فراواني را متحمل گرديد

 نتايج
  ،فني و حرفه اي غير رسمي و عملكرد مربيان مراكز فني و حرفه اي تهران رابطه وجود داردبين گذراندن دوره هاي آموزشي 

 پيشنهادات
به جنبه هاي كاربردي و مهارتي در آموزش هاي مربيان توجه بيشتري شود و با نظارت بر چگـونگي برگـزاري دوره هـا، سـطح                         -1

  .كيفي آموزش ها را ارتقا دهند
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 لـذا مـسئولين   .در كار مربيان مي تواند كيفيت كار آنها را به مراتب افزايش دهـد         ) عنوي و مادي  م(به تقويت جنبه هاي انگيزشي       -2
مي توانند با اعطاي حق مأموريت جهت شركت در كالسهاي آموزشي، ارتقا شغلي مربيان آموزش ديده و ايجـاد تـسهيالت الزم                     

 .ن مربيان نقش به سزايي داشته باشندجهت شركت در كالسها، در افزايش حس مسؤوليت پذيري و روحيه در ميا

ا مسئولين مي توانند با ترغيب و تشويق بيشتر مرييان و ايجاد شرايط زماني مناسب جهت شركت كليـه مربيـان در ايـن دوره هـ                       -3
 .آوري را دركليه مربيان فراهم آورندزمينه هاي ايجاد خالقيت و نو

شته هاي  جديد آموزشي و پيشرفته و همچنين نوسازي تجهيزات موجـود          با تخصيص اعتبار مالي ويژه جهت ايجادو راه اندازي ر          -4
در كارگاه هاي آموزشي زمينه الزم جهت آشنايي هر چه بيشتر مربيان با ابزار و تجهيزات جديـد و همگـام شـدن بـا تغييـرات و                         

 .پيشرفت هاي تكنولوژي عصر حاضر را فراهم آورند
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 انعنو
  امكان سنجي و طراحي مراكز سنجش مهارت نيروي كار كشور

 مجري
  مهندسين مشاور آتي شهر

 مساله تحقيق
سازمان آموزش فني و حرفه اي در نظر دارد به منظور ارتقاء روش هاي آموزشي خود در راستاي سياست هـاي توسـعه اي بلنـد مـدت و در      

سي كيفيت آموزشكده هاي فني و حرفه اي و بخش خصوصي تحت نظارت خود در               جهت تأمين نيروهاي متخصص مورد نياز كشور، به برر        
امري كه در حال حاضر به لحاظ آموزشي در حد استانداردهاي الزم بين المللي و ملي نبوده و كارآمـدي            . قالب مراكز سنجش مهارت بپردازد    

 از الزامات كشور به نيروي متخصص ،اكزي در بدنه اين سازمانضرورت ايجاد چنين مر. مناسب را در راستاي نظام توسعه اي به همراه ندارد 
  .و كارآمد در زمينه هاي فني و حرفه اي است

 اهميت تحقيق
  ، منطبق با داده هاي بهره بردار بوده و مبناي بعدي سطح طراحي قرار مي گيرد،نظام پژوهش

 از طراحي و تجهيز فضا به عناصر زير ساختي در رفت و آمد محدوده پژوهش درتنظيم و طرح بين عناصر كالبدي يك فضاي اداري آموزشي  
  .است

شناسـي مـورد   محيطـي و زيبا نظام تركيبي در پژوهش و طرح ، موضوع را به لحاظ ماهيت پروژه در حوزه هاي كالبدي و عملكردي  زيست   
  .بررسي قرار مي دهد

 هدف تحقيق
  جش و كاربردي كردن داده هاي طراحي به منظور شكل دهي به فضاهاي يك فضاي سني و طراحي فضا در نسبت با عملكردبازشناس

 سواالت تحقيق
  شرايط حاكم بر فضاهاي موردطراحي از چه ويژگي هايي برخوردار است و داده هاي راهبردي در ارتباط با اين فضاها چيست؟ -1
 اصول و ضوابط حاكم جهت نظام سنجش و تجيز فضاهاي مورد طراحي كدامند؟ -2

هارت بر حسب داده هاي راهبردي شرايط خاص مكان و نوع كارگاه هاي تجهيز شـده چـه نظمـي را از طريـق                        مراكز سنجش م   -3
 ؟طراحي مي تواند به خود بگيرد

 روش تحقيق
  آمار توصيفي

 پيشنهادات
سـاعت آزمـون در هـر    الگوي انتخاب تيپ و تعداد بهينه كارگاههاي مراكز سنجش بدين ترتيب است كه ابتدا با توجه به معيار ميانگين نفر                    

مورد بررسي قرار گرفته و اگر احداث مركز در استان مورد نظـر حـائز شـرايط        ،  ) روز در سال   300فعاليت  ( حرفه و اقتصادي بودن اين مراكز       
ر كدام  حال اين امر براي تمام رشته هاي آموزشي مورد توجه قرار مي گيرد و ه              . توجيه اقتصادي باشد ايجاد مركز سنجش پيشنهاد مي شود        

  .از حرفه ها كه حائز شرايط مطرح شده باشند در آن مركز سنجش داير بودن واحد آزمون آن حرفه پيشنهاد مي شود
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  اي استان چهارمحال و بختياري اداره كل آموزش فني و حرفه

  

 عنوان
  فرمايان استان چهارمحال و بختياريارزشيابي عملكرد دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي از ديدگاه كارآموزان و كار

 مجري
  محمد ربيعي

 كلمات كليدي
  چهارمحال وبختياري-استان-فني وحرفه اي-ارزشيابي

 مساله تحقيق
ارزشيابي عبارتست از سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تـصميم گيـري          

   ؟ آموزشي و كوششهاي يادگيري به بازده مطلوب انجاميده است يا نهفعاليت هايدر اين باره كه آيا 
 بـه دسـت     فعاليت هاي  آموزشي تصويري از چگونگي      فعاليت هاي آورد تا تصميم گيرندگان و دست اندركاران        اي فراهم مي  ارزشيابي آيينه -

ه عمل آورند تا در راستاي پاسخگويي به نيازهاي فرد و جامعه كيفيـت     آورند، با استفاده از اين تصوير از نظامهاي آموزشي مراقبت بيشتري ب           
 با استفاده ،در اين فعاليت.  آموزشي و تكميل كننده ساير فعاليت ها استفعاليت هاي ارزشيابي آخرين حلقه از -.نظامهاي آموزشي ارتقاء يابد   

شود و ميزان توفيـق آنـان در دسـتيابي بـه هـدفهاي       اگيران سنجش مي  گيري و ارزشيابي، بازده يادگيري، فر     از روشها و فنون مختلف اندازه     
با . شودبا ارزشيابي ميزان موفقيت و شكست معلمان و اساتيد در پياده كردن مراحل مختلف طرح آموزشي تعيين مي                 . شودآموزشي تعيين مي  

  يدتوان اشكاالت كار را تشخيص داد و در رفع آن كوشاستفاده از نتايج ارزشيابي مي

 اهميت تحقيق
  هدف اصلي ارزشيابي دوره هاي آموزش فني وحرفه اي

  اي از ديدگاه كارآموزان فني و حرفهآموزش هاي  بررسي نقاط قوت و ضعف -1                                          

  اي از ديدگاه كارفرمايانفه فني و حرآموزش هاي  بررسي نقاط قوت و ضعف -2                                         

   مقايسه ارزشيابي عملكرد فني و حرفه اي با توجه به متغير هاي دموگرافيك-3                                         

  و حرفه اي                                               فني آموزش هاي  مقايسه ارزشيابي كارآموزان و ارزشيابي كارفرمايان از عملكرد -4                                         

 هدف تحقيق
  اي برگزار شده در استان از ديدگاه كارآموزان كدامند؟حرفههاي فني و  مهمترين نقاط قوت دوره-1                                        

  اي برگزار شده در استان از ديدگاه كارفرمايان كدامند؟هاي فني و حرفه دورهمهمترين نقاط قوت -2                                        

  اي از ديدگاه كارآموزان كدامند؟هاي فني و حرفه مهمترين نقاط ضعف دوره-3                                        
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  اي از ديدگاه كارفرمايان كدامند؟ و حرفههاي فني مهمترين نقاط ضعف دوره-4                                        

 سواالت تحقيق
  اي برگزار شده در استان از ديدگاه كارآموزان كدامند؟مهمترين نقاط قوت دوره هاي فني و حرفه-1                             

  اي برگزار شده در استان از ديدگاه كارفرمايان كدامند؟ني و حرفه مهمترين نقاط قوت دوره هاي ف-2                                         

  اي از ديدگاه كارآموزان كدامند؟ مهمترين نقاط ضعف دوره هاي فني و حرفه-3                                         

   از ديدگاه كارفرمايان كدامند؟اي مهمترين نقاط ضعف دوره هاي فني و حرفه-4                                        

 روش تحقيق
  تحقيقات                            . يده هاي تربيتي استتحقيق توصيفي نوعي تحقيق كمي شامل توصيف دقيق پد.                                         پژوهش حاضر از نوع توصيفي است 

   )1383همكاران ، گال و همكاران ، ترجمه نصر و  ( .؟ سر و كار دارد با مشخص كردن جواب سوال چه هستيفي اساساً                                        توص

 جامعه آماري                                        

رمايـاني كـه بـا آمـوزش      و كليـه كارف    84 تا   80جامعه مورد نظر در اين پژوهش كليه كارآموزان فني و حرفه اي داراي آدرس كامل از سال                  
 نفـر  57 نفر از كارآموزان و 300نمونه مورد نظر .  هزار  نفر مي باشد23اد كل كارآموزان تعد. ي و حرفه اي كار مي كنند مي باشدديدگان فن 

  . كارآموزان به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شده اندز كارفرمايان بوده كه نمونها

 محدوديتها
  عدم همكاري كارفرمايان  -كارآموزانعدم دسترسي كامل به 

 نتايج
مويد .  فقدان پژوهش هاي همسو مي باشد،يكي از محدوديت هاي پژوهش حاضر كه امكان بحث در يافته هاي را تحت تاثير قرار مي دهد          

صـرف نظـر از   . اسـت  آموزش هاي فني و حرفه اي از لحاظ كمي توسعه نيافته          ي پژوهشي در زمينه   فعاليت ها فقدان پژوهش هاي مرتبط،     
موزان از دوره هاي آموزشـي مختلـف مـي          نتيجه كلي پژوهش حاكي از رضايت كلي كارآ       . وهش ها، تعداد آنها بسيار كم است      كيفيت اين پژ  

نتيجه پژوهش حاضـر  . همخواني دارد ) 1377(و بيرانوند   ) 1379(، رحيمي   )1374(، شبگو   )1383(كه اين نتيجه با پژوهش هاي ايزدي        باشد  
ن داد فقدان تجهيزات مناسب و خراب بودن دستگاهها از مهمترين نقاط ضعف آموزش هاي فني و حرفه اي از ديـدگاه كـارآموزان مـي             نشا

  .همخوان استنا) 1383(و و با تحقيق حسن زاده همس) 1379( كه با يافته هاي رحيمي ،باشد
  

 پيشنهادات
ده از امكانات و تجهيزات از مهمترين نقاط قوت آموزش هاي فنـي و حرفـه اي مـي           با توجه به اينكه برخورد خوب مربيان و اجازه استفا          -

  .باشد با تشويق مربيان و همچنين مهيا كردن اين امكانات براي حفظ وضعيت موجود تالش شود

ـ پيشنهاد مي شود در آموزش ها زماني براي بازديد از كارگاهها و مراكز صنعتي                -  بـين آمـوزش هـاي    رياختصاص داده شود تا ارتباط بهت

 .تئوري و عملي برقرار شود

 كه الزم است براي افزايش آن برنامـه  ،فته كيفي نشان داد از نقاط ضعف عمده كارآموزان فقدان توانايي عملي و فقدان تجربه مي باشد      يا -

 .ريزي شود

 .جهت آموزش كارآموزان استفاده شودبازار كار پيشنهاد مي شود از استادكاران با تجربه  -                         

   .ماتي صورت پذيرد  اقداپيشنهاد مي شود نسبت به افزايش امكانات و تجهيزات كارآموزي  -                                
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 عنوان
  81-84ال هاي استان چهارمحال و بختياري طي س  درآموزانبررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر اشتغال كار

 مجري

  بيژن مرادي

 كلمات كليدي
  اشتغال، اشتغال مستقيم، بهبود عملكرد و آموزش فني و حرفه اي                     

 مساله تحقيق
مـي آورد و آنـان را بـراي     افراد بوجـود  محركي قوي براي ايجاد تحول اجتماعي است كه به طور بالقوه موقعيت هاي برابري براي           ،آموزش
  ، شغلي و استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايشان آماده مي سازدتحرك

 به عنوان عامل مؤثر در ، يكي از قويترين ابزارهايي است كه در توانمند كردن اعضاي يك جامعه و يافتن نقش خود،آموزش فني و حرفه اي
 .رشد و بهبود بهره وري و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه بوده است

كشور توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي آموزش هـاي حرفـه اي را فـرا                   ميليون نفر در   2بيش از   1383در سال    منصورنيا    آقاي زعمبه  
 مركز در سطح كشور در قالب برنامه هاي متنوع با بيش  550اين تعداد توسط    .  درصد اين تعداد را خانم ها تشكيل مي هند         59گرفته اند كه    

كـز ويـژه   مر182 مركـز ويـژه بـرادران ،    248ه از اين تعـداد آموزشـگا  . زشي، مهارت هاي  پيش از اشتغال را فرا مي گيرند           رشته آمو  712از  
پـژوهش  .  دارنـد  هزار واحد آموزشگاه آزاد مسئوليت آموزش اين سـازمان را بـر عهـده             15مركز دو منظوره در بخش دولتي و      100خواهران  و  
همچنـين  . بـرآورد گرديـد  % 32بوده و براي كل نمونه آماري     % 33و% 31غال مردان و زنان به ترتيب       نشان داده، ميانگين اشت    هصورت گرفت 

  .درمشاغل غيرمرتبط با حرفه آموزشي، مشغول به كار شده اند% 56شاغالن در مشاغل مرتبط با حرفه آموزشي و % 44

 اهميت تحقيق
ايـن نـوع   .  و هم مهارت هاي عمومي بازار كـار را فـراهم مـي سـازد        آموزش هاي فني و حرفه اي هم مهارت هاي خاص مورد نياز صنعت            

امكان بروز شدن وتكميل مهـارت را فـراهم         . آموزش ها همچنين براي شاغالني كه به دليل تغييرات فناوري دچار كاهش كارايي مي شوند              
بيكاري ساختاري كه ناشي از اقتصاد جهـاني اسـت      لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان ابزاري براي مقابله با بيكاري ، به خصوص                 . مي كند 

  .دارش هاي فني وحرفه اي تأثير مي گذتغييرات بازار كار از جمله عواملي است كه بر پويايي آموز. نگريسته مي شود
  

 هدف تحقيق
-84 طـي دوره چهارسـاله    بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي براشتغال مستقيم كارآموزان در استان چهارمحال و بختيـاري       -

81    .  
  .81-84بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي برعملكرد كارآموزان شاغل در استان چهارمحال و بختياري طي دوره چهارساله -
ره چهار ساله    بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني حرفه اي بر اشتغال كارآموزان در مؤسسات دولتي استان چهارمحال و بختياري طي دو                    -

84-81.  
 بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر اشتغال كارآموزان در مؤسسات خصوصي استان چهارمحال و بختياري طي دوره چهار                   -

  .  81-84ساله
ت، بـر اشـتغال   تأهل، درجه مهارت، نوع مهارت، سال اخذ مدرك مهارتـــــي، ميزان تحصيال  چون جنس،هاييرميزان تأثير متغي  بررسي   -

           81-84كارآموزان استان طي دوره چهار ساله
  

 روش تحقيق
. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده كه در دو بخش ويژگـي هـاي دموگرافيـك و سـواالت تهيـه شـده اسـت                            

براي بررسي . تهيه شده است) احدودي، زياد و خيلي زيادخيلي كم، كم، ت( سواالت بصورت بسته پاسخ و در قالب طيف پنج درجه اي ليكرت   
پرسشنامه هـا بـه دو   .  برآورد گرديد92/0روايي پرسشنامه از روايي وابسته به محتوا استفاده شد و ضريب پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ                  

  .شيوه مراجعه حضوري و پست تكميل گرديد
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 جامعه آماري 
 نفـر  5115 تشكيل مي دهد كه تعداد آنها بـالغ بـر   81-84زان سازمان فني و حرفه اي استان طي سال هاي         جامعه آماري پژوهش را كارآمو    

چون از شيوه پستي براي تكميل پرسـشنامه هـا   . نفر به شيوه تصادفي منظم بعنوان نمونه انتخاب گرديدند   450بوده و از بين اين افراد تعداد        
  .نفر به نمونه اضافه گرديد200مه ها تعداد استفاده گرديد به لحاظ عدم بازگشت پرسشنا

 محدوديتها
عدم ارسال جوابيه فرمهـاي ارسـالي توسـط كـارآموزان           -نواقص فرمهاي ارسال شده   -عدم همكاري كارآموزان  -عدم دسترسي به كارآموزان   

  عدم همكاري كارفرمايان-وكارفرمايان

 نتايج
 همچنـين ميـانگين اشـتغال    . بوده كه از متوسط پـايين تـر اسـت   81/2رآموزان يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميانگين اشتغال كا          

 بـوده كـه از متوسـط بـاالتر     1/3امـا ميـانگين بهبـود عملكـرد كـارآموزان      .  بوده كه از متوسـط پـايين تـر اسـت        75/2مستقيم كارآموزان   
پژوهش حاكي از آن است كه شاغلين بخش خـصوصي          يافته هاي   . همچنين تفاوت بين ميانگين هاي فوق از نظر آماري معنادار است          .است

 همچنين بين اشتغال مستقيم     . و بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت بسيار خوبي داشته است           برابر شاغلين بخش دولتي بوده اند      3بيش از   
ـ .در كارآموزان مجرد و متأهل تفاوت معنادار وجود داشته است    ين اشـتغال و اشـتغال مـستقيم در     از نظر رشته هاي مورد مطالعه نيز تفاوت ب

. اما تفاوت ميانگين ها از نظر بهبود عملكـرد معنـادار نيـست            . رشته هاي كامپيوتر وپيرايش زنان و گلسازي وپيرايش زنان معنادار بوده است           
 انـد و اشـتغال مـستقيم در         پيرايش زنان، تعمير موبايل، تأسيسات ازجمله رشته هايي است كه از اشتغال باالتر از حد متوسط برخوردار بـوده                  

  .  برق صنعتي و جوشكاري باالتر از حد متوسط بوده است،پيرايش زنان
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  اي استان خراسان جنوبي اداره كل آموزش فني و حرفه

 عنوان
  بررسي فرآيندهاي ياددهي و يادگيري در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي

 مجري
   مهندس غالمرضا بينا –هود گل محمدي دكتر فر

 كلمات كليدي
  خراسان جنوبيهاي چندگانه  ه اي، بهره وري، هوشيادگيري،آموزش، فني و حرف

  

 مساله تحقيق
ر آموزش،با طيف گـسترده  هاي متعارف و سنتي د  متاسفانه هنوز به صورت گسترده شاهد استفاده از روش،در نظام آموزشي فني و حرفه اي   

هاي فردي فراگيران  ت بلكه به تفاو،ها و مباحث آموزشي متنوع مي باشيم كه در اغلب مواقع نه تنها با آن موضوعات تناسبي ندارندااز محتو
استفاده از نظريه هوش هاي چندگانه مي تواند در افزايش بهره وري آموزش هـاي  .  نيازهاي آنها نيز توجه نمي گردد    ، عاليق و  در استعدادها 
اين نظريه معلمان مي توانند از راه گفتگو ،مشاهده و تكاليف متنوعي كه بـه دانـش   بنابر. در استان نقش بسزائي داشته باشندي فني وحرفه ا  

آموزان مي دهند ، هوش هاي چند گانه آنها را بهتر شناسايي كرده و روش هاي تدريس ، ابزار هاي آموزشي و شيوه هاي ارزشيابي راباتوجه       
در واقع تكنولوژي آموزشي به مربي كمك مي كند تا بتواند آموزش را هر چه بيشتر                . انش كالس خويش طراحي كنند      به موقعيت و سطح د    

  .به منابع فرديت كارآموزان ارئه دهد

 اهميت تحقيق
 هـاي  شهـو تـا چـه انـدازه بـه         راسان جنوبي    و حرفه اي در استان خ      هاي فني  يابيم در آموزش  اهميت اين تحقيق در آن است كه در مي          

و حرفـه اي در   فنـي  آمـوزش هـاي  چه كاربردي در بهبود   چندگانه گاردنر، هاي  هوشنظريه توجه مي شود و استفاده از      چندگانه فراگيران 
  .د مي تواند داشته باشاستان خراسان جنوبي

 هدف تحقيق
   استان خراسان جنوبيارزيابي وضعيت هوش هاي غالب موجود در فراگيران و مربيان در آموزش هاي فني و حرفه اي -1
ارزيابي ميزان استفاده از روش هاي متناسب با هوش هاي چندگانه فراگيران در آموزش هاي فنـي و حرفـه اي اسـتان خراسـان            -2

  جنوبي
شناسايي ميزان استفاده و كارايي روش ها و تكنيك هاي آموزشي مورد استفاده در آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسـان                 -3

  گاه فراگيران و مربيان جنوبي از ديد
  دهي و يادگيري در آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسان جنوبيبي تنگناها و راهكارهاي بهبود فرآيندهاي يادارزيا -4
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 سواالت تحقيق
وبي چـه  نظرات فراگيران و مربيان در مورد ميزان تناسب محتوا و روش هاي آموزشي در آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسان جن    -1

  مي باشد؟
 هوش هاي غالب موجود در فراگيران و مربيان در آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي چه مي باشند؟-2
      استفاده از روش ها و رسانه هاي آموزشي متناسب با هوش هاي چندگانه فراگيران در آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي اسـتان خراسـان                  -3

  مي باشد؟جنوبي در چه وضعيتي 

 روش تحقيق
 .اسـتفاده شـد  WINDOWS-XP  در محـيط  SPSS11، براي تجزيه و تحليل داده ها از نـرم افـزار   با توجه به روش شناسي تحقيق

  : مرحله ذيل انجام گرفت2پردازش و تحليل داده ها در 
مطالعه كه از جمله مهمترين آنهـا   جامعه مورد تهيه و تنظيم جداول توزيع فراواني و تعيين شاخص هاي آمار توصيفي(  توصيف داده ها   -الف

بخـش   ويژگـي هـاي    از جملـه ،واريانس و انحراف استاندارد مي باشد، و همين طور اولويت بندي نظرات فراگيران و مربيان        ، ميانه ،ميانگين
  ).توصيف داده ها مي باشد

  .) يافته هاي پژوهش اقدام مي گرددنسبت به تحليل در اين قسمت با روش هاي موجود در تحقيق كمي و كيفي،(  تحليل داده ها-ب

 جامعه آماري
 هـاي  آمـوزش  در   1386 رسمي  و پيماني سـال        – نفر   40تعداد كل   (  فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي       هاي در آموزش  مربيان   –الف  

  ).ني و حرفه اي استان خراسان جنوبيف
  ن جنوبي  فراگيران در آموزش فني و حرفه اي استان خراسا–ب 
  

 محدوديتها
عـدم   ،)عليرغم بيش از دو دهه كـاربرد عملـي آن در كـشورهاي پيـشرفته    (تازه بودن مفاهيم نظريه هوش هاي چندگانه در ايران  

عـدم تـسلط كامـل     در نتيجه آشـنائي ناكـافي و   ي ذيربط و  سازمان ها كاربرد عملي اصول و راهكارهاي آن در سطح وزارتخانه و           
 و فراگيران در موضوع تحقيق و در نتيجه نداشتن باور نسبت به عملي بودن آن در سيستم آموزش هاي فني و       مربيان كارشناسان،

 .حرفه اي ايران، را در نزد آنها به وجود مي آورد

وجود حساسيت هاي ناشي از موقعيت افراد كه بويژه در نظرات مربيان در مورد جايگاه و نقش كاربرد عملي اصـول و راهكارهـاي              
 .ظريه هوش هاي چندگانه در ايران اثر گذاشته و در نهايت نتايج تحقيق را تحت تأثير قرار دهدن

 .پراكندگي زياد استان خراسان جنوبي و پراكندگي پاسخگويان در سطح شهرهاي استان
روش ها و رسانه هاي چون اين تحقيق نظرات فراگيران و مربيان در مورد ميزان تناسب محتوا و روش هاي آموزشي و استفاده از               

 -بـا شـرايط ويـژه اقتـصادي       (( آموزشي متناسب با هوش هاي چندگانه در آموزش هاي فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي را                
در آمـوزش هـا   بنابراين شايد نتايج آن قابليت تعميم به ساير استانها و ساير      .سنجيده است )) خاص خود را  ...  فرهنگي و    -جتماعيا

  .را نداشته باشداستان و كشور 
  

 نتايج
  :برخي از نتايج تحقيق عبارتند از 

بر اساس اولويت بندي عاليق و نظرات فراگيران از شركت در دوره ها و وضعيت كنوني برنامه هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه اي                  -
رتي با استانداردهاي هاميزان تناسب محتواي دروس م((و )) محتواي دوره آموزشياربرد روش هاي آموزشي متناسب با ك(( استان 
تناسـب  (( و )) به تفاوتهاي يادگيري فراگيرانحرفه اي در توجه توانايي ساختار اداري و سازماني آموزش هاي فني و        ((و  )) مهارتي

 مـي باشـند     در پايين ترين اولويت بندي    )) تجهيزات و امكانات موجود در آموزش هاي فني وحرفه اي استان با محتواي آموزشي             
  .ست داليل چنين وضعيتي آشكار گردند و نسبت به ارائه راهكارهاي عملي و موثر در اين راستا اقدام نمود مي بايكه

، آنچنـان كـه آنهـا       دادن راهنمايي هاي خوب بـه سـايرين       ((و  )) گوش دادن به سخنان ديگران    ((،  ))يادگيري لغات و عبارات جديد    (( -
روشـها و تكنيـك هـاي آموزشـي     ي فراگيران در ميـزان اسـتفاده از   مترين اولويت ها   از مه  ،))سريعاَ متوجه منظور و مفهوم شما گردند      

  . مي باشندر آموزش هاي فني و حرفه اي استان خود و دزباني در دوران زندگي/ هوش كالميمتناسب با 
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در دوران زنـدگي و  در    )) مـي انجام آزمايش هـا و تجربـه هـاي عل         (( و  )) ها و محاسبه گرها در دوران زندگي  خود        كار با كامپيوتر     ((
 روشها و تكنيك هاي آموزشـي متناسـب بـا هـوش    هاي مربيان در ميزان استفاده از آموزش هاي فني و حرفه اي از مهمترين اولويت   

 و در هر دو تمام اين روشها و تكنيك هاي آموزشي نسبتاَ باال انجام مي شوند كه نشان دهنده داشتن زمينـه                    مي باشند  رياضي/منطقي
 . در فراگيران آموزش هاي فني و حرفه اي استان مي باشندرياضي/ منطقيهوش

تـأثير روش   ((و  )) تأثير شركت در دوره آموزشي كه در آن تدريس مي كنيد را در افزايش توانايي هاي مهـارتي و كاريـابي فراگيـران                      ((
 مربيان در آموزش هاي فني وحرفه اي دراستان در     هاي ها و توانايي  مهارت  ((و  )) تدريس خود را  بركيفيت آموزشي كه ارائه مي دهيد         

از مهمترين اولويت هاي مربيان در ميزان رعايـت و        ))هاي يادگيري  فراگيران    استفاده و كاربرد روش هاي آموزشي متناسب با توانايي        
 .استفاده از  معيارها و الزامات آموزشي در آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشند

روشها و تكنيك هاي آموزشي متناسب با ساير انواع هوش    فراگيران در ميزان استفاده از       يت بندي نظرات مربيان و    اساس اولو  بر -
هاي چندگانه در دوران زندگي  خود و در آموزش هاي فني و حرفه اي اسـتان ،  تقريبـاَ تمـام روشـها و تكنيـك هـاي آموزشـي               

مـورد  )  واحـد طيـف ليكـرت   5  از حـداكثر  5/3 تـا  5/2بين (يانگين متوسط متناسب با انواع هوش هاي چندگانه در كمي باالي م     
اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه هنوز برنامه ريزي مدون و قابل اجرايي براي استفاده از اين انواع   .استفاده قرار مي گيرند   

ست و بيشتر كارهاي انجام گرفته در ايـن       هوش هاي چندگانه در سطح جامعه و در نظام آموزش و پرورش كشور صورت نگرفته ا               
  .زمينه حالت تجربي و نه بر اساس يك برنامه مدون قبلي انجام گرفته است

  

 پيشنهادات
و ميانگين كم سابقه كار )  سال سن دارند31مربيان زير % 70نزديك به ( با توجه به جواني مربيان در آموزش هاي فني و حرفه اي استان            -

،  مي توان با برگزاري دوره هاي آموزشي حين خدمت آنها را با مبحث جديد استفاده از نظريه      ) سال 25/3(وران تدريس   كارشناسان در كل د   
  .هوش هاي چندگانه در راستاي افزايش بهره وري آموزش هاي فني وحرفه اي در استان خراسان جنوبي اقدام نمود

ايـست بـه مـواردي همچـون         مـي ب   ،نامه هاي آموزش فني و حرفه اي اسـتان        اساس اولويت بندي نظرات مربيان در وضعيت كنوني بر         بر -
تربيـت كـاردان   ((و )) كارآفريني براي فراگيران و فـارغ التحـصيالن      ((و  )) تربيت كارگر ماهر  ((و  )) خوداشتغالي براي فارغ التحصيالن   ايجاد  ((
  .توجه بسيار بيشتري مبذول گردد))) تكنيسين (
       ، روشـها و تكنيـك هـاي آموزشـي در آمـوزش هـاي فنـي و حرفـه اي        رات مربيان در ميزان استفاده كنوني ازاس اولويت بندي نظ  براس - 

 و ...))ننـد اينترنت،تلكنفرانـسينگ و  هما ((ICTs)فـن آوري هـاي اطالعـات و ارتباطـات        ((و  )) پايان نامه (( مي بايست به مواردي همچون    
  شـده  روش هاي آموزشـي از پـيش برنامـه ريـزي          ((و  )) همايش ها  و گردهمايي ها ((و  )) فه اي فني وحر  مراكز و بازديدعلمي ازكارخانه ها  ((
   .توجه بسيار بيشتري مبذول گردد))  )همانند بسته هاي آموزشي(
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 عنوان
  ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي

 مجري
  حسينعلي برزگران

 كلمات كليدي
 آموزش فني و حرفه اي – سازمان – كيفيت – آموزش كوتاه مدت تخصصي      – آموزش غيررسمي    – آموزش رسمي    – آموزش   –ارزشيابي  

ينامـه   گواه– مربـي  – كارآموز – كارگاه آموزشي – آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي – مركز تربيت مربي – مركز آموزش فني و حرفه اي  –
   درجه مهارت شغلي– كارگر ماهر –
  

 مساله تحقيق
مكانـات و تجهيـزات، فـضاي    به منظور اطالع از كيفيت برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غير رسمي از جهات مختلف از جملـه ا            

    حـد مـورد رضـايت شـركت كننـدگان         ، نياز جامعه و كاربردي بودن دوره و يا اين كه تا چه              كارگاهي، خوابگاهي، محتواي آموزش، مدرسين    
 مي تواند بيان كننده مشكالت و مسايل از يك سو و ارايـه  ،ارزشيابي از دوره هاي فني و حرفه اي. باشد انجام اين تحقيق ضرورت دارد    مي  

  .مشكالت مراكز فني و حرفه اي گرددراهكارهاي عملي در جهت حل 
  

 اهميت تحقيق
مطالعـه  . گيران در رسيدن به هدف هـاي آمـوزش        است منظم براي تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت فرا         ارزشيابي فرآيندي    ،در هر آموزشي  

علمي ارزشيابي از دوره هاي آموزش فني و حرفه  اي غير رسمي در استان خراسان جنوبي توسط مراكز آموزش فني و حرفه اي مـي توانـد                
 آموزش را مورد بررسي قرار داده و در تصميم گيري و برنامه ريزي هاي آينده         كيفيت برگزاري دوره ها را و همچنين نقاط مثبت و منفي امر           

  .وره ها و اهداف مد نظر قرار گيردو مطلوب تر اجراي د

 هدف تحقيق
 تجهيزات و آنچه بر –بررسي وضعيت ارائه آموزش در مراكز آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي از جنبه هاي نيروي انساني          -

 . آموزش تأثير مي گذارد مطلوبيت ارائه

  بررسي وضعيت آموزش و محتواي آموزشي و ميزان انطباق آن با نياز بازار كار -

  تحليل نتايج آزمون و مشخص نمودن نقاط ضعف در ارايه آموزش -

 سواالت تحقيق
ته تدريس، گذراندن  تحصيلي، تاريخ تولد، رش، رشتهخراسان جنوبي از نظر مدرك تحصيليمربيان مراكز آموزش فني و حرفه اي         -1

  ؟در هفته و سابقه تدريس چگونه اند، ساعت تدريس دوره هاي تخصصي
طح يـادگيري كـارآموزان، مـدت       نظر مربيان مراكز آموزش فني و حرفه اي در مورد تناسب محتواي آموزش با اهداف دوره و سـ                   -2

 ارزشـيابي و    ، نحـوه  ياق و عالقه كـارآموزان     ميزان اشت  ،ري دوره ها  ، مكان برگزا  ضعيت تجهيزات و وسايل كمك آموزشي     ، و دوره
 ؟ميزان رضايت آن چيست

 هـاي  ارزش نظر تسلط بر موضوع و بيان مطالب، پاسخگويي به سـؤاالت، رفتـار و رعايـت    نظر كارآموزان مراكز درباره مربيان از   -3
 فراگيـران، اسـتفاده مـؤثر از    آموزشي و كارگاهي، جلب مـشاركت ، استفاده از امكانات اسالمي، رعايت سر فصل ها، شيوه تدريس   

 ارائه آموزش هاي عملي چگونـه       ، ارزشيابي و ميزان مهارت در     وقت، حضور به موقع در كالس و كارگاه، حضور و غياب فراگيران           
 ؟است

، و افزايش دانـش مهـارت، مـدت دوره    نظر كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي درباره تناسب محتواي آموزش با نياز شغلي                 -4
گاه هـا، امكانـات مركـز چگونـه     ، وضعيت خواب و رفتار كاركنان و عوامل اجرايي، جذب مدرسان، زمان برگزاري كالس ها    وردبرخ

 ؟است

، ظرفيـت و اجـراي      فه اي خراسـان جنـوبي از نظـر مـساحت، تجهيـزات، زمـان فعاليـت                وضعيت كارگاه هاي آموزش فني و حر       -5
 ؟استانداردها چگونه است
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 روش تحقيق
در .  انجـام شـده اسـت   SPSS و EXCELليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با سيستم رايانه اي نـرم افـزار         تجزيه و تح  

، جدول و نمودار استفاده   اندارد، واريانس ، انحراف است   از شاخص هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين، مد، نما، ميانه           بخش آمار توصيفي  
  . خي دو استفاده شده است– از آزمون همبستگي پيرسون و آزمون كاراسكوئر ،اطيشده و در سطح آمار استنب

 جامعه آماري
 مركـز  8 نفـر كـارآموز مـي باشـد كـه در      4467آموزان شركت كننده در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي غيررسمي كه مجموعا      كليه كار 

خاب و مـورد بررسـي قـرار     كارآموز به عنوان نمونه انت     3276 دوره و نمرات     240،   كارگاه 46 مربي،   43 كارآموز،   369تعداد  . وزش ديده اند  آم
  .  گرفته است

  

 محدوديتها
  

  :محدوديت در دسترسي به منابع تحقيقاتي داخلي و خارجي و كمبود تحقيقات انجام شده با اين موضوع
 نبود بانك اطالعات در بخش فني و حرفه اي چه در سازمان و يا مراكز آموزشي -1

  دسترسي به برخي اطالعات و آمار مورد نيازعدم -2

 فقدان امكانات پژوهشي  -3

  طوالني شدن مرحله تصويب از زمان دريافت طرح تحقيق تا زمان تصويب طرح  -4

 نتايج
  :برخي از نتايج تحقيق عبارتند از 

 2/27 درصـد فـوق ديـپلم و    6/44  درصد آن ها داراي مـدرك ديـپلم ،  3/28 ، مربي مراكز فني و حرفه اي خراسان جنوبي     92از مجموع   -1
 .درصد ليسانس مي باشند 

 . سال مي باشد30يان سن آن ها زير  درصد مرب8/71.  سال سن دارند 55 تا 16از نظر سني مربيان بين -2

 .اهداف آموزشي دوره ها تناسب دارد درصد مربيان مورد مصاحبه معتقدند كه محتواي آموزشي دوره با 3-4/74
 .حد زياد و خيلي زياد رضايت دارندبيان از نحوه ارزشيابي در مراكز آموزش فني و حرفه اي در  درصد مر4-8/62

زياد و خيلي زيـاد      درصد آنان معتقدند كه مربيان در تدريس موضوعات و بيان مطالب در حد               87 نفر كارآموز مورد مصاحبه ،       369از مجموع   
 .تسلط دارند
ياد و خيلـي زيـاد    درصد آن ها معتقدند كه بين محتواي آموزشي و نياز شغلي آنان در حد ز        2/53به ،    نفر كارآموز مورد مصاح    369از مجموع   

 .تناسب وجود دارد
 ، امكانـات آموزشـي و رفـاهي در حـد    ضا درصد معتقدند كه مكان برگزاري دوره ها از نظر فـ 9/41 نفر مربي مورد پرسشگري   43از مجموع   

 .خيلي زياد و زياد مناسب مي باشد
  

 پيشنهادات
  .و استانداردها هر يك از رشته هاي مهارت آموزي تهيه كتاب و جزوه آموزشي براي -1
 .فراهم كردن تجهيزات و امكانات آموزشي متناسب با تعداد كارآموزان -2

 .، تخصصي براي ارتقا و سطح دانش و معلومات عوامل اجراييشيآموزش مستمر مربيان و برگزاري دوره ها و كالس هاي آموز -3

 .افزايش رشته هاي فني براي زنان و افزايش تعداد مراكز فني و حرفه اي ويژه  زنان در استان -4
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 عنوان
  نقش آموزش فني و حرفه اي در اشتغال زنان خراسان جنوبي

 مجري
  محمد حسن غني فر

 كلمات كليدي
 اسـتاد كـار   - معلـم فنـي   - معلـم كارگـاه   -اي   معلم حرفه - معلم فني عمومي   - آموزش فني    - آموزش حرفه اي   -آموزش فني عمومي    

  ) مربي(

 مساله تحقيق
 آن اسـت كـه   ،در ساليان اخير نقش زنان در برنامه هاي توسعه به طور فزاينده اي جايگاه خود را به دست آورده و علت اقتصادي اين مسئله  

 به آموزش هاي جديـد دسـتيابي داشـته باشـند     ،عهده دارنداگر زنان كه بخش قابل توجهي از فعاليت هاي توليدي ، رفاهي و خدماتي را به     
به همين دليل بايد به طور مجزا مورد بررسي قرار گيـرد و اقـدامات و   . بهتر خواهند توانست نقش خود را در فعاليت هاي مختلف ايفا نمايند       

  .هت بهبود اشتغال زنان ارائه گرددراهبردهاي عملي ج

 اهميت تحقيق
و متخصص از عوامل كليدي و انكار ناپذير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كـشور محـسوب مـي گـردد و هـر گونـه       نيروي انساني ماهر   

اني مـاهر همـراه   سرمايه گذاري در خصوص آموزش زنان منجر به رشد اقتصادي سالم و مولد خواهد شد كه با سرمايه گذاري در نيروي انس   
، فرهنگي و صنعتي هـر       اين بينش است كه پيشرفت اجتماعي، اقتصادي       آنها با يكديگر مؤيد   بررسي آمارها و و سنجش و مقايسه        . مي باشد 

  .جامعه مديون و وابسته به نحوه ارتباطي است كه بين اعضاي آن با اطالعات موجود در جامعه بشري برقرار شود

 هدف تحقيق
   .تعيين نقش آموزش هاي تئوري در توسعه و اشتغال زنان -1
  .هاي كارگاهي در توسعه و اشتغال زنانتعيين نقش آموزش  -2

  .تعيين نقش دوره هاي كارآموزي در توسعه و اشتغال زنان -3

  .تعيين رابطه بين كميت دوره هاي آموزشي و توسعه و اشتغال زنان -4

 .شناخت مهارت هايي كه در خوداشتغالي زنان مؤثر بوده است -5

  

 سواالت تحقيق
 ؟زنان رابطه اي وجود دارد اشتغال بين آموزش هاي تئوري و توسعه و -1

 ؟ اشتغال زنان رابطه اي وجود داردبين آموزش هاي كارگاهي و توسعه و -2

 ؟ اشتغال زنان رابطه اي وجود داردبين دوره هاي كارآموزي و توسعه و -3

 ؟ رابطه اي وجود داردبين كميت دوره هاي آموزشي و توسعه و اشتغال زنان -4

 ؟داشتغال زنان رابطه اي وجود دار توسعه وبين رشته هاي مختلف آموزشي و  -5
  

 روش تحقيق
اساس فرضيات تحقيق پرسشنامه محقـق سـاخته تهيـه و           ع پيمايشي استفاده خواهد شد و بر       از روش تحقيق توصيفي از نو      ،در اين پژوهش  

  . واهد شداطالعات الزم از گروه نمونه جمع آوري خ

 جامعه آماري
يرجنـد، نهبنـدان، قـاين،      ب(ليه بانواني هستند كه در شهرهاي مختلف اسـتان خراسـان جنـوبي               ك ،جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش      

  . ده اندساكن هستند و يكي از دوره ها آموزش فني و حرفه اي را در مراكز مختلف استان گذران) ، اسديه و سرايانسربيشه
  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
127 

 محدوديتها
  .عودت ندادن بعضي از پرسشنامه ها -1
  .ن جهت پيگيري اشتغالعدم دسترسي به كارآموزا -2

 نتايج
  :برخي از نتايج تحقيق عبارتند از 

 عالقه ، پرسشنامه رتبه اول را به خود اختصاص داده و نشانگر آن است كه هنرجويان به رشته آموزشي كه آموخته اند12سئواالت شماره  .1

 . اندزيادي داشته

 .د نشان داده اندعملي و فني از خو تمايل و رغبت زيادي به كارهاي ،حرفه آموزان .2

 .  آموزي خود خيلي مؤثر دانسته اند ميزان معلومات و مهارت مربيان را در مهارت،هنرجويان .3

 .ميزان مهارت و تسلط استادكاران در كارگاه را در مهارت آموزي خود مؤثر دانسته اند، حرفه آموزان .4

 .ند را خيلي مؤثر ارزيابي نموده ا نحوه اجراي دوره كارآموزي،هنرجويان .5

 .ان بسيار مطلوب ارزيابي كرده اندنحوه اجراي جلسات تئوري به وسيله مراكز را هنرجوي .6

 .سيله مراكز بسيار مطلوب مي دانند نحوه اجراي كارگاه را به و،حرفه آموزان .7

 .  اشتغال خود بسيار مؤثر مي دانند كارگاهي را براي ايجادآموزش هاي ،هنرجويان .8

 . يل كارگاهي بسيار مناسب بوده استبرخورداري مراكز از تجهيزات و وسا ميزان ،به نظر حرفه آموزان .9

 .جاد اشتغال خود مؤثر  دانسته اند گذراندن دوره كارآموزي را در اي،حرفه آموزان. 10

  .ه و از آن ابراز رضايت نموده اندكارگاه مورد نياز حرفه آموزان بود رمحتواي برنامه هاي ارائه شده د. 11

 پيشنهادات
  .ول شوندغ توليدي توسط حرفه آموزان تا بتوانند با مشاركت يكديگر بهتر به كار مشهاي تشكيل تعاوني -
يجاد اشتغال آنـان   ارائه دوره هاي تكميلي جهت هنرآموزاني كه مشغول به كار هستند و يا آنهايي كه ابراز نموده اند دوره هاي فوق براي ا    -

  . كافي نبوده است
 بهتر است قبـل از انتخـاب رشـته    ،كه اكثر حرفه آموزان قبل از آموزش از كمترين سابقه كار عملي و فني برخوردار بوده اند              با توجه به اين    -

  ،ها و مراكز فني به مشاهده نحوه كار بپردازند هنري مدتي به عنوان كارآموز در كارگاه
 بلنـد  هاي موادد و با حمايت سازمان فني و حرفه اي و اختصاص  نفره توسط حرفه آموزان تشكيل گر      5 تا   3هاي    پيشنهاد مي شود بنگاه    -

  . مدت به كار مشغول شوند
 الزم است مجمع حرفه آموزان تشكيل تا پس از اتمام دوره حرفه اي چگونگي اشتغال و ادامـه كـار آنـان تعقيـب و بـا تـشكيل جلـسات                         -

  .مشكالت آنان مورد بررسي قرار گيرد
  
  
  
  
  
  
   



 128 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

 عنوان
   اشتغال و كارآفريني در استان خراسان جنوبيهاي ظرفيتبررسي 

 مجري
  محمد حسن غني فر

 كلمات كليدي
 نـرخ   – آمـوزش حرفـه اي       – آموزش فني عمومي     – حرفه آموزشي    – آموزش   – رشته آموزشي    - كارآموز –مركز آموزش فني و حرفه اي       

   كارآفرين- بخش خدمات – بهره برداري زمين – نرخ بيكاري –اشتغال 

  تحقيقمساله
ي توأم با يگانگي در هدف به وجود آمده است، برنامه هاي توسعه             ادر كشورهايي كه بين صنعت و آموزش فني و حرفه اي ارتباط دو جانبه               

 اما ايـن كـشورها   ،عظيمي  به دست آورده اند تا آنجايي كه ساير كشورها را نيازمند تكنولوژي پيشرفته خود ساخته اند             هاي    موفقيت صنعتي
 اين  براي تأمين مواد اوليه و فروش مصنوعات خود به منابع معدني و نيروي انساني كشورهاي ديگر نيازدارند بنابراين به ايجاد روابطي درنيز

  .زمينه ها رغبت نشان مي دهند
 راهي جـز تربيـت نيـروي        ، به خصوص اگر منابع طبيعي الزم را در اختيار داشته باشند           ،  كشورهايي كه خواهان ايجاد صنايع پيشرفته باشند      

 مؤسـسات آموزشـي كـشورها را وا    ، درك ايـن ضـرورت  .داشته باشند ندارند  صحيح از ابزار و ماشين آالت را         انساني ماهركه توانايي استفاده   
  .د جوينداز اسناد و تجهيزات آموزشي و تجربه كارشناسان و مربيان يكديگر سو داشته است كه به مبادله اطالعات و همكاري پرداخته ،

  

 اهميت تحقيق
دامـداري و كـشاورزي    ، گردشـگري ، صنعت، و استعدادهاي زيادي در بخش معدن     استان خراسان جنوبي براي توسعه و آباداني توانمندي ها        

  . بوم اقدام نموددارد كه با شناخت اين توانمندي ها مي تواند در جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني براي جوانان اين مرز و
ت عاليـ فضـعف   ،ب و نيز پراكندگي جمعيت در اسـتان  به رغم وجود امكانات بسيار مساعد و مناس     ، استان هاي معدن  دامنه فعاليت يت  محدود
دارنده استان مي باشد كه مي بايست مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته و راهكارهاي مناسب جهت اشتغال و                   صنعتي از ويژگي هاي باز    هاي  

  . ارائه گرددكارآفريني در اين زمينه
  

 هدف تحقيق
   .آفريني در بخش معدن استان  تعيين ظرفيت اشتغال و كار-1
  .آفريني در بخش صنعت استان   تعيين ظرفيت اشتغال و كار-2
   .آفريني در بخش خدمات استان  تعيين ظرفيت اشتغال و كار-3
    .آفريني در بخش كشاورزي استانفيت اشتغال و كار تعيين ظر-4
  
  

  تحقيقسواالت
  ؟ و كارآفريني در بخش معدن كدامند اشتغالهاي ظرفيت -1
  ؟ و كارآفريني در بخش صنعت كدامندهاي اشتغال ظرفيت -2
  ؟و كارآفريني در بخش خدمات كدامندهاي اشتغال  ظرفيت -3
  ؟ارآفريني در بخش كشاورزي  كدامندهاي اشتغال و ك ظرفيت -4

  

 روش تحقيق
نوع زمينه يابي استفاده شده است و محقق با استفاده از ابزار مناسب اندازه گيري بـه شناسـايي                    از روش تحقيق توصيفي از       ،در اين پژوهش  

  .فريني در سطح استان خواهد پرداختزمينه هاي اشتغال و كار آ
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 جامعه آماري
ي باشد كـه از حرفـه آمـوزان         هاي موجود در استان خراسان جنوبي م       صنايع و كارگاه   ، ادارات ،ها سازماناري مورد مطالعه كليه ي      جامعه آم 

  .زمينه هاي مختلف استفاده مي كنندمراكز فني و حرفه اي استان در 

 محدوديتها
 .محدوديت منابع پژوهشي مرتبط -

  . از تكميل پرسشنامهسازمان هااسان  عدم استقبال بعضي از مديران و كارشن-

 نتايج
  . عودت ندادن بعضي از پرسشنامه ها-
  .سازمان هات برخي كارشناسان  كافي نبودن اطالعا-

 پيشنهادات
  :برخي از نتايج تحقيق عبارتند از 

كمتـرين  2/3 درصد و كالوئن بـا  2/5 درصد بيشترين معادن و مرمريت با 3/40در بخش معدن ازنظر تعداد معادن فعال گرانيت با   -
 درصد بيشترين ذخيره معدني استان و  6/53با  از نظر ذخيره مواد معدني شهرستان بيرجند        . معادن را به خود اختصاص داده است        

درصـد  5/32 درصد كمترين ذخيره معدن استان را به خود اختصاص داده اند و ازنظر شاغلين در معادن نهبندان با                    8/0سرايان با     
  .اغلين بخش معدن را دارا مي باشند درصد كمترين ش2/2بيشترين و سرايان با 

 كارگاه فعـال رتبـه دوم       12در شهرستان بيرجند و شهرستان هاي قاين با         ) مورد47( فعال   هاي  بيشترين كارگاه  ،در بخش صنعت   -
 الزم است سازمان فني و حرفه اي در خصوص راه اندازي و توسعه مراكز همجوار  .در سطح استان را به خود اختصاص داده است        

 .هاي بيرجند و قاين اقدام نمايد هاي صنعتي در شهرستان شهرك

فـردوس و بيرجنـد قـرار دارد الزم اسـت در             ،هاي قاين، سرايان   اعي به ترتيب در شهرستان     اينكه بيشترين اراضي زر    با توجه به   -
برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در خصوص ايجاد و راه اندازي رشته هاي زعفران كار ،پسته كار ،كشت كار گلخانه اي براي 

 ،هاي قاين  ارچ خوراكي براي شهرستان   هاي قاين و همچنين پرروش ق      رستانهاي فردوس و سرايان باغبان براي شه       شهرستان
 .سربيشه و اسديه ،دارويي براي شهرستان هاي نهبندانو رشته گياهان  فردوس ،سرايان

 اتوماسيون ، مكانيك صنايعلوله كشي صنعتي، ،د رشته هاي آزمايشگر قطعات صنعتي ايجا،در بخش خدمات در شهرستان بيرجند      -
بات اشتغال جوانان را مهندسي تجارت الكترونيك در برنامه پنج ساله موج ،آرگون  جوشكاري، مسئول قراردادها ،2و  1درجه   ،اداري

  .فراهم نمود
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 عنوان
   فني و حرفه اي غيررسمي با توجه به برنامه  توسعه صنايع و معادن استانآموزش هايسنجي نياز

 مجري
   حسين اميني– علي اكبر علي آبادي

 كلمات كليدي
 سياست هـاي  – تنگناها و محدوديت هاي توسعه – قابليت هاي توسعه –هاي ميان مدت      هدف -آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي      

   شاخص هاي اقتصادي–اجرايي 

 مساله تحقيق
يزي آموزش هاي فني و حرفه اي است كه بدون شك هر توسعه اي بويژه در بخش صنعت و معدن مبتني بر برنامه ريزي باالخص برنامه ر     

، دست مايه تـصميم گيـري جهـت تحقـق     ها  كه اطالعات حاصل از اين پژوهش      تنها از طريق انجام پژوهش هاي علمي امكان پذير است         
  .اهداف مستمر در برنامه ريزي مي باشد

 و  د دولت خدمتگزار بر عدالت محوري و عدالت گـستري          با توجه به تاسيس خراسان جنوبي و روند روبه افزايش نيروي انساني جوان و تاكي              
ها و ايجاد بستر مناسب براي رشد صنايع و معادن مختلف در ايـن منطقـه    زمينه ي جذب سرمايه گذاري ايجاد اشتغال، تالش مسئوالن در

هاي بالقوه   ا توجه به توانمندي   ضروري است و انجام پژوهش و مطالعه و نيازسنجي آموزشي در راستاي توسعه ي صنعتي و معدني منطقه ب                  
  .صنعتي و معدني احساس مي شود

 اهميت تحقيق
 غيررسمي در زمينه هاي مختلف آموزش هاياهميت پژوهش در اين است كه مشخص مي كند براي تأمين نيازهاي صنايع و معادن به چه               

به آموزش هاني و حرفه اي استان به تدارك و برنامه ريزي اين رشته هاي فني و حرفه اي در آينده نياز داريم و با چه اولويتي بايد سازمان ف      
  . طور واقع بينانه بپردازد

 هدف تحقيق
   تعيين وضعيت فعلي صنايع و معادن استان-1
بررسي و امكان سنجي دوره هاي آموزشي فني و  ( تعيين نيازهاي شغلي فعلي به تفكيك بخشهاي صنايع و معادن با توجه به پروژه قبلي-2

 .) انجام شده است1385ن فوق در سال فه اي متناسب با بازار كار كه توسط پژوهشگراحر
 ).86-91 ( پيش بيني افق ميان مدت و تعيين نيازهاي شغلي به تفكيك سالهاي برنامه-3
  . شغلي با توجه به برنامه توسعه صنايع و معادن استانني افق ميان مدت و تعيين نيازهاي پيش بي-4
  

 يقسواالت تحق
   اصلي ترين قابليت هاي توسعه صنايع و معادن استان كدامند؟-1
   هدفهاي ميان مدت توسعه صنايع و معادن استان چيست؟-2
   سياست هاي اجرايي توسعه صنايع و معادن استان چيست؟-3
  ؟صنايع و معادن چيست  توسعهشاخص هاي اقتصادي استان در زمينه -4
  هاي ميان مدت توسعه صنايع و معادن استان در بخش صنعت كدامند؟  نياز با توجه به هدف فني و حرفه اي موردآموزش هاي -5
   صنايع و معادن استان در بخش معدن كدامند؟هاي ميان مدت توسعه ا توجه به هدف فني و حرفه اي مورد نياز بآموزش هاي -6
  ي در بخش صنعت از اولويت برخوردار است؟ هايآموزش با توجه به هدف هاي ميان مدت توسعه صنايع و معادن استان چه -7
  ي در بخش معدن از اولويت برخوردار است؟آموزش هايهاي ميان مدت توسعه صنايع و معادن استان چه   باتوجه به هدف-8
  ان كدامند؟  فني و حرفه اي غيررسمي و برنامه توسعه صنايع و معادن در استآموزش هاي راهكارهاي موثر جهت انطباق برنامه ريزي -9

   تنگناها و محدوديت هاي توسعه صنايع و معادن استان چيست؟-10
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 روش تحقيق
  .روش تحقيق كتابخانه اي، ميداني يا پيمايشي بوده است

  

 جامعه آماري
اعي، مـديران  مـ شامل ادارات فني و حرفه اي، صنايع و معادن، دانشگاه صنعت و معدن، ادارات كار و امـور اجت            :  كارشناسان بخش دولتي   -1

  .، اساتيد رشته هاي فني دانشگاه ها و ساير ادارات مربوطهها، جهاد كشاورزي، بازرگاني ها، بخشداري استاندار ي، فرمانداري

و معدن و شهرك هاي صـنعتي       ، مديران عامل و اعضاء هيئت مديره بخش صنعت          شامل مهندسين صنايع  : كارشناسان بخش خصوصي   -2

 مراكز كاريابي و اشتغال كه به نوعي با آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي بـويژه در بخـش                       ...يمان، فوالد، پتروشيمي و     تاير، س كوير  : از جمله 

  .و كار دارند صنعت و معدن سر

 نتايج
  كمبود وقت مسئوالن و كارشناسان -1
 نبود برنامه توسعه اي -2

 كمبود منابع تحقيقاتي و اطالعات -3

 ه به پروانه تبديل خواهند شد براي برآورد نيرونبود اطالعات دقيق از جواز تأسيس هايي ك -4

 نبود يك تقسيم بندي مشترك كشوري و جهاني از گروه هاي مختلف صنعتي -5

  تناقض متوسط اشتغال واقعي و موجود بر طبق اسناد و مدارك -6

 پيشنهادات
آموزش و تربيـت نيـروي انـساني بطـور        ،و تكنولوژي محقق در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه با توجه به تحوالت عظيم و سريع علم                  

 لـذا بـا     .مستمر جهت همگامي با اين دگرگوني هاي رو به رشد و براساس نيازهاي روز صنعت و معدن از اهميت ويـژه اي برخـوردار اسـت                         
ود و نيـاز آتـي   استعانت از نظرات مديران و كارشناسان بخش صنعت و معدن و كارشناسان فني و حرفه اي استان و با توجه به وضعيت موج        

توسعه ي اين بخش و با عنايت به قابليت ها، تنگناها و محدوديت ها، هدف هاي ميان مدت، سياست هاي اجرايي و شاخص هاي اقتصادي 
استان در زمينه توسعه صنايع و معادن در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات آموزشي به واحدهاي صنعتي و معدني استان اقدام بـه نيازسـنجي                          

  . فني و حرفه اي غيررسمي در صنايع و معادن مختلف نموده استش هايآموز
اين نيازسنجي به تفكيك سالهاي برنامه و با توجه به برنامه توسعه صنايع و معادن استان در يك افـق ميـان مـدت، تعيـين و پـيش بينـي                              

 موجود مورد توجه بوده است در اولويت بندي ايـن           گرديده است بديهي است نيازهاي آموزشي فعلي صنايع عمده جهت ارتقاء نيروي انساني            
رشته ها، از مالك هايي هم چون نظرات كارشناسان، مسئوالن، نوع رشته و نيازهاي صنعت و معدن از مرحله جواز تأسيس تا بهره بـرداري             

يـت طـرح هـاي صـنعتي و معـدني نيـز       زمان الزم براي ايجاد و بهره برداري از يك صنعت و يا معدن، پارامترها و متغيرهاي مؤثر بـر موفق       
  .استفاده شده است

 درصد رشته هاي مورد نياز صنايع و معادن در گروه هـاي مختلـف صـنعتي و معـدني تقريبـاً      90 تا 80با توجه به اينكه كارشناسان معتقدند      
سـاس  برا . برخـوردار نخواهـد بـود       لذا پيش بيني رشته هاي مورد نياز و صرف هزينه هاي آموزش از اتالف قابل توجهي                ،مشترك مي باشد  

ست پاسخ سؤاالت پژوهـشي و نيازهـاي آموزشـي صـنايع و             امحقق تالش كرده    ) مندرج در گزارش تحقيق   (مشروح يافته هاي اين تحقيق      
  .معادن استان را طي پنج سال آينده مشخص نمايد
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 عنوان
  بررسي نظام آموزش در صنايع استان خراسان جنوبي

 مجري
  حمد حسنيدكتر م

 كلمات كليدي
   آموزش تخصصي– توسعه صنعتي – توسعه اقتصادي – آموزش در صنايع –آموزش فني و حرفه اي 

 مساله تحقيق
 اما براساس روند رشد و توسعه اقتصادي كشور و برنامه هاي توسعه در ،استان خراسان جنوبي در حال حاضر استاني صنعتي تلقي نمي گردد       

 كـه در ميـزان فعاليـت و حيـات     يكي از عواملي. بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي استان افزايش خواهد يافتيك افق دراز مدت نقش     
موزش هـاي موجـود   تحقيق حاضر به اثربخشي و تاثير آ. ساني مي باشد نيروي ان،هاي صنعتي عمدتا بزرگ و متوسط نقش مهمي دارد  واحد

كه تا چه حد استراتژي و برنامه هاي سازمان فني و حر فه اي خراسان جنوبي قادر به در بخش صنعت توجه دارد همچنين بررسي مي نمايد  
تا چه حد توانسته در رشـد  ) تجربيات ساير استانها(يا اساسا سازمان فني و حرفه اي كشور    مناسب با توسعه صنعتي مي باشد و آ       ارائه خدمات   

  .و توسعه اقتصادي و صنعتي كشور نقش داشته باشد

 قيقاهميت تح
 مـوثر واقـع   سـازمان هـا  ها هستند كه مي توانند در پويايي حركـت موسـسات و    اين انسان.  اساس كار است،نيروي انساني در هر سازماني  

. مد خود را به امر اموزش اختصاص مي دهنـد     نعتي درصد قابل مالحظه اي از درآ      ي ص كشورهاي صنعتي موسسات و بنگاه ها      امروزه   .گردند
ال و خدمات بيشتر و ارزنده تري توليد  موجب مي شود تا در زمان مشخص كا       ش قدرت توليد نيروي كار را افزايش داده و        از طرف ديگر آموز   

 زيرا افراد را قادر ساخته در واحد زمـان حجـم كـار      . توليد را افزايش مي دهد     ،موزش در حين كار و در موسسات صنعتي       به طور كلي آ   . گردد
 بايـد   ،صنايع ايران و به طور اخـص صـنايع خراسـان جنـوبي             .گونه مطلوب تري تخصيص دهند    ع موجود را به     بيشتري را انجام داده و مناب     

ولي بـا وجـود ايـن ضـعف     ده و در خط توليد گسترده مي گردد غاز ش نيرويي كه از هرم مديريت آ.في نيروي انساني را از بين ببرندضعف كي 
  .ي واحد آموزش خالي استوليدي صنعتي جا هنوز در نمودار سازماني اغلب واحد هاي ت،كيفي

 هدف تحقيق

  يند توسعه صنعتي استان  شناسايي اهميت آموزش در فرآ-

 ارزيابي كارايي آموزش هاي تخصصي و عمومي ارائه شده توسط سازمان فني و حرفه اي در صنايع استان -

  هاي مربوطهه هاي معرفي شده از سوي مراجع و دستگا در مقايسه با آموزش،تعيين درصد آموزش هاي اجرا شده در صنايع استان -

 سواالت تحقيق
  ؟ر كارخانجات استان چگونه مي باشدتركيب نيروي انساني د -1
 ؟رحسب مدرك تحصيلي چگونه مي باشدتوزيع نيروي انساني در صنايع مختلف استان ب -2

 ؟چه مي باشدزش از ديدگاه كاركنان هاي مختلف شغلي به تفكيك نوع آمو نياز آموزشي گروه -3

 ؟شده از ديدگاه كاركنان چگونه استميزان مفيدبودن دوره هاي ارائه  -4

 روش تحقيق
براي جمع آوري نظرات وديـدگاه هـاي گـروه          . و پرسشنامه اي استفاده گرديد    هاي كتابخانه اي     قيقاتي از بررسي  براي اجراي اين پروژه تح    

 تا هم پاسخگويي به آنهـا  ، دو نوع پرسشنامه با سواالت باز و بسته طراحي شد،مختلف شاغل در كارگاه هاي صنعتي استان خراسان جنوبي  
  .آسان باشد و هم محدوديت در پاسخگويي مانعي براي اظهار عقايد و نظرات افراد فراهم نسازد
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 جامعه آماري
مـالي    كاركنـان اداري و    –و ساده صـنايع     ، نيمه ماهر    كارگران ماهر  – عادي و عالي صنايع   هاي    تكنيسين –مديران مياني صنايع   مديران و 

  كارشناسان و پژوهشگران صنايع  –صنايع 

 محدوديتها

بعضي از واحدهاي صنعتي فقط چند ماه از سال به توليد اقدام مي نمايند و پرسشنامه ارسالي به اين واحدها بـه مجـري                        -1
  .و فعاليتي نداشت زيرا در زمان جمع آوري اطالعات واحد مربوطه تعطيل .بازگشت داده نشد

 برخـي از واحـدها از       .تعدادي از واحدهاي صنعتي انتخاب شده با روحيه محافظه كارانـه بـا پرسـشنامه برخـورد نمودنـد                  -2
به پرسشنامه پاسخ نداده اند و برخي ازمديران كارخانجات از كاشي نيلوفر به تعدادي از سواالت مشخص پاسخي               % 94جمله

 .نداده اند

عمدتا داراي كاركنان كم سواد و بيـسواد  ) معدن مس قلعه زري(ي توليدي از جمله شركت مس ميناكان     برخي از واحدها  -3
  .بوده است و به همين دليل امكان پاسخگويي به برخي از سواالت فراهم نشد

 نتايج

راي مدرك ديپلم در رشته هـاي        از كل افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها دا         69/32 تعداد.  مدرك سيكل داشته اند    76/5 از كل تعداد،  -1
 5/21 درصـد علـوم پايـه و        76/5 ،وق ديـپلم و ليـسانس در علـوم اداري          درصد مدرك فـ    61/9. مختلف دبيرستان و هنرستان مي باشند     

  .درصدكارشناس فني و مهندسي به عنوان رشته تحصيلي مربوطه آنان بوده است

 سـال در صـنايع   5 درصد از كاركنان سابقه كـاري كمتـر از   69/57 ،د بررسي تجزيه و تحليل ها همچنين نشان داد كه در جامعه مور          -2
 . درصد بيشتر از بيست سال در بخش صنعت داراي تجربه مي باشند61/9 سال و 20 تا 6 درصدبين 84/28. دارند

يـاج دارنـد بيـشتر از     ارزيابي ها مويد اين واقعيت نيز هست كه صنايعي كه جنبه تخصصي داشته و به آموزش تخصصي بيـشتري احت                   -3
ساير صنايع كاركنان با تجربه را جذب مي نمايند يا شرايطي را بوجود مي آورند كه كارگران پـس از آشـنايي بـا وظـايف خـود و كـسب                   

  .تجارب مفيد صنعت يا كارخانه مربوطه را ترك نكنند

 دوره هاي فني و تخصصي اهتمام بيـشتري داشـته و            سازمان فني و حرفه اي خراسان جنوبي بايد در برنامه هاي توسعه خود به ارائه              -4
  .هاي همجوار را شناسايي و برآن مبنا به ارائه برنامه هاي آينده خود بپردازد استان) شدن(نيازهاي واحدهاي صنعتي 

  

 پيشنهادات
  .لزوم ايجاد آگاهي در بين مديران واحدهايي كه به برنامه هاي آموزشي در آينده اشاره ننموده اند -

 جديد آموزشي امكان گسترش و توسعه خطوط توليـد، تقـسيم بهتـر كـار و          روش هاي در صورت عدم يادگيري و تسلط به شيوه ها و            -
اين مهم بايد از طريق سـمينارها، جـزوات آموزشـي،بولتن خبـري و             . كاهش هزينه فرصت و قيمت تمام شده محصول فراهم نمي گردد          

عتي از طريـق  شناسـان واحـدهاي صـن   ش صنعت كاركاران بخمديران، برنامه ريزان و دست اندر    يه  ارسال برنامه هاي آينده به اطالع  كل       
  . انجام شودپست و پست الكترونيك

   
  



 134 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  

 عنوان
  و حرفه اي غيررسمي بر اشتغال استانهاي فني  تأثير آموزش

 مجري
  محمد حسن غني فر

 كلمات كليدي
    حرفه آموزشي– آموزش – رشته آموزشي – كارآموز –  مركز آموزش فني و حرفه اي–آموزش فني و حرفه اي 

 مساله تحقيق
 فني و حرفه اي منجر بـه رشـد اقتـصادي سـالم و مولـد              آموزش هاي بطور كلي مي توان عنوان نمود هر گونه سرمايه گذاري در خصوص             

بهنجار بيكاري بـر    است كه با توجه به اثرات نا       اين    مسئله اساسي  . كه با سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر همراه خواهد بود           ،خواهد شد 
 منابع انساني تعيين نيازهاي آموزشي آنان و برنامـه ريـزي جهـت ارائـه         هاي بهسازي  سياسي يكي از روش   افراد و جامعه از بعد اقتصادي و        

 فنـي و   آموزش هاي دف تعيين نقش     ه ،در اين پژوهش  . برنامه ها و دوره هاي آموزشي مورد نياز با هدف بهبود بهره وري و كار آيي است                  
  .د در سطح استان خراسان جنوبي استحرفه اي در ايجاد اشتغال افرا

 اهميت تحقيق
 دور افتادگي استان موقعيت كويري، قلـت بارنـدگي       . ترين مناطق و استانهاي كشور است      خراسان جنوبي يكي از عقب مانده ترين و محروم        

 خاك و در نتيجه ضعف بنيان هاي توليد كشاورزي از يك طرف و باال بودن نسبت شـاغلين بخـش      و نامناسب بودن  )  ميليمتر در سال   160(

 و حرفه اي را در ايجاد هاي فني نقش آموزشكشاورزي در مجموع شاغالن از طرف ديگر از مهم ترين ويژگيهاي اقتصادي استان است كه 

                               .                اشتغال در سطح استان بيشتر مشخص مي سازد 

، محـدوديت    صـنعتي  هـاي  ضعف فعاليت  ، و اجتماعي كه تعيين كننده وضعيت عقب ماندگي منطقه مي باشد           هاي اقتصادي ي  از ساير ويژگ  

  .اكندگي جمعيت را مي توان ذكر كرددامنه فعاليت هاي معدني به رغم وجود امكانات بسيار مساعد و مناسب و نيز پر

، بدي و كمبود راههـاي ارتبـاطي و كمبـود           اكز توسعه يافته و پر جمعيت كشور       استان پرت افتادگي از مر     هاي بازدارنده  از ويژگي يكي ديگر   

  . عوامل عقب ماندگي استان بر شمردخدمات زير بنايي را نيز مي توان از زمره ساير تأسيسات و

مختلف و با ارائه دوره هاي آموزش فنـي   هاي آموزشاستان و بومي كردن پس بر مسئوالن استاني است تا با شناخت هر چه بهتر نيازهاي            
  .ي ، معدني و خدماتي فراهم نمايندو حرفه اي ميان مدت امكان اشتغال جوانان را در زمينه هاي اقتصاد

 هدف تحقيق
  .  تعيين نقش آموزش هاي تئوري در ايجاد اشتغال استان-1
  .ايجاد اشتغال استان تعيين نقش آموزش هاي  كارگاهي در -2
   تعيين رابطه بين كميت دوره هاي آموزشي و ايجاد اشتغال در استان -4
  . شناخت مهارت هايي كه در خود اشتغالي افرادموثربوده است -5

 سواالت تحقيق
  و ايجاد اشتغال رابطه وجود دارد؟آيا بين آموزش هاي تئوري -1
  ثر است؟ايجاد اشتغال مو آياآموزش هاي كارگاهي در -2
  ؟آيا بين دوره هاي كار آموزي و ايجاد اشتغال رابطه وجود دارد-3
  ؟ايجاد اشتغال رابطه وجود داردآيا بين رشته هاي مختلف آموزشي و -4
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 روش تحقيق
عـات  اساس فرضيات تحقيق پرسشنامه محقق تهيه و اطالع پيمايشي استفاده خواهد شد و بر از روش تحقيق توصيفي از نو،در اين پژوهش 

  .از گروه نمونه جمع آوري خواهد شدالزم 

 جامعه آماري
 ، قـاين  ، نهبنـدان  ،بيرجنـد  (جامعه آماري موردمطالعه در اين پژوهش كليه افرادي هستند كه در شهرهاي مختلـف اسـتان خراسـان جنـوبي                   

لـف اسـتان طـي سـه سـال گذشـته را       ساكن هستند و يكي از دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در مراكز  مخت        )  اسديه و سرايان   ،سربيشه
  .  گذرانده اند

                      

 محدوديتها
  . محدوديت منابع پژوهشي مرتبط-
  . تكميل پرسشنامهها از كارشناسان سازمان عدم استقبال بعضي از مديران و -
  . عودت ندادن بعضي از پرسشنامه ها-
  .ها كارشناسان سازمان كافي نبودن اطالعات برخي -

 تايجن
.                                                                                  كار آفرين رشته آموزشي بوده استشاغل % 71 رشته نقشه كشي ساختمان در بين دوره هاي حرفه اي مراكز پسرانه بيرجند با -1

.                                                                                                استتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهشاغل ر % 60شاغل و لوله كشي گاز با  % 67رشته حسابداري با 
د ه دوم را بـه خـو   درصـد شـاغل رتبـ   50شاغل پركاربردترين رشته و رشته برق خودرو بـا   % 47 در شهرستان قاين رشته اتو مكانيك با   -2

 .اختصاص داده است
 دوم را به خود اختصاص  درصد شاغل رتبه50شاغل رتبه اول و رشته برق خودرو با  % 60 در شهرستان فردوس رشته مكانيك خودرو با -3

  .داده اند
شاغل  % 65ا و گلسازي و گلدوزي ب % 67شاغل رتبه اول و رشته خياطي با    % 90در سطح استان در گروه خواهران رشته آرايشگري با           -4

  .ه خود اختصاص داده اندرتبه هاي دوم و سوم را ب
    

 پيشنهادات
از جمله رشته هاي پرده دوزي، عكاسي و . اغل را در بين خانم ها داشته اند       ايجاد محدوديت پذيرش در رشته هاي كه كمترين ش         -

   .برداريتصوير
 .و حرفه اي با توجه به نياز بازاربررسي نياز هاي بازار كار استان و هماهنگي دوره هاي مختلف فني  -

افزايش پذيرش حرفه آموز در رشته هاي اتو مكانيك و برق ساختمان در مركز فني و حرفه اي شهرسـتان قـاين و تجهيـز ايـن                            -
 .ها كارگاه

 .ر از جمله رشته مكانيك تراكتو،ايجاد محدوديت پذيرش رشته هايي كه كمترين شاغل را در سطح شهرستان قاين داشته اند -

 .ايجاد كانون حرفه آموزان در مراكز فني و حرفه اي مختلف استان جهت پيگيري وضعيت حرفه آموزان -

 .هاي تئوري كه توسط مربيان برگزار مي شود استفاده ازروش هاي  آموزشي فعال و فراگير محور در كالس -

 .فه اي مختلف استانازمان فني و حرهاي كوچك زود بازده توسط حرفه آموزان و حمايت س تشكيل بنگاه -

اضافه نمودن دوره كارورزي براي رشته  هاي مختلف تا حرفه آموزان پس از آموزش از تجربيات الزم برخوردار شده و جهت ارائه  -
  .خدمات در جامعه آماده گردند
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 عنوان
  مطالعه نرخ كارايي دروني و بيروني نظام آموزش فني و حرفه اي استان

 مجري
  ه مقدمآرش رست

 كلمات كليدي
   استاندارد- شاخص – كارايي برونداد – كارايي فرآيند – كارايي درونداد –كارايي 

 مساله تحقيق
با عنايت به نقش مهم مفهوم كارآيي در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به منظور تحقق اهداف توسعه اي اسـتان، نگارنـده در پـژوهش         

نـرخ  ) تجزيـه و تحليـل  (هاي سنجش نرخ كارآيي نظام آموزش فني و حرفه اي، به مطالعه روند حاضر درصدد است، ضمن طراحي شاخص     
بدين منظور نظام آموزش فني و حرفـه اي بـه چهـار بخـش ورودي هـا، فرآينـدها،                    . كارآيي دروني و بروني آن طي سنوات مختلف بپردازد        

ريت هاي سازماني و مباني قانوني، شاخص هاي سنجش نرخ كـارآيي          سپس با توجه به اهداف و مامو      .خروجي ها و بازخور تقسيم شده است      
وزن دهي شاخص ها، فرآيند تعيين درجـه و ارزش هـر   .در هر يك از بخش ها طراحي و در مرحله بعد به وزن دهي شاخص ها پرداخته شد                 

اده از نظر متخصصين اسـتخراج گرديـده   شاخص در تحقق اهداف نظام آموزش فني و حرفه اي مي باشد كه از طريق فرآيند دلفي و با استف        
در مرحله بعد با استفاده از فرمول هاي مربوطه، كارآيي به صورت جزئي، بخشي و كلي محاسبه گرديد و در نهايت به منظور محاسـبه           . است

شـاخص، بخـش و      كميت و كيفيت شاخص هاي مربوطه، اعداد مستخرج با استاندارد هاي مربوطه مقايسه و نرخ كمي و كيفي به تفكيـك                    
  .الگو استخراج گرديد

 اهميت تحقيق
  .مطالعه نرخ كارآيي دروني و بيروني نظام آموزش فني و حرفه اي استان و تعيين اولويت شاخص ها در تحقق اهداف آن بوده است

 هدف تحقيق
  . مطالعه روند نرخ كلي كارايي نافح بر اساس الگوي سيپ-

  .اخص ها در تحقق اهداف نافح بر اساس الگوي سيپ شناسايي و اولويت بندي مهم ترين ش- 
  . مطالعه روند نرخ كارايي به تفكيك دروندادها، فرآيندها و بروندادهاي نافح-

  . شناسايي و اولويت بندي مهم ترين شاخص ها به تفكيك دروندادها، فرآيندها و بروندادهاي در تحقق اهداف نافح-

 سواالت تحقيق
  )كاهشي/افزايشي(افح چگونه است؟روند نرخ كلي كارايي ن.
  ترتيب اولويت شاخص هاي درونداد، فرآيند و برونداد در تحقق اهداف نافح چگونه است؟.

  )كاهشي/افزايشي(روند نرخ كارايي درونداد نافح چگونه است؟ -
  )كاهشي/افزايشي(روند نرخ كارايي فرآيند نافح چگونه است؟ -
  )كاهشي/افزايشي(نه است؟روند نرخ كارايي برونداد نافح چگو -
   ترتيب اولويت شاخص هاي درونداد در تحقق اهداف نافح چگونه است؟-
   ترتيب اولويت شاخص هاي فرآيند در تحقق اهداف نافح چگونه است؟-
   ترتيب اولويت شاخص هاي برونداد در تحقق اهداف نافح چگونه است؟-
  

 روش تحقيق
 دلفي يك روش سيستماتيك و تكراري براي پيش بيني با استفاده از اطالعات كسب شده  . است  از روش دلفي استفاده شده     ،در اين پژوهش  

  .هدف آن كسب اطالعات مورد توافق گروهي از متخصصين مي باشد. از گروهي از متخصصين مي باشد
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 جامعه آماري
   .ح ادارات فني و حرفه اي استان بوده استجامعه آماري پژوهش شامل مديران ارشد، مربيان و متخصصين آموزش فني و حرفه اي در سط
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 محدوديتها
   .نه گيري در دسترس انتخاب شده استصورت نمو

  

 نتايج
  . عدم تكميل و برگشت تعدادي از پرسشنامه ها كه منجر به كاهش حجم نمونه گرديد-
  .ه سئواالت تاثير منفي گذاشته باشد مشكالت موجود در درك و تفهيم مولفه هاي پرسشنامه كه ممكن است در پاسخ گويي صحيح ب-
 عدم وجود اطالعات مربوط به برخي از شاخص هاي پژوهش در بخش ها و سنوات مختلف، باالخص در بخش برونداد كه ممكـن اسـت               -

  .در محاسبه نرخ كارآيي بخش ها و همچنين سالهاي مختلف تاثير منفي گذاشته باشد
  

 پيشنهادات
گرچه روند نـرخ كـارآيي    . دارد 1384-1386ودي و افزايشي نرخ كارآيي در كليه ابعاد طي سالهاي           نتايج پژوهش حاكي از روند صع     

 روند بطئي و كند رشد نرخ كارآيي بيروني مي باشد كه نيازمند تامل و ،طي سنوات رو به بهبود بوده است، اما آنچه كه روشن است
 ، در تحقق اهداف با توجه به ماهيت اهداف متفاوت بوده است           همچنين مهم ترين شاخص هاي موثر      .برنامه ريزي دوچندان است   

  .كه اين خود نشان از توجه به رويكرد سيستمي در تحقق اهداف نظام آموزش فني و حرفه اي دارد
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 عنوان
  )84سال (و حرفه اي متناسب با بازار كار بررسي و امكان سنجي دوره هاي آموزش  فني 

 يمجر
   حسين اميني–علي اكبر علي آبادي 

 كلمات كليدي
 – مدت آموزش – حرفه آموزشي – رشته آموزشي – مهارت – مربي – آموزش فني و حرفه اي – مركز آموزش فني و حرفه اي –كارآموز 

   شيوه آموزش –فضاي آموزشي 

 مساله تحقيق
وزشي براي شاغلين و جوانان جوياي كار مورد بررسي و امكان سنجي             تالش شده وضعيت نيازمندي استان به دوره هاي آم         ،در اين پژوهش  

قرار گيرد و با مدنظر قرار دادن نياز استان با توجه به رشد و توسعه در زمينه صنعت ، كشاورزي، معدن و خدمات، برنامه ريـزان ايـن اسـتان                
هايي با چـه ابعـاد و شـرايطي     حث ما اين است كه چه نوع آموزشبه عبارت ديگر مسئله مورد ب   . بتوانند برنامه اي دقيق تدوين و ارائه كنند       

 از اين رو در اين تحقيق به بررسي تعيين اين نيازها در استان خراسان جنوبي بعنوان مسئله اصلي تحقيق پرداخته شده .براي افراد الزم است
   ،است

 اهميت تحقيق
،  حرفه اي در توليد    هاي مختلف فني و    هاي جديد براي كاركنان بخش      آموزش با توجه به تغييرات روزافزون و رشد سريع علم و تكنولوژي،          

   هاي مورد نياز نيروهاي جوياي كـار يـك ضـرورت بـه حـساب        جاري و همچنين تدارك آموزش     آموزش هاي و بهبود   ... خدمات، صنعت و    
ي سازمان ها آنان و جذب نيروهاي جوياي كار در    شاهد بروز كردن اطالعات كاركنان و موفقيت       ، مي توان   كه در صورت تحقق آن     ،مي آيد 

مختلف و يا كسب مهارت الزم براي شروع به كار مستقل در يكي از رشته هاي فني و حرفه اي و نهايتاً كاهش بيكـاري و رشـد و توسـعه                               
اطالعـات حاصـل از     . هد شد هاي الزم ميسر نخوا    واقعي در سطح كالن باشيم و اين امر بدون مطالعه و نيازسنجي و امكان سنجي آموزش               

اين پژوهش مسئوالن مربوطه را در جهت برنامه ريزي الزم جهت تشكيل اثربخش و كارآمد دوره هاي آموزشـي موجـود مـورد نيـاز يـاري            
  .خواهدكرد

 هدف تحقيق
  رگـزاري مراكز آموزش فني و حرفه اي اسـتان خراسـان جنـوبي جهـت ب    ) نيروي كار شاغل  (شناخت نيازهاي آموزشي كارآموزان      -1

  .هاي مختلف در استان  به منظور ارتقاء مهارت نيروي كار شاغل در بخش،دوره هاي آموزشي
مراكز آموزش فني و حرفـه اي اسـتان خراسـان جنـوبي جهـت       )جويندگان كار فاقد مهارت  ( شناخت نيازهاي آموزشي كارآموزان    -2

 .برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي بازار كار

زان ارتباط و هماهنگي دوره هاي آموزشي كه هم اكنون توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي      شناخت مي  -3
 .هاي مختلف استان برگزار و اجرا مي شود با ميزان دانش و مهارت مورد نياز براي نيل به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت سازمان

 .و حرفه اي و آموزش رشته هاي جديد شده توسط مراكز آموزش فني هاي ارائه شناخت ميزان نياز استان به آموزش -4
  

 سواالت تحقيق
هـايي نيـاز    مراكز آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي به چه آمـوزش    ) جويندگان كار فاقد مهارت   /نيروي كار شاغل  (كارآموزان   -

  دارند؟
  نياز استان مي باشد؟هاي ارائه شده توسط مراكز فني و حرفه اي مورد  آيا آموزش -
  آيا بازاركار استان نياز به آموزش رشته هاي جديد در بخش خدمات ، صنعت و كشاورزي دارد؟ -
  ي مختلف استان هماهنگي و تناسب وجود دارد؟سازمان هاهاي فني و حرفه اي برگزار شده و ميزان نيازهاي آموزشي  آيا بين آموزش -
  و شيوه هاي آموزشي مربيان راضي هستند؟) آموخته شدهمهارت هاي( شده هاي داده آيا كارآموزان از آموزش -
آيا كارآموزان مدت آموزش و فضاي آموزشي ،تجهيزات، ماشين آالت، ابزارها، وسايل آموزشي مورد استفاده براي كسب مهارت را مناسب                     -

  مي دانند؟
  رشته هايي در منطقه ضروري مي باشد؟به منظور ايجاد تعادل بين آموزش و اشتغال، حذف يا جابجايي چه  -
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 روش تحقيق
  . پيمايشي استفاده شده است– از روش تحقيق توصيفي ،در اين تحقيق

  

 جامعه آماري
 نيمـه دولتـي و بخـش    - عبارتست از همه كارشناسان در بخش هاي خدمات، صنعت و كشاورزي اعـم از دولتـي     ،جامعه آماري اين پژوهش   

هاي فني و حرفه اي در ارتباط مي باشند و كارآموزان شاغل و غيرشاغل مراكز فنـي و حرفـه اي اسـتان                        خصوصي كه به نحوي با آموزش     
  .خراسان جنوبي

 محدوديتها
  . محدوديت منابع پژوهشي مرتبط-
  . از تكميل پرسشنامهسازمان ها عدم استقبال بعضي از مديران و كارشناسان -
  . عودت ندادن بعضي از پرسشنامه ها-
  . سازمان هانبودن اطالعات برخي كارشناسان  كافي -
  .ها  عدم باور برخي كارشناسان به كاربردي نمودن نتايج پژوهش-
  .ر انحصارطلبي صاحبان حرف و مشاغل تفك-

  

 نتايج
 . حرفه هاي آموزش داده شده فعلي توسط مراكز فني و حرفه اي بطور كلي مورد نياز استان مي باشد،كارشناسان  از ديد-

هاي مختلف استان به طور كلـي همـاهنگي و            بين ميزان ساعات آموزش فني و حرفه اي و نيازهاي آموزشي سازمان            ،ز ديد كارشناسان   ا -
  .تناسب وجود ندارد

     به طور كلي حرفه هاي آموزش داده شده در حال حاضر به ميزان دانش و مهـارت مـورد نيـاز بازاركـار اسـتان در ايـن                ، از ديدكارشناسان  -
  .رفه ها پاسخ نمي دهدح
هاي داده شده در رشته هاي فناوري اطالعات، برق، تاسيسات، جوشكاري، چـوب و صـنايع دسـتي بـه ميـزان                  آموزش ، از ديد كارآموزان   -

      هاي مختلف استان در اين حرفه ها پاسـخ مـي دهـد و در سـاير رشـته هـا پاسـخ                 دانش و مهارت مورد نياز بازاركار و نياز آموزشي سازمان         
  .نمي دهد

  

 پيشنهادات
  ها بين ادارات مختلفي كه به نوعي با آموزش درگير هستند و پرهيز از موازي كاري وجود هماهنگي در ارائه نوع و سطح آموزش -
 وريهاي عملي بر تئ تقدم آموزش -

 هاي فني و حرفه اي به منظور ايجاد انگيزه؛ فرهنگ سازي آموزش -
   گان فني و حرفه اي در جذب و استخدام نيروهاي موردنياز دستگاه هاي مختلف؛دادن امتياز به دانش آموخته    -
 .بازاريابي توليدات كارآموزان -
  .افزايش رشته هاي فني و حرفه اي براي زنان جهت پاسخگويي به نيازهاي شغلي زنان    -
 .ها و پتانسيل هاي منطقه اي اولويت بندي رشته ها براساس توانمندي -
  .ته هاي مشاوره شغلي و حرفه اي جهت راهنمايي و انتخاب هنرجويان براساس عالقه ، استعداد، تجربه و انگيزهايجاد هس    -
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  اي استان خراسان رضوي اداره كل آموزش فني و حرفه

  

 عنوان
  ان خراسان رضويبررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل مؤثر بر آن در بين مربيان و كاركنان آموزش فني و حرفه اي در است

 مجري
  سيد كمال الدين حسيني

 كلمات كليدي
  رضايت شغلي ، حمايت سازماني، عوامل سازماني ، ماهيت كار ، محيط كار

 مساله تحقيق
 توجه به خواسته ها و نيازهاي او كه در واقع رضايت شـغلي را بـه دنبـال           .ي، مهمترين ركن پيشبرد اهداف است     در هر سازمان، نيروي انسان    

بنابراين بررسي عوامل مـرتبط بـا رضـايت شـغلي كاركنـان از اهميـت ويـژه اي           . هد داشت، در رأس اقدامات مديران قرار خواهد گرفت        خوا
. رضايت شغلي يكي از عواملي است كه در نحوه ي رفتار و عملكرد كاركنـان در سـازمان مـؤثر مـي باشـد               : برخوردار است و مي توان گفت     

  .مجموعه اي از احساس هاي سازگار و ناسازگار است كه كاركنان بوسيله ي آن به كار خود مي نگرند) خشنودي شغلي(رضايت شغلي 
است كه البته سازمان هاي موفق هـر    هاسازمانهاي پيشرفت  شناخت عوامل تأثيرگذار بر انگيزه كاري كاركنان و توجه به آنها، يكي از راه     

  .يند و از ثمرات آن بهره مي گيرندروز بر تمايل خود نسبت به اين شناخت مي افزا
هـاي    ما بدنبال سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان مراكز فني و حرفه اي استان خراسان رضوي با توجه بـه ويژگـي          ،لذا در اين پژوهش   

جهـت تقويـت    دموگرافيك هستيم همچنين به شناسايي عوامل مثبت و منفي موثر بر رضايت شغلي و نهايتاً ارائـه راهكارهـاي پيـشنهادي                      
  .رضايت شغلي كاركنان اعم از رسمي و قراردادي مي باشيم

 اهميت تحقيق
  :مديران به سه دليل بايد به رضايت مندي شغلي ساير كاركنان اهميت بدهند

  .ـ مدارك زيادي در دست است كه افراد ناراضي، سازمان را ترك مي كنند و بيشتر استعفا مي دهند و كارآيي آنها كاهش مي يابد1
  .ـ ثابت شده است كاركنان راضي از سالمت بهتري برخوردارند2
  . ـ رضايت شغلي پديده اي است كه از مرز سازمان فراتر مي رود و اثرات آن در زندگي خصوصي فرد و خارج از سازمان مشاهده مي شود3

 با احساس مـسئوليت بيـشتري    ن كه در مقابل سازمان،واضح است كه هرچه فرد از شغلش بيشتر راضي باشد، زندگي بهتري خواهد داشت و مهمتر آ 
ويليام و هذر خاطرنشان ساخته اند كه بين رضايت شغلي و تعهد، رابطه ي علّـي حـاكم اسـت و رضـايت شـغلي، پـيش شـرط تعهـد         . كار خواهد كرد 

  . سازماني مي باشد
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وامل مؤثر بر آن به داليل زيـر داراي اهميـت و درخـور            به ميزان رضايت شغلي كاركنان مراكز فني و حرفه اي خراسان رضوي و شناخت ع              
  :توجه است

كاركنان . عنصر اساسي و هسته مركزي و به اصطالح روح هر سازمان، نيروي انساني و كاركنان آن سازمان مي باشند: الف ـ نيروي انساني 
چارچوب ساختار رسمي سازمان و روابـط و عملكـرد   هاي رفتاري گوناگون در  ها، صفات و ويژگي هر سازمان، تمايالت، احساسات، انگيزش   

  .لذا تحقيق در زمينه طرز تلقي و نگرش كاركنان به منظور بهبود عملكرد سازماني، كار با ارزشي است. سازماني را شكل مي دهند
   در موقـع مناسـب آزاد  رضايت شغلي كاركنان يك سازمان به عنوان يك انرژي ذخيره اي بالقوه مي باشد كـه : ب ـ رضايت شغلي كاركنان  

منـدي كاركنـان بـراي       پس بررسي سطح رضـايت    . مي گردد و كاركنان خشنود در موقع مقتضي موجب زياد شدن اقتدار مديران مي گردند              
  .تشخيص ميزان قدرت مديران و نوع كار آنان با مجموعه زير دست نقش حياتي دارد

 موجـب تـضعيف روحيـه آنـان      ن بنا به نتايج بي شماري كه از تحقيقات بدست آمده اسـت، عدم رضايت شغلي كاركنا: ج ـ عدم رضايت شغلي كاركنان 
  .كاهش اقتدار مديران و نهايتاً كارآيي و بهره وري منفي سازمان مي گردد

ي كاركنان بكـار  مديران با شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي مي توانند مناسب ترين راهكارها را در جهت مقابله با نارضايت: د ـ مديران 
  .برند و بدين طريق تحقق اهداف و اثر بخشي سازمان را ميسر سازند

رضايت شغلي باعث مي شود بهره وري       . وجود دارد  امروزه نتايج تحقيقات نشان داده است كه رابطه منطقي بين رضايت شغلي و وجدان كار              
كي و ذهني فرد تضمين شود، روحيه فرد افزايش مـي يابـد، از زنـدگي         فرد افزايش يابد، فرد نسبت به سازمان متعهد مي شود، سالمت فيزي           

  .هاي جديد شغلي را به سرعت آموزش ببيند راضي باشد و مهارت
مديران وظيفه دارند كه عالئم روحيه . عدم رضايت شغلي باعث كاهش روحيه كاركنان مي شود كه روحيه پايين در كار بسيار نامطلوب است           

هـاي روحيـه     بعـضي از شـاخص    . غلي را بطور مستمر زير نظر بگيرند و در اولين فرصت اقدامات الزم را انجام دهند               پايين و عدم رضايت ش    
  .رس بازنشستگي زود، فعاليت اتحاديه اي و رشد اعتصابات ،  ترك خدمت، تاخير در كار ، غيبت كاري ،تشويش :پايين عبارتند از

  هدف تحقيق

  : هدف كلي
  .غلي كاركنان و مربيان مراكز فني و حرفه اي خراسان رضوي و عوامل مؤثر بر آنشناسايي ميزان رضايت ش

  :اهداف جزيي
  .ـ شناسايي ميزان رضايت شغلي كارمندان ومربيان به تفكيك شهرستان1
  ـ شناسايي عوامل مثبت موثر برميزان رضايت شغلي كاركنان و مربيان 2
  ي كاركنان و مربيان  شناسايي عوامل مثبت موثر برميزان رضايت شغل_3
  هاي فردي  ويژگي.ـ شناسايي ميزان رضايت شغلي كاركنان و مربيان با توجه به4

 سواالت تحقيق
  ـ تا چه حد كارمندان فني و حرفه اي از شغل شان رضايت دارند؟1
  ـ تا چه حد مربيان فني و حرفه اي از شغل شان رضايت دارند؟2
  نان رابطه دارد؟ـ تا چه حد حقوق با رضايت شغلي كارك3
  با رضايت شغلي كاركنان رابطه دارد؟ ـ تا چه حدنوع كار4
  ـ تا چه حد رضايت از سرپرستان با رضايت شغلي كاركنان رابطه دارد؟5
  ـ تا چه حد رضايت از همكاران با رضايت شغلي كاركنان رابطه دارد؟6
  ي كاركنان رابطه دارد؟ سازماني با رضايت شغلها و ترفيعات چه حد رضايت از تشويقـ تا 7
  دموگرافيك چقدر است؟ ويژگي هاي ـ ميزان رضايت كارمندان و مربيان از كارشان با توجه به8
   مهمترين عوامل منفي موثر در رضايت شغلي كاركنان كدامند؟-9

   مهمترين عوامل مثبت موثر در رضايت شغلي كاركنان كدامند؟-10
  شغلي كاركنان و مربيان را افزايش داد؟ـ با چه راهكارهايي مي توان رضايت 11

 روش تحقيق
يابي اسـتفاده خواهـد كـه بـه      ق توصيفي از نوع زمينهي در بخش اول از روش تحق،با توجه به اينكه پژوهش در دو محور انجام خواهد گرفت 

علل موثر  كه به بررسي باشد مي ) expost- factor(علي پس از وقوع  و در بخش دوم كه يك تحقيق از نوع رضايت شغليسنجش 
  .پردازيم  ميشغلي بر ميزان رضايت 
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 جامعه آماري
 1385ومربيان شاغل اعم از رسمي و قراردادي درسازمان فني حرفه اي استان خراسان رضـوي در سـال         مندانجامعه آماري شامل كليه كار    

  . نفر مي باشند672كه مجموعا مي باشند 

 محدوديتها
 با توجه به اينكه در اين تحقيق بايد تمام شـماري            .، عدم همكاري برخي از كاركنان با اين پژوهش بوده است          مهمترين مشكل اين پژوهش   

هاي ديگر مشكل آفرين بود كه مي تواند علل متعددي از قبيل،  انجام تحقيقـات متعـدد ، احـساس      اين مسئله بيشتر از پژوهش.مي گرديد 
 عدم امنيت داشته باشد كه براي روشن شدن دقيق تـر آن، نيـاز بـه انجـام يـك پـژوهش                 بي نتيجه بودن تحقيق، بي حوصلگي و احساس       

ايران نهادينه نشده است كه افراد تحقيق را جدي   چون پژوهش در.مستقل مي باشدبه عبارتي اين مشكل كليه تحقيق ها در ايران مي باشد
 حتـي برخـي از مـديران تمـايلي بـه تكميـل پرسـشنامه        . نمي شودنگرفته و بعضا با بي حوصلگي پاسخ مي دهند و همكاري مطلوب انجام   

  .نداشتند وحدود سي روز بيشتر از برآورد اوليه ما، جمع آوري اطالعات به طول انجاميد

 نتايج
 و تجزيه بررسي مقايسه اي رضايت شغلي در بين كاركنان شهرستان ها و           هاي نمونه مورد تحقيق،    نتايج در سه محور كلي، توصيف ويژگي      

  :حرفه اي استان خراسان رضوي عبارتند از مل موثر بر رضايت شغلي كاركنان فني وتحليل عوا
هـاي   درصـد پـست  17,2كارشـناس،  درصـد  10،  درصد مربي34,6  درصد رئيس واحد10,5 درصد نمونه پژوهش را روساي مراكز، 2,3 ـ  1

  .پاسخگويان پست خود را مشخص ننموده اند درصد 4,3 درصد ساير رسته هاي شغلي تشكيل ميدهند و21,1 ،خدماتي
 26,2درصـد فـوق ديـپلم،       23,8 درصـد پاسـخگويان ديـپلم،        34,2 درصدراهنمايي،   6,1 درصدنمونه داراي مدرك تحصيلي ابتدايي،       5,5 -2

  . درصد بدون پاسخ هستند2,7درصد دكتري و/. 2 درصد فوق ليسانس، 1,4ليسانس، 
  . درصد بدون پاسخ هستند2,9 آقايان تشكيل ميدهند و  در صد را74,2خانم ها، درصد نمونه مورد پژوهش را 22,9 -3
  . درصد پاسخ نداده اند22,1و   درصد همخواني ندارد27,1  درصد كاركنان رشته تحصيلي شان با كار محوله به آنها ارتباط دارد 50,8 -4
 4,9 درصد نيـشابور،  12,1 درصد تربت جام، 3,3 درصد سبزوار، 6,1،  درصد قوچان 3,1 شاغلين در مشهد،      درصد نمونه پژو هش را     47,3 -5

      درصـد شـاغلين در كاشمرتـشكيل    3,7 درصـد سـرخس و   2,1 درصد تربت حيدريه، 6,1 درصد فردوس،   5,3 درصد درگز،    6,1درصد گناباد،   
  .مي دهد

 درصد بدون پاسخ هستند كه در مقايسه بـا سـاير   2,1 درصد غير بومي و10,9باشند،   درصد كاركنان، بومي محل خدمتي خود مي86,9 -6
  .ادارات مي توان گفت در جذب كاركنان بومي موفق تر عمل نموده است

 درصـد را كاركنـان قـراردادي    44,1 درصد پيمـاني و  7,4 درصد مربيان غير رسمي ،   15,8 درصد نمونه تحقيق را كاركنان رسمي ،         7-31,1
  . دهند تشكيل مي

 نكته حـائز اهميـت ايـن    . درصد باالي بيست سال سابقه خدمت دارند5,3 درصد بين ده تا بيست سال و   13,1ده سال،    درصد زير    70,3 -8
  .است كه گروهي كه همكاري با محقق نداشته اند بيشتر افراد با سابقه باال را تشكيل مي دهند

  . درصد باالي پنجاه سال مي باشند3,3پنجاه سال و  درصد چهل تا 8,4 درصد بين سي و چهل سال، 37,5 درصد زير سي سال، 45,9 -9
 250,000 درصد بـين  9,2 تومان ، 250,000 تا 170,000 درصد بين 61,3 تومان، 170,000يشان كمتر از  ي   درصد حقوق دريافت   11,3 -10
  . تومان حقوق دريافت ميكنند450,000 تا 350,000 درصد بين  1,6 تومان است و فقط 350,000تا 
تر از  درصـد بـاال  11,9 تومـان ،  350,000تـا   2500,000 درصـد بـين   22,3 تومان، 250,000 درصد درآمد ماهيانه شان كمتر از        20,3 -11

+ ميـزان حقـوق   { اين متغير از حاصل جمع سـه سـوال  . درصد به دو سوال حقوق و اضافه كار پاسخ نداده اند46,3 تومان است و     350,000
  .بدست آمده است} )كاري هرساعتمبلغ اضافه *ساعات اضافه كار(

  . درصد بدون پاسخ مي باشد4,3درصد فاقد شغل دوم و85,2درصد داراي شغل دوم ،10,5 -12
 درصد كاركنان اين انطباق وجود ندارد 15 درصد كاركنان شغلي را كه متصدي آن هستند با حكم كارگزيني آنان انطباق دارد ، در     25,8 -13
  .جواب نداده اند درصد به اين سوال 59,2و 

  . درصد متاركه نمودند0,2 درصد متاهل و 80,7 درصد كاركنان مجرد ، 17,6 -14
 درصـد گزينـه سـاير مـوارد را     3,1.  درصد خانه ي پـدري هـستند       26 درصد استيجاري،    41 درصد كاركنان داراي خانه شخصي،       28,3 -15

  .انتخاب كردند
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  پاسـخ ، شغلي شما مـي شـود چيـست   رضايت ويژگي مثبت در محيط كاريتان كه موجب  مخاطبان در پاسخ به اين سوال كه مهمترين       -16
      يشان در سه گروه به عنوان اولين ، دومين و سومين ويژگي مثبت در فصل چهار ارائه گرديـده اسـت كـه در اينجـا اولـين مـورد را ارائـه                  اه

  :مي نماييم
رضـايت اربـاب    درصـد،  15,5عالقـه شخـصي بـه كـار     درصـد،  15,9انا و مسئولمديريت تو درصد،   26,9 كاركنانبين  روابط صميمانه   وجود
تجهيـزات    وجود امكانات و    درصد، 6,4 اهميت شغل  ضرورت و  كارآفريني و  درصد،   9,1 فضاي اخالقي ومعنوي محيط كار     درصد،   11,7جوع

 درصـد از پاسـخگويان بـه        3,8 را   يزيكـي شرايط مطلوب محيط ف    درصد،   4,2 تقسيم كار تخصصي و مهارتي     درصد،   4,5 در محل كار     كافي
  . عنوان ويژگي مثبت محيط كاريشان مطرح ساخته اند

  پاسـخ ،چيـست شـود   مـي  شما شغلي رضايت كاهش كه موجب محيط كاريتان كه مهمترين ويژگي منفي در اين سوال  به  مخاطبان در پاسخ   -17
  :نماييم كه در اينجا اولين مورد را ارائه مي  است گرديده ارائهعنوان اولين، دومين و سومين ويژگي منفي  گروه به يشان در سهاه

 10,9 حجم و سـاعات كـار زيـاد      درصد،   11,4 ايينپحقوق   درصد،   12 بعيض بين نيروي قراردادي و رسمي      درصد، ت  23,1 عدم امنيت شغلي  
كمبـود امكانـات و    درصـد،  5,2 وق و مزايـا بي نظمي در يرداخت حقـ  درصد، 7,9 كاركنان  بي توجهي مسئولين به نيازها و مشكالت      درصد،  

عـدم دريافـت     درصـد،    4,1عدم تناسب كار با حقوق دريـافتي       درصد،   4,9 عدم رعايت اصول و موازين اداري      درصد،   4,9 درتجهيزات استاندا 
شـرايط   درصـد ،  1,9 ست سازمانيپعدم اشتغال در  درصد، 2,4 غيركار شناسانه تصميم گيري متمركز و    درصد،     3,8 اداش و ترفيع مناسب   پ

رابطـه   درصـد،  1,4 يت روابط به جـاي ضـوابط   درصد، حاكم1,4 كمي تعطيالت و تسهيالت رفاهي درصد، 1,6 نامطلوب بهداشتي وفيزيكي  
  درصـد از پاسـخ  0,8 را كمبود متخصص و كارشـناس در كارهـا   درصد و 1,1 تغيير سريع مديريت درصد،  1,4 خشك و كامال رسمي با مدير     

  .عنوان كاستي هاي سازمان خود مطرح نموده اندگويان به 
يـشان  اه  پاسـخ ، شغلي چيسترضايت مخاطبان در پاسخ به اين سوال كه مهمترين پيشنهاد شما در محيط كاريتان كه موجب افزايش             -18

  :ئه مي دهيماست كه در اينجا اولين مورد آن را ارا گرديده در سه گروه به عنوان اولين، دومين و سومين پيشنهاد ارائه
 درصـد،   8,7 عـدالتي  بـي  رفع تبعيض و   درصد،   8,7 ابطه مند ضتشويق و ترفيع     درصد،   11,5 افزايش حقوق  درصد،   20,7 ايجاد امنيت شغلي  

 4,9  مـدير بـا كاركنـان      انه و صـميم    درصد، برخورد محترمانه   5,4 بررسي مشكالت و كمبودها    درصد،   5,6 تامين تجهيزات كافي و استاندارد    
 درصـد،   3,8 به موقع حقوق و مزايا     رداخت كامل و  پ درصد،   4 افزايش تسهيالت رفاهي و تعطيالت     درصد،   4,9 اهش ساعات كاري  كدرصد،  

 درصـد،  2,8 رسنلپحمايت مسئول از  درصد، 3,1 استخدام نيروي متخصص و آموزش ديده درصد، 3,3 ه هاي آموزش كاركنان ربرگزاري دو 
اب صانتـ  درصـد،    2,1 نظارت مدير بر امور مختلف     درصد،   2,6 انتخاب مديران شايسته و توانا     درصد،   2,6 مشاركت افراد در تصميم گيري ها     

تقـسيم   درصـد،  0,7 اجراي دقيق ضوابط به جاي روابط درصد، 1,2 ايجاد فرصت خالقيت و بروز استعداد    درصد،   2,1 ست سازماني پافراد در   
  .گويان پيشنهاد داده اند درصد پاسخ 0,7 را افزايش نيروي كار درصد و 0,7 عادالنه كار

قبيل احـساس تـشويش، اضـطراب، ابـراز        برخي پيامدها از ،شغلي پاييني باشند    اگر كاركنان داراي رضايت   ) 2000(اساس نظريه ترز     بر -19
مقيـاس رضـايت شـغلي    يابد كه جهت تعيين اعتبار  سردرد، تقاضاي بازنشستگي زودرس و ابراز نارضايتي از زندگي در محيط كاري رشد مي           

مي باشـد و  /. 45عالوه برآزمون آلفاي كرانباخ از روش اعتباريابي همزمان نيز استفاده نموديم كه مقدار ضريب همبستگي پيرسون در سطح         
 آنهـا  در...  يعني افراديكه رضايت شغلي باالتري دارند مـواردي از قبيـل تـشويش، نگرانـي و           ،ستااز لحاظ آماري معني دار    /. 001در سطح   

  .يابد كه اين رابطه مويد مقياس مناسب براي سنجش رضايت شغلي ميباشد كاهش مي

  : كه نتايج ذيل حاصل گرديد استفاده نموديمANOVA از ها، شهرستان در رضايت شغليبراي بررسي تفاوت - 20
 يعني رضـايت شـغلي در       . داري دارد   رضايت شغلي شهرستان مشهد با شهر هاي قوچان، تربت جام، تربت حيدريه و سرخس تفاوت معني                -

  .شهر مشهد نسبت به شهرهاي فوق كمتر است
  . رضايت شغلي در شهرستان قوچان از مشهد، سبزوار، نيشابور و فردوس بيشتر است-
  . رضايت شغلي در شهرستان سبزوار از قوچان، تربت جام، تربت حيدريه و سرخس كمتر است-
  .از مشهد، سبزوار، نيشابور و فردوس بيشتر است رضايت شغلي در شهرستان تربت جام -
  . رضايت شغلي در شهرستان نيشابور از قوچان، تربت جام، تربت حيدريه و سرخس كمتر است-
  . رضايت شغلي در شهرستان گناباد و درگز با هيچ شهري تفاوت معني دار ندارند-
  .ت حيدريه و سرخس است رضايت شغلي در شهرستان فردوس كمتر از قوچان، تربت جام، ترب-
  . رضايت شغلي در شهرستان سرخس بيشتر از مشهد، سبزوار، نيشابور و فردوس است-

، 226,10 ديـپلم    ،224,19، راهنمـايي  229,52 ابتـدايي   در كاركنان  رضايت شغلي ميانگين رتبه اي     با استفاده از آزمون كروسكال واليس        -21
ها ، مقـدار خـي دو     براي بررسي معني داري تفاوت     . حاصل گرديده است   186,25 دكتري   ، فوق ليسانس و   225,5، ليسانس   251فوق ديپلم   

با توجه بـه اينكـه سـطح      بدست آمده است و5 با درجه آزادي 4,127مقدار خي دو محاسبه شده      كه   ،وسطح معني داري را محاسبه نموديم     
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 بين كاركنان بـا سـطوح تحـصيلي متفـاوت از لحـاظ              ايت شغلي رض مي توان گفت كه تفاوت ميانگين        ، از پنج صدم است    بيشترمعني داري   
الزم به ذكـر    (متفاوت، از نظر ميزان رضايت شغلي با يكديگر تفاوت معني داري ندارند             ست يعني كاركنان با مدارج علمي       نيآماري معني دار    
  ).نيز همين مطلب را تاييد كرد ANOVA است كه آزمون 

 چون سطح معني داري كمتر از پنج  . استفاده نموديم  ANOVA در پست هاي مختلف سازماني از        رضايت شغلي  براي بررسي تفاوت     -22
براي بررسـي   يكديگر دارد    هاي مختلف تفاوت معني داري با      مندي از شغل در كاركنان با پست        مي توان گفت كه ميزان رضايت      ،صدم شد 

 نتايج مي توان گفت كه بطور كلي كمترين رضايت را كارشناسـان وپـس               استفاده نموديم با توجه به     LSDاز آزمون   ها،   معني داري تفاوت  
  .ازآنها نيروهاي خدماتي دارند وبيشترين رضايت را مربيان و مسئوالن واحد ها ازكارشان دارند

ـ     در كاركنان زن ومرد از آزمون ناپارامتريك يومن ويتني اسـتفاده نمـوديم كـه               رضايت شغلي  براي بررسي تفاوت     -23 ومن ويتنـي   مقـدار ي
 از پـنج  بيـشتر بد ست آمده است وبا توجه به اينكه سطح معنـي داري  -127/0برابر با  z  ومقدار82547، ويلكاكسون 18286محاسبه شده 

الزم به ذكر اسـت كـه   ( ست ني بين كاركنان خانم وآقا از لحاظ آماري معني دار       رضايت شغلي صدم است مي توان گفت كه تفاوت ميانگين         
  ). نيز همين نتيجه را تاييد كرد ANOVآزمون 

 كه با توجه به نتـايج حاصـل،   ، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموديم    رضايت شغلي براي بررسي رابطه سابقه خدمت كاركنان با         -24
سابقه خدمتي  يعني بين .ستار از پنج صدم است رابطه معني دار كمتاست وچون سطح معني داري  0,103مقدار ضريب همبستگي پيرسون 

 ومي توان گفت هرچه سابقه خدمت باالتر رفته رضايت شغلي كمتـر شـده    آنان در اين پژوهش همبستگي تاييد شد   رضايت شغلي كاركنان و 
  .است

 از آزمون ناپارامتريـك يـومن ويتنـي         بين كاركنان با رشته تحصيلي و تخصصي مرتبط وغير مرتبط          رضايت شغلي براي بررسي تفاوت     -25
 غيـر مـرتبط   و كاركنان 198,66 داراي شغل مرتبط با تحصيالتشان دركاركنان رضايت شغلي كه نتايج آن ميانگين رتبه اي   ، نموديم استفاده

براي بررسي معني داري تفاوتها از لحاظ آماري، مقدار خي دو وسطح معني داري را محاسـبه نمـوديم وبـا                     كه   حاصل گرديده است     166,30
 .سـت ا از لحاظ آمـاري معنـي دار   رضايت شغلي،تر از پنج صدم است مي توان گفت كه تفاوت ميانگين           كمداري  توجه به اينكه سطح معني      

  .كه كارشان مرتبط با تخصص شان مي باشد رضايت شغلي بيشتري دارند يعني كاركناني
نموديم و سـطح معنـي داري برابـر بـا           من ويتني استفاده    كنان بومي وغير بومي از آزمون يو       براي بررسي تفاوت رضايت شغلي بين كار       -26
 اگـر تعـداد   ،البته الزم به ذكر است (، لذا تفاوت تاييد نمي شود       با توجه به اينكه معيار پذيرش تفاوت كمتر از پنج صدم مي باشد              شد و  05/0

     بـا كمـي اغمـاض      كـم بـود و     چون تعداد غير بومي هادر مقايسه با بومي ها خيلي            .غير بومي ها افزايش مي يافت تفاوت معني دار مي شد          
  ).مي توان گفت كه غير بومي هارضايت شغلي شان نسبت به بومي ها كمتر است

 . اسـتفاده نمـوديم  يومن ويتنـي از آزمون ناپارامتريك    داراي شغل دوم و فاقد شغل دوم         در كاركنان    رضايت شغلي   براي بررسي تفاوت      -27
هر چند بـين   اصل گرديده است ح227,25قد شغل دوم  و دركاركنان فا 238,63ي شغل دوم    اداركاركنان    در رضايت شغلي ميانگين رتبه اي    

 مي توان گفـت كـه تفـاوت         ،سطح معني داري بيشتر از پنج صدم آن       وت مشاهده ميشود ولي با توجه به         تفا رضايت شغلي دو گروه   ميانگين  
  .ميانگين از لحاظ آماري معني دار نيست

 استفاده نموديم كـه ميـانگين رتبـه اي    يومن ويتنياز آزمون ناپارامتريك متاهل ومجرد    در كاركنان    ت شغلي رضاي براي بررسي تفاوت     -28
 رضـايت شـغلي دو گـروه      هر چند بين ميـانگين       .اصل گرديده است   ح 249,13 و دركاركنان مجرد     230,73متاهل   دركاركنان   رضايت شغلي 

ري بيشتر از پنج صدم آن مي توان گفت كه تفاوت ميانگين از لحاظ آماري معني دار   شود ولي با توجه به  سطح معني دا         تفاوت مشاهده مي  
  .نيست

 و كاركناني كـه در  228,66، دركاركنان داراي منزل استيجاري 211,91داراي منزل شخصي   دركاركنان   رضايت شغلي ميانگين رتبه اي     -29
 سطح معني داري بيشتر از پنج صدم آن مي تـوان گفـت كـه تفـاوت             اصل گرديده است ولي با توجه به      ح241,20منزل پدري سكونت دارند   

  .ميانگين از لحاظ آماري معني دار نيست
مقـدار ضـريب همبـستگي پيرسـون         . از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموديم      رضايت شغلي  كاركنان با    درآمد براي بررسي رابطه     -30

 آنـان در ايـن   رضـايت شـغلي   ودرآمـد ماهيانـه   يعني بـين     .ستنيمعني دار    رابطه   ر از پنج صدم است    بيشت است وچون سطح معني داري       0,058
  . ه استشدنپژوهش همبستگي تاييد 

  )stepwise(تحليل رگرسيون به شيوه قدم به قدم -31
و در  سـمت  ،ومگام د در   وعوامل سازماني ،در گام اول رضايت شغلي كاركنان هاي مستقل بر بررسي تاثير متغير   درتحليل رگرسيوني    -الف

  .يعني بيشترين تاثير را بر رضايت شغلي داشتند .گام سوم شهرستان محل خدمت وارد معادله رگرسيون گرديد
 در تحليل رگرسيوني مرحله دوم به بررسي تاثيروسهم هريك از مولفه هاي عوامل سازماني موثر بر رضايت شغلي پـرداختيم كـه نتـايج      -ب

  :ذيل حاصل گرديد
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متغيـر دادن    ،و در گـام دوم    ) نظريه سـايمون  (ميزان آگاهي و اشراف مدير به روابط غيررسمي          ،، در گام اول   عوامل سازماني غير  مت چهارده   از
و در گام چهـارم، برخـورداري       ) نظريه ترز (و در گام سوم، عدم حمايت سازماني         )نظريه ميو و رونيسون   (آزادي عمل و شخصيت به كاركنان       

  .ند وارد تحليل رگرسيون شد بر رضايت شغلي،بدليل موثر بودن) نظريه اسميت، كندال و هالين(كاركنان و عاطفي مديران از همكاري فكري 
  

  پيشنهادات

  :پيشنهادات كاربردي تحقيق
م قرارداد بسياري از كاركنان حتي در مصاحبه هاي اوليه تقا ضاي شان اين بود كه حداقل هنوز به اتمام دوره نرسيده اي: ايجاد امنيت شغليـ 

  .كه در اين پژوهش نيز تاييد گرديد)نظريه گرونبرگ( دوره بعد بسته شود تا احساس امنيت شغلي داشته باشيم 
 يكي از   ، كه اين عدم آگاهي از وضعيت ساختار غير رسمي         ،)نظريه سايمون (ـ بايد آگاهي و اشراف مديران به روابط غير رسمي افزايش يابد             

  ).تاييد در مدل رگرسيوني(جب كاهش رضايت شغلي مي شود عوامل سازماني است كه مو
، افراد اگر اين احساس را داشته باشند كه به شخصيت آنها بهاء الزم داده             )نظريه ميو و رونيسون   (دادن شخصيت وآزادي عمل به كاركنان        ـ

  ).تاييد درمدل رگرسيوني( موجب نارضايتي شغلي ميشود ،نمي شود
  ).مدل رگرسيوني تاييد در(، احساس عدم حمايت موجب كاهش رضايت شغلي مي شود )نظريه ترز(كنان ـ حمايت سازماني از كار

تئـوري  (افراد در محيط سازماني بايد احساس برابري و اجراي عدالت داشته باشند     : بي عدالتي  رفع تبعيض و   و   ابطه مند ضتشويق و ترفيع    ـ  
  ).برابري توماس

تاييـد  ) (نظريه كورمن(صي مرتبط در كارها جذب شوند كه اين مطلب در پژوهش نيز تاييد گرديده است    ـ كاركنان با رشته تحصيلي و تخص      
  ).با آزمون يومن ويتني

 بايـد در  ،)نظريه ديكسون وبرگـر (، يعني بجاي مديريت آمرانه، همدلي وهمراهي تقويت گردد     كاركنان و مدير   انه و صميم  ـ برخورد محترمانه  
 مـديران بايـد از     .)نظريـه فالـت   (و در جهت هماهنگي و وحدت گـروه تـالش گـردد             ) نظريه ميو (وجود داشته باشد    سازمان روابط صميمانه    

 كه كاستي اين محور با آزمون رگرسيون و كروسـكال والـيس          ،)نظريه اسميت، كندال، هالين   (همكاري فكري و عاطفي كاركنان بهره ببرند        
  .خدماتي و كارشناسان ادارات، قابل تامل مي باشدتاييد شده است و رضايت شغلي پايين كاركنان 

  ).نظريه اسكات و ميچل(  و به روز با توجه به نظرات كاركنان و كارشناسان تامين تجهيزات كافي و استانداردـ 
منطقـي كاركنـان    يعني بايد به نيازهاي .سنجي از كاركنان يكي ديگر از خواسته هاي كاركنان مي باشد   و نياز  بررسي مشكالت و كمبودها   ـ  

  ).نظريه ميو(توجه شود 
  .ـ در جذب نيروها اولويت با نيروهاي بومي باشد كه در اين پژوهش نيز رضايت شغلي نيروهاي بومي بيشتر از كاركنان غير بومي بوده است

  :ا بطور خالصه ارائه مينماييماند را در اينج هاي انجام شده كاركنان ارائه نموده باز و طي مصاحبه سوال كه در پاسخ به ـ پيشنهاداتي
  .ن فني و حرفه اي با كاركنان در وضعيت مشابه مثل هنرستان ها و آموزشگاه هاي فني هماهنگي حقوق كاركناـ تالش در جهت

  .مبلغ حق التدريس و اضافه كاريافزايش  -
  .تاخير در پرداخت ها جلوگيري از -

  .در كل دوره دوره منوط به حضور پرداخت اضافه كاري هرحذف شرط  -
 . و رسميحق التدريس،تبعيض بين نيروهاي قرارداديحذف  -

  ؛ با ايجاد شرايط يكساننگاه تحقير آميز كاركنان رسمي به قرارداديتالش در جهت حذف  -
  ؛رسمي شدن كاركنان قراردادي با ده الي پانزده سال سابقهتالش در جهت  -
  .هاي مختلف سازمان  هماهنگي بين بخشايجاد -

 .)...مثل طراحي نرم افزار و ( خالقيت هاي كاركنان تشويق -
 .و اعطاء امتياز به افراد اهل مطالعهاستفاده از كتابخانه  تشويق كاركنان به مطالعه و -
 .تجهيز سالن آمفي تئاتر براي سخنراني و پخش فيلم هايي جهت دانش افزايي -
  .ها با امكانات و دانش روز تجهيز كارگاه -
  .ضمن خدمت براي كاركنان با كيفيت مناسببرگزاري دوره هاي  -
 ....برگزاري بازديد هاي علمي براي مربيان از كارخانه ها و -
 ؛وجود نشريه هايي جهت چاپ مقاالت علمي كاركنان -
 ؛امكان ادامه تحصيل براي همكاران عالقمند به عنوان عامل تشويق -
 .امع علمي ارائه مي نمايندتشويق كاركناني كه مقا الت علمي معتبر و پذيرفته شده در مج -
  .پژوهش براي مربيان وجود فرصت تحقيق و -
  .وجود ضوابط روشن و علمي براي انتخاب مربيان نمونه -
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 .از بين افراد متخصص انتخاب گردندمسئوالن  -
  ؛مديران  ارتباط محترمانه بين كاركنان وايجاد -
 .ها توسط مسئوليندادتوانايي شناسايي و كشف استع -
  .يض اختيار توسط مسئولين تفوافزايش -
 .يند كار توسط مسئوليناطالع و نظارت دقيق بر فرآ -
 . توسط مسئولينبيشترصرف وقت  -
 .پذيرش ديدگاه هاي منطقي همكاران توسط مسئولين -
 .تغيير سريع مديرانگيري از جلو -
  . مديران در بين كاركنانپررنگحضور  -
  .امكان دسترسي سريع به مديران باال -
 .قع از كارهاي خوب همكاران توسط مسئولينتقدير به مو -
  .تشويق حتي كالمي همكاران توسط مديران -
  ؛انتخاب مديران از درون سازمان -
 .نتوسط مسئولي ها يتم ها تا كيفيتتوجه به ك -
 .تبعيض بين كاركنان قراردادي و رسمي توسط مسئولينحذف  -
 .يابي كاركنان بر اساس ضوابط نه روابط توسط مسئولينشارز -
  .)هفته استچهل و هشت ساعت در و حدود ده ساعت در روز اكنون ( زمان كار كاهش -
 .وجود مرخصي استحقاقي واستعالجي براي كاركنان قراردادي -
 .اطمينان بخشي به كاركنان قراردادي با بستن قرارداد قبل از اتمام دوره -
 .در محيط كار انباردار  دفتردار وتامين نيروي -
 .، نسبت به خريد لوازم جديد اقدام شود تجهيزات مراكزمي بودنو قديفرسودگي بدليل  -
   .با ساير ادارات متناسب  بن هاي غير نقديپرداخت -
  .قراردادي  ورسميغيرارائه امكانات رفاهي، به نيروهاي  -
  .پرداخت بن سفر به كاركنان -
  .كاهش ساعات كاري با طوالني كردن طول دوره ها -
  .تشكيل تعاوني مسكن -
  .سمتهاي مختلف در تصميم گيري ماينده از كاركنان بخشها ووجود ن -
  .ورزشي –برگزاري اردو هاي تفريحي  -
   .حرفه اي تهيه فرمهاي خاص ارزشيابي در اداره كل فني و -
 .رسيدگي به اعتراض همكاران در مورد ارزشيابي -
 :پيشنهادات به محققين -
  :شود ين پيشنهاد مياست انجام گيرد به محققآينده ممكن  كه در تحقيقاتي در
   . يك پژوهش كيفي وعميق در جامعه آماري محدود انجام پذيرد،در اين زمينه تحقيقي -1
با توجه به اينكه حـدود پـانزده درصـد پاسـخگويان          . هاي ديگر با استفاده از ابزارهايي همچون مشاهده و مصاحبه تحقيق انجام گيرد              در پژوهش  - 2

  .زواياي ديگري از موضوع روشن گرددتمايلي به پاسخگويي ندارند تا 
  .نل با كارهاي پژوهشي انجام گيرد علل عدم همكاري پرسگردد تحقيقي درباره  پيشنهاد مي-3

 نـسبت  هـا   توجه به اينكه در اين شهرستان با.هاي سبزوار، مشهد، فردوس و نيشابور انجام گيرد  مطالعه دقيق تر و كيفي در شهرستان       -4
 . رضايت شغلي كمتري وجود داشته استها به ساير شهرستان
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 عنوان

  حرفه اي خراسان بزرگ و ارائه راهكارهاي افزايش كيفيت آموزشي آنها مراكز آموزش فني و حرفه اي در ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و

  مجري

 راحمدرضا مسعودي ف

  كلمات كليدي

تجهيزات ـ طول دوره هاي آموزش ـ ويژگي    ـ مديريت امورآموزشي ـ وسائل، امكانات و آموزشي   ـ انتصاب روساي مراكز اثربخشي سازمان
مهـارت كـارآموزان ـ دوره هـاي      آموختـه هـا و   هاي ورودي كارآموزان ـ اختصاص مربيان آموزشي ـ شيوه ي آموزش مربي ـ ارزشـيابي از    

  حرفه اي ـ راهكارهاي ارتقاي كيفيت ـ ارزشيابي آموزش فني و

 قيقمساله تح

  :پرسشهاي اصلي پژوهش عبارتند از
  ؟دوره هاي فني وحرفه اي چگونه استوضعيت عوامل مؤثربركيفيت آموزش  ـ 1
   ـ راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزش دوره هاي فني وحرفه اي كدامند؟2

 اهميت تحقيق

 يافته هاي آن لحاظ نظري زيرا از. دار بوده است هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي از اهميت بسيار بااليي برخور،اجراي پژوهش حاضر
عوامـل   چون با ارزشـيابي از    ،  لحاظ كاربردي نيز داراي اهميت زيادي است       از اين زمينه راه گشا باشد،     هاي آينده در   مي تواند براي پژوهش   

ها و تقويت توانائي هـا و   ها و ضعف نقاط قوت و ضعف دوره ها مشخص مي شود و با رفع نارسائي     حرفه اي    بر كيفيت آموزش فني و     مؤثر
      اسـاس يافتـه هـاي آن       ، تحقـق خواهـديافت و بر      بهبود كيفيت آموزش كه مهم ترين و نخستين هدف ارزشيابي آموزشـي اسـت              قدرت ها، 

  . يادگيري را تسهيل نمودـ مي توان برنامه هاي ترميمي و اصالحي را به اجرا گذارد و فرآيند ياددهي 

 هدف تحقيق

 :هدفهاي كلي)  الف

  .كيفيت آموزشي دوره هاي آموزش فني وحرفه اي بر عوامل مؤثر ارزشيابي از .1
  .ارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزش دردوره هاي آموزش فني وحرفه اي .2
  :هدفهاي جزئي) ب

 .  ـ تعيين ميزان كيفيت اثربخشي سازمان با توجه به مشخصه هاي سازمان هاي آموزشي اثربخش1

 .يين ميزان كيفيت رعايت استانداردها درانتخاب مديران دوره هاي آموزشي ـ تع2
 .توسط مديران دوره هاي آموزشيستانداردهاي مديريت امور آموزشي  ـ تعيين ميزان كيفيت رعايت ا3
 . ـ تعيين كيفيت تناسب تجهيزات ووسائل آموزشي دوره ها4

 .ره هاي آموزشي ازلحاظ تئوري وعملي ـ تعيين ميزان كيفيت رعايت استانداردهاي طول دو5
 . ـ تعيين ميزان كيفيت رعايت استانداردهاي پذيرش كارآموزان دوره ها6

 . ـ تعيين ميزان كيفيت رعايت استاندارد انتخاب مربيان آموزشي دوره ها7
 .تعيين كيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از نظر ارزشيابان  ـ8
 .هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از نظر كارآموزان ـ تعيين كيفيت شيوه 9

  .  ـ تعيين وضعيت نگرش كارآموزان نسبت به رشته آموزشي خود10

 سواالت تحقيق

 اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان بزرگ تا چه حد اثربخش است؟ .1

 درانتخاب مديران مركز تا چه حد استانداردها رعايت شده است؟ .2

 زشي در چه سطحي است؟كيفيت مديريت امور آمو .3

  ووسائل آموزشي دوره ها تا چه حد مناسب هستند؟تجهيزات .4

 استاندارد طول دوره هاي آموزشي تا چه حد رعايت شده است؟ .5

 پذيرش كارآموزان تا چه حد استانداردها رعايت شده است؟ در . 6

 درانتخاب مربيان تا چه حد استانداردها رعايت شده است؟ .7
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 ارزشيابي مربيان از نظر ارزشيابان چگونه است؟كيفيت شيوه هاي آموزش و  .8

 كيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از نظر كارآموزان چگونه است؟ .9

  وضعيت نگرش كارآموزان نسبت به رشته آموزشي خود چگونه است؟ .10

 روش تحقيق
مبنـاي   اسـت كـه بـر   ) (Mixed Method بيپژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از جهت طرح پژوهش از نوع پيمايشي و پژوهشي تركي

فـرآورده    و )Process (ينـد فرآ،  )Input (درون داد ،  )Context( بافت و ساختار   ،در اين الگوي ارزشيابي   .  اجرا شده است   "سيپ"الگوي ارزشيابي   
)Product( ،مورد ارزشيابي قرار گرفته اند .  

 جامعه آماري
      جريـان  1384هـاي خراسـان شـمالي، رضـوي و جنـوبي كـه در سـال                   و حرفه اي استان    جامعه آماري شامل كليه دوره هاي آموزش فني       

مـشهد،  : دوره هاي آموزشي كه در شـهرهاي      دربرگرفته و  روسا و كاركنان سازمان آموزش فني وحرفه اي را        ،  كارآموزان،  مربيان داشته اند و  
  .د را شامل مي شودبجنورد، بيرجند، نيشابور، سبزوار و تربت حيدريه قرار داشته ان

 محدوديتها
  : هاي خارج از كنترل پژوهشگر  محدوديتـالف 

 ـ  3 . ـ محـــدوديت در انتخـاب نمونـه    2.  ـ مشخص كردن رشته هاي خاص براي ارزشيــابي توسـط چنـد نفـر از مـسئوالن اداره كـل      1
 ـ عـدم   5 .دم كنتـــرل همـه متغيــرهاي مـزاحم     ـ عـ 4 پيشــداوري و عدم اشتياق كاركنان و مربيــان به شركت كردن در امـر پـژوهش  

  . دسترسي به پيشينه پژوهش
  :هاي در اختيار پژوهشگر  محدوديتـب 
 ـ انتخاب موضوع و نوع روش  2. شهر محدود گرديد 6كه در اين پژوهش گستره پژوهش به  كردن دامنه و وسعت حوزه تحقيق ـ مشخص1

  .  شد و از ساير الگوها استفاده نگرديد(CIPP)لگوي ارزشيابي سيپ  ـ ارزشيابي محدود به استفاده از ا3. پژوهش

 نتايج
 :هاي پژوهش به اختصار به شرح زير بوده است نتايج به ترتيب پرسش

 :بخشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استانكيفيت اثر: 5 ـ 1
 درجه بندي كـرده  ،ر كلي كيفيت اثر بخشي آن را به شرح زير روسا و معاونان مراكز آموزش فني و حرفه اي به طو،كاركنان اداره كلـ الف  

 . عالي، درصد2/3.  خوب، درصد5/9 . متوسط، درصد6/28.  ضعيف، درصد7/58: اند
  .  ضعيف ارزيابي شده است، به طور كلي سطح اثر بخشي اداره كل،)66/54(ميانگين درصد نمرات ـ ب 

 9/35 ،)ضـعيف ( درصد 6/43و مردان ) متوسط( درصد 7/16و ) ضعيف( درصد 3/83ان زن: حسب جنسيتكيفيت اثربخشي اداره كل برـ پ   
  . ارزيابي شده است،)عالي( درصد 1/5و ) خوب( درصد 4/15 ،)متوسط( درصد 

ي سازمان  كيفيت اثر بخش،به طور كلي هر دو گروه) 09/46(و زنان با ميانگين ) 93/59( مردان با ميانگين ،با توجه به ميانگين درصد نمرات     
 . معني دار بوده است،را ضعيف ارزيابي كرده اند كه تفاوت دو ميانگين

 ،)متوسـط (  درصد 7/7 ،)ضعيف( درصد 80: نيز كيفيت اثربخشي سازمان را) رسمي، قراردادي (ستخداماحسب نوع كاركنان اداره كل برـ ت  
  .، ارزيابي كرده اند)خوب( درصد 5/11

كل كيفيت اثربخشي اداره كل را ضعيف ارزيابي كـرده انـد كـه     ، در)23/48و  17/59(با ميانگين درصدهاي قراردادي  گويان رسمي و پاسخ
  .تفاوت معني داري وجود داشته است بين ميانگين نمرات ارزيابي آنان،

). عـالي (درصـد   7/16و ) خوب(درصد  3/8 ،)متوسط(درصد  3/58 ،)ضعيف( درصد  7/16: روساي مراكز :با توجه به سمت پاسخگويانـ ث  
 1/9 ،)ضعيف(درصد   2/72: غير كارشناسان ). عالي(و صفر درصد    ) خوب(درصد   4/3 ،)متوسط(درصد   31 ،)ضعيف( درصد   5/65: كارشناسان

  .، ارزيابي كرده اند)عالي( ، صفر درصد )خوب(درصد  2/18 ،)متوسط(درصد 
  :كيفيت رعايت استاندارد انتخاب روساي مراكز آموزش: 5 ـ 2

  .در مجموع مي توان گفت كه سطح رعايت استاندارد انتخاب روساي مراكز آموزش در خراسان، در حد خوب بوده است
  :كيفيت مديريت امور آموزشي روساي مراكز از نظر مربيان و كارشناسان آموزش: 5 ـ 3

  .ارزيابي شده اند) خوب(در سطح  97/73در مجموع، سه استان با ميانگين درصد 
  :حسب جنسيتر آموزشي برت مديريت اموكيفي ـ ت
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  ).عالي(درصد  4/29و ) خوب(درصد  6/42 ،)متوسط(درصد  4/7 ،)ضعيف(درصد  6/20: زن
  . ، ارزيابي كرده اند)عالي(درصد  40و ) خوب(درصد  40 ،)متوسط(، صفر درصد )ضعيف(درصد  20: مرد
  : كيفيت مديريت امور آموزشي بر حسب مراكز آموزشيـ ث 

بجنـورد، تربـت حيدريـه و        ).عـالي (درصد، در سطح     1/91درصد و    8/85: بيرجند و هتلداري، با ميانگين هاي      :نمرات ارزشيابي مراكز  درصد  
درصـد،   7/66 و 8/60مشهد، با ميانگين هـاي   1نيشابور و شماره  ).خوب(، در سطح 8/77و  80 ،8/73شهيد نعمتي مشهد، با ميانگين هاي       

در سطح ضعيف ارزيابي شده اند و بين ميانگين درصد نمرات ارزشيابي آنان تفاوت  درصد، 3/58ار با ميانگين درصد  سبزو ).متوسط(در سطح   
  . معني دار وجود دارد

  حسب شهرستان كيفيت مديريت امور آموزشي برـ ج 
ارزيابي  بت حيدريه و مشهد، در سطح خوببجنورد، تر، بوده است 85شهر بيرجند، در سطح عالي ارزيابي شده، چون داراي ميانگين باالتر از       

 ـ  69(نيشابور، در سطح متوسط ارزيابي شده، چون ميانگين آن در محـدوده  . قرارگرفته اند) 70 ـ 84(اند، چون ميانگين آنها در محدوده  شده
  . بوده است 60سبزوار، در سطح ضعيف ارزيابي شده، چون ميانگين كمتر از  .قرار گرفته است) 60

  كيفيت تناسب تجهيزات امكانات و وسايل آموزشي مراكز : 5 ـ 4
مقايسه ميانگين درصد نمرات ارزشيابي و توسط ارزشياب آموزش ديده ... الف ـ با توجه به مصاحبه هاي انجام شده با روسا، مربيان مراكز و  

و براسـاس ميـانگين     و به روز بودن، در سطح عـالي      تجهيزات كارگاهي، با توجه به مشاهدات و مصاحبه        با معيار، مي توان گفت كه ارزيابي      
  .درصد نمرات مقياس، در سطح خوب بوده است

  . قرار گرفته اند) 70 ـ 84(منابع درسي، فضاي آموزشي كارگاه و كالس، در سطح خوب بوده، چون ميانگين ها در محدوده 
  . قرار گرفته است) 60 ـ 69(وسايل آموزشي، در سطح متوسط بوده است، چون ميانگين آن، در محدوده 

  :حسب شهرستانيزات، امكانات و وسايل آموزشي برب ـ كيفيت تناسب تجه
  . قرار گرفته است) به باال 85( در سطح عالي بوده است، چون ميانگين درصد نمرات در محدوده تربت حيدريه

  . ار گرفته استقر) 70 ـ 84( در سطح خوب بوده چون ميانگين آنها در محدوده مشهد و نيشابور
  . قرار گرفته است) 60 ـ 69( در سطح متوسط بوده، چون ميانگين در محدوده بيرجند، سبزوار و بجنورد

  :كيفيت تناسب تجهيزات، امكانات و وسايل آموزشي با رشته بر حسب استانـ پ 
  . قرار گرفته است) 84/70(خراسان رضوي در سطح خوب بوده، چون ميانگين در محدوده 

 .قرار گرفته است) 60 ـ 69( در سطح متوسط بوده، چون ميانگين در محدوده  شمالي و جنوبيسانخرا
  : حسب شهرستانهيزات كارگاهي با رشته آموزشي بركيفيت تناسب چيدمان تجـ ت 

  . است درصد بوده 80 درصد ـ نيشابور و بجنورد 3/83 درصد ـ سبزوار، 5/90 درصد ـ مشهد، 100 حيدريه و بيرجند، تربت
  :حسب استانهيزات كارگاهي با رشته آموزشي بركيفيت تناسب چيدمان تجـ ث 

  . داده اند) بله(درصد، پاسخ  100 درصد، و در جنوبي 80 شمالي درصد، 2/87: رضوي
  :كيفيت رعايت استاندارد طول دوره هاي آموزشي: 5 ـ 5

 به فهرست استانداردهاي مهارت و آموزش با كمي اضـافه يـا كـم شـدن                 با توجه به مصاحبه هاي انجام شده با مسئول اداره آموزش و نظر            
وهاي معرفي شده از صنايع، استاندارد طول دوره هاي آموزشي رعايت شـده بـا تـسامح، در    رساعات، با توجه به ميزان آمادگي و توانمندي ني   

  . سطح عالي ارزيابي شده است
  : وزانكيفيت رعايت استاندارد ها در پذيرش كارآم: 5 ـ 6

گواهينامه صادر مي شود، بنابراين رعايت حـداقل اسـتاندارد مـدرك تحـصيلي در پـذيرش                  با نظر توجه به اين كه در پايان دوره كارآموزي،         
  . كارآموزان، در حد عالي بوده است

  :كيفيت رعايت استاندارد انتخاب مربيان: 5 ـ 7
ش و روساي مراكز و با نظر به آئين نامه هـا و اسـتانداردهاي مهـارت و آمـوزش و                     با توجه به مصاحبه هاي انجام شده با مسئول اداره آموز          

  . صدور كارت مربيگري براي مربيان، حداقل استاندارد مدرك تحصيلي مربيان در حد خوب، رعايت شده است 
شده اسـت ولـي مربيـاني كـه از     ، بر طبق مصوبه هيات وزيران، حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم در نظر گرفته 1385 ضمن اينكه از سال  

  . گذشته همكاري داشته اند با مدرك ديپلم هم مجوز فعاليت داده شده است
  كيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از كارآموزان از نظر كارشناسان: 5 ـ 8

   كيفيت آموزش مربيان از نظر ارزشيابان ـالف 
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ـا توجـه بـه     درصدشان را عالي، ارزيابي كـرده انـد و در مجمـوع،    5/39درصد، در سطح خوب و     20/56ارزشيابان، كيفيت آموزش مربيان را به طور كلي          ب
  . ميانگين درصد نمرات، آنان را در سطح خوب ارزيابي كرده اند

  : كيفيت شيوه هاي ارزشيابي مربيان از نظر ارزشيابانـب 
درصد را عالي، ارزيابي و در كل، نيز در سطح خوب درجه بندي كرده انـد،   8/33 و خوب درصد مربيان را،   7/44ارزشيابان كيفيت شيوه هاي ارزشيابي      

  . قرار گرفته است) 70 ـ 84(چون ميانگين درصد نمرات ارزشيابي آنان، در محدوده 
  : كيفيت آموزش و ارزشيابي مربيانـپ 

، در سـطح    )49/82(الي و در كل با توجـه بـه ميـانگين            درصد ع  9/32درصد خوب و     7/60: ارزشيابان، كيفيت آموزش و ارزشيابي مربيان را      
  . خوب ارزيابي كرده اند

  :  كيفيت ارزشيابي مربيان بر حسب استان از نظر ارزشيابانـت 
 25و  )  خوب (درصد   50: شمالي). عالي(درصد   9/35و  )   خوب (درصد   9/46: رضوي: ارزشيابان، كيفيت ارزشيابي مربيان را بر حسب استان       

  ). عالي(درصد  5/62و )  خوب(درصد  25: جنوبي). اليع(درصد 
  . ، ارزيابي كرده اند)عالي(و جنوبي را در سطح ) خوب(رضوي و شمالي در سطح :  با توجه به ميانگين استانها:در كل

  :  كيفيت ارزشيابي مربيان بر حسب جنسيت از نظر ارزشيابانـث 
ضمن اينكـه ميـانگين مـردان،       . ه اند و بين ميانگين آنان، تفاوت معني داري وجود ندارد          هر دو جنس را در سطح خوب، ارزيابي كرد        : در كل 

  .بيشتر از زنان است
  : حسب نوع استخدام كيفيت شيوه ارزشيابي مربيان، برـج 

 7/31صـد خـوب و   در 9/43قراردادي را بـا   ،عالي درصد 50خوب و  درصد 7/43رسمي را با : ارزشيابان، كيفيت شيوه هاي ارزشيابي مربيان     
رزيابي كرده اند و تفـاوت       ا هر دو گروه را در سطح خوب       با توجه به ميانگين درصد نمرات ارزشيابي مربيان رسمي و قراردادي،          . عالي درصد،

  .  دو گروه، معني دار بوده استميانگين
 .، در سطح خوب ارزيابي كرده اند)45/82( با ميانگين درصد :در كل: حسب استان از نظر ارزشيابان كيفيت آموزش مربيان برـچ 
  حسب جنسيت از نظر ارزشيابان  كيفيت آموزش مربيان برـح 

و بـا توجـه بـه        )عـالي (درصد   3/33و  ) متوسط(درصد   3/33و  ) خوب(درصد   3/33: زنان ).عالي(درصد   2/40و  ) خوب(درصد   8/25: مردان
اما بين ميـانگين دو جـنس،   . در سطح خوب ارزيابي شده اند) 77/77( ميانگين مردان در سطح خوب و زنان هم، با      ،)63/82(ميانگين درصد   

  .تفاوت معني داري وجود نداشته است
  : حسب نوع استخدام از نظر ارزشيابانمربيان بر فيت آموزشيكـ خ 

  . ود نداردخوب، ارزيابي كرده اند و بين ميانگين هاي دو گروه، تفاوت معني داري وج ،)49/82( با ميانگين :در كل
  :حسب استان ارزشيابانيفيت آموزش و ارزشيابي مربيان برك د ـ

  .ها، تفاوت معني داري وجود نداشته است ، ارزيابي كرده اند و بين ميانگين نمرات استان)خوب (،)49/82( با ميانگين :در كل
  : حسب جنس مربي از نظر ارزشيابانيت آموزش و ارزشيابي و مربيان بركيفـ ذ 

بـا توجـه بـه      . ، ارزيابي كرده انـد    )عالي(درصد   3/33 ،)خوب(درصد   7/66: مربيان زن ). عالي(درصد   3/33 ،)خوب(درصد   7/59: ان مرد مربي
، ارزيـابي كـرده   )خـوب  (،)55/77( با ميانگين درصد    :مربيان زن را   ).خوب (،)72/82( با ميانگين درصد     :مربيان مرد را  : ميانگين درصد نمرات  

   .اند
  : حسب نوع استخدام از نظر ارزشيابانفيت آموزش و ارزشيابي مربيان بريك ـ ر

  ).عالي(درصد  4/34 ،)خوب(درصد  4/63: مربيان قراردادي). عالي(درصد  9/46 ،)خوب(درصد  1/53: مربيان رسمي
  : حسب رشته، از نظر ارزشيابانكيفيت و ارزشيابي مربيان برـ ز 

بـا  : سيـسات أت ).خـوب  (،)7/83( با ميـانگين كـل   :برق ).خوب (،)3/82( با ميانگين كل :الكترونيك). اليع (،)9/86( با ميانگين كل    :مكانيك
 بـا   :گردشـگري  ).خـوب  (،)8/84(بـا ميـانگين كـل       : صنايع چوب  ).خوب (،)5/81( با ميانگين كل     :جوشكاري ).خوب (،)6/81(ميانگين كل   
  ). خوب (،)6/82(كل با ميانگين : هتلداري ).متوسط (،)3/68(ميانگين كل 

  . از نظر آموزش، باز هم گردشگري كمترين ميانگين را داشته كه با همه رشته هاي ديگر تفاوت معني داري داشته است
  :كيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از نظر كارآموزان: 5 ـ 9

  :  سطوح كيفيت شيوه هاي ارزشيابي مربيان از نظر كارآموزانـالف 
  ).عالي(درصد  9/31و ) خوب(درصد  60/28 ،)متوسط(درصد  7/23 ،)ضعيف(درصد  1/15 ،)خيلي ضعيف(د درص 6/0

   .به طور كلي در سطح خوب، ارزيابي كرده اند) 80/74(با توجه به ميانگين درصد نمرات 
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 :زش مربيان از نظر كارآموزانموسطوح كيفيت شيوه هاي آـ ب 
  . ارزيابي كرده اند) عالي(درصد  5/35و ) خوب(درصد  5/33 ،)متوسط(درصد  5/16 ،)ضعيف(درصد  6/13 ،)خيلي ضعيف(درصد  9/0

  . اند آموزش مربيان را در سطح خوب ارزيابي كرده هاي كلي، شيوه طور ، پاسخگويان به)47/76(نمرات  به ميانگين درصد با توجه
  : موزانسطوح كيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان از نظر كارآـ پ 

  ). عالي(درصد  6/33و ) خوب(درصد  8/39 ،)متوسط(درصد  6/13 ،)ضعيف(درصد  3/12 ،)خيلي ضعيف(درصد  7/0
  . ، در سطح خوب، ارزيابي كرده اند)26/77(با توجه به ميانگين درصد نمرات 

  :حسب استانابي مربيان، از نظر كارآموزان برسطوح كيفيت شيوه هاي ارزشيـ ت 
  .، ارزيابي كرده اند)عالي(درصد  9/31و ) خوب(درصد  33 ،)متوسط(درصد  4/23 ،)ضعيف(درصد  7/11

  :با توجه به ميانگين درصد نمرات استانها
ت شيوه هاي ارزشيابي مربيان را در سطح خوب، ارزيابي كرده انـد             ي، كيف )80/74 (و كل ) 79/75 (و جنوبي ) 65/82 (شمالي ،)17/74 (خراسان رضوي 

  . ين درصد نمرات ارزشيابي مربيان استانها تفاوت معني داري وجود داشته استو بين ميانگ
  :حسب جنس مربييابي مربيان از نظر كارآموزان برسطوح كيفيت شيوه هاي ارزشـ ث 
 درصـد  1/6: زن ).عـالي (درصـد   7/31و ) خـوب (درصد  4/28 ،)متوسط(درصد  6/23 ،)ضعيف(درصد  5/15 ،)خيلي ضعيف(درصد   7/0: مرد

، مردان و زنـان را      )84/77(و  ) 66/76( با ميانگين درصد     :در كل ). عالي(درصد   4/36و  ) خوب(درصد   3/33 ،)متوسط(درصد   2/24 ،)ضعيف(
  . گروه معني دار نبوده است 2در سطح خوب ارزيابي كرده اند و تفاوت بين ميانگين 

  : حسب جنس كارآموزانيت شيوه هاي ارزشيابي مربيان، بركيفـ ج 
  ). عالي(درصد  8/32و ) خوب(درصد  8/28 ،)متوسط(درصد  5/22 ،)ضعيف(درصد  2/15 ،)خيلي ضعيف(درصد 7/0: مرد
  ). عالي(درصد  7/25و ) خوب(درصد  7/27 ،)متوسط(درصد  7/31 ،)ضعيف(درصد  9/14: زن

بي مربيان را در سطح خوب، ارزيابي كرده اند و بـين   پاسخگويان مرد و زن، ارزشيا     ،)14/73(و  ) 04/75 ( با توجه به ميانگين درصدها     :در كل 
  .ميانگين نمرات شيوه هاي ارزشيابي داده شده به مربيان، تفاوت معني دار نبوده است

  :حسب استانموزش مربيان از نظر كارآموزان بركيفيت آـ چ 
   ).عالي(درصد  6/33و ) وبخ(درصد  2/32 ،)متوسط(درصد  6/17 ،)ضعيف(درصد  5/15 ،)ضعيف خيلي(درصد  1/1: رضوي
  ). عالي(درصد  65 ،)خوب(درصد  5/32 ،)متوسط(درصد  5/2: شمالي
  ).عالي(درصد  2/36و ) خوب(درصد  6/42 ،)متوسط(درصد  9/14 ،)ضعيف(درصد  4/6: جنوبي

  :كيفيت آموزش مربيان از نظر كارآموزان به تفكيك جنس مربيـ ح 
: مربيـان زن  ).عـالي (درصد  36و ) خوب(درصد   5/33 ،)متوسط(درصد   2/16 ،)ضعيف(درصد   4/13 ،)خيلي ضعيف (درصد   9/0 : مربيان مرد 

  ).عالي(درصد  2/24و ) خوب(درصد  3/33 ،)متوسط(درصد  2/24 ،)ضعيف(درصد  2/18
  . ، خوب ارزيابي كرده اند و تفاوت بين ميانگين نمرات، معني دار نبوده است)خوب(درصد  47/76: كل
  : حسب جنس كارآموزانموزش مربيان از نظر كارآموزان بر آكيفيتـ خ 

  ).عالي(درصد  9/36و ) خوب(درصد  34 ،)متوسط(درصد  6/15 ،)ضعيف(درصد  4/12 ،)خيلي ضعيف(درصد  1: مرد
  ).عالي(درصد  7/25و ) خوب (درصد 7/29 ،)متوسط(درصد  8/22 ،)ضعيف(درصد  8/21: زن
  .اند و تفاوت بين ميانگين ها معني دار بوده است، ارزيابي كرده )خوب (45/76: كل
  :حسب نمره كل استانيابي مربيان از نظر كارآموزان بركيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشـ د 

  ).عالي(درصد  2/32و ) خوب(درصد  39 ،)متوسط(درصد  1/14 ،)ضعيف(درصد  14 ،)خيلي ضعيف(درصد  8/0: رضوي
  ).عالي(درصد  5/62و ) خوب( درصد 7/32 ،)متوسط(درصد  5: شمالي
  ).عالي(درصد  9/30و ) خوب(درصد  9/48 ،)متوسط(درصد  8/13 ،)ضعيف(درصد  4/6: جنوبي

  . معني دار بوده است  ارزيابي كرده اند و تفاوت بين ميانگين نمرات استانها،، در سطح خوب) 28/77(با ميانگين : كل
  : از نظر كارآموزان به تفكيك جنس مربيانكيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان ـ ذ

: مربيان زن  ).عالي(درصد   3/33و  ) خوب(درصد   1/40 ،)متوسط(درصد   4/13 ،)ضعيف(درصد   5/12 ،)خيلي ضعيف (درصد   7/0: مربيان مرد 
  ).عالي(درصد  4/39و ) خوب( درصد 3/33 ،)متوسط(درصد  2/18 ،)ضعيف(درصد  1/9

   . ارزيابي كرده اندسطح خوب، در )28/77( با ميانگين :كل
  :يان بر حسب جنس كارآموزانبكيفيت شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مرـ ر 

  ).عالي(درصد  7/31و ) خوب(درصد  6/40 ،)متوسط(درصد  6/13 ،)ضعيف(درصد  4/13 ،)خيلي ضعيف(درصد  7/0: مرد
  ).عالي( درصد 5/46و) خوب(درصد  7/34 ،)متوسط(درصد  9/13 ،)ضعيف( درصد 5: زن
  . ارزيابي كرده اندخوب ،)28/77(با ميانگين : كل
  :وضعيت نگرش كارآموزان نسبت به رشته آموزشي خود: 5 ـ 10

  :وضعيت نگرش كارآموزان نسبت به رشته آموزشي خود به طور كليـ الف 
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  .بوده است شديد شدت نگرش). منفي(درصد  6/56و ) مثبت(درصد  4/94: جهت نگرش
  : حسب شهرستانوزان نسبت به رشته آموزشي خود برش كارآموضعيت نگرـ ب 
   .، بوده است)منفي(درصد  6/5 ،)مثبت(درصد  4/94: كل
  :حسب استانوزان نسبت به رشته آموزشي خود بروضعيت نگرش كارآمـ پ 

درصـد   4/7 ،)مثبـت (درصد   6/92: جنوبي ،)منفي(درصد   5/2 ،)مثبت(درصد   5/97: شمالي ،)منفي(درصد   5/5 ،)مثبت(درصد   5/94: رضوي
  ).منفي(

  :حسب رشته تحصيليوزان نسبت به رشته آموزشي خود بر وضعيت نگرش كارآمـت 
  ).منفي(درصد  4 ،)مثبت(درصد  96: كاردانش، )منفي(درصد  6 ،)مثبت(درصد  94: غير كاردانش

  : حسب جنس كارآموزود بروضعيت نگرش كارآموزان نسبت به رشته آموزشي خـ ث 
  ).منفي(درصد  6 ،)مثبت(درصد  94: زنان، )منفي(درصد  6/5 ،)مثبت(درصد  4/94: دانمر
  

 پيشنهادات
ها بوده است، در صورتي كه ارزشيابي صحيح، بايد بـيش از             مستند كردن عدم موفقيت    حدمتاسفانه كار ارزشيابي از برنامه ها و دوره ها، در           

موفقيت هاي   اشد و تك تك عوامل را مورد ارزيابي قرار داده و توضيح دهد كه عوامل عدم               ها ب  ها و عدم موفقيت    يك تابلو اعالن موفقيت   
  .  راهكارهاي رفع آنها كدامند، برنامه چه هستندوزشيميك دوره آ

  .از اين رو براساس نتايج پژوهش، راهكارهاي زير ارايه شده است
ه است، بنابراين پيشنهاد مي شود به منظور ارتقاء كيفيت اثر بخشي آن،           بخشي اداره كل به طور كلي ضعيف ارزيابي شد        چون، كيفيت اثر   -1

سازمان اثر بخش، مديريت كيفيت، مديريت تغيير و همه سبكهاي مديريتي از جمله       : كالسهاي آموزشي الزم و كارگاههاي آموزشي در مورد       
حقيق بيشتر، به آسيب شناسي موضـوع پرداختـه    در نظر گرفته شود و نيز با ت(Participation- Management) مديريت مشاركتي

  .شود
 و تنها دو نفر از روسا، از استاندارد الزم برخـوردار            ،هر چند كيفيت رعايت استاندارد انتخاب روساي مراكز، در حد عالي ارزيابي شده است              -2

درك تحصيلي آنها با اسـتانداردها هماهنـگ نيـست          نبوده اند، لذا به منظور رفع اين نقيصه بايد حتي االمكان از انتصاب روساي مراكز كه م                
  .جلوگيري شود

ارزيابي شده است، مع الوصف در بعضي از مراكز و         ) خوب(با توجه به اين كه كيفيت مديريت امور آموزشي مراكز به طور كلي در سطح                 -3 
  . ازآموزي، نسبت به رفع اين نقيصه اقدام گرددهاي ب ارزيابي شده است كه بايد به طور كلي با تشكيل كالس) ضعيف (ها در حد شهرستان

شيوه هاي آموزش و ارزشيابي مربيان، در كل، در سطح خوب ارزيابي شده است ولي كيفيت شيوه هاي آمـوزش و                ضمن اين كه كيفيت    -4
د در مورد آموزش مربيـان ايـن        ارزشيابي، در يكي از رشته ها، در حد متوسط و داراي كمترين ميانگين بوده است، از اين رو پيشنهاد مي شو                    

  . رشته و تقويت عوامل آموزشي ديگر، اقدام مقتضي انجام شود
اسـت،  شديد بوده   نگرش،شدتمثبت و از نظر     با نظر به اين كه نگرش كارآموزان، نسبت به رشته آموزشي خود از لحاظ جهت نگرش،                -5

 يادگيري ـياددهي   فرايند نيازهاي  كيفيت آموزش كه يكي از مهمترين پيشار درذچه تقويت اين عامل تاثيرگپيشنهاد مي شود به منظور هر
 تا پس از آموزش هر چه سريعتر جذب بـازار    ،ها و صنايع اقدام گردد     است، نسبت به تقويت ارتباط متقابل سازمان، با بازار كار محلي، كارگاه           

انان دست يابند تا اين عالقه و گرايش، در آينده استمرار داشته باشد و به               كار شده و به اشتغال پايدار به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي جو            
  . بين سازد ساير جوانان منتقل شده و آنان را نسبت به آينده خوش

صـنايع بـا    اداره كل آموزش فني و حرفه اي با مديران صنايع و كارخانه ها نسبتا يك سويه بوده است و مديران          با نظر به اين كه تعامل      -6
هـا و مكاتبـات    كم اعتنايي به اين مهم، عكس العمل نشان داده اند، ضرورت دارد آنان را با تعامل با اداره كل ترغيب نموده تا به درخواست            

زيرا بخش صنعت بايـد بـه همـراه    . اين اداره كل، پاسخ دهند و از اين طريق موجبات دلگرمي مسئوالن واحد آموزش در صنايع فراهم گردد       
ها و شايستگي هاي مورد نياز اقتصاد در حال تغيير شركت كنـد، تـا امكـان سـازگار          اكز پژوهشي در شناسايي و يا دانش، مهارت       دولت و مر  
  . هاي آموزش فني و حرفه اي با آنها فراهم شود شدن نظام

 18/112 و درصـد تحقـق تعهـدات،     پژوهش حاضر، در مورد تعهد و عملكرد واحد آموزش در صنايع، فراتر از تعهد اداره كل بـوده            نتيجه -7
ـ   در   ،درصد و در سطح عالي بوده است، پيشنهاد مي شود           مسئوالن امر، اقدام عاجل به عمـل آيـد، چـون            نسبت به تقدير   صورت امكان اوالً

  . تقويت و تنبيه جزء الينفك هر نوع ارزشيابي است
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 عنوان

  اي استان خراسان رضوي  فني و حرفهآموزش هاي از تر حمايد بررسي عوامل مؤثر بر افزايش جلب مشاركت مديران صنايع

 مجري

 ساجده واعظ زاده

 كلمات كليدي

  مشاركت در آموزش، جذب نيروي آموزش ديده، سرمايه گذاري

 مساله تحقيق

خالف بـر .  باعث شده است بخش خصوصي نقش مهمي در اين زمينه به عهده گيرد  ،آموزي به سوي بازاري شدن      هاي حرفه  حركت سيستم 
 حاضر تبديل به سيستمي شده است كه فـراهم كننـده شـرايط             ل در حا  ،دار آموزش بود    آن، نقش سنتي دولت از سيستمي كه مستقيماً عهده        

هاي ذينفـع، اسـتراتژي كليـدي در جهـت كـارايي،       پيوستگي ميان گروه. هاي اقتصادي، كارفرمايان و كارگران است     براي ايفاي نقش بنگاه   
  .هاي حرفه آموزي است ها و سيستم ، برابري و پايداري سياستاثربخشي، ارتباط

 كـشورهاي مختلـف مـسائل و        ،انجـام گرفـت   “ اي  روندها و موضوعات آموزش فني و حرفـه       ”در مطالعه تطبيقي كه توسط يونسكو با عنوان       
اهـم مـسائل و   . را نموده اند گزارش دادندهايي را كه براي مقابله با آنها طراحي و اج اي كشور خود و راه حل مشكالت آموزشي فني و حرفه   

  :هاي متولي به شرح ذيل است مشكالت آنها از جنبة دروني سازمان
 .)مهمترين مانع(فقدان منابع مالي  .1

  .اي با محتواي دروس نظري عدم پيوستگي محتواي دروس فني و حرفه .2

 .كافي نبودن ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي .3

  .ود در جذب و تربيت كادر آموزشيمشكالت موج .4

   .عدم كفايت وسايل آموزشي و كمك آموزشي و فقدان امكانات الزم براي كسب تجارب عملي در دوران تحصيل .5
هاي مجهز نيازمند است، تأمين بودجه      ها و آزمايشگاه   ها، تسهيالت، كارگاه   ساختاي به زير      فني و حرفه    آموزش هاي  حقيقت آن است كه   

ها هميشه بسيار مشكل بوده است و لذا اغلب كشورها در جستجوي يافتن راه هايي براي استفاده بيشتر و كارآمدتر از         براي دولت  اين فضاها 
  . تشويق صنايع به مشاركت در حمايت از آموزش يكي از اين راه هاست. منابع موجود هستند

حـال آن كـه مؤسـسات دولتـي و     . اهر و نيمه ماهر بسيار ناچيز است هاي خصوصي در تأمين نيروي انساني م       گذاري بخش   در ايران سرمايه  
خصوصي بخش صنعت آمادگي الزم براي پذيرش هنر جو جهت كارآموزي را داشته و از مربيان آموزش و امكانات و تجهيـزات الزم بـراي                         

  .ندهاي كارآموزي برخوردار اجراي برنامه
همكاري صـنايع بـا   . هاي اقتصادي وجود ندارد  فني و حرفه اي و بنگاه   آموزش هاي ين  ساخت هاي همكاري ب   در ايران زير  بايد اذعان نمود    

سازمان فني و حرفه اي نيازمند چارچوب مدون و روشني است كه وظايف طرفين همراه با شرايط و ضوابط همكـاري بـه خـوبي مـشخص                         
اطمينان از فوايد مـشاركت عامـل مهمـي در    .  اطمينان باشددر اين چارچوب مزاياي همكاري با سازمان براي صنايع بايد قابل درك و          . باشد

  فنـي و حرفـه اي   آموزش هايبنابراين ضروري است چارچوبي تهيه شود كه در آن شرايط مشاركت هر چه بيشتر صنايع در . اين بين است  
  .پيش بيني شده باشد

در پژوهش حاضر بـه دنبـال آن بـوديم كـه          .  دنبال مي كنند   مديران صنايع از مشاركت در زمينه هاي مختلف همكاري با سازمان منافعي را            
  . فني و حرفه اي تحت تاثير چه عواملي قرار داردهاي يران صنايع در حمايت از آموزشبدانيم مشاركت مد

 اهميت تحقيق

 باتوجه به اعتبارات    هان صنعتي امكانات و تجهيزات را مي طلبد كه فراهم ساختن آ           مهارت هاي اي به ويژه آموزش       هاي فني و حرفه    آموزش
تواند در    ميع  ي صنا ويژهبه  كه بخش خصوصي    ي است   حالن در   يا. ستاي مقدور ني    اندك بخش دولتي به تنهايي توسط سازمان فني و حرفه         

اثير  فني و حرفه اي از يك جهت ديگر نيز حائز اهميت است و آن تآموزش هايمشاركت صنايع در    . اين زمينه مشاركت مؤثري داشته باشد     
  . گذاري بر روي تناسب آموزش مهارتها با نيازهاي واقعي بخش صنعت مي باشد

اي نيازمند سازمان، كادر ورزيده و اطالعـات و تحقيـق كـافي اسـت، در بـسياري از       توسعه و ارزشيابي مواد درسي و در آموزش فني و حرفه          
 اينكه با نيازهاي بومي هماهنگي و سـازگاري نـدارد، بـراي رفـع ايـن      آي يا قديمي بوده و يا    هاي درسي آموزش فني و حرفه       كشورها برنامه 
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مشكالت اقدامات وسيعي بايد صورت گيرد و در تدوين مواد درسـي همكـاري متخصـصان و كارشناسـان صـنايع، نماينـدگان كارفرمايـان،                     
  .متخصصان برنامه ريزي ضرورت دارد

آمـوزان بـا محـيط       شـود دانـش     هاي كارآموزي موجب مي     باشد، برنامه   رآموزي مي اي كا   يكي از وجوه همكاري صنايع با آموزش فني و حرفه         
واقعي كار روابط و مناسبات انساني، مقررات و شرايط كار، تعمير و نگهداري ماشين آالت، آشنا شوند و با استفاده بهينه از مواد اوليه علـوم و                

آموزان دارد و عالوه بر  كار با آموزش نتيجه مثبتي بر پيشرفت تحصيلي دانش      تركيب عامل   . فنون مكتسبه خود را در جهت توليد به كار برند         
شود اهداف بسيار مهم ديگري در ابعاد تربيت فردي و اجتمـاعي دارد كـه     مورد نظر ميمهارت هايدارتر و بهتر      اينكه موجب يادگيري معني   

  .كند آموزان ايجاد مي در دانشكردن گروهي را ه چگونگي انجام كار، توانايي كارتوانايي تفكر دربار
 فنـي و  آموزش هايهاي افزايش جلب مشاركت مديران صنايع را در حمايت از   بنابراين پرداختن به موضوع بررسي حاضر از آن رو كه زمينه          

  .سازد بسيار ضروري است اي روشن مي حرفه

 هدف تحقيق

            آمـوزش هـاي  ش جلـب مـشاركت مـديران صـنايع در حمايـت از           شناسايي مهمتـرين عوامـل مـؤثر بـر افـزاي           ،هدف كلي از تحقيق حاضر    
  :گردد  در راستاي دستيابي به هدف فوق، اهداف جزئي زير دنبال مي. فني و حرفه اي است

        هـاي   ارزيابي مديران صنايع از كيفيت نظام آموزشي فنـي و حرفـه اي در ميـزان تمايـل آنهـا بـه مـشاركت در آمـوزش                     نقش آگاهي از  .1
 .فني و حرفه اي

        در اي در ميـزان تمايـل آنهـا بـه مـشاركت              اداري و سـازماني سـازمان فنـي و حرفـه           سيـستم ش ارزيابي مديران صـنايع از       قشناسايي ن  .2
 .هاي فني و حرفه اي آموزش

 .اي ههاي فني و حرف كسب آگاهي نسبت به نقش قوانين حمايتي در ميزان تمايل مديران صنايع به مشاركت در آموزش .3

اي در ميـزان تمايـل آنهـا بـه      شناسايي نقش دخالت دادن مديران صنايع در تصميمات مربوط به آموزش در صنايع سازمان فني و حرفـه                 .4
 .مشاركت

 فني و حرفه اي با شرايط كار در صنايع در ميـزان تمايـل مـديران صـنايع بـه مـشاركت در       آموزش هايآگاهي از نقش ناهماهنگي بين     .5
 .اي  و حرفه فنيآموزش هاي

             آمـوزش هـاي  اي در ميـزان تمايـل آنـان بـه مـشاركت در       هـاي فنـي و حرفـه    نگرش مديران صـنايع بـه آمـوزش    نوع  شناسايي نقش    .6
  .اي فني و حرفه

  .اي هاي فني و حرفه ش رقابت صنايع در ميزان تمايل مديران به مشاركت در آموزشقكسب آگاهي نسبت به ن .7

 سواالت تحقيق

هـاي فنـي و حرفـه اي          آنست كه عوامل مؤثر بر افزايش جلب مشاركت مديران صنايع در حمايت از آمـوزش               ،اصلي در اين پژوهش   سؤال  
  :گرديده اندبه منظور دستيابي به اهداف تحقيق، سؤاالت جزئي پژوهش به شرح ذيل طراحي . كدامند

  دارد؟نقشر ميزان تمايل آنها به مشاركت دآيا ارزيابي مديران صنايع از كيفيت نظام آموزشي فني و حرفه اي  .1

  دارد؟نقشر ميزان تمايل آنها به مشاركت د اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي سيستمآيا ارزيابي مديران صنايع از  .2

  دارد؟نقشر ميزان تمايل مديران صنايع به مشاركت دآيا وضع قوانين حمايتي به نفع صنايع  .3

 نقشر ميزان تمايل آنها به مشاركت دصنايع در تصميمات مربوط به آموزش در صنايع سازمان فني و حرفه اي  آيا دخالت دادن مديران      .4
 دارد؟

  دارد؟نقشر ميزان تمايل مديران صنايع به مشاركت دهاي فني و حرفه اي با شرايط كار در صنايع   آموزشنهماهنگي بيناآيا  .5

   دارد؟ نقشر ميزان تمايل آنان به مشاركتد و حرفه اي فنيهاي  نگرش مديران صنايع به آموزشنوع آيا  .6

   دارد؟نقشر ميزان تمايل مديران به مشاركت دآيا رقابت صنايع  .7

 روش تحقيق

. ه اسـت اطالعات الزم در مورد متغيرهاي مستقل و وابسته از طريق پرسشنامه بدست آمـد ه و پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام گرديد   
بـه بررسـي   ) اي مصاحبه اكتشافي با تعدادي از مديران صنايع و كارشناسان فني و حرفـه (امه، با انجام مطالعات كيفي پيش از طراحي پرسشن  

سپس متغيرهـاي  . لعه منابع نظري و تجربي مرتبط با موضوع در داخل و خارج كشور پرداختيم دوم به مطامرحلهدر . عميق موضوع پرداختيم 
  .آنها تهيه شد سنجش خاص براي گرديده و ابزارهاي مفهومي و عملياتي موردنظر تعريف

 جامعه آماري

  .باشند  شاغل مينفر پرسنل 100 كليه مديران واحدهاي صنعتي است كه داراي حداقل ،جامعه آماري در پژوهش حاضر
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 محدوديتها

  :هاي زير مواجه بوده است محقق در انجام اين پژوهش با محدوديت
هـاي   علـت .  دسترسي بسيار سخت به مديران صنايع جهت تكميل پرسشنامه بوده اسـت            ،م تحقيق حاضر  ها در انجا   يكي از محدوديت   .1

      مختلفي براي عدم دسترسي به آنان وجود داشت كه مهمترين آنها مسافرت مدير، بازديد مدير، عـدم تمايـل بـه همكـاري بـا تـيم تحقيـق                 
 آن بود كه پرسشگر ،ؤولين آموزشي كارخانجات با تيم تحقيق عنوان مي گرديدعلت عمده اي كه در عدم همكاري مديران يا مس         . مي باشند 

  . داراي معرفي نامه مستقل براي كارخانه مورد نظر نمي باشد
        پراكندگي جغرافيايي وسيع كارخانه ها از يكديگر نيز عاملي بود كه دسترسي بـه كارخانـه هـا را بـا توجـه بـه دفعـات مراجعـه مـشكل                       .2

 .مي ساخت
درصورتي كه محقق زمان كافي دراختيار مي داشت مـي توانـست مراجعـات بـه                . مدت زمان تعيين شده براي اجراي طرح بسيار ناكافي بود         

  .واحدهاي صنعتي را به دفعات بيشتري تكرار نموده اطالعات بيشتري دريافت كند

 نتايج
اي اسـت كـه مـديران صـنايع      اي زمينـه   فني و حرفه آموزش هاي  در مجموع مي توان گفت، مهمترين يافته تحقيق عبارت است از اين كه            

     اي در زمينه اطـالع رسـاني نـسبت بـه فعاليـت هـاي خـود و                   به نظر مي رسد سازمان فني و حرفه       . ند در ارتباط بيشتر با آن باشند      عالقمند
 مشاركت مديران تابع ارزيـابي آنـان از كيفيـت نظـام     تمايل به. زمينه هايي كه صنايع مي توانند مشاركت داشته باشند زياد فعال نبوده است         

اي و سيستم اداري و سازماني سازمان است كه كار ارتباط را براي صنايع مشكل ساخته اسـت و لـذا مـي     هاي فني و حرفه   آموزشي آموزش 
اي آموزش و هم سيـستم اداري  اي، به روز سازي هم محتو هاي فني و حرفه هاي مهم افزايش مشاركت صنايع در آموزش      توان گفت از راه   

 فعلـي بـا   آنچه مـسلم اسـت در شـرايط   . سازمان از لحاظ تسهيل ارتباط با سازمان و كاهش مشكالت مربوط به بوروكراسي اداري مي باشد       
       از طرفـي اسـتفاده از  . ، صنايع نيازمند به روز سـازي دانـش و تجربـه نيـروي انـساني شـاغل خـود مـي باشـند                     تحوالت سريع تكنولوژيكي  

بـدون شـك در   . اي زمينه اي است كه صنايع مي توانند از امكانات آن در دستيابي به اهداف خود اسـتفاده نماينـد   فني و حرفه   هاي آموزش
اي   هـاي فنـي و حرفـه       هاي فني و حرفه اي باخبر شوند و اطمينان پيدا كنند كه مشاركت در آموزش               صورتي كه صنايع از امكانات آموزش     

  .منافعي به همراه دارد، چنان كه خود اعالم كرده اند، مشاركت بيشتري در اين زمينه خواهند داشتبراي آنها 
  اساس يافته هاي تحقيقنتيجه گيري بر -5-1
 آيا ارزيابي مديران صنايع از كيفيت نظام آموزشي فني و حرفه اي در ميزان تمايل آنها به مشاركت نقش دارد؟. 1

تمايـل آنـان بـه     ميـزان اي و  حرفـه  و فنـي  هـاي  آمـوزش  آموزشي نظام كيفيت از مديران ارزيابيدهد كه بين  هاي تحقيق نشان مي يافته
 ازمـديران   ارزيـابي بهبود  با به عبارت ديگر،. (r=.447, P< .000)وجود دارد مثبت همبستگي اي  هاي فني و حرفه مشاركت در آموزش

  .يابد افزايش مياي   فني و حرفهآموزش هايتمايل آنان به مشاركت در زان  مي،اي حرفه و فني هاي آموزش آموزشي نظام كيفيت
  آيا ارزيابي مديران صنايع از سيستم اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي در ميزان تمايل آنها به مشاركت نقش دارد؟ . 2

ماني سازمان فني و حرفـه اي و ميـزان تمايـل آنهـا بـه                نتايج تحليلي تحقيق نشان مي دهد كه بين ارزيابي مديران از سيستم اداري و ساز              
همچنين ارزيابي از كيفيت نظام آموزشي همبـستگي منفـي          . مشاركت در ابعاد آموزش و جذب نيروهاي آموزش ديده رابطه منفي وجود دارد            

بـه عبـارت   .  مبادله را تأييـد مـي كنـد    گزاره هاي نظريه،اين يافته تحقيق.  فني و حرفه اي داردهايبا تمايل به سرمايه گذاري در آموزش        
 تمايـل   ،ديگر، مشاهدات اين تحقيق نشان مي دهند مديراني كه تجربه منفي از سيستم اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي داشته اند                      

 داشته اند تمايل بيشتري هاي فني و حرفه اي داشته اند و مديراني كه تجربه مثبت تري از ارتباط با سازمان            كمتري به مشاركت در آموزش    
  . به مشاركت دارند

  آيا وضع قوانين حمايتي به نفع صنايع در ميزان تمايل مديران صنايع به مشاركت نقش دارد؟. 3
ابعـاد آمـوزش و   تمايل مديران به مـشاركت در  بايد گفت طبق يافته هاي تحقيق، همبستگي مثبتي بين ميزان حمايت هاي قانوني و ميزان      

     ان تمايـل بـه مـشاركت در    بررسـي رابطـه بـين بهـره منـدي از تـسهيالت و اعتبـارات و ميـز        . اي آموزش ديده مشاهده گرديدجذب نيروه 
  .فني و حرفه اي پرداخته است و همبستگي معناداري يافت شده استهاي  آموزش

حرفه اي در ميزان تمايل آنها به مشاركت نقـش          آيا دخالت دادن مديران صنايع در تصميمات مربوط به آموزش در صنايع سازمان فني و                . 4
  دارد؟
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گذاري و تصميمات مربوط به برنامه ريزي آموزشي بـا ميـزان    هاي اين تحقيق نشان مي دهند كه بين دخالت دادن مديران در سياست     يافته
  . هاي  فني و حرفه اي رابطه وجود دارد تمايل آنها به مشاركت در آموزش

  هاي فني و حرفه اي با شرايط كار در صنايع در ميزان تمايل مديران صنايع به مشاركت نقش دارد؟  آموزشآيا ناهماهنگي بين . 5
يافته هاي تحقيق حاكي از آن اند كه بين اين متغير و دو بعد از تمايل به مشاركت، مـشاركت در آمـوزش و مـشاركت در سـرمايه گـذاري،                         

  فني و حرفه اي و شرايط كار واحـدهاي  آموزش هاي نتايج بدست آمده، مديراني كه بين به عبارت ديگر، طبق . همبستگي منفي وجود دارد   
  . صنعتي ناهماهنگي احساس مي كنند تمايل كمتري به مشاركت در آموزش و سرمايه گذاري درآن دارند

  ش دارد؟اي در ميزان تمايل آنان به مشاركت نق هاي  فني و حرفه آيا نوع نگرش مديران صنايع به آموزش. 6
هاي  فني و حرفه اي و ميزان تمايل بـه مـشاركت در آمـوزش همبـستگي        نتايج تحقيق نشان دادند كه بين نوع نگرش مديران به آموزش          

هـاي تحقيـق    يافتـه . اين يافته با تئوري پارسونز در زمينه تأثير محيط بر سازمان و اهداف سازماني در يك راستا مي باشـد    . مثبت وجود دارد  
 تمايل بيشتري به مـشاركت در زمينـه   ،اي وجود داشته باشد  فني و حرفهآموزش هاي دهند كه هرچه نگرش مثبت تري نسبت به   نشان مي 

  .اي خواهند داشت  فني و حرفهآموزش هايبهبود كيفيت آموزشي 
 آيا رقابت صنايع در ميزان تمايل مديران به مشاركت نقش دارد؟. 7

توانـد بـر آن داشـته         هاي  فني و حرفه اي مـي        ه موضوع رقابت صنايع و اثري كه مشاركت در آموزش         يافته هاي تحقيق نشان مي دهند ك      
 چنان كه انتظار مي رفت در دو بعد تمايل به مشاركت در آموزش و تمايل به مشاركت در جذب نيروهاي آموزش ديده تأييـد گرديـد و           ،باشد

  . در تمايل به مشاركت در سرمايه گذاري تأييد نگرديد

  اساس ساير يافته هاي تحقيقنتيجه گيري بر

   زمينه هاي مشاركت-

ميانگين تمايل به مشاركت مديران در تحقيق حاضر، نشان مي دهد كه مديران بيش از همه تمايل دارند درجهـت بهبـود كيفيـت آموزشـي                 
 درصـد از  93. هاي فني و حرفه اي دارنـد  شهاي فني و حرفه اي مشاركت نمايند و تمايل بسيار كمتري به سرمايه گذاري در آموز   آموزش

مديران عنوان نموده اند كه تمايل دارند در آينده با سازمان ارتباط داشته باشند، بيشترين زمينه ارتباط درخواست برگزاري دوره هاي آموزشي      
  . اي در آينده اعالم نموده اند ي و حرفههاي  فن  درصد از مديران عالقمندي خود را به سرمايه گذاري در آموزش5/2اعالم شده است و تنها 

  اي   فني و حرفهآموزش هاي ارزيابي از كيفيت نظام آموزشي -

مربيان بـه  "دهد كه به عقيده آنها        اي نشان مي     فني و حرفه   آموزش هاي هاي تحقيق در زمينه ارزيابي مديران از كيفيت نظام آموزشي             يافته
 و دانش از سازمان مربيان"، "شوند مي معرفي دارند تخصص كه اي رشته در تدريس براي انمربي معموال "، "روش تدريس آشنا هستند

محتـواي آمـوزش بـه روز    "، "اسـت  كمرنـگ  آن در مهـارت  استانداردهاي بازنگري و تدوين هاي فعاليت"، "ددارنبرخور كافي تحصيالت
 تنظيم اي بهينه بصورت آموزش زمان و زماني هاي دوره"، "رنددا را كنند مي تدريس كه اي رشته در كافي عملي تجربه مربيان"، "نيست

 و "ستنده دقيق شده تعيين استانداردهاي"، "شوند نمي گزينش صنايع نياز مورد هاي مهارت براي درستي به آموزان كار اكثر"، "شود مي
  . نيست صنايع نياز با متناسب آموزش محتواي"

ايع بيش از همه از مربيان معرفي شده از سازمان رضايت دارند، عاملي كه بيش از همه نارضـايتي   مديران صن،در توضيح آنچه آمد بايد گفت     
 به روز نبودن دانش و مهـارت انتقـالي بـه كـارآموزان     ، فني و حرفه اي به همراه داردآموزش هاي مديران صنايع را از كيفيت نظام آموزشي        

               يران صـنايع، مـسؤولين آمـوزش كارخانجـات و حتـي كارشناسـان سـازمان               در طي مـصاحبه هـاي متعـددي كـه محقـق بـا مـد               . باشد  مي
ها مـورد اشـاره   و حرفه اي بارهاي فني   اين عامل به عنوان يكي از معايب آموزش،فني و حرفه اي، پيش از تدوين پرسشنامه به عمل آورد       

هـاي  فنـي و حرفـه اي     ي است كه از نظر مديران صنايع در آمـوزش  ارائه شده با نياز صنايع امر  آموزش هاي همچنين تناسب   . قرار گرفت 
  .لحاظ نمي گردد
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   ارزيابي از سيستم اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي -

هاي تحقيق نشان مي دهـد كـه مـديران صـنايع              در زمينه ارزيابي مديران صنايع از سيستم اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي، يافته               
 سيـستم "، "باشـد  مـي  اي حرفـه  و فني هاي  قبال آموزش در واضح و استراتژيك هاي هدف داراي اي حرفه و فني سازمان"تقدند كه مع

همچنـين مـديران صـنايع    . "اسـت  سـر  درد پر و گير وقت سازمان با ارتباط"و "تاس كارامد و مدرن سيستم يك اي حرفه و فني سازمان
 موقع به رساني اطالع"، "داردن وجود سازمان مختلف هاي بخش بين هماهنگي اي حرفه و فني سازماندر"كمتر بر اين عقيده هستند كه 

  ."است سخت و خشك سازمان قانوني هاي چارچوب" و "گيرد مي صورت آموزشي هاي دوره برگزاري به نسبت
  
  هاي  فني و حرفه اي با شرايط كار در صنايع  ناهماهنگي بين آموزش-

 بايد گفت طبق يافته هاي تحقيق، مديران صنايع بر اين اعتقادند كـه    ،هاي  فني و حرفه اي با شرايط كار         هنگي بين آموزش  در زمينه ناهما  
 افـزايش  باعث اي حرفه و فني سازمان از مدرككارآموزان تعهد كمتري نسبت به كارگاه دارند و ممكن است به تجهيزات آسيب برسانند، 

هاي  فني و حرفه اي خللي در بازده  ، از طرف ديگر به اعتقاد اكثر مديران آموزششود مي كاركنان توان اي مهارت به نسبت بيشتري حقوق
بـه عبـارت    . نكته قابل تأمل در اين زمينه ارزيابي مديران از پيامد آموزش كاركنان خـود اسـت               . كارگاه و روال كار در صنايع ايجاد نمي كند        

ران صنايع ميزان افزايش حقوق كاركنان خود در اثر دريافـت مـدرك از سـازمان فنـي و حرفـه اي را             ديگر، اين يافته مؤيد آن است كه مدي       
  .موضوع كارورزي كارآموزان نيز از اين كه در جريان كارورزي به تجهيزات كارخانه آسيب رسد نگراني دارنددر . متناسب نمي دانند

   متغيرهاي فردي -

الت و تعداد پرسنل شاغل با تمايل به مشاركت در آمـوزش، همبـستگي مثبـت سـن سـابقه      همبستگي مثبت سن و همبستگي منفي تحصي      
مديريت و همبستگي منفي و تحصيالت و تعداد پرسنل شاغل با تمايل به مشاركت در جـذب نيروهـاي آمـوزش ديـده، همبـستگي منفـي                           

 ،نكته خـالف انتظـار در اينجـا   . فته هاي تحقيق مي باشدتحصيالت و تعداد پرسنل شاغل با تمايل به مشاركت در سرمايه گذاري از ديگر يا 
از آنجايي كه باال بودن تعداد پرسنل شاغل در كارخانـه عالمـت   . رابطه منفي تعداد پرسنل شاغل در هر سه بعد تمايل به مشاركت مي باشد    

 پايين بودن ميزان تمايل به مـشاركت       .ي دارد آن است كه احتماالً واحد صنعتي از امكانات بيشتري برخوردار است و نيازهاي آموزشي بيشتر              
اي و تمايـل بيـشتر صـنايع      داليل تمايل كمتر صنايع بزرگ به مشاركت در آموزش هاي فنـي و حرفـه  اين سؤال ها را مطرح مي سازند كه    

   هـاي   هتـر از آمـوزش  هاي ديگري تأمين مـي كننـد كـه ب    كوچكتر در اين زمينه چيست؟ آيا صنايع بزرگ نيازهاي آموزشي خود را از محل             
  فني و حرفه اي است؟

به نظر مي رسد صنايع بزرگ منابعي غير از آموزش هاي فني و حرفه اي در اختيار داشته باشند كه درصورت منفـي بـودن ارزيـابي آنهـا از                              
تي را در اختيـار نداشـته و در اثـر        آموزش هاي فني و حرفه اي توانايي استفاده از آن منابع را دارند، درحالي كه صنايع كوچكتر چنين امكانـا                   

      پيـشنهادهاي مـديران صـنايع بـه سـازمان           -5. هاي فني و حرفه اي تمايل بيشتري به مشاركت در آن داشـته باشـند               وابستگي به آموزش  
  اي  فني و حرفه

پيشنهادهاي مديران را مـي تـوان در    . اي مي باشد    يكي از يافته هاي با اهميت پژوهش، پيشنهادهاي مديران صنايع به سازمان فني و حرفه              
  :سه طبقه خالصه كرد

  .پيشنهادها در زمينه اطالع رساني سازمان نسبت به فعاليت هاي خود و خدماتي كه ارائه مي دهد: گروه اول
  زشي آموزشها، به روز سازي دانش و تخصص مربيانپيشنهادها در زمينه تحول در نظام آمو: گروه دوم

اي در مجموع مي تـوان گفـت، مهمتـرين يافتـه              و حرفه    فني آموزش هاي ريزي آموزشي     دن مديران صنايع در برنامه    مشاركت دا : گروه سوم 
 فني و حرفه اي زمينه اي است كه مديران صنايع عالقمنـد انـد در ارتبـاط بيـشتر بـا آن      آموزش هاي تحقيق حاضر عبارت است از اين كه        

  .باشند
  تحقيقهاي كاربردي براساس نتايج  پيشنهاد

گـردد نـسبت بـه چـاپ بروشـور        فني و حرفـه اي، پيـشنهاد مـي   آموزش هايبا توجه نتايج بدست آمده مبني بر اطالع اندك مديران صنايع از          .1
اي آنها به واحدهاي صنعتي، درج اطالعات دقيق مربوط بـه دوره هـاي آموزشـي در سـايت اداره كـل و       تبليغاتي و تقويم آموزشي و ارسال دوره      

 . اقدام گرددهاي تخصصي  همايشبرگزاري
ـان فنـي و حرفـه         . 2 اي  با توجه به نتايج تحقيق كه نشان داد مديران صنايع از به روز نبودن محتواي آموزش و همچنـين از بـه روز نبـودن دانـش مربي

ـاي   بـه برگـزاري دوره   هاي مختلـف تـشكيل گرديـده و نـسبت       هاي جستجوي منابع آموزشي جديد در شته        شكايت دارند، پيشنهاد مي گردد گروه      ه
 .سازي اطالعات و دانش مربيان اقدام گردد  به روزآموزشي ويژه
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گردد نسبت بـه نـصب و    اي، پيشنهاد مي گير بودن ارتباط با اداره كل آموزش فني و حرفه       با توجه نتايج تحقيق مبني بر نارضايتي صنايع از وقت          .3
 .دام گرددارتقاء برنامه اتوماسيون اداري و آموزش كاركنان اق

همچنين با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مبني بر نارضايتي مديران صنايع از عدم رسيدگي به موقع به درخواسـتهاي آنـان از سـوي                            .4
با اين توضيح كه كارشناسان متخـصص  . گردد نسبت به تغيير چارت آموزش در صنايع اقدام گردد  اي، پيشنهاد مي    اداره كل فني و حرفه    

 .  گروههاي صنعتي تعيين گرددبراي هريك از

گردد از سوي ادارات كل يك نفـر   اي با نياز صنايع، پيشنهاد مي  فني و حرفهآموزش هاي مبني بر عدم تناسب  ،در راستاي نتايج تحقيق    .5
... يع، و ها و اصناف مرتبط با صنايع، مانند خانه صنعت و معدن، انجمن مسئولين آموزشي صـنا                براي شركت در جلسات ماهيانه انجمن     

 .تعيين گردد تا از اين طريق امكان برقراري رابطه نزديكتر با صنايع و آشنايي نزديك با نيازهاي واقعي آنان فراهم شود

گـردد   ها چنانكه نتايج تحقيق نشان داد، استانداردهاي آموزشي متناسب با نياز صـنايع نمـي باشـند، پيـشنهاد مـي      با توجه به اينكه در بسياري از رشته   .6
 در مـورد محتـواي   يها و كارشناسان آموزش در صنايع ادارات كل به منظـور تـصميم گيـر    اي متشكل از متخصصان صنايع، اصناف، دانشگاه   كميته

 .، تشكيل گردد نياز ها و تجهيزات جديد مورد  ها، تهيه استاندارد آموزش
گـردد تيمـي متـشكل از اسـاتيد      با نياز صـنايع، پيـشنهاد مـي    ارائه شده آموزش هايبا توجه به نتايج بدست آمده مبني بر عدم تناسب         .7

هاي ارائـه شـده در       اساس آن مشخص گردد آموزش    نجي بازار اشتغال بپردازند تا بر     س  دانشگاه، متخصصان صنايع و اصناف ابتدا به نياز       
ين شده در داخل ادارات كل گـردد تـا          هاي آموزشي تعي     دوره  سنجي برگزاري   سپس اقدام به امكان   . هايي بيشتر مورد نياز است      چه رشته 

در مرحلـه سـوم پـس از    . پذير است يا خيـر   دوره ها با توجه به شرايط و امكانات موجود در ادارات كل امكان     مشخص شود آيا برگزاري   
 .ها و تهيه سرفصلها با كمك كميته مزبور اقدام گردد  دوره ها، نسبت به طراحي دوره توافق بر سر برگزاري

هـاي پـژوهش تمايـل كمـي بـه        نمايندگان آن دسته از صنايع كـه طبـق يافتـه   ر تخصصي ويژه با حضويگردد نشست ها  مي پيشنهاد .8
اي براي مشاركت صـنايع بـه       هاي اداره كل آموزش فني و حرفه       گذار گردد و ظرفيت     اي دارند بر    هاي فني و حرفه    مشاركت در آموزش  

 .آنان اعالم گردد

 قانوني در افزايش تمايل به مشاركت درميان مديران صـنايع كـه ايـن تحقيـق بـه آن رسـيده، پيـشنهاد                        هاي با توجه به نقش حمايت     .9
تـر،   بـه عبـارت دقيـق   . اي پـيش بينـي شـود     هاي فني و حرفه    گردد اعطاي تسهيالت مالي و اعتباري در قبال مشاركت در آموزش            مي

ر، پرداخت درصدي از سود تـسهيالت توسـط دولـت، فـراهم كـردن          پيشنهاد مي گردد تسهيالتي چون دريافت كارمزد و نرخ بهره كمت          
ي شغلي، در قبال آموزش نيـروي انـساني شـاغل در واحـدهاي     فرصت هاهاي استفاده صنايع از تسهيالت وام صندوق حمايت از      زمينه

 . بيني گردد صنعتي پيش

اي؛ لـذا بـه منظـور تـشويق      هاي فني و حرفه يع در آموزشهاي افزايش مشاركت صنا   در تحقيقات پيشين اين پژوهش، اشاره كرديم به مشوق         .10
نظر گرفتـه   صنايع به آموزش نيروي انساني خود، پيشنهاد مي گردد جايزه هاي ساالنه استاندارد آموزش نيروي انساني براي واحدهاي صنعتي در                 

 .شود

اي كـه در تحقيقـات پيـشين بـه آن اشـاره كـرديم،                 فـه هاي فني و حر    همچنين با اشاره به نقش دولتها در افزايش مشاركت صنايع در آموزش            .11
پيشنهاد مي گردد سازمان فني و حرفه اي از وزارت كار درخواست نمايد تسهيالت اعطايي به صنايع را مشروط به اخذ گـواهي نامـه مهـارت از                            

  . سوي صنايع براي نيروي انساني شاغل در واحدهاي صنعتي خود نمايد

گردد وزارت كار به افـرادي    پيشنهاد مي ، ارتقاء سطح مهارت افراد كه در تحقيقات پيشين به آن اشاره كرديم            در رابطه با نقش دولتها در      .12
اي درنظر بگيرد، بطور مثال صنايع را موظف سـازد اينگونـه افـراد را در      تسهيالت و امتيازات ويژه  ،كه داراي گواهي نامه مهارت هستند     

 .دهند كارگيري قرار اولويت به

          هـر سـال پـيش از آنكـه تعهـدات آموزشـي ادارات كـل آمـوزش         ،گردد مديران صنايع از سوي وزارت كـار موظـف شـوند      د مي پيشنها .13
 . هايي با ادارات كل به توافق برسند نامه اي بسته شود نيازهاي آموزشي خود را اعالم نموده و در قالب تفاهم فني و حرفه

گـذاري و اهـداء تجهيـزات خـود،           سـرمايه ن تمايل مديران به مشاركت و به منظور تشويق صـنايع بـه              با توجه به نقش رقابت صنايع در ميزا        .14
اي   هـاي فنـي و حرفـه       گـذاري در آمـوزش      تقدير از واحدهاي صنعتي كه بيـشترين مـشاركت را در سـرمايه            پيشنهاد مي گردد نسبت به      

 .نمونه در رسانه هاي جمعي اقدام گردد از طريق معرفي ساالنه مديران آنها به عنوان مديران ،اند داشته

اي بر ميزان تمايل آنان به مـشاركت در ايـن آموزشـها،                فني و حرفه   آموزش هاي نظر به نتايج تحقيق مبني بر تأثير نگرش مديران به            .15
ـ         هاي فني و حرفه    گردد يك سري فيلمهاي مستند درباره اثراتي كه آموزش          پيشنهاد مي  ه و از تلويزيـون    اي در زندگي جوانـان دارد تهي
 . پخش گردد
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 و برقـي  هاي دستگاه و آالت ماشينهاي صنعتي صنايع غذايي،  براساس يافته هاي تحقيق مشخص گرديد كه مديران صنايع در گروه .16
سنجي  زاها ابتدا اقدام به ني گردد در اين گروه پيشنهاد مي. اي دارند  فني و حرفهآموزش هايمنسوجات بيشترين تمايل را به مشاركت در      

تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت اقـدامات الزم بـه طريقـي كـه     و امكان سنجي از نياز بازار اشتغال گرديده سپس نسبت به  
 .شرح آن رفت صورت گيرد

مي گردد به ادارات كـل      باشد، پيشنهاد     هاي ويژه اي برخوردار است كه مخصوص آن استان مي          ها و پتانسيل   با توجه به اين كه هر استان از ظرفيت         .17
اين امر به كاهش بوروكراسي اداري و تمركز زدايي . ها اختيارات الزم در زمينه تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت از سوي سازمان تفويض گردد استان

  .هاي مربوط به آموزش در صنايع نيز خواهد انجاميد از فعاليت
اي تعيـين گـردد تـا پيـشنهادهاي      آموزش در صنايع از سوي سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه   گردد يك رديف بودجه سازماني خاص         پيشنهاد مي  .18

، جذب مربيان برجسته و پرداخت حـق        ...)چاپ بروشور، به روز رساني سايت و      (هاي تخصصي، اطالع رساني       همايش   برگزاري  تحقيق در زمينه  
هـاي جـستجوي منـابع آموزشـي جديـد در زمينـه تغييـرات             ، تـشكيل گـروه     به روز رساني دانش مربيان     اي ويژه  دوره ه   الزحمه آنان، برگزاري  

 .اجرايي گردد.... تكنولوژيكي در رشته هاي مختلف، نصب و ارتقاء برنامه اتوماسيون اداري و
  
  

   به ساير محققين پيشنهاد

 و اهـداف آنـان نـشأت    هـا  رزشهـا، ا  ه، تجربيات، طرز فكر، آمـوز خاطرات فني و حرفه اي از آموزش هايتمايل مديران به مشاركت در      . 1
 هـاي  نگرشتوانند به عمق  تحقيقات پيمايشي كمتر مي. هنگام ارزيابي تمايل مديران به مشاركت بايد اين مسائل را در نظر گرفت. گيرد  مي

في مشخص نيست؛ لذا پيشنهاد  به اندازه كا چارچوب مفهومي آناز آنجايي كه مطالعات اندكي در اين زمينه انجام گرفته و. مديران نفوذ كند 
مي گردد ابتدا مطالعات عميق كيفي به اندازه كافي انجام گيرد تا هم بهتر به عمق نگرشها و رفتارهاي شخص نفوذ كند وهم مفاهيم جديـد         

  .سپس با استفاده از مطالعات پيمايشي به تبيين اين مفاهيم پرداخته شود. در اين زمينه ساخته شود
گويي به سواالت پرسشنامه را دارند؛ لذا        ران صنايع هنگام حضور در كارخانه مشغله كاري زيادي دارند كمتر رغبت به پاسخ             از آنجاكه مدي  . 2

المقدور در ساعات پاياني كـار        ها حتي   گردد تحقيقات بعدي در اين زمينه با فنون ديگري مثل مصاحبه پشتيباني گردد و پرسشنامه                توصيه مي 
  . حويل گردند و داراي زمان كافي براي پاسخگويي باشنديا در منزل به آنان ت

از آنجايي كه مطالعات كافي در اين زمينه انجـام  . اي است رشته هاي فني و حرفه اي يك مساله بين      مسأله تمايل به مشاركت در آموزش     . 3
شناسـان و متخصـصان علـم        وانشناسان، جامعه هاي ر    لذا بينشي جامع و كافي در اين زمينه وجود ندارد و تركيب كردن بررسي              ،نگرفته است 

  .مديريت تا حدودي مشكل و چالش انگيز است
      پيـشنهاد  ،هـاي فنـي و حرفـه اي دارنـد     با توجه به اين كه نتايج تحقيق نشان داد صنايع بزرگ تمايل كمتري به مـشاركت در آمـوزش               . 4

  .ي بزرگ صورت گيردمي گردد در تحقيقات بعدي مطالعات موردي بر روي واحدهاي صنعت

   پيشنهادهاي كاربردي به مديران سازمان فني و حرفه اي-

 فني و حرفه اي ارائـه  هاي با توجه به يافته هاي تحقيق، پيشنهادهاي زير جهت افزايش جلب مشاركت مديران صنايع در حمايت از آموزش        
  : مي گردند

 فني و حرفـه اي بـه عنـوان عـاملي بـراي              آموزش هاي نايع از كيفيت نظام آموزشي      براساس نتيجه بدست آمده مبني بر ارزيابي منفي مديران ص         . 1
    ست و با توجه به اينكه نارضايتي عمـده آنـان از بـه روز نبـودن محتـواي دروس و دانـش مربيـان        اها كاهش تمايل آنان به مشاركت در اين آموزش   

ابع آموزشـي جديـد و بـه روز در زمينـه تغييـرات تكنولـوژيكي در رشـته هـاي         هاي جستجوي من گردد نسبت به تشكيل گروه     مي باشد، پيشنهاد مي   
  .مختلف از طريق ارگان هاي داخلي و خارجي، و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه براي مربيان و به روز سازي دانش آنان اقدام گردد

تم اداري و سازماني سازمان فني و حرفه اي به عنوان عمل كاهش دهنـده             باتوجه به اين كه در تحقيق حاضر ارزيابي منفي مديران صنايع از سيس            . 2
هاي فني و حرفه اي شناخته شد، و نارضايتي عمده مديران وقتگير بودن ارتبـاط بـا سـازمان مـي باشـد، لـذا                         مشاركت مديران در حمايت از آموزش     

رتقاء برنامه اتوماسيون اداري و اموزش كاركنان مي تواند در ايـن زمينـه              تسهيل ارتباط صنايع با سازمان از طريق كاهش بوروكراسي اداري، نصب و ا            
  . راهگشا باشد

. هاي فني و حرفه اي را افزايش مي دهد هاي قانوني از جمله عواملي است مشاركت مديران در آموزش          طبق يافته هاي تحقيق، حمايت    . 3
 فني و حرفه اي پيش بيني شود، بطور مثال دريافت كارمزد آموزش هاي در پيشنهاد مي گردد تسهيالت و اعتباراتي در قبال مشاركت صنايع  
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و نرخ بهره كمتر، پرداخت مقداري از سود تسهيالت توسط دولت، فراهم كردن زمينه هاي الزم براي امكان استفاده صنايع از تسهيالت وام                      
  .موزش ديدهت هاي شغلي در قبال جذب نيروهاي آصندوق حمايت از فرص

هاي فني و حرفه اي در افزايش تمايل آنـان بـه   ش  از يافته هاي تحقيق حاضر، تأييد نقش دخالت دادن مديران صنايع در سياستگذاري آموز            يكي. 4
هاي آنـان دعـوت بـه عمـل          گردد از مديران صنايع در جلسات دوره اي يا فصلي جهت دريافت ديدگاه              بر اين اساس پيشنهاد مي    . مشاركت مي باشد  

  .آيد
 بـر  ، فني و حرفه اي و شرايط كار در صنايع ناهماهنگي وجود دارد آموزش هاي ق يافته هاي تحقيق، اعتقاد مديران صنايع مبني بر اين كه بين             طب. 5

، پيشنهاد مي شود بطور فصلي يا دوره اي قبل از برگزاري دوره هـاي آموزشـي  . اي اثر منفي دارد هاي فني و حرفه تمايل آنان به مشاركت در آموزش    
  .اقدام به نظرسنجي از نمايندگان صنايع درباره هماهنگي بيشتر دوره هاي آموزشي با شرايط كار صنايع گردد

اي نقش رقابتي در رابطه با ساير صنايع رقيـب   هاي فني و حرفه باتوجه به اينكه در تحقيق حاضر مشخص شد مديراني كه براي آموزش           . 6
هاي فني و حرفه اي دارند پيشنهاد مي گردد به واحدهاي صنعتي كـه بيـشترين مـشاركت را در              زش بيشتر تمايل به مشاركت در آمو      ،قائلند

 جايزه هاي ساالنه اعطا شود و مديران آنها به عنوان مديران نمونه در رسانه هـاي جمعـي معرفـي                     ،هاي فني و حرفه اي داشته اند       آموزش
  .ي كه مشاركت نداشته اند بدست آورندشوند تا اين صنايع موقعيت رقابتي بهتري نسبت به صنايع

 فني و حرفه اي ايجاب مي كنـد اقـداماتي در           آموزش هاي نتايج تحقيق مبني بر نقش نوع نگرش مديران در تمايل آنان به مشاركت در               . 7
 راستا تهيـه و  در اين. هاي فني و حرفه اي صورت گيرد      جهت سوق دادن نگرش عمومي و به ويژه مديران صنايع بسوي حمايت از آموزش             

  .اي در زندگي جوانان دارد مي تواند بسيار مؤثر باشد هاي فني و حرفه هاي مستند در تلويزيون درباره اثراتي كه آموزش پخش فيلم
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  اي استان خراسان شمالي اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

 ي غير رسمي بر اشتغال زنان و حرفه اي فنآموزش هايتأثير 

  ريمج

 دكتر براتعلي منفردي راز

  كلمات كليدي

  آموزش، فني و حرفه اي، زنان، اشتغال، آموزشگاه آزاد، آموزشگاه دولتي

  مساله تحقيق

زندگي هرفرد از طريق كاركردن تأمين مي شود و خودكفايي هر كشور . اشتغال براي ادامه زندگي و بقاي جامعه ضرورتي اجتناب ناپذير است
ي، تجزيه و تحليل مسائل آينده و تخمين نيروي  و حرفه اي فنشآموزابزار ضروري برنامه ريزي . شاغلين آن بستگي دارد به ميزان عملكرد    

ار مي رود كه بـه  ي چون عبارت جامعي به ك      و حرفه ا   ي آموزش فن  .انساني الزم براي رفع نيازهاي اقتصادي اجتماعي و بازار كار آينده است           
ي اشاره دارد كه عالوه بر برخوردها، فهم و دانش علمي مربوط به مشاغل، بخش هاي گوناگون زندگي اقتصادي            يند آموزش جنبه هايي از فرآ   

ي جز الينفك آموزش عمومي و وسيله آمادگي براي اشتغال و جنبه اي  و حرفه ايآموزش فنعالوه بر اين . و اجتماعي را نيز در بر مي گيرد    
ي غير رسمي و نياز بازار كـار         و حرفه ا   ي فن آموزش هاي ه اين پژوهش به آن مي پردازد، بررسي         مسئله ي اساسي ك   . از آموزش مداوم است   

  . براي اشتغال زنان مي باشد

  اهميت تحقيق

قوانين و مقررات جديد از بين بـردن تبعـيض   .  اجتماعي مستلزم مشاركت بيشتر زنان در فعاليت هاي اقتصادي است        -توسعه سريع اقتصادي  
اگرچه در قوانين بسياري از كشورها دسترسي يكسان عموم مردم به آموزش منظور شده است، امـا زنـان     .فراد كمك كرده است   در استخدام ا  

ها و  براي اصالح و تغيير طرز تفكر و سنت. هنوز نيازمند برخورداري از موقعيت مساوي در آموزش و تربيت فني و حرفه اي پيشرفته هستند        
ي و اشتغال منجر مي شود، به خدمات مـشاوره     و حرفه ا   يآموزش فن  كه در نهايت به مشاركت بيشتر زنان در          هايي توسعه رفتارها و نگرش   
ي آموزشـي، حقـوق و عملكردهـاي حرفـه اي مـشاغل، بايـد همـواره مـورد توجـه                     فرصت ها دسترسي يكسان به    . اي راهنمايي نيازمنديم  

وجه به اين مطالب، آنچه اهميت انجام اين پژوهش را ضروري مي سازد، بررسـي               با ت . سياستگزاران و راهبران كليه ي سطوح آموزشي باشد       
ي غير رسمي بر اشتغال زنان و شناخت ميزان نياز بازار كار جهت جذب افراد در استان نوپاي خراسان  و حرفه ا ي فن يها آموزشميزان تأثير   

  شمالي مي باشد
  

  هدف تحقيق

  ي غير رسمي بر اشتغال زنان استان خراسان شمالي  و حرفه اي فنيها آموزشتأثير : هدف كلي
بررسي رابطه رشته تحصيلي رسمي افراد بـا اشـتغال آنـان               . 2 تأثير آن در امكان اشتغال زنان     بررسي رابطه بين آموزش در مراكز ثابت و         . 1
  ي و اشتغال در شهر و روستارفه ا و حي فنيها آموزشرابطه بين . 4 ي و امكان اشتغال زنانبررسي ميان ميزان ساعات آموزش. 3
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  سواالت تحقيق

 .ي و افزايش توان اشتغال زايي زنان استان رابطه وجود دارد و حرفه اي فنيها آموزشبين : فرضيه اصلي
اداري وجود بين رشته تحصيلي رسمي افراد با اشتغال آنان رابطه معن. 2.  آموزش در مراكز ثابت تأثير بيشتري در اشتغال زنان داشته است     . 1

ي و اشتغال در شهر و روسـتا    و حرفه ا   ي فن يها آموزشبين  . 4.  بين ميزان ساعات آموزشي وامكان اشتغال زنان رابطه وجود دارد         . 3.  دارد
 .اختالف وجود دارد

  روش تحقيق

       ،وجـود از روشـهاي پـژوهش   اين پژوهش در دسته پژوهش هاي پيمايشي قرار دارد و با عنايت به طبقـه بنـدي هـا و معيارهـاي متفـاوت م      
 و حرفـه   يفنپژوهش حاضر درصدد تشخيص مشكل و ارائه راه كار به سازمان            : مي توان تحقيق حاضر را از اين زاويه اين گونه معرفي كرد           

 بيشتر شدن   ي و  و حرفه ا   ي فن يها آموزشي است تا با استناد به اين تحقيق برنامه ريزي هاي مرتبط در جهت هر چه بهتر شدن كيفيت                    ا
 پس از جمع آوري اطالعات الزم و تبديل آنها به كميت هاي عددي بـا          ،در اين پژوهش  . اشتغال داشته باشد، لذا يك تحقيق كاربردي است       

ي استفاده از جداول آماري كه در بردارنده فراواني، درصد و نوع پاسخ مي باشد؛ و براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از آمار توصـيف                 
شامل آزمـون خـي   :  آمار استنباطي -شامل طبقه بندي داده ها و رسم جداول و نمودارها  :   آمار توصيفي -. و استنباطي استفاده شده است 

دو، آزمون كروسكال واليس، همبستگي دو رشته اي بين دو متغير از آنجا كه داده هاي مورد نظر از نوع اسمي و رتبه اي بوده است به شيوه             
 sigداگانه داده هايي كه اسمي ـ اسمي بوده از آزمون خي دو استفاده شده، براي اثبات رابطه معنادار بـودن يـا نبـودن ايـن آزمـون       هاي ج

داده هايي كه اسمي ـ رتبه اي بوده اند از آزمون كروسكال واليس استفاده شده و در فرضيه هايي كه  .  باشد05/0بدست آمده بايد بزرگتر از 
 مدل آماري اين پژوهش همبستگي بين دو متغير آمـوزش  . است ميزان همبستگي آنها نيز حساب شده،اري بين آنها وجود داشت رابطه معناد 

 .و اشتغال است

  جامعه آماري

ي ي چه در مراكز ثابت دولتي و يا آموزشگاه هاا  و حرفهيفناين پژوهش شامل كليه زناني كه حداقل يكي از دوره هاي مهارتي را در شاخه 
 نفـر  17240تعداد اين افراد در مجموع .  گذرانده اند84 ـ 85ي مشغول به فعاليت هستند، در سال هاي  و حرفه ايفنآزاد كه با مجوز از اداره 

 آموزشـگاه تـابع اداره كـل        114 دو منظوره و يا از طريـق آمـوزش سـيار و              ،ي خواهران  و حرفه ا   يآموزش فن بوده است كه در هشت مركز       
        84 -85مورگـان كـه طـي سـالهاي         _از طريـق جـدول نمونـه گيـري كرجـسي          . ي استان خراسان شمالي مي باشند     و حرفه ا   يآموزش فن 

 . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند384ي و مراكز تابعه اداره كل گذرانده بودند  و حرفه ايفن آموزشگاه هايدوره هاي آموزشي را در

  محدوديتها

مشكل دسترسي به هنرآموزاني كه دوره هاي مهـارتي را      . 2 . تبط در مورد موضوع داشته باشند     ستان كه مطالب مر   كمبود منبع در سطح ا    . 1
 .    گذرانده بودند84 ـ85در سال هاي  

  نتايج

  مـي تـوان نتيجـه      3با درجـه آزادي     ) 055/10(و خي دو بدست آمده      ) =018/0sig>05/0(با كمترين سطح معناداري   : 1با توجه به فرضيه   
 يعني نوع مركز آموزشي در اشتغال زنـان تـأثير دارد كـه هـر چـه        ،نوع مركز آموزشي و اشتغال زنان وجود دارد       رابطه معناداري ميان    : گرفت

از افراد رشته مهارتي خود را در اشتغال شان % 62كه : 2با توجه به فرضيه. شتغال زنان نيز بيشتر مي شودمراكز آموزشي دولتي بيشتر باشند ا   
از ارتباط بـين رشـته و مـدرك تحـصيلي     ) 638/36(وخي دو بدست آمده) =003/0sig>05/0(ر دانسته اند و با كمترين سطح معناداري     مؤث

افراد با اشتغال به اين نتيجه رسيديم رابطه معناداري ميان رشته و مدرك رسمي افراد و اشتغال وجـود دارد يعنـي هـر چـه رشـته رسـمي و                   
كمتـرين سـطح   : 3نتيجـه فرضـيه    .  بيـشتر و بيكـاري كمتـر مـي باشـد           ر باشـند و مـدرك بـاالتر باشـد اشـتغال           مهارتي با يكديگر نزديكت   

از ارتباط بين ميزان ساعات آموزشي و امكان اشتغال زنان به اين نتيجه          ) 571/0(و آزمون كروسكال واليس     ) =465/0sig<05/0(معناداري
بـا كمتـرين سـطح      : 4بـا توجـه بـه فرضـيه       . امكـان اشـتغال زنـان وجـود نـدارد         و  رسيديم رابطه معناداري ميان ميـزان سـاعات آموزشـي           

رابطـه معنـاداري ميـان     :  مي توان نتيجه گرفت    6با درجه آزادي    ) 023/15(و با توجه به خي دو بدست آمده       ) =020/0sig>05/0(معناداري
، وره هـاي مهـارتي در شـهرها ميـزان يـادگيري بـاالتر         يعني گذراندن د   .وجود دارد ال در شهر و روستا      ي و اشتغ   و حرفه ا   ي فن آموزش هاي 

  .زايي بيشتر وجود دارد در نتيجه امكان اشتغال و يا اشتغال...   واستفاده از مربيان مجرب، رشته هاي مرتبط با اشتغال زنان
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  پيشنهادات

 كـالس .2 .ي مختلف مهارتي آگاهي كسب كننـد هاانجام گيرد تا افراد از وجود مراكز و رشته رسانه هاي گروهي    تبليغات بيشتر از طريق   . 1
تنوع در رشته هاي موجود مراكز فني و .3 . گرددبرگزار جهت افزايش كسب مهارت هاي كوتاه مدت ضمن خدمت براي مربيان و استادكاران   

هاي  رات و ارگاناها، اد آگاهي دادن به شركت.4.    موجب جذب و گرايش هر چه بيشتر زنان به اين رشته ها مي گردد         حرفه اي وكاردانش  
تعداد مراكز آموزشي دولتي در شهرها      .5.  مهارت هاي آنان در اين مراكز       و به كارگيري   فارغ التحصيالن  هاي دولتي از توانمندي   خصوصي و 
ه بتـوان موجبـات     كـ ... افزايش امكاناتي از قبيل فراهم نمودن دستگاه ها، ابزار خاص مورد استفاده ي هر رشـته مهـارتي و                    .6 .افزايش يابد 

مراكز آموزشي مورد حمايت دستگاه هاي دولتي از جوانب مختلفي مثل .7 .افزايش هر چه بيشتر حضور زنان را در مراكز آموزشي فراهم نمود   
 هـاي آموزشـي  كاهش ميزان شهريه هاي كالس .8. فراهم نمودن مكان، ارائه تسهيالت مختلف بانكي جهت تهيه ابزار الزم كار قرار گيرند    

تعداد افراد ثبت نامي در هر دوره آموزشي آموزشگاه هاي آزاد كاهش يابد به گونه اي كه مربي زمان بيشتري را جهت .9. آموزشگاه هاي آزاد  
 مثـل دو رشـته     ،پيشنهاد مي گردد آموزش رشته هايي كه در پايان موجب اشتغال افراد نمي شـود              .10. آموزش به هر كارآموز اختصاص دهد     

  .نايع نساجي متوقف گرديده و هزينه هاي آن صرف آموزش ديگر رشته ها شودكشاورزي و ص
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  اي استان خوزستان اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   85 تا 81كارايي دروني آموزش هاي فني و حرفه اي استان خوزستان در سال هاي 

  مجري
  حسين الهام پور

  كلمات كليدي
   استان خوزستان- فني  وحرفه اي-كارايي دروني

  مساله تحقيق
هـاي مختلـف توليـدي و صـنعتي را بـر عهـده        هاي فني و حرفه اي در واقع رسالت تربيت نيـروي كارآمـد و مـاهر بـراي بخـش                   آموزش

اي فني و حرفه اي را كـه از مهمتـرين عوامـل در تربيـت نيـروي      ه گسترش دانش روزافزون بشر در فناوري ، ضرورت تقويت آموزش      .اردد
  .  فني و حرفه اي استان خوزستان مي باشدآموزش هايهدف مطالعه بررسي كارايي دروني . انساني مي باشد، اجتناب ناپذير نموده است

  اهميت تحقيق
  روني الزم برخوردار است يا خير ؟ هاي فني و حرفه اي از كارايي د نتايج اين مطالعه مي تواند نشان دهد آموزش

  هدف تحقيق
  1385هاي فني و حرفه اي استان خوزستان در سال  بررسي كارايي دروني آموزش

  سواالت تحقيق
  حرفه اي سازمان فني وحرفه اي -هاي فني هاي درونداد آموزش بررسي شاخص

  حرفه اي سازمان فني وحرفه اي -هاي فني بررسي شاخص، فرآيند آموزش
  حرفه اي سازمان فني وحرفه اي -هاي فني هاي برونداد آموزش سي شاخصبرر

  روش تحقيق
  .روش تحقيق توضيحي است

  جامعه آماري
  1385هاي آموزشي مراكز آموزش فني وحرفه اي استان خوزستان در سال  شامل كليه فعاليت

  
  ها محدوديت

  كمبود شديد اطالعات به تفكيك سال 
  ها به آموزشكمبود اطالعات مالي مربوط 

  
  

  عنوان
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 ساله سوم توسعه كشور 5نيازسنجي رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش در زمينه صنعت و ميزان انطباق رشته ها با وضعيت موجود در برنامه     
  .در استان خوزستان

  مجري
  مهرعلي زاده .. يدا

  كلمات كليدي
   برنامه پنج ساله سوم توسعه - كاردانش-نيازسنجي

  مساله تحقيق
 توجه به پرهزينه بودن آموزش رشته هاي مهارتي الزم است كه برنامه هاي جامعي براي شناسايي و اولويت بندي رشته هاي مهارتي بـه                  با

به اشتغال مناسب منجر نمـي شـوند و   آموزش هامنظور ايجاد و آموزش در استان درنظر گرفته شود، زيرا شواهد پژوهشي نشان مي دهد كه    
بنابراين هدف مطالعه حاضر ، نيازسنجي رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش       .  نيازهاي جامعه و بازاركار هماهنگ نيست      رشته هاي آموزشي با   

  .در زمينه صنعت و ميزان انطباق رشته ها با وضعيت موجود در برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور در استان خوزستان مي باشد
  اهميت تحقيق

نجام شده، مي توان گفت تاكنون پروژه اي براي تعيين و سنجش رشته هاي مهـارتي مـورد نيـاز در اسـتان        با توجه به نتايج پژوهش هاي ا      
نتايج اين مطالعه مي تواند به روند نيازسنجي رشته هاي مهارتي شاخه كـاردانش و ميـزان انطبـاق رشـته هـا بـا       . طراحي و اجرا نشده است   

  .وضعيت موجود كمك نمايد
  هدف تحقيق

   در زمينه صنعت در استان خوزستانه هاي مهارتي كاردانش مورد نياز با بازاركارشناسايي رشت .1
 ينه صنعت در استان خوزستاناولويت بندي رشته هاي مهارتي كاردانش مورد نياز بازاركار در زم .2

 ي مهارتي كاردانش با وضعيت مطلوبمقايسه وضعيت موجود رشته ها .3

  يت با وضعيت موجود در برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور در استان خوزستانانطباق رشته هاي شناسايي شده داراي اولو .4
  

  روش تحقيق
  .روش تحقيق حاضر از نوع پيمايشي مي باشد

  جامعه آماري
  مديران وكاركنان صنايع بزرگ وكوچك استان خوزستان

  محدوديتها
  گويان  عدم همكاري مديران و پاسخ

  انپراكندگي نمونه مورد تحقيق در سطح است
  تمركز استان بر بخش صنعت 

  نتايج
  .نتايج به دست آمده نشان داد كه ارتباط ساختاري الزم بين نيازسنجي هاي آموزشي كاردانش با بازاركار استان خوزستان وجود نداشته است

  پيشنهادات
  .ز چشم اندازهاي آينده پيگيري نمايندپيشنهاد مي شود محققان ، شناسايي رشته هاي مهارتي مورد نياز صنايع استان را به عنوان يكي ا

پيشنهاد مي شود طرحي جامع در زمينه رديابي و چگونگي به كارگيري برخي از فـارغ التحـصيالن شـاخه كـاردانش در برخـي رشـته هـا و            
  .شناسايي عوامل مؤثر بر آن صورت پذيرد

  
  
  
  
  

  عنوان
  فه اي استان خوزستانارزيابي كميت و كيفيت دوره هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حر

  مجري
   شهني ييالق ژهمهرعلي زاده و دكتر مني.. دكتر يدا
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  كلمات كليدي
   دوره هاي آموزش فني و حرفه اي - ارزيابي كيفي-ارزيابي كمي

  مساله تحقيق
 بـراي بـه وجـود    به خاطر نقش و اهميت نيروي انساني در تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور، بايد در اين قسمت سرمايه گـذاري شـود و                   

هاي فني و حرفه اي كه نقش مهمـي در تربيـت     آوردن نيروي انساني متخصص و كارآمد الزم است برنامه ريزي آموزشي خصوصاً آموزش            
هـاي فنـي و حرفـه اي در     هدف تحقيق ارزيابي كمي و كيفـي آمـوزش  .  با توجه به سياستهاي توسعه كشور تحقق يابد.روي انساني دارد  ني

هاي فني و حرفه اي دارد، نياز است كه براي افزايش            به خاطر سرمايه گذاري نسبتاً سنگيني كه دولت در زمينه آموزش          . ستشاخه صنعت ا  
          آمـوزش هـاي  مطالعـاتي صـورت گيـرد و بـراي بهبـود كيفيـت         ،  كيفيت و كميت و همچنين اثربخشي آموزش و مهارت فني و حرفـه اي               

  .مورد ارزيابي قرار گيردها  فني و حرفه اي ، اين آموزش
  اهميت تحقيق

تشخيص كيفيت دوره هاي آموزشي و كارآموزي مراكز فني و حرفه اي از نظر كارايي دروني و بروني به عنوان اولين گام براي كليـه دسـت         
  .اندركاران ، سياست گذاران و برنامه ريزان نظام آموزش فني و حرفه اي و تربيت نيروي انساني حائز اهميت است

  هدف تحقيق
  ارزيابي كميت و كيفيت دوره هاي آموزش صنعتي در مراكز فني و حرفه اي استان خوزستان

  سواالت تحقيق
  كيفيت دوره هاي آموزشي مراكز فني و حرفه اي استان خوزستان چگونه است ؟

  شاخصهاي مربوط به امكانات آموزشي موجود در مراكز چگونه است ؟
  ه هاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازاركار انطباق دارند ؟آيا برنامه هاي آموزشي دور

  دوره هاي آموزشي با چه مسائل و مشكالتي مواجه هستند ؟
  براي افزايش كيفيت و كميت دوره ها چه راهكارهايي مي توان ارائه داد ؟

  روش تحقيق
  روش توصيفي
  جامعه آماري

  سوسنگردو انديمشك-رامهرمز-خرمشهر-رفه اي اهواز مربيان وكارآموزان مراكز فني و ح- كارشناسان-مديران
  نتايج

 ، 5 از 80/2 ، مقياس برنامه درسـي     5 از   85/2نتيجه كلي به دست آمده نشان داد كه ميانگين خرده مقياس توانايي ها و پذيرش كارآموزان                 
 بوده است كه عملكرد كمي و كيفـي    5 از   84/2  و در مجموع ارزيابي كلي     5 از   89/2 ، مقياس ارزشيابي     5 از   74/2مقياس توانمندي مربيان    

  .دوره ها ضعيف ارزيابي گرديده است
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  اي استان زنجان اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

  1381  سال  78 -79بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان زنجان در سالهاي 

  مجري

  رحماني... عنايت ا

  كلمات كليدي

  هاي غيررسمي فني و حرفه اي در اشتغال و بازار كار استان  ثير آموزشتا

  مساله تحقيق

ها و شناخت الزم از حرف توليدي ،       هي هاي آموزش فني و حرفه اي و برنامه هاي آن در دوره هاي بلند و كوتاه مدت ، ارائه آگا                    از ويژگي 
 هاي خود را انتخاب كـرده و  ههايي كه كسب كرده اند حرفه مناسب با آموخت ائيصنعتي ، كشاورزي و فني و خدماتي به افراد است تا با توان      

  . بتوانند جذب بازار كار گردند 

  اهميت تحقيق

 هاي عملكرد اجزاي نظام آموزش فني و حرفه اي در مواجه با واقعيت هاي محـيط و ابـداع راه     شناخت ناهماهنگي ها ، ضعف ها و نارسائي       
  . ر يا شيوه هاي فني به منظور بر طرف كردن آنها ، اهميت اين تحقيق و پژوهش را نمايان مي سازد هاي تغيير مواد يا ابزا

  هدف تحقيق

  بررسي و شناخت وضعيت اشتغال آموزش ديدگان مراكز فني وحرفه اي 
  شناخت عوامل موثر بر اشتغال آموزش ديدگان 

  ار استان هاي فني وحرفه اي با نيازهاي بازار ك بررسي انطباق آموزش

  سواالت تحقيق

   كارآموزان قبل و بعد از آموزش وضعيت اشتغال
  اثير آموزش در اشتغال كارآموزان ت

  تاثير رشته آموزشي بر درآمد
  ستاي خود اشتغالي بعد از آموزش موانع اصلي در را

  روش تحقيق

  . است ) ميداني (  پيمايشي –روش تحقيق از نوع اسنادي 
  
  
  
  

  جامعه آماري

زنجان ، ابهر ، ( مرد مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي استان ) فارغ التحصيالن (  مورد بررسي اين طرح پژوهشي ، آموزش ديدگان جامعه
  .   مي باشد 79 و 78طي سالهاي  ) ماهنشان 

  ها محدوديت

  محدوديت زماني و زمان بر بودن تحقيق 
  قيق و كامل آموزش ديدگان عدم دسترسي به برخي اطالعات مورد نياز نظير نشاني د
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  مهاجرت تعدادي از آموزش ديدگان
  هاي فني وحرفه اي   محدوديت در دسترسي به اطالعات كافي جهت ارزيابي اقتصادي آموزش

  نتايج

  . هاي فني و حرفه اي غيررسمي از توجيه اقتصادي كافي برخوردار است  آموزش
هاي اجرايي و وجود تقاضاي كافي در بازار كار به ترتيب عوامل اصلي و مـوثر              دستگاه ميزان مهارت ، داشتن سرمايه ، نوع رشته ، همكاري         

  . براشتغال به كار آموزش ديدگان مي باشد 
  . زا بودن رشته از عوامل موثر بر انتخاب رشته است   توصيه ديگران و درآمد،عالقه شخصي ، وجود تقاضا در بازار كار

  . پائين بودن تقاضا از موانع عمده عدم اشتغال آموزش ديدگان است فقدان سرمايه ، نداشتن مهارت و 

  پيشنهادات

  .  زمان و طول دوره انجام مطالعه در قرارداد ذكر گردد ،پس از انتخاب مجري
  .متناسب با پيشرفت مطالعه حق الزحمه پرداخت گردد

  .شرح خدمات مصوب ، به عنوان سند اجراي پژوهشي تلقي گردد
  .  اداره كل به مجري معرفي گردد رابطي از سوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

   81 سال -مصرفي نفر دوره كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان  بررسي و تعيين مقدار مواد

  مجري

   ابوالفضل عباسچيان-  سعيد فقيه زاده  -رضا پيرايش 

  كلمات كليدي



 170 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  آموزان دوره هاي آموزشي و كنترل و نظارت الزم براي آنها تعيين سرانه مناسب براي كار

  مساله تحقيق

ضرورت دارد كـه مكـانيزم   . براي اينكه در هر سازماني منابع مصرفي به نحو مناسب تخصيص يابد و بطور موثر و كارا به خدمت گرفته شود    
  .   گرفته و اصالحات الزم اعمال گردد هاي مناسب كنترل و نظارت دراجراي عمليات ، برآمد كار مورد بازبيني قرار

  اهميت تحقيق

هاي  با توجه به اهميت و حساسيت و صنايع كشور به كاركنان آموزش ديده و ماهر و نيز ضرورت برنامه ريزي مطلوب براي تامين نيازمندي   
  . يت اين تحقيق را نمايان مي سازد آنها و تامين به موقع آنها و كنترل و نظارت بر مصرف مواد از جمله موارد اساسي است كه اهم

  هدف تحقيق

هاي مواد اوليه و لوازم مورد استفاده در دوره هـاي آموزشـي را در       اين تحقيق در نظر دارد كه با استفاده از سيستم ارزيابي و تعيين استاندارد             
  .  منطقي باال ببرد بيق نيازمنديها توزيع امكانات را سطح مراكز شناسايي و با تط

  الت تحقيقسوا

  آيا تعيين مقدار مصرفي كارگاهي هر كارآموز در روند كنوني آموزشي تاثير گذار خواهد بود ؟ 
    ارگاهي يكسان برخوردار بوده اند ؟آيا كارآموزان شما در دوره هاي آموزشي گذشته از مواد مصرفي ك

   است ؟ آيا برخوردار كردن كارآموزان از مواد مصرفي كارگاهي به طور يكسان عملي
  

  روش تحقيق

  . روش تحقيق از نوع  پيمايشي و ميداني است
  

  جامعه آماري

  . جامعه آماري ، اين پژوهش را مربيان دوره هاي آموزشي مراكز تابعه مي باشند 

  محدوديتها

گـردش موجـودي هـاي      عدم دسترسي به اطالعات مدرن مربوط به انبار و حسابداري انبار و گزارشات مربوط به                : محدوديت تحقيق شامل    
  انبار 

  نتايج

نتيجـه  . ها و نرم افزار ها حاصـل مـي شـود       مديران موسسات مي توانند در صورت تهيه بودجه دقيق عملياتي كه با بهره گيري از استاندارد               
خود را به طور مرتب مورد مان و كارآيي عمليات   در بودجه مقايسه و نتيجه راندرهاي مقر عمليات و اقدامات خود را به طور مستمر با برآورد    

  . بازبيني قراردهند 
  

  پيشنهادات

هـا مطالعـه جـامع در خـصوص اسـتقرار مـديريت              طراحي يك سيستم اطالعاتي مناسب در سازمان در خصوص مقدار مواد مصرفي كارگاه            
  . استراتژيك در سازمان 

  
  
  

  عنوان

    1380 سال  -بررسي نيازهاي آموزش فني و حرفه اي استان زنجان  

  مجري

  حميد ماكويي

  كلمات كليدي



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
171 

  تربيت نيروي انساني ماهر مطابق با نيازها 

  مساله تحقيق

 رشته هاي مختلف فني وحرفه اي نياز مبرم مـي باشـد و پاسـخگوي    رددر برنامه هاي توسعه آينده كشور ، به نيروي انساني ماهر و كارآمد    
  .است اين همه نيازها سيستم آموزشي كشور 

  اهميت تحقيق

   گردد هاي فني و حرفه اي نمايان مي باعنايت به آمار اشتغال و بيكاري و پرداختهاي قطعي دولت در بودجه عمومي اهميت موضوع آموزش

  هدف تحقيق

نيروي انساني ، ها مي باشد تا با توجه به نيازهاي مورد نظر سرمايه گذاري مناسب از جهات  هدف مشخص نمودن نيازهاي موسسات و نهاد   
  . انجام داد... مالي و 

  سواالت تحقيق

هاي فني   معدني مي باشند، داراي چه نيازهايي در زمينه آموزش– صنعتي –هاي كشاورزي     توانمندي ،ها مناطقي كه داراي قـــــــابليت   
  وحرفه اي هستند ؟ 

  روش تحقيق

 كتابخانه اي   –االت تدوين شده و امكانات اجرايي موجود از روش ميداني           در تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع ، اهداف تحقيق و سو            
  . براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش توصيفي استفاده شده است 

  

  جامعه آماري

       و كليـه مـسئولين و كاركنـان موسـسات دولتـي         2هـاي توليـدي       كاركنان و كارگران شركت    – مديران   -  1جامعه آماري اين طرح شامل      
  غير دولتي 

  

  ها محدوديت

  . بودجه تخصيصي كم مي باشد 
  ها به پرسشنامه ها  عدم پاسخ برخي شركت

  ماري موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  عدم به روز بودن اطالعات آ
  

  نتايج

  . ايجاد مراكز ثابت اعالم ميگردد هاي هر منطقه و نيازها ، رشته هاي مورد نياز معرفي ميگردد و نيز ضرورت  با توجه به ويژگي
  

  پيشنهادات

  هاي فني و حرفه اي در شهرستان زنجان  گسترش و ارتقاء وضعيت آموزش
  مطابقت نسبي رشته هاي آموزشي در مراكزتابعه و بهره برداري صحيح از امكانات الزم 

  در شهرستان طارم...  باغباني و زيتون كاري و –گسترش آموزش كشاورزي 
  
  
  

  وان عن

   81 خرداد ماه سال -بررسي و تعيين نياز آموزشي صنايع استان زنجان

  مجري

  محمد مهدي شعباني
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  كلمات كليدي

هرسازمان اعم از دولتي يا خصوصي با توجه به تغييراتي كه در شرايط صورت مي گيرد، نياز به تغيير و تحول را احساس مي كنـد كـه ايـن                       
  .   ي آموزشي خواهد بود تغييرات در سايه برآورده شدن نيازها

  مساله تحقيق

  . هاي فني وحرفه اي مي باشد  اين بررسي و تحقيق در جستجوي راهكارهاي تقويت توان كاركنان با تكيه بر آموزش

  اهميت تحقيق

  ها جهت رقابت در عرصه هاي داخلي و بين المللي   اهميت آموزش براي شركت-
  . و سازمان ها داشته باشد  ها يروي انساني محسوب شده و مي تواند اثر اهرمي را در شركت آموزش به عنوان يك سرمايه گذاري در ن-
  . ها تحميل مي شود  گويي به تهديداتي است كه بر شركت  استراتژي بسيار مناسبي در پاسخ ، آموزش-

  هدف تحقيق

يع استان مي باشد و هدف ديگر ارائـه راهكـار بهينـه            هدف عمده اين تحقيق طراحي تقويم آموزشي به منظور اجراي برنامه آموزش در صنا             
  . سازي استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل منطقه مي باشد 

  سواالت تحقيق

  آيا تعهدات مصوب براي واحد آموزش در صنايع با نيازهاي آموزشي صنايع استان متناسب مي باشد؟
  آيا گرايش صنايع نسبت به نوع رشته ها متفاوت است ؟ 

  هاي پيش بيني شده و اعالم نيازهاي آموزشي رابطه معني داري وجود دارد؟ ا بين رشتهآي
  مه داراي استاندارد آموزشي هستند ؟ آيا كليه دوره هاي پيش بيني شده در پرسشنا

  روش تحقيق

  .روش تحقيق اين پژوهش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد 

  جامعه آماري

  .   نفر پرسنل مي باشد 36با حداقل  صنعتي استان زنجان –كليه واحدهاي توليدي جامعه آماري تحقيق شامل 

  ها محدوديت

  . با توجه به حجم عمليات و نيروهاي متخصص همكار در طرح تحقيق ، سهم اعتبار بسيار ناچيز است 
  . موضوع تحقيق نو بوده و سابقه اي وجود ندارد 

  .  صنايع دشوار است دسترسي به مديران برنامه ريزي و اجرايي

  نتايج

  .  صنايع متناسب نمي باشد يتعهدات مصوب براي واحد آموزش در صنايع با نيازهاي آموزش
  . گرايش صنايع نسب به نوع رشته ها متفاوت است 

  . بين رشته هاي پيش بيني شده و اعالم نيازها رابطه معني داري وجود دارد 
  . مين نمي كنند   فني و حرفه اي تا آموزش قط از طريق سازمانصنايع استان نيازهاي آموزشي خود را ف

  . كليه دوره هاي پيش بيني شده داراي استاندارد نمي باشند 

  پيشنهادات

  افزايش امكانات و پرسنل واحد آموزش در صنايع 
  اصالح تعرفه حق التدريس مربيان واحد آموزش در صنايع 

  هاي فني و حرفه اي  موزشبررسي عوامل موثر در ارتقاء بهره وري آ
  هاي فني وحرفه اي  بررسي راهكارهاي غيردولتي نمودن آموزش
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  عنوان

  هاي فني وحرفه اي   بررسي راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع جهت استفاده از آموزش

  مجري

   لو چهارشد قره 
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  كلمات كليدي

  ها     ي ماهر و آموزش ديده در صنايع و شركتاستفاده از نيروي انسان

  مساله تحقيق

نـد در صـحنه واقعـي كـار ،      ا به آموزش و توسعه منابع انساني صنعتي در راه بهسازي سازمان اهميت زيادي قائل            سازمان ها امروزه مديران   
ن وارد سازمان شوند رونـد حركـت مطلـوب          هاي مخصوص اند هر چقدر هم اعضاي يك سازمان با تربيت شغلي پيشي             افراد نيازمند آموزش  

  . تجارب كيفيت كار افزايش يابد  ، نيروي انساني ايجاب مي كند كه هم عرض رشد سازمان 

  اهميت تحقيق

 با توجه به نقش آموزش در رابطه با به كارگيري منابع مادر مشخص مي كند كه نيروي انساني در هر سازماني اساس كار است و اين انسان                   
  . ند كه مي توانند در پايايي ، حركت و ازدياد عايدي موثر گردند لذا نيروي انساني را به مفهوم واقعي بايد آموزش داد ها هست

  هدف تحقيق

   فني و حرفه اي آموزش هايبررسي راهكارهاي افزايش انگيزش مديران به منابع جهت استفاده از 

  سواالت تحقيق

هـاي   ها و صنايع و داليل عدم انگيزش و مشاركت مديران صنايع جهت استفاده از آمـوزش          تعلت اهميت ندادن به بحث آموزش در شرك       
  فني وحرفه اي چيست ؟ 

  روش تحقيق

  . روش تحقيق از نوع كاربردي پيمايشي، ميداني مي باشد 

  جامعه آماري

  25ي و ادارات كه داراي پرسـنل بـيش از            صنعت –هاي توليدي     مياني و عملياتي شركت    –جامعه آماري اين طرح شامل كليه مديران عالي         
  . نفر بوده اند مي باشد 

  محدوديتها

  فني و حرفه اي  آموزش هاي سازمان  كم بودن اطالعات شاغلين بخش صنعت از توانائي
  عدم تمايل برخي از مديران صنايع در جهت ارائه اطالعات مورد نياز 

  كمبود اطالعات آماري جامع و دقيق 
  ران صنايع نسبت به آموزش نگرش سنتي مدي

  عدم استقرار واحد آموزش در اكثر واحدهاي صنعتي 

  نتايج

  برگزاري سمينار جهت توجيه مديران صنايع نسبت به آموزش 
  ارتقاء دوره هاي آموزشي با توجه به نياز بازار كار و صنعت 

  پيشنهادات

  هاي مختلف به نيروي انساني متخصص  برآورد نيازهاي دستگاه
  ه كارفرمايان در مورد رشته هاي مختلف فني و حرفه اي توجي

  توجه بيشتر به جنبه هاي عملي آموزش 
  هاي جوار كارخانه  تاسيس هنرستان

  هاي متناسب نياز جامعه  ارائه آموزش
  
  

  عنوان

  1385   سال -مطالعه نيازها و اولويت هاي آموزشي بازار كار استان زنجان 

  مجري

  ) انشگران عصر دانايي شركت د( عليرضا صادقي 
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  كلمات كليدي

 نتايج حاصل از اين پـژوهش   يست شناسايي نيازهاي آموزشي بازار كار و اشتغال استان و اولويت بندي آن با توجه به پتانسيل موجود و كار   
  . مي تواند كمك شاياني براي برنامه ريزي هاي آتي استان نمايد 

  مساله تحقيق

كشورها در برنامه ريزيهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت رشد و توسعه اقتصادي است و مهم ترين قـدم                يكي از اساسي ترين اهداف      
  . براي رشد اقتصاد كشورها ، آموزش نيروي انساني متخصص و كارآمد و مرتبط با نيازهاي جامعه است 

  اهميت تحقيق

 فني وحرفه اي مناسب با بـازار اشـتغال   آموزش هايها به ويژه     آموزش با عنايت به تحوالت شگرف استان از نظر علمي و صنعتي ، توسعه            
  . استان نبوده واين امر اهميت تحقيق را نمايان مي سازد 

  هدف تحقيق

  بررسي وضعيت آموزشي موجود اداره كل ازنظر نوع رشته ها و تعداد كارآموزان 
  مشخص نمودن نيازهاي جديد آموزش 

  شتغال استان تعيين اولويت آموزشي بازار ا

  سواالت تحقيق

  چه رشته هايي و چه تعداد كارآموزان تحت پوشش سازمان بوده است ؟ 
   ميان مدت و بلند مدت نياز دارد ؟ –بازار اشتغال استان به آموزش چه رشته هايي در كوتاه مدت 

  ها كدام است ؟  اولويت رشته هاي مورد نياز بازار اشتغال استان به تفكيك شهرستان

  ش تحقيقرو

تنظيم و گرد آوري داده هاي كيفي، مـستلزم انجـام   . پژوهش حاضر به روش كيفي و با تركيبي از مصاحبه و مطالعه اسنادي انجام مي شود          
  . عرضه داده ها و نتيجه گيري مي باشد – داده ها  تلخيصسه فعاليت

  جامعه آماري

هاي دولتي و خصوصي و كليه صنوفي كه به طريقي با بحث اشتغال  ها و شركت ن ، ادارات ، ارگا  سازمان ها جامعه آماري عبارتست از كليه      
  . مرتبط هستند 

  ها محدوديت

  .  مي باشد1385محدوديت تحقيق از نظر مكاني شامل استان زنجان بوده و از نظر زماني نيز درباره سال 

  نتايج

  . وضعيت رشته هاي آموزشي اداره كل در سه سال گذشته مشخص مي شود 
  .تعداد كارآموزان آموزشي اداره كل در سه سال گذشته مشخص مي شود

  . اولويت رشته هاي مود نياز بازار اشتغال استان مشخص مي شود 
  

  پيشنهادات

  .برنامه هاي سال آتي بر اساس نتايج اين تحقيق تنظيم گردد 
  ها براي به كارگيري آموزش ديدگان  الزام شركت

  رگاهي  جوار كاآموزش هايافزايش 
  توجيه بيشتر به آموزش زنان 

  آموزش ايمني و بهداشت براي صنوف
  سطح بندي كارآموزان 

  استفاده از مربيان با تجربه 
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  عنوان

   1386 دي ماه سال -طراحي بانك اطالعاتي و نظام رهگيري مبتني بر وب آموزش ديدگان فني وحرفه اي استان

  جريم

  )شركت دانشگران عصر دانايي ( عليرضا صادقي 
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  كلمات كليدي

هاي اطالعاتي، مي توانند گزارش هاي لحظه اي از وضعيت آموزشي كـارآموزان وكـارايي دوره هـاي                   سيستم هاي اطالعاتي و بويژه بانك     
  . ات الزم را اعمال نمايند آموزشي به مديران ارائه دهند، تا مديران بتوانند با گرفتن بازخورد ، تغييرات و اصالح

  مساله تحقيق

  ميزان ارتباط ميان آموزش و اشتغال 

  اهميت تحقيق

ها و فراهم نمودن امكان تعامل هر چه بيشتر با كارفرمايان به اثر بخـشي و كـارايي برنامـه هـاي            با عنايت به اينكه بررسي كيفيت آموزش      
  . ي و نظام رهگيري آموزش ديدگان فني و حرفه اي ضروري است آموزشي اداره كل كمك مي نمايد، طراحي بانك اطالعات

  هدف تحقيق

  تعيين ساختار مناسب نظام رهگيري 
  تعيين فيلدهاي مناسب بانك اطالعاتي 

  تعيين زبان برنامه نويسي كارآمد 
  مشخص نمودن وظايف كاركنان رهگيري 

  سواالت تحقيق

  ساختار مناسب نظام رهگيري آموزش ديدگان 
  ي مناسب بانك اطالعاتي و نظام رهگيري آموزش ديدگان فيلدها

  زبان مناسب برنامه نويسي بانك اطالعاتي و نظام رهگيري آموزش ديدگان
  وظايف پيشنهادي براي كاركنان مسئول در بانك اطالعاتي و نظام رهگيري آموزش ديدگان 

  روش تحقيق

يج حاصل از آن تاثير زيادي مي گذارد و اعتبار و ارزش قوانين هر علمـي روش    روش انجام تحقيق، يكي از مهمترين عواملي است كه بر نتا          
 روش نمونـه    – جامعه آمـاري     –روش شناسي ايجاد و توسعه سيستم هاي اطالعاتي         : شناخت آن است كه در اين تحقيق اين موارد شامل           

  . گيري مي باشد 

  جامعه آماري

  : دراين پژوهش جامعه آماري عبارتنداز 
  انكهاي اطالعاتي تحت وب كليه ب

  مديران و كارشناسان اداره كل 

  ها محدوديت

  نبود پيشينه نظري معتبر در رابطه با موضوع رهگيري
  فقدان پژوهش هاي ميان رشته اي در رابطه با موضوع 

  رات از طرح در مراحل اوليهشفاف نبودن انتظا

  نتايج

  قابـل دريافـت اسـت و بـه     off line  و on lineهاي انتخابي و بـه دو شـكل    باعنايت به پژوهش به عمل آمده، گزارش براساس فيلد
گـزارش  ( مديران ارشد اداره كل در تصميم گيري ها و سياست گذاريهاي آتي كمك خواهد نمود، تا براساس باز خـوردي كـه از برونـدادها                    

  . ها تاثير گذار باشند  دريافت مي كنند بر روي درونداد) ها  گيري
  

  اتپيشنهاد

   طراحي بانك اطالعاتي و نظام رهگيري آموزش ديدگان 
  طراحي بانك اطالعات جامع اشتغال استان 

  ايجاد واحد رهگيري دراداره كل آموزش فني وحرفه اي استان 
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  برگزاري دوره آموزش چگونگي استفاده از نظام رهگيري
  برقراري ارتباط موثر ومداوم با كارفرمايان 

  دماتي شهروندي الكترونيك براي كارآموزان مقآموزش هايبرگزراي 
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  اي استان سمنان اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  عنوان

  1386بررسي عملكرد بنگاه هاي كوچك زود بازده و كارآفرين با توجه به اهداف مرتبط 

  مجري

  خشايار يغمايي

  كلمات كليدي

   كارآفرين –گاه هاي زود بازده  بن–بنگاه هاي كوچك 

  مساله تحقيق

صنايع كوچك در كشور ما با توجه به موقعيت جغرافيايي و امكانات منطقه اي از اهميت ويژه برخوردار مي باشد كه بعنوان راهگشا موجبـات    
ه و كارآفرين بـا هـدف كلـي توسـعه     هاي كوچك اقتصادي زود بازد آيين نامه گسترش بنگاه. افزايش كارايي و بهره وري را فراهم مي آورد    

 به مرحله اجرا گذاشته شده و يكي از راه حل هاي اساسي دولت              1384كسب وكار به تبع آن ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري از زمستان              
ظر مي رسد زيـرا  بررسي عملكرد طرح در زمان طي شده از آغاز آن يك ضرورت انكار ناپذير به ن.نهم در كاهش نرخ بيكاري تلقي مي شود      

قابل توجـه   "اقتصاد كشور كامال "هداف اصلي طرح تأثير منفي آن بر نظام پولي سرمايه گذاري و نهايتا در صورت وجود هر گونه فاصله با ا 
  .خواهد بود

  اهميت تحقيق

د كه سطح زندگي آنها را بـه حـد   دولتها در جوامع همواره در جستجوي يافتن راه حل هاي مناسبي براي ارتقاء سطح رفاه مردم جامعه هستن            
در اين راستا در هر كشور توجه به اتخاذ سياستهاي مناسب در سطح كالن وايجاد همـاهنگي بـا بخـش خـرد زمينـه سـاز                . مطلوبي برسانند 

  .افزايش رفاه جامعه در نتيجه بهبود سطح زندگي خانوارهاي جامعه مي شوند
ه شمار مي رود كه در صورت تخصيص بهينه منابع و بكارگيري عوامل توليد باعث اشـتغال                سرمايه گذاري يكي از متغير هاي مهم اقتصاد ب        

  . نيروي توليد مي شود و باعث گسترش سودآوري و توليد در نتيجه افزايش رفاه جامعه مي شود
ص صنايع كوچك و زود بازده يكي از بخش هاي بسيار مهم در اكثر كشورها اعم از پيشرفته و در حال توسعه توجه به بخش صنعت و باالخ         

مي باشد تا با توجه به ويژگي هاي اين بخش باعث توسعه كسب وكار و رونق بخشي و بازار كار در كشور شود و در نهايت به ايجاد فرصت                       
  .شغلي جديد و پايدار دست يابد

  

  هدف تحقيق

بررسي عملكرد شركت ها از     . هاي شغلي پايدار مي باشد     ايجاد سريع فرصت  )تأسيس بنگاه هاي زود بازده    (يكي از اهداف اصلي اين طرح       -1
در واقع هدف، برآورد ميزان اشتغال تعهده شده از سوي متقاضي نسبت به اشتغال واقعي               . اين نظر نقش ويژه اي در اين پروژه خواهد داشت         

  .مي باشد) زي، صنعت و خدماتكشاور(ايجاد شده در بنگاه هاي بهره مند از تسهيالت اين طرح در هر يك از بخش هاي اقتصادي
  .تخصيص مناسب و بموقع منابع بانكي و در راستاي آن پيشرفت طرح هاي ارائه شده نيز از اهميت خاصي برخوردار است-2
  .عملكرد هر مؤسسه اي مي بايست با توجه به مقررات موجود و اجراي صحيح آنها بررسي شود-3
با توجه به ميزان تخصيص اعتبارات و تعداد و نوع   ) بنگاههاي زود بازده  (تلف منتفع از طرح     ها ي مخ   در نهايت با مقايسه عملكرد شركت     -4

شغل هاي ايجاد شده و پايداري آنها مقايسه اي در عملكرد حوزه هاي مختلف اقتصادي انجام خواهد گرفت و الگوي طرح هـاي موفـق در                          
  .استان مطرح خواهد شد
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  سواالت تحقيق

  ش بيني شده در طرح ها با فرصت هاي شغلي ايجاد شده همسان است؟اشتغال پي آيا تعداد-1
  به بهره برداري رسيده اند؟) پيش بيني شده( آيا طرح هاي مورد نظر در زمان تعيين شده-2
  هاي شغلي ايجاد شده تناسب دارد؟ آيا ميزان تسهيالت پرداختي با فرصت-3

  روش تحقيق

  .از نوع پيمايشي استبا توجه به ماهيت پژوهش حاضر اين تحقيق 
عيت و پاسخ آنها به يك تحقيق  پيمايشي توصيفي است از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب نمونه اي تصادفي و معرف  افراد آن جم

   رشته سؤال
  

  جامعه آماري

قيق حاضر كليـه افـرادي كـه از         جامعه آماري به مجموعه افراد يا اشيايي گفته مي شود كه حداقل داراي يك خاصيت مشترك باشند در تح                  
طبـق اطالعـات    .هاي كوچك نموده اند جامعه آماري ما را تشكيل مي دهـد            اداره كل فني و حرفه اي استان سمنان وام جهت برپايي بنگاه           

   نفر ميباشد                   300كسب شده از اين سازمان تعداد اين افراد 

  محدوديتها

 از طريق بانك اطالعات اداره كل صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان                  " عمدتا نظر به گسترده بودن تحقيق داده     
عدم همكاري افراد در جواب دادن به پرسشنامه و همچنين عـدم وجـود برخـي از             . اخذ گرديده و اطالعات پرسشنامه هم استفاده شده است        

عدم دسترسي سريع به اطالعات و داده ها موجب . يع و معادن از مشكالت اين تحقيق است  اطالعات مورد نياز در بانك اطالعاتي اداره صنا       
  . به درازا كشيدن جمع آوري آنها مي گردد

  نتايج

زا و توزيع اعتبارات آن در سطح كـشور و تـرويج آن              با توجه به نتايج حاصل از پژوهش ايده حمايت و توسعه طرح هاي زود بازده و اشتغال                
  .وده استكار صحيح ب

اين ايده محصول تشخيص صحيح مسأله توزيع درآمد و امكانـات در سـطح كـشور بـوده                  . اگر اجراي اين طرح خوب و سنجيده انجام گردد        
  .است
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  كلمات كليدي

 آموزشگاه فنـي و  - آموزش هاي نظري و عملي- نيروهاي انساني متخصص و ماهر- تجهيزات و امكانات آموزش - و حرفه اي   آموزش فني 
  حرفه اي آزاد

  مساله تحقيق

سودمندي آموزش به طور كلي يكي از روش هاي برنامه ريزي آموزشي است كه در حقيقت به دليل انتقادات اقتصاددانان نئو كالسـيك بـر                   
 كه به پيروي از عقايد اقتصاددانان كالسيك در برنامه ريزي آموزشي اعمال شده بود و نيـز در                   "تقاضاي اجتماعي   " و متداول    روش قديمي 

 كه بنا بر عقيده نئو كالسيك ها به تخصيص منابع در محل مورد نياز آن اهميـت نمـي داد،   " روش نيروي انساني     "هاي   پاسخ به نارسائي  
ها بويژه  بعد از آموزش هـاي اجبـاري، بايـد هماننـد هـر                 وجيه اصلي اين است كه سرمايه گذاري در انواع آموزش         ت. مورد توجه قرار گرفت   

 -رسـمي ( اقتـصادي و اجتمـاعي و نيـز بـين انـواع آموزشـها      فعاليـت هـاي  يعني منابع مالي بين آموزش و سـاير  . سرمايه گذاري ديگر باشد  
  . سطوح مختلف بايد با ملحوظ داشتن سودآوري بيشتر صورت گيردو آموزش رسمي بين)  تصادفي و تجربي-غيررسمي

سازمان آموزش فني و حرفه اي در استان ها ، آموزشگاه هايي را جهت آموزش حرف و مشاغل مختلف فني و حرفه اي داير نموده است كه              
ه هنرجـويي را در رشـته هـاي مختلـف ،     اين مراكز همه سال. توسط بخش خصوصي و با مجوز رسمي سازمان، مشغول به فعاليت مي باشند    

مواردي از قبيل محتواي آموزشها، فضا و مواد (بررسي عوامل آموزشي اين آموزشگاه ها . پذيرش نموده و آموزش هاي الزم را ارائه مي نمايد
 سـمنان، ايـن   ، مسئله اساسي پژوهش حاضر مي باشـد كـه پژوهـشگر در سـطح اسـتان     ) آموزشي، تجهيزات و امكانات و نيروي متخصص    

  . موضوع را بررسي نموده است

  اهميت تحقيق

 درصد آنان فاقد 70 ميليون نفر جمعيت فعال از نظر اقتصادي در كشور جوياي كارندكه از اين تعداد               3بر اساس آمار رسمي وزارت كار حدود        
 فني و حرفه اي با هدف ايجاد  اشتغال و فرهنگ كار در ميـان جوانـان و توسـعه                     از آنجايي كه آموزش هاي    . هستندهر گونه رشته مهارتي     

نيروي انساني كارآمد بنا شده است و غفلت از آن آينده جامعه ما را با بحراني جدي روبرو خواهد كرد لذا ضروري است كه بطور ويژه بـه آن            
  .توجه كرد 

 مجهـز و نيـز نيـروي انـساني كارآمـد و      "تان سمنان عليرغم امكانات  و وسايل نـسبتا از آنجا كه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در اس       
، اما همچنان تعدادي از هنرجويان از قابليت عملي و اجرايي در رشـته هـاي مربوطـه برخـوردار                    مي باشد مجرب در متن اينگونه آموزش ها       

اي فني و حرفه اي آزاد ارزيابي بـه عمـل آورده تـا چنانچـه مواجـه بـا                  ه لذا اين تحقيق بر آن گرديد تا از عوامل آموزشي آموزشگاه          .نيستند
تنگناها و محدوديت هايي باشند در آتيه نسبت به غني سازي آنها از راه هاي ممكنه با كارفرمايي سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي تـالش        

  .هاي مؤثر اعمال گردد

  هدف تحقيق

  :هدف اصلي)الف
  .كه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان سمنان مي باشد) فزاري و نرم افزاريسخت ا(ارزيابي از عوامل آموزش

  هدف اختصاصي) ب
  گيري آموزش هاي جديد به هنرجويان شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد از معرفي و ارائه منابع و محتواي ياد-1
  فيزيكي متناسب با آموزش هنرجويانه اي آزاد، در برخوردار بودن از فضاي  شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني و حرف-2
   شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، از تجهيزات و امكانات آموزشي مناسب براي هنرجويان-3
هر در صنعتي براي آمـوزش  متخصص و ما شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد، در بهره مندي از نيروهاي انساني     -4

  هنرجويان
  شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد، در توانايي برقرار نمودن هماهنگي ميان آموزش هاي نظري و عملي-5
  ان به تفكيك رشته هاني به هنرجويو انتقال مهارت هاي فآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در توانايي آموزش  شناخت ميزان موفقيت -6
جهت فراگيري و شركت در   (شناخت ميزان موفقيت آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد، در دادن پاسخ مثبت اجرايي به تقاضاي داوطلبين                -7

  شته هاي مهارتي و فنيبه تفكيك ر) دوره هاي آموزشي
  :هدف كاربردي)ج

ين و دست اندركاران آموزشگاه هاي فني و حرفـه اي آزاد اسـتان سـمنان مـي         دستيابي به نتايج و يافته هاي پژوهشي جهت ارائه به مسئول          
  .باشد
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  سواالت تحقيق

آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد تا چه ميزان قادر بوده اند منابع و محتواي يادگيري آموزش هاي جديد را به هنرجويان معرفي و ارائـه      -1
  نمايند؟

   چه ميزان از فضاي فيزيكي متناسب با آموزش هنرجويان در برخوردار بوده اند؟ آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا-2
   آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا چه ميزان از تجهيزات و امكانات آموزشي مناسب براي هنرجويان بهره مند بوده اند؟-3
   و ماهر در صنعت براي آموزش هنرجويان بهره برده اند؟ آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا چه ميزان از نيروهاي انساني متخصص-4
   آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا چه ميزان قادر بوده اند ميان آموزش هاي نظري و عملي هماهنگي برقرار نمايند؟-5
                بـه هنرجويـان آمـوزش    آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا چه ميزان قادر بـوده انـد بـه تفكيـك رشـته هـا مهـارت هـاي فنـي را                      -6

  و انتقال دهند؟
بـه  ) جهت فراگيري و شركت در دوره هاي آموزشي  ( آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تا چه ميزان قادر بوده اند، به تقاضاي داوطلبين                -7

  تفكيك رشته هاي مهارتي و فني، پاسخ اجرايي مثبت اجرايي دهند؟

  روش تحقيق

پـس  (ژوهش علّـي   پروژه از نوع توصيفي بوده ، شيوه اجرايي به صـورت مطالعـه كتابخانـه اي ميـداني بـوده و طـرح پ          روش تحقيق در اين   
  .مي باشد) رويدادي

در اين روش وسيله اي جهت كسب اطالعات مـي باشـد در روش تحقيـق علّـي،     . مي باشد) عّلي يا پس از وقوع(نوع تحقيق پس رويدادي  
ژوهـشگر هيچگونـه    لل وقوع يك حادثه هنگامي جمع آوري مي شود كه آن حادثه رخ داده است و بنابر اين پاطالعات الزم جهت بررسي ع 

دخالتي در بروز آن حادثه نداشته است در اين نوع تحقيقات محقق بدنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نـوعي رفتـار                   
در واقع در اين نوع تحقيقات محقق در پي بررسي امكـان وجـود   . عه نتايج حاصل از آنها است وجود داشته يا رخ داده از طريق مطال   كه قبال 

  .روابط علت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا عمل است
  .اري استفاده مي شوددر اين تحقيق از روش هاي زير جهت كسب اطالعات از نمونه هاي آم

  .بررسي هاي آمار و اطالعات كمي اخذ شده از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد-1
  . مصاحبه با كاركنان و هنر آموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد-2
  طراحي پرسشنامه -3

  جامعه آماري

سـمنان، شـاهرود، دامغـان      (سئول، كارشناسان سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان سـمنان و ادارات تابعـه                   مديران، كارشناسان م  -1
  ) نفر33به تعداد حدود )(،گرمسار

كه در اسـتخدام رسـمي سـازمان بـوده و حـداقل         ) اعم از زن و مرد      (گروه هاي مذكور در سازمان و ادارات تابعه، متشكل از افرادي هستند             
  .سابقه كار در آن سازمان مي باشند سال 5داراي 

  ) نفر190به تعداد حدود ( هاي فني و حرفه اي آزاد در سطح استان  مسئولين و كاركنان  آموزشگاه-2
افراد آموزشگاه هاي آزاد در قالب گروه هاي ذكر شده، اشخاصي هستند كه در فضا و مكان ياد شده طبق برنامه هاي دوره اي آموزشگاه، به        

  .وطه اشتغال دارندامور مرب

  ها محدوديت

  . انجام تحقيق با محدوديت زماني برخوردار بوده است-1
  . كتب و ساير منابع علمي آموزش فني و حرفه اي كه بتوان بدانها براي ادبيات پژوهش تمسك جست، محدود بوده است-2
ود بوده است و در برخي موارد نيز بايستي با احتيـاط بـا   اطالعات آماري راجع به مسائل مختلف آموزش هاي فني و حرفه اي، بسيار محد -3

  .آنها برخورد نمود
  .ها با تيم پرسشگري كه نيازمند اطالعات همه جانبه بوده اند  ضعف همكاري مساعد و گسترده برخي آموزشگاه-4
طالعـات جـامع و گـسترده اي ارائـه      غني نبودن اطالعات علمي و عملي برخي آموزشگاه ها، كه چنين مقوله اي باعث مي گرديـد تـا ا           -5

  .نگردد
  

  نتايج
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  .تا حد زيادي قادر بوده اند منابع و محتواي يادگيري آموزش هاي جديد را به هنرجويان معرفي و ارائه نمايند
  .آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، تا حد زيادي از فضاي فيزيكي متناسب با آموزش هنرجويان برخوردار بوده اند

  .ه هاي فني و حرفه اي آزاد، تا حد زيادي از تجهيزات و امكانات  آموزشي مناسب براي هنرجويان بهره مند بوده اندآموزشگا
  .آموزش هاي فني و حرفه اي آزاد، تا حد زيادي از نيروهاي انساني متخصص و ماهر در صنعتي براي آموزش هنرجويان، بهره نبرده اند

  .ا حد زيادي قادر بوده اند ميان آموزش هاي نظري و عملي هماهنگي برقرار نمايندآموزش هاي فني و حرفه اي آزاد، ت
  . هنرجويان ، آموزش و انتقال دهندبه تفكيك رشته ها، مهارت هاي فني را به آموزش هاي فني و حرفه اي آزاد، تا حد زيادي قادر نبوده اند

بـه  ) جهت فراگيري و شركت در دوره هاي آموزشي ( ده اند به تقاضاي داوطلبينآموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ، تا حد زيادي قادر نبو
  .تفكيك رشته هاي مهارتي و فني پاسخ مثبت اجرايي دهند

  

  پيشنهادات

 اگر چه منابع و محتواي يادگيري آموزش ها در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  آزاد مناسب بوده است اما جهت غناي ايـن منـابع مـي                             -1
با برنامه ريزي هاي علمي توسط اداره كل آموزش فني و حرفه اي كاربردي را ترسيم نمود و براي فراگيري بيـشتر بعـد از مـدت دوره      توان  

  . تثبيت شوندآموزش به هنرجويان ارائه كرد تا يادگيري مستمراً
و ) استادكاران ماهر و با سوابق فني و تجربي        (ه    در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  آزاد حتي االمكان سعي گردد از مهندسان كارآزمود                 -2

هاي آموزشي متناسب بـا تعـداد        با سابقه به تناسب رشته هاي موجود ، واحد هاي اداري و دفتري  مديران اجرايي و كاركنان اداري، كالس                   
  .كارگاهي و آزمايشگاهي استفاده گردد-هنرجويان، سالنهاي آموزشي

       –ه اي  آزاد حتي االمكان سـعي گـردد از مـواد آموزشـي و بـصري، كتـب و جـزوات آموزشـي مـستقيم                        در آموزشگاه هاي فني و حرف      -3
  .جزوه هاي راهنمايي عمليات كارگاهي و آزمايشگاهي استفاده گردد

ايشگاهي، تكنولوژي  مسئولين در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد حتي االمكان سعي نمايند از ابزار آالت و ماشين آالت و وسايل آزم -4
  .در جريان آموزش بهره الزم را ببرند...  مواد اوليه و>>... از قبيل رايانه، اينترنت، تلويزيون، آموزشي و<<آموزشي 

ها،    مسئولين  آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  آزاد حتي االمكان سعي نمايند بازديد هاي متناوب از مراكز صنعتي، فني، توليدي، كارگاه           -5
  . ارخانجات و مراكز آزمايشگاهي و آموزشي، در جريان آموزش، داشته باشندك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  عنوان

  اشتغالي در استان سمنان بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه خود

  مجري
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  دكتر علي اكبر امين بيدختي 

  كلمات كليدي

   نياز هاي بازار كار–لي  ايجاد فرصت هاي شغ- اشتغال -آموزش هاي فني و حرفه اي

  مساله تحقيق

هاي خدادادي منطقه، عالوه بر اينكه اتـالف سـرمايه هـاي مراكـز      توزيع رشته هاي فني و حرفه اي بدون در نظر گرفتن شرايط و استعداد     
 كـه عـالوه بـر ايجـاد عارضـه      مناسبي را براي هنر جويان مهارت ديده از نظر كاريابي به وجود مي آورد       آموزشي را به دنبال دارد، شرايط نا      

نتيجه آن مهاجرت به شهرهاي كـالن و تهـي شـدن ديگـر منـاطق و        . بيكاري، سبب مهاجرت بي رويه جمعيت فعال يك منطقه مي گردد          
حل اين مهم به بررسي و تشخيص اولويت ها و شرايط اقليمي مناطق و همچنين كسب آگاهي عميـق       . شهرهاي كشور از جمعيت مي باشد     

بنابراين مسأله پژوهش چگونگي و ميزان نقش آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي در            . جوانب در زمينه سرمايه گذاري بصري نياز دارد       به تمام   
  .توسعه خوداشتغالي مهارت ديدگان مي باشد

  اهميت تحقيق

اي  هـ حاضـر ، يكـي از تنگنـاه   با توجه به اثربخشي  آموزش هـا، در حـال   . آموزش اساسي ترين جنبه توسعه منابع انساني به شمار مي رود          
... اساسي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران، كمبود نيروي انساني در صنعت جديد، كمبود شديد كادرهاي مياني ماننـد تكنيـسين، اسـتادكار و                      

گـوي   يد پاسـخ به عالوه در اثر رشد اقتصادي نياز به كادرهاي فني و حرفه اي در جامعه فزوني گرفته و سيستم آموزشي كشور مي با                   . است
  .اين نياز باشد

  هدف تحقيق

  ) كلي(هدف اصلي) الف
  .هدف اصلي پژوهش، بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه خوداشتغالي در استان سمنان مي باشد

  )تخصصي(اهداف فرعي) ب
  .نعت و خدمات ص– بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه خوداشتغالي بخش هاي كشاورزي -1
 بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و گسترش مؤسسات و تعاوني هاي توليدي و خـدماتي بـراي جـذب بيـشتر                            -2

  .هنرجويان آموزش ديده
روهـاي  بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در ارائه تسهيالت الزم و صدور مجوز فعاليت، جهـت جـذب فـوري و بيـشتر ني           -3

  .آموزش ديده به مشاغل فني و حرفه اي متناسب با رشته مهارتي
بـه شـيوه هـاي تعـاوني و     (مين نيازهاي ساالنه اشـتغال نيـروي انـساني مـاهر    
 بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در تا      -4

  .  در مناطق مختلف استان) خصوصي
  .در توسعه و تقويت فرصت هاي شغلي متناسب با ذوق و عالقه و انگيزه هنرجويان بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي -5 
 بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تقويت فرصت هاي شغلي متناسب با رشته مهارتي و بـا دسـتمزد و درآمـد         -6

  .مكفي براي هنرجويان دوره ديده
  . حرفه اي در توسعه و تقويت فرصت هاي شغلي مناسب هماهنگ با برنامه هاي توسعه سوم بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و-7
  . بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تقويت مشاغل هماهنگ با نيازهاي بازار كار منطقه-8
  .رفه اي منطقه و جلوگيري از مهاجرتبررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در تكميل سازي نيازهاي تخصصي و ح-9

  .افراد آموزش ديده) مردان و زنان(بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه فرصت هاي شغلي به تفكيك جنسيت-10
مين ي آموزش هاي فني و حرفه اي مستقر در استان در گـسترش و تقويـت فرصـت هـاي شـغلي و تـأ      سازمان ها بررسي ميزان تأثير    -11

آموزشـكده  –هاي فني و مهندسـي        دانشگاه -هنرستان ها (نيروي انساني ماهر و متخصص تجربي در استان در مقايسه با ساير مراكز علمي             
  ...) كاربردي و –دانشگاه علمي -هاي فني

  سواالت تحقيق

 خدمات،  براي توسـعه خوداشـتغالي    صنعت و–آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در هر يك از بخش هاي كشاورزي      -1
  مؤثر باشند؟

 آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در توسعه و گسترش مؤسسات و تعاوني هاي توليدي و خـدماتي بـراي هنرجويـان             -2
  آموزش ديده نقش مؤثري داشته باشند؟
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ت الزم و صدور مجوز فعاليت، جهت جذب بيشتر و فوري نيروهـاي   آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در ارائه تسهيال   -3
  ثر باشند؟
آموزش ديده به مشاغل فني و حرفه اي متناسب با رشته مهارتي مو

بـه شـيوه هـاي تعـاوني و     (اي تا چه ميزان مي توانند در تأمين نيازهاي ساالنه اشتغال نيـروي انـساني مـاهر             آموزش هاي فني و حرفه     -4
  ثر  باشند؟
ناطق مختلف استان مودر م) خصوصي

ثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه و تقويت فرصت هاي 
اي تا چه ميزان مي توانند بررسي ميزان تا  آموزش هاي فني و حرفه-5
  ثر  باشند؟
شغلي متناسب با ذوق و عالقه و انگيزه هنرجويان دوره ديده مو

مي توانند در توسعه و تقويت فرصت هاي شغلي متناسب با رشته مهارتي و با دستمزد و درآمد     آموزش هاي فني و حرفهاي تا چه ميزان          -6
  مكفي براي هنرجويان دوره ديده مؤثر باشند؟

 آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در توسعه و تقويت فرصت هاي شغلي مناسب هماهنگ با برنامه هاي سوم توسـعه         -7
  مؤثر  باشند؟

   آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در توسعه هماهنگ با نيازهاي بازار كار منطقه موثر باشند؟-8
 آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي توانند در در تكميل سازي نيازهاي تخصصي و حرفه اي منطقه و جلـوگيري از مهـاجرت               -9

  مؤثر باشند؟
افراد آموزش ديده، در توسعه و تقويت فرصـت         ) مردان و زنان  (ي تا چه ميزان مي توانند به تفكيك جنسيت         آموزش هاي فني و حرفه ا      -10

  هاي شغلي مؤثر باشند؟
 -هنرسـتان هـا  ( سازمان هاي آموزش هاي فني و حرفه اي مستقر در استان تا چه حد مـي تواننـد در مقايـسه بـا سـاير مراكـز علمـي         -11

، در گسترش و تقويت فرصـت هـاي شـغلي و تـأمين              ...) كاربردي و    –دانشگاه علمي   -زشكده هاي فني  آمو–دانشگاههاي فني و مهندسي     
  نيروي انساني ماهر و متخصص تجربي در استان موثر باشند؟

  روش تحقيق

 دستيابي به   ميداني مي باشد، كه در پي      -روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي بوده و شيوه اجرايي به صورت مطالعه كتابخانه اي                
  . انجام مي پذيردفعاليت هااهداف علمي و با تأكيد بر عملكرد بهتر و مطلوبيت 

در روش پيمايـشي علمـي، هـدف جمـع          . اين روش وسيله اي جهت كسب اطالعات مي باشد        . مي باشد ) زمينه ياب (طرح پژوهش پيمايشي  
 اين روش كمك زيادي به محققين علوم اجتماعي جهـت آزمـون   .آوري اطالعات، چگونگي نگرش افراد راجع به پديده هاي اجتماعي است        

در اين نوع تحقيقات، محقق در اجراي طرح، متغيرها را دستكاري نمي كنـد و يـا بـراي وقـوع رويـدادها                . فرصيه هاي تحقيقاتشان مي كند    
ده اند و ممكن است بـه وضـعيت زمـان حـال      اتفاق افتا˝در واقع اين نوع تحقيقات شامل وقايعي است كه قبال . شرايطي را بوجود نمي آورد    

در اين روش جمع آوري اطالعـات  . روش پيمايشي مانند تحقيق برآوردي يا تحقيق ارزشيابي از نوع تحقيق توصيفي است. ارتباط داده شوند  
  .بطور مستقيم از افراد مطرح مي باشد

  جامعه آماري

  .گروه هاي زير، جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي دهند
به تعـداد  (كارشناسان اجرايي سازمان فني و حرفه اي، سازمان صنايع ومعادن، اداره كل كار و امور اجتماعي ، شركت شهرك هاي صنعتي   -1

  ). نفر64
وابـسته بـه    (مدرسان دانشكده فني و مهندسي دانشگاه سمنان و دانشگاه صنعتي شاهرود و مراكز آموزش عالي فنـي سـمنان و شـاهرود                     -2

و همچنين استادكاران مراكز آموزش فني و حرفه اي و هنرستانهاي فنـي و حرفـه اي و كـار و دانـش آمـوزش و          ) زش و پرورش  وزارت آمو 
  ) . نفر164به تعداد (پرورش

 هنرجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به سازمان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي،      -3
وابـسته بـه وزارت     (ومي و غير بومي، مذكر و مؤنث در رشته هاي مختلف و دانشجويان مراكز آموزش عالي فني سمنان و شـاهرود                      اعم از ب  

  ).  نفر295به تعداد ) (آموزش و پرورش

  ها محدوديت

  هشكمبود فرصت و مدت زمان اجراي پژو-1
   كاربردي-فه اي و يا علميني و حر محدوديت منابع علمي معتبر روزآمد، پيرامون آموزش هاي ف-2
  فني و حرفه اي با جوانب مختلف آني آموزش هاي فعاليت ها ضعف اطالعات كمي و آمارهاي موجود متقن، راجع به -3



 186 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

 عدم دستيابي به اطالعاتي جامع ومناسب، پيرامون مسأله اشتغال به تفكيك جنسيت و گروه هاي متفاوت شغلي، در راستاي برنامه هاي                      -4
  عه با تأكيد بر برنامه هاي توسعهاماشتغال ج

  نتايج

 صنعت و خدمات، براي فراگيران اشتغال ايجـاد         –آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در هر يك از بخش هاي كشاورزي                   
  .نمايند

يـدي و خـدماتي بـراي هنرجويـان     آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در ايجاد و راه اندازي مؤسسات و تعـاوني هـاي تول     
  .آموزش ديده نقش مؤثري داشته باشند

آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در ارائه تسهيالت الزم و صدور مجوز فعاليت، جهت جـذب فـوري نيروهـاي آمـوزش                        
  .ديده به مشاغل فني حرفه اي متناسب با رشته مهارتي مؤثر باشند

بـه شـيوه هـاي تعـاوني و     (  اي تا حد زيادي مي توانند در تأمين نيازهاي سـاالنه اشـتغال نيـروي انـساني مـاهر       آموزش هاي فني و حرفه    
  .در مناطق مختلف استان مؤثر باشند) خصوصي

 آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با ذوق و عالقـه و انگيـزه هنرجويـان دوره ديـده     
  .مؤثر باشند

آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با رشته مهارتي و با دستمزد و درآمد مكفي بـراي      
  .هنرجويان دوره ديده مؤثر باشند

رنامه هاي توسعه سـوم مـؤثر       آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در فراهم آوري فرصت هاي شغلي مناسب هماهنگ با ب                    
  .باشند

  .آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي توانند مشاغل هماهنگ با نيازهاي بازار كار منطقه ايجاد نمايند
  .آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي توانند در تكميل سازي نيازهاي تخصصي و حرفه اي منطقه و جلوگيري از مهاجرت مؤثر باشند

  .افراد آموزش ديده، فرصت هاي شغلي ايجاد نمايند) مردان و زنان(ي فني و حرفه اي تا حد زيادي توانند به تفكيك جنسيت آموزش ها
 دانـشگاه هـاي فنـي و    –هنرسـتان هـا   (آموزش هاي فني و حرفه اي مستقر در استان تا حد زيادي توانند در مقايسه با ساير مراكز علمـي                 

مـين نيـروي انـساني مـاهر و     
، در فراهم آوري فرصت هاي شغلي و تـا ...) كاربردي و- دانشگاه علمي– آموزشكده هاي فني    –مهندسي  
  .متخصص تجربي در استان موفق باشند

  پيشنهادات

  . درصد به تعداد ساعات فعلي افزوده شود20 جهت غني سازي زمينه هاي تجربي، ساعات كار عملي به ميزان حدود -1
  .نرجويان از مراكز صنعتي در سطح استان ايجاد زمينه بازديد ه-2
 برقراري ارتباط و كسب مشاركت اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان با سازمان هاي صنعتي و توليدي در برنامه ريزي نيروي                         -3

  .منظور شناسايي دقيق نيازهاي بازار كار استانه انساني ب
  .زيون محلي، براي معرفي ارزش و اهميت كارهاي فني در استان تلوي˝ استفاده از وسايل ارتباط جمعي و خصوصا-4
  . ادارات كاريابي بيش از پيش فعال شده و به نقش مورد انتظار خود عمل كنند-5
  . ارتقاي سطح كيفي آموزش هاي فني و حرفه اي همگام با برآورد كميت رشته هاي مورد نياز-6
ن در زمينه وضعيت بازار كار فارغ التحصيالن جهت شناخت فرصـت هـاي شـغلي در سراسـر                ايجاد بانك اطالع رساني بازار كار در استا        -7

  .استان
  . تدوين محتواي دوره هاي آموزشي براساس نيازهاي واحدهاي صنعتي استان-8
  . ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق اصالح قوانين ومقررات-9
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   استان سيستان و بلوچستاناي اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   اجتماعي استان سيستان و بلوچستان–هاي آزاد فني وحرفه اي بر توسعه اقتصادي  بررسي تأثير آموزشگاه

  مجري

  روديني...  عزيزا–عليرضا حيدر زادگان 

  كلمات كليدي

 : آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد -
(Private technical and vocational schools) 

  ):موازي( وزشگاههاي غير مجاز آم -
(Illegal schools) 

  : اجتماعي –     توسعه اقتصادي -          
 (Social and economic derelopment) 

 
  :هاي فني وحرفه اي   آموزش -

(Technical and vocational education) 
 
 

  مساله تحقيق

هاي آزاد در بخش آموزش نيروي كار و تأثير آموزش بر بهبود كيفيت نيروي كار  توسعه نيروي انساني در قالب آموزش آنها و تأثير آموزشگاه
  و به تبع آن رشد و توسعه اجتماعي ، اقتصادي كشور

  اهميت تحقيق

 ديگر توجه به سرمايه گذاري ملي را بيش از پيش دراين بخش مطـرح               بخش هاي باالبودن نرخ بازدهي در بخش فني وحرفه اي نسبت به           
 اقتصادي استان زوايايي از عملكرد نظـام  –هاي آزاد فني وحرفه اي در توسعه اجتماعي    در اين تحقيق با بررسي نقش آموزشگاه      . مي سازد   

هاي مناسبي جهت حل مشكالت موجود طراحي و زمينه  براين اساس راه حل. آموزشي فني وحرفه اي را دراين بخش به تصوير مي كشيم        
  .اهم نمائيم هايي براي تحقيقات بعدي را فر

هاي آزاد ، زمينه هاي الزم را براي توسعه بخش          از طرفي دست اندركاران سازمان فني وحرفه اي قادر خواهند بودبا بررسي نقش آموزشگاه             
 بر اين اساس تهيه و تنظيم چشم اندازي مناسب از واقعيت هاي آموزشي گذشته براي ترسيم. خصوصي از نظر كمي و كيفي را فراهم نمايند

  .برنامه ريزيهاي مطلوب آينده كه منجر به بهره برداري درست از منابع و ايجاد فرصت هاي آموزشي براي جمعيت جوياي كار مي گردد
  

  هدف تحقيق

 اقتـصادي  – فنـي وحرفـه اي در توسـعه اجتمـاعي     آموزشگاه هاي آزاد  بررسي تأثير « هدف كلي از انجام تحقيق عبارت است از          -
 ».تان مي باشداستان سيستان وبلوچس

  
  .بررسي وضعيت محتواي آموزش سازمان فني وحرفه اي -1
ها وخط مشي هاي سازمان فني وحرفه اي بر ميزان مشاركت و سـرمايه گـذاري بخـش                   شناسايي ميزان تأثيرگذاري سياست    -2

 .خصوصي استان 

 .هاي سازمان هاي آزاد فني وحرفه اي با توجه به شاخص شناسايي ميزان رشد كمي آموزشگاه -3

  . اقتصادي – برتوسعه اجتماعي آموزشگاه هاي آزادشناسايي و بررسي تأثير -4

  .هاي سازمان فني و حرفه اي شناسايي ميزان رشدكمي تعداد مربيان وكارآموزان با توجه به شاخص -5

  سواالت تحقيق
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ارت هاي موردنياز و احراز مشاغل هاي آزاد، آيا ارائه محتواي آموزشي توسط سازمان با مه از نقطه نظر ميزان مرد و زن آموزشگاه -1
  در جامعه متناسب است ؟

هاي آزاد آيا سياستها و خط مشي هاي سازمان موجب مشاركت و سرمايه گذاري بخـش       و زن آموزشگاه   ازنقطه نظر مديران مرد    -2
 هاي آزاد فني وحرفه اي شده است؟ خصوصي در تأسيس آموزشگاه

 –هـاي فنـي وحرفـه اي منجـر بـه توسـعه اقتـصادي         ، آيا تأسيس آموزشگاه    آزاد آموزشگاه هاي  و زن  از نقطه نظر مديران مرد     -3
 اجتماعي استان گرديده است؟

 هاي سازمان فني وحرفه اي بوده است؟ آيا رشد كمي تعداد كارآموزان متناسب با شاخص -4

  روش تحقيق

  .ژوهش ، توصيفي از نوع پيماني استباتوجه به موضوع و هدف تحقيق روش انجام اين پ -

  جامعه آماري

 بـه  81-82هاي فني وحرفه اي آزاد استان سيستان وبلوچستان كـه درسـال    شگاهاين پژوهش عبارت است از كليه آموز  جامعه آماري در     -
  .فعاليت تمام وقت مشغول مي باشند

  ها محدوديت

  .GDP,GNPعدم دسترسي به اطالعات پايه اي مورد نياز جهت محاسبه شاخص  -1
 .تي كتابخانه اي در استانفقدان منابع اطالعا -2

 .كمبود و عدم دسترسي تحقيقات داخلي در خصوص موضوع -3

  .محدوديت در مورد فقدان پرسشنامه استاندارد براي اندازه گيري واقعي متغير توسعه اجتماعي ، اقتصادي -4

  نتايج

  .قد مهارت هاي ارائه شده توسط سازمان فني وحرفه اي موجب اشتغال افراد فا سطح كيفي آموزش-1      
  .هاي متناسب با آموزش ديدگان نبوده است تعداد آموزش ديدگان در هرسال افزايش يافته ولي رشد آموزشگاه-2     
 افـراد در جامعـه   مهارت هـاي  هاي آزاد خصوصاً موجب افزايش       هاي ارائه شده توسط سازمان عموماً ودر آموزشگاه        محتواي آموزش -3     

  .گرديده است
هـا را بـه    هاي و خط مشي هاي سازمان موجبات مشاركت و سرمايه گذاري كامل بخش خـصوصي در تاسـيس آموزشـگاه                 تسياس-4     

  .داليلي نگرديده است
  .هاي آزاد فني وحرفه اي در توسعه اقتصادي اجتماعي استان نقش موثري داشته است تاسيس آموزشگاه-5     

  پيشنهادات

  .هاي سازمان بومي سازي سياست -1
 .هاي سازمان هاي موازي  جهت حذف يا محدود كردن فعاليتآموزشگاه هاي آزاد مؤثرتر سازمان ازحمايت -2

 .هاي آزاد به علت كمبود مربي به كارگيري مربيان با تجربه مرد در آموزشگاه -3

 .تجديدنظر در استانداردهاي آموزشي و به روزسازي آنها -4

 .آموزشگاه هاي آزاد ه تشخيصي دولتي بنا بسازمان هاواگذاري قرارداد آموزشي با  -5

 هي يك بار برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با رئيس سازمان حداقل ما -6

 هاي آزاد بين آموزشگاه برگزاري المپياد و مسابقات علمي ما -7

 .هايي با بهره كم و باز پرداخت طوالني مدت هاي آزاد فني وحر فه اي جهت گرفتن وام حمايت سازمان از آموزشگاه -8

 افراد متخصص و صاحب نظر متناسب با همان رشته به منظور ارزشيابي از عملكرداستفاده از  -9

 هاي آزاد فني و حرفه اي هاي آموزشي در ارتباط با آموزشگاه برگزاري سمينارها و كارگاه -10
  : پيشنهادات ويژه 

نمايندگان بخش خـصوصي در  دولت بايد مقررات و آئين نامه هاي مراكز و مؤسسات آموزشي را چنان اصالح نمايد كه مشاركت                  -1
  .زمينه فني وحرفه اي را تضمين نمايد

نقش دولت در ايجاد انگيزه به بخش خصوصي از يك طرف با بخشودگي مالياتي واز طرف ديگر با جبـران هزينـه هـاي برنامـه               -2
 .ريزي و آموزش تكنولوژي پيشرفته توسعه مي يابد
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هـاي   هاي بخش خصوصي بـراي مـشاركت الزم و كـافي در فعاليـت            حيتايجاد زمينه هاي الزم براي توسعه قابليت ها و صال          -3
 آموزش فني وحرفه اي 

 .بازاري مطمئن براي استفاده و جذب بيكاران رفع نواقص موجود در جلب سرمايه هاي الزم براي توليد و ايجاد -4

 .و آموزش افراد موردنيازايجاد توازن بين عرضه و تقاضا در زمينه اشتغال به منظور كارا نمودن بخش خصوصي و جذب  -5

 . اقتصادي تأمين گرددبخش هاي موردنياز استان نيروهاي انساني فني مهارت هاياز طريق آموزش مداوم ، بازآموزي و ارتقاء  -6

 تغييرات الزم در ماهيت دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي -7

 . گرددعيينتاولويت مربوط به آن  سهم برنامه هاي آموزش فني وحرفه اي روستايي و -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  عنوان

هاي فنـي وحرفـه اي     در فراهم سازي زمينه مشاغل جديد و توسعه آموزش     ICTبررسي نقش مراكز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات         
  مورد نياز استان

  مجري

  دكتر محمود اوكاتي صادق-

  كلمات كليدي
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  (SOFt Skills)       :      هاي نرم  آموزش -
    (EITO)سازمان ديده بان فناوري اطالعات اروپا

  (ESC)     كميته امور اقتصادي و اجتماعي اروپا-       
   (High-tech)  فناوري باال - (godigitaL)ديجيتالي شدن    -

      

  مساله تحقيق

افزايش تقاضـا بـراي نيـروي كـاري كـه بتوانـد             هاي ديجيتالي در كشور وگذار به يك اقتصاد دانايي محور، باعث             توسعه فراگير فناوري  -1
  .فناوري اطالعات را توليد، بكارگيري و بهره برداري كند شده است

هاي ارائه  نامه هاي آموزشي در حوزه فناوري اطالعات بسيار پيچيده و معضل مي باشد ، بهمين دليل اين گزارش تنها به بررسي آموزش   -2
  . سيستان وبلوچستان ونقش آن در توسعه اشتغال در منطقه مي پردازدشده توسط سازمان فني وحرفه اي استان

  اهميت تحقيق

 مي بايست مد نظر قرار گيرد، برنامه هاي آموزشي مي توانند اهـداف         ITبرنامه هاي آموزشي متنوعي جهت تامين متخصصين مورد نياز          -1
  . مختلفي را دنبال كنند 

  هدف تحقيق

  بر محيط كسب و كار اقتصاد امروزي و بررسي ساختار مشاغل در عصر فناوري اطالعاتبررسي تاثير فناوري اطالعات -1

  سواالت تحقيق

  هاي فني وحرفه اي در زمينه تامين نيروي انساني شاغل در حوزه فناوري اطالعات چيست؟  جايگاه آموزش-1
  هايي روبروست؟ با چه چالشآموزش موثر وكارادر حوزه فناوري اطالعات كه بتواند به ايجاد شغل منجر شود -2

  روش تحقيق

 .تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد

  جامعه آماري

جامعه آماري ، مركز آموزش فن آوري اطالعات سازمان آموزش فني وحرفه اي استان سيستان وبلوچستان و صاحبان مـشاغل و شـركتهاي     
  . مي باشندITمشغول در حوزه 

  ها محدوديت

  ات مشابه در اين زمينه ونبود مطالعات كتابخانه اي در موضوع مورد بحث  عدم وجود تحقيق-1
  سخهاي درست و مناسب به سؤاالت آنعدم مطالعه دقيق پرسشنامه ودادن پا-2
   آنان  وعدم همكاري بسياري ازITعدم وجود آمار مشخص از صاحبان مشاغل در حوزه -

  نتايج

  . زيادي جهت تامين شغل ويا ارتقاء و توانمندسازي مشاغل برخورداراستهاي فني وحرفه اي از پتانسيل بسيار آموزش-1
بازار كنوني حوزه فناوري اطالعات بخوبي طالب آن دسته از متقاضيان شغل كه دوره هاي مربوطه را در سازمان آموزش فني وحرفـه اي           -2

  .گذرانده باشند مي باشد
  
  

  پيشنهادات

 شده تاثير مثبت و قابل توجهي بر اشتغال زايي در جامعه داشته باشد، مي بايـست بطـور جـدي                هاي ارائه  درصورتي كه بخواهيم آموزش   -1
  .هاي فرا روي را در خصوص تامين امكانات مورد نياز جدي گرفت واقعيت

ري كادر فني هاي فني وحرفه اي بايد مواردي نظير به روز نگه داشته شدن امكانات و محتوي دوره ها ، بكارگي      جهت موثر بودن آموزش   -2
را به همراه نتايج حاصل از تحقيقات ميداني در خـصوص كفايـت دوره هـاي ارائـه شـده و كميـت و       ... هاي روز و  مجرب و آشنا با فناوري 

  .هاي ارائه شده مد نظر داشت كيفيت آموزش
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  عنوان

  مات ، صنعت و كشاورزي در استان سيستان و بلوچستانبررسي و تعيين نيازهاي بازار كار درسه بخش خد

  مجري

  )اعضاء هيأت علمي دانشگاه آزاد  اسالمي : (  دكتر عليرضا شهركي  –دكتر زهرا اربابي 

  كلمات كليدي

 (Training)آموزش -
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  مساله تحقيق 

استاي مشاركت افراد به كارگيري دانـش و تـوان و   باتوجه به اينكه هيچ برنامه توسعه بدون مشاركت فعال كليه افراد ميسر نمي گردد و در ر  
هـاي   تخصص هاي الزم در زمينه هاي مختلف مطرح مي باشد ونيز در جهت افزايش اين مهارت ها و تخـصص هـا احتيـاج بـه آمـوزش                           

 به توسعه روز افزون كه فرآيند آموزش الزمه حيات يك سازمان و دربعد وسيع تر يك كشور است و باتوجه        مناسب وبه روز بوده و از آنجائي      
 نيـز نبايـد از ايـن        سـازمان هـا   تكنيك و فنون انجام كار، بكار گيري ابزار هاي مدرن و تكنولوژي پيشرفته پيچيده در سيستم هاي اداري ،                    

  .امكانات عقب بمانند نهايتاً لزوم آموزش بر مبناي نياز بيش از پيش احساس مي گردد
  

  اهميت تحقيق

ها تنها آنگاه سودمندند كه بكار آيند و آموزش آنگاه بكار        دن دانستني هاست به ديگران ، اما دانستني       آموزش بيش از هرچيز سپر     -
هـاي او   مي آيد كه زمينه اي براي پديد آمدن تغييري در فرد شود ، چنانچه او را به انجام كارهايي توانا سازد و بر دايـره امكـان                     

  . ارايي او درانجام امور بيفزايد ، يعني زمينه اي گردد براي افزايش ك
  .اهميت اشتغال و توسعه پايدار استان  -

  

  هدف تحقيق

  گوي نياز بازار مي باشد؟ آيا برنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط سازمان پاسخ -
  ها وشرايط خاص استان بومي سازي برنامه هاي آموزشي سازمان متناسب با ويژگي -

  سواالت تحقيق

  اربردي و به روز است؟هاي سازمان ك آيا آموزش) الف
  هاي سازمان مطابق با نيازهاي داخلي استان است؟ آيا آموزش) ب
  هاي سازمان با عالقه داوطلب همخواني دارد؟ آيا آموزش)ج
  هاي سازمان تأثيري در ميزان افزايش مهارت افراد دارد؟ آيا آموزش) د

  روش تحقيق

  .، تجربي و ميداني صورت گرفته استهاي پژوهشي موردنظر از طريق بررسي كتابخانه اي  روش -

  جامعه آماري

 صنايع ، خدمات ، كشاورزي و داوطلبان آموزش هاي سازمان تشكيل جامعه آماري داده اند و براي هـر جامعـه يـك       بخش هاي كارشناسان  
  . تايي به صورت تصادفي انتخاب مي گردد30نمونه 

  

  ها محدوديت

بخش م دسترسي راحت به اطالعات و آمار و تكميل پرسشنامه توسط نمونه ها در      محدوديت هاي موجود در اين پروژه شامل عد        -
 . سه گانه صنعت ، خدمات و كشاورزي و محدوديت زماني در انجام پروژه مي باشدهاي

  
  
  
  

  نتايج

 اشتغال هرچه بيشترافراد هاي فني وحرفه اي به گونه اي صورت پذيرد، كه قابليت         استراتژي سازمان بايد براساسي باشد كه ارائه آموزش         -
 را نيازسـنجي و  فعاليـت هـا  يعني محـور كليـه   . بوده وهست) نياز سنجي( را افزايش دهد و طبعاً در راستاي چنين ديدگاهي اولين پيش نياز    

 صـرفاً بـا   نيز بدون توجه به وظيفه ارائـه آمـوزش فنـي وحرفـه اي و تخصـصي و                 . گستره پرداخت به اين مهم را نيز در كل كشور قرارداد            
  .  اقتصادي و صنعتي انجام نگرديده است–هاي عمومي ، كار خاصي مطابق با نيازهاي عيني اجتماعي  گسترش در سطح آموزش
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  پيشنهادات

  . وظايف اصلي واحدهاي پژوهشي مناطق نيازسنجي بر پايه تحقيقات علمي مستمر قرارگيرد-
 .زينه توليد و سرمايه گذاري دارد آموزش بيكاران جوياي كار اهميت فزاينده اي در ه-

 . تغيير در ساختار آموزش-
 . تأثير ويژه فناوري اطالعات در آموزش بيكاران جوياي كار-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  )مطالعه موردي در سطح شهر زاهدان(مطالعه اي پيرامون ارزيابي وضعيت كارآموختگان سازمان آموزش فني وحرفه اي 

  يمجر

    دكتر بدرالدين اورعي يزداني

  كلمات كليدي

 : ضمن كار  آموزش -
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(ONE The gob Training) 
  آموزش حين كار -

(IN Service Training) 
  

  مساله تحقيق

  تالطم امروزهپر نقش سرمايه هاي انساني در شكوفايي و بالندگي جوامع در عصر پرشتاب و  -
ي ، اجتماعي و سياسي جوامع بشري به شمار مي رود ، و سياسـت هـا و خـط            بيكاري همواره يكي از بزرگترين معضالت اقتصاد       -

 .مشي هاي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري از مهم ترين اولويت هاي برنامه ريزي دولت ها مي باشد

نسبت به تمـام سـطح كـشور در سـطح بـاالتري قـراردارد و فقـر و مـشكالت         ) سيستان وبلوچستان ( نرخ بيكاري در اين استان     -
هاي اقتـصادي سـالم خـارج       بخش قابل توجهي از جمعيت فعال و آماده به كار از فعاليت           . ها است  اجتماعي بيشتر از ساير استان    

 .شده اند

هاي مهم كـارگزاران اسـت و درايـن راسـتا،      حل معضل بيكاري و هدايت جوانان جوياي كار به سمت بازاركار، يكي از مسئوليت        -
هاي اثر گذار در تنظيم بازار عرضه و تقاضاي كار نقش تعيين كننـده اي           ي به عنوان يكي از نهاد     سازمان آموزش فني و  حرفه ا      

 .هاي شغلي توسط كارآموختگان دارد در تسهيل جذب فرصت

     مسئوليت و رسالت اصلي سازمان آموزش فني وحرفه اي در كشور توليد اشتغال نيست و ايـن سـازمان تنهـا بـا فـراهم سـاختن                           -
 آموزش كار بردي و ارتقاء سطح مهارت كارآموختگان جوياي كار در دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت مـي توانـد ورود                  بستر هاي 

 .جوانان به بازار كار را تسهيل نمايد
  

  اهميت تحقيق

  
  .شناسايي عوامل اثرگذار بر اشتغال استان -
 .شناسايي ميزان جذب كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي -

قيت آموزش فني وحرفه اي استان سيستان وبلوچستان از لحـاظ جـذب كارآموختگـان در بـازار كـار و آسـيب                       ارزيابي ميزان موف   -
 .شناسي وضعيت اشتغال كارآموختگان و ارائه راهكارهايي براي توسعه بازار كار

 بـا سـواد وفعـال در    اهميت توانمند سازي و ارتقاء سطح مهارت نيروي كار باتوجه به نقش نيروي انساني و سرمايه هاي انـساني                -
 .توسعه يافتگي جوامع

.  

  هدف تحقيق
 

بررسي ميزان جذب كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي و تحليل عوامل اثر گذار بر جذب و اشتغال كارآموختگان آمـوزش فنـي        -
 . وحرفه اي از ديدگاه كار آموختگان مي باشد

 :اهداف فرعي 

  هاي كسب و كار كوچك گان آموزش فني وحرفه اي در بنگاهشناسايي و تحليل ميزان سهم اشتغال كار آموخت -1
 شناساي و ارزيابي سهم اشتغال كار آموختگان آموزش فني و حرفه اي در اتحاديه صنفي مشاغل خدماتي و فني -2

 برآورد و طبقه بندي مشكالت و موانع اصلي عدم جذب كارآموختگان  -3

 .معرفي دوره هايي كه در بازار، كار بيشتري دارند -4

 رفي راهكارهاي تسهيل اشتغال زايي كارآموختگان آموزش فني و حرفه اي استانمع -5
  

  سواالت تحقيق

  هاي كسب وكار خدماتي و فني به چه ميزان است ؟ غال كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي در بنگاهتسهم اش -1
 كيفيت عملكرد دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط سازمان چگونه است؟ -2

  كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي از لحاظ جذب در بازار كار كدامند؟موانع و مشكالت -3
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 كدام يك از دوره هاي آموزشي داراي بازار كار بيشتري هستند؟ -4

 پيشنهادات كارآموختگان براي جذب و اشتغال آنان چيست ؟ -5

 تركيب سني كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي شاغل چگونه است؟ -6

 شاغل در بازار چگونه است؟وضعيت تحصيلي كارآموختگان  -7

  

  روش تحقيق

  . در زمره تحقيقات كاربردي و نه بنيادي مي باشد سنجش شناسيپژوهش و تحقيق حاضر از لحاظ  -
هاي خدماتي و فني به ارزيابي پيشرفت ميزان اشتغال در اين سـطح خواهـد                پژوهشگر با تحليل ميداني وضعيت اشتغال در بنگاه        -

 .پرداخت

هاي  محقق سعي نموده است تا با سرشماري از كارگاه.  حاضر را مي توان در دسته مطالعات ميداني قرار دادتحقيقاز سوي ديگر  -
 .سطح شهر زاهدان ، روابط ميان متغيرهاي تحقيق را از ديدگاه شركت كنندگان درمطالعه كشف و شناسايي كند

رها در شرايط موجود مي پـردازد، در دسـته تحقيقـات،    پژوهش حاضر از آن جهت كه به بررسي و شناخت بيشتر روابط ميان متغي       -
 .گيرد توصيفي قرار مي

  

  جامعه آماري

جامعه آماري تحقق حاضر كارآموختگان شاغل در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان بوده است كه به داليل گستردگي جامعه آماري در            
ودر . ليه اقدام به انتخاب شـهر زاهـدان بـه عنـوان نمونـه انتخـابي گرديـد        مقياس استاني تيم تحقيق پس از مطالعه اكتشافي و مطالعات او  

هاي پژوهش مراجعه حضوري پرسشگران تيم تحقيق با معرفي نامه سازمان فنـي وحرفـه       راستاي دستيابي به پاسخ واقعي و دقيق به سؤال        
 ف خدماتي و فني مهارتي شهر زاهدان مستقر در خيابـان       تا بتوانيم تقريباً تصويري جامع از وضعيت اشتغال در مشاغل صنو           اي سبب گرديد    

  .هاي مستقر در شهرك هاي كارگاهي را كسب نمائيم هاي سطح شهر و كارگاه
  

  ها محدوديت

. پژوهش در قلمرو مطالعات اقتصادي و اشتغال به داليل ماهيت كيفي متغيرها تا حدود زيادي پيچيده و دشوار به نظر مـي رسـد          -
وجه به گستردگي موضوع و نظر به توسعه خدماتي آمـوزش فنـي وحرفـه اي اسـتان در تربيـت كارآموختگـان                       دراين تحقيق با ت   

متخصص امكان مطالعه وضعيت اشتغال دقيق كارآموختگان به داليل عدم ثبت اطالعات دقيق كارآموختگـان مقـدور نبـود و در              
وزان نشان داد كـه بـسياري از اطالعـات مربـوط بـه آدرس      يك مطالعه اوليه و مراجعه به آدرس اعالم شده و شمار تماس كارآم        

  .كارآموختگان اشتباه ثبت شده است و اين عامل مهم ترين محدوديت پژوهش حاضر بود
 : محدوديت هاي ديگر عبارتند از -

 .عدم طبقه بندي اطالعات مربوط به كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي شاغل در بانك اطالعات شغلي -

 .ز كارگاههاي سطح مورد مطالعه در خصوص تكميل فرم هاي موردنيازنگراني برخي ا -

 هاي سطح شهر زاهدان پراكندگي كارگاه -

 هاي شهر به تكميل پرسشنامه و ارائه اطالعات عدم تمايل بعضي از كارگاه -
  
  

  نتايج

قابل تـوجهي از شـاغالن   در ارزيابي وضعيت اشتغال كارآموختگان آموزش فني وحرفه اي نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بخش          -
 فني استان داراي مدارك فني وحرفه اي هستند و بخش قابل توجهي از –هاي خدماتي  بنگاه هاي كسب و كار كوچك و كارگاه

زايي اقدام به راه انـدازي      اند با استفاده از تسهيالت اشتغال     كار آموختگان فني وحرفه اي استان به ويژه شهرستان زاهدان توانسته            
  .رهاي كوچك نمايندكسب وكا
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 فني وحرفه اي در استان در تسهيل ورود جوانان عالقه منـد و جويـاي                آموزش هاي درمجموع يافته هاي تحقيق نشان مي دهد         -
ماتي بسياري از دارندگان مدرك فني وحرفـه         كار به بازار كار بسيار مؤثر واقع شده است و درحوزه هاي مشاغل صنوف فني وخد               

 . اند پس از گذراندن دوره هاي مقدماتي و پيشرفته در اين حوزه ها جذب كار شوند اي به سهولت توانسته

نتايج تحقيق در حوزه زاهدان نشان داد كه متأسفانه در بخش نقاشي و صافكاري خودرو ودر قـسمتهاي تعميـرات ماشـين هـاي                 -
 .لي راجذب نمايندسواري ، دارندگان مدارك فني  و حرفه اي نتوانسته اند در اين بخش فرصت هاي شغ

يافته هاي تحقيق همچنين تأييد مي كند كه در صورت بازنگري در نحوه پـذيرش كـارآموزان و چگـونگي برگـزاري دوره هـاي          -
بديهي است كه صرف گذراندن يك دوره كوتـاه مـدت   . آموزشي مي توان زمينه ورود كار آموختگان را به بازار كار فراهم ساخت   

 .ل كننده براي ورود كارآموختگان به بازار كار مي باشدآموزشي فقط يك عامل تسهي
 

  پيشنهادات

  بازنگري فرآيند ثبت نام دوره هاي آموزش فني وحرفه اي-
  برگزاري دوره هاي آموزش فني وحرفه اي در قالب طرح كارورزي-
  تشكيل آموزشكده مهارت فني وحرفه اي-
   بركاربردي بودن دوره هاي آموزش فني وحرفه ايبازنگري در كيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي و تاكيد-
  برگزاري بعضي از دوره هاي آموزش با هدف توانمندسازي و ارتقاء مهارت-
  .حمايت از تحقيق و پژوهش در زمينه مشكالت واحدهاي صنفي-
  .گسترش موسسات مشاوره شغلي براي بنگاههاي كسب وكار-
  .خدمت مربيان آموزش ديده و ماهربازنگري در قوانين و مقررات دستمزد وجبران -
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  اي استان فارس اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  عنوان

  يك الگوي چندبخشي برنامه ريزي نيروي انساني براي استان فارس

  مجري

  دكتر سيد حسين ذوالنور

  كلمات كليدي

  رس استان فا- برنامه ريزي نيروي انساني- روش راس-الگوي چند بخشي
  

  هدف تحقيق

 مختلف با استفاده از يك الگـوي چندبخـشي برنامـه          بخش هاي هدف اين تحقيق عبارت است از پيش بيني نيروي كار مورد نياز استان در               
  ريزي نيروي انساني

  

  روش تحقيق

  .از روش راس استفاده شده است

  جامعه آماري

  هاي مختلف اقتصاد استان فارس بخش

  نتايج

ي ا دار1388 تا 1383 نرخ رشد اجزاي تقاضاي نهايي، تقاضا براي نيروي كار در كل اقتصاد استان، در طول سالهاي در صورت تحقق اهداف
  . درصد خواهد بود6/7 و 9/6نرخ رشدي بين 

  پيشنهادات

وزشي بايد بـه نحـوي   ظرفيت آموزشي اداره كل فني و حرفه اي در رابطه با تعداد كاراموزان رشته هاي اموزشي گوناگون و محتواي دوره آم      
  .برنامه ريزي گردد كه با گرايش هاي كلي و روندهاي پيش بيني شده در رابطه با ساختار شغلي تقاضا براي نيروي كار سازگاري داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  اندازه گيري كارآيي و بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي فارس
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  مجري

  دكتر علي محمدي

  كلمات كليدي

   تحليل پوششي داده ها- كارآيي و بهره وري- ستاده- نهاده-)بنگاه(ميم گيريواحد تص

  مساله تحقيق

در صورتي كه بتوان الگويي از مراكز موفق و عوامل موثر در موفقيت آنها تهيه كرد، گامي بسيار مؤثر در جهت باال بردن بـازدهي و كـارآيي          
وري مراكز آموزش فني و حرفـه اي بـه عنـوان              ح چگونگي اندازه گيري كارآيي و بهره      لذا مساله اصلي اين طر    . جمعي اين مراكز خواهد بود    

  .يك بستر اطالعاتي الزم جهت تحليل بهره وري و عوامل مؤثر بر آن است

  اهميت تحقيق

ند و با تغييـرات و  همچنين به كمك اين تحقيق مي توان به مراكز غير كارآمد و ناكارآمد كمك كرد كه علت ناكارآمد بودن خود را درك كن                    
اين امر سبب مي شـود  . هاي خود، تالش كنند كه سهم بيشتري از كارآيي و بهره وري را كسب نمايند        تعديالت مناسب در نهاده ها و ستاده      

 توسعه تمام مراكز آموزشي مستقر در استان فارس به سطح باالتري از كارآيي دست پيدا كنند و بدون شك رشد كارآيي اين مراكز در رشد و      
  .صنعتي استان بدون تاثير نخواهد بود

  هدف تحقيق

  :مجموعه اهداف اين تحقيق عبارتند از
  تعيين نهاده ها و ستاده هاي مناسب براي اندازه گيري كارآيي و بهره وري -1
 محاسبه كارآيي هر يك از مراكز آموزشي و رتبه بندي آنها -2

 ا كردن منشاء كارآيي واحدهاي كاراريشه يابي و پيد -3

 علت ناكار آمدي  واحدهاي غير كاراپيدا كردن منشاء و  -4

 .تعيين مراكز الگو براي واحدهاي ناكارآمد و بهره گيري از آنها جهت هدف گذاري براي مراكز ناكارآمد -5

  

  سواالت تحقيق

  نهاده ها و ستاده هاي مناسب براي اندازه گيري كارآيي مراكز آموزش فني و حرفه اي كدامند؟ -1
 ن كارآيي هر يك از مراكز آموزش فني و حرفه اي را اندازه گيري كرد؟چگونه مي توا -2

 كارآيي هر يك از مراكز آموزشي در مقايسه با ساير مراكز آموزشي فني و حرفه اي چقدراست؟ -3

 با توجه به كارآيي اندازه گيري شده، كداميك از مراكز كارآ و كداميك ناكارآ هستند؟ -4

 ي اين مراكز كدام است؟عوامل موثر در كارآيي و بهره ور -5

 چگونه مي توان با الگو گيري از مراكز آموزشي كارآ اهداف مناسبي را براي كارآ شدن مراكز غير كارآ تنظيم كرد؟ -6
  

  روش تحقيق

ر تحقيق پيمايشي كه در اين بخش با تهيه پرسشنامه اي اطالعات مـورد نيـاز طـرح د    ) الف: در اين طرح از دو نوع تحقيق استفاده مي شود         
گيـري از يـك    در اين بخش با در نظر گرفتن اطالعات جمع آوري شده و بـا بهـره  . تحقيق كمي) ب.شود جامعه مورد مطالعه جمع آوري مي   

  .شود مدل رياضي مقادير بهينه كارآيي براي هر يك از مراكز آموزشي محاسبه مي

  جامعه آماري

از آنجايي كـه  .  مي باشد18و حرفه اي در سطح استان فارس است كه تعداد آن         جامعه مورد مطالعه اين طرح تمام مراكز ثابت آموزش فني           
  .كليه اين مراكز مطالعه مي شوند نمونه همان جامعه آماري خواهد بود

  
  

  ها محدوديت
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ن در اين پژوهش بـه علـت نداشـت   . بررسي روند بهره وري و كارآيي به صورت مطلوب نيازمند بيش از يك دوره زماني اطالعات است              -1
 بسنده گرديد كه اين امر مي تواند روي نتايج پژوهش تاثير گـذار              1385 و   1384اطالعات چند سال متوالي، فقط به اطالعات در سال          

  .باشد
جمع آوري اطالعات و فرموله كردن آن به شكل فعلي و تعيين نهاده ها و ستاده هايي كه در تمام مراكز تحت مطالعه اطالعات بـراي              -2

باشد، باعث گرديد كه از برخي ستاده هاي مهم در مؤسسات آموزشي نظير كيفيت آموزشي و يا برخي نهاده هاي مهم                     آن وجود داشته    
بديهي است تحليل دقيق كارآيي منوط به استفاده دقيق از نهاده هـا  . نظير تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي هر مركز صرف نظر شود   

  .م وجود اين اطالعات از برخي ستاده ها با درجه اهميت كمتر استفاده گرديدو ستاده ها است كه در اين تحقيق به دليل عد

  نتايج

 شيراز، مركز آي تي شيراز ، مركز خرمبيد، مركـز نورآبـاد، مركـز داراب و مركـز         1 مركز شماره    1384نتيجه محاسبات نشان داد كه در سال        
پس از تعيين مقادير كارآيي ايـن مراكـز     . درجاتي از ناكارآمدي برخوردار بوده اند     خواهران شيراز از جمله مراكز كارآ بوده اند و ساير مراكز به             

  .تعديالت الزم در نهاده ها و ستاده هاي هر مركز ناكارآمد در راستاي كارآ شدن آن محاسبه و تحليل گرديد
  

  پيشنهادات

ان بوده است پس به نظـر مـي رسـد كـه در تخـصيص         چون مراكزي كه كارآ شده اند در دو سال متوالي سه مركز شيراز، آي تي و خوهر                -
  .امكانات به مراكز بايد تجديد نظر شود

 فني و حرفه اي باال برد، تا اين مراكز بتوانند با            آموزش هاي هاي تشويقي مناسب در شهرستان ها تقاضا را براي           بايستي با اعمال سياست   -
 .ر از امكانات به مرز كارآيي نزديك شوندهاي مناسب و بهره گيري مفيدتر و اقتصادي ت ايجاد خروجي

، مؤيد اين امر است كه     1385 و خرمبيد در سال      1384كارآ شدن برخي از مراكز واقع در شهرستان ها نظير خرمبيد، نورآباد، داراب در سال                -
در هر حال نقـد و بررسـي عملكـرد    . دكارآ شدن محدود به مراكز شهرستان شيراز نمي باشد و ساير مراكز نيز مي توانند به مرز كارآيي برسن   

هاي مناسبي را حاصـل سـازد        مركز خرمبيد و بهره گيري از تجربيات آن براي مراكز خارج از شهرستان شيراز مي تواند راه كارها و سياست                   
  .كه مسير كارآ شدن اين مراكز را هموارتر مي سازد
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  مربيان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فارسبررسي عوامل موثر بر بهره وري 

  مجري

  دكتر محمدتقي ايمان

  كلمات كليدي

  وري آموزشي  بهره -مهارت -رسمي   غيرآموزش هاي - رسميآموزش هاي -اي  آموزش فني و حرفه

  مساله تحقيق

آورد كـه فـرد در فرآينـد مهـارت       امكان را فـراهم مـي  وري آموزشي اين   هاي عملي و كاربردي آموزشي و ارتقاء كيفيت و بهره  توجه بر جنبه 
  ).1370حوريزاد بهمني، ( حركتي به سطوح باالي مهارت برسد-آموزي با نياز شغلي در حيطه رواني

  اهميت تحقيق

شـي مربيـان و    آموزمهـارت هـاي  وري آموزشي مربيان، انطباق و ارتباط و هماهنگي بين   با توجه به اينكه يكي ازعوامل مؤثر در سطح بهره       
 كـالس هـاي  آوري، تـشكيل    باشد، متأسفانه عدم به روز بودن دانش فني، عدم استفاده صـحيح از فـن       هاي آموزشي فراگيران مي    نيازمندي

هاي آموزشي و مـسايلي از ايـن قبيـل باعـث شـده كـه ايـن                    آموزشي بدون در نظر گرفتن نيازهاي افراد براي آموزش، عدم انگيزه در دوره            
 و وري بيـشتر   آموزش بهتر مساوي است با بهره: بنابراين بايد توجه داشت كه. وري آموزشي اثربخش نباشند      هاي آموزشي در ارتقاء بهره      دوره

  .هاي آموزشي و بهبود مستمر كيفيت آموزش   مگر تالش در جهت ارزيابي از اين دوره،پيوندد  اين مهم به وقوع نمي

  هدف تحقيق

هاي اساسي       به عنوان يكي ازشاخص    ،اي شيراز     وحرفه     آموزشي مربيان اداره كل آموزش فني      مهارت هاي ررسي ميزان    ب ،هدف از اين تحقيق   
وري الزم برخوردار است؟   اي مربيان در نزد فراگيران از بهره         وحرفه     فني آموزش هاي اينكه تا چه اندازه     . باشد    وري آموزش مربيان مي       در بهره 

  اي مؤثرند؟  وري آموزشي مربيان فني و حرفه  هو چه عواملي بر بهر
  

  سواالت تحقيق

  اي شيراز از ديد فراگيران تا چه حد است؟  وحرفه  وري آموزشي مربيان اداره كل فني   بهره-1

وزشي، ارزشيابي آموزشي استفاده از روشها و فنون تدريس، استفاده بهينه از ابزار و امكانات آم(وري آموزشي   از متغيرهاي تأثيرگذار بر بهره-2
  .وري آموزشي مربيان تأثير گذارترند  كداميك در بهره) و غيره

و ) هاي آموزشـي گذرانـده        سن، جنس، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت، نوع استخدام، تعداد دوره         ( بين متغيرهاي جمعيت شناختي مربيان     -3
  اي وجود دارد؟  وري آموزشي آنها چه رابطه  بهره

  روش تحقيق

  .شود  استفاده مي) Survey(ه منظور گردآوري اطالعات و نگرش سنجي افراد، در اين تحقيق از روش پيمايشيب

  جامعه آماري

 81-82باشند كه در سـال    اي شيراز مي  جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش شامل كليه كارآموزان و مربيان اداره كل آموزش فني و حرفه     
  .اند  اي مشغول فعاليت بوده  وحرفه  هاي فني  طي يكي از دوره

  محدوديتها

  .در دسترس نبودن كارآموزان به طور منسجم -١
 .عدم اجازه جمع آوري اطالعات توسط بعضي مربيان در حين تدريس كالسي و مراجعه مجدد طي چندين دوره -٢

 .كمبود پيشينه تحقيق در زمينه بهره وري مربيان فني و حرفه اي -٣
  
  

  نتايج
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وري مربيـان در حـد زيـاد اسـت، بطـوري كـه          دهد كه از نظر آنها ميزان بهره          وري كل مربيان از نظر فراگيران نشان مي           بهرهبررسي ميزان   
  . است135 است كه بيش از حد متوسط نمرة طيف يعني 173,7اي    گويه15ميانگين نمرة آنها از طيف 

  پيشنهادات

  ). درصد مربيان ، فوق ديپلم هستند6/53 حدود(استفاده از مربياني با مدرك تحصيلي باالتر -١

احترام گذار به عقايد كارآموزان، ايجاد حس همكاري در كارآموزان و پشتكار و عالقه (هاي شخصيتي تشويق مربياني كه در بعد ويژگي    -٢
  . انددهمثبت ارزيابي ش) به تدريس

  .به روز كردن مربيان و ايجاد محيطي براي ايجاد خالقيت -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
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  در اداره كل آموزش فني و حرفه اي فارس) TQM(استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير 

  مجري

  محمدرضا فيلي زاده

  كلمات كليدي

  TQM فراگير - آموزش فني و حرفه اي-نظام مديريت

  مساله تحقيق

كـار گرفتـه    ش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان هاي مختلف بهبه عنوان ابزاري قوي براي سنج  ) TQM( مدل مديريت كيفيت جامع     
ضمن اينكه يك سازمان ميتواند ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلـف                  با بكارگيري اين مدل ها ،     . مي شوند   

ژه با بهتـرين آنهـا نيـز مقايـسه كنـد و در واقـع يـك زبـان          به ويسازمان هازماني مورد ارزيابي قرار دهد، مي تواند عملكرد خود را با ساير             
  . در جهت ارتباطات كارآمد ايجاد نمايدسازمان هامشتركي را با ديگر 

  اهميت تحقيق

 سـازمان هـا   ، يكي از سيستمهاي مديريتي بسيار كارآمدي است كه مـي توانـد در راهبـرد و هـدايت                    TQMسيستم مديريت كيفيت جامع     
امروزه استفاده از دانش فني مديريت الزمه هدايت سازمان مي باشد و اين تحقيق در واقع ابزاري كارآمد . اي نقش كند بصورتي كاربردي ايف

  .در اختيار مديران مي باشد جهت مديريت و بهبود روزافزون سازمان

  هدف تحقيق

اينكـه نقـاط قـوت و    . اي استان فارس مي باشـد  هدف از اين تحقيق استقرار سيستم مديريت كيفيت فراگير اداره كل آموزش فني و حرفه              
 چگونه است و چگونه مي توان سيستم مديريت كيفيت فراگير           TQMقابل بهبود اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس از ديدگاه              

  .را در آن پياده سازي نمود 

  سواالت تحقيق

   چگونه است ؟ TQM  وضعيت موجود اداره كل آموزش فني و حرفه اي فارس از ديدگاه-1

   در اداره كل آموزش فني و حرفه اي فارس قابل اجرا مي باشد ؟TQM آيا نظام مديريت كيفيت -2

   مشاركت كاركنان چگونه حاصل مي شود ؟-3

   رضايت مشتريان  چگونه مورد اندازه گيري قرار گيرد ؟-4

  روش تحقيق

  استفاده مي شود )Survey( ن تحقيق از روش پيمايش به منظور گرد آوري اطالعات و نگرش سنجي افراد ، در اي

  جامعه آماري

  كليه كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس

  نتايج

 را ميتوان در اداره كل آموزش فني و حرفه اي ايجاد و اجرا نمود و همچنين اين مدل قابـل بـسط بـه                      TQMنظام مديريت كيفيت فراگير     
 و حرفه اي استان نيز باشد و ميتوان همه مراكز آموزش فني و حرفه اي استان را همگرا وهمسو نمود كـه همـه در                     كليه مراكز آموزش فني   

  .قالب يك مدل و با يك زبان مشترك مديريت گردند 

  پيشنهادات

  استفاده از سيستم نظام مشاركت: راهكار اول
  Customer Baseطراحي يك سيستم مشتري مدار : راهكار دوم

  Six Sigmaاستفاده از متدولوژي :  سومراهكار
  

  عنوان
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   آزاد بر طول دوره بيكاري آموزش ديدگان جوياي كار در شهر شيرازآموزشگاه هاي ارائه شده توسط آموزش هايبررسي تأثير 

  مجري

  دكتر ابراهيم هاديان

  كلمات كليدي

   بيكاري - كار- آموزش-آموزش آزاد فني حرفه اي

  مساله تحقيق

سـنجش  .  به عنوان يك زير نظام از نظام كالن اقتصادي اجتماعي و سياسي فرهنگي كشور محسوب مي شـود                   ماهر ي انساني آموزش نيرو 
برنامه هاي آموزشي و كارآموزيها، قضاوت در مورد موفقيت آنها در دستيابي به آرمانها و هدفهاي تعيـين شـده جمعيـت و مـشخص كـردن                        

ينـد كـه بـاعنوان تحليلهـاي بخـش          آايـن فر  . پـذيرد  انجام بايد يند تحليلي ويژه اي   آست كه طي فر   ي ا فعاليت هاي نيازهاي آموزشي از جمله     
از يكسو با استفاده از داده هاي آماري موجود و توليد داده هاي آمـاري جديـد و منـسجم، بـه                      . شناخته شده است  » آموزش نيروي انساني    «

 با سنجش اثر بخشي برنامه ها و كارآيي نظام آموزشي وسـيله اي سـودمند و   استقرار و تكميل نظام آموزشي كمك مي كند و از سوي ديگر    
اهميت بهبود بخشيدن به كارايي و اثربخشي نظام آموزشي تنهـا  . ضروري براي سياست گذاريها و تصميم گيريها در بخش آموزش مي باشد  

اصل است كه هزينه هاي آموزشي نوعي سـرمايه گـذاري           نيست بلكه مرتبط با اين        كاربردي كوتاه مدت هاي  در رابطه با ارزشهاي آموزش      
از يك سو، با مشاركت وي در نيروي كار بـه صـورت افـزايش     فرد حيات در طول بازده اين است كه در آينده بازدهي باالتري خواهد داشت       

 در طـي   ها و صـنايع پيشروي سازمانبهره وري امكان رشد را فراهم مي سازد و از سوي ديگر با ارتقاي آموزش پرسنل به درجات باالتر از            
  .سالها به سوي تنزل و ركود مي كاهد

  هدف تحقيق

 آزاد بـر طـول دوره بيكـاري آمـوزش     آموزشگاه هـاي  ارائه شده توسط آموزش هايهدف اصلي اين تحقيق بررسي چگونگي و ميزان تأثير         
آموزشـگاه  ديگري از قبيل بررسي وضعيت بازار كـار و عملكـرد   همراه با اين هدف اصلي اهداف       . باشد ديدگان جوياي كار در شهر شيراز مي      

  . آزاد در شهر شيراز نيز مورد توجه قرار گرفته استهاي

  روش تحقيق

   آزاد بر طول دوره بيكاري آموزش ديدگان جوياي كار در شهر شيرازآموزشگاه هاي ارائه شده توسط آموزش هايبررسي تأثير 
  

  نتايج

سنجي كه حكايت از نقش مثبت و با اهميت آموزشگاه هاي آزاد در كاهش طول دوره بيكاري افراد جوياي كار دارد               نتايج برآورد مدل اقتصاد   
نيز نشان مي دهد كه عوامل ديگري از قبيل سن، جنس، سطح تحصيالت و افراد تحت تكفل صاحبان نيروي كار در كنار آموزش آموزشگاه    

  بنابراين چنانچه برنامه آموزشي آموزشگاه هاي آزاد براي افراد جوانتر و صاحب ويژگيهايي كه     .هاي آزاد بركاهش طول دوره بيكاري مؤثرند      
 مي تواند تأثير مثبت چشمگيرتري بر بازار كار به جاي ،به نحوي حساسيت بيكاران را به دوره بيكاري آنها افزايش مي دهد تدارك ديده شود

  .گذارد

  پيشنهادات

  . نيروي انساني بايد به گونه اي تدوين و اجرا گردند كه قادر به تأثير گذاري بر بهره وري نيروي كار باشندبنابراين سياست هاي آموزش-
  . سياست هاي دولت در بازار كار بايد به شكلي طراحي گردند كه در عين حفظ منافع نيروي كار، منافع كارفرما را نيز مدنظر داشته باشد-
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  عنوان

 آمـوزش فنـي و     هـاي آمـوزش مهـارت مركـز        هگـر دور  يد مي با يشوع پتر يصنا هاي آموزشي مهارت مرتبط با     دورهبخشي   اثر قييبررسي تطب 
  )1382-1383( و مربيانكارشناسان ديي شغلي ازدفرصت ها الزم و ايجاد مهارت هاي شيراز در كسب اي حرفه

  مجري

  محمود مرادي

  كلمات كليدي

   و حرفه اي  آموزش هاي فني- مهارت-صنايع پتروشيمي

  مساله تحقيق

اي فارس با شركت مديريت صنايع پتروشيمي جهت آموزش نيروي كار مورد نياز آن صنايع گام  عقد قرداد بين اداره كل آموزش فني و حرفه       
روهايي تربيـت   اين بوده كه ني   آموزش ها زيرا هدف از افتتاح اين گونه       . اي با بازار كار بوده است      اساسي جهت هماهنگي آموزش فني و حرفه      

 فني و حرفه اي و راه انـدازي دوره هـاي   آموزش هايبا توجه به رويكرد جديد . شوند تا با نيازهاي مراكز صنعتي هرچه بيشتر منطبق باشند       
اي درچند سال اخير به ايـن دوره هـا الزم دانـسته شـد، بـه بررسـي          مشتري مدار صنايع پتروشيمي و توجه ويژه مراكز آموزش فني و حرفه           

ي شغلي فرصت ها الزم و ايجاد مهارت هايدوره هاي مورد نياز صنايع پتروشيمي با ساير دوره هاي آموزشي در كسب     ) مقايسه اي (تطبيقي
دراين راستا مركزشماره يك شـيراز كـه از مراكـز بـزرگ و قـديمي اداره كـل                   . بپردازيم1383و1382ازديد كارشناسان و مربيان طي سالهاي     

 مورد نيازصنايع پتروشيمي و نيز ديگـر دوره هـاي آمـوزش مهـارت             آموزش هاي ي استان فارس مي باشد و در زمينه         آموزش فني و حرفه ا    
در اينجا آنچه مهم است مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه آيـا آموزشـهائي كـه بـه     . فعاليت دارد، جهت انجام اين پژوهش انتخاب گرديد  

التحـصيالن را حـل       گيرد، توانسته است مـشكل جـذب فـارغ          اي صورت مي    آموزش فني و حرفه   درخواست صنايع پتروشيمي و توسط مراكز       
   الزم فارغ التحصيالن برخوردار بوده است؟مهارت هايي شغلي و كسب فرصت هانمايد؟ يا به عبارتي از اثربخشي مناسب در ايجاد 

  اهميت تحقيق

اي غيررسمي در راستاي آمـوزش منجـر بـه اشـتغال،      وط به آموزش فني و حرفه مربفعاليت هايبنا بر نكات گفته شده در باال جهت بهبود   
اين پژوهش درصدد است تا بررسي نمايـد آيـا   . شود هائي كه مورد نياز بازار كار باشد روشن مي          مدار و رشته    هاي مشتري   ضرورت ايجاد رشته  

هـا     مطرح هستند، توانسته است در مقايـسه بـا سـاير رشـته             مدار   مشتري آموزش هاي  مرتبط با صنايع پتروشيمي كه به عنوان         آموزش هاي 
  تر عمل كند؟  موفق

  

  هدف تحقيق

 الزم و انتقال به كـار       مهارت هاي بطور كلي هدف از اين پژوهش مقايسه تأثير دوره هاي آموزش مرتبط با صنايع پتروشيمي در ايجاد                  
واين پـژوهش درصـدد آن   .  مي باشد83و 82 فني و حرفه اي در سالهاي در كارآموزان در مقايسه با سايردوره هاي آموزشي سازمان آموزش  

 الزم را از ديد كارشناسان و مربيان سـازمان آمـوزش            مهارت هاي است تا اثربخشي دوره هاي آموزش مرتبط با صنايع پتروشيمي، در ايجاد             
  .فني وحرفه اي با يكديگر مقايسه كند

  

  سواالت تحقيق

 الزم در مقايسه با ساير دوره هاي آموزشـي تفـاوت            مهارت هاي ن بين اثر بخشي دوره هاي پتروشيمي در ايجاد          از ديد مربيان و كارشناسا    -

  وجود دارد؟

 تفـاوت   1383 نسبت بـه سـال       1382 الزم در سال     مهارت هاي هاي پتروشيمي در ايجاد       از ديد مربيان و كارشناسان بين اثر بخشي دوره          -

 وجود دارد؟

 ها تفاوت وجود دارد؟ هاي پتروشيمي و ساير رشته التحصيالن رشته رشناسان بين ميزان اشتغال فارغاز ديد مربيان و كا-

  هاي پتروشيمي در سالهاي مختلف تفاوت وجود دارد؟ التحصيالن رشته از ديد مربيان و كارشناسان بين اشتغال فارغ-
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  روش تحقيق

صـنايع    گروه كـارآموزان آمـوزش ديـده دوره       ( تخصصي دو گروه   مهارت هاي  وميزان   اين پژوهش از نوع پيمايشي بود كه در آن اشتغال بكار          
  .از ديد كاركنان و مربيان با استفاده از آزمون آماري تي وابسته با يكديگر مقايسه شدند) پتروشيمي و گروه آموزش ديدگان سايردوره ها

  جامعه آماري

اي فارس در سال   و همچنين كليه كارشناسان آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفهاي برادران شيراز كليه مربيان مركز آموزش فني و حرفه
  .باشد نمونه آماري همان جامعه آماري مي. دهند  جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي83 و 82

  نتايج

ثربخشي باالتري برخـوردار بـوده؛   اي از ا هاي مربوط به پتروشيمي نسبت به ساير دوره هاي آموزشي فني و حرفه  آموزش رشته82در سال  -
  .اند  اين دو از اثربخشي مشابهي برخوردار بوده83در حاليكه در سال 

اي بـاالتر بـوده؛ در      هاي آموزشـي فنـي و حرفـه         هاي مربوط به پتروشيمي نسبت به ساير دوره          ميزان قبولي پايان دوره رشته     82 در سال    -
  .اند ه اين دو مشابه بوده  ميزان قبولي  پايان دور83حاليكه در سال 

هـاي   هاي مربوط به پتروشـيمي نـسبت بـه سـاير دوره      تئوري در رشتهبخش هاي ميزان توانائي كارآموزان در يادگيري 83 و  82 در سال    -
  .اي يكسان بوده است آموزشي فني و حرفه

هـاي مربـوط بـه پتروشـيمي نـسبت بـه سـاير              تهشده در رشـ     ها و منابع صرف     نسبت به هزينه  آموزش ها  ميزان بازدهي    83 و   82 در سال    -
  اي يكسان بوده است هاي آموزشي فني و حرفه دوره

هاي مربوط به پتروشيمي نسبت به   ميزان تطابق ساعات استاندارد آموزشي با حداقل مهارت مورد نياز كارآموزان در رشته83 و 82 در سال  -
  .ستاي باالتر بوده ا هاي آموزشي فني و حرفه ساير دوره

هاي مربوط به پتروشيمي نسبت بـه سـاير    هاي آموزشي رشته    كميت و كيفيت مواد مصرفي و لوازم و تجهيزات مورد نياز دوره            82 در سال    -
  .هاي پتروشيمي در حد يكسان بوده است هاي آموزشي نسبت به دوره  ساير دوره83اي بيشتر بوده و در سال  هاي آموزشي فني و حرفه دوره

ي شـغلي موجـود دوره هـاي پتروشـيمي نـسبت بـه سـاير        فرصت ها ارائه شده يا آموزش هاي  تقاضاي بازار كار براي      83 و   82 در سال    -
  . اي بيشتر بوده است هاي آموزشي فني و حرفه دوره

  

  پيشنهادات

 .گسترش فعاليت فرهنگ خوداشتغالي و فعاليت در بخش خصوصي و روي آوردن به اشتغال در اين بخش-

اي و همچنـين      فني و حرفه   آموزش هاي نمايد در جهت توسعه       در اين خصوص ضروري مي    ‘ خدمات آموزشي توسط بخش خصوصي    ارايه  -
 . مذكور دولت حمايتهاي الزم را از بخش خصوصي به عمل آوردآموزش هايباالبردن كميت و كيفيت 

  .د مكمل پايگاه مشابهي درباره اطالعات بازار كار باشداي به ترتيبي كه بتوان  ايجاد پايگاه اطالعات و آمار آموزش فني و حرفه-
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  عنوان

  اي غيررسمي بر كاريابي و اشتغال جوانان جوياي كار در شهرستان شيراز بررسي اثرات آموزش فني و حرفه

  مجري

  غالمرضا خيرانديش

  كلمات كليدي

   اشتغال- كاريابي-آموزش فني حرفه اي

  مساله تحقيق

و جلـوگيري از ضـايعات   آموزش هـا اي در توسعه ملي و به منظور ارزيابي بازده اين   فني و حرفه آموزش هاي ه اهميت بسيار باالي     با توجه ب  
تحقيق حاضر در . گيرد گيري در مورد توسعه آنها بايد مطالعه دقيقي صورت گيرد كه تحقيق حاضر در اين راستا صورت مي           احتمالي و تصميم  

 در شهر شيراز به بررسي 1382اي غيررسمي بر كاريابي و اشتغال جوانان جوياي كار در سال  رات آموزش فني و حرفهصدد است با بررسي اث  
رضايت شاغالن و كيفيت مهارتها و فنون آموخته شده و همچنين به بررسـي علـل عـدم موفقيـت            ‘ اي   فني و حرفه   آموزش هاي رابطه بين   

  ديدگان بپردازد ؟ آموزش

  اهميت تحقيق

ماهر و همچنين ارتقاء مهارت كارگران مورد نيـاز بخـشهاي          تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه     ‘ اي كشور   لت سازمان آموزش فني و حرفه     رسا
رغـم اينكـه      براساس آمار و اطالعات منتشره اداره كل خدمات و اشتغال وزارت كار و امور اجتمـاعي علـي                 . باشد  مختلف اقتصادي جامعه مي   

آموزشـگاه  اي و   را دارندگان مدرك آموزش فنـي و حرفـه  1379 نفر جويندگان كل كشور در سال 658215از مجموع   ) %9/23( نفر 157572
بـراي  در سـطح كـشور بـوده كـه          %) 8/17( نفـر  5350 نفر به كار گمارده شده       53296سهم اين افراد از مجموع      ‘ دهند   آزاد تشكيل مي   هاي

  .ضرورت انجام طرح مطالعاتي روشن خواهد شد‘ اي فر از دارندگان مهارت فني و حرفه ن152000دستيابي به علت عدم اشتغال بيش از 

  هدف تحقيق

  . در شهر شيراز1382اي غيررسمي بر كاريابي و اشتغال جوانان جوياي كار در سال  هدف تحقيق بطور كلي بررسي اثرات آموزش فني و حرفه
  

  سواالت تحقيق

  شوند؟ اي پس از فراغت از تحصيل جذب بازار كار مي  حرفهگيران مراكز آموزش فني و آيا آموزش-
  اي متناسب است ؟ آيا ميزان نياز به نيروي انساني در بخشهاي مختلف استانها با تعداد فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و حرفه-
  ختلف اقتصادي اين گونه فارغ ا لتحصيالن است ؟آيا علت عدم جذب فارغ  التحصيالن در مشاغل مرتبط با رشته تحصيليشان، عدم نياز بخشهاي م- 
  

  روش تحقيق

در سطح توصـيفي بـا اسـتفاده از آمـار          . در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است                  
هـا و   و در سطح استنباطي متناسـب بـا سـنجش داده   توصيفي نظير جدول فراواني، درصدها و ميانگين به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته         

تجزيه و تحليل داده هـا بـه كمـك    . استفاده شده است) χ2(و خي دو) One-sample t test(اي  يك نمونهtسؤاالت پژوهش از آزمون 
  . انجام پذيرفتSpssافزار  كامپيوتر و با استفاده از نرم

  جامعه آماري

در اين تحقيق از . اند  به ادارات كاريابي شيراز مراجعه و ثبت نام نموده1382باشند كه در سال       كار مي  جامعه آماري مورد نظر كليه جويندگان     
اي انتخـاب    نفر جوينـده كـار بـصورت تـصادفي خوشـه        1000از ميان جامعه آماري     . اي استفاده شده است     گيري تصادفي خوشه   روش نمونه 

  .كند  آماري بيان ميهاي اين نمونه  ويژگي1-5جداول شماره . گرديدند
  
  
  
  

  نتايج
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 آموزش هاياند كه كيفيت   اي در نظرسنجي اعالم كرده       فني و حرفه   آموزشگاه هاي التحصيالن مراكز و      اگرچه جويندگان كار و به ويژه فارغ      
 120زمون فرضيه در صفحه آ(باشد ولي واقعيات بازار كار و آموزش   اي در حد متوسط بوده و بطور متوسط جوابگوي نياز بازار مي             فني و حرفه  
بيني شده نه تنها موفق نبوده است بلكه باعـث شـده اسـت     اي با توجه به اهداف پيش  فني و حرفهآموزش هايدهد      نشان مي ) فصل چهارم 

ودن كيفيـت   توان به عوامل زير بعنوان داليل پائين ب         مي. جوينگان كار به دليل پائين بودن كيفيت آموزش كمتر موفق به يافتن شغلي شوند             
  :آموزش اشاره كرد

  .پائين بودن سطح سواد و مهارت مربيان-الف
  . ناهماهنگي بين آموزش و نياز بازار كار-ب
  .عدم وجود نظارت مناسب بر امر آموزش-پ
  . كمبود تجهيزات مناسب آموزشي در كارگاهها-ج
  . به روز نبودن آموزشها-ح
  .هاي آموزشي  كوتاه بودن طول دوره-خ
  .دقتي در انتخاب كارآموز هي يا بيتوج بي-چ
  

  پيشنهادات

 .بهبود تجهيزات آموزشي و به روز كردن اين تجهيزات كه نياز به هماهنگي و مساعدت تمامي ادارات و واحدهاي ذيربط دارد -1

ش آن  هاي آموزشي همگام با تحوالت تكنولوژيك و تالش و كوشش در جهت شـناخت مـشاغل جديـد و آمـوز                      تغيير و اصالح برنامه    -2
 .هاي آموزشي مطابق با نياز بازار كار پذيري دوره همچنين افزايش تنوع و انعطاف. مهارتها به جويندگان كار

ديدگان فني  اندر كار اشتغال و آموزش و همچنين آموزش بين مراكز كاريابي خصوصي و دولتي در سطح شهرستان و دستگاههاي دست    -3
اي به سمتي كه منجر        موجود فني و حرفه    آموزش هاي دادن    به عبارتي سوق  .  برقرار گردد  اي بصورت جدي و فعال ارتباط الزم        و حرفه 

 .به اشتغال در بازار كار گردد
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  عنوان

  بررسي نيازهاي آموزشي مربيان اداره كل اموزش فني و حرفه اي فارس

  مجري

  عبدالعلي كريمي

  كلمات كليدي

   اثربخشي- آموزش فني و حرفه اي- تربيت مربي- نيازسنجي آموزشي-نيازسنجي 

  مساله تحقيق

اي  اي در مركز تربيت مربي كرج وابسته به سازمان آموزش فنـي و حرفـه        هاي مختلف فني و حرفه     هاي متفاوتي در زمينه رشته     هرساله دوره 
ها بيشتر جنبـه   اي، اين دوره  فني و حرفه آموزش هاي با توجه به ماهيت     . گردد ريزي و اجرا مي    كشور و با همكاري ادارات كل مناطق، برنامه       

اگـر بـه   . گـردد  هاي آموزشي صرف مي ها نسبت به ساير دوره عملي داشته و به همين دليل اعتبارهاي مالي بيشتري براي برگزاري اين دوره  
توجه به . شود يل هر دوره آموزشي صرف مي     هاي زيادي براي تشك    هاي ضمني را اضافه كنيم، اعتبارها و هزينه        هاي آشكار، هزينه   اين هزينه 
ريزي و اجراي هر دوره آموزشـي تخصـصي         هائي كه صرف برنامه    ها، اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا همه اين تالشها و هزينه              اين هزينه 

 آمـوزش هـاي   ول كه همانـا ارايـه       ها، آنان را براي انجام وظايف شغلي مح        كند؟ آيا اين دوره    گردد، نيازهاي آموزشي مربيان را تأمين مي       مي
توان نتايج را جهت اصالح و بهبـود         كند؟  با تشخيص نقاط قوت و ضعف، مي         تخصصي بصورت نظري و عملي به كارآموزان است آماده مي         

  .دوري سيستم آموزش مربيان گرد هاي آموزشي آينده مدنظر قرار داد تا در نهايت منجر به افزايش كارائي و بهره كيفيت برنامه

  اهميت تحقيق

اهميت اين تحقيق از اين جهت است كه با استفاده از متد علمي به بررسي نيازهاي آموزشي مربيان در سطوح مختلف پرداخته و با اسـتفاده                       
  :توان  از نتايج آن مي

 .را براي مسئولين مربوطه  شناسائي نمودكمبودها و نيازهاي اساسي آموزشي مربيان  -1

 .ب را طراحي و اجرا نمودهاي آموزشي مناس دوره -2

 .هاي آموزشي ضمن خدمت مورد استفاده قرار داد در ايجاد انگيزه و حضور فعالتر مربيان در دوره -3
  .هاي آموزشي جلوگيري نمود از اعمال سليقه در اجراي دوره

  هدف تحقيق

  .        الزممهارت هايلحاظ داشتن ه ت موجود آموزشي مربيان بي بررسي تحليلي و شناخت وضع-الف
  . مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب بر اساس استاندارهاي مهارتي-ب
  .  شناخت كمبودها، مشكالت و نقائص مهارتي-ج
  . پيشنهاد چهارچوبي براي رفع نواقص مذكور-د

  سواالت تحقيق

  ؟هستند برخوردار كافي مهارت هاي ازاستان فارس اي  آيا مربيان آموزش فني و حرفه: الف
  مبودهاي مهارتي مربيان در كدام قسمتهاست؟ك: ب

  روش تحقيق

. شـود  اي سروكار دارد از نوع پيمايـشي محـسوب مـي     واقعي و زنده كار در مراكز آموزش فني و حرفهموقعيت هاياين تحقيق از آنجا كه با   
اين روش تحقيق بـرخالف  . شود بكار برده مي تحقيق پيمايشي در علوم تربيتي به منظور مطالعه شرايط موجود در رابطه با نيازهاي آموزشي                

ها يا اطالعاتي به كار  تحقيق پيمايشي به منظور كشف داده  . افتد، سروكار دارد   هائي كه در زمان حال اتفاق مي       روش تحقيق تاريخي با پديده    
  .توان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد رود كه از طريق آنها مي مي

  يجامعه آمار

آوري  در زمـان جمـع  . باشـد  اي فارس مي اي وابسته به اداره كل آموزش فني و حرفه جامعه مورد نظر كليه مربيان مراكز آموزش فني و حرفه     
با توجه به پراكندگي مراكز براي اينكه هريك از اعضاء جامعه مورد مطالعه از شـانس  .  نفر بودند307اطالعات تعداد مربيان در استان فارس     

 نفـر مربـي   119از ميـان جامعـه آمـاري    . گيري تصادفي ساده استفاده شده اسـت   ي براي انتخاب شدن برخوردار باشند، از روش نمونه        مساو
  .گردد الذكر حدود چهل درصد جامعه آماري را شامل مي حجم نمونه فوق. بصورت تصادفي انتخاب گرديدند
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  محدوديتها

زياد مطالب و اطالعات تخصصي، ممكن است ابزار مذكور نتواند بطور كامل گوياي مطالب مورد               در ارتباط با ابزار تحقيق، به جهت تنوع         -1
  .نظر باشد

ها،   به عبارت ديگر ممكن است داده     . دهد   اطالعات حاصله نگرش افراد را در خصوص نيازهاي مربيان نشان مي           به علت ماهيت فن دلفي    -2
  .از عينيت كافي برخوردار نباشند

  نتايج

اين تكنيك در چند    . گيري از تكنيك دلفي اقدام به بررسي اولويتهاي آموزشي مربيان و پاسخ به سؤاالت باال نموده است                  يق با بهره  اين تحق 
كارشناسـان بـا   .  گويـه بـوده اسـت   21ابزار گردآوري اطالعات شامل يك پرسشنامه باز و يك پرسشنامه بسته شامل       . مرحله به اجرا درآمد   
براي تعيـين روائـي مقيـاس از    . كردند هاي خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد ميزان مهارت مربيان را مشخص مي     انتخاب يكي گزينه  

 0,86ضريب بازآزمايي حاصل  ‘ استفاده شد ) اجراي دوباره (نظر كارشناسان استفاده گرديد و براي سنجش پايائي پرسشنامه از روش بازآزمائي             
پـس از تكميـل   .  نفر بعنوان نمونـه انتخـاب شـدند   119داد كه از بين آنها  عه آماري اين تحقيق را تشكيل ميجام‘  نفر مربي  307تعداد  . بود

  : پرسشنامه توسط كارشناسان ذيصالح با استفاده از روشهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته شد و نتايج زير بدست آمد 

  پيشنهادات

 ضمن خدمت مربيان براساس نيازهاي آنان بوده و بر اساس نيازسنجي صورت آموزش هايدن ريزي الزم به منظور مبتني كر  برنامه-2
  .گيرد

ريزي آموزشي به خوبي آشـنائي داشـته    ريزي آموزشي از افرادي استفاده شود كه با فنون مديريت و برنامه  براي سياستگذاري و برنامه   -
  .باشند

  .مدت براي افراد واجد شرائط به اجرا درآيد هاي آموزشي كوتاه نيازسنجي بصورت مستمر تلقي شده و بصورت برنامه-
  .فراهم شود.... منابع مورد نياز مربيان از قبيل كتابخانه، امكانات تحقيقاتي و -
خدمت نياز به حداقل توانائي علمي دارد، لذا پيشنهاد مي شود سـازمان آمـوزش فنـي و                   شي ضمن با توجه به اينكه اجراي برنامه آموز      -

همچنين با . التحصيل از مراكز آموزشي معتبر اقدام نمايد اي كشور نسبت به بكارگيري مربيان با مدارك تحصيلي باال و فارغ     فهحر
گردد  اداره كل در استخدام نيروهـاي   باشند، لذا پيشنهاد مي   توجه به اينكه ادارات كل در استخدام نيروهاي رسمي فاقد اختيار مي           

  . در نظر گيردغيررسمي موارد فوق را 
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 الزم واشـتغال درشهرشـيراز ازديـدكارآموزان مربيـان     مهـارت هـاي  ماهه ايران وآلمان دركـسب  18بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي طرح       
  83و82وكارشناسان درسال 

  مجري

  عزت اله اردشيري  

  كلمات كليدي

   شيراز- فني و حرفه اي آموزش- اشتغال- ماهه18 طرح - بهره وري-اثربخشي

  مساله تحقيق

 با همكاري كشور آلمان تجهيز شد، يكي از   1374مركز آموزش فني و حرفه اي شيراز كه در سال           )  ماهه 18طرح  (بخش الكترونيك صنعتي  
مي در تربيت نيـروي  تواند نقش مه اين بخش مي. باشد  پيشرفته مي"بخشهاي بسيار فعال اين مركز بوده و داراي امكانات و تجهيزات نسبتا   

از ) رياضي، تجربي و فنـي    (نحوه جذب كارآموز به شرط داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم         . باشد  كار ماهر جهت اشتغال در صنايع مختلف        
 ماهـه بـه طـور    18پس از اين مراحل به تحصيل در رشته الكترونيك صـنعتي طـرح            . باشد  و انجام مصاحبه مي   ) كتبي(طريق امتحان علمي  

 كارگاه مختلف تشكيل شده است كه كارآموزان پس از موفقيـت در هـر كارگـاه بـه              6بخش الكترونيك صنعتي از     . شوند  ان مشغول مي  رايگ
هـاي زبـان تخصـصي و كـامپيوتر نيـز برگـزار         در صورت وجود امكانات و فراهم بـودن شـرايط، دوره      "ضمنا. شوند  كارگاه بعدي معرفي مي   

شود عالوه بر يبان مطالب تئوري و نظري همواره كارآموزان را به كارهاي عملي و انجام آزمايشات مختلف                  در طول دوره سعي مي    . گردد  مي
  .ها ايجاد شود و متعدد سوق داد تا شرايط واقعي محيط كار براي آن

گـردد،   ه سنگيني را متقبل مي ماهه دولت هزين18هاي  با توجه به مطالب گفته شده در باال بايد در نظر داشت كه در تربيت كارآموزان دوره               
  .ها حايز اهميت فراوان است التحصيالن اين دوره ها و اشتغال مناسب فارغ بنابراين اثربخش بودن اين دوره

  اهميت تحقيق

رد ماهر و همچنين ارتقاء مهارت كـارگران مـو   اي كشور، تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه      از طرف ديگر رسالت سازمان آموزش فني و حرفه        
براساس آمار و اطالعات منتشره اداره كـل خـدمات و اشـتغال وزارت كـار و امـور اجتمـاعي       . باشد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه مي  

اي   را دارندگان مدرك آموزش فني و حرفه1379 نفر جويندگان كل كشور در سال  658215از مجموع   %) 9/23( نفر 157572رغم اينكه     علي
در سطح كشور بوده كه     %) 8/17( نفر 5350 نفر به كار گمارده شده       53296دهند، سهم اين افراد از مجموع         زاد تشكيل مي   آ آموزشگاه هاي و  

اي، ضرورت انجام طـرح مطالعـاتي روشـن خواهـد       نفر از دارندگان مهارت فني و حرفه152000براي دستيابي به علت عدم اشتغال بيش از  
  )81سيماي بازاركار، .(شد

  قهدف تحقي

 ماهـه در شهرسـتان شـيراز را    18اي طـرح   هاي فني و حرفه التحصيالن رشته   هدف اين تحقيق آن است كه وضعيت آموزش و اشتغال فارغ          
  اند، از اثربخشي الزم برخوردار بوده است؟   ماهه ديده18التحصيالن طرح  ي كه فارغآموزش هايمورد بررسي قرار دهد تا معلوم شود كه آيا 

  سواالت تحقيق

  ماهه تفاوت وجود دارد ؟18اثربخشي دوره هاي  مورد اي در هاي فني و حرفه  آيا بين نظركارآموزان، مربيان وكارشناسان رشته-
  تفاوت وجود دارد ؟83 و82ماهه درسال 18 آيا بين اثربخشي دوره هاي -
  اوت وجود دارد ؟ تف83 و82ماهه درسال 18 آيا بين ميزان اشتغال بكار فارغ التحصيالن  دوره هاي -

  روش تحقيق

تجزيـه و  . به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي نظير جدول فراواني، درصدها و ميانگين و آمار اسـتنباطي اسـتفاده شـده اسـت                       
  . انجام گرفته استSpssافزار  تحليل داده ها به كمك كامپيوتر و با استفاده از نرم

  جامعه آماري

و همچنـين كارشناسـان     )  نفـر  76(انـد   التحـصيل شـده      درشهر شيراز فارغ   83و  82 ماهه كه در سالهاي      18هاي    وزان دوره جامعه آماري كارآم  
  .نمونه آماري همان جامعه آماري خواهد بود.  نفر بوده است21هاي آموزشي مذكور آموزشي و مربيان دوره

  

  محدوديتها
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بر مقياس به عنوان يكـي از  "ي كه ماهيتامحدوديت هاي توان گفت     باشد، بنابراين مي    ميگيري در اين تحقيق مقياس        از آنجا كه ابزار اندازه    -
 .شود آوري اطالعات مترتب است، اين پژوهش را نيز شامل مي گيري و جمع ابزارهاي اندازه

 .بر نتايج تأثير بگذاردتواند تا حدودي  در پاسخگوئي به پرسشنامه كه مي) التحصيالن فارغ(مشاركت ورغبت برخي از كارآموزان عدم-

هـاي   خود و موفقيـت برنامـه   توانايي هايرسد به نظر مي. اند آمده از اين تحقيق را به نوعي ارزيابي از كار خود دانسته مربيان نتايج به دست -
  .تواند تا حدودي بر نتايج تأثير بگذارد اند كه مي  ماهه را بيش واقعيات موجود بيان كرده18آموزشي طرح 

  نتايج

اي بـا   هاي آموزشي فنـي و حرفـه   رشته. اند از شغل خود راضي نيستند اي كه جذب بازاز كار شده هاي فني و حرفه     التحصيالن رشته   اكثر فارغ 
. اند  اي از طريق معرفي دوستان و آشنايان جذب بازار كار شده            هاي فني و حرفه     التحصيالن رشته   اكثر فارغ . نيازهاي بازار كار هماهنگ نيست    

 التحـصيالن    فـارغ . انـد   اند علت بيكاري خود را نبود فرصت شغلي اعالم كـرده            اي كه بيكار مانده     هاي فني و حرفه     التحصيالن رشته   ثر فارغ اك
و مهارت آنها در ) شاغالن(دهندگان رابطه بين شغل پاسخ. باشند اي مي هاي تكميلي فني و حرفه  مند به شركت در دوره      اي عالقه   فني و حرفه  

   )فضيلتيبرائمي و (اد بوده استحد زي

  پيشنهادات

 نوين آموزش، و در صورت لزوم استفاده از تجـارب  روش هاياستفاده از تجارب ساير كشورها بويژه كشورهاي صنعتي و پيشرفته در زمينه            -
 .هاي مورد نياز در كشور كارشناسان خارجي جهت آموزش دوره

 . كارآموزان برتر در پايان هردورهاولويت اعطاي وام و تسهيالت خوداشتغالي به-
اي و همچنـين       فني و حرفه   آموزش هاي نمايد در جهت توسعه       ارايه خدمات آموزشي توسط بخش خصوصي، در اين خصوص ضروري مي          -

 . مذكور دولت حمايتهاي الزم را از بخش خصوصي به عمل آوردآموزش هايباالبردن كميت و كيفيت 
  .اي به ترتيبي كه بتواند مكمل پايگاه مشابهي درباره اطالعات بازار كار باشد ر آموزش فني و حرفه ايجاد پايگاه اطالعات و آما-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 212 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  

  اي استان قزوين اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

ـ          ي و   حرفـه اي  در سـه سـال     مطالعه ميزان جذب آموزش ديدگان فني و حرفه اي در مشاغل استان و اثر بخـشي دوره هـاي آمـوزش فن
  گذشته

  مجري

  محسن خون سياوش

  كلمات كليدي

   مشاغل- جذب آموزش هاي فني و حرفه اي– 1384

  اهميت تحقيق

اف متعدد زير د مهارتي ، كوتاه مدت فني و حرفه اي در كشور براي نيل به اه              آموزش هاي سارمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان متولي          
  .ال دارد به امر آموزش اشتغ

   حرفه اي در كشور-ارتقاء سطح دانش فني  •

 تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز در راستاي تحوالت سريع در صحنه علم و فن آوري •

  شاگردي–استمرار فرهنگ آموزش استاد  •

   متنوعآموزش هايتوسعه منابع انساني ، امور پژوهشي، فن آوري اطالعات و ارتباطات از طريق  •

  هدف تحقيق

 حرفه اي برابر استانداردهاي سازمان ساليان دراز اسـت كـه توسـط مربيـان     –تربيت نيروي كار ماهر در رشته هاي مختلف فني         •
  و موسسات نيز براي بهسازي نيروي كار خود از امكانات و توانايي هاي مراكز آموزش فني و     سازمان ها . مجرب انجام مي پذيرد   

 حرفـه اي توسـعه   - فنـي مهـارت هـاي  بنابراين ضرورت تحقيق از ديدگاه جوانان جويي   .حرفه اي در سطح كشور سود مي برند       
 و موسـسات  سازمان هـا  نيازهاي بازار كار بوده و از ديدگاه "منطبقا آنها به واسطه وجود برنامه آموزشي  مهارت هاي توانايي ها و    

دارد كه ضرورت انجام تحقيق جـاري را بـه نـوعي           سه هدف آموزشي يا بهسازي وجود       . ارتقاي سطح مهارت كاركنان آنان است     
 .مشخص مي نمايد

 هدفهاي اجتماعي •

 هدفهاي سازماني  •

 هدفهاي فردي  •
  
  
  
  
  

  سواالت تحقيق

  حرفه اي و جذب آنها–عيين تفاوتها در رشته هاي فني ت •
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 تعيين وضعيت آماري جذب شدگان دانش آموخته فني و حرفه اي  •

   با استفاده از نتايج مندرج در اين تحقيق بعديآموزش هايبرنامه ريزي براي  •

  روش تحقيق

  . تحقيق جاري از نظر هدف تحقيق ،تحقيقي كاربردي است كه به روش توصيفي انجام شده است

  جامعه آماري

نمـوده و   در يكي از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان قزوين ثبت نام 1382 تا 1379تحقيق جاري در بين كليه  افرادي كه طي سالهاي   
  .حداقل يكي از دوره هاي مهارتي را با موفقيت پشت سر گذاشته وموفق به اخذ مدرك مهارتي شده اند، اجرا شده است

  محدوديتها

  پراكندگي نمونه هاي آماري -
  عدم وجود اطالعات منسجم در خصوص جامعه آماري -
  دسترسي به نمونه ها -

  نتايج

ي انجام شده ميتوان ادعا نمود كه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در طي سه سال گذشته اثـر     با عنايت به مجموعه جواب آزمون فرضها      
  .بخش بوده است

  

  پيشنهادات

 بسته  به اينكه متقاضي در دوره مهارت فني و حرفه اي نياز مند چه مقدار دانش پايه ميباشد ،مدرك تحصيلي پايه براي آنان مـد نظـر               – 1
  .گرفته شود 

  .اري دوره هاي آموزشي به انگيزه افراد جهت شركت در دوره ها توجه گردد در برگز– 2
  . رشته هاي مختلف به فراخور نياز تعديل گردند – 3
  . مراكز جديد در تاسيس رشته ها دقت بيشتري نمايند – 4
اتـالف وقـت متقاضـي ،    : در اين راسـتا   خدماتي مربوطه ، سن قابل قبول براي هر رشته تعيين گرددتا  –كيد بر نياز شاخه صنعتي       با تا  – 5

  .پرت منابع ، تخصيص نامناسب و افت انگيزه متقاضيان رخ ندهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  نقش و اثر بخشي آموزش هاي فني و حرفه اي رويكرد تحقيقي استان قزوين
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  مجري

    محمدرضا بابايي-رضا مجاهدپور 

  كلمات كليدي

  يق تحق- آموزش فني و حرفه اي-1381

  اهميت تحقيق

آموزش در زمينه هاي مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت ، رفتار كاركنان در سطح جامعه در جهت توسعه و تجهيز نيروي انساني                    
 مـوزش دانـش و  آو كارآيي و كارآمد باشد رسالت مؤسسات آموزشي رسمياز قبيل دبستان ، دبيرستان ، دانشگاه ايجاد نظامي براي تربيـت و                

معلوماتي است كه افراد را براي ورود به اجتماع و انجام خدمات مؤثر آماده مي سازد ولي افرادي كه مي بايست جذب بازار كار شوند عـالوه                           
 الزم را بـراي  مهـارت هـاي   اثر بخش و مؤثر تخصصي و حرفه اي نياز دارند تا دانش فنـي و    آموزش هاي بر فراگيري دانش و معلومات به       

به افراد كمك مي كند تانقش فعالتر و مؤثرتري در نيل به اهداف كه همانا ايجـاد  آموزش هاه وظايف محوله به دست آورند اين   انجام شايست 
 آموزشـي  فعاليت هايحال مسئله مهم و قابل بررسي در اين تحقيق اينست كه چگونه مي توان       .اشتغال و موثر بودن است را ايفاء مي نمايد        

مد و مؤثر ساماندهي نمود و در ايـن راسـتا چـه مراحـل و اقـداماتي الزم و      آفه اي استان قزوين را به گونه اي كار سازمان آموزش فني و حر    
جهـت بهـره وري مـؤثر در شـركتها و مؤسـسات و      آموزش هاضروري است كه در نهايت امر منجر به توفيق اين سازمان در اثر بخشي اين        

  .جذب اشتغال جوانان استان گردد

  هدف تحقيق

اصل بهبود مستمر در هر فرآيند عامل مؤثر و منفك ناپذير آن است بنابراين با اين اساس و با اين باور در آموزش بايد بهينه سازي قابليت و                  
 مراحل زير به صورت "تخصص و ارتقاء مهارت نيروها به عنوان محور قرار گيرد حال با پذيرش اين اصل در آموزش به عنوان محور ، الزاما                 

  .ين مي بايست ظاهر گرددنماد
 تعيين نيازها و الزامات آموزشي در مراحل مختلف زماني براي گروههاي مختلف  •

 موزشي در دوره هاي گذشته آبررسي سوابق  •

 تعيين نقاط قوت و نقاط ضعف دوره هاي آموزشي گذشته  •

 تجزيه و تحليل مغايرتهاي ايجاد شده با برنامه در گذشته •

  ت و قابليت هاي آموزشي بررسي امكانات و تجهيزا •

  سواالت تحقيق

با توجه به پرسشهاي تحقيقاتي به سهولت استنباط مي شود كه اين تحقيق به دنبال اين است و سعي بـر آن دارد كـه اثـر بخـشي و تـاثير                   
  .ليل قرار دهد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي استان را در خصوص موارد زير مورد بررسي و تجزيه و تحفعاليت هايگذاري 
  مديران و كاركنان مؤسسات توليدي و صنعت استان  -1
 فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي استان  -2

  آزاد تحت مجوز سازمان استان آموزشگاه هاي -3

 نيروي انساني فاقد تخصص مهارت استان كه تاكنون جذب بازار كار نشده است -4

 ازار كار جدا شده است نيروي انساني كه به داليل مختلف از ب -5

 آموزشي سازمان آموزش فني و حرفـه اي  فعاليت هايبه طور خالصه اين تحقيق در پي اينست كه در راستاي اهداف خود در جهت تطبيق             
آن قزوين با خواسته هاي براي اثر بخشي و تاثير گذاري آموزش را براي تربيت و هدايت و ارتقاء قابليت و مهارت و تخـصص در خـصوص                  

  .گروههاي فوق ارائه سيستم و روش نمايد بگونه اي كه خواسته هاي فوق برآورده گردد
  
  
  
  

  روش تحقيق
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 نقش و اثر بخـشي      "ارائه شده ، اين تحقيق بر اساس آمار توصيفي و به صورت استداللي ، استنباطي موصوع مورد بحث                   باتوجه به مطالب    
 در ارتقاء قابليت مهارت و تخصص نيروهاي شـاغل و ترتيـب نيروهـاي غيـر               "وين   سازمان آموزش فني و حرفه اي استان قز        آموزش هاي 

  .شاغل بعنوان ماهر و نيمه ماهر را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي دهد
  

  جامعه آماري

  :جامعه آماري متشكل از گروههاي زير ميباشد 
  مديران و كاركنان مؤسسات توليدي و صنعتي استان قزوين -1
 الن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان قزوينفارغ التحصي -2

  آزاد و تحت مجوز سازمان در استان قزوينآموزشگاه هاي -3

 نيروي انساني فاقد تخصص و مهارت بيكار استان  -4

 .نيروي انساني كه به داليل مختلف از بازار كار در استان قزوين جدا شده است -5

 گروه اعالم شده فوق مي باشد كه بـه صـورت مـصاحبه يـا از طريـق تكميـل پرسـشنامه                   5ز  نمونه هايي از هريك ا    :          نمونه آماري   
  .تحقيقاتي اطالعات موجود از آنها دريافت شده است

  محدوديتها

  .به محدوديت تحقيق پرداخته نشده است 

  نتايج

 امر آموزش واحد خود ، اثرات مـشخص و          از مديران واحدهاي صنعتي معتقدند ،كه علي رغم تخصيص بودجه و اعتبار الزم براي              % 17-12
  .تعيين كننده اي در رشد و ارتقاء مهارت و تخصص كاركنان ايجاد نشده است

را فقط به فني و حرفه اي محدود ندانسته ، بلكـه معتقدنـد كـه آمـوزش و     آموزش هااز مديران واحدهاي صنعتي عدم اثر بخشي      % 21-11
  .سايي هاي زيربنائي داردپرورش در سطح كالن مملكت مشكالت و نار

  .از مسؤولين آموزش واحدهاي توليدي و صنعتي معتقدند كه مربيان فني و حرفه اي بروزنيستند و مهارت و انگيزه كا في ندارند % 20-26
 بـه روز    از مسؤولين آموزش واحدهاي توليدي و صنعتي معتقدند كه دوره هاي آموزشي با نيازهاي كارخانجات تناسـب نداشـته و                    % 41-27

  .نميباشد
  .در رشد مهارت و تخصص آنها كامالً مؤثر بوده است) جوار كارخانه (آموزش هاياز كاركنان واحدهاي صنعتي معتقدند كه  % 55-32
  .از افراد فاقد مهارت در حال آموزش معتقدند كه مدت زمان دوره هاي آموزشي طوالني است% 41-39

  پيشنهادات

فعاليت آموزشي زماني مؤثر است كه هدف آن براي آموزش گيرنـده معلـوم و قابـل قبـول باشـد و      : برنامه ريزي هدفدارآموزشي    -1
  . داشته باشد وجودانگيزه كافي براي مشاركت او در دوره آموزشي 

 .....در كيفيت كار مربيان آموزشي عوامل بسياري دخالت دارند مانند تحصيالت ، عالقه و انگيزه و : كيفيت كار -2

 .ء آموزش داردقانات و تجهيزات آموزشي ، نقش مؤثري در ارتكيفيت امكا -3

 :ارزشيابي برنامه هاي آموزشي بايد بر اساس مراحل زير باشد : جهت ارزيابي آموزشي كارآموزان  -4
  ارزشيابي در محيط كار  )    ج      ارزشيابي پاياني )   ب           ارزشيابي مياني )           الف 

 به باال جوياي كـار در اسـتان وجـود دارد كـه     ه هزار نفر فارغ التحصيل دوره متوسط140 "توجه به اينكه در حال حاضر تقريبا با  -5         
 در كنار كليه ابزارهاي اين پيشرفت ، مجهـز  " فاقد مهارت هستند و توجه به اين مسئله كه به هر حال ايران براي جهاني شدن الزاما  "عمدتا

  . گرددبه فن آوري اطالعات
  
  
  
  

  عنوان

   فني و حرفه اي استان قزوين و تناسب آن با الزامات بازار كارآموزش هايبررسي و ارزيابي 
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  مجري

  محمد رضا قلي بگلو

  كلمات كليدي

   بازاركار - آموزش فني و حرفه اي– ارزيابي -1384آذرماه 

  اهميت تحقيق

ستلزم زمان و هزينه مي باشد ، نياز سنجي يـك ابـزار عملـي بـراي تحقـق               فني و حرفه اي م     آموزش هاي از آنجائيكه برگزاري دوره هاي      
با هزينه هـاي  آموزش ها فني و حرفه اي با هدايت كاراي منابع مالي بوده و اين اطمينان را ايجاد مي نمايد كه اين نوع     آموزش هاي اهداف  

تبيين شـود  آموزش هارفه اي الزم است در ابتدا اهداف اين نوع  فرصت در اقتصاد ارتباط دارند بنابراين براي نياز سنجي رشته هاي فني و ح             
همانند زماني كـه سياسـتگذاران   . و سپس تعدادي شاخص براي اندازه گيري و ارزيابي آنها كه منعكس كننده اين اهداف باشد انتخاب شود             

وي كار ماهر كارفرمايـان و يـا تـامين اهـداف بلنـد      در مورد برآورده نمودن تقاضاي دانش آموزان براي آموزش يا تامين نير  ) هدف(بخواهند  
 گذاري نمايند توجه به مطالب فوق و الزامات برنامه چهارم توسعه كشور براي توسعه مبتني بر دانايي در                   فمدت اقتصاد تصميم گيري يا هد     

كـشور بـه عنـوان يكـي از قطبهـاي       در صد از كل ارزش افزوده بخش صنعت        5/4 صنعتي و كشاورزي استان كه با توليد         فعاليت هاي كنار  
  .جذب نيروي انساني ماهر نام برده مي شود

  هدف تحقيق

و در بازار  خوداشتغال يابندمهارت هايتبط با ايجاد تحول و بازنگري در نوع و شيوه هاي آموزش ، فارغ التحصيالن اين مراكز در مشاغل مر          
 انجام اين طرح نيازهاي آموزشي و فراگيران بر مبناي ظرفيت بالقوه و بالفعل اسـتان                بنابراين با . ر مربوطه از كارآئي كافي برخوردار شوند        كا

هاي آموزشي خواهد بود همچنين با آگاهي از اين واقعيت كه استان قزوين            هاي آتي برنامه ريزي    ارزيابي شده و گامي موثر در جهت گيري       
عت مي باشد در اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي ضـرورت              هاي اقتصادي خصوصا بخش صن     نيازمند نيروي انسان ماهر در بخش     

مطالعه اي در جهت شناسايي عوامل تاثير گذار برجهت گيري و روند برنامه ريزيهاي آموزشي احساس مي شود ، زيرا در فرآيند برنامه ريزي                   
احي و اجراي برنامه هاي آموزشي بـه شناسـائي عوامـل          برنامه هاي آموزشي بسنده كرد بلكه بايد قبل از طر          نبايد صرفا به طراحي و اجراي     

  .دروني و بيروني كه سرمايه انساني را در اين مسير قرار مي دهد پرداخت

  سواالت تحقيق

  .اي غير رسمي در سطح استان   فني و حرفهآموزش هايبررسي وضعيت موجود  -
هـاي صـنعت و معـدن و         و امكانات منطقه در زير بخـش       فني و حرفه اي بر اساس نيازها         آموزش هاي ارزيابي از ميزان انطباق      -

 كشاورزي و خدمات

  ارائه شده به دانش آموختگان رشته هاي فني و حرفه اي با الزامات بازار كار استانآموزش هايبررسي ميزان انطباق  -
  

  روش تحقيق

          وجـه بـه عملكـرد آمـوزش در رشـته هـاي       ف بـا ت اروش تحقيق از نوع مطالعات توصيفي تحليلي است كه به ارزيـابي ميـزان تحقـق اهـد                
  .كه يك توصيف عيني مبتني بر اطالعات مستند واقعي است. فني و حرفه اي و بازار كار استان قزوين مي پردازد

  

  جامعه آماري

دن ، كـشاورزي و  هـاي صـنعت و معـ       ي است كه در زيـر بخـش       فعاليت هاي با توجه به اهداف اين مطالعه ، جامعه مورد مطالعه شامل كليه             
وجود دارد كه اطالعات زمان حال و يك دهـه اخيـر   ...)ها ، صادرات و  توليد ،سرمايه گذاري ،اشتغال ، آموزش ، تعداد كارگاه   (خدمات استان   

  . هاي مورد نظر خواهد بود  مبناي تجزيه و تحليل ) 83-1375(
  
  
  

  محدوديتها
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ص در مورد فعاليت و عملكرد رشته هاي فني و حرفه اي و كار آمـوزان در       نبودن اطالعات ثبتي و بانك اطالعاتي مدون و مشخ         -
  .استان

 .في كارشناسان اداره كل در ارائه اطالعات عدم همكاري كا -

 نا آشنائي بخش مالي اداره كل با مقررات منطبق بر قرار دادهاي پژوهشي  -

  . موجود نبودن آمار و اطالعات سالهاي گذشته -

  نتايج

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي استان همسوئي     هارتي فني و حرفه اي و تحوالت بازار كار استان در بخش            م آموزش هاي بين   -
  .و تناسب نا چيزي وجود دارد

  عدم تعادل عرضه آموزش و تقاضاي بازار كار  -

  پيشنهادات

  ايجاد نهادهاي مناسب براي بررسي و تنظيم بازار و اشتغال به صورت مستمر و علمي  -
 هاي توليدي و اقتصادي باط با صاحبان حرفه ها و صنايع در بخشضرورت ارت -

 تصريح اهداف آموزش فني و حرفه اي براي عموم مردم -

 .هاي ذيربط به منظور تربيت نيروي انساني ماهر بايد هماهنگي بيشتري داشته با شند دستگاه -

 بررسي مدام وجود تعادل در عرضه آموزش و تقاضاي بازار كار  -

  فني و حرفه اي به مديران واحد هاي صنعتي  هايمهارتمعرفي  -

 هاي تشويقي براي جذب كنندگان نيروي كار داراي مهارت  اتخاذ سياست -

 ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي  -

 نياز سنجي آموزشي  -

 سال 15-34موزش گيرندگان براي سنين اولويت سني آ -
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  اي استان قم فني و حرفهاداره كل آموزش 
  

  عنوان

  شناسايي رشته هاي جديد آموزشي بر اساس فناوريهاي نوين

  مجري

  1382 –محسن عليزاده ثاني

  كلمات كليدي

   آموزش فني و حرفه اي-فناوري نوين

  مساله تحقيق

ي از نيروي انساني را در جامعه به سازمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان يك نهاد آموزشي در راستاي اهداف و وظايف خود آموزش بخش  
   هاي نوين علمي پويـايي مـداوم ونظـام منـد داشـته باشـد        متناسب با تحوالت و پيشرفت  آموزش هاي لذا بايستي در جهت ارائه      .عهده دارد 

 عمليـات پـشتياني و   هاي مربوط بـه  هاي نوين در يك زمينه نبايستي صرفا درسخت افزار و يا حتي نرم افزار نگريست بلكه فناوري  فناوري
  .نيز عمليات اصلي مرتبط به آن زمينه نظير اطالعات و ارتباطات دانش فني و مديريت را نيز بايستي مدنظر قرارداد

  اهميت تحقيق

 فني و حرفـه اي هـم را         آموزش هاي  متناسب با الزامات آنها در       آموزش هاي هاي نوين و ارائه      اهميت و ضرورت بررسي و شناخت فناوري      
 :توان با ذكر پيامدهاي مثبت اين مساله بطور خالصه در موارد ذيل دانستمي 

 ارتقاء كيفيت دوره هاي آموزش فني وحرفه اي ، بخاطر شناخت صحيح الزامات ذينفع اصلي  -

 جذب سريع نيروهاي آموزش ديده به بازار كار به علت برآوردن انتظارات كارفرمايان  -

 ن صنايع از دوره هاي ارائه شدهاستقبال كارآموزان و همچنين مديرا -

   نامتناسب با نيازهاي واقعي بازار كارآموزش هايجلوگيري از صرف هزينه هاي بي مورد در جهت  -

  هدف تحقيق

 هاي نوين شناسايي الزامات آموزشي فناوري -

  .شناسايي وتعيين رشته هاي آموزشي جديد كه الزامات و آموزشي فناوري هاي نوين را در برداشته باشد -

  سواالت تحقيق

  مشترك در موسسات مختلف كدامند؟فعاليت هاي -

  مشترك موسسات كدامند؟فعاليت هايفناوري هاي نوين در زمينه  -

 ها مطرح مي باشد؟ چه نيازهاي آموزشي براي نائل شده به سطح مطلوب محتواي انساني اين فناوري -

  
 

  روش تحقيق
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  .روش تحقيق توصيفي است

  جامعه آماري

اطالعات، بازرگاني و مديريت منابع انساني وسازمان ، داده هاي تحقيق براي وضع موجود از مـستندات و اطالعـات          در سه حوزه     -
اداره بازرگاني و اداره كار و امور اجتماعي استان قـم بهـره          سازمان فني و حرفه اي استان قم، سازمان صنايع و معادن استان قم ،             

  .گرفته شده است

  نتايج

 : زمينه هاي مختلف خال آموزش است به طور خالصه بصورت ذيل مي باشدرشته هايي كه در -

 ..هاي اطالعاتي تحت شبكه و طراحي شبكه، مديريت شبكه، مديريت بانك تجزيه و تحليل و،: فن آوري اطالعات  -

 يـابي قطعـات   هاي قالب گيري ، عيـب  ها ، آشنايي با ماشين  ساده براي شناسايي پالستيكروش هاي: توليد صنعت پالستيك   -
 ...تزريق پالستيك و

 دوره جامع مديريت توليد، مديريت زيست محيطي: توليد مديريت توليد و عمليات -

 ..طرح ريزي و بهبود كيفيت محصول، بسته بندي بازاريابي و تبليغ، تجارت الكترونيك و: بازرگاني  -

  دوره جامع مديريت منابع انساني : مديريت منابع انساني در سازمان -

  شنهاداتپي

   در جهت پويايي و اثربخشي دوره هاي آموزشي مي تـوان بـر طبـق مـدل زنجيـره ارزش ، بـصورت دوره اي و جـامع در مـورد                                -
 .هاي نوين و نيازهاي آموزش تحقيق انجام داد ها وفناوري نوآوري

 تركيب مطالعات كتابخانـه اي و       ها بر طبق تجربيات اين تحقيق ، بهترين ابزار جمع آوري اطالعات و شناسايي محتواي فناوري               -
مصاحبه هاي تفصيلي با پرسنل موسسات مي باشد و پرسشنامه هاي بسته اثربخشي بسيار كمي در جمـع آوري اطالعـات غنـي             

 .دارند

دوره هاي شناسايي شده را مي توان به عنوان پيشنهادات اصلي اين تحقيق در زمينه بهره گيري از فناوري هاي نـوين و تـأمين                      -
 .ن افزار دانستانسا
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  عنوان

 .نرخ بيكاري در بين جنس مونث جوياي كار بيشتر است -

  مجري

 .بين سن شاغلين و افراد جوياي كار تفاوت معني دار وجود داشته و گروه سني بيكار جوانتر مي باشند -

  كلمات كليدي

از % 33 تفـاوت معنـي داري وجـود دارد و    0,001حتـي در سـطح   بين تعداد و درصد افراد شاغل و بيكار جوياي كار از نظر تاهل           -
 .از شاغلين متاهل هستند% 66بيكاران و 

  مساله تحقيق

در استان قم نسبت به جنس مذكر مجرد مهاجر در بين افـراد شـاغل و جويـاي كـار             ) غيربومي(درصد جنس مونث مجرد مهاجر       -
 .بيشتر است

  اهميت تحقيق

ماهر و غيرماهر تفاوت معني داري در رابطه با ميـزان اشـتغال   ) بومي و غير بومي ج )  زن و مرد ب   )از نظر مخاطبان اعم از الف        -
 .دراستان قم مشاهده نمي گردد

  هدف تحقيق

  .نداشتن سرمايه مي باشد% 56از جمعيت بيكار نيافتن شغل مناسب و % 46,8مهمترين علت بيكاري از نظر -

  سواالت تحقيق

 وي بوده و حافظ ارزش هاي شأنراي بستر سازي تصدي گري جنس مونث در مشاغلي كه هم   پيش بيني و برنامه ريزي ب      -
 .اسالمي نيز باشد ، يك رويكرد جديد به ساله اشتغال در استان باشد

  روش تحقيق

پيش بيني رشته هاي آموزش فني و حرفه اي در رشته هاي تحصيلي خاص كه گروه سني جوان بتوانند از طريق بهره منـدي از                 -
 .آموزش در رشته ها به اشتغال دست يابند

  جامعه آماري

آماده سازي امر ازدواج از يك سو و ايجاد تسهيالت براي اشتغال جوانان جوياي كار از سوي ديگر دو متغير اساسي برنامه اشتغال        -
 .استان باشد

  محدوديتها

ز اين طريق به درجات مهارت قابل قبـولي دسـت            شاگردي و ايجاد زمينه اشتغال مستقل براي كساني كه ا          –توسعه روش استاد     -
 .يابند

  نتايج

توسعه امر بيمه اجتماعي براي تمامي ابعاد زندگي خانوار و نظام مند كردن اين ديده در بحث اشـتغال بـه عنـوان يـك شـاخص                           -
  .اساسي در حوزه تهيه الگوي اشتغال به شمار رود

  پيشنهادات

     دليل دسترسي به داده هاي مربوطه به يك مقطع زمـاني خـاص پژوهـشي مقطعـي محـسوب                  اين تحقيق كاربردي و توسعه اي است و به          
  .مي شود پژوهش اخير به خاطر توصيف وضعيت اشتغال و بيكاري در جامعه آماري توصيفي محسوب مي شود
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  عنوان

  80-81 استان قم در سالهاي بررسي چگونگي و ميزان ارتباط و مشاركت مراكز آموزش فني و حرفه اي با نظام توليد در

  مجري

  1385 –سيد سعيد حسيني جبلي 

  كلمات كليدي

   نظام توليد - آموزش فني و حرفه اي- مشاركت–ارتباطات 

  مساله تحقيق

 اقتصادي و توليـدي بـر   فعاليت هايبرنامه هاي جامع اقتصادي ، اجتماعي در دهه هاي اول و دوم پس از پيروزي انقالب اسالمي ، ماهيت           
هـاي    فني و حرفه اي ، طي برنامه ريزي        آموزش هاي ساس تكنولوژي هاي پيشرفته و خودكار را بيشتر متجلي ساخت و بايد برنامه ريزان               ا

بنابراين ضروري است نيازهاي آموزشي در بخش هاي مختلف         . هر چه مولدتر جوانان ، در رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كوشش كنند              
  . دقيقاً مورد بررسي و توجه قرار گيرد و مبناي نيازها برنامه هاي آموزشي تدوين و اجرا گردد...صنعت و كشاورزي و 

  اهميت تحقيق

براي حداكثر كردن بازدهي نيروي انساني استفاده بهينه از توان كاري ايـن منـابع غنـي برنامـه ريـزي نيـروي انـساني ، نقـش محـوري و                        
تقويت سرمايه انساني براي بهره گيري مطلوب از امكانات و تجهيزات فوق العاده مهـم               . داشتاستراتژيك در برنامه هاي كالن ملي خواهد        

در اين بخش سعي گرديده تا ميزان ارتباط و مشاركت مراكز آموزش فني وحرفه اي استان قم با نظام توليد مـورد بررسـي و ارزيـابي                           . است
  .قرار گيرد

  هدف تحقيق

 ستان قم با مراكز آموزش فني و حرفه اي شناخت ميزان ارتباط نظام توليد ا -

  .ميزان تاثير نيازهاي نظام توليد استان قم در برنامه ريزي هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي -

  سواالت تحقيق

  نسبت نيروي انساني آموزش ديده فني و حرفه اي به كل نيروهاي انساني شاغل در استان قم چقدر است؟ -
 وي انساني آموزش ديده چند ساعت است؟متوسط ميزان آموزش نير -

 هاي فني و حرفه اي تا چه اندازه آشنا مي باشند؟ زش.كارفرمايان نظام توليد با آمو -

 ميزان شناخت مراكز آموزشي از نيازهاي آموزشي نظام توليد تا چه اندازه است؟ -

 نحوه تدوين برنامه هاي آموزشي در مراكز آموزش فني و حرفه اي چگونه است؟ -

  مترين مشكالت و موانع در راستاي ارتباط بيشتر نظام توليد با مراكز آموزشي چيست؟مه -

  روش تحقيق

وش ازنوع تحقيقات توضيحي پيمايشي مي باشد كه اطالعات با طرح پرسشنامه شـامل        و به لحاظ ر    اين تحقيق از نظر هدف كاربردي است      
دو بخش توليد مديران و كارگران و با در اختيار قـراردادن پرسـشنامه و مـصاحبه                 پرسشهاي باز و بسته چند گزينه اي اطالعات مورد نياز از            

  . جمع آوري گرديد) مديريت بخش دولتي و خصوصي(حضوري اطالعات نظام آموزشي 

  جامعه آماري

  80-81مديران نظام توليد استان قم در سال  -
  80-81كاركنان بخش توليد استان قم در سال  -
  )دولتي و خصوصي (80-81ي و حرفه اي استان قم در سال  فنآموزشگاه هايمديران  -

  محدوديت ها

نبود اطالعات الزم در خصوص جامعه آماري و يكسان نبودن داده هاي مراكز مختلف در اين خصوص همچنين كمبود اعتبـارات        -
 . اساسي پژوهش مي باشدمحدوديت هايطرح به منظور استفاده از نمونه بزرگتر از جمله 
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  نتايج

فراد آموزش ديده فني و حرفه اي در سطوح باالتر شغلي در نظام توليد قرار مي گيرند ويا نسبت افـرادي كـه در سـطوح بـاالتر                         ا -
 فني و حرفه اي را طي كرده اند بيش از نسبت افـرادي اسـت كـه در سـطوح پـايين      آموزش هايشغلي نظام توليد قرار گرفته و   

  . اند فني و حرفه اي گذراندهآموزش هايشغلي 
 .ارتباط معني داري بين ميزان تحصيالت و گذراندن دوره هاي آموزش فني و حرفه اي وجود دارد -

تفاوت معني داري در بين گروه هاي مختلف سني از نظر نسبت افرادي كه در دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي را گذرانده انـد          -
 .كل افراد وجود ندارد فني و حرفه اي هستند به آموزش هايو يا داري گواهينامه 

 . فني و حرفه اي دارندآموزش هاي درصد از مديران آشنايي زيادي با 18,5تنها  -

  

  پيشنهادات

افزايش ساعات آموزش هاي عملي از نظر كمي و كيفي به نحوي كه كارآموزان پس از طي دوره هاي آموزش بتوانند عمالً وارد                        -
 .بازار كار شوند

 .فراهم گردد آموزش هاامكان استفاده كليه افراد از اين گونه ي آموزش ها انعطاف پذيري ساعات برگزاري -

 تغيير رشته هاي آموزشي مراكز ثابت متناسب با تكنولوژي و اطالعات روز  -

 .تغيير در تعرفه اساتيد اين مراكز كه به نحوي كه بتوان از اساتيد مجرب و ماهر نيز استفاده نمود -

 ور افراد با تحصيالت پايين در مراكز آموزشي و استفاده نمودن اين افراد از آموزشهافراهم نمودن زمينه اي براي حض -

 .ايجاد تناسب بين رشته هاي آموزشي ارائه شده مراكز و نيازهاي آموزشي نظام توليد -
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  عنوان

  76-77بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان قم در سالهاي 

  مجري

  1379 -اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان قم 

  كلمات كليدي

   جمعيت فعال و غيرفعال - آموزش فني و حرفه اي-اشتغال

  مساله تحقيق

 فني و حرفه اي به منظور ارائه الگوهايي پايدار جهت تأمين نياز بخشهاي مختلف اقتصادي كشور به نيروي انساني متخـصص                   آموزش هاي 
 . گسترش بيكاري رو به تزايد افراد فاقد مهارت به منظور رسيدن به توسعه در كشور طرح ريزي و اجرا گرديده استو جلوگيري از

در اين تحقيق سعي گرديده است تا وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي غير رسمي پس از اتمام دوره هاي آموزشي مـورد بررسـي و                  
  .ارزيابي قرار گيرد

  اهميت تحقيق

كردگان كه به كارهاي غير يدي تمايل نشان مي دهند و حجم انبوهي از افراد غيرماهر و بدون تخـصص عليـرغم                        بيكاري تحصيل  مشكل
گـزاران كـشورهاي در حـال توسـعه را بـه سـوي توسـعه و                  هاي اقتصادي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص، سياست         نياز شديد بخش  

به همين لحاظ شناسايي وضعيت آموزش ديدگان جهت تعيين ميزان تحقق اين امر             . ده است  فني و حرفه اي سوق دا      آموزش هاي گسترش  
  . مورد نياز مي باشد

  هدف تحقيق

   فني وحرفه اي غير رسمي در استان قمآموزش هايبررسي وضع موجود  -
  فني و حرفه اي غيررسمي با وضعيت اشتغال آموزش ديدگانآموزش هايبررسي ارتباط  -

 ر بر اشتغال به كارآموزش ديدگانشناخت عوامل موث -

 اشتغالي آموزش ديدگان فني و حرفه اي تعيين موانع موجود در راستاي خود -

  شناخت عوامل موثر بر انتخاب رشته آموزشي توسط آموزش ديدگان -

  سواالت تحقيق

   فني وحرفه اي غير رسمي در استان قم چگونه است؟آموزش هايوضع موجود  -
 حرفه اي غيررسمي با وضعيت اشتغال آموزش ديدگان چگونه است؟ فني و آموزش هايارتباط  -

 عوامل موثر بر اشتغال به كارآموزش ديدگان چيست؟ -

 موانع موجود در راستاي خوداشتغالي آموزش ديدگان فني و حرفه اي چيست؟ -

  عوامل موثر بر انتخاب رشته آموزشي توسط آموزش ديدگان چيست؟ -

  روش تحقيق

در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از اطالعـات جمـع آوري شـده در        . ربردي و روش تحقيق زمينه اي و موردي است       اين تحقيق يك تحقيق كا    
  .پرسشنامه ها به سواالت تحقيق پاسخ داده خواهدشد

  جامعه آماري

  77 و76هاي  آموزش ديدگان فني وحرفه اي استان قم در سال

  نتايج

 .مي باشد%50 آموزش ديدگان كمتر از  فني و حرفه اي درشغلآموزش هايتاثير و بكارگيري  -

 .تحصيالت ، درآمد سرپرست خانواده ، وضعيت تاهل تاثير معني داري بر اشتغال آموزش ديدگان ندارد -

پشتيباني خانواده و دوستان و آشنايان ، نظم و پـشتكار   فردي ، توانايي هايميزان تجربه كاري قبل از آموزش ، عالقه ، استعداد و         -
 . موثر بر اشتغال آموزش ديدگان مي باشدمهمترين عوامل

  .سرمايه به عنوان عامل مسلط يكي از موانع اساسي در راستاي خوداشتغالي آموزش ديدگان است -
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  پيشنهادات

 فني و حرفه اي در حرفه و شغل آموزش ديدگان درگروه براداران حـدود             آموزش هاي با توجه به آنكه ميزان اشتغال و بكارگيري          -
 فني و حرفـه اي غيررسـمي در گـروه بـرادران از توجيـه               آموزش هاي واهران مي باشد ، بنابراين توسعه و گسترش         چهار برابر خ  

 .اجتماعي و اقتصادي باالتري برخوردار است

با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي اجتماعي و اطالع رساني مناسب آموزش ديدگان به سمت رشته هاي موردنيـاز اسـتان سـوق داده          -
 .شوند

نيازهاي آموزشي استان در خصوص رشته هاي فني و حرفه اي برآورد و پيش بيني گردد و با توجه به اين نياز سنجي اطالعـات                       -
 .مربوطه در اختيار دانش آموزان و كساني كه قصد انتخاب رشته آموزشي دارندگذاشته شود
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  عنوان

  1379 -يزه مشاركت مديران صنايع استان قم جهت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي قم بررسي راهكارهاي افزايش انگ

  مجري

  1381 –مجيد مرادي 

  كلمات كليدي

   انگيزش- مديريت مشاركتي- آموزش فني و حرفه اي- صنايع-مشاركت

  مساله تحقيق

اي متخصص مي توانند درزمينه هايي مانند ايجاد مراكـز          صنايع مختلف به واسطه امكانات وسيعي كه در اختيار دارند و به دليل جذب نيروه              
 فنـي و حرفـه اي       آموزش هـاي  آموزش فني و حرفه اي را ياري دهند از طرف ديگر            ... جوار در شركت هاي توليدي ، همكاري با بازديد كارآموزان و          

. موسسات مذبور به فعاليت بهتر آنان ياري رسانند با پذيرش درخواست آموزش واعزام مربي به مراكز توليدي و آموزش پرسنل     نيز مي توانند  
مهمترين مساله اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه چه عواملي باعث مي شود كه مديران صنايع انگيزه كافي جهـت مـشاركت در ارائـه             

   فني و حرفه اي داشته باشند؟آموزش هاي

  اهميت تحقيق

 نفر را در رشته هـاي مختلـف تحـت    9000 بيش از 1380استان قم در سال     فني و حرفه اي      آموزش هاي طبق آمارهاي موجود     -
 فني وحرفه اي امكان فراهم كردن اين همه امكانات و تجهيـزات  آموزش هايبا روند رو به رشد . پوشش آموزش قرار داده است  

      نايع جهـت ارائـه  در اينجاسـت كـه نقـش مـشاركت مـديران صـ      . براي خيل كارآموزان درعمل كاري بسيار مـشكل مـي باشـد     
  . فني و حرفه اي آشكار مي شودآموزش هاي

  هدف تحقيق

  بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه مشاركت مديران صنايع جهت آموزش هاي فني و حرفه اي  -
   فني و حرفه ايآموزش هايبررسي علل ضعف مشاركت مديران صنايع جهت ارائه  -

  سواالت تحقيق

     چيست؟  كت مديران صنايع جهت آموزش هاي فني و حرفه ايراهكارهاي افزايش انگيزه مشار -
   فني و حرفه اي چيست؟آموزش هايعلل ضعف مشاركت مديران صنايع جهت ارائه  -

  

  روش تحقيق

  .تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي ، از جهت ميزان كنترل متغيرها ، توصيفي و از بعد گردآوري داده ها ميداني است

  جامعه آماري

 فني و حرفه اي اسـتان قـم بـه           آموزش هاي آماري مورد بررسي تمامي مديران صنايعي است كه در زمينه هاي مرتبط با              جامعه   -
  .فعاليت مي پردازند

  نتايج

 .متوسط انگيزه مشاركت مديران صنايع مشاركت در ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي در حد متوسط قرار دارد -

رات آنها بسيار كم مورد اعتنا قرار مي گيرد و همين امر موجب پايين بودن انگيـزه مـشاركت          مديران صنايع قم اعتقاد دارندكه نظ      -
 .آنان مي گردد

 .ميانگين سبك رهبري مديران صنايع در بينابين كامالً مشاركتي تا كامالً آمرانه قراردارد -

 فني و حرفه اي تـا انـدازه اي   آموزش هايميزان برخورداري مديران صنايع از امكانات و تسهيالت الزم جهت مشاركت در ارائه             -
 .فراهم است

 .ميزان آگاهي مديران صنايع از منافع مشاركت نيز از عوامل موثر بر انگيزه مشاركت آنان تلقي مي شود -
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  پيشنهادات

 .اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم ، سيستم پيشنهادات را به طوري عملي و اصولي به خدمت گيرد -

 .راني دعوت به مشاركت شود كه سبك رهبري آنها رو به سوي مشاركت باشداز مدي -

 .براي افزايش انگيزه مشاركت مديران صنايع آنان را از امكانات و تسهيالت فكري فني و حتي االمكان مالي برخوردار نمايد -

 صنايع از منافع مشاركت نحوه و زمينـه هـاي         روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي تقش فعالتري در زمينه آگاه سازي مديران                  -
 .مشاركت آنان ايفا نمايد
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  عنوان

  بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در كاريابي آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان قم

  مجري

  1379جواد پيرحاجاتي 

  كلمات كليدي

  كاريابي  -آموزش فني و حرفه اي

  مساله تحقيق

مندي وجود ندارد ، نظـام آمـوزش فنـي وحرفـه اي        ميان آموزش ديدگان آموزش فني وحرفه اي و بازار كار و مناسبات اشتغال رابطه هدف              
 آموزشي و عمالَ وظيفه خود نمي داند كه آينده شغلي آموزش گيران خود را در برنامه ها  مورد مالحظه قرار دهد، به همين خاطر ميان مراكز

از اين رو بـسياري از آمـوزش ديـدگان مراكـز     . مراكز فعاليت نيز ارتباطي منطقي وجود ندارد و هر دو طرف از نيازهاي يكديگر بي اطالعند      
با توجه به صرف بودجه زيادي كـه در آمـوزش فنـي و حرفـه اي در                  . آموزش فني و حرفه اي در مشاغل مربوطه به كار مشغول نمي شوند            

ايـن  .با ساير مراكز آموزشي مي شود عدم اشتغال و اشتغال اين كارآموزان در مشاغل غير مرتبط چيـزي جـز اتـالف هزينـه نيـست                         مقايسه  
 فني در كاريابي و شناسايي ميزان جذب آموزش ديدگان فني وحرفـه اي دربـازار كـار       آموزش هاي تحقيق در صدد شناخت ميزان اثربخشي       

  .است

  اهميت تحقيق

اري ارتباط مناسب بازار كار ، ارزيابي از مهارت آموزش ديدگان فني وحرفه اي و دريافت بازخورد به روز و بعـضي از نيازهـاي                     به منظور برقر  
از اين رو با توجه به محدوديت منابع مالي و پر خـرج بـودن   .  فني و حرفه اي است       آموزش هاي بازار كار از الزامات اساسي برنامه ريزي در         

   الزم اسـت دربـاره انتخـاب   . حرفه اي كه در چشم انداز آينده نيز تغييري در هيچ يك در جهت مـساعد متـصور نيـست           فني و    آموزش هاي 
  . ، عوامل اقتصادي با دقت نظر بيشتري مورد توجه قرار گيردها آموزششيوه هاي ارائه اين گونه 

  هدف تحقيق

  بي آموزش ديدگان فني و حرفه اي فني در اشتغال و كارياآموزش هاي بررسي ميزان اثربخش بودن -

  سواالت تحقيق

   آموزش ديدگان فني موثر بوده است؟آيا فعاليت اداره اشتغال و اداره كار و اموراجتماعي استان در اشتغال -
 گان فني و حرفه اي موثر بوده است؟آيا نوع رشته مهارت در اشتغال آموزش ديد -

 ن فني و حرفه اي موثر بوده است؟گاآيا درجه مهارت كسب شده در اشتغال آموزش ديد -

 زار كار رابطه مناسب وجود دارد؟آيا بين دوره هاي آموزش فني و حرفه اي ونياز با -

  در زمان كاريابي مطلوب بوده است؟آيا اشتغال از رشته هاي مهارتي آموزش ديدگان فني وحرفه اي -

  است؟يابي آموزش ديدگان موثر بوده فني و حرفه اي در كارآموزش هايآيا  -

  

  روش تحقيق

اين بررسي بر مبناي يك مطالعه زمينه يابي صورت مي پذيرد كه از نوع تحقيقـات كـاربردي مـي باشـد و واحـد تجزيـه و تحليـل آن نيـز                  
 هستند كه اطالعـات مـورد نيـاز در خـصوص گـروه نمونـه از طريـق        1379كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم در سال           

  .جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيردپرسشنامه 

  جامعه آماري

  .1379جامعه آماري كليه آموزش ديدگان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم در سال 
  

  ها محدوديت

  .محدوديت خاصي ندارد
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  نتايج

 فني و حرفه اي موثر آموزش هاي مي توان گفت 79درصد در مورد جامعه آموزش ديدگان فني وحرفه اي در سال 95با اطمينان   -
  .درصد قرار مي گيرد59 تا 50است و اين موثر بودن در فاصله 

درصـد قـرار مـي گيـرد واحتمـال      59 تا  50 فني و حرفه اي در جامعه برادران نيز در فاصله            آموزش هاي ميزان احتمال اثربخشي     -
 .درصد مي باشد55 تا 45 فني و حرفه اي در جامعه خواهران در فاصله آموزش هاياثربخش بودن 

-   

  پيشنهادات

  ).توانايي ها ، مهارت ها و دانشهايي كه انجام هر شغل نيازدارد(شناسايي نيازهاي كيفي بازار كار  -
 ).ي شغلي جديد به همراه زمان و مكان آنهافرصت هاشناسايي وتعيين تعداد (شناسايي نيازهاي كمي بازار كار  -

 .ا و معيارهاي احراز شغلتبديل نيازهاي كيفي به استاندارده -

 ، فني و حرفه اي به محتواي دوره هاي آموشي در سطوح مليآموزش هايتبديل نيازهاي كمي بازار كار بر اساس سطوح و انواع  -
 .منطقه اي استاني ، 

 .سيستمخروجي هاي نظارت بر فرآيند اجرا و ارزشيابي از -

 .نوع بازخوردهاي دريافتيدريافت بازخورد از بازار كار واصالح رويه ها بر حسب  -
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  عنوان

  80-81هاي  در سال) زراعت و باغات( فني و حرفه اي قم در بخش كشاورزي شارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموز

  مجري

  1382 –ميرشجيل پيدايي 

  كلمات كليدي

   زراعت و باغات - كشاورزي-آموزش فني و حرفه اي

   تحقيقمساله

  . كشاورزي به معرض نمـايش گذاشـت       فعاليت هاي براي اينكه بتوان جايگاه آموزش را در سطح استان احيا نمود بايستي تاثيرات آموزش را در بهبود                  
 بنابراين در اين پروژه محقق به دنبال اين است كه با توصيف شاخص هاي عيني و ذهني بتواند ميزان اثربخشي دوره هـاي آموزشـي را در                          

بهبود كيفيت وكميت و تنوع محصوالت كشاورزي مورد ارزيابي قرار دهد كه بدين منظور ابتدا اقدام بـه تعيـين محـصوالت عمـده منـاطق                          
  .نموده و پس از تعيين شاخص هاي كيفي و كمي و تنوع محصوالت درصد ارزيابي اين شاخص ها در سطح اشتغال برآيد

  اهميت تحقيق

 نفـر از كـشاورزان در بخـش    1650 حـدود  81 و نيمـه اول سـال   80از سوي اداره آموزش فني وحرفه اي در سال  بنا به آمارهاي ارائه شده      
زراعت و باغباني آموزش ديده اند اما اينكه اين همه سرمايه گذاري تا چه حد توانسته است در مقابله كشاورزان با آفات، اسـتفاده صـحيح و                           

حد سطح، بسته بنـدي بهينـه محـصوالت ، كـاهش مـشكالت انبـار محـصوالت امكـان توليـد                مناسب از آب، افزايش توليد محصول در وا       
    محصوالت بازار پسند استفاده به هنگام از كود شيميايي مفيد واقع شـود جـاي تحقيـق و پـژوهش دارد تـا سـازمان ضـمن ارزيـابي عملـي          

  .به نقاط قوت و ضعف سيستم آموزشي پي ببرد آموزش ها

  هدف تحقيق

يزان تاثير دوره هاي آموزشي در بهبود كيفيت محصوالت و بهبود تنوع محصوالت در بخش باغباني و زراعت و افـزايش                تعيين م  -
  كميت و كيفيت محصوالت در بخش باغباني و زراعت 

  سواالت تحقيق

  چقدر است؟) زراعت وباغباني(ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در بخش كشاورزي  -

  روش تحقيق

  .اين تحقيق از نظر اهداف تحقيق ، كاربردي بوده و بر اساس نوع تحقيق از نوع عملي مقايسه اي است

  جامعه آماري

  . نفر مي باشند1650 كه 81 و 80كليه آموزش ديدگان فني و حرفه اي در بخش زراعت و باغباني استان قم درسالهاي  -

  نتايج

 و زراعت استان تاثير فاحشي در كميت محصوالت افراد آموزش ديـده داشـته   دوره هاي آموزشي ارائه شده دربخش هاي باغباني    -
 .است

 .در بعد كيفي محصوالت استان نيز تاثير معني داري داشته استآموزش هااين سري از  -

  . فني و حرفه اي بيشترين تاثير را در بعد كمي و كمترين تاثير را در بعد تنوع محصوالت توليد داشته استآموزش هاي -

  شنهاداتپي

 .در دوره هاي آموزشي براي كشاورزان ، شاخص كيفي محصوالت در سرفصل دروس رعايت شوند -

نتـايج حاصـل از ميـزان اثربخـشي ايـن برنامـه         ارائه شـده ، آموزش هايبه منظور افزايش ميزان انگيزه كشاورزان در استفاده از     -
 . برگزار شده به كشاورزان ارائه شودكالس هايدر

برنامـه خاصـي جهـت تربيـت مربـي      . زم جهت تدريس و ارائه بهتر مطالب به اساتيد و مدرسان آموزش داده شود          ال مهارت هاي  -
 . آنها ارائه شودمهارت هايكارآزموده و به روز نگه داشتن دانش و 

 .وديك تيم كارشناسي جهت نياز سنجي و اجرا و ارزيابي برنامه هاي آموزشي دربخش كشاورزي استان در نظر گرفته ش -
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  عنوان

  نقش آموزش هاي بين كارگاهي  و ضمن كار در بهبود بهره وري كاركنان صنايع استان قم

  مجري

  1382 –) شركت مديريت تحول آفرين(سعيد باقر سليمي 

  كلمات كليدي

   صنايع استان –آموزش فني و حرفه اي 

  مساله تحقيق

بـه دليـل عـدم تـشخيص نيازهـاي      آمـوزش ها  دارد ، اين است كه خيلي از  مشكل اساسي كه امروز در بسياري از سازمان هاي ايران وجود          
         نگي ايـن مطلـب  گـو تحقيـق حاضـر بـه بررسـي علـل و چ     . غيرصحيح آموزشي در برآوردن اهداف عمومي و تخصصي خود ناتوان هـستند     

كار و بالتبع آن بهبود بهره وري كاركنان صنايع و مي پردازد و در پي ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت كنوني ارتقاء نظام آموزشي ضمن         
  .كارخانجات قم است

  اهميت تحقيق

 كاركنان سازمان است و باعث به كارگيري استعداد نهفته بـه كارانـدازي             تالش هاي هاي اصولي و منطقي براي هدايت        آموزش يكي از راه   
اصوالً آموزش يكي از فنون بهبود بهره وري در بخـش نيـروي             . شودقدرت تخيل و به وجود آوردن انعطاف پذيري فكري الزم در آنان مي              

 نياز سنجي و برنامه ريزي پيشرفته فعاليت هاي مي كوشند به طور مستقيم با مجموعه         سازمان ها  ، ضمن كار  آموزش هاي   در. انساني است   
  . الزم را براي انجام وظايف مورد نظر به اعضاي خود بياموزندمهارت هاي

  هدف تحقيق

  تعيين شمايي كلي از وضع بهره وري فردي كاركنان صنايع استان قم -
آموزشي علي الخصوص    سيستم هاي    وارائه راهكارهايي براي خط مشي گذاري بهتر در زمينه مديريت         استراتژي ها  فرموله كردن  -

  . ضمن خدمتآموزش هاي

  سواالت تحقيق

  . بهره وري افراد مي شود  آموزش صحيح ضمن كار باعث بهبود درمهارت و رفتار و كالً-
  . فعلي ضمن كار تاثير كمي در بهبود بهره وري دارندآموزش هاي -
  .شكاف وجود دارد  بين سطح فعلي و سطح مطلوب بهره وري افراد،-

  روش تحقيق

ـ            ق بـه صـورت   بر اساس هدف تحقيق اين تحقيق حالت تحقيقات كاربردي را خواهد داشت و بر اساس نحوه گـردآوري داده هـا ايـن تحقي
  .پيمايشي است

  جامعه آماري

 آمـوزش هـاي   1380جامعه آماري عبارتند از كليه كاركنان صنايع استان قم كه از طرف اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان قم در سال         
  .ضمن كار و بين كارگاهي ديده اند

  محدوديت ها

د انجام آن كار تاثير مي گـذارد محقـق سـعي نمـوده تـا در حـد ممكـن        مجموعه اي از عوامل و متغيرهاي موجود درهر كار تحقيقي در رون  
در كليه مراحل در تصادفي بودن      . تاثيرات آنها را حذف نمايد براي حذف تاثيرات اساسي از روش تصادفي كردن گزينه ها استفاده شده است                 

 فرصت صرف شده براي سواالت توسط پاسخگو تـاثير  با اين حال حاالت روحي و رواني و. انتخاب نمونه ها دقت كافي به عمل آمده است        
  .ص امكان كنترل آن نبوده استصها داشته است كه براي متخ احتمالي بر روي پاسخ
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  نتايج

 . تحقيق مناسب ترين نوع آموزش تشخيص داده شدآزمودني هاي   ضمن كار از ديدگاهآموزش هاي -

حرفه اي استان قم ارائه شده اسـت تـاثير محـسوسي بـر بهـره وري       ضمن كاري كه توسط سازمان آموزش فني و     آموزش هاي  -
 .كاركنان داشته است

 .آموزش هاي ضمن كار باعث افزايش دانش شغلي و نگرش كارآموزان نسبت به كار شده است -

 . ضمن كار باعث افزايش روحيه مشاركت و همكاري و بهبود در كيفيت توليد شده استآموزش هاي -

  .هبودكميت و كاهش ضايعات توليد شده استباعث ب آموزش هااين  -

  پيشنهادات

 .تجديد نظر در سيستم گزينش و انتخاب اساتيد و مربياني كه براي تدريس دوره هاي آموزشي ضمن كار استخدام مي شوند -

 .به جاي تكيه بر آموزش انفرادي كاركنان آموزش سيستمي نيز تجربه گردد -

 .ت مرتبط به توليد و بهره وري نيز مطالعه و بررسي شوددر ضمن نياز سنجي آموزشي مسائل و مشكال -
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  عنوان

  بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي استان قم

  مجري

  1379 -جواد پيرحاجاتي

  كلمات كليدي

   نيازهاي آموزش –آموزش فني و حرفه اي 

  مساله تحقيق

رآيند برنامه ريزي آموزشي داراست متاسفانه برآورد و تخمين نيازها بيشتر جنبـه سـليقه اي   علي رغم اهميت و حساسيتي كه نيازسنجي در ف        
هـا در ايـن    داشته و كمتر به صورت عيني انجام مي پذيرد دليل اين امر از يك سو ناشي از پيچيده بودن مفهوم نياز و تعدد و تنوع برداشت                     

  .ها در اين زمينه است ز سنجي و كمبود تجارب و فعاليتزمينه است و از ديگر سو به علت جوان بودن حوزه نيا
  

  اهميت تحقيق

 گران قيمتي است و هزينه اي كه براي يك نفر كارآموز در آموزش فنـي وحرفـه اي الزم اسـت        آموزش هاي  فني و حرفه اي      آموزش هاي 
 اين سرمايه گذاري در صورتي كه كارآموزان به چندين برابر هزينه اي است كه براي دانش آموزان رشته نظري صرف مي شود اما در مقابل               

طور صحيح آموزش ديده وبه بازار كار هدايت شوند در آينده نزديك موجب افزايش توليد در نتيجه عاملي براي رشد اقتصادي كشور خواهند                
  .بود

  هدف تحقيق

  ستعدادها و پتانسيل هاي بالقوه موجود در استان شناسايي نيازها و ترتيب اولويت نيازهاي آموزشي بازار كار استان قم با توجه به ا
  

  سواالت تحقيق

 سيماي بازار كار استان در حال حاضر چگونه است؟ -

 نيازهاي آموزشي با توجه به استعدادها و پتانسيل هاي بالقوه منطقه چيست؟ -

 ري مي باشد؟به منظور ايجاد تعادل بين آموزش و اشتغال ، حذف يا جابجايي چه رشته هايي در منطقه ضرو -

  آيا بازار كار استان نياز به آموزش رشته هاي جديد دارد؟ -

  روش تحقيق

  .اين تحقيق بر مبناي يك تحقيق زمينه يابي پي ريزي شده و نيازها به وسيله پرسشنامه جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گرفته است

  جامعه آماري

  ورزي و خدمات در سطح استان قم و كارآموزان مراكز فني و حرفه اي استان قم كشا تمامي كارشناسان در سه بخش صنعت ،

  محدوديت ها

با توجه به اينكه اطالعات اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است لذا اطالعات و نتايج حاصله بيشتر نگرش كارشناسان را                      
  .ممكن است در بعضي از جهات از غيبت كافي برخوردار نباشددر خصوص نيازهاي آموزشي بازار كار استان نشان مي دهد و 

 طـرح  محـدوديت هـاي  استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به جاي روش نمونه گيري تصادفي نيز موجب يكي ديگر از                   
  .است

  نتايج

 .رشته هاي مورد نياز استان بر اساس اولويت در بخش هاي مختلف تعيين گرديده است -
  

  شنهاداتپي

 . صورت پذيردسازمان هانياز سنجي مي بايست در تمامي سطوح مختلف آموزشي  -
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 .تصميم گيري براي برنامه ريزي مي بايست بر مبناي داده هاي منطقي نيازسنجي صورت پذيرد -

 هنگـام تـدوين    برنامه ريزي آموزشي مشتمل بر مراحل طراحي ، اجرا ، ارزشيابي است بنابراين نيازسنجي نيز مي بايست هـم در                    -
 .وهم در هنگام اجرا صورت گيرد و هم ناظر بر ارزشيابي باشد

موفقيت نيازسنجي در برنامه ريزي مستلزم تعهد افراد نسبت به آن است بنابراين مي بايست كليه برنامه ريزان و مجريان اهميت                      -
 .و ضرورت نيازسنجي را درك كنند و بر مبناي آن عمل كنند
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  عنوان

  بررسي نيازهاي آموزشي زندانيان در بخش حرفه آموزي

  مجري

  1380 -كورش كاظمي 

  كلمات كليدي

   آموزش فني و حرفه اي -نيازهاي زندانيان

  مساله تحقيق

 بعد كارگاه هاي الزم جهت   در اين طرح در مرحله اول نيازهاي آموزشي زندانيان به تفكيك گروه هاي مختلف شناسايي مي گردد در مرحله                  
  .احداث معرفي مي گردد و در مرحله آخر ريز تجهيزات و امكانات الزم جهت راه اندازي آموزش ها تهيه مي گردد

  اهميت تحقيق

در صورتي كه آموزش هاي فني و حرفه اي متناسب با نيازهاو شرايط زندانيان ارائه نگردد، آنان جهت شـركت در كـالس هـاي                       -
  ه و رغبتي ازخود جهت كسب مهـارت هـاي فنـي و حرفـه اي نـشان     قاز اين رو عال. گيزه الزم برخوردار نخواهند بود   مذكور از ان  
 در صورتيكه نيازهاي آنان به درستي شناخته شود و آنان به سمت و سوي صحيح هدايت گردند نه تنها از استعدادهاي ،نمي دهند

  . هدر رفتن زمان در اختيار آنان نيز جلوگيري به عمل مي آيدآنان استفاده بهينه به عمل مي آيد بلكه از به

  هدف تحقيق

  بررسي نيازهاي آموزشي زندانيان استان قم -

  سواالت تحقيق

 نيازهاي آموزشي زندانيان با توجه به استعدادها و پتانسيل هاي موجود چيست؟ -

 اولويت نيازهاي آموزشي زندانيان چگونه است؟ -

 ياز زندانيان چيست؟هاي آموزشي مورد ن كارگاه -

  اعتبار موردنياز براي تاسيس كارگاه ها به تفكيك رشته به چه ميزان مي باشد؟ -

  روش تحقيق

داده ها . ابتدا تعدادي متغير كه قبالً اتفاق افتاده واكنون وجود دارند انتخاب و مورد مشاهده قرار مي گيرد. اين تحقيق تحقيقي توصيفي است 
  .ه از افرادنمونه جمع آوري مي شوداز طريق پرسشنامه و مصاحب

  جامعه آماري

  جامعه آماري كليه زندانيان معتاد به موادمخدر در استان قم -

  نتايج

همچنين تجهيزات و هزينه هـاي  .  موردنياز براي زندانيان به تفكيك بخش هاي مختلف مشخص گرديدآموزش هايرشته ها و    -
  .الزم براي برگزاري دوره ها تعيين گرديده است

  پيشنهادات

ي آموزشي متشكل از مسئوالن آموزش زندان ، مسئوالن تاميني زندان ، مسئوالن آموزش فني و حرفه اي             طتشكيل كميته انضبا   -
 و مربيان آموزش فني و حرفه اي در زندان

مربيـان و   بنا بـه پيـشنهاد      ... كاهش مدت حبس ، اعطاي آزادي مشروط و           مرخصي ،   اعطاء تشويق هايي نظير مالقات حضوري ،       -
 تصويب كميته انظباطي آموزش

 ...اعمال برنامه هاي تنبيه نظير منع مالقات ، لغو مرخصي و  -
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  )منطقه كرج(اي غرب استان تهران  اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  عنوان
  )IT(نياز سنجي صنايع  منطقه كرج به آموزش هاي فن آوري اطالعات

  مجري
  محمد علي نبي زاده

  يكلمات كليد
  آموزش هاي فن آوري اطالعات–فن آوري اطالعات  درصنايع –نيازسنجي 

  مساله تحقيق
بـراين اسـاس    . هاي اقتصادي امروزه درسطح عملياتي ،تصميم گيري وبرنامه ريزي تبلوريافتـه اسـت             هبنگا استفاده از فن آوري اطالعات در     

ف خـود ازتكنولـوژي اطالعـات       ي تاكارگران ناچارند درانجـام وظـا      گونه مؤسسات وشركت ها درهرسطحي كه باشند ،ازمديريت        كاركنان اين 
  .استفاده نمايند و لذا بايد مهارت الزم راداشته باشند

  

  اهميت تحقيق
اهميت وضرورت نيازسنجي كاركنان صنايع به آموزش هاي فن آوري اطالعات ازرشد ونفوذ آن در سـطوح مختلـف فعاليـت هـاي توليـدي          

روزه كاركنان ازباالترين سطح سازمان كه برنامه ريزي استراتژيك رابرعهده دارد تا پايين ترين سطح كـه انجـام            ام.وخدماتي ناشي مي شود     
  . ناچاربه استفاده ازفن آوري اطالعات مي باشند،عمليات را محقق مي سازند

  هدف تحقيق
زي برنامه هاي آموزشي سازمان فني وحرفه اي تشخيص نيازهاي صنايع منطقه كرج به آموزش هاي فن آوري اطالعات به منظور بهينه سا       

  .اصلي ترين هدف پژوهش است) اداره كل آموزش فني وحرفه اي كرج(

  

  سواالت تحقيق
  نياز كاركنان اعم ازمديران ،كارشناسان ،كارمندان وكارگران صنايع منطقه كرج به آموزش هاي فن آوري اطالعات چيست؟-1
  . چگونه مي تواند براي تأمين نيازها برنامه ريزي كنداداره كل آموزش فني وحرفه اي كرج-2

  

  روش تحقيق

  .به بيان ديگر پيمايش براي توصيف نيازهاست.پژوهش مورد نظر كاربردي محسوب گرديد وروش تحقيق توصيفي وپيمايشي مي باشد 
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  جامعه آماري

  .ش راتشكيل مي دهد محدوده فعاليت اداره كل آموزش فني وحرفه اي كرج جامعه آماري پژوه،صنايع

  

  محدوديت ها
متأسفانه سازمان هـاي دولتـي عليـرغم صـرف هزينـه هـاي بـسيارزياد        . مهم ترين محدوديت پژوهش بودجه كم اين گونه پژوهش هاست       

  .درامورمختلف معموالً بودجه محدودي رابه اين امر اختصاص مي دهند

  

  نتايج
هاي محاسبه شده حاصل گرديد،اكثر شركت ها ازامكاناتي كه فن آوري اطالعات براي برنامـه ريـزي   براساس نتايج تحقيقي كه مبتني برآماروارقام ودرصد      

  .  نرم افزار هاي در دسترس استفاده مي كنند ،تصميم گيري ،اجراوكنترل عمليات فراهم نموده است بي اطالعند وغالباً از
براي صاحبان و مسئولين صنايع تعيين گرديده و در مرحله بعدي اقـدام بـه برگـزاري    بنابر اين علي االصول بايد ابتدا قابليت هاي فن آوري اطالعات          

                                                                     .آموزشي نموددوره هاي 

  

  پيشنهادات

    بنگـاه هـا    و مـديريت صـنايع در        به طوركلي پيشنهاد مي شود آموزش هاي فن آوري اطالعات صنايع منطقه كـرج براسـاس مهندسـي                 -1
به همين جهت مي توان براساس .اين ديدگاه گستره وسيعي ازبرنامه ريزي استراتژيك تا اتوماسيون صنعتي رادربرمي گيرد.گرددبرنامه ريزي   

  .فراواني نيازها كه درپژوهش حاضر مشخص شده اقدام به ارائه آموزش ها راكامالً كاربردي نمود
  .آموزش هاي فن آوري اطالعات درمراكز ثابت وآموزشگاه هاي آزاد رابر پايه اين گونه نيازها تنظيم نمودحتي مي توان -2
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  عنوان
بررسي ميزان اثربخشي روش ها وفنون تدريس در آموزش هاي فني حرفه اي ازديدگاه مربيان وكارآموزان مراكـز فنـي وحرفـه اي منطقـه                  

  ه الگوي مناسب كرج وارائ
  

  مجري
  دكتر امير حسين محمودي

  
  كلمات كليدي

  يند هاي آموزشي اثربخشي و همگام بادانش روزآتربيت پذيري اشتغال با ارائه فر–تعليم –نوع متفاوتي از آموزش كه درانجام است 
  

  مساله تحقيق
ار ورشد و توسعه اقتـصادي بركـسي پوشـيده نيـست درنظـام      امروزه نقش آموزش فني وحرفه اي درايجاد اشتغال ،پاسخگويي به نياز بازار ك   

آموزش فني وحرفه اي كشوربايد به طوردائم به بازنگري عملكرد دروني وبيروني خود پرداخته وتغييرات الزم را متناسب با تحوالت اجتماعي   
و روش ها وفنـون  "فرايند تدريس "دهي ويادگيري هاي ياد،نظام تربيت منابع انساني فرآينداهداف ،سياست ها ،برنامه آموزشي  .ايجاد نمايد   

تدريس به عنوان يكي از اركان مهم برنامه درسي تأثير بسزايي دراثربخشي وكارآيي دروني وبيروني نظام آموزش فني وحرفـه اي داردوبايـد      
  .الگويي اثربخش براي تدريس ارائه گردد

  
  اهميت تحقيق

  .ش هاي فني وحرفه اي لزوم ارتقاء كارآيي دروني و بيروني آموز-1
  .ضرورت توجه به نيازروز بازار كار وصنعت و انتظارات متقاضيان-2
ضرورت ايجاد تنوع و تحول درشيوه هاي ارائه آموزش ،آيا محتواي آموزشي موجود و الگوهاي تدريس موجود درآموزش فني وحرفـه اي                     -3

  پاسخگويي نيازهاي شغلي جديد هست يا خير
  

  هدف تحقيق
   آموزشيآيندي ديدگاه مربيان وكارآموزان وشناسايي نواقص وكاستي هاي موجود فربررسي كل

  بررسي و شناسايي مؤلفه هاي اثربخش روش ها وفنون تدريس
  بررسي ميزان بكارگيري مؤلفه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه كارآموزان

ها وفنون تدريس درارائه الگوي منسب براي تدريس اثـربخش  بررسي تفاوت بيان نگرش مربيان و كارآموزان درباره ميزان اثربخشي  روش          
  درآموزش هاي فني وحرفه اي

  
  سواالت تحقيق

  مؤلفه هاي اثربخشي روش و فنون تدريس كدامند؟-1
  ميزان بكارگيري مؤلفه هاي تدريس اثربخش ازديدگاه مربيان مراكز آموزش فني وحرفه اي كرج چه قدراست؟-2
  ه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي كرج چه قدر است؟ ميزان به كارگيري مؤلف-3
  ؟آيانگرش مربيان وكارآموزان درباره ميزان اثربخشي روش هاوفنون تدريس در آموزش هاي فني وحرفه اي تفاوت وجود دارد-4
  براي تدريس اثربخش درآموزش هاي فني وحرفه اي چه الگويي مناسب است؟-5
  

  روش تحقيق
  توصيفي

  
  

  جامعه آماري
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 "كرجـسي ومورگـان  "حجم جامعـه نمونـه ازفرمـول    –مربيان وكارآموزان مراكز ومؤسسات تحت پوشش اداره آموزش فني وحرفه اي كرج            
  وروش نمونه گيري طبقه اي وروش نمونه گيري تصادفي از هردو گروه مربي وكارآموز

  
  محدوديت ها

  محدوديت هاي قابل كنترل 
  ضاء جامعه نمونه ازميان مربيان وكارآموزان منطقه كرجاع

  تأكيد برارزشيابي ازروش ها وفنون تدريس مراكز ثابت
  استفاده ازپرسش نگرش سنج

  محدوديت هاي غيرقابل كنترل
  )مثل خستگي ،بي انگيزگي ،برداشت هاي متفاوت(تأثير عوامل انساني 

  اتتأثيرات ناشي ازدقت وصحت ابزار جمع آوري اطالع
  ساير عوامل و متغيرهاي محيطي

  
  نتايج

 تحـوالت علمـي مربـوط بـه موضـوع      نبراساس آخري -2.هردوگروه مربي وكارآموز،محتوي درس تأمين كننده اهداف كلي وجزيي نيست         -1
فراگيـران  باشرايط نيـاز بـازار كـار و محـيط زنـدگي      -4. محتواي دروس تا حدودي نوگراو به روز مي باشند    -3.درس سازماندهي نشده است   

براي هردوره مهـارت هـاي پـيش نيـاز الزم           -6.محتواي درس باشرايط و امكانات آموزشي به طور كامل تناسب ندارد          -5.متناسب نمي باشد  
     كارآموزانيند تدريس متناسب باتجارب پيشين      فرا-8. وصنايع اثربخشي نسبتاً زياد دارد     كارگاه ها مهارت هاي علمي وتجربي درساير      -7.است

ــيلم آموزشــي -اســاليدهاي آموزشــي اورهــد–تابلوهــاي آموزشــي –اســتفاده ازوســايل كمــك آموزشــي  -باشــدنمــي  ــدئو -اپــك–ف وي
  .پروژكتوردراثربخشي آموزشي تأثير بسيارزياد دارد

  
  پيشنهادات

 هـا ابزار،فنـون و   به برنامه وميزان درسي پيشنهاد مي شود درسازماندهي محتواي درسي به تلفيق مناسب مباني نظري و تئوريـك بـا روش               
مهارت ها توجه داشته باشند يا هدف نوگرايي وبه روز بودن تكنولوژي توجه نموده ودر مهندسي مجدد طراحي دروس آموزشي تأمين كننده                      

به عواملي چون امكانات وشرايط آموزشي توجه شود و صددرصد منجر بـه             .منطبق بر آخرين تحوالت علمي باشد       .اهداف كلي وجزيي باشد     
  .تغال پذيري گردداش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
  بررسي جامعه شناسي ميزان وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي
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  مجري
  مراكز آموزش فني وحرفه اي – مربي  –مسئوليت اجتماعي كارآموزان  –مسئوليت  – وجدان كاري -وجدان

  
  كلمات كليدي

كشور درتوانمند ساختن افراد براي حضور درعرصه كار وفعاليت نقش مهمي بر آموزش هاي فني وحرفه اي همانند ديگرآموزش هاي رسمي          
عهده دارد واگر ارزش ها و هنجارهاي شغلي درطول دوره آموزش لحاظ شود درراستاي آموزش ويادگيري درفراگيران مي تواند موجب ارتقاء         

  .اخالق حرفه باشدو توسعه وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي درآن ها گردد وزمينه ساز 
  

  مساله تحقيق
ايجاد وتقويت ارزش هاي اخالقي مانند صداقت وراستگويي ، انصاف وبرابري ،امانت داري ،وفاداري و وجـدان كـاري واحـساس مـسئوليت                       

  .نسبت به اجتماع مي تواند موجبات رشد وتوسعه فرد وجامعه رافراهم كند و اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع است 
  
  هميت تحقيقا

از طريق آموزش مي توان هنجارها وارزشيابي مناسب ومفيد جامعه و عامل مؤثر در محيط كار را به مهارت آموختگان انتقـال داد ودر طـول                    
ا دركارآموزان ايجاد و  اگر بتوان همراه آموزش فني ومهارتي ،وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي ر،دوره هاي آموزش فني وحرفه اي 

  . موجبات توسعه فرد ،بنگاه ودر نهايت كشوررا ايجاد نمودقويت كرد، مي توانت
  

  هدف تحقيق
  .بررسي جامعه شناسي ميزان وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي

  
  سواالت تحقيق

  ؟كارآموزان مي شودآيا اجراي دوره هاي آموزش فني وحرفه اي باعث ايجاد و تقويت وجدان كاري واحساس مسئوليت اجتماعي در بين -1
  آيا ارتقاء وجدان كاري و احساس مسئوليت اجتماعي در كارآموزان رشته هاي مختلف آموزش فني وحرفه اي متفاوت است ؟-2
  

  روش تحقيق
ين از روش پيمايـشي و پرسـش   ي از نوع متغير كيفي هستند بنابرا   وجدان كاري وا حساس مسئوليت اجتماع      ،دراين تحقيق متغيرهاي وابسته   

  .نامه اي استفاده مي شود
  

  جامعه آماري
  1384كارآموزان شش مركز آموزش فني وحرفه اي اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرج در سال 

  
  محدوديت ها

به لحاظ طوالني بودن دوره هاي آموزشي و محدوديت زمان تحقيق يا نمونه گيري تصادفي سهميه اي ،جامعه آماري تحقيق ،شامل مراكـز       
  .لتي بوده و مؤسسات كارآموزي آزاد وآموزش درصنايع رادر بر نمي گيردثابت دو
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  اي استان كردستان اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

  1386 –لعه نرخ كارايي داخلي در آموزش هاي فني وحرفه اي استان كردستان مطا
 

  مجري

  سيد جعفر بياتي 
 

  كلمات كليدي

  نرخ افت  –نرخ گذر  –اي  هاي فني وحرفهآموزش –نرخ كارايي  –داخليكارائي 

  مساله تحقيق

تحقق توسعه مستلزم پرورش نيروي انساني كيفي وباصالحيت مي باشدوتوسعه بدون داشتن انسان هاي توسعه يافته امري غير ممكن است     

ـ به همين دليل بررسي وضعيت آموزش وفني وحرفه اي به ويژه در استان كردستان آن هم در بعد كاراي                  يابي علمـي بـه   راي دسـت ي دروني ب

ش ، اشتغال ورفع معضل بيكاري اسخ يكي از مسائل مهم استان را در بعد آموزپراهكارهاي توسعه وكيفي تر كردن اين آموزش ها مي تواند          

زايش كيفيت  توليـدات     ارتقاي آموزش هاي فني وحرفه اي،الزمه اف      «:افزوده براين موارد باعنايت به بيان مقام معظم رهبري كه         .يابي كند باز

وتوجه به نرخ بيكاري ودرصدباالي متقاضيان كار در استان كردستان استفاده از نتايج اين مطالعـه بـراي   » داخلي وباال بردن بهره وري است     

  .يند آموزش هاي فني وحرفه اي در استان ، از الزامات قابل تامل براي انجام اين تحقيق استآكيفي تر كردن فر

  قاهميت تحقي

در كشور مـا نيـز افـزايش پيـدا      ايبا توجه به روند پيشرفت و گسترش تكنولوژي در بخش صنعت ، توجه به آموزش هاي فني و حرفه            

هاي بااليي كه بايد اي وجود دارد و به موازات اين اتفاق هزينهبا توجه به استقبالي كه از توسعه كمي مراكز آموزش فني و حرفه. كرده است 

هـا در   ها ، كمبودها و ناكارآمدي     كند كه نارسائي   ضرورت اين اقدام را بيش از پيش تبيين مي         ،شودمحقق شدن اين خواسته صرف مي      براي

كيفيت الزم را نيز از آنها ، تا با شناسائي آنها و اقدام مقتضي به تناسب افزايش كمي اين مراكز           ؟هايي از اين نوع آموزش وجود دارد      چه بخش 

ترين وسيله براي شناسايي مشكالت و موانع موجود ، انجام تحقيق و بررسي علمي است كه اين مطالعه بدنبال                ته باشيم و مناسب   انتظار داش 

  . باشددستيابي به اين هدف مي

 

  هدف تحقيق
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ك مراكـز آموزشـي ،   يندي به تفكيآ و فرد فني و حرفه اي استان كردستان در شاخص هاي درون دا  داخلي مراكز آموزشي  مقايسه كارائي   ) 1

  ) .براي تعيين شاخص نا برابري( جنسيتو) دوره( آموزشيرشته

  .اي استان كردستان آموزش هاي فني و حرفهدر) و نرخ افتنرخ گذر  (آموزشيتعيين عملكرد ) 2

   ... .اي استان آموزش هاي فني و حرفهدرشناخت وضعيت فضاهاي كالبدي و منابع مادي ) 3

  سواالت تحقيق

   است ؟ گونهچ هاي فني وحرفه اي استان آموزشرد )نحوه انجام وظايف(رؤساي مراكز رائي كا-1

   هاي فني و حرفه اي استان چگونه است ؟  آموزش در)هاي عمومي ويژگي( كارائي مربيان-2

  هاي فني و حرفه اي استان چگونه است ؟  آموزش در)،تجهيزاتها كارگاه( وضعيت فضاي كالبدي-3

   ... درآموزش هاي فني و حرفه اي استان چگونه است ؟ يت استاندارد هاي آموزشيرعا وضعيت -4

  روش تحقيق

  توصيفي واز نوع پيمايشي
 

  جامعه آماري

 كارگـاه  76  صادفي طبقه اي انتخاب شـده انـد و   فر ازكارآموزان كه با روش ت  ن 400نمونه مورد مطالعه ،   .  واحد مركزآموزشي استان است      9
  . درآنها ، روساي مراكز وكارشناسان ستادي مرتبط با آموزش شاغل دراداره كل فني وحرفه اي را شامل ميشود موجودوتجهيزات

 

  محدوديت ها

عات مورد نياز اين مطالعه از طريق پرسشنامه نگرش سنج جمع آوري شـده اسـت ، ضـمن اينكـه بـراي              بخشي از داده هاو اطال     •

پاسـخگويان  يشيده شده وبه هنگام اجرا تا حد ممكن زمينه پاسخ گويي مناسب از سوي      پايايي وروايي اين ابزار تمهيدات الزم اند      

زيـرا نتـايج   . فراهم شده ، اما درنتايج اين ابزار مانند نتايج ديگر نگرش سنجي هاو در تحقيقات ديگر، بايد تامـل بيـشتري نمـود      

  . ش سنجي نسبت به مشاهده اعتبار كمتري داردنگر

د تحقيقات مشابه كه در قالب يك مطالعه، به طور يك جا تمام متغير  مربوط به كارايي داخلي در آن مـورد               گسترده بودن كارونبو   •

 . ...بررسي قراگرفته باشد

  نتايج

  . درصد و درحدمطلوب ارزيابي شده است 75 نرخ كارايي مراكزآموزشي-1

 درصد ، درحدكامال مطلوب وكارگاه و تجهيـزات آن را           84را   درصد ، درحد مطلوب وكارايي مربيان        73 كارآموزان ، كارايي روسا را       -2

  . درصدكارايي ، درحد مطلوب ارزيابي نموده اند 70با

 درصد درحد مطلوب و     8/63 درصد ، درحد كامال مطلوب وكارشناسان  با          86 رعايت استانداردآموزشي به وسيله مربيان را ، روسا با           -3

  .صدكارايي درحد مطلوب ارزيابي شده است  در75ا يت اين شاخص در مراكز ، بدرمجموع رعا

 درصـد كـارايي   82هاي آموزشي با سايل وتجهيزات موجود دركارگاه هاي مراكزآموزشي با استاندارد ازنظرمربيان ، ميزان مطابقت و     -4

  .درحدكامال مطلوب ارزيابي شده است 
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  پيشنهادات

وسـايل  (ه گانه مديران ، تمهيد مقدمات براي استفاده از تمـام امكانـات آموزشـي         س مهارت هاي  تشكيل دوره هاي باز آموزي براي افزايش        

  ... موجود در كارگاه ها به وسيله مربيان و ايجاد شرايطي براي به روز شدن دانش مربيان ) كمك آموزشي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  عنوان

  توسعه استان كردستان فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه آموزش هاينيازسنجي 
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  مجري

  فرهاد شريعتي
 

  كلمات كليدي

  برنامه توسعه  –آموزش هاي غير رسمي  –اي آموزش هاي فني وحرفه -نيازسنجي
 

  مساله تحقيق

با كه . هاي غير صنعتي كشور قرار دارد  اقتصادي ، اجتماعي و طبيعي مناسبي كه دارد در رديف استان    موقعيت هاي استان كردستان با وجود     
توجه به اين عوامل به وجود نيروي انساني فعال هنوز از حالت بهره برداري سنتي چه در زمينه صنعتي و چه خدماتي خارج نشده است و اين     

مطابق آمـار و اطالعـات مـاخوذه از اسـتانداري     . هاي اقتصادي استان به سمت خدمات سوق داده شود مهم مي طلبد تا اعظم  برنامه ريزي      
ـ         فعاليت هاي حد خدماتي در سراسر استان به       ا كارگاه و  1000تان بيش از    استان كردس   5 برنامـه    ان خدماتي مشغول هستند و اين تعداد تا پاي

  .تغييرات قابل توجهي خواهد نموددماتي استان و ايجاد مشاغل جديد ساله چهارم با توجه به افزايش واحدهاي توليدي و خ
 

  اهميت تحقيق

هـا از   ر تعداد مشاغل افزوده مي شود و همگام با تغييرات فن آوري و پيدايش مشاغل جديد ، بسياري از حرف و شغل             مروزه روز بروز ب    ا -1 
  . جديد دارند و از اهميت آموزش مشاغل قبلي كاسته مي شودآموزش هاي جديد نياز به شغل هايبديهي است . رونق مي افتند 

 ساده به سادگي قابليت يادگيري دارند ولي مشاغل پيچيده از نظر آموزش نياز به شغل هاي .ندمشاغل از ساده به پيچيده در تغيير و تحول -2
  .بنابر اين نيازهاي آموزشي همواره در حال تغيير و تحول است . برنامه ريزي و صرف هزينه و فراهم آوردن همه مقدمات آموزش را دارند 

نيازهاي جوامع باشد فوايد فراواني دارد زيرا سـرمايه گـذارهاي انجـام شـده در جهـت                    مهارتي و شغلي اگر دقيقاً منطبق با         آموزش هاي  -3
  .هاي توسعه خواهد بود و از هدر رفتن منابع مادي و انساني ممانعت به عمل مي آورد  تحقق  هدف

 

  هدف تحقيق

 :تحقيق هدف كلي
و   مختلف كشاورزيبخش هايي توسعه اي استان كردستان در   شناسايي نيازهاي آموزشي فني و حرفه اي غير رسمي با توجه به برنامه ها             

 .خدمات
 اهداف جزيي

 مورد نياز  توانايي هايها و ها ، دانش همراه با مهارتهاي مختلف كشاورزي  ايي مشاغل بخش شناس-1

 مورد نياز  توانايي هايها و ها ، دانش  همراه با مهارتهاي مختلف خدمات  شناسايي مشاغل بخش-2
 هاي مختلف كشاورزي با توجه به برنامه هاي توسعه اي استان كردستان ويت بندي نيازهاي آموزشي در هر يك از بخش اول-3

 هاي مختلف خدمات با توجه به برنامه هاي توسعه اي استان كردستان  اولويت بندي نيازهاي آموزشي در هر يك از بخش-4
  منطقه اي استان كردستان پتانسيل هاي ورزي با توجه بههاي خدمات و كشا  شناخت نيازهاي آموزشي در بخش-5
 

  سواالت تحقيق

 مي باشد ؟توسعه اي استان كردستان چه  ختلف كشاورزي با توجه به برنامه مهاي زار كار استان كردستان در بخشنيازهاي آموزشي با-1

  مي باشد ؟ چهتوسعه اي استان كردستان جه به برنامه با توهاي مختلف خدمات استان كردستان در بخشنيازهاي آموزشي بازار كار  --2
 چگونه است؟ برنامه توسعه اي استان كردستان اولويت نيازهاي آموزشي در بخش كشاورزي با توجه به -3

 چگونه است؟مه توسعه اي استان كردستان اولويت نيازهاي آموزشي در بخش خدمات با توجه به برنا -4 
  هاي كشاورزي و خدمات بر اساس مناطق مختلف استاني چگونه است؟ كار استان كردستان در بخشنيازهاي آموزشي بازار  -5
  

  روش تحقيق

  روش توصيفي و شاخه پيمايشي 
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  جامعه آماري

    ، متخصـصين ارائـه خـدمات فنـي در          ) جهـاد كـشاورزي و شـيالت        (، كارشناسان بخـش كـشاورزي       ) امور صنفي استان  (  صاحبان صنوف 
ها  ، كارشناسـان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري ،       ها و رستوران نعتي استان ، ارائه دهندگان خدمات به ويژه مديران هتل    هاي ص  شهرك
  .هاي دولتي استان كردستان  آزاد و كارشناسان امور اداري و مالي دستگاهآموزشگاه هايمربيان 

 
 

  نتايج

  :اي  آموزش منطقهاولويت هاي
   تمام مناطق استان آموزش خدمات فني ومهندسي در

  آموزش چگونگي ترخيص كاال از گمركات ،ثبت سفارش، گشايش اعتبارات اسنادي در شهرستان هاي سنندج، مريوان ، بانه، سقز
  در شهرستان هاي سنندج، مريوان ، بانه، سقزآموزش خدمات هتلداري وگردشگري 

  آموزش حسابداري صنعتي، مقدماتي وپيشرفته در شهرستان سنندج
  وزش تمامي رشته هاي كشاورزي در شهرستان هاي سنندج وكامياران آم

  آموزش پرورش علمي محصوالت گلخانه اي 
  سيب زميني وتعمير ماشين هاي كشاورزي در قروه 

  در شهرستان هاي بيجار وديواندره ) گندم وجو(پرورش محصوالت دامي به ويژه گاو وگوسفند ومحصوالت زراعي 
  ي در شهرستان هاي مريوان وكاميارانآموزش پرورش توت فرنگ

  آموزش پرورش زنبور عسل، كرم ابريشم وآبزيان در شهرستان كامياران 
  پرورش وآبزيان در شهرستان مريوان 

 

  پيشنهادات

زم  از آنجا كه آموزش خدمات فني و مهندسي بر اساس نظر كارشناسان و متخصصان استاني ، در تمامي نقاط استان امري ضـروري و ال   -1
است ، لذا پيشنهاد مي شود اداره كل آموزش فني و حرفه اي در مراكز ثابت خود نسبت به داير نمودن رشته هايي كه وجود نـدارد و يـا بـه                       
صورت محدود برگزار مي شود ، اهتمام ورزيده و نيز به متقاضيان بخش خصوصي كه در صدد ايجاد آموزشگاه در رشته هاي خـدمات فنـي                      

  . اسيس آموزشگاه را صادر نمايدهستند ، مجوز ت
 تجـاري از  آمـوزش هـاي  هاي سنندج ، مريوان ، بانه و سـقز       با توجه به اينكه صاحب نظران منطقه اي بر اين باورند كه در شهرستان              -2

  ، لذا پيشنهاد قبيل چگونگي ترخيص كاال از گمركات ، ثبت سفارش ، گشايش اعتبارات اسنادي به نسبت ساير مناطق ضرورت بيشتري دارد 
  .مي گردد اداره كل آموزش فني و حرفه اي با بكارگيري امكانات الزم ، به برگزاري اين دوره ها در منطق مذكور بپردازد

هاي سنندج ، سقز ،بانه و مريوان براي جذب توريست ، آموزش خـدمات هتلـداري و گردشـگري از       با توجه به پتانسيل بالقوه شهرستان      -3
 توجهي برخوردار است ، بر اين اساس پيشنهاد مي گردد كه اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در منطق فوق نسبت بـه            اهميت شايان 

  ....برگزاري دوره هاي فوق اهتمام ورزد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

   فني و حرفه اي استان كردستانآموزش هايوري مراكز ثابت بررسي بهره 
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  مجري

  فريدون احمدي
 

  كلمات كليدي

  .مراكز ثابت  –عملكرد  – كارايي –بهره وري  -ايآموزش هاي فني وحرفه
 

  مساله تحقيق

كه حيات هر موسسه آموزشي به آنها وابسته است، نقش نيروي انـساني             ...) آموزشگر، محتوي، امكانات ، محيط و     (با توجه به اركان آموزش      
ها نتوانند ار ابزار وفناوري استفاده نمايند عمال كارايي   زيرا چنانچه انسان  .گرددبه عنوان انساني به عنوان عنصري هوشمند بسيار نمايان مي           

  .موثر را نخواهد داشت
 

  اهميت تحقيق

اي در سراسر كشور با فراهم نمودن امكانات مورد نياز از جمله نيروي انساني متخصص، منابع مـالي ، تجهيـزات   سازمان آموزش فني وحرفه   
لـذا بـراي    .نه هاي قابل توجهي متحمل شده است واز صرف اين منابع انتظاردارد بهره وري الزم را كسب نمايد                     هاي آموزشي هزي   وكارگاه

سازمان مهم خواهد بود كه اطمينان حاصل نمايد اين صرف منابع بهره وري الزم را به همراه داشته والزمه حصول اين اطمينـان ارزشـيابي                
  ...شدكارايي واثربخشي مراكز تحت پوش مي با

 

  هدف تحقيق

  .اي استان كردستان وري مراكز ثابت آموزش فني حرفهسنجش ميزان بهره
  .اي استان كردستانشناسايي عوامل موثر بر بهره وري مراكز ثابت آموزش فني حرفه

  .اي استان كردستاناولويت بندي بهره وري مراكز ثابت آموزش فني حرفه
  .اي استان كردستانراكز ثابت آموزش فني حرفهف عملكرد معشناسايي عوامل موثر بر ض

  . اي استان كردستانشناسايي راه هاي ارتقا سطح بهره وري مراكز ثابت آموزش فني حرفه
 

  سواالت تحقيق

  اي استان كردستان از نظر بهره وري در چه سطحي قراردارند ؟هر يك از مراكز ثابت آموزش فني حرفه
  ....اي استان كردستان تاثير دارد؟ ي بر بهره وري مراكز ثابت آموزش فني حرفهتا چه اندازه عوامل نرم افزار

  

  روش تحقيق

  توصيفي وشاخه پيمايشي 
  

  جامعه آماري

  84 گانه استان كردستان در سال 9مربيان و كارآموزان مراكز ثابت 
  
  
  
  
 

  نتايج
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 خواهران،  5 سقز ، مركز شماره      3مركز شماره : يب اولويت عبارتند از     اي استان كردستان از نظر بهره وريبه ترت       مراكز ثابت آموزش فني حرفه    
و )منحـل شـده   (ICT قـروه ، مركـز   6 بيجار ، مركز شماره 4 مريوان، مركز شماره   8 كامياران، مركز شماره   2 بانه ، مركز شماره    7مركز شماره 
   سنندج1مركز شماره

  :ر بر ميزان بهره وري موارد زير مي باشد همچنين بر اساس نتايج حاصل از تحليل داده ها ، عوامل موث
  اي كيفيت زندگي كاري مربيان مراكز ثابت آموزش فني حرفه-1
  اي رضايت شغلي مربيان مراكز ثابت آموزش فني حرفه-2
  ....اي وزمينه هاي خالقيت ونوآوري مربيان مراكز ثابت آموزش فني حرفه-3
  

  پيشنهادات

  شغلي مربيان مركز ارتقا كيفيت زندگي كاري ورضايت 
  فراهم نمودن بستري مناسب براي مربيان جهت بروز خالقيت ونوآوري در مراكز 

  اطالع رساني دقيق از طريق رسانه هاي گروهي ومثبت جلوه دادن آموزش هاي فني وحرفه اي 
 ... و50بررسي علمي افزايش سطح نمره قبولي ودر صورت امكان كاهش آن به 
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   سال آينده 5بررسي نياز هاي آموزشي بازار كار بخش صنعت استان كردستان طي 
 

  مجري

  كانون دانش پژوهان كاردوك 
 

  كلمات كليدي

   مشاغل -اي آموزش هاي فني حرفه-صنعت –بازار كار –نياز هاي آموزشي 
 

  مساله تحقيق

 ، بيكاري است كه اثرات سوء اجتماعي ، اقتصادي وسياسي را در پي داشـته اسـت و دولـت   از عمده ترين چالش هاي موجود در كشور مساله  
 وورود اين موج جمعيتي بعد از دو دهه بـه بـازار   65-55 درصدي دهه 4رشد جمعيت .حل اين معضل را در اولويت كاري خود قار داده است       

البتـه عوامـل   .ور ، موجب به وجود آمدن بحـران بيكـاري شـده اسـت    سامان ومتزلزل كششد كم اقتصادي ووضعيت اقتصادي ناب  كار همراه ر  
  ...باشد بسياري در مساله بيكاري مي توانند نقش داشته باشند كه يكي از آنها عدم انطباق مهارت هاي آموزشي با نياز هاي بازار كار مي

 

  اهميت تحقيق

نرخ بيكاري اين اسـتان در سـال   .ايسه با ساير مناطق، باال مي باشد ر مقداستان كردستان ازجمله مناطقي در كشوراست كه نرخ بيكاري آن         
درصد ايـن بيكـاران را جوانـان    60 بوده است واين در حالي است كه حدود 4/12 درصد بوده در حاليكه در كل كشور اين نرخ 2/18 برابر   81
  .دهندمهارت وتجربه بوده تشكيل مي سال كه بيشتر فاقد 29 الي 15
 

  هدف تحقيق

   سال آينده5ناسايي نياز هاي آموزشي بازار كار بخش صنعت استان كردستان طي ش
  : اهداف اختصاصي 

  .اي شاغل در بخش صنعت استان تعيين وضعيت فعلي نيروي انساني مرتبط با آموزش هاي فني حرفه-1
  ... استان در وضعيت فعلي وتعيين نيازهاي آموزشي شاغلين مرتبط با آموزش هاي فني وحرفه اي مورد نياز بخش صنعت-2
 

  سواالت تحقيق

  اي چگونه در واحد هاي صنعتي موجود توزيع شده اند؟مشاغل مرتبط با آموزش هاي فني حرفه-1
  ...اي وجود دارد ؟ ودر وضعيت فعلي در واحدهاي صنعتي موجود چه تعداد نيروي انساني فني مرتبط با آموزش هاي فني حرفه-2

  روش تحقيق

   نوع پيمايشي توصيفي از
 

  جامعه آماري

 واحـد آن بـه   86 واحد مي باشـد كـه تعـداد     500جامعه آماري كليه واحدهاي صنعتي استان كردستان مي باشد كه بر اساس آمار اين تعداد                
  .عنوان نمونه انتخاب شده اند

  نتايج

  .ح استان وجود دارد  شغل در سط18اي ،  شغل مرتبط با آموزش هاي فني وحرفه24در بخش صنعت استان از -1
  .اي مشغول به كار هستند  نفر در مشاغل مرتبط با آموزش هاي فني وحرفه3644در صنعت استان در حال حاضر -2
  . مهارت فني مختلف مي باشند 149مشاغل موجود در صنعت استان نيازمند -3
  
  

  پيشنهادات
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  .آموزشي ومهارتي موردنياز مشاغل هاي ي در سطوح ملي جهت پيش بيني نيازبرآوردن نيازهاي آموزش-1
  .انجام تحقيق مستقل براي شناساي مهارت هاي اساسي مورد نياز نيروي كار بازار ايران -2
 .ايبازنگري در استانداردهاي آموزش فني وحرفه-3
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  اي استان كرمانشاه اداره كل آموزش فني و حرفه  
  عنوان

  فني و حرفه اي آزاد استان كرمانشاه آموزشگاه هاي ارزشيابي عوامل آموزشي

  مجري
  امين باوندپور

  كلمات كليدي
  واحد آموزشي آزاد/ آموزش فني و حرفه اي / عوامل آموزشي / واحد آموزشي 

  

  مساله تحقيق
قيق بوده و عواملي همچون مديريت ، مربيـان ، محـيط     استان و عوامل موثر بر اين نظام از سواالت تح          آموزشگاه هاي آزاد  نظام آموزشي در  

آموزشي ، ابزار و تجهيزات ، هزينه ، انگيزه ، محتوي مطالب و ارزشيابي در آن اثر دارند و اين تحقيق درصد بررسي اثر اين عوامل و اولويت           
  .تادر جهت بهبود و توسعه نظام آموزشي بخش خصوصي بكار گرفته شود. بندي اثرات دارد

  

  هميت تحقيقا
آزاد در كار تعليم و تربيت ، بررسي عملكرد و عوامـل تاثيرگـذار بـر امـر     آموزشگاه هاي با توجه به اهميت آموزش در سرنوشت جامعه و تاثير 

ه ها از اهميت خاصي برخوردار است و لزوم بررسي بازدهي و كارآيي اين واحدها و شناسايي و معرفي واحدهاي موفق ب آموزش در اين مكان
  .جامعه از اهداف طرح است

  

  هدف تحقيق
  .فني و حرفه اي آزاد استان آموزشگاه هاي ارزشيابي عوامل آموزشي-1
  .تعيين نقش و اهميت هر يك در امر آموزش و يادگيري-2
  .ارائه راهكارها و پيشنهاداتي براي بهبود نظام آموزشي-3
  . هاي آموزشيها و برنامه كمك به مديران و مسئولين در تنظيم سياست-4
  

  سواالت تحقيق
رابطه بين دانش و مهارت كارآموزان و هر يك از عوامل آموزشي از جمله مديريت ، دانش مربيان ، فضاي آموزشي ، تكنولـوژي آموزشـي ،                       

  انگيزه افراد ، آينده شغلي ، مخارج تحصيلي ، محتوي درسي ، روش تدريس ، ارزشيابي به چه صورت است ؟
  

  روش تحقيق
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ق از نظر هدف بنيادي است و از نظر كنترل متغيرها غير آزمايشي و از نوع همبستگي است و هدف يافتن اصول بين متغيرها است كـه          تحقي
با استفاده از ضريب همبستگي تعيين مي گردد و از معادله تحليل رگرسـيون ضـريب همبـستگي بـين متغيـر وابـسته متغيرهـاي تاثيرگـذار                

  .مشخص مي گردد
  

  ريجامعه آما

      واحد بعنوان خوشه در نظر گرفته شـده اسـت و كـارآموزان آن مـورد پرسـش قـرار         36 درصد آن    20 واحد آموزشي موجود در استان و        179
  .مي گيرند

  
  

  نتايج
از عوامل موثر بر يادگيري مطابق فرضيات شرح مديريت ، مربيان ، تكنولوژي آموزشي ، فضاي آموزشـي ، انگيـزه كـارآموز  ، چـشم انـد                -1

  .شغلي ، مخارج تحصيلي ، محتوي درسي ، روش تدريس ، رفاه كارآموزان مورد تاييد قرار گرفته است
  .مربيان ، مخارج تحصيلي ، چشم انداز شغلي و  روش تدريس مي باشند: عوامل بسيار تاثير گذار -
  

  پيشنهادات
  .توجه به نيازهاي مادي و رواني مربيان آموزشي-
  .واحدهااصالح نظام مديريتي -
  .ها توجه به فناوري و تكنولوژي آموزشي آموزشگاه-
  .ايجاد امنيت و ثبات شغلي در جامعه-
  .هاي تدريس اصالح محتوي درسي و استانداردها و روش-
 .اصالح ارزشيابي مطابق استانداردها-
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   استان كرمانشاه فني و حرفه ايآموزش هايمطالعه فرآيند ياددهي و يادگيري در 
  مجري

  )علي اياسه ( جهاد دانشگاهي 
  كلمات كليدي

 – وضـعيت يـادگيري   – انگيزه آموزشـي  – تجهيزات آموزشي – نيازهاي شغلي – آموزش فني و حرفه اي كرمانشاه – يادگيري –ياددهي  
  سطح مهارت

  
  مساله تحقيق

 يا ثمر مي دهد و يا بـه هـدر  مـي رود ، در      فعاليت ها و از اين طريق كل      فرايند ياددهي و يادگيري حلقه اهم زنجيره فعاليت آموزشي است           
فرآيند ياددهي . توسعه آموزشي دو رويكرد كميت گرا و كيفيت گرا وجود دارد كه در دراز مدت اين رويكرد كيفيت گرا است كه جوابگو است  

زشناسي و پاسخ صحيح مطابق آن از فرد صورت مي گيرد و بر اثر            و يادگيري در پنج مرحله پذيرش آموزه ، بخاطر سپردن آن ، يادآوري ، با              
تعامل سه ركن اصلي يعني مربي ، كارآموز و مواد درسي استوار است كه در صورت اشكال در يكي از مولفه هـا عمـل يـاددهي و يـادگيري                

  .صحيح اتفاق نخواهد افتاد
  

  اهميت تحقيق
شناخت وضعيت موجود فرآينـد آموزشـي و شـناخت اولويـت هـا اسـت كـه منجربـه         : له گردد از جممل زيادي بر مي     اهميت تحقيق به عوا   

شناسايي نقاط قوت و ضعف در جهت حذف دوباره كاري ، اتالف وقت و سرمايه و حذف خطا و آموزش صحيح منجربه جذب كارآموز دربازار 
  .كار و توانايي خوداشتغالي و كارآفريني هر فرد را باعث خواهد شد

  
  يقهدف تحق

  .شناسايي ميزان انگيزه و رغبت كارآموزان دررشته آموزشي-
   .آگاهي از پايگاه اجتماعي ، اقتصادي كارآموز با توجه به اهميت آن در پيشرفت تحصيلي-
  .آگاهي از وضعيت برخورداري مراكز از امكانات و تجهيزات آموزشي-
  . آگاهي از كيفيت فضاي آموزشي-
  .نآگاهي از وضعيت علمي مربيا-

  .نياز شغلي كارآموز آگاهي از ميزان تطابق برنامه آموزشي با-

  .آگاهي از وضعيت يادگيري كارآموزان-
  سواالت تحقيق

  كارآموزان تا چه حد براي يادگيري آموزش موجود انگيزه دارند ؟-1
  پايگاه اجتماعي و اقتصادي كارآموزان به چه صورت است ؟-2
  هيزات آموزشي برخوردارند؟مراكز آموزشي به چه ميزان از تج-3
  ها چه نظري دارند؟ مربيان و كارآموزان درباره وضعيت محيط آموزشي كارگاه-4
  ميزان معلومات علمي مربيان چقدر است ؟-5
  مربيان و كارآموزان درباره وضعيت يادگيري چه نظري دارند؟-6
  اني دارد ؟نياز شغل كارآموز همخو از نظر پاسخگويان برنامه درسي تا چه حد با-7
  
  

  روش تحقيق
  .از نوع توصيفي و به شيوه پيمايشي صورت گرفته است
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  جامعه آماري
 ( 86براي هر گروه يك پرسشنامه مجزا و نمونه آماري از ميان مربيان و كارآموزان سال               . دو گروه حرفه آموزان و مربيان را شامل مي گردد         

  . حرفه آموز مي باشد278 مربي و 100انتخاب شدند كه شامل ) مشغول فعاليت 
  

  محدوديت ها
  عدم وجود تحقيقات پيشين در اين زمينه در سازمان

  نتايج
انگيزه كارآموز در يادگيري در حرفه خدمات بهتر از دو شاخه ديگر و در صنعت باالتر از كشاورزي است و انگيـزه كـارآموزان در يـادگيري                           -

  .باالتر از تصور مربيان است
  . درصد باال مي باشد8 درصد پايين و 32 درصد متوسط و 50ماعي كارآموزان بيش از پايگاه اقتصادي اجت-
  .زمينه برخورداري از تجهيزات آموزشي در هرسه شاخه باال است-
  .وضعيت علمي مربيان متوسط و در شاخه صنعت و كشاورزي باالتر از خدمات مي باشد-
  .ميزان آگاهي مربيان از دانش روز درحد متوسط است-
  .ميزان انطباق محتوي درسي با نياز شغلي در بخش صنعت پايين تر از دو گروه ديگر است-
  

  پيشنهادات
  .فراهم نمودن زمينه ادامه تحصيل مربيان و تجديد نظر در نحوه جذب مربي-
  .ارتقاء وضعيت رفاهي كادر آموزشي-
  .ايجاد عوامل انگيزشي بر كارآموزان به طرق مختلف-
  .ريس همزمان با ارتقاء دانش علمي مربيانارتقاء كيفيت تد-
  .افزايش تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و اصالح شيوه هاي مهارتي تدريس-

  .ايجاد امكانات كتابخانه ، اينترنت و منابع آموزشي و اصالح استانداردهاي آموزشي-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  عنوان
  غال شهرستان كرمانشاه فني و حرفه اي غير رسمي بر اشتآموزش هايبررسي تاثير 
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  مجري
  عليرضا فرهودي

  
  كلمات كليدي

  اشتغال ، كارايي ، اثربخشي ، آموزش فني و حرفه اي 
  

  مساله تحقيق
 آمـوزش هـاي  اين تحقيق ميزان تاثير آموزش فني و حرفه اي بر اشتغال شهرستان كرمانشاه را مورد بررسي قرار مي دهد و بر اثـر بخـشي      

بـا  آموزش ها ال تاكيد دارد ، ضمناً به دنبال پاسخگويي به سواالتي از قبيل ، ميزان تحقيق اهداف آموزشي ، انطباق                    فني و حرفه اي بر اشتغ     
ها ، سطح آموزشي ، مـدت دوره ،          از ديدگاه كارفرمايان و محورهاي مورد بررسي فراگيران ، آزمون         آموزش ها نياز بازار كار ، ميزان مقبوليت       

  .مي باشد... ضعيت آموزش ديدگان و اطالع رساني ، هزينه ، و
  

  اهميت تحقيق
     مهارتي ، تحوالت عظـيم اقتـصادي و پيـشرفتهاي تكنولـوژيكي ، تغييـر شـرح وظـايف       آموزش هاي ارزش سرمايه گذاري نيروي انساني ،       

ار را بر نياز بازار كـ آموزش هاطباق ن اناز جمله موارد ضرورت و اهميت تحقيق مي باشد و لزوم بررسي ميزا... شغل ها ، بيكاري روز افزون و   
  .مي طلبد

  
  هدف تحقيق

  :هدف اصلي مطالعه و بررسي كارايي و اثربخشي نظام آموزش در بازار كار شهرستان بوده و هدفهاي 
  اثربخشي فرآيند آموزشي-3كارايي فرآيند آموزشي       -2تاثير آموزش فني و حرفه اي بر اشتغال        -1
  .ردي فراگيران از اهداف تحقيق استشناخت ويژگي ف-4
  

  سواالت تحقيق
  وضعيت آموزشي سازمان فني و حرفه اي استان چگونه است ؟-1
  آموزش فني و حرفه اي تا چه اندازه در وضعيت اشتغال فراگيران نقش داشته است ؟-2
  ست ؟ها تا چه اندازه با نيازهاي بازار كار شهرستان مرتبط بوده ا و مهارتآموزش هااين -3
  

  روش تحقيق
روش پژوهش تجربي نما بوده و آزمايشگر مطالعه خود را با بدست آوردن دو يا چند گروه متغير متمايز از آزمودني ها كه بعـد از لحـاظ يـك       

  .متغير سنجيده مي شوند شروع مي كند
  

  جامعه آماري
  : شامل 

   نفر12760 بالغ بر 83-85مانشاه در سال كليه افراد پذيرش شده فني و حرفه اي شهرستان كر: گروه مطالعه -1
  هاي مورد بررسي  كارفرما در كارگاه94هايي كه افراد مهارت ديده مشغول بكارند و  ه  كارگر تجربي در كارگا133: گروه مقايسه - 2
  
  

  نتايج
 را در بين ساير كارگران فاقد مهارت ايجاد افراد مهارت ديده در محيط كار با ارائه مهارت ، توان وتسلط در انجام كار ، ميزان مقبوليت الزم          -

  .نموده اند بطوريكه كارگران تجربي نيز داوطلب شركت در دوره هاي آموزشي شده اند
  . ميزان انطباق مهارت ديدگان نسبت به كارگران تجربي بيشتر است-
  .مهارت ديدگان بيشتر توان پاسخگويي به انتظارات كارفرما را دارند-
  .مان تاثير مستقيم بر اشتغال و اشتغالزايي در سطح استان دارد سازآموزش هاي-
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  پيشنهادات

  .قبل از برگزاري هر دوره آموزشي به وضعيت اجزاء ساختاري توجه كافي مبذول گردد و نسبت به ارتقاء مهارت مربي اقدام گردد- 1
  .با تكنولوژي روز و بازاركار اقدام شودقبل از برنامه ريز دوره آموزشي نسبت به تهيه دروس كتبي و محتواي منطبق -2
  . عملي اهميت بيشتري پيدا نمايدآموزش هاي-3
  .نظريه هاي حاكم بر بازار كار و كاال جهت آموزش گيران ارائه شود-4
  .براي دوره هاي تخصصي دوره هاي كوتاه مدت تعريف شود-5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
   در صنايع استان كرمانشاهمطالعه وضعيت نظام آموزش

  
  مجري

  )ساجده واعظ زاده ( جهاد دانشگاهي 
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
255 

  كلمات كليدي
نيازهـاي  / واحـد آموزشـي     / تجهيـزات آموزشـي     / روش آمـوزش    / سرانه آموزشـي    / كرمانشاه  / فني و حرفه اي     / صنايع  / نظام آموزشي   

  آموزشي 
  

  مساله تحقيق
سازمان بمنظـور اعمـال   .  مهارتي صنايع عامل بازدارنده و مانع توسعه فني استان است ايآموزش هبا توجه به پتانسيل موجود استان ضعف     

هرگونه اقدامي در زمينه آموزش در صنايع مي بايست اطالع كامل از وضعيت كنوني نظام آموزش در صنايع داشته باشد تا نسبت به برنامـه                         
  .نجر به توسعه مهارت علمي و عملي در سطح استان مي گرددريزي مدون آموزش اقدام كند ، لذا شناخت از وضعيت صنايع م

  
  اهميت تحقيق

       درصد بيكـاران فاقـد مهارتنـد ، لـذا بـا فـراهم شـدن زمينـه تـدوين         70كمبود مهارت در نسل جوان يكي از داليل بيكاري است ، بيش از  
 توان صنايع از اهميت تحقيق فوق است و بـا        اءزشي و ارتق  برنامه هاي آموزشي كارآمد براي صنعت متناسب آن و كمك به اصالح نظام آمو             

  . اقتصادي استان و كشور عامل پيشرفت و توسعه استبخش هايتوجه به پيشرفت تكنولوژي ارتقاء وضعيت صنعت از بهترين 
  

  هدف تحقيق
  .آگاهي از نحوه برنامه ريزي آموزشي صنايع-
  .شناسايي روشهاي آموزشي مورد استفاده در صنايع-
  آگاهي از نظام مالي و بودجه ريزي آموزشي در صنايع-
  كسب اطالع ازاولويت هاي صنايع استان در رفع نيازهاي آموزشي و انتخاب نهادهاي آموزشي-
  اطالع از وضعيت تجهيزات آموزشي واحدهاي صنعتي-
  آگاهي از ميزان اطالع صنايع از دوره هاي آموزشي-
  ...فني و حرفه اي درصنايع وكسب شناخت نسبت به جايگاه آموزشي -
  

  سواالت تحقيق
  برنامه ريزي آموزشي صنايع در زمينه آموزش نيروي انساني چگونه است؟-1
  روشهاي آموزشي مورد استفاده در صنايع كدامند ؟-2
  نظام مالي و بودجه ريزي آموزش در صنايع به چه صورت است ؟-3
  اولويت هاي نياز آموزشي صنايع كدامند؟-4
  ت تجهيزات آموزشي صنايع چگونه است ؟وضعي-5
  ميزان اطالع صنايع از دوره هاي ويژه آنها چگونه است ؟-6
  ...جايگاه فني و حرفه اي در نظام آموزشي صنايع چگونه است ؟ و-7

  روش تحقيق
  .نوع تحقيق توصيفي و روش تحقيق پيمايشي است

  
  

  
  جامعه آماري

 واحـد اسـت و   667 هـم اكنـون   آسانستان كرمانشاه بود كه مطابق اطالعات سازمان صنايع جامعه آماري كليه واحدهاي صنعتي در سطح ا  
 واحـد در نظرگرفتـه شـده    350 واحد تعيين گرديد ليكن جهت ضريب اطمينان 321حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران با واريانس پنج   

  .است
  محدوديت ها

  وطهعدم استقبال صنايع از دادن اطالعات واحد مرب-
 محدوديت پيشينه عنوان پژوهش-



 256 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  آموزشيعدم اطالع صنايع از برگزاري دوره هاي -
  

  نتايج
 هزار تومان براي هر نفـر در سـال  مـي باشـد و     40 تا 20وضعيت نامناسب آموزشي صنايع استان و عدم هزينه آموزشي بطوريكه متوسط   -

  .اكثراً فاقد واحد آموزش مي باشند
   شاگردي بصورت غالب–استفاده از روش استاد -
  امكانات ضعيف آموزشي و كمك آموزشي-
  .عدم استقبال صنايع از دوره هاي آموزشي سازمان و بيشتر دعوت نامه از سازمان بوده است-
  ي آنفعاليت هااحساس عدم نياز به امكانات سازمان از سوي صنايع بدليل عدم اطالع از امكانات سازمان و عدم آشنايي با -
   كاربردي صنايع در انتخاب موسسه آموزشي از جمله سنخيت ، نزديكي و تجربه همكارانهاي مالك-
  

  پيشنهادات
  الزام صنايع به تعيين يك نفر رابط آموزشي و معرفي به سازمان-
  تشكيل انجمن رابطين آموزشي صنايع-
 جهت شركت در جلسات ماهانـه يـا فـصلي سـازمان           هاي اصلي صنايع از سوي وزارت كار به تعيين يك نفر نماينده            الزام هر يك از گروه    -

  بمنظور انعكاس خواسته هاي دو طرف و هماهنگي
  ارائه دوره مديريت دانش براي مسئولين آموزش صنايع-
  ارائه خدمات شناسايي نيازهاي آموزشي براي واحدهاي صنعتي-
  ارسال تقويم آموزشي به صنايع استان-
  برگزراي جلسات اطالع رساني-
  آموزش ضمن كارگسترش -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
   فني و حرفه اي استان كرمانشاهآموزش هايمطالعه نرخ كارايي داخلي در 

  
  مجري

  صحبت اله آبي
  

  كلمات كليدي
  ارزيابي/ ستانده / نهاده / كارايي 
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  مساله تحقيق
بـا  . تناسب با نياز بـازار كـار كمـك مـي كنـد             م آموزش هاي  فني و حرفه اي به رشد و توسعه بيشتر           آموزش هاي بررسي عملكرد و كارايي     

ارزيابي كارايي ، منابع سازمان بهتر و مفيدتر به كار گرفته مي شوند زيرا ارتباط نزديكي با كنترل فرآيند و كاربرد منابع طـي اجـراي فرآينـد                       
  .هاي مراكز فني و حرفه اي است دارد و تقاضاي فزاينده براي آموزش مهارتي يكي از چالش

  
  ت تحقيقاهمي

رقابت جهاني براي غلبه بر بازار از يك طرف و محدوديت منابع از طرف ديگر ضرورت توجه به كارايي را براي همگان روشن مـي سـازد و                          
  .ارزيابي كارايي در مراكز آموزشي جهت سوق دادن آموزش به سمت نياز بازار و تقويت نقاط ضعف و اولويت بندي اجرايي الزم است

  
  هدف تحقيق

  ندازه گيري كارايي دروني مراكز آموزش فني و حرفه اي استان از لحاظ دوره هاي آموزشيا-
   مراكز آموزش فني و حرفه اي استان از لحاظ دوره هاي آموزشيآموزش هاياندازه گيري كارايي -
   فني و حرفه اي آموزش هايكمك به بهينه سازي -
  ساس ميزان كاراييرتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان برا-
  

  سواالت تحقيق
   مراكز فني و حرفه اي براساس دوره هاي آموزشي و فارغ التحصيالن به چه ميزان است؟آموزش هاينرخ كارايي -1
  نرخ كارايي دروني مراكز آموزش فني و حرفه اي براساس وضعيت فارغ التحصيالن و دوره هاي آموزشي به چه صورت است؟-2
  ز مراكز آموزش  فني و حرفه اي استان براساس نرخ كارايي در چه مرتبه اي است ؟جايگاه هر كدام ا-3

  روش تحقيق
  .از نظر هدف كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها توصيفي و از بعد فرآيند جزو تحقيقات كمي مي باشد

  
  جامعه آماري

  86 و 85 و كارگر ماهر در مراكز فني و حرفه اي آموزش داده  شده اند در سال 2 و 1  رشته آموزشي كه تحت عناوين درجه129 مركز فعال استان و 13تعداد 
  

  محدوديت ها
  عدم وجود پيشينه تحقيق در استان

  
  
  
  
  

  نتايج
ار  مركز كارايي قرار داشتند و بعنوان مراكز كارا قلمداد مي شوند و باقيمانده نزديك بـه مركـز كـارايي قـر                    7 مركز فعال مورد بررسي      13از  -

  .دارند
  . درصد بوده كه نشان دهنده كارايي اكثر مراكز است12 درصد و عدم كارايي في 88CRS ميانگين كارايي فني در حالت -
  . درصد است8 درصد و عدم كارايي حدود 927RSميانگين كارايي در حالت -
  .كه نشان دهنده كارا بودن مراكز است% 95ميانگين كارايي مقياس -
  

  پيشنهادات
  .اكز با توجه به كارايي امكان توسعه دارندمر-
  .در مراكز زير مرز كارايي بررسي دقيق تر در جهت اصالح صورت گيرد-
  .رشته هاي آموزشي فاقد كارايي و خدماتي كه به تدريج حذف گردند-
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  .صورت گيردمينه وري بررسي الزم در اين زبا توجه به عدم انطباق آموزش با نياز بازار كار دربخش كشاورزي و دامپر-
  .در ساير مراكز نيز اثر داده شود در كارايي مراكز با كارايي باال با شناسايي عوامل دخيل-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
259 

  اي استان كهگيلويه و بويراحمد اداره كل آموزش فني و حرفه  
  عنوان

  مد بررسي رشته هاي آموزشي  قابل واگزاري به بخش خصوصي در استان كهگيلويه و بوير اح

  مجري

  دكتر عزيز اله جعفري
  

  كلمات كليدي

   بخش دولتي- بخش خصوصي-رشته هاي آموزشي
  

  مساله تحقيق

عرضـه  شناخت كامل و دقيـق كميـت و كيفيـت           ، اجتماعي و آموزشي،     كي از وظايف عمده واساسي هر كشور براي برنامه ريزي اقتصادي          ي
     ش عظيمـي از    هـر سـاله بخـ     . و فرصـت هـاي جديـد شـغلي اسـت            نيروي كار برحسب جنس، سن، سطوح تحصيلي، مهارت و تخـصص            

  . نيز مي تواند سرمايه گذاري نمايددر همين راستا بخش خصوصي. هم آموزش مي گرددامر مسرمايه هاي دولت صرف 
  

  اهميت تحقيق

. الي نيز بسيار باال اسـت وزش ع در سطح دارندگان مدارك تحصيلي آمعضالت و مشكالت جامعه ما، بيكاري است كه اين بيكاري        از جمله م  
ي آزاد و شـناخت مـشكالت و موانـع     هالذا توسعه وبسط آموزشگاه. نفر اشتغال زايي دارد3 تاسيس هر آموزشگاه آزاد بطور متوسط        از طرفي 

  .ها ضرورت دارد ايجاد اينگونه آموزشگاه

  هدف تحقيق

 مهارت به افراد بيكار مي شود، استفاده از بخش خصوصي لتي صرف آموزشمايه و اعتبارات دوبا توجه با اينكه هر ساله بخش عظيمي از سر
رح اين طـ .  باعث ايجاد اشتغال نيز مي گردد   ،ينكه در هزينه هاي دولتي صرفه جويي مي كند        و سرمايه گذاري اين بخش در آموزش ضمن ا        

  . اجرا شده استبا هدف بررسي رشته هاي آموزشي قابل واگذاري به بخش خصوصي
  

  ت تحقيقسواال

  ر بخش آموزش سرمايه گذاري نمايد؟ دبخش خصوصي تا چه ميزان مي تواند
  مي باشند؟ خصوصي ي قابل واگذاري به بخشقابل ارائه در فني حرفه ا مهارت هايچه رشته هايي از مجموعه 

  ؟خصوصي چه مزايا و معايبي داردواگذاري فعاليت ها به بخش 
  
  

  روش تحقيق

   .بوده است) سشنامهپر(استنباطي استفاده شده و جمع آوري آمار و اطالعات  به روش  ميداني  و از روش آمار توصيفي
  

  جامعه آماري

 فني و حرفه اي بوده و فعاليت هاي مرتبط  بـا آمـوزش  فنـي و حرفـه اي  داشـته انـد  شـامل،                     آموزش هاي كليه  افراد ي  كه ارتباط  با          
 ، كاركنان و كارمندان ساير دستگاههاي اجرايي از جملـه  سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي،                      آزاد در سطح استان    آموزشگاه هاي مسئولين  

سازمان آموزش و پروش ،  سازمان جهاد كشاورزي ،اداره كل كار و امور اجتمـاعي ، سـازمان  صـنايع و معـادن ، جمعيـت هـالل احمـر  و                   
  كانونهاي  بسيج مي باشد 
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  محدوديت ها

  د جامعه  آماري  براي تهيه پرسشنامه و پاسخ به سؤاالت در دسترس نبودن افرا-
  كافي توسط پرسش شوندگان  در پاسخ به سؤاالت حضوري و پرسشنامهعدم دقت -
  . بودن جامعه آماري و عدم وجود منابع مشخص  گردآوري اطالعات و آمارگسترده-
  

  نتايج

بطور ميانگين ، پاسخ دهندگان بـا  .  نفر شاغل خواهند شد 3گاه آزاد حداقل   براساس نتايج حاصل از بررسي پرسشنامه ها، به ازاي هر آموزش          
ادي براي واگذاري  رشته هاي رايانه از اولويت زي .  از فعاليت هاي آموزشي فني و حرفه اي  به بخش خصوصي موافق بوده اند               50%واگذاري  

  . اشتغال در حد زيادي ارزيابي شده است آزاد برآموزشگاه هاي واز ديدگاه پاسخ دهندگان تاثير برخوردار بوده
  

  پيشنهادات

    آزاد و وظايف و جايگاه آن آموزشگاه هايانجام تبليغات گسترده و همه جانبه در زمينه آشنايي مردم با  -
  آزاد براساس  نياز  سنجي جامع و كاملي از نياز هاي  آموزشي اقشار مختلف مردمآموزشگاه هايگسترش  -

 كه متقاضي تاسيس آموزشگاه وجود دارد، به بخش خصوصيموزش هاآواگذاري  بخشي از  -

 . آزاد تسهيل گرددآموزشگاه هايشرايط تاسيس  -

 . آزاد خصوصا در شهر ها و نقاط دور دستآموزشگاه هاياعطاء تسهيالت به دارندگان  -

مقـررات الزم و برخـورد   جلوگيري از فعاليت هاي آموزشي غير مجاز جهت تر غيب بخش خصوصي ، از طريـق وضـع قـوانين و       -
 .قانوني  با اينگونه آموزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  يابي در استان كهگيلويه و بوير احمد هاي آموزش فني و حرفه اي در كار برنامهبررسي اثر بخشي
  

  مجري

  دكتر عزيز اله جعفري
  

  كلمات كليدي

   اشتغال به كار- يابي كا– فني و حرفه اي آموزش هاي
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  مساله تحقيق

 آزاد آموزشـگاه هـاي   نفر افراد داراي مدرك از مراكز آموزش فني و حرفه اي و 3427از مجموع   1379 سال    استان كهگيلويه و بوير احمد     در
 لـذا   ، نفر آنها شاغل گرديده انـد        57 بودند تنها    امور اجتماعي استان ثبت نام كرده     كه به عنوان جوينده  كار در واحدهاي اشتغال اداره كار و             

  . فني و حرفه اي  در اشتغال، انجام اين طرح الزم و ضروري به نظر مي رسد آموزش هايروشن شدن جايگاه براي 
  

  اهميت تحقيق

لذا براي  . همانگونه كه اشاره شد ميزان اشتغال بكار آموزش ديد گان  فني و حرفه اي بنا به آمار  و اطالعات موجود در صد بسيار كمي است
 بـه  ه و نيز ارائه راهكارهاي مناسبي جهت ادامه فعاليت هاي آموزشي اداره كل آموزش  فني و حرفـه اي در اسـتان كـه      ارائه دليل قانع كنند   

  . به نظر مي رسدآموزش منجر به اشتغال بيانجامد ، اجراي اين طرح ضروري
  

  هدف تحقيق

ايجاد  اشتغال و ل آموزش فني و حرفه اي  استان در    ارائه شده توسط اداره ك     آموزش هاي هدف از اين تحقيق مطالعه و بررسي اثر بخشي            
  . مناسب براي ادامه اين فعاليت آموزشي و چگونگي و نحوه ادامه آن مي باشدارائه راهكارهاي

  

  سواالت تحقيق

   ارائه شده توسط اداره كل آموزش  فني و حرفه اي استان مورد نياز بازار كار ميباشد؟آموزش هاي-
  شده اند؟به اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مشغول  ديدگان در مراكز آموزشي وابسته  چه مقدار از آموزش-
  

  روش تحقيق

  استفاده از آمار توصيفي و استنباطي

  جامعه آماري

  :افرادي هستند كه داراي شرايط ذيل باشند
  ود را به پايان رسانده اند آزاد دوره هاي  آموزش مهارت خآموزشگاه هايدر مراكز آموزش فني و حرفه اي  يا -1
   موفق به دريافت  گواهينامه مهارت در رشته آموزشي خود شده باشند پس از پايان دوره آموزش-2

  محدوديت ها

   يك سيستم جامع آماري و آموزشي مدرن جمع آوري نام و مشخصات افراد جامعه آماري به سختي امكان پذير بودهبا توجه به نبود-
  . افراد انتخاب شده در نمونه آماري به سختي امكان پذير بود پيدا نمودن برخي-
   پرسشنامه توسط برخي از مخاطبين عدم دقت كافي در تكميل-
  
  

  نتايج

.  فني و حرفه اي و با توجه به مهـارت خـود شـاغل گرديـده انـد      كالس هاي مطالعه پس از شركت در  درصد از افراد جامعه مورد 16/6تنها
  . شاغل بوده اند فني و حرفه ايكالس هايز شركت در قبل و بعد ا درصد از آنها 11/3
درصد از افراد مورد مطالعه  ، يكي از عوامل موثر در كاريابي جويندگان كار را كسب مهارت در يكي از رشـته هـاي آمـوزش فنـي و                             50/2-

  .حرفه اي مي دانند
  

  پيشنهادات

  . برنامه ريزي و اجرا گرددنيز متناسب با اين موقعيت ها هاآموزشمشاغل مورد نياز بازار كار شناسائي گرديده و  -1
 .بين مراكز كاريابي  خصوصي و دولتي، دستگاههاي دست اندركار و آموزش ديدگان فني و حرفه اي ارتباط الزم برقرار گردد -2
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 .ي فني و حرفه اي به سمت و سوي ايجاد اشتغال در بازار كارآموزش هاسوق دادن  -3

 وليدي و صنايع متناسب با وضعيت منطقه اي هر شهرستان تاسيس كارگاههاي ت -4

  .لزوم بكار گيري افراد داراي مهارت توسط كارفرمايان و صاحبان شاغل -5
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان

  شيمي در استان كهگيلويه و بوير احمدديدگان طرح پترو اشتغال آموزش بررسي وضعيت
  

  مجري

  دكتر فردين بوستاني
  

  يكلمات كليد

   رشته هاي آموزشي– اشتغال -آموزش ديدگان
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  مساله تحقيق

 بـه ترتيـب تعـداد    83و82در سـال  ) مـشتري (  مبتني بر سفارش و نياز بـازار كـار         آموزش هاي در راستاي سياست  اولويت  بخشي به ارائه          
 83 اسـتان و در سـال       4 تعـداد    82 سـال    در.  مورد نياز صنعت پتروشيمي را در چهار رشته آموزشي گذراندند          آموزش هاي نفر ،   6491و4095
 نفـر  756  تعـداد  83و82در همين راستا استان كهگيلويه و بوير احمد  در سالهاي . را به عهده گرفتند آموزش ها  استان اجراي  اين      27تعداد  

  . الزم را فرا گرفتندآموزش هاي مربيان، هاي  آموزشي مراكز فني و حرفه اي استان تحت نظردر كارگاه
  

  ميت تحقيقاه

يكي از مشكالتي كه مراكز علمي كشور  از سطوح تحصيلي  متوسطه گرفته تا سطوح عالي با دست به گريبانند، عـدم تطـابق رشـته هـاي        
 مختلـف  متناسـب   آموزش هايدر سالهاي اخير مراكز  فني و حرفه اي كشور  بخوبي توانسته اند با ارائه . آموزشي با نيازهاي  جامعه است       

 ارائه شده در بخش صـنايع پتـر وشـيمي از اهميـت زيـادي      آموزش هايدر همين راستا  . ز بازار كار ، اين خالء را بطور نسبي پر نمايند          با نيا 
  . برخوردار است 

  

  هدف تحقيق

   ارائه شده به نيروهاي ماهر و مورد نياز پتروشيميآموزش هايتعيين ميزان پاسخگويي  -1
 الح خط مشي ها و مطالب آموزشي بر مبناي نياز صنايع پتروشيمي و مشكالت و اصشناسائي ورفع موانع  -2

 ها ارتقاء كيفي مهارت -3

 .گسترش سياست مشتري مداري در برنامه هاي آموزشي -4
  

  سواالت تحقيق

وشيمي  ارائه شده توسط  اداره كل فني و حرفه اي  استان كهگيلويه و بوير احمد در زمينه اشتغال آموزش ديدگان  طرح پتر                آموزش هاي -1
  مؤثر بوده است؟

   موانع و مشكالت آموزش ديدگان در كسب فرصت هاي شغلي در بخش پتروشيمي بوده است؟-2
   فني و حرفه اي در بخش صنايع وابسته به گاز و نفت چه راهبرد هايي مي بايست اتخاذ گردد؟آموزش هاي براي ترويج و گسترش -3
  

  روش تحقيق

تلخيص و تحليل و تفسير نتايج ، نتايج به دو روش آمـار           . از تحقيق  به روش ميداني صورت گرفته است          گرد آوري آمار و اطالعات مورد ني      
  .توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته داشت

  جامعه آماري

           آمـوزش  نفـر توسـط مراكـز        756 شـامل    "جمعـا  طـرح پتروشـيمي در چهـار رشـته و          83و82جامعه آماري شامل آموزش ديدگان سـالهاي        
  .سكونت دارندهاي مختلف استان  شده ودر شهرستان داده فني و حرفه اي استان آموزش

  

  محدوديت ها

 لذا پيدا كـردن  و تكميـل پرسـشنامه بـه راحتـي          .در برخي از موارد نشاني روشن و واضحي از آموزش ديدگان جامعه آماري وجود نداشت              -
  .مقدور نبود

  .ز بخش پتروشيمي با مشكالتي همراه بود ا" جمع آوري آمار و اطالعات خصوصا-
  . در برخي موارد دقت كافي در ارائه اطالعات صورت نمي گرفت-
  

  نتايج
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بطور كلي  دريك نگاه تحليلي به نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در  ايجاد فرصت هاي شغلي رشته هاي پتر وشيمي اين شبحه حاصل                
 و حرفه اي در تامين تجهيزات و امكانات مناسب كارگاهي ، بكار گيري مربيان  توانمنـد و               كه سازمان آموزش فني    مي گردد كه  با وجودي     

 كـار  در اشـتغال نتوانسته اند بـه اهـداف مـورد نظـر     آموزش هالكن اين .  مختلف به كار آموزان موفق بوده است آموزش هاي ارائه مطالب و    
  .آموزان دست يابند

  

  پيشنهادات

   فني و حرفه اي آموزش هايازار كار و ايجاد ارتباط مستقيم بين ب -1
 ها تدوين قوانين و مقررات مناسب براي تامين منابع مالي آموزش ديدگان از طريق بانك -2

 ايجاد سيستم اطالع رساني همگاني و برقراري موقعيت  اجتماعي برابر جهت بيكاران -3

 ظري به سوي فعاليت هاي عملي و كارگاهيتغيير محتوي و مطالب آموزشي دوره متوسطه و جهت دادن آموزش از مرحله ن -4

  سازمان آموزش فني و حرفه ايزايش امكانات و تجهيزات كارگاهياف -5

 بررسي و شناخت مشكالت مرتبط با درك مفاهيم آموزشي توسط كار آموزان  -6

  .هاي استان توزيع امكانات و نيروهاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي به منا سب جمعيت و افراد بيكار شهرستان -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  مدكاري در استان كهگيلويه و بوير اح فني و حرفه اي بر ارتقاء مهارت و اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيآموزش هايبررسي تاثير 
  

  مجري

  مؤسسه آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي عرفان
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  كلمات كليدي

   اشتغال مجدد-ارت ارتقاء مه–مقرري بگيران بيمه بيكاري 
  

  مساله تحقيق

 فني و حرفه اي در جامعه و تاثير آن بر ارتقاء مهارت نيروي انساني، انتظار مـي رود   آموزش هاي با توجه به نقش و اهميت آموزش خصوصا         
 در "رفـه اي معمـوال   فني و حآموزش هاي. آموزش مقرري بگيران بيمه بيكاري بتواند موجب ارتقاء مهارت و حتي اشتغال مجدد  آنها گردد      

ايـن تحقيـق بـه بررسـي ايـن         . تا چه حد  مؤثر و مفيد است، در پرده ابهام قـرار دارد             ،  آموزش ها  مي گيرد اما اينكه اين       ابعاد مختلف انجام  
  .موضوع مي پردازد

  

  اهميت تحقيق

آمـوزش   و انجام اقداماتي براي توسعه اين  فني و حرفه ايآموزش هايدر كشور ما با وجود تقاضاي باال براي آموزش و بيان لفظي اهميت            
ايـن تحقيـق   . خوبي شناخته نشده و سرمايه  گذاري الزم صورت نگرفته اسـت     ه  ، هنوز اهميت اساسي و نقش زيرين آن در توسعه ملي ب           ها

  . قرار دهدسعي دارد اطالعات كاملي در زمينه آموزش مقرري بگيران  بيمه بيكاري در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي
  

  هدف تحقيق

 فني و حرفه اي بر ارتقاء مهارت و اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري در اسـتان كهگيلويـه و                 آموزش هاي بررسي  تاثير    : هدف كلي 
  1382بوير احمد در سال 

   فني و حرفه اي بر ارتقاء مهارت مقرري بگيران آموزش هايمشخص شدن ميزان تاثير : اهداف فرعي
   فني و حرفه اي بر اشتغال مجدد مقرري بگيرانآموزش هاي شدن ميزان تاثير مشخص

  . فني و حرفه اي با توجه به نتايج تحقيقآموزش هايارائه پيشنهادات جهت اثر بخشي بيشتر 
  

  سواالت تحقيق

   است؟ فني و حرفه اي تا چه  اندازه بر ارتقاء مهارت مقرري بگيران بيمه بيكاري مؤثر بودهآموزش هاي-1
   فني و حرفه اي تا چه اندازه بر اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري مؤثر بوده است؟آموزش هاي -2
  

  روش تحقيق

  .نوع تحقيق توصيفي و روش آن  پيمايشي است
  

  جامعه آماري

  . مقرري بگيران بيمه بيكاري در استان كهگيلويه و بوير احمد استجامعه آماري متشكل از كليه

  يت هامحدود

  ...هاي شخصيتي و  فني و حرفه اي عوامل ديگري نظير سن، هوش، عوامل محيطي، ويژگيآموزش هايبجز -
  در ارتقاء مهارت يا اشتغال مجدد مقرري بگيران مؤثر بوده باشد ولي امكان تفكيك آن وجود نداشته است

هر . ، پرسشنامه را با دقت كامل پاسخ نداده باشند      ) گيرانمقرري ب (اين احتمال وجود دارد كه بنا به هر دليلي ، افراد مورد پرسش               -
  .خيلي پائين استتوجيه كامل پرسشگران اين احتمال چند به دليل 

  

  نتايج

هـا، انجـام    ايجاد تخـصص، بـاال رفـتن مهـارت        :  فني و حرفه اي در پاره اي از موارد از جمله           آموزش هاي نتايج تحقيق نشان مي دهد كه       
رقابت مقرري بگيران آموزش ديده با سايرين ، ايجاد توانايي در بدست آوردن شغل مورد نظـر                 ه حرفه، توانايي ايجاد     ر مربوط ب  تخصصي امو 
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 تـاثير قابـل   و حرفـه اي  فنـي  آموزش هاياگر چه در بعضي از زمينه ها نيز       . حتي بدون كمك دولت و مواردي از اين قبيل مؤثر بوده است           
  .مالحظه اي نداشته است

  

  تپيشنهادا

   فني و حرفه اي آموزش هايتوجه بيشتر به كيفيت  -
  ايجاد راهكارهايي جهت افزايش عالقه و رغبت مقرري بگيران -

  حمايتي جهت اشتغال مقرري بگيرانتسهيالتايجاد   -

 استفاده از مربيان با تجربه جهت باال بردن دانش و اطالعات شغل و حرفه مقرري بگيران -

  .مقرري بگيران در مراكز كار آفرينيايجاد تسهيالت بيشتر جهت جذب  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  در استان كهگيلويه و بوير احمد) آموزش كارگران( راهكارهاي اجراي ماده چهار قانون نظام مهندسيبررسي
  

  مجري

  مؤسسه آموزشي ، پژوهشي و تحقيقاتي عرفان
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  كلمات كليدي

   كارشناسان- كار فرمايان-ان كار گر– قانون نظام مهند سي 4ماده 
  

  مساله تحقيق

لـذا قبـل از هـر    . آموزش بيشتر باعث توليد بيشتر و زندگي بهتر مي شـود .آموزش عامل اصلي و اساسي توسعه اقتصادي در هر كشور است       
ايـن موضـوع   .داده شود الزم جهت داشتن صالحيت هاي حرفه اي به آنان        آموزش هاي اقدامي مي بايست به نيروي انساني توجه نموده و          

     امنيت جـاني شـهروندان  حـساسيت مـضاعفي پيـدا            " ميشود به داليل مختلف خصوصا       به بخش شهر سازي و ساختمان مربوط      زماني كه   
  .مي كند

  

  اهميت تحقيق

ار فرمايـان و  كـارگران را از ديـدگاه خـود كـارگران ، كـ      موزش مطلـوب    اهميت و ضرورت اساسي اين تحقيق  در اين ايت كه راهكارهاي آ            
همچنين باعث مي شود سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   .  قانون نظام مهندسي ارائه خواهد داد  4كارشناسان زيربط در راستاي اجراي ماده       

  .تدبير الزم جهت آموزش  كارگران و ارائه گواهينامه مهارت بكار رود
  

  هدف تحقيق

مي شوند، انگيـزه    محسوبل هستند و جامعه آماري اين تحقيق    ه فعاليت  مشغو   متاسفانه كارگراني كه در بخش شهر سازي و ساختمان ب          - 5
لـذا طـرح تحقيقـي  حاضـر بـدنبال       . الزم را جهت حضور در دوره هاي آموزشي به منظور كسب پروانه مهارت فني و حرفه اي را ندارنـد          

 شهر سـازي و سـاختمان جهـت ايجـاد صـالحيت              قانون نظام مهندسي  به منظور  آموزش كارگران در بخش           4راهكارهاي اجراي ماده    
 .حرفه اي و اخذ پروانه فني صورت مي گيرد

  

  سواالت تحقيق

   قانون نظام مهندسي  از نظر كارگران شاغل در بخش شهرسازي و ساختمان كدام است؟4راهكارهاي  اجراي ماده  -1
  فني و حرفه اي كدام است؟ش هايآموز سازي و ساختمان در الت مشاركت كارگران بخش شهرمهمترين موانع و مشك -2

 قانون نظام مهندسـي تفـاوت معنـي داري    4آيا بين نظرات كارگران ، كار فرمايان، و كارشناسان در زمينه راهكارهاي اجراي ماده      -3
 وجود دارد؟

  

  روش تحقيق

  .روش تحقيق ، پيمايشي و نوع تحقيق توصيفي است
  

  جامعه آماري

  .ن ، كارشناسان و كار فرمايان بخش شهر سازي و ساختمان  استان كهگيلويه و بوير احمد جامعه آماري عبارت از كليه كار گرا
  
  
  

  محدوديت ها

  .مطرح نشده باشد4  امكان دارد همه ابعاد راهكار اجرايي ماده بنابراين ،اين تحقيق يك نظر سنجي است -
اگـر چـه   ،مختلف  دقت الزم را در جواب پرسشنامه ها نداده باشـند   كارگران به داليل     " احتمال دارد بعضي از افراد نمونه آماري خصوصا        -

  . زيادي در اين زمينه به عمل آمدتالش هاي
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بخش شهر سازي و ساختمان كار بسيار دشواري است وممكن است نمونه آماري همه اين افـراد را پوشـش نـداده                  يي همه كارگران    شناسا-
  .باشد

  .  احمد  انجام گرفته و قابل تعميم به ساير نقاط كشور  مگر در موارد مشابه نيست اين تحقيق در استان كهگيلويه و بوير-
  

  نتايج

، د پروانه ، افزايش حقوق و دستمزد حمايت هاي بيمه اي و ممنوع شدن استفاده از كارگران فاق   نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عواملي نظير       
هاي خصوصي و دولتي بـه ترتيـب  موجـب ترغيـب       تخصص و اولويت جذب در بخشامنيت شغلي ، معافيت هاي مالياتي ، ارتقاء دانش و          

  .كارگران جهت اخذ پروانه مهارت فني مي گردد
  

  پيشنهادات

عواملي نظير  تشريفات زياد اداري ، عدم اطالع از آئين نامه صدور پروانه ، نداشتن وقت كافي براي آموزش ، عـدم پرداخـت پـاداش هـاي                             
هاي مسئول ، از مهمتـرين        ارائه شده و عدم نظارت توسط دستگاه       آموزش هاي ن مدارك تحصيلي كارگران، عدم كيفيت       مناسب، پائين بود  

  .براي رفع آن مي بايست  تدابير الزم انديشيده شود. موانع مشاركت كارگران  جهت اخذ پروانه  مهارت فني  به حساب  مي آيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

   فني و حرفه اي از ديدگاه كارفرمايان و صاحبان مشاغل مرتبط در استان كهگيلويه و بوير احمدآموزش هاييت و تنوع بررسي كيف
  

  مجري
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  ابوالفتح سامان پور
  

  كلمات كليدي

   فني و حرفه ايآموزش هاي تنوع –آموزش ها كيفيت –صاحبان شاغل مرتبط –كار فرمايان 
  

  مساله تحقيق

 اكثر اقتصاد دانان معتقدند كـه منـابع انـساني    .يروي كار بعنوان يكي از عوامل  مهم در فرآيند  توليد به شمار مي رود          در ادبيات اقتصادي ، ن    
پايه  اصلي ثروت  ملت ها را تشكيل مي دهد و اين منابع به عنوان  يكي از عوامل مهم در تعيين چگونگي روند توسعه اقتصادي و اجتماعي 

  .محسوب  مي گردد
  

  تحقيقاهميت 

به دليل  نقش و اهميت عامل انساني در توسعه  اقتصادي  و لزوم استفاده بهينه  از آن، فراهم نمـودن زمينـه هـاي الزم بـراي بهـره وري                      
  .ها در هر جامعه اي ضروري و الزم  مي باشد  صحيح از امكانات ، توانائي ها و استعداد هاي بالقوه و بالفعل انسان

  

  هدف تحقيق

 ساله مي باشد  كه وارد  بازار كار  مي شوند طرف تقاضاي نيروي كار  به عوامل عديده اي بستگي       10-64جمعيت   كار شامل    عرضه نيروي 
يروي كار امروز ه  تخصص  ن. دارد كه از مهمترين آنها به سطح  دستمزد ها و تخصص و رونق  اقتصادي  يك جامعه  مي توان اشاره نمود                    

كه هدف عمـده ايـن تحقيـق مـي     . ايت كار فرمايان و صاحبان شاغل اقتصادي در استخدام نيروي كار دارد         رض نقش بسيار  مهمي در جلب     
  .باشد

  

  سواالت تحقيق

  آيا آموزش ديدگان مراكز  فني و حرفه اي استان از ديدگاه  كار فرمايان  براي اشتغال به كار حائز شرايط الزم  مي باشند؟ -1
در استان نسبت به ارتقـاء سـطح        ) كار فرمايان ( تناسب با نياز جامعه و صاحبان  شاغل مرتبط          آيا مراكز فني و حرفه اي  استان م         -2

  خود اقدام نموده اند؟آموزش هايكيفي 

 آيا مراكز فني و حرفه اي استان در راستاي اهداف و وظايف خود قادر به دستيابي جايگاه واقعي خويش بوده اند؟ -3

 ن تا چه اندازه مي توانند در ايجاد  فرصت هاي شغلي مؤثر باشند؟ فني و حرفه اي استا مراكزآموزش هاي -4
 

  

  روش تحقيق

در بخش مباني  نظري تحقيق ، روش كتابخانه اي و مراجعه به فصل نامه ها ، ماهنامه هاي تخصصي و كتاب و مجالت مرتبط با موضـوع   
  .بين نمونه آماري و جمع آوري پرسشنامه ها بوده استبوده و همچنين استفاده از روش ميداني از طريق تهيه و توزيع پرسشنامه 

  

  جامعه آماري

  .هاي استان مي باشد  كارگاه در رشته هاي مختلف شغلي در شهرستان2141 تحقيقاتي تعداد معه آماري مورد نظر در اين پروژهجا
  
  

  محدوديت ها

 بطـور اخـص ،      هاي محرومي مثل كهگيلويه و بوير احمد       ان بطور اعم و در است     هاي تحقيقاتي در كشور ما     يكي از مشكالت عمده در طرح     
  .فقر آماري و نبود آمار و اطالعات پايه اي در زمينه هاي مختلف مي باشد
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  نتايج

 فنـي و حرفـه اي در ايجـاد    آموزش هاي دربين مشاغلي كه زمينه آموزش آنها در مراكز فني و حرفه اي استان وجود دارد، نقش                  -1
  درصد مي باشد20فرصت هاي شغلي حدود 

             مـي باشـد و مراكـز   20-34افراد آموزش  ديده مراكـز فنـي و حرفـه اي پـذيرش شـده از سـوي  كـار فرمايـان  در رده سـني                   -2
 .خود به رده هاي سني افراد نيز توجه نمايد آموزش هايفني و حرفه اي مي بايست در 

 . مراكز فني و حرفه اي بيشتر از ساير مقاطع  تحصيلي بوده استآموزش هاياستقبال عمومي افراد با مدرك تحصيلي ديپلم از  -3
  

  پيشنهادات

به سمت و سوي رشته هايي كه از  اقبال عمومي  بيشتري در آموزش هانياز سنجي  توسط اداره كل آموزش فني و حرفه اي و سوق دادن -
   .سطح جامعه برخوردارند

    براي منظور نمودن امتيازهايي جهت اشتغال به كار آموزش ديدگان  فني و حرفه اييربط ذ و ادارات  و ارگانهايسازمان ها هماهنگي با -
  . نوين و نياز روز جامعهآموزش هاي الزم براي ارتقاء دانش  مربيان فني و حرفه اي با توجه به  ارائه  دوره هاي آموزشي-
  ه هاي مختلف فني و حرفه اي در استان  خريد تجهيزات آموزشي مورد نياز متناسب با تكنولوژي روز براي رشت-
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  اي استان گلستان اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   فني و حرفه اي استان گلستانآموزش هايبررسي فرايند ياددهي و يادگيري 
 

  مجري

  دكتر حبيب اله نجفي
 

  كلمات كليدي

  موزشي ، فني و حرفه ايياد دهي ، يادگيري ، روش تدريس ، محتوي آ
  

  مساله تحقيق

كه در مراكز آموزش فنـي   در اين پژوهش سعي بر اين است تا مشكالتي كه در فرايند ياددهي و يادگيري با توجه به وضعيت موجود و آنچه      
وضـعيت بـه اصـالح و بهبـود     و حرفه اي اتفاق مي افتد مورد بررسي قرار گيرد و در سايه شناسائي اين موقعيت ها و ارائه راهكار و تحليـل       

فرايند و دستيابي به كيفيت ياددهي مربيان آموزشي و يادگيري كارآموزان مبادرت نمايند و همچنين درصدد هستند تا هـم ورزي متقابـل دو          
  قطب مهم آموزشي را در جريان ياددهي در ميدان عمل مورد كنكاش قرار دهند

  

  اهميت تحقيق

 بزرگ و كوچك آينـده جامعـه اسـت و مربيـان و              چالش هاي آماده نمودن كارآموختگان براي روياروئي با       آموزش فني و حرفه اي به دنبال        
دانند كه روش سنتي به عنوان توقيح كنندگان و انتقال دانش و مهارت ، دورانش به پايـان رسـيده و نـسل        برنامه ريزان اين نظام خوب مي     

 زندگي ، دانش آموختگان را به كارهاي خـالق و مولـد سـوق دهنـد تـا بتواننـد راه       هارت هايمآينده از آنان انتظار دارند تا تدوين كنندگان      
  .هاي محوري و با اهميت كيفيت آموزش و ياددهي مي باشد خويش را در محيط هاي واقعي و عملي جامعه پيدا كنند كه يكي از شاخص

  

  هدف تحقيق

يشنهادات و راهكارهاي مناسب بـه دسـت انـدركاران و مجريـان امـر بـه منظـور        و ارائه پآموزش هابررسي وضعيت موجود و چگونگي ارائه  
  .باشد نوسازي و بهسازي فرايند ، از اهداف اي تحقيق مي

  
  
  
  
  

  سواالت تحقيق
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 تدريس تجهيزات و امكانات آموزشي ، محتـواي آموزشـي ، فـضاي آموزشـي ،            روش هاي سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينكه آيا          
  .باشد  ياددهي و يادگيري در كيفيت ياددهي مربيان و يادگيري كارآموزان موثر ميفرآيند عنوان اجزاء بهتئوري و عملي آموزش 

  

  روش تحقيق

  .اين تحقيق جنبه كاربردي داشته و از نوع توصيفي و پيمايشي مي باشد
  

  جامعه آماري

 نفـر   6281 نفـر مربـي و       40موزش فني و حرفه اي گلـستان كـه تعـداد             مراكز اموزشي وابسته به سازمان آ      1386مربيان و كارآموزان سال     
  . جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل داده اندكارآموزان

  

  محدوديت ها

هاي مختلـف و     مربيان بخش دم روحيه تحقيق در ميان مسئوالن       عدم دسترسي به برخي از مخاطبان تحقيق به دليل پراكنش دوره ها و ع             
  . اين تحقيق بوده استمحدوديت هايو منابع علمي پيرامون موضوع از كمبود سوابق پژوهشي 

  

  نتايج

  .بين سن مربيان با ميزان آشنائي با روشها ، بكارگيري از مواد و رسانه ها و شرايط دوره تفاوت معني داري مشاهده شده است
  .هده شده است رسانه و مواد آموزشي تفاوت معني داري مشازبين سابقه كار مربيان و استفاده ا

  .ها تفاوت معني داري مشاهده شده است همچنين بين سابقه تدريس مربيان و تناسب محتوي و ساير اجزاء آموزشي و تاثير انواع روش
ا  ارزيابي خـوبي ر 4,15 و استفاده از رسانه ها و مواد آموزشي با 6,18ها و نقش روشها با  ميانگين هاي بدست آمده پيرامون استفاده از روش      

 و نظر   زشي نيز وضعيت نسبتاً خوب ومتوسط     نشان ميدهد و ساير پارامترها همانند نظر كاراموزان نسبت به نحوه تدريس مربيان ، شرايط آمو               
  .دهد  متوسط و نسبتاً خوب را نشان ميوضعيت  ، محتواي مربيان نسبت به شرايط آموزشي ، 

  

  پيشنهادات

 موثر همانند روش تمرين و تكرار ، روش ارائه مهارت به عنوان روش منتخـب                روش هاي اير  روش محتوائي به عنوان يك روش در كنار س        
  .پيشنهاد ميگردد 

به نقش رسانه ها و مواد آموزشي با تاثير زياد از نظز مربيان و كارآموزان ، استفاده از كارگاه و توجه به وسائل عملي مورد تاكيد برنامه ريزان                     
  .قرار گيرد

  . مورد نياز اصالح و توجه اساسي قرار گيردمهارت هاي تناسب سرفصلها و محتوي با ويژگيهاي شغلي و همچنين نسبت به
  .برنامه ريزان نسبت به عوامل تشكيل دهنده شرايط آموزشي دقت و توجه بيش از پيش نمايند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
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  )استان گلستان:مورد مطالعه(ع اي در صناي وري نيروي كار آموزش ديده مراكز فني و حرفه تحليل بهره

  مجري

  محمد رضا محبوبي
  

  كلمات كليدي

  اي، صنعت، استان گلستان وري، نيروي كار، آموزش مراكز فني و حرفه بهره
  

  مساله تحقيق

ي انـساني   عوامل توليد به ويژه نيـرو  يور ذل توجه بيشتر به ارتقاي بهرهرشد فزاينده جمعيت جهان و محدوديت منابع ، ضرورت و اهميت ب
نظر به وضـعيت نـامطلوب   . اند اي دست يافته را بيش از پيش نمايان ساخته و بسياري از كشورها از رهگذر اين امر به توفيقات قابل مالحظه          

وري به عنوان يكي از خصوصيات مشترك جوامـع مزبـور    بهره برداري از منابع و امكانات موجود كشورهاي در حال توسعه، سطح پايين بهره 
كـشور ايـران نيـز عليـرغم     . داننـد   وري عوامل و بويژه نيروي انساني مي        طرح بوده و برخي اساساً  توسعه نيافتگي را مولود نازل بودن بهره            م

هـاي   وري پايين و عدم كارآيي عامل انـساني و اعمـال شـيوه    هاي متعدد منجمله بهره برخورداري از منابع قابل توجه، به دليل وجود نارسائي        
وري عامـل     دهد كه طي دهه نود ميالدي بهره        وري ايران نشان مي     اطالعات وضعيت بهره  . وليد از نيل به هدف توسعه بازمانده است       سنتي ت 

يعنـي در بـين   . كل در كشور، تنها در يك سال از عدد يك فراتر رفته و شش سال از ده سال مـورد نظـر ايـن شـاخص منفـي بـوده اسـت                
وري نيروي انساني در مقايـسه       بهره. يايي تنها كشور فيليپين وضعيت بدتري نسبت به ايران داشته است          وري آس   كشورهاي عضو سازمان بهر   

 1994 فراتر نرفته و حتي در سال 5/1وري عامل كل، اگرچه وضعيت بهتري داشته ولي  طي شش سال آخر دهه نود هيچگاه از عدد     با بهره 
 ارتقاي آن اتي دارد و از ضرورتها و الزامات   وري اطالع   ر چه بخشي از جامعه در مورد بهره       دهد كه اگ    ها نشان مي    بررسي. منفي نيز شده است   

هاي انـسان    باشد و به خوبي در مورد ويژگي        كه بدون ترديد مهمترين آنها مديريت علمي و صحيح منابع انساني توسعه يافته است، آگاه مي               
اي جز اين گرفت كه  توان نتيجه كنند آنقدر زياد است كه نمي عمل و آنچه افراد ميگويد، ليكن شكاف بين علم و       ور و كارآمد سخن مي      بهره

  . ها تبديل به باور نشده است بسياري از دانسته
  
  

  اهميت تحقيق

وري و كارائي نيروي انساني شاغل در واحدهاي اقتصادي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، مديريت اقتصادي                   آگاهي از وضعيت بهره   
انديـشي   وري عامـل انـساني چـاره    گيري از تجربيات گذشته و ساير كشورها در راستاي تحول و بهبـود بهـره           را بر آن داشته تا با بهره       كشور
از اينـرو انجـام     . باشـد   در اين راستا، راهكار آموزش كاركنان واحدهاي صنعتي از اولويت خاصـي برخـوردار بـوده و حـائز اهميـت مـي                      .نمايد

زيرا نتايج چنـين  . نمايد اي در صنايع ضروري مي وري و كارآئي آموزش ديدگان مراكز فني و حرفه         در زمينه تحليل بهره    پژوهشهاي كاربردي 
تواند آثار عملي چنين راهكارهايي را مشخص نموده و سياستگذاران اقتـصادي كـشور را در بـازنگري برنامـه هـا و تـدوين                           هايي مي   بررسي

ان گلستان از مناطق مهم و مستعد كشور است كه ظرفيت قابل توجهي براي توسـعه صـنايع مختلـف  را           است. راهكارهاي مناسب ياري دهد   
هاي  وري نيروي انساني شاغل در آنها از دغدغه  صنايع مرتبط با كشاورزي داراي جايگاه خاصي بوده و ارتقاء بهره ،در اين ميان. باشد دارا مي

اي بـراي   فـه  ين راستا ايجاد ارتباط و تعامل دو سويه بين اين صنايع و مراكـز آمـوزش فنـي و حـر       در ا . باشد  مديران اقتصادي اين استان مي    
بطوريكه طـي سـالهاي گذشـته      . رود  مهارت آموزي و توانمندسازي كاركنان اين صنايع از مهمترين ساز و كارهاي سالهاي اخير به شمار مي                

هـا در ارتقـاء    ستان برگزار شده كه بررسي و تحليل نتايج عملي و تـأثير ايـن دوره      هاي گوناگون آموزشي براي كاركنان صنايع مختلف ا         دوره
اي  تواند در ارزيابي عملكرد و دستاوردهاي راهكار آموزشـي مراكـز فنـي و حرفـه             وري آموزش ديدگان و كاركرد صنايع مي        مهارت ها و بهره   
وري كاركنان وكارائي فني صنايع استان  و  هدف  اندازه گيري و تحليل  بهرهالذكر، پژوهش حاضر با  با توجه به موارد فوق. مفيد و مؤثر باشد

و ) رهيافت بهـره وري متوسـط   (  تحليل توصيفي روش هايبراي اين منظور از . تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر آن انجام شده است     
ده هاي پيمايشي يك نمونه آماري از صنايع مـرتبط بـا كـشاورزي    و دا) وري نهائي عوامل ونيز كارايي فني صنايع          تخمين بهره ( استنباطي  

وري كاركنـان صـنايع    تواند در تجزيه و تحليل سياست هاي بكار رفته در جهت بهبود بهـره               نتايج اين تحقيق مي   . استان استفاده شده است     
  .مفيد و مؤثر واقع شود

  هدف تحقيق
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  :اهداف تحقيق _2
  :عبارتند از اهداف كلي و اختصاصي اين تحقيق 

  :هدف كلي
  وري كاركنان و كارائي فني صنايع استان گلستان  اي بر بهره هاي آموزشي مراكز فني و حرفه   بررسي تأثير دوره- 

  :اهداف اختصاصي
  . فني و حرفه اي آموزش هايكاركنان دو گروه از صنايع داراي و فاقد وري متوسط و  نهائي  ه گيري بهره انداز- الف
  . فني و حرفه ايآموزش هايزه گيري بهره وري متوسط و نهائي مواد اوليه و واسطه اي در دو گروه از صنايع داراي و فاقد  اندا- ب

 .  تخمين كارايي فني دو گروه از صنايع داراي و فاقد اموزش هاي فني و حرفه اي كاركنان-ج
 .وسط و نهائي آنها فني و حرفه اي كاركنان بر بهره وري متآموزش هاي تخمين تاثير -د

 . تخمين تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي كاركنان بر كارائي فني صنايع–ه 
  .  سياست آموزش شاغلين صنايعارهاي مناسب براي افزايش كارآمدي ارائه راهك-ي 

  

  سواالت تحقيق

 :اهداف اين تحقيق در چارچوب فرضيات زير پيگيري خواهند شد
  يي نيروي كار داراي آموزش فني و حرفه اي بيشتر از بهره وري متوسط و نهائي نيروي كـار فاقـد آمـوزش                      بهره وري متوسط و نها     -الف    

  .مي باشد
 حرفه اي آنها ،موجبات افزايش كارايي فني صنايع استان را فـراهم          مهارت هاي   دوره هاي آموزش فني و حرفه اي كاركنان با بهبود             -ب 

  .نموده است
ي و حرفه اي با بهبود كارائي فني صنايع ،فاصله توليد بالفعل و توليد بالقوه آنها از طريق استفاده بهينه از ظرفيت                      دوره هاي آموزش فن    - ج  

  .هاي موجود كاهش مي دهد
 حرفه اي آنان و فراهم سازي زمينه هاي كار بيشتر، مفيدتر، نوآوري         مهارت هاي  آموزش هاي فني و حرفه اي كاركنان صنايع با بهبود            –د  
  .   صنايع افزايش مي دهدط و نهائي مواد اوليه و واسطه اي خالقيت ارزش  بهره وري متوسو

  

  روش تحقيق

 فنـي و  آمـوزش هـاي  وري متوسط كاركنان و مواد اوليه دو گروه از صنايع استان كه داراي و فاقـد        بهرهدر اين تحقيق براي محاسبه ارزش       
زش افزوده آنها به ميانگين تعداد كاركنان و نيز ميانگين هزينه مواد اوليه مصرفي آنها در دوره                حرفه اي كاركنان بودند ،از  نسبت ميانگين ار        

براي تخمين ارزش بهره وري نهائي كاركنان و نيز مواد اوليه مصرفي صنايع از رهيافت تابع توليد استفاده             . فعاليت ساالنه آنها استفاده گرديد    
و در واقع ابزاري است كه مـديران جهـت انتخـاب    . هاده ها به ستانده  را بطور كمي مشخص مي كنند         توابع توليد نرخ تبديل ن    . به عمل آمد  

هاي مربوط به توليد و تخصيص بهينه منابع در اختيار دارند، چنانچه توابع توليد به درستي تفسير شوند بـا   گيري  استراتژي مناسب در تصميم   
 فني و حرفه اي بـر  آموزش هايبراي بررسي تاثير . ي موجود در واحدهاي توليدي پاسخ داد     توان به بسياري از مسائل اقتصاد       كمك آنها مي  

بدين منظور يك متغير مجـازي كـه بيـانگر دو    . استفاده گرديد) كيفي ( ميزان بهره وري نهائي كاركنان و مواد اوليه صنايع از متغير مجازي          
مثبت و معنـي دار بـودن تـاثير ايـن     .  كاركنان مي باشد در تابع توليد لحاظ گرديد        گروه از صنايع داراي و فاقد آموزش هاي فني و حرفه اي           

 براي تخمين كارائي فني صنايع از روش تحليـل تـابع  .متغير بيانگر تاثير مثبت آموزش فني و حرفه اي كاركنان بر بهره وري آنها خواهد بود               
  .  استفاده  شدتوليد و تخمين حداكثر راستنمائي

  

  جامعه آماري

 پيمـايش   روش هـاي  مي باشد، لذا براي تهيه  داده ها و اطالعات آماري  واحد هاي صنعتي نمونه  از                   ) ميداني(اين تحقيق از نوع پيمايشي      
)Survey (         جامعه آماري اين تحقيق  دو گـروه از صـنايع مـرتبط بـا كـشاورزي در           . مانند مصاحبه و تكميل پرسشنامه استفاده شده است

   انتخاب صنايع مرتبط با كشاورزي  به عنوان جامعه آماري تحقيق متناسب با  سـاختار بخـش صـنعت در اسـتان                      .  باشند   استان گلستان مي  
 كه در آن غالب صنايع توليدي مرتبط با كشاورزي بوده و عمدتا در رابطه با تبديل و فرآوري محصوالت كشاورزي و غذائي فعاليت ،مي باشد
    فني و حرفه اي كاركنان بوده و گروه ديگر فاقد چنـين فعـاليتي  آموزش هاي كه گروه نخست داراي     ريع مذكو لذا دو گروه از صنا    . مي كنند 
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هدف از انتخاب دو گروه  صنايع ،آزمون تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بـر بهـره وري                    . مي باشد به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديند       
براي تعيين حجم نمونه در دو گروه صنايع مرتط بـا كـشاورزي اسـتان  از                 . كارائي فني آنها مي باشد     كاركنان و مواد اوليه و واسطه اي و نيز        

  محـدود و كمتـر از   آموزش هاي فني و حرفه اي كاركنـان از آنجائيكه تعداد صنايع داراي . روش نمونه گيري تصادفي هدفمند استفاده شد       
 15 عمل  سرشماري استفاده گرديد بدين ترتيب  به غير از دو واحد توليـدي ،اطالعـات    واحد مي باشد ، براي انتخاب واحدهاي نمونه از   20

از گروه ديگر صنايع نيز متناسب با تعداد و واريانس ارزش افزوده توليدات  آنها در سال .واحد توليدي داراي كاركنان آموزش ديده تهيه گرديد 
پس از تعيين حجم نمونـه بـا مراجعـه مـستقيم بـه      .واحد توليدي تعيين شد 19جم  با روش نمونه گيري تصادفي ساده ،نمونه اي با ح  1384

علت عمده انتخاب طـرح نمونـه گيـري    . صنايع منتخب و تكميل پرسشنامه ،اطالعات و داده هاي آماري مورد نظر اخذ و جمع آوري گرديد           
بـراي بررسـي اعتمـاد پـذيري        .اص از اسـتان مـي باشـد         تصادفي ساده ، قلت تعداد واحدهاي صنعتي و همچنين تمركز آنها  در مناطقي خ              

)Reliability  (  داده ها متكي به اجراي يـك  گردآوريزماني كه . داده هاي اين تحقيق ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت 
مي شود از ضريب آلفاي كرونباخ   تست واحد است و يا به عبارت ديگر همه عمليات  سنجش و گردآوري داده ها در يك مقطع زماني انجام                      

پرسـشنامه هـا ،نظـرات و        ) Validity(براي قضاوت در روائي      ) . 1382نگهبان ، (مي توان براي برآورد اعتمادپذيري داده ها استفاده نمود        
توليـد و نيـز توابـع توليـد     براي تجزيه و تحليل داده ها ، برآورد توابع .  ديدگاههاي برخي كارشناسان و نيز مديران صنايع مدنظر قرار گرفت    

  .  استفاده گرديد Frontier و SPSSمرزي تصادفي مرزي از نرم افزارهاي 
  

  محدوديت ها

  مشكل دسترسي به نمونه هاي تحقيق 
  عدم توجيه كافي مديران صنايع استان در مورد مباحث آموزش در صنعت

  كمي اعتبار تخصيص يافته اجراي طرح
  نامه آموزش در صنايع استانكمبود اطالعات مدون اجراي بر

  

  نتايج

 .شـوند اين صنايع جملگي با بخش كشاورزي مرتبط بوده و عمدتا كاالهائي را توليد مي كنند كه مواد اوليه آنها از بخش مذكور تـامين مـي      
حـصول و ميـانگين      نـوع م   12اين تنوع از يك تـا       . براساس داده هاي اين جدول، تنوعي از محصوالت توليدي در صنايع مالحظه مي شود             

 ميليون ريال است كـه دامنـه        419220 ميليون ريال تا     500ارزش ناخالص توليدات صنايع از حداقل       .   نوع محصول را شامل مي شود       12/3
 سـال سـابقه   70در ميان صنايع، واحدهاي توليدي با حـداقل چهارسـال تـا حـداكثر             .  ميليون ريال است   418720تغييرات آن نسبتاً وسيع و      

تعداد كارشناسان فني و دانش آموخته صنايع استان نيز متفاوت بوده .  سال مي باشد20يت  ديده مي شوند كه متوسط سابقه فعاليت آنها     فعال
 توليـد  نقـش دارنـد از حـداقل سـه تـا       فرآيندتعداد كاركنان مستقيم يا توليدي صنايع كه بطور مستقيم در     .  نفر متغير است   35و از  صفر تا      

عالوه بر اين ،تعداد كاركنان غيرمستقيم يا غير توليدي كه در امور پشتيباني، خدماتي،              .  نفر مي باشد   35 نفر بوده و ميانگين آن       235حداكثر  
تعـداد روزهـاي كـاري  صـنايع مـورد       .  نفر است  12/23 نفر متغير بوده و ميانگين آن          125فعال هستند از حداقل صفر تا حداكثر        ...اداري و   

مقادير بهره وري متوسط كاركنان توليدي و غيرتوليدي و نيز مواد اوليه مـصرفي دو         .  روز در سال متفاوت مي باشد      360روز تا    90بررسي از   
بر اساس داده هاي جداول مذكور ، بهره وري متوسط كاركنان توليـدي آمـوزش               .گروه از صنايع به تفكيك در جداول دو و سه بيان شده اند            

اين داده ها بيانگر آن است كه هر واحد نيروي       .  روز نفر مي باشد    – ريال   846124 و   2935381 استان به ترتيب     ديده و فاقد آموزش صنايع    
     ريـال و كاركنـان صـنايع فاقـد آمـوزش ارزش     2935381كار آموزش ديده صنايع در طي يك روز بطور متوسـط ارزش افـزوده اي معـادل               

آمـوزش  عالوه بر اين  بهره وري كاركنان غير توليدي دو گروه از صـنايع داراي               .اد مي كنند   ريال در هر روز ايج     846124افزوده اي معادل      
  . ريال در هر روز فعاليت مي باشد1029828و 5367026 فني و حرفه اي و فاقد آموزش به ترتيب معادل هاي

ايـن  . ريـال محاسـبه شـده اسـت     854/0 و 49/2معـادل   ترتيب ارزش بهره وري متوسط مواد اوليه مصرفي در دو گروه از صنايع مذكور به          
مقادير بيانگر آن است كه هر يك ريال مواد اوليه مصرفي صنايع داراي آموزش هاي فني و حرفه اي بطور خالص ارزش افـزوده اي معـادل           

ه هاي مـذكور بيـانگر آن   داد.  ريال ارزش افزوده ايجاد مي كنند854/0 ريال و هر يك ريال مواد اوليه مصرفي در صنايع فاقد آموزش            49/2
است كه ارزش بهره وري متوسط كاركنان توليدي، غيرتوليدي و مواد اوليه در صنايع داراي آموزش فني و حرفه اي از نظر اسـمي بيـشتر از         

مـا وجـود يـا    ا. ي آموزش فني و حرفه اي  كاركنان است     فعاليت ها بهره وري متوسط كاركنان توليدي، غيرتوليدي و مواد اوليه  صنايع فاقد             
Ĥماري است كه تفاوت ميانگين بهـره وري  Ĥزمون هايعدم وجود تفاوت واقعي يا آماري مقادير بهره وري متوسط در دو گروه از صنايع مستلزم        

 نتـايج  . مورد مقايسه آماري قرار گرفتند Tلذا براي اين منظور  ميانگين مقادير بهره وري متوسط مذكور با آزمون . را مورد بررسي قرار دهد
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بر اين اساس  مشاهده مي شود كه ميانگين بهره وري متوسط كاركنان توليدي ، غير توليدي       .اين آزمون  در جدول چهار منعكس شده است        
.  درصد متفاوت هستند و اما اين تفاوت در ارزش بهره وري مواد اوليه ديده نمي شـود    95دو گروه از صنايع از نظر آماري و در سطح احتمال            

 فني و حرفه اي بيشتر از بهره وري كاركنان فاقد آموزش هايي توان نتيجه گرفت كه بهره وري كاركنان توليدي و غير توليدي داراي         لذا م 
  . آموزش مي باشد

  

  پيشنهادات

  و تاكيد قـرار  فني و حرفه اي  بر بهره وري متوسط و نهايي كاركنان را مورد تائيد                آموزش هاي  نتايج تحقيق تاثير مثبت و معني دار         -1
لذا  صنايع استان، سازمان آموزش فني و حرفه اي و نيز نهادهاي كارگري استان در يك تعامل مثبت سـه جانبـه مـي بايـست در                      . مي دهد 

جهت افزايش كمي و كيفي برنامه هاي آموزش فني و مهارت آموزي جوار كارگاهي متناسب با نيازهـاي آموزشـي  صـنايع اسـتان ،تـالش                      
  در ايـن راسـتا اتخـاذ    . به عمل آورند تا موجبات افزايش هر چه بيشتر بهره وري كاركنـان و ارزش افـزوده صـنايع فـراهم گـردد          بيشتري را   

هاي مالياتي، افزايش اعتبارات برنامه هاي آموزشي سازمان فنـي و حرفـه اي همـرا بـا  تقويـت كـادر                        هاي تشويقي مانند معافيت    مكانيزم
ن و اطالع رساني افزايش آگاهي و انگيزه مديران صنايع نسبت به  مقوله آموزش كاركنان مي تواند در نيل به     تخصصي ، آموزشي و اداري آ     

  .اين مقصود مفيد و مؤثر واقع شود
 همانطور كه نتايج نشان مي دهد كارائي فني دو گروه از صنايع داراي كاركنان آموزش ديده و فاقد آموزش تفاوت آماري معني داري                  -2
با اينحال اين تفاوت خيلي زياد و چشمگير نبوده و و عالوه بر اين هـر دو گـروه از صـنايع از كـارائي فنـي قابـل تـوجهي                               . ديگر دارند با يك 

  .هاي توليدي خويش بطور كامل و مطلوب بهره مند نشوند  و پتانسيلهابرخوردار نيستند كه اين امر موجب مي شود تا آنها از ظرفيت
ي فني صنايع داراي و فاقد آموزش فني و حرفه اي كاركنان مويد اين نكته است كه آموزش به تنهـائي در بهبـود                       تفاوت اندك كارائ   -3

لذا به نظر مي رسد كه براي . بلكه توام با آموزش به عوامل موثر ديگر نيز مي بايست توجه كافي شود         . كارائي صنايع تعيين كننده نمي باشد     
 فنـي و حرفـه اي در راسـتاي  تـامين  اعتبـارات،                آموزش هـاي   بر سرمايه گذاري و تعميم هر چه بيشتر          افزايش كارائي فني صنايع، عالوه    

كارآمدي تيم مديريتي، تعيين اندازه مناسب بنگاه، ايجاد و فعال سازي واحدهاي تحقيق و توسعه واقدامات انگيزشي كاركنان در افـق هـاي                       
ه تاثير آموزش كاركنان بر كارائي فني صنايع در همبستگي يـا اثـر متقابـل بـا  عوامـل                     بديهي است ك  . كوتاه و بلندمدت تالش به عمل آيد      

  .يابدمذكور نمود بيشتري مي 
آموزشـي و  هـاي   عظم صنايع اسـتان فاقـد همكـاري   هاي به عمل آمده در اين تحقيق مالحظه گرديد كه بخش ا       بر اساس بررسي   -3

 عوامل و موانع مختلفي در آن دخيل مي باشـند كـه از آن  .  و حرفه اي استان مي باشندمهارت آموزي جوار كارگاهي با سازمان آموزش فني       
 مي توان به كوچك بودن صنايع، تقبل بخشي از تعرفه آموزش توسط صنايع، افزايش انتظارات و توقعات حرفه اي كاركنـان آمـوزش         جمله

هاي آموزشي صنايع، محدوديت برنامه هاي آموزشي سـازمان آمـوزش    ديده، عدم تناسب برنامه هاي آموزش سازمان فني و حرفه اي با نياز            
لذا پيشنهاد مي گردد كه برنامه ريزي آموزشي سازمان فني و حرفه اي استان در هماهنگي و تعامل هر چه         . اشاره نمود ... فني و حرفه اي و      

ت و مكانيزمهاي تشويقي مانند  ارائه تسهيالت اعتبـاري          بيشتر با صنايع و نياز سنجي هاي آموزشي آنها انجام شود و از سوي ديگر تسهيال               
  .هاي مالياتي و معافيت صنايع از تقبل هزينه هاي آموزش اشاره نمود خاص آموزش ،معافيت
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  عنوان

   فني و حرفه اي استان گلستانآموزش هايراهكارهاي گسترش استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات در 
  

  يمجر

   عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران–غالمرضا خوشفر 
  

  كلمات كليدي

  IT – ICT – فني و حرفه اي  –  آموزش -  ارتباطات –اطالعات 
 

  مساله تحقيق

 فنـي و حرفـه اي در حـد      آمـوزش هـاي    فناوري اطالعات و ارتباطات در        از گزارشات موجود و سياستگذاري كالن نشان ميدهد كه استفاده        
بوده و نياز به ارتقاء دارد و در اين راه مسائل و مشكالتي از نوع سخت افزاري و نرم افزاري وجود دارد كه اگر به درسـتي تـشخيص                         انتظار ن 

          فنـي آمـوزش هـاي  توان با كنترل آنها و ايجاد تغيير در آنها بتوان در ميزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در                          مي  ، داده شوند 
  .فه اي تغيير محسوس و مطلوب ايجاد نمود و حر

  

  اهميت تحقيق

فناوري اطالعات به عنوان يكي از مهمترين محور هاي توسعه در جهان به شمار مي آيد و بـسياري از كـشورهاي جهـان توسـعه فنـاوري                             
شود كه موضوع فن آوري و حركت به   ميحظههاي توسعه قرار داده اند ، بدين ترتيب مال  را به عنوان يكي از مهمترين زيرساختاطالعات

  .ت تحقق آن ضروري و اجتناب ناپذير است مس
  

  هدف تحقيق

 فني و حرفه اي هدف اصلي اين تحقيق بوده كه شناخت از             آموزش هاي يافتن راهكارهاي تويعه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در           
ي ثابت از فناوري اطالعات و ارتباطات ، شناخت از زمينه ها و مقدمات عينـي و               و دارا بودن امكانات مراكز آموزش      فرصت ها وضعيت موجود   

  .ذهني استفاده از فناوري اطالعات در بين مربيان و كارآموزان و شناخت از موانع نيز از اهداف اين تحقيق بوده است 
  

  سواالت تحقيق

ـ                   فنـي و حرفـه اي  آمـوزش هـاي  اوري اطالعـات و ارتباطـات در   سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از راهكارهاي توسعه اسـتفاده از فن
   در استان گلستانفرصت هاكدامند ؟ موانع و مشكالت عمده ، زمينه هاي امكاناتي و تجهيزات و نگرش مربيان و كارآموزان ، امكانات و 

  

  روش تحقيق

  .ز روش اسنادي نيز استفاده شده است روش اين پژوهش ، روش تحقيق پيمايشي بوده است كه براي تحقق اهداف تحقيق ا
  

  جامعه آماري

 و همچنين كارآموزان مراكز آموزشي فني و حرفه اي گلـستان در سـال               آموزشيجامعه اماري اين پژوهش را كارشناسان ، مربيان و مديران           
 نفر كارآموز مشغول مهارت آموزي در       247 نفر كارشناش و     16 نفر مربي آموزشي و      29 نفر مدير مراكز ،      6 تشكيل داده اند كه شامل       1385

   .شي هستندزمراكز ثابت آمو
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  محدوديت ها

  فقدان پيشينه تجربي براي ساخت شاخص و سنجش متغيرها
  اجرا و جمع آوري اطالعات از تمامي مراكز و عدم ارائه اطالعات بعضي از مراكز

  عدم رغبت مربيان و كارشناسان در تكميل و ارائه اطالعات
  بت فرهنگ عمومي جامعه به تحقيق و پژوهشعدم رغ

  

  نتايج

 و كمبود   روميتمح درصد   60,41يافته ها و نتايج پژوهش نشان ميدهد كه به طور متوسط در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان گلستان                     
مورد كاربردهاي فناوري اطالعـات و   درصد توافق و اشتراك عقيده در 70در زمينه امكانات اصلي فناوري اطالعات و ارتباطات وجود دارد و           

  .ارتباطات در حرفه ها و رشته هاي آموزشي ذر بين كارآموزان با مربيان و كارشناسان وجود دارد
  

  پيشنهادات

هاي كشاورزي و مكانيك ،  تعميرات لوازم خانگي نقشه كشي سـاختمان               ، ماشين  ICDL   ، CNC   ، PLCپيشنهاد ميشود كه رشته هاي      
 رايانه كار نرم افزار ، برنامه نويس وب رايانه كـار نـرم افزارهـاي گرافيكـي در اولويـت بكـارگيري فنـاوري اطالعـات و                  طراح صفحات وب  

  .ارتباطات قرار گيرند 
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  عنوان

  گلستانسنجش نيازهاي آموزشي غيررسمي فني و حرفه اي در بخش كشاورزي بر اساس برنامه هاي توسعه استان 

  مجري

  )عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان(نگين جباري
  

  كلمات كليدي

   ـ استان گلستان ـ برنامه توسعه اي آموزش غير رسمي ـ سازمان فني و حرفه
Technical and vocational organization 

Develop program 
Golestan province  

  مساله تحقيق

 سالة چهارم ايجاد اشتغال و تعادل نسبي در بازار كار به مثابة يكـي از سياسـتهاي كـالن برنامـه دولـت،       5 توسعة هاي  با توجه به برنامه   

هاي توسـعه و رشـد اقتـصادي و اجتمـاعي بـسيار حـائز               همواره مد نظر بوده است و استفادة بهينه از نيروي انساني جهت دستيابي به هدف              

دهنـد و گـسترش       گيرد كه بخش عظيمي از جمعيت فعال كشور را جوانان تشكيل مي             ا سرچشمه مي  اين مهم از آنج   . اهميت و اولويت است   

  ).1380بهرامي، (و حساسيت خاصي برخوردار است  ي شغلي براي اين گروه سني از ويژگيفرصت ها

اسـتان گلـستان نيـز از    . اسـت  درصـد بـوده   3/23 ساله درايران 15-24نرخ بيكاري جمعيت فعال ) مركز آمار ايران (1385بر طبق آمار   

   . دغدغة ايجاد اشتغال و كارآفريني براي جوانان مستثني نبوده ضمن آنكـه ايـن اسـتان داراي ظرفيـت زيـادي در بخـش كـشاورزي اسـت                           

  .اند ها ميزان اشتغالزايي  اين بخش را در مقايسه با بخش صنعت و خدمات به مراتب بيشتر نشان داده بررسي

ي آموزشي مؤثر در توليد علم، آموزش و تربيت نيروي انساني مـاهر و متخـصص مـورد نيـاز كـشاورزي،                      سازمان ها  از آنجا كه يكي از    

  .باشد ها مي  مورد نياز بازاركار در بخش كشاورزي يكي از ضرورتآموزش هاياي است، شناسايي  سازمان فني و حرفه

ا آموزش تئـوري مبـادرت ورزيـده و در پايـان دوره، كـارورزان بـه اخـذ                عملي ب  آموزش هاي اي به ارائه تركيبي از        سازمان فني و حرفه   

باشد و به  ي مناسب شغلي خاص، الزم ميفرصت هاها، جهت  احراز  طي اين دوره مهارت. آيند اي نائل مي گواهينامه تحصيالت فني و حرفه

اي وظايف خـود را بـه     براي اين كه سازمان فني و حرفه    .اي در بازار كار  منتهي ميگردد        جذب دارندگان گواهي نامة تحصيالت فني و حرفه       

خوبي ايفا نمايد و به اهداف مبتني بر تربيت افراد جهت كسب شغل مناسب و همچنين پرورش خالقيت افراد دسـت يابـد و بـه طـور مـؤثر              

 مورد نياز بازار كار در بخش       وزش هاي آماي و شناسايي      ي فني و  حرفه    سازمان ها درخدمت جامعه باشد، بايد ارتباطي نزديك و پيوسته بين          

تواند درراستاي توسعه اشتغال در بخـش كـشاورزي كارسـاز             اي مي    فني و حرفه   آموزش هاي بدون شك زماني    . كشاورزي وجود داشته باشد   

  . اي در اين بخش استوار باشد باشد كه بر شناسايي نيازهاي آموزشي واقعي حرفه

هاي توسعه استان پرداختـه       هاي مورد نياز بخش كشاورزي با توجه به برنامه          ضر به شناسايي حرفه   با توجه به اهميت مسأله، پژوهش حا      

  :اي به اين سمت   غير رسمي فني حرفهآموزش هاياست تا از طريق سوق دادن 

ثانيـاً ضـمن   . ت بالقوه فراهم سـازد وري بيشتر و بهتر استعدادها و امكانا  با به كارگيري نيروي ماهر و آموزش ديده، زمينه را براي بهره           : اوالً  
  .ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي، منجر به افزايش توليد داخلي و رشد در آمد سرانه شود
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  اهميت تحقيق

هـاي توسـعه اسـتان گلـستان از ديـدگاه       با توجـه بـه برنامـه   ) كشاورزي(اي در بخش      سنجش نيازهاي آموزشي غيررسمي فني و حرفه      

  .باشد اندركار مي شناسان دستمديران،متخصصان و كار

  هدف تحقيق

Iهاي كشاورزي  هاي توسعة استان در رشته ـ شناسايي نيازهاي آموزشي با توجه به برنامه:  
  ـ زراعي و باغي 2      ـ امور دامي و آبزيان1
  آالت كشاورزي  ـ ماشين4  ــ جنگل و مرتع و آبخيزداري3
IIهاي بخش كشاورزي شامل هاي توسعة استان در رشته نامهـ اولويت بندي نيازهاي آموزشي با توجه به بر :  
  ـ زراعي و باغي 2ـ امور دامي و آبزيان        1
  آالت كشاورزي  ـ ماشين4ــ جنگل و مرتع و آبخيزداري   3
IIIهاي مختلف بخش كشاورزي  هاي آموزشي دررشته ـ شناسايي اولويت  

  

  سواالت تحقيق

  هاي مختلف كشاورزي چگونه است؟ پيشنهادي رشتههاي  هاي آموزشي در حرفه اولويت

  روش تحقيق

اي استان گلستان با توجـه   انگيزه اصلي تحقيق شناسايي نيازهاي آموزشي غير رسمي فني حرفه     . پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است      
اي آموزشـي بخـش كـشاورزي از ديـدگاه           شناسايي نيازه  صددمحقق در   . شيوة تحقيق از نوع ميداني است     . به اهداف توسعة استاني ميباشد    

  .يابي استفاده شده است بنابراين از روش توصيفي ـ زمينه. باشد اندركاران مربيان و اساتيد بخش كشاورزي مي متخصصان و دست
  

  جامعه آماري

هـاي مختلـف    خـش  نفر اعضاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان و كليه رؤسا و مسئوالن ب     3161شامل  

كه از اين تعداد به طور عمده حدود . باشد اي مي  نفر مربيان و مسئوالن سازمان فني و حرفه50ادارات كشاورزي و توابع استان به اضافة 

پزشكي، علـوم گيـاهي، فيزيولـوژي، كـشاورزي عمـومي و حـشره              هاي باغباني، زراعت، فضاي سبز، گياه       دررشته%) 20/55( نفر   1745

هاي جنگلداري مرتع و آبخيـزداري، محـيط    در رشته%) 55/14( نفر 460هاي علوم دامي و آبزيان،  در رشته %) 61/61( نفر   525شناسي،  

%) 47/5( نفـر  173هـاي مكانيزاسـيون و ماشـينها و آبيـاري و             نفر در رشته   155زيست، صنايع كاغذ و چوب و مديريت مناطق بياباني،          

  .اند ج و خاكشناسي تحصيل كردههاي اقتصاد كشاورزي و تروي رشته

 پرسـشنامه بـا اسـتفاده از        400كه تعداد   .  نفر تعيين شد   341حجم نمونه با توجه به حجم جامعه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان               

ر مـسئوالن و   نفـ 50ها قرار گرفت كه در هر طبقه رؤسا و صاحبنظران و مسئوالن واحدها و           اي  در اختيار نمونه      گيري طبقه   روش نمونه 

  .آوري گرديد  پرسشنامه تكميل شده جمع378و در نهايت . اي به صورت هدفمند در نمونه قرار گرفتند مربيان سازمان فني و حرفه

هـاي مختلـف      رشته. (شد كه در هر گروه افراد داراي ويژگيهاي مشابه و متجانس بودند             از آنجا كه جامعه گروههاي همگن را شامل مي        

ها با همان نـسبتي كـه در جامعـه وجـود             گيري سعي شد كه زير گروه       در نمونه . اي استفاده گرديد    گيري طبقه   روش نمونه از  ) كشاورزي

از آنجا كه ديدگاه و نظرات صاحبنظران و رؤسا و اساتيد           . دارند، به همان نسبت نيز در نمونه به عنوان نمايندة جامعه، وجود داشته باشند             
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هـاي كـشاورزي مـد نظـر بـود، در هـر طبقـه از            بخش كشاورزي جهت شناسايي نيازهاي آموزشـي رشـته         اندركاران  و مجريان و دست   

  .گيري هدفمند نيز بهره گرفته شد نمونه

  محدوديت ها

ــ عـدم همكـاري ادارات       2.ـ كمبود منابع و پيشينة پـژوهش      1:توان به موارد زير اشاره كرد        تحقيق مي  محدوديت هاي ازجمله مهمترين   

ــ عـدم آگـاهي مناسـب     4.هـا  ـ عدم همكاري پاسخگويان در پاسـخ بـه پرسـشنامه       3.ها  رزي در ارتباط با پخش پرسشنامه      كشاو مختلف

ـ عدم همكاري ادارات در ارتباط با ارائه اطالعات مربوط بـه بخـش           6.ـ نداشتن بستر و فرهنگ مناسب پژوهش در جامعه        5.پاسخگويان

  .ـ نداشتن فرم پرسشنامه مشخص و استاندارد8).شود ط به استان گلستان محدود ميفق(ـ انتخاب حوزه خاص انجام تحقيق 7.كشاورزي

  نتايج

هـاي بهداشـتي دام و تجهيـز ايـستگاههاي            هاي متمركز و صنعتي، توسعة خدمات و مراقبت         دولت برقراري زمينه بهبود و گسترش دامداري      
هاي بهداشتي آبزي پـروري آبهـاي داخلـي و خـارجي،              دمات و مراقبت  پذير و مرزهاي ورودي استان، توسعه خ         دام در مناطق آسيب    نهقرنطي

آبـي   تسريع در اجراي طرح احياء و توسعة اراضي ساحلي گميشان و ساير نقاط مناسب استان به منظور پرورش و تكثيـر انـواع ماهيـان گـرم         
 خاوياري و استخواني را بعنوان اقـدامات اولويـت دار و      تقويت و توسعة مراكز توليد و تكثير ماهيان       . وسردآبي كفال و ميگو با آب شور و دريا        

  .محرك توسعة استان تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور معرفي كرده است
  

  پيشنهادات
كه بر اساس درجة اهميت از زياد به ، حرفه جزء نيازهاي آموزشي شناخته شد 16در همين راستا در رشتة مربوط به امور دام  و آبزيان آموزش   

  .اند م ارائه شدهك
   پيشنهادي در امور دامي و آبزيانآموزش هايبندي  اولويت: 5-1جدول 

 1890/0مديريت بهداشت وپيشگيري و كنترل بيماريهادر دام و طيور1
 1923/0كارگر فني مرغداري صنعتي  2
 2061/0كارگر فني گاوداري صنعتي شيري 3
 2309/0تربيت زنبوردار صنعتي  4
 2474/0ح مصنوعيكارگر فني تلقي 5
 2480/0پرورش دهنده ماهيان گرم آبي  6
 2658/0كارگر فني پرورش گوسفند 7
 2660/0پرورش دهنده ماهيان سردآبي  8
 2728/0مديريت صيد آبزيان 9

 2940/0نوغانداري  10
  3091/0پرورش دهنده ماهي خاويار  11
 3331/0مديريت پرورش بوقلمون 12
 3412/0مديريت پرورش اردك گوشتي  13
 3433/0مديريت پرورش اسب 14
 3894/0مديريت پرورش شتر  15
 4259/0 )گوشتي( فني گاوداري پروار كارگر 16

  آن چگونه است؟   چيست؟ و اولويتزراعي و باغينيازهاي آموزشي در رشته امور : گروه دوم
 روش هايشت ديم به كشت آبي در سطح استان، اصالح هاي تبديل اراضي مستعد ك دولت تا پايان برنامة چهارم توسعة كشور برقراري زمينه 

هاي تبـديل اراضـي مـستعد      كمي و كيفي به كشاورزان، تسريع در اجراي عمليات طرحآموزش هايترويج و ارتقاي توان فني از طريق      
دار و محـرك   ز اقـدامات اولويـت   آبياري را اروش هايبرداران و بهبود  دار به باغات و حمايت قانوني و اجتماعي از بهره      كم بازده و شيب   

  .توسعة استان معرفي كرده است
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  ..اند به شرح ذيل معرفي شده) از زياد به كم( حرفه در زمينة امور زراعي و باغي به ترتيب اولويت 13در همين راستا 
   پيشنهادي در امور زراعي و باغيآموزش هاياولويت بندي : 5-2جدول 

 1626/0مديريت مصرف آب  1
 1627/0شگيري و مبارزه با آفات و بيماريهاي زراعي و علفهاي هرزپي 2
 1694/0 )گندم، جو، برنج(زراعت  3
 1728/0 )كلزا، پنبه، سويا(زراعت  4
 1751/0كاشت و پرورش  درختان ميوه 5
 1808/0اي سيب زميني اي و دانه زراعت ذرت علوفه 6
 1827/0برداري از گياهان دارويي  شناسايي و بهره 7
 1890/0ديم كاري  8
 1923/0اي   توليد سبزي و صيفي گلخانه 9

 1924/0مديريت تغذيه گياهي  10
 1973/0طراحي فضاي سبز  11
 1993/0پرورش قارچ خوراكي  12
 2054/0پرورش گلهاي آپارتماني  13

  

هاي چهارم توسعه     ت؟دولت در برنامه  بندي آنها چگونه اس      چيست و اولويت   مرتع و آبخيزداري  جنگل،    نيازهاي آموزشي درشته  : گروه سوم 

ها و مراتع، تـسريع در   برداري اصولي از جنگل  احياء و توسعه و بهرهظتكشور، استفاده از مشاركت جنگل نشينان و جوامع محلي در حفا         

  .استان قرار داده استخيز، را در اولويت كار سازمان جهاد كشاورزي  هاي آبخيز داري استان به ويژه مناطق سيل ها و پروژه اجراي طرح

  .اند  حرفه به شرح ذيل به ترتيب اولويت از زياد به كم معرفي شده6در همين راستا در زمينه جنگل و مرتع و آبخيزداري آموزش 

   پيشنهادي در رشته جنگل و مرتع و آبخيزداريآموزش هايبندي  اولويت: 5-3جدول 

 1972/0توليد نهال و جنگلكاري  1

 1993/0رداري از مراتع ب مديريت بهره 2

 2165/0زراعت چوب  3

 2360/0مديريت منابع جنگلي  4

 2427/0دوره تربيت آبخيزيار 5

 2489/0هاي جنگلداري  تربيت مجريان طرح 6

  بندي آنها چگونه است؟  چيست؟ اولويتآالت كشاورزي ماشيننيازهاي آموزشي در رشته : گروه چهارم

هـاي تجهيـز و نوسـازي اراضـي اسـتان و              ك استان تا پايان برنامة چهارم توسعة كشور اجراي طـرح          دار و محر    از جمله اقدامات اولويت   

هاي يكپارچه سازي اراضـي كـشاورزي و جلـوگيري از كوچـك شـدن قطعـات، مطالعـه و اجـراي                  افزايش راندمان آبياري، اجراي طرح    

 حرفه در اين زمينه پيـشنهاد گرديـده اسـت كـه بـه ترتيـب         4در همين راستا آموزش     . باشد  آالت مي   هاي تجهيز و نوسازي ماشين      طرح

  .اند به شرح ذيل فهرست شده) از زياد به كم(اولويت 

   آالت كشاورزي  پيشنهادي در رشتة ماشينآموزش هايبندي  اولويت: 5-4جدول 

 1694/0مكانيزاسيون كشاورزي  1
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 1727/0آالت كشاورزي  سرويس و نگهداري ماشين 2

 1923/0تحت فشار  هايسيتمآشنايي با 3

 2080/0هاي آبياري  سرويس و نگهداري پمپ 4
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  اي استان گيالن اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

   داخلي و خارجي آموزش هاي فني و حرفه ايكاراييبررسي 
  

  مجري

  موسي رضواني
  

  كلمات كليدي

  كارآئي داخلي و خارجي
  مراكز ميزان فعاليت و ثمربخشي 

  انتقال مهارت
  

  مساله تحقيق

هر سازمان و يا نهادي كه در بخش اجرائي فعاليت مي كند ، همواره بر اين نيت است تا از طريق مكانيسم هـاي علمـي موجـود ، در صـدد         
پـس از آن در سـطح    سنجش ميزان موفقيت و ناكامي برآيد و عوامل مؤثر و ذينفوذ را در موفقيت و يا ناكامي مورد شناسـايي قـرار دهـد و                          

  .اكتشافي ، از نتايج و دستاوردهاي تحقيق براي طرح و تهيه و برنامه استفاده كند
  .نتايج و دستاوردهاي اين تحقيق در پي دستيابي به علل موفقيت ها و ناكامي هاست

  

  اهميت تحقيق

ه نقد و بررسي واداشته و وجوه موفقيت و يـا عوامـل    مراكز اموزش هاي فني و حرفه اي را ب يياين تحقيق از آنجا ضرورت مي يابد كه كارا        
  . و عدم حصول به موفقيت هاي نهائي آن را برمال و آشكار مي سازد اييمؤثر بر ناكار

  هدف تحقيق

  . الف ـ مطالعه تحقيقات پيشين و آگاهي نسبت به فعاليت هاي تحقيقي گذشته و دستيابي به نتايج تحقيقات 
  . اي در استان گيالن و دسته بندي فعاليت هاي اين مراكز فني و حرفهب ـ شناسائي مراكز آموزش 

  . پ ـ بررسي و سنجش ميزان رضايت آموزش ديدگان از مدت دوره آموزش و كيفيت آموزشي 
  .  آموزش فني و حرفه اي از نظر امكانات آموزشي كالس هايت ـ بررسي وضعيت 

  . راكز آموزش فني و حرفه اي به بازار كار ث ـ آگاهي نسبت به ميزان جذب فارغ التحصيالن م
  . ج ـ آگاهي نسبت به ميزان مقبوليت مدارك صادره توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي از سوي بخش خصوصي 

  . چ ـ سنجش ميزان استقبال جوانان و عالقمندان به فراگيري رشته هاي مختلف در سطح استان 
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  سواالت تحقيق

   فني و حرفه اي توانسته اند در آموزش نيروهاي ماهر و متخصص ، موفق شوند ؟ الف ـ آيا مراكز آموزش
  اند ؟  ب ـ هنرآموزان و آموزش ديدگان از طريق چه منابعي از وجود و فعاليت اين مراكز آگاهي يافته

دي نيروهـاي جويـاي كـار و    پ ـ آيا سطح كمي و كيفي برگزاري ادوار مختلف آموزشي توسط اين مراكز ، توانسته است رضـايت و خرسـن   
  هنرآموز را فراهم سازد ؟ 

  ت ـ آيا آموزش ديدگان و فارغ التحصيالن اين مراكز توانسته اند جذب بازار كار شوند ؟ 
  ث ـ هنرآموزان و آموزش ديدگان ، دامنه مراجعه و استقبال نيروهاي جوان و خواهان كسب مهارت را چگونه ارزيابي مي كنند ؟ 

  موختگان و فارغ التحصيالن توانسته اند با توجه به تخصص و مهارت آموخته شده به ايجاد مؤسسه و نهاد كارآفريني بپردازند؟ ج ـ آيا هنرآ
  چ ـ هنرآموزان مراكز ، چه راهكارها و پيشنهاداتي را براي رشد و ارتقاي سطح كيفي برنامه ها و فعاليت مراكز آموزشي ارائه مي دهند ؟ 

  
  

  روش تحقيق

  .است كه براساس تنظيم و تهيه پرسشنامه صورت مي پذيرد ) پيمايشي(يق مزبور ، ميداني تحق
  .روش تهيه اطالعات براساس پرسشنامه محقق ساخته است كه به روش معمول باز ، بسته و نيمه باز ارائه مي شود

  

  جامعه آماري

طح استان هستند كه تعدادي از اين مراكز براساس روش تصادفي            فني و حرفه اي موجود در س       آموزشگاه هاي جامعه آماري تحقيق مراكز و      
  . و از طريق مدل خوشه اي ، به عنوان جامعه آماري تحقيق مزبور انتخاب مي شوند 

 نفـر از هنرآموختگـان و هنرجويـان مراكـز          200براي بررسي عملكرد خارجي و داخلي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان گيالن ، تعـداد                  
رشت، لنگرود و صومعه سرا به عنوان نمونه جامعه آماري تحقيق برگزيديم و پرسشنامه هائي را بـا  : ني و حرفه اي را در سه ناحيه    آموزش ف 

  . سؤال در ميان آنها توزيع كرديم20طرح 
  
  

  نتايج

ن نسبت بـه شـركت و عـضويت در ايـن        با توجه به راه اندازي و توزيع جغرافيايي رشته هاي متناسب با گروه جنسي مرد ، آنان بيشتر از زنا                   
  .كالسها رغبت داشته و دارند 

جمعيت دانش آموزي و بيكار بيشترين درصد از مراجعان و هنرآموزان را به خود اختصاص داده است كارمندان و خانه داران ، دانشجويان كه                  
تري قرار دارند ، به مراتـب كمتـر جـذب     موقعيت مناسببخش اعظم آنان تأهل گزيده اند و به احتمال قريب به يقين از نظر شغل و كار در                 

  . اين دوره ها مي شوند 
تلويزيون ، اينترنـت ،  : نظرسنجي نشان مي دهد كه اطالع رساني از طريق دوستان و آشنايان بيشتر از ديگر كانال هاي اطالع رساني چون           

يد تا سازمان مراكز آموزش فني و حرفه اي ضمن انعكاس عملكرد ، فعاليت و بايد تمهيداتي انديش . روزنامه ، راديو و افراد خانواده بوده است         
حيطه وظايف و خدمات خود ، در مورد تعداد مراكز و رشته هاي آموزشي موجود در سطح استان براي انتقال آموزش و فنون به جوانان اعـم                          

  .  در سطح استان ، اقدام نمايد از دختر و پسر  و با عطف به اهميت وجود كاربرد آن مشاغل بنا به اولويت
در پاسخ به معرفي رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي موجود در سطح استان گيالن ، پاسخگويان رشته هايي را عنوان كرده اند كه در يك 

يوتر كه مـي توانـد   نگاه گذرا مشخص مي گردد كه اكثريت قريب به اتفاق اين رشته ها ، به استثناي ، نقشه كشي صنعتي ، گرافيك و كامپ                     
مي توان با برنامه ريـزي دقيـق ،         . مورد توجه و عالقه گروه جنسي زنان و دختران نيز قرار گيرد ، رشته هاي آموزشي مختص مردان است                    

  .امكان توسعه رشته هاي مختص گروه جنسي زنان را هم فراهم كرد 
.  درصد فاقد اطالع بوده اند 5/33موردنظر خود چه اطالعي داريد ؟ حدود از بازار كار رشته آموزش : پاسخگويان در پاسخ به اين پرسش كه    

 كـالس هـاي  به نظر مي رسد كه تشويق و ترغيب دوستان ، آشنايان و احتماالً افراد خانواده موجب جذب آنان به اين مراكـز و شـركت در                          
احتياج جامعـه و نيروهـاي متخـصص و موردنيـاز مـاهر بـه             اگر سازمان مي توانست با براورد از مشاغل مورد          . آموزشي موردنظر شده است     

  .برگزاري كالسها و دوره ها اقدام مي كرد ، انگيزه هنرجويان نسبت به فراگيري و كسب فنون و مهارت هاي تخصصي بيشتر ميگرديد 
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از پاسخگويان ، با انتخاب خيلي  درصد  55مربيان و اساتيد رشته آموزش موردنظر شما در چه سطحي هستند ؟             : در پاسخ به اين پرسش كه       
سازمان آموزش فني و حرفه اي مي تواند با توجه به نظرسنجي بـه عمـل آمـده بـراي ارتقـاي سـطح كيفـي        .خوب اعالم رضايت كرده اند   

وزشي جديد و  آمروش هاي پيشرفته خارجي و داخلي و تجهيز آنان به كالس هايمعلومات و مهارت هاي مربيان و اساتيد ، با اعزام آنان به 
  . نوين  رابطه بين اساتيد هنرجويان را مستحكم و صميمي سازد 

 آموزشي فني و حرفه اي از نظر امكانات آموزشي در چه سطحي قرار دارند ؟ نظرسجي نشان مي دهد كـه  كالس هاي: در پاسخ به پرسش    
اي را بـه       نتايج نظرسنجي نسبت خوشايند و اميدوار كننده       اگرچه. نمي توان وضعيت امكانات آموزشي را دلخواه و مناسب هنرجويان دانست            

  ما ارائه مي دهد ، ولي عالوه بر توسعه مي يابد در كنار اساتيد و مربيان توانا ، ابزار و امكانات آموزشي را نيز به وسايل مدرن مجهز كرد 
زش نيروهاي ماهر و متخصص موفق بوده اند ، نظرسنجي آيا به نظر شما مراكز آموزش فني و حرفه اي استان در آمو         :  در پاسخ به پرسش     

انعكاس اين نظرسنجي مـي توانـد موجـب گـسترش سـطح جـذب و               .  درصد از پاسخگويان اعالم رضايت داشته اند         82نشان مي دهد كه     
  .  آموزشي و فني گردد كالس هايگرايش جوانان به مراجعه و عضويت در 

 درصد به پرسش پاسخ داده انـد كـه   82ا در چه سطحي ارزيابي مي كنيد ؟ هنرآموختگان در حدود    ميزان موفقي خود ر   : در پاسخ به پرسش     
: با توجه به پرسش پيشين در مورد وضعيت امكانات آموزشي مي توان گفت احتماالً متغيرهـائي چـون       .  درصد گزينه زياد را برگزيده اند        42

دوره آموزشي ، عدم وجود فرصت مناسب براي آموزش عملي و يا تجمع آموزش به               عدم وجود امكانات آموزشي مناسبي ، فشردگي و تراكم          
  . صورت تئوري ـ عملي كه فرصت كمتري را براي هر يك از دو محور آموزشي فراهم مي كند ، مانع از حصول موفقيت آميز شده است 

عدم توانمندي مربيـان ،  : رصد از پاسخگويان عواملي چون    د 12چرا ميزان موفقيت خود را كم ارزيابي مي كنيد ؟ تنها            : در پاسخ به پرسش     
 88ايـن در حـالي اسـت كـه     .  آموزش ديدگان و عدم تداوم مناسب آموزش هاي فني و حرفه اي را ذكر كرده اند                  راييفقدان تخصص و كا   

  . ند ميزان موفقيت خود را زياد و خيلي زياد قلمداد كرده ا)  نفر200 نفر از 164(درصد از پاسخگويان 
 درصد از 49تا چه اندازه از سطح كيفي و كمي دوره هاي مختلف آموزشي رضايت داريد ؟ بايد گفت كه جمعيت معادل           : در پاسخ به پرسش     

 درصد از گزينه زياد براي پاسخگوئي استفاده كرده اند در مجموع مي توان            35پاسخگويان رضايت خود را متوسط اعالم كرده ند و در حدود            
تجهيـز  (و كيفـي  ...) دوران و طول مدت كالسها ، تكرار و تـداوم مناسـب دوره هـا و    (اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم در سطوح كمي  گفت با   

  . در اين راه به موفقيت هاي بيشتري نائل شد...) وسايل و امكانات پيشرفته و مناسب ارتقاي سطح معلومات و تخصص مربيان و اساتيد و 
به نظر شما تا چه اندازه فارغ التحصيالن مراكز آموزش فني و حرفه اي موفق شده اند وارد بازار كار شوند ؟ در مجموع       : در پاسخ به پرسش     

              بـراي توسـعه مراكـز آمـوزش     . مي توان گفت نتـايج نظرسـنجي ، اظهـار خوشـبيني و اميـدواري را از سـوي هنرجويـان ارائـه مـي دهـد                  
 مشاغل آموزشي و يا دوره هاي آموزشي ايجاد خوشبيني توأم با عمل يعني رايزني بـا بخـش دولتـي و خـصوص      و افزايشحرفه اي فني و  

  نسبت به جذب هنرجويان
تربيت يافته ، فارغ التحصيالن و دارنده مدرك و گواهي معتبر از سوي اين مراكز ، مي تواند سازمان را در راه نيل به اهداف خود كـه همانـا                  

  . دولت در ارائه شغل است ، ياري رساند كاهش تصدي گري 
       بيشتر هنرآموزان به علت تقاضا براي كسب مهارت و تخـصص جهـت جـذب بـه مراكـز دولتـي و خـصوصي بـه عـضويت و ثبـت نـام در                  

  اين در حالي است كه مي توان با رايزني با بخش هاي.  آموزشي اقدام كرده اند كالس هاي
در راه حمايت مالي از هنرجويان و هنرآموختگان اقـدامات اساسـي را در راه ايجـاد و فرصـت اشـتغال ايـن                        خصوصي و يا پيشنهاد به دولت       

  . نيروهاي ماهر و آموزش ديده فراهم كرد 
مـي توانـد در عـدم رويكـرد بيـشتر      ... عدم اطالع رساني دقيق ، و فقدان بازار كار در مراكز دولتي و خصوصي و       : مشكالت و موانعي چون     

  . ان به اين مراكز مؤثر باشد جوان
بـا اتخـاذ تـدابير الزم و       . نظرسنجي نشان مي دهد كه ميزان استقبال و رضايت كارمندان و كارگران از جايگـاه مناسـبي برخـوردار نيـست                      

ارت هاي كارمندان   تمهيدات مناسب مي توان از طريق ايجاد و توسعه رابطه مستمر با ادارات و كارخانجات ، نسبت به ارتقاي معلومات و مه                     
در مجموع مي توان گفـت كـه       .  خارجي مراكز آموزش فني و حرفه اي مي تواند از اين طريق ارتقا يابد                اييو كارگران اقدام كرد درواقع كار     

  .مراكز آموزش فني و حرفه اي توانسته اند به طور نسبي ميزان رضايت هنرآموزان را فراهم آورند
  

  پيشنهادات

  . ش فني و حرفه اي در سراسر استان با در نظر گرفتن رشته ها و مشاغل موردنياز بومي توسعه مراكز آموز -1

 ... اطالع رساني دقيق و منظم سازمان -2

 . ايجاد رابطه و هماهنگي مستمر با نهادها ، ارگان ها و ادارات نسبت به جذب و استخدام نيروهاي مهارت ديده و كارآزموده  -3
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 و كارخانجات دولتـي و خـصوصي بـراي افـزايش سـطح           سازمان ها اغل كارمندان و كارگران ادارات ،       ايجاد رشته هاي متناسب با مش      -4

 . كارآئي خارجي فعاليت هاي سازمان 

 .شناسائي و انجام اقدام كارشناسي نسبت به نيازسنجي بومي و متعاقباً تخصيص و راه اندازي مشاغل و رشته هاي آموزشي  -5

الي نهادها و بخش هاي دولتي و خصوصي در راه سازماندهي هنرآموختگان و ايجـاد مؤسـسات و   جلب و جذب حمايت هاي اداري و م   -6

 . بنگاههاي كارآفريني 

 . افزايش سطح كيفي مراكز از طريق ارتقاي معلومات و دانش مربيان به طرق مختلف  -7

  .رفع موانع اداري براي بخش هاي دولتي و خصوصي نسبت به جذب و استخدام هنرآموختگان  -8

 . نوين آموزش روش هايتهيه و تدارك امكانات الزم آموزشي و تجهيز كالسها به  -9

  . اتخاذ تدابير مقتضي درباره بهبود كيفي تغذيه و ايجاد فضاهاي مناسب ورزشي-10
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  عنوان

  )ادي آنباتأكيد بر اثرات اقتص( مطالعه نظام آموزش در صنايع استان گيالن
  

  مجري

  دكتر نعمت فليحي
  

  كلمات كليدي

    Education plan)  (manufacturingو طرح آموزش صنايع كارخانه اي         
    (Knowledge Base Economy)اقتصاد دانايي محور 

    Capital) (Humanسرماية انساني         
  كارگاه صنعتي 

  جبران خدمات مزد و حقوق بگيران
  ارزش افزوده

  ستانده
   نظام آموزشي

  

  مساله تحقيق

 توليد آيند زيرا تغييرات ايجاد شده در فر   . در حال افزايش است    (Manufacturing)با گذشت زمان اهميت آموزش در صنايع كارخانه اي          
مهندسي، همگي نياز به      در اين خصوص فرايند توليد، استراتژي تجاري مورد نياز و تجهيزات              .به سمت توليدات با تكنولوژي باال مي باشد         

نيروي كار با مهارت باال  دارند كه اين مسئله اهميت و نقش ساختار و نظام آموزش را در صنعت  نشان مـي دهـد و اگـر بـه ايـن مـسئله،                                  
موزش مسئله اصلي عدم شفافيت وضعيت آ.موضوع رقابت پذيري و كيفيت توليدات را اضافه نماييم، اهميت نظام آموزشي دو چندان مي شود

  . در صنايع استان گيالن خواهد بود
  

  اهميت تحقيق

  . وضعيت وجود يا عدم وجود نظام هاي آموزش در صنايع استان مشخص خواهد شد) الف
  . ميزان، تعداد، كيفيت ، نحوه اجرا، برنامه ريزي، ارتباط دوره هاي آموزشي و اثر بخشي آن مشخص مي گردد) ب
  . آموزشي صنعت، برنامه ريزي مناسب تري قابل اجرا خواهد بودبا عنايت به شناخت كلي محيط ) ج
 خود و بـازار كـار خواهنـد    سازمان هادوره هاي آموزشي مناسب تري ارائه و افراد آموزش ديده در آينده با مهارت مناسب تري در خدمت              ) د

  . بود
  

  هدف تحقيق

ز طريق اطالعات بدست آمده و تجزيه و تحليل شده به منظور آگاهي دستيابي به وضعيت جاري نظام هاي آموزشي صنايع استان گيالن ا   « 
و بكارگيري در نياز سنجي و برنامه هاي آموزشي سازمان فني و حرفه اي استان گيالن به نحوي كه برنامه هاي آتي انطباق مناسب تري با 

  .»نظام هاي آموزشي صنايع استان داشته باشند
  

  سواالت تحقيق

  تي داراي نظام آموزشي هستند؟ صنعسازمان هاآيا  -1
  و در صورت منفي بودن چرا؟. با تأكيد بر سؤال اول در صورت مثبت بودن جايگاه آموزش در سازمان كجاست -2
 ميزان و تعداد دوره هاي آموزشي، كيفيت برنامه ريزي و نحوه اجراي آنها چگونه است؟ -3

 آيا دوره هاي آموزشي با مشاغل موجود مربوطند؟ -4
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  آموزشي بر سازمان اثر مثبتي داشته و اين اثر بخشي اندازه گيري مي گردد؟آيا دوره هاي -5
  

  روش تحقيق

  .روش تحقيق در اين مطالعه بصورت كتابخانه اي و ميداني مي باشد
  

  جامعه آماري

عـداد مـشاهدات   كـل ت .  مـي باشـد  34معادل ) كدهاي سه رقمي ( مي باشد كه كل صنايع مورد بررسي   1380 -83 دورة    دورة مورد بررسي،  
  .  مشاهده خواهد بود124معادل 

  نتايج

  :نتايج حاصل از بررسي ميداني اثرات آموزش بر صنايع
ترتيب به فارغ التحصيالن دانشگاهي، ديپلمه، آموزش ديدگان فني و حرفه اي، بيسواد و زير ديپلم                ه  در كل نمونه ، بيشترين رضايت كارفرمايان ب       

  . اختصاص داشته است
سرمايه بر، بيشترين رضايت كارفرمايان به فارغ التحصيالن دانشگاهي ، آموزش ديدگان فني و حرفه اي، ديپلم ، زير ديپلم و بي سـواد                        در صنايع   

  . اختصاص داشته است
ر ديپلم اختصاص در صنايع كاربر، باالترين رضايت كارفرمايان به فارغ التحصيالن دانشگاهي، ديپلم، بيسواد، آموزش ديدگان فني و حرفه اي و زي           

 . داشته است

 . فارغ التحصيالن دانشگاهي و آموزش ديدگان فني و حرفه اي در صنايع سرمايه بر مورد توجه بيشتري مي باشند
پس از اين موارد    .  تخصصي است  آموزش هاي ها براي ارائه     در كل نمونه، عدم وجود مراكز آموزشي، فقدان زماني كافي از مهمترين داليل بنگاه             

 .  رغبتي كاركنان ، عدم توانايي مالي بنگاه در رتبه هاي بعدي قرار دارندبي

 تخصصي آموزش هايدر صنايع سرمايه بر، عدم وجود زمان كافي و عدم وجود مراكز آموزشي و بي رغبتي كاركنان از مهمترين داليل عدم ارائه                   
 . مي باشد

 . ره وري بنگاه اثر دارد مختلفي بر بهآموزش هايها اذعان دارند كه  كليه بنگاه
اين . ها هستند نيروي كار دانشگاهي با مدرك فني و حرفه اي و نيروي كار ديپلم يا كمتر داراي مدرك فني و حرفه اي در اولويت استخدام بنگاه                    

 . ها مي باشند نتيجه نشان مي دهد كه آموزش ديدگان فني و حرفه اي مورد توجه بنگاه

  . مي باشد و حرفه اي در اولويت استخدامي كار دانشگاهي با مدرك فنيدر صنايع سرمايه بر، نيرو
  .  در صنايع كاربر، نيروي كار ديپلم يا كمتر با مدرك فني و حرفه اي در اولويت استخدام است

  . اهي قرار دارنددر كل نمونه آموزش ديدگان فني و حرفه اي داراي باالترين بهره وري مي باشند و پس از آنها فارغ التحصيالن دانشگ
  . در صنايع سرمايه بر، فارغ التحصيالن دانشگاهها داراي باالترين بهره وري مي باشند

  .  كرده اندمدرك فني و حرفه اي را استخدام درصد از بنگاهها، تا حال حاضر نيروي كار با 4/47
  .  درصد از بنگاهها، نيروي كار خود را به مراكز جهت آموزش فرستاده اند8/36
  .  تخصصي را نشان مي دهدآموزش هاي ضمن خدمت استفاده مي كنند كه اين مطلب اهميت آموزش هايها از   درصد از بنگاه2/84

در كل نمونه افراد آموزش ديده ضمن خدمت ، نقش مهمي در نگهداري دقيق ماشين آالت داشته اند و پس از آنها آموزش ديـدگان فنـي و      
  . يع سرمايه بر، فارغ التحصيالن دانشگاهي بيشترين نقش را در نگهداري دقيق ماشين آالت داشته انددر صنا. حرفه اي قرار دارند

  .آموزش ديدگان دانشگاهي نقش مهمي در استفاده بهينه از مواد اوليه دارند
   ".ژه آموزش فني و حرفه اي دارندها توجه ويژه اي به آموزش بوي در مجموع نتايج ، نقش آموزش را در صنايع استان تائيد مي كند و بنگاه"
  

  پيشنهادات

   :پيشنهاد مي شود كه 
  . ها مورد بررسي قرار گيرد نقش آموزش در صنايع در نمونه گيري وسيع تري در شهرستان -1
 . بررسي گردد) خصوصي و عمومي(نقش آموزش به تفكيك وضعيت مالكيت  -2

 . نقش آموزش به تفكيك جنسيت مورد بررسي قرار گيرد -3
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  انعنو

  گيري برنامه هاي توسعه استان گيالني  در راستاي جهت شغلياجات بر احتي مبتني آموزشيازهاي نيبررس
  

  مجري

  رحمت علي صابري حقايق
  

  كلمات كليدي

  )Improvement(و بهبود ) Development(، توسعه )growth(رشد 
  

  مساله تحقيق

خگويي به نيازهاي موجود در مشاغل مرتبط با اهداف توسـعه اي و صـرف نظـر از        الزم جهت پاس  توانمندي هاي   با تأكيد بر وجود مهارتها و     
تركيب تخصص و تجربه افراد موجود در جامعه مورد نظرطرح ، به نظر مي رسد مسئله اصلي عدم وضوح، تفكيك و طبقه بندي در مـشاغل        

  . نياز آنهاست موردآموزش هايĤنان و ويژگي هاي مربوط و منطبق بر اهداف توسعه و در نتيجه
  

  اهميت تحقيق

  :اهميت اين فرآيند را در ابعاد ذيل طبقه بندي نمائيم
مشاغلي كه بايد در ارتباط با توسعه تقاضاي آن ايجاد گردد مشخص گرديده و در نتيجه بـه دليـل تجزيـه و تحليـل درسـت مـشاغل،              ) الف

  .گردد فني و حرفه اي منطبق با نياز طراحي و برنامه ريزي مي آموزش هاي
ي دولتـي و  سازمان هاجامعه جوياي كار با عنايت به برخورداري از آموزش متناسب قابليت جذب مناسبي خواهند داشت و اين قابليت به  ) ب

  .خصوصي در كوتاه شدن زمان اثربخشي نيروي استخدامي كمك شاياني خواهد نمود
  

  هدف تحقيق

  :هدف اصلي در قالب عبارت ذيل بيان مي شود
ـ  مشاغل مرتبط با برنامه هاي توسعه چهارم استان گيالن در جهت شناخت دستيابي بهبررسي  « Ĥن بـا تأكيـد بـر برنامـه ريـزي       ويژگـي هاي

  .»آموزشي مرتبط و مؤثر
  

  سواالت تحقيق

  :سئوال بنيادي اين طرح پژوهشي به شرح زير مي باشد
  گيري برنامه هاي توسعه استان مي باشد؟آيا نيازهاي آموزشي مبتني بر احتياجات شغلي استان در راستاي جهت 
  :كه براي پاسخ به اين سئوال محقق به سه سئوال زير پاسخ خواهد داد

   مشاغل مربوط به برنامه هاي توسعه استان كدامند؟-1
  اين مشاغل چيست؟ويژگي هاي -2
   هستند؟يآموزش هاي اين مشاغل نيازمند چه -3
  

  روش تحقيق

  . تحليلي مي باشد–روش تحقيق از نوع توصيفي -1
  : جمع آوري اطالعات-2

  استفاده از كليه مباني نظري و تحقيقات گذشته : مطالعات كتابخانه اي
  طراحي و اجراي مصاحبه با كارشناسان و دست اندركاران تهيه سند توسعه استان: مصاحبه

  تهيه پرسشنامه اي جهت تجزيه و تحليل مشاغل بدست آمده: پرسشنامه
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  . كليه اسناد، مدارك اطالعات و آمار مربوط كه در استان موجود باشندو استفاده از
ميـانگين، انحـراف معيـار،    ( براي تجزيه و تحليل اطالعات تحقيق از آمار توصيفي بهره گيري شـده كـه در آن از پارامترهـاي مركـزي                   -3

  .استفاده خواهد شد) واريانس
  

  جامعه آماري

  .ارش سند توسعه استان نقش داشتندكليه مديران و كارشناساني كه در نگ
  

  محدوديت ها

  .اشاره نگرديده است
  

  نتايج

  .نتايج زير به عنوان پيش زمينه روش هاي اجرائي آتي مطرح مي گردد
بخش صنعت از اولويت بيشتري بر خوردار بوده و چهار صنعت غذائي ، نساجي و پوشاك، صنايع سلولوزي و برق الكترونيـك بـا                         .1

  . در رتبه ويژه اي قرار دارند4/3تياز بيش از عنايت به كسب ام

اما متقابل ايـن نتـايج بـا تغييـر در شاخـصهاي      . به دنبال صنعت بخش كشاورزي و خدمات داراي امتياز نزديك به هم مي باشد      .2

ـ           ) و(هدف كمي در برنامه استان گيالن مندرج در بند           ان برنامـه  سند ملي توسعه استان گيالن مي توان نتيجه گرفـت كـه در پاي

حـدود  (چهارم اولويت نهائي با خدمات خواهد بود، زيرا در برنامه چهارم توسعه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد در حـال كـاهش         

در صد  900 در صد تا     80اين رشد از    . وسهم بخش خدمات رشد قابل مالحضه اي رشد بسيار چشمگيري خواهد داشت           ) پايه10%

 بوده و همچنـين قطـب هـاي    186 به 101ر تعداد مراكز ،كانون هاي فرهنگي و هنري از          بطور مثال هدف د   . به چشم مي خورد   

 . ارتقاء خواهند يافت10 به 1پژوهشي از 

برخي از اولويت هاي كشاورزي با اولويت هاي توسعه اي مثل توسعه صادرات غير نفتي همگرا است مثل گلخانه در همگرائي با                       .3

 . برخي ديگر مثل پرورش دام وطيور در سبد اقالم ضروري خانوار نقش بسزائي دارندتأسيس پايانه گل وگياه در استان و

  

  پيشنهادات

پيشنهاد مي گردد با عنايت به سرمايه هاي موجود، اولويت بدست آمده و پتانسيل هاي آموزش فني وحرفه اي بر بخش صـنعت                        .1

 .در كوتاه مدت تأكيد گردد

زي عليرغم تقدم بر خدمات پيشنهاد مي گردد خدمات در مرحله بعدي ودر صورت       با توجه به كاهش سهم اقتصادي بخش كشاور        .2
  .وجود برنامه وتصميم براي توسعه دوره هاي آموزشي در فني و حرفه اي بر كشاورزي مقدم گردد

  نهادهاي اهداف كمي در برنامه چهارم توسعه استان گيالن و اولويت هاي بدست آمده در تحقيـق حاضـر پيـش                     با تلفيق شاخص   .3
 .مي گردددر صورت توجه و وجود برنامه در بخش خدمات تا اولويت ششم مد نظر قرار گيرد

  . طبقات مذكور و هم گرائي آن با برنامه توسعه چهارم است4/3دليل بارز اين پيشنهاد امتياز باالي 
قرار داشته مثل گلخانه و يا جزئـي از  اي صادرات غير نفتي  ازآنجائيكه برخي از اولويت هاي بخش كشاورزي يا در اهداف توسعه         .4

 .توليدات اساسي سبد خانوار مي باشد تمركز بر آن قطعاً خالي از اشكال نخواهد بود
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  عنوان

  بررسي جايگاه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه آموزش فني وحرفه اي استان گيالن
  

  مجري

  حسين مصطفي پور
  

  كلمات كليدي

  خصوصي سازي
  بخش غيردولتيميزان مشاركت 

  اي توسعه آموزش فني و حرفه
  

  مساله تحقيق

اي در استان گـيالن       در اين تحقيق، گام اول بررسي كميت و كيفيت مشاركت بخش غير دولتي و جايگاه آن در توسعه آموزش فني و حرفه                     
  . را در اين خصوص ارتقا دادتوان كميت و كيفيت مشاركت بخش غيردولتي  مي باشد و در گام دوم مشخص شود كه به چه طريق مي

  

  اهميت تحقيق

متولّيان و طراحان و    هاي موجود،    ها و آسيب   ها، تنگناها و نارسائي     اين فايده را خواهد داشت كه نسبت به معرفي چالش           دستاورد اين تحقيق    
 و تجارب مثبت و منفي عملكـرد گذشـته را           هاي آينده آنان ياري خواهد كرد     ي  اي را در برنامه ريز      ريزان سازمان آموزش فني و حرفه       برنامه

  .ريزي غير مولد جلوگيري خواهد نمود بررسي و از اتالف سرمايه و برنامه
  

  هدف تحقيق

  . فني و حرفه اي استان گيالن مي باشد آموزش هايكلي اين تحقيق مشخص نمودن جايگاه ، مشاركت بخش غيردولتي در توسعه هدف 

  سواالت تحقيق

  اي از نظر كمي و كيفي چگونه است؟  فني و حرفهآموزش هايت بخش غيردولتي در حوزه  ميزان مشارك– 1
  . اي ارتقا بخشيد  فني و رحرفهآموزش هايتوان مشاركت بخش غيردولتي را در   با چه تدابيري مي– 2
نيروي انساني، ماهر و كارآمد مورد نيـاز  اي بستر الزم را براي تعليم و تربيت      فني و حرفه   آموزش هاي  آيا ورود فعال بخش غيردولتي در        -3

  هاي توليدي و خدمات استان فراهم خواهد ساخت؟  صنايع و بخش 
  اي بايد براساس چه ضوابط و معيارهايي صورت پذيرد؟  فني و حرفهآموزش هاي ورود و بخش غيردولتي در - 4
  

  روش تحقيق

 فني و حرفه اي بخش غير دولتي در سطح اسـتان گـيالن و نيـز        زش هاي آمواين تحقيق پيمايشي از طريق جمع آوري نظرات كارشناسان          
  .مفايسه آمارهاي موجود از نظام آموزشي آنها، انجام شده است

  

  جامعه آماري

جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران وكارشناسان مراكز آموزشي فني و حرفه اي دولتي و غير دولتي اسـتان گـيالن بـوده كـه از طريـق                
  .ه گيري تصادفي طبقه اي، نمونه هاي مورد نظر انتخاب شدندروش نمون
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  محدوديت ها

اين تحقيق نيز مانند بسياري از تحقيقات ديگر با محدوديت عدم روحيه همكاري قابل پاسخگويان روبرو بوده، ضمن اينكه ادبيات تخصصي       
  . فردبودن ساختار آن ، بسيار اندك بوده استمربوط به خصوصي سازي در بخش فني وحرفه اي ايران با توجه به منحصر به

  

  نتايج

  : تواند نقش داشته باشند اي استان گيالن عوامل ذيل مي  مشاركت بخش غيردولتي در آموزش فني و حرفهگسترشجهت 
   فراهم نمودن اطالعات كافي از بازار كار براي بخش خصوصي – 1
  هاي مالياتي  بخشودگي -1

 ها نظارت بر سطح كيفي آموزش -2

 تعيين استاندارد سرمايه اي و امكانات آموزشي  -3

  تعيين استاندارد آموزشي در مورد مربيان و مديران  -4

هـاي ذيـل  بايـد     اي بخش غيردولتي در استان گيالن اندكي بيش از حد متوسط ارزيابي شده و در زمينـه           جايگاه فعلي آموزشي فني و حرفه     
 . فعاليت آنها بهبود يابد

   ارايه شده آموزش هاي  نوع - 1
  آموزش ها سطح كيفي – 2
  مهارت كارآموزان – 3
  ) الگوقراردادن بخش دولتي( از بين بردن تفاوتهاي موجود در بخش دولتي و خصوصي - 4
  

  پيشنهادات

  : توان پيشنهاداتي به شرح ذيل ارايه نمود با توجه به نتايح اين تحقيق مي
  ...  تشكيل كميته مطالعه بازار – 1
 .اي با توجه به عواملي مانند حداقل سرمايه      ن حداقل معيارها و استاندارد ورود بخش غيردولتي جهت ورود به آمورزش فني و حرفه               تدوي – 2

  .در گردش، حداقل امكانات و تجهيزات ، تجربه و مدرك تحصيلي مديران و مربيان و نيز قبول نظارت بخش دولتي برعملكرد آنها
  ....اي جهت ارتقا و بهبود عملكرد آنها  دولتي فعال در آموزش فني و حرفه ارزيابي مستمر بخش غير–  3
، معرفي آنها به ) هماهنگي بانهادهاي مربوطه(هاي مالياتي  اي از طريق بخشودگي  تشويق فعاالن بخش خصوصي آموزش فني و حرفه– 4

  .ت گسترش كاري آنهاجامعه ، تقدير و قدرداني و در صورت امكان فراهم نمودن وامهاي كم بهره جه
  ...هاي تكنولوژي در كنار نيازهاي صنعت  هاي دروس مطابق آخرين پيشرفت اي جهت بررسي سرفصل  تشكيل كميته– 5
  .هاي ضمن خدمت آموزشي جهت ارتقاي دانش مربيان بخش غيردولتي   فراهم نمودن دوره– 6
  .هاي مرتبز با علوم كشاورزي   فني سبك و رشتههاي خدمات رشته رايانه،  گسترش آموزش بخش خصوصي در زمينه– 7
  .اي استان گيالن  هاي گردشگري ، هتلداري راتوماسيون صنعتي در سطح آموزش فني وحرفه  فعال نمودن رشته– 8
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  عنوان

  اي با بازار كار استان گيالن  فني و حرفهآموزش هايارتباط 
  

  مجري

  آقاي رحمت علي صابري حقايق
  

  يكلمات كليد

 آموزشي به منظور آشنائي افراد با قواعـد و فنـوني كـه در مـشاغل خـاص در صـنعت و       روش هايكليه دوره ها و : آموزش فني و حرفه اي    
  .خدمات كاربرد دارد

  .كليه تقاضاهاي موجود جهت منابع انساني در جامعه هدف كه به جذب يا عدم جذب نيروهاي متقاضي ختم خواهد شد: بازار كار
  

  حقيقمساله ت

كه در جامعـه   اي ارائه گرديده با تقاضاهاييي است كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه     آموزش هاي مسئله اصلي تحقيق تصور فاصله بين       
  ".اي وجود دارد يا خير آيا بين وضع موجود با مطلوب يا استاندارد فاصله": در قالب اين سؤال . جريان دارد) بازار كار(
  

  اهميت تحقيق

  .اتفاق مي افتد در سه بخش قابل طرح استآنچه 
 بدليل انطباق تحصيالت و مهارت هاي نيروهـاي جـذب  شـده بـا     سازمان هاكاهش هزينه هاي آموزشي حين خدمت براي مشاغل و  ) الف

  .تقاضاهاي شغل آنها
  .افزايش بهره وري نيروهاي آموزش ديده بدليل انطباق شغل ومهارت) ب
  نيروهاي منطبق با نيازهاي آنان و همچنين وجود اين انطباق در ارتباط با ِحرَف به سازمان هادستيابي ) ج
  

  هدف تحقيق

  .اهداف تحقيق در سه دسته قابل طبقه بندي است
  )استان گيالن( فني و حرفه اي موجود در جامعه هدف آموزش هايتبيين ) الف
  ر استان گيالنبررسي ميزان جذب يا عدم جذب نيروهاي آموزش ديده در بازار كا) ب
   فني و حرفه اي موجود و تقاضاي مشاغل در بازار كارآموزش هايبررسي ارتباط بين ) ج
  

  سواالت تحقيق

  ". فني و حرفه اي در استان گيالن و تقاضاي بازار كار ارتباط معني دار وجود داردآموزش هايبين . ":باشدفرضيه مطرح شده بقرار زير مي

  روش تحقيق

  .زيرا هدف تحقيق يافتن ارتباط بين متغيرها است.  تحليلي و از شاخه تحقيقات همبستگي مي باشد–وع توصيفي روش تحقيق از ن
  

  جامعه آماري

 سـال  5 انجام شده در سازمان آموزش فني و حرفـه اي گـيالن در طـي               آموزش هاي جامعه آماري تحقيق حاضر اسناد و مدارك مربوط به          
  .گذشته مي باشد
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  محدوديت ها

  :نمي توان از اين حقيقت گذشت، كه اين امكان وجود دارد
با گذشت زمان، تغيير بافت يا تركيب صنعت و خدمات استان، تحوالت تكنولوژيك و ارتقاء سطح دانش جامعه شـاغل و بيكـار، بـه ارزيـابي      

  .جديدي نيازمند باشد
  . ماه است6 به مدت 84به هر ترتيب قلمرو زماني اين تحقيق از آبان 

  

  نتايج

  :آنچه كه از اكناف نتايج بدست آمده به وضوح مشاهده مي گردد
  . فني و حرفه اي قابليت افزايش درجه جذب منابع موجود در بازار كار را دارندآموزش هاي -1
  .س مي گردددقيقاً از درجه انطباق برخوردار نبوده، بنابراين كمبودهائي در آن احسا آموزش ها نسبت جذب گوياي آن است كه اين -2
  .با نياز بازار كار نامنطبق باشدآموزش ها بدليل پائين بودن نسبت جذب ممكن است بسياري از -3
  . با توجه به عدم انطباق در بند قبل به احتمال قريب به يقين متقاضيان منابع انساني آگاهي مناسبي از افراد آموزش ديده ندارند-4
  .ت مدارك دانشگاهي است كه نيازمند تغيير و تحول است فرهنگ سازي بازار كار بيشتر به سم-5
  

  پيشنهادات

  :در نتيجه پيشنهادات مربوط را مي توان در سطور ذيل طبقه بندي نمود
  ... بهتر است سازمان فني و حرفه اي فرآيند تحقيقات خود را بر شناخت وضعيت استاندارد، مطلوب و موجود متمركز نمايد-1
صله مطلوب تا موجود اگر پيش فرضي به عنوان تفاوت نيازهاي مهارتي در تقسيمات جغرافيايي استان وجود دارد بايد                فا در جهت پر كردن    -2

  ....به خوبي بررسي تا توزيع آموزش داراي آهنگ درستي باشد
ح نبوده زيرا اين بخش فقـط بـازار    بايد توجه داشت دستيابي به نياز بازار كار تنها از طريق شناسايي نرخ بيكاري آشكار جامعه قطعاً صحي  -3

  ....كار مشهود را مطرح مي نمايد
 آنچه به بهترسازي فرآيند عرضه و تقاضا كمك خواهد نمود بستر سازي و ايجاد يك نظام يا سيستم اطالعاتي است كـه بتوانـد جريـان               -4

  ....اطالعات را به خوبي پوشش دهد
 حداكثر حـسابداري خالصـه   …ا بهتر بگوئيم فن در تراشكاري، قالبسازي، جوشكاري، و        از نكته نظر سنتي آموزش فني و حرفه اي و ي           -5

  .... داراي گستره كامالً كمي و فني قرار گرفته اند…شده و از منظر مدرن بسياري از علوم نظري مثل برنامه ريزي، بازاريابي و 
 يابي استاندارد، مطلوب و موجود مورد توجـه و تـصميم قـرار     پيشنهاد مي گردد در صورتي كه تعريف و تحقيق در خصوص تبيين موضع          -6

  ...گيرد الزم است حداكثر ظرف مدت سه سال مجدد بازنگري گردد 
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  عنوان

 در رفع نيازهاي آموزشـي و مهـارتي در راسـتاي  جهـت توسـعه اسـتان       اي عملي به منظور افزايش مشاركت بخش خصوصيارايه راه كاره  
  گيالن

  

  مجري

  ر شهرام گيالني نيادكت
  

  كلمات كليدي

مشاركت بخش خصوصي، فهرست دقيق مشاغل، معافيت هاي مالياتي ، مراحل اداري زايد، وام هاي بلند مدت، زمين و خدمات زير بنـايي،                        
  .هزينه سرانه آموزشي فني و حرفه اي، انگيزه هاي كارآفريني، انگيزه هاي مذهبي

  

  مساله تحقيق

شود اين است كـه چگونـه         اي مطرح مي     فني و حرفه   آموزش هاي طه با دخالت دادن و مشاركت بخش خصوصي در          سوال اساسي كه در راب    
  اي افزايش داد؟  فني و حرفهآموزش هايتوان انگيزه بخش خصوصي را براي مشاركت در امر  مي
  

  اهميت تحقيق

  :باشد هاي زير داراي اهميت مي انجام پژوهش حاضر از جنبه
          باشـد و سـازمان    ساله كـشور بـرون سـپاري و واگـذاري كارهـا بـه بخـش خـصوصي مـي         20انداز  ژي دولت در چشم مهمترين استرات  -1

  .اي به عنوان يك بخش از دولت از اين امر مستثني نيست فني و حرفه

 بخش خصوصي براي  هاي مناسب را جهت افزايش تمايل       اي براي تحقق بخشيدن به استراتژي فوق بايد سياست          سازمان فني و حرفه    -2

 .گذاري در اين امر كشف و آگاهانه اقدامات الزم را بعمل آورد سرمايه

هاي برون سـپاري   اي در طراحي برنامه تواند كمك شاياني به سازمان فني و حرفه كشف عوامل مؤثر و تقدم و تاخر اثرگذاري اين عوامل مي 
  . آن بنمايدفعاليت هايو توسعه 

  

  هدف تحقيق

  اي و حرفه  فنيفعاليت هايعيت موجود ميزان مشاركت بخش خصوصي در  شناخت وض-1
  اي  فني و حرفهآموزش هاي شناسايي عوامل موجد افزايش تمايل بخش خصوصي در امور -2
اي و   ارائه چارچوب علمي در زمينه درجه ارتباط عوامل مختلف در انگيزه بخش خصوصي براي مشاركت در امور آمـوزش فنـي و حرفـه                        -3

  .اي  در برون سپاري تفاده از نتايج تحقيق در پيشبرد اهداف سازمان فني و حرفهاس
  .اي  آموزش فني و حرفهفعاليت هاي كشف رابطه و ميزان آن در هر يك از عوامل  بر تمايل بخش خصوصي در -4
  . اي حرفه فني و فعاليت هايبندي عوامل موثر در افزايش تمايل بخش خصوصي در   لويت اوبندي و  دسته-5
  

  سواالت تحقيق

    سوال اصلي تحقيق:الف
  اي كدامند؟ هاي آموزشي فني و حرفه عوامل مؤثر در افزايش مشاركت بخش خصوصي در برنامه

  سواالت فرعي:  ب
         آيا ارايه فهرست دقيق مشاغل مورد نيـاز در طـرح توسـعه اسـتان گـيالن بـراي بخـش خـصوصي در تمايـل آنـان بـراي مـشاركت در               -1

  گذارد؟ اي تاثير مي  فني و حرفهآموزش هاي
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اي هستند بر روي تمايـل    فني و حرفهآموزش هايگذاري در  هاي مالياتي براي بخش خصوصي كه مايل به سرمايه    آيا قرار دادن معافيت    -2

 آنان براي مشاركت در اين امر تاثير دارد؟

اي خصوصي، بر روي تمايل آنان بـراي مـشاركت در ايـن امـر          رفهآيا حذف مراحل اداري غيرضروري در تاسيس مراكز آموزش فني و ح            -3

 تاثير دارد؟

 فني آموزش هايبر روي تمايل بخش خصوصي براي مشاركت در امر  ) بهره  هاي بلند مدت كم     وام(هاي پشتيباني مالي      آيا اجراي طرح   -4

 گذارد؟ اي تاثير مي و حرفه

 فنـي و  آمـوزش هـاي  ايين بر روي تمايل بخش خصوصي بـراي مـشاركت در امـر       آيا واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ پ          -5

 گذارد؟ اي تاثير مي حرفه

 فنـي و  آمـوزش هـاي  اي بر روي تمايل بخش خصوصي براي مشاركت در امر       آيا پرداخت بخشي از هزينه سرانه آموزش فني و حرفه          -6

 گذارد؟ اي تاثير مي حرفه

 گذارد؟ اي تاثير مي  فني و حرفهآموزش هاييل بخش خصوصي براي مشاركت در امر هاي كارآفريني بر روي تما  آيا انگيزه -7

 گذارد؟ اي تاثير مي  فني و حرفهآموزش هايهاي مذهبي بر روي تمايل بخش خصوصي براي مشاركت در امر  آيا انگيزه -8

  

  روش تحقيق

اين .اي است   مقايسه–ها عِّلي  براي ارزيابي و آزمون فرضيهها روش مورد مطالعه در اين تحقيق         باتوجه به طرح تحقيق و نحوة بيان فرضيه       
آوري اطالعات ميداني و از نوع عِّلي است كه به دنبال توصيف و تبيين چگـونگي ارتبـاط بـين عوامـل مختلـف و                      تحقيق از نظر نحوة جمع    

  . حقيقات كاربردي استو از نوع ت. اي است وحرفه  فنيآموزش هايميزان تمايل به مشاركت بخش خصوصي در فعاليت 
  

  جامعه آماري

  . كنند اي استان گيالن فعاليت مي وحرفه كليه مديران شاغل در بخش دولتي و خصوصي كه در زمينه آموزش هاي فني:جامعه آماري 
  1385شش ماهه دوم سال : زماني

  

  محدوديت ها

 . كمبود تحقيقات و منابع تئوريك كه مستقيماً به موضوع تحقيق مرتبط باشند -1

 .گستردگي محدوده عمليات و وقت گير بودن جمع آوري پرسشنامه ها -2

 .عدم وجود انگيزه براي پاسخگويي به سواالت -3

 .محدوديت زماني اجراي تحقيق به دليل وجود تعطيالت نوروزي -4

  

  نتايج

يـن فهرسـت بـر روي ميـزان     ي استان گيالن براي بخش خصوصي و شفافيت ا ي فهرست دقيق مشاغل مورد نياز در طرح توسعه   ارائه -1
اي تاثير گذاشته و با توجه  به اينكـه همبـستگي بـين فهرسـت دقيـق        فني و حرفه  آموزش هاي  فعاليت هاي تمايل آنان جهت مشاركت در      

ي اين فهرست منجـر       توان نتيجه گرفت كه ارائه      مشاغل مورد نياز و ميزان تمايل در مشاركت بخش خصوصي مثبت بوده است بنابراين مي              
  .گردد گذاري در اين زمينه مي به افزايش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه

اي و ميـزان تمايـل     فني و حرفهآموزش هايگذاري براي  هاي مالياتي براي مشاركت كنندگان در امر سرمايه  بين در نظر گرفتن معافيت     -2
هاي ماليـاتي بـراي مـشاركت كننـدگان،      ي معافيت ش مقدار و دامنهباشد يعني با افزاي   آنها رابطه وجود دارد و اين رابطه مستقيم و مثبت مي          

  .ميزان تمايل آنان افزايش خواهد يافت



 298 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

توان انتظار داشـت كـه تمايـل بخـش      اي بايد انجام گيرد مي  با حذف مراحل زائد اداري كه در فرايند تاسيس مراكز آموزش فني و حرفه         -3
ن مراكز مؤثر بوده و با مد نظر قرار دادن ضريب همبستگي مربوط به آن كه مثبت اسـت     اندازي اي   در تاسيس و راه    خصوصي جهت مشاركت  

يابـد   سازي فرايندها از طريق حذف مراحل اداري زائد ميزان مشاركت بخش خصوصي افزايش مـي  توان نتيجه گرفت كه با افزايش بهينه     مي
  .اما اين افزايش چشم گير نسيت

 فني و آموزش هاي فعاليت هايبا فرايند آسان به بخش خصوصي و ميزان تمايل آنها براي مشاركت در     هاي بلند مدت       بين پرداخت وام   -4
  .ي بيشتري معطوف گردد اي رابطه وجود داشته ولي اين رابطه قوي نيست بنابراين بايد به موضوع فوق توجه حرفه

اي رابطـه    گذاري در امور فنـي و حرفـه   ش خصوصي جهت سرمايه بين واگذاري زمين و خدمات زيربنايي با نرخ پايين و ميزان تمايل بخ          -5
وجود داشته و اين رابطه به صورت مثبت و مستقيم بوده و با افزايش اين متغير ميزان تمايل براي مشاركت بخـش خـصوصي نيـز افـزايش                  

  .خواهد يافت
تـوان انتظـار    هـا مـي   ي اين پرداخـت   و گسترش دامنهاي  فني و حرفهآموزش هايي  ي سرانه    با افزايش ميزان پرداخت بخشي از هزينه       -6

  .داشت كه تمايل بخش خصوصي جهت مشاركت در اين زمينه افزايش يابد
اي رابطـه مـستقيم وجـود          فني و حرفه   آموزش هاي  فعاليت هاي هاي كارآفريني و تمايل بخش خصوصي جهت مشاركت در             بين انگيزه  -7

              آمـوزش هـاي  هـاي مربـوط بـه     گـذاري  ينـي در اشـخاص تمايـل آنهـا جهـت مـشاركت در سـرمايه       هاي كـار آفر  دارد كه با افزايش انگيزه 
  يابد اي افزايش مي فني و حرفه

  

  پيشنهادات

ي توسـعه اسـتان تهيـه و بـه تفكيـك       سازي فهرستي شفاف و روشن براي مشاغل مورد نياز در برنامـه        يك مطالعه گسترده جهت آماده     -1
  گذاري در آموزش قرار گيرد  مستندسازي شده و در اختيار متقاضيان سرمايههاي مختلف حوزه

گذاران قابليت انطباق داشته باشـد تـدوين و    پذيري سرمايه گريزي و ريسك هاي ريسك هاي مالياتي كه با ديگاه  انواع مختلف از معافيت    -2.
  .به شكل قانون مند در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد

هـاي اداري مـشاركت بخـش خـصوصي در تاسـيس مراكـز        وري جهت شناخت و مستندسازي و فرايند        ريت چرخه بهره   يك سيستم مدي   -3
  .و نمودارهاي جريان كار جديد با حداقل اتالف زمان و هزينه طراحي گردد اي به انجام رسيده  آموزش فني و حرفه

فاوت مشاركت كنندگان قابليت انطباق داشته باشـد در اختيـار بخـش      هاي مت   هاي بلند مدت كه با سليقه       هاي گوناگون واگذاري وام      طرح -4
  .خصوصي قرار گيرد

 واگذاري زمين و خدمات زيربنايي مرتبط با آن به شكل نظام مند و با سرعتي باال به بخش خصوصي واگـذار گـردد تـا آنـان بـا تمايـل                -5
  . اي مشاركت نمايند بيشتري در آموزش فني و حرفه

اي به شكلي حقيقي و واقعي تبيين گرديـده و بـا واگـذاري      فني و حرفهآموزش هايي  سرانه ي ميداني دقيق ميزان هزينه      با يك مطالعه   -6
  .اي افزايش داد  فني و حرفهفعاليت هايچنين امكاناتي تمايل را براي مشاركت 

ين و تمايل با آنها تهيه نمود تا آنـان را بـراي    جهت افزايش مشاركت بخش خصوصي بايد يك برنامه ارتباطي براي شناخت افراد كارآفر        -7
  .اي ترغيب نماييم  فني و حرفهآموزش هايمشاركت در 

هـاي مختلـف بخـش        گذارند با برنامـه     كنندو بر رفتارهاي مردم تاثير مي        افرادي كه در ارتباط با مسائل فرهنگي و مذهبي جامعه كار مي            -8
  .اي نمايند  فني و حرفههايآموزش گذاري در  خصوصي را ترغيب به سرمايه
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  اي استان لرستان اداره كل آموزش فني و حرفه  
  عنوان

  10015بررسي برنامه هاي فعلي آموزش و ميزان انطباق آن با نيازهاي آموزشي كاركنان بر مبناي استاندارد بهره وري آموزشي 

  مجري

  مهندس علي دلفان

  كلمات كليدي

  :تعريف نظري متغييرها 
  سيستم ، منظور اداره كل آموزش فني و حرفه اي لرستان

  ها  ، كنترل ، فرايند و بازخورد ها، خروجي نگرش سيستمي ، يعني بررسي ورودي
  ISO 19011   : سازمان جهاني استاندارد كه زير مجموعه سري استاندارد موسوم بهيكي  از استانداردهايISO 10000  

  .هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي ارائه مي دهند  يزي سيستمبوده و رهنمودهايي را براي مم
  :متغيرهاتعريف عملياتي 

 تئوري ، عملي يا تلفيقي از آنهاست كه جهت افـزايش ميـزان كـارآيي يـا شايـستگي كاركنـان           آموزش هاي مجموعه اي از    : دوره آموزشي   
  . طراحي و در مدت زماني معين ارائه مي شود 

 

  مساله تحقيق

ي يك سازمان يا مجموعه ، نقش و تاثير پرسنل بر كيفيت محـصول يـا خروجـي سـازمان          فعاليت ها در يك نگاه سيستمي به      : بيان مساله   
هاي كاركنان   مشهود مي باشد ، از طرفي مديريت هر سازمان بايستي آموزش و يا ساير اقدامات الزم براي برطرف نمودن نيازمندي                  "كامال

  ).دركنار ديگر موارد اساسي در حوزه فعاليت سازمان (د خود را فراهم نماي
  :اصول و مباني ذيل در اين تحقيق مدنظر قرار مي گيرد 

 افـزايش  هدايت سازمان به سمت تخصص گرايي و حرفه اي شدن با كم كردن حوزه وظايف و ارائـه برنامـه هـاي آموزشـي مـوثر و              ) الف  
 كـه مبنـاي   اصول مديريت كيفيت) ب  ISO 900   و همچنين استاندارهاي سري ISO 10000) الف  مي باشدكيفيت و كارايي كاركنان 

  تاكيد بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش) ج   هاي سريداستاندار
  ندارد  استا10015 هايي را جهت ياري رساندن به سازمان و كاركنان آن هنگام پرداختن به مسايل آموزشي ارائه مي دهد  راهنمايي

   Training و آموزش)( Education )    استاندارد بهره وري آموزشي مي تواند هرگاه به منظور تفسير موارد تحصيالت   

هر نوع ارجاع   در استانداردهاي مديريت كيفيت و تضمين كيفيت سري ISO 9000. نيز به راهنمايي نياز باشد ، مورد استفاده قرار گيرد    
نقش اين استاندارد فراهم آوردن راهنمايي جهت ياري رساندن ،ن استاندارد همه نوع آموزش و تحصيالت را شامل مي شود به آموزش در اي

به سازمان ها جهت شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي ، طراحي و برنامه ريزي آموزشي ، ارايه آموزش ، ارزشيابي نتايج آموزش و پايش و 
  .ر دستيابي به اهداف آن مي باشد بهبود فرايند آموزش به منظو

ضمن آنكه بر نقش كمك رساني آموزش در بهبود مداوم نيز تاكيد نموده و قصد دارد كه به سازمان ها ياري رساند تا آموزش در آنها يك 
  . سرمايه گذاري اثر بخش تر و كاراتر باشد 
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  اهميت تحقيق

خروجي سازمان ارائه    كنيم ، ورودي اين سيستم امكاناتبصورت يك سيستم فرضاگر اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان را 
 مي باشند و پس از پردازش) نيروي انساني ، بودجه ، تجهيزات (  موجود Processing.مي شود 

  نقش كنترل در اين سيستم به عهده مديران سازمان و باز خورد(Feed  Back ) .سيستم نتيجه عملكرد پرسنل ميباشد
هدف از انجام اين تحقيق افزايش ميزان بازخورد و راندمان پرسنلي و آسان نمودن نقش كنترل و در نهايت افزايش راندمان خروجي سازمان 

در اين راستا آموزش نقش اساسي در افزايش راندمان و بهره وري سازمان . با ورودي كمتر با استفاده از ارتقاء سطح كيفي كاركنان مي باشد 
 .دن به اهداف فوق دارد و رسي

  
                                                           

  هدف تحقيق

يك فرايند آموزشي نظام مند و طرح ريزي شده مي تواند نقش مهمي را در ياري رساندن به سازمان در جهت بهبود توانمندي هـا و تـامين                   
  .اهداف كيفيت سازمان داشته باشد 

   و اجراي آموزش به منظور جبران كاستي ها ، مديريت بايستي مراحل زير را مورد پايش قرار دهد ؛براي انتخاب
  ارزشيابي نتيجه آموزش) فراهم آوردن آموزش   د) طراحي و برنامه ريزي آموزش     ج) تعيين نيازهاي آموزشي     ب) الف 

نان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان ، به بررسي سيستم در اين تحقيق ضمن بررسي وضعيت فعلي برنامه هاي آموزشي كارك
  .آموزشي آنها بر مبناي اصول ارائه شده مي پردازيم

  

  سواالت تحقيق

  آيا دوره هاي آموزشي برگزار شده با شغل فعلي پرسنل اداره آموزش فني و حرفه اي استان لرستان متناسب است ؟-1
  رگزار شده ضمن خدمت پرسنل و نيازهاي آموزشي مورد نياز آنان رابطه اي منطقي برقرار است ؟ آيا بين دوره هاي آموزشي ب-2
  نيازهاي آموزشي استاندارد هر شغل با توجه به شرح وظايف شامل چه مواردي ميشود ؟-3
  ؟تطابق دارد  آيا دوره هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان با استاندارد بهره وري آموزش-4 
 

  تحقيقروش 

  با استفاده از متن استاندارد ISO 10015 و بر اساس چار چوب ارائه شده در اين استاندارد و با اعمال نظارت كارشناسان 

 پرسشنامه داراي روايي. سواالت نهايي تهيه و در قالب يك پرسشنامه ارائه گرديد ) از روش دلفي ( مربوطه (Validity.صوري است ) 

). بــروان محاسـبه مـي گــردد  –ضـرايب پايــائي پيرسـون و اسـپرمن    ( بـراون بدســت مـي آيـد   –ز فرمــول اسـپرمن   تحقيـق بـا اسـتفاده ا   
(Reliability)اين تحقيق از نظر هدف ، كاربردي و از لحاظ روش ، توصيفي مي باشد   پايائي.  

  

  جامعه آماري

  .ي باشد شامل نيروهاي رسمي و پيماني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان م
  . نفر مرد هستند 144 نفر زن و 13 نفر كل پرسنل ، 157

  

  محدوديت ها

  كمبود منابع و مراجع مورد نياز ، بي انگيزه بودن و عدم همكاري مناسب از طرف سوال شدگان ، عدم تحويل به موقع پرسشنامه ها 
  

  نتايج

  . است دوره هاي آموزشي برگزار شده با شغل و حرفه كاركنان متناسب بوده
دوره هاي آموزشي برگزار شده به ميزان قابل قبولي بر تكنولوژي و دانش روز منطبق بوده اند اما مدرسين دوره ها بايد همچنـان در بـه روز         

  .آوري موضوعات مورد تدريس تالش نمايند 
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 رضايت آنان از ارائه  كنندگان اين دوره  شوق و اشتياق آموزش ديدگان براي شركت در دوره هاي آموزشي برگزار شده بسيار شده و ميزان-
ضمن آنكه وزن ميزان اشتياق براي شركت در دوره ها بيشتر از ميزان رضايت آموزش ديدگان از ارائه كنندگان         .ها نيز قابل قبول بوده است       

  . دوره ها بوده است 
، لوازم و تجهيزات كمك آموزشي ، تجديد نظر نموده و بر  ضرورت دارد كه متصديان برگزاري دوره هاي آموزشي از نظر به كارگيري ابزار -

  .اساس اولويتهاي تعيين شده نسبت به برنامه ريزي و طراحي دوره هاي آموزشي اقدام نمايند 
 شـغل    آموزشي مرتبط با مدرك تحصيلي يا      مهارت هاي  با توجه به پستهاي سازماني و شرح شغل و مدارك تحصيلي مرتبط ، يكي از استاندارهاي                  - 

هـاي   كاركنان را انتخاب و سپس دوره يا دوره هاي آموزشي آن شاخه آموزشي را بر اساس برنامه ريـزي هـاي مناسـب در طـول سـال و در نوبـت                     
  .ي آموزشي اعالم مي شود ، اعزام نمايند سازمان هامختلف به اين دوره هاي آموزشي يا دوره هاي آموزشي كه در طول سال از طرف 

 تطابق  ش پس از بررسي وضعيت فعلي آموزش كاركنان ، اين است كه آيا دوره هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان با  مهمترين پرس-
 براي پاسخ به اين پرسـش انطبـاق يـا عـدم انطبـاق دوره هـاي             10015. استاندارد بهره وري آموزشي را مشخص مي نماييم          10015دارد ؟ 

) عـدم انطباقهـا      (2-3-5و  ) انطباقهـا   ( و   1-3-5ه وري آموزشي جواب به ايـن پرسـش در دو بخـش              آموزشي برگزار شده با استاندارد بهر     
  .پژوهش مذكور به تفصيل ارائه گرديده است 

  

  پيشنهادات

  . پيشنهادات موثر در بهبود سيستم آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي لرستان توسط محقق به شرح ذيل مي باشد 
  .ترين پيشنهاد توجه به تقويت نكات مثبت و رفع معايب و اشكاالت اشاره شده در اين پروژه تحقيقاتي ميباشد  مهمترين وكلي -1
  ترويج و گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين كاركنان و تالش در به كارگيري ارزيابي هاي مختلف جهت اصالح امور -2
  ه دانش روز  تالش جهت جذب مدرسين و مربيان تحصيلكرده و مجهز ب-3
  .هاي تشويقي مناسب جهت افزايش راندمان  هاي كاري كاركنان و بكارگيري سيستم  ابالغ كتبي شرح وظايف و مسئوليت-4
   تالش جهت افزايش سطح تحصيالت كاركنان يا حداقل افزايش دوره هاي طرح رشد و ارتقاء كاركنان -5
   كاركنان  انجام مطالعات كارشناسي در زمينه نيازهاي آموزش-6
  . برگزاري دوره ها در وقت و مكان مناسب و بكار گيري ابزار و لوازم و تجهيزات كمك آموزشي -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 302 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

  

  عنوان

   فني و حرفه ايآموزش هايشهرستان خرم آباد لرستان به شركت در انگيزه فارغ التحصيالن دانشگاهي بررسي ميزان آشنايي و 
  

  مجري

  يكونديآقاي فيروز در
  

  كلمات كليدي

در واقع انگيزه علت و سبب رفتار و اعمال افراد است           .حالتي در افراد است كه آنها را به انجام رفتار و عمل خاصي متمايل مي سازد                 : انگيزه  
  . و پاسخ چراهاي رفتار آدمي است .

 ديپلم ، ليسانس ، فـوق ليـسانس و دكتـري در يكـي از              منظور افرادي هستند كه در يكي از مقاطع فوق        : فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار     
  .ها و يا مراكز آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده و در زمان انجام تحقيق فاقد شغل ثابت مي باشند دانشگاه

  

  مساله تحقيق

ها بـاالتر از     طح علمي دانشگاه   با وجود اينكه س     بررسي عالقه فارغ التحصيالن دانشگاهي به شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي              
 علمي در مراكز آموزش فني و حرفه اي مي باشد و آيا اين عالقه مندي ناشي از نيازهاي واقعي آنان مي باشد ؟ آيـا ايـن عالقمنـدي                 سطح

شركت ، و از آموزش هاانشگاهي در اين براي افراد مذكور و همچنين رشد و توسه جامعه مفيد و موثر است ؟ آيا نياز است فارغ التحصيالن د
  .قرار ميگيرنداولويت برخوردار باشند ؟ اين سواالت و ساير مسائل مرتبط موضوعاتي است كه در اين پژوهش مورد بررسي 

  

    اهميت تحقيق

ئولين و برنامـه ريـزان    فني و حرفه اي ، بـه مـس        آموزش هاي با تعيين اهداف و انگيزه فارغ التحصيالن دانشگاهي از شركت دردوره هاي             -
آموزش فني و حرفه اي كمك مي شود كه در صورت تطابق اهداف و همسويي اين دو فارغ التحصيالن براي شركت در دوره هاي مهـارتي       

  .صورت اولويت به ساير متقاضيان شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي داده شود  در اولويت قرار گيرند و در غير اين
 آموزش مهارتي كه به فارغ التحصيالن دانشگاهي در زمينه هاي پيشرفت تحصيلي ، شغلي و يا كار آفريني كمك مي كند تعيين                دوره هاي 

 .مي شوند و اين خود فوائد زيادي دارد 

 . ي فارغ التحصيالن دانشگاهي مشخص ميگرددوش و ميزان نياز اطالع رساني برا در امر اطالع رساني و ر-
هاي اداره كل آموزش فني و حرفه اي را در برخورد با فارغ التحـصيالن دانـشگاهي ،                   تحقيق خط مشي هاي آينده و اولويت      بطور كلي اين    

  .....تعيين ميكندو
  

  هدف تحقيق

 . فني و حرفه اي آموزش هاي تعيين ميزان آشنايي و منابع آشنايي فارغ التحصيالن دانشگاهي با -
  .يالن دانشگاهي به شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي  تعيين ميزان انگيزه فارغ التحص-
 . فني و حرفه اي آموزش هاي تعيين عوامل موثر در عالقه مندي فارغ التحصيالن دانشگاهي به شركت در -

  . فني و حرفه اي از ديدگاه فارغ التحصيالن دانشگاهيآموزش هاي تعيين مزايا و معايب -
 

  سواالت تحقيق

  فني وحرفه اي آشنا مي باشند ؟آموزش هاياز فارغ التحصيالن دانشگاهي و به چه ميزان با  چه نسبتي -

   فني و حرفه اي آشنايي دارند ؟آموزش هاي چه نسبتي از فارغ التحصيالن دانشگاهي با هدف روش آموزش و مزاياي -
  ش فني و حرفه اي مي باشند ؟ چه نسبتي از فارغ التحصيالن دانشگاهي عالقمند به شركت در دوره هاي آموز-
   دوره هاي آموزشي مورد عالقه فارغ التحصيالن دانشگاهي كدامند ؟-
  : در اين تحقيق عالوه بر سواالت فوق فرضيه هاي تحقيقي ذيل نيز مطرح گرديدند -
 . دانشگاهي مرد است  فني و حرفه اي بيشتر از فارغ التحصيالنآموزش هاي ميزان آشنايي فارغ التحصيالن دانشگاهي زن با -
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 فني و حرفه اي بيشتر از فارغ التحصيالن دانشگاهي سـاكن روسـتا   آموزش هاي ميزان آشنايي فارغ التحصيالن دانشگاهي ساكن شهر با      -
  .است 

  روش تحقيق

ز جمع آوري شـده اسـت   اين تحقيق پيمايشي است به همين منظور ، نمونه گيري صورت گرفته و با استفاده از پرسشنامه اطالعات مورد نيا             
  جامعه آماري مورد بررسي به تفكيك جنس و ميزان تحصيالت معرفي و نحوه محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري توضيح داده ميشود 

  . استفاده مي شود pq2t=n  براي تعيين حجم نمونه در اين تحقيق از فرمول كوكران 
d 2                                                                   

  .نمونه گيري به روش تصادفي منظم يا سيستماتيك صورت گرفته است 
  . ابزار گرد آوري اطالعات پرسشنامه است كه توسط محقق تنظيم شده است 

 

  جامعه آماري

 اداره كل كار و امور اجتمـاعي اسـتان   فارغ التحصيالن دانشگاهي شهرستان خرم آباد كه در زمان اجراي تحقيق بيكار بوده و در            : عبارتند از   
  . نفر مي باشند 4447 تعداد 1382براين اساس در ابتداي سال . لرستان داراي پرونده بيكاري مي باشند 

  

  محدوديت ها

ع ايـن  بـراي رفـ  . مهمترين محدوديت در انجام اين تحقيق فقدان اطالعات دقيق از آمار فارغ التحصيالن دانشگاهي شهرستان خرم آباد بود      
  . مونه محاسبه شده در نظر گرفته شده است  درصد بيشتر از حجم ن30مشكل حجم نمونه انتخاب شده حدود 

  نتايج

در اين تحقيق  بدست آمده از تجزيه و تحليل اطالعات توصيفي شامل اطالعـات مربـوط بـه آشـنايي و عـدم آشـنايي فـارغ التحـصيالن                              
 فنـي و حرفـه اي و منـابع    آمـوزش هـاي  روش آموزش ، اهداف و مزاياي ( جنبه هاي مختلف  فني و حرفه اي ازآموزش هاي دانشگاهي با   

 فني و حرفه اي و عوامل مـوثر در عالقمنـدي    آموزش هاي و همچنين ميزان عالقمندي فارغ التحصيالن داشگاهي به شركت در           ) آشنايي  
  . است آنان پرداخته 

  .  در صد آشنا نبوده اند4/5 در صد آشنا بوده و فقط 6/94وش آموزش فني و حرفه اي ، در مورد آشنايي فارغ التحصيالن دانشگاهي با ر-

           هـاي سـازمان آمـوزش     ف   درصـد فـارغ التحـصيالن هـد        5/63،  آموزش هـا   در مورد هدف كلي سازمان آموزش فني و حرفه اي از ارائه              -
باال بردن اعتماد به نفس فراگيران براي كار آفريني ، بـاال  : اهداف ذكر شده (ه فني و حرفه اي را با توجه به اهداف قانوني و واقعي ذكر كرد    

 درصـد فـارغ   5/36و)بردن مهارت و توانايي انجام كار بيكاران ، كارگران كارخانجـات بخـش خـصوصي و دولتـي و كـارگران مـشاغل آزاد           
  ....)سرگرم كردن جوانان و پركردن اوقات فراغت آنان و(ر كردند التحصيالن نيز اهدافي غير از اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي را ذك

 . فني و حرفه اي بوده اند آموزش هاي درصد فارف التحصيالن دانشگاهي عالقمند به شركت در2/66 -

بنـابراين  . اسـت    درصد غير مرتبط با رشته تحـصيلي آنهـا بـوده             1/77 درصد دوره ها مورد عالقه آنها مرتبط با رشته تحصيلي انها و              9/22
  . غير مرتبط با رشته دانشگاهي خود بوده اند آموزش هايمالحظه ميشود كه فارغ التحصيالن دانشگاهي بيشتر عالقمند به شركت در

  نيـاز بـه  -3هـا    پايين بودن سطح آموزش عملي دانشگاه-2 عالقه به رشته هاي فني  -1:     عوامل موثر در عالقمندي به ترتيب اهميت   
 بـه اميـد اسـتفاده از بـازار كـار            -5 برخورداري مراكز آموزش فني و حرفه اي از امكانات كافي و مناسـب                 -4آوري مطالب دانشگاهي      ياد  

 به اميد استفاده از ساير مزاياي گواهينامه هاي فنـي و حرفـه اي شـامل دريافـت وام خـود اشـتغالي                -6مناسب رشته هاي فني و حرفه اي        
  ....ايجاد كارگاه ودريافت پروانه كار و 

 درصـد   7/46 فني و حرفه اي مرتبط بارشته تحصيلي دانشگاهي توسط           آموزش هاي  ميزان نياز فارغ التحصيالن دانشگاهي به شركت در          -
 درصد معتقدند نياز به آمـوزش  7/6 درصد كم و خيلي كم ابراز شده است و فقط         7/12 درصد متوسط ،     9/33پاسخگويان زياد و خيلي زياد ،       

  .فني و حرفه اي مرتبط ندارد 
  :مهمترين داليل نياز به شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مرتبط با رشته تحصيلي به ترتيب اهميت عبارتند از 

باعث باال رفتن مهارت و توانايي انجام كار فـارغ التحـصيالن دانـشگاهي در رشـته     -2 فني و حرفه اي  آموزش هاي عملي بودن    -1
 افزايش آموخته هاي دانشگاهي و كسب دانش و مهارت بيـشتر در رشـته   -3.گاهي خود و در محيط كار مي گردد         تحصيلي دانش 

  .خود
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  پيشنهادات

پيشنهاد ميشود كه همچنان فارغ التحـصيالن دانـشگاهي بتواننـد در            ....  با توجه به نتايج بدست آمده و عوامل موثر در عالقمندي آنها و             -1
 .حرفه اي شركت نمايند كالسهاي آموزش فني و 

محدويتي خـارج از  . فني و حرفه اي مورد عالقه فارغ التحصيالن دانشگاهي كه مرتبط با رشته تحصيلي آنها است   آموزش هاي  در مورد    -2
  .ضوابط فعلي اداره كل اموزش فني و حرفه اي ايجاد نشود 

پيـشنهاد  ...دانشگاهي كه غير مرتبط با رشـته تحـصيلي آنهـا اسـت      فني و حرفه اي مورد عالقه فارغ التحصيالن       آموزش هاي  در مورد    -3
  ...ميشود فارغ التحصيالن دانشگاهي به سمت رشته هاي فني و حرفه اي سوق داده شوند 

هاي ساير فراگيران باشد و سطح نظـري و عملـي ايـن     هاي آموزشي فني و حرفه اي فارغ التحصيالن دانشگاهي جدا از كالس        كالس -4
  . باالتر در نظر گرفته شود و از مربيان با تحصيالت دانشگاهي باالتر و مجرب استفاده گردد ها كالس

 . تحقيقي تحت عنوان نياز سنجي آموزشي فارغ التحصيالن دانشگاهي بعمل آيد و دوره هاي آموزشي مورد نياز آنها تعيين گردد-5

يزيون و روزنامه هاي كثير االنتشار در مورد اهداف و مزاياي دوره هاي آمـوزش   اطالع رساني بيشتري از منابع رسمي از قبيل راديو و تلو -6
  .فني و حرفه اي گردد
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  عنوان

  شته آموزشي فني و حرفه اي راستاندارد در ده Ĥزمون هايهاي موجود و ساخت و اعتبار يابي بررسي و تحليل آماري آزمون
  )ين تعداد  شركت كنندگان در آزمون را داشته اند رشته هايي كه بيشتر(
 

  مجري

  آقاي علي حداديان  
 

  كلمات كليدي

 . يك روش نظام دار براي اندازگيري نمونه اي از رفتار است ، براي آنكه بتوان آن رفتار را با توجه به معيار يا هنجار ارزشيابي كرد : آزمون  

و  .Reliability  است كه آزمون با چه دقت و صراحتي صفت مورد نظر را اندازگيري مي كندمنظور از پاياني يك آزمون اين: پايايي 
  .نتيجه اندازگيري تا چه ميزان داراي ثبات است 

  Validity.ميزاني كه يك آزمون قادر به اندازگيري همان چيزي است كه سازنده يا به كار گيرنده آزمون در نظر داشته است :  روايي 
  .هايي كه به يك سوال پاسخ صحيح مي دهند را ضريب دشواري آن سوال گويند درصد كل آزمودني: ي ضريب دشوار

ي ذهني و فكري آدمي سروكار دارند مربوط ميشود و فعاليت هايكي از طبقات اهداف آموزشي است كه به جريانهايي كه با        : حيطه شناختي   
  .ل ، تركيب هدفهاي آن عبارتند از دانش ، فهميدن ، كار ،، تحلي

  

  مساله تحقيق

ي آموزشي ، نحوه اندازگيري اطالعات و دانسته هاي فراگيران به روش سـنتي از               سازمان ها  در سازمان آموزش فني و حرفه اي مانند اكثر          
روشـهاي  معلم ساخته بر اسـاس   Ĥزمون هاي هاي معلم ساخته مي شود ، شواهد عيني و نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد كه                آزمون

. علمي تهيه نمي شوند و در آنها اصول آزمون سازي رعايت نمي شود و در نتيجه هزينه هاي سنگين مادي و معنوي بر جامعه وارد ميـشود               
در اين پژوهش سواالتي را كه در دروس مختلف طراحي و اجرا شده اند به نقد و تجزيه و تحليل آماري درمي آوريـم و مناسـبترين آنهـا را                               

در اين راستا از متغيرهايي چون نمـره دانـش آمـوز ، دشـواري               . هاي صحيح تر انتخاب مي نماييم        راهم ساختن زمينه ساخت آزمون    براي ف 
  .  تجزيه و تحليل آماري استفاده خواهد شد هاي تشخيصي  به عنوان شاخصآموزدني هاسوال ، قوه تميز و همبستگي سوال با عملكرد 

                                                  
                                                                         

  اهميت تحقيق

بل قبول براي توصيف و تفسير پيشرفت فنون ابزارهاي استاندارد شده كه توانايي اندازگيري و تبديل توانش هاي فردي را به مقياس هاي قا            
هامتناسب بـا تواناييهـاي افـراد     با تهيه و كاربرد ابزارهاي دقيق سنجش استعداد مسئوليت        . امكان پذير مي سازد      هاي فردي  آورد تفاوت و بر 

الزامات جامعه ما بخصوص اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان ايجاب مي كند كـه هرچـه دقيـق تـر و سـريعتر                    .واگذار ميشود   
هاي ذهني تخصـصي   اده از ابزارهاي مطمئن و با اعتبار و پايان قابل قبول افراد را بر مبناي توانائياستعداد هاي مختلف را شناخته و با استف       

و مهارتي ارزيابي كند همچنين مدرسيني كه به آموزش علوم و فنون مختلف مشغولند را با ابزاري دقيق و مالكهايي علمي تر برگزيند تـا در     
  .  و هم هنرآموزان را باابزاري دقيق و وواقعي سنجش كرد متعادل گرددآموزش هااين راستا هم كيفيت 

  

  هدف تحقيق

  .ها در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان   هدف اصلي اين پژوهش بهبود وضعيت گزينش و معتبر ساختن آزمون-
هت كشف نقاط قوت و ضـعف آنهـا و ايجـاد            هاي معلم ساخته كه تاكنون انجام گرفته اند ج          تحليل آماري بر آزمون    -1: هدفهاي فرعي    -

  .زمينه ساخت تستهاي استاندارد 
هايي مناسب با رعايت اصول آزمون سازي براي زمينه هاي فني و مهارتي موجود در رشته هاي مهارتي مورد  ساخت و اعتبار يابي آزمون   -2

  نظر 
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  سواالت تحقيق

  بررسي موجود در اداره كل بر اساس اصول آزمون سازي تهيه و تدوين شده اند ؟معلم ساخته در رشته هاي مهارتي موردآزمون هاي آيا-1
  نقاط قوت و ضعف اين آزمونها كدامند ؟-2
   سطح دشواري هر سوال براي هر آزمون چقدر است ؟-2
  ضريب تشخيص هر سوال در هر آزمون چقدر است ؟-4
  در است ؟ شدت همبستگي هر سوال با عملكرد آزمودني در هر آزمون چق-5
  

  روش تحقيق

   .روش تحقيق از نوع توصيفي است ، از جهت ديگر نتايج حاصله مورد استفاده قرار مي گيرد پس نوع تحقيق توصيفي از نوع كاربردي است 

  جامعه آماري

گـزار شـده شـركت       مي باشند كه در امتحانات بر      1382 تا   1379دانش آموزان ده رشته مهارتي مورد بررسي مشغول به تحصيل در سالهاي             
  .نموده اند و پاسخنامه آنان در دسترس است 

  

  محدوديت ها

يعني واحد انـدازگيري انـسان مـي        . در بسياري از پژوهش هاي علوم انساني در اختيار نبودن واحدهاي آماري محدوديت مشترك مي باشد                 
  .باشد كه مختار است به سواالت پژوهشگر پاسخ دهد يا پاسخگو نباشد 

 تعـداد  "ست آمـده كـه طبعـا    داده ها از بايگاني اداره كل بددوم اين پژوهش اين است كه اطالعات حاصل براي تجزيه و تحليل    محدوديت  
  . در اختيار محقق قرار نداشته است  هاآزموندني ها 

ر روايـي آزمـون اخـالل       محدوديت سوم در انتخاب نوع آزمون است ، كه نوع آزمون انجام شده در اختيار پژوهشگر نيست و اين موضـوع د                     
  .ايجاد مي كند 

  .محدوديت بعدي و مهم ، عدم وجود نرم افزاري است كه بطور سيستماتيك مراحل تجزيه و تحليل اطالعات را انجام دهد 
 

  نتايج

 هـايي   آزمونـدني مالكهايي چون ، درجه دشواري سوال ، درصـد         (در اين تحقيق براي هر آزمون مالكهاي تشخيصي محاسبه گرديده است            
  .از روش فلنگان ......) كه در گروههاي قوي و ضعيف مي باشند ، درجه سختي 

 پيشنهادي گيلفورد معين مي گردد ودر آزمون اصلي بعنـوان سـوال   2سوالهايي كه داراي درجه تشخيص قابل قبول مي باشند با آزمون خي           
  . ....مناسب باقي مي مانند

 و نامنفي بودن آن با 1 و   0 نباشد ، ضريب تشخيص سوال را در صورت نزديك بودن رقم آن به                 در صورتي كه سوال داراي چنين خاصيتي      
اين گونه سواالت به عنوان سوال نامناسـب تـشخيص داده مـي شـوند كـه      .... استفاده از روش فلنگان مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم      
 يـا بـي ارتبـاط بـا مجموعـه      آموزدني ها يكديگر و يا در جهت عكس عملكرد شامل حاالتي از قبيل عدم قدرت تميز افراد قوي و ضعيف از       

  .سواالت ميشوند و در نتيجه كنار گذاشته مي شوند 
  

  پيشنهادات

هايي كه در اداره كل انجام مي شوند بهتر است سواالت آن را گروهي از مدرسين طرح نمايند تا روايـي آزمـون اعتبـار بيـشتري                 آزمون -1
   .داشته باشد 

 در صورت امكان هر آزمون در سطح استان به صورت همزمان و يكنواخت برگـزار گرددتـا در تجزيـه و تحليـل هـاي آمـاري سـواالت                  -2
  .پااليش شده اعتبار بيشتري داشته باشند 

ارد الزم است  تست سواالتي مناسب كه داراي شاخص هاي آماري معتبر هستند وجود د        10 يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد براي          -3
  .به دنبال اين پژوهش جهت استاندارد سازي تست ها اقداماتي صورت گيرد زيرا زمينه انجام چنين فعاليتي فراهم شده است 
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  عنوان

   فني و حرفه اي در استان لرستان76-77بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان رشته هاي مهارتي سالهاي 

  مجري

  آقاي مجتبي گودرزي  

  يديكلمات كل

  
 .هاي عملي الزم براي انجام يك حرفه يا بخشي از آن مي باشد  عبارت از مجموعه اطالعات نظري و توانايي: مهارت 

  . مورد نياز يك شغل مي باشد مهارت هايشامل مجموعه : حرفه   
  .مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده را رشته مي نامند : رشته 

  . نظري و عملي برابر استاندارد از مصوب سازمان است آموزش هايمدت زمان : وره د
  

  مساله تحقيق

با در نظر گرفتن اهميت و نقش آموزش در توانمند ساختن انسان جهت قبول مسئوليت شغلي و افزايش بـازدهي شـاغلين ودر كـل تـامين                        
 فني و حرفه اي در اين پژوهش تالش آموزش هايراد و در اين مورد بخصوص ، نيروي انساني ماهر جامعه و تاثير آن بر وضعيت بيكاري اف

 مهـارتي بـر   آمـوزش هـاي  اين تحقيق با هدف ارزيابي اثر     . مهارتي و اشتغال مورد بررسي قرار گيرد         آموزش هاي شده است تا اثرات متقابل      
 با در نظر گرفتن سواالت اساسي تحقيق انجـام پذيرفتـه   77و 76وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفه اي استان لرستان در سالهاي   

  . است
  

  اهميت تحقيق

 فني و حرفه اي و اشتغال دو مقوله مهم و مرتبط مي باشند ، بررسي عوامل موثر بر اشتغال كار آموزان و انتخـاب رشـته هـاي     آموزش هاي 
مـواردي اسـت كـه در ايـن     . ،.... ي مهارتي با جذب در بـازار كـار و     مهارتي ، موانع موجود بر خود اشتغالي آموزش ديدگان ، ارتباط رشته ها            

ها جايگاه مهم و تعيـين كننـده       تحقيق بررسي مي گردد و در شرايط فعلي كشور كه بيكاري معضلي اساسي و فراگير است اينگونه پژوهش                 
  .....اي دارند و

  

  هدف تحقيق

 بـا  77و 76 ديدگان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان لرستان در سـالهاي           مهارتي بر وضعيت اشتغال آموزش     آموزش هاي ارزيابي اثرات   
   .در نظر گرفتن سواالت اساسي تحقيق در ادامه ارائه مي گردند 

  

  سواالت تحقيق

  ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي جذب بازار كار شده اند ؟  آيا آموزش ديدگان در ارتباط با مهارت كسب نموده در آموزشگاه-1
   عوامل موثر بر اشتغال كار آموزان و آموزش ديدگان فني و حرفه اي كدامند ؟-2
   موانع موجود در راستاي خود اشتغالي آموزش ديدگان فني و حرفه اي چيست ؟-3
   آيا باز آموزي و ارتقا مهارت در اشتغال و ارتقا وضعيت شغلي آموزش ديدگان موثربودهاست ؟-4
  ي برتر در انتخاب هر رشته توسط آموزش ديدگان چه بوده است ؟ عوامل موثر و انگيزه ها-5

 مهارتي كه توسط مراكز فني و حرفه اي استان آموزش داده مي شوند بر اشتغال افراد و ارتقـاء وضـعيت                      آموزش هاي : با اين فرضيات كه     
  شغلي افراد موثر است ؟

  ارتي كسب نموده اند در رشته مورد نظر خود مشغول ميشوند ؟واگر موانع برداشته شوند تعداد بيشتري از افراديكه آموزش مه
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  روش تحقيق

روش جمع آوري اطالعات از جامعه نمونه ،روش ميداني با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش نمونه گيـري تـصادفي سـاده مـي       
 افراد آموزش ديده در هر گروه يا رشته ضرب شده و حجم در تعداد) با استفاده از فرمول مربوطه (باشد ، پس از مشخص شدن ضريب نمونه 

  .ها بطور دقيق مشخص شد  متناسب گروه

  جامعه آماري

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان جامعه آمـاري ايـن تحقيـق    77 و 76 نفر از كار آموزان آموزش ديده  در سالهاي   432تعداد  
  . مي باشند 

  محدوديت ها

ف تحقيق و فرضيات و سواالت مطرح شده در آن نتايج حاصل از پژوهش در چند فصل به صورت مشروح ارائه گرديده اسـت       با توجه به هد   
وضعيت تاهل ، پـراكنش و      شامل سن ، جنسيت ،      :  بررسي اثرات ساده     -1.كه در اينجا فقط به تعدادي از عناوين اصلي آن اشاره مي گردد              

ستان ، عناوين دوره هاي مهارتي، انگيزه انتخاب و شركت در دوره هاي آموزش مهارتي ، اثـر گـذاري   هاي ا آموزان در شهرستان  تناسب كار 
دوره ها در نگرش و اميدواري افراد نسبت به آينده ، سطح دوره هاي آموزش مهارتي ، كيفيت دوره هاي آموزشـي برگـزار شـده از ديـدگاه                             

  آموزش ديدگان 
  ن، كه در اين فصل موارد ذيل بررسي گرديده است ؛ بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگا-2
   مقايسه افراد آموزش ديده شاغل و غير شاغل و وضعيت شغلي در افراد شاغل -
   بررسي شغلهاي احراز شده توسط شاغلين آموزش ديده -
  نحوه اشتغال و كاريابي افراد شاغل داراي گواهينامه مهارت -
  هاي آموزشي با مشاغل احراز شده  بررسي ميزان انطباق و تناسب دوره -
   بررسي علل عدم تناسب مشاغل با محتواي دوره آموزش -
   بررسي اثر دوره هاي آموزشي بر سرعت عمل و دستمزد افراد شاغل -
   بررسي وضعيت اشتغال بكار فراگيران در سال اخذ مدرك -
   بررسي عوامل موثر در عدم اشتغال آموزش ديدگان در سال اخذ مدرك -
   مهارتي آموزش هاي بررسي سابقه كار شاغلين و ارتباط آن با -
   بررسي نظر آموزش ديدگان در رابطه با پشيماني يا عدم آن نسبت به صرف زمان براي شركت در دوره هاي مهارتي -
   بررسي اثرات متقابل ، شامل ؛-3
   بررسي سن ، جنسيت و پراكنش آموزش  ديدگان در استان لرستان -
  ير سن و جنسيت بر كسب مجموع نمرات كتبي و عملي  تاث-
   اثر سن و جنسيت بر پشيماني آموزش ديدگان از طي دوره هاي مهارت -
   بررسي اثر وضعيت اشتغال بر پشيماني از گذراندن دوره -
  بررسي اثر سطح تحصيالت و جنسيت بر اشتغال آموزش ديدگان -
  ظور بهبود وضعيت اشتغال  جمع بندي پيشنهادات آموزش ديدگان به من-

  نتايج

  .....ها و هاي ارتباطي صحيح بين مراكز آموزشي سازمان و مراكز كاريابي ، كارخانجات و كارگاه  ايجاد كانال-1
  . خصوصي سازي ، اين امر به همراه هدايت تسهيالت بانكي به متقاضيان خود اشتغالي در رفع معضل بيكاري موثر مي باشد -2
هـاي آموزشـي و راه انـدازي رشـته هـاي             طه منطقي بين سطوح مهارت ، تخصص و اشتغال ؛ تغيير كاربري بعضي از كارگـاه                ايجاد راب  -3

  .آموزش فني و حرفه اي با سطوح تخصصي باالتر بي شك در يافتن كار مناسب و اشتغال موثر مي باشد 
اكز آموزشي ؛ يكي از محاسن اين كار ، شناخت بهتر و بيشتر مربيان          ارايه تسهيالت بانكي به كار آموزان رشته هاي مهارتي از طريق مر            -4

  ...... مهارتي نسبت به كار آموزان است آموزش هايو دست اندركاران 
  .آموزي آزاد در رفع بيكاري بصورت مستقيم و غير مستقيم نقش دارد  ايجاد موسسات كار-5
   ارتقاء سطح تحصيالت پرسنل با هدف افزايش كارايي -6
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   فني و حرفه اي آموزش هاي توجه به اهميت تحقيقات در مسايل -7

  پيشنهادات

 .هاي عملي الزم براي انجام يك حرفه يا بخشي از آن مي باشد  عبارت از مجموعه اطالعات نظري و توانايي: مهارت 

  . مورد نياز يك شغل مي باشد مهارت هايشامل مجموعه : حرفه  
  . آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده را رشته مي نامند مجموعه برنامه هاي: رشته 
  . نظري و عملي برابر استاندارد از مصوب سازمان است آموزش هايمدت زمان : دوره 
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  اي استان مازندران اداره كل آموزش فني و حرفه
  عنوان

  MADM در استان مازندران شهر رامسر با استفاده از تكنيك آموزشگاه هاي آزادبندي براي مراكز تدوين يك الگوي رتبه

  مجري

  سعيد رفيعي

  كلمات كليدي

  AHPخروجي، فرايند مدل  هاي وروردي و  ها، شاخصه بندي آموزشگاه هاي رتبهآزاد، درجه اهميت شاخصه آموزشگاه هايارزيابي عملكرد،

  مساله تحقيق

در شـرايط   . سـت سـازمان ها  ريزي طرح ريزي شده      ي صحت ومشكالت تحقق اهداف برنامه     ارزيابي عملكرد ابزارمناسب مديران براي بررس     
ارئـه يـك   . در برگيـرد ) مـالي (ها و معيارهاي متنوعي را عالوه بر معيارهاي عملكرد سنتي   رقابتي حاضر فنون ارزيابي ضرورتاً بايد مشخصه   

توانـد در بهبـود سـطح        هـا مـي    هاي متنوع شاخـصه     اين موسسات در حوزه    بندي آزاد و رتبه   آموزشگاه هاي   اي براي  سيستم ارزيابي مقايسه  
  .اي داشته باشد ها و دقت در نوع تمركز فعاليت اين موسسات تأثير قابل مالحظه عملكرد اين آموزشگاه

  اهميت تحقيق

ر گذشته عمدتاً سنتي و مبتنـي بـر         شاخصهاي ارزيابي د  . باشد هاي رقابتي وجه اساسي مديريت عملكرد مي       ارزيابي عملكرد و تدوين شاخصه    
اي بدسـت     فنـي و حرفـه     آموزشگاه هاي آزاد  شاخصهاي مالي يك الگوي مناسبي را براي ارزيابي و مديريت عملكرد در           . عملكرد مالي بودند  

  .دهد مي

  هدف تحقيق

ندران با بكـارگيري يـك مـدل مناسـب      شهرستان رامسر، واقع دراستان مازآموزشگاه هاي آزاد   اي هدف اصلي دراين تحقيق ارزيابي مقايسه     
  .كمي است

  هاي مالي و رقابتي مبتني بر زمان و رضايت مشتري تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در حوزه .1

 هاي فوق الذكر آزاد در هريك از حوزه ي آموزشگاه ها بندي تعيين رتبه .2

  

  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
311 

  

  سواالت تحقيق

   كدامند؟آموزشگاه هاي آزادابعاد ارزيابي عملكرد در .1

   چه ميزان است؟آموزشگاه هاي آزاد ها در هر بعد از ابعاد عملكردي ه اهميت شاخصهدرج .2

  در سطح شهرستان چگونه است ؟ آموزشگاه هاي آزادرتبه كلي .3

  روش تحقيق

AHPروش تحليل سسله مراتبي   

  جامعه آماري

   آموزشگاه آزاد شهرستان رامسر14

  محدوديت ها

باشد، با توجه به اينكه در خصوص موضوع مربوطه در داخل كـشور چنـدان                 منابع اطالعاتي مي   ازجمله محدوديت در اين پژوهش مربوط به      
  .پژوهش انجام نگرفته بود تهيه پيشينه پژوهش با محدوديت مواجه بوده است

  نتايج

اسـت و بعـد از آن       بـاالترين امتيـاز را داشـته        ) مترمربـع   50حداقل  (هاي عمومي معيار فضاي آموزشي تئوري و عملي          در بخش شاخصه  -1
معيارمدرك تحصيلي و شرايط آموزشي مربيان و تنبيه و تشويق كادر آموزشي و كارآموزان و رعايت تـدوين براسـاس اسـتاندارد در اولويـت                       

  .اند قرارگرفته

كتـب آموزشـي و   هاي تخصصي رشته رايانه معيار نحوه تدريسي مربي باالترين اولويت راداشته است و بعد از آن داشتن     دربخش شاخصه -2
  .اند داشتن مسابقه فعاليت آموزشي مربيان و مربيان كارت دار در اولويت بعدي  قرار داشته

  .دربخش شاخصه هاي تخصصي رشته خياطي معيارهاي تجهيزات و ميزكارعملي دراولويت بودند-3

هـاي الگـو در     كـارعملي بـاتئوري و مـدل       هاي تخصصي رشته آرايش و پيرايش معيار مدير و مربي كارت دار و تطبيق              دربخش شاخصه -4
  .اولويت قرار دارند

  پيشنهادات

هاي  هاي سطح شهرستان رامسر انجام گرديده دربخش شاخصه       بين معيارهايي كه براساس آنها پژوهش درآموزشگاه       با توجه به اينكه در    -1
دريس براساس استاندارد باالترين امتيـاز را داشـته   عمومي، معيار فضاي آموزش تئوري و عملي، مدرك تحصيلي و شرايط آموزش مربيان، ت            

اند لذا پيشنهاد ميگردد مسئولين سازمان در واگذاري آموزش به بخش خصوصي و ارائه مجوز به موسسين آموزشگاه مـوارد فـوق را مـدنظر                  
  .قراردهند

شتن مسابقه فعاليت آموزشي مربـي، نـوع   هاي تخصصي رشته رايانه ، معيارهاي تدريس مربي، داشتن كتب آموزشي، دا         در بخش شاخصه  -2
گردد با توجه به پيشرفت تكنولوژي و علوم فن آوري اطالعات در ارائـه مجـوز آموزشـي بـه         تجهيزات بيشترين امتياز داشته كه پيشنهاد مي      

  .بخش خصوصي در موارد فوق بيشتر اهميت داده شود

مدير و مربي كـارت دار تطبيـق كـار عملـي بـاتئوري، داشـتن پروانـه         هاي تخصصي رشته آرايش و پيرايش معيارهاي         در بخش شاخصه  -3
اند و همچنين در رشته خياطي تجهيزات كارگاه و ميزكار با وسايل جانبي بيشترين امتياز داشـته و همچنـين     تأسيس بيشترين امتياز را داشته    

ه و همچنين در رشته خياطي تجهيزات كارگـاه و ميزكـار بـا    در رشته خياطي تجهيزات كارگاه و ميزكار با وسايل جانبي بيشترين امتياز داشت            
  .گردد در ارائه مجوز به متقاضيان تأسيس آموزشگاه موارد فوق مدنظر قرارگيرد پيشنهاد مي. وسايل جانبي بيشترين امتياز داشته است
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  عنوان

  83 الي 81سوادكوه درسالهاي بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آماده بكار آموزش ديده مركز آموزش فني وحرفه اي 
  

  مجري

  هوشنگ عليزاده
  

  كلمات كليدي

  مهارت يافتگان آماده به كار– فني وحرفه اي آموزش هاي –هاي ايجادشده  شغل ، شغل
  

  مساله تحقيق

ح شـدن   فراهم سازي زمينه هاي شغلي براي افـراد جامعـه ، مطـر            .بيان اهميت آموزش فني وحرفه اي براي دسترسي راحت به شغل است             
  .عوامل مهم دستيابي ويا عدم دستيابي به شغل توسط مخاطبان ،بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان

  

  اهميت تحقيق

كه سرمايه هاي مادي ومعنوي ونيروي انساني زيادي بعلت نبود اطالعات دقيق ومستند قابل رويت هدر رفته لـذا مـارابرآن داشـته       ازآنجائي
  . سوادكوه ازوضعيت اشتغال آموزش ديدگان درمركز فني وحرفه اي انجام دهيمتايك پژوهش درجامعه شهرستان

  

  هدف تحقيق

  .بررسي تأثيرگذاري آموزشي مهارت توسط مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان سوادكوه بروضعيت اشتغال  جوانان اين شهرستان -1
  .زائي وموفقيت شغلي مهارت يافتگان  وحرفه اي براشتغالآموزش فني "بررسي اهميت وضرورت برگزاري آموزش مهارت توسط مركز -2
  .ارتقاءوبهبود وضعيت برنامه آموزشي مركز آموزش فني وحرفه اي سوادكوه -3
  . فني وحرفه اي دراشتغال جوانان منطقهآموزش هايبررسي نقش -4
  

  سواالت تحقيق

  .رستان سوادكوه بروضعيت اشتغال  جوانان اين شهرستان بررسي تأثيرگذاري آموزشي مهارت توسط مركز آموزش فني وحرفه اي شه-1
  .آموزش فني وحرفه اي براشتغالزائي وموفقيت شغلي مهارت يافتگان "بررسي اهميت وضرورت برگزاري آموزش مهارت توسط مركز -2
  .ارتقاءوبهبود وضعيت برنامه آموزشي مركز آموزش فني وحرفه اي سوادكوه -3
  ني وحرفه اي دراشتغال جوانان منطقه فآموزش هايبررسي نقش -4
  

  روش تحقيق

  پرسش وپاسخ ومصاحبه

  

  جامعه آماري

   نفر بصورت نمونه درنظر گرفته شده اند65 نفر از كار آموزان آماده به كار آموزش ديده مركز فني وحرفه اي سوادكوه كه 117

  محدوديت ها

  . نمونه نبوده است  درجامعه آماري تحقيق فوق ، امكان دسترسي به همه افراد-1
 تعدادي از افراد جامعه آماري، درنقاط دوردست كشور شاغل هستند كه پرسشنامه بصورت پستي ارسال گرديده كه به دسـت آنهـا                -2

  .نرسيده است 
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هل  عده اي از شاغلين نيز نسبت به ارسال پستي پرسشنامه باتوجه به اينكه اعالم شده بود هزينه پستي پرداخت خواهـد شـد، سـ                -3
  .انگاري نموده اند 

  . يافتن آدرس وشماره تلفن محل كار شاغلين ، يكي ديگر ازمعضالت بود -4
  .كه آموزش ديده اند وشاغل بودن خودرابيكارمعرفي نمودند  عدم همكاري كساني-5
  .ه اند تعدادي ازافرادبعد ازگذراندن آموزش فني وحرفه اي جذب دانشگاه شده وبه عنوان غيرشاغل معرفي گرديد-6
   عدم همكاري نسبت به عودت پرسشنامه-7
  

  نتايج

  .باشند درصد بيكارمي62/36درصد آموزش ديدگان شاغل و08/63اين تحقيق نشان مي دهد  .1
 درصد 76/9درصد دربخش خوداشتغالي 63/14درصد، دربخش دولتي 61/75جذب آموزش ديدگان دربخش خصوصي .2

درصـدكه نـشان دهنـده آن اسـت كـه           32/7درصد كـشاورزي    71/31درصد خدمات   97/60ميزان اشتغال دربخش صنعت      .3
 .بيشترين آموزش ديدگان دربخش صنعت مشغول بكارند

 .درصدشاغلين دررشته تخصصي خودمشغول بكارنگرديده اند 1/59اطالعات حاكي ازآنست كه .4

 .ازنظرآموزش ديدگان داشتن روابط موثربا كارفرما تأثير خوبي دركسب شغل دارد  .5

هاي موجود وهمچنين ظرفيت پائين جـذب نيـرو          سخگويان عدم وجود مجامع فني وصنعتي ودرآمد پائين شغل        ازديدگاه پا  .6
 .درموسسات موجوددرشهرستان سوادكوه موجب عدم اشتغال آنان درشهرستان گرديده است 

 .درصدشاغلين ،دراستان مازندران فعاليت دارند1/56 .7

 .ان مازندران داشته است مهارت افرادتأثير بسزايي دراشتغال آنان دراست .8

 نداشتن رابطه موثرباكارفرما عامل مهمي درعدم اشتغال  .9

 .ارتباط قابل قبولي برخوردار است  از نياز بازاركار ازنظرآنان محتواي رشته هاي آموزشي با .10

  

  پيشنهادات

  نان فراهم آوري زمينه مناسب براي اشتغال جوانان درشهرستان سوادكوه وجلوگيري از مهاجرت جوا-1
   تشويق وهدايت تعاونيها جهت جذب آموزش ديدگان -2
   كشاورزي ، صنعت ، خدمات بخش هاي شناساندن آموزش فني وحرفه اي به -3
   ايجادرشته هاي آموزشي نياز بازاركار -4
   تفاوت حقوق ومزايا بين كارگران آموزش ديده وكارگران فاقد مهارت آموزش -5
   حذف روابط وجايگزيني ضوابط جهت پذيرش كارگران  فرهنگ سازي دربازاركار جهت-6
  هاي اختصاصي   ايجادانگيزه درآموزش ديدگان جهت ايجادكارگاه-7
  فرهنگ سازي جهت اهميت گواهينامه مهارتي وجايگاه فني وحرفه اي -8
  ها وصنايع ،مبني براستفاده ازكارگران داراي مهارت   تشويق وترغيب شركت-9

  باحث آموزشي براساس نياز بازاركار بازنگري وتقويت م-10
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  عنوان

سـاله دوم   ايجاد خوداشتغالي كارآموزان ملي برنامـه پـنج   هاي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مازندران در استراتژي بررسي علمكرد 
  توسعه

  

  مجري

  عبدالرضامومني ملكشاه
  

  كلمات كليدي

   ظرفيت آموزش مركز– كارآموز –  مركز– آموزش فني وحرفه اي –سازمان 
  

  مساله تحقيق

باتوجه به نقش جايگاه موضوع اشتغال درفرآيند توسعه وهمچنين باتأكيد براهميت مراكز چون فني وحرفه اي درايجاد زمينـه هـاي اشـتغال                   
تأثيرهريك رادرايجاد زمينه هـاي     :ثانياً  استراتژيهاي آموزشي بكار رفته درمراكز فني وحرفه اي راشناسائي كرده و          :نگارنده درصددآنست تااوالً  

  .اشتغال مشخص سازد
  

  اهميت تحقيق

باتوجه به حساسيت جامعه نسبت به بيكاري جوانان واحساس مشكل دراين زمينه درافكـارعمومي وبـادرنظر گـرفتن رسـالتي كـه اداره كـل             
. كل فوق ايجـاد شـغل بـراي خودشـان برعهـده دارد     آموزش فني وحرفه اي استان درزمينه آموزش حرف گوناگون به جوانان جهت رفع مش 

. اينكه نتايج تحقيق فوق بتواند درشناخت ورفع عوامل ايجاد زمينه اشتغال جوانـان گـام مـوثربردارد     ه  اميدب . اهميت موضوع روشن مي گردد    
اران آموزشي درخصوص   هاي است كه دست اندركاران وسياست گذ       يكي از شاخص هاي توسعه وپيشرفت اقتصادي درهرجامعه اي كوشش         

ازاين . درتوسعه منابع انساني ، تربيت نيروي انساني ماهرو كارآمدازتوجه واهميت ويژه اي برخوردار است .توسعه منابع انساني مبذول ميدارند 
ان بايـد بـا آن   روطبيعي است كه بيان آموزش ها ونيازهاي توسعه ملي هماهنگي وجود داشته باشدواين همان نكته اي است كه برنامه ريـز                  

  .توجه نمايند 
 بخش هـاي هاي عمده جامعه مادرمقايسه با كشورهاي صنعتي وتوسعه يافته اين است كه تعداد نيروي انساني تربيت يافته در               يكي از ضعف  

ل كـه كـشورها     ازايـن روحـا   .ازسوي ديگر آن تعداد افرادي كه آموزش ديده اند نيز از كارآئي چنداني برخوردار نيـستند                 .مختلف اندك است    
  .درصدد آن است تا به توسعه دست يابد ، بايد بردو محور مهم تكيه نمايند 

  .برشمار آموزش ديدگان فني وحرفه اي بيافزايد -1
 . ارائه شده تالش نمايدآموزش هايدرجهت بهبودكيفيت  -2
  

  هدف تحقيق

بخـش دراداره كـل آمـوزش        اثر طريق آموزش كارآموز  تعيين ميزان موفقيت دردستيابي به ايجادخوداشتغالي كارآموزان از         :هدف تحقيق   
  .فني وحرفه اي استان مازندران طي برنامه پنج ساله دوم توسعه 

  

  سواالت تحقيق

  استان فراهم كرده است ؟ در ها زمينه خود اشتغالي را آموزش دربخش كشاورزي بيش از ساير بخش آيا -1:سواالت ويژه تحقيق 
  از پيش خدمات زمينه خوداشتغالي رادراستان فراهم كرده است ؟آيا آموزش دربخش صنعت بيش -2
   آيا ميان ميانگين نمرات اخذ شده توسط كارآموزان يا نسبت خوداشتغالي آنها رابطه معني داري وجوددارد؟-3
  
  
  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
315 

  جامعه آماري

نفر كـارآموز كـه از روش   22959نفر100000درمراكز آموزشي فني وحرفه اي استان مازندران ازبين 1377تا1373ازبين آموزش ديدگان سال  
  .نمونه گيري طبقه اي استفاده گرديده

  

  نتايج

دررابطه بافرضيه اول نتايج حاصل ازتجزيه وتحليل نشان مي دهد كه اين فرضيه به تأييد رسيده يعني آمـوزش دربخـش كـشاورزي                       
اهم نمايد، واين مطلب گوياي اينست كه استان كه استان توانسته است بيش از ساير بخشها زمينه خوداشتغالي كارآموزان رادراستان فر

مازندران باداشتن زمينه مساعد جهت كشاورزي وامكان رشد وتوسعه آن به صورت مكانيزه وبكارگيري علوم وفنـون جديـد دنيـا مـي       
كفا نمـودن كـشور از نظـر    توانيم درتوسعه اشتغال جوانان اين استان ازطريق آموزش حرفه هاي گوناگون گام موثري برداشته ودرخود            

سـت كـه ايـن     ا واما دررابطه با فرضيه دوم نتايج حاصل از تجربه وتحليـل گويـاي ايـن         .محصوالت غذائي وكشاورزي موفق گرديم      
مي شود يعني آموزش دربخش صنعت نه تنها نتوانسته بيش از بخش خـدمات زمينـه خوداشـتغالي كـارآموزان رادراسـتان                       فرضيه رد 

ه برعكس اين آموزش دربخش خدمات بوده كه اختالف معني داري رابا بخش صنعت از نظر خوداشتغالي كـارآموزان                   فراهم نمايد بلك  
دراستان نشان مي دهد واين بدان دليل است كه استان مازندران درحال حاضر داراي زمينه صنعتي نبوده ومـشاغل خـدماتي توانـسته          

  .زمينه شغلي بيشتري رافراهم آورد
 دربخش كشاورزي نسبت به دوبخش صنعت وخدمات اختالف معنا داراي راازنظر توانائي كارآموزان جهت ايجاد اشتغال  آموزش نتيجتاً

براي خود نشان مي دهد يعني كار آموزاني كه دررشته هاي بخش كشاورزي طي برنامـه دوم توسـعه آمـوزش ديـده انـد بـه نـسبت                 
غول شوند وهمچنين آموزش دربخش خدمات طي برنامه دوم توانسته است به  باالتري ازدوبخش صنعت وخدمات توانسته اند بكار مش       

  .نسبت باالتري به هدف اشتغال كارآموزان درمقايسه با بخش صنعت دست يابد
رابطه بافرضيه سوم نتايج حاصل ازتجزيه وتحليل گوياي مردود شمرده شدن اين فرضيه مي باشد ، يعني نمي توان رابطـه                      در ونهايتاً

  . صنعت وخدمات استنتاج نمود–شاخه كشاورزي 3اري راميان نمرات ماخوزه كارآموزان بانسبت خوداشتغالي آنها معني د
  

  پيشنهادات

  تنوع رشته هاي بخش كشاورزي دراستان -1
ودن پر بـارنم  هاي ذيربط جهت توسعه آموزش و همكاري ادارات جهادسازندگي ، سازمان كشاورزي ، آموزش وپرورش وساير دستگاه          -2

  .آموزش هاي فني وحرفه اي 
اموراجتماعي جهت دادن اطالعات احتياجات شغلي دراستان وهمچنين ادارات كاريابي بااداره كل  و  همكاري وهماهنگي اداره كل كار -3

  .آموزش فني وحرفه اي 
     .د جهاني هاي مدرن مطابق با استاندرا  مجهز نمودن مراكز آموزش فني وحرفه اي درسطح استان به دستگاه-4
تجديد نظرهاي الزم درمحتواي رشته هاي آموزشي درجهت شناخت مسائل جامعه وتوجه ويژه به كيفيت آمـوزش مراكـز درراسـتاي                     -5

  .اشتغال زائي 
  .تشويق وترويج وآگاه ساختن صاحبان صنايع ازرشته هاي آموزش فني وحرفه اي -6
  .وحرفه اي جهت راهنمائي كارآموزان قبل وبعد از دوره آموزش ايجادوراه اندازي بخش مشاوره درمراكزآموزش فني -7
  . تبيين وشناسائي اهداف ورشته هاي آموزش فني وحرفه اي واشاعه فرهنگ كار از طريق رسانه هاي گروهي -8
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  عنوان

  بررسي نقش آموزش فني وحرفه اي درتقويت سرمايه اجتماعي دراستان مازندران 
  

  مجري

  شارع پوردكتر محمود
  

  كلمات كليدي

  آموزش فني وحرفه اي ، سرمايه اجتماعي 
  

  مساله تحقيق

درحالي كه بسياري ازپژوهشگران به بررسي نقش واهميت آموزش وپرورش براي تقويت سرمايه اجتماعي درجوامع پرداخته انـدولي تـاكنون    
تحقيق زيادي صورت نگرفته است ودرسياست گـذاري هـاي   درزمينه نقش آموزش هاي فني وحرفه اي درتقويت سرمايه اجتماعي درجامعه       

اين درحالي است كه آموزش فني وحرفه اي به شكل هاي .مربوط به اين نوع آموزش به سرمايه اجتماعي توجه چنداني صورت نگرفته است 
  .مختلف مي تواند به شكل گيري وتقويت سرمايه اجتماعي منجرشود

  

  هدف تحقيق

ست ازبررسي نقش آموزش فني وحرفه اي درتقويت سرمايه اجتماعي افرادي كه درمعرض اين نوع آموزش هـا                  هدف اصلي تحقيق عبارت ا    
  .قرارگرفته اند

  

  سواالت تحقيق

  آموزش هاي فني وحرفه اي چه نقشي درتقويت سرمايه اجتماعي درجامعه ايفامي كنند؟
  

  روش تحقيق

ه است زيرابه دنبال ارائـه تـصويري ازنقـش آمـوزش هـاي فنـي وحرفـه اي        وباهدف توصيفي صورت گرفت .پژوهش ازنوع پيمايش مي باشد    
  .درسرمايه اجتماعي درميان جوانان استان مازندران مي باشد

  جامعه آماري

              سـاعت كـه درزمـان جمـع آوري داده هـا مـدت زمـاني رادرمراكـز آمـوزش                   600كليه كارآموزان شاغل بـه آمـوزش دردوره هـاي بـيش از            
  .ه اي سپري كرده اند ، تشكيل مي دهندفني وحرف

  

  نتايج

اكثريـت قابـل   .سال است 20مرداني تشكيل مي دهند كه ميانگين سني آن ها حدود بخش عمده اي ازكارآموزان آموزش فني وحرفه اي را      
 دانـش آمـوز هـستند ويـا         اين كارآموزان افرادمجردي هستند كه يا     %90حدود.توجهي ازاين افراد داراي تحصيالت دبيرستان وديپلم هستند         

قيـه  ازلحاظ طبقه ي اجتماعي ، به نظر مي رسيد كه حدود يك سوم آنان ازطبقه پايين ويك سوم ازطبقه متوسط وب      .بيكار درجستجوي كار    
جتماعي وشبكه روابط ا)نظيراعتماد (هنجارهاي اجتماعي :به طور كلي مفهوم سرمايه اجتماعي از دو مقوله ي. جامعه هستندازطبقه ي باالي 

  .شرح ذيل مي باشد يافته هاي تحقيق راجع به دومقوله به.تشكيل شده است 
حجم شبكه روابط اجتماعي كه يكي ازعناصر سرمايه اجتماعي محسوب مـي شـود، درون سـازمان فنـي وحرفـه اي از          :روابط وپيوندها )الف

  .وضعيت متوسطي برخوردار است 
اعتمـاد بـه اعـضاي    .ن بود كه ميزان اعتماد اجتماعي دربين كارآموزان بسيار پـايين بـوده اسـت                يافته ها مويد آ   : هنجار اعتماد اجتماعي    )ب

  .بوده است ولي به مردم برعكس بوده است %95خانواده حدود 
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  :نقش آموزش فني وحرفه اي درتقويب سرمايه اجتماعي كه درهشت حوزه ي ذيل شناسايي گردد
 تقويـت ارزش هـا   -4تقويت مهارت هاي الزم براي اشتغال   -3قويت شبكه هاي وايجادشبكه      ت -2تقويت سرمايه اجتماعي درشركت ها      -1

 تقويت اجتماع منجم ومشمول پذير از طريق اتخـاذ اسـتراتژي هـاي مـساوات گـستر      -5وهنجارهايي كه زير بناي سرمايه اجتماعي هستند  
بـراي تقويـت اجتمـاع      ITري درزمينه استفاده ازفناوري اطالعات      نوآو-7تقويت روحيه يادگيري دراجتماع     -6براي گروه هاي محروم جامعه      

  .تقويت جامعه مدني ازطريق ايجادشهروندفعال-8مجازي 
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  اي استان مركزي اداره كل آموزش فني و حرفه    
  عنوان

   حرفه اي استان مركزيهاي كيفيت بخشي توانمندي هاي مربيان آموزش فني و بررسي راه
  

  مجري

  علي مير دريكوند 
  

  كلمات كليدي

   كيفيت  - آموزشگاه آزاد- كارگاه مركز - حرفه - آموزش هاي فني و حرفه اي- كارآموز - مربي - آموزش - انگيزش –مديريت 
  

  مساله تحقيق

ش فني و حرفه اي، مـسائل مـديريتي، مـسائل    تاكنون تحقيقات بسيار گسترده اي درخصوص آموزش هاي فني و حرفه اي، مشكالت آموز           
انگيزشي و جايگاه اينگونه آموزش ها در كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته است و در واقع تاريخچه اينگونه مطالعات به ابتداي خلقـت           

  . بشر و آغاز زندگي اجتماعي برمي گردد
به . ي و حرفه اي براي پيشبرد توسعه ملي به طور بنيادي آشكار شود            در كشورهاي در حال توسعه اين خطر وجود دارد كه ناتواني آموزش فن            

همين دليل ، پس از خوش بيني بي اندازه اين كشورها نسبت به امكان دستيابي به توسعه از طريق اجراي برنامه هاي پيكار بـا بيـسوادي و                
  . رار گرفته استآموزش عمومي، دومين موج اصالحات در زمينه آموزش فني و حرفه اي مورد توجه ق

مراجعه به نتايج تحقيقات مختلفي كه تاكنون درخصوص آموزش هاي فني و حرفه اي انجام گرفتـه اسـت و بـا در نظـر گـرفتن الگوهـاي                      
سيستماتيك تدريس مي توان دريافت كه باال بردن سطح توانمندي هاي مربيان آموزش فني و حرفه اي اسـتان مركـزي بـه عنـوان يـك                           

  .موثر در پيشبرد اهداف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه قابل بررسي استمسئله اساسي و 
  

  هدف تحقيق

در ايـن  . ديدگاه نظري اين پژوهش با تأثير متقابل دو مفهوم اساسي و مهم در آموزش يعني آموزش حرفه اي مداوم و مربـي اسـتوار اسـت                      
 ارتقاء توانمندي هاي مربيان تأكيد شده و به عنوان يكي از اولويت هاي پژوهش، براي حل بعضي از مسائل آموزش فني و حرفه اي بر لزوم      

  . اساسي در امر آموزش فني و حرفه اي بر آن تأكيدمي گردد

  سواالت تحقيق

اين تحقيق با هدف بررسي راه هاي كيفيت بخشي به آموزش مربيان فني و حرفه اي استان مركزي انجام اين تحقيق؛ سه سئوال محـوري          
رديد كه به بررسي نقش عوامل انگيزشي؛ عوامل مديريتي و عوامل آموزشي بر كيفيت بخـشي آمـوزش مربيـان فنـي و حرفـه اي                          مطرح گ 
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         پرداختند و راه هاي مورد نظر مشتمل بر تعدادي از كارآموزان؛ تمامي مربيان فني و حرفـه و چنـد نفـر از مـديران اداره كـل آمـوزش فنـي                             
  .و حرفه اي بوده است

  

  روش تحقيق

با استفاده از روش تحقيق توصيفي، وضع موجود با جمع آوري اطالعات از مربيان آموزشي فني و حرفه اي و همچنين اظهارنظر مديران آن                   
  .بنابراين روش تحقيق توصيفي مورد استفاده قرار مي گيرد. اداره كل توصيف مي گردد

  

  جامعه آماري

 مربي غيررسمي به امر آموزش در اداره كل فني و حرفه اي استان مركزي مي پردازند و با توجه به             182 مربي رسمي و     57از آنجا كه تعداد     
عالوه بر آن مدير كل و معـاونين        . اينكه امكان دسترسي به تمامي آنها وجود دارد، لذا تمامي آنها به عنوان اعضاي نمونه انتخاب مي گردند                 

ن ديگر اعضاي جامعه تلقي مي شوند كه بدون نمونه گيري، كل حجم جامعه مورد بررسي قرار  اداره كل آموزش فني و حرفه اي نيز به عنوا         
همچنين به منظور افزايش اطالعات مربوط به وضعيت و سنجش سـطح آمـوزش مربيـان فنـي و حرفـه اي تعـداد محـدودي از                           . مي گيرد 

و مـديران اداره كـل      ) اعم از رسمي و غيررسـمي     (فني و حرفه اي     بنابراين حجم جامعه مشتمل بر مربيان       . كارآموزان نيز انتخاب مي گردند    
  آموزش فني و حرفه اي استان مركزي مي باشد كه بدون نمونه گيري تمامي حجم جامعه مورد توجه قرارگرفته است

  

  محدوديت ها

ر خـارج مـي باشـند، ماننـد     مهمترين محدوديت هاي انجام شده اين طرح پژوهشي مشتمل بر محدوديت هايي است كه از كنترل پژوهـشگ        
گستردگي عوامل موثر بر كيفيت بخشي به آموزش مربيان فني و حرفه اي، وجود جنبه هاي كامال كيفي در تحقيـق و عـدم توانـايي بيـان                           
كمي آنها، عدم دسترسي به شيوه هاي مناسب تحقيق براي سنجش تمامي جنبه هاي موضوع، كيفي برخي از مطالب گردآوري شده، تالش       

  .ه است تا از تاثير منفي آنها بر روند تحقيق جلوگيري شودشد
  

  نتايج

از ديدگاه مديريتي نيز مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه روابط بين مديران و مربيان؛ سازماندهي مناسب و برنامه ريزي دوره هاي آمـوزش                        
 جذب مربيان متخصص از مهم ترين عوامـل مـوثر بـر    مربيان و همچنين تدارك برنامه هاي آموزش مستمر براي مربيان و تالش در جهت       

  .كيفيت بخشي آموزش مربيان فني و حرفه اي هستند
بورس تحصيلي خارج از كشور؛ برگزاري مسابقات تخصصي؛ ايجاد ارتباط مستمر با مراكز علمي و دانشگاهي؛ انتشار كتب فني و حرفـه اي؛                       

 از كشور؛ دسترسي به اينترنت، اطالعات فني جديد؛ ماموريت هاي خارج از كشور          ايجاد زمينه هاي تحقيق و پژوهش؛ بورس تحصيلي خارج        
براي بازديد و جمع آوري اطالعات؛ نحوه تشكيل گروه هاي پژوهشي و آموزشي؛ اجراي الگوهاي عملي و علمـي آموزشـي؛ آمـوزش نحـوه            

   وه هـاي عملـي ارزشـيابي و برگـزاري آزمـون؛ برگـزاري              هاي آموزشي؛ آموزش شي    استفاده از ابزار و وسايل كمك آموزشي؛ تشكيل كارگاه        
دوره هاي آموزش؛ ضمن خدمت؛ ايجاد نمايشگاه براي معرفي تـالش هـاي مربيـان؛ آمـوزش مـستمر مربيـان و برگـزاري همـايش هـا و                           

  .سمينارهاي تخصصي به ترتيب در كيفيت بخشي آموزش مربيان فني و حرفه اي استان مركزي مؤثر مي باشند
همفكري مديران با مربيان و ايجاد شرايط الزم پيـشرفت  ) احساس اهميت شغلي ( امكانات رفاهي؛ اعطاي لوح تقدير؛ مهم بودن شغل          تامين

شغلي مربيان به ترتيب در كيفيت بخشي آموزش مربيان فني و حرفه اي استان مركزي براي پيشرفت شغلي مربيان بـه ترتيـب در كيفيـت                     
  .فه اي استان مركزي موثر مي باشندبخش آموزش مربيان فني و حر

 نفر از پاسخ گويان در دوره هاي آموزشي مركز تربيت مربي كرج شركت نموده بودند؛ لذا بـا توصـيف نتـايج حاصـل از                          45از آنجا كه تعداد     
 وسـايل كمـك     ديدگاه هاي آنان مشخص گرديد كه مربيان فني و حرفه اي معتقدند كه وضعيت محل برگزاري دوره؛ وضـعيت امكانـات و                     

  .آموزشي و وضعيت امكانات رفاهي در سطح مطلوبي قرار نداشته است
  

  پيشنهادات

تالش در جهت بهبود وضعيت محل برگزاري دوره هاي آموزشي از نظر امكانات رفاهي و تجهيزات رفاهي در مركز تربيت مربي                      )1
  )47/2ميانگين (كرج 
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 )69/2ميانگين (ي و انطباق آنها با تكنولوژي روز آمد و مدرن ايجاد تغييرات الزم در ابزار و تجهيزات كمك آموزش )2

 انطباق مدت دوره هاي آموزشي با استانداردهاي بين المللي و توجه به نوع دوره و سطح معلومات و تحصيالت شركت كننـدگان                      )3
 )80/2ميانگين (

ايـن امـر يكـي از    ) 25/4ميـانگين  (هـا  تالش در جهت افزايش روابط حسنه بين مـديران و مربيـان و افـزايش وفـاداري بـين آن         )4
  .پارامترهاي انگيزشي مديران است و براي بهبود انگيزش مربيان بسيار ضروري است

بهبود حقوق و دستمزد مربيان فني و حرفه اي با در نظر گرفتن وضعيت شغلي ؛ نوع كار و سطح آموزش كه بـا در نظـر گـرفتن                            )5
 )24/4ميانگين (هاي انگيزشي است ديدگاه آبراهام مازلو از مهم ترين پارامتر

تالش مديران در جهت استقرار روابط منطقي و ايجاد شرايط كاري مناسب به طوري كه مربيان در محل كار خود احساس امنيت       )6
ر و راحتي بكنند و از ديگر پيشنهادها اين كه با بكارگيري اين شيوه؛ عالوه بر دستيابي به رضايت شغلي مربيان فني و حرفه اي د    

 ).22/4ميانگين (تقسيم كار؛ ابالغ وظايف و تعيين مسئوليت ها نيز به راحتي صورت خواهد گرفت 
اين امر يكـي از پارامترهـاي       ) 25/4ميانگين  (تالش در جهت افزايش روابط حسنه بين مديران و مربيان و افزايش وفاداري بين آنها                )7      

  يان بسيار ضروري استانگيزشي مديران است و براي بهبود انگيزش مرب
بهبود حقوق و دستمزد مربيان فني و حرفه اي با در نظر گرفتن وضعيت شغلي ؛ نوع كار و سطح آموزش كـه بـا در نظـر گـرفتن                               -)8       

 )24/4ميانگين (ديدگاه آبراهام مازلو از مهم ترين پارامترهاي انگيزشي است 
مربيان فني و حرفه اي؛ تالش الزم جهت اعطاي بورس خارج از كشور به كـار گرفتـه    در صورت امكان براي بهبود كيفيت آموزش        )9       

 شود

هاي آموزشـي؛ از جنبـه هـاي بـسيار      دسترسي به اينترنت و اطالعات فني جديد در اداره كل آموزش فني و حرفه اي و در كارگاه              )10       
 )17/4ميانگين .(ردزيادي همچون انطباق اطالعات مربيان با تكنولوژي روز ضرورت دا
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  عنوان

   فني و حرفه اي استان مركز يآموزش هايگيري در مطالعه فرآيند هاي ياددهي و ياد
  

  مجري

  حميد رضا مهاجراني
  

  كلمات كليدي

   فني ،حرفه ايمت دوره هاي آموزش ضمن خد- ياد گيري -فرايند ياد دهي-روش هاي تدريس -مربيان فني و حر فه اي  
  

  مساله تحقيق

  يادگيري تعيين كننده است و از طرفي تحقق اهداف        -اصلي برنامه درسي مي باشد كه نقش آن در فرآيند ياد دهي           روش تدريس از عناصر     
 هاي ياد بنابر اين ضروري به نظر مي رسد كه در زمينه نقش و اهميت روش. آموزش از طريق كاربرد  روش هاي تدريس امكان پذير است 

 اين ميان آموزش فني و حرفه اي با توجه به جايگاه واالي خود در نظام آموزشي كشور     درد گيري بحث و بررسي صورت گيردكه          دهي و يا  
 فـه اي ، در  لذا ضرورت دارد براي نقش روش هاي نوين تدريس فني و حر    .  نيست   ين مهم آموزشي از اين قاعده مستثن      ،به عنوان يك رك   

 بررسي و پژوهش به عمل آيد تا به افزايش پيشرفت آموزش فني و حر فه اي منجر شود ومـشخص گـردد كـه كـدام                  كار آموزان ياد گيري   
  روش هاي نوين تدريس با به كار گيري در مراكز آموزش فني و حرفه اي باعث موفقيت كار آموزان در ياد گيري مي شوند

  

  اهميت تحقيق

و حر فه اي ، در ياد گيري كار آموزان بررسي و پژوهش بـه عمـل آيـد تـا بـه افـزايش پيـشرفت              براي نقش روش هاي نوين تدريس فني        
 .آموزشي فني و حر فه اي منجر شود

گيري ي باعث موفقيت كـار آمـوزان در يـاد   مشخص گردد كه كدام روش هاي نوين تدريس با به كار گيري در مراكز آموزش فني و حرفه ا                
  .مي شوند

  
  ):در برنامه ريزي آموزشي ( نتايج تحقيقاستفاده كنندگان از

  كليه مربيان و كار آموزان شاغل در مراكز آموزشي فني و حر فه اي استان مركزي و نيز در سطح كشور-1
  مراكز كار دانش متوسطه استان مركزي و نيز در سطح كشور-2
   فني و حر فه اي برنامه ريزان و تهيه كنندگان طرح درس كتب و جزوات آموزشي مرتبط با مباحث-3
  

  هدف تحقيق

  : هدف كلي -
   حرفه اي استان مركزيودهي در آموزش هاي فني ياد،مطالعه فرايندهاي يادگيري 

  :اهداف ويژه 
  مطالعه وضغيت فعلي فرايند هاي ياد گيري ،ياد دهي در آموزش هاي فني حرفه اي استان مركزي -1
 متناسب با آموزش فني ، حر فه اي  استان مركزي  تدوين و رده بندي روش هاي نوين تدريس استاندارد  -2

 دهي با روش هاي نوين تدريس اسـتاندارد متناسـب بـا آمـوزش فنـي ،حرفـه اي          فرايند هاي يادگيري ،ياد    فعليمقايسه وضعيت    -3
 استان مركزي 

   اهداف فرعي -
  تان مركزي  به تفكيك درسي دهي در آموزش هاي فني و حرفه اي اسيت فعلي فرايند هاي ياد گيري ياد مطالعه وضع-1
 مطالعه وضعيت فعلي فرايند هاي ياد گيري ياد دهي در آموزش هاي فني و حرفه اي استان مركزي  به تفكيك مراكـز آمـوزش فنـي و            -2

  حرفه اي استان مركزي 
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كيك سطح علمي مربيان مراكز به تف هاي فني و حرفه اي استان مركزي دهي در آموزشيت فعلي فراين هاي ياد گيري ياد   مطالعه وضع  -3
  و مدرك تحصيلي 

به تفكيك  سابقه آموزش مربيان فني  هاي فني و حرفه اي استان مركزي        دهي در آموزش   مطالعه وضعيت فعلي فرايندهاي يادگيري ياد      -4
  و حرفه اي مراكز 

ن مركـزي  بـه تفكيـك ويژگيهـاي علمـي و       مطالعه وضعيت فعلي فرايند هاي ياد گيري ياد دهي در آموزش هاي فني و حرفه اي استا     -5
  مدرك تحصيلي ياد گيرندگان مراكز آموزش فني و حرفه اي 

  

  اهداف كاربردي  

  هي در مراكز آموزشي فني و حر فه اي استان مركزي و نيز سراسر كشور دياد ارتقاي فرايند ياد گيري -1
  و حر فه اي استان مركزي و نيز مراكز سراسر كشور اصالح نحو ه گزينش و نيز آموزش ضمن خدمت مربيان آموزش فني -2
  

  سواالت تحقيق

  مربيان فني وحرفه اي استان مركزي از چه روش هاي  تدريسي استفاده مي كنند؟ 
  از ديدگان مربيان فني و حر فه اي استان مركزي كدام روش هاي نوين در تدريس موثرترند ؟

  كزي در اجراي روش هاي نوين تدريس فني و حر فه اي چه موانع و مشكالتي وجود دارد ؟ از ديدگان مربيان فني و حر فه اي استان مر
  

  روش تحقيق

 فني و حرفه اي اسـتان مركـزي   آموزش هاي يادگيري در – ياددهي هاي آيند واقعي و منظم فر –اين تحقيق در نظر دارد با توصيف عيني         
 هر گونه دخالت و يا نتيجه گيري ذهني گزارش شود و از آنجايي كـه بـسياري از                پس سعي شده است تا آنجا كه مقدور است بدون         . بپردازد

اعالم نموده اند، بنابراين نتايج علمـي از روش هـاي         ... صاحب نظران در رابطه با روش هاي تدريس نظرات خود را در كتابها و نشريه ها و                  
ابخانه ها با مطالعه كتابها، مقاله ها و تحقيقات و پايـان نامـه هـاي                فني و حرفه اي براساس مراجعه به كت        آموزش هاي  يادگيري   –ياددهي  

در نتيجـه در  فـصل دوم از روش      . محققان صورت گرفته است، بيان مي شود و اين بگونه اي مكمل نظرسنجي مربيان مذكور نيـز هـست                  
  .في به شيوه ي پيمايشي استفاده گرديده استكتابخانه اي استفاده شده و براي بخش اصلي كار يعني فصل چهارم از روش توصي/ اسنادي 

  

  جامعه آماري

  .جامعه آماري عبارتند از مربيان فني و حرفه اي كليه مراكز آموزشي فني و حرفه اي استان مركزي 
  

  محدوديت ها

  .فقدان منابع اطالعات و تحقيقات، در زمينه موضوع تحقيق
 . زمينه موضوع مورد بررسيعدم دسترسي به پرسشنامه معتبر و استاندارد شده در

 .عدم رغبت برخي از مربيان به پاسخگويي سؤاالت پرسشنامه

 .كمبود زمان براي جمع آوري اطالعات ميداني
 .پراكندگي مكان براي جمع آوري اطالعات ميداني

  .و نهايتاً مشكل كمبود بودجه
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  نتايج

 هاي پرسش وپاسخ ،سخنراني وتوضيحي اسفاده كرده اندو كمتر از روش شبيه       يافته هاي تحقيق نشانگر آن است كه مربيان بيشتر از روش          
همچنين مربيان روش استفاده از وسائل كمك آموزشي را موثرترين وروش هاي پرسـش         .سازي  وشيوه هاي فعال تدريس استفاده مي كنند        

  .وپاسخ وتوضيحي وسخنراني را كم اثرترين روش ها مي دانند
  

  پيشنهادات

 با وسايل كمك آموزشي از قبيل كتابهاي غير درسي، نوار و فيلم هاي آموزشي و امكانات سمعي و بصري توصيه مي شود امكانات در ارتباط 
  .ي فني و حرفه اي قرار گيردسازمان هابيشتري در اختيار 

 :در خصوص بكارگيري روش هاي نوين مؤثر در تدريس توصيه مي شود
ؤلفان كتابهاي درسي و صاحبان مشاغل و كارآفرينان براي مدرسان جهت آشنايي با روشهاي نوين               دوره اي آموزش ضمن خدمت زير نظر م       

  . يادگيري تشكيل گردد و امكان استفاده مربيان در اين دوره ها فراهم شود–ياددهي 
  . مورد تشويق قرار دادبايد از كار معلمان و مربيان ارزشيابي مستمر به عمل آيد و معلم فعال و عالقه مند به تدريس نوين را

 در جهت رفـع مـشكالت موجـود در    يكديگربرقراري جلسات بحث و تبادل نظر بين مربيان رشته هاي مشابه به منظور استفاده از تجربيات             
 .هاي تدريس بطور دوستانه زمينه روش

 .توجه به استاندارد هاي جهاني آموزشي و محتواي كتب درسي با استاندارد هاي جهاني
 .ري ارتباط و هماهنگي بين اهداف تدريس و طرح درسهاي ارائه شدهبرقرا
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  عنوان

  1385اي استان مركزي در سال  فني و حرفهآموزش هايهاي كارايي دروني و بيروني بررسي و مطالعه نرخ
  

  مجري

  محمد اسماعيل قياسي
  

  كلمات كليدي

شدگان، نرخ جذب در بازار كار، نرخ كارآفريني،نرخ فضاي آموزشي،نرخ فضاي كارايي،سرانه بودجه،نرخ قبولكارايي دروني،كارايي بيروني،نرخ 
  التحصيالن شاغلمندي كارآموزان،عملكرد شغلي فارغ رضايت

  

  مساله تحقيق

  :نويسداي در قرن بيست و يكم را مورد مطالعه قرار داده است، وي مي فني و حرفهآموزش) 1382(نفيسي 
يـابي بـه    هـاي دسـت   ها داشته باشد كه با چـالش      تواند نقش مؤثري در پرورش نسل جديدي از انسان        اي مي آموزش و تربيت فني و حرفه     «

  ». اجتماعي درگير خواهند شد-توسعه پايدار اقتصادي
اي گنجانيده شده و يا به خـاطر   حرفه ياددهي آموزش فني و-هاي يادگيرياي در برنامهبنابراين الزم است مقوالت و موضوعات درسي تازه 

    بـراي هـر كـشوري كـه       . سرنوشت آينده همه ما، در تالشمان براي يادگيري در طول زندگي، بر اين گونه موضوعات تأكيد بيـشتري شـود                   
  .آيدخواهد به توسعه پايدار دست يابد، نيروي فني ماهر عامل اساسي به شمار ميمي

هاي ها و رسالتاي را مورد بررسي قرار داده، به طوري كه مأموريت         فني و حرفه   آموزش هاي علمي كيفيت   ، در يك مطالعه     )1384(صالحي  
گرايي به عنوان يكي وي اظهار نموده كيفيت. ها و پيامدهاي آن را به طور جداگانه بررسي نموده استها، برون دادهدرون دادهآموزش ها اين  

توان با توجـه بـه عناصـر        هاي آموزشي مسئله كيفيت را مي     در نظام . باشددر سطح جهان مطرح مي    ي آموزشي   سازمان ها از مسائل مهم در     
  .شودموجود در نظام آموزشي تعريف كرد كه بر اين اساس منظور ازكيفيت مدل ارزيابي كيفيت در آموزش طراحي و اجرا مي

 آموزشي به عنوان منابع اطالعاتي مطـرح بـوده و         بخش هاي  و مديران    التحصيالن، كارفرمايان در اين مدل مشترياني مانند كارآموزان، فارغ      
  .شوددر سنجش كيفيت و كارآيي آموزشي از آنها استفاده مي

با توجه به مراتب مذكور محقق در مطالعه حاضر متغيرهاي مربوط به كارايي دروني و بيروني را شناسايي نموده و سؤاالت پژوهشي خـود را                         
   نموده استبر اساس آنها طراحي

  

  اهميت تحقيق

 آموزشي در يك دوره، از آنجا كـه در هـر        آيندهاي فر هاي آموزشي و برون داده    اصطالح كارايي عبارت است از بررسي رابطه بين درون داده         
 پژوهـشي نيـز   باشـند، در مطالعـات   آموزشي اثرگذار ميآينداي دخالت دارند، به طوري كه هر يك در فر   ي آموزشي عوامل شناخته شده    دوره

به خصوص اين كه    . شوداي معموالً به عوامل بيروني و دروني توجه مي         فني و حرفه   آموزش هاي در مطالعات اقتصاد    . باشندقابل بررسي مي  
  .قرار داشته استآموزش هاتربيت نيروي انساني كارآمد همواره در پيشاپيش اهداف اين 

  

  هدف تحقيق

  .اي استان مركزي فني و حرفهآموزش هايكارايي داخلي و خارجي هاي مطالعه و تعيين نرخ: هدف كلي
  )كارايي دروني(اهداف جزئي 
  .اي استان مركزي فني و حرفهبخش هايهاي آموزش نظري در هر يك از تعيين نرخ .1
 .اي استان مركزي فني و حرفهبخش هايتعيين نرخ فضاي كارگاهي در هر يك از  .2

 .اي استان مركزي فني و حرفهبخش هاير هر يك از تعيين نرخ سرانه بودجه آموزشي د .3

 .اي استان مركزي فني و حرفهبخش هايها در هر يك از تعيين نرخ قبول شدگان دوره .4

اي  فنـي و حرفـه  بخش هـاي اي در هر يك از  فني و حرفه آموزش هاي مندي كارآموزان نسبت به     تعيين نرخ رضايت   .5
 .استان مركزي
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  .هاي قابل قبول در سطح استانداردهابه دست آمده با مالكهاي مقايسه هر يك از نرخ .6
  )كارايي بيروني(اهداف جزئي 
  .اي استان مركزيهاي فني و حرفهالتحصيالن دورهتعيين نرخ جذب در بازار كار در فارغ .1
 .اي استان مركزيهاي فني و حرفهالتحصيالن دورهتعيين نرخ كارآفريني در فارغ .2

 . اشتغال استان مركزيبخش هايالتحصيالن شاغل در ي فارغتعيين نرخ عملكرد شغل .3
  . اشتغال استان مركزيبخش هايالتحصيالن شاغل در تعيين نرخ رضايت شغلي فارغ.         4

  

  سواالت تحقيق

  مركزي كدام است؟اي استانوحرفهفنيبخش هاي نظري درهريك ازآموزش هاينرخ فضاي  .1
 اي استان مركزي كدام است؟ فني و حرفهخش هايبنرخ فضاي كارگاهي در هر يك از  .2

  اي استان مركزي كدام است؟ فني و حرفهبخش هاينرخ سرانه بودجه آموزشي درهريك از .3
 اي استان مركزي كدام است؟ فني و حرفهبخش هايهادر هر يك از نرخ قبول شدگان دوره .4

اي استان مركزي كدام  فني و حرفهبخش هاي هر يك از اي در فني و حرفهآموزش هايمندي كارآموزان نسبت به  نرخ رضايت .5
 است؟

 اي استان مركزي كدام است؟هاي فني و حرفهالتحصيالن دورهنرخ جذب در بازار كار فارغ .6

 اي استان مركزي كدام است؟هاي فني و حرفهالتحصيالن دورهنرخ كارآفريني فارغ .7

 اي استان مركزي كدام است؟رفههاي فني و حالتحصيالن دورهنرخ عملكرد شغلي فارغ .8

 اي استان مركزي كدام است؟هاي فني و حرفهالتحصيالن دورهنرخ رضايت شغلي فارغ .9

 هاي كارايي دروني در مقايسه با استانداردهاي موجود وجود دارد؟  چه تفاوتي بين نرخ .10

 د دارد؟هاي كارايي بيروني در مقايسه با استانداردهاي موجود وجو چه تفاوتي بين نرخ .11
  

  روش تحقيق

روش تجزيه و تحليل اطالعات بسيار متنوع بوده و متناسب با   . روش تحقيق توصيفي پيمايشي بوده است و به آنچه كه هست پرداخته است            
 هـاي مركـزي و    هـاي آمـار توصـيفي اعـم از شـاخص          گيري از شـاخص   ها عبارتند از بهره   ها و ماهيت آنها انجام گرفته اين روش       انواع داده 

هـاي مـذكور بـراي سـازماندهي        استنباطي كااسكوير، ويلكاكسون، فريدمن و آنوا، بدين ترتيـب از روش           آزمون هاي گيري از پراكندگي، بهره 
  .تحقيق حاضر استفاده شده است

  

  جامعه آماري

 85اسـتان مركـزي در سـال        اي   فني و حرفه   آموزش هاي هاي كارايي دروني و بيروني      اين تحقيق با هدف محاسبه و مقايسه انواع شاخص        
انـدركار و مطلـع در   التحـصيالن، مربيـان و كارفرمايـان دسـت       جامعه آماري تحقيق را چهار گروه انساني كارآموزان، فارغ        . انجام گرفته است  

   تشكيل داده است85اي در سال  فني و حرفهآموزش هاي
  

  محدوديت ها

 تحقيـق   فرآينـد  با استانداردهاي موجود در سطح كشور ضروري بوده است در            هاي انواع كارايي در استان      نرخ از آنجا كه مقايسه    .1
هاي موجود ي ميانگينها در سطح ملي وجود نداشته و پژوهشگر ناگزير گرديد شخصاً به محاسبهمشاهده گرديد برخي از اين نرخ   

هـاي  نـرخ ي قيق وجود داشته است كه مقايسه     حاين محدوديت در ت   . ها اقدام نمايد تا مالك مقايسه قرار گيرد        در تحقيقات استان  
 .هاي محاسبه شده از نظر استاندارد متناسب نباشد استان با مالك

هاي به دست آمده در يك تحقيق ملي كه خارج از كنترل             هاي كارايي استان مركزي با شاخص      در پايان تحقيق حاضر، شاخص     .2
يز بين اين دو تحقيق نشان از نوعي تأئيد اعتبـار درونـي تحقيـق حاضـر     پژوهشگر بوده است مقايسه گرديد پيدايش اختالفي ناچ 

 .داشته است
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  نتايج

  . درصد بوده است5/74 به ميزان 85اي استان مركزي از استاندارد در سال پيروي نرخ فضاي آموزشي فني و حرفه .1
 . درصد بوده است6/66 ميزان  به85اي استان مركزي از استاندارد در سال پيروي نرخ فضاي كارگاهي فني و حرفه .2

 . درصد بوده است50 به ميزان 85اي استان مركزي از استاندارد در سال ي بودجه مواد مصرفي فني و حرفهپيروي نرخ سرانه .3

 درصـد   100 به ميزان    85اي استان مركزي از استاندارد در سال         فني و حرفه   آموزش هاي پيروي نرخ تعداد كارآموز در هر كارگاه         .4
 . استبوده

 . درصد بوده است22/70 به ميزان 85اي استان مركزي از استاندارد در سال  فني و حرفهآموزش هايشدگان پيروي نرخ قبول .5

 . درصد بوده است7/74 به ميزان 85اي استان مركزي از استاندارد در سال  فني و حرفهآموزش هايپيروي نرخ تخصص مربيان  .1

 درصـد بـوده   82/49 به ميـزان    85اي استان مركزي از استاندارد در سال         فني و حرفه   زش هاي آموپيروي نرخ جذب در بازار كار        .2
 .است

 . درصد بوده است71/32 به ميزان 85اي استان مركزي از استاندارد در سال  فني و حرفهآموزش هايپيروي نرخ كارآفريني  .3

 درصـد بـوده   10/56 بـه ميـزان   85ي از استاندارد در سال اي استان مركزالتحصيالن فني و حرفه  مندي فارغ  پيروي نرخ رضايت   .4
 .است

 درصـد بـوده     10/61 به ميـزان     85اي استان مركزي از استاندارد در سال        التحصيالن فني و حرفه   پيروي نرخ عملكرد شغلي فارغ     .5
 .است

 بوده است كه باميـانگين اسـتان   88/62ر اي كشو اي به استناد تحقيق ملي سازمان فني و حرفه         فني و حرفه   آموزش هاي وري  ميانگين بهره 
  .ضمناً در تحقيق حاضر پيشنهاداتي چند متناسب با نتايج به دست آمده ارائه گرديده است. واحد اختالف داشته است+ 2)88/64(مركزي

  

  پيشنهادات

 نظري همت گمارند    آموزش هاي ي  شود در رعايت اين استاندارد و اختصاص فضاي كافي برا         اي توصيه مي  به مراكز آموزشي فني و حرفه      -
. 

  .شود در اختصاص فضاي كارگاهي كافي اقدام نمايندبه مديران مراكز آموزشي توصيه مي -
شود در تخصيص اعتبار كافي براي مواد مصرفي مراكز آموزشي          اي استان مركزي پيشنهاد مي    به مديريت امور مالي اداره كل فني و حرفه         -

  .بيش از پيش اقدام نمايند
 درصد را مورد بررسي قرار دهند تـا در  34شود نسبت به بررسي علل افت تحصيلي كارآموزان به ميزان   به كارشناسان آموزش پيشنهاد مي     -

  .اي اقدام شود فني و حرفهآموزش هاينهايت نسبت به ارتقاي كارايي دروني 
يروي انساني و بازار كار موجود در استان اقدام نمايند تا بخـشي از              شود به ايجاد همسويي بين تربيت ن      به كارشناسان آموزشي پيشنهاد مي     -

  .تأمين شودآموزش هاكارايي بيروني اين 
شود نسبت به تجديد نظر استانداردهاي آموزشي و يا مواد آموزشي كه براي تربيت نيروي انساني مـورد                  به كارشناسان آموزشي توصيه مي     -

  .گيرد اقدام نماينداستفاده قرار مي
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  عنوان

  بررسي نيازهاي آموزشي بازار كار استان مركزي با تأكيد بر اهداف برنامه چهارم توسعه
  

  مجري

  محمد ذوالفقاري
  

  كلمات كليدي

   صنايع سنگين، پتروشيمي، صنايع كوچك، خدمات، الگوي نيازسنجي تحليل وظيفهبخش هاينيازهاي آموزشي 
  

  مساله تحقيق

شود رشد كمي قابل توجهي در بخش صنايع داشته است بـه طـوري كـه همـواره                   با عنوان قطب صنعتي از آن ياد مي        در استان مركزي كه   
كارهاي مقطعي چون اسـتفاده  به دليل وجود اين نياز از راه. شده استهاي مديران آن محسوب مي تربيت نيروي انساني ماهر يكي از دغدغه      

  ).1382آمار نامه سازمان مديريت . (اي جوار كارخانه، تأسيس مركز آموزش و غيره استفاده شده استهاز نيروهاي غير بومي، برگزاري دوره
هاي صنعتي، احداث پااليشگاه و ديگر صنايع عظيم نفتي، مجـال سـازماندهي آموزشـي در عرصـه فنـي و                     از طرفي احداث پرشتاب شهرك    

  .سئوالن نداده استهاي صنايع را به ماي در يك روند همسو با نيازمنديحرفه
  

  اهميت تحقيق

انداز توسعه استان مركزي و اصول كلي آن صنايع سنگين و پتروشيمي را در بخش اقتـصادي اسـتان و دو اولويـت صـنايع                         با توجه به چشم   
ور و به تبع آن     اي كش هاي سازمان آموزش فني و حرفه     زايي استان قلمداد نموده و با عنايت به سياست        كوچك و خدمات را در بخش اشتغال      

  .هاي استان مركزي و نيز سيماي بازار كار در استان مورد توجه و بررسي قرار گرفته است اولويت
  

  هدف تحقيق

  : هدف كلي-الف
  .اي بازار كار استان با تأكيد اهداف برنامه چهارم توسعه در استان مركزيهاي آموزش فني و حرفهشناخت انواع نيازمندي

  : اهداف جزئي-ب
 .اي فني و حرفهآموزش هايهاي صنايع سنگين استان مركزي نسبت به اخت نيازمنديشن

 .اي فني و حرفهآموزش هايهاي پتروشيمي استان مركزي نسبت به شناخت نيازمندي
 .اي فني و حرفهآموزش هايهاي صنايع كوچك استان مركزي نسبت به شناخت نيازمندي
  .اي فني و حرفهآموزش هايزي نسبت به هاي خدمات استان مركشناخت نيازمندي

  

  سواالت تحقيق

  اي كدام است؟ فني و حرفهآموزش هايهاي بخش صنايع سنگين استان مركزي نسبت به  نيازمندي
  اي كدام است؟ فني و حرفهآموزش هايهاي بخش پتروشيمي استان مركزي نسبت به  نيازمندي
  اي كدام است؟ فني و حرفهآموزش هاينسبت به هاي بخش صنايع كوچك استان مركزي  نيازمندي
  اي كدام است؟ فني و حرفهآموزش هايمات استان مركزي نسبت به  هاي بخش خد نيازمندي
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  روش تحقيق

هاي آموزشي بازار كار استان مركزي در چهاربخش صـنايع سـنگين، پتروشـيمي، صـنايع كوچـك و               اين تحقيق با هدف شناسايي نيازمندي     
جامعه آماري را دو گروه انساني كارفرمايـان و كارشناسـان شـاغل در           . روش تحقيق توصيفي پيمايشي بوده است     . ت انجام گرفته است   خدما

  . هاي ثبت اطالعات بوده استآوري اطالعات شامل پرسشنامه مصاحبه و فرمابزار جمع.  تشكيل داده است86 مذكور در سال بخش هاي
  

. داد، در اين تحقيق از الگوي نيازسنجي تحليل وظيفه استفاده شده اسـت         نفر كارشناس تشكيل مي    304كارفرما و    نفر   380نمونه تحقيق را    
هاي آمار توصيفي، روش رونديابي، تحليل محتوي، روش تطبيقي و مجاورتي بـوده            گيري از انواع روش   روش تجزيه و تحليل اطالعات بهره     

  .است
  

  جامعه آماري

  .اند استان تشكيل دادهصنايعاندركار در روه انساني كارفرمايان و كارشناسان دستجامعه آماري را دو گ
  

  محدوديت ها

  .، استان مركزي بود86آوري اطالعات پيمايشي در تحقيق حاضر مصادف با فصل سرما و يخبندان زمستان جمع-
  .مستقيم در فرايند آموزش نيروي انساني اثرگذار بوده است در بخش صنايع استان و تغييرات مديريتي ناگهاني آنها به طور 44اجراي اصل -
بينـي و  هاي آموزشي آتي خود را تا پايان برنامـه توسـعه چهـارم پـيش     كارفرمايان پاسخگو به سؤاالت تحقيق حاضر قادر نبودند نيازمندي  -

  .اظهار نمايند
  

  نتايج

ميان .  نفر كارآموز بوده است    428ي گرديد كه متقاضيان آنها      آموزي شناساي  عنوان دوره مهارت   43تعداد  : در بخش صنايع سنگين    -
 6/56انـد و  هاي به صورت جوار كارخانه بوده درصد خواستار برگزاري دوره    4/34. باشد نفر مي  11تعداد شركت كننده در هر دوره       

عنـاوين اسـتانداردهاي   . باشـند ها به صورت شناور متناسب با نيازهاي فوري قابل تغييـر مـي     به صورت ضمن كار، ده درصد دوره      
  .شناسايي شده به تفكيك در اصل گزارش تنظيم گرديده است

شود ولـي   هاي آموزشي توسط واحد آموزش اين شركت تدارك مي        به دليل تخصصي بودن و دقت باال دوره       : در بخش پتروشيمي   -
هاي جوش آرگـون، جـوش       فر كارآموز در رشته    ن 428 دوره براي    26اي آستانه تعداد     در مركز فني و حرفه     86 و   85هاي  در سال 

 نفر كارآموز برگـزار  56 براي 87ها در سال   بيني شده است همين دوره    كشي صنعتي و برق صنعتي برگزار شده كه پيش        برق، لوله 
 .شود

ها در قالـب  يهاي موجود نيازمند هاي صنعتي استان و ساير كارگاه     به تناسب بازار كار موجود در شهرك      : در بخش صنايع كوچك    -
اي اند در مراكز آموزشي فني و حرفه       درصد متقاضيان تمايل داشته    5/46.  نفر متقاضي شناسايي شده است     1086 دوره براي    398

 درصد خواستار شيوه آموزشـي  7/16. ها به صورت متمركز و سميناري برگزار شودمند بودند دوره  درصد عالقه 6/33حضور يابند،   
 .اندد مابقي متقاضي روش آموزشي جوار كارگاه بوده درص2/3ضمن كار و 

 نفـر  366 عنـوان دوره بـراي   27انـد در بخـش كـشاورزي تعـداد     دو گروه كشاورزي و اصناف مورد توجه بوده  : در بخش خدمات   -
ي برگزاري  پيشينه. اي بوده است  كارآموز شناسايي گرديد اغلب عناوين شناسايي شده خارج از فهرست استانداردهاي فني و حرفه             

ساير نهادها مانند جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي  آموزش ها ها در استان نشان داد متولي برگزاري اين         اين دوره 
 درصد روش جوار كارگاه،  9/17اند،   درصد متقاضيان خواستار شيوه آموزشي سميناري بوده       5/56. اندو منابع طبيعي و شيالت بوده     

  .انداي بوده درصد خواستار حضور در مراكز فني و حرفه1/14كار و  درصد ضمن 3/15
 نفر متقاضي شناسايي گرديد اين نياز بسيار پراكنده در سطح شهرها و روستاها بـوده          2990 دوره براي    234در گروه اصناف تعداد     

هـا  اند دوره درصد مابقي تمايل داشته  1/9اند و   هاي بود خواستار شركت در مراكز آموزشي فني و حرفه       )  درصد 9/90(اكثريت متقاضيان   . است
  .ضمن كار برگزار شود
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  پيشنهادات

  .هاهاي متقاضيان شركت در دوره ها از طريق توجه به نيازمنديتجديد نظر در نحوه اجراي دوره -
 .زمينهاي در استان با حضور نمايندگان نهادهاي فعال در اين  فني و حرفهآموزش هايتشكيل ستاد هماهنگي  -
 .اي ساير نهادهاي دولتيمشاركت و استفاده از پتانسيل آموزش فني و حرفه -
 .شوداي اجرا ميهاي نيازسنجي ساالنه كه توسط كارشناسان اداره كل آموزش فني و حرفه تجديد نظر در فرم -
تبديل سـطح درجـه     : انندها در مركز خاص، م    اي مانند تجميع مهارت    فني و حرفه   آموزش هاي تالش در جهت تخصصي نمودن       -

 .اي، تجديد نظر در استانداردها، تجهيز و به روز نمودن تكنولوژي در مراكز آموزش فني و حرفه)1(به درجه ) 2(
 .اي استان در سطح حرف و مشاغل و صاحبان صنايعهاي اداره كل آموزش فني و حرفهرساني بيش از پيش قابليتاطالع -
 .ها سمينارهاي با حضور و مشاركت بخش خصوصي با هدف ارتقاء كيفيت دورهها واجراي آزمايشي برخي دوره -
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  عنوان

  بررسي محتواي دروس آموزش هاي فني و حرفه اي و انطباق آن با نيازهاي صنايع استان مركزي
  

  مجري

  اعظم السادات فاطمي
  

  كلمات كليدي

   ارزيابي-  ISIC كد–ياز سنجي  ن– كار آموزي –آموزش 
  

  مساله تحقيق

بدون شك از جمله مهمترين عوامل تاثير گذار درتوسعه ، بهينه سازي نيروي انساني مي باشد ونيروي انساني بزرگترين سـرمايه  هركـشور                        
سـازمان آمـوزش فنـي و    . رددمحسوب گرديده و در اين رهگذر آموزش بعنوان يكي از بهترين راههاي بهينه سازي نيروي كار، مطرح مي گ    

الزم آمـوزش هـا  حرفه اي در كشور ما وظيفه خطير آموزش نيروي انساني مورد نياز صنايع را برعهده دارد جهت پويايي و بهينه نمودن ايـن    
  . مذكور مورد پايش قرار گرفته وبا نياز صنايع انطباق داده شودآموزش هاياست كه 

ي ونياز سنجي دوره هاي آينده به بررسي محتواي دوره هاي آموزشي و انطباق بـا نيازهـاي صـنايع          اين تحقيق ضمن ارزيابي دوره هاي قبل      
  .استان مي پردازد

الزم به ذكراست در زمينه ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتان مركـزي در كاريـابي كـارآموزان                         
ص موضوع فوق الذكر تا كنون تحقيقي صورت نگرفته است واين تحقيق از لحاظ مكاني، زماني                تحقيقاتي صورت گرفته است ولي در خصو      

  .و ديدگاه با تحقيقات پيشين متفاوت است وبعنوان يك مساله تحقيقاتي قابل تحقيق وبررسي مي باشد
  

  اهميت تحقيق

       اقتـصادي و اجتمـاعي اسـت و مـي توانـد بـه معـضل              بدون شك عدم تطابق دوره هاي آموزشي با نياز بازار كار از عمده تـرين معـضالت                  
با توجه به زمينه هاي موجود و سـرمايه گـذاري          .عمده تري بنام بيكاري از يكسو و فقدان مهارت مورد نياز صنايع از سوي ديگر منجر گردد                

. ف كردن اين معضل مهيـا نمايـد     هاي عظيم صنعتي تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي كار از لحاظ مهارت و تخصص زمينه را براي برطر                  
وجود صنايع عظيم دولتي و خصوصي با تكنولوژي هاي نسبتا مدرن در سطح استان نيروي كار خاص خود را مي طلبد كه ايـن امـر جـز بـا                  

واحـد در آمـوزش   از آنجائيكه استفاده از الگـويي  .انجام آموزش هاي منطبق با نيازها و شرايط اقتصادي و صنعتي استان امكانپذير نمي باشد       
هاي فني و حرفه اي در سطح كشور به لحاظ همخواني و تطبيق عناوين آموزش با نيازهاي صنايع در اسـتان نمـي توانـد در ارتقـا مهـارت               
كارگران موثر واقع گردد ضرورت انجام اين تحقيق بيش از پيش احساس مي گردد و اميد مي رود كه اين مطالعه بتواند تا حـدودي موجـب                     

  . مختلف گردد و در برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي استان مورد استفاده قرار گيردمهارت هايت ميزان نياز به شفافي
  

  هدف تحقيق

يكي از موارد مهمي كه برنامه ريزي آموزشي را در متون اخير بعنوان مهمترين عامل بهينه سازي نيروي انـساني مطـرح نمـوده اسـت نيـاز             
ايع به نيروي انساني ماهر مي باشد پيشرفت روزافزون تكنولوژي صنايع اين موضوع را تشديد نمود و اهميت نيروي انساني را پيش شديد صن

در همـين  . از پيش مطرح نموده است و نيروي انساني مي بايستي به تكنولوژي روز آشنا گشته و بتواند خود را با اين پيشرفت منطبق سـازد                    
ايـن مطالعـه بـا    .ني و حرفه اي از جمله ابزاري است كه بمنظور بهينه سازي نيروي انساني مورد استفاده قرار مي گيـرد        راستا آموزش هاي ف   

بررسي وضعيت موجود قصد دارد آموزش هاي انجام شده فني و حرفه اي را از لحاظ ميزان تاثير در كيفيت نيروي انساني مورد ارزيابي قـرار      
نظرات صنايع در مورد دوره هاي آموزش مورد نياز، آموزش هاي آتي فني و حرفه اي را بسمت نيازهاي صـنايع  دهد، و از سوي ديگر با اخذ       

  .استان رهنمون سازد
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  سواالت تحقيق

  دهد؟ اي به آموزش گيرندگان توانايي الزم در انجام كارهاي محوله را مي هاي آموزش فني و حرفه   آيا دوره-1
  اي با نيازهاي صنايع استان انطباق دارد؟  آموزش فني و حرفههاي  تا چه اندازه دوره-2
  باشند؟ ي مورد نياز صنايع استان ميآموزش هاي چه -3
  اي انطباق دارد؟ هاي موجود آموزش فني و حرفه هاي پيشنهادي با محتواي دوره  آيا محتواي دوره-4
  ؟استاي در ارتقاء مهارت شغل كارگران مؤثر   فني و حرفهآموزش هايـ 5
  

  روش تحقيق

ازايـن  .  روش نياز سنجي ازجمله روش هاي پژوهشي كيفي مـي باشـد        ،روش تحقيق در اين مطالعه از نوع نياز سنجي مي باشد           -
نياز (موارد استفاده از اين روش پژوهش       . روش اغلب در زمينه تحقيقات بنيادين در خصوص موضوعات آموزش استفاده مي گردد            

نامه ريزي مقدماتي جهت دوره هاي آموزش، ارزيابي ميزان تطابق برنامه هـاي آمـوزش بـا اهـداف                   اكثراً درخصوص بر  ) سنجي  
  .سازماني و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف بوسيله مقايسه وضعيت  موجود و مطلوب مي باشد

  
  

  جامعه آماري

حت پوشش سازمان صنايع و معادن ويا جهاد كشاورزي جامعه آماري شامل مجموعه واحد هاي صنعتي فعال استان مي باشد، اعم از اينكه ت              
  .باشند و فارغ ا ز مالكيت دولتي وخصوصي كليه واحدهاي فعال در چارچوب آماري لحاظ گرديده اند

  
  

  محدوديت ها

 سـازگاري   هاي پيشنهادي بـا محتـواي ارائـه شـده           ـ فقدان كارشناس آموزش در صنايع كه در بسياري از موارد موجب گرديده عناوين دوره              
  .نداشته و موجبات مراجعات متعدد به صنايع مربوطه را فراهم آورده است

  .ـ عدم همكاري بعضي صنايع در تكميل پرسشنامه كه در مواردي بدفعات موجب جايگزيني كارگاه در گروه صنعتي مورد نظر گرديده است
دارد، از    ارائه رهنمودهاي الزم مطالعه را از بسياري خطاها مصون مـي          ـ استفاده از تجربيات بدست آمده در مطالعات ساير محققين عالوه بر             

  .باشد  اين تحقيق عدم وجود مطالعات با چارچوب مشابه ميمحدوديت هايجمله 
ـ فعال نبودن بعضي صنايع عليرغم اعالم اداره كل صنايع و معـادن اسـتان كـه در بـسياري از مـوارد موجـب گرديـده تجديـدنظرهائي در                               

  .اي انتخاب شده انجام پذيرده نمونه

  نتايج

اطالعات در دو زمينه ارزيابي و نيازسنجي آموزشي مي باشد ، با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل كمي مشخص گرديـد كـه دوره هـاي                            
انجام شـده تاحـد    آموزش هاي را داده است و الزم درخصوص  انجام كارهاي محولهآموزشي فني و حرفه اي به آموزش گيرندگان  توانايي   

 آمـوزش هـاي  زيادي جهت باال بردن توانايي و مهارت آموزش گيرندگان  مفيد واقع گرديده است  كه اين نتيجه  نشان از اثر بخش بـودن                 
  فني و حرفه اي را دارد 

برق والكترونيك قرار دارد     درصد در گروههاي مكانيك و متالوژي و         71اولويت هاي آموزشي مورد نياز صنايع در خط توليد تا حدود بيش از              
نكته قابل توجه دراين امر وجود پيـشنهادات تخصـصي در گـروه شـيميائي            . وسپس گروههاي شيميائي و نساجي در مراتب بعدي قرار دارند         

 قـالي   لحاظ تخصصي دوره اي بــرگزار نشده و دوره هــاي برگزار شده دراستان در حــد رنگــرزي خامـه                ه  است كه تاكنون دراين گروه ب     
  .مي باشد
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اعـم دوره  ( نتايج اين مطالعه در مجموع حاكي از اثر بخش بودن آموزش ها و وجود پيشنهادات جديد است كه پيشنهاد دوره هاي آموزشـي                 
  .ناشي از رضايت مندي از انجام آموزش هاي فني و حرفه اي است) هاي استاندارد و جديد 

  

  پيشنهادات

ايجاد  زمينـه هـاي الزم  نظيـر      تنوع در دوره هاي آموزشي با توجه به پيشرفت فناوري و نياز  صنايع استان            انعطاف پذيري ،پويايي و ايجاد    
افزايش مشاركتهاي مردمي و انتقال وظيفه آموزش هـاي نـسبتا        در جهت   ) طريق تسهيالت تكليفي  بويژه از (تجهيز و تأمين منابع مالي الزم       

ت مستمر بويژه از طريق  استفاده از رسانه هاي جمعي جهـت ترغيـب كارفرمايـان و عمـوم             غير تخصصي به بخش خصوصي  انجام  تبليغا        
مردم  به استفاده ازآموزش هاي فني و حرفه اي علي الخصوص از طريق شبكه صدا و سيماي استان آشنا نمودن  مديران صنايع با اهميـت             

 اي در ارتقاء مهارت كارگران از طريق برگزاري همايش ها و كارگاه و نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و ميزان تأثير آموزش فني و حرفه              
هاي آموزشي يك روزه  وجلسات مشترك با سازمان آموزش فني و حرفه اي انعطاف پذيري هرچه بيشتر  سرفصل هاي استاندارد آموزشـي               

ايع كاهش مـدت زمـان دوره هـاي آموزشـي      در جهت انجام آموزش هاي تخصصي با توجه به ميزان توانايي كاركنان و نياز هاي خاص صن       
    جهت افزايش تمايل صنايع به شركت كاركنان در دوره هاي آموزشي تأكيد بر اجبـاري نمـودن اشـتغال بـه كارشـناس آمـوزش حـداقل در                       

  :  كاركن  و بيشتر با اهداف ذيل 10ي ها كارگاه
  .نظارت مستمر بروضعيت آموزش كاركنان 

  .وص رفع نيازهاي آموزشي كاركنان از طريق ارتباط با سازمان آموزش فني وحرفه اي برنامه ريزي آموزش در خص
  .مشاركت مستقيم در تدوين استاندارد ها و سرفصل هاي آموزشي متناسب با تكنولوژي موجود صنايع مربوطه

  . دهند اجباري نمودن آموزش بعضي دوره هاي ضروري در صنايع كوچك كه عمدتا تمايلي به آموزش نشان نمي
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  عنوان

  1377 الي 1376هاي  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان مراكز آموزشي فني و حرفه اي استان مركزي در سال
  

  مجري

   پژوهشكده اراك–هاي علمي و صنعتي ايران   سازمان پژوهش–ناهيد صحرائيان 
  

  كلمات كليدي

  –كار آموز - كارگاه  - آموزشگاه آزاد –  مركز– آموزش فني و حرفه اي –سازمان 
   كوتاه مدتآموزش هاي – طول دوره آموزشي– حرفه آموزشي – رشته آموزشي -2كار گردرجه

  

  مساله تحقيق

ازميان تشكيالت مختلفي كه در كشورما عهده دار ومتولي امور آموزش جوانان هستند، سازمان آموزش فني و حرفه اي دير زماني است كه    . 
ت عظيم آموزش هاي كاربردي جوانان و آماده كردن آنها براي احراز مشاغل فني وحرفه اي مورد نياز جامعه را بردوش مـي كـشد و از                رسال

  ارگان موثر در آماده سازي زمينه هي اشتغال جوانان مي باشد 
زمان آموزش فني و حرفه اي را ترغيب به احساس مسئوليت وتعهد نسبت به رشد و پيشرفت، بخصوص در زمينه ارتقاء آموزشي ، مديران سا   

 كه ارائه مي دهند نموده است تا از طريق مطالعه وضعيت اشتغال جواناني كه در اين مراكز آموزش ديده اند، نوع آموزش هايارزيابي كيفيت 
  را مورد مدافعه قرار دهندآموزش هاو كفايت اين 

 كـاربردي، برنامـه ريـزي نـوع وسـطح           آموزش هـاي  م سازمان را در ارزيابي كيفيت       اميد است نتايج اين طرح پژوهشي بتواند مديران محتر        
   هـا و    آينده سازمان، تخصيص منابع به مراكز آموزشي با توجه به نيازها و بازده فعاليـت آنهـا، توسـعه مراكـز و تعـداد كـالس                        آموزش هاي 

  ياري دهدرشته هاي جديد در جهت باال بردن راندمان و بهره وري بيشتر سازمان 
هاي علمي   با توجه به جستجوهاي انجام شده و بررسي سوابق طرحهاي تحقيقاتي انجام شده توسط مراكز تحقيقاتي مانند سازمان پژوهش                  

ها سابقه اي از اجراي چنين طرحي در مورد كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي درزمان پژوهش به دسـت    و صنعتي ايران و دانشگاه    
  .نيامد

  ميت تحقيقاه

جوانان پشتوانه عظيم آبـاداني و پيـشرفت كـشورند و نيـروي             . از نظر بافت جمعيتي، بخش عظيمي از مردم ايران را جوانان تشكيل ميدهند            
اما از سوي ديگر جوانان مسائل گونـاگون ويـژه خـود همچـون كـار و        . جواني از ديدگاه اقتصادي و صنعتي شاخص توسعه و بالندگي است            

  تحصيالت، مسكن ، ازدواج و تفريحات سالم دارند كه توجه ويژه مديران و مسئولين كشور را به خود معطوف نموده انداشتغال ، 
در بين معظالت گوناگون مبتال به يك جامعه جوان بي ترديد موضوع اشتغال و يافتن كارمناسب ازاولويت اساسي برخوردار است زيرا كه رفع 

  .مشكالت ديگر استاين مشكل، كليد حل بسياري از
  

  هدف تحقيق

 الـي  1376بررسي وضعيت اشتغال كار آموزان آموزش ديده در مراكز چهارگانه اداره كل آموزش فني و حرفه اي  استان مركزي طي سالهاي   
1377   

  سواالت تحقيق

   شده از مراكز آموزش فني و حرفه اي مشغول به كار شده اند؟التحصيل آيا كارآموزان فارغ -1
  ا كارآموزان با توجه به عالئق شخصي نسبت به انتخاب رشته آموزشي خود اقدام نموده اند؟ آي-2
      ديده شده به خوبي در جهت فراگيري مهارتهـا و افـزايش سـرعت كـار خـود اسـتفاده        آموزش هاي  آيا كارآموزان فارغ التحصيل شده از        -3

  نموده اند؟
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  روش تحقيق

 و  1376لي طرح كه مطالعه وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديده در سطح استان مركزي طي سالهاي                روش مطالعه  با توجه به هدف اص       
در اين روش ، از   . مي باشد ) descriptive(و مطالعه توصيفي    ) observational( است، روش انجام مطالعه بصورت مشاهده اي         1377

 بررسيهاي الزم بر روي اين نمونه انجام و نتايج اين بررسي ها به كل جامعه           جامعه آماري مورد مطالعه ، نمونه هاي تصادفي انتخاب شده و          
  عموميت داده مي شود

  

  جامعه آماري

به منظور بررسي وضعيت اشتغال كار آموزان آموزش ديده در مراكز چهارگانـه اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اي  اسـتان مركـزي طـي                               
 انجام و با نمونه برداري و تكميل پرسشنامه، اطالعات الزم از طريق مصاحبه بـا         1379ل   اين طرح پژوهشي در سا     1377 الي   1376سالهاي

  قبول شدگان اين دوره ها جمع آوري گرديد
  

  محدوديت ها

   عدم تمايل برخي از فارغ التحصيالن به پاسخگويي-
   محدوديت زمان اجراي تحقيق-
  

  نتايج

  .  سال تشكيل مي دهند27تا 18وزان آموزش ديده در اين مراكز را جوانان بين نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه اكثريت كار آم
 سطح آموزشي اكثريت آنها درجه دو بوده است و با توجه بـه  1.اين جوانان اكثرأ مجردند و از تحصيالت ديپلم فني يا دبيرستاني بر خوردارند            

  .  شده در مراكز چهار گانه استان اقدام كرده اندعاليق و استعدادهاي شخصي خويش نسبت به انتخاب رشته هاي ارائه
به كـاري  % 50آنها موفق به يافتن شغلي شده اند و از بين اين عده، % 24 حدود 1377 الي   1376از بين كل قبول شدگان مراكز در سالهاي         

 مهارت ها و افـزايش سـرعت كـار خـود            ي كه ديده اند به خوبي در جهت فرا گيري         آموزش هاي مرتبط با آموزشي كه ديده اند مشغولند و از          
اكثريت قريب به اتفاق اين كار آموزان، نداشتن سـرمايه الزم بـراي      . استفاده كرده اند، اگر چه از نظر افزايش دستمزد، بهره ناچيزي برده اند            

 و حرفـه اي در امـــر كـار يـابي و          راه اندازي حرفه را بزرگترين مانع خود اشتغالي خود دانسته اند و خواهان كمك و راهنمائي سازمان فني                 
  .اشتغال مي باشند

  

  پيشنهادات

آمـوزش  هاي چشمگيرتكنولوژي وصنعت درجهان كه جلوه هائي ازآن در صنعت كشورما نيزنمايانگر شده است، نيازبه بهبود مستمر       پيشرفت
دراسـتان مركـزي كارخانجـات بزرگـي        .خته است  فني وارائه دوره هاي جديد آموزشي با تجهيزات پيشرفته تر را بيش ازپيش آشكار سا               هاي

مي كنند ودرمواردي حتي تكنولوژي به كشورهاي       تكنولوژيهاي پيشرفته استفاده   از و وجود دارند كه بعضي جزء صنايع كليدي ومادر هستند        
ه امكانات بيشتري براي ارتقـاء كيفـي        براي تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز اين قبيل صنايع احتياج ب           .صادرنموده اند ... اردن وپاكستان و  

آمارمتقاضيان دوره هاي آموزش سطح يك وباالتر درشهرستان اراك درحدي اسـت كـه              .وكمي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مي باشد         
يـزات  نيازبـه تجه  و  تخصصي صنايع بـزرگ مـستقر دراراك رانمـي دهـد    –امكانات فعلي كفاف پاسخگويي به نيازهاي روزافزون حرفه اي       

  .مدرنتر، فضاهاي آموزشي وسيع تر ومربيان بيشتري مي باشدتا بتوان دوره هاي تخصصي تر درسطوح باالي مهارت برگزاركرد
ايجاد مراكز مـشاوره اي در اداره كـل كـه باپـشتوانه بانـك               لذا.كارآموزان احتياج به مشاوره در زمينه انتخاب رشته آموزشي وكاريابي دارند          -

      ها پشتيباني شود براي تقويت كيفيت خدماتي كـه بـه كـارآموزان ضـروري               وزآمد وحمايت مادي موثر مراكز مالي وبانك      اطالعات صنعتي ر  
  .مي باشد

  . ارتقاء مهارت درسطوح باالتري دارندآموزش هايكارآموزان نيازبه -
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  عنوان

  ي در كاريابي كارآموزانارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان مركز
  

  مجري

  محمد حسن آغاز
  

  كلمات كليدي

 – انگيـزش  –ي شـغلي  فرصـت هـا   –اثر بخشي   اشتغال– ارزيابي –  كار آموز - مربي – مراكز آموزشي – فني و حرفه اي     آموزش هاي 
  كاريابي

  

  مساله تحقيق

حدودي شكاف بين نيروي كارسـنتي و تحـول بـازار كـار را پـر      در سالهاي اخير، آموزش فني و حرفه اي به گونه اي رشد نموده است كه تا               
  .نموده است و زمينه اي را فراهم ساخته است كه خيل عظيم نيروي كار بتواند به صورت ماهرتري به فعاليت بپردازند

اي را بـراي رشـد      آموزش فني و حرفه اي به خاطر اين كه محدوديت سني و جنـسي نـدارد از مزايـاي فراوانـي برخـوردار اسـت و زمينـه                             
آموزش فني و حرفه اي نقش اساسـي در دنيـاي پيـشرفته صـنعتي امـروز دارد و بـــاعث شـكوفايي        . تحصيالت آكادميك فراهم مي نمايد   

  1.اقتصادي مي شود
د كـه آيـا   آن توجه كر) Effectiveness(اما تحوالت بازار كار به گونه اي است كه هميشه و به صورت فزاينده اي بايستي به اثر بخشي          

  توانسته است شكاف بين نيروي كار سنتي و حرفه اي را پر نمايد؟آموزش هااين 
 اقشار ديگر -به جز يك قشر دانشگاهي كه اينها نيز با مشكالت همراه هستند. اين شكاف به گونه اي است كه اگر به فكر ترميم آن نباشيم

  .نمي توانند به تطبيق خود با بازار كار بپردازند
 دهه تكنولوژي پيشرفت روز افزوني مي كند و دانش فني و تجهيزات آن روز به روز پيچيده تر مـي شـود و امكـان بـه روز در آوردن                    در هر 

 انتقال و تعليم براي موسسات و ادارات آموزشي نيز سخت تر مي شود، عـالوه بـراين اسـتفاده  روز                      روش هاي برنامه هاي فني و حرفه اي       
پيشرفته  وتكنولوژي ارتباطي جديد در حال شكل دهي يك جامعه اطالعاتي است كه بيش از كاركردن با تكنولـوژي           افزون از كامپيوترهاي    

 حرفه اي به گونه فزاينده اي كهنه و قديمي         مهارت هاي در نتيجه بسياري از     . پيشرفته نيروي كار، دانش و مهارت و بينش را طلب مي كند           
  .حرفه اي را ضروري مي نمايد تا قادر به همگام شدن با تحوالت وسيع در محل كار باشدمي شوند ، لذا ارزيابي آموزش فني و 

  

  اهميت تحقيق

، بخشي از برنامه آموزش اسـت كـه   ارزيابي اثر بخش. ي انجام پذيرد  نقش ارزيابي و اثر بخشي جايگاه خاص خود را دارد كه هر ساله بايست             
ارزيابي روندي اصولي و بنيادي در برنامه ريزي و راهنمايي است عملي براي . م آن تالش نمايندبايستي مديران بدان اهتمام داشته و در انجا

هـاي   ارزيابي يك روند تحصيلي است كه درآن كوشش مي شود دليلها و شواهدي دال بر مزايا ومعايـب طـرح         . كار طراحي وتصميم گيري     
  .رتر به دست آيدناتيوهاي برهاي جديد براي تهيه آلت شود ونگرشمعين فراهم 

 آموزش فني وحرفه اي ، سنجش اهداف با برنامه هاست تا بتوان شكاف موردنظر را پيدا نموده و در جهت اصالح و بهبـود برنامـه   اثر بخش 
. ردازد وكمتر به فرآيند و محتواي كاري مي پ      به عمليات ونتيجه كار توجه دارد       اثر بخشي برنامه هاي آموزش كاريابي بيشتر از همه          . كوشيد

  .چونكه محتواي برنامه ها متناسب با نيازها تهيه شده است وفقط تا حدودي فرآيند كار و نتيجه بايستي همخواني با بازار داشته باشد
  

  هدف تحقيق

   سنجش اثربخشي برنامه آموزش در كاريابي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي - هدف كلي-
   اهداف جزئي
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  ان تحقق اهداف آموزشي تعيين ميز-
  )امتحانات و نظارت(محتواي برنامه درسي، فرايند آموزشي، مربي، عملكرد ( شناسايي ابعاد كيفي آموزش -
   تاثير سطح تحصيالت بر جذب بازار كار-
   تعيين مسائل آموزشي از ديدگاه كارآموزان-
   بررسي تاثير درجه مهارت بر كاريابي-
  زاركار تعيين نوع رشته در جذب با-
   بررسي تعيين جنسيت بر جذب باراز كار-
  ي شغلي كارآموزانفرصت ها نقش آموزش در ايجاد -
   بررسي نقش انگيزش در آموزش-
  ي شغلي استانفرصت ها تشخيص رابطه آموزش و -
  

  سواالت تحقيق

   فرآيند آموزش از ديدگاه فارغ التحصيالن در سازمان آموزش فني و حرفه اي چگونه است؟-1
   ارائه شده متناسب با سرفصلهاي ارائه شده بوده است؟آموزش هاي از ديدگاه فارغ التحصيالن آيا -2
  آيا فارغ التحصيالن فني و حرفه اي از آموزشياران و محيط آموزشي راضي بوده اند؟-3
  ي شغلي از ديدگاه كارآموزان چگونه است ؟فرصت ها-4
  ش از ديد فارغ التحصيالن مطلوب بوده است؟ معيارهاي ارزيابي عملكرد در نتيجه آموز-5
  ؟ بين درجه مهارت و كاريابي كارآموزان رابطه وجود دارد-6
  ي كارآموزان رابطه وجود دارد؟ بين جنسيت كارآموزان و كاراي-7
  بازار كار منطقه رابطه وجود دارد؟ به نظر مي رسد كه بين نوع رشته و جذب آنها در -8
  ي شغلي آنها رابطه وجود دارد؟ت هافرصبين درجه مهارت و -9

  ي شغلي آنها رابطه وجود دارد؟فرصت ها بين حمايتهاي سازمان و -10
  رضايت كارآموزان رابطه وجود دارد؟ بين نظارت مسئوالن بر مراكز و آموزشگاهها و -11
   برآورد الگوي اثربخشي چگونه مي باشد؟-12
  

  روش تحقيق

تحليل مقايسه اي داده ها ، تبيين داده ها ، يافتن تفاوتهاي موجـود  . است) survey Method(روش اصلي تحقيق ، پيمايش  -
  .از ويژگي هاي اين تحقيق پيمايشي است) Thery directed(متكي بر نظريه 

  

  جامعه آماري

اين افراد در رشته هاي . جامعه آماري مورد مطالعه فارغ التحصيالن دوره هاي كوتاه مدت آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي مي باشد
  .مختلف آموزشي پراكنده اند و در شهرستانهاي مختلف استان سكونت دارند

  

  محدوديت ها

  محدوديتي جهت تحقيق مطرح نگرديده است
  

  نتايج

آموزش  مشاهده مي شود كه نشانگر اين است كه "زياد" عملي، بيشترين درصد ، در گزينه مهارت هايارتباط منطقي بين دروس نظري و     
اينكه بعضي از متغيرها، موارد آنها كمتـر از ميـانگين گـزارش داده              .به نحوه مطلوب ارائه شده و ارتباط منطقي از ديدگاه مصرف كننده دارد            
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شده كه بايستي سعي شود جهت كيفيت بخشي بر آموزش به آنها توجه داشت هماهنگي ارائه محتواي آموزش و زمان نيز بيشترين فراواني  
  .متوسط ديده مي شود كه رضايت بخش استدر حد 

  
  

 درصد به گزينه متوسـط اشـاره   8/34اينكه تا چه اندازه اين وسايل سالم و مناسب بوده اند، مقادير بدست آمده جاي توجه بيشتري دارد كه      
 سـازماني نيـز جـاي تأمـل     -اختي مي باشد كه نيازمند توجه بيشتري است در ارزيابي فرايند آموزشي، مورد س   95/1كرده اند و ميانگين آن      

  1.دارد
روابط بين متغيرها نشان مي دهد كه متغيرهاي خصيصه اي از قبيل جنس، سن، درآمد، تحصيالت، تاهل و اشتغال بجز دو مورد بر هر يك 

را  ) -124/0(كوسـي  موارد همبستگي نيز در بين تحصيالت و محتواي آموزشي مشاهده مي شود كه همبستگي مع.از موارد الگو تاثير ندارند   
) امتحـان (نشان مي دهد و بدين معني است كه با باال رفتن تحصيالت ميزان رضايت از محتواي آموشي كم مي شود بر عملكرد آموزشـي            

 بين نظارت مسئوالن   اند ،نيز بين دو جنس همبستگي مشاهده مي شود كه نشان مي دهد زن و مرد از چگونگي برگزاري امتحانات راضي
كه نشان مي دهد هر چـه    ) 492/0(و رضايت  اجتماعي كارآموزان همبستگي باالي مشاهده شده است كه            ) ها و مراكز آموزشي    زشگاهآمو(

و ) 49/0(، فـضاي آموزشـي   )6/0(همچنين بيم رضـايت كـارآموزان از مربـي    .بر نظارت افزوده شود كارآموزان از فرآيند آموزش راضي ترند  
  2.ز همبستگي وجود داردني) 57/0(برخورد مسئوالن 

ي شـغلي و  فرصـت هـا  محاسبه بعضي از همبستگي ها كه بصورت فرضيه و هدف مطرح شده است، نيز نشان مي دهد كه بطور مثال بين  
ي شغلي كـم مـي   فرصت هابدين معني كه وقتي از گزينه مرد به زن مي رويم از ديدگاه كارآموزان         .جنسيت همبستگي معكوس وجود دارد    

  .شود
ين تحقيق نشان مي دهد كه بين درجه مهارت و كاريابي يا اشتغال در بازار كار بيشتر مي شود همبستگي بسيار بااليي را بين حمايـت      همچن

    از ديدگاه كارآموزان مشاهده مي شود كه نشان مي دهد كه كارآموزان معتقدند كـه اگـر مـسئوالن                  ) 396/0(ي شغلي   فرصت ها مسئوالن و   
  .ي شغلي باشند جذب در بازار كار بيشتر مي شودفرصت هايت كننده فني و حرفه اي حما

  

  پيشنهادات

 يـادگيري  – سازماني، پـشتيباني برقـراري امـور و يـاددهي     -در سطح كالن آموزشي، توجه به فرآيند آموزش و ابعاد سه گانه آن، ساختي        -
  .رابايستي به صورت بلند مدت و از طريق يك طرح ملي رفع نمود

بايستي استراتژي مشتركي با سطوح باالتر اتخاذ كرد تا در سه مرحله جذب، نگهداري و خروج مربي    .ميانه آموزش، مربي قرار دارد    در سطوح   
 .از رده آموزشي فعاليت چشمگيري داشت

 .هايي است كه بايستي اتخاذ گردد در سطح مياني و خرد نيز نظارت مسئوالن بر آموزش نيز يكي از راهبرد

 .  و ميانه، بايستي بر عملكرد شامل چارچوب امتحانات نيز توجه داشتدر سطح خرد
 .محتواي برنامه درسي بعنوان يكي ديگر از عوامل اثربخشي آموزش بر آموزش مؤثر است

 .درآمد و شهر همبستگي مثبتي را با الگوي اثربخشي داشته اند) پيشينه(از ميان متغيرهاي خصيصه اي 
بر اين اساس بايستي بعنـوان عامـل        .ت كنوني اشتغال و محل آموزشي اثر منفي بر الگوي اثربخشي داشته اند            تحصيالت، سن، تأهل، وضعي   

 .توجه كرد
توصيه هاي انگيزش نيز جهت بكارگيري آن مطرح مي شود، گرچه اين اصول براي دانش آموزان طرح شده است اما براي كارآموزان فني و     

  .حرفه اي نيز كاربرد دارد
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  عنوان

  )ها و ارائه الگوي بهبود وضعيت به تفكيك رشته( اي استان مركزي ارزشيابي نظام آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  مجري

  محمد علي پرويزيان
  

  كلمات كليدي

ارآموزان موفقيت تحصيلي كارآموزان در بخش هاي مختلف، موفقيت تحصيلي كارآموزان در رشته هاي مختلف، تفاوت موفقيت تحصيلي كـ         
 نظـري و مهـارتي، شناسـايي تجـارب سـاير        آموزش هـاي  از نظر جنسيت، نگرش فارغ التحصيالن نسبت به كيفيت آموزش، تفاوت توفيق             

  .هاي بهبود كيفيت آموزشي كشورها، شناخت نظرات كارشناسان، شناسايي فعلي آموزش هاي فني و حرفه اي، الگو
  

  مساله تحقيق

 و نهادهاي آموزشي بوده است     سازمان ها باشد كه در حوزة علوم تربيتي مورد توجه           هاي مديريت آموزشي مي     لشارزشيابي بعنوان يكي از چا    
باشـد و اسـتانداردهاي مـديريت و آمـوزش طـي آن مـورد         اين رويكرد اغلب به منظور كيفيت بخشي به فرآيند آموزشي مورد استفاده مـي             . 

  . گيرند  تجديدنظر قرار مي
در قلمرو آموزش واژه    . ها توجه به كيفيت و ارتقاء آن امري ضروري و اجتناب ناپذير شده است                 روز با باال رفتن سطح رقابت     زيرا در جهان ام   

كند زيرا محدوديت منابع مالي و افزايش تقاضا براي آموزش در سطح جوامع ، كيفيـت آموزشـي را تحـت      ارزشيابي اهميت مضاعفي پيدا مي    
  . شود  هايي كه سطح كيفيت را حفظ نموده و حتي در استانداردها تجديد نظر احساس مي اتخاذ سياستتأثير قرار داده و ضرورت 

اي است كه با ذهنيت افراد سر و كار دارد و بدين جهت هر فـرد ممكـن اسـت در     كيفيت همانند زيبايي و خوبي واژه  ) 1991(به گفته دياس    
كيفيـت درجـه تعـالي ، درجـه انطبـاق بـا اسـتانداردها ، نـوع                  . موده و قـضاوت كنـد       هاي مورد نظر خود كيفيت را منظور ن        چارچوب ارزش 

  .باشد  ، بدتري در نوع پااليش و دستيابي و استانداردها ميذاتي هاي تعالي دروني و  ويژگي
  

  اهميت تحقيق

و بهبود الگوهاي آموزش تجديـد نظـر   شود كه در صرف هزينه ها        و مهارتها اين تحقيق انجام مي     آموزش ها به منظور دست يابي به كيفيت       
  . شود 

هاي متنوعي براي حرف گوناگون تعريف شده اسـت آگـاهي از ميـزان تطبيـق ايـن       اي استاندارد از آنجا كه در سازمان آموزش فني و حرفه       
  . مقدور خواهد بود با استانداردها بعنوان تحقق اهداف سازماني كامالً ضروري بوده كه از طريق انجام يك مطالعه علمي آموزش ها

اي ارزشيابي نموده باشد صورت نگرفته و اين ترديد   ارائه شده را در سازمان آموزش فني و حرفه       آموزش هاي در سالهاي اخير ، پژوهشي كه       
ه ايـن سـئوال    ارائه شده مفيد و موثر بوده است يا خير ؟ پاسخ داده نشده است و لذا اين تحقيق براي پاسخ بمهارت هايو آموزش هاكه آيا   

  . گيرد  اساسي صورت مي
باشـد و لـذا    و مهارت ميآموزش هاتوفيق در اثر بخش نمودن  باشد كه الزمة از نظر سيستمي يكي از عناصر مديريت آموزشي ، ارزشيابي مي     

  .توان استفاده نمود تم مي امري بديهي و ضروري بوده و از نتايج آن بعنوان كنترل سيسسازمان هاهاي زماني در  انجام ارزشيابي در دوره
  

  هدف تحقيق

  .اي از طريق ارزشيابي و ارائه الگو جهت بهبود نظام آموزشي موجود شناسايي وضعيت موجود نظام آموزش فني و حرفه:  هدف كلي ) الف
  

  : اهداف جزئي ) ب
  . هاي مختلف   شناخت وضعيت موفقيت تحصيلي كارآموزان در دوره -1
  . هاي مختلف لي كارآموزان در رشته شناخت وضعيت موفقيت تحصي -2
  . هاي مختلف   شناخت وضعيت موفقيت تحصيلي كارآموزان در جنسيت -3
  . هاي مختلف   شناخت نگرش فارغ التحصيالن نسبت به فرآيند آموزش در دوره -4



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
339 

  .  نظري و مهارتي آموزش هاي شناخت تفاوت توفيق كارآموزان در  -5
  . اي  ظام آموزش فني و حرفه شناسايي تجارب ساير كشورها در مورد ن -6
  . اي   دست يابي به نظر كارشناسان در مورد نظام موجود آموزش فني و حرفه -7
  .اي  شناسايي مشكالت ناشي از اجراي نظام كنوني آموزش فني و حرفه-8
  

  سواالت تحقيق

  ؟رد هاي مختلف تفاوت وجود دا ورهاي در د بين موفقيت تحصيلي كارآموزان اداره كل فني و حرفه
  ؟هاي مختلف تفاوت وجود دارد  شتهاي در ر  بين موفقيت تحصيلي كارآموزان اداره كل فني و حرفه
   ؟ي از نظر جنسيت تفاوت وجود دارد ا  بين موفقيت تحصيلي كارآموزان اداره كل فني و حرفه

  ؟ه تفاوت وجود دارد شي صورت گرفتاي نسبت به فرآيند آموز  بين نگرش فارغ التحصيالن اداره كل فني و حرفه
  ؟هاي مختلف تفاوت وجود دارد  وره نظري و مهارتي دآموزش هاي بين ميزان توفيق در 

  اي كدام است ؟   تجارب ساير كشورها در مورد طراحي نظام آموزشي فني و حرفه
  اي موجود كدام است ؟   نظر كارشناسان در مورد نظام آموزش فني و حرفه

  اي استان مركزي كدام است ؟ نظام كنوني آموزش فني و حرفه مشكالت ناشي از اجراي 
  

  روش تحقيق

  :نوع تحقيق بر اساس اهداف تحقيق 
 فنـي و  آموزش هـاي توان درباره فرآيند  هاي تحقيق مي شود زيرا پس از فراهم شدن يافته      اي محسوب مي    اين تحقيق از لحاظ هدف توسعه     

ش دادن ايـن   كسب شده و قصد شده در صدد چاره جويي بـراي كـاه    آموزش هاي له بين   اي به قضاوت نشست و با بدست آمدن فاص          حرفه
  .يدفاصله در هر رشته برآ

اي   فني و حرفهآموزش هايدر واقع اين تحقيق مبناي انجام چند تحقيق كاربردي ديگر خواهد شد كه در آينده در حوزه كيفيت ، بخشي به           
اي كه هر حلقه آن زير بناي اتصال تحقيق بعدي است از استحكام و شواهد كافي براي ادامـه   هصورت خواهد گرفت و اتفاقاً تحقيقات زنجير     

  .مطالعات كاربردي برخوردار خواهد بود
  :نوع تحقيق بر اساس طرح تحقيق 

و آمـوزش هـا     صورت گرفته در يك دوره مطرح بوده است در واقع نگارنده قصد داشـته              مهارت هاي و  آموزش ها در اين تحقيق ارزشيابي از      
ي كه در استان اتفـاق افتـاده و يـا رو بـه     آموزش هايبه عبارت ديگر .  ارائه شده در يك دوره كنوني را مورد ارزشيابي قرار دهد مهارت هاي 

لي پس از ها و موفقيت هاي احتما   كاستي اند و علل ها بوده و مهارتآموزش هااتمام بوده است و مورد ارزشيابي قرار گرفته كه معلول همان     
  .اين شواهد حكايت از روش تحقيق علي پس از وقوع دارد. ارزشيابي بدست خواهد آمده است

  

  جامعه آماري

  : دهد  اي استان به شرح ذيل تشكيل مي هاي فني و حرفه در تحقيق حاضر جامعه آماري را دو گروه انساني و يك گروه كارگاه
اي استان مركـزي در   هاي كارآموزي تحت نظارت اداره كل آموزش فني و حرفه ام شده در دوره  كليه كارآموزان ثبت ن   : گروه كارآموزان   ) الف

  . باشد   نفر مي13440دهد تعداد اين گروه   جامعه كارآموزان را تشكيل مي83نيم سال اول 
اي اسـتان     زش فنـي  و حرفـه      در تحقيق حاضر گروه كارشناسان شامل كارشناسان آموزشي شـاغل در اداره كـل آمـو               : گروه كارشناسان     )ب

 83 آزاد در نـيم سـال اول سـال           آموزشـگاه هـاي   اي و مديران      مركزي ، مربيان داراي ليسانس و مديران شاغل در مراكز ثابت فني و حرفه             
  . باشد   نفر مي490باشند تعداد اين گروه  مي
اي اعم از سـيار ، ثابـت ، آزاد ، صـنايع در نـيم      ي و حرفههاي مختلف فن ههاي كارآموزي بخش كليه كارگا: اي    كارگاههاي فني و حرفه   ) پ

  .باشند  واحد مي303تعداد اين كارگاه ها . دهند  مجموعه اين گروه را تشكيل مي83سال اول 
  

  محدوديت ها

  .محدوديتي جهت تحقيق مطرح نگرديده است
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  نتايج

هـاي   تـوان كاسـتي   يابد در اين الگو مـي     كمپ بهبود مي   هاي موجود در بخش مراكز ثابت از طريق اعمال صحيح الگوي            آموزش رشته  -1
  . آموزشي را شناسايي و نسبت به رفع آنها اقدام نمود

  . يابد  اي آموزشي بهبود مي هاي موجود در بخش سيار از طريق اعمال الگوي انگيزه آموزش رشته -2
  . يابد  بهبود مي) نجينياز س( صنايع از طريق اعمال الگوي سيستمي  هاي موجود در بخش  رشته آموزش -3
  . يابد   آزاد از طريق الگوي انستيتوي توسعه آموزشي بهبود ميآموزشگاه هايهاي موجود در بخش  آموزش رشته -4
بخش ديگـر نتـايج بـصورت       ،  يابد    بهبود مي ) نياز سنجي ( ماهه از طريق الگوي سيستمي       18هاي موجود در بخش طرح        آموزش رشته  -5

  : باشد   مهمترين آنها به شرح ذيل ميهاي توصيفي بوده كه  يافته
   صـنايع ، مراكـز ثابـت ، بخـش سـيار ،     : هـاي مختلـف عبـارت اسـت از      ترتيب موفقيت كارآموزان در آزمون كتبي بخـش        .1

   ماهه 18 آزاد ، طرح آموزشگاه هاي
 آزاد ، آموزشـگاه هـاي  صنايع ، مراكز ثابت ،  : هاي مختلف عبارت است از        ترتيب موفقيت كارآموزان در آزمون عملي بخش       .2

   ماهه 18بخش سيار ، طرح 
 ماهـه ، صـنايع ، بخـش سـيار ، مراكـز ثابـت ،              18طـرح   : ها عبارت است از       ترتيب ميزان درصد قبولي كارآموزان در دوره       .3

   آزاد آموزشگاه هاي
  . اند  ههاي كتبي زنان نسبت به مردان اولويت داشته و در آزمونهاي عملي با يكديگر يكسان بود در آزمون .4
  .امور اداري ، فناوري اطالعات و امور مالي و بازرگاني : ها عبارتند از  سه اولويت اول ميانگين نمرات عملي رشته .5
  .صنايع دستي ، مخابرات ، كشاورزي : ها عبارتند از  سه اولويت اول ميانگين نمرات كتبي رشته .6
بخـش صـنايع ،   : اي به ترتيـب عبـارت اسـت از      و حرفه فنيآموزش هايميزان نگرش مثبت كارآموزان نسبت به كيفيت        .7

   ماهه 18 آزاد ، مراكز ثابت ، بخش سيار ، طرح آموزشگاه هاي
مهمترين مشكل در مراكز ثابت كاستي در ارائه خدمات پـشتيباني ، در بخـش سـيار فقـدان انگيـزش شـغلي مربيـان ، در                            .8

 ماهه انگيزه پايين كـارآموزان و  18ن مشكل عمده ، در طرح        آزاد عدم نظارت صحيح ، در بخش صنايع بدو         آموزشگاه هاي 
  . افت تحصيلي آنها بوده است 

: دهـد     هاي سطح استان از نظر كيفيت امكانات و تجهيزات و استفاده از آنها ، طيف زيـر را نـشان مـي                      مشاهدات از كارگاه   .9
  .اي  ي و حرفه آزاد ، مراكز ثابت فنآموزشگاه هاي ماهه ، صنايع ، بخش سيار ، 18طرح 

اي ، دولتـي ،    رسـمي ، مدرسـه  آمـوزش هـاي  اي اقدام به ارائـه      فني و حرفه   آموزش هاي  درصد كشورهاي مطالعه شده براي توفيق در         93
  .كنند نمايند ، اين كشورها بر آموزش مشتري مداري تأكيد مي بصورت بلند مدت مي

  

  پيشنهادات

اي استان از طريق اعمال الگوي آموزشي متناسب امكان پذير است و              ي مختلف فني و حرفه    ها   ها و بخش    بهبود كيفيت آموزش در رشته    . 1
اي آموزشي ، سيستمي مبتني بـر نيـاز بيرونـي را     در اين زمينه پنج الگوي كمپ ، انستيتوي آموزشي ، سيستمي مبتني بر نياز دروني ، انگيزه    

  . پيشنهاد داده است 
  . ها با هدف تربيت نيروي ماهر تبديل وضعيت بدهد   بصورت تخصصي با محدود كردن رشتهاي بخش ثابت مراكز فني و حرفه. 2
  . هاي مختلف از طريق نياز سنجي ساالنه صورت پذيرد  در بخشآموزش هاارائه . 3
  . ها بصورت استاندارد شده اجرا شود  ارزشيابي پايان دوره. 4
  . اي   فني و حرفهآموزش هايهاي بلند مدت و ترسيم چشم انداز  ريزي نامهاي استان جهت بر تأسيس شوراي عالي فني و حرفه. 5
  . هاي ساالنه جهت دست يابي به اهداف آموزشي ، نگهداشت نيروي انساني و تأمين انگيزش مربيان توصيه شده است  بر پايي همايش. 6
  .اي استان مركزي توصيه شده است  ه فني و حرفآموزش هايگيري جدي بهبود كيفيت اجراي دو مورد تحقيق جهت پي. 7
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  اي استان هرمزگان اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  عنوان

شهرسـتان  اي   فنـي و حرفـه     آموزشـگاه هـاي   ب در   هـاي مـصو     بررسي وضعيت تطابق محتواي دروس ارائه شده توسط مربيان با سرفـصل           
  بندرعباس

  مجري

  موسي احمد زادهآقاي 
 

  كلمات كليدي

  اي شهرستان بندرعباس  فني و حرفهآموزشگاه هاي -3 سرفصل هاي مصوب-2اي دروس ارائه شدهمحتو-1
 

  مساله تحقيق

هاي جديد و  هدف اوليه نظام آموزشي در هر جامعه انتقال علم و دانش موجود به نسل. هر سيستمي به منظور نيل به هدفي ايجاد شده است   
هـاي    ـ بـا توجـه بـه مقـاطع و رشـته       ر نظام آموزشي رسمي و كالسيك براي آموزش افـراد د. افرادي است كه خواهان فراگيري آن هستند

هاي مشخص بعنوان حداقل دانش و آگاهي براي افراد خواهان تحصيل تعيين شده است كه اين افراد  تحصيلي ـ يكسري دروس با سرفصل 
سيستم آموزشي در صورتي بـه هـدف اوليـه خـود     . ن را محقق سازندتوانند بعنوان ستانده آن سيستم هدف اوليه آ از طريق فراگيري آنها مي 

آموزند مطابق با محتوا و سرفصلهايي باشد كه از قبل تعيين و برنامه ريـزي               خواهد رسيد و داراي اثربخشي خواهد بود كه آنچه فراگيران مي          
ـ   فني و حرفهآموزش هايبراي تعيين اثربخشي    . شده است  ي آن هـستيم كـه مـشخص كنـيم آيـا آنچـه بـه        اي شهرستان بندرعباس، در پ

هـاي فنـي و    باشد يا خير؟ با به عبارتي ديگر آيا در آموزشكده هاي مصوب مي   شود، مطابق با سرفصل     هاي مختلف تدريس مي     فراگيران دوره 
  هاي مصوب صورت گرفته است؟ اي شهرستان بندرعباس آموزش مطابق با سرفصل حرفه

  

  اهميت تحقيق

هاي از قبل تعيين شده مقايسه كرده   انجام شده را با برنامهفعاليت هايهم مديران كنترل است، مديران با انجام اين وظيفه يكي از وظايف م
اي استان هرمزگان براي اطمينان از اينكه مطالب و دروس ارائه             اداره كل فني و حرفه    . دهند  و در صورت لزوم اقدامات اصالحي را انجام مي        

  . باشد، ناگزير ار انجام اين پژوهش است هاي مصوب مي اي مطابق با سرفصل  فني و حرفههايآموزشگاه شده در 
گيـرد كـه محتـواي     اي استان قرار مي در ضرورت اين پژوهش همين بس كه با انجام آن اين امكان در اختيار اداره كل آموزش فني و حرفه            

هاي مصوب مطابقت دارد و در صورت وجود مغايرت قابل توجـه،   زان با سرفصلاي تا چه مي  فني و حرفه  آموزشگاه هاي دروس ارائه شده در     
  .چه اقدامات اصالحي بايستي انجام گيرد
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  هدف تحقيق

اي شهرستان بندرعباس بـا سـر فـصل هـاي      هاي فني و حرفه  هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان تطابق دروس ارائه شده در آموزشكده           
  .مصوب مي باشد

اي دولتـي شهرسـتان بنـدرعباس بـا سرفـصل هـاي         فني و حرفـه آموزشگاه هايتعيين ميزان تطابق دروس ارائه شده در -1:ي اهداف فرع 
-3.اي آزاد شهرستان بندرعباس بـا سرفـصل هـاي مـصوب              فني و حرفه   آموزشگاه هاي تعيين ميزان تطابق دروس ارائه شده در        -2.مصوب

هـاي مـصوب بـه تفكيـك رشـته        فني و حرفه اي شهرستان بندرعباس با سرفـصل  شگاه هاي آموزتعيين ميزان تطابق دروس ارائه شده در        
هـاي مـصوب بـه      فني و حرفه اي شهرسـتان بنـدرعباس بـا سرفـصل    آموزشگاه هايتعيين ميزان تطابق دروس ارائه شده در       -4. تحصيلي

 فنـي و حرفـه اي آزاد بـا دولتـي     زشـگاه هـاي  آمومقايسه ميزان تطابق دروس ارائه شده با سرفصل هـاي مـصوب در          -5.تفكيك هر درس  
  .شهرستان بندرعباس 

  
 

  سواالت تحقيق

  ؟ فني و حرفه اي شهرستان بندرعباس با سرفصل هاي مصوب مطابقت دارد آموزشگاه هاي آيا محتواي دروس ارائه شده در :سوال اصلي    

  :سواالت فرعي 

  اي دولتي شهرستان بندرعباس با سرفصل هاي مصوب مطابقت دارد؟  و حرفه فني آموزشگاه هاي  آيا محتواي دروس ارائه شده در -1

  هاي مصوب مطابقت دارد؟ اي آزاد شهرستان بندرعباس با سرفصل  فني و حرفهآموزشگاه هاي آيا محتواي دروس ارائه شده در -2

هـاي مـصوب    ي شهرستان بندرعباس با سرفصل فني و حرفه اآموزشگاه هاي  آيا محتواي مواد آموزشي در دروس مختلف ارائه شده در   -3

 مطابقت دارد ؟ 

 فنـي و حرفـه اي شهرسـتان بنـدرعباس بـا      آموزشـگاه هـاي  هاي مختلـف دايـر در    آيا محتواي دروس ارائه شده توسط مربيان در رشته      -4
  هاي مصوب هر رشته مطابقت دارد؟ سرفصل

 

  روش تحقيق

  . است)از نوع پيمايشي (توصيفي يك پژوهش  ،اين پژوهش از نظر طرح تحقيق
 

  جامعه آماري

اي ثابت و آزاد شهرستان بندرعباس كه تعداد اين دروس      فني و حرفه   آموزشگاه هاي جامعه آماري اين تحقيق عبارت از دروس ارائه شده در           
  . درس است104برابر با 

 

  محدوديت ها

 ي و حرفـه ا يمراكز فنـ ي مسئوالنه بعضي از فارغ التحصيالن       محدوديت هاي زماني ناشي از فرصت محدود انجام پروژه  وعدم همكار            -1
  ي وآموزشگاههاي آزاد در ارسال پستي به موقع پرسشنامه هادولت

   عدم پاسخگويي بعضي از سواالت پرسشنامه توسط بعضي از آزمودني ها-2
   عدم بازگشت همه نامه هاي ارسالي و مخدوش شدن نمونه هاي آماري-3
   از اداره كل فني و حرفه اي استان86تا 83ي از كسب اطالعات دقيق از نشاني آزمودني ها در طي سال هاي  محدوديت هاي ناش-4
 بـه پرسـشنامه هـاي ارسـالي و احتمـال      آموزشگاه هاي آزادي و دولتي و حرفه ا  يمراكز فن  عدم اطمينان از پاسخگوئي فارغ التحصيالن        -5

   تاثير ديگر متغير هاي مداخله گر در تنظيم پرسشنامه هاجوابگويي پرسشنامه ها توسط اعضاي خانواده و
   نارسايي در عملكرد پست استان در رساندن به موقع نامه ها-6
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  نتايج

اي اين است كه تا چه اندازه مؤسسات آموزشي تحـت مـديريت    هاي مديران مؤسسات آموزشي از جمله سازمان فني و حرفه          يكي از دغدغه  
اي   فنـي و حرفـه  آموزشـگاه هـاي  هاي اين پژوهش نشان داد كـه   يافته. هاي مصوب آموزشي اثربخش هستند دن برنامهآنها از نظر پياده كر    

هـاي   همچنـين يافتـه  .  هاي مصوب دروس توسط مربيان در وضعيت قابـل قبـولي قـرار دارنـد            شهرستان بندرعباس از نظر رعايت سرفصل     
 دروس مورد بررسي بين محتواي دروس ارائه شده آنها با سرفصل هاي مصوب مطابقت ها و اكثر پژوهش مؤيد اين است كه در تمامي رشته     

  . آزاد و دولتي از نظر حيث وجود نداردآموزشگاه هايهمچنين تفاوت معني داري بين . وجود داشته است
  
 

  پيشنهادات

هاي مصوب مطابقت وجـود   شده با سرفصل   س ارائه   ها نشان داد كه بين محتواي درو          با عنايت به اينكه نتايج حاصل از جمع آوري داده           -1
دهندگان نمايانگر كمبود امكانات براي درسهاي عملـي و همچنـين صـرفاً پوشـش تئوريـك بعـضي از                      دارد، لذا توضيحات بسياري از پاسخ     

يري بخش عملـي دروس وجـود       ها  بدون تمرين عملي آنها با ابزارها و امكانات الزم و كمبود وسايل و امكانات آموزشي براي فراگ                    سرفصل
  .ها امكانات و وسايل مورد نظر تكميل گردند گردد در خصوص دروس عملي و نظري داير در آموزشگاه لذا پيشنهاد مي. دارد

گـردد بـراي     از آنجايي كه براي بيشتر دروس مورد بررسي منبع درسي مدون چاپي و در مواردي حتي جزوه وجود نداشت، پيـشنهاد مـي               -2
       . گردد كتب توسط خود سـاز بعنـوان منبـع قابـل اتكـا و اسـتناد تـدوين گـردد         اي ارائه مي    فني و حرفه   آموزشگاه هاي روسي كه در    تمامي د 

هاي ميداني مـشخص       با بررسي  -4.گردد در صورت وجود منابع درسي مربيان مجبور به معرفي آن كتب براي تدريس باشند                 پيشنهاد مي  -3
هـاي خـود و    هاي درسي كتب وجود ندارد، بعضي از مربيان به صورت في البداهه و به اتكاي دانسته             ر بعضي از زمينه   گرديد در مواردي كه د    

گـردد در ايـن مـواردي مربيـان موظـف بـه مكتـوب كـردن            پيـشنهاد مـي   . به تدريس اشتغال دارند   ) بدون ارائه جزوه مدون   (به طور شفاهي  
 .هاي خود در قالب جزوات شوند دانسته
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  عنوان

   و موجوديياي درعي بر صنادي با تاكي و حرفه اي اداره كل آموزش فني و تخصصي آموزش عمومي هاتي اولونيي و تعيبررس
  

  مجري

  آقايان رضا احمدي ومنصور اخالقي پور
 

  كلمات كليدي

  زسنجي  نيا-4انباشت سرمايه انساني – 3توسعه اقتصادي-2ايآموزش فني و حرفه -1
  

  مساله تحقيق

آموزش در برگيرنده تمام كنش ها ،اثرات ،راهها و روش هايي است كه براي رشـد       ) يونسكو(فرهنگي ملل متحد  -طبق تعريف سازمان علمي   
به اين ترتيب مشخص مي شود كه نوع نگرش به آموزش به . انساني بكار مي رود مهارت هاي و تكامل توانائيهاي فكري ،شناختي همچنين       

ها و جوامع مي باشدواين نوع نگاه به آموزش تحت تـاثير             وان يك فرآيند ودرقالب يك نهاد اجتماعي در ارتباط تنگاتنگ با زندگي انسان            عن
برداشت انسان بعنوان سرمايه و عامل اصلي توسعه مي باشد تا جائيكه اقتصاد دان برجسته فردريك هابينسون نيروي انساني را اساس ثروت 

آموزش هاي فني و حرفه اي بعنوان بخـشي از فرآينـد            .ته و سرمايه و منابع طبيعي را عوامل تبعي و حاشيه اي معرفي مي كند              ها دانس  ملت
در ايران با شكل گيري سازمان آموزش فني و حرفـه اي  . آموزش در اكثر كشور ها باالخص جوامع توسعه يافته ازجايگاه خاصي برخوردار ند      

.         حرفه و فن به عالقمندان و تزريـق نيـروي كـار مـاهر بـر پيكـره صـنعت ،حـرف و مـشاغلي تحـولي نـوين آغـاز گرديـد                                  با رويكرد انتقال انتقال     
  .مي باشد  توليدي و خصوصي در رفع نياز هاي كشور به نيروي كار ماهر از اهداف محوري اين سازمانبخش هاي نيروي كار مورد نياز  آموزش

  

  اهميت تحقيق

مه هرگونه تصميم گيري و اقدام مي باشدو در رابطه با نيروي انساني و مديريت آن اين امر از اهميت بـاالتر و ويـژه                           مقد معرفت و شناخت  
 و جوامـع  سـازمان هـا   ترين منابع به بازار توليد توانا و امكانـات  رزشا  زيرا در دنياي امروز سرمايه هاي انساني بعنوان با      ;اي برخوردار است  

بنابراين بهتـرين روش بـراي توسـعه منـابع     . رشد و توسعه كشور و جامعه در گرو بهره گيري صحيح از اين سرمايه هاست  لذا.منجر مي شود  
انساني  آموزش است،اما تحقق اين مهم در نبود برنامه ريزي منسجم و مبتني بر شناختي علمي نه تنها منفعتي را به همراه نخواهـد داشـت    

ازطريق پژوهش .مشكالت مضاعف را فراروي جامعه قرار خواهد داد      گرديده و  فرصت ها اتالف سرمايه ها و     بلكه در افق بلند مدت منجر به        
ها ،اولويت هاي بازار كار دسـت   حاضر سازمان آموزش فني و حرفه اي مي تواند به شناختي از وضعيت نيروي كار استان ،كمبودها ونارسائي   

  .تصميم گيري و تصميم سازي در سطح استان اقدام نمايديافته و بر مبناي اين شناخت و آگاهي ها به 
  

  هدف تحقيق

  تعيين  اولويت هاي آموزشي مشاغل متقاضي نيروي كار ماهر -: هدف اصلي
بررسي سطح مهارتي نيروي كار   -2 تعيين مشكالت آموزشي و مهارت نيروي كار شاغل در بخش هاي توليدي و خدماتي                -1: اهداف فرعي 

بررسي ميـزان انگيـزه در نيـروي كـار     -3 فني و حرفه اي آموزش هاي مورد نظر به لحاظ برخورداري از تحصيالت و    بخش هاي موجود در   
معرفي و ارائه مشاغل جديد متناسب با شرايط خاص استان بويژه مشاغل مربـوط بـه              -4. جديد مهارت هاي موجود جهت آموزش و فراگيري      

  ش ها و مناطقتعيين اولويت هاي آموزشي به تفكيك بخ-5دريا 
 

  سواالت تحقيق

 چـه تعـداد از بنگاههـاي اقتـصادي موجـود          -2 اقتصادي بـومي هـستند؟     بخش هاي چه تعداد از نيروي كار نيمه ماهر شاغل در           -1
-4ي اقتصادي در استان چگونه است؟فعاليت هاچشم انداز آينده -3دراستان از نظر نيروي نيمه ماهر با مشكل مواجه نمي شوند؟ 

بـه نظـر    -6 كداميك از رشته ها از اولويـت بيـشتري برخـوردار اسـت؟               -5ايي به نيروي نيمه ماهر نياز مي باشد؟       در چه رشته ه   
  كارفرمايان،سازمان آموزش فني و حرفه اي تا چه حد مي تواند در آموزش نيروي كار مورد نياز آنان بكوشد؟
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  روش تحقيق

 مناسـب تـرين و   .باشد مي(Descriptive Analytic Research)يلي   تحل-تحقيق حاضر يك پژوهش توصيفي  با توجه به اينكه 
  . كارآمد ترين روش انتخابي ،روش پيمايشي مي باشند هر چند در كنار آن از روش اسنادي و كتابخانه اي نيز بهره برده شده است

 

  جامعه آماري

  . اقتصادي استان مي باشندبخش هايماتي و دراين پژوهش جامعه آماري در برگيرنده تمامي صنايع ،كارگاههاي توليدي ،خد
 

  محدوديت ها

  .دراين پژوهش محقق با محدوديت خاصي مواجه نشده است
  

  نتايج

-كـشتكار و مربـي گلخانـه      : زراعت و باغباني  )بخش كشاورزي الف  ) 1اولويت ها در بخش هاي مختلف به صورت ذيل تعيين گرديده است             
-پرورش دهنـده گلهـاي زينتـي وآپارتمـاني    -كشتكار و مربي ميوه هاي گرمسيري - كننده نهال  توليد- و بسته بندي محصوالت غله     فرآوري

 پرورش دهنـده  - كارگر فني مرغداري صنعتي-پرورش دهنده شتر مرغ-پرورش دهنده بز-: دامداري)پسته كارب-زيتون كار-فرآوري زيتون 
پرورش دهنده ماهيـان    -تكثير كننده ميگو  -و بسته بندي ميگو   عمل آوري   -پرورش دهنده ميگو  :شيالت)پرورش دهنده بلدرچين ج   -شتر مرغ 
آشـپز غـذاهاي   -مهمـان دار آشـنا بـه زبـان انگليـسي     :گردشگري و هتلداري) بخش خدمات الف) 2پرورش دهنده صدف مروراريد   -گرم آبي 
آموزش :ي آموزشي فعاليت ها ) ري ج بازاردا-بازاريابي-بازار گرمي -بازاربيني–بازارشناس  :بازرگاني)  راهنماي گردشگري ب   -سر آشپز -خارجي

) بخـش صـنعت و معـدن الـف        ) 3 خياط لباسهاي مردانه و زنانـه        - انيميشن - گرافيك -موسيقي سنتي -تصويربرداري- مربوط به رايانه   هاي
صـنايع دسـتي   :صـنايع دسـتي  )نقشه بـرداري ب - پايپينگ- مونتاژ كار- جوش استيل- جوش آرگون -جوش ورق -جوش لوله :صنايع دريايي 

تعميـر لـوازم   - صوتي و تصويري- تاسيسات ساختمان -خدمات خودرو :كارگاههاي كوچك ) ج- سفالگري - حصير بافي  – گليم بافي    -اييدري
 راننـده بيـل   - راننـده لـودر   - راننـده بولـدزر    -آتـشكار معـدن   :معـدن ) شيشه بري د  -سيم پيچي - تراشكاري -درب وپنجره ساز  -خنك كننده 

   كارگر اكتشاف-مكانيكي
  

  پيشنهادات

هكتـار از زمينهـاي   90000توسعه پرورش وتكثير ميگو با توجـه بـه اينكـه           -2ي گلخانه اي    فعاليت ها توسعه سطح زير كشت وگسترش      -1
سرمايه گذاري روي صـنايع دسـتي دريـائي     -3.استان شوره زار مي باشند و مي تواند اشتغال زايي بسيار بااليي در بخش شيالت داشته باشد 

آمـوزش و تعلـيم     -4ي جديد و زيادي براي اشـتغال فـراهم مـي آورد           فرصت ها نصيب سرمايه گذاران مي كند بلكه       نه تنها درآمد سرشاري     
مجتمـع كـشتي سـازي  وفراسـاحل ايـران در       وتربيت نيروهاي مورد نياز صنعت كشتي سازي و صنايع وابسته به آن با توجه به راه انـدازي         

  .و گردشگري با توجه به موقعيت ممتاز استان در پذيرش توريسم برگزاري دوره هاي مرتبط با هتلداري -5بندرعباس
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  عنوان

  1386الي 1385مطالعه وضعيت نظام آموزش درصنايع دراستان هرمزگان طي سالهاي 

  مجري

 آقاي محمد رضا نهال طهماسبي

  كلمات كليدي

  حرفه گرايي سنتي-8مهارت -7دانش -6زش درصنايع آمو -5نظام آموزش  -4آموزش پودماني  -3آموزش ضمن خدمت  -2آمـوزش -1

  مساله تحقيق

ربعد دانش وعلوم وفناوري سبب تغييرماهيت مشاغل گرديده وبه تبع آن نوع تقاضا بـراي نيـروي انـساني مـورد نيازجهـت                  د تغييرات سريع   
رويكردجديـد سـاختاربرنامه ريـزي      در  . دست خـوش تغييرمـي كنـد          مختلف اقتصادي  كشورهابويژه بخش صنعت را       بخش هاي اشتغال در 

در همين راستا براي حركـت در مـسيرتوسعه چـاره اي جـزء              . وسعت قلمرو ، محتوي و شكل آموزش تغييرمي كند         آموزشي از  نظراهداف و    
ه مبتنـي   خدمات و بازرگاني نمي باشد ويقيناً اساس توسع      ، كالن صنعت ، كشاورزي      بخش هاي فراهم سازي امكانات و بسترتوسعه بويژه در      

بدون شك نيروي انساني مجرب يكي ازمهمترين محورهاي توسعه بحساب          .  نيروي انساني مجرب و سرمايه مي باشد       ،برسه محور فناوري    
مي آيد بطوريكه طي دو دهه گذشته نيروي انساني راجزءمهمترين منابع يك سازمان و سپس بعنوان سرمايه هاي آن محسوب مـي كردنـد                  

با . منابع انساني بصورت يك سرمايه ساز است وبديهي است كه اين نوع نگرش ساز و كارهاي خاص خود را مي طلبد             ولي اكنون نگرش به     
 بينش وخالقيـت مـورد نيازسـازمان        ، نگرش ، مهارتها ،هايي كه تحصيالت ، تجارب     هاي متفاوتي است انسان    اين نوع نگرش نياز به انسان     

 آموزش و نگهداري منابع انـساني فـراهم آورنـدتا           ، رشد ،يزبايد فضايي شايسته ومناسب د ر جذب      نسازمان ها بديهي است كه    . راداشته باشند 
ي صنعتي افزايش اين انگيزه د راولويت برنامه هاي توسعه ي فعاليت هابويژه بواسطه ماهيت . انگيزه ي الزم براي فعاليت درآنان ايجاد شود

ابد  بنظرمي رسد بابررسي وضعيت نظام آموزش درصنايع دراسـتان هرمزگـان بتـوان     كمي وكيفي منابع انساني بيش ا زپيش ضرورت مي  ي          
آمـوزش  يازصـنايع و  امكان ايجاد وتوسعه رشته هاي مورد ن   ، امكانات ونيروي انساني مجرب    ،ضمن شناسايي قابليت هاي آموزشي اعم ازفضا      

  .ان ارائه نمودهاي آموزشي دراست استاندارد مستمروضمن خدمت رابا قابليت هاي مصوب هاي
  

  اهميت تحقيق

مين مراكز دولتي ونيمه خصوصي واستفاده وسيع درتمام مراكز ومؤسـسات            پس ازگذشت نزديك به دودهه ا زتصويب نظام آموزشي مستخد         
تـرين  آموزشي دستگاههاي دولتي وغيردولتي، امروزه بحث ازناكارآمدي نظام اداري و ضرورت عـزم ملـي بـراي ايجـادتحول اداري ، از مهم       

ازمهمترين عوامل مؤثربر توانمنـد سـازي نيـروي    .  پژوهشگران وكارشناسان نظام اداري كشوربه شمار مي رود،محققين،دغدغه هاي مديران 
 ساكن وغير كاربردي منجربه تربيت كاركنان توانمنـد ، خـالق ، پويـا ، دگرگـون                  ، سطحي، حافظه مدار   آموزش هاي . است"آموزش"انساني

نظـام  . ناكارآمدي هرنظام مديريتي ممكن است ناشي ازناكارآمدي نيروي انساني ونظام آموزشي آن باشـد               .  ر نخواهدشد سازو مسئوليت پذي  
به دليل متناسب . هاي كالن شده است  آموزشي كاركنان بويژه دربخش صنعت كه توسعه وتحول بسيار سريع آن باعث تمايزاز سايركاربري     

 نيازمنـد  ،محـيط وپيـشرفت وتوسـعه ي فزاينـده ي دانـش وفنـاوري        ويژگي هاي ،هاي شاغل   توانايي ،انيازهاي واقعي شغل   نبودن محتواب 
تجديدنظر در مباني فلسفي وآغاز تغيير از درون مي باشد و اولين گام رابايد ازمرحله نخست يعني نياز محتـواي آموزشـي وبررسـي امكانـات            

طرف وبررسي وضعيت نظـام آموزشـي آنهادرجهـت ارتقـاء      ع فعال استان از يك     شناسايي صناي  ،براساس مطالب پيش گفته     .. موجودآغازكرد
  .دانش نظري و كاربردي پرسنل ازطرف ديگرامري ضروري بنظرمي رسد

  هدف تحقيق

ازاهـداف فرعـي    . مـي باشـد   1385-1386راستان هرمزگان طي سالهاي     قيق، مطالعه وضعيت نظام آموزشي درصنايع د           هدف اصلي تح  
 بررسي امكانـات آموزشـي      -2. شناسايي واحدهاي بزرگ صنعتي وچگونگي توزيع آن د راستان           -1: به مورد ذيل اشاره نمود     طرح مي توان  

 بررسي چگونگي آموزش پرسنل -3.صنايع موردمطالعه)  امكانات وتجهيزات آموزشي ، نيروي انساني  ماهرجهت تدريس ،فضاي آموزشي   (
درصـنايع  ... درازمـدت مقطعـي و  آمـوزش هـاي   ، ضـمن خـدمت ميـان مـدت     آموزش هـاي ،ت  مستمركوتاه مدآموزش هاي فعال درقالب   
مطالعـه   نيازسـنجي ازصـنايع مـورد        -5. ضمن خدمت پرسنل فعال صنايع مورد مطالعه         آموزش هاي بررسي محل وجايگاه    -4.موردمطالعه  
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 منطقه وامكانات مراكزفنـي وحرفـه اي غيـر رسـمي             رشته هاي مورد نيازصنايع باتوجه به قابليت هاي بومي         جهت تدوين وتبيين وتوسعه     
  .استان 

 

  سواالت تحقيق

 چـه  -2 ضمن خدمت پرسنل بخش صنعت ازصنايع مورد مطالعه در منطقه ، درداخل استان اجرامي گـردد؟    آموزش هاي چه ميزان از   -1
نسيل بـالقوه اجرايـي درداخـل     ضمن خدمت پرسنل بخش صنعت ازصنايع مورد مطالعه در منطقه ، قابليت وپتا        آموزش هاي ميزان از 

آمـوزش  مطالعه درمنطقه درقالـب    چه رشته هاوفنوني براي بازآموزي ونوآموزي پرسنل بخش صنعت ازصنايع مورد   -3استان رادارد؟ 
  ضمن خدمت ،موردآموزش قرار مي گيرد؟هاي

 
يران وصـاحبان صـنايع مـورد     ضمن خدمت پرسنل بخش صـنعت ازمـد        آموزش هاي چه رشته ها وفنوني براي بازآموزي ونوآموزي         -2

فضاي آموزشي ، امكانـات وتجهيـزات       (باتوجه به امكانات موجوداداره كل آموزش فني وحرفه اي استان         -5مطالعه موردنيازمي باشد؟  
 -6، آياامكان دايرشدن رشته هاوفنون مـورد نيـازبخش صـنعت د رمنطقـه وجـودارد؟               ) آموزشي ونيروي انساني مجرب ومتخصص      

ع و مديران ارشد واحدهاي بزرگ صنعتي دراستان تمايلي براي آموزش نيروهـاي خـود در مراكـز فنـي وحرفـه اي                       آياصاحبان صناي 
آياصاحبان صنايع و مديران ارشدواحدهاي بزرگ صنعتي دراستان تمايلي براي جذب نيروي موردنيازازفارغ   -7غيررسمي استان دارند؟  

آيابين رضايتمندي صاحبان صـنايع وواحـدهاي بـزرگ صـنعتي اسـتان          -8ند؟التحصيالن مراكزفني و حرفه اي غيررسمي استان دار       
ازآموزش ضمن خدمت پرسنل خود در مراكزفني وحرفه اي غيررسمي استان باميزان جـذب پرسـنل جديـد بخـش صـنعت ازفـارغ                        

  التحصيالن مراكزفني وحرفه اي غيررسمي استان رابطه اي وجودارد؟
 

  روش تحقيق

بنابراين تكوين معرفت و شناخت نسبت به يك موضوع بدون بهره گيري            .دستيابي به هدف است      ابزار ه مانند ب ها پژوهش رروش تحقيق د  
 Descriptive analytic تحليلـي  –باتوجه به نوع تحقيق حاضركه پژوهش توصـيفي  . هاي متناسب باآن ميسر نيست ازروش ياروش

Research          روش پيمايشي      مي باشد؛ مناسب ترين وكارآمدترين روش پژوهش ، )Survey (  هرچنـدد ركنـاراين روش، ازروش      . اسـت
  .اسنادي وكتابخانه اي استفاده گرديد

 

  جامعه آماري

فعاليـت  در اين پژوهش جامعه آماري متشكل ازتمامي صنايع ،كارگاههاي توليدي وآن بخش از منابع اقتصادي استان است كه بـه نحـوي با       
  .راين جامعه آماري د راين پژوهش ازپراكندگي وگستردگي قابل توجهي برخورداراستبناب. ي صنعتي د رارتباط مي باشدها
 

  محدوديت ها

در فراينـد صـدورمجوزبراي   -3محدوديت منـابع مـالي   -2و خوب اداره كل صنايع و معادن و صنايع وابسته    عدم همكاري مناسب     -1
 كشورومتعاقباًاستان،مجوزدو سازمان ضروري مـي      احداث وبهره برداري هركارگاه صنعتي جامع ،بزرگ ،متوسط وكوچكي درسطح         

دررونداجراي تحقيق ودربخش جمع آوري اطالعـات       . باشد، سازمان صنايع ومعادن استان وسازمان حفاظت محيط زيست استان           
 اوليه ،مشخص گرديدكه بسياري ازتعاريف اوليه در مراكزصنعتي براي دوسازمان صنايع ومعادن ازيكطرف وحفاظت محيط زيست               

  ازطرف ديگرمتفاوت است؛ لذاآمارهاي ارائه شده ازدوطرف، متغيرمي باشد

  نتايج

درصـدمي باشـد   0/84واحـد معـادل   1327واحدصنعتي فعال دراستان هرمزگان،بيشترين فراواني مربوط به بخش جنوبي آن با   1579ازتعداد-1
 بيـشترين فراوانـي واحـدهاي صـنعتي دربـين           -2.سـت درصدا7/1واحدصنعتي معـادل    27وكمترين فراواني مربوط به بخش شمالي استان با       

واحدصنعتي وكمترين فراواني مربوط به شهرستان بـستك        1165معادل    درصد 7/73شهرهاي مورد مطالعه مربوط به شهرستان بندرعباس با       
خـش صـنايع غـذايي      بيشترين فراواني واحدهاي صنعتي مـورد مطالعـه مربـوط بـه ب            -3.درصد برآورد شده است   1/1واحد صنعتي برابربا  18با

درمقابل كمترين فراوانـي واحـدهاي صـنعتي مـورد مطالعـه مربـوط بـه بخـش                  . واحد مي باشد  285واحدوتعداد نمونه معادل    970ودارويي با 
  بيشترين فراواني محدوده سني مديران مربوط به  -4. واحد مي باشد8ونه معادل واحدصنعتي وتعداد نم11 نفتي باآوردهايپتروشيمي وفر
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-5 درصـد برآوردگرديـد    3/2سـال بـا     30درصـدوكمترين فراوانـي مربـوط بـه گـروه سـني كمتـراز             3/63سـال بـا   50تـا 40ني بـين    گروه سـ  
ي آموزشي خودراداخل واحدصنعتي اجرامـي      فعاليت ها درصدآنها،53واحد معادل   40واحدصنعتي داراي چارت سازماني آموزش ،تعداد     75ازتعداد

درصـدمعادل  8/32واحدصنعتي موردمطالعـه    603ازتعداد-6.برگزارمي نمايند ) ان ياخارج ازاستان  داخل است (درصدخارج ازمركز 47كنندودرمقابل  
درمقابـل  . واحدصنعتي داراي مديراني هستندكه موافق آموزش نيروي انساني شاغل خود درمراكزفني وحرفه اي غيررسـمي مـي باشـند            198
ي پرسـنل موردمطالعـه برحـسب سـطح        آموزدني ها  ازكل   --7ددرصدنظري مخالف دراين خصوص دارن    2/67 مدير واحدصنعتي معادل     405

 -8درصدمي باشد06/0درصدو كمترين فراواني مربوط به افرادبي سوادبا     3/45تحصيالت بيشترين فراواني مربوط به سطح تحصيالت ديپلم با        
ج ازاسـتان شـركت نمـوده اندكـه     درصددردوره هاي ضمن خدمت اعم ازداخل ياخـار 9/15نفرمعادل 1294آزمودني پرسنل ،تعداد  8089ازتعداد

ي پرسـنل خودازبيـشترين فراوانـي وصـنايع نـساجي وپوشـاك             آموزدني هـا  درصدكل  6/46دراين ميان صنايع پتروشيمي وتجهيزات نفتي با      
  .درصدداراي كمترين فراواني مي باشد1/5با
 

  پيشنهادات

ـ        -1 نظرازمتـولي برگزاركننـده    ازبخش صـنعت صـرف  استفاده ازنيروي انساني مجرب ،متخصص ومتعهـددرامرآموزش دوره هـاي موردني
 يكي ازعوامل مهم ترغيب پرسنل مراكزصنعتي وافزايش انگيزش آنان به شـركت دردوره              -2.دوره،ازاهميت بسيارزيادي برخوردارباشد  

.  مي باشـد هاي آموزشي حتي با صرف هزينه هاي شخصي، اطمينان پرسنل ازتأثيردوره هادرافزايش حقوق، مزايا و ارتقاء شغلي شان                 
تهيه دستورالعملي واحد ازطرف معاونت طرح وبرنامه ريزي و مـديريت منـابع انـساني اداره كـل      مي گردد تا با پيشنهاد درهمين راستا 

 نوآمـوزي   -3.صنايع ومعادن استان، باارائه نظام هماهنگ ،درافزايش انگيزه پرسنل مراكز صـنعتي اسـتان گـامي مؤثربرداشـته باشـد                   
 بازديدمستمرمديران واحدهاي صنعتي    -4.ل شاغل در مراكزصنعتي ازمديران تاكارگران بطور مستمرضروري مي باشد         وبازآموزي پرسن 

ازمراكزصنعتي نمونه داخل وخارج ازاستان بويژه درحوزه آموزش ومديريت منابع انساني جهت تشويق وترغيب مديران به لزوم تأسيس 
استفاده ازالگوهاي برترآموزش بويژه -5حدوديت هاي منابع آموزشي واحدهاي صنعتي واحدآموزش وتجهيزآن متناسب با قابليت ها وم

 شـاگردي بـا   - اسـتاد آمـوزش هـاي  (هاي سـنتي آمـوزش    بكارگيري تكنولوژي آموزشي درهمه شاخص هاي آموزش وپرهيزازروش  
وحرفه اي اسـتان بـااداره كـل صـنايع      پيشنهادمي گردد تا با تعامل وهمكاري مشترك بين اداره كل آموزش فني           -6).محوريت استاد 

  .ومعادن استان بستري مناسب جهت نيازسنجي آموزشي بخش صنايع و نياز بازاركار واشتغال استان مهيا گردد
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  عنوان

  ي و حرفه اي فني در آموزش هايري گادي و ياددهي نديمطالعه فرآ

  مجري

  خانم فريبا قاسمي نژا د رائيني
 

   كليديكلمات

  يادگيري-7دانش -6 آموزش -5اي حرفه آموزش فّني و  -4  مربيان -3  كارآموزان -2   يادگيري–رويكرد ياددهي  -1
 

  مساله تحقيق

در . صنعت، خدمات، و كشاوزي اجرا مـي شـوند     بخش هاي  در هر كشوري براي پاسخگويي به نيازهاي         ايحرفهآموزش فّني و     هايبرنامه 
-مهـارت  مـشغول  ايحرفه درك شده و تعداد قابل توجهي از افراد در مراكز آموزش فّني و    ايحرفهآموزش هاي فّني و     كشور ما نيز اهميت     

مختلـف توليـدي و    بخـش هـاي   تربيت نيروي انساني مورد نيـاز  ايحرفههدف كلي از اجراي برنامه هاي آموزش فّني و      . مي باشند  آموزي
آنچه مسلّم است جهـت  .  از طريق شناسايي نيازهاي آموزشي امكان پذير است      "اشتغال مناسب صرف  براي ا  ريزيبرنامهخدماتي كشور است،    

، ساالنه هزينه هاي زيادي صرف مي گردد و در صورتي كه  فرآيند ياددهي و يادگيري در    ايحرفهبرگزاري دوره هاي آموزشي مراكز فّني و        
اين تحقيق بر آن است، پاسخ روشني بـراي     . الي و انساني عظيمي به هدر خواهد رفت       اين آموزش ها كارآيي الزم را نداشته باشد، سرمايه م         

كدامند؟؛ روش هاي تدريس مورد استفاده مربيان كدامند؟؛ تأثير فـضا و تجهيـزات    منابع يادگيري مورد استفاده كارآموزان: سؤاالت زير بيابد
 يادگيري از ديدگاه كـارآموزان كدامنـد؟؛ عملكـرد          –ود در فرآيند ياددهي      يادگيري چگونه است؟؛ مشكالت موج     -فيزيكي بر فرآيند ياددهي   

 يادگيري از ديدگاه كـارآموزان كدامنـد؟؛ نتـايج ارزشـيابي     –مربيان از ديدگاه كارآموزان چگونه است؟؛ عوامل مؤّثر بر كيفيت فرآيند ياددهي   
  .ررسي چگونه استكارآموزان در پايان دوره بر حسب نوع مهارت در شهرستان هاي مورد ب

  اهميت تحقيق

 تنها از طريق انجام پژوهشهاي علمي و معتبر امكـان         ايحرفهي و    آموزش فّن  هايبرنامه مناسب و ارتقاي كيفي      يتوسعهترديدي نيست كه    
در تـاريكي خواهـد    به مثابه تيري ايحرفهي و  آموزش هاي فّن  يتوسعهپذير است و بدون اتكا به يافته هاي پژوهشي، هر اقدامي در جهت              

در ميـان  . مربوط، احساس مي شـود   هايبرنامهي به منظور ارتقاي كيفيت      به همين جهت ضرورت انجام پژوهش درباره آموزش هاي فّن         . بود
ن بـا  معموأل داده هاي مربوط به اين فرآيند را مي تـوا .  يادگيري مهمترين فرآيند به شمار مي آيد      -فرآيندهاي نظام آموزشي، فرآيند ياددهي    

به هر حال مي توان از اين ابزار به طـور  . هر چند كه استفاده از مشاهده و مصاحبه نيز امكان پذير است  . استفاده از پرسشنامه گردآوري نمود    
  .مكمل استفاده كرد

  

  هدف تحقيق

  : اهداف اين تحقيق عبارتند از

تعيين منابع يادگيري مـورد اسـتفاده در آمـوزش هـاي فنّـي و                -2.ايحرفه يادگيري در آموزش هاي فّني و        - ياددهي روش هاي  تعيين   -1
 يـادگيري از  - شناسايي مـشكالت موجـود در فرآينـد يـاددهي     -4. بررسي عملكرد مربيان در كالس درس از ديدگاه كارآموزان        -3.ايحرفه

 بررسـي نتـايج     -6. يـادگيري  - يـاددهي  در فرآينـد  ) فـضا و تجهيـزات فيزيكـي      ( بررسي ميزان تأثير  امكانات آموزشي        -5.ديدگاه كارآموزان 
  .ارزشيابي پايان دوره كارآموزان در شهرهاي مورد بررسي

  .بررسي نتايج ارزشيابي پايان دوره كارآموزان بر حسب نوع مهارت-7
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  سواالت تحقيق

هـاي آموزشـي از ديـدگاه        گـاه وضعيت فـضا و تجهيـزات فيزيكـي موجـود در كار            -2 كارآموزان كدامند؟  ياستفاده منابع يادگيري مورد     -1
  كارآموزان چگونه مي باشد؟

 عملكـرد مربيـان در كـالس درس از          -4 يادگيري از ديدگاه كارآموزان كدامنـد؟      - فرآيند ياددهي    يزمينه مهمترين مشكالت موجود در      -3
 عوامـل مـؤّثر بـر      -6 كدامند؟ ايرفهحدر آموزش هاي فّني و      ,  مربيان ياستفاده روش هاي تدريس مورد      -5ديدگاه كارآموزان چگونه است؟   

 حـسب شـهر چگونـه    شيابي كـارآموزان در پايـان دوره بـر       نتايج ارز  -7 يادگيري از ديدگاه كارآموزان كدامند؟     -بهبود كيفيت فرآيند ياددهي     
شـيابي كـارآموزان در      نتـايج ارز   -9 نتايج ارزشيابي كارآموزان در پايان دوره بر حسب نوع مهارت در شهر حاجي آباد چگونه اسـت؟                 -8است؟

 نتايج ارزشيابي كارآموزان در پايان دوره بر حسب نوع مهارت در شـهر  -10پايان دوره بر حسب نوع مهارت در شهر بندرعباس چگونه است؟         
  لنگه چگونه است؟

  

  روش تحقيق

 . استي توصيف يروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايش

  جامعه آماري

استان هرمزگان كه طبق آمار ارائه شده از سـوي   ايكارآموزان مراكز فّني و حرفهوهش در اين تحقيق عبارت است از  مورد پژيارآمجامعه 
  . مي باشد1386در سال ,   نفر6837سازمان تعداد كارآموزان 

 

  محدوديت ها

 و هرچه ميزان محدوديت هـا و موانـع   بي شك موّفقيت هر تحقيقي به ميزان موانع و محدوديت هاي موجود بر سر راه تحقيق بستگي دارد 
گـستردگي  : در ارتباط با تحقيق حاضر مي توان بـه موانـع زيـر اشـاره نمـود                . كمتر باشد، ميزان دستيابي به نتايج دقيق تر بيشتر خواهد بود          

 -فرآينـد يـاددهي    يهزمينـ تحقيق در استان، محـدود بـودن تحقيقـات انجـام شـده در       يهزمينموضوع تحقيق، كمبود منابع اطالعاتي در     
  . اي و استقبال نكردن برخي كارآموزان درخصوص پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامههحرفيادگيري در آموزش هاي فّني و 

 

  نتايج

درصد مربوط به شهر بندرعباس     ) 5/31(ي مورد بررسي نشان داد بيشترين فراواني پاسخگويان         هاي پژوهش درخصوص توصيف نمونه    يافته
فراواني پاسخگويان با  مدرك تحصيلي زير . است)  درصد 8/13( بيش از زنان  )  درصد 2/86(در ميان پاسخگويان فراواني مردان        . مي باشد 

درخـصوص طـول   .بيش از فراواني پاسخگويان با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسـي مـي باشـد   )  درصد41(و ديپلم )  درصد 7/51(ديپلم  
درخصوص ميزان قـدرت بيـان و   .هاي يك تا سه ماه و سه تا شش ماه مي باشدترين فراواني مربوط به دوره    ي آموزشي كارآموزان، بيش   دوره

    مربوط به كارآموزاني است كه ميـزان قـدرت بيـان خـود را در حـد      )  درصد9/45(مطالب درسي، بيشترين فراواني ارائهمهارت مربيان، جهت    
، نتايج تحقيق نـشان مـي دهـد بيـشترين           ايحرفهزان برخورداري مربيان از دانش و مهارت        درخصوص مي . توصيف نموده اند  » خيلي زياد « 

. ، توصيف نمـوده انـد  »خيلي زياد«  مربيان خود را در حد       ايحرفهمربوط به كارآموزاني است كه ميزان دانش و مهارت          )  درصد 56( فراواني  
مربـوط بـه    )  درصـد  2/53(دريس مربيان نشان مـي دهـد بيـشترين فراوانـي             ت يهنتايج تحقيق درخصوص ميزان رضايت كارآموزان از نحو       

ي كـارآموزان در شـهرهاي مـورد    نتايج آزمون پايان دوره ، توصيف نموده اند»خيلي زياد« كارآموزاني است كه ميزان رضايت خود را در حد 
عباس ، بندرلنگه   آباد ، بندر  بوط به شهرهاي ميناب ، حاجي     بررسي نشان مي دهد بيشترين درصد قبولي در امتحانات پايان دوره به ترتيب مر             

ميـان ميـزان   . وجود نـدارد  ايهرابطميان رضايت كارآموزان از وسايل و تجهيزات كمك آموزشي و نتايج آزمون     . مي باشد ، جاسك و رودان     
  . بتي وجود داردتدريس مربيان و ارزيابي عملكرد آنان رابطه معني دار و مث يهحورضايت كارآموزان از ن
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  پيشنهادات

ها و تأكيد بر اهميت تجهيزات كمك آموزشـي در          با توجه به نگرش كارآموزان در مورد وسايل و تجهيزات كمك آموزشي موجود در كارگاه              
كمـك آموزشـي     يادگيري پيشنهاد مي شود بودجه اختصاص يافته به اين مسأله افزايش يابد و از وسـايل و تجهيـزات مـدرن                       -امر ياددهي 

هاي شخصيتي مثبت به بهبود امـر  با توجه به اهميت و نقش كليدي مربيان در امر آموزش، بكارگيري مربيان مجرب با ويژگي          .استفاده گردد 
    هاي ضـمن خـدمت ضـروري بـه نظـر          مربيان با برگزاري دوره    ايهحرفهمچنين به روز نمودن دانش و مهارت        . آموزش كمك خواهد نمود   

مهـارت آمـوزي وارد    يهدورفراهم آوري تسهيالت و امكانات مالي اين امكان را به كارآموزان مي دهد تا بالفاصله پـس از پايـان       ..سدمي ر 
آموزشي خود ناراضي بوده  يهدوربا توجه به اين كه برخي كارآموزان از طول   .بازار كار شوند و تجربيات خويش را به شكل عملي بكار گيرند           

آنچـه مـسلّم   .آموزشي داشته اند، پيشنهاد مي شود مطالعه اي دقيق در اين زمينه صـورت گيـرد      يهدوربه افزايش يا كاهش طول      اند و نظر    
است، اين است كه نتايج آزمون در شهرهاي مورد بررسي با يكديگر متفاوت بوده و الزم است در تحقيقي جداگانه علل موّفقيت يـا عوامـل                          

وسايل گرمايشي و سرمايشي، نور ( بديهي است امكانات فيزيكي نظير .هر يك از اين شهرها مورد بررسي قرار گيردمؤّثر بر عدم موّفقيت در      
بنـابراين  . ها در امر يادگيري و تمركـز كـارآموزان تـأثير زيـادي دارد     و متناسب بودن فضاي اختصاص يافته به كالس درس و كارگاه... ) و  

رآموزان پيشنهاد مي گردد در تحقيقي جداگانه علل موّفقيت يا عدم موّفقيت كا            ،   اين زمينه انديشيده شود   پيشنهاد مي شود تمهيدات الزم در       
  .حسب نوع مهارت و شهر مورد بررسي قرار گيرددر آزمون پايان دوره، بر
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  عنوان

  86تا 83الهاي  فني و حرفه اي غير رسمي بر اشتغال استان طي سآموزش هايتاثير 
  

  مجري

  آقاي محمد رضا نهال طهماسبي
 

  كلمات كليدي

  آموزش)5مراكز فني و حرفه اي دولتي)4 فني و حرفه اي غير رسميآموزش هاي)3آموزشگاه آزاد)2اشتغال )1
 

  مساله تحقيق

يارد كارگركره زمين در حال حاضر تقريبا يك سوم از سه ميل. مي كندتجربه  به بعد 1930جهان اكنون شديدترين بحران اشتغال را از دهه ي
بسياري از ايشان نيز كه كار مي كنند،دستمزدي بسيار ناچيز دريافت كرده و دورنمـاي پيـشرفت بـراي آنهـا                   ;يابيكارندويا اشتغال كاذب دارند   

 بـوده و اسـتفاده بهينـه از    هاي كالن، همواره مـد نظـر   شتغال و ايجاد تعادل نسبي در بازار كار به مثابه يكي از سياست     ا بسيار محدود است  
ايـن  .نيروي انساني براي بهبود ساختار اقتصادي و اجتماعي ودستيابي به هدفهاي توسعه و رشد اقتصادي بسيار حائز اهميت و اولويت اسـت                   

ايـن  ي شغلي براي فرصت هامهم از آنجا سرچشمه ميگيرد كه بخش عظيمي از جمعيت فعال كشور را جوانان تشكيل مي دهند و گسترش             
 از اين قشر عظيم كشور و فعال ننمودن بستر هاي مناسب اشتغال باعث بروز  غفلت  . ار است گروه سني از ويژگي و حساسيت خاصي برخورد       

بيكاري عاملي براي بروز مشكالتي همچون ايجاد مشاغل كاذب و غير مولد،كاهش امنيت مـالي  .پديده اي شوم موسوم به بيكاري مي گردد       
پيش بينـي برنامـه دوم توسـعه بـراي          .هاي اجتماعي مي گردد    ،افزايش فقر،اختالف طبقاتي ،بزهكاري و بطور كلي بحران       ،جاني و اجتماعي  

 هزار فرصت شغلي افزايش يافت كـه  820 هزار شغل بود كه اين مقدار در برنامه سوم توسعه به       460ي شغلي جديد ساليانه     فرصت ها ايجاد  
ها محقق نشده وبار سنگين بيكاري بر روي دوش مردم ايران بويژه نيروي     برنامه سوم توسعه اين فرصت     متاسفانه نه در برنامه دوم و نه در       

ي شـغلي  فرصت هابا توجه به اينكه اغلب جويندگان كار جزو جمعيت فعال كشور محسوب مي شوند ،گسترش كمي      .فعال جوان انباشته شد   
 ميليون نفر جمعيت فعـال كـشور   2/5م توسعه بوده و در واقع از هم اكنون بايد به فكر ،فراتر از ارقام پيش بيني شده دربرنامه هاي دوم وسو       

 بود كه به بازار كار خواهند پيوست،زيرا كار و اشتغال جزو نيازهاي ضروري بـوده كـه دسترسـي بـه آن بـراي ادامـه زنـدگي                    1390در سال   
  .گريزناپذير است

  

  اهميت تحقيق

ي اجتماعي است وتوسعه و پيشرفت در همه زمينـه هـا وابـسته بـه آن                 فعاليت ها  جامعه و مايه حيات      آموزش يكي از اصول واركان اساسي     
 فني و عملي مهارت هايآموزش با آماده سازي افراد به .آموزش بعنوان سرمايه انساني عامل كليدي در رشد و توسعه هر كشوري است .است

آمـوزش  در اكثر كشورهاي پيشرفته وبرخي ازكشورهاي در حال توسعه .سعه ايفا مي  نمايد زمينه استفاده موثر از نيروي انساني را درفرآيند تو        
 فني و حرفه اي بدليل پيوند گسترده با نياز هاي عيني بازار كار،نقش عمده اي در رفع نياز هاي تخصصي و حرفـه اي بـازار كـار ايفـا                               هاي

توسـعه ايـن    .ر سه بخش صنعت،كشاورزي و خدمات محسوب مي گردد        هاي موفقيت هر كشوري توسعه آن د       امروزه يكي از شاخص   .ميكند
درهمين راستا سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كـشوربا      .مند نيروي انساني ماهر و كارآمد در هركدام از بخش ها مي باشد سه بخش نياز  

  . غال و كار آفريني مي باشدتوجه به وظايف قانوني آن ملزم به آموزش افرادفاقد مهارت جهت ايجاد زمينه مناسب براي اشت
  

  هدف تحقيق

   فني و حرفه اي غير رسمي براشتغال استانآموزش هايتاثير : هدف اصلي
تبيين مقايسه برخي از ويژگي هاي فردي ،اجتماعي،اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آموزش فراگيران مراكـز آمـوزش فنـي و                     )1:اهداف فرعي 

بررسـي وضـعيت اشـتغال آمـوزش     .)3 آموزش ديدگان با شغل فعليمهارت هايتباط بين تناسب بررسي ار)2.  86تا83حرفه اي طي سالهاي  
 و آموزشـگاه هـاي آزاد    بررسي عوامل موثر بر عدم اشتغال كار َآمـوزان        .)4آموزشگاه هاي آزاد  ديدگان مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و        

  .مراكز فني و حرفه اي دولتي
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  سواالت تحقيق

 86 الي 83هاي آزاداستان طي سالهاي  ي وآموزشگاه دولتي و حرفه ايمراكز فن  بيكاري در ميان كارآموزان آموزش ديده در         نرخ اشتغال و  )1
  چقدر است؟

) 4آيا بين جنسيت و اشتغال رابطه وجـود دارد؟  )3نرخ اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان آموزش ديده برحسب شاخص سن چقدر است؟             ) 2
) هـاي آزاد  ي وآموزشگاه دولتي و حرفه ايمراكز فن(آيا بين محل اخذ مدرك تحصيلي  ) 5لي و اشتغال رابطه وجود دارد؟     آيا بين مدرك تحصي   

  و اشتغال رابطه وجود دارد؟
   فراگرفته شده با ميزان اشتغال فراگيران رابطه اي وجود دارد؟مهارت هايو آموزش هاآيا بين رضايت مندي فراگيران از )6

                                                                                                    

  روش تحقيق

 فني و حرفه اي غير رسمي       آموزش هاي روش مورد استفاده مبتني بر مطالعه توصيفي است كه بر پايه كسب حقايق و اطالعات موجود تاثير                
ي  دولتـ ي و حرفه ايمراكز فنهاي فارغ التحصيالن     و ارتباط آن با شاخصهاي فردي آزمودني       استان براشتغال استان مورد بررسي قرارگرفته     

  .هاي آزاد استان طي دوره مورد مطالعه با استفاده از آمارتوصيفي و استنباطي مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي گيرد وآموزشگاه
 

  جامعه آماري

 83 طي سـالهاي     آموزشگاه هاي آزاد  ي و  دولت ي و حرفه ا   يمراكز فن و دارنده گواهينامه از     جامعه آماري شامل كليه كارآموزان فارغ التحصيل        
  .  در بعضي از رشته ها در استان هرمزگان مي باشد86الي شهريور 

ه شـده   نفر محاسب8642 آموزشگاه هاي آزادنفر ودر5254ي  دولتي و حرفه ايمراكز فنفارغ التحصيالن  در رشته هاي مورد مطالعه تعدادكل  
  .اند
 

  محدوديت ها

 ي و حرفـه ا يمراكـز فنـ  محدوديت هاي زماني ناشي از فرصت محدود انجام پروژه  وعدم همكاري مسئوالنه بعضي از فارغ التحصيالن            -1
  هاعدم پاسخگويي بعضي از سواالت پرسشنامه توسط بعضي از آزمودني -2ي وآموزشگاههاي آزاد در ارسال پستي به موقع پرسشنامه هادولت

محدوديت هـاي ناشـي از كـسب اطالعـات دقيـق از نـشاني       -4عدم بازگشت همه نامه هاي ارسالي و مخدوش شدن نمونه هاي آماري          -3
 و حرفه يمراكز فنعدم اطمينان از پاسخگوئي فارغ التحصيالن    -5 از اداره كل فني و حرفه اي استان        86تا  83آزمودني ها در طي سال هاي       

 به پرسشنامه هاي ارسالي و احتمال جوابگويي پرسشنامه ها توسط اعضاي خانواده و تاثير ديگر متغيـر هـاي                آزادآموزشگاه هاي   ي و  دولت يا
  نارسايي در عملكرد پست استان در رساندن به موقع نامه ها-6مداخله گر در تنظيم پرسشنامه ها

 

  نتايج

 مربـوط بـه   57/49و11/74پرسشنامه هاي ارسـالي بـه ترتيـب بـا       بيشترين و كمترين تعداد پرسشنامه هاي دريافت شده به نسبت تعداد            -1
بيشترين و كمترين درصد آزمودني ها در رشته شهرهاي مورد مطالعـه بـه ترتيـب  در گـروه سـني             -2.شهرستان ميناب و جاسك بوده است     

  . درصد بوده است56/4  نفر معادل83 سال با تعداد 40 درصد وگروه سني بيش ار 13/70 نفر معادل 1274 سال با 30 تا20بين
 درصد و دوره 08/67 نفرمعادل 1219بيشترين و كمترين درصد طول دوره آموزشي آزمودني ها به ترتيب به دوره هاي كمتر از سه ماه با              -3

 كـسب   بيشترين و كمترين فراواني آزمودني ها برحسب نـوع مهـارت        -4. درصد بوده است   03/2 نفر معادل    37 ماه با تعداد     12هاي بيش از    
  . درصد مي باشد/. 93 نفر معادل 17 ورشته درود گري با 91/27 نفز آزمودني  معادل 490شده  به ترتيب مربوط به رشته رايانه با 

 مربوط به متغير كسب مهارت براي اشتغال و خود اشتغالي بوده 04/92بيشترين فراواني دليل شركت آزمودني ها در دوره هاي آموزشي با -5
 آموزشـگاه هـاي آزاد  نرخ اشتغال آزمودني هايي كـه در    -6. درصد بوده است   92/1ن فراواني  مربوط به عامل تكليف آموزشي با          وكمتري است

بيشترين فراواني -7.ي آموزش ديده اند دولتي و حرفه ايمراكز فن درصد بيشتر از آزمودني هايي است كه در 66/3آموزش ديده اند به ميزان    
 درصد مربوط به ازدحام متقاضي در رشته مـورد نظـر            20/26 نفر معادل با     343شان در خصوص داليل بيكاري با       آزمودني ها برحسب نظرات   
  . درصد مربوط به عامل عدم وجود سرمايه كافي براي ايجاد خود اشتغالي تعيين شده است81/21 نفر معادل 285است  وكمترين فراواني با 
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  پيشنهادات

 مهارت هـاي حذف و يا كاهش رشته و )2هارت هاي آموزشي با وضعيت بازار كار و نياز صاحبان كار در استان       متناسب سازي رشته ها و م     )1
آموزشي كه بنا به داليل متفاوت از فهرست نيار بازار كار در منطقه خارج شده وتعريف وتبيين مهارت هاي جديد كه متناسب با جهت گيري                       

كاربردي نمودن آموزش ها وتالش جهت افزايش اعتماد بنفس كار آموزان بمنظور ايجاد  )3ي باشد رشد و توسعه استان نياز ضروري به آنها م        
ايجاد بستر مناسب جهت همسو سازي انديشه هاي توسعه         )5تسهيل نمودن پرداخت وام هاي اشتغال بلند مدت با سود اندك            )4خود اشتغالي 

وفرآيند توسعه آينده صاحبان كار و سرمايه با محوريت معاونت طـرح و برنامـه    با نياز هاي ضروري حال   آموزشگاه هاي آزاد  آموزشي مراكز و  
جهت مشاركت نمايندگان منتخب اتحاديـه در تـصميم گيـري            ي و حرفه ا   يمراكز فن ضرورت تشكيل اتحاديه دانش آموختگان      )6استانداري

  هاي كميته اشتغال استان
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  عنوان

  1385 الي 1382هاي   استان هرمزگان طي سال   فني وحرفه ايآموزش هايهاي كارايي دروني وبيروني در  مطالعه نرخ
  

  مجري

  آقاي محمد رضا نهال طهماسبي
 

  كلمات كليدي

  كارايي بيروني -6اشتغال -5كارايي دروني -4كارايي آموزشي-3كارايي-2آموزش-1
  

  مساله تحقيق

دانش آموخته اي كه در مراكز فني وحرفه اي تحت آموزش قرار مي گيرد  متاثر از تعدادي متغيرهاي خاص است                  توانايي علمي وعملي  هر      
ده درون سـازمان محـسوب            هاي اصلي  ، جهت ارزيابي  ميزان كـارايي فراگيـران در محـدو               كميت وكيفيت اين متغيرها در قالب شاخص      . .

يابي  شاخصهاي كمي وكيفي فضا وبناهاي نيازهاي آموزشي ، امكانات وتجهيزات كمك آموزشـي               بعبارت ديگر برآيند عملياتي ارز    . مي شود 
هـا  ، الگـويي  بـراي محاسـبه      پايان دوره مراكز وآموزشگاه    آزمون هاي متخصص در قالب امتيازات كسب شده در       ونيروي انساني مجرب و   

ا بدون  شك مهمترين دستاورد تعيين ميزان كارايي  دروني ، پيش بينـي               ام. كارايي دروني مراكز فني وحرفه اي غيررسمي استان مي باشد           
بنابراين با توجه بـه اهـدافي   . هاي كارگاهي مي باشد ازچگونگي ميزان  كارايي بيروني فراگيران  مراكز فني وحرفه اي در بازار كار و محيط              

تحـصيلي ، شـغلي ، اجتمـاعي ،       روني آموزش را از جهات مختلف        بي كه  براي بر نامه هاي آموزشي  درنظر گرفته مي شود مي توان كارايي              
                              .فرهنگي واقتصادي  مورد ارزيابي قرار داد  

  

  اهميت تحقيق

( هاي  موجود ، از توان بااليي  در توسعه صنعتي ، آموزشـي ، اجتمـاعي واقتـصادي بـر خـوردار اسـت                   استان هرمزگان با توجه به پتانسيل     
بنابراين با برنامه ريزي مدون ومتناسب با خصوصيات اقتـصادي ، اجتمـاعي  واقليمـي اسـتان از                    ) 1384 –سازمان مديريت وبر نامه ريزي      

امـا  . يكطرف  ، فرهنگ ، آداب وسنن مردم  بويژه جوانان از طرف ديگرمي توان گامي بسيار  موثر درجذب  نيروهاي فعال ومفيد  برداشت                           
بويژه آنكه استان هرمزگان . اين مهم ميسر نمي باشد مگر آنكه از كليه منابع وانرژي  موجود بصورت  بهينه وكارا استفاده گردد                  دستيابي به   

بر خوردار ) نيروي  انساني مجرب ومتخصص ، فناوري ومنابع مالي      (ي  خاصي در خصوص منابع  در قالب متغيرهاي زماني            محدوديت ها با  
بنابراين بنظر مي رسد براي استفاده صحيح ومنطقي از منابع موجود وممانعت از به هدررفتن  ). 1384 وبر نامه ريزي  سازمان مديريت ( است  

منابع مالي  ، انرژي و بويژه وقت وزمان فراگيران ودولتمردان ومسوالن متولي امر ،ارائه هرگونه راهبردي كه منتج از دستاوردهاي مطالعـات            
  . مي باشد ري  فني  وحرفه اي غير رسمي استان است ، ضروآموزش هايستاي  افزايش كارايي دروني وبيروني هاي  علمي در را وپژوهش

  

  هدف تحقيق

   . 1385 الي 1382مطالعه ميزان كارايي دروني وبيروني در آموزش هاي فني وحرفه اي استان طي سالهاي : هدف اصلي 
حرفه اي غير رسمي استان بر اساس امتيـازات پايـان دوره در رشـته هـا وسـنوات مـورد       رتبه بندي فراگيران مراكز فني و     -1: اهداف فرعي   

تعيـين ميـزان   -3 1385 الـي  1382 تعيين ميزان اشتغال فارغ التحصيالن مراكزفني وحرفه اي  غيررسمي استان طي سـالهاي         -2مطالعه    
 تعيين ميزان اشتغال آزاد يـا دولتـي         -4طي سالهاي مورد مطالعه     اشتغال  مرتبط  فارغ التحصيالن مراكز فني  وحرفه اي غير رسمي استان               

  وثبات  فارغ التحصيالن مراكز فني وحرفه اي غير رسمي استان طي سالهاي مورد مطالعه 
  . فارغ التحصيالن مراكز فني وحرفه اي غير رسمي استان از چگونگي ونحوه آموزش اين مراكز مندي  تعيين ميزان رضايت-5 
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  الت تحقيقسوا

 فني وحرفه اي آن رابطـه  آموزش هايآيابين جنسيت فارغ التحصيالن  مراكز فني وحرفه اي غير رسمي استان با كارايي دروني              -1
آمـوزش   آيا بين مدرك تحصيلي فارغ التحصيالن  مراكز فني وحرفه اي  غير رسمي استان با كارايي درونـي                     -2اي وجود دارد؟    

آموزشـگاه  مراكـز فنـي وحرفـه اي يا   (  آيا  بين محل اخذ گواهينامه  مهارت -3طه اي وجود دارد ؟      فني وحرفه اي  آن  راب       هاي
 آيا بين رشته تحصيلي فارغ     -4  فني وحرفه اي غير رسمي استان رابطه اي وجود دارد ؟              آموزش هاي وكارايي دروني    ) هاي آزاد 

 -5 فني وحرفه اي آن رابطه اي وجـود دارد ؟            آموزش هاي وني  التحصيالن  مراكز فني وحرفه اي غير رسمي استان با كاريي در           
با كارايي دروني ) يكي از نمايه هاي كارايي خارجي     (آيا بين ميزان اشتغال فارغ التحصيالن مراكز فني وحرفه اي غيررسمي استان           

  مراكز فنـي وحرفـه اي غيـر    آيا  بين  اشتغال مرتبط  فارغ التحصيالن    -6 فني وحرفه اي آن رابطه اي وجود دارد؟          آموزش هاي 
   فني وحرفه اي آن رابطه اي وجود دارد ؟آموزش هايبا كارايي دروني ) يكي از نمايه هاي كارايي خارجي( رسمي استان 

   

  روش تحقيق

ش بـراي ايـن تحقيـق ، روش     تحليلي مي باشد،  لذا كـار آمـدترين روش پـژوه    –با توجه به نوع تحقيق حاضر كه يك پژوهش  توصيفي            
  .داده شدپيمايشي تشخيص 

 

  جامعه آماري

  
) آمـوزش  در مراكـز ثابـت     (جامعه آماري در اين تحقيق ، شامل كليه كار آموزان فارغ التحصيل  مراكـز آمـوزش فنـي وحرفـه اي دولتـي                         

    در رشته شهرهاي  استان هرمزگان مي باشد1385  الي اسفند ماه 1382وآموزشگاهاي آزاد طي سالهاي 
 

  محدوديت ها

محدوديت زماني ناشي از فرصت محدود انجام پروژه وعدم همكاري مسووالنه بعضي از  فارغ التحصيالن مراكز فني وحرفـه اي              -1
ها ومراكز خدماتي  استان از طرف ديگر در ارسال پـستي  بـه موقـع     دولتي وآزاد استان از يك طرف  وكارفرمايان محترم كارگاه      

 عـدم بازگـشت  همـه  نامـه هـاي ارسـالي       -3آموزدني ها ي از سواالت توسط بعضي از        عدم پاسخگويي بعض   -2. پرسشنامه ها   
 با توجه به محدوديت هاي منابع مالي وزماني ، بعضي از رشته هاي فعال در استان ومراكـز  -4ومخدوش شدن نمونه هاي آماري  

  .صنعتي وخدماتي در تحقيق مورد سنجش قرار نگرفتند
  

  نتايج

هـادر مراكـز     درصـد  از آزمـودني  2/40هم چنين .  درصد زن  مي باشند45 درصد  مردو55ي مورد مطالعه ، دني ها آموز از نظر جنسيت     - 1
  درصد آنان از پاسخگويي به محـل كـسب مهـارت    9/1 كسب مهارت نموده ا ند وآموزشگاه هاي آزاددرصد از9/57فني وحرفه اي دولتي و      

 -2.درصد  به وضـعيت  اشـتغال خـود پاسـخي  نـداده انـد                  3/6درصد بيكارو   4/60 شاغل و    اآموزدني ه  درصد   3/33. خود امتناع نموده اند     
ـ    9/0درصد وكمترين  با   9/53 داراي مدرك تحصيلي ديپلم  با        آموزدني ها بيشترين درصد    سانس درصد داراي مـدرك تحـصيلي  بـاالتر از لي

درصد  وكمترين فراواني  مربـوط بـه    0/25ربوط  به رشته رايانه با ها بر حسب نوع مهارت كسب شده م آزمودني بيشترين فراواني  -3. بودند
 نسبت به كيفيت آموزش  مربوط به رشـته   آموزدني ها  بيشترين درصد رضايتمندي       -4. درصد  برآورد شده است      52/1رشته  جوشكاري  با      

 بـين جنـسيت     -5.درصد بر آورد شده اسـت     4/50ه با   درصد وبيشترين نارضايتي مربوط به رشته رايان      3/84ماشين نويسي  فارسي والتين  با        
بطوريكه  ميزان اين كارايي در زنـان        .  فني وحرفه اي غير رسمي استان رابطه معناداري وجود دارد            آموزش هاي  وكارايي دروني    آموزدني ها 

ـ      آموزدني ها همچنين  بين مدرك تحصيلي      -6. درصد بيشترمي باشد   33/15به ميزان    .  ان رابطـه معنـاداري  وجـود دارد           با كارايي دروني  آن
اين مقدار از مدارك تحصيلي زيـر       .  فني و حرفه اي افزايش مي يابد       آموزش هاي بطوريكه با افزايش  مدرك تحصيلي ميزان كارايي دروني          

  . افزايش مي يابد 05/72 تا مدرك تحصيلي باالتر از ليسانس با كارايي دروني 24/46ديپلم  
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  پيشنهادات

يس ، توسعه ويا حتي حذف هر مهارت ورشته آموزشي در سطح مراكز فني وحرفه اي غير رسمي استان مبتنـي بـر نيازهـاي بـومي                            تاس -1
 جلساتي مستمر  بين مسئولين  محترم معاونت طرح وبرنامه ريـزي وتوسـعه  مراكـز                  -2. استان صورت پذيرد   توانمندي هاي ومحلي وطبق   

   هاي صنعتي ومشاغل خدماتي در قالب  صاحبان كـار وخـدمات           نمايندگان كارفرمايان صنايع  وكارگاه     فني وحرفه اي استان با       آموزش هاي 
 پيـشنهاد  -3.بر گزار تا تناسبي بين نوع مهارت ، تعداد افراد مهارت ديده ، محتواي درسي وتوزيع فارغ التحصيالن در سطح استان بوجود آيد      

  فنـي وحرفـه اي غيـر رسـمي اسـتان  ،      آمـوزش هـاي  ل از بررسي نرخ كارايي  دروني     مي گردد جهت افزايش  دقت وصحت نتايج  حاص         
 با توجه به نتايج تحقيق مي توان دريافت كه بـيش          -4. ، مورد بررسي قرار گيرد       آموزدني ها شاخص هايي جداي از نتايج آزمون پايان دوره         

اي غير رسمي استان ، بر كارايي بيروني آن مـوثر اسـت ، لـذا بـا       فني وحرفه آموزش هايدرصد شاخص هاي موثر بر كارايي دروني      70از  
توجه به رسالت اداره كل آموزش  فني و حرفه اي استان ،ترميم ،اصالح ، توسعه ، جايگزيني و حتي حذف بعضي از شاخص هـاي آمـوزش                     

  .ضروري به نظر مي رسد
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  عنوان

   و آزاد در برنامه سوم توسعه در استان هرمزگاني در دو بخش دولتي و حرفه ايال كارآموزان مهارت آموخته فن اشتغتي وضعيبررس
  

  مجري

  خانم فريبا قاسمي نژاد
  

  كلمات كليدي

  نرخ بيكاري-6نرخ اشتغال-5آموزشگاه آزاد-4 بيكار-3شاغل-2كارآموزان-1
  

  مساله تحقيق

 فنـي و حرفـه اي در ايـن    آموزش هاي ديده در توسعه و پيشرفت صنعت و اهميت نقش           آموزشنظر به اهميت نقش نيروي انساني ماهر و         
خصوص و از آنجايي كه وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه اي در استان هرمزگان به روشني مشخص نيست  و تـاكنون تحقيقـاتي در                 

 وضعيت شغلي و چگونگي جذب افراد آموزش ديده در سطح           اين خصوص صورت نگرفته است ،نگارنده بر آن است دراين تحقيق به بررسي            
اين امر سبب مي گردد با دردست داشتن اطالعات كافي در برنامه آموزشي تجديد نظر شود و برنامه هايي متناسـب بـا نيـاز            . استان بپردازد   

  . مراكز فني و حرفه اي رابيابدهاي آنان تدوين شودونرخ اشتغال  و علل و عوامل موثر در بيكاري كار آموزان فارغ التحصيل
  

  اهميت تحقيق

يكي از مهمترين اهداف انقالب اسالمي ايران تامين استقالل اقتصادي  است كه اساسا بخش عمده اي از فعاليت هاي مربوط به اين هدف                
       و انتقـال ايـن مهارتهـا    بـديهي اسـت آنچـه باعـث توسـعه       .در گرو فعاليت افرادي است كه در فنون و تخصص هاي گوناگون مهارت دارند             

ترديدي نيست كه توسعه مناسـب و ارتقـاي         . فني و حرفه اي است كه در واقع زير بناي صنعتي دنيا به شمار مي رود                آموزش هاي مي گردد، 
ه هاي پژوهشي كيفي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي تنها از طريق انجام پژوهشهاي علمي و معتبر امكان پذير است وبدون اتكا به يافت

به همين  جهت ضـرورت انجـام پـژوهش در    .،هر اقدامي در جهت توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي به مثابه تيري در تاريكي خواهد بود          
 تحقيق حاضر به روشن شدن وضـعيت كـار   بنابر اين .  مربوط ، احساس مي شودباره آموزش هاي فني به منظور ارتقاي كيفيت برنامه هاي         

ي آموزشي مراكز فني و حرفـه اي مـي تـوان سـود     فعاليت ها نظر اشتغال كمك خواهد نمود و ار نتايج تحقيق براي ارزيابي بازده         آموزان از 
  .جست 

  

  هدف تحقيق

   1387 الي1386اي غيررسمي در استان طي سالهاي هاي آموزش فني و حرفهارزشيابي دوره: هدف اصلي
 امكان سنجي متعادل سازي -2اي غيررسمي استان به تفكيك رشته و جنس        فني و حرفه   ش هاي آموز ارائه طرح جامع از      -1: اهداف فرعي 

آموزشـگاه    امكان سنجي تجديدنظر در پراكنش و توزيع جغرافيـايي         -3 آموزشي متناسب با بازار كار استان      مهارت هاي نوع و نحوه پراكنش     
 افزايش و ارتقاء آموزش در سطوح نظري و كاربردي با مقايـسه        -4ختلف   م مهارت هاي غيررسمي استان متناسب با تعداد فراگيران در         هاي

  هاي كمي و تجزيه و تحليل آنها  ارزيابي كيفي عوامل آموزشي با شاخص-5تطبيقي و رتبه بندي آموزشگاهها
 

  سواالت تحقيق

 نـرخ اشـتغال و   -2گاههاي آزاد چقـدر اسـت؟   نرخ اشتغال و بيكاري در ميان كار آموزان آموزش ديده در مراكز فني و حرفه اي وآموزشـ            -1
عوامل موثر -4 درصورت اشتغال كار آموزان ،وضعيت استخدامي آنان به چه شكل مي باشد؟        -3بيكاري كار آموزان برحسب سن چقدر است؟      

اشـتغال رابطـه اي وجـود     آيا بـين تاهـل و   -6 آيا بين جنسيت و اشتغال رابطه اي وجود دارد؟-5برنيافتن شغل از ديدگاه كارآموزان كدامند؟    
  آيا بين محل اخذ مدرك تحصيلي و اشتغال رابطه اي وجود دارد؟-8آبا بين مدرك تحصيلي و اشتغال رابطه اي وجود دارد؟-7دارد؟
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  روش تحقيق

  .روش تحقيق مورد استفاده دراين پژوهش ،پيمايشي توصيفي است
  
 

  جامعه آماري

 در برنامه سـوم توسـعه   آموزشگاه هاي آزادي و دولتي و حرفه ايمراكز فنارآموزان فارغ التحصيل  عبارتست از ك  جامعه آماري در اين تحقيق      
  در استان هرمزگان

 

  محدوديت ها

آموزان بـه دليـل    رديابي كار-2ال اخذ گواهي نامه نبود آمار دقيق در مورد تعداد كار آموزان مهارت آموخته به تفكيك رشته  و س    -1
   عدم همكاري كارآموزان در پر كردن پرسشنامه-3تغيير در محل سكونت آنان

  

  نتايج

 بيـشترين  -2 به ترتيب به شهرهاي بندرعباس ،ميناب ،رودان ،حاجي آباد و جاسك اختـصاص دارد               پاسخگويان بيشترين فراواني  -1
اختـصاص   از نظر مدرك تحصيلي به مدرك تحصيلي ديپلم و كمترين به مدرك تحصيلي كارشناسـي ارشـد          پاسخگويانفراواني  

 درصد از كار آموزان مهارت آموخته  8/56فراواني پاسخگويان از نظر تاهل ،جنسيت و اشتغال گوياي اين حقيقت است كه -3دارد 
 بيشترين فراواني  -2. درصد بيكار مي باشند8/63 درصد شاغل و   2/36 درصد مرد،  4/39 درصد زن،  6/60 درصد متاهل،  42مجرد و 

 آموزشـگاه هـاي آزاد   درصـد در 47 درصـد در مراكـز دولتـي و    53ارت گواه اين مطلب است كه پاخگويان از نظر محل كسب مه    
 3/0 درصد و كمتـرين فراوانـي بـا      1/26 بيشترين فراواني  پاخگويان برحسب نوع مهارت به مهارت رايانه با             -3.آموزش ديده اند  

 پاخگويان در مورد نحوه كاريابي به گزينـه از طريـق    بيشترين فراواني -4.درصد به تعمير لوازم صوتي و تصويري اختصاص دارد       
درمورد كافي بودن آموزش هاي ارائه شده از سوي مراكز ، بيشترين فراواني              -5. درصد اختصاص دارد     1/15دوستان و آشنايان با     

  . درصد مربوط به افرادي است كه گزينه متوسط را انتخاب كرده اند40
  

  پيشنهادات

 هاي بازار كار با توجه به قابليت ها و توانايي هاي هر منطقه و برنامه ربيزي آموزشي و ايجـاد رشـته هـاي جديـد و                  شناسايي دقيق  نياز   -1
ارتباط تنگاتنگ با مراكـز   -3هدايت كار آموزان به سمت مهارت آموزي در زمينه هايي كه بيشتر مورد نيار بازار كار است                  -2مورد نياز جامعه    

گ كه در سطح منطقه وجـود دارد و شناسـايي نيـاز هـاي آنـان بـه منظـور تربيـت نيـروي انـساني مـاهر و                              صنعتي و صنايع كوچك و بزر     
بهبود كيفيت آموزش بدون توجه به تربيت مربيان كار آمد و باز آموزي آنان در فواصل زماني جهت انطباق دانش آنان بـا علـم                       -4متخصص

 كار آمد و باز آموزي آنان در فواصل زماني معـين جهـت انطبـاق    مربيان  و باز آموزي با توجه به نتايج تحقيق، ارتقاء   -5.روز ميسر نمي باشد   
  .دانش آنان با علم روز ميسر نمي باشد
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  عنوان

  1387 الي 1386اي غيررسمي استان هرمزگان در طي سالهاي هاي آموزش فني و حرفهارزشيابي دوره
  

  مجري

  آقاي محمد رضا نهال طهماسبي
 

  مات كليديكل

-7ارزشيابي-6اي غيررسمي فني و حرفهآموزش هاي-5آموزشگاه آزاد-4اي دولتيمراكز فني و حرفه  -3ايآموزش فني و حرفه   -2آموزش-1
  آزمون-8ارزيابي

  

  مساله تحقيق

، بررسـي عملكـرد     ي دولتـي و غيردولتـي     فعاليت ها هاي قاطع جهت اثبات روند رو به رشد توسعه در هر سنجشي از              يكي از مهمترين نمايه   
خروجي يك فرآيند مستمر در قالب نتيجه كـار  . باشدهاي ورودي و مقايسه آن با كارايي خروجي در قالب نتايج عمل مي كيفي و كمي نهاده   

بدون شك يكي از . و ارزيابي و سنجش آن از مهمترين عوامل مؤثر در تجزيه و تحليل چگونگي حصول به اهداف از پيش تعيين شده است                 
ترين اهرمها در خصوص تعيين صحت و دقت نتايج بدست آمده در چگونگي عملكرد يك فعاليت كالن كه به نحوي با علوم انـساني     اساسي

هـاي مـديريتي، منـابع    اين پايش بر پايه شاخص   ). 1385  -احديان  (آن است   مستقيم  باشد؛ پايش مستقيم و غير    و تعليم و تربيت مرتبط مي     
-  فني و حرفهآموزش هايدر همين رابطه، . باشداي استوار ميريزي منطبق با شرايط محلي و منطقه، فن آوري و برنامهاوليه، نيروي انساني

اي نمـودن آن متناسـب بـا خـصوصيات     آوري و منطقههاي اصلي ورود فن اي با رويكرد فرابخشي بويژه در حيطه كاربردي، يكي از شاخص          
  .آيد بحساب ميفرهنگي در هر ناحيه و براي هر ملتي

  

  اهميت تحقيق

اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن بيـستم موردتوجـه بـسياري از      فني و حرفهآموزش هايتربيت نيروي انساني موردنياز جوامع در قالب   
ترش يافت؛ تا اي گسسابقهبطور بيآموزش هادر پي پيشرفتهاي علمي و صنعتي، پس از جنگ جهاني دوم اين            . كشورهاي جهان قرار گرفت   

هـاي موفقيـت هـر     اي، از اهداف ملي بيشتر كشورها قرار گرفت و امروزه يكـي از شـاخص        هاي آموزشي فني و حرفه    آنجا كه توسعه برنامه   
. باشـد  صنعتي، كـشاورزي، بازرگـاني و خـدماتي مـي          بخش هاي اي جهت آموزش نيروهاي مورد نياز در        كشوري، توسعه مراكز فني و حرفه     

در حـال  (ي كاذب اقتصادي از جمله قاچاق كـاال   فعاليت ها گان بواسطه همجواري با مرز ساير كشورها پتانسيل بااليي در انجام            استان هرمز 
اين معضل بهمراه پذيرش اندك جوانان در مراكز دانشگاهي، احتمـال روي            . دارد) حاضر بايد قاچاق بنزين را به ديگر مواد قاچاق اضافه كرد          

    بنـابراين فراگيـري علـوم و فنـون مختلـف در قالـب             . رسـد ي كاذب اقتصادي، بيش از ساير استانها به نظر مـي          اليت ها فعآوردن جوانان به    
و ) دوره جـواني (اي غيررسمي استان براي هدفمند نمودن مهمترين دوره زندگي هر فرد فني و حرفه آموزشگاه هاي  كاربردي در  مهارت هاي 

اي استان  اندركاران محلي و منطقه    الهي در تعالي فرد و جامعه از اولويتهاي كاري مهم مسوولين و دست             استفاده و هدايت اين نيروي اليزال     
هـاي آموزشـي در قالـب ارزشـيابي آنهـا از            هـاي دوره  در همين راستا نظارت بر چگونگي تحقق اين اهداف و پايش كيفي شاخص            . باشدمي

هاي پايش و نظارت، چگونگي رسيدن به  ها و نمايه عبارت ديگر طرح فوق با ارائه اهرم    ب. باشدهاي انجام اين تحقيق مي    ت  مهمترين ضرور 
-مدت همراه با ارائه راهكارهاي عملي و اجرايـي پـيش         اي غيررسمي استان را در كوتاه، ميان و بلند        اهداف نظام آموزش مراكز فني و حرفه      

  . نمايدبيني مي
  

  هدف تحقيق

   1387 الي1386اي غيررسمي در استان طي سالهاي  آموزش فني و حرفههايارزشيابي دوره: هدف اصلي
 امكان سنجي متعادل سازي -2اي غيررسمي استان به تفكيك رشته و جنس        فني و حرفه   آموزش هاي  ارائه طرح جامع از      -1: اهداف فرعي 

آموزشـگاه   دنظر در پراكنش و توزيع جغرافيـايي       امكان سنجي تجدي   -3 آموزشي متناسب با بازار كار استان      مهارت هاي نوع و نحوه پراكنش     
 افزايش و ارتقاء آموزش در سطوح نظري و كاربردي با مقايـسه        -4 مختلف   مهارت هاي غيررسمي استان متناسب با تعداد فراگيران در         هاي

  ها هاي كمي و تجزيه و تحليل آن ارزيابي كيفي عوامل آموزشي با شاخص-5ها تطبيقي و رتبه بندي آموزشگاه
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  سواالت تحقيق

 آيـا امكـان ارائـه       -2اي رسمي اسـتان هرمزگـان وجـود دارد؟           آيا امكان كمي كردن عوامل مؤثر در كيفيت آموزشي مراكز فني و حرفه             -1
يل و وساĤموزشگاه هايفضاي آموزشي، كيفيت و توانمندي آموزشي(هاي مؤثر در كيفيت آموزش هاي استاندارد شده براي ارزيابي نمايهشاخص

هـاي آمـوزش مراكـز فنـي و      آيا كيفيت دوره-3اي غيررسمي استان وجود دارد؟ مراكز فني و حرفه   ) و تجهيزات آموزشي و امكانات آموزشي     
هـاي   آيـا كيفيـت دوره  -4.متفـاوت اسـت  ) اي دولتـي هاي آزاد يا مراكز فني و حرفه آموزشگاه(اي غيررسمي متناسب با محل آموزش    حرفه

 آيـا  -5اي غيررسمي استان به شرط همساني نوع رشته، در شهرهاي متفاوت، با يكديگر تفـاوت معنـاداري دارد؟          و حرفه  آموزشي مراكز فني  
اي غيررسمي استان به شرط همساني نوع رشته، به تفكيك جنس با يكديگر تفـاوت معنـاداري   هاي آموزشي مراكز فني و حرفه     كيفيت دوره 

  دارد؟
منـدي   اي غيررسمي استان به شرط همساني نوع رشته، به تفكيك شهر از نظر رضـايت  مراكز فني و حرفههاي آموزشي آيا كيفيت دوره   -6

اي غيررسمي استان با اسـتفاده از سـه متغييـر فـضاي              آيا امكان ارزشيابي آموزشي مراكز فني و حرفه        -7فراگيران با يكديگر متفاوت است؟    
  ت كمك آموزشي وجود دارد؟آموزشي آموزشگاه و امكانا توانمندي هايآموزشي،

  روش تحقيق

 از اينـرو بهتـرين روش پـژوهش    .باشـد  مي(Descriptive Analytic Research)  تحليلي -تحقيق حاضر يك پژوهش توصيفي 
 اي كـه بـه  ي اين پژوهش، صرفنظر از افزايش كارايي روشهايي همچون اسنادي و كتابخانه   جهت تدوين و تبيين اهداف از پيش تعيين شده        

  .  بود(Survey)برداري از روش پيمايشي كرّات مورد استفاده قرار گرفت، بهره

  جامعه آماري

آموزشـگاه  و) آموزش در مراكز ثابت(اي دولتي جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه فراگيران مهارت آموخته از مراكز آموزش فني و حرفه           
 .باشد شهرهاي استان هرمزگان مي در رشته1387 الي تيرماه 1386 طي مهرماه هاي آزاد

  محدوديت ها

  .دراين پژوهش محقق با محدوديت خاصي مواجه نشده است

  نتايج

اي دولتي سطح استان بويژه در توانمندي آموزشي در درجه اول و تجهيزات آموزشي در درجه دوم از كميـت و كيفيـت                        مراكز فني و حرفه    1
 درصـد آنهـا از نظـر تجهيـزات كمـك      50كل مراكز مورد بررسي از نظر توانمندي آموزشـي و   درصد 94مطلوبي برخوردار نيست، بطوريكه  

 درصد كل فراگيران مورد آزمايش نسبت به كليه شاخـصهاي      72 -2.. داري هستند  داراي اختالف معني     اندارد مربوطه آموزشي نسبت به است   
 درصد آنان تـا حـدودي   11 تا حدودي ناراضي بوده و فقط        ها زش  آمو  درصد 17اين در حالي است كه      . باشندتوانمندي آموزشي ناراضي مي   

 درصد تجهيزات كمك آموزشـي، نـسبت بـه وضـعيت     100 درصد توانمندي آموزشي و     100 درصد فضاي آموزشي،     86 -3. باشندراضي مي 
 مطالعه نسبت به فرم استاندارد خود        درصد شاخص توانمندي آموزشي رشته شهرهاي مورد       19-4. استاندارد، داراي اختالف معناداري هستند    

 38بعبارت ديگر .  درصد است62 تجهيزات و امكانات كمك آموزشي برابر با  اين نتايج براي شاخص   . باشدداراي اختالف بسيار معناداري مي    
جود داراي اختالف معنـادار     مطالعه از نظر نمايه تجهيزات كمك آموزشي نسبت به استاندارد مو            مورد Ĥموزشگاه هاي آزاد  درصد رشته شهرهاي  

الزم به ذكر است رشته خياطي ميناب از نظر استاندارد آموزشي داراي بـدترين         . باشد درصد آنها داراي اختالف بسيار معناداري مي       62بوده و   
العـه از كيفيـت    موردمطĤموزشـگاه هـاي آزاد  كشي ساختمان و حسابداري پسرانه بندرعباس نسبت به ديگر شهرهاي        هاي نقشه كيفيت و رشته  

  . تري برخوردار بودندمناسب

  پيشنهادات

اي و  اي آزاد و دولتي براساس كميت و كيفيت شاخصهاي آموزشي و ارائه تـسهيالت يارانـه                رتبه بندي آموزشگاهها و مراكز فني و حرفه        -1
گذاري بيشتر  جهت سرمايهزشگاه هاي آزاد  آمو  تشويق و ترغيب مديران و مسوولين      -2. سقف مجاز پذيرش فراگير متناسب با رتبه اخذ شده        

غيررسـمي   آموزشـگاه هـاي    افزايش و ارتقاء دانش نظري مربيان و مـديران -3 .در امر تجهيز آموزشگاهها به امكانات و تسهيالت موردنياز        
خذ گواهينامـه معتبـر جهـت    استان در حرف و مسووليت تخصصي و ملزم نمودن آنان به گذراندن حداقل ساعات اين دوره و ا     ) دولتي و آزاد  (

  .اي دولتي و آزاد توسط متوليان ذيصالح نظارت مستمر و اتفاقي از مراكز فني و حرفه -4تدريس 
 و دولتـي در قالـب مربـي و مـشاور امـور پژوهـشي و       آموزشـگاه هـاي آزاد  كرده، مجرب و دوره ديده در مراكز و استفاده از افراد تحصيل   -5

  .آموزشي
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  عنوان

  1385 الي 1382 فني و حرفه اي در توسعه خود اشتغالي در استان هرمزگان طي سالهاي آموزش هاي بررسي نقش

  مجري

  آقاي محمد رضا نهال طهماسبي
 

  كلمات كليدي

               نـرخ اشـتغال   -7 افـراد بيكـار   -6 خـود اشـتغالي   -5افـر اد شـاغل    -4فراگيـران -3هـاي آزاد   آموزشـگاه -2مراكز فني و حرفـه اي دولتـي         -1
  نرخ بيكاري-8
  

  مساله تحقيق

.  سال مـي باشـد  4/18 بطوريكه ميانه سني جمعيت آن ،هاي جمعيتي را در ميان كشورهاي جهان دارد كشور ايران يكي از جوانترين تركيب  
ـ     ه بـازار كـار   اين تركيب جمعيتي نظام آموزشي را مانند ساير زمينه ها بشدت متاثر كرده و منجر به سيل عظيم جمعيت چند ميليون نفـري ب

شده است و اين در حالي است كه اغلب آنها با وجود داشتن تحصيالت عاليه، فاقد هرگونه مهارت مي باشند و پر واضح اسـت كـه يكـي از                   
از همين رو موضوع اشتغال جوانان جوياي كار يكي از چالـشهاي مهـم   . علتهاي اساسي بيكاري، نبود مهارت و ناآشنايي با فرهنگ كار است       

 آموزشي تاثير مثبتي در گذر از بحران بيكاري در كشور خواهد داشت، مهارت هاياز آنجائيكه . مه چهارم توسعه كشور محسوب مي گرددبرنا
 فني و حرفه اي بعنوان يكي از سياستهاي مهم بخش آموزشي و اشتغال براي مقابله با معـضل بيكـاري جوانـان در                        آموزش هاي لذا توسعه   

 فني و حرفـه اي عـالوه بـر افـزايش و             آموزش هاي . توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور پيش بيني شده است         قانون برنامه چهارم    
ي خود اشـتغالي بـا حـداقل    فعاليت ها مختلف شغلي براي كارآموزان، امكان ايجاد صنايع و حرف كوچك در قالب      مهارت هاي ارتقاء سطوح   

ي شغلي در كارآموزان، امكان پذيرش ريسك فعاليت ها فني و حرفه اي عالوه بر تسرّي  هايآموزشبعبارت ديگر . هزينه را فراهم مي آورد
ناشي از سرمايه گذاري محدود در امر خود اشتغالي جوانان آموزش ديده مراكز فني و حرفه اي را به حداقل رسانده و منجـر بـه اعتمـاد بـه                              

  .ي خود اشتغالي مي گرددفعاليت هانفس بيشتر آنان در 
  

  هميت تحقيقا

 فني و حرفه اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مورد توجه بـسياري از             آموزش هاي تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب         
بطور بـي سـابقه اي گـسترش        آموزش هـا  هاي علمي و صنعتي، پس از جنگ جهاني دوم اين            در پي پيشرفت  . كشورهاي جهان قرار گرفت   

نجا كه توسعه برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي، از اهداف ملي بيشتر كشورها قرار گرفت و امروزه يكي از شاخصهاي موفقيـت  يافت؛ تا آ 
توسعه اين سه بخش نيازمنـد تربيـت نيـروي انـساني     . هر كشوري، توسعه آن در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات محسوب مي گردد             

هـاي اهـداف يـاد شـده و      حرفه اي است از اينرو ضرورت مطالعه درخصوص محـدوديت هـا و قابليـت     ماهر و كارآمد در زمينه هاي فني و         
  .دسترسي به دستاوردهاي آن بيش از پيش احساس مي شود

  

  هدف تحقيق

ي  فني و حرفه اي در ميزان خود اشتغالي فراگيران مراكز فني و حرفه اي استان هرمزگان  ط          آموزش هاي هدف اصلي تحقيق بررسي نقش      
فـردي،   ويژگي هاي  تبيين مقايسه اي برخي از - 1:از اهداف فرعي تحقيق مي توان به موارد ذيل اشاره كرد          . مي باشد  1382 – 85سالهاي  

  بررسـي ارتبـاط بـين    - 2. 1382 – 85فني و حرفه اي استان طي سـالهاي   اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آموزش فراگيران مراكز آموزش      
  - 4.آموزشـگاه هـاي آزاد      بررسي وضعيت اشتغال در آموزش ديدگان مراكز دولتـي و           - 3.موزش ديدگان با شغل فعلي     آ مهارت هاي تناسب  
  بررسـي مقايـسه اي وضـعيت خـود اشـتغالي آمـوزش               - 5.آموزشگاه هاي آزاد  خود اشتغالي آموزش ديدگان مراكز دولتي با      وضعيت  بررسي  

دولتي و آزاد فني و حرفه آموزشگاه هاي   بررسي عوامل موثر بر عدم خود اشتغالي كارآموزان- 6.ديدگان با ميزان كل اشتغال آموزش ديدگان      
  .اي استان هرمزگان
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  سواالت تحقيق

 اسـتان طـي   آموزشگاه هاي آزاد  نرخ خود اشتغالي، اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان آموزش ديده در مراكز فني و حرفه اي دولتي و      - 1
  آيـا  - 3  نرخ خود اشتغالي، اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان بر حسب شاخص سن چقدر اسـت؟       - 2  چقدر است؟   1382  - 85سالهاي  

  آيـا بـين مـدارك تحـصيلي     - 5  آيا بين تاهل و خود اشتغالي رابطـه اي وجـود دارد؟       - 4بين جنسيت و خود اشتغالي رابطه اي وجود دارد؟        
و خود اشتغالي رابطـه      ) آموزشگاه هاي آزاد  مراكز فني وحرفه اي دولتي و     (   آيا بين محل اخذ مدرك        - 6وخوداشتغالي رابطه اي وجود دارد؟    

مهـارت  و آمـوزش هـا  مندي فراگيران از      آيا بين رضايت    - 8  آيا بين درآمد خانواده و خود اشتغالي رابطه اي وجود دارد؟            - 7اي وجود دارد؟  
  فراگيران رابطه اي وجود دارد؟ فرا گرفته شده با ميزان خود اشتغالي هاي

  

  روش تحقيق

 فني و حرفه اي در توسـعه خـود اشـتغالي در     آموزش هاي روش مورد استفاده دراين تحقيق مبتني بر مطالعه توصيفي است كه در آن نقش               
لتحصيل مراكـز آمـوزش    مورد بررسي قرار گرفته و ارتباط آن با شاخصهاي  فردي كارآموزان فارغ ا          1382-85استان هرمزگان طي سالهاي     

 استان طي دوره مورد مطالعه با اسـتفاده از آمـار توصـيفي و    آموزشگاه هاي آزادو) آموزش در مراكز ثابت   ( فني و حرفه اي در بخش دولتي        
  .استنباطي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت

 

  جامعه آماري

( ن فارغ التحصيل مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه اي در بخـش دولتـي                   جامعه آماري مورد پژوهش در اين تحقيقات عبارت از كليه كارآموزا          
 . در بعضي از رشته ها در استان هرمزگان مي باشد1385 الي تيرماه 1382 طي سالهاي آموزشگاه هاي آزادو) آموزش در مراكز ثابت 

  محدوديت ها

عضي از فـارغ التحـصيالن مراكـز فنـي و          زماني ناشي از فرصت محدود انجام پروژه و عدم همكاري مسووالنه ب            محدوديت هاي  -1
  محدوديت در امر كنترل بعضي از متغيرهاي مداخله گـر  - 2.حرفه اي دولتي و آزاد استان در ارسال پستي به موقع پرسشنامه ها          

  عـدم پاسـخگويي بعـضي از سـواالت     - 3همچون تاثير خانواده در تنظيم پرسشنامه هاي ارسالي و متعاقباً كاهش صحت نتـايج    
 محـدوديت هـاي    - 5  عدم بازگشت همه نامه هاي ارسالي و مخدوش شدن نمونـه هـاي آمـاري         - 4وسط بعضي از آزمودنيها   ت

   از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 1382 – 85ناشي از كسب اطالعات دقيق از نشاني آزمودنيها در طي سالهاي 
 

  نتايج

 درصد بوده و كمترين درصد آزمودنيهـا مربـوط بـه گـروه             8/63 سال با    30 تا   20ها، در گروه سني بين       بيشترين درصد آزمودني   -1
 درصـد مربـوط   8/55  بيشترين درصد طول دوره آموزشي آزمودنيها با   -2.  درصد برآورد شده است    3/2 سال با    40سني بيشتر از    

 -3.دنيها از كمترين فراواني برخـوردار بودنـد    درصد كل آزمو2/3به دوره كمتر از سه ماه بوده و دوره هاي بيشتر از دوازده ماه با        
 درصد آنـان بيكـار بـرآورد    0/69 درصد آزمودنيها شاغل و 2/28هم چنين براساس تجزيه و تحليل پرسشنامه هاي دريافت شده،  

راوانـي   درصـد و كمتـرين ف   7/27 بيشترين فراواني آزمودنيها بر حسب نوع مهارت كسب شده مربوط به رشته رايانه با                4 -.شدند
ها بـر حـسب درآمـد ماهيانـه خـانواده        هم چنين بيشترين فراواني آزمودني-5. درصد مي باشد7/0مربوط به رشته جوشكاري با   

 درصد مربوط 1/1ها و كمترين مقدار با   درصد كل آزمودني8/49 هزارتومان با 200 تا 100هايشان مربوط به طبقه درآمدي بين  
 درصـد   8/34  بيشترين درصد اشتغال در ميان شهرهاي مورد مطالعه بـا             -6. هزارتومان مي باشد     400به طبقه درآمدي بيشتر از      

 هـم چنـين بيـشترين    -7.  درصد برآورد شده است8/19مربوط به شهرستان قشم و كمترين مقدار مربوط به شهرستان ميناب با         
 شدن فراگيـران توسـط شـركت سـهامي نفـت و      بواسطه بورس(  درصد 100درصد اشتغال مربوط به رشته جوشكاري به ميزان         

 بيشترين فراوانـي    -8 -. درصد محاسبه شده است    4/7و كمترين درصد اشتغال مربوط به رشته هاي نقاشي با           ) پتروشيمي ايران   
.  درصد مربوط به عامل كـسب اشـتغال و پرهيـز از بيكـاري مـي باشـد            4/75ها در دوره هاي  آموزشي با         دليل شركت آزمودني  

  . درصد برآورد شده است 7/2ين فراواني مربوط به عامل تكليف آموزشي با كمتر
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  پيشنهادات

  رشد، توسعه و ايجـاد رشـته   - 2اشتغال در هر منطقه پتانسيل هاي   ارزيابي دقيق از وضعيت بازاركار و نيازهاي آن با توجه به قابليت ها و               -1
حرفه اي دولتي و آزاد مبتني بر نياز بازار كار و قابليت خود اشـتغالي در قالـب صـنايع و     ارائه شده در مراكز آموزشي فني و   مهارت هاي ها و   

  آموزش در مراكز فني و حرفه اي دولتي و آزاد استان ترغيب كننده فراگيران در ايجـاد مراكـز خـود اشـتغالي       --3.كارگاههاي كوچك باشد  
 عملي جهت افزايش اعتماد به نفس كارآموزان براي فراهم سـازي بازاركـاري      ايفعاليت ه در اين راستا آموزش كاربردي فنون بهمراه        . باشد

 محـدود  فعاليـت هـاي   تهيـه طـرح تـوجيهي بـراي          -5 اجباري و كوتاه مدت    آموزش هاي   ارائه    -4.مستقل از اهميت زيادي برخوردار است     
آزاد به همـراه مهـارت تخصـصي كـه فراگيـر جهـت       اقتصادي در قالب مراكز كوچك صنعتي و كارگاهي در مراكز فني و حرفه اي دولتي و    

آموزش آن ثبت نام نموده است، سبب مي گردد تا در صورت ايجاد هرگونه فعاليت خوداشتغالي، پيش بيني وجـوه مختلـف سـرمايه گـذاري                 
ه منطبـق بـا       ايجاد مراكزي مستقل جهت مشاوره شغلي و سرمايه گذاري براي صـاحبان فـن و مهـارت كـ                    -6.توسط متقاضي لحاظ گردد   

تاسـيس چنـين مراكـزي احتمـال عـدم موفقيـت            -7. ويژگيهاي فردي متقاضي، نياز بازاركار و شرايط اقتـصادي و اجتمـاعي منطقـه باشـد               
 .حداقل مي رسانده خوداشتغالي و كارآفريني كارآموزان جوان و فاقد تجربه فارغ التحصيل مراكز فني و حرفه اي را ب
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  اي استان همدان اداره كل آموزش فني و حرفه
  

  عنوان

  مهندسي سيستم هاي هيدروپنيك 
  

  مجري

  مرتضي محمدي آراسته 
 

  كلمات كليدي

   سيستم هيدروپنيك–آموزش فني و حرفه اي 
  

  مساله تحقيق

ي منطبق بر اقليم ايران نياز به فرموالسـيون محلـول   به منظور دستيابي به روشهاي موثر وكارآمد وتوانايي تهيه طرح هاي مناسب وتكنولوژ        
  .هايي غذايي وتكنولوژي ساخت در زمينه آموزش سيستم ها هيدروپنيك در طول يك سال انجام گرديده است 

 

  اهميت تحقيق
 

ات علمـي در زمينـه   مطالعات گسترده دانش پژوهان در عرصه علوم مختلف وتالش هاي دانشمندان بر موضوع استوار است تا باالترين درج                
  .هاي كاربردي واستفاده هاي نهايي از آن در سطوح اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي وبويژه سياسي را نصيب خود وكشورهايش نمايند 

گسترش علوم وصنايع مختلف جاي بس تحقيقات جامع را مي طلبد كه غفلت از اين موضوع جـز عقـب مانـدگي ونيازمنـدي را بـه دنبـال                              
  .نخواهد داشت 

مي باشد كه در » هيدروپنيك «يكي از علوم نوين كه به تازگي در عرصه هاي صنعتي وفني ظهور نموده است دانش كشاورزي بدون خاك                 
  . اين تحقيق براي اولين بار در كشور مطرح شده است 

  .د توجه بوده اند در اين پژوهش فني وكاربردي كه تجربه تحقيقاتي هفت ساله محق نيز برآن افزوده شده اهداف زير مور
 مطالعه بر روي سيستم هاي مختلف هيدروپنيك  -

 مطالعه بر روي يكي از سيستم هاي تجاري وقابل اجرا در ايران  -

 )براي اولين بار در دنيا(مطالعه وتهيه استانداردهاي مناسب آموزش فني هيدروپنيك  -

 هيدوپنيك در ايران ..........مطالعه در زمينه بسترهاي مناسب صنعتي ،علمي ، آموزشي و -

 . هاي استاندارد غذايي هيدوپنيك هاي تخصصي وعمومي محلول مطالعه وپژوهش در زمينه دستيابي به فرمول -
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  هدف تحقيق

به منظور دستيابي به روشهاي موثر وكارآمد وتوانايي تهيه طرح هاي مناسب وتكنولوژي منطبق بر اقليم ايران نياز به فرموالسـيون محلـول           
  .يي وتكنولوژي ساخت در زمينه آموزش سيستم ها هيدروپنيك در طول يك سال انجام گرديده است هايي غذا

 

  روش تحقيق

مطالعه بر روي تحقيقات قبلي انجام شده توسط پژوهشگران خارجي با توجه به نبود هيچ كارشناس متخصص داخلي ومنـابع داخلـي اولـين                
  .گام تحقيقات را در برداشت 

  .است انات صنايع داخلي وزمينه هاي مناسب ،اقليم ها ونواحي مناسب ايجاد پروژه هاي هيدوپنيك دومين گام تحقيق مطالعه برروي امك
 بـه سـازمان ارسـال ومـورد     81در مرحله سوم تحقيقات مطالعه بر روي تهيه استاندارد آموزشي فني مناسب انجام گرديده كه در اوايل سال                 

  .تصويب قرار گرفت 
عمليات كاربردي به منضور تهيه فرمولهاي استاندارد غذايي هيدروپنيك در محيط گلخانه بدون خاك با وسـعت كـار بـيش از            در گام چهارم    

 ونتايج قابل آميزموفقيت  crd  متر مربع كه در نوع خود بي نظير در زمينه تحقيقاتي مي باشد انجام گرفت كه در قالب طرح آزمايشي 250
  .توجهي را به دنبال داشت 

  
  

  نتايج

،پاسخ به سئواالت مطرح شـده  »مهندسي كاربردي «دستيابي به استاندارد آموزش فني در دو سطح درجه دو عمومي ودرجه يك تخصصي               
هـايي غـذايي بـراي اولـين      هـاي عمـومي وتخصـصي محلـول     دستيابي به فرمول....در پروژه مانند هيدروپنيك ونايع ،آموزش وامكانات و  

هاي طاها در كالس بندي نهايي   با فرمولهاي خارجي مورد مقايسه بررسي وآزمون قرار گرفت كه فرمول crdطرح ايران كه درقالب ربارد
  .باالتر از فرمول هاي خارجي قرار گرفته اند 

 فرمول نهايي با ويژگي هاي خاص خود وروش تهيه ومسال فني ارائه گرديده  است كه همگي در طرح هاي آزمايـشي            10در اين پژوهش    
  با صرف هزينه ،زمان وتالش بسيار به درجه موفقيت رسيده اند 

  

  پيشنهادات

پيشنهاد مي گردد تحقيقات انجام شده را حمايت وبا سرمايه گذاري مفيد غني ساخته ....در زمينه توسعه هيدروپنيك وابعاد صنعتي ،آموزشي و 
  . شود نترتا ارزش كار افزو

هـاي غـذايي در جنبـه اقتـصادي          ديد وتهيه امكانات آن ودر زمينه هاي توليد وعرضه محلـول          در جهت حمايت از آموزش فني اين رشته ج        
  هـايي اسـت كـه    وپنيك در ايران مفيدتر ين وسود بخش ترين گامروتاسيس مركزي جهت آموزش ،طراحي ،مشاوره وخدمات مهندسي هيد  

  . مي توان برداشت 
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  عنوان

  هاي آموزش فني وحرفه اي در استان همدان بررسي ميزان اثر بخشي دوره 
 

  مجري

  اثربخشي  /دانش آموختگان دوره هاي  فني وحرفه اي / شغلي يتمنديرضا/آموزش غيررسمي /آموزش فني وحرفه اي 
 

  كلمات كليدي

ند تـا در انتخـاب      كشورهاي جهان مي كوش   . تقريبا همه صاحب نظران توسعه معتقدند آموزش يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهاست             
به همين دليل امروزه مي توان شاهد تغييـر         . نظام آموزشي كارآمد يا كارآمد تر نمودن نظام آموزشي خود كمترين فرصتي را از دست ندهند                 

وزش انجام اين تغييرات عمدتا با هدف ارتقا سطح كارآيي واثر بخشي نظام آم. نظام ها ، الگوها وروش هاي آموزشي وروز آمد شدن آنها بود 
در سطوح مختلف متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگـاهي از ميـزان اثـر بخـشي      ..) رسمي وغير رسمي و   (فرآيند آموزش   . مي شود   

  .  براي مديران وبرنامه ريزان آموزشي بسيار با اهميت است آنهادوره هاي آموزشي وبازدهي حاصل از
 

  مساله تحقيق

 مفيد ومطلوب هستند كه بتوانند مسائل ومشكالتي كه  سازمان براي حل آنها ايجاد شـده اسـت را حـل        آموزش هاي فني وحرفه اي زماني     
مطلوبيت اموزش هاي فني وحرفه اي در خروجي هاي آن تجلي           .نمايد ودر جهت بهبود كيفيت كار وتوليد محصول مورد استفاده قرار گيرند             

 وحرفه اي  فني كه خروجي هاي مراكزماداميبه اين ترتيب تا .يزانن اثربخشي تعيين كرد مي يابد ومفيد بودن آموزش ها را بايد با  درجه وم
نمي توان فعاليت هاي آموزشي را اثر بخشي تلقـي نمـود ، در ايـن حالـت سـرمايه گـذاري در ايـن                       . در راستاي اهداف اين سازمان نباشند       
 همواره بايد فعاليت هاي خود را مورد ارزيابي قرار دهـد وبـا بررسـي اثـر     با توجه به اين مسئله سازمان    .خصوص به نوعي اتالف منابع است       

بخشي برنامه ها از ميزان تطابق آنها با بازار كار ،اهداف كالن سازمان فني وحرفه اي كشور ونهايتا انحراف احتمالي انها جلوگيري نمايد بـه             
  : طور خالصه انجام اين تحقيق از چند جهت ضرورت دارد 

ام تحقيق نقاط قوت وضعف دوره هاي فني وحرفه اي در استان شناسايي مي شوند تا مديران اجرايي بتوانند نسبت به رفع نـواقص                         با انج  -
  . احتمالي واصالح آن اقدام نمايند 

  .  با مطالعه اثر بخشي دوره ها ي فني وحرفه اي تصميم گيران را از الويت هاي آموزشي دوره ها آگاه سازد -
  .    بي اثر بخشي دوره هاي فني وحرفه اي نقش مهمي در فرايند روابط عمومي دارد   ارزشيا-

  بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي فني وحرفه اي در استان همدان : هدف كلي تحقيق 
  )تناسب حرفه با دوره آموزشي ( بررسي وضعيت شغلي دانش آموختگان مراكز فني وحرفه اي در بازار كار -: اهداف جزئي 

 بررسي ميزان رضايتمندي دانش آموختگان دوره هاي فني وحرفه اي  -

 بررسي ميزان استفاده از آموزش هاي ارائه شده در حرفه وشغل  -

 بررسي نقش دوره هاي فني وحرفه اي در افزايش سطح دانش ، بينش ومهارت دانش آموختگان  -

 طراحي الگوي مناسب براي اثر بخشي دوره هاي فني وحرفه اي  -

 ه راهكارهاي علمي براي ارتقا سطح كيفي وبهبود بخشيدن دوره هاي آموزشي ارائ -

 مروري بر روش هاي سنجش اثر بخشي دوره هاي فني وحرفه اي درجهان -

  

  اهميت تحقيق

  بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش فني وحرفه اي در استان همدان 
  

  هدف تحقيق

  اثربخشي  /دانش آموختگان دوره هاي  فني وحرفه اي / شغلي مندي يترضا/آموزش غيررسمي /آموزش فني وحرفه اي 
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  سواالت تحقيق

  دوره هاي فني وحرفه اي كدامند ؟عوامل موثر بر اثر بخش -

 چگونه است ؟ ) تناسب حرفه با دوره آموزشي (وضعيت شغلي دانش آموختگان مراكز فني وحرفه اي در بازار كار  -

تگان مراكز فني  وحرفه اي استان از كيفيت وكميت دوره ها ، مربيان آموزشي وسايل مندي دانش آموخ ميزان رضايت -
 چقدر است ؟..... آزمايشگاهي وعمليوامكانات 

 متغيرهاي اجتماعي واقتصادي به چه ميزان بر موفقيت دوره هاي فني وحرفه اي تاثير مي گذارد ؟ -

 زش هاي ارائه شده در حرفه وشغل خود عمل استفاده مي كنند ؟دانش آموختگان مراكز فني وحرفه اي تا چه ميزان از آمو - 

 دوره هاي فني وحرفه اي در افزايش دانش وشناخت دانش آموختگان چقدر موثر است ؟  -

 نهايتا اين كه چگونه مي توان اثر بخشي دورههاي فني وحرفه اي را افزايش داد ؟  -

  روش تحقيق

  . اين تحقيق از نوع پيمايشي است  -

  اريجامعه آم

در اين تحقيق جامعه اماري شامل مجموعه مهارت آموختگاني كه در سه شهرستان همدان ، كبـودر آهنـگ ونهاونـد                      -
،صنايع دستي  )دوره تعمير اتومبيل هاي سواري      (دوره هاي فني وحرفه اي شركت نموده اودر رشته هاي اتومكانيك            

 .  كسب نموده يا در حال كسب مهارتند مهارت) تعمير دستگاههاي سردكننده خانگي (وتاسيسات ) معرق(

  پيشنهادات

   پيشنهادات وتوصيه هاي كلي -الف
  توسعه فرهنگ كار در جامعه -
  احترام به كارگر بر اساس آموزه هاي ديني واخالقي -
  حذف مدرك گرايي در جامعه -

  تعيين جايگاه مهارت هاي فني در جامعه 
   رسمي دانشگاهي معادل سازي مهارت ها وتجارب فني با مدارك-
  نظام جامع فني وحرفه اي تدوين گردد -

  ...)معرفي رشته ها ،امتيازات شركت در دورها و(اطالع رساني دقيق از دوره هاي فني وحرفه اي به جامعه 
  تهيه وتوليد برنامه هاي تلويزيوني و راديويي -
   معرفي الگوهاي موفق در بين دانش اموختگان -
  پژوهشي مستند به آمار واطالعات در خصوص ضريب اشتغال بين دانش آموختگان  تهيه مقاالت علمي و-

   پيشنهادات وتوصيه ها بر اساس فرضيات واهداف تحقيق  -ب
  انجام نياز سنجي علمي در خصوص انتخاب رشته ها -
   انتخاب رشته هاي با ضريب اشتغال باال -
  ستان براي آموزش آنها وجود دارد انتخاب رشته هايي كه به تعداد كافي متخصص در سطح ا-
  انتخاب رشته هايي كه امكانات عملي براي اجراي آنها وجود دارد -
  تالش در جهت مخاطب يابي علمي -
  تعريف دقيق مخاطب براي هر رشته -
  توجه به اهداف اصلي تشكيل دوره هاي فني وحرفه اي ، جذب كساني كه در حال حاضر درگير كار هستند -
  محتوي دوره ها  انتخاب -
   رعايت استاندارد هاي رشته در تدريس -
   بازنگري سرفصل هاي دوره ها هرچند وقت يكبار -
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  عنوان

   فني وحرفه اي  استان همدان آموزش هاي يادگيري در –مطالعه فرآيندهاي ياددهي 
  

  مجري

  وزش فني وحرفه اي آموزش ، يادگيري ، ارزشيابي ، مربي ،درجه مهارت شغلي ، كارآموز ، مركز آم
 

  كلمات كليدي

به منظور اتخاذ تدابير الزم براي تضمين كيفيت آموزش هاي حرفه اي در آينده مي بايست مراكز آموزش هـاي حرفـه اي بـا هـدف فعـال                     
ايجاد فرصـت هـاي   به تناسب نيازها وشرايط بازار كار براي     . كردن پتانسيل هاي خالقيت مربيان وكاراموزان حركتي روبه جلو داشته باشند            

براي اينكـه كيفيـت آمـوزش هـاي فنـي           . گسترش يابد     جديد تعريف شود وحرفه هاي آموزشي      آموزشي دوره هاي    بايستشغلي جديد ، مي   
وحرفه اي را در آينده تضمين نمود ، مي بايست برنامه هاي محتواي ، علوم تربيتي وسازماني را بـا توجـه بـه نيـاز بـازار كـار تعريـف كـرد                       

  . داد وگسترش
 

  مساله تحقيق

ي يك سازمان با توجه به نتايج وپيامدهاي آن براي جامعه تعيين مي شود بديهي است سازماني كه داراي نتايج مثبت باشد            فعاليت ها ارزش  
يكـي از  .د بايد درجهت ادامه فعاليت وبهبود آن گام برداشت وبرعكس سازماني كه كارآيي ندارد بايستي به فكر اصال وتجديد نظـر درآن بـو            

به عبارت ديگر اگر سازمان به هنگام       .موضوعات مهم در ارزشيابي اين است كه آگاهي از نتايج مي تواند موجب بهبود عملكرد سازمان شود                  
آموزش از تايج كار خود اطالع حاصل كند اين اطالع از عملكردهاي جاري وبعدي آن را تحت تاثير قرار مي دهد وموجب بهبود نتـايج مـي                      

   .شود
درصـورتي  .  همچون سازمان فني وحرفه اي نقش اساسي دارد كيفيت فرآيند ياددهي ويادگيري است               آموزشيآن چه در  عملكرد نظامهاي       

 درست عمل كند خروجي هاي سازمان افرادي كارآمد وميد خواهند بود برعكس وجود هر گونه نقص واشكالي در اين فرآينـد                     آيندكه اين فر  
  . اد شواري روبه رو خواهد كرد عملكرد سازمان را ب

  مطالعه كيفي آموزش در مراكز آموزش فني وحرفه اي استان همدان با عنايت به طبقه بندي مربيان -1
  )كمك مربي، مربي،سرمربي،مربي ارشد ،واستاد مربي (ربيان در طبقات مختلف م مطالعه تفاوت  كيفيت آموزش -2
  مهارت شغلي   فني وحرفه اي استان همدان به تفكيك جنسيت ، رشته تحصيلي  ودرجهشگاه هايآموز دركارآموزانمطالعه سطح يادگيري -3
  مطالعه تفاوت بين سطح يادگيري كارآموزان در رشته هاي تحصيلي مختلف -4
   مطالعه تفاوت بين سطح يادگيري كارآموزان زن ومرد -5
  ختلف  مطالعه تفاوت بين سطح يادگيري كارآموزان با درجه شغلي م-6
  فني وحرفه اي استان همدان  آموزشگاه هاي مطالعه كيفيت ارزشيابي از آموخته هاي كاراموزان در-7
  فني وحرفه اي استان همدان  آموزشگاه هاي يادگيري از ديدگاه مربيان- بررسي نقاط قوت وضعف موجود در فرايندهاي ياددهي-8
  فني وحرفه اي استان همدان  آموزشگاه هاي يادگيري از ديدگاه كارآموزان–ي  بررسي نقاط قوت وضعف موجود در فرآيندهاي يادده-9

  . فني وحرفه اي استان آموزشگاه هاي يادگيري از ديدگاه مديران ومسئولين– بررسي نقاط قوت وضعف موجود در فرايندهاي ياددهي -10
 

  اهميت تحقيق

 ز چه كيفيتي برخوردار است ؟ فني وحرفه اي استان همدان ا آموزشگاه هايفرآيند آموزش در -1

 بايكديگر متفاوت است ؟ ) كمك مربي،مربي،سرمربي،مربي ارشد ، واستاد مربي( مربيان در طبقات مختلف آيا كيفيت آموزش -2

 فني وحرفه اي استان همدان چگونه است ؟ آموزشگاه هايسطح يادگيري كارآموزان در -3

  وجود دارد ؟تفاوتيلي مختلف آيا بين سطح يادگيري كارآموزان در رشته هاي تحصي -4

 ايا بين سطح يادگيري كارآموزان زن ومرد تفاوتي وجود دارد ؟ -5

 تفاوتي وجود دارد ؟) ،1،2،3عالي ،ممتاز ،(آيا بين سطح يادگيري كارآموزان با درجه مهارت شغلي مختلف  -6

 ار است ؟فني وحرفه اي استان همدان از چه كيفيتي برخورد آموزشگاه هايارزشيابي درفرآيند  -7



 370 دفتر پژوهش و برنامه ريزي      

 

 فني وحرفه اي استان از ديدگاه مربيان آنها كدام است ؟  آموزشگاه هاي يادگيري در–نقاط قوت وضعف موجود د فرآيند ياددهي  -8

 يادگيري درمراكز آموزش فني وحرفه اي استان از ديدگاه مديران ومسولين كدام است ؟ –نقاط قوت وضعف موجود در فرآيند ياددهي  -9

  هدف تحقيق

  اكتشافي–توصيفي –قيق براساس طرح تحقيق نوع تح

  سواالت تحقيق

         ،  1387-1386    كليه مربيان ،كارآموزان ، مديران ومسولين مراكـز ثابـت آمـوزش فنـي وحرفـه اي اسـتان همـدان در سـال تحـصيلي                           
يع در اجراي سيستم هاي هيدروپنيك  نقش صنا-2زمينه هاي اقتصادي ، اقليمي و علمي و انتخاب سيستم مناسب در ايران چيست ؟            -1

 اثـر سـموم مختلـف كـارنس آنهـا در      -4 مواد شيميايي چه تأثيري بر محصوالت گياهي در سيستم هيـدروپنيك دارد ؟  -3چه مي باشد ؟     
 سـطح  -7 دي اكـسيدكربن  CO2 اثـرات  -6 اثرات اكسيژن در بستر كشت محصوالت غذايي    -5هيدروپنيك در مقايسه با كشت خاكي       

  . آموزش فني هيدروپنيك-8. ي و اقتصادي آينده هيدروپنيك در ايرانعلم

  روش تحقيق

 منابع محدود  -1

 زمان محدود  -2

 ابزار محدود  -3

  

  جامعه آماري

سطح كيفيت آموزش در مراكز فني وحرفه اي استان همدان به شكل كلي خوب تا بسيار خوب است ،كارآموزان ميزان رعايت اصـول                -1
 . زياد ارزيابي كرده اند خيليين زياد تا اموزشي را توسط مربيان ب

مربيان ،مديران ومسولين . فني وحرفه اي استان همدان باالتر از متوسط است     آموزشگاه هاي  آموزش ديده در   كارآموزانسطح يادگيري    -2
 .نيز از وضعيت يادگيري كارآموزان ابراز رضايت كرده اند 

–در مقايسه با ساير بخش هـاي فراينـدياددهي          . ود متوسط ارزيابي شده است       ارزشيابي در مراكز آموزش فني وحرفه اي حد        كيفيت -3

 يادگيري بخش ارزشيابي در نظر خواهي ها وبه خصوص درمراكز آموزشي دختران نمره كمتري به دست آورده است 

  محدوديت ها

دخترانه مورد بررسي دقيقتـر قـرار        ه هاي آموزشگايادگيري بخش ارزشيابي از كارآموزان را به خصوص در        –الزم است در فرآيند ياددهي       -1
انجام يك پژوهش مستقل در اين رابطه مفيد خواهد بـود  . دهد تا نقاط ضعف آن مشخص شود واقداماتي براي رفع واصالح آن صورت گيرد 

. 

 بـدون تـسلط بـر دانـش         ها روش انجام دادن كارهاست اما اجراي هر مهـارتي           فني وحرفه اي تاكيد بر يادگيري مهارت       آموزش هاي هرچند در    - 2
دخترانـه   آموزشگاه هـاي   فني وحرفه اي استان به ويژه      آموزشگاه هاي  نظري آن مهارت كيفيت الزم را نخواهد داشت بنابراين پيشنهاد مي گردد كه            

 . بخش نظري دروس خود را جدي تر دنبال كنند 

آنـان   الزم آمـوزش هـاي   نقصي در اين زمينه وجود دارد      ميزان رعايت شئون مدرسي توسط كمك مربيان مورد بررسي قرار گيرد تا اگر             -3
 .صورت گيرد

 . را شناسايي ورفع شود  آن مورد بررسي قرار گيرد ومشكالت وموانع3وضعيت يادگيري كارآموزان درجه  -4

هاي ديگـر  يادگيري كه زمان بيشتري در اختيـار داشـته باشـند وهمچنـين از روشـ        –هاي ديگر با موضوع فرآيند ياددهي        انجام پژوهش  -5
 .سنجش آموزش ،يادگيري وارزشيابي استفاده كنند

  نتايج

   فني وحرفه اي  استان همدان آموزش هاي يادگيري در –مطالعه فرآيندهاي ياددهي 
  

  پيشنهادات

 آموزش ، يادگيري ، ارزشيابي ، مربي ،درجه مهارت شغلي ، كارآموز ، مركز آموزش فني وحرفه اي 
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  اي استان يزد  حرفهاداره كل آموزش فني و
  

  عنوان
  بررسي وضعيت كار آفريني مديران واحدهاي صنعتي و خدماتي استان يزد

  

  مجري
  مهندس محمد حسين رضائيان صباغ

  

  كلمات كليدي
  كار آفرينان ويژگي هايميزان آگاهي مديران واحدهاي صنعتي و خدماتي استان يزد از

  

  مساله تحقيق
  وضعيت اشتغال در كشور -1
   دولت در جهت جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گريحركت-2
  تحوالت اقتصادي جهاني-3
ها،ضعف ها و قوت ها چنانچه دوره هاي آموزشي در زمينه هاي فني و حرفه اي بر اساس نيازهـاي آينـده بـازار كـار                          تمهيدات ،فرصت  -4

  . ايجاد شونده ارائه نگردندهاي شغلي كه توسط مديران واحدهاي صنعتي  طراحي شوند و در استان فرصت
  

  اهميت تحقيق
برنامه هـاي  .وين گردد جهت توسعه كارآفريني در جامعه ضروري است برنامه هائي براي آگاهي و جهت گيري كار آفرينان تد            -1
ي ت هـا فرصـ  مـورد نيـاز و فنـون تحليلـي     مهـارت هـاي   اساس اطالعات الزم پيرامون محورهاي توسعه آن جامعه و شناخت       فوق بايد بر  

 اقتصادي و برنامه هاي عملياتي باشد

  

  هدف تحقيق
  تبيين ميزان آگاهي مديران صنعت و خدمات استان يزد از برنامه هاي بلند مدت -1
 تبيين ميزان آگاهي هاي مديران صنعت و خدمات استان يزد از برنامه هاي سوم توسعه -2

 اقتصادي جهانيتبيين ميزان آگاهي مديران صنعت و خدمات استان يزد از تحوالت  -3

 ي اقتصاديفرصت هاتعيين ميزان آگاهي مديران صنعت و خدمات استان يزداز فنون تحليل  -4
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   كار آفريني از بعد روانشناختي مديران واحدهاي صنعتي و خدماتي استان يزد ويژگي هاي تعيين -5
  

  سواالت تحقيق
  ؟اتژيهاي كشور چقدر استميزان آگاهي مديران واحدهاي صنعتي و خدماتي استان يزد از استر  -1  

 ؟ سوم توسعه چقدر استبرنامهاز  هاي صنعتي و خدماتي استان يزد ميزان آگاهي مديران واحد-  2
 ؟هاي صنعتي و خدماتي استان يزداز تحوالت اقتصادي جهاني چقدر است ميزان آگاهي مديران واحد- 3

 تحليلي فرصت هاي اقتصادي چقدر است؟ يزداز فنون هاي صنعتي و خدماتي استان ميزان آگاهي مديران واحد- 4      

 ؟ كدامنداتي استان در ارتباط با كارافرينهاي صنعتي و خدم هاي روانشناختي مديران واحد ويژگي– 5

  در ارتباط با كار آفريني كدامند؟هاي صنعتي و خدماتي استان يزد هاي جمعيت شناختي مديران واحد ويژگي– 6
  

  روش تحقيق

 مـصاحبه تلفنـي     –هاي گرد آوري اطالعات مشتمل است بر مصاحبه حـضوري            روش. رصه هاي علمي تحقيق تبيين مي گردد      بر اساس ع  
  و ضبط صوتي و تصويري  ها يا رويداد  مشاهده افراد- پستي - پرسشنامه حضوري-رايانه اي

  
  

  جامعه آماري

 واحـد  55 واحـد صـنعتي و  3000كه در اين تحقيق . يزد مي باشدماتي استان  آماري مديران واحدهاي صنعتي وخدمعهدر اين تحقيق جا   
  . خدماتي جامعه آماري را تشكيل مي دهند

  

  نتايج
در ايـن  . هاي اقتصادي توسط مديران مهمترين اقدام ضروري در راستاي توسعه كار آفريني آنان مي باشـد    افزايش توانائي تشخيص فرصت   

و با خط مشي هاي كالن كشور بيش از بيش آشنا گردند ده  استان يا برنامه سوم مطلع گردي   راستا ضروري است مديران از محورهاي توسعه      
  .و مهارت تلفيق قوانين را بياموزند

  

  پيشنهادات

نتايج در كارگاهي مركب از مديران و كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي اداره كل صنايع و معادن استان مورد بحـث و بررسـي                           
يكي از دوره هـاي ضـروري مـي توانـد دوره     .هاي صنعتي و خدماتي برگزار گردد       دوره هاي آموزشي خاص جهت مديران واحد       و. قرار گيرد 

همچنين بـا  .دوره آموزشي مديريت و سرپرستي مي تواند با هدف توسعه توانائي تصميم گيري مديران برگزار گردد              . آموزش كار آفريني باشد   
  .ريزي مي توان سمينارمحور هاي توسعه استان را جهت مديران ارائه نمودهمكاري سازمان مديريت و برنامه 
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  عنوان
   فني و حرفه اي در استان يزدآموزش هايبررسي اثر بخشي 

  مجري
  دانشگاه يزد

  كلمات كليدي
   آموزش فني و حرفه اي-1
  اثر بخشي-2
  

  مساله تحقيق
 

 مختلـف   بخـش هـاي    فني و حرفـه اي ارائـه شـده در            آموزش هاي ت اثر بخشي و كار ايي       تحليل دقيقي از وضعي   ) 81سال(در حال حاضر    
در بـازار كـار   آمـوزش هـا  ميزان اثر بخشي ايـن  سناد در اين تحقيق بنا بر آن ا. آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وجود ندارد          

  .آيند آموزش بعمل آيدن اصالحات الزم در فرا بر اساس آمورد بررسي و تحليل قرار گيرد ت) صنعت ،خدمات،كشاورزي(
  

  اهميت تحقيق
    هاي پژوهـشي سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كـشور               فني و حرفه اي در كاريابي اموزش ديدگان از اولويت          آموزش هاي بررسي اثر بخشي    - 1

  .مي باشد
  .اي استان يزد رسيده استطرح تحقيقاتي فوق الذكر به تصويب كميته پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه -2
  

  هدف تحقيق
  بررسي شاخصهاي بهره وري در ابعاد مختلف آموزش و فرآيند آموزشي* 
  و تهديدات موجود در امر آموزش فني و حرفه اي فرصت هااستخراج نقاط قوت ،ضعف ،       * 
  يابي فني و حرفه اي در كارآموزش هايشي بررسي اثر بخ* 

  ها ن رفت از تنگناهارائه راهكار جهت برو* 

  سواالت تحقيق
  يابي آموزش فني و حرفه اي در كارتاثير-1
 تاثير نوع رشته هاي مهارتي در كاريابي-2
 سهم تجربه و آموزش فني و حرفه اي در انجام هر چه بهتر كار-3
  عدم استقبال احتمالي صاحبان صنايع از آموزش ديدگان فني و حرفه اي-4
   

  روش تحقيق

  نامه اي و مصاحبه ايبه روش پرسش
  

  جامعه آماري

   افراد آموزش ديده يا در حال آموزش-1
  كارشناسان آموزش فني و حرفه اي-2
  مربيان آموزش فني و حرفه اي-3

  مات و كشاورزي  صنعت ،خدبخش هاي -4
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  پيشنهادات
افـزايش سـطح   -الـف : و حرفـه اي بـه ترتيـب       ضعيت اثر بخشي عمومي دوره هاي آموزشي سازمان فني        و   پيشنهادات در راستاي بهبود    -1

ارتقاء سطح آموزش بر اساس دانش و تكنولوژي روز : پآموزش هاافزايش سطح كيفي : تجهيزات و امكانات آموزشي كار آموزان ومربيان ب  
  .كاهش مدت زمان دوره هاي آموزش تا حد امكان:ت
 همكاري نزديك -الف: ره هاِي آموزش سازمان فني و حرفه اي به ترتيب پيشنهادات در راستاي بهبود وضعيت اثر بخشي در كار يابي دو  -2

معرفـي  :  دوره هاي آموزشي تخصـصي ت     گزاريهاي آموزش ديدگان به صاحبان صنايع بر       معرفي قابليت :  مختلف صنعت ب   بخش هاي با  
  .رشته هاي جديد سازمان به تفكيك صنايع به واحدهاي صنعتي 
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  عنوان
  جويندگان كار در استان يزد)دموگرافيك(بررسي خصوصيات

  

  مجري
  دكتر محمد رضا لبافيان

  

  كلمات كليدي
  جوياي كار ، وضعيت فعاليت ،يزد بيكاري،

  

  مساله تحقيق
(  شتاب زده جمعيت در دهـه  درصد رشد بسيار سريع و    92/2با نرخ   ) 1355-75(افزايش روز افزون جمعيت جمعيت كشور در دو دهه گذشته           

 درصد رشد ساليانه سبب گرديده تا امروز ،كشور با تورم ناموزون در جمعيت فعال و جوياي كار روبرو گردد بطوريكه          92/3با نرخ   ) 65-1355
ئولين و جوانـان  مسئله بيكاري و ايجاد اشتغال يكي از حياتي ترين مباحث روز كشور را تشكيل داده و از عمده ترين دغدغه هاي فكري مس                    

 .به شمار مي آيد

افزايش نرخ بيكاري مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر ها،افزايش تقاضاي حضور زنان در عرصه بازار كار و اشتغال،روي آوري نيروي كـار   
ـ           به سوي بخش خدمات از يك طرف،ارتقاء تكنيك        ي و نيروهـاي  ها و دانش مورد نياز بازار كار و صنعت همچنـين محـدوديت امكانـات فن

 ي رشته هاي آموزشي ايـن سـازمان  اها ،عناوين و محتو تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه اي از طرف ديگر ،بازنگري اساسي در روش     
 سازمان به نياز بازار روز صنعت و بـازار كـار   آموزش هايدر سطح كشور و استان را مي طلبدكه ضرورت آن در راستاي تطابق هر چه بيشتر      

شيده نيست و اين خواسته جز با آگاهي از احتياجات واقعي صنعت و بازار كار از يك سو و شناخت خـصوصيات جوينـدگان كـار از                   بركسي پو 
  .  شد سوي ديگر محقق نخواهد

  
  

  اهميت تحقيق
وزون در جمعيت سبب تورم نام )1355-65(بويژه رشد شتاب زده آن در دهه) 1355-75(افزايش روز افزون جمعيت كشور در دو دهه گذشته 

ازدياد جمعيت فعال كشور همچنين روند افزايش نيروي انساني جوياي كار و نبود امكانات و منـابع مناسـب و متناسـب                      . كشور گرديده است  
 الزم به آنان از يك سو ،سرعت زياد تحوالت علمـي و پيـشرفتهاي تكنولـوژيكي و آثـار تغييـرات آن در الگوهـاي اشـتغال و                             آموزش هاي 

 فني و حرفه اي در انطباق با آن از سوي ديگر،ضرورت انتخاب و اجراي سياستهاي آموزش هاي شغلي همچنين عدم انعطاف ارائه صالحيت
،فرهنگ كـار و ايجـاد انگيـزه هـاي الزم بـه منظـور        استراتژيك در زمينه دانش فني و حرفه اي در سطح جامعه با تاكيد به ارتقاي مهارتها

 فني و حرفه اي همچنين بهبود كيفيت و ارتقاي كارائي و استفاده كار آمد آموزش هايلب و استعدادهاي كشور به افزايش تقاضا،شكوفايي،ج 
هاي آموزش فني و حرفـه اي بـا توجـه بـه پيـشرفت                از ظرفيتهاي موجود،انعطاف پذيري،پويايي و ايجاد تنوع در برنامه ها،شيوه ها و نظام            

  .ار كار را بر همگان روشن مي سازدفناوري،الگوي توسعه كشور و نياز باز
  

  

  هدف تحقيق
 .تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب سن-1

 . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب جنس -2
  . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب وضعيت تاهل-3
 .زد بر حسب منطقه سكونت تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در ي-4

  . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب محل سكونت-5
  . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب سطح تحصيالت-6
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  . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب رشته تحصيل-7
 

  .ر حسب وضعيت فعاليت   تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد ب-8
 . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب مدت بيكاري-9

  . تعيين توزيع فراواني جويندگان كار در يزد بر حسب تمايالت و عالئق شغل-10
  

  سواالت تحقيق
  ؟خصوصيات دموگرافيك جويندگان كار در استان يزد چگونه است

  

  روش تحقيق

كار در شهرستان يزد بوده و افراد مورد نياز جهت بررسي به روش تصادفي طبقه اي  ين بررسي شامل كليه جويندگانجامعه مورد مطالعه در ا
 و آنگاه با مراجعه به آنها و از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه توسط پرسشگر ،اطالعات و داده هاي مـورد نيـاز   ديداز بين آنها انتخاب گر 

  .جمع آوري شد 
  

  جامعه آماري

سـال  30ه سني باالي روسال و كمترين گروه جويندگان كار را گ     30-26 سال و سپس   25-21بيشترين گروه جويندگان كار را گروه سني        -1
  .تشكيل مي دهند

  .درصد از آنان را زنان تشكيل مي دهند3/35 درصد از گروه را مردان و7/64 -2
  . نفر متاهل مي باشد142ه و نفر مجرد بود167 نفر جويندگان كار مورد بررسي 309از كل -3
  .بيشترين افراد مورد مطالعه برحسب گروه تحصيلي را افراد با گروه تحصيلي غير فني و سپس گروه تحصيلي فني تشكيل مي دهند-4
  . درصد از آنها غير بومي مي باشند6/2 درصد بومي بوده و تنها 7/97 از كل جمعيت مورد بررسي -5
  

  نتايج
 درصـد  35 درصد از آنان را مردان و    65 سال و كمتر بوده كه حدود        30، افراد با سن     )  درصد 94,2(اي كار مورد مطالعه     اكثريت افراد جوي  -1

  .بقيه را زنان تشكيل مي دهند
ي  درصد از آنها دارا45و حدود )  درصد55حدود (  بيش از نيمي از جويندگان كار تحت بررسي  داراي مدرك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم  -2

  .تحصيالت عاليه مي باشند
هاي تحـصيلي و   در ساير گروه)  درصد70در حدود ( درصد از جامعه مورد مطالعه در گروه تحصيلي فني آموزش ديده اند و بقيه      30 فقط   -3

  .تخصصي آموزش ديده اند
  .تشكيل ميدهند)  درصد46( نزديك به نيمي از گروه مورد بررسي را افراد متاهل -4
  

  پيشنهادات
هاي آموزش   زاري دوره هاي كار آموزي و تشكيل كالس       گر هنگام طراحي  و ايجاد مراكز جديد ،خريد تجهيزات و امكانات ،بر            د -1

  .فني و حرفه اي تركيب جمعيت هدف از نظر سن و جنس در نظر گرفته شود
             ده و دوره هـاي آمـوزش   كـر گـزار دوره هاي آموزشي جهت افراد بـا تحـصيالت عـالي مطـابق بـا نيـاز بـازار كـار طراحـي و بر                  -2

فني و حرفه اي را نسبت به سطح دانش پايه و مدرك تحصيلي كار اموزان سطح بندي نموده واز اين طريق بر كيفيت و بازدهي                         
  .اين دوره ها افزود

سـرمايه گـذاري   درصد افراد تحت مطالعه به فعاليت در گروه صـنعت پيـشنهاد مـي شـود تـا                70با توجه به اظهار عالقه بيش از         -3
  .بيشتري در زمينه فني و حرفه اي در بخش صنايع صورت گيرد
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  عنوان
  در استان و راهكارهاي توسعه آن ITها و زمينه هاي شغلي مرتبط با  سي فرصتربر
  

  مجري
  دانشگاه يزد

  

  كلمات كليدي
 نها الزم جهت انجام آآموزش هايهاي شغلي مرتبط با تكنو لوژي اطالعات و  تحقيق فرصت

  

  هدف تحقيق
 .ي استان سازمان هادر  ITبه منظور بررسي ارزيابي وضعيت 

IT  شناسائي حوزه هاي مختلف كاربرد آن استپروژهداراي ابعاد مختلف و كاربرد وسيع و متفاوتي است يكي از اهداف اين .  
  .و جايگاه كشور ما در آن ITبررسي سطح كشورها در زمينه 

  

  سواالت تحقيق
  ؟زار در هر سازمان مورد بررسي قرار گرفته اندسطح سخت اف

 ؟نرم افزارهاي عمومي هر بخش و تعداد افراد استفاده كننده از آنها در سه زمان گذشته ،حال و آينده

آمـوزش   و intranet ، websiteوجود شبكه داخلي  هربخش ITنرم افزارهاي تخصصي موجود و مورد نياز هر بخش و افراد متخصص 
  ؟براي سازمان بطور جداگانه مورد پرسش قرارگرفت الزم هاي

  

  روش تحقيق

و هدف آن سنجش ) سال قبل5( اين پرسشنامه بصورت جدول طراحي شده و در آن اطالعاتي از گذشته، آينده و  حال سئوال شده است 
همچنين با شناسايي آن طي . ه استن ميزان پيشرفت طي سالهاي گذشته بودي و مقايسه آن با گذشته جهت تعيسازمان ها itوضع موجود 

  .ميزان پيشرفتي كه بايد ساالنه سازمان داشته باشد مشخص مي شود) سال آينده5(سالهاي آينده 
  : بوديراما جدول ابتدايي ما داراي سه جدول به ترتيب ز

  .سطح سخت افزار در هر سازمان مورد بررسي قرار گرفته اند -1
  افراد استفاده كننده از آنهادر سه زمان گذشته حال و آينده مورد بررسي قرار گرفته اندنرم افزارهاي عمومي هر بخش و تعداد -2

  هر بخش مورد سئوال قرار گرفته اندITنرم افزارهاي تخصصي موجود و مورد نياز هر بخش و افراد متخصص  -3
  
  

  جامعه آماري

  .نجيده شده است امكانات مورد مطالعه سسازمان هادر نوع اول، در دسترس كليه كاركنان  -1
 50درصـد ، 30 ي مورد مطالعه را به صورت درصدي بسته بندي كرده ايم، اين درصـدها   سازمان ها دومين نمودار ،واحدهاي     -2

 يعني اينكه ما مي خواهيم مشخص كنيم چند درصد از واحدهاي سازماني ميزان استفاده شان                ،هستدرصد به باال  31درصد،
 .  درصدهاي گفته شده قرار دارند در هر كدام ازitاز انواع امكانات 
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  نتايج
 مثال باعث رشد و پيشرفت جوامع مختلف   ، تاثيرات مثبت زيادي در زندگي انسانها دارد       itبا مطالعه منابع  مختلف مشاهده كرديم         -1

ثيرات منفي نيز مي شود برخي مشاغل را تسهيل و باعث بوجود آمدن مشاغل جديد مي شود اما تا    ) مثل روستاها (از جمله محروم    
  .در زندگي اجتماعي و فردي انسانها و حتي سالمتي جسمي و روحي آنها دارد

ي استان و شناسايي بسترهاي شغلي مرتبط با آن بود سازمان ها در it اما هدف اصلي اين طرح پژوهشي تعيين سطح بكارگيري        -2
 استانداري، بنياد شهيد و  بيمارسـتان فرخـي يـزد جهـت               سازمان جهاد كشاورزي ،شركت فوالد آلياژي ايران،       5كه در اين راستا     

 بدست نيامده همچنين برنامه خاص مدوني جهت گـسترش          it اطالعاتي از گذشته كاربرد      سازمان ها تحقيق برگزيده شد در اين      
itدر آينده نداشتند . 

 از كامپيوتر بـه    تفاده مشخص شد اس    كه ، اطالعات بدست آمده مورد تحليل آماري قرار گرفت        سازمان ها در مورد وضعيت موجود      -3
 وضعيت مطلوبي دارند اما ميزان كامپيوترهاي موجود و ساير امكانات مـرتبط   سازمان ها نرم افزارهاي عمومي و تخصصي در اين        

  .   وضعيت مناسبي نداردitبا 
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  عنوان
    فه اي و ارائه الگويي براي ارزيابي آنراهنمايي و مشاوره شغلي در مراكز آموزش فني و حر

  

  مجري
  دكتر سيد نظام الدين مكيان

  

  كلمات كليدي
  اثر بخشي راهنمايي و مشاوره شغلي در مراكز آموزش فني و حرفه اي 

  

  مساله تحقيق
 

ب و اشتغال موفقيت آميز در آن اين نيروها هنگامي قادر به يافتن شغل مناس. استان يزد با خيل عظيم نيروي انساني جوياي كار مواجه است 
 ويژگـي هـاي  بسياري از افراد نسبت به توانائي ها ،عالئـق و .مي بشوند كه در رشته شغلي مناسب آموزش ديده و مهارت كافي كسب نمايند           

مربـوط   يژگي هايو ي شغلي موجود در جامعه بي اطالع اند     فرصت ها شخصيتي خود ناآگاه بوده يا اطالع اندكي از ان دارند عالوه بر آن از               
هاي شغلي موجود در جامعه تطبيق داده و شغلي          به مشاغل مختلف را نمي دانند و باالخره قادر نيستند توانائي ها و عالئق خود را با فرصت                 

  . متناسب با آن انتخاب نمايند 
  

  اهميت تحقيق
 آن رشد بيكاري در بـين افـراد داراي مـدرك    و درصدرساله بيكاري نيروي انساني بدون شك از مهمترين دغدغه هاي دولت و ملت ايران م    

اولين سئوالي كه مطرح مي شود اينست كه چرا علي رغم گسترش آموزش دانشگاهي باز هم شـاهد بيكـاري       .تحصيلي دانشگاهي مي باشد     
ره هاي آموزشي متناسب بـا نيـاز   اول آنكه دو. آشكارو پنهان روز افزون هستيم؟ در پاسخ به اين سئوال بايد سه عامل ريشه اي را ذكر كرد                 

سومين و شايد اساسي ترين علت را بايد در فقدان سيـستم مـشاوره و   . دوم اثر بخش نبودن سيستم آموزش فني و حرفه اي       . جامعه نيست   
 گـي هـاي   ويژ  باعث شده تا انتخاب رشته شغلي مطـابق بـا اسـتعدادها ،توانـائي هـا ،عالئـق و                   اين مشكالت . اهنمائي شغلي جستجو كرد   ر

  .شخصيتي افراد صورت نگرفته و كار آموزان بدون داشتن اطالعات كافي از آينده شغلي و ساير اطالعات ضروري وارد دوره آموزشي گردند
  

  هدف تحقيق
بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم راهنمائي شغلي حاكم بر مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد وارائه سيستم مطلـوب راهنمـائي               

  . براي آنها مي باشدشغلي
  

  سواالت تحقيق
  ؟سيستم فعلي راهنمائي و مشاوره شغلي در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد چگونه است -1
 ؟نقاط قوت و ضعف سيستم فعلي كدامند -2

 ؟هايي دارد ويژگييك سيستم مطلوب مشاوره شغلي چه  -3

 محـدوديت هـا  ار آموزي خود را با توجه به عالئـق ،توانـائي هـا،     آموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد رشته ك  آيا كار  -4
 ؟شخصي خود از يك طرف و دور نماي شغلي رشته مورد نظر از طرف ديگر انتخاب مي كنند  ويژگي هايو

 ؟چگونه مي توان تيپ شخصيتي مرتبط با مشاغل را در افراد تشخيص داد -5

 ؟كدامند هاي شخصيتي  رشته هاي شغلي مناسب با هر يك از تيپ -6

 ؟با چه ابزاري مي توان ميزان اثر بخشي راهنمائي و مشاوره شغلي را تشخيص داد -7
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  روش تحقيق

  از طريق پرسشنامه از كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد
  

  جامعه آماري

  مراكز آموزش فني و حرفه اي
  

  محدوديت ها
  كمبود منابع و مراجع تحقيق 

  

  نتايج
 بعمل آمده در اين تحقيق نشان مي دهد كه ارائه  راهنمائي شغلي به داوطلبان آموزش در مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه اي                        بررسي هاي   

زيرا چنانچه افراد در مشاغلي آموزش ديده و مشغول بـه كـار شـوند كـه متناسـب بـا عالئـق             . استان يزد كامال ضروري به به نظر مي رسد        
  .كارائي ،تغيير شغل و سرخوردگي عايد آنها نخواهد شد،استعدادشان نباشد حاصلي جز عدم 

ي فعال در دنياي رقابتي امروز به كاركناني نياز دارند كه قادر به فعاليت با حداكثر توان باشند براي رسيدن به اين مهم الزم است                 سازمان ها 
شغل مناسب قادر به شكوفا ساختن استعدادهاي خود شده افراد قبل از انتخاب شغل تحت راهنمائي شغلي قرار گيرند تا پس از قرار گرفتن در    

  .و به موفقيت سازمان در محيط رقابتي كمك نمايند 
  .براي اينكه راهنمائي شغلي موثر واقع شود الزم است به روش علمي و بطور كامل مورد عمل قرار گيرد

  

  پيشنهادات
  .ي و بطور كامل مورد عمل قرار گيردنكه راهنمايي شغلي موثر واقع شود الزم است به روش علمآبراي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  چكيده طرح هاي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    

 
381 

  

  عنوان
   غير رسمي فني و حرفه اي در استان يزدآموزش هايمطالعات راهبردي 

  مجري
  مهندس محمد حسين ابويي

  كلمات كليدي
 

 بررسي چگونگي ارتقاء و بهسازي مولفه هاي آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي در استان يزد

  

  له تحقيقمسا
 ميداني انجام مي شود و از نظر نوع تحقيق در حوزه تحقيقات كاربردي - ،پيمايشي است كه با روش توصيفيپژوهشاين تحقيق از نظر نوع 

 توسعه اي است كه جهت مطالعات راهبردي انجام مي شود و بر آن است تا با اسـتفاده از                -و از ديدگاه اهداف طرح تحقيق، از نوع كاربردي        
كرد الگوي مطالعات راهبردي با تعريف معيارهاي دقيق،چگونگي ارتقاء و بهسازي مولفه هاي آموزش فنـي و حرفـه اي غيـر رسـمي در                 روي

هـاي سـازمان آمـوزش       و آشنا به رسالت و ماموريت     ) يا مشتريان (ي مرتبط   سازمان ها استان يزد را از ديدگاه اساتيد، كارشناسان، مديران و          
 و تهديد ها، موانع و محدوديت هـا و روش هـاي ارتقـاء و بهـسازي     فرصت ها بررسي قرار داده و نقاط قوت و ضعف ،       فني و حرفه اي مورد    

  . مولفه هاي آموزش را از ديدگاه اعضاي جامعه آماري تحقيق شناسايي نمايد
  

  اهميت تحقيق
 فرآيند توسعه استان، لزوم برنامه ريزي راهبـردي         ضرورتهاي عمده انجام اين تحقيق شامل مواردي چون محوريت توسعه نيروي انساني در            

در امر توسعه نيـروي  آموزش هاجهت ارتقاء و بهسازي مولفه هاي آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي در استان يزد و نقش عمده اين                    
به عنوان متولي اصلي اين آمـوزش  انساني و در نهايت، كمك به تدوين برنامه ريزي استراتژيك در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان       

        .ها مي باشد
  

  سواالت تحقيق
  ؟عوامل مهم و موثر ايجاد انگيزه و افزايش اقبال و توجه جامعه جهت جهت فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي چيست  -1
وزش فني و حرفـه اي ايجـاد        مهم ترين عوامل تغيير در رفتار كار كنان شاغل يا هنر جويان جوياي كار كه در نتيجه فراگيري آم                   -2

 ؟مي شود چيست

 ؟وضعيت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در ابعاد مختلف رسالت ،ماموريت و وظايف اين سازمان چگونه بوده است -3

 ؟عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در دستيا بي به اهداف برنامه هاي توسعه كشور چگونه ارزيابي مي شود -4

 ؟ها ، روشها و راهكارهاي موثر در ارتقاء و بهسازي مولفه هاي آموزش هاي فني و حرفه اي چيست اهبرداستراتژي ها ، ر -5
  

  روش تحقيق

  مورد نياز تحقيق گرد آوري اطالعات -1
 )مطالعات كتابخانه اي(بررسي مدارك و اسناد  -2

 مصاحبه -3

 پرسشنامه -4

  جامعه آماري

  . است صفات متمايز كننده افراد جامعه مشخص شده -1
 .اس صفات مورد نظر ،جامعه به طبقات استاد دانشگاه ،مربي، مدير و كارشناس تقسيم بندي شدبراس -2

 .جدول توزيع افراد جامعه بين هر يك از طبقات تهيه شد -3
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 .نسبت درصد و سهم هر يك از طبقات در كل جمعيت جامعه محاسبه شد -4

 

 .در افراد نمونه نيز معين گرديدبا توجه به سهم هر طبقه در جامعه ،نسبت درصد و سهم آن طبقه را  -5

 .با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي ساده تعداد افراد نمونه از بين كل افراد همان طبقه انتخاب شد -6

  
  محدوديت ها

قلمروي مكاني گسترده تحقيق در تحقيق در استان يزد و وجود نمونه نسبي كم در هر منطقه و شهر كه عمال زمان و هزينه نمونه    -1
  .ي را بسيار افزايش مي دادگير

مقاومت برخي از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان در مقابل تكميل پرسشنامه هاي تحقيق كه علت را تكميل مداوم پرسشنامه   -2
  .هاي پژوهشي عنوان مي نمودند

 .ي دولتي جمع آوري شده بودسازمان هاحجم باالي پرسشنامه هاي باطل شده تحقيق كه از  -3

        و مراكزي كه از اهداف، عملكرد و نقش سازمان آموزش فني و حرفـه اي در جامعـه اظهـار بـي اطالعـي                        سازمان ها  تعداد باالي  -4
   .مي كردند 

  نتايج
    ه در سـازمان آمـوزش    بـا آنكـ  پاسـخگو حاكي از آن است كه   يا پاسخگو بررسي رابطه بين تغيير در رفتار هنر جويان با وضعيت اشتغال      -1

 بهتر ارزيابي كرده اند و پاسخ گوياني آموزشه اي مشغول به كار هستند، تغيير در رفتار آموزش ديدگان فني و حرفه اي را پس از فني و حرف
  كه در بخش صنعت و بازرگاني مشغول به كار هستند، اين پارامتر را در سطح پايين تري نسبت به سايرين ارزيابي نموده اند

، مشخص گرديد زنان عملكرد هنر جويان را بهتر از مردان           پاسخگويانغيير در رفتار آموزش ديدگان با جنسيت         در بررسي رابطه پارامتر ت     -2
  ارزيابي نموده اند

 در رابطه بين وضعيت سيستم اجرايي آموزش فني و حرفه اي با متغيير جنسيت ، نتيجه حاصله مويد اين است كه زنان وضعيت سيـستم              -3
  درا بهتر ارزيابي كرده ان
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  عنوان
 استان و ارائـه الگـوي   آموزشگاه هاي آزاد ارزشيابي نظام آموزشي(   فني و حرفه اي غير رسمي در استان يزدآموزش هايمطالعه راهبردي 

  )بهبود وضعيت
  

  مجري
  محمود نادري نبي

  

  كلمات كليدي
  )مديرآموزشگاه  و شامل مربي،كارآموز(عامل انساني

  . آموزشي و محتواي دروسدوره هاي
  شيوه تدريس

  وسايل آموزشي و فضاي فيزيكي
  خروجي سيستم

  

  مساله تحقيق
  ؟ فني و حرفه اي استان چيستآموزشگاه هاي آزادنظام آموزشي حاكم بر

 ؟ها كدامند متغيرهاي تاثير گذار بر سيستم آموزشي اين آموزشگاه
 ست؟چيعوامل سيستمي و محيطي حاكم بر اين نظام آموزشي 

 ؟ها كدامند  نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي اين آموزشگاه

  ؟ آنها چيستقوتراهكار هاي برطرف كردن نقاط ضعف و 
  

  اهميت تحقيق
 فني و حرفه اي غير رسمي قـادر بـه پـر كـردن ايـن               آموزش هاي هاي دنياي كار فاصله دارد لذا        رسمي با نياز   آموزش هاي ازآنجا كه   

همچنين تغييـرات سـريع تكنولـوزي و        .تحصيالن دوره هاي رسمي براي اشتغال موفقيت آميز خواهد بود           شكاف و آماده سازي فارغ ال     
هاي جديد باعث شده تا افراد در مسير زندگي شغلي نيـاز بـه تكميـل مهـارت فعلـي يـا حتـي                       ماهيت متغير مشاغل و ايجاد تخصص     

  .فراگيري حرفه جديد داشته باشند
    خاص خود قادر است مطابق نيازهاي روز بازار كار، سـريعا اقـدام بـه تعريـف                 ويژگي هاي  رسمي به دليل   فني و حرفه اي غير       آموزش هاي 

  .ترين مكان اجرا كند دوره هاي آموزشي جديد كرده و در مناسب
   

  هدف تحقيق
 .ستان است فني و حرفه اي اآموزشگاه هاي آزادشناسايي نقاط قوت و ضعف اجزاي تشكيل دهنده سيستم آموزشي حاكم بر

   فني و حرفه اي استانآموزشگاه هاي آزاد شناسائي عوامل محيطي

  سواالت تحقيق
   چيست ؟ فني و حرفه اي استان يزدآموزشگاه هاي آزادعناصر تشكيل دهنده نظام آموزشي حاكم بر -1
 ؟ها چيست نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي حاكم بر اين آموزشگاه -2

 ؟تفاده مطلوب از نقاط قوت كدامندراههاي بر طرف كردن نقاط ضعف و اس -3

 ؟ويژگيهاي نظام آموزشي مطلوب براي يك آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي چيست -4
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  روش تحقيق

يك موقعيت يا موضوع بصورت عيني ،واقعي و منظم توصيف  ويژگي هاي در اين روش. اين پژوهش مبتني بر روش تحقيق توصيفي است         
  ود آنچه را هست بدون هيچگونه استنتاج ذهني جمع آوري كرده و نتايج عيني از موقعيت بگيرنددر اين شيوه سعي مي ش. مي شود

هاي مـصاحبه و   در اين تحقيق پس از انجام مطالعات كتابخانه اي ، ساير اطالعات مورد نياز از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از روش                    
    پردازش و تحليل شده استexcel و SPSSري اماري عمدتا پرسشنامه جمع آوري شده و با كمك نرم افزا

  

  جامعه آماري

 واحد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب گرديده 116 آزاد فعال در استان ، تعداد آموزشگاه هايدر اين تحقيق از بين 
  .اند و پرسش نامه تحقيق را تكميل نموده اند

  

  محدوديت ها
  . ها به ارائه اطالعات شفاف در مورد نقاط ضعف نظام آموزش فعلي يكي از مشكالت تحقيق بود از مسئولين آموزشگاعدم تمايل برخي   

  .كمبود منابع مالي را نيز بايد به عنوان دومين مشكل تحقيق بشمار آورد
  

  نتايج
كنند كه در مقايـسه بارشـته هـاي دايـر در مراكـز      هاي آزاد فني و حرفه اي موجود در استان يزد صرفا در رشته هايي فعاليت مي   آموزشگاه

آموزش فني و حرفه اي دولتي ،نياز به سرمايه گذاري كمتري دارد با اين وجود باز هم داراي مشكالت مالي هـستند بنـابر ايـن اگـر دولـت                        
  .اتخاذ كند تر ي وسيع به رشته هاي ديگر باشد بايد تمهيدات الزم جهت حمايت مالآموزشگاه هاي آزاد خواستار گسترش فعاليت

شتري جذب كنند بايد از پارادايم فعلي كه صرفا آموزش گرا بوده و با نيازهاي دنياي            يبخواهند  كار آموزي ب     آموزشگاه هاي از طرف ديگر اگر   
  .شغلي ارتباط چنداني ندارند خارج شوند

فارغ التحصيالن آموزش فني و حرفـه اي مربـوط بـه حـوزه               پروژه تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده اند كه بيش از پنجاه درصد از               15حداقل  
  .تحقيقاتي آنها كه جذب بازار كار شده اند ، در رشته اي كه آموزش ديده اند مشغول كار نبودند 

  

  پيشنهادات
  .ها دقت بيشتري بعمل آيد در گزينش مربيان آموزشگاه -1
 .و در اين زمينه به رشته صنايع دستي اولويت داده شودبراي مربيان رشته هاي مختلف شرح شغل كامل تهيه و ابالغ گردد  -2

 .مقررات جدي جهت الزام مربيان به شركت در كالسهاي بازآموزِي و فراگيري فنون جديد، وضع گردد -3

 .سيستم ارزيابي عملكرد مربيان مورد باز نگري قرار گيرد -4

      و راهنمـائي شـغلي و      و حرفـه اي اسـتان مـشاوره          مـوزش فنـي    توسط سـازمان آ     آموزشگاه هاي آزاد  به داوطلبان كار آموزي در     -5
  .حرفه اي داده شود
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  عنوان
   فني و حرفه اي غير رسمي در استان يزدآموزش هايمطالعه راهبردي 

  مجري
  دكتر سيد نظام الدن مكيان

  كلمات كليدي
 

  فني و حرفه اي غير رسمي از طرق مختلفآموزش هايامكان سنجي توسعه 

  .راهبرد يا استراتژي برنامه جامع ،منسجم و كاملي است كه براي تحقق اهداف اساسي سازمان تدوين مي گردد: رد راهب
  آموزش فني و حرفه اي

   فني و حرفه اي رسميآموزش هاي
  رفه اي غير رسمي فني و حآموزش هاي

  كار آموز 
  رشته آموزشي

  

  مساله تحقيق
 

  ؟ر در تاسيس آموزشگاه يا راه اندازي رشته جديد آموزشي را پيش بيني كردچگونه ميتوان ميزان موفقيت سرمايه گذا -1
 ؟ذاري چيستگمطالعه امكان سنجي يك پروژه سرمايه  -2

 ؟معيارهاي ارزيابي مالي و اقتصادي يك پروژه كدامند -3

 ؟ فني و حرفه اي غير رسمي مورد نياز صنايع مهم استان چيستآموزش هاي -4

 ؟ دارند نيازيآموزش هايتحاديه هاي توليدي و توزيعي سازماندهي شده اند به چه افراد شاغل آزاد كه در قالب ا -5

  

  اهميت تحقيق
اگر دالئـل عـدم توفيـق ايـن         . بدون شك اولين و مهمترين دغدغه مسئولين استان عبارت از ايجاد اشتغال براي نيروي انساني جوياي كار                  

آموزش گسترش .  موجود با نياز بازار كار خواهيم يافت مهارت هايسي آنرا عدم تطابق نيروها در امر اشتغال را بررسي كنيم يكي از علل اسا
هنگامي اثر بخش خواهد بود كه بر اسـاس   هاآموزش اينگونه   فني و حرفه اي غير رسمي مي تواند به پر كردن اين شكاف كمك كند       هاي

  . نياز واقعي جامعه و به روش علمي گسترش پيدا كنند
هانـه تـر وظـايف    براي انجام بهتر ، دقيق تـر و آگا  فني و حرفه اي بر توانمند ساختن نيروي انساني تحت آموزش،        هايآموزش  تاكيد  

شغلي  به ويژه در مشاغل است كه فناوري در آن به سرعت در حال تغيير بوده و موفقيت در آنها مستلزم مهارت و دانـش فنـي جديـد            
  . نياز هاي جديد آموزشي آگاهي پيدا كردبنابراين بايد بطور مداوم نسبت به. است

  هدف تحقيق
 فني و حرفـه اي  مهارت هايخاص خود قادرند تعداد زيادي از متقاضيان آموزش        ويژگي هاي  فني و حرفه اي غير رسمي به دليل        آموزش هاي 

طرف و دور بودن از الزامات بوروكراتيك  ارائه دهنده اينگونه خدمات با پراكندگي جغرافيايي وسيع از يك  آموزشگاه هاي آزاد  .را پوشش دهند  
  .  از طرف ديگر قادرند خود را به سرعت با نيازهاي روز انطباق داده و به نياز جامعه پاسخ دهند ،و قوانين و مقررات دست و پاگير اداري

اي فعاليـت آنهـا بطـور منطقـي      فني و حرفه اي غير رسمي بايد زمينه هـ        آموزش هاي  ارائه دهنده    سازمان ها براي اثر بخش كردن فعاليت      
  .به عبارت ديگر ايجاد آموزشگاه آزاد يا راه اندازي رشته جديد بايدبر اساس مطالعات امكان سنجي انجام پذيرد. مشخص گردد

  سواالت تحقيق
  ؟لي قرار داديك رشته جديد را مورد ارزيابي ماچگونه مي توان ايجاد يك آموزشگاه فني و حرفه اي يا راه اندازي 

 ؟ فني و حرفه اي غير رسمي در سطح صنايع اصلي استان كدامندآموزش هاياولويتهاي توسعه 
  ؟ فني و حرفه اي غير رسمي قابل ارائه به افراد داراي مشاغل ازاد چيستآموزش هاي
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  روش تحقيق

نترنت و غيره ، ساير اطالعات مـورد  در اين تحقيق پس از انجام مطالعات كتابخانه اي و كسب اطالعات الزم از كتب، مجالت تخصصي ،اي          
 excelو spssنياز از طريق مطالعات ميداني با استفاده از مصاحبه و عمدتا پرسشنامه جمع آوري شـده وبـا كمـك نـرم افزارهـاي آمـاري              

  . پردازش و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 
وهش خصوصيات يك موقعيت يا موضوع به صورت عينـي، واقعـي و            در اين پز  .در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است           

  منظم توصيف مي شود 
  

  جامعه آماري

  جمع آوري اطالعات پرسشنامه هايي بصورت نيمه باز از اداره كل صنايع يزد، صنعت نساجي، مشاغل آزاد -1

  

  محدوديت ها
ي مـورد   سازمان هـا  تم ثبت و ضبط بسياري از        زيرا سيس  ، بود   مهمترين محدوديت اين تحقيق عبارت از كمبود يا فقدان اطالعات مورد نياز           

  . به ارائه اطالعات بودسازمان هاومشكل دوم عدم تمايل برخي از . نظر كامل نبود و آنها قادر به ارائه اطالعات مورد نياز ما نبودند
  
  

  نتايج
 اين گسترش بايـد بـصورت علمـي و حـساب شـده              . فني و حرفه اي غير رسمي است       آموزش هاي توسعه اقتصادي استان در گرو گسترش       

 فنـي و حرفـه اي غيـر رسـمي از طريـق        آمـوزش هـاي   توسـعه   .به اين منظور انجام مطالعات امكـان پـذيري ضـرورت دارد           . صورت پذيرد 
ره هـاي ارائـه   هاي آموزشي جديد بـه دو   جديد و راه اندازي رشته هاي مختلف در آن يا از طريق اضافه شدن دوره     آموزشگاه هاي آزاد  ايجاد

آمـوزش  همچنـين بـراي گـسترش    .  فعلي يا مراكز آموزش فني و حرفه اي غير رسمي دولتي انجام مي شودآموزشگاه هاي آزاد  شده توسط 
  . فني و حرفه اي غير رسمي در جامعه بايد تبليغات كافي انجام شده و بستر فرهنگي مناسب ايجاد شودهاي

  

  پيشنهادات
هـا ، ايـن هزينـه را بـه       پرداخت هزينه آموزش به مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه اي يـا آموزشـگاه          توصيه مي گردد دولت بجاي     -1

بـه  .كارخانجات بپردازند و به كارخانه ها اختيار داده شود تا از هر موسسه آموزشي كه مايل باشند خدمات آموزشي دريافت كننـد                       
 فني و حرفه اي و ايجاد تحرك در آنهـا ، محتـواي برنامـه    آموزش هاياين ترتيب ضمن ايجاد رقابت بين موسسات ارائه دهنده      

  .هاي آموزشي اين موسسات به سمت عملي شدن و تطبيق پيدا كردن با نيازهاي آموزشي كارخانه ها حركت خواهد كرد
ايجـاد   فني و حرفه اي غير رسمي در جامعه بايد تبليغات كافي انجام شده و بستر فرهنگ مناسب تر                آموزش هاي براي گسترش    -2

مه هاي پايان دوره آموزش فني و حرفه اي را با  قوانيني تهيه و تصويب شود كه به موجب ان گواهينا همچنين تالش گردد. شود
  .مدرك تحصيلي دوره هاي رسمي معادل سازي كرد
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  عنوان

  بررسي نظام آموزش فني و حرفه استان و ارائه الگوي بهبود وضعيت

  مجري

  م الدين مكياندكتر سيد نظا
  كلمات كليدي

  فني و حرفه اي به عنوان يكي از محورهاي مهم نظام آموزشي در بازار كار وصنعتآموزش هاينقش 
  لزوم بررسي نظام آموزش فني و حرفه اي كشور و مشخص نمودن مشكالت و مسائل اين نظام 

  مساله تحقيق
    امـروزه ، . ار ملي و بين المللي است كـه هـر روز متفـاوت تـر از پـيش اسـت       آنچه اقتصاد جهاني را پيش از پيش مشخص مي كند ،بازار ك       

در حقيقت . هاي آماده سازي افراد براي اشتغال ،منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند كشور ها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظام       
در كاربرد تكنولوژي نوين مهارت داشته و از        در بازار كار رقابت كنند كه     همه افراد حتي مردم كشورهاي در حال توسعه به شرطي مي توانند             

  .معموال نظام آموزش حرفه اي هر كشور مسئول آماده سازي افراد براي كار قلمداد مي شود.  تخصصي برخوردار باشند مهارت هاي
  

  اهميت تحقيق

با اهميت يافتن اين موضوع ، ارتقاء       .صاد جهاني نقش اساسي ايفاد مي كند        ها و كارداني مردم بطور روز افزوني در اقت         امروزه دانشها ،مهارت  
       فنـي و حرفـه اي جايگـاه پيـدا           آمـوزش هـاي   و بهبود كيفيت نيروي كار از طريق سرمايه گذاري در سرمايه انساني و بخصوص از طريـق                  

چه ايـن بـاور   .  فني و حرفه اي سرمايه گذاري مي نمايندموزش هايآ دولتها، خانوادها و افراد به طور روز افزون در  دليلبه همين    ..مي كند 
  .ال و خدمت مفيدي است كه اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره مي جوينديافته است ،كه اين نوع آموزش ،كاعموميت 

عناصر آن در نـوع خـاص از   از طرف ديگر ،عالوه بر رشد اقتصادي ،مجموع تغييرات اجتماعي و فرهنگي ،سازمان آموزش فني وحرفه اي و           
  .تعادل اجتماعي با شرايط بيروني و متقاضيان قرار داده است كه ضرورت توجه و پرداختن به سرمايه اي اجتماعي را مطرح كرده است

  

  هدف تحقيق

د را نيز افزايش مي دهـد   فني و حرفه اي در صورتي كه متناسب با نياز بازار و صنعت كار اجراشود ،با باال بردن بهره وري ،تولي           آموزش هاي 
  .و از اين طريق به رشد و توسعه اقتصادي كمك خواهد كرد

  . فني و حرفه اي در تغييرات اجتماعي و فرهنگي استآموزش هايها بررسي و نقش اهميت  بنابراين يكي از نگاه
  

  سواالت تحقيق

  مقدمه اي بر آموزش فني و حرفه اي
  آموزش فني و حرفه اي و اهداف آن

   موثر بر فر آيند آموزش فني و حرفه اي عوامل
   فني و حر فه ايĤموزش هاي فرهنگي ـ–نقش اجتماعي 

  اهميت سياسي آموزش فني و حرفه اي
  اهميت تربيتي آموزش فني و حرفه اي

   فني و حرفه اي در جامعه آموزش هايجايگاه رسمي و غير رسمي 
  بازار كار و ساختار صنعت

  روش تحقيق

اسـتان  (مالي از نظام هاي آموزش فني و حرفه اي در چند كشور جهان، بررسي نظام آموزش فني و حرفـه اي در ايـران                         پس از شناخت  اج    
در اين مرحله از پـژوهش ،بـه        . هاي وضع موجود مي رسد       و مقايسه تطبيقي اين نظام ها نوبت به شناخت و بررسي مشكالت وچالش            ) يزد

هـا در يـافتن علـل بـالقوه و آشـكار بـسياري از         از روش طوفان مغزي كه يكي از مـوثرترين روش منظور مطالعه همه جانبه امور و استفاده     
 مختلف اداره كل آموزش فنـي و        بخش هاي مشكالت و مسائل مي باشد ،مبادرت به تشكيل جلسات متعدد، و منظمي با حضور كارشناسان                

  .گرديد..... باني وحرفه اي استان يزد اعم از آموزشي ،عمومي ، اداري ،مالي و پشتي
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  جامعه آماري

  صنعت ،كشاورزي، بازرگاني و بازار كار  
  

  نتايج

  
. برخي از رشته هاي آموزشي با كيفيت بسيار بااليي تدريس مي شوند در حاليكه بازار خوبي براي جذب اين كارآموزان وجود ندارد -1

  در واقع بازار كار براي اينگونه متخصصين اشباع گرديده است
 رابا نيازهاي بازار كار وفق دهندآموزش هائولين كشور بر اين باشد كه با بررسيهاي منظم و منسجم اين تالش مس -2

 مراكز مشاورهاي در موسسات آموزشي بكار گرفته شود -3

  سني و مدرك تحصيلي در بين كارآموزان مراكز آموزشيمحدوديتعدم  -4

مربيان جايگاه خاصي در نظر گرفته شده و از برخورد با آنان ،همانند        بمنظور باال بردن سطح عملكرد و بازدهي بيشتر مراكز براي            -5
 .ساير كارمندان كاسته گردد

  

  پيشنهادات
 

  .ز طريق مطالعه در بازار كارا سنجي آموزش  نظر از-1
 رشته هاي آموزشـي   ارائه خدمات مشاوره اي به داوطلبان طي دوره هاي كار آموزي به منظور دريافت ميزان عالقه مندي آنان نسبت به     -2

  .و هدايت آنان به سمت رشته هايي كه بيشترين تناسب را با وضعيت روحي و جسمي آنها دارد
  .آنان مهارت هاي آموزش و ارتقاء مربيان و به روز كردن -3
  .هاي آموزشي  تجهيز كارگاه-4
  . ها ايجاد انگيزه الزم در مربيان و كارآموزان جهت تدريس و فرا گيري بهتر مهارت-5
و كارشناسـان و مـديران در مراكـز           تبادل مستمر اطالعات بين مراكز و بازار كار از طريق حـضور مربيـان و كـارآموزان در كارخانجـات                    -6

  .آموزشي
  . فوق برنامه نظير خالقيت و كار آفرينيآموزش هاي ارائه -7
  . بهره گيري از فناوري جديد در فرآيند تدريس-8
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  نوانع

  بررسي راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع جهت مشاركت در امر آموزش فني و حرفه اي

  مجري

  مهندس محمد حسين ابويي

  مساله تحقيق

اين تحقيق بر آن است تا با طرح سواالت و فرضياتي ،از ميان انواع مختلف نظرات و راهكارهاي گوناگون ، راهكارهاي موثر بمنظور بيان و                         
راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع جهت مشاركت در امر آموزش و ايجاد اعتماد بيشتر بين جامعه صنعتي و سازمان آموزش                    بررسي  

نكته قابل توجه اينكه زاويه ديد محقق به مـسائل از جايگـاه سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي بـوده و بـه         .فني و حرفه اي را ارائه نمايد  
  .اويه مي نگردمجموعه عوامل از اين ز

 

  اهميت تحقيق

عملكرد كارا در يك سازمان مستلزم وجود بستر و زمينه كافي جهت بروز توانمنديها و شكوفايي قابليت نهفتـه بـاقوه و بالفعـل آن سـازمان                           
محـصوالت و   شناخت وضعيت موجود در مباحث شناخت دروني و شناخت بيروني سازمان و آگاهي از نظرات جامعه استفاده كننـده از                     .است  

خدمات يك سازمان و داشتن روش و ابزار كارآمد در سنجش ميزان رضايت ، انگيزش و نقطه نظـرات عمـومي نـسبت بـه خروجـي هـاي                             
سازمان بسته به گسترش دامنه فعاليت و ارائه خدمات آن ، مهمترين عامل در تدوين استراتژي و استقرار شيوه هاي صحيح مديريتي و اخـذ               

  . مواجهه با چالشهاي يك سازمانتصميمات موثر در
  

  هدف تحقيق

ي آن ، كل كشور و همـه آحـاد جامعـه بخـصوص در بخـش      فعاليت هاسازمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان يك نهاد دولتي كه دامنه       
اينكه اين نهاد با توجه به   در اين ميان نكته قابل توجه       . صنعت را تحت تاثير قرار مدهد ، از اهميت و جايگاه خاصي در كشور برخوردار است               

صنعت و اموزش و هدايت جوانان و نيروي جوياي كـار دارد عمـال در اليـه هـاي                   ي به نياز تخصصي بخش      وظايف مهمي كه در پاسخگوي    
 . داردمختلف زندگي افراد نفوذ و حضور داشته و تاثير مهمي در تصميم گيريهاي آنها در مواقع حساس با ايجاد شرايط قابليت اطمينان بـاال 

     اين راستا و با درك اين موقعيت خطير ،ارتقاء و حفظ وضعيت اعتماد مديران صنايع و مردم از هـر قـشر و در هـر مـوقعيتي بـسيار حـساس                   
 ، ارزيابي ظريفي از جنبه هاي مختلـف عملكـردي خـود در سـطح جامعـه      گذارمي نمايد و اين امر زماني تحقق مي يابد  كه اين نهاد تاثير             

     اده كننده از خدمات خود داشته و با آگاهي دقيق از خواسته هاي مديران صنعت كـه يـك بخـش از مـشتريان ايـن سـازمان محـسوب              استف
  .مي شوند ،روز به روز به سطح كيفيت خدمات، رضايت مشتريان و اعتماد اقشار مختلف مردم بيفزايد

  

  سئوالت تحقيق

  ؟ر پاسخ به نيازها ،انتظارات و مطالبات صنعت مطاوب و قابل قبول استآيا عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي د
  ؟آيا مديران صنعت نسبت به اهداف ،ماموريت ها ،وظايف و نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي در جامعه آگاهي كافي دارند

 سازي در سطح جامعه موفق عمل سازمان آموزش فني و حرفه اي در مباحث آموزش عمومي و اختصاصي ،اطالع رساني و فرهنگ  يا  آ
  ؟كرده است

 مختلـف آموزشـي و خـدمات مركـز     بخش هايآيا اقدامات سازمان فني و حرفه اي در جلب اعتماد مديران صنعت نسبت به دوره ها و          
  ؟مفيد بوده است

  اي وجود دارد؟ن آموزش فني و حرفه آيا روشها و راهكارهاي موثري در جلب مشاركت عمومي مديران صنايع نسبت به سازما
  

  روش تحقيق

 ميداني انجام ميشود و از نظر نوع تحقيق در حوزه تحقيقات كاربردي قرار –اين تحقيق از نوع تحقيقات پيمايشي است كه با روش توصيفي  
ر جمـع آوري  جهت تدوين مباني نظري ، از اطالعات كتابخانه اي ، مراكز اطالع رساني و مصاحبه با صـاحبنظران و همچنـين بمنظـو              . دارد

   و جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق83قلمرو زماني اين تحقيق سال . اطالعات در محل صنايع، از پرسشنامه استفاده مي شود
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 و شهرك صنعتي يزد ، تعداد نمونـه        شهرستاندر مرحله اول از طريق روش نمونه گيري طبقه بندي شده در سطح              . شهرستان يزد مي باشد   

 گروه هاي مختلف كاال ها تعيين و سپس در هر طبقه با استفاده از روش نمونه گيري تـصادفي ،شـركت مـورد نظـر تعيـين و                در هر يك از   
  بهترين فرد صاحب نظر در آن مجموعه انتخاب وبا حضور پرسشگر عضو تيم پروژه اطالعات الزم جمع آوري شد

  جامعه آماري

  مديران صنايع استان

  محدوديت ها

هاي پراكنده در سطح يك شهر تا حدي قابل تامل و            ايشي ، نمونه گيري و جمع آوري از توليد كنندگان يا صنايع و شركت             در طرحهاي پيم  
در آغاز نمونه گيري و در مرحله اول كار ، شهر يزد به مناطق مختلف صنعتي  .با صرف زمان ، هزينه، تنش و مشكالت بيشتري همراه است            

ي مختلـف   ها ها و شركت   ين كارخانجات، كارگاه  وه كاال هاي توليدي بطور نسبي تعداد نمونه مشخصي از ب          تقسيم و در هر منطقه از هر گر       
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت با توجه به اينكه اعضاي تيم از موجه ترين افراد تيم بودند ايكن مشكالتي چون تعطيلي محل مورد نظر ،            

 به داخل مجموعه و تمايل به پاسخگويي بدون حضور وي ، عدم ثبت اطالعات خواسته شـده  عدم صدور مجوز ورود و حضور افراد پرسشگر 
مربوط به شركت يا واحد توليدي در پايان پرسشنامه ، حصول اطمينان از مطرح نشدن نظرات آنها بطور منفرد ، اظهار نظرهاي حاشيه اي و                        

  .  همترين وارد گزارش شده توسط افراد تيم مي باشدتالش در جهت انحراف از اصل موضوع و توجيه عدم همكاري از م

  نتايج

 نفر از مديران مورد مطالعه ،در ارائه نظرات خود به اين نكته اشاره كرده اند كه با انجام صحيح اطالع رساني از هـدف              205با توجه به تعداد     
 طرف سازمان ،اطالع از وجود رشته هاي موجـود در سـازمان     مسئوليت و داليل وجود سازمان آگاه شونده و با اطالع از خدمات قابل ارائه از              

  .از امكانات آموزش سازمان فني و حرفه اي استفاده نمايند ... كان آموزش پرسنل و مدوره هاي قابل ارائه ،ا
  . درصد از مديران تمايل به شناسايي نيازهاي صنعت توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي داشتند17,43
هـا و   ها و شناساندن پتانـسيل   مديران تبليغات فني و حرفه اي را زير سئوال برده واين سازمان را در ارائه خدمات و توانايي               درصد از  13,76
  .ي خود موفق ندانسته اندفعاليت هامعرفي 

 امكانـات و تجهيـزات       درصد از مديران خواهان استفاده از اساتيد مجرب و كار آمد در سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي و اسـتفاده از                        11,1
  .آموزشي و دانش به روز در اين سازمان بوده اند

هـا بـا شـرايط كاريـشان را          ها و هماهنگي ساعات تـشكيل كـالس        زمانبندي كالس   درصد از مديران برنامه ريزي آموزشي و برنامه        3,62
  .خواستار بوده اند

  پيشنهادات

   كمك به آموزش هاي فني و حرفه اي اخذ عوارض آموزشي در تجارب و صنعتي به منظور افزايش -1
  نو آموزش هايارائه دوره هاي آموزشي براي ارتقاي دانش معلمان فني و حرفه اي با توجه به  -2

 فني و حرفه اي از طريق كنترل و يكسان نمـودن محتـواي دروس     آموزش هاي يكي نمودن ارزش آموزش غير رسمي و رسمي          -3
 برنامه

توانـد بـه ارتقـاء يـادگيري      هاي آزاد يادگيري آموزش هاي فني و حرفه اي كه مـي  ي و روش فن آموزش هاي پذير  ارائه انعطاف    -4
 كمك نمايد 

  شغلي و تحصيلي مدارس فني و حرفه ايرهارائه دوره هاي آموزشي نوين در زمينه مشاو -5

 ايجاد مراكز مشاوره شغلي -6

 استفاده از نرم افزار كامپيوتري به منظور توسعه آموزش -7

 استانداردهاي آموزشيتجديد ساختار  -8

  آموزش مربيان و مدرسان در رشته هاي مربوط به تكنولوژي جديد -9
  


