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 گفتارپيش
اشـتغال و   ص دولت به امرهاي اول تا پنجم توسعه و توجه خاساله و با عنايت به برنامهانداز بيستبا نگاه به چشم

سـازمان ملـي   «اي كشور مفتخر به تشكيل و استقرار نقش آموزش در اشتغال پايدار، سازمان آموزش فني و حرفه
نظـام آمـوزش مهـارت و    «بـا سـه زيرنظـام    » نظام جامع ملي و مهارت و فنـاوري «و طراحي » مهارت و فناوري

سـازي  باشد. در ايـن شـرايط بـا يكپارچـه    مي» نظام شرايط احراز اشتغال«و » اينظام صالحيت حرفه«، »فناوري
هـا از  منـد نمـودن ايـن آمـوزش    اي شاهد تحول بزرگ در نظامهاي فني و حرفهگذاري آموزشمديريت و سياست

ـ  ا نيـاز بـازار   طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با رويكرد و توجه به تغييرات فناوري و مبتني كردن آنها ب
كارشناسـان   ةبا مشاركت گسترد» آموزي و اشتغالمهارت«المللي باشيم. در اين راستا نخستين همايش بينكار مي

 ةبرنامـ  194«و » 21، مـواد  1404انـداز  سـند چشـم  «اسناد باالدستي از جمله  ةالمللي و با توجه به كليملي و بين
سـند راهبـردي مهـارت و    «، »شده از طرف مقـام معظـم رهبـري   هاي كلي اشتغال ابالغسياست«، »پنجم توسعه

ها، تدوين برگزار شده است. آنچه هم راستا با ايجاد ساختارها، نظام» اي كشورفناوري سازمان آموزش فني و حرفه
عمـل در كشـور    ةهـا در عرصـ  اي و كاربرد اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش ةها در مسير توسعقوانين و رويه

باشد كـه در ايـن   ها ميرسد، داشتن رويكرد مدبرانه، علمي و مبتني بر پژوهش به اين آموزشي به نظر ميضرور
هـا،  ها يكي از آنها بوده است. شناسـائي چـالش  برگزاري اين همايش وهاي مؤثري برداشته شده است عرصه گام

ازي بـراي گسـترش توجـه بـه     سـ ها، نقاط قوت و ضعف، تبيين نظـام جـامع مهـارت و فنـاوري، فرهنـگ     فرصت
ها در اشتغال از جمله اهداف كالني است كـه ايـن   اي و تبيين نقش حساس اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش

هـا و  هـا، راهبردهـا، سياسـت   فعاليـت  ةپژوهانه در كليهمايش پيگيري نموده است. با تأكيد بر نگاه پيشرو و آينده
اي، بيانيه و نتايج محوري حاصل از اين همـايش بـه شـرح ذيـل در نظـر      هاي سازمان آموزش فني و حرفهبرنامه

 گرفته شده است: 
 .پايدار و كاهش نرخ بيكاري ةاي به عنوان زيربناي توسعهاي فني و حرفهآفريني آموزشارتقاء نقش �
ها در سطوح و ها، مدارك و گواهينامهاي ملي براي ارتباط صالحيتكاربست چارچوب صالحيت حرفه �

 .العمرحرفه و شغل و در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ،نواع مختلف در حوزها
اي دولتي و غيردولتي بر اساس بندي، اعتبارسنجي و اعتباربخشي به مراكز آموزش فني و حرفهرتبه �

شتيباني منابع و شاخص پ ةهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي و يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعشاخص
 .فراگيران
ضرورت استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با سه زيرنظام، نظام آموزش مهارت و فناوري، نظام  �

 .ايآموزش فني و حرفه ةاي و نظام شرايط احراز اشتغال به عنوان زيربناي ايجاد اشتغال بر پايصالحيت حرفه
هاي آموزش ةر كشور و نيز ارائهاي فضاي كسب و كاالگوهاي آموزشي بر اساس ظرفيت ةتوسع �
 .شدهسازيشبيه
 هاي مشترك.اي براي اجراي پروژههاي فني و حرفهريزي براي جلب مشاركت كشورهاي پيشرو در آموزشبرنامه �
مسابقات جهاني و نيز برگزاري مسابقات  ةريزي براي استفاده از تجارب كشورهاي موفق در عرصبرنامه �

 .رهاي اسالميالمللي مهارت بين كشوبين
 المللي.هاي سازمان در نظام آموزش بينريزي براي اعتباربخشي به گواهينامهضرورت برنامه �
آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاء توان  �

 .دي براي استفاده از ظرفيت آنهاهاي اقتصاكارآفريني و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه
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گيري از هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق توانمندسازي آنان با بهرهارتقاء مشاركت زنان در فعاليت �
 .ايهاي فني و حرفهآموزش
هاي اجتماعي و اي در كاهش آسيبهاي فني و حرفهافزايش سهم گسترده و تأثيرگذار آموزش �

 .سيبتوانمندسازي اقشار در معرض آ
كاربردي در دو -هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي با مشاركت دانشگاه جامع علميطراحي و اجراي دوره �

 .بخش آموزش مهارتي دولتي و خصوصي
هاي كلي ابالغي از سوي معظم له در بخش استفاده از منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست �

عملياتي  ةبرنام 260مهارت و فناوري سازمان و با اجراي بيش از اشتغال و نظام اداري و آموزشي سند راهبردي 
 .اي كشورسند مذكور در سازمان آموزش فني و حرفه

مقاالت ارسال شده براي اين همايش است. اين مجموعه در كنار  ةجلد منعكس كنند ششحاضر در  ةمجموع
هاي فني و آموزش ةاد علمي مهم در حوز، از جمله اسن»آموزي و اشتغال در ايرانمهارت«چهار جلدي  ةمجموع

تواند بسياري از جلد نيز مي ششباشد. با توجه به كمبود اسناد علمي و پژوهشي در اين حوزه، اين اي ميحرفه
اي را مرتفع نمايد. اين مجموعه نيز هاي فني و حرفهآموزش ةمند به حوزنيازهاي پژوهشي پژوهشگران عالقه

 هاي ذيل طراحي و تدوين شده است:دفمند در قالب بخشبهتر و ه ةبراي استفاد
 . (جلد اول)اي و زنانآموزش فني و حرفه �
 (جلد دوم) آينده پژوهي و اشتغال ،ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد سوم)اي، تضمين كيفيت و نيازهاي مهارتيآموزش فني و حرفه �
 لد سوم). (جاي، يادگيري، مديريت و رفتار سازمانيآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)اي، اقتصاد و توليد مليآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)اي، فناوري و نظام جامع مهارت و فناوريآموزش فني و حرفه �
 . (جلد پنجم)و كارآفريني ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد ششم)پايدار روستايي ةاي، مشاغل خانگي و توسعآموزش فني و حرفه �
 و آموزش عالي. (جلد ششم) ايآموزش فني و حرفه �

ــامي دســت  ــان ضــمن تشــكر از تم ــ در پاي ــايش، ب ــن هم ــزاري اي ــدركاران برگ ــژه كميهان ــةوي ــي و  ت علم
ــت         ــگران و دس ــامي پژوهش ــاري تم ــزرگ و ي ــد ب ــتعانت خداون ــا اس ــه ب ــدواريم ك ــي، امي ــدركاران اجراي ان

 ها باشيم.اين آموزش ةاياي، شاهد اعتالي هر چه بيشتر ايران عزيز در سهاي فني و حرفهآموزش
 آباديحسن رضا زين

 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي
 كورش پرند

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
 علي توكلي گلپايگاني

 پژوهشگاه استانداردعضو هيأت علمي 
 زادهيداله مهرعلي

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 



 

  

اي آموزش فني و حرفهه  

آينده پژوهي و غالاشت  



 

 

 
 

 



پژوهي در محور مدلي در نظام پيشنهادها با رويكرد به آينده ةارائ
 مهارت و اشتغال

 زهرا زماني زنوز1 
 حسين خنيفر2 
 عبداهللا جليلي3 

 چكيده 
تقويت  منظورايجاد وهمدلي جهت استقرار نظام پيشنهادها ب ةو ارائبررسي  ،تحقيق هدف از

روش تحقيق  ،بنابراين .باشدميع پژوهش توصيفي . نوآموزي و اشتغال استپژوهي در مهارتآينده
اهدافي دارد مورد  موضوع ارتباط محتوايي و ي پيشين كه باهاو پژوهش اي بوده، اسنادروش كتابخانه

داليل  مزايا و ها ومحدوديت موانع و، نظام پيشنهادهااين مقاله  در بررسي قرارگرفت. مطالعه و
نظام  پژوهي درمدلي در نظام پيشنهادها با رويكرد آيندهس سپ بررسي و ضرورت نظام پيشنهادها

حال  كنيم، همه چيز دردنيايي كه ما زندگي مي در .محور و اشتغال ارائه شده استآموزشي مهارت
ها متغير بيرون سازمان همچنين محيط آشفته و ها ومحيط متغير درون سازمان در ،تغييراست. لذا

 توجه به تغييرات شگرف و وسيع درون و وزه كارآيي چنداني ندارد. باهاي مديريت كالسيك امرسبك
اجتماعي، فرهنگي، سياسي، استراتژي و...) و با توجه به  ها (شامل تغييرات اقتصادي،بيرون سازمان

و  آوردن بازاردستهنزديك براي ب رقابت سخت و امكانات و نيز يابي به منابع وهاي دستمحدوديت
ها به سازمان ةهاي جديد ندارند. كليآوردن به سبكاي جز رويبقاي آن، چاره ازمان وتحقق اهداف س

 كه هم براي محيط فعلي سازمان آنها مناسب باشد هايي نياز دارندقابليت ها وتوانمندي راهبردها و
راهبردها هم اين درستي پاسخ بدهد. هپذير باشد تا تحوالت محيطي آينده را بكه به قدر الزم انعطاف

 مشكل آنجاست كه مديران به علت تنوع و در تحقق اين امر ايجاب كنند. اما بايد تحوالت آتي را
توان چگونه تغييرخواهد كرد. پس چگونه مي دانند كه محيط چه زماني وتعدد وظايف به درستي نمي

هايي را بايد امروز ليتقبل خود را براي محيطي ناشناخته آماده كنند. چه قاب ايشان انتظارداشت از از
اي امروز بايد در خود توسعه دهند تا براي اين فرداي ناشناخته آماده باشند و روي چه زمينه

تا آمادگي مقابله با فرداي نامعلوم را درخود تقويت كرده باشند. اين مهم امروزه  گذاري كنندسرمايه
 ةحلق پژوهي وآينده ةپاي ركتي برمديريت مشا گردد.ي فكر بازانديشي و حمايت ميهااتاق در

ساز وكارهاي مختلفي ارائه شده است  ،امور سازمان پژوهي دربراي عملي شدن آينده انديشگان است.
ديگر شرايط مناسب محيطي مورد استفاده قرارگرفته  بلوغ سازماني كاركنان و كه باتوجه به فرهنگ و

 برداري شده است.نتايج مطلوب آنها بهره و از
 
پژوهي و اشتغال، نظام آموزي و اشتغال، آيندهآموزي، مهارتپژوهي در مهارت: آيندهكليدي اژگانو

 آموزي، نظام پيشنهادها و اشتغال.پيشنهادها و مهارت

                                                                                                                
  ، هاي درسيدفتر طرح و برنامهكارشناس اي، شي، سازمان آموزش فني و حرفهزريزي آموبرنامه كارشناس ارشد. 1

Email: zamanizenoo@yahoo.com  
  .هاي درسيدفتر طرح و برنامهمدير كل اي، ، سازمان آموزش فني و حرفهدرسي ريزيبرنامه يا. دكتر2
ة ادار اي خراسـان رضـوي،  كـل آمـوزش فنـي و حرفـه     ةي اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ادارادانشجوي دكتر. 3

    Email: jalili_abdollah@yahoo.com ،                                                             ريزيپژوهش و برنامه آموزش،
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 مقدمه 

كنيم، همه چيز در حال تغيير است و تنها دو چيز گرد تغيير ميدر دنيايي كه ما زندگي 
پذيرند. اين موضوع در مورد ميخود تغيير كه تغيير ن نخست خداوند و دوم ،گيرندمين

كنيم و يا با آنها سرو كار داريم نيز مصداق دارد. در مييي كه ما در آنها زندگي هاسازمان
ي هاسبك ،هاو همچنين محيط آشفته و متغير بيرون سازمان هامحيط متغير درون سازمان

 .مديريت كالسيك امروزه كارايي چنداني ندارد
عمل  ةمديريت مشاركتي كه مولود آن نظام پيشنهادها و حضور فعال در عرص ةفلسف

داند. مديريت مشاركتي منابع مياست وجود و نقش كاركنان را رمز موفقيت و بقاي سازمان 
تعهد و  ،نوآوري ،خالقيت ،داند كه با نيروي تفكرميترين منابع انساني سازمان را يكي از غني

 ميتوسعه و تعالي سازمان شوند. از طرفي هنگا ،تواند موجب رشدمييري خود پذمسئوليت
هاي العملعكس ،گيردميكه فرد سازماني در مقابل اطالعات و وضعيت و قانون گوناگون قرار 

 )1383 ،(همداني دهد.ميمتفاوت با ديگران از خود نشان 
ز و كارهاي مختلفي ارائه شده كه سا ،براي عملي شدن مشاركت كاركنان در امور سازمان

با توجه به فرهنگ و بلوغ سازماني كاركنان و ديگر شرايط مناسب محيطي استفاده و از نتايج 
 برداري شده است.مطلوب آنها بهره

مشاركت در  ،مديريت كيفيت جامع ،هاي خودگردان كاريگروه ،ي كنترل كيفيتهاحلقه
گيري تصميم ،شوراهاي مديريت مياني ،دموكراسي صنعتي ،مديريت بر مبناي هدف ،مالكيت
 ،مشاركت در آموزش ،مشاركت در نگهداري و تعميرات ،مشاركت در فروش ،مشترك

مشاركت بر اساس نمايندگي نيروي كار و نظام پيشنهادها از انواع  ،مشاركت در تحقيقات
شود. همانطوري مين تنوع افزوده مشاركت كاركنان در امور سازمان است و روز به روز بر اي

گذارند و قلمرو ميثير أي مختلف بر روي يكديگر تهاي جديد افراد در گروههاكه در سازمان
 دهند.خود يا رهبران خود را نيز افزايش مي

گونه كه گفته شد نظام پيشنهادها يكي از سازو كارهاي جلب مشاركت كاركنان در همان
ترين خطرترين و كمهزينهكم ،ترينابتدايي ،ترينش در زمره سادهامور سازمان است. اين رو

عقيده بر اين است كه هر  ،شود. در اين روشميهاي جلب مشاركت كاركنان محسوب روش
محترم و با ارزش تلقي شود و مورد توجه مديران قرار گيرد.  ،گاه انتقاد و يا پيشنهاد كاركنان

ظرات و پيشنهادهاي خود را با ميل و عالقه ارائه دهند و شوند تا نميكاركنان تشويق 
يابند كه از ميان آن نظرات و پيشنهادها بهترين آنها را ميهم اين امكان را  هاسازمان
هم مديران و هم سازمان  ،برداري كرد و از نتايج حاصله هم كاركناناز آن بهره ،انتخاب

 )1994 ،(اسكينر مند شوند.بهره
يي نياز دارند كه هم براي محيط هاو قابليت هاها به راهبردها و توانمنديسازمان ميتما

تا تحوالت  ،پذير باشدعطافنفعلي سازمان آنها مناسب باشد و هم آن كه به قدر الزم ا
اين راهبردها بايد تحوالت آتي را  ،محيطي آينده را به درستي پاسخ بدهد. فراتر از اين

به چه  ،پذير باقي بماندگوييم بنگاه بايد انعطافميكه ميامر هنگا پوشش دهد. اما اين
دانند كه محيط چه زماني و چگونه ميمعناست. مشكل آنجاست كه مديران به درستي ن

توان از ايشان انتظار داشت از قبل خود را براي محيطي ميتغيير خواهد كرد. پس چگونه 
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يي را بايد در خود توسعه دهند تا براي اين فرداي هاناشناخته آماده كنند. امروز چه قابليت

گذاري كنند تا آمادگي مقابله با اي بايد سرمايهناشناخته آماده باشند و امروز روي چه زمينه
 فرداي نا معلوم را در خود تقويت كرده باشند. 

يا و  هايابد كه ما پاسخميشود كه آموزش و يادگيري آن زمان تحقق نمياغلب گفته 
بلكه يادگيري مربوط به زماني است كه با  ،حلهاي مشكالتمان را به دست آورده باشيمراه

شويم كه مغز و فكر ما را وادار به حركت و ميي جدي و مشكالت سختي مواجه هاپرسش
تفكر كند. اين رسالتي است كه دانشگاه ام آي تي براي خود تعريف كرده و آن اينكه مديران 

 تر فكر كنند.تر و در عين حال وسيعدهند عميقميد پيرامون آنچه انجام كني را مجبور
 )1376 ،(زاهدي

 شناسي روش
روش تحقيق در اين پژوهش روش  ،لذا ،باشدميبا توجه به نوع پژوهش كه توصيفي 

ي صورت گرفته پيشين كه با موضوع ارتباط محتوايي و هااي بوده و اسناد و پژوهشكتابخانه
پژوهش  ةدارد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس با گردآوري مطالب مربوطاهدافي 

 حاظر گردآوري شده است.

  هايافته
هاي بارز نظام وري و رشد تعالي كاركنان از ويژگيدستيابي به اهداف سازمان همراه با بهره

پروري و خبهگيري فرهنگ نشكل ةپيشنهادهاست. از نظام پيشنهادها بايد به عنوان زمين
 ثرترين روش حل و فصل مسائل سازمان تلقي داشت.ؤم

ها ي جلب مشاركت كاركنان در امور سازمانهاثرترين روشؤنظام پيشنهادها يكي از م
براي ايجاد تغييرات نهادي در نگرش كاركنان و مديران نسبت به سازمان و اهداف آن است. 

ثر بودن ؤنشيني و سكون به حالت فعال و مهاعضاي سازمان را از حالت حاشي ةنگرشي كه هم
توانند ميكند اين نظام اعتقاد راسخ دارد به اين كه اگر كاركنان سازمان بخواهند ميتشويق 

ابتكار  ةخالقيت و نوآوري خود كه حاصل هوش و استعداد و قو ،تفكر ةثر قوؤكارگيري مهبا ب
ي هاگيرييم كردن افراد در تصميمسسات و به عبارت ديگر سهؤو خالقيت كاركنان در م

هاست كه اين امر دستاوردهاي فراواني در پي خواهد داشت. با توجه به مطلب مذكور سازمان
 است كه:ميتوان گفت كه نظام پيشنهادها سيستمي

 .براي دستيابي به اهداف سازمان طراحي شده است )1
 .وري سازمان و رشد و تعالي كاركنان استبه دنبال بهره )2
 .كندميپروري را ترويج رهنگ نخبهف )3
 .به دنبال حل و فصل مسائل سازمان است )4
 .به دنبال جلب مشاركت كاركنان در امور مختلف سازمان است )5
 .كندميدر نگرش مديران و كاركنان نسبت به سازمان تغيير ايجاد  )6
 .كندمينشيني و سكوت خارج كاركنان را از حالت حاشيه )7
 .گيردمي ههداف سازمان بهرستعداد كاركنان در براي تحقق انوآوري و ا ،خالقيت ،هوش ةاز قو )8
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 .به دنبال رشد و تعالي سازمان و ارتقاي منزلت كاركنان است )9

 .كندميي گروهي هاگيري گيريكاركنان را آماده مشاركت در تصميم )10
 )1375 ،(دمينگ شودميي مشاركت محسوب هاترين روشترين و ابتدايياز ساده )11

 گيري ث و نتيجهبح
 تعريف نظام پيشنهادها �

هاي دمينگ نظام پيشنهادها را اينگونه تعريف كرده است: نظام پيشنهادها از روش
كاركنان و كارگران به ترتيبي كه در نظام تعريف شده  ميمديريت مشاركتي است كه تما

كند و مياست نظرات خود را در مورد بهبود كار خويش يا سازمان و مديريت آن بيان 
 كند.ميخاطر پيشنهادهاي سازنده پاداش دريافت به

آورد مييي را به اجرا در هاگونه كه در تعريف مذكور آمده است اين سيستم برنامههمان
 كاركنان سازمان بتوانند پيشنهادهاي خود را ارائه دهندميكه تما

مشاركت فردي و  ةوجود آوردن رويهسيستم پيشنهادها بخشي از يك نظام كلي براي ب
گروهي در بين پرسنل واحدهاي مختلف ايجاد پويايي و شركت در بهبود فرايندها و 

است كه به منظور جلب مشاركت مياست در تعريف ديگر نظام پيشنهادها سيست هافراورده
وري سازمان دريافت و كارشناسي كرده و بهره ءكاركنان پيشنهادهاي ايشان را در براي ارتقا

 )1379 ،(خداپرست كند.ميشده جوايزي پرداخت شنهادهاي پذيرفتهبه پي
وري در سازمان هاي انسان محور در ارتقاي بهرهنظام پيشنهادها يكي از سيستم ،بنابراين

است كه با اعتقاد به توانايي و تمايل كاركنان در بهبود مستمر سازمان پيشنهادهاي ايشان را 
كند. ميشود پاداش پرداخت مينهادهايي كه پذيرفته و اجرا دريافت و بررسي كرده و به پيش

وري سازمان به ارتقاي كيفيت نيروي انساني و عالوه بر بهبود كيفيت و بهره ،اين سيستم
 ارضاي نيازهاي عالي ايشان توجه دارد.

ي هاگونه كه ماساكي ايمايي عنوان كرده است نظام پيشنهادها يكي از سيستمهمان
گونه معرفي آيد. در تعريفي ديگر نظام پيشنهادها اينميوري در سازمان به شمار بهبود بهره
 شده است.

نظام پيشنهادها فراهم آوردن فضا و امكاناتي در سازمان توسط مديريت است كه 
و پيشنهادهاي خود را در زمينه حل  هاايده ،و پيمانكاران نظرات ،مشتريان ،كاركنانميتما

ي سازمان به مديريت ارائه كنند و هاو ايجاد بهبود مستمر در فعاليت هااييمشكالت و نارس
گذارد دهد به اجرا ميمواردي را كه قابل اجرا تشخيص مي ،پس از بررسيمديريت  ،بنابراين

شود و او را در منافع دهنده داده ميو براي دوام ارائه پيشنهاد پاداش مناسبي به پيشنهاد
دهد. در حقيقت نظام پيشنهادها يك نظام مدون براي ميشنهاد شركت حاصل از اجراي پي

ي سازمان هاو نظرات آنها براي بهبود فعاليت هاكارگيري ايدههفعال كردن ذهن افراد و ب
است. سيستم پيشنهادها يا نظام مشاركت در كنار نگرش مديريت مشاركتي رشد و توسعه 

يابد. اين نوع مديريت مبتني ميآحاد انساني آن توسعه لو آن سازمان و همه يابد و د ر تألمي
سوم كه با پيشرفت در فناوري  ةي هزارهاويژه در سازمانهبر تكريم و عزت انسان است. ب

هاي مجازي شده است. با ها و ايجاد سازمانسازمان ةاطالعات و ارتباطات موجب كاهش انداز
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 ،گونه تعريف كرد. (ماساكي ايماييهادها را اينتوان نظام پيشنميي مذكور هاتوجه به تعريف

1372( 
 
 اهداف نظام پيشنهادها �

 بندي و مشخص كرد:توان دستهميبراي نظام پيشنهادها دو نوع از اهداف را 
 گيري)(قابل اندازه يماهداف ك �
 گيري) اهداف كيفي (كمتر قابل اندازه �

 شامل: يماهداف ك
انطباق  ،رضايت مشتري ،بهبود شرايط ،و ضايعات هانهكاهش هزي افزايش توان سازمان،

 و... ،افزايش توليد ،كاال
 اهداف كيفي شامل: 

مشاركت، بهبود سيستم، رشد و شكوفايي استعداد  ةاعتالي فرهنگ سازمان، ايجاد زمين
 )1378 ،تفكر و تعقل، بهبود روابط انساني و...(زراعت پيشه ةايجاد زمين

 
 نهادهاقلمرو نظام پيش �

پرسنل شاغل در  ميآن در سطح تما ةسيستم پيشنهادها و گستر ةبا توجه به گستر
موضوعات  ميتواند به شكلي فراگير تماميي مشاركت كاركنان در اين سيستم هازمينه ؛بنگاه

 ي مختلف سازمان را در بر گيرد.هاو مسائل بخش
تحصيالت و ...  ،خدمت ةسابق ،تكاركنان سازمان با هر نوع عضوي ميتما ،از طرف ديگر

پيشنهاد دهند. عالوه بر كاركنان  ،شوندمياموري كه به سازمان مربوط  ميتوانند در تمامي
 ،كنندگانمينأت ،مشتريان و ارباب رجوع ،كاركنان ةتوانند از ميان خانوادميهمه  ،سازمان

توان قلمرو نظام ميه مطالب مذكور هاي مرتبط باشند. با توجه بپيمانكاران و ساير سازمان
 بندي كرد.پيشنهاد را در دو دسته طبقه

 دهندگانقلمرو پيشنهاد �
 )1983قلمرو موضوعي پيشنهادها (خبارد،  �

 دهندگان قلمرو پيشنهاد
پيشنهاد  ،هاپيشنهاد خانواده ،پيشنهاد مشتريان ،پيشنهاد گروهي ،شامل: پيشنهاد فردي

  .باشدميانكاران پيم و مين كنندگانأت
 هاقلمرو موضوعي پيشنهاد

هر موضوعي كه سازمان را به اهدافش نزديك كرده و يا احتماالً سازمان را از رسيدن به 
اصلي  ةبراي سازمان مهم و حياتي است. اين موضوعات همواره دغدغ ،داردمياهدافش باز 

 دهد.مديريت هر سازماني را تشكيل مي
نهادهايي كه در رابطه با تحقق اهداف سازمان و حذف موانع و پيش ميتما ،بنابراين

مشكالت و موفقيت سازمان باشد براي سازمان داراي اهميت بوده و نظام پيشنهادها از آنها 
موضوعي نظام پيشنهادها بسيار وسيع  ةكنيد گسترميكند. همانگونه كه مشاهده مياستقبال 
پيشنهادهاي  توانندميدهندگان پيشنهاد ميتما ،د. بنابراينگيرسازمان را در بر مي ميبوده و تما



 به آينده پژوهي ...  ارائه مدلي در نظام پيشنهادها با رويكرد 
 

16 
 ةگرفتن به منزل ي سازمان ارائه كنند. بديهي است كه پيشنهادهافعاليت ةخود را در محدود

 ةقبول و اجراي پيشنهادها نيست و بايد اين پيشنهادها در مراحل مختلف چرخ ،پذيرش
در صورت پذيرش با توجه به شرايط سازمان به بررسي و كارشناسي شده و  ،پيشنهادها بحث

 )1380 ،(شيخ محمدي مرحله اجرا گذارده شود.
 

 اهميت نظام پيشنهادها �
نامه و ... بتوان به استفاده از توانمندي فكري كاركنان موضوعي نيست كه با صدور بخش

يي است كه و پيشنهادها هامنبع عظيم ايده ،آن دست يافت. در واقع مغز همكاران سازمان
مگر اينكه مدير خيال كند عقل كل است و  ،مديران موفق سعي دارند به آن دست يابند ةهم

نيازي به مشاركت ديگران ندارد. براي اين كه بتوان از توانمندي فكري همكاران استفاد كرد 
 ةترين مسئله در اين بحث شيوالزم است ساز و كار مناسب در اختيار مديريت باشد كه مهم

 گذاري به آن است.مناسب زمان مناسب و ارج
كاري كه عالوه بر حفظ كرامت انساني همكاران سازمان و حفظ سلسله مراتب  ساز و

حس اعتماد همكاران را جلب  ،اختيار و مسئوليت مديران ةسازماني و مخدوش نكردن حوز
 )1378 ،(زارعي كرده و ايشان داوطلبانه در امور سازمان مشاركت جويند.

 
 كارگيري نظام پيشنهادها براي سازمانهمزاياي ب �

 الف) مزاياي نظام پيشنهادها براي مديران
كاهش  ،هاحذف اتالف ،وريارتقاي بهره ،جويي اقتصاديكه منشاء صرفهميبكارگيري نظا

شك مطلوب سهامداران بي ،آوري در سازمان باشدافزايش سود ،ي اضافي و در نهايتهاهزينه
عالوه بر ايجاد مزايايي كه ذكر شد موجب ارتقاي  ،مديران سازمان خواهد بود. اين نظامو 

دليل هسفانه به با وجود چنين مزايايي بأشود. متميكاري كاركنان و بهبود فرهنگ  ةروحي
كارگيري هاشتياق چنداني براي ب ،آگاهي مديران و حاكم بودن مديريت سنتي در ايراننا

 پيشنهادها وجود ندارد. ممديريت از جمله نظاي نوين هانظام
 

 ب) مزاياي نظام پيشنهادها براي كاركنان
بلكه منشاء مزاياي متعددي  ،تنها ضرري به همراه نداردنظام پيشنهادها براي كاركنان نه

 كند.مياست. اين نظام امكانات زيادي براي كاركنان فراهم 
شود. ميدهنده به نام وي در سيستم ثبت ايده و پيشنهاد پيشنهاد ،در قالب اين نظام .1

امكان دزديدن ايده و طرح در جلسات توسط ديگران كه عامل دلسردي كاركنان  ،بنابراين
 است حذف خواهد شد.

بررسي پيشنهاد ظرف مهلت زماني  ةنتيج ،بر اساس استانداردهاي نظام پيشنهادها .2
توسط مراجع مربوطه  ،پيشنهادها كه اغلب كمتر از يك ماه استي نظام هانامهمقرر در آيين

اگر پيشنهاد  ،شود. بر اساس استانداردهاي مذكورميو نه افراد نامربوط تعيين و به فرد اعالم 
كنندگان دبانه توسط بررسيؤذكر داليل منطقي و مستدل به صورت م ،غير قابل اجرا باشد

دهنده وجود دارد. درخواست تجديد نظر براي پيشنهاد انجام شده و حتي در اين حالت امكان
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كننده تعيين و در اگر پيشنهاد قابل قبول باشد مسئول و مهلت اجرا توسط كميته بررسي

نامه كه شود. بر اساس معيارهاي مندرج در آيينميريزي و ارجاع برنامه ،واقع اجراي پيشنهاد
شده و بر تعيين دامتياز و ارزش پيشنها ،شوديمبه طور يكسان اعمال  هابراي تمام پيشنهاد

 ءكارگران نيز امكان كسب درآمد از منشا ،شود. بنابراينميمبناي آن پاداش به فرد پرداخت 
ي هامشروع خالقيت و دانش خود را خواهند داشت و مسائل و مشكالت موجود بر اساس ايده

مندي شغلي نيز از اعتبار و رضايتشوند تا محيط كاري بهتر پديد آيد. فرد ميآنها رفع 
 شود.ميبيشتري نسبت به گذشته در سازمان برخوردار 

 ،يابياز ديگر مزاياي نظام پيشنهادها براي كاركنان ارتقاي توان و مهلت عارضه .3
در زندگي فردي موجب بهبود و ارتقاي كيفيت  هاگري و خالقيت است. اين ويژگيتحليل

 )1387 ،راد (فتح اللهي شود.ميزندگي 
 

 فوايد مشاركت و پيشنهاد دهي  �
فوايد اقتصادي مشاركت  ،از مزايا و فوايد مهم ديگري كه مشاركت كاركنان در پي دارد

باشد. فوايد فردي آن جنبه مياجتماعي و اقتصادي  ،است. فوايد ديگر مشاركت فوايد فردي
گذارد. فوايد اجتماعي ميثير أاز آثاري است كه بر روي اخالق و خصوصيات فردي كاركنان ت

گذارد. منظور ميثير أآن جنبه از آثاري است كه بر روي اخالق و خصوصيات فردي كاركنان ت
بخشي و در نهايت اثر ،كارايي ،هزينه ،از فوايد اجتماعي آن جنبه از آثاري كه بر درآمد

 )1377 ،(قاسمي گذارد.ميثير أوري سازمان تبهره
 
 دهي در سازمانپيشنهاد مشاركت و ةدامن �

توانند در سازمان ميقلمرويي است كه افراد  ةيكي از مسائل مهم در مورد مشاركت دامن
ناپذيري به نگرش مسئوالن نسبت به امور مشاركت داشته باشند. اين مسئله به طور انكار

جويي هم ميزان مشاركت ،تر باشدكننده بستگي دارد. هر قدر اين نگرش مثبتافراد مشاركت
 تر خواهد بودگسترده
 گيريمشاركت در تصميم �

گذاري و مسائل اجرايي مشاركت به دو گروه مسائل سياست ةي زمينهابندييكي از طبقه
 بندي شده است.تقسيم

گذاري شامل موضوعاتي است كه در سطح مديريت راهبردي جاي مسائل سياست
گيري و موقعيت سازماني در آينده يأبر رگيري اثر قابل توجهي و در صورت تصميم گيردمي

هاي مربوط به سياست ،منابع مالي ،قلمرو فعاليت ،سسهؤدارد. اين مسائل شامل اهداف م
ها هاي مساوي و مانند اينها است. در چارچوب اين سياستايجاد فرصت ،استخدام
ها به كار قيت سياستي اخير نيز بايد براي موفهاشود. تصميمميي اجرايي اتخاذ هاتصميم

راهبردي و تاكتيكي بسيار سازگار است  ،هابندي تصميمبندي يا تقسيمگرفته شود. اين طبقه
 اند.كيد قرار دادهأكه برخي از پژوهشگران در ادبيات مشاركتي آن را بسيار مورد ت
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مشاركت در  ،توان نتيجه گرفت كه يكي از قلمروهاي مشاركتمياز مطالب مذكور 

ي هاتصميم ي راهبردي تا مشاركت درهاگيري است كه ابعاد آن از مشاركت در تصميميمتصم
 )1380 ،(رهنورد عملياتي گسترده است.

 
 مشاركت در مالكيت �

دارد تا ميثير كار انسان بر ملك خود و تعلق داشتن انسان را وا أت ،احساس مالك بودن
ت انجام دهد. مالكيت كاركنان يك شركت تالش خود را براي موفقيت و فرار از شكس ميتما

يي براي واگذاري سهام به كاركنان داشته و هاشود كه آن شركت برنامهميوقتي محقق 
 )1378 ،(طوسي كاركنان هم توان خريد سهام را داشته باشند.

 
 مشاركت در مديريت �

شان ن هاي مشاركت كاركنان مشاركت در مديريت است. پژوهشهايكي ديگر از دامنه
از كاركنان به دنبال درگير شدن بيشتر در كارهاي سازمان و به دست  ميدهد گروه عظيمي

مديريت  ،گيري بيشتر در محل خدمت خود هستند. از طرف ديگرآوردن اختيار تصميم
اي سپرده است. در مديريت شبكه ةكامه يا مديريت از باال به پايين جاي خود را به شيوخود

به سوي  هاآموزند. اين دگرگونيميان به صورت افقي و همتراز از يكديگر اين شيوه كاركن
ي در حال دگرگوني و ضرورت اقتصادي نوعي هادهد كه ميان ارزشمشاركت زماني رخ مي

 )1378 ،(طوسي نفوذ متقابل پديد آمده است.
 

 ابعاد مشاركت در نظام پيشنهادها �
كار گرفت؟ يعني مشاركت كاركنان در هن بتواميمشاركت را در چه ابعادي از سازمان 

 تواند پيش رود؟ميسازمان تا كجا 
براي اين كه راه مشاركت كاركنان در سازمان به خوبي هموار شده و مشاركت به نحو 

و  ميبايد ابعاد مشاركت به وضوح روشن شود تا كاركنان دچار سردرگ ،مطلوبي صورت پذيرد
از فضاي مناسب براي مشاركت استفاده كنند. برخي از  ابهام نشوند و به خوبي بتوانند

 ،گيريي مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها عبارتند از: مشاركت در تصميمهاشكل
مشاركت در تعمير  ،مشاركت در فروش ،مشاركت در كنترل كيفيت ،ريزيمشاركت در برنامه

(مركز  مشاركت در مديريت سازمان. ،مشاركت در تحقيقات ،مشاركت در آموزش ،و نگهداري
 )1380 ،آموزش مديريت دولتي

 
 هاپيشنهادها در سازمان مياركان اصلي نظا �

بسياري از  ةاولين ركن نظام پيشنهادها رويكرد و ميزان حمايت مديريت است. به عقيد
اير ويژه مدير عامل در توفيق نظام پيشنهادها نظير سرويكرد مديران ارشد به ،نظرانصاحب

 رود.ميترين عامل به شمار ي بهبود مستمر به عنوان مهمهانظام
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 ،اعتقاد واقعي و حمايت عملي داشته باشد ،ثير اين نظامأاگر مديريت نسبت به فعاليت و ت

سازمان نيز از توجه و استقبال كافي برخوردار  ةنظام پيشنهادها توسط مديران مياني و بدن
 خواهد بود.

نظام پيشنهادهاست و ركن دوم نظام  ةدبيرخان ةبر عهد هاهادمديريت نظام پيشن
نظام  ةخالقيت و... دبيرخان ،سماجت ،پيگيري ،پويايي ،رود. فعال بودنميشمار پيشنهادها به

 ،تبليغاتي ،آموزشي ،انگيزشي ،ي نظارتيهاوظيفه در قالب 40پيشنهادها با انجام حدود 
تواند حتي با مييابي و بهبود نظام پيشنهادي عارضه ،بنديبودجه ،ريزيبرنامه ،گزارش دهي

 پويايي و رونق نظام پيشنهادها در سازمان باشد. أمنش ،نامطلوب بودن وضعيت سه ركن ديگر
سومين ركن نظام پيشنهادهاست. يكي از  ،اجرايي آن ةناموضعيت طراحي نظام و آيين

ي كشور ضعف در هاپيشنهادها در بسياري از سازمانداليل نامطلوب بودن نتايج اجراي نظام 
اجرايي آن است. وضعيت فرهنگي سازماني  ةنامطراحي نظام تدوين پيشنهادها و تدوين آيين

ي زير هاو كاركنان سازمان چهارمين ركن نظام پيشنهاد است. اگر كاركنان سازمان از ويژگي
پيشنهادها خواهند  ةراي مشاركت و ارائرويكرد بهتر و پذيرش بيشتري ب ،خوردار باشندرب

 داشت:
 ،استقبال از تغيير و عدم مقاومت در برابر آن �
 ،عالقمندي به سازمان و احساس تعلق سازماني �
 ،مندي شغليدارا بودن رضايت �
 ،همراهي و همسويي با مديران ،عالقمندي �
 ،همسو بودن اهداف فرد با اهداف سازماني �
 .اي در اغلب كاركناني حرفههاگيهاي شغلي و شايستوجود مهارت �

توان چگونگي هر كدام از چهار ركن مذكور را در اجراي ميبر اساس وضعيت هر سازمان 
 نظام پيشنهادها بررسي كرد.

نظام  ةدبيرخان ،ركن اساسي اعم از مديريت 4ترند كه هر يي در اجرا موفقهاسازمان
رايط الزم براي اجراي موفق نظام پيشنهادها كاركنان سازمان از ش ه ونامآيين ،پيشنهادها

 )1389 ،(خنيفر  برخوردار باشند.
 

 نقش و شرح وظايف اركان نظام پيشنهادها �
 تركيب اعضا شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها شامل موارد زير است:

 
 نقش مدير كل سازمان در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها �

م پذيرش و بررسي پيشنهادها در سازمان نيازمند اجراي نظام مديريتي مشاركتي و نظا
درك حمايت و پشتيباني كامل مدير سازمان است. نقش مدير كل سازمان در اجراي 

زيرا در  ،ثر و مهم استؤآميز نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها بسيار حساس و مموفقيت
وجب قوام و دوام صورت حمايت و پشتيباني ايشان اين نظام ضمانت اجرايي پيدا كرده و م

براي اينكه كاركنان سازمان نسبت به عملكرد نظام پيشنهاد  ،. همچنينشودميكارآن 
اطمينان حاصل كرده و به آن دلگرم باشند و در فرايندهاي آن مشاركت كنند بايد نسبت به 
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براي اينكه  حمايت پشتيباني و ايجاد ضمانت اجرايي توسط مدير كل يقيين داشته باشند.

الزم است  ،در سازمان به مورد اجرا گذاشته شود يمات متخذه و تغييرات پيشنهاد شدهتصم
 كه ضمانت اجراي الزم توسط مدير كل سازمان ايجاد شود.

مدير كل سازمان به عنوان مسئول و پسخگوي عملكرد سازمان بر نظام پيشنهادها نظارت 
بهبود عملكرد خود بهره جويد. بايد  داشته و بايد همواره اين نظام از رهكردهاي ايشان براي

 ييد ايشان برسد.أي كليدي اين نظام به تهاانتصابات توسط ايشان انجام شده و تصميم ةكلي
اي در سازمان به وجود تصميمات كليدي آن دسته تصميماتي هستند كه تغييرات عمده

 آورده و مدير كل سازمان به عنوان مسئول بايد پاسخگوي آنها باشد.
 
 ش معاونان و مديران در نظام پيشنهادهانق �

معاونان و مديران سازمان  ،يكي ديگر از اركان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
باشند. نقش معاونان و مديران به داليل زير در نظام پيشنهادها داراي اهميت و حساسيت مي

كنند و ايشان ميكارمندان سازمان در واحدهاي تحت سرپرستي ايشان خدمت  است. اوالً
هاي مصوب در واحدهاي كنند. پيشنهاد پيشنهاد ةتوانند همكاران خود را تشويق به ارائمي

تحت سرپرستي ايشان بايد به اجرا گذاشته شود و ايشان بايد همكاري الزم را براي اجراي 
درك فلسفه وجودي نظام پيشنهادها توسط معاونان و  ،پيشنهادها مبذول كنند. بنابراين

ضمانت اجراي قوانين و  ،ران موجب اعتقاد و اطمينان به آن شده و براي اين نظاممدي
 كند.ميمقررات ايجاد 

 
 نقش شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها �

 گيري در نظام پيشنهادهاست.  ترين مرجع تصميمشوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها عالي
تركيبي از طبقات  ،شوندمينتخاب نامه ااعضاي اين شورا كه بر اساس ضوابط اين آيين

ترين عوامل موفقيت اين سازمان است. عملكرد اين شورا يكي از مهم ميمختلف و افكار عمو
 ةدر عملكرد اين نظام و روي ميزيرا مصوبات اين شورا نقش بسيار مه ،شودمينظام محسوب 

مسائل سياسي گروهي و  اعضاي شورا بايد فارغ از هرگونه ،. بنابراينمشاركت كاركنان دارد
نظام پيشنهادها را بر ساير مسائل ترجيح دهند.  ،اي همواره براي تحقق اهداف سازمانحاشيه

نظر كند و بتواند  ةو تخصصي سازمان ارائ مييد در مسائل عمواهمچنين چون اين شورا ب
سازمان و  بايد اعضاي شورا نسبت به ،بنابراين ،پيشنهادهاي رسيده را تجزيه و تحليل كند

 الزم برخوردار باشند. مياهداف آن شناخت كافي داشته و از توان عملي و عل
 
 نقش دبير نظام پيشنهادها �

 ءدر موفقيت آن ايفا ميدبير نظام پيشنهادها به عنوان بازوي اجرايي اين نظام نقش مه
به عهده  يمكند. دبير نظام پيشنهادها از اركان مهم اين نظام محسوب شده و وظايف مهمي

نامه بوده و وظايف دبير نظام پيشنهادها بايد داراي شرايط دبيري در اين آيين ،دارد. بنابراين
دبير نظام پيشنهادها بايد مورد اعتماد كاركنان اعضاي  ،خود را به دقت انجام دهد. همچنين

ر و مثبتي ثؤشوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها و مدير كل سازمان باشد تا بتواند عملكرد م
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 ةنامو آيين هاو دستورالعمل هادبير نظام پيشنهادها بايد با رسالت اهداف برنامه داشته باشد.

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها آشنايي كامل داشته باشد و به مشاركت كاركنان در امور 
دبيري سازمان اعتقاد داشته باشد. چون وظايف دبير نظام پيشنهادها متعدد و متنوع است و 

عالقمند به دبيري نظام پيشنهادها بوده تا  دبير بايد شخصاً ،اي است. بنابراينكار پرمشغله
چون دبيرخانه  ،همچنين .وظايف خود را به نحو مطلوب و از روي عشق و عالقه انجام دهد

و تخصصي كاركنان بوده و دبير بايد بتواند آنها را بررسي  ميمحل وصول پيشنهادهاي عمو
و عملي الزم برخوردار باشد تا  ميبايد از توانايي عل ،بنابراين ،طبقه بندي و... كند ،هاولي

 وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
 
 هاي كارشناسي پيشنهادنقش گروه �

نقش  ،شوندنامه انتخاب ميهاي كارشناسي پيشنهادها كه بر اساس ضوابط آيينگروه
ي و سها وظيفه برراين گروه ت نظام پيشنهادها دارند.در بهبود عملكرد و موفقي ميمه

كارشناسي پيشنهادهاي رسيده را به عهده داشته و با كارشناسي دقيق خود ابعاد مختلف 
مزايا و معايب نقاط قوت و ضعف پيشنهادها را مشخص كرده و مانع از بروز اختالل در نظام 

مسائل سياسي جناحي  ةبايد فارغ از كلي هااعضاي اين گروه .شوندميپيشنهادها و سازمان 
و همواره مصالح سازمان را در نظر گرفته و با رعايت وجدان كاري و حفظ باشند گروهي 

كارشناسي خود را ارائه  ةامانتداري رسالت كارشناسي خود را به طود دقيق انجام داده و نظري
افزون باشد.  فقيت روزتواند شاهد موميدر صورت رعايت موارد مذكور اين نظام  ،كنند

 )1389 ،(خنيفر

  منابع
كارشناسـي   ةنامـ ثر در نظام پيشنهادها پايانؤبررسي عوامل م .)1379حبيب اله ( ،خدا پرست

 .ارشد مديريت دولتي
 ،تهـران ، نظام پيشنهادها در سـازمان از نظريـه تـا كـاربرد    . )1389حسين و ديگران ( ،،خنيفر
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تهران انتشـارات دانشـگاه    ،مديريت ةفرهنگ جامع .)1376شمس السادات و ديگران ( ،زاهدي
 .عالمه طباطبايي

اسـاس   پـذير بـر  مديريت مشـاركت  .)1380( ،محمد رضا ،توليت زرواره ،مجيد ،شيخ محمدي
 .انستيتو ايز ايران ،نظام پيشنهادها
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تهـران: مركـز آموزشـي مـديريت      ،مديريت و مشاركت كاركنان .)1378محمد علي ( ،طوسي

 .دولتي
: مركـز آمـوزش   تهـران  ،نظـام پيشـنهادها راهنمـاي كـاربردي     .)1387( سعيد ،فتح اللهي راد

 .تحقيقات صنعتي ايران
تـدبير   ،كت كاركنـان و الگوهـاي آن در مـديريت سـازمان    مشار .)1377حميد رضا ( ،قاسمي

 .17 ةشمار
تهـران دانشـگاه صـنعتي اميـر      ،محمد حسين سـليمي  ةترجم ،كايزن. )1372( ايما ،ماساكي

 .كبير
انتشارات  ،آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها .)1380( ،ولتيدمركز آموزش مديريت 

 .مركز آموزش مديريت دولتي
تهران: مركز آموزش مـديريت   ،جايگاه روابط كار در مديريت مشاركتي .)1379علي ( ،دانيهم

 .دولتي
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 مقدمه 
 هشدتعريف زاربا رچهااز  يكي ركا زاربا .ستا شگستر لحاو در  جهاني معضلي ريبيكا ةپديد
 زاربا نهمچو ، يگرد يهازاربا هـب بتـنسآن را  انيـنسا لـعام دوـجو كه ستا دقتصادر ا

 .كندمي متمايز كاال زارباو  سرمايه زاربا ، لپو
 به ختنداپر تا ستا هشد موجب خيرا يهاسال در ننااجو ريبيكا خنر نشتابا يشافزا

ارزشيابي  ، . هدف اصلي اين پژوهشدشو رداربرخو صيخا هميتاز ا ننااجو لشتغاا عموضو
در  رانيجوانان ا ييزااشتغال ةو توسع ييهفته نامه بازار كار در شناسا ياطالع رسان كاركرد

 .بود 1391سال 
انديشمندان اجتماعي اذعان دارند  ةهم اًتقريب، امروزه بر خالف رويكردهاي سنتي توسعه

است كه ناظر بر  complexبلكه مفهومي تركيبي و  ،نيستي يك مفهوم كم كه توسعه صرفاً
 در سياسي و علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هايشاخص، كيفي و يكم  رشد و بهبود

 در يكم ارقام و آمار بر عالوه اجتماعي مديريت و اقتصاد ةحوز در خصوصاً، است جامعه
، وريبهره و كارايي چون مفاهيمي بر، توليد نرخ و سرانه و ملي درآمد قبيل از هاييشاخص

، جانبههمه ةشود. در واقع توسعزايي بيش از پيش توجه ميكارآفريني و اشتغال، ت نسبيمزي
  خرين را به خود معطوف داشته است.أپايدار و درونزا در دو سطح نظري و عملي توجه مت

علمي  مختلف فكري وها و مكاتب نظريه، هامعطوف به ديدگاه ةهاي نظري توسعرويكرد
فرهنگي و ، سياسي، هاي توسعه را در ابعاد اجتماعيخاستگاه اهداف و، است كه مفاهيم

هاي ذهني در سطح هاي بنيادين (قالبفرضاقتصادي به عنوان يك مفهوم علمي با پيش
 كنند.متافيزيك) تحليل و تبيين مي

ي و اجزاء قابل لمس اي كمهدر حالي كه بعد عملي و كاربردي توسعه معطوف به شاخص
هاي بنيادين را فرضراهكارها و چگونگي پاسخ به پيش، هاي اجرايي است و وضعيتو برنامه
 كند.هاي اجتماعي تبيين و بازگو ميها و نهادسازمان، هاي جامعهها و عرصهدر حوزه

هايي ا و آرمانهآلايده، هاانداز معطوف به مطلوبتر توسعه از منظر چشمبه عبارت دقيق
شده را با پيش بينيهاي خوشبينانه ترسيم و پيوند كلي روندهاي پيشاست كه به شيوه

، هاشيوه، اما در بعد عملي و راهبردها بر راهكارها، كندهاي بنيادين و تئوريك معلوم ميفرض
ف اندازها متمركز است و در صدد است تا ميزان تحقق اهدافنون و ابزارهاي تحقق چشم
گيري و بازگو كند.ي قابل اندازهكيفي را به صورت شاخص كم 

 توسعههاي علمي با توجه به اينكه در اين مقال فرصت و مجال بازگشت و تحليل نظريه
 و مفهوم كه شودمي بسنده نكته اين به صرفاً و، شودنمي احساس ضرورتي يا و نداريم را

 اسالمي، سازيبومي سوي به هدفدار صورت به اناير در اسالمي انقالب از بعد توسعه رويكرد
  زدايي گرايشمحوري و محروميتعدالت، استقالل، قطع وابستگي، جانبهپايدار و همه، شدن

 پيشران و ناجي يك عنوان به بسيجي تفكر و انديشه مسير اين در و دارد و داشته محسوسي
 و زنيممي پلي كلي بستر اين از آگاهانه ه است.شد ارائه و طرح  انقالب رهبران جانب از

 هاي توسعه مي پردازيم.لفهؤونگي ورودش به مباحث و مچگ و بسيج به مستقيماً
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مديريت اقتصاد و سازندگي اجتماعي  ةتوان گفت؛ ورود بسيج به حوزميدر اين رويكرد 
ي قوي فكري و فرهنگي برخوردار است و ريشه در هابه لحاظ نظري و عملي از پشتوانه

 ةنظام با اتكاء به مشاركت تود ةادار ةو نحو ميعمو ةي بنيادين انقالب در حوزهافرضيشپ
پيشرفت و عدالت دارد. در اين ، جانبههمه ةاز جمله توسع، مردم براي نيل به اهداف متعالي

كيد است و حضرت امام (ره) در اين أيك نعمت و قدرت الهي مورد ت ةرويكرد بسيج به مثاب
از بركات و الطاف  ايران يقيناً مينظام جمهوري اسال تشكيل بسيج در«  فرمايد:ميرابطه 

  »خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز ايران ارزاني داشت ةجلي
 ةبسيج يك سامان، انقالب ةبنيادين رهبر فرزانبراساس رويكرد نظري و  ،اين عالوه بر

 فرمايدميي مورد نياز است و هاو عرصه هاپذير در موقعيتجانبه و مسئوليتهمه، فراگير
 هابسيج براي پر كردن خالء، فقط براي جنگ نيست، نيست ميبسيج فقط يك نيروي نظا«

آن وقتي ، ايو انديشه ميء علخال، خالء فكري و عقيدتي، خالء اقتصادي، خالء سياسي، است
 »اينها را بايد با هم پيش برد ةكه الزم بشود هم

عملكردي بسيج  ةكليدي كه در حوز موضوعات و مفاهيم مهم و ميهمچنين از ميان تما
نوآوري و ، كارآفريني، زايياشتغال و اشتغال ةر اين مقاله بر مسئلد ،قابل طرح است

نماييم و در پي تبيين اين مسئله هستيم كه ميي سازندگي تمركز هاپروري در زمينهايده
زايي و اشتغال ةسازمان و بدنه بسيج در گذشته با چه رويكردي و با چه راهكارهايي به حوز

كيد و مبنا قرار دادن راهبرد أبا ت( انداز خودرو و چشمق پيشكارآفريني پرداخته است و در اف
اشتغال و  ةتواند و يا مناسب است كه به توسعميبسيج سازندگي) با چه راهكارهايي 

 .نمايد كمك جوان نسل ميان در خصوصبه كارآفريني
 رداربرخو ريبسيا هميتاز ا ديقتصاا يهاصحنهدر  ركا وينيرو  نسانيا ةسرماي نقش

 ةتوسعو  شدر يندآفر ، فرينرآكاو  كيفي ركا وينير بر تكيه با انتومي كه ريطوبه ؛ستا
 تتبعا ،اتثرا موجب به ريبيكاو  لشتغاا يهامقوله، بطهرا ين. در ابخشيد سرعترا  ديقتصاا

 ردمو بايد كه ستا ييهاعموضو جملهاز ، ندارگذمي يبرجا دخواز  كه ديقتصاا يپيامدهاو 
 دنبو انجو از حكايت انيردر ا ركا وينيرو  جمعيت يهامشخصهو  مسائل. گيرندارقر جهتو

 ضعف ، نپنها ريبيكاو  ريكاكم ، ريبيكا يباال خنر، لفعا جمعيت شدر يباال خنر، جمعيت
در  ركشو ةسال) 02-92( انجو جمعيت انميز، ستا توجه قابل. دارد... و شيزموآ سيستم

 هسيدر نفر ارهز 13777 به 1382 لسادر  كه ستا دهبو نفر ارهز 3422 ودحد 1345 لسا
 1775آن از  انميزدارد و  لنباد بهرا  لفعا جمعيت يشافزا، انجو جمعيت يشافزا ين. استا

 كترمشا خنرآن  تبع بهو  سدرمي 1382 لسادر  نفر ارهز 7175 به 1345 لسادر  نفر ارهز
. مييابد يشافزا 1382 لسادر  صددر 25/1 به 1345 لسادر  صددر 15/9از  ننااجو
 طي كه ستاز آن ا حاكي  (ILO 2007)جهاني ركا زاربا ضعيتو رةبادر ارشگز ترينزهتا

 نفر نميليو 195/2 به نفر نميليو 161/4از  ناـجهدر  رانبيكا ادتعد 2006 تا 1969دورة 
 )15( ست.ا يافته يشافزا

 كياز ، كندمي يكه در آن زندگ يبزرگ ةجامع ،است يآنجا كه انسان موجود اجتماع از
جامعه به  يشود. پاكمياو محسوب  ةخان ميآن همچون حر مياو است و حر ةنظر همچون خان

الزم  يهانهي! لذا فراهم نمودن زمديافزامياش يبه آلودگ، آن يكند و آلودگمياو كمك  يپاك



 بازار كار در شناسايي ... نامةرساني هفتهاطالع كاركرد  ارزشيابي 
 

26 
، آن يحفظ نظام اجتماع رينظ يموضوعات هاانسان يو معنو يماد عادتجهت تكامل و س

 يافراد جامعه و فراهم كردن بستر يو روان يروح، يسالمت فكر نيتأم، نسل و خانواده يبقا
خصوصاً جوانان است. ، هاانسان يو معنو يپرورش و تكامل ماد يسالم برا يطيمناسب و مح

ا دارد اشتغال مشكالت آنه ميدر تما شهيكه ر جوانان ياز مشكالت اساس يكيدر حال حاضر 
، تيهو، ادياعت، اشتغال، همانند ازدواج يگريمسائل د ةرنديدربرگ يبحران كل نياست. ا

مسائل در گرو هم و در ارتباط تنگاتنگ با  نيكه تمام ا، است زين رهياعتماد به نفس و غ
 در يتواند عامل بزرگ و اساسمي جوانآنها به نو ياريو كمك و  نيهستند. نقش والد گريكدي

 زيجوانان و پره يروشيدرك مسائل پ ،طور مثالهآن باشد. ب يريگشكل يجهت ساختار اصل
قبل از  يهافرصت جاديو ا يدستور يهااز ازدواج زيپره، با آنان ميمستق ةاز برخورد و مقابل

 ةيروح تيدر جهت تقو دانفرزن تيبا ترب گريجوانان از همد شتريمنظور شناخت بازدواج به
متناسب با ، گرانيبه د يياعتنايو ب ييفردگرا ةيو عدم گسترش روح يو دگرخوان ييگراجمع

را انتخاب كنند كه در آن نه  يتيترب يالگو ستيباميشان با فرزند جوانشان نوع رابطه
بلكه به  ستين يابحث تازه، حاكم باشد. بحث درباره جوانان يساالرنيو نه والد يفرزندساالر

سال است  نيبحث مشكالت و معضالت جوانان چند، جوان در كشورمان تيكثرت جمع ليدل
از مردم  يبرخ، شونديمحسوب م يهر كشور يهاهيكه در كشور وجود دارد. جوانان سرما

در  ميشيانديمسئله م نيبه عمق ا يجوانان مسكن است اما وقت يمعتقدند كه مشكل اصل
مناسب با حقوق  يشغل يكه جوان دارا شوديحل م يمسكن جوانان زمان شكلكه م ميابييم

خود انتخاب كند هرگز نخواهد توانست  يبرا ينتواند شغل مناسب يباشد؛ تا جوان يمكف
كشورمان را جوانان  تيمسكن و ازدواج خود را پرداخت كند. اكثر جمع يهااقساط وام

بود كه  ميخواه قادر، و مردم دست به دست هم بدهند هاواقعاً اگر خانواده، دهنديم ليتشك
 بيبه مشكالت جوانان توجه نكنند آس ها. چرا كه اگر خانوادهميمشكل جوانانمان را حل كن

مسئله  نيا يجامعه وارد خواهد شد و به نوع يو فرهنگ يبه مسائل اجتماع يريناپذجبران
 .ابدي شيدر جوانان افزا يديو ناام يزگيانگيب، شودميباعث 
 ديبا يول، شما شود يبرا ياديز يهاتيتواند منجر به موفقمي ينيكارآفر نكهيوجود ا با

آن  قيدق يمناسب و بررس ةنقش كيبا طرح  ديتوانميشما  كرد. را صرف سنجش يزمان
 كي. در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان ديده شيخود را افزا تيشانس موفق

 . ديقرار ده يابيمورد ارز نيكارآفر

 شناسي روش
 ابتداي بازار كار از ةنامهفته نفر از خوانندگان 200 را تحقيق ةجامع، ارزشيابي مطالعه اين در

گيري در دسترس انتخاب تشكيل دادند كه به روش نمونه 91 آبان ماه سال تا 90 سال
 عملكرد و نگرش، دانش كه بود ايساخته محقق ةنامپرسش، اطالعات گردآوري ابزار. اندشده

 دموگرافيك اطالعات. دهدمي قرار بررسي مورد، سال اخير در بازاركار را ةنامفتهه خوانندگان
استنباطي  و آماري توصيفي يهاآزمون با و آوريجمع اصلي ةنامپرسش با همراه نيز مراجعان

t افزارنرم در واريانس تحليل و SPSS گرديد تحليل. 



 اي و اشتغال در آيينة پژوهش                                              آموزش فني و حرفه
 

27 

  هايافته
 يهافرصت ياشتغال جوانان و معرف يهايازمنديايي نبازار كار در ارتباط با شناس ةنامهفته
اساس معيارهاي در نظر گرفته شده براي  بر مناسب عملكردي موفق داشته است. يشغل

 ةو توسع ييشده در شناسااطالعات ارائه، بازار كار ةنامهفته يرسانارزشيابي كاركرد اطالع
 طور نسبي موفق بوده است.هندگان بخوان يبرا 1391درسال  رانيدر ا وانانج ييزااشتغال

 گيري بحث و نتيجه
اشتغال و حل  جاديروش ا نيبهتر، كشور يفعل طيدر شرا، به اعتقاد كارشناسان و متخصصان

 ياز علل اصل يكي رايدر جامعه است. ز ينيتوسعه و گسترش فرهنگ كارآفر، يكاريمسئله ب
 نكهيدر جامعه است و ا ينيكار و كارآفر فرهنگ يافتگينتوسعه، در كشور ما يكاريرشد نرخ ب

 هستند كه از نيمتمول هم دنبال ا يهاو فرزندان خانواده هاكرده ليصتح يمردم و حت
ما از  ةسال است كه جامع نيكنند. چند جاديخود ا يبرا يكسب و كار يبخش دولت قيطر

جوانان را  يكاريب نيتاوان سنگ شياز پ شيبرد و اگرچه هر روز بميجوانان رنج  يكاريب
 يهاانيجوانان نه تنها ضرر و ز يكارياست. ب همشكل حل نشد نياما هنوز ا، ميپردازمي

و  يفرهنگ نيبلكه ضربات سنگ، كرده جاديما ا ةجامع يبرا يو اجتماع يگوناگون اقتصاد
ز ا يكيشناسان و كارشناسان جامعه ةبه گفت، و جامعه وارد كرده است هابه خانواده ياخالق

مشكل  نيا يبرا ديبا ،نيبنابرا .است يكاريب، در جوانان امروز جامعه يرشد بزهكار يعلل اصل
و هرچه ، درست و مناسب آن را حل كرد يهاو از راه ديشياند ياچاره هاخانواده ياساس

 .اشتغال نمود جاديجوانان ا يزودتر برا
 يهافرصت يرسانو اطالع ييدر جوانان و لزوم شناسا يكاريموضوع ب تيتوجه به اهم با
 ةنيدر زم يتخصص ينوشتار يهااز رسانه يريگبهره، كار يايجوانان جو يمناسب برا يشغل
در كشور  ييزابوده و باعث ارتقاء اشتغال يضرور ييهاچنين رسانه ةو ايجاد و توسع يابيكار
 گردد.مي

 منابع
 .16/6/1389، رآفرينانبر گرفته از متن سخنراني در جمع كا، مقام معظم رهبري

سازي اوقات فراغت جوانـان در سـاير كشـورهاي جهـان بـا      هاي غنيشيوه، ديها ،عبدالملكي
 .65، 1387، سازمان بسيج سازندگي، هاي سازندگيكيد بر عرصهأت

 .انتشار محدود، سازمان بسيج سازندگي 1388تلخيص از گزارش عملكرد سال 
، جوانـان  يملـ  سـازمان ، قـات يمعاونـت تحق ، در جهان ينيكارآفر يقيتطب يبررس، يجيكردنائ

1386 ،25. 
دانشـگاه   ينيمركز كارآفر انتشارات، تهران، يمدن يدر نهادها ينيكارآفر، محمد ديس، يميمق

 68، 1383، تهران
 .68، همان، يميمق

 .56، همان، يجيكرد نائ
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مطالعـه  «جوانـان   و اوقـات فراغـت   يسـازندگ  يهـا تيفعال يجهان يمايس، يدها،يعبدالملك
، يسـازندگ  جيسازمان بسـ »  ركشورهايبا تجارب سا رانيا يسازندگ جينمونه بس يقيتطب

1389 ،293. 
و اقـدامات   يهـا و برنامه هااستيتجارب موفق س يبررس، و همكاران محمد، يانياحمد پور دار

 .125، 1378، ينيكارآفر جيتوسعه و ترو ةنيده كشور جهان در زم
 .ها و عملكردتيمورأم ةدر حوز جيبس يقشر كردياز راهبردها و رو يت كلو برداش صيتلخ

 .281، همان، يجيكردنائ
 انتشار محدود، 1389، نگاه كيدر  يسازندگ جيبس ةده كيگزارش ، يسازندگ جيسازمان بس

 .228ص ، همان، انجل ديويد
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 اي؛ راهنمايي براي انتخاب شغل مناسبارزيابي گذر حرفه
 1حسين محمودي سفيد كوهي
 2سيد بهنام مهردل

 چكيده
سريع علوم و فنون و تنوع  ةتوسعپيشرفت و چنين و همروند تغيير و تحوالت 

ها، بسيار زياد مشاغل و تخصصي شدن حرفهدر جهان امروز همراه با گسترش 
 طوريبه. كرده استروبه رو جدي در اين زمينه  هاييشجوامع كنوني را با چال

  ،ي اين جوامعهاچنين دولتي اصلي افراد و والدين و همهاكه يكي از دغدغه
آيد. به حساب ميهر فرد  ترين تصميمات در زندگيانتخاب شغل، از مهم

نگراني از موقعيت مادي و جايگاه شغلي در آينده، ناتواني در تشخيص شغل 
حدود اين كه آيا  ، نگراني درافراد ي واقعيهاناسب با استعدادها و تواناييمت

كافي  ةخاص، بازد ةشده براي تحصيل و آموزش در يك رشتصرف ةوقت و هزين
گران و متوليان ي عمده و ذهني پژوهشهاترين چالشاز مهم ؟خواهد داشت

 ،اندگذر ناميده ةورسني افراد را كه در اصطالح د ةاين مرحل باشد.اشتغال مي
اشتغال شناخته  ةترين مفهوم جهت ورود اشخاص به حوزعنوان محوريبه

اي از ارزشيابي گذر حرفه ةگران معتقدند ارزيابي در مرحلپژوهش شود.مي
تر، چالش برانگيزتر و بسيار مشكل مبتني بر شايستگي جهت ورود به يك شغل

اگر ارزيابي  ،به تعبير ديگر يستگي است.ترين اركان ورود افراد به يك شااز مهم
 ،پذيرد. لذاگذر دقيق صورت نگيرد به هيچ وجه شايستگي صورت نمي ةدر دور

اين مقاله سعي دارد كه  به ضرورت طرح اين موضوع در كشور ما؛ با توجه
ها و اي را بيان نموده و برخي از راهگذر حرفه ةو مفروضات دور هاواژه مفاهيم،

 اي در كشور را مطرح نمايد.رزيابي گذر حرفهي اهاروش
 

 اي.حرفه دوره(سن) گذر، انتخاب شغل، ارزيابي گذر :كليديواژگان 
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 مقدمه
در بسياري از جوامع برداشته و 1اگر چه امروزه موانع رسمي بر سر راه آزادي انتخاب شغل

سي بيشتر كشورها تعبيه حقوق بشر در قوانين اسا ةناپذير اعالميعنوان يكي از اصول خدشهبه
ي هااما ارزيابي در خصوص ورود فرد به يك شغل  مناسب و بررسي  شايستگي ،گرديده

اشتغال و  ةساختار در عرص -گزاري نويني است كه مورد توجه كارهاكانوني افراد؛ از روش
ر آموزي قرار دارد. اين مهم؛ به هيچ عنوان از تحديدات آزادي انتخاب شغل تعبيمهارت

 گردد.نمي
در واقع يكي از  .داردهر فرد اي در زندگي اهميت ويژه مناسب شغلشك انتخاب بي 

. در گذشته كه تنوع مشاغل تا به باشدهر انساني ميساز هاي اساسي و سرنوشتگيريتصميم
 ،. به عبارتيزدندميدست به انتخاب شغل به صورت موروثي افراد ، اغلب حد امروزي نبوده

بنا به  هم  امروزهاگرچه  .دادندرا ادامه مي همان شغل پدر را انتخاب كرده و آن ،انفرزند
عواملي خاص يك  ،در موارد زيادياما ، افتدداليل مختلفي كمتر از گذشته اين اتفاق مي

ي آزادي انتخاب شغل هانمايد كه اين خود از محدوديتمي د تحميلافراموقعيت شغلي را بر 
 .است

ي فرد هاتحصيل نيز منطبق با توانايي ةسفانه نظام آموزشي و ادامأمت ،همچنين  
باشد و انتخاب رشته هم همانند يك قرعه كشي و به شانس بستگي دارد و به طور يقين  نمي

پريشي و افسردگي شغلي در جامعه خواهد هدف در آينده منجر به يك رواني بيهاانتخاب
  شد.

 آنهاي انتخاب شغل و مراحل الزم براي رسيدن به پايه ،انبه اعتقاد كارشناس ،از طرفي
كه اين خود از عواملي است كه افراد تصميم درستي در  شودتر گذاشته ميدر سنين پائين

ترين مسائل در زندگي هر با توجه به اينكه يكي از مهم د.نگيرخصوص انتخاب شغل نمي
نكات  ،ضعف ،دقيق و بررسي نقاط قوت ارزيابي ؛انتخاب شغل مناسب است ةمسئل ،انسان

متوليان  جامعه، خانواده، ي مهم شخص،هاآشكار و پنهان يك شغل هميشه يكي از دغدغه
 نظران و... بوده است.صاحب ،امر

ورود  ةعنوان يك رهيافت نوين در حوزاي را بهاين مقاله كوشيده است ارزيابي گذر حرفه
 ي بر شايستگي معرفي نمايد.ي آموزش مبتنهاافراد به برنامه

 2گذر ةتعريف عملياتي دور
زمان باشد كه از نظر مفهومي به معني حاضر واژه گذر مي ةمفهوم محوري و اساسي مقال

شناخت يا احساس  . در اين مرحلهاست آمادگي ذهني شخص براي انتخاب شغل مناسب
 پذيرد.شگر صورت ميناشي از شناخت و سرانجام اقدام به عمل و انتخاب شغل توسط كن

                                                                                                                
 قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز تصريح گرديده است. 43و28اصول  1.

2. VOCATIONAL TRANSITION ASSESSMENT 
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آموزان در سنين برخي دانش مكزيك و سنگاپور ،در بسياري از كشورهاي نظير آلمان

د تا فرد در نشواي ميآموزش فني و حرفه ةوارد دور پايين (چهارده سالگي و كمتر) نسبتاً
ياد  1ياي عمومحرفه ةكه از آن به عنوان دور سنين پايين امكان ورود به بازار كار را بيابد

ي ها). با توجه به تجربيات و شناخت محدود در اين سن از حرفهRoffe,1993( شودمي
طور معمول؛ شناخت و تشخيص افراد بسيار محدود بوده شغلي و عدم آگاهي از نياز جامعه به

 ترين دوران زندگي هر انساني است.گذر يكي از مهم ةو به همين دليل دور
 گذر كه مورد اجماع بيشتر ةسن دور صصلي در خصوا اتامروزه يكي از مفروض 
 گردد: سوپر است كه به سه دوره تقسيم مي 2رشد شغلي ةباشد پذيرش نظريشناسان ميروان
 سالگي)  10-4يا (ؤر �

خيال به برآوردن آرزوها  يا وؤعالم ر كودك در و اين دوره نيازهاي اوليه غالب هستند در
بازي  ةبا مشاهد ندارد و بيني دراين دوره وجوده واقعگونهيچ مي پردازد. اميال خود و

 برد.رزوهاي آنها پيآ توان به اميال وكودكان مي
 ) 12-11رغبت ( �

تعيين  زيادي حدود تااين دوره  .ي نداردبه واقعيت توجه زياد هنوزفرد اين سن  در
 يا ن يازده وس رغبت از ةباشند. به نظرگينزبرگ دورمي فعاليت فرد مسير تالش و ةكنند

كه رغبت امري حاليتوانايي و استعداد امري ذاتي است، در گردد.مي دوازده سالگي آغاز
گيرند معموالً از تجربيات سرچشمه مي هاكند. رغبتمحيطي است و در طول زمان تغيير مي

 .و چند دسته هستتند
 .شودمي اهي اظهارصورت شفهعالئقي كه به زبان خود فرد و ب شده:ي بيانهاالف: رغبت
 دهندة عالقة اوست.ي فرد نشانهامشاهدة فعاليت شده:ي نمايانهاب: رغبت
 است.شده تعيين هاي استاندارد يي كه از طريق آزمونهارغبت شده:ي آزمونهاج: رغبت
يي كه فرد از طريق در اختيار گذاشتن فهرستي از هارغبت شده:ي فهرستهاد: رغبت

   .)82، ص 1371شفيع آبادي، ( كندبندي ميجهمشاغل مختلف، در
سالگي تغييرات زيادي  20تا  15ي بين هابا توجه به تست استرانگ، رغبت در سال 
سالگي تغييرات آن كم  55تا  25شود و از تر ميسالگي ثابت 25تا  20ي هاكند و در سالمي

  . (Campbell,1971 )است
 سالگي) 14- 13صالحيت ( �

توجه به نيازها  با سعي دارد فرد و شوداهميت بيشتري داده مي هاره به توانايياين دو در
انتخاب كند. يعني در اين دوره تا حدودي به واقعيت  رامناسب شغل  ي خودهاتوانايي و

شامل  صالحيت سنين دوازده تاچهارده سالگي را ةدور ،به نظرگينز برگ توجه مي شود.
 .(Zunker,1998,p30) شودمي

يك فرايند مناسب ، انتخاب شغل ي وجود داردامكانات شغلي فراواندر آن  جوامعي كه
برخي افراد  ).Kashman,1992,p35( گرددها قبل از نوجواني آغاز ميكه مدتباشد ميتدريجي 
 21تا  18انتقالي كه از سن  ةاما در دور ،پندارندانتقالي را يكسان مي ةگذر و دور ةزمان دور

                                                                                                                
1. General Vocational 
2. CAREER DEVELOPMENT THEORY 
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انتخاب شغل به واقعيت توجه بيشتري  در فرد ؛تكامل رشد افزايش سن و با باشد.سالگي مي
 .(Carmelita,2007) گرددمي ي كارآموزي عالقمندهابه گذراندن دوره ونمايد مبذول مي

سني  ةگردد توافق نسبي بر محدوداستنباط مي شناسانآنچه كه از نظريات و آثار روان   
توان رسد كه ميسالگي به پايان مي 16آغاز تا  12 محدوده از باشد كه اينگذر مي ةدور

 .(Gloria,2007)اي را در اين دوره انجام داد ارزيابي حرفه
باشد كه سن دوازده تا پذيرش نظر گلوريا مي، گذر ةسني دور ةتعريف عملياتي محدود  

 .نمايداي بيان ميارزيابي گذر حرفه ةعنوان دورهشانزده سالگي را ب

 اهداف 
هر فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه عالوه بر تأمين نيازهاي مادي از نظر رواني نيز 
او را ارضاء نمايد. براي نيل به اين هدف يعني گماردن افراد در مشاغل مناسب، مطالعه و 

 .الزم و ضروري استافراد بررسي خصوصيات 
و عواملي است كه سبب خواهد شد فرد  هايافتن توانايي ؛گذر ةهدف از ارزيابي در مرحل

 ،از اين رو در تصميم خود براي تعيين شغل مناسب دچار اشتباه در شناخت و انتخاب نشود.
در  هاكاهش هزينه محوري در اين نوع ارزيابي؛ترين اثرات ارزيابي گذر و هدفيكي از مهم

 .صادي آن بر فرد و جامعه استاقت ،اجتماعي -خصوص انتخاب شغل و جلوگيري از اثرات رواني
ترين گذر از مهم ةدرك درست و روشن از نقاط قوت و نيازهاي افراد در دور ،همچنين
 ي ارزيابيهاكيفي طرح ةتواند به توسعباشد. اين ارزيابي مياين ارزيابي مي كار كردهاي

بي گذر شناسايي هدف از ارزيا ،انتقالي نيز منجر گردد. به عبارت ديگر ةدر دور هاشايستگي
از  ،رو. از ايناستنقاط ضعف و قوت افراد است كه براي  ورود به يك شايستگي بسيار مفيد 

 باشدانتقالي مي ةتر از ارزيابي فرد در دوردقيق تر ومهم گذر ةنظران ارزيابي دورنظر صاحب
)Noh,2004.( 

ي  هانظيم برنامهپشتيباني و تعيين سطح و ت ،تعيين تسهيالت الزم، از سوي ديگر
 .باشدمناسب آموزشي در آينده براي افراد هم مد نظر مي

سازي آموزش معلولين نيز كمك جدي به كيفي ؛گذر ةدانش ارزيابي دور ةامروزه با توسع
ي ويژه صورت هاانديشمندان و پژوهشگران آموزش كودكان استثنايي با مراقبت ةوسيلهب

 ).(Athanasou,2008  گرفته است
؛ انتقالي ةگذر تا ورود به يك شايستگي در دور ةند از ابتداي دورماي نظامارزيابي حرفه  

فرآيندي مستمري بوده كه اين نوع ارزيابي تنها به كمك خود افراد و پدر و مادر (و 
اين نوع ارزيابي از  ،به همين منظور  .غير ممكن است )بزرگساالن درگير در فرآيند انتقال

 ةوسيلهگردد كه بايد بترين ارزشيابي در جوامع پيشرفته محسوب ميو مشكلترين مهم
 .اي صورت گيردحرفه متخصصان كامالً

مند است كه براي كمك نظام و مستمر يفرايند  ،گذر ةدور ايارزيابي حرفه ،حقيقت در
اي اگر ارزيابي حرفه، )Hosterman,1998( والدين آنان طراحي شده استآموزان و به دانش

گذر  ةبين ارزيابي دقيق دور ،بنابر تحقيق پژوهشگران .طور دقيق صورت گيردهگذر ب ةدر دور
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مندي از بهره ،). همچنين(Schomann,1998 وجود دارد مثبت1ةو ثبات نيروي كار رابط

ي مبتني بر شايستگي از هاي نوين ارزيابي در اين خصوص جهت نيل به آموزشهاوشر
 ،و در نهايت پژوهش و مهارت ثر در دستيابي به پيوند ميان دانش،ؤم ي بسيارهارهيافت

گيري در خصوص انتخاب شغل مناسب از سوي سازي و تصميمكاهش خطرپذيري در تصميم
 باشد.افراد مي

 فرآيند ارزيابي 
 ةمطالعه و بررسي بسياري از پژوهشگران در حوز ،ي قرن گذشتههااگر چه در بيشتر سال 

الگو متمركز بوده اما در خصوص  ةسازي و ارائتئوري و نظريه،آموزش پيرامون محتوي
 Umlauf,2003؛Wheaton,1977(نك شناسي بحث جدي صورت نپذيرفته استروش

(Sullivan,2007 . 
باشد.  آفرينافراد و حتي بزرگساالن مشكل ةتواند براي همار ميگذار از مدرسه به ك

ي هاتصميم گرفتن در خصوص انتخاب دانشگاه و تطبيق آن با توانايي ،انتخاب شغل مناسب
اي يكي از است. به همين دليل ارزيابي گذر حرفه هاترين ارزيابييكي از مشكل ،يك شخص

سفانه أبراي افراد در طول زندگي آنها است كه مت هاو ارزيابي هاگيريترين تصميمپيچيده
 جدي در كشور صورت نگرفته است. ةمطالع، شناسي و تعيين گروه مشاورانخصوص روشدر

يك فرايند مداوم و "مورد توافق همگان قرار گرفته است:  ارزيابي گذار آنچه كه در تعريف
ي يك شخص جهت هادست آوردن تواناييهو ب آگاهيسازماندهي، جهت ريزي شده، برنامه

 براي) كه ما قبل از ورود يك شخص Clark,1998( "ورود يك شخص به شغل مناسب است
ت فرد رضاي ،و بنابر مشاركت و در نهايت كنيمبررسي ميورود به يك شغل مورد 

 .شودميگيري تصميم
ورود  يهاتوانايي عمومي افراد در طول دوران آموزش بر اساس شاخص در گذشته معموالً

 يهادست آوردن تواناييهگرفته و اگر كسي در باو به يك شايستگي مورد بررسي قرار مي
 گرديد و شخص موظف به طيالزم در اين خصوص اعالم مي يهاآموزش ،فوق موفق نبود

الزم را  هاشايستگي ،ي ديده شدههاي آموزشهابود و اگر در توانايي هانمودن آن آموزش
 شد.موفق به ورود به شغل مورد نظر نمي ،آورددست نميهب

كه گرچه بسيار  استتر از روش سنتي فوق بسيار پيچيده ،اياما ارزيابي گذر حرفه
صورت علمي باشد هآيند ارزيابي و انتخاب آن بآور به نظر مي رسد اما اگر فرپيچيده و دلهره

انگيزش مهمي در مشاركت فرد در ايجاد بستر الزم و پذيرش ارزيابي خواهد بود و آن  ،خود
. يكي سازي نقش اصلي داشته باشدگيري و تصميمزماني است كه خود فرد هم در اين تصميم

 باشد.صورت ذيل ميهاي بر حرفهي ارزيابي گذهاترين نوع ارزيابي در خصوص مدلاز ساده
   ،ي مورد عالقه فردهانوشتن شغل �
  ،ي مناسبهانظر خانواده در مورد شغل �
يي كه فرد از آن هاجهت آگاهي از شغل( كارفرمايان و ... اي،استفاده از مشاوران حرفه �

 آگاهي الزم ندارد.)

                                                                                                                
1. Labor Stability  
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با محوريت  هااي از ليست عالقمندياده و مشاوران حرفهخانو بندي شخص،اولويت �
 ،گروه فوق داليل كار

 ،توسط مشاوران شغلي گذار و شناسايي عوامل انحرافثيرألحاظ كردن عوامل ت �
 ،ي انتخابيهامدت فرد در محل كار حرفهكارورزي كوتاه �
 ،شغلي نهايي ةمشاور �
 ).Hoyy,1994( هايي توسط فرداي مشاركتي با محوريت تصميم نارزيابي گذر حرفه �

 با در نظر گرفتن موارد زير هم صورت پذيرد. تواندفرايند ارزيابي مي
 مشاهدات �
 اطالعات نقلي �
 tryoutsبر روي كار  �
 )عملكرد ةنمون(كالس درس  �
 آزمون �
 نمونه كار �
 در محيط واقعي ي كارآموزيهادوره �
 تجربيات كار با حقوق �
 ي ارثي و خانوادگي هاي و عالقمنديهاتوجه به زمينه �
 آموزكار دانش ةبرنام �

ـ  گـذر؛  ارزيابي در اين نوع از  ةاطالعـات ارزشـمند در مـورد موضـوعات مـورد عالقـ       ةارائ
و رفتـار،   ات كار استعدادها، نيازها براي اقامت/ تغييرات، نگرش نسبت به كار، عاد آموز، دانش

ت اسـ  يبازخورد ةكند و يك حلقفراهم مي راو فرايند ارزيابي  مفهوم ،و خود تحمل براي كار
كنـد و تصـميم   خود شخص نيز در طي فرآيند ارزيابي نقش محـوري را بـازي مـي   كه در آن 

 گيرد.نهايي را خودش مي
گـذر و   ةاي در دوردر ارزيـابي حرفـه   ي رايج  كه معمـوالً هايكي ديگر از روش

شناسـان مشـاوره و راهنمـاي شـغلي مـورد      انتقال توسـط روان  ةهمچنين در دور
 باشد.روش تركيبي به صورت ذيل مي گيرداستفاده قرار مي

 االتؤمشكالت و سشناسائي شخصيت افراد در مواجه با  ):1EQهوش هيجاني ( تست
بين فردي  ،، خود شكوفائي)، استقاللآگاهي هيجاني، عزت نفس، قاطعيتدرون فردي (خود

، حمل فشارتاسترس (كنترل فردي و مديريت  ،، روابط بين فردي)پذيري، مسئوليت(همدلي
، بينيخوش، خلق كلي (، حل مسئله)پذيري، انعطافآزماييواقعيت، سازگاري (كنترل هوس)

 ).(cons,2009 )شاد كامي
در كار گروهي (قابليت اجرا، قابليت ايي فرد منظور شناسائي توانهب :تست نقش گروهي
، قابليت يابي، قابليت مميزيسازي، قابليت ايدهسازي گروه و وادارهماهنگي، قابليت فعال

 ).Arient,2006( )گيكننددر گروه، قابليت تمام پويايي، قابليت ارزيابي منابع

                                                                                                                
1. Emotional Intelligence 
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ساالر)، (رتبه پايور ساالر، فردساالر، گرقضاوتگذار، اجرايي، قانون :تست سبك فكري

 ،نگردرون ،نگربرون ،نگريئنگر، جزطلب)، كلي مرج (هرج و ناساالرمحور)، ساالر (چندجرگه
 ).Zhang,2012 ( كار)محافظه ،انديشآزاد

ي هدايت هاافراد و شيوه ةحداكثر توان بالفعل و بالقو كارگيريهب حداكثر توان:تست 
كه اهميت  )، رفتار واگذاريمشاركتيمشاركتي، رفتار  ، رفتار اقناعيآمرانهيا حمايت (رفتار 

كارگيري هگذر و تست نقش گروهي و تست ب ةدورتست شخصيت و سبك فكري  در ارزيابي 
 باشدانتقالي از اهميت و ارزش بيشتري برخوردار مي ةحداكثر توان در ارزيابي دور

)Scott,2007، Coetzee,2007.( 

 ثر بر فرايند ارزيابي ؤعوامل م
اجـراي  ، علمي و تجربـي  يهامدل ةارائ ؛ايي ارزيابي گذر حرفههاگام مهم و نهايي در برنامه 

 انتخاب درست شغل آينده توسط خود فرد است. ،دقيق  و سرانجام ةالگوهاي ارزيابي و مشاور
طـور  و همـين  هـا هـا و ارزش خصوصيات فردي مثل هوش، توانـايي، رغبـت   ،در اين ميان

بـه  فـرد  ثر در ورود ؤاجتمـاعي از جملـه عوامـل مـ     -هاي خانوادگي و وضعيت اقتصاديزمينه
عاليق و ، هاها، توانايييي از ويژگياهر شغلي نيز مجموعه ،از طرف ديگر شغلي خاص هستند.

 .كندمي ءيي را اقتضااخصوصيات شخصيتي ويژه
اخيـر بـه روشـني نشـان      ةشناسـان در چنـد دهـ   روان ةوسيلگرفته بهي صورتهاپژوهش

د را تحـت  ي افـرا هـا و قضاوت هاادراك ي كلي محيطي؛هااند كه صفات شخصي و ويژگيداده
 ).Dunkin,1968,p769( دهدثير خود قرار ميأت

  ةحرفـ در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت افـراد در مشـاغل و        تـرين عوامـل  مهماز استعداد، 
يا پيشرفتي حاصل نخواهـد  ، خاص ةحرف. بدون داشتن استعداد الزم در باشدمي شانانتخابي

 ،اهي از ميـزان و نـوع اسـتعداد افـراد    آگـ  ،شد يا روند آن بسيار كند خواهد بود. بر اين اساس
 .كمك شايان توجهي به آنها خواهد كرد

توانند به فـرد كمـك   وجود دارد كه مي1هاي استعداد سنجيامروزه براي اين منظورآزمون
شـود كـه اسـتعداد    . برخي اوقات ديده ميكننداستعدادهاي واقعي خود را شناسايي نمايند تا 

ثير احساسات و عالئـق آنهـا قـرار    أمورد استعدادهاي خود تحت تهاي آنها در افراد و شناخت
 .استگيرد. شناخت استعدادها از ملزومات اساسي انتخاب شغل مي

                                                                                                                
1. The Complete Aptitude Test  
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 )Holland,2008جدول تست شخصيت (

 
دوسـت   انسـان معمـوالً   .گستر اسـت عالقه و تمايل انسان در بسياري از امور زندگي سايه

ز ا شـخص  ةارزيابي عالق ، لذا ،د دست به كارهايي بزند كه عالقه و گرايش به آنها نداردندار
زماني كه شـروع   كنندميبرخي افراد تصور  .استاي ي ارزيابي گذر حرفههاترين شاخصمهم

 عاليق ي فردهاگيژوي شخصيت

 گراواقع

 – رك – همرنگ – غير اجتماعي
 – مادي – سر سخت – اصيل
 – اهل عمل – بهنجار  -طبيعي

جوصرفه – ناپذيرانعطاف – محورخود

خود منتهي به  ةاين تمايالت رفتاري به نوب
 ،مكانيكي ،هاي عملياكتساب صالحيت

الكتريكي و فني و به كمبودي در  ،كشاورزي
 شود.هاي اجتماعي و تربيتي ميصالحيت

عالقه ها و بيعالقمند به كار با وسايل و ماشين
 يدرمان هاي آموزشي وبه فعاليت

 گرجستجو

 پيچيده – منتقد - هشيار – گرتحليل
 - روشنفكر – مستقل – كنجكاو –

 – منطقي – دقيق – بينبد – درونگر
عدم  – فروتن - گيركناره – دارخود

 محبوبيت بين افراد

ترجيح  هاي جستجوگرانه رامشاغل يا موقعيت
هاي ها بتواند به فعاليتدهد تا در آن موقعيتمي

مشاغل علمي و پژوهشي،  .ح مبادرت ورزدمرج
 پزشكي و برخي از مشاغل مهندسي

 هنري

 – ابرازگر – عاطفي – نظمبي – مبهم
 -عمليغير – پردازخيال -آرمانگرا

 – درونگر – مستقل – انگيختهخود
 – مبتكر - ناپذيرسازش –شهودي 

 آزادمنش – حساس

–نويسندگي نمايش، موسيقي، زبان،–هنري 
نظام تجاري يا اداري  هايي درصالحيتوكمبود

مشاغل هنر، موسيقي، ادبيات، بازيگري، شود.مي
 مترجمي

 اجتماعي

 – صبور – همكاري اهل – مسلط
 -امدادگر – سخاوتمند – رفيق
 مشوق – مهربان – تلقيني _ آرمانگرا

 مبادي آداب - معاشرتي – مسئول –
 صميمي – فهميده –

خود منتهي به  ةباين تمايالت رفتاري به نو
هاي روابط انساني مانند اكتساب صالحيت

موزشي و كمبودي آهاي ميان فردي و صالحيت
عالقمند به .هاي دستي و فني شوددر صالحيت

عالقه به امور فني و امور آموزشي و درماني و بي
 ماشيني

كننده/ترغيبمتهور

 – خوشخو – ماجراجو – طلبزياده
 -انرژيبا – جوسلطه – طلبجاه

 – نگربرون – طلبهيجان – خودنما
مطمئن به  - بينخوش – گرعشوه

 حرفپر – معاشرتي – خود

خود منتهي به  ةاين تمايالت رفتاري به نوب
 ،ميان فردي ،هاي رهبرياكتساب صالحيت

هاي علمي تشويق و كمبودي در صالحيت
مشاغل مديريت، تجارت و فروشندگي .شودمي

عارف/متقرار دادي

 – شناسوظيفه – همرنگ – محتاط
 -ناپذيرانعطاف – آمدكار – مدافع

 – منظم – مطيع – اصولي – دارخود
 – انديشدور  -اهل عمل – پيگير

 تخيلفاقد – جوصرفه

منظم و داراي توانايي  ،خود را فردي همرنگ
. براي پيشرفت پندارددفتري و حسابداري مي

شود. مشاغل بازرگاني و اقتصادي ارزش قائل مي
 بايگاني ،اداري و منشيگري، حسابداري
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بـه نظـر   امـا   ،كم احساس عالقه و تمايل نيز در آنها به وجود خواهد آمـد به فعاليت كردند كم

اوليه ممكـن   ةفقدان عالق زيرا نيست، قبول قابل  اصالً ايلهأچنين مس ،در واقعنظران صاحب
 .گرددهاي جانبي آن افزايش نارضايتي از فعاليت مورد نظر و ناراحتيباعث است 
تسـت   ،شناسـان قـرار مـي گيـرد    روان ةكـه مـورد اسـتفاد    ييهاترين تستيكي از مهم 

افـراد را در يكـي از   وي  اسـت.  گرفتـه انجام  1958لند در سال ها است كه توسط شخصيت
نمايـد و  مـي بنـدي  متهـور، و قـراردادي طبقـه    گرا، معنوي، هنري، اجتماعي،شش تيپ، واقع

آن از  ةبـه وسـيل   دهـد و مـي توانـد   بندي شخصيت افـراد را نشـان مـي   معتقد است هر طبقه
در  هـا ) كه امروزه همچنان به  ايـن شـاخص  (Holland,2008 دوعالقمندهاي  فرد مطلع ش

 گذر توجه مي شود. ةارزيابي افراد در دور
 آزمـون  نيز وجود دارد بـه نـام   آزموني تحصيلي و شغلي؛ قعالي شناسائي براي همچنين 

1AIST گيرد. ايـن آزمـون امـروزه از سـطح دقـت و اعتبـار       اي صورت ميرايانه به صورت كه
و بـراي اولـين بـار در     اسـت برخوردار  تحصيلي و شغلي بررسي و شناخت عاليق بااليي براي

آزمون عالوه بر ايـران، در كشـورهاي     انجام گرفته است. اين آتيه ةمشاور ايران توسط گروه
شود. اين آزمون از انگلستان، آلمان، ايتاليا، سويس،پرتقال، چك و اتريش نيز به كار گرفته مي

 عاليـق شـش وجـه   فـوق   آزمـون   .)48،ص1389(صـادقي،  گـردد خذ ميأباالي دوازده سال 
 ،تكنيكـي  -فنـي  يـق عال :ازدهد كـه عبارتنـد   را مورد سنجش قرار مي شغلي افرادو  تحصيلي
 سـازماني –اجرايـي  عاليـق  ،ريسـكپذيري  اجتماعي، شناختي،زبان  -هنري پژوهشي، -عقالني

Persons,2010).( 
 كـه بـا   استجايگاه اجتماعي شغل هم از اهميت برخوردار و  البته ميزان درآمد اقتصادي

بـردن بـازده و كـارآيي     بـاال  .گيردگذر مورد توجه قرار مي ةتوجه به نگاه افراد در ارزيابي دور
نمايـد  توجه افراد را به خود جلب تواند و ترويج فرهنگ كار ميمشاغل  از برخيدر  اقتصادي 

ي شغلي در آينـده جلـوگيري   هاو از افسردگيشود ميها موجب گرايش افراد به آن زمينهكه 
 .كنديم

نتخـاب را  هـاي ا امكانات و راه ةتواند گستريهاي مختلفي كه موضعيتبرخي از 
 موقعيت جغرافيـايي،  ،جنسيت سطح اجتماعي و شغلي والدين،شامل  ،محدود كند

نيازهـاي   ،حمايت خانواده ،مدرسه دين، تغييرات صنعتي، ي قومي و نژادي،هاويژگي
 كه در زمان ارزيابي بايد طرح گردد. بازار كار و... مي باشد

 زيابيانحرافي بر روند ار گذار)ثيرأ(ت برخي از موارد
اي را بر روند ارزيابي كه نتايج حاصل از ارزيابي گذر حرفه انحراف برخي از موارد جدي

 :دهدصورت واقعي نشان نميهب
 ،دليل عدم شناخت نزديك از شغل مورد نظرهعاليق كاذب ب .1
  ،ترس كاذب از شغل .2
 ،ارتباط نزديك با مديران و تعلقات حزبي و جناحي و تشويق به شغل مورد نظر .3

                                                                                                                
1.  ABBREVIATED INTEGRATION SYSTEM TEST 
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 ،)استرويا در شخص  ةوياي شغلي( كه به عنوان مفهوم ذهني از دورر .4
 ،شخصيت اجتماعي شغل .5
 ،ياي تبديل شدن به يك ستارهؤر .6
 ،ي گروهيهاتبليغات رسانه .7
 ،فرسودگي از شغل قبلي و فرار از آن .8
 ،فرار از محل كار قبلي و رفتن به مكان ديگر .9

 ). (Bolles,2009 استرس فرد موقع بيان افكار و عاليق خود .10
معلمان و ...  ،مدرسه ،خانواده تست ارزيابي فرد براي يك شغل بايد توسط خود شخص،  

اهميت نقش كارفرمايان در اين ارزيابي  اي و مهم كارفرمايان صورت گيرد.و با نقش مشاوره
بدين صورت كه اگر در ارزيابي انتخاب شغل نقش كارفرمايان و يا  .طور جدي مطرح استبه

بايد در  ،همچنين گيرد.صورت نمي ارزيابي كاملي ،ان شغل مورد نظر لحاظ نگرددمتخصص
حاصل از آن ارزيابي  ةطول ارزيابي به شخص اطمينان داده شود كه اين ارزيابي و مشاور

شخص  ةو براي آينداست شده و قابل اطمينان دقيق و  متمركزي بر اساس اهداف تعيين
 تواند صورت گيردطمينان انجام نپذيرد ارزيابي دقيقي نميتا اين ا باشد.ميبسيار موثر 

(McIntire,2007,p33). 
آيد كه در و عاليق كاذب زماني به وجود مي ؤياشغلي معتقدند ر ةشناسان مشاورروان

طور به .شودزمان كودكي توسط والدين و خود فرد آرزوهاي شغل آينده به وي تلقين مي
كاره شويد با يك حرارت خاص بيان د در آينده دوست داريد چهمثال اگر از آنها پرسيده شو

كاذب در ساختار ذهني  ةاين عالق "دكتر و... شوم. فضانورد، دوست دارم معلم،" مي نمايند
گذر؛  ةدر زمان ارزيابي دور كه اين انحراف ،(Robbins,2013) آيدوجود ميفرد و خانواده به

 ي فرد است.هار تشخيص تواناييثيرگذار دأترين  انحرافات تاز مهم
 

 )Clark,1998اي(شاخص ارزيابي گذر حرفه 
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 نتايج حاصل از ارزيابي 

يافتن  ؛و پرورش و راهنمايي افراد در مسير صحيح هاپس از شناخت عاليق و كشف استعداد
 است.اي ترين نتايج و كاركردهاي ارزيابي گذر حرفهبراي فرد مورد نظر  از مهم مناسبشغل 

اي براي فرد دارد و اين نوع اي نقش مشاورهبايد توجه داشت كه ارزيابي گذر حرفه
گرا و تحميلي باشد و در نهايت خود فرد بايد نسبت به ارزيابي به هيچ عنوان نبايد جبر

 .كندخود اقدام  ةانتخاب شغل آيند
اين كرد كه  باطتوان استنمياي از  ارزيابي گذر حرفه دست آمده هبنتايج مجموع از    

در افزايش بلكه  ،خوبي براي افراد داشته باشد ةتواند نقش مشاورتنها ميارزيابي نه
. بررسي استثر ؤآموزان و دانشجويان در آينده نيز مخودكارآمدي كارآفريني دانش

 در ارزيابي گذر نشان از درك بهتر از  ايحرفهمشاوران هاي پيشين در رابطه با اثر ژوهشپ
 ؛Hagan,1993(نك  ي شخص داردهابا تواناييهاي شناختي هماهنگ و همسو حوزه

Leventhal,2000.( 
برگزاري جلسات  ةنتايج حاصل از مشاهدات پژوهشگران در رابطه با شيو ،همچنين

خاطر جذابيت اين نوع ارزيابي و مشاركت فرد و خانواده در طول هاي بارزيابي گذر حرفه
در  طور فعالبه زمان ارزيابي تا پايان كنندهاعضاي شركتدهد كه يفرايند ارزيابي نشان م

 د.كننميكار گروه شركت ي هابرنامه
هدايت افراد به  ،با توجه به شناخت با مشاغل جديدي سازگار ،اميديس و ناأكاهش ي

 ،شغلي در تمام سطوح زندگية فرهنگ مشاور ةاشاع ،متنوع زا، آبرومند، وآمدمشاغل در
 ناشي از عدم رضايت شغلي در آينده، ، احساس بطالتشغلي گيري از بروز افسردگيپيش

سازگاري،  ،منافع اقتصادي ،ي خود و اميد به زندگيهاايجاد باورهاي مثبت نسبت به توانائي
در صورت تناقض  -اي درمان مشاورهو در نهايت  ايجاد انگيزش و موفقيت و رضايت شغلي

 باشد.اي ميترين كاركردهاي ارزيابي گذر حرفهاز مهماستعداد و عاليق 

 پيشنهادات گيري ونتيجه
اهميت موضوع مشاوره و  گذر و عدم شناخت افراد؛ ةبا توجه به سن كم افراد در دور

 دهدگذر را نشان مي ةي فرد جهت ارزيابي دقيق در دورهاراهنمايي و شناخت توانايي
( Gloria,2007). 

ه جوانان وارد آنها شغلي ك ،كننداستدالل مياشتغال  ةوزنظران حبرخي از صاحب
و براي بسياري از  شوندبه ميزان زيادي توسط وضع موجود جامعه تعيين مي ،شوندمي

ة كه شامل بسياري از متخصصان مشاور ،اي ديگر. عدههاي انتخاب وجود نداردجوانان راه
تدالل اين افراد اين است كه بيشتر جوانان . اسبا اين استدالل مخالفند ،شودهم مي شغلي

مشاوران  ةوظيف ،. اين افرادتوانند يكي از آنها را برگزينندداري دارند كه ميهاي معنيراه
جهت انتخاب و توانا ساختن آنها شغل انتخاب روش را آگاه ساختن جوانان از اين  يشغل

 . داننددر آينده ميخود  يهاي فردبا توجه به ويژگيدرست شغل 
كيد آنها بر نفوذ افراد مهم و أدارند و ت "روميانه"گروهي ديگر ديدگاهي  ،با اين وجود

يعني بنا نهادن انتخاب  ،انتخاب روش تركيبي .باشدثير ساير منابع در انتخاب شغل ميأت
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 اوضاع موجود جامعه با مشاركت و تر وهاي فوريويژگي ،ثر فرديؤعوامل م ةدرست بر پاي
اي ي ارزيابي گذر حرفههاترين نقاط قوت آزمونيكي از مهم ،و افراد مختلف هانهاده  ةمشاور

 باشد.مي
گذر را انتخاب  ةارزيابي شغلي دور ةترين اهدف و انگيزتوان مهمدر يك تعريف كلي مي

درك  ،اين مهم نيازمند شناخت اي نسل آينده دانست.درست شغل و تربيت پايدار حرفه
 باشد.گذر در جامعه مي ةاي در دورت و اهميت موضوع ارزيابي حرفهدرس

تحول در محتوا هميشه در پي  ،شودآنچه كه دركشورهاي شمال هميشه به آن توجه مي
بررسي  ،شك مطالعات علمي و هدفمندبي .كار انجام شده است ةتحول در روش و شيو

شناسان و تحقيقات فوق با نظريات روان استفاده از تجارب افراد و پيوند ،ادبيات تحقيق
ي آموزش مبتني بر شايستگي هااي نتايج سودمندي را در برنامهشغلي و حرفه ةمشاوران حوز

 براي كشور به همراه خواهد داشت.
ي آموزشي و هاگذر در برنامه ةاي افراد در دورآشنايي با مشاغل مختلف و ارزيابي حرفه

 پيرامون اين مهم و ةاما تشويق به شناخت و مطالع ،ه گرفته شدهآموزي كشور ما ناديدمهارت
تواند بستر الزم براي ي ارزيابي فوق ميهابيشتر در خصوص شاخص ةتالش براي مطالع

پريشي كاوي و درمان روانآينده و روان اي دريي را براي مشاوره حرفههابيني برنامهپيش
 اشتغال فراهم نمايد.

ي گوناگون در كشورهاي مختلف در خصوص هادست آمده از پژوهشهب نتايج ا توجه بهب
اي و تعميم حرفه ةمشاور ةجهت توسعپيشنهادهاي زير  ،ايهاي ارزيابي گذر حرفهالگوه

ارائه  رهيافت نوين در كشور عنوانهب، گذر ةفرهنگ استفاده از ارزيابي شغلي در دور
 گردد.مي

اي حرفهرا بومي در مورد ارزيابي گذر  لگوهاية ااي و ارائتشكيل جلسات مشاوره -
 ي كارآفرينه درهافعاليت ةتوسع ،دنبال آنهتا حد زيادي به افزايش خودكارآمدي و ب دتوانمي

 كشور منجر گردد.
ثرتر است كه با آموزش ؤدهد كه صحبت با مشاوران شغلي هنگامي مشواهد نشان مي -

ي خود و برگزاري هاان و دانشجويان از تواناييآموزدانش كردنآگاه  .مشاغل همراه باشد
تر فرد از ي اجباري كارورزي با توجه به عالقمندي افراد جهت ارزيابي دقيقهادوره

اي و رهايي از بيهودگي و سرگرداني در ي خود به منظور يافتن مسير درست حرفههاتوانايي
 نمايد.آينده را فراهم مي

چندان جدا از راهنمايي تحصيلي  اي افرادابي حرفهو ارزي ايحرفه شغليراهنمايي  -
و در مدارس  مشاورهراهنمايي و  ةتوان نهضت جديدي را در زمينميدر اين راستا و  يستن

 .پديد آوردو افراد مختلف  هاجامعه با مشاركت نهاده
كرد روي ،بنابراين ،اي هرگز جبرگرا نبودهبايد به اين نكته توجه داشت ارزيابي گذر حرفه -

 ةمان ذهني و مشاوريافتن انحرافات مسير انتخاب شغل با رويكرد در ؛مهم در اين نوع ارزيابي
 ،بنابراين باشد.انتخاب شغل آينده توسط خود فرد مي ،درماني افراد و در نهايت

طور يقين انحراف جدي در مسير ارزيابي گذر ي تحميلي بههاو بخشنامه هادستورالعمل
 .استاي حرفه
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ي ارزيابي گذر تالش براي اصالح ذهنيت افراد در مورد هانقطه قوت و اصالت بحث -

اي است كه هنوز آشكار ي افراد با توجه به عوامل نهفتههاشغل مناسب و يافتن توانايي
تر و عميق ةاي در خصوص مطالعشناسان و مشاوران حرفهمشاركت روان ،بنابراين ،اندنشده

مل أپژوهشي قابل ت آموزشي، ي مختلف شغلي،هابا مشاركت نهادهتر با هماهنگ و منسجم
 است.
متوليان  نظران شغل انتخابي واي بدون مشاركت كارفرمايان و صاحبارزيابي گذر حرفه -

مشاركت اين افراد در  ةتعميم و توسع ،لذا باشد.ثير ميأتامر اشتغال در كارگروه ارزيابي بي
 ي ارزيابي بايد لحاظ گردد.هادر خصوص برنامه سازيگيري و تصميممرحله تصميم

استفاده از روش تطبيقي بسيار رايج و  ،ي ارزيابي در دوران گذرهانظام ةدر مطالع -
ي نوين ارزيابي و راهنماي شغل مناسب و تدوين هااستفاده از روش محبوب است.

ايل دولت براي حمايت ثر و كارآمد بوده و اين امر در تمؤبسيار م ،ي مربوط به آنهاسياست
تواند اي در اين خصوص مياز اين نوع ارزيابي و گسترش فرهنگ استفاده از مشاوران حرفه

 پريشي نيروي كار در آينده گردد.نتايج مشهودي در درمان روان

 منابع
چـاپ   .انتشـارات رشـد   .ايشـغلي و حرفـه   ةراهنمايي و مشاور .)1371( شفيع آبادي، عبداله

 .1371 .پنجم
 .سال پنجم .و جامعهبهداشت روان  ةمجل .شناسي و علوم تربيتيروان ).1389( وحيد صادقي،

 .50تا  48از  -صفحه  18 ةشمار
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  چكيده
 هاي هر جامعه و بالطبع دولتهاايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري از جمله دغدغه

تمردان و عملكرد دول برايعنوان مقياسي هتواند بنحوي كه در كشورها ميهباشد، بمي
ي الزم هاساختي اساسي آن، ايجاد زيرهامالكي در زمان انتخابات باشد. يكي از قدم

 ةساالن ةي عمراني درصد قابل توجهي را در بودجهابودجه ،و بر همين اساس است
بر داليل ذكر شده، عمران و آبادي و بالطبع ند. بنادهها به خود اختصاص ميكشور

صنعت جا كه از آن .نمايدمينگي در ايجاد اشتغال ايفا صنعت ساختمان، نقش پر ر
و  كرد هر كشوري تشبيه فرهنگ و رفاه ،قتصاد، هنرا ةتوان به آيينميساختمان را 

اي پويا در حياتي موضوع و در پي آن براي داشتن جامعه ةبا توجه به جنب همچنين
ليدي آن در كاهش حاضر در اهميت صنعت ساختمان و نقش ك ة، مقالبخش اشتغال

نگاهي به وضعيت اشتغال  ،بيكاري تهيه گرديده است. به همين منظور و در گام نخست
ي اخير هاو تعريفي براي تعداد شاغلين، تعداد بيكاران و وضعيت بيكاري كشور در سال

نموده و بعد از آن به نقش صنعت ساختمان در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و 
گردد. در انتها ميي عمراني بيان هاثر در راستاي ارتقاء كيفي فعاليتؤسپس  عوامل م

ي مرتبط با اين هاي مهارتي در باال بردن كيفيت تالشهانيز نگاهي گذرا به آموزش
ي الزم و صدور هادوره ةاي در ارائنقش سازمان آموزش فني و حرفه  خصوصاً ،حوزه
  .ده استشي مربوطه تشريح هامجوز
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 مقدمه
بايست مقدار توليد ميگويد جهت ارتقاء ميزان اشتغال در هر اجتماعي ميجان مينارد كينز 

وي اصول نظري اشتغال خود را در  .افزايش يابد ،ستا كه مرتبط با ميزان درخواست و تقاضا
باور وي بر اين  ،ارائه نمود. همچنين 1936بهره و پول به سال اشتغال  ميعمو ةكتاب نظري

تر از نااميد شناختيميزان بيكاري به مراتب آسيب ،توسعه ةزدمبنا بوده كه در دنياي فقر
ي ناهنجار هابسياري از پديده ةوجود آورندهباشد. او بيكاري را باعث و بمينمودن سهام داران 

كه نمايدكه در صورتيميپافشاري  وري پيشين توليد اشتغال مجدداًكاري دانسته و بر تئو بزه
كار گرفته هاي را استخدام نموده تا مجرا و كانالي را كنده و در ادامه نيز  گروه ديگري را بعده

براي  ،ريخته و آنها را پر نمايند هابه كانال گروه اول را مجدداً ي خارج ريختةهاتا خاك
اگر چه در (كاربرد اين شيوه  .باشدميتر از بيكاري افراد د آن مناسباقتصاد اجتماع و رش

 .ولي به زعم كينز داراي آثار مثبت اجتماعي است )گنجدميمفهوم تعاريف اقتصادي كار ن
 .كندي اجتماعي بيكاري ارزيابي ميهاكه سودمندي آن را به مراتب بيشتر از هزينهطوريهب

 ةهمچنين باور وي اين بوده كه استفاد ،ان اقتصادي وجود دارديي كه بحرهادر زمان خصوصاً
قادر بوده تا به اهداف نهايي اشتغال  ،ي دولتيهاآنهم با بودجه ،ي مرتبطهامناسب از روش

  .باشدميكامل نائل گردد. به همين جهت اصرار اصلي كينز بر اقتصاد كالن 

نيروي كار ايران در آن  دهدمين نشا 1388گزارش واحد اطالعات اكونوميست در سال 
 9/12ميليون نفر بوده است. اكونوميست نرخ بيكاري را در اين سال حدود  25سال حدود 

بيني كرده بود كه نيروي كار ايران در آن پيش 1389درصد اعالم كرده است و براي سال 
نرخ هد رسيد. هزار نفر خوا 400ميليون و  28هزار نفر و  700ميليون و  25سال به حدود 

كه در عمل نيز با ( درصد برآورد شده است 5/15و  15به ترتيب برابر  هابيكاري در اين سال
گونه برآورد اين 1394در ضمن براي سال  )بيني شده بودتفاوت برابر مقادير پيشميك

هزار و نرخ  100ميليون و  29كند كه نيروي كار و نرخ بيكاري در اين سال به ترتيب مي
 درصد خواهد شد. 1/15يكاري ب

كه در هرم جمعيتي كشور از (سال  29تا  15الزم به ذكر است كه براي گروه سني 
نرخ بيكاري  ،هزار نفر 300ميليون و  2با جمعيتي برابر با  )اهميت باالئي برخوردار است

نرخ  ميليون نفر با 4/1باشد كه به ترتيب مردان با جمعيتي بيش از ميدرصد  1/26حدود 
 3/44هزار نفر با نرخ بيكاري معادل  924و زنان با جمعيتي بيش از  6/20بيكاري معادل 

 .دهندميآماري را تشكيل  ةدرصد جامع

ثير مستقيم أتواند در ايجاد  اشتغال تعنوان يكي از راهكارهائي كه ميهصنعت ساختمان ب
توان ده توسط اين صنعت را ميشاشتغال ايجاد  .شناخته شده است ،سزايي داشته باشدو به

طور مستقيم در ايجاد اشتغال دخيل بوده و در هكه بي يهافعاليت :از دو منظر بررسي نمود
و نظاير آن متبلور شده و  هاساختمان ،سدها ،هاپل ،هايي نظير  احداث جادههاساخت و ساز

را شامل  هااني و شبيه به ايننقاش ساختم ،كفراژ بند ،آرماتوربند ،مشاغلي مانند جوشكار
گذار ثيرأصورت غيرمستقيم نيز بر اين صنعت و توليد اشتغال تهتواند بمي ،همچنين .شودمي

وجود مراكز كنترل كيفي  ،توان به حمل و نقل مرتبط با اين حوزهمي ،عنوان مثالهباشد. ب
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اكادميك و (ي الزم هازشو يا آمو )بر روي مصالح و يا عملكرد پرسنل درگير با اين بخش(
 .اشاره نمود )مهارتي

ي هاتا ابتدا به تعاريف اشتغال و بيكاري و سپس بررسي آمار استسعي بر آن  ،در ادامه
ثيري كه صنعت أت در ايران بپردازيم. پس از آن )صنعت ساختمان(مرتبط با اين حوزه 

گذار ثيرأدي از عوامل مهم و تبررسي و در ادامه نيز به تعدا دارد،ساختمان در اشتغال كشور 
نيز با توجه به اهميت و ضرورت انجام هر كاري كه همانا داشتن  در پايان .نمائيممياشاره 

ي مهارتي در اين حوزه و بررسي عملكرد آنها هابه نقش آموزش، باشدميمهارت در انجام آن 
ي مهارتي در كشور اهاي كشور كه متولي اصلي آموزشسازمان آموزش فني و حرفه خصوصاً

  .پردازيممي است،

 تعريف اشتغال
المللي كار بر اساس تعريف سازمان بين .تعاريف متفاوتي براي اشتغال آورده شده است

)ILO( ن يزماني تعي ةخصوص و در دورهشامل تمام كساني بوده كه باالي يك سن ب ،شاغل
حقوق مستخدم ( :شند و به دو طبقه) به كار اشتغال داشته بايك هفته و يا يك روزشده (

ي كه شاغل ن ميزان ساعت كاريبراي تعي .گردندميبندي فرما تقسيم) و خويشبگير
بر اساس يكي از اين تعاريف  بايست انجام دهد نيز تعاريف متفاوتي آورده شده است. مثالًمي

شور را در گردد كه حداقل يك سوم ساعت كاري مرسوم يك كبه فردي شاغل اطالق مي
كار بوده باشد. بر اساس اين تعريف و در مشغول به )يك هفته مثالً(مد نظر پرسشگر  ةدور

به فردي  ،ساعت كاري در هفته در نظر گرفته شده است 44م اداري كشور ما كه تسيس
 .كندساعت در هفته كار  15 شود كه حدوداًميشاغل گفته 

 ،ل مرتبط نيز به آنجا استناد گرديده استكه جداو بر اساس تعريف مركز آمار ايران 
يعني به ، باشدميتعريف اشتغال طبق استاندارد سازمان جهاني كار يك ساعت در هفته 

تعريف فوق  احتماالً .شود كه در طول هفته تنها يك ساعت كار نمايدفردي شاغل گفته مي
در قسمت  ش اشتغال وافزار فوق و در بخبوده چرا كه در قسمتي از نرم )KILM(بر اساس 

يعني اشتغال با  گويند.ميشاغل  كند،وقت به فردي كه يك ساعت در هفته كار ي پارههاكار
مستقيم داشته و منطبق با  ةرابط )SNA(ي ملي هافعاليت  اقتصادي در سيستم حساب

مرجع حداقل يك ساعت  ة. افرادي كه در دوراست )ILO(المللي ي سازمان بينهااستاندارد
شاغل بوده و افرادي كه در حال انجام وظيفه بوده و يا افرادي  ،فعاليت اقتصادي داشته باشند

نيز داراي فعاليت  ،كنندميكه بدون دريافت مزد در كسب و كار يكي از افراد خانواده كار 
 اقتصادي هستند. 

ازمان ي سهاتوان به دركي از بيكاري نيز كه منطبق با استانداردبا تعاريف فوق مي
مرجع  ةرسيد و آن نداشتن حداقل يك ساعت فعاليت اقتصادي در دور ،المللي كار استبين

نگاهي اجمالي به وضعيت جمعيت و اشتغال بر  ،. حال با مشخص شدن تعريف اشتغالاست
سر شماري  ةبر اساس نتايج اولي .پردازيمميشده توسط مركز آمار ايران حسب آمارهاي ارائه

كه اگر است نفر  702هزار و  961ميليون و  74جمعيت كشور 1390و مسكن  نفوس ميعمو
 1390تا  1385ي هابخواهيم به وضع توزيع فعاليت اقتصادي و اشتغال جمعيت در طي سال
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و براي جمعيت 1385بپردازيم خواهيم ديد كه كل جمعيت فعال از نظر اقتصادي در سال 

درصد آن را تشكيل داده  35/  8وده كه شاغلين درصد ب 40/  4كل شاغلين كشور مرد و زن 
درصد  1/  8درصد و بيكاراني كه قبال غير شاغل بودند  2/  7و بيكاراني كه قبال شاغل بودند 

جمعيت كل شاغلين  ،به اين شرح بوده كه 1389دهند. همين آمار در سال ميرا تشكيل 
درصد آن را تشكيل داده و بيكاراني  33/  1بوده كه در آن  شاغلين  38/  3كشور مرد و زن 

درصد را تشكيل  2/  3غير شاغل بودند درصد و بيكاراني كه قبالً 2/  9شاغل بودند  كه قبالً
 ،و براي سه حالت كل كشور مرد و زن  1390تا  1385ي هادهند. نتايج فوق و براي سالمي

 1 ةدر جدول شمار نكل كشور نقاط شهري مرد و زن و كل كشور نقاط روستائي مرد و ز
  ] 1 [.آورده شده است

 جمعيت فعال از نظر اقتصادي (درصد) .1جدول 
 بيكار شاغلجمع شرح

)شاغل (قبالً
 بيكار 

 )غير شاغل قبالً(
 كل كشورمرد و زن

1385 4  /40 8  /35 7  /2 8  /1 
1386 8  /39 6  /35 5  /2 7  /1 
1387 0  /38 0  /34 3  /2 7  /1 
1388 9  /38 2  /34 7  /2 9  /1 
1389 3  /38 1  /33 9  /2 3  /2 

 نقاط شهري مرد و زن
1385 8  /38 7  /33 0  /3 2  /2 
1386 2  /38 4  /33 8  /2 0  /2 
1387 5  /36 2  /32 4  /2 9  /1 
1388 7  /37 6  /32 9  /2 2  /2 
1389 3  /37 6  /31 1  /3 6  /2 

 زننقاط روستائي مرد و 
1385 9  /43 8  /40 1  /2 0  /1 
1386 6  /43 7  /40 9  /1 0  /1 
1387 5  /41 5  /38 9  /1 1 /1 
1388 9  /41 4  /38 3  /2 2  /1 
1389 8  /40 1  /37 3  /2 4  /1 

 

باشد و مانده درصد نيز ميجدول فوق بيانگر درصد جمعيت فعال از نظر اقتصادي 
داراي  ،دارخانه ،تحت عنوايني نظير محصل( .ال از نظر اقتصاديفععنوان جمعيت غيرهب

جدول  )شاغل و غير شاغل(شوند. اگر به درصد بيكاران ميمحسوب  )درآمد بدون كار و ساير
درصد  5/4درصد بيكاران ثابت حدودا  متوجه خواهيم شد كه تقريباً ،ميفوق نگاهي بيانداز

 درصد بيكاران ولي با توجه به رشد جمعيت از حدوداً رقم ثابت بودن تقريبيباشد. عليمي
و با توجه به  1390هفتاد و پنج ميليون در سال  به حدوداً 1385هفتاد ميليون در سال 
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هفده ميليون و هشت صد هزار نفر براي  حدوداً 1385كه در آمار سال (جمعيت جوان كشور 
بين  1390سني اين افراد در سال  ةردسني پانزده تا بيست و چهار ساله بوده كه اكنون  ةرد

متوجه خواهيم شد كه هم اكنون جمعيت بيكار ما كه  )باشد.بيست تا بيست و نه سال مي
. حال با توجه به آمار استسه ميليون و چهارصد هزار نفر  حدوداً ،باشندجوانان مي عموماً

در ادامه به  )شاغلغير شاغل و يا قبالً(براي جمعيت فعال اقتصادي و تعداد بيكاران  فوق
 ي مختلف خواهيم پرداخت.هاثير آن در بخشأنقش صنعت ساختمان براي ايجاد اشتغال و ت

 نقش صنعت ساختمان در اشتغال 
طور هصنعت ساختمان بوده كه هم ب ،زائيگذار در اشتغالثيرأبدون شك يكي از صنايع ت

زائي از اشتغال .ر ايجاد اشتغال ايفا نمايدسزائي دهثير بأتواند تميمستقيم مستقيم و هم غير
 ،برق ساختمان ،گچ كاري ،نقاشي ،آرماتوربندي ،توان به مشاغلي نظير جوشكاريمستقيم مي

 ،ي مسكونيهاساختمان(سيسات ساختمان و بسياري از مشاغل مرتبط ديگر در اين حوزه أت
 ،سازيپل ،سازيسد ،عدنئي نظير مهادر حوزه ،. همچنينكرداشاره  )اداري و نظير آن

 .توان اشاره نمودخدمات مهندسي و مانند آن كه ارتباط مستقيم با اين صنعت دارند نيز مي
مستقيم نيز بايد توجه داشت كه انجام هر فعاليتي نياز به زايي غيردر خصوص اشتغال

ثير أتواند تي عمراني براي آن فعاليت دارد كه كيفيت اجراي آن محل ميهاساختزير
در مشاغلي  ،مستقيم بر عملكرد و بازدهي افراد شاغل در آن محل داشته باشد. همچنين

ي هاداري و رشتهانبار ،آموزش در بخش ساختمان ،)حمل مصالح(مرتبط با حمل و نقل 
ساالنه  ،ثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم دارد. بر همين اساسأمرتبط و نظاير آن نيز ت

كل كشور و چه در بخش مسكن  ةچه در بودج(ني براي بخش عمران كال ي نسبتاًهابودجه
شود. براي روشن شدن بهتر بحث بهتر است نگاهي اجمالي به ميتخصيص داده  )شخصي

 ندازيم. ركز آمار ايران بيابرخي از آمار ارائه شده توسط م
 

 توزيع نسبي شاغالن مرتبط و يا تاحدودي مرتبط با صنعت ساختمان  .2جدول 
 فعاليت (درصد) ةي عمدهار حسب گروهب
 1389 1388 1387 فعاليت ةگروه عمد

 17/ 173/  1 17/ 3 صنعت ساخت
 0/  1 0/  8 0/  9 ب و گازآ ،مين برقأت

 13/  137/  131/  6 ساختمان
 10/ 3 9/  6 1/ 1 داري و ارتباطاتانبار ،نقل حمل و

 3/  2 2/  9 2/  5...ي كار و كسبهااجاره و فعاليت ،مستغالت
 6/  0 5/  8 5/  9 آموزش

 0/  5 0/  5 0/  6 استخراج معدن
 51/  501/  582/  1 ساير مشاغل

 

طور مستقيم و يا هزيادي از شاغالن كشور ب د درصد نسبتاًشومشاهده مي 2چنانچه در جدول 
لزوم توجه بيشتر چه در  ،ماربا توجه به همين آ .باشندميمستقيم مرتبط با صنعت ساختمان غير

 رسد.مينظر هبخش اشتغال و يا آموزش و سر و سامان دادن به اين صنعت ضروري ب
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ي ساختمان و هاتوان به تعداد كثير پروانهمي ،از جمله آمار قابل توجه در اين بخش

 اشاره نمود. ،يي كه براي اين مهم در نظر گرفته شده استهابناو زير هامساحت زمين
يك ميليون فقره پروانه براي  تعداد حدوداً ،گرددهمانطور كه از جدول سه مشاهده مي

براي اين تعداد پروانه حدودا  .در نقاط شهري صادر شده است 1389تا  1385ي هاسال
سيصد و نود و سه ميليون مترمربع زمين و همچنين حدود چهارصد و پنجاه و چهار ميليون 

   ر گرفته شده است.متر مربع زير بنا در نظ
 

 هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان برحسب مساحت زمين وپروانه .3جدول 
 هزار متر مربع)   -زير بنا در نقاط شهري (فقره  

 زير بنا مساحت زمين پروانه سال
1385 211813 79649 72072 
1386 246823 81188 100487 
1387 203579 77259 100244 
1388 184883 74679 88449 
1389 216944 80595 92920 
 454172 393370 1064042 جمع

 
 ،ي عمراني نظير سدسازيهاكه جدا از ديگر فعاليت(شده در جدول باال ي ارائههامتراژ

ي عمراني در هابيانگر اهميت بخش فعاليت ،)باشدميسازي و نظاير آن تونل ،سازيپل
 .است )مستقيمقيم و چه غيرصورت مستهچه ب(اشتغال ةحوز

هايي وجود زير ساخت است،با توجه به اينكه كشور ما از جمله كشورهاي در حال توسعه 
ملي و همچنين وجود زير  ةدر حوز )ايريلي و يا جاده(اي دسترسي هنظير احداث راه

و اصالح  )نقل شهري (نظير احداث خطوط مترو حمل و ةي شهري از جمله توسعهاساخت
نشانگر نياز و اهميت  ،شدهمطالب بيان ميتما .رسدميي فرسوده ضروري به نظر هافتبا

دهد كه خود باعث رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در ميگذاري در اين بخش را نشان سرمايه
ي مدون و كارشناسي شده در اين بخش از سوي دولتمردان هاگردد. وجود سياستميجامعه 

د. خوشبختانه و با توجه به اهميت شواشتغال مفيد واقع  ةدي در توسعتواند تا حد زيامي
كشوري   ةي عمراني كشور درصد قابل توجهي از بودجهادر بودجه ،العاده در اين حوزهفوق

ي شهري نيز از سوي هادر بخش ،همچنين ،ي عمراني اختصاص داده شدههابه بخش
كه  كردهمالكين را تشويق  به بهبود بافت فرسوده شهري  ،و با دادن امتيازاتي هاشهرداري

 تواند به حركت در آورد.ميخود چرخ اين صنعت را با سرعت بيشتري 
با توجه به حجم (ي عمراني هايي جهت بهينه ساختن فعاليتهاوجود قوانين و راهكار

ده تا به عوامل سعي برآن بو ،رسد. در ادامهمينظر ضروري به )زياد نقدينگي در اين بخش
 هايابي پروژهمكان ،ساخته در اين صنعتثير مصالح پيشأت ،گذار نظير مصالح ساختمانيثيرأت
ي هاساماندهي نيروهاي مرتبط و آموزش نيرو ،ي اجرائي و فنيهاكنترل ،)ملي خصوصاً(

يت در بهبود فعالبراي  هامشغول در اين بخش نگاهي گذرا انداخته و برخي مشكالت و راهكار
 د.شواين حوزه ارائه 
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 ثر در صنعت ساختمان ؤعوامل م
سعي ما بر آن است تا به  رد.ي عمراني نقش داهاعوامل بسياري در توسعه و بهبود فعاليت

 ثير برخي از آنها در ادامه بپردازيم.أنقش و ت
وجود مصالح متناسب و  ،يكي از اركان اصلي هر فعاليت ساختماني :مصالح ساختماني

 ،نظير برج ميالد ،ي خاصهاچنانچه حتي در پروژه( .باشدمياندارد با آن فعاليت است
سفانه أ) مت.كردمصالحي با كيفيت خاص و انحصاري براي آن پروژه استفاده  بايست صرفاًمي

شاهد كاهش طول عمر  ،استاندارعلت وجود مصالح نامرغوب و يا غيرهي گذشته بهادر سال
عنوان يكي از عوامل كاهش هشده تنها بالبته عامل بيان(ايم هر بودهدر سطح ش هاساختمان

باشند.) چنانچه براي ميثير گذار است و عواملي ديگر نيز در اين امر دخيل أطول عمر بناها ت
يي با عمر هامتوجه خواهيد شد كه بنا ،ي فروش مسكن مراجعه نمائيدهاخريد ملكي به بنگاه

كه طول اند. در حاليكلنگي محسوب شده يعنوان بناهه باال بمتوسط بيست و پنج سال ب
بايست حداقل سه و يا چهار برابر عدد فوق باشد. خوشبختانه در مييك ساختمان  عمر مفيد

ايم كه و اجبار در رعايت مقررات ملي ساختمان بوده هاي اخير شاهد استاندارد سازيهاسال
در  ءاست ولي به نظر براي ارتقا منجر شدهالح مناسب همين امر تا حدودي به استفاده از مص

توليد و استفاده از مصالح استاندارد و يا مصالح  برايي بيشتر هاگيرينياز به پي ،اين حوزه
  .هستيم )ساخت ءاجزا ميشامل تما(نوين 

افزايش  ،ي باال بردن كيفيتهاهم اكنون يكي از راه :ساختهاستفاده از مصالح پيش
ساخته سازي و مصرف مصالح پيشحمايت از انبوه ،سازيكاهش قيمت و ايمن ،سرعت

اجرا استفاده  برايساخته ي بتني و پيشدر صورتي كه از ديوارها ،عنوان مثالهباشد. بمي
سرعت بيشتر و در  ،)علت كنترل كيفي در محل ساختهب(شاهد بهبود كيفيت  كنيم،
 م بود.خواهي هاي باال كاهش هزينههامتراژ

از جمله  )چه عمراني ملي و چه عمراني خصوصي(بررسي محل اجراي پروژه  :يابيمكان
چنانچه ما بيمارستان و يا مركز ، باشد. در بخش مليميگذار در اين حوزه ثيرأثر و تؤعوامل م

 )متري شهردر بيست كيلو مثالً(ي نامناسب و يا دور از دسترس هاآموزشي را در مكان
از  ،ي گزاف براي ساخت و در ادامه براي نگهداريهابا وجود صرف هزينه عمالً ،ائيمانتخاب نم

. در بخش شهري نيز چنانچه بدون توجه به مناطق كنيمنميبهره برداري مطلوب آن 
فرهنگي و  ،ي مناسب شهري نظير فضاهاي سبزهاخيز و يا وجود امكانات و دسترسيزلزله

 ،نمائيم )ي غير معمولهابا تراكم(براي بخش خصوصي  غيره اقدام به صدور مجوز ساخت
برداري پروژه برداري مناسب و كاهش عمر مفيد كاري و بهرهشاهد عدم بهره آنگاه مسلماً

 هاي در سطح كشور و شهردارييهاخواهيم بود. خوشبختانه در اين بخش شاهد حركت
ي اخير بيشتر مد نظر بوده و هادر سال هاي مناسب براي پروژههاتوجه به مكان مثالً .ايمبوده

اي در سطح كشور توسط پژوهشگاه زلزله براي ي زلزلههابندييا شاهد ارائه و تعيين پهنه
ساخت  براينيز در شهري مانند تهران شهرداري دستورالعملي  اخيراً .ايمساخت و سازها بوده

و تغيير نوع ساخت در اين  ي فرسودههانموده كه بيشتر به اولويت ساخت در بافتارائه 
مثبت محسوب ميگا ،آن مدتدر صورت اجراي طوالني پردازد وميمشوق  ةمناطق با ارائ

 شود.مي
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ي هافعاليت ةي مختلف نظارتي در كليهاوجود دستگاه :ي اجرائي و فنيهانظارت

فني باشد. تواند در دو بخش مالي و ميآيد. نظارت ميشمار عمراني امري ضروري و حياتي به
پردازيم. ي اجرايي و فني ميهانظارتبه با توجه به موضوع مقاله وارد بحث مالي نشده و تنها 

كه بخشي از  استقدري داراي اهميت هي عمراني بهاوجود نظارت فني بر فعاليت پروژه
 هااست. سازماني مختلف در اين حوزه به اين امر اختصاص يافتههاو ارگان هافعاليت سازمان

به  هااستانداري و دفاتر فني وزارت خانه ،نظام مهندسي ،هايي نظير شهرداريهاو ارگان
سفانه در اين بخش أپردازند. متميكنترل فني و گاهي كنترل مضاعف در اين زمينه 

ي فوق هاشود. ضعفيي مشاهده ميهاهنوز ضعف )عمل آمدههي بهارغم تمام تالشعلي(
ي هااستفاده ءسو ،ناظر در  محل پروژه ميعدم حضور مناسب و دائ ناشي از عواملي نظير

سفانه عالوه بر عوامل مجري حتي أكه مت(عدم دانش الزم در اجراي صحيح پروژه  ،احتمالي
 كه بعضاً هاشود.) اجراي سريع و دستوري پروژهدر برخي از كارشناسان مرتبط نيز ديده مي

ايم كه انواع شود. به همين علت شاهد بودهمي ي عمراني ديدههادر برخي از پروژه
در طول  هاي ساختماني به خاطر بهبود كيفيت ساخت و كنترل فني و مالي پروژههاقرارداد

 ةئي نظير متر مربع و يا پيمان مديريتي از جملهاقرارداد .وجود آمده استهي متوالي بهاسال
گذار نيز به آن توجه دو عاملي كه قانوني هايمان. همچينن پباشنداين نوع قرادادها مي

 يي است كه در اين بخش وجود دارد.هاهمه بخاطر دغدغه ،نموده
ديده و ي شاغلين آموزشهاو يا كتاب هاوجود وب سايت :ساماندهي نيروهاي مرتبط

چنانچه  ،عنوان مثالهرسد. بميمانند آن در اين حوزه امري ضروري و حياتي به نظر 
يك و  ةطبقه بسازيم جهت جوشكاري نياز به جوشكار درجختماني هفتبخواهيم سا

و يا كتاب مشاغل ساختماني كه  ها. به همين علت وجود وب سايتاستديده اجباري آموزش
ي هاباشد. با وجود تالشميآنها ضروري  ةكار و درج ةنيروهاي مرتبط با آن با توجه به سابق

سفانه هنوز شاهد أمت ،ي اخير انجام شده استهاسال در فراواني كه در اين حوزه خصوصاً
  .باشيممياستفاده از نيروهاي غير مجرب و بدون گواهينامه در اين بخش 

آن امري ضروري و  ءدر هر فعاليتي داشتن دانش و ارتقا :ي مرتبطهاآموزش نيرو
وجود نظام  ،طي مرتبهاساختمان نيز با توجه به وسعت رشته ة. در حوزاستقابل انكار غير

تر سعي شده تا نگاهي كامل ،الزم و سرنوشت ساز خواهد بود. به همين دليل ،آموزشي جامع
بايست نيروهاي فعال در اين حوزه شناسائي و ميبه اين مقوله داشته باشيم. در ابتدا 

طور كلي به چهار گروه اصلي هي فعال در بخش صنعت ساختمان بهانيرو .بندي شوندطبقه
 :باشدتقسيم مي قابل
و  هانامهآيين ةطور نظري نسبت به ارائهمتخصصيني بوده كه ب ،گروه اول 

ي فوق در هاو دستورالعمل هانامهآيين .ورزنديي در اين حوزه اهتمام ميهادستورالعمل
اقتصادي و  ةساخت با رعايت صرف ةسازي نحوي عمراني به منظور يكنواختهازمينه ميتما

گردند. خوشبختانه در اين حوزه با توجه به نوشته و ابالغ مي ،ول عمري مفيدايمني و ط
ي مناسب و كاربردي در اين حوزه تهيه و تدوين هانامهآيين ،متخصصين دانشگاهي داخلي

نيز  ،ي ملي تهيه نگرديده استهاو يا دستورالعمل هانامهدر مواردي كه آيين .گرديده است
 داده شده است. هاي ديگر كشورهاو يا دستورالعمل هاامهنارجاع مناسبي به آيين
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 يهاالعملو دستور هانامهگروه بعدي كارشناسان مرتبطي بوده كه ملزم به رعايت آيين
در طول  هاساخت و همچنين نظارت نقشه ،شده توسط گروه اول در هنگام طراحي ابنيهارائه

 .باشندميي بردارساخت و حتي گاهي در زمان بهره
گردد كه در حقيقت بازوي فني و اجرايي ي فني اطالق ميهاگروه سوم به كاردان

. اين گروه در حقيقت رابطي بين كارشناسان اجرايي و هستندكارشناسان براي انجام كار 
باشند. دانش تئوري اين دسته در حد كلي و كمتر از گروه اول ميكارگران ساده در اين حوزه 

 .هستندض به لحاظ اجرايي داراي ديد وتوان اجرايي باالتري بوده ولي در عو
ي مختلف ساخت بوده كه هاگروه چهارم كارگران ساده و يا فني در حوزه ،نهايتدر 

 بايست نسبت به اجرا و پيشرفت فيزيكي كار اقدام نمايند.مي
 ي آكادميك و دانشگاهي داراي مدرك و صالحيت درهاسه گروه اول از طريق آموزش

منظور اجراي ي مهارتي براي سه گروه آخر و بههااما وجود آموزش .دشوناين حوزه مي
 .استصحيح و بهبود كيفيت انجام كار امري ضروري و غيرقابل انكار 

از جمله (ي مختلف ساخت هاي فني در حوزههابراي گروه چهارم وجود آموزش
 .استضروري  كامالً )مانند آننقاشي و  ،كاريگچ ،آرماتوربندي ،ريزيبتن ،جوشكاري
وجود  )ءبا توجه به ارتباط مستقيم با اجرا(ي دوم و سوم نيز هابراي گروه ،همچنين

تر با افراد شاغل در گروه چهارم كيفيت و همچنين ارتباط مناسب ءي مهارتي ارتقاهاآموزش
 رسد.مينظر هضروري ب

 ميكشور نظير دانشگاه علي آموزشي متنوعي در هاخوشبختانه در اين حوزه بخش
كه نسبت به تربيت  رداي وجود دادانشگاه كار و سازمان آموزش فني و حرفه ،كاربردي

ترين . در اين ميان شايد بتوان گفت مهمكنندفعاليت ميي مهارتي در اين بخش هانيرو
ت فضاهاي وسع ،هابا توجه به طول دوره(ي مهارتي در كشور هاگواهينامه ةدهندسازمان ارائه

سازمان آموزش فني و  )ي آموزشي در بخش دولتيهاآموزشي و عدم وجود شهريه براي دوره
 ةتواند در حوزدر ادامه به عملكرد و نقشي كه اين سازمان مي ،به همين دليل .استاي حرفه

 پردازيم.مي ،صنعت ساختمان داشته باشد
 هاي مهارتي در صنعت ساختمان نقش آموزش

مهارت فني از طريق  ةصدور پروان ةنامينئمبني بر آ 1376دولت در سال  ةببنا به مصو
ي مسكن و شهرسازي و كار و امور هاخانهبا همكاري وزارت(اي سازمان آموزش فني و حرفه

مسكن مصوب  ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 21 ةهمچنين ماد ،)اجتماعي
كار و امور اجتماعي را مكلف به آموزش و تربيت كه وزارت  ميمجلس شوراي اسال 1387

نموده است. وجود  )با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي(كارگران ماهر در حرف ساختمان 
آموزش نزد  ةنشان از اهميت مقول، ي ديگر قانونهاواحدهقانوني و ماده ةهمين مصوبه و ماد

مراه وزارت مسكن و هاي ني و حرفهباشد. بنا بر تكليف قانوني سازمان آموزش فمسئولين مي
 )1391تا پايان سال (ساله  5 ةبايست تا طي يك برناممي ،ي مرتبطهاشهرسازي و ديگر نهاد

مهارت  ءصنعت ساختمان ساماندهي و ارتقا ةتعداد يك ميليون و سيصد هزار نفر را در حوز
با  1388و  1387ي هااي طي سالسازمان آموزش فني و حرفه، به همين علت .دهد

طور مستقل اقدام هب 1390و  1389ي هاهمكاري وزارت مسكن و شهرسازي و در سال
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مهارتي براي حدود هفت صد  ةي آموزشي و صدور پروانهاآزمون دوره و شناساييبرگزاري، 

از قبيل فضاهاي (ي مناسب هاحال با توجه به فراهم آوردن زير ساخت .هزار نفر نموده است
  ،ي گذشته توسط سازمان مذكورهادر طول سال )دام مربيان كار آزمودهآموزشي و استخ

آموزش و  ،را جهت جذب ي الزم بيشتريهاي مسئول ديگر نيز همكاريهابايستي ارگان
 .كنترل افراد شاغل در اين عرصه نموده تا انشااهللا شاهد توانمندي و كارايي بيشتر اين صنعت باشيم

 كرد:توان به موارد زير اشاره ده در اين سازمان ميعمل آمهاز رئوس اقدامات ب
ي مختلف مرتبط با هاآموزشي در حوزه ةرشت127سازي و آموزش براي استاندارد �

 ،عمليات عمراني
  ،ي مهارت براي حدود هفت صد هزار نفر طي چهار سالهاصدور پروانه و گواهينامه �
 ،ساده و ماهر ةديدشايجاد بانك اطالعاتي در خصوص شناسايي كارگران آموز �
 .1390نفر عملكرد نفر ساعت در سال  26301311 حدوداً �

اما بايد در نظر داشت است، آمار قابل قبولي براي عملكرد چهارساله  ،هر چند آمار فوق
طور مستقيم و يا هشاغليني كه ب(كه با توجه  به تعداد كثير شاغلين اين صنعت در كشور 

بايست تمهيداتي در نظر گرفته شود تا آموزش مي )ستندهغيرمستقيم درگير اين حوزه 
نفرات بيشتر با سطح مهارتي قابل قبول در بخش صنعت ساختمان فعاليت نمايند. از جمله 

توان به مي )ي فعال اين حوزههابراي جذب نيرو(تمهيدات در نظر گرفته شده در اين بخش 
قانون  ةو يا ماده واحد 1386ب سال اجتماعي كارگران ساختماني مصو ةقانون بيم 3 ةماد

مجلس محترم شوراي  1376اي براي اشتغال مصوب ي فني و حرفههاالزام فراگيري آموزش
 د.كراشاره مياسال

 سخن پاياني 
اصلي جوامع بشري  در عصر حاضر  ةشايد بيكاري را بتوان بزرگترين معضل اجتماعي و دغدغ

با توجه به آمار (اكنون مستثني از اين امر نبوده و هم قلمداد نمود. كشور عزيزمان ايران نيز 
مراه مسكن و تعداد ه به(مشكل فوق يكي از معضالت اصلي جامعه  )محاسبه آن ةو نحو

ايجاد اشتغال پايدار همواره مورد توجه مسئولين كشوري  ،باشد. بر همين اساسمي )ديگري
ي هان در جامعه و همچنين زير ساختدر اين راستا و با توجه به نياز به مسك .بوده است

كثير حرف و مشاغل  مربوط به آن نگاهي بر نقش صنعت ساختمان با توجه به تعداد متنوع و
سعي بر  هاهمچنين با توجه به عمر كوتاه ساختمان .در كاهش نرخ بيكاري انداخته شد آن

ثير أي الزم و تهالكنتر ،ي فعالهانيرو ،معرفي عوامل دخيل در آن نظير مصالح ساختماني
 ةدر انتها نيز با توجه به نقش ويژ .ده استشي ماهر در اين بخش هاآموزش و تربيت نيرو

عملكرد كلي  ةي مرتبط با اين بخش و ارائهاسعي بر معرفي سازمان ،ي مهارتيهاآموزش
 .ده استبوانجام شده 

 منابع
http://www.amar.org.ir 
current international recommendation on labour  statistics, 1988 editon, 

ILO , Geneva , page 47  
http://www.jahannews.com/vdcizuazvt1a3r2.cbct.html 
www.tvto.  
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 چكيده
 و »اكوتوريسم« عنوان به آن از دنيا در امروزه كه است ناپذيريتفكيك ةپديد دو توريسم و طبيعت

 برداريبهر به منجر رنهايتد يكديگرندكه مكمل سيستم دو اين. شودمي ياد »گرديطبيعت« ايران
 كامالً پذيرتوريست جوامع و ايران در آن از استفاده شكل و برداريبهره اما. شوندمي طبيعت از انسان

 و تقاضا افزايش به منجر كه صحيح ريزيبرنامه جهت در حركت با تمايز اين و بوده متمايز همديگر از
 كشور پنج رديف در كه كشوري گردد،مي آشكار شودمي پايدار و موقت زايياشتغال و آمد در كسب
. ندارد آخر يهارده از غير ميمقا اكوتوريستي درآمد نظر از دنياست اكوتوريستي يهاجاذبه داراي
 جذب و جلب جهت ثرؤم تبليغات و شناسايي براي صحيح ةبرنام عدم موضوع اين داليل از يكي

. باشدمي گردشگران جذب براي خارجي و داخلي گذارانيهسرما و كشوري ريزانبرنامه و دولتمردان
 صنعت اين و شودمي نامبرده صنعت يك عنوانهب آن از گردشگري اهميت دليلهب اخير ساليان در
 از ايران كشورمان نفتي درآمد اندازه به كشورها از بسياري كه باشدمي پرسود و درآمدزا اياندازهبه

 صنعت اصطالحاً يا و گردشگري صنعت. اندكرده درآمدزائي و اشتغال ودپرس و هزينهكم صنعت اين
 همين به. باشدمي خودروسازي و نفت صنعت از بعد سرمايه و شغل مولد صنعت سومين توريسم،

 بيشتري حساسيت با نظرانصاحب و اقتصادي مسئولين ها،دولت از بسياري اخير يهادهه در ،دليل
 را صنعت اين جهاني بازار از بيشتري سهم هستند تالش در و اندآورده روي صنعت اين گسترش به

 فعاليت يهابخش ترينمهم از يكي به گردشگري اخير ةده چند در. ببرند ارمغان به خود جوامع براي
 سال تا UNWTO جهانگردي جهاني سازمان بينيپيش اساس بر و شده تبديل هاكشور اقتصادي

 اين ،دليل همين به. رسيد خواهد دالر ميليارد 6/1 به المللبين وريسمت از حاصل درآمد 2020
 خود به را جهان ناخالص توليد از توجهي قابل ميزان بخشجهاني سيستم يك عنوانهب صنعت

 اين زايياشتغال راهكارهاي همچنين و مالي درآمد كسب چگونگي تا آنيم بر ما. است داده اختصاص
. نماييم رسانياطالع كشور به ايحرفه و فني آموزش سازمان حمايت با و هنمود جستجو را صنعت
 استفاده  اسنادي روش از پژوهش اين در و است تجربينيمه طرح يك حاضر شناسي: پژوهشروش

 اماكن مذكور، معرفي صنعت در كار متقاضي قشر براي شغلي يهافرصت شناساندن: هايافته. گرددمي
 آموزشي يهادوره معرفي توريسم، جذب و اشتغال جهت) . . .  و تاريخي اكوتوريسم،( ايران در ديدني

 . برگزاري و آموزش جهت توريسم
 

 . زايياشتغال اكوتوريسم، توريسم،: كليدي واژگان

                                                                                                                
  Email: hosseini_ h57 @yahoo. com                            اي كشور،كارمند سازمان آموزش فني و حرفه. 1
 . اي كشوركارمند سازمان آموزش فني و حرفه. 2
 . ت علمي دانشگاه آزاد شهر قدسأمدير كل امور رفاهي و دانشجويي دانشگاه آزاد و عضو هي. 3
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 مقدمه
 ةولي در نيم شمار از مردم بوداي انگشتعده ةقرون گذشته از امتيازات ويژ در جهانگردي

 م و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معيشت و وضع اقتصادي افراد و امنيت ونوزده دوم قرن
 جريان. وجود آمده، هوايي، دريايي بياطميناني كه در وضعيت حمل و نقل اهم از زمين

موجوديت خود را در كشورهاي پيشرفته حمل و نقل بدينسان  ها سرعت بخشيد ومسافرت
 .  ارائه نمود

آثار باستاني و طبيعي،  ةمشاهد ةتن در طول سال به انگيز هانميليو ،در عصر حاضر
، بازديد از اماكن هاجشنواره ي ملي و مذهبي، شركت درهاآشنايي با آداب و رسوم سنت

كشورهايي  ةاست، قدم بر عرص اي از عشق، هنر و مهارتديني كه غالباً آميزه ةمقدس
توريست به عنوان .  است بوده آدميانگذارند كه صدها سال قبل محل سكونت و حيات مي

اشتغال و  به يك كشور موجبات كه با ورود خودگردد، ميعنصر اصلي جهانگردي محسوب 
با سياسي، فرهنگي  داراي مزاياي ارتباطي،اين صنعت همچنين . شودميرا موجب آوري ارز

 . است يالمللبين أثيراتت

 بيان مسأله و اهميت موضوع
» اكوتوريسم«ناپذيراست كه امروزه در دنيا از آن به عنوان تفكيك ةپديد دو توريسم طبيعت و

نهايت منجر  كه در اين دو سيستم مكمل يكديگرند. شودميياد » گرديطبيعت«ايران در و 
 برداري و شكل استفاده از آن در ايران واما بهره. شوندميبرداري انسان از طبيعت به بهره

ريزي از همديگر متمايز بوده و اين تمايز با حركت در جهت برنامه كامالً پذيرجوامع توريست
 گردد، كشوري كه درميشود آشكار ميكسب درآمد  صحيح كه منجر به افزايش تقاضا و

 غير ميدرآمد اكوتوريستي مقا نظر ي اكوتوريستي دنياست ازهارديف پنج كشور داراي جاذبه
صحيح براي شناسايي و تبليغات  ةداليل اين موفقيت عدم برنام يكي از. ي آخرنداردهااز رده

خارجي  گذاران داخلي وسرمايه ريزان كشوري وبرنامه جذب دولتمردان و ثر جهت جلب وؤم
 . باشدميبراي جذب گردشگران 

شود و برده مي نام عنوان يك صنعتهاز آن ب ،دليل اهميت گردشگريهدر ساليان اخير ب
درآمد نفتي  ةبه انداز باشد كه بسياري از كشورهامياي درآمدزا و پرسود اندازهاين صنعت به 

صنعت گردشگري و يا . اندهزينه و پرسود درآمدزائي كردهكشورمان ايران از اين صنعت كم
سرمايه بعد از صنعت نفت و  اصطالحاً صنعت توريسم، سومين صنعت مولد شغل و

ها، مسئولين دولت ي اخير بسياري ازهايل در دههبه همين دل. باشدسازي ميوخودر
اند و در نظران با حساسيت بيشتري به گسترش اين صنعت روي آوردهاقتصادي و صاحب

. ارمغان ببرند تالش هستند سهم بيشتري از بازار جهاني اين صنعت را براي جوامع خود به
تبديل  هاكشور اليت اقتصاديي فعهاترين بخشاخير گردشگري به يكي از مهم ةدر چند ده

درآمد  2020تا سال  UNWTO بيني سازمان جهاني جهانگرديبر اساس پيش وشده 
اين صنعت به همين دليل . خواهد رسيدميليارد دالر  6/1الملل به حاصل از توريسم بين

قابل توجهي از توليد ناخالص جهان را به خود ميزان سيستم جهاني بخش  عنوان يكهب
 . اص داده استاختص
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  صنعت گردشگري از ديدگاه اقتصاد �
برند زا نام مياشتغال عنوان يك صنعت مولد سرمايه وهدانان از صنعت گردشگري باقتصاد

گردشگري به لحاظ اقتصادي  صحيح ةمعتقدند توسعو و توجه خاصي به اين صنعت دارند 
استفاده  هابتواند از پتانسيل معتقدند اگر كشوريهمچنين . شودميآوري موجب افزايش ارز

شاهد شكوفائي شگرفي در سطح  ،به حركت درآورد ي اين صنعت را در كشورهاكرده و چرخ
از جهات مختلف قابل بررسي و مهم است كه به  ثير اين صنعتأت. اقتصاد كشور خواهد بود

 :است زير اشاره شده در هالفهؤاز اين م يتعداد
  ورود ارز به كشور �
  هازمينه در بسياري از اشتغال �
  پويائي بازار خرده فروشي �
  ي حمل و نقلهاها و سيستمفعال شدن فرودگاه �
  گذاريافزايش سرمايه �
  )فرهنگي (صنايع دستي و محصوالت و صنعتي ميافزايش توليدات محلي و بو �
  )مرتبط سازي و ساير خدماتگذاري بخش خصوصي (هتلافزايش ميزان سرمايه �
 . باشدمي از موارد ديگر كه هر يك به تنهائي قابل بررسي و مطالعهو بسياري  �
  صنعت گردشگري از ديدگاه اسالم �

. متفاوت دارد دين مبين اسالم نسبت به مفهوم گردشگري و سياحت ديدگاه خاص و
، سير هااين ديدگاه يكي از. كندميي اخالقي هااسالم گردشگري را حمل بر امور واال و ارزش

درآمد و اقامت  فر در كشورها براي گردش، آشنائي، جستجو و كشف و نه براي كسبو س
توجه قرار گرفته  اسالم براي جهانگردي كاركردي خاص مورد ،در تفكر ديني. باشدميگزيدن 
ستايش قدرت مطلق و  اي كه حركت در زمين براي رسيدن به دركي باال جهتگونهاست، به

در خصوص فوايد . است كد قرآنيؤي مهاتعالي از سفارش وند باريمل در نظام آفرينش خداأت
البته در . احاديث و روايتي ذكر شده است )اطهار و نبي اكرم (ص ةسفر و مسافرت از ائم

هاي را هم براي بعضي از سفرها است محدوديت اسالم عالوه بر اينكه به فوايد آن اشاره شده
آن  فرت مورد تشويق قرار گرفته و فوايد معنوي و ماديدر رواياتي، مسا در نظر گرفته است
 :از جمله در حديث نبوي آمده است. يادآوري شده است

  سافروا تصحوا، سافروا تغنموا؛ �
 . مند شويدمسافرت كنيد تا بهره. كنيد تا سالمتي و عافيت يابيد مسافرت �
روا تصحوا و ترزقوا؛ ساف :در حديثي ديگر از پيامبر صلي اهللا عليه و آله آمده است �

 . »كنيد مسافرت كنيد تا سالمتي و روزي پيدا«
توانيم اسالم ما مي گيري از فرامين دين مبينحال با توجه به شريعت اسالم و بهره

مديران با  باشيم و ميگذار صنعت گردشگري اسالبنيان ميعنوان يك كشور اسالهب
گردشگري  ظران اسالم نسبت به تعريف صنعتنگيري از صاحبريزي دقيق و با بهرهبرنامه
 . اقدام كنند مياسال
  موقعيت ايران در صنعت گردشگري �

باستاني و تاريخي  يهاجاذبه دهم ةبر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري، ايران رتب
برداري از اين منابع در ي طبيعي را داراست با اين وجود از لحاظ بهرههاپنجم جاذبه ةو رتب
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ممتازش در  ةوجود رتب در حالي كه سهم ايران با. گاه مطلوبي قرار نگرفته استجاي

كشور . رسدمين ي جهانگردي از درآمد گردشگري جهان حتي به يك درصد همهاجاذبه
آثار تاريخي و هنري براي  خاص و همچنين ميهاي طبيعي و اقليپهناور ايران با ويژگي

المللي هم در سطح بين باشد و همچنينيار مستعدي ميمندان به گردشگري مقصد بسعالقه
ابريشم) مورد  ةاروپا (جاد هاي جغرافيائي و قرار گرفتن در راه شرق آسيا وبه داليل ويژگي

ي طبيعي و تاريخي هانظر قابليت كشور ايران در گروه كشورهاي برتر جهان از. باشدميتوجه 
همتا در كنار فرهنگ طبيعي بي يهاو جاذبهفصل كامل . تنوع زيستي و وجود چهاراست

ها فرصت اين ويژگي. ايران است گردشگري در ةاصيل ايراني بيانگر قابليت باالي توسع
صنعت گردشگري كشورمان، از  ةبا توسع نظيري را در اختيار ايران قرار داده است تابي

 . الملل معرفي نماييمطح بيني تمدن در سهاعنوان يكي از گهوارهديدگاه فرهنگي ايران را به
  وضعيت ايران در صنعت گردشگري �

هدف جذب گردشگر  در ده سال گذشته تا به امروز بسياري از كشورهاي اطراف ايران با
اند و از ملي خود افزوده اند و بر درآمدهايبيشتر با تمام توان پا به ميدان اين صنعت گذاشته

وجود هبراي كشورشان ب ين زمينه سود هنگفتي راگذاري در امزاياي توريسم و سرمايه
هاي الزم براي صنعت ويژگي ما ايران با وجود بسياري از سفانه كشورأولي مت ،اندآورده

آورد و از رقيبان تازه به  دستهگردشگري نتوانسته است در اين ميدان سهم واقعي خود را ب
مديران و مسئولين دولتي با وجود  نكهبا توجه به اي. خود بسيار فاصله دارد ةدوران رسيد

اهداف اصلي خود برسند، نياز به  اند بهوضع قوانين حمايتي براي اين صنعت، نتوانسته
 . شودكشورمان ضروري احساس مي بازنگري و تغييراتي در ساختار ساختمان اين صنعت در

  موانع رشد صنعت گردشگري در ايران �
اما  ،شودمحسوب مي گردشگري ةهاي مستعد در زمينم آنكه ايران يكي از كشورغرعلي

منطقه مطلوب و  به داليل بسياري رشد اين بخش در كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي
موانع بر سر راه  عنوانهنظران داليل فراواني را بكارشناسان و صاحب. قابل توجه نبوده است

 . پردازيممي يك از آنهااند كه مختصراً به هر رشد اين صنعت بيان نموده

  ضعف مديريت كالن در صنعت گردشگري
در اين صنعت  ي موفقيتهالفهؤترين ممديريت كالن در بحث صنعت گردشگري از مهم

گردشگري  نگر در صنعتمدت و سطحيبا توجه به اينكه مديريت كوتاه. باشدنوظهور مي
صنعت گردشگري  در. نخواهد رساند سوددهي ةجوابگو نخواهد بود و اين صنعت را به مرحل

تواند اين صنعت ميت مدمدت و بلندهاي كوتاهيريزها به همراه برنامهايجاد زيرساختلزوم 
كوتاه بوده و با شان مسئوليت مديران دولتي عمرلذا  و نظر به اينكه را به شكوفائي برساند،

نيز  هاي بلندمدتيريزرنامهو تغييرات مديريتي در تمام سطوح سازماني، اجراي بتوجه 
را هم مختل  مدتي كوتاههاتغييرات پي در پي اجراي برنامه اينباشد و ميپذير نامكان

توسط  ميو بخش ككند، و از همه مهمتر نبود احساس رقابت در ميان مديران دولتي مي
اقتصادي شود تا صنعت گردشگري توسعه نيابد و عالوه بر آثار ميباعث ي خصوصي هاشركت

در كشور، صنعت . تاريخي، هنري و محيط زيست و طبيعت هم گردد منفي باعث تخريب آثار
و اجراي تصميمات همه  هاگيريتصميم. شودنهادي اداره مي صورت دولتي وهگردشگري ب
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هاي شوند، شركتها توسط بخش دولتي اداره ميبيشتر هتل گيرد،توسط دولت صورت مي
براي پويائي و افزايش مزيت نسبي و  ،لذا. دولت هستند ه نوعي وابسته بههواپيمائي همه ب

ها نقل و فرودگاه هاي حمل وها، شركتخدماتي از قبيل هتل يهاايجاد رقابت، بايد بخش
روي آورند تا  خدمات بهتر ةمحيط رقابت به ارائ د تا درنبه بخش خصوصي واگذار شوبيشتر 

 . مشويمند و از آثار مثبت آن بهره نعت باشيمشاهد رشد و پويائي در اين ص

  منابع انساني در صنعت گردشگري ةعدم توجه به توسع
بيشتر نيروهاي . باشدمي منابع انساني ةيكي ديگر از مشكالت ما در اين صنعت عدم توسع

مرتبط با صنعت گردشگري  غير ميكار گرفته شده در صنعت جهانگردي عموماً از لحاظ علهب
با ديد تجاري و  هاي اين صنعت و فقطباشند و در اين صنعت بدون توجه به ويژگيمي

و آثار منفي و عدم  هاكه اين خود باعث افزايش هزينه. انددرآمدزائي وارد ميدان عمل شده
رس فني مداهاي آزاد توريسم، آموزشگاهسيس أبا ت. گردشگري در كشورمان شده است ةتوسع

ها و مراكز آموزش عالي مرتبط با صنعت گردشگري بايد به تربيت اي و دانشگاهو حرفه
مدت متخصص و كارآمد بپردازيم و نيروهاي موجود را با برگزاري دورهاي كوتاه نيروهاي

آموزشي با تكنولوژي و علم روز در صنعت گردشگري آشنا سازيم و با برگزاري  و ميعل
 . از تجربيات ساير كشورها بهره ببريمبرگزار نمائيم تا براي مديران  تخصصي سمينارهاي

 ضعف در اطالع رساني و تبليغات در زمينه جذب گردشگر
رساني و تبليغات در ترين عوامل جذب گردشگر از ساير كشورها اطالعيكي ديگر از مهم

و  هاسفانه سازمانأمت باشد كهي گردشگري آن ميهاخصوص كشور ايران و امكانات و جاذبه
در اين خصوص  ،باشندمي نهادهاي درگير با صنعت گردشگري كه متوليان اصلي اين صنعت

دليل عدم آشنائي با هخارجي ب لذا گردشگران. اندفعاليتي ندارند و يا بسيار ضعيف عمل كرده
دهند در ميليست خود قرار ن عنوان يكي از مقاصد گردشگري درهكشورمان، نام ايران را ب

با تبليغات گسترده اقدام  عربي ةصورتي كه كشورهاي نوظهوري همچون كشور امارات متحد
. آورندميدست هباين صنعت  نمايد و ساالنه درآمد كالني ازميبه جذب گردشگران خارجي 

 ي تلويزيوني وهابرنامه ةتهي يي كه در اختيار منقاضيان و عموم وهاايجاد سايتبايد با  ،لذا
ي تلويزيوني هاي گردشگري ايران و پخش آنها از شبكههاجاذبه هاي مستند در خصوصفيلم
اين مسأله تا . آشنائي با ايران را براي گردشگران خارجي فراهم كرد يهاالمللي زمينهبين

رو هستيم به همين هب باشد كه ما در صنعت توريسم داخل ايران هم با ضعف روميآنجايي 
رساني و تبليغات ابتدا در ايران ديم تا با اجراي اين طرح اقداماتي را جهت اطالععلت برآن ش

 . و رشد توريسم در داخل كشور و در گام بعدي در خارج از ايران انجام دهيم

 اهداف تحقيق
باشد و ميزايي صنعت توريسم در  ايران رساني و اشتغالهدف اصلي اين طرح گسترش اطالع

 كنيم:مياهداف ديگري را نيز دنبال  در كنار اين هدف،
 نقاط ديدني كشور به همراه تصاوير و نقشه راهنما؛ ةرساني از كليايجاد سايت اطالع -



 زايياشتغال رويكرد با ايران در توريسم صنعت رسانياطالع 
 

60 
  ؛ي شغلي براي قشر متقاضي كار در صنعت مذكورهاايجاد فرصت -
 بين گردشگران و مراكز توريستي؛ روز رساني ارتباط مابه -
 ؛صورت آنالين به كل دنيا) به...تاريخي و  (اكوتوريسم، ر ايراناماكن ديدني د ميمعرفي تما -
 دسترسي آسان و ارزان گردشگران به مراكز اطالع رساني گردشگري به صورت آنالين؛ -
 منظور برگزاري جلسات تبادل اطالعات؛هنظران در اين صنعت بدعوت كارشناسان و صاحب -
ي هاات كامل و جامع در خصوص جاذبهمستند ةي آموزشي و ارائهابرگزاري دوره -

 ديدني ايران و دنيا؛
 متقاضيان؛ ةي زبان تخصصي صنعت توريسم براي كليهابرگزاري دوره -
واحد مهارتي براي متقاضيان  40و  2 ةو درج 1 ةي مهارتي درجهابرگزاري دوره -

 صنعت توريسم؛  ةدريافت ديپلم فني و مهارتي در زمين
  ؛ها؛ و كاهش نرخ بيكاري در كشوراستان ةر كليايجاد شعب مختلف د -
رساني به متقاضيان صنعت در نظر گرفتن يك رابط استاني براي انجام امور و اطالع -

 )زايي؛ (اشتغالتوريسم و گردشگري در هر استان
 ؛ي آموزشي جهت آموزش رابطين استانيهابرگزاري دوره -
 ؛ساندن اماكن مذهبي ودينيبرگزاري تورهاي فرهنگي به منظور شنا -
 .مركزي به صورت پايلوت در تهران ةايجاد شعب -

 مباني نظري
شناساني هستند كه شناختي توريسم جان اوري و مك كانل از جمله جامعهي جامعههانظريه
كند كه چرا توريست عكس جمع مياوري اين بحث را مطرح . توريسم نظريه دارند ةدربار
چشم  ةبرداري همراه است با توسععكس ةگويد توسعمياوري . دار سرمايهكند و سرمايهمي

گويد توريست به مياما مك كانل .  هايا شكار لحظه توسط توريست Tourist gazeتوريستي 
براي توريست  ميهنقش م هاسنت ،بنابراين. از زمان و مكان يا فرار به تاريخ است مثابه فرار

 هااين توريستبنابر ،داشتهدر توريستي شدن  ميتوريستي نقش مه يريخي تاهامحل. دندار
دنبال مناطق صنعتي  هم اگرو  كوچك هستند ةيك وسيل ،به دنبال يك محل كوچك

توريستي  ةنقطيك  اگر بخواهيم ،بنابراين. اندمييصنعتي قد ةدنبال يك منطق ،هستند
نيم (براي اين كار بايد سنت ابداع و جعل درست كنيم بايد آن را تبديل به مناطق تاريخي ك

ي هاي ابداعي و سنتهاسنت. بخش سنت دركتاب جهان رهاشده نگاه كنيد اگر به . كرد
ست) هاي ابداعي براي جلب توريستهامك كانل مهم هستند (برخي سنت ةنظري اصيل در

جان اوري Urry نقاط توريستي بايد چگونه باشد؟. شناخت مدرنيسم است ةي پايهاسنت
گويد چشم توريست به دنبال مياما مك كانل . معتقد است توريسم دنبال زرق و برق است

ارتقاي محل توريستي در صنعت توريسم يعني تاريخي كردن  ،بنابراين. قدمت و تاريخ است
) جذاب هاجز موزههتوانند (بميلذا نقاط توريستي بايد كوچك باشند: شهرهاي بزرگ ن. محل

بندي تونيس: اجتماع و جامعه) شهرهاي گويد (بر اساس تقسيمميچرا؟ مك كانل . اشندب
وارند، روابط غيرشخصي دارند، اند، زندگي روزمره دارند، گرانند، جنگلبزرگ معمولي

اما اين تفكيك گزلشافت و گمنشافت (اجتماع و جامعه تونيس)  .انداند، غير دوستانهكثيف
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كنند تحت تسلط بوركراسي و ميگويد مردم در دنياي جديد فكر مينل براي چيست؟ مك كا
ندارد،  Authenticityعمق و سطحي شده و سنديت شان كمزندگي ةهاي پيچيدسازمان

بگردند، دنبال حس واقعيت دزديده شده از  هاروند تا دنبال واقعيتمياند، لذا مردم تنها مانده
پس . آيدميسان پديد را در جاي ديگر جستجو كنند و بدين نآروند مي ،خود هستند، لذا

رود كه معناي ميتوريست جائي . غيراصيل دارد ةتجرب ،لذا ،چون جامعه بوركراتيك است
كند: يعني ميمك كانل براي تقويت استدالل خود از مفهوم گافمن استفاده  .واقعيت است

كنند (بازيگران) ميكساني كه اجراگرند و اجرا . 1يم: رو هستهاينكه ما در اجرا با سه نقشه روب
كنند و نه مشاهده ميكساني كه نه اجرا . 3(تماشاگر)  شودمياجرا  كساني كه براي آنها. 2
گويد اگر ميگافمن  .اما بازيگرها در عقب و پشت صحنه هستند، تماشاگر تنها در جلوست. 4

رود (در آشپزخانه ميلو بيايد اعتبار نمايش از بين ج ،ويژگي هر آنچه در پشت صحنه است
. ) نيز اين چنين است…ي به نظر منظم روشنفكران، ها، و حتي در برخي انديشه هارستوران
واقعيت  back stageو پشت صحنه  appearanceظاهر  front stageجلوي صحنه  ،بنابراين
reality گرهاي واقعي گردش. استsightseers واقعيت را ببيند، واقعيت  ةخواهند هممي

واقعي واقعيت  انتنها در پي ديدن جلوي صحنه هستند، اما مسافر هاتوريست زندگي را
. خواهندميرا  pseudo _ events هارخدادتنها شبه هاتوريست. خواهندمي ميزندگي را بو

كند چيزي از او ميمسافر فكر  .تمايز قائل شد touristو گردشگر  travelerبايد بين مسافر 
مسافر يا : realrealityگرايش به ديدن پشت صحنه دارد: واقعيت واقعي  ،لذا ،مخفي شده

ظاهر  بيندميآنچه  دهند وميكند جسدي درجائي دفن شده كه به او نشان نميسياح فكر
ديدار  هاد با بوميخواهنمي .هستند هانيز به دنبال همان سنديت هاحاال توريست .قضيه است

علني يا  ةمنطق. 1يعني  .دهدمياي را ارائه مرحله 6مدل براي اين موضوع مك كانل . كنند
علني توريستي كه  ةمنطق. 2 .خواهد فراتر رودميكه البته توريست  )گافمن(جلوي صحنه 

شت چرخ آويز يا گوصحنه (رستوراني با ماهي بزرگ حلقدكورشده حاوي برخي عناصر پشت
طراحي شده كه  جلوي صحنه كه كامالً. 3 .كردن در جلوي چشم) همه آرايش صحنه هستند

شوند مينماها آماده ميدهد بوميراهنما اطالع . تورها به منطق روستايي. پشت صحنه باشد
صحنه باز است اما بازسازي و تميز شده پشت. 5 .باز است هاصحنه براي خارجيپشت. 4

صحنه: نوعي فضاي پشت ةمنطق. 6با ادب نيستند)  روند ديگر مثالًميكه  هاستي(تور
ن برسد احساس خوب دارد آاگر توريست به . كندمياجتماعي كه آگاهي توريست را تحريك 

 ةجاي آن اوري به نگاه خيرهب. توان ديدميچنين ديدي را ن urryاوري  ةاما در انديش
 . نظر دارد هالحظه توريست يا شكار

 شناسيروش
 استفاده اسنادي روش از پژوهش اين در كه باشدمي تجربينيمه طرح يك حاضر پژوهش

 و اطالعات شامل عمدتاً اند،گرفته قرار استفاده مورد اسنادي پژوهش در كه اسنادي. گرددمي
. اندرديدهگ فراهم موردبحث ةحوز در قبلي گرانپژوهش و نويسندگان توسط كه است نتايجي
 زماني و است مدارك و اسناد از استفاده مبناي بر شد ذكر كه طورهمان اسنادي پژوهش

 با مرتبط تحقيق كهآن يا و باشد انجام دست در تاريخي تحقيقي يا كه است كاربرد مورد
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 برآمده موضوع آن مورد در قبلي تحقيقات شناسايي درصدد محقق و بوده موجود هايپديده
 كهآن اصطالح در و نمايد ايجاب را مدارك و اسناد از استفاده به نياز پژوهش، آنكه يا و باشد

 به كه اندازه همانبه تحقيقات، از بسياري در. كنيم مأخذيابي خاص، ةزمين يك در بخواهيم
 ديگران كارهاي از اطالعات تحليل و گردآوري به شود،مي توجه جديد كامالً هايداده ةتهي
 مجدد تحليل از است عبارت اسنادي پژوهش فرعي انواع از يكي«. شودمي عالقه زابرا نيز

 و هاحكومت. ديگر نويسندگان توسط شده،گزارش تحقيقات نتايج و هاداده از ايمجموعه
  . ديگر هايسازمان

 گيريجهينت
همچنين  خاص و مياقلي ي طبيعي وهاطور كه ذكر شد كشور پهناور ايران با ويژگيهمان

هنري استثنايي هدف بسيار مستعدي براي عالقمندان به صنعت گردشگري  آثار تاريخي و
منظور شناساندن جايگاه اين صنعت ارزشمند اقدامات زير به اين تحقيق در نظر دارد. باشدمي

  :صورت پذيرد
 ر صورت گسترده و آنالين از طريق تبليغات و بروشوهشناساندن مزاياي صنعت توريسم ب �
 منظور شناساندن آنهابه...  و هاموزه طبيعي، ،ك اطالعاتي از آثار تاريخي، هنريايجاد بان �
طريق  و معرفي آنها از هامعرفي فرهنگ استفاده از گردشگري و شناسايي جاذبه �

  ...  بروشور و كتاب، هاي اينترنتي،سايت
 مردم  ميالعات عموارتقاء اط ي آموزشي در سطوح مختلف به منظورهابرگزاري دوره �
 رساني با دعوت از خبرگان در صنعت توريسمبرگزاري سمينارهاي آموزشي و اطالع �
عالقمندان به اين رشته در سطوح مختلف از  ةي آموزشي براي كليهابرگزاري دوره �

 شاغلين ها، دانشجويان والتحصيالن دانشگاهجمله فارغ
 طبقات اجتماعي  ةمناسب براي هم قيمت وي ارزانهاطراحي تور �
 ديني برگزاري تورهاي فرهنگي به منظور شناساندن اماكن مذهبي و �
ها، ، رستورانها، هتلهاي مختلف توريسم از جمله موزههاآموزش شاغلين در بخش �

شاغلين  ي آموزش زبان براي عالقمندان وهامهمانداران و برگزاري دوره رانندگان و
 در اين صنعت

 ي مختلف گردشگري هاكي در شاخهالكتروني ةطراحي مجل �
اقتصادي كشور  ةتوسع اهميت اين صنعت در رشد و تالش در جهت شناسايي نقش و �

 اندركاران اين صنعت ارزشمنددست سازي مسئوالن واز طريق آگاه
 توريسم و جهانگردي  ةي پژوهشي در زمينهااجراي طرح �
 اي كشور زمان آموزش فني و حرفهلينك بانك اطالعاتي كامل از صنعت توريسم با سايت سا �

 راهكارهاي پيشنهادي
  مذكور صنعت در كار متقاضي قشر براي شغلي يهافرصت شناساندن �
 توريسم جذب و اشتغال جهت) ...و تاريخي اكوتوريسم،( ايران در ديدني اماكن معرفي �
  برگزاري و آموزش جهت توريسم آموزشي يهادوره معرفي �
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 كشور مهارتي نظام در آن جايگاه و گياهي بيوتكنولوژي اهميت
 محمد احسان تقويزاده يزدي1

 چكيده
هاي پزشكي و زيستي و اثر ه مفهوم كاربرد دانشب باريا بيوتكنولوژي نخستين فناوريزيست ةواژ

ي هاها در زمينهو در واقع علم دستوري ژن هاي ساخت بشر به كار برده شدمقابل آن در فناوري
هاي متفاوت منجر محصوالت مختلف كشاورزي با ويژگي ةباشد كه به توليد و عرضمختلف مي

در حال حاضر با توجه اي است. رشتهبيند دانش وهاي ذاتي خشود. بيوتكنولوژي به لحاظ ويژگيمي
. است جمعيت و نياز به تأمين مواد غذايي، بيوتكنولوژي كشاورزي مورد توجه ويژه ةرويبه افزايش بي

بخشي از توجه جوامع پيشرفته  و دارويي امروزه در دنياي پيشرفته، اقتصاد توليد گل و گياهان زينتي
امكان و نيز ب وهوايي موجود آبا تنوع نيز در كشور ما  است.صاص داده يافته را به خود اختو توسعه
 ورآعنوان يك منبع مطمئن ارزهن بآتوان از به ساير كشورها ميمحصوالت مختلف كشاورزي صدور 

عنوان رويكرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به ،همچنينمند شد. بهره
هاي ترين دغدغهكارگيري بيوتكنولوژي از مهمكشورها و لزوم حفظ آن با به ملي ةيك جزء از سرماي

كاربردهاي بيوتكنولوژي در صنعت كه به توليد محصوالت با صرف هزينه و  حاضر است. ةبشر در سد
تر، كمترين اثر سوء بر محيط زيست را برجا انجامد و از همه مهمانرژي كمتر، ضايعات اندك مي

 بهمقاوم به ايجاد گياهان توان مي كشاورزي دربيوتكنولوژي كاربردهاي ترين عمده. از گذاردمي
توليد  شوري و مانند سرما، گرما وسخت شرايط به مقاوم  ها، ايجاد گياهانآفت و حشرات

ي اين هاي ثانويه اشاره كرد. هر چند توجه به اين علم مدتي است كه در ايران آغاز شده ولمتابوليت
التحصيالن و عدم مهارت در بين فارغ فقدان نيروهاي كارشناس و متخصصو  توجهات كافي نبوده
ي مبتني بر هاي زيستي و كشاورزي باعث گرديده رشد محصوالت و فرآوردههادانشگاهي در رشته

هارت در شايسته است كه با تدوين سندي جامع در ايجاد م ،اين علم به كندي صورت بگيرد. بنابراين
ها و مدارس، كشور را به التحصيالن دانشگاهي و نيز گنجاندن متون مربوطه در هنرستانميان فارغ

ها و عدم رويكرد مناسب حاضر چالش ةسمت پيشرفت هر چه بيشتر در اين حوزه هدايت كرد. مقال
ع مشكالت موجود اندوزي را براي رفدر اين علم مدرن را بررسي نموده و راهكارهاي مبتني بر مهارت

 دهد. جانبه در اين رابطه را ارائه ميو پيشرفت همه
 

 : بيوتكنولوژي گياهي، مهارت، كشاورزي.كليدي واژگان
 

                                                                                                                
كل آموزش فني و  ةاداراي كشور، شناسي گياهي، سازمان آموزش فني و حرفه. دانشجوي دكتراي تخصصي زيست 1

                       Email:ehsan3753@yahoo.com      ارم،رضوي، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي  اي خراسانحرفه
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 مقدمه
به مفهوم  كارل اركياز سوي  1919يا بيوتكنولوژي نخستين بار در سال فناوري زيست ةواژ

هاي ساخت بشر به كار برده ي پزشكي و زيستي و اثر مقابل آن در فناوريهاكاربرد دانش
هاي فرآورده ةبشر در آفرينش، بهبود و عرض ةهرگونه كنش هوشمندان ،طوركليشد. به

 ةها در سطح مولكولي در حيطويژه از طريق دستكاري آنگوناگون با استفاده از جانداران، به
 .گيردفناوري، قرار ميحاضر، زيست ةترين فناوري سدقتصاديترين و اترين، پاكاين مهم

درصد)  14ميليون نفر از جمعيت جهان ( 800بر اساس گزارشات سازمان ملل، حدود 
. )(Martin, 2000به يك ميليارد نفر خواهندرسيد 2020دچار فقر غذايي هستند كه تا سال 

ت با صرف هزين و انرژي كمتر، كاربردهاي بيوتكنولوژي در صنعت كه به توليد محصوال
گذارد، تر، كمترين اثر سوء بر محيط زيست را برجا ميانجامد و از همه مهمضايعات اندك مي

 .هاي صنعت ياد شودترين بخشعنوان يكي از پاكباعث شد كه از اين فناوري به
ن وجود هاي ديگر امكان توليد آبيوتكنولوژي همچنين توليد محصوالتي كه قبأل از روش

 در بيوتكنولوژي كاربردهاي ترينعمده بوده را ممكن ساخته است.  نداشته يا بسيار سخت
 :كردزيرتقسيم هايدسته به توانمي را كشاورزي

 هاآفت و حشرات به مقاوم گياهان ايجاد �
 هاكشمقاوم به علف گياهان ايجاد �
 قارچي و ويروسي هايبيماري به مقاوم گياهان ايجاد �
 شوري و گرما سرما، مانند سخت شرايط به مقاوم گياهان ايجاد �
 ويژه غذائي هايارزش داراي گياهان ايجاد �
 پيشگيري ـدرماني خاصيت داراي گياهان ايجاد �
 باالتر كشت راندمان و سريع رشد مانند تغييريافته متابوليكي خصوصيت داراي گياهان ايجاد �
 بيشتر ماندگاري زمان داراي هايميوه و گياهان ادايج �
هاي شهري سبب بروز در قطب جوامع بشري و رشد جمعيت خصوصاً ةتوسع �

بسياري از مردم به  هاي اقتصادي در ساخت اماكن مسكوني شده است ومحدوديت
يك اين بين  اند. درها در منازل خود گرايش يافتهنگهداري گياهان و گل سوي كشت و

 مده است.آوجود هب نيزمشاغلي آن بع ه تگذاري شده است و بجريان اقتصادي بنيان
بخشي از توجه جوامع پيشرفته و  و دارويي امروزه، اقتصاد توليد گل و گياهان زينتي

منظور توليد يك رقم مورد عالقه نجا كه بهآيافته را به خود اختصاص داده تا توسعه
تري توليد و عرضه ن محصول در سطح وسيعآداده شده است تا ي بسياري تخصيص هاهزينه

در حال  اند. مثالًوجود نهاده ةي شغلي متعددي پا به عرصهاگردد. در اين چرخه وابستگي
قلمه و نشاء و انواع گل  پياز، انواع بذر، ،هاگلدان ،توليد انواع كودهاي مورد نياز ةحاضر مسئل

اند كه خود سيكل وسيعي از اقتصاد ين چرخه واقع گرديدهدر ا و دارويي گياهان زينتي و
امروز  ةزينتي در جامعدارويي و توليد گل و گياهان  ،جهينت جامعه را تشكيل داده است. در
سزايي داشته باشد. در كشور ما تواند در اشتغال مردم سهم بهبشري از مشاغلي است كه مي

سال توان باالي توليد  ،هايآفتاب در اكثر ماه زا مند بودنب وهوايي موجود و بهرهآبا تنوع 
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به و گياهان دارويي بومي كشور بريده هاي شاخهگل و گياهان وجود دارد. با امكان صدور گل

ور بهره گرفت كه خود راهي است آعنوان يك منبع مطمئن ارزهن بآتوان از ساير كشورها مي
 %30 تقريباً ،). همچنين1387قوي زاده(ت به سوي شكوفائي هر چه بيشتر اقتصاد كشور

اكنون برند كه همتوسعه يافته رنج ميويژه در كشورهاي كمترجمعيت جهان از كمبود آهن به
 ).  Goto,1999هاي انتقال ژن و بيوتكنولوژي رفع شده است (با روش

عنوان يك رويكرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به ،همچنين
ترين كارگيري بيوتكنولوژي از مهمملي كشورها و لزوم حفظ آن با به ةجزء از سرماي

هاي محيطي خطرناك از محيط حاضر است. حذف مؤثر آالينده ةهاي بشر در سددغدغه
هاي پااليشگر آلودگي و استفاده از فنون نگهداري ذخاير زيست با استفاده از ميكروارگانيسم

 محيط زيست است. ةاربردهاي بيوتكنولوژي در زمينژنتيكي كشور از جمله ك

  هايافته
ي ارشد در دانشگاه تربيت هادر دوره 1990بيوتكنولوژي در ايران در سال  ةآموزش پيشرفت

بيوتكنولوژي شروع شد و پس از آن آموزش گسترش  -مدرس با عنوان مهندسي شيمي
گذاري شده است از آنچه كه هدف هاي مرتبطكار در بخشهاما هنوز افراد مشغول ب ،يافت

وسيله انجمن بيوتكنولوژي هب 2000گرفته در سال د. در تحقيق صورتنباشتر ميبسيار پايين
پروژه مرتبط با بيوتكنولوژي گزارش شده است  30براي مجلس شوراي اسالمي 

)Lababpour, 2003اند در حال ي بيوتكنولوژيهاهاي ايران كه مجري دوره). تعداد دانشگاه
زير هزار  2002ازدياد است. تعداد افراد و پژوهشگران مشغول در بخش بيوتكنولوژي در سال 

دهد شده و واقعيت را نشان ميهاي هدفگذاريزياد بين طرح ةنفر بوده است كه فاصل
)Lababpour, 2003ها و تعداد بسيار فقط دانشگاه ،). در گزارش انجمن بيوتكنولوژي

اند و هيچ آموزشي در عنوان مراكز آموزش بيوتكنولوژي متصور شدههراكز بمحدودي از م
 آموزش و پرورش متصور نشده است. ةبخش وزارتخان

اند كه هيچ آموزش بيوتكنولوژي در اند نيز نشان دادهتحقيقات ديگري كه ارائه شده
دت ناكافي است. ها به شگردد يا اينكه اين آموزشآموزان ارائه نميآموزشي دانش ةبرنام

موقعيت فعلي آموزش بيوتكنولوژِي در ايران شامل آموزش افراد مشخصي از مراكز با 
 . استالتحصيلي ي محدود و اغلب فقط در سطوح فارغهاظرفيت

 گيري بحث و نتيجه
 ةهاي باال براي تهيشان و مزايا و سودمنديياييؤفناوري با اثرات رهاي زيستامروزه روش

هاي انجام پژوهش زيست، محصوالت جديد و بازكردن راهت انسان، حفظ محيطغذا، سالم
 دانان را به خود جلب نموده است.علمي نظر پژوهشگران، سياستمداران و اقتصاد

فناوري براي جامعه و ضرورت آموزش بيوتكنولوژي در هاي زيستهر چند كه سودمندي
ها و تعداد مراكز فعال و در اين بخشولي ميزان رشد آموزشي  ،ايران شناخته شده است

طور كه در در ايران هنوز پائين است و همان لوژيبيوتكنو ةبنيان در حوزهاي دانششركت
گرفته در اين خصوص و نيز تعداد افراد فعال ي صورتهاپروژه، هاي گذشته ذكر گرديدبخش
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آموزشي در موضع  ةگونه برنامهيچ پائيني قرار گرفته است. ةدر اين بخش در محدود
پرورش  و آموزش ةآموزان گنجانده نشده است. وزارتخانآموزشي دانش ةر برنامدبيوتكنولوژي 

، آموز را تحت پوشش خود داردها دانشعنوان بزرگترين نهاد آموزشي كشور كه ميليونهب
د. پتانسيل زيادي براي آموزش منابع مهارتي در سطوح دبيرستان در بخش بيوتكنولوژي دار

دبستاني (يك سال)، دبستان (پنج سال)، ي پيشهاسيستم آموزشي در ايران به دوره
هاي دانشگاهي (يك سال) و آموزش(سه سال)، پيش راهنمايي (سه سال)، دبيرستان

شود: نظري، فني شود. آموزش دبيرستان به سه شاخه تقسيم ميبندي ميدانشگاهي طبقه
شود. هدف سيستم فني ي مختلفي تقسيم ميهابه زمينهاي و كار دانش كه هر كدام حرفه
اي توليد منابع انساني براي صنعت است. از آنجا كه آموزش بيوتكنولوژي تنها در مقاطع حرفه

اي گيري مهارت در سطوح دبيرستاني و فني حرفهآموزش و فرا ،گردددانشگاهي ارائه مي
هايي كه به و شكاف هارن كرده و فاصلهتوانند كمك قابل توجهي به آموزش اين علم مدمي

التحصيل وجود دارد را پر كرده و در رسيدن به اهداف خاطر عدم مهارت در بين افراد فارغ
. برخي داليلي كه آموزش بيوتكنولوژي در سطوح بيني شده كمك شايان توجهي نمايدپيش

توان به شرح ذيل مي دانش توسعه پيدا نكرده است را و اي و كاردبيرستاني، فني حرفه
 :كردخالصه 
ي مختلف علمي است. هااي است كه مربوط به رشتهتازه بيوتكنولوژي موضوع نسبتاً �

 دهند.ها موضوعات بيوتكنولوژي را پيشنهاد ميمشخص نيست كه كدام گروه دقيقاً
طور كافي با هب ،هاي مرتبطآموزشي و معلمان در گروه ةمديران، طراحان برنام �

 ولوژي آشنا نيستند.بيوتكن
 اي.فقدان متخصصان و معلمان ماهر در سطوح دبيرستان، فني حرفه �
 .كمياب بودن متون درسي مرتبط و ديگر مواد آموزشي براي بيوتكنولوژي �
به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است. آموزش كه بيوتكنولوژي موضوعي است  �

 شود.روز نميور پيوسته بهطهب ،موزشي موجود هستآبيوتكنولوژي كه در سيستم 
 .ي آموزشي بيوتكنولوژيهامنابع مالي ناكافي براي انجام دادن پروژه �
 تشريفات و بوروكراسي اداري و اجرايي شكل يافته است. ةوسيلهي ديگري كه بهامحدوديت �

تواند اثر اي ميرستان و فني حرفهيدهند آموزش در سطوح دببرخي مباحث كه نشان مي
ي بيوتكنولوژي در دسترس افراد بيشتري قرار هااز جمله اينكه دوره .اشته باشندچشمگيري د

پرورش بيشتر بر و آموزش  ةسيستم آموزشي وزارتخان .ي دانشگاهيهاند تا دورهرگيمي
ريزي شده و فراگيري مهارت در اين حوزه منجر به تربيت ي يادگيري آموزشي پايههاتكنينك

سطوح بعدي به  رگردد كه در نهايت ايجاد پژوهشگران عالي را ديتعداد زيادي از افرادي م
ي بيوتكنولوژي را در مدارس قبل از رسيدن به هادوره اگر افراد قبالً ،همراه دارد. لذا

آميزتر خواهد ها موفقيتدستاوردها در موضوع بيوتكنولوژي در دانشگاه ،ها طي كننددانشگاه
 بود.

هاي حاضر، آموزش و يادگيري مهارت در مقايسه با روشرسد كه در چنين به نظر مي
اين مهم از طريق  گردد.بخش مدارس منجر به رشد سريع منابع انساني در اين حوزه مي

ي آموزشي و فراهم كردن متون درسي تئوري و عملي، فراهم كردن هاآموزش طراحان برنامه
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تواند از طريق واهد شد. اين امور ميها ميسر خيي براي اين گروههاهاي ويژه و دورهكارگاه

بيوتكنولوژي مثل انجمن ملي بيوتكنولوژي، پژوهشگاه  ةهماهنگي نهادهاي درگير در حوز
 ،هاي مسئول در وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد. همچنينملي مهندسي ژنتيك و گروه

يشرفت مثل ژاپن آميز در آموزش بيوتكنولوژي در كشورهاي پبرداري از الگوهاي موفقتبهره
هاي اي از سازمانبرخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي و نيز كمك گرفتن مالي و مشاوره و

اي بسيار گسترده ةالمللي از نظر يونسكو، سازمان سالمت جهاني و فائو كه داراي محدودبين
از موارد آموزشي روي موضوعات مختلف بيوتكنولوژي در سرتاسر جهان است ضروري و 
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 جوانان اشتغال بر مجازي ارتباطات شناسيآسيب
 حامد فروزان1

 چكيده 
خود  يكيزيف تيروز واقعشده و روزبهاحاطه يانسان امروز توسط ارتباطات نامرئ

شده در و پنهان دايناپ ءيو به ش دهدياز دست م يانسان ةسوژ كيعنوان  را به
كه گاه تنها  شوديم ليتبد ينور يو پرتوها يكيپشت خطوط و امواج الكترون

بندي موارد . هدف اين تحقيق استخراج و اولويتگذارديجا ماز خود به ييصدا
باشد. در اين مي يظهور ارتباطات مجاز ةناسازگار با اشتغال جوانان در عرص

پژوهش از روش تحقيق آميخته استفاده شده است. بر مبناي اطالعات استخراج 
گيري هدفمند ميان رد تنظيم گرديده و با روش نمونهاي از موانامهپرسششده، 

مشاركت در  ةفناوري اطالعات كه داراي تجرب ةنفر از كارشناسان حوز 35
شده تكميل ةپرسشنام 31درآمدزا بودند، توزيع و  يمجاز يهاي سازمانطرح

شده ناساييهاي شدهندگان، آسيبدريافت شد. بر مبناي ميانگين نظرات پاسخ
شده از طريق هاي انجامبررسي شده و مبناي تحليل قرار گرفتند.بندياولويت

جوانان به  ليمورد آسيب در عدم تما 20مطالعات موردي منجر به شناسايي
ها شد. نتايج آن يدر زندگ يكسب شغل و درآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجاز

ا موارد چالش دهندگان بنامه بيانگر درصد باالي موافقت پاسخارزيابي پرسش
 ليباشد. بيشترين موارد عدم تمااشتغال جوانان مي در يارتباطات مجاز زيبرانگ

 تيواقع«هايي است كه جوانان به كسب شغل و درآمد مربوط به موقعيت
حضور « كيرا از  »يحضور واقع« كيتوان يندارد و نم ييمعنا گريد »يواقع

پرسش را مطرح  نيرفته و ا شتريپ زين نياز ا يجدا كرد و گاه حت »يمجاز
   رد؟يانجام بگ ينيگزيجا نيدارد كه ا يچه اشكال كند كه اصوالًيم
 

 .جوانان، اشتغال ،يارتباطات مجاز واژگان كليدي:
 
 
 

                                                                                                                
 Email hamed.foroozan@gmail.com                           يي، ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا يدكترا يدانشجو.  1
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 مقدمه 
عنوان خود را به يكيزيف تيروز واقعاحاطه شده و روزبه يانسان امروز توسط ارتباطات نامرئ

شده در پشت خطوط و امواج و پنهان دايناپ ءيو به ش دهدياز دست م يانسان ةسوژ كي
. اگر گذارديجا ماز خود به ييكه گاه تنها صدا شوديم ليتبد ينور يو پرتوها يكيالكترون

و... از  ليميبلوتوث، چت، ا امك،يپ ةديپد م،يرا محصول دوران مدرن بدان انهيتلفن و را
دادن  دانيبا حاكم كردن و م يخيگذار تار ني. ادرونيشمار مبه سميمدرنپست يدستاوردها

 .زده است بياو آس تينيمحروم كرده و به ع يانسان را از حضور علن ،يمجاز يبه فضا
چه كه از آن شيها برسانه ارتباطات شروع شد. ابر يسازيبا مجاز كمي و ستيب قرن

 يارتباط ،يمجاز يو فضا شدنيجهان ني. بكننديدارد، به او ارائه م تيمخاطب انتظار و ظرف
دانست و  يمجاز يفضا ييدآيرا عامل پد شدنيجهان توانيم يبرقرار است. از طرف هيسودو

 يگسترده بودن ارتباطات مجاز گر،يرا به آن نسبت داد و از طرف د يسانان يمرزها يفروپاش
را عامل شكستن م آنهنگانابه يآن و بارش فكر بودنريو فراگ يزمانيو ب يمكانيب تيو ماه
جهان  ب،يترتنيدانست. به ا يانسان يهاارزش يسازكپارچهيو  يالهيو قب يسنت يمرزها
 شي) پييصدامونولوگ (تك يسووگو) خارج شده و به(گفت الوگيد تيرفته از وضعرفته

  .رنديكه گفتمان او را بپذ كنديهمه را مجاب م ،يكيرفته است و 
با  نيچندنفر بارز است، طرف اي كيطور معمول حضور كه به يواقع يارتباط يفضا كي در

 زين گريهمد ميو به حر كننديهرچند اندك معاوضه م ياطالعات گر،يدادن همدمخاطب قرار
ماجرا، آن  نِيچت و... طرف امك،يپ نترنت،يچون ا يمجاز ياما در فضا زنندينم بيآس
 يماجرا، افراد نيا ة. در پشت پردكننديم غيدر گرياز همد زيرا ن ستاطالعات در نيتركم

 گريكدياشتباه به  يهاندارند و گاه آدرس گرياز همد يشناخت چيه ديقرار دارند كه شا
 ،يجد همه سالمت روان افراد را با چالش هانينگذارند و ا ياز خود برجا يتا نشان دهنديم

  .مواجه كرده است
ور شدن، عدم درك محو و غوطه از،ين نيشبكه، هماتصال به  يبه معنا يمجاز ارتباطات

است و نه ارتباطاتش  يواقع شيهااست كه نه آدم ياجامعه ،يزمان است. ارتباطات مجاز
 .صادق شيهاو نه قصه ينيع

 رفته. است گرفته – كنبي –را به قول  تيآدم شرفتيپ يجا ،يارتباطات مجاز شرفتيپ
فرهنگ و تمدن را دستخوش  نترانت،ياطالعات و ا ضيقضد و ن يكه انبوه ميابيميدر رفته

  .ميروند تند را تحت كنترل درآور نيا ميتوانيكه نم ييكرده است تا جا نيحمالت سنگ
 ي(ول فناورانه هستند لياز آنها دال يكه تنها برخ يشماريب ليبه دال ياطالعات ةجامع

شوند) يشدن مربوط م يجهان دنياقتصاد در فرا تيبه محور يكنون تيدر موقع شترشانيب
فناورانه در  يهايآورو نو يارتباط ياز ابزارها ياگسترده اريسبب شده است كه گروه بس

كنندگان كاذب ها به مصرفاز انسان يعيكه جماعت وس ابندي ميتعم يانهبه گو يجوامع انسان
 يهانگيران هلدشده و اغلب بدون آنكه خود آگاه باشند به صورت كارگ ليتبد ليآن وسا

همراه  يهاصورت حساب تلفن قيها دالر از طرونيليكنند. هر روز ميعمل م يبزرگ مخابرات
 نيب يارتباطات مجاز ريو سا يمجاز يدر فضا حضور يهانهيو هز يخانگ يهاانهيو را

 يترهشرفتيهر چه پ يافزارهاو نرم هايها در چارچوب بازها و دستگاهانسان نيب ايها، انسان
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كند، يم جابيا زيرا ن يافزارسخت ةنيدر زم شتريو مصرف ب هادستگاه رييبه تغ ازين كه طبعاً
روابط  شيشاهد افزا ديامر با نيا يشود و ظاهرا ما به ازايم هانگيهلد نيا يهاصندوق ةروان

آنچه  ،وجود ني. با اميباش ياجتماع يهاو بافت هاونديتر شدن پمحكم جهيو در نت يانسان
است كه  هابافت نيو از هم گسستن و سست شدن ا ييگرافرد شيافزا م،يشاهدش هست عمالً

 يهاييگراسو و جماعت كياز  هانانسا شتريهر چه ب ييبه صورت تنها خود را عمدتاً
  .دهدينشان م گريد ياز سو زيآممبالغه
 كيكند، از يم ين زندگكه در آ يبزرگ ةاست، جامع يآنجا كه انسان موجود اجتماع از

جامعه به  يشود. پاكياو محسوب م ةخان ميآن همچون حر مياو است و حر ةنظر همچون خان
 يهانهيفراهم نمودن زم ،. لذاديافزاياش ميآن، به آلودگ يكند و آلودگياو كمك م يپاك

آن،  ياعحفظ نظام اجتم رينظ يموضوعات هاانسان يو معنو يماد عادتالزم جهت تكامل و س
 يافراد جامعه و فراهم كردن بستر يو روان يروح ،يسالمت فكر نينسل و خانواده، تأم يبقا

، خصوصاً جوانان است. هاانسان يو معنو يپرورش و تكامل ماد يسالم برا يطيمناسب و مح
مشكالت آنها دارد اشتغال  يدر تمام شهيكه ر جوانان ياز مشكالت اساس يكي ،در حال حاضر

 ت،يهو اد،يهمانند ازدواج، اشتغال، اعت يگريمسائل د ةرنديدربرگ يبحران كل نيااست. 
مسائل در گرو هم و در ارتباط تنگاتنگ با  نياست، كه تمام ا زين رهياعتماد به نفس و غ

در  يتواند عامل بزرگ و اساسيم جوانآنها به نو ياريو كمك و  نيهستند. نقش والد گريكدي
 زيجوانان و پره يروشيدرك مسائل پ ،طور مثالهآن باشد. ب يريگلشك يجهت ساختار اصل

قبل از  يهافرصت جاديو ا يدستور يهااز ازدواج زيبا آنان، پره مياز برخورد و مقابله مستق
 ةيروح تيدر جهت تقو دانفرزن تيبا ترب گريجوانان از همد شتريمنظور شناخت بازدواج به

متناسب با  گران،يبه د يياعتنايو ب ييفردگرا ةيگسترش روحو عدم  يو دگرخوان ييگراجمع
را انتخاب كنند كه در آن نه  يتيترب يالگو ستيبايشان با فرزند جوانشان منوع رابطه
 .حاكم باشد يساالرنيو نه والد يفرزندساالر

و در آن  رنديگيم شيكه پ ينيبه رغم گفتمان دروغ انيم نيفناورانه در ا تحوالت
 يارتباطات انسان شيافزا يبرا ييابزارها يخود و به هر شكل يبه خود ياطالعات يهايفناور

رو است  نياند. از اقرار داده يمتيهدف خود را باال بردن مصرف به هر ق شوند، عمالًيم يتلق
 -كنش انسان يابزارها ژهيبه و يكنش انيم ياانهيرا يابزارها ةگسترد شيزاكه ما شاهد اف

 يهايباز ديتوان به نسل جديم نهيزم نيدر ا ياذكر نمونه ي. تنها براميهست ياانهيرا
و  هااز دست صرفاً گريباز نيشيپ يهااشاره كرد كه بر خالف نسل يموسوم به وو ياانهيرا

از بدن خود را  ييهابخش ايبلكه بخش  ،راه دور استفاده نكرده ازدستگاه كنترل  يهادكمه
خود را در  يكند، حركات بدنيكه به بدن خود نصب م ييو همراه با ابزارها برديكار مبه زين
 يباز شود كه ظاهراً يامر سبب م نيدهد. ايراه م يبا دستگاه در باز يكنش انيرابطه م كي

 .دورتر كند يواقع تيرا از واقع گريو در عمل باز رديبه خود بگ يتر»يواقع« اريشكل بس
عامل  كي ةبه مثاب» حضور«در اصل  تيدور شدن از واقع يبرا نجايما در ا استدالل

كنشگر « كي ،»يكنش واقع« كيشود ياست كه سبب م يكنش اجتماع ةدر رابط ياساس
استدالل ما  نيساخته شود. در برابر ا »يواقع ياجتماع ةرابط« كي جهيو در نت »يواقع

لبته خود را بنا برمورد با كه ا ميشويرو مهروب يحفناورانه و سط يبالفاصله با گفتمان
آن را  يكند و ادعايم »يساز بايز« ياجتماع يو حت ياسيس ،ياقتصاد ،يفلسف يهاگفتمان
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 كيتوان يندارد و نم ييمعنا گريد »يواقع تيواقع« ،يدارد كه در عصر انقالب اطالعات

 نيرفته و اتر شيپ زين نياز ا يحتجدا كرد و گاه  »يحضور مجاز« كيرا از  »يحضور واقع«
 رايز ؟رديانجام بگ ينيگزيجا نيدارد كه ا يچه اشكال كند كه اصوالًيپرسش را مطرح م

 ادياستدالل ما را به  نياند؟ ارا بدهد كه در گذشته، نداشته يامكانات هاتواند به انسانيم
ر دست دو ياندهيآ يهانسانآنها ا نيتراندازد كه در مسخرهيم ستميقرن ب يليتخ يهالميف

 يكردند و به جايخاص استفاده م يها»قرص«از » غذا« يآمدند كه به جايدر م شيبه نما
است كه اگر  نيشدند. تنها تفاوت ايجا به جا م يمولكلول هيبا تجز ،يكيزيحركت كردن ف

، انجام آنها نبود يلمدر عدم امكان ع لزوماً ل،يدل افتاد،ياتفاق ن هايگونه نوآور نياز ا ياريبس
او را  يهاروابط و كنش دياست كه نبا يفرهنگ يدر آن بود كه انسان موجود شتريبلكه ب
 ةمثال استفاد ي(برا كامل خدمات ونياتوماس يها. شكست پروژهديآنها د يدر بعد ماد صرفاً

خود  يهانصب دستگاه ايو  انيبه مشتر ييدر پاسخگو كيالكترون يهايگسترده از منش
نشان دادند كه  رياخ يها) در سالرهيدار و غصندوق يجابه هااركتپرداخت در سوپر م

تواند ينم يمجاز ياياست و دن ياساس يامر ياجتماع يكنش انيم ةدر رابط يانسان» حضور«
تواند از خالل يشود، هر چند م يواقع يايدن نيگزيقابل مشاهده جا ياندازالاقل در چشم

 يتر گفتمانشرفتهيهر چه پ ياستفاده از ابزارها نيهمچنو  يارسانه افزونروز يهايدستكار
كردن،  يزندگ يجاساز بهپول يهاكردن آنها به دستگاه ليتبد يرا برا هاانسان قيتحم ةدرج

  .كند ريپذامكان
 يواقع يهاطياز مح ،ياجتماع يهاگروه انيم يانتقال گسترده بحث اجتماع ،نگاه نيا با

 يهاكنش تيريتواند مديكه نم ياجامعه شتريلف و با الزامات بمخت ليبه دال كه دائماً
 تيريقابل تحمل و قابل مد ييهاكنشگران خود را با تنش انيم يهماهنگ جاديو ا ياجتماع

كه  نترنتيا رينظ يمجاز يهاطيدر حال كاهش است به مح آنها دائماً دادانجام دهد كه تع
 شيسازد، گرايرا م ،يحال قابل دستكار نيدر ع يقابل كنترل، ول ريغ يهااز كنش ييايدر

و  يباستان يهاتمدن يبرا ژهيوبه شيگرا نيكرد. ا يرياز آن جلوگ دياست كه با يخطرناك
از  هانهيزم ةدر هم ياتيح يتيدر آنها اهم» حضور« هك يخيتار ةنيريد يهاسنت يدارا

ان و فرهنگ داشته است، كردن در همه سطوح و تداوم زب يآموزش و پرورش تا اجتماع
 .ابدي يم يشتريب تياهم

 شناسي روش
 خته،يآم يهااست. پژوهش دهياستفاده گرد ختهياز روش آم قيتحق نيانجام ا يبرا

به انجام  يفيو ك يكم قيتحق يهاروش بيهستند كه با استفاده از ترك ييهاپژوهش
  .رسنديم

جوانان به كسب  ليآسيب عدم تماموارد  يبندو دسته ييپژوهش، جهت شناسا نيا در
 يشد. با جست و جو هاآن يدر زندگ يشغل و درآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجاز

نت و  ينت و كاف ميگ يهاو كلوپ ينترنتيو ا يو مراكز ارتباطات مجاز ياطالعات يهاگاهيپا
مشاركت در  ةفناوري اطالعات كه داراي تجرب ةحوز ارشناسانارتباط با ك يبرقرار نيهمچن
انتخاب  يمجاز يفضا ةنفر از كاربران گسترد 30درآمدزا تعداد  يمجاز يي سازمانهاطرح

زمان استفاده، نوع استفاده، اهداف استفاده و  يارهايمع يبر مبنا هاآن انيشدند. از م
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مورد  يشناسافراد و روش نيمراجعات ا يشدند. بر مبنا يچارچوب مورد استفاده، بررس
 .انتخاب شدند يكاربر به عنوان مورد بررس 3)31( نهيشيب شيبا هدف نما استفاده و

) با اركان افتهيساختار مهيجلسات مصاحبه (به روش ن يمستندات و برگزار يبررس با
جوانان به كسب شغل و  ليو مشكالت مرتبط با عدم تما هايموارد كاست هامختلف طرح

. بر مبناي ديشد استخراج گرد هاآن يدر زندگ يدرآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجاز
گيري هدفمند اي از موارد تنظيم گرديده و با روش نمونهنامهاطالعات استخراج شده، پرسش

ي هافناوري اطالعات كه داراي تجربه مشاركت در طرح ةنفر از كارشناسان حوز 35ميان 
شده دريافت شد. بر مبناي ميلتك ةنامپرسش 31درآمدزا بودند، توزيع و  يمجاز يسازمان

بندي شده و مبناي تحليل شده اولويتي شناساييهادهندگان، آسيبپاسخ نظراتميانگين 
نظرات افراد مجرب بود.  ياستخراج موارد بر مبنا هامصاحبه نيقرار گرفتند. هدف از انجام ا

. ديدگان مطرح نگردشونتوسط مصاحبه يديكه موارد جد افتيادامه  يتا زمان هامصاحبه نيا
 نيسوابق متعدد اجرا و ا ينفر از كارشناسان مجرب دارا 35با  يموارد استخراج ،نيهمچن

جوانان به كسب شغل و درآمد به دنبال  ليموارد با عدم تما شان،يا ينظارت با نظرات اصالح
 .شد يبندطبقه هاآن يدر زندگ يظهور ارتباطات مجاز

نامه استفاده از ابزار پرسش ،يكم قيتحق كردياز رو يخراجعوامل است يبندتياولو براي
 ،ينامه شامل سه بخش اصلپرسش ،يدانيم يهايشده از بررسموارد استخراج يشد. بر مبنا

موافقت  زانيسنجش م برايال ؤ. در هر سديگرد ميال تنظؤس ستيشش حوزه و ب
 بيبه ترت نهيگز 5 كرتيل فيط ةگستر يبر مبنا تغالاش يهابيدهندگان با موارد آسپاسخ
 ةتجرب ي. با توجه به كمبود متخصصان و كارشناسان داراديارائه گرد ادينسبتاً ز ،يكم ،اصالً
نفر از كارشناسان و افراد مجرب در  35)31به روش هدفمند ( يمجاز يفضا ةنيدر زم يكار

نرخ  يعنيمورد ( 21. تعداد ديگرد رسالا شانيا ينامه براشده و پرسش ييشناسا نهيزم نيا
 ينامه آلفااعتبار پرسش نييتع يو عودت شد. برا دهش ليتكم هانامه) از پرسش%60بازگشت 

 7/0شد كه باالتر از حد قابل قبول  866/0كه عدد آن  ديمحاسبه گرد هانامهكرونباخ پرسش
 .است

  هايافته
جوانان به  ليوارد عدم تمام ييمنجر به شناسا هاو انجام مصاحبه هايحاصل از بررس جينتا

 .شد هاآن يدر زندگ يكسب شغل و درآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجاز
 يدر فضا يبا شروع سرگردان يمخارج زندگ نيشغل و تأم افتنيبه  ازياحساس ن معموالً

 يايدر دن يدنبال آن سرگردانهاز صفحات وب و ب هيرويب ةشود. استفاديكمرنگ م يمجا
 .هدفمند است يحركت ازمندين ،رديگيصورت م ييزادر جهت درآمد يحت يهكه گا يمجاز

آن، بر  يو گستردگ تيجذاب ليبر جوانان به دل يارتباطات مجاز ةنديفزا ريبا توجه به تأث
 ليمورد آسيب در عدم تما ستيي انجام شده از طريق مطالعات موردي، بهاطبق بررسي

شد.  ييشناسا هاآن يدر زندگ يظهور ارتباطات مجاز دنبالجوانان به كسب شغل و درآمد به
 زيبرانگدهندگان با موارد چالشبيانگر درصد باالي موافقت پاسخ نامهشنتايج ارزيابي پرس

 باشد.در اشتغال جوانان مي يارتباطات مجاز
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 گيري بحث و نتيجه

 ولي( هستند انهفناور داليل آنها از برخي تنها كه شماريبي داليل به اطالعاتي ةجامع
) شوندمي مربوط شدن جهاني فرايند در اقتصاد محوريت به كنوني موقعيت در بيشترشان

 در فناورانه يهاآورينو و ارتباطي ابزارهاي از ايگسترده بسيار گروه كه است شده سبب
 به هاانسان از بزرگتري چه هر يهاجماعت كه يابند تعميم ايگونهبه انساني جوامع
 صورت به باشند آگاه خود آنكه بدون اغلب و شده تبديل وسايل آن كاذب كنندگانمصرف

 كسب به جوانان تمايل عدم موارد بيشترين. كنند عمل مخابراتي بزرگ يهاهلدينگ كارگران
 و ندارد معنايي ديگر »واقعي واقعيت« كه است هاييموقعيت به مربوط درآمد و شغل
 نيز اين از حتي گاه و كرد جدا »مجازي حضور« يك از را »واقعي حضور« يك تواننمي

 انجام جايگزيني اين كه دارد اشكالي چه اصوالً كه كندمي مطرح را پرسش اين و رفته پيشتر
 بگيرد؟

يي هاتواند در محيطحضور اجتماعي مي .تر كندچند مثال شايد ما را در اين زمينه روشن
مدرن آنها يعني  ةو نمون هايا سفره خانه هاانهخو قهوه هاسنتي همچون مساجد و تكيه

ي ها، فرهنگسراها، پاتوقهاي ديگري چون كتابخانههاو يا محيط هاو كافه هارستوران
به ما  هافرهنگي، و هزاران محيط كوچك و بزرگ ديگر اتفاق بيافتد و هر يك از اين محيط

و استحكام  هاشتر همبستگيگيري بيكند كه بتوانيم جامعه را به سوي شكلكمك مي
يي كاهش بيابند يا از آنها هاهر دليل كه چنين محيطهب ،صورتيش ببريم. در غير اينهابافت

انحرافي) شوند، هر  ةكاركرد آگاهانه يا ناخود آگاهان( ابزراي شده يا دچار كژ كاركرد ةاستفاد
مدت) هم كوتاه(آن اعييك كنترل اجتم مدت به هدف كه عموماًچند ممكن است در كوتاه

ناپذيري به بدنه و روح آن و ضايعات گاه جبران هامدت زياناما در دراز ،است دست بيابيم
كه، به داليلي گاه » فرهنگ بيگانه«وارد خواهيم كرد، در عين حال كه وابستگي خود را به 

وحشت هستيم نيز،  كننده، آن قدر از آن دردستكاري آميز يا تعمداًنامعلوم، ولي اغلب توهم
هيچ كنترلي بر آن  ي مجازي به محيطي كه تقريباًهادر قالب كنش هابه دليل انتقال كنش
 .نداريم، افزايش دهيم

 تجاري هايمحيط در را نوسان و تضاد نظمي،بي مجازي، سازمان دهندگانپيشنهاد
 هر كه دارند اعتقاد و دانندمي اجتماعي هايواقعيت را موضوعات اين اما كنند،مي مشاهده

 كه است لوحانهساده و كند همكاري منسجم روش يك در ديگران با كه دارد تمايل فردي
 يكديگر به ايزمينه هيچ بدون و ناگهاني صورت به شركا ةهم مدرن ةجامع يك در كنيم فكر

 .كنند اطمينان
 صورت اريهمك آن براساس سپس و شود بررسي لهأمس اين فرهنگي لحاظ از بايد بلكه

. است متقابل اعتماد و اطمينان مجازي هايسازمان در موفقيت اصلي كليد كه چرا گيرد؛
 متقابل وابستگي و ارتباط ايجاد با گيرندمي مشترك همكاري به تصميم شريك دو كه زماني

 را جديد پارادايم يك حقيقت در و روندمي پيش اعتمادسازي سمت به هايشانفعاليت در
 .كنندمي يگذارپايه

 ةهزين ريسك، شامل عوامل اين. است وابسته عوامل تعدادي به اطمينان عدم يا اطمينان
 نيازمند كه است اجتماعي ةسرماي يك اطمينان ،بنابراين. است گذشته تجربيات و شكست
 برزمان و مشكل كاري، اطمينان ايجاد چون. است شركا از يك هر طرف از سويه دو اطمينان
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 براي هاييراه آوردن وجودبه مجازي سازمان مشكالت از يكي كه گفت توانيم پس ،است
 .است شركا بين اطمينان ايجاد

 منابع
  1388( رانيـ ا يجمهـوري اسـالم   يو فرهنگ ياقتصادي، اجتماع ةچهارم توسع ةقانون برنام
 .11/6/1383 مصوب )1384

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال اثر  يآزمون تجرب) «1380( ينيام رضايو عل ديجمش ان،يپژو
ة اقتصـادي، پژوهشـكد   ةنامـ پـژوهش  ةنامفصل» رانيجوان در اقتصاد ا يتيهاي جمعگروه
 .دوم ةسال اول، شمار اقتصادي، امور

 .يهجري شمس 1404در افق  رانيا يجمهوري اسالم ةسالستيانداز بسند چشم
 يانســان روييــن يزســنجاين« 1382 يو محمــدباقر غفرانــ دييــوح دختيــپر حســن،ي طــائ

 زييـ رپـژوهش و برنامـه   ةمؤسسـ » كشور يمنابع انسان ةتوسع گذارياستيمتخصص و س
 ي.آموزش عال

 .1382 ، »عوامل ضد اشتغال« ،اقتصاد ريتدب يقاتيتحق ةمؤسس
  .»1385نفوس و مسكن  يسرشماري عموم جينتا ةديگز « رانيمركز آمار ا

نوبخـت،  »  بر اشـتغال  يقانون اييحداقل دستمزد و مزا ريثتأ« ،ياجتماع نيتأم كار و ةمؤسس
 .)1377محمدباقر (
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  ها، وظايف، نيازهااي، نقشحرفه آموزش فني و
 (با نگاهي به آينده)

 حسين فالح1
 روح اهللا دوران2

 چكيده
ي هاسازي نيروي انساني با آموزشدنيا، بر اساس توانمند ةاستراتژي اقتصادي آيند
سرعت روزافزون تغييرات اقتصادي و  .شودمياي محقق مهارتي و فني و حرفه

اي رقابتي امروز، مديران را به ايجاد آمادگي براي پاسخ به اين اجتماعي در دني
نگاه  اريزي سازمان ببرنامه ريتمدي ،دارد. چراكه اصول پارادايم نوينمي تغييرات وا
 ه مديراناز جملمديران،  بنابراين، .شماردتغييرات آن را مغتنم مي به آينده و
ثبات و پوياي آينده، علم كشور بايستي براي مديريت در محيط بيآموزشي 

يكم  برداري از آن را بياموزند. زيرا مديران موفق قرن بيست وبهره  شناسي وآينده
بلكه ضمن توانايي شناسايي و  ،مانند تا فرصت به سراغ آنان برودمنتظر نمي

دراين پژوهش د. تبديل تهديد به فرصت را نيز دارنها، توانايي برداري از فرصتبهره
ي ميداني، هاباشد اطالعات مورد نياز با استفاده از انواع روشمينوع توصيفي كه از 

پژوهي نظير دست آمده است و از ابزارهاي آيندههاي، مشاهده، و مصاحبه بكتابخانه
تركيبي از و يا  راه ةنقش، سازياندازچشمسازي، روند، پردازيسناريو، دلفيروش 
توان ميگرفته، ي صورتهاآنچه كه از بررسياستفاده شده است.  هاي فوقروش

اي بايد تقويت شده و نسبت به حرفه ست كه سازمان آموزش فني وا دريافت اين
زدايي تر و تمركزباز مهندسي ساختار و فرايندهاي آن در جهت اختيارات گسترده

اي مد نظر قرار حرفه آموزش فني و ةي آيندهااقدام گردد. در اين مقاله نقش
تري را گرفته است. اين سازمان الزم است تا در نماد جديد خود نقش سيستماتيك

تواند ميعهده بگيرد. البته  ي عملياتي گذشته برهانسبت به وظايف و نقش
ي اجرايي و هانقش عملياتي خود را نيز ادامه دهد اما در شيوه ،همچنان

نمايد. با اين حال در آينده تر از گذشته عمل ريزي بايد تا حدودي متفاوتبرنامه
ي هانظير چهارچوب كيفيت آموزش ميي سيستهابايد تمركز اصلي را روي آرايه

اي به گونه ،) معطوف نمايدLMISاطالعات بازار كار ( ة) و سامانTVQFاي (حرفه
 كه ديگر متوليان امر آموزش زير پوشش و چتر حمايتي آن فعاليت نمايند. 

  
 پژوهي، كيفيت، بازاركار.اي، آيندهحرفه وزش فني و: آمكليدي واژگان

                                                                                                                
 ،MBAكارشناس ارشد مديريت  اي استان يزد،كل فني و حرفه ةارزشيابي ادار ول سنجش وئمس .كارشناس1

 Email: Azmoon.yazd@yahoo.com 
 كارشناس ارشد مديريت اجرايي اي استان يزد،كل فني و حرفه ةول آموزش ادارئ.كارشناس مس2
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 مقدمه
سرعت روزافزون تغييرات اقتصادي و اجتماعي در دنياي رقابتي امروز، مديران را به ايجاد 

يعني  ،دارد. چراكه اصول پارادايم نوين مديـــريتآمادگي براي پاسخ به اين تغييرات وامي
ريزي سازمان براي نگاه به برنامه ،بينيغيرقابل پيش ثبــــات ومديريت در محيط پويا، بي

 .شماردتغييرات آن را مغتنم مي آينده و
ثبات و كشور بايستي براي مديريت در محيط بيآموزشي  ه مديراناز جمللذا مديران، 

برداري از آن را بياموزند. زيرا مديران موفق قرن بيست شناسي و بهرهپوياي آينده، علم آينده
بلكه ضمن توانايي شناسايي و  ،مانند تا فرصت به سراغ آنان برودكم منتظر نميي و

 . ها، توانايي تبديل تهديد به فرصت را نيز دارندبرداري از فرصتبهره
گيرد الزم است با سوق مييي كه در كشور شكل گرفته يا هاضرورتاز طرفي برحسب 

عمالً به حل يك مسئله  ،مورد نياز ةبه سمت نقط هاو ذهن هاو هدايت دل ميدادن افكار عمو
، ايجاد توجه به مسائل اساسي، فعال و مشكل اساسي اقدام گردد و گرنه هدايت جامعه

، همدل و همفكر كردن مردم و مسئولين، وحدت هاآراء و ديدگاه ةها جهت ارائساختن ذهن
طرها و خنثي كردن شگيري از خيكشور، پ ميو انسجام بخشيدن به مسير حركت عمو

و  هااصلي مورد نياز كشور، تعيين اولويت وضوعاتمو  ها، برجسته نمودن ارزشتهديدها
و  هاعلم و شناخت سياست سازي براي توليد فكر وزمينه ،آموزشيي نظام هادغدغه

نگري در اهميت آينده تعيين نقش وي روشني براي هاهمگي داللت ،الزمراهكارهاي 
 .باشدمي متناسب با نياز جامعه ايحرفه ي وهاي فنآموزش
ساز اشتغال و حضور هاي مورد نياز جامعه و متقاضيان عالوه بر اينكه زمينهآموزش ةئارا

توليد و خدمات بوده و موجب ارتقاي  ةديدگان در عرصثر نيروي كار و آموزشؤم
ي هاموريتأس بازتاب در مخود اسا ةبه نوب موضوعات شود، اينميي شاغلين نيز هاتوانمندي
 سازمان آموزش فني وي ها، و فعاليتهانقش و عملكرد خاص، مسئوليت توجه به  آينده، با

پژوهش حاضر به  ،ي است و بر همين پايهمهارت نهادهايبا در نظر گرفتن ديگر و  ايحرفه
 عمل آمده است.

 شناسي پژوهشروش
باشد. اطالعات مورد نياز براي اجراي مي روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش توصيفي

اي، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه ي ميداني، كتابخانههاپژوهش با استفاده از انواع روش
، پردازيويسنار، دلفيپژوهي نظير: روش از ابزارهاي آينده ،دست آمده است. در اين پژوهشهب

 استفاده شده است. هاي فوقبي از روشيتركو  سازياندازچشم، هاي كليديفناوري

 له و اهداف پژوهشأبيان مس
ها و مخاطرات است كه سازمان را نسبت به رويدادها، فرصتشناختي پژوهي دانش و آينده

و توانايي  ،هاي فرساينده آن را كاستهابهامات، ترديدها و دغدغه ،احتمالي آينده آگاه نموده
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 پژوهي ابزاري برايدهد. در يك كالم، آيندهسازمان را افزايش مي ةهاي هوشمندانانتخاب
 .است "آينده ةمهندسي هوشمندان"

است كه علم را براي عمل بخواهد و تغيير و تحول در  مينظام آموزشي كارا، آن نظا
اي هاي آموزشي بايد در جهت كاربردي كردن آموزش باشد. نظام آموزشي فني و حرفهنظام

ده و توجه كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است، كر كه امروزه اهميت خاصي پيدا
دهد و آنان مياست كه ضمن آموزش دانش، حرفه و تخصص الزم را به فراگيران ياد  مينظا

 ميبه دليل عدم برخورد عل طي ساليان اخيركند. مياي آماده را براي زندگي حرفه
در رفع  چندان هااين سازمان ،ي دولتي با مشكالت و معضالت موجود در جامعههاسازمان

اين  ئةدر ارا ،ه نمايند. از اين روئاند راه حل مناسبي را ارااين مشكالت موفق نبوده و نتوانسته
آينده با مشكالت  در اي كهگونهاي بهي فني و حرفههابهبود وضعيت آموزش ةمقاله در زمين

، نگرانهنگاهي آيندهله و أمسجديدي از ، سعي شده است تا با تعريف كمتري رويارو شود
مسئله در اين رابطه صورت ه گردد.ئبراي بهبود اين وضعيت ارا ميراهكارهاي مناسب و عل

ه شده توسط سازمان آموزش ئي اراهاآموزش مديآ: ناكارشود زير تعريف تواند به شرحمي
ديدگان، آموزش در ايجاد اشتغال برايهاي متولي و ناهماهنگي بين سازمان ايفني و حرفه

ديده قادر باشند نيازهاي بازار كار و عالوه بر اشتغال افراد آموزش هااي كه اين آموزشبه گونه
  كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي را مرتفع نمايد.

 مباني نظري
در هنگام   ".اجتماعي و اقتصادي ملي نقش محوري دارد ةدر توسع اي حرفه آموزش فني و

 ةو متناسب با هم حلي فراگيرهيچ راه" هاو نگراني هاحيطه از چالش پرداختن به اين
ي مشترك و هابراي جلوگيري از بروز مشكالت، يادگيري از تجربه .ها وجود نداردسازمان

مين منابع مورد نياز أثر باشد. همچنين تؤتواند ممي كار،هي مشغول بهاالگوبرداري از سيستم
 .ضروري است ايحرفه هنگام اجراي اصالحات در آموزش فني وبرتر در  ةداشتن انديش و

بيني نيروي انساني در دنيا و تعريف پيش ةرغم وجود تجربيات متعدد در زمينعلي
ساز پويا و يهستانده، شب –سنجي، داده ي خاص و الگوهاي ويژه نظير اقتصادهاتكنيك

ساس چهارچوب مطالعات صنعتي ا شناسي مناسبي بريابي، لكن هنوز در ايران روشبرون
اقتصاد كار با  ةانجام نشده است و گسست عميقي بين نتايج حاصل از مطالعات در حوز

هاي مورد نياز اقتصاد آموزش وجود دارد و منجر به عدم شناخت دقيق مشاغل و مهارت
 .اي نامناسب با تقاضا استي حرفههاآموزش ةعرض ي اقتصادي وهابنگاه

هاي اصالحي در خصوص افزايش اثربخشي و كارايي فرايند آموزش در يكي از راهكار
اي يا به عبارت حرفه اي دخالت دادن مشتري ناپيداي سازمان فني وسازمان فني و حرفه

آنچه كه در فرايند آموزش و . ي خصوصي و دولتي هستندهاديگر بازاركار و كارفرمايان بخش
باشد مهم ميكارآموزان  ةو يا مهارت كسب شد توليد محصول آن كه همان دانش فراگرفته

است، اين است كه اين محصول در بازار كار به فروش برسد و در واقع براي آن مشتري وجود 
 داشته باشد.
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ي سنتي هاشود، غير از حرفهميكار گسيخته  حيات كسب و رفته پيوند دانشگاه ورفته 

ي اخذ شده اهميت زيادي هاآموزش هاحرفهاز قبيل پزشكي، حقوق، و مهندسي در خيلي از 
تحصيلي به كار  ةيي متفاوت از رشتهااستعدادشان در رشته افراد برخالف عالقه و ندارند و
بعضي  آيد وميوجود هي جديد بهاحرفه فناوري كارها و پيشرفت علم و شوند. باميگمارده 

 هاي افراد در تمام حيات كسب وارتشوند و در نتيجه مهميفعاليت خارج  ةاز صحن هاحرفه
  .باشدميكار آنها كافي ن

ي آموزشي و اشتغال هاتنيدگي ساختاري مهم هر نظام اقتصادي، درهمهايكي از ويژگي
ي اقتصادي و هاريزيارتباط ارگانيك كار و آموزش همواره در برنامه ،به عبارتي .است

ي فني و هااز طرفي در اكثر كشورها آموزشاجتماعي همزمان با يكديگر در نظر بوده است. 
 .شوندمياي، بخشي از سيستم آموزشي متوسطه و يا دانشگاهي محسوب حرفه

كه طوريهب .و كيفي مورد نظر است يمبعد ك دوتوازن عرضه و تقاضا نيروي انساني از 
نيروي  ةعرضبراي جلوگيري از بيكاري يا كمبود نيروي كار ماهر ابتدا بايد بعد كميت در 

انساني متناسب با ميزان تقاضا باشد و سپس بعد كيفيت و محتواي آموزش و سطح 
هاي مورد نياز مورد هدف قرار گيرد. براي آنكه هر دو بعد در حد كفايت مورد مطالعه مهارت

 .و پژوهش قرار گيرد بايد رويكردي جامع و فراگير را در تحليل و بررسي انتخاب كرد
اي بايد توسط ي منطقههاشدن و ويژگين فشار براي جهانيهمچنين تنش بي

اصول سياسي بايد با  ةگونه تالش در جهت توسعهر گذاران در نظر گرفته شود.سياست
مبنايي  ةبراي ارائ .به تصويب برسد هااحتياط و با توجه به تفاوت در ساختار بازار كار كشور

دو نوع  نظريه ارائه  ،ريزي شوندتواند برنامهيمي آموزشي هابراي درك اينكه چگونه سياست
مهارت پيشرفته و ديگري زندگي مبتني بر يادگيري كه مبنايي براي  ةنظري :شده است

 .اندريزي در سطح خرد و كالن فراهم نمودهبرنامه
پنج عامل اصلي  (MIT) المللي در انستيتو فناوري ماساچوستيك تيم تحقيقاتي بين

ده از منابع، ازمين را بررسي كردند؛ جمعيت، كشاورزي، استفة د در روي كررشة محدود كنند
ر در عين فراواني و وفور نعمت، تباهي محيط زيست، از دست رفتن فق ،صنعت و آلودگي

ي هاپاره هاو نبود امنيت شغلي، اين هاشهرة گسيخت، گسترش افسارهااعتماد به سازمان
 متقابالً هاناميده است، اين پاره "مسأله يا معضل جهاني"اي است كه كلوپ رم آن را مسأله

 .گذارندميبر يكديگر اثر 
) euro pass( ي جديدهااي اروپايي، همراه با سيستمي حرفههاچارچوب صالحيت

ي آموزشي و هاجايي و اشتغال، به عنوان دو ابزار مهم در نوسازي برنامههكاريابي و جاب
نياز ، پيش1اهداف توسعه ضروري دانسته شده است. تضمين كيفيت مهارتي براي دستيابي به

گذاري و در نتيجه كارايي و كار آمدي، در الزم براي حصول اطمينان از عملكرد بهتر سرمايه
ي نيرو كار، هاو صالحيت هااي است. عدم شناخت شايستگيي فني و حرفههاسيستم آموزش

 .سطح اروپا شده است جايي نيروي كار درهمانع اصلي در جاب
وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي بازار كار، جايگاه اين بازار را نسبت به ديگر 

تا  چون بازار كاال، بازار پول، بازار سرمايه در اقتصاد ممتاز كرده استبازارهاي اصلي هم

                                                                                                                
1. Quality Assurance 
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كننده هاي سياسي و اجتماعي هم مباحث اشتغال از عوامل مؤثر و تعيينكه در حوزهجايي
ايجاد سازي افراد براي توانمندگرا، هاي هنجاري و عدالتيژه در نظاموهب. دشومحسوب مي

عنوان راهبردهاي مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و  اشتغال همواره به
  .تأكيد بوده است

ات بازار انتشار اطالع دولت در توسعه و ةكشورهاي صنعتي به ضرورت مداخل ةتقريبآ هم
تواند باشد و هم ميصورت كيفي يا توصيفي، هاند. اطالعات بازار كار هم ببرده) پي1LMIكار (

 .يا آماري يمصورت كهب
تا  باشند، يك سند تحقيقاتي نياز استميبراي روشن شدن اينكه  اطالعات  بازار كار چه 

تواند براي ميكه  هااز اين روش ي رو به توسعه پيدا كند. يكيهامناسب را براي كشور روش
سندي است كه توسط يك تيم پنج نفري از افراد متخصص  ،مناسب باشد هاكشور ةتوسع

). اين سند روي Gray, et.,1996كشورهاي خارجي تهيه گرديده است ( ةتوسع ةبراي اتحادي
كيد أبه توسعه ت ي روهااطالعات بازار كار در كشور ةسه مشكل و نگراني عمده در ايجاد سامان

جاي اينكه از هشان را بيهاست كه كارشناسان اقتصادي كمكا كرده است. نگراني اول اين
كار گيرند، در هطرح گرديده بيمي كهابيني، در پيشهاشاخص ئةيي كه براي اراهاروش

ته يافي بيشتر توسعههاكنند. در بعضي كشورل كيفي از آنها استفاده ميئموضوعات و مسا
 يمبيني كگيري يگانه راه پيشي آماري مبتني بر نمونههاكيد بر اين بود كه تمركز بر روشأت

ي بازار هاي متوازن كه واقعيتهاجاي استفاده از روشهست كه با باشد. نگراني دوم اينمي
رايج  يهاباشند، از روشگو ميدهند و به انتظارات و توقعات اجتماعي پاسخكار را بازتاب مي

طبق اظهارات، در كشورهاي رو به ده گردد. نگراني سوم اين است كه در بخش عرضه استفا
كمبود جدي  )LMISآوري و تحليل اطالعات بازار كار (توسعه در هر سو از سيستم جمع

 .متخصصين، ديده ميشود
 توسعه، ريزي وترين ابزارها براي برنامهعنوان يكي از اساسيآمار و اطالعات به

افزايش  باشد.اي برخوردار ميو ارزيابي عملكردها از جايگاه ويژه اعمال مديريت گيري،تصميم
از اهميت زيادي  سازي و شفافيت آمار،در دسترس بودن، يكسان ،بودن هنگامبه درستي،

توجه به نياز  ميهمچنين پرواضح است كه جهت استقرار چنين نظاباشد. ميبرخوردار 
 نفع،ها و مؤسسات ذيهمكاري و هماهنگي هرچه بيشتر سازمان ايي اطالعات،نه كاربران

سازي استانداردها و تعاريف و مفاهيم را مديريت اطالعات و يكسان هاي نويناستفاده از شيوه
آمار  ةآن توجه به استفاده از فناوري اطالعات در تمام مراكز توليدكنند ةطلبد كه الزممي

 . باشدناشي از آن مي داري از مزاياي رقابتيبازار كار و برخور
عنوان يكي از تنها بهايران، موضوع اشتغال نه ميدر اسناد فرادستي نظام جمهوري اسال

متغيرهاي تأثيرگذار در افزايش توليد و درآمد ملي و در سطح اهداف آرماني و راهبردي مورد 
ريزي يك اقتصاد صحيح و عادالنه و پينمادي از  ةمثاب بلكه به ،تأكيد قرار گرفته است

) اصل سوم قانون اساسي 12گونه كه در بند (آن. منطبق بر ضوابط اسالمي، معرفي شده است
تغذيه، مسكن، بهداشت و تعميم بيمه در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر از موضوع كار  ردر كنا

يك » اشتغال كامل«ان هم ايرميجمهوري اسال ةسالانداز بيستدر سند چشم ياد شده است.
 .اعالم شده است 1404هدف راهبردي در افق 
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 هابازنگري اثربخشي
مجدد به كارفرمايان بخش خصوصي و دولتي و كسب  ةاي بايد با مراجعسازمان فني و حرفه

اطالع از ميزان رضايت آنان در مرتفع شدن نيازها و انتظاراتشان از طريق منابع انساني ماهر 
 اياز طرف سازمان اطمينان حاصل نمايد. در همين راستا سازمان فني و حرفهشده معرفي

 هاي ضروري زير  را به انجام رساند.اقدامات و فعاليتبايد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .  سناريو اطالعات بازار كار 1شكل
 
 
 هاي اقتصاديتحليل فعاليت �
ندي آن از طريق دفتر ثبت و بهاي اقتصادي و تعيين حدود و طبقهيي فعاليتشناسا �

 ضبط بنگاه 
هاي اقتصادي مورد نظر و اهميت نسبي آن فعاليت  كاهشيا شناخت عوامل مؤثر بر رشد  �

 و تغييرات احتمالي آنها 
 ود در هر فعاليت در زمان حال و برآورد آن در آينده جي موهايين تعداد بنگاهتع �
ر زمان حال و برآورد استخدام در آينده يين تعداد شاغالن و استخدام در هر فعاليت دتع �

 )پيش بيني تقاضا بر حسب فعاليت(

 شناسايي موضوعات 
 عرضه و تقاضا مربوط به

 
 گردآوري داده ها

 
 تجزيه و تحليل

 
 انتشار

 
 تدوين برنامه

 
 اجراي برنامه

 
 ارزيابي و نظارت



           اي و اشتغال در آيينة پژوهش                                    آموزش فني و حرفه
 

83 

 تحليل بازار كار: �
بندي آن از طريق دفتر ي شغلي و مشاغل هر فعاليت اقتصادي و طبقههايي گروهشناسا �

 ثبت و ضبط
 ي شغلي و مشاغلهايات گروهشناخت عوامل مؤثر بر رشد و ح �
يت در زمان حال و برآورد الي شغلي هر فعهار گروهيين تعداد شاغالن و استخدام دتع �

 )بيني تقاضا بر حسب شغلپيشاستخدام (
 نيروي انساني و مؤسسات آموزشي دولتي و خصوصي ةشناسايي منابع عرض �
قابل دسترس مؤسسات آموزشي  و واجد شرايط ةديدتعيين تعداد نيروي انساني آموزش �

 در زمان حال
و كفايت آموزش، جنسيت و  آموزشي، تناسب ساختار و تقاضا شغلي تركيب تطبيق �

 سكونت شهري و روستايي
هاي اقتصادي در زمان حال و بررسي توازن احتمالي عرضه و تقاضاي شغلي براي فعاليت �

 نيروي انساني در آينده ةبرآورد ميزان عرض
 تحليل مشاغل �
   المللي مشاغلبندي استاندارد بينطبقه �

شده با اي از طبقات تعريفبراي سازماندهي مشاغل در مجموعهبندي ابزاري ين طبقها
در نهمين  1ISCO بنديشده در هر شغل است. اولين طبقهتوجه به تكاليف و وظايف انجام

معروف است.   ISCO58  پذيرفته شد كه به 57در سال  (ICLS) كنفرانس آمارشناسان كار
 و ISCO68 يهانسخه ئةمنجر به ارا اصالح شد كه 87و  66هاي بندي در سالاين طبقه
ISCO88  بندي اين طبقه .گرديده است آماده 2008گرديد. جديدترين نسخه در سال

ي مورد نياز براي انجام وظايف و تكاليف مربوط به آنها هارا بر اساس تشابه مهارت مشاغل
 390 گروه عمده و 10است و داراي  ميرق 4داراي كدهاي  ISCO88 . دهدتخصيص مي

 .شغلي است ةطبق
 پذيري آمارها تسهيل مقايسه -1
 المللي در تحقيقات ممكن ساختن استفاده از آمارهاي بين -2
 ي ملي هابنديايجاد چارچوبي براي توسعه و بازنگري طبقه -3
 اهداف �
ي شغلي كه فاقد عرضه نيروي انساني است و در آينده براي هاانتخاب مشاغل و گروه -

 جود دارد.آن تقاضا و
 تعريف شغل در راهنماي آن، تعيين وظايف، كارها و مراحل انجام هر شغل -
 اهميت، پيچيدگي و فراواني هر وظيفه و كار و مراحل آن  ةيين درجتع -

 
 ازهاي آموزشييل نيتحل �
 المللي استانداردهاي آموزش و پرورشبندي بينطبقه) 1-4-5 �
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) 1(ISCED  ايعنوان وسيلههطراحي شد تا ب 7019توسط يونسكو در اوايل سال 

آوري، تدوين و معرفي آمارهاي آموزشي كشورها چه به صورت انفرادي و مناسب براي جمع
آمارهاي  ةو مقايس نگارش استانداردهاالمللي خدمت رساني كند. اين كار چه به صورت بين

هاي كند و روشمي بررسيآموزشي را تسهيل كرده و توسعه و تغييرات جديد آموزشي را 
 :مانند نمايد.ميبيني مختلف دنيا پيشمناطق بيشتري را در آينده در

 ايافزايش و رشد اشكال مختلف آموزش و پرورش حرفه -1
 افزايش تنوع تجهيزات آموزشي -2
 .افزايش بازگشت به آموزش از راه دور -3
 اهداف �

ه اقتصادي و بنگا يك ردعملك در مطلوب شرايط و موجود شرايط بين تفاوت ارزيابي -
 ها و كسري هاتعيين كمبود

 غيرآموزشي هايحلراه براي مجدد طراحي و شغل استاندارد اصالح و بازنگري -
 براي نگريمهارت و دانش ةكنندتأمين نياز مورد عملي و نظري محتواي تعيين -

  آموزشي هايحلراه
 مطالب و آموزشي محتواي بندياولويت -
هدف مطالعه، منابع موجود ه ها بهايي از كل فعاليتها گاهي بخشدر تحليل فعاليت -

ي آموزشي هااشتغال و نياز به برنامه ،براي مطالعه، اهميت آن بخش از نظر اقتصادي
 گيرد.ميمورد بررسي قرار 

 هاي آينده سازمان آموزش فني وحرفه اينقش
اصلي مد  ةشداي و نهادهاي وابسته و ادغامحرفه ني وآموزش ف ةي آيندهادر اين مقاله نقش

تري را نظر قرار گرفته است. اين سازمان الزم است تا در نماد جديد خود نقش سيستماتيك
تواند همچنان نقش ميي عملياتي گذشته برعهده بگيرد. البته هانسبت به وظايف و نقش

تر از گذشته جرايي بايد تا حدودي متفاوتي اهاعملياتي خود را نيز ادامه دهد اما در شيوه
نظير  ميي سيستهادر آينده بايد تمركز اصلي را  روي آرايه ،عمل نمايد. با اين حال

)  معطوف LMISاطالعات بازار كار ( ةاي و سامانحرفه ي فني وهاچهارچوب كيفيت آموزش
حمايتي آن فعاليت نمايند. اي كه ديگر متوليان امر آموزش، زير پوشش و چتر نمايد به گونه
تواند به عنوان مسئول اصلي طراحي و توسعه و نگهداري وظايف اصلي و مياين سازمان 

كه براي اطمينان اي است، باشد آموزش فني و حرفه ةريزي و توسعبناي برنامهكليدي كه زير
توان گفت ميي طور كلهب ساختاربندي مناسب بايد ايجاد گردد. از اجراي وظايف، ترتيبات و

 .را بر عهده بگيرد تا يك نقش عملياتي ميكه اين نهاد بيشتر بايد نقش سيست
ي مورد نياز و دامنه و عمق هابيني مهارتي بخش صنعت و پيشهاآگاهي از ويژگي

ي منحصر به فردي كه هاارزش در بخش ةي مختلف، و توجه به زنجيرهادر بخش هامهارت
ي پيشروي هادر بخش هاشناسايي نوآوري ،داخته شده است، همچنينتاكنون به آن كمتر پر

اي منابع انساني از جمله وظايف در بخش ارتباطي اين اقتصاد و بررسي نيازهاي توسعه
                                                                                                                
1. International Standard Classification of Education 
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اي، از ي فني و حرفههامهارت ةوري در زمينبخش و بهرهسازمان است. نظارت و ارزيابي اثر
 ارتباطي مناسب از ديگر وظايف اين سازمان خواهد بود.و ساز و كارهاي  هاگزارش ةطريق ارائ

ست كه سازمان آموزش فني ا توان دريافت اينميي صورت گرفته، هاآنچه كه از بررسي
و نسبت به باز مهندسي ساختار و فرايندهاي آن در جهت  وداي بايد تقويت شحرفه و

 تر  اقدام گردد.پذيري و اختيارات گستردهانعطاف
از  گردند.مياند و ليكن به آنها محدود نبندي گرديدههكارها به شرح زير دستهاين را 

 شود:ي اصلي در اين زمينه شامل موارد زير ميهانقش جمله وظايف و
 اي) حرفهصالحيتطراحي، توسعه و نگهداري چهارچوب كيفيت شايستگي ( �

اي شود. اين د ويژهبه اين بخش تأكيبايد هاي سازمان ملي مهارت گذاريدر سياست
: از جمله .اي باشدي فني حرفههاچهارچوب بايد شامل عناصر جديد در بخش آموزش

مسير آموزش و ، ارزشيابي و تضمين كيفيت، اي در حال توسعهچهارچوب صالحيت حرفه
به رسميت شناختن ، ي مختلفهامهارت براي پيشرفت عمودي و حركت افقي در رشته

اي ي فني و حرفههاهمترازي مدارك و گواهينامهو  از ورود به كار يادگيري و آموزش پيش
بخشي به نهادهاي آموزشي اندازي و تعيين چهارچوبي براي اعتبارالمللي و راهدر سطح بين

 به نهادها. ميوابسته و تحت پوشش  و اعطاي مجوزهاي رس
  هاوظيفه �

يج مورد انتظار يادگيري و يا تواند مبنايي براي كسب نتاميالف) شايستگي: كيفيت 
 .شودمييي باشد كه از طريق استانداردها و معيارهايي مورد قبول تعيين هاشايستگي

ساختارهاي آموزشي،  ايجاد (شايستگي)، آموزشي براي استاندارهاي چهارچوبي تعيين �
 ها سازي پودمانبخشي گواهينامه و يكپارچهايجاد ساختار مناسب اعتبار

ي موجود و هاو كارهاي الزم براي كنترل كيفيت، توسعه و حفظ مهارت ايجاد ساز �
 هاو صالحيت هاتعيين مهارت

 .اي و نقش نهادهاي مختلفي چهارچوب نظام كيفيت آموزش فني و حرفههاويژگي �
تواند ميهر كس  ،باشند. بنابراينميصورت واحدي هب هاي پودماني: اين دورههاب) دوره

ند. اتوانند با هم تركيب شده و يك مدرك كلي را در برگيرد، بگذرميتر كه هاي كوچكگام
 بندي گردند كه از نظر مدت زماناي دستهالبته الزم است كه استانداردهاي آموزشي به گونه

 محدودتر و تنها در چند سطح قرارگيرند.  ها(ساعت) برگزاري دوره
، صنايع و نهادهاي آموزشي و هابخش ،هاها در همة شركتج) قابليت انتقال مهارت

 نمايد.ميپذير جايي نيروي كار را امكانهپرورشي كه امكان جاب
شده براي هاي ارائهبخشي به كيفيت آموزشاست براي اعتبار ميد) تضمين كيفيت: نظا

و  شده در نهادهاي آموزشيي ارائههاكاربران (كارآموزان، كاركنان و كارگران)، و يا آموزش
 .پرورشي و ديگر مراكز آموزشي غير دولتي و عمومي

العمر و فراهم كردن تسهيالت الزم براي آموزش در تمام طول زندگي ه) يادگيري مادام
اشتغال و كسب درآمد و دريافت  ةافراد از طريق بهبود سيستم مهارتي و كمك به ادام

 ي عادالنه از سوي افراد.هاپاداش
گيرد و ري مهارتي باشد كه بايد مورد تأكيد قراهان هدف آموزشتريتواند مهممياين 

ي مهارتي هاي خصوصي نيز به آن مقيد باشند. در چنين شرايطي آموزشهاو بخش هاشركت
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اشتغالي و توانايي اتكايي مسير پيشرفت شغلي و نگرش خوددر خود يمتواند نقش مهمي

 ادي برخوردار است، داشته باشد.زندگي كاري كه از اهميت زي ةمديريت فعاالن
و تسهيل  ميو يا غير رس ميصورت رسهي مقدماتي بهاح) به رسميت شناختن يادگيري

 مشاركت در بخش آموزشي و مهارتي. 
صورت دانشگاهي و چه هچه ب ي مختلف يادگيري و آموزشهاخ) فراهم آوردن مسير

 ميو غيررس ميي رسهازي آموزشسادانشگاهي)، يعني يكپارچهاي (غيرصورت حرفههب
 ويژه در محل كار.همهارتي ب

) از طريق كارفرمايان و فراهم نمودن هاچ) به رسميت شناختن دستاوردها (موفقيت
 كند.ميي خاصي كه نيازهاي بازار را محقق هاگواهينامه ةي آموزشي و ارائهابرنامه

 المللي و همترازي آن.رك در سطح بينز) فراهم نمودن مبنايي براي به رسميت شناختن مدا
 ) و دسترسي به اين اطالعات در سطح مليLMISايجاد سامانه اطالعات بازار كار ( �

ي فني و هاريزي آموزشدهي برنامهايجاد سيستم اطالعات بازار كار براي هدايت و جهت
ويژه در مسائل مربوط هريزي بآن امكان استقرار نظام برنامه ةاي مورد نياز است تا بر پايحرفه

ي هاگران، فعال كردن سيستمآزمون از صنعت .به استانداردها و كيفيت خدمات، فراهم شود
مستقيم از طريق طور مستقيم و يا غيرهپشتيباني از قبيل تضمين كيفيت و آموزش مربيان ب

طور كلي هخذ باز خورد از كارفرمايان؛ بأو  هامشاركت بخش خصوصي، تجزيه و تحليل داده
 :هاباشد. وظيفهمي هارفتار بازار كار به منظور كاستن از عدم تطابق ةهدف اصلي مشاهد

يك  ةاي بايد با مراجعه به بازاركار و تهيسازمان فني و حرفه: بازاركار از نيازسنجي و تحقيق �
 نمايد. كسب اطالع نياز، مورد هايمهارت با رابطه در بانك اطالعاتي كامل از نياز بازار

اي بايد با سازمان فني و حرفه: ي مورد درخواست بازار كارهاريزي برگزاري دورهبرنامه �
ي مورد هامهارت ،خبره مربيانكارگيري هپذيرفته و بي صورتهاتوجه به نتايج نيازسنجي

 ي تئوري و عملي مرتفع نمايد.هانياز بازاركار را از طريق آموزش
اي بايد منابع انساني كه مهارت سازمان فني و حرفه: ر بازار كارمنابع انساني ماهر د توزيع �

 .شده با بازار كار به اشتغال برسانداند، براساس قراردادهاي منعقدالزم را كسب نموده
 گذاريمشاوره در امر سياست �

با اين  .آوردميي ملي، چارچوب كلي براي كشور را فراهم هامهارت ةي توسعهاسياست
ي مربوط به هاگردد. انجمنمييژه مختصات حركت دولت در مسير اصلي ترسيم چهارچوب و
ي خوبي را در اختيار بگذارند. در حال حاضر مسئوليت و هاتوانند مشاورهميهر صنف 

صورت يكپارچه هي مهارتي بهااري آموزشيذگمشاوره به دولت در امر سياست ةمأموريت ارائ
تواند اين وظيفه را بر عهده بگيرد. اين سازمان ميت و فناوري وجود ندارد. سازمان ملي مهار

ي بخش خصوصي و هاگذاري و مشاوره، با توجه به طرحتواند مسائل مربوط به سياستمي
ي آموزشي را با هماهنگي بيشتري انجام دهد. توجه دادن جامعه هانوآوري ةدولتي براي ارائ

شان ي مورد درخواستهامهارت ةدر ارائ هاشركتي مهارتي و كمك به هابه ضرورت آموزش
ي هاي آموزشي و طراحي برنامههابراي استخدام كاركنان و راهنمايي افراد در انتخاب دوره

 اي برخوردار است.مسير شغلي در اين بخش از اهميت ويژه
 ريزي برنامه �
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و  ميي مختلف آموزش رسهااي در بخشي فني و حرفههادر حال حاضر آموزش
خود را بر  ةريزي در حوزبرنامه ةكشور صورت گرفته و هر كدام مسئوليت جداگان ميغيررس

ها گيرياي در تصميمي فني و حرفههاآموزش ةبايد همة عوامل دخيل در زمين .عهده دارند
تواند در جهت حفظ تعادل بين منافع ميي صنفي، هامشاركت داشته باشند. مشاركت انجمن

ختلف تأثير بسيار به همراه داشته باشد. در اين ميان الزم است كه نهادهاي ي مهاگروه
اي در ي فني و حرفههاانداز آموزشها در جهت روشن نمودن چشماستاني از جمله استانداري

هاي بهبود و ) فعاليتاثربخشيكارامدي ( ارزيابي كارايي و سطح مناطق تالش نمايند. پايش و
گيري) از گزارش دهي وگزارشكارهاي ارتباطي و گزارشي ( يق ساز ومهارت از طر ةتوسع

تواند در مياي سازمان آموزش فني و حرفه ،ي پيشنهادي است. همچنينهاجمله وظيفه
ي خاص هاي آموزشي بخش خصوصي و كارفرمايي و طراحي دورههاطراحي و ايجاد برنامه

 توان اشاره كرد:مييزي به موارد زير ري برنامههااقدام نمايد. از ديگر  وظايفه
 .ي جديد مؤسسات آموزشيهاريزي و آموزش مر بيان و تصويب برنامهبرنامه �
ها و يا همپوشاني كاريفراهم كردن شرايط الزم و نظارت كافي براي جلوگيري از دوباره �

 آموزشي.
چيدگي ايجاد سطوح مختلف آموزش بر اساس معيارها و با توجه به مسئوليت و پي �

 .هاو قابليت انتقال شايستگي هافعاليت
 طور مناسب.اي بهو حرفه ميي عموهاارزيابي و ارزشيابي كيفيت آموزش ةفراهم نمودن زمين �
 .گسترده براي مشاركت صنعت ةترسيم نقش و دامن �
  .گرايي صرفجاي مدركهاي واقعي بهي عالي و تأكيد بر شايستگي و توانمنديهاآموزش ةتوسع �

ي هاي بهبود مهارتهاعالوه بر اين، گسترش دسترسي افراد مختلف جامعه به فرصت
 ةي توسعهادر طيفي از تالش ميزندگي، به رسميت شناختن حساسيت اقتصاد غير رس

 ي قابل توجه اين سياست است.هامهارت، از ديگر ويژگي
فعلي و تمركز بر مي ساي ري فني و حرفههانياز به يك تغيير ساختاري در تأمين آموزش

شود. البته بخش خدمات نيز بخش قابل توجهي از توليد ميروي بخش توليد كامالً احساس 
ي بخش خدمات نيز هاناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و تقاضا براي مهارت

 نيازهاي ةهمچنان در حال افزايش است. در حال حاضر صنايع نيز خواستار بررسي خردمندان
مورد  مياين بخش هستند. البته اين تقاضا متفاوت از گذشته است كه صرفاً مشاغل عمو

ي مختلف بايد مورد هاي بخشهاريزي و تحول در سيستمتأكيد بود و اين ارتباط براي برنامه
 .توجه قرار گيرد

 تمركز زدايي �
شد اقتصادي هايي مبني بر بروز خطر كاهش ربا وجود رشد اقتصادي در كشور، سيگنال

خود  ةشود در حال حاضر بسياري از صنايع براي دستيابي به اهداف رشد و توسعميمشاهده 
رو هستند و حتي برخي از افرادي كه در صنايع مشغول هبا مشكل كمبود نيروي كار ماهر روب

روز شده هي آن بهاي منسوخ شده هستند كه الزم است مهارتهاكار هستند داراي مهارتبه
ريزي گردد. اين سازمان برنامه ،شوندميساله وارد بازار كار براي جوانان جوياي كار كه هر و

آشيل براي پايداري ي الزم كه پاشنههاتواند به صورت يك شبكه فعاليت كرده، مهارتمي
 باشد را فراهم آورد:ميرشد اقتصادي كشور 
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 محورسيستم صنعت –

محور باشد. يعني نيازهاي ايد به دنبال سيستم صنعتي جديد و تحوالت اخير بهاسياست
ي الزم و تمركز بر دانش و مهارت و كيفيت استانداردهاي هاآموزش ةكاربران نهايي و ارائ

 آموزشي و ضوابط ارزشيابي و صدور گواهينامه در نظر گرفته شود.
 ارتقاء استراتژيك مشاركت بخش خصوصي –

صوصي و گسترش آن در همة ابعاد نظام ملي تمركز صريح بر ارتقاء مشاركت بخش خ
ريزي درسي، تهيه و تنظيم استانداردهاي مهارت، و ريزي تأمين مالي، برنامهمهارت، برنامه

 استانداردهاي آموزشي مربيان در بخش خصوصي، ارزيابي كيفيت و ارزشيابي در اين بخش.
اي م آموزش فني و حرفهي مههاتواند يكي از مسئوليتميي مقدماتي و پايه هاآموزش

باشد. در واقع بايد دسترسي  ميرسمهارت كارگران در بخش اقتصاد غيربراي توسعه و بهبود 
تواند نقش كليدي ميكه  ،فراهم شود ميي آموزش مهارتي توسط نهادهاي رسهابه فرصت

 باشد.  ميي غير رسهادر تضمين و به رسميت شناختن دوره

 گيرينتيجه
ي مهارتي در سطح كشورهاي هابسترهاي الزم براي اعتباربخشي به گواهي نامه سازيفراهم
و محصوالت دانش  هااي به منظور تبادل نظر در خصوص ايده، ايجاد وب سايت منطقهمنطه

ي هامحور به همراه حمايت از تدوين استانداردهاي شغلي و آموزشي براي فناوريو فناور
مشترك در سطح صورت هب (LMIS) سيستم اطالعات نيروي كاراندازي نوين و پيشرفته، راه

ها و نقشو برگزاري تورهاي تخصصي براي مربيان و كارشناسان از ديگر  همسايهكشورهاي 
 تواند باشد.اي در آينده ميحرفه وظايف سازمان آموزش فني و

 ي زندگي، به رسميت شناختن صريحهامهارت ةي توسعهاگسترش دسترسي به فرصت
زير پوشش قرار  مهارت، ةي توسعهادر طيفي از تالش ميحساسيت بزرگ اقتصاد غير رس

ايجاد  ، توجه بيشتر، به منابع محوري و ضروري،صورت فراگيرهي مختلف هدف بهادادن گروه
جديد؛ ارتقاء استراتژيك مشاركت بخش خصوصي، ترسيم نقش و  ساز و كارهاي نهادي كامالً

مشاركت صنعت؛ سيستم اطالعات بازار كار، تجزيه و تحليل بازار كار و  گسترده براي ةدامن
 ريزي منابع انساني. برنامه

 پيشنهادها
ي موجود دولتي، هاظرفيت كارمندان و سيستم ءست كه جهت  ارتقاا دست آمده اينهنتايج ب
، بايد كنندپيدا  در مورد تمام جزييات بازار كار اطالعات شايسته و بايسته اي كه بتوانندبگونه

ة گرايانه، كه زميناطالعات بازار كار پويا و واقع ةافراد متخصص پرورش دهند و يك سامان
ي زيادي را در بر خواهد گرفت. هاتجزيه و تحليل را در سطوح مختلف ايجاد نمايند، سال

و  هاهالزم است كه كارمندان هميشه به منابع فراوان دسترسي داشته باشند تا بتوانند داد
ي رو به توسعه به ندرت منابع براي تحقق و اجراي هاآوري نمايند. در كشوراطالعات را جمع

ويژه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، كه براي هشود. ايران و بمياختصاص داده  اين كار
بول آوري دانش و اطالعات الزم تا كنون منابعي را اختصاص نداده است بايد واقعيت را قجمع

خواهد ي تبديل اين بخش به يك نهاد را برعهده گيرد. اين  وزارتخانه اگر ميهاكرده و هزينه
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بايد براي گزينش و استخدام تعداد  ،طور كلي توسعه دهدهي راهبردي خود را بهاكه برنامه
ريزي نمايد. در ) برنامهLMISوري و تحليل اطالعات بازار كار (آكافي كارمندان بخش جمع

اي و انساني اين بخش در سطح وزارت حل نگردد بايد، از ديگر ي بودجههاكه نيازورتيص
 ي دولتي نظير معاونت فناوري رياست جمهوري  كمك گرفته شود. هابخش

 منابع
سازمان آموزش فني  ر،راهنماي تحليل صنعت و بازاركا: انساني نيازسنجي نيروي ،داود فرخي

 )1391اي كشور (و حرفه
 )؛ مديريت منابع انساني؛ تهران، دانشگاه پيام نور1390:186،187ي، رضا (رسول

مركـز  ، منصـفانه از سياسـت تـا واقعيـت     كـار شايسـته، مـزد   ميكنفرانس علروحاني، حسن، 
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 افغانستان.
 ،ايزايي در سـازمان فنـي و حرفـه   حسين الگوهاي بهبود وضعيت آموزش و اشتغال ،صادق فر

 .چهارمةدوم، دورة شمار ،ايران ميپژوهشگاه اطالعات و مدارك عل
اي با عناصـر  ي فني و حرفههابررسي تناسب آموزشالدين، سعادتمند، زهره؛ عبد الهي، شهاب

واحـد گرمسـار    مـي موزشي دانشگاه آزاد اسالآرهبري و مديريت  ةنامدرسي. فصل ةبرنام
 )1390:82( 3ة سال پنجم، شمار

اي استان يـزد، رويكـرد كـارت    فالح، حسين؛ ارزيابي كارايي نسبي مراكز آموزش فني و حرفه
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 معماري  ةالتحصيالن رشتپژوهي در اشتغال فارغآينده
 در چارچوب تكنولوژي  

 1نگار عيسي كاكرودي

 چكيده 
اي ريزي هوشمندانه جهت نيل به آيندهتوان تحقيق، مطالعه و برنامهپژوهي را ميآينده

التحصيالن پژوهي در اشتغال فارغمتعالي و هدفمند دانست. هدف از اين پژوهش آينده
هاي اقتصادي، فرهنگي اجتماعي، دانش و آموزش بوده و روش عماري در بخشم

ترين هنر باشد. نقش حياتي معماري به عنوان اجتماعيتحليلي مي -تحقيق توصيفي
آن با انسان، فضا و شهر و معماران به عنوان قشري مهم از  ةبشري و ارتباط ديرين

و  فرهنگي، اجتماعيري كه نمادهاي نيروي انساني در جامعه و سازندگان آثار معما
تعداد  ةرويباشند، دليلي بر اين انتخاب است. افزايش بيدركشور مي سياسي

دانشجويان اين رشته مشكالت اجتماعي، اقتصادي را براي كشور و اثرات روحي رواني 
صيالن به دنبال خواهد التحهاي شغلي براي فارغنامطلوب را به دليل نبود موقعيت

هاي آنان در توان از تواناييتوليد اشتغال مي ةها در زمينريزيداشت كه با برنامه
هايي نظير توليد، پژوهش، آموزش، خدمات و صنعت در كشور بهره جست. توليد بخش

هاي هوشمند، طراحي ساختمان ةالملي در زمينبازارهاي كار و اشتغال ملي و بين
اميك، بناهاي سيال، پژوهش و توليد دانش در نانو تكنولوژي و معماري، مدوالر، دين

منظوره و آموزش الكترونيك مين انرژي مصرفي ساختمان توسط خود و فضاهاي چندأت
التحصيالن در جامعه و با هاي اشتغال فارغتوان برخي زمينهدانشجويان معماري را مي

اهميت نظام آموزشي و پژوهشي كشور در رويكرد تكنولوژي عنوان نمود. با توجه به 
بخش اشتغال، افزايش توليد و رشد اقتصادي، پرداختن به تكنولوژي به عنوان 

هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و ترين محصول آينده از طريق تحليل پتانسيلاصلي
 اشتغال ياري خواهد نمود.  ةها در حوزگيريمحيطي در كشور به تصميمزيست

 
 پژوهي، اشتغال، معماري، تكنولوژي.آينده :يديكل واژگان
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 مقدمه 
كشورها بر كسي پوشيده نيست و سران كشورها در  ةنقش علم، دانش و تكنولوژي در توسع

هاي علمي و مديريت هاي صحيح در زمينهاريذگكوشند تا از طريق سياستسراسر دنيا مي
ع خود را در مسير توسعه شتاب بخشند. هاي دانشي، حركت جواممناسب دانايي و سرمايه

ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد، ميزان صنعتي شدن، ميزان تحرك اجتماعي و ميزان 
 را خودةآيند كه باشد. جوامعيمشاركت افراد در مسائل جامعه از عوامل پيشرفت و توسعه مي

. امروزه در مطالعات )1389زد (مضطر زاده،  خواهند رقم آينده را برايشان ديگران نسازند
، "پژوهيآينده "كار مي برند، واژگان مطرحي همچون مربوط به آينده، واژگان بسياري را به

كه هريك از  "شناسيآينده"و  "نگاريآينده"، "بيني پيش"، "آيندهقلمرو"، "انديشيآينده "
برند. خاصي بهره ميهاي هايي بسيارند و از روشفرضها و پيشاين واژگان برآمده از تئوري

) 1389پژوهي را مادر اين اصطالحات ناميد (پور محمدي و همكاران، شايد بتوان آينده
اي آگاهانه، فعاالنه، پژوهي در حقيقت دانش و معرفت شكل بخشيدن به آينده، به گونهآينده

ايج و مدت، متعهد به نتهايي همچون: تمركز روي موضوعات بلنددستانه و با مشخصهو پيش
 ). 1389سيستماتيك بودن است (باباغيبي ازغندي، 

دسته تكنولوژي جديد، تكنولوژي نو ظهور، تكنولوژي پيشرفته،  5توان به تكنولوژي را مي
تكنولوژي بسيط و تكنولوژي مناسب تقسيم نمود و از كاربردهاي تكنولوژي در عصر حاضر 

اجتماعي اشاره كرد. -يت، فرآيند و نظام فنيتوان به تكنولوژي به عنوان اشياء، دانش، فعالمي
 ديد ةارائ و توضيح توصيف، به كه باشدمي ايچندرشته تحقيقاتي ةحوز يك پژوهيآينده
 بشر فعاليت مختلف هايحوزه توسعة و تغيير فرايندهاي و اجتماعي هايپديده به وسيع

 پردازد.مي
به  "و ارتباطات بر اشتغال ايران اثر فناوري اطالعات ") در پژوهش 1388نژاد (رسولي

در كشور پرداخته است.  1338-1385هاي بررسي نقش فناوري اطالعات بر اشتغال طي سال
اين مقاله اثرات  ةنتيج بوده و VECMمدل مورد بررسي با رهيافت تصحيح خطاي برداري 

تغال نشان مدت بر اشمدت و اثر منفي آن را در كوتاهمثبت فناوري اطالعات را در بلند
مهندسي معماري و  ةشدگان رشتافزايش تعداد پذيرفته ") در تحقيق 1389دهد. عالئي (مي

ساز بروز مشكالت در ابعاد رشد غير متعارف تعداد دانشجويان معماري را زمينه "تبعات آن 
داند. كيفيت آموزش دانشجويان معماري كه به عواملي آموختگان ميآموزشي و اشتغال دانش

در كيفيت  ن مدرسان، محتواي آموزشي، امكانات و تجهيزات بستگي دارد و مستقيماًچو
ناپذيري خواهد شد. جهت جلوگيري از ثر است دچار صدمات جبرانؤساخت و ساز كشور م

گيري درست و عاقالنه هاي پذيرش در اين رشته و تصميماين وضعيت محدود نمودن ظرفيت
باشد. حسيني لرگاني ي جديد از اقدامات مهم و اوليه ميسيس واحدهاي دانشگاهأدر مورد ت

جديد؛ زيرساختي براي اشتغال  ةآموزش كارآفريني در هزار") در پژوهش 1387(
ها نفري از متخصصان كارآفريني و تحليل داده 46 ةبا تعيين نمون "آموختگان در ايراندانش

كندال به نتايج زير رسيده است. هاي مجذور آزادي كاي و همبستگي با استفاده از آزمون
هاي آموزشي كارآفريني ديجيتالي، آموزش سبك تفكر و فرهنگ كارآفرينانه، برگزاري كارگاه
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هاي آموزشي و پژوهشي ريزيها و برنامهكسب و كارهاي الكترونيكي، سياستگذاري

ه و تبادل تيافهاي توسعههاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي كشورها، همكاريدانشگاه
آموختگان تواند راهكار مناسبي براي ايجاد تفكر كارآفريني و اشتغال دانشو دانشجو مياستاد

 آموزش عالي باشد.
هاي علوم مهندسي به دليل مهندسي معماري در ميان ديگر شاخه ةتوجه به اهميت رشت

ص اين رشته با رود و توجه به ارتباط خاشمار مياين كه تركيبي از هنر و فن مهندسي به
شناسي و... و شناسي، تاريخ، رواناي همچون فلسفه، جامعهذهن، روح افراد و علوم پايه

هاي مرتبط مانند طراحي داخلي، التحصيالن اين رشته به اشتغال در رشتهتوانايي فارغ
در  تعداد مراكز آموزشي ةرويافزارهاي مرتبط و تبعات افزايش بيطراحي منظر، آشنايي با نرم

اند ضرورت هاي خود قرار دادهسطح كشور كه اين رشته را براي جذب دانشجو در برنامه
كشور را تعيين  ةتحقيق پيرامون اين رشته و دانشجويان امروز و مهندسين معمار در آيند

 نمايد.         مي
پرداختن به نيروي انساني با اخالق، متخصص و خالق  ضرورت و نياز اجتماعي جامعه:

دهي به فضاهاي گوناگون، سيماي شهري و كه با عنوان مهندسين معمار در آينده و در شكل
انكار تكنولوژي در كنند و نيز نقش بيجريانات اجتماعي كشور نقش بسيار مهمي را ايفا مي

 پيشرفت جوامع. 
 ةرسيدن به راهكارهاي درست، اصولي و هدفمند در ارتباط با نحو ضرورت كاربردي:

هاي شغلي مناسب براي مين موقعيتأدانشجويان در اين رشته و ضرورت ت پذيرش
 هاي كاربردي برشمرد.  توان از ضرورتهاي مختلف را ميالتحصيالن در شاخهفارغ

معماران در جامعه به دليل مسئوليت مهم آنان  ةموقعيت ويژ شناختي:ضرورت روان
التحصيالن اين رشته و اثرات ري فارغدر طراحي فضاهاي گوناگون دولتي و خصوصي و بيكا

 نمايد.شناختي اين تحقيق را تعيين ميضرورت روان ،نامطلوب روحي و رواني ناشي از آن
ها را در توانايي التحصيالن دانشگاهكنفرانس جهاني آموزش عالي يونسكو خصوصيات فارغ

العمر، به صورت مادامهاي مختلف، عالقه به آموزش و تحصيل و تمايل به نوآوري در زمينه
هاي ارتباطي و داشتن حساسيت اجتماعي، توانايي كارآفريني و كارگيري مهارتتوانايي در به

هاي ملل ايجاد اشتغال، قادر بودن به انجام كارهاي گروهي و مشاركتي، آشنايي با فرهنگ
لمي و هاي مختلف عديگر و تمايل به جهاني شدن، قابليت و توانايي فعاليت در عرصه

    (UNESCO:1998) داندخصوص علوم و تكنولوژي جديد ميههاي گوناگون برشته

 شناسي روش
اي بوده توصيفي و ابزار گردآوري اطالعات مطالعات كتابخانه –پژوهش با رويكردي تحليلي 

ريزي شوراي عالي وزارت فرهنگ و آموزش برنامهاست. در روند اين تحقيق ابتدا با توجه به 
التحصيالن معماري بر مبناي ماهيت هاي موجود بررسي شده و توانايي فارغي سرفصلعال

انكار هاي اشتغال معماران با توجه به نقش بي. سپس زمينهدروس برداشت گرديده است
بخش پژوهش و توليد علـم، آموزش عالي، خدمات  5تكنولوژي در مسير پيشرفت جوامع، در 

، مسئوليت و مديريت در بخش صنعت و توليد و كار آفريني طراحي اهم از شهري، روستايي
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عمل آمده در روند تحقيق با توجه هاي بهپس از تحليل و بررسي ،بيان گرديده است. در انتها
محيط و فضاهاي طراحي شده  ةجانبثير همهأمعماري و ارتباط و ت ةبه ماهيت خاص رشت

جامعه پيشنهاداتي پيرامون درك بيشتر  توسط معمار بر جسم، روح، روان و فرهنگ مردم و
 گردد.اهميت تكنولوژي و آموزش مهندسي معماري مطرح مي

 ها يافته
اين  ةها، گردانندگان فرداي جامعه هستند، ايفاي نقش موفق و سازندالتحصيالن دانشگاهفارغ

در وري سازمان آموزش عالي و نظام دانشگاهي تخصصي خود مرهون بهره افراد در مشاغل
ها و ابعاد مختلف است. دانشگاه مطلوب دانشگاهي است كه بتواند عالوه بر توانمندي

شان را افزايش دهد.  هاي علميعلمي دانشجويان، باورهاي آنان از توانمندي هايقابليت
نظام «پويا و هماهنگ با تحوالت » نظام آموزش عالي«اقتصادي نيازمند يك  ةامروزه توسع

طور خودكار از طريق در اصل، تعامل و هماهنگي بين اين دو نظام بايد به است.» اشتغال
 ).1388انساني و خدمات آموزشي به دست آيد (انتظاري،  ةبازارهاي سرماي
دروس پايه، اصلي و  ةهاي معماري كشور در سه دستشده از سوي دانشكدهدروس ارائه

 :دروس پايهگونه بيان نمود. وان اينتبندي است و محتواي آنها را ميتخصصي قابل تقسيم
و  رياضيات، مناظر و مرايا هندسه معماري، بيان ،محيط و بيان درك، و ساخت مصالح كارگاه

. دروس معماري نظري معماري، مباني طراحي ، معماري، مقدمات، طبيعتانسان، آمار
، معاصر با معماري آشنايي،  تاريخي از بناهاي برداشت،  جهان با معماري آشنايي: اصلي
، فلزي هايو سازه مصالح مقاومت، مكانيكي تأسيسات الكتريكي و، محيطي شرايط تنظيم

،  ساختماني مصالح كارگاه، و تشكيالت مديريت، و برآورد متره، ايستايي، بتني هايسازه
 دروس تخصصي: .كالبدي ريزيبرنامه نيبا مبا آشنايي، معماري طرح، روستا، ساختمان

 .نهايي طرح، فني طراحي،  ابنيه با مرمت آشنايي، شهري فضاهاي تحليل
قابليت هاي يك ) 1377ريزي شوراي عالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي( برمبناي برنامه

 نه ذكر كرد:توان اينگودانشجوي معماري پس از فراگيري دروس اصلي، پايه و تخصصي را مي
 پذيري نسبت به موضوعات گوناگون اجتماعي و فرهنگيانعطاف  -
 معماري ةهاي پايه در رشتآشنايي با اصول كلي و مهارت -
 برداري مثبت و سازنده از تفكر اقتصادي خالقبهره -
 آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطالعات پيرامون موضوعات گوناگونتوانايي جمع -
 هاي ساخت و ساز و مصالح جديد و قابليت استفاده از آني نسبي با تكنولوژيآشناي -
 توانايي فراگيري علوم و فنون جديد -
 قوي و تبادل اطالعات با همنوعان خود برقراري ارتباطات اجتماعي نسبتاً -
 هاي هنري و علوم مرتبط با معماريپردازي و خالقيت در زمينهايده -
هاي مديريتي خرد و كـالن و سـعي   كارهاي گروهي و پذيرفتن نقشتوانايي شركت در  -

 زاييدر كارآفريني و اشتغال
 ها و موضوعات گوناگونپديده ةتوانايي تجزيه و تحليل نقادان -
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هاي تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي آگاهي و شناخت نسبت به زمينه -

 در كشور
 تاريخي ملل گوناگون ها و تحوالتآشنايي با فرهنگ -
شناسـي و  شناسـي، روان آشنايي نسبي با علوم انساني مرتبط با معمـاري نظيـر جامعـه    -

 هاي فلسفيبنيان
 هاي طراحي در مقياس گوناگونانجام پروژه -
  .گيري سازنده بر اساس آنخود و درك مثبت از آن و جهت ةتوانايي در معرفي رشت -

در هنر و علوم انساني و سري در فن و علوم فني دارد، اي است كه پايي معماري رشته
كارشناسي ارشد پيوسته دارد به تنهايي حكايت از تفاوت  ةدور ةهمين كه اين رشته سابق

التحصيالن هاي اشتغال فارغزمينه). 1387ها دارد (طاقي، ماهوي اين رشته با ديگر رشته
تقسيم نمود (شكل  ات، توليد و صنعتپژوهش، آموزش، خدم ةحوز 5توان به معماري را مي

تواند به معماران در فرآيند طراحي معماري مدد ) حضور تكنولوژي در سطوح مختلف مي1
 .)1387رساند (مظفر و خاك زند، 

 
 ويژگي و ماهيت تكنولوژي به كار رفته در ساختمان و دستاوردهاي آينده  .1 جدول

 ماخذ: از نگارنده

ساختمان 
 هوشمند

ه باشد كهاي آينده هوشمند بودن ميي از خصوصيات ساختمانشك يكبي
 مينأهاي داخلي و خارجي است. تكنندهاي از حسگرها و تحريكشامل مجموعه

ي و هاي انسانثرتر از منابع موجود،كم نمودن هزينهؤم ةامنيت و آرامش، استفاد
رتباطات و كارگيري فناوري اهبهينه از تكنولوژي و ب ةسيستم مديريت، استفاد

باشد.هاي ساختمان هوشمند ميرايانه، برخي از ويژگي  
آموزش 

كالكتروني  
و  Tabletو  PAD iوب، آموزش مبتني بر كامپيوتر،  ةشامل آموزش بر پاي

 باشد.آموزش از طريق تلفن همراه مي

 
ساختمان 

 مدوالر

در  كليسازي از جمله اصول صنعتي امروز كه نياز به سريع و مقاوم ةدر جامع
هاي باشد، نياز به مدول ثابتي كه طرحها ميامر طراحي و احداث ساختمان

اين فضاها باعث  .معماري را با سازه منطبق سازد، ضروري به نظر مي رسد
شود و در صورت ضرورت به راحتي هاي اجرايي ميجويي در هزينهصرفه

ي هاا ساختمانبرچيده، با فرمي جديد به مكاني ديگر منتقل و به جاي آنه
گردد.ديگري احداث مي  

تامين 
انرژي 

مورد نياز 
توسط 
خود 

 ساختمان

ري كارگيها در مقابل خورشيد و باد و بهگيري مناسب ساختمانموقعيت قرار
ها را جهت آب گرم تجهيزات مربوطه، انرژي الكتريكي مورد نياز ساختمان

مين خواهد نمود. أايي تو روشن مصرفي، گرماي مورد نياز، سرماي مورد نياز
عمده كاربردهاي سلول و چراغ هاي خورشيدي فتو ولتائيك: ابزار و لوازم 

گرهاي الكترونيكي و الكتريكي همراه ،تامين نورهاي داخلي و خارجي و نمايش
 صنعتي و...

اي زارهافدر معماري سيال علم، ماديت و معنويت، متغير بوده و با استفاده از نرم 
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ساختمان 
 سيال

ايبر، ديوارها گرافيكي و كامپيوتري، تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي در فضاي س
درهم خواهد شكست و جاي آن با مصالح كامالً شفاف پر خواهد شد.كاربرد 

هاي ها و نياز به ابداع روشگونه ساختمانهاي پيچيده درداخل اينفناوري
بشر  تجسم فناوري امروز و پيشرفت جديد براي ساخت و تكميل آنها نمادي از

.در آينده خواهد بود  

ساختمان 
 ديناميك

بنا در توليد  توليد صنعتي قطعات، تغييير شكل و خودكفايي ةهاي پيشرفتروش
به  انرژي، سه ويژگي شاخص درساختمان ديناميك خواهد بود. اين روش نسبت

رد محل ساخت دا روش سنتي و متداول معماري، نياز به نيروي كار كمتري در
دهد.ها را كاهش ميو سرعت كار را باالتر برده و هزينه  

 نانو در
 معماري

 

ه در جهت ابزارها و تجهيزات پيشرفت ةست در راستاي توسعنانوتكنولوژي گامي ا
هاي رژيتغيير ساختار زندگي انسان، همگام ماندن با اكوسيستم، استفاده از ان

جديدي از مصالح ساختماني با  ةفتن طبقپاك، ايجاد فضاهاي مجازي، يا
ختلفي هاي ممنظوره و عينيت بخشيدن به تئوريعملكرد باال، توليد مواد چند

 كه ناتصورند.
فضاهاي 

چند 
 منظوره

و  با توجه به افزايش جمعيت، كاهش منابع طبيعي، آلودگي محيط زيست
 هايهاي جديد، طراحي ساختمانكمبود زمين جهت احداث ساختمان

رف جويي در مصمنظوره و چند عملكردي با كمك تكنولوژي  موجب صرفهچند
 منابع مالي، انساني و طبيعي خواهد شد.

 
كننده در جهت توسعة يك فرهنگ پويا و پيوستگي بين دانش و اقتصاد نقشي تعيين

 تر از گذشتهمعماري بسيار حساس ةامروزه نقش و جايگاه دانشكد. محور خواهد داشتدانش
توان از اين التحصيالن اين رشته، ميگرديده و به دليل افزايش سريع تعداد دانشجويان و فارغ

هدفدار سود جست و تمامي  شده و كامالًمعضل، فرصتي ناب ساخت و درمسيري هدايت
هاي اجتماعي، علم و فناوري را ارزش ةاقتصاد و اشاع شئون جامعه اعم از سياست، فرهنگ و

بندي ساختاري و بدون وجود سازمان .شده ارتقاء دادريزي هاي دقيق و حسابهدر قالب برنام
عملكرد علمي دانشجويان محيط آموزش عالي، اثربخشي، كارآيي و نهايتاً اجتماعي مطلوب در

   كفايت الزم برخوردار نخواهد بود. در قالب نيروي اشتغال از
 
 
 
 
 
 

 
 ةشده در دورهاي كسبتحصيالن با توجه به مهارتالهاي گوناگون اشتغال فارغزمينه .1شكل

 ماخذ: از نگارنده/ كارشناسي مهندسي معماري
 

التحصيالن هاي اشتغال فارغزمينه
 معماري در چارچوب تكنولوژي

 
نيآفريتوليد و كار  

مسئوليت و 
مديريت در بخش 

 صنعت

پژوهش و توليد 
 علـم

 
 آموزش عالي

 

خدمات طراحي اهم 
 از شهري، روستايي
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التحصيالن معماري و اثرات مثبت آن بر ايجاد اشتغال پژوهي در اشتغال فارغنقش آينده

 باشد: در چارچوب تكنولوژي بر اين جمعيت رو به رشد به شرح زير مي
زي منابع و اطالعات علمي دانشجويان در جهان رو به رشد و ساروزدرك بهتر لزوم به .1

هاي موجود در اين بخش توسط توسعه، پشتيباني از توليدات علمي داخلي، آگاهي از كاستي
 .ريزي آموزشي كشورمديران بخش برنامه

تر در جهت تعيين تعداد واحدهاي دانشگاهي در دست احداث و ريزي دقيقبرنامه .2
 .فضا و تعداد دانشجويان مطابق با استانداردهاي جهاني ةميان سرانرعايت تناسب 

آوردهاي تكنولوژي و افزايش دست ةمند در حوزشناسايي دانشجويان آگاه و عالقه .3
محيطي كشور، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست

 ةتوسع ةشده در حوزهاي مطرحاه به ارزشكشور و برخورداري از نيروي انساني و اجتماعي آگ
 .پايدار
م با آموزش در ميان دانشجويان به منظور تقويت قواي علمي أدرك اهميت پژوهش تو .4

كشور در مسير پيشرفت علوم و تكنولوژي و شناسايي كمبودها، نقاط ضعف و قوت در امر 
 .اجرايي اين بخش

و ساز مراكز علمي، دانشگاهي و  هاي جديد ساختدرك اهميت آموزش تكنولوژي .5
 .يافتهفرهنگي در كشورهاي توسعه

هاي مديريتي، اساتيد برتر و با انگيزه در پرورش معماران ها و قوتشناسايي ضعف .6
هاي كاربردي طراحي خالقيت پژوهشي و خالقيت و ايده ةخالق براي جامعه در دو حوز

  .تكنولوژيك در كشور

 گيري بحث و نتيجه
ريزي كيفيت و حجم آموزش عالي و مسائل يافته برنامهك جامعه پيشرفته و توسعهدر ي

بيني پيش ةها با توجه به آيندمرتبط با آن همچون اشتغال، با نيازهاي جامعه در همة زمينه
همواره توجه به آينده به  .رودشده و با سرعت توليد علم و تكنولوژي جديد به پيش مي

صراحت در رويكردهاي معماري وجود داشته و در مسير تحوالت عصر  صورت تلويحي و يا به
هايي را ايجاد كرده ها و نگرانيپردازي، چالشهاي جهاني شدن و فقدان نظريهحاضر، گرايش

جوامع را  ةجانبهمه ةاست. انسان محور اصلي توسعه شناخته شده و موجبات رشد و توسع
اصلي هر جامعه  ةترين سرمايي متخصص و ماهر بزرگسازد. در واقع، منابع انسانفراهم مي

هاي دانشگاهي ويژه آموزشسطوح آن به ةبايد به آموزش در هم ،شوند. از اين رومحسوب مي
ها ها كه در وجود انسانترين سرمايهملي نگريسته و آن را با ارزش ةسرماي به عنوان يك

 شود به حساب آورد. تبلور ميمهارت در اشتغال م ذخيره و به صورت دانش، تخصص و
 
 پژوهش و توليد علـم  �

* توليد و پژوهش مقاالت و دستاوردهاي علمي بنيادي و كاربردي در سطح ملي و 
هاي گوناگون نظير معماري اسالمي ايران، معماري معماري و گرايش ةالمللي در زمينبين

ساختمان  ،ن هوشمندساختمامنظر، مطالعات معماري ايران و تكنولوژي معماري شامل 
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 ساختمان ديناميك، ،ساختمان سيال ،مين انرژي مورد نياز توسط خود ساختمانأت، مدوالر
 .نانو تكنولوژي در معماري

شناسي، طراحي شناسي محيط، جامعهاي در برخي علوم نظير روانرشته*تحقيقات ميان
 .ريزي شهري با رويكرد بروز تكنولوژي در عصر حاضرو برنامه

 وزش عاليآم �
ها با معماري و برخي رشته ة* تدريس در مقاطع و سطوح گوناگون تحصيلي در رشت

 ريزي شهري، عمران، جهانگردي و...مباني و دروس مرتبط نظير شهرسازي، طراحي و برنامه
هاي مطرح جهان و استفاده از دستاوردهاي علمي و آموزشي آنها در * ارتباط با دانشگاه

هاي جديد در و با رويكرد جهاني شدن و پيشنهاد، ترغيب و ايجاد رشته چارچوب تكنولوژي
 .سازي، ساختمان ديناميكسازي، مدوالرهوشمندهايي نظير آوريها با توجه به فندانشگاه

 هاي گوناگون طراحي اهم از شهري و روستاييحوزه �
خدماتي،  هاي گوناگون نظير مسكوني، تجاري، اقامتي،* طراحي فضاها با كاربري

 .هاي خصوصي و دولتيفرهنگي و ... بر اساس تكنولوژي روز دنيا در قالب فعاليت
* همكاري با مراجع دولتي نظير شهرداري و دهياري در جهت طراحي فضاهاي شهري، 
 .ميادين، اماكن روستايي با هدف دستيابي به منظر و سيماي بصري مطلوب شهرها و روستاها

 خش صنعتمسئوليت و مديريت در ب �
هاي جديد ساخت و صنعت نظير * ايجاد و مديريت مراكز تحقيقاتي بر روي تكنولوژي

ساختمان  ،نياز توسط خود ساختمانمين انرژي موردأت، ساختمان مدوالر ،هوشمند ساختمان
 .نانو تكنولوژي ساختمان ديناميك، ،سيال

ياز در جهت ساخت مورد ن ةساخت* نظارت و مديريت بر واحدهاي طراحي قطعات پيش
 .هاي تكنولوژيك آيندهساختمان

 توليد و كار آفريني �
اندازي مسابقات التحصيالن نظير به راه* تالش در جهت كارآفريني خود و ديگر فارغ

المللي به صورت اي، ملي و بينهاي نوين در سطح منطقهمعماري با رويكرد تكنولوژي
 .هاي دولتيخصوصي و حمايت دستگاه

علوم مرتبط با معماري و نشر و ترويج اطالعات و  ةت دانش انفورماتيك در زمين* تقوي
 .هاي شخصيمهارت

 پيشنهادات
هاي معماري مدني، دانشكده ةاهميت آموزش عالي در رشد و تعالي جامعبا توجه به نقش پر

  با اهدافي چون ارتقاء سالمت فرهنگي و اجتماعي جوانان، تربيت نيروي انساني متخصص،
زمان وجوه فني و هاي آنان در ابعاد گوناگون، آموزش همپرورش خالقيت، توانايي و استعداد

برگرفته از هنر، علم و رياضيات، شناخت فرهنگ و  شناسيزيباييتخصصي مهندسي و اصول 
ن بشر، آماده ساختن افراد براي ورود به نظام اقتصادي و هويت ايراني اسالمي و تاريخ تمد

با مطالعه و بررسي پيرامون . گردندسيس ميأانتخاب شغل و كسب تجارب گوناگون ت
 گردد: التحصيالن معماري، پيشنهاداتي ارائه ميهاي اشتغال فارغزمينه
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ته شامل يافهاي توسعه در كشورهاي توسعههاي بررسي طرح* در نظر گرفتن تيم

هاي مرتبط با نظارت ريزي شهري و ديگر رشتهدانشجويان معماري، شهرسازي، اقتصاد، برنامه
الزم از سوي دولت  ةرتبه در دوران تحصيل مقطع كارشناسي و اختصاص بودجاساتيد عالي

تواند دانشجويان را از مي ساز و كار مناسب ارتباط صنعت و دانشگاهبراي اين امر و ايجاد 
طوري كه دستاوردهاي آن تحصيل با اهميت موضوع تكنولوژي آشنا نمايد به ةهاي اوليسال

 . هاي خود در بازار كار مورد استفاده قرار دهندرا در طراحي
هاي هاي كشور و استفاده از توانمنديهاي تخصصي معماري در شهرداري* تشكيل گروه

منظر شهري و برگزاري مسابقات طراحي  زيباسازي سيماي بصري و ةالتحصيالن در زمينفارغ
رساني، برگزاري، داوري و هاي مربوط به اطالعبا موضوعات مختلف كه تمامي مسئوليت

 التحصيالن بوده و به ايجاد انگيزه بيشتر در جوانان منجر گردد.ها بر عهده فارغاجراي طرحي
وط به تكنولوژي در مباحث مرب ةهاي ساخت، نقد و آموزش در زمين* برگزاري كارگاه

 ةهاي معماري ضمن آشنايي دانشجويان با تجهيزات الزم، خالقيت آنها را در زميندانشكده
 طراحي اجزاي ساختماني در بر خواهد داشت. 

هاي كشور به منظور ارتباط و هاي متخصص در تمامي دانشكده* در نظر گرفتن تيم
هاي علمي، در ي داخلي و خارجي در زمينههاي معمارتبادل اطالعات گوناگون ميان دانشگاه

تكنولوژي و  ةروند توسع المللي،فرهنگ تحقيقات مشترك ملي و بين ةاشاعواقع 
  هاي علمي را در كشور سرعت خواهد بخشيد.پيشرفت

شهري و  ةهاي توسعها با موضوعات شهر، برنامه* برگزاري مسابقات طراحي در دانشگاه
پايدار شهري و  ةاري ميان دانشجويان بر اساس فاكتورهاي توسعهاي معمساختمان دانشكده

عملي نمودن آنها ضمن ايجاد انگيزه در تالش و همياري قشر جوان كشور، آشنايي بهتر آنان 
 پايدار و منافع اقتصادي و فرهنگي را براي جامعه  منجر خواهد شد. ةرا با توسع

ها براي تدريس و در لمي در دانشگاه* اختصاص بودجه به خريد و تدوين منابع جديد ع
شناسي و و معماري، جامعه ITقالب مباحث نويني چون نانو و معماري، علم بيونيك، 

هاي هوشمند، شهرهاي آينده در مقطع شناسي و معماري، ساختمانمعماري، روان
هن يك ذ ةكارشناسي، به آشنايي دانشجويان با علوم و تكنولوژي جديد و كاربردي كه الزم

 باشد كمك خواهد نمود.      خالق و مبتكر مي
هاي پايدار از سوي دانشجويان در هاي مربوط به ساختمان* تدوين اصول و چهارچوب

هاي ملي و بهبود، بازسازي و اصالح وضعيت هاي كشور و در قالب طرحسطح دانشكده
دانشجويان را  توانديهاي جديد بر اساس آن مهاي فعلي و احداث ساختمانكالبدي دانشكده

ها و مصالح هوشمند در جوامع در با پيشرفت تكنولوژي و تجهيزات مانند مبحث ساختمان
 حال رشد آشنا نمايد.

اندازي گفتمان و ثير آن بر جامعه، راهأ* با توجه به نقش فرهنگي دانشگاه در كشور و ت
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ها پيرامون تكنولوژي و اثرات سمينارهاي فرهنگي در دانشگاه

آن بر جوامع و زندگي شهري به صورت  فراخوان عمومي در ميان اقشار مختلف، آموزش و 
 پايدار به شهروندان را منجر خواهد شد.  ةشناخت اهميت توسع
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 منابع
سازي نظام آموزش عالي با تحوالت مبتني بر الگويي براي هماهنگ ة). ارائ1388انتظاري، ي (

اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     ةپـنجم توسـع   ةنظـام اشـتغال؛ مـورد برنامـ     دانش در
، 53 ةريـزي در آمـوزش عـالي، شـمار    پژوهش و برنامه ةنامجمهوري اسالمي ايران. فصل

 .1-27 ةصفح
پژوهي، رهيافتي نو در مديريت جامع حول و نقل شـهري.   ). آينده1389باباغيبي ازغندي، ع (

 .77-100، ص 16 ةترافيك، شمارمطالعات مديريت  ةنامفصل
). مهندسـي مجـدد فرآينـد    1389زاده دلير، ك؛ قرباني، رو زالي، ن (پورمحمدي، م. ر؛ حسين

 ة، صفح20 ةجغرافيا و توسعه، شمار ةنامنگاري. فصلكيد بر كاربرد آيندهأريزي با تبرنامه
58-37 

 ةزش كـارآفريني در هـزار  ). آمـو 1387حسيني لرگاني، م ؛ مير عرب رضي، ر؛ و رضـايي، س ( 
پـژوهش.   ةنامـ آموختگـان آمـوزش عـالي. فصـل    جديد؛ زيرساختي براي اشـتغال دانـش  

 119-137، صفحه 50 ةريزي در آموزش عالي، شماربرنامه
 ة). اثر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر اشـتغال ايـران. مجلـ       1388رسولي نژاد، ا؛ نوري، م (

 .87-107، ص 89ة تحقيقات اقتصادي، شمار
هاي كشـور.  ملي در تبعات رشد كمي دورة كارشناسي معماري در دانشگاهأ). ت1387طاقي، ز (
 .125-134 ة، صفح46 ةصفه، شمار ةمجل
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 محوربنيان تقاضاهاي مهارتآموزش ةپژوهي در توسعآينده
 1داود فرخي

 چكيده 
بنيان هاي مهارتآموزش ةيكي از راهكارهاي غلبه برمشكل بيكاري در جامعه، توسع 

كار در  هاي آموزشي در تطبيق با تقاضاي بازارتركيب دوره شناخته شده است. كميت و
هايي است كه با تالش ةپژوهي مجموعطرفي آيندهباشد. از اين توسعه بسيار مهم مي

ي بالقوه و ها، الگوها و عوامل تغيير يا ثبات به تجسم آيندهاستفاده از تجزيه و تحليل منابع
كه چگونه از دل تغييرات يا ثبات امروز، واقعيت فردا تولد  پردازدميريزي براي آنها  برنامه

هاي آتي ي مختلف اقتصادي براي سالهابخش ر دريابد؛ پس تعيين تقاضاي نيروي كامي
مي ي كهابنيان و برنامهي مهارتهاآموزش ةبيني نيروي انساني براي عرضدر حقيقت پيش

بررسي  اي وكتابخانه ةمطالع پژوهي است. روش تحقيق توصيفي واي با رويكرد آيندهتوسعه
نمونه  اطالعات مركز آمار ايران و اسناد و ةآماري شامل كلي ةجامع .ي آماري استهاداده

برحسب مشاغل مختلف است. هدف  1385الي 1375هاي شامل شاغالن كشور در سال
ي هابيني تقاضاي نيروي كار برحسب مشاغل مختلف، متناظر با دورهتحقيق، پيش

بنيان هاي مهارتريزي آموزشي آينده است كه  بايد در برنامههاآموزي در سالمهارت
نيازهاي  ةكنندصاحبان حرف و بر طرف منافع كارفرمايان و ةشود تا در بردارندلحاظ 

االت تحقيق عبارتند از: روش مناسب ؤهاي اقتصادي به نيروي ماهر و شايسته باشد. سبنگاه
مشاغل مورد نياز جامعه كدام  بنيان چيست؟ي مهارتهاآموزشة پژوهي براي توسعآينده
ظهور كدام است؟  ل منسوخ كدام است؟ مشاغل جديد و نوو به چه ميزان؟ مشاغ است؟

ي مختلف در هاشغل رفتار تواند تركيب ويابي به عنوان ابزار اوليه تحقيق ميروش برون
ي تحقيق هايافته د.ايراهكارهاي عملي مواجهه با آن را اتخاذ نم آينده راشناسايي كرده و

به  مشاغل رو در حال منسوخ شدن و مشاغل به تفكيك مشاغل منسوخ و مشاغل آينده را
 دهد. ميافزايش نشان 

 
 بنيان، تقاضاي نيروي كار، مشاغل.هاي مهارتآموزش پژوهي،آينده واژگان كليدي:
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 مقدمه
به جلو  توان بسيار دانست زيرا جهان يك سيستم بسيار پيچيده با حركت روميآينده ن ةدربار
بسيار  هاتواند براي بهبود كشور و سازمانميه آيند ةاما كوچكترين دانش دربار ،است

ارزشمند باشد. اگر هيچ ارتباطي بين گذشته و آينده وجود نداشت، انسان قادر به تفكر و 
 ة) شناخت تغييرات و تحوالت آينده در زمين1391شد. (اكرمي،ميشناخت اتفاقات محتمل ن
ريزي نيروي انساني و ر برنامهرا د بافت مشاغل در جامعه، ما منابع انساني، تركيب و

هاي آموزش ةي آموزشي، هدايت و پذيرش نيروهاي جوياي كار و ارائهاريزيبرنامه
ي اقتصادي مختلف از طريق هاكند تا ضمن جلب رضايت بنگاهميبنيان به آنها كمك مهارت

هاي آموزش ي مادي و انساني جلوگيري كنيم. اجرايهامين نيازهاي آنان از اتالف سرمايهأت
 آور قبل ازي سرسامهابنيان در حجم انبوه براي مشاغل مختلف آينده با توجه به هزينهمهارت
از  تواند اتفاق بيافتد ومين هاهاي اقتصادي جامعه و رايج شدن آنشدن در فعاليتنهادينه

همگام  سسات آموزشيؤطوري كه مخير زماني زياد صورت پذيرد بهأت با نبايد نيز طرف ديگر
به سان  حمايت كنند، ي اقتصادي را دنبال وهارشد صنايع جديد بايد آن بنگاه با ايجاد و

ضمن  كند وميسايه آن را تعقيب  يعني اگر آن جسم به هرجا حركت كند، يك جسم؛ ةساي
 رود.ميماند ،جلوتر هم نميآن كه عقب ن

 له   أبيان مس
بنيان به جامعه صورت گرفته ي مهارتهاآموزش ةگذاري هنگفتي براي ارائامروزه سرمايه

نه تنها در وضعيت  ،ها با تقاضاي بازاركار متناسب نباشداين آموزش ةچنانچه عرض ،است
نگري براي آينده بيني وپيش اي عظيم خواهد شد.كنوني بلكه در آينده نيز تبديل به فاجعه

اساس تقاضاي  نيروي انساني بر ةبنيان در واقع انطباق توسعي مهارتهامديريت آموزش
بافت جمعيتي شاغلين  و نزول مشاغل مختلف در تركيب و رشد هاي اقتصادي است.فعاليت
تغييرات خاص در بسياري پارامترهاي اقتصادي است كه عدم توجه به آن منجر به  نشانگر

 انساني خواهد شد.  ةاتالف سرماي
ي مختلف هاشغل رفتار توان تركيب وميدست آمده اساس اطالعات به له: برأاهميت مس

دست داشتن زمان كافي،  را با در راهكارهاي عملي مواجهه با آن شناسايي كرد و در آينده را
 توان در جهت هدايت وميدست آمده هي بهايافته از و اجرا نمود ريزي وزودتر از وقوع، برنامه

 هاي مورد نياز جامعه وآموزش شغلي كارجويان به سمت راهنمايي آموزشي، تحصيلي و
اطالعات  سفانه در حال حاضرأممانعت از روي آوردن آنان به مشاغل اشباع استفاده كرد. مت

 الزم در اين خصوص وجود ندارد.
ي آينده مطابق با تقاضاي نيروي هاآموزي الزم در سالي مهارتهابيني دوره: پيشهدف

بنيان لحاظ شود تا هاي مهارتريزي آموزشامهكار برحسب مشاغل مختلف كه بايد در برن
هاي اقتصادي به نيازهاي بنگاه ةكنندصاحبان حرف و بر طرف منافع كارفرمايان و ةدربردارند

 ي كشور جلوگيري شود. هااز هدر رفت سرمايهو  نيروي ماهر و شايسته باشد
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 اضامحور چيست؟بنيان تقي مهارتهاآموزش ةپژوهي توسعاالت: روش مناسب آيندهؤس

؟ مشاغل منسوخ كدام است؟ مشاغل مشاغل مورد نياز جامعه كدام است و به چه ميزان
 بنيان تقاضامحور كدام است؟هاي مهارت؟ آموزشجديد و نوظهور كدام است

 مفهومي تعاريف نظري و
 است كه باعث احراز شرايط شغلي ميرس غير و ميهاي رسآموزش بنيان:هاي مهارتآموزش
طوركه مشخص است اين شود. همانميشاغلين  شغلي به ترتيب براي بيكاران و ءيا ارتقا
 هاي شغلي،را آموزش توان آنهامي و باشندوكاربردي معطوف به شغل مي ميهاي علآموزش

 كارآموزي نام داد. يا آموزي وحرفه
ا استفاده از تجزيه و هايي است كه بپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشپژوهي: آيندهآينده 

ريزي براي آنها هاي بالقوه و برنامهتحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير يا ثبات، به تجسم آينده
كند كه چگونه از دل تغييرات يا تغيير نكردن امروز، پژوهي منعكس ميپردازد. آيندهمي

 يابد. واقعيت فردا تولّد مي
كار يا تقاضاي نيروي انساني مقدار كار مورد نياز بنگاه تقاضاي نيروي كار: تقاضاي نيروي 
 ).  1387(نوبخت، شودميخدمات مطالبه  ةيا جامعه است كه براي توليد كاال يا ارائ

 لهأمس ةپيشين
ذكر  )1391( نگريدر گزارشي تحت عنوان آشنائي با مفاهيم آيندهپژوهي: آينده ةتاريخچ

پژوه دانشمندان و محققان بسياري كه خود را آينده شده است كه بعد از جنگ جهاني دوم،
پژوهي بر اند كه مبناي آنها آيندهو كيفي متعددي را تهيه كرده يمهاي كنامند، روشمي

ها و نيز آگاهي از اين واقعيت مهم است كه عقالنيت حاكم بر روش .مبناي عقالنيت است
پژوهان به دنبال آينده .شناخت نيست طور مطلق و صد در صد قابلوجه بهآينده به هيچ

توانيم دانش ميي ممكن، محتمل و بهترند. ما هاكشف، ابداع، ارائه، آزمون و ارزيابي آينده
چرا كه يك نوع ارتباط و يكپارچگي بين گذشته و  .حتي جزئي نسبت به آينده داشته باشيم

قادر به ، ينده وجود نداشتآينده وجود دارد. در حقيقت اگر هيچ ارتباطي بين گذشته و آ
آينده و شناخت اتفاقات محتمل نبوديم. با توجه به ادامه داشتن و يكپارچگي  ةتفكر دربار

تغييرات بسيار  ،پژوهي يك كار شدني است. از سوي ديگرحوادث از گذشته به آينده، آينده
ر و فوريت تبديل پژوهي را به يك اضطراآينده ،كنيمميكنوني كه در آن زندگي  ةسريع جامع

وجود نداشت، در  كند. امروزه تغييرات تكنولوژيكي و اجتماعي، با سرعت باالئي كه قبالًمي
استفاده  هاحال رخ دادن است. پوالك از مفهوم تصوير آينده براي تحليل فراز و نشيب تمدن

دون كرد. پژوهي را تحت همان پوشش مبار بسياري از اصول آيندهكرد و ژوونل براي اولين
جديد بود. به  ةي ديگر پيدايش اين رشتهاپژوهي از نشانهي تخصصي آيندههاتشكيل انجمن

سيس أوسيله ادوارد كورنيش و ديگران تهب 1جهان ةانجمن آيند 1966در سال  ،عنوان مثال
  اورليو پچئي و ديگران كلوپ روم را بنا نهادند. 1967شد. در سال 

                                                                                                                
1. World Future Society 
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پژوهي دارد كه اولين فعاليت آيندهميبيان  )1391( پديايكيو آزاد ةنامدانش ،همچنين
توسط يك گروه محققين و با 1933 تا 1930يهاسال در ميدر قالب يك تحليل عل

شد، در شناسي كه علم نوپايي شناخته ميجامعه ةدر زمين 1سرپرستي ويليام اف آگبرن
هاي و بررسي 2يابينظير برون ميهاي علآمريكا انجام شد. اين گروه براي اولين بار متدولوژي

را در مورد روندهاي اجتماعي روز آمريكا به انجام رسانده و ضمن انتشار اولين كاتالوگ  ميعل
 از جمله افزايش نرخ مهاجرت شد. در ميهاي مهبينيروندها در آن كشور، موفق به آينده

ها با يكي از مشهورترين ارزيابي بيني تكنولوژي، منجر به انجامنياز به پيش 1964سال 
هاي ، خبرگان فناوري3سسه رندؤهاي ماستفاده از روش دلفي گرديد. در چارچوب حمايت

سال آينده را  100در هاي نوظهورمور شدند كه تكنولوژيأمشترك م ةمختلف طي يك پروژ
اسيون، مقوله تحوالت مهم علمي، كنترل جمعيت، اتوم 6بيني نمايند. بررسي آنان پيش

شد. هاي تسليحاتي را شامل ميسيستم علوم فضايي، جلوگيري از جنگ و ةپيشرفت در زمين
هاي ساير ارزيابي خود، پراكندگي پاسخ ئةخواست كه ضمن ارااين تكنيك از افراد مي

هاي تجديد ارزيابي ها، نهايتاًخبرگان را نيز در نظر گرفته و پس از بحث در مورد تفاوت
 پژوهي عبارتند از:هاي مورد استفاده در آيندهه كنند. برخي روشئرا ارا نظرشده خود

ها و خاص با هدف شناسايي چالش ة: زير نظر داشتن يك حيط4باني آيندهديده �
 هاي آتي موجود در آن حيطه.فرصت

نامه با هدف استعالم نقطه مرحله توزيع پرسش 2: نوعي مشاوره كه شامل 5روش دلفي �
آوري ها جمعشود. پاسخخاص مي  ةاز طيف وسيعي از كارشناسان يك حوز نظرات اوليه
پرسي ارجاع كنندگان در همهشركت ةجهت اظهار نظر مجدد براي هم بعد ةو در مرحل

زيادي دارد. زيرا ممكن است دفعات رفت و  ةشود. اين روش نياز به وقت و هزينمي
ربرد با دستيابي به درصد خاصي از اجماع ها زياد شود. در عالم كانامهبرگشت اين پرسش

 دهند.اين چرخه را پايان مي 6نظريو هم
گر هستند كه : الگوهاي تغيير در چيزهاي پراهميت از ديد مشاهده7تجزيه و تحليل روند �

ويژه براي سنجش كارايي پيوندند. تجزيه و تحليل روندها بهوقوع ميهدر طول زمان ب
ضعف باشد. نقطهساختن مشكالت در حال ايجاد، مفيد مي ها و نمايانگذاريسياست

بيني آينده به سادگي و با انگاري نهفته در آن است. در عمل، پيشاين روش، ساده ةعمد
است. اين روش بيشتر براي  پذير بودهندرت امكانهيك داده، ب ةتعقيب روند گذشت

 آمار نفوس مناسب است. يي با تغييرات بطئي مثل اطالعات و هامراقبت از داده
كارگيري سناريوها، ههاي محتمل هستند. هدف از ب: تصاويري از آينده8سناريوپردازي �

هاي شده در برابر چالشهاي اتخاذايجاد فضايي از ممكنات است كه در آن كارايي سياست

                                                                                                                
1.William F.Ogburn 
2. Extrapolation 
3. Rand 
4. Horizon Scanning 
5. Delphi 
6. consensus  
7. Trend Analysis 
8. Scenario 



 محوربنيان تقاضاهاي مهارتآموزش ةپژوهي در توسعآينده 
 

 

104 
كنند كه هم گيرند. سناريوها همچنين كمك ميآزمايش قرار مي Gموجود آينده در بوت

سناريو  4يا  3منتظره شناسايي شوند. معموالً هاي بالقوه ولي غيرها و هم فرصتچالش
 شود.پژوهي تهيه ميبراي هر آينده

 است. البته نه چندان دقيق از آينده : تجسم و ايجاد تصويري غني و1اندازسازيچشم �
تر شبيه پرش به انداز بر خالف سناريو كه رد پا از اكنون به آينده مشهود است، بيشچشم
ييد أخذ تأانداز را ديد. به همين دليل تدوين چشم ةتوان نحونمي است و لزوماًآينده

براي مثمر ثمر  انداز، كاري مشكل است.براي شروع كار صرفاً بر اساس چشم 2نفعانذي
 پردازي باشد.انداز بايد مقرون به واقعيات و به دور از خيالبودن، چشم

كند. طيف هايي را كه بايد براي نيل به يك هدف برداشت، تعيين مي: گام3راه ةنقش �
زني دركشف محصوالت مختلف راه به گمانه ةنقش راه وجود دارد. ةوسيعي از انواع نقش

هاي كليدي از علوم مختلف كه براي كند و در عين حال بخشممكن در آينده كمك مي
ويژه براي تعيين كند.اين روش بهايجاد اين محصوالت الزم است، را نيز مشخص مي

هاي الزم كه بايد براي ظهور يك فناوري جديد به انجام رسانده شود، بسيار فهرست اقدام
 مفيد است.

هاي الزم براي شود و سپس با تعيين قدممطلوب شروع مي ة: با تصور آينده4نگريپس �
ها زماني عملي است كه اين رويكرد تن يابد.افزايش شانس رسيدن به آن آينده ادامه مي

 اهداف آينده به روشني و به دور از هر گونه ابهام تعيين شده باشند.
ثر بر ؤعوامل م يك سيستم و نيز جايي كه از ةاين روش در بررسي آيند :5سازيمدل �

براي  ،در اين روش باشد.شناخت وجود دارد، مي تغييرات سيستم در طول زمان درك و
 هاي خوبي در اختيار باشد.ها، الزم است دادهمدلساختن و كاليبره كردن 

شود كه خود را هاي كامپيوتري، از متوليان موضوع خواسته ميمثل بازي :6سازيشبيه �
هاي خود تصميم بگيرند. عنوان بازيگران يك سناريو فرض كنند و در مورد واكنشبه

هاي تأثير سياست ةنحوگذاران است تا بدين ترتيب اين رويكرد روش خوبي براي سياست
 سازي كنند.مدت، شبيهها را در درازفعلي خود را بر آينده، و ميزان كارايي اين سياست

تواند در يك مدل كامپيوتري شكل گيرد. با كار كردن با اين مدل سازي حتي ميشبيه
 شود.اي پيچيده فراهم ميتأثيرات تصميمات بر مجموعه ةكامپيوتري، امكان مشاهد

گيري از تعداد متنوعي از پژوهي: بهترين كار، بهرههاي مختلف آيندهيب روشترك �
 است.  پژوهي در يك پروژهرويكردهاي آينده

و  تدريج كه به ژرفاي عصر اطالعاتهبآمده است،   )1391،(راويد سايت مديران ايران در
بتوانيم جاي مناسبي  كه روند، ما براي اينميشويم و مشاغل سنتي از بين دانايي نزديك مي

هايي برويم ور باشيم، بايد به سوي مهارتبهره ،انسانيدر بازار كار بيابيم و در اقتصادهاي ابر
ي موجود نخواهند هابسياري از موارد، افراد به دنبال شغل شدن نباشند. دركه قابل ماشيني 

                                                                                                                
1. Visioning 
2. Stakeholders 
3. Road map  
4. Back Casting 
5. Modeling 
6. Simulation  & Gaming  



 اي و اشتغال در آيينة پژوهش                                              آموزش فني و حرفه
 

 

105 

 شان قابل حل باشد، ابداعبر انسانياي هايي كه با مهارتهابا تعريف مسئله رفت، بلكه آنها را
كليدي اصلي و  ةحوز سه .ثيرگذاريأهايي مانند اكتشاف، خالقيت و تخواهند كرد؛ مهارت

 ي آينده عبارتند از:هاشغلبراي طراحي ابر 
ي جايگزين هاو كار انرژيو كسب  ويژه ترويج اقتصاد بدون نفتهحوزه باين در  :انرژي )1

 .ها باشدطراحي ابر شغل ةمايتواند دستمي
يك از صنايع آينده از دستكاري به بركت پيشرفت علم و فناوري، هيچ :دستكاري مواد )2

 ها براي طراحيخود يعني انبوهي از فرصت ةامان نخواهند بود و اين نيز به نوب مواد در
 است. ها شغلابر

بنابراين، شادابي رواني و  .مببري ما همه انسانيم و بايد از كار و زندگي لذت :احياي انسان )3
ي جديد هاآينده ميزبان ابر شغل وسيعي است كه در ةحيات روحاني يا بهبود آن نيز حوز

 خواهد بود. 
 )1391،پرور(ضيايي نگريآينده و پژوهيآينده يهااي اينترنتي تحت عنوان روشمقاله در
  بندي كرده است:پژوهي را به قرار ذيل دستهي آيندههاروش

ي پيمايش، پايش، ردگيري و هاروش ةپايش الگوهاي نوظهور: اين دسته در برگيرند )1
بيني بودن قابل پيش، مفهوم غيرهااين روش ةسازي است. فصل مشترك و شالودشبيه

يك  ،رواز اين .آيدميوجود آينده است. در واقع آينده از تعامل نيروهاي فراواني به
فرآيند دگرگوني تطابق كامل داشته باشد، پس  ي در حالهاعيتتواند با واقميبيني نپيش
پذير باشد چرا كه مسير حركت ما به سمت ريزي استراتژيك بايد بسيار انعطافبرنامه

آينده همواره در حال تغيير است و فعل و انفعاالت نيروهاي مختلف و حوادث غير منتظره 
آماده شدن براي آينده، پايش مستمر  ةكند. پس بهترين شيوميمسير حركت را منحرف 

 ي فناوري، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است.هاو دقيق تحوالت و پيشرفت
منطقي گذشته است و نيروهاي  ةشود كه آينده اداممييابي: در اين روش فرض برون )2

پذير، مسير رويدادهاي بينياي پيشهستند، به شيوه قابل تغييرپيشران كليدي كه غير
 هاآينده چيزي جز تعميم گذشته نيست و با واژه ،كنند. به عبارت ديگرميرا تعيين  آينده

 شود.ميتر شناخته يي همچون بهتر، بيشتر، باالتر و قويهاو توصيف
اي: در اين روش براي درك آينده،الگوهاي مشابه در رخدادهاي گذشته ي چرخههاتحليل )3

 شود.ميو تاريخي شناسايي 
همچون تحليل محتوا، تحليل تأثير،  هااي از روشاين دسته شامل مجموعه تحليل هدف: )4

 هااين روش ةدر هم شود. تقريباًميداران ي ثبت اختراع و تحليل سهامهاتحليل پروانه
 گيرد.ميي گوناگون شكل هاشود كه رخدادهاي آينده از طريق اقدامات عاملميفرض 

 ةهترين شيوه براي تسلط بر آينده گردآوري گستردب ،گرايي شهودي: بر اين اساسهم )5
 اطالعات و سپس تكيه بر فرآيندهاي ناخودآگاه و شهودي پردازش اطالعات است.

كه  داردميبيان )  1391( شود؟ميچه  هاشغل ةتحت عنوان آيند اي ديگردر مقاله
  دهند.ميود را تغيير ي خهاي كار شيوههاكند كه سازمانميدنياي كار به اين دليل تغيير 

كه  دهند،ميي مغزي تشكيل هااز نيروي كار و مشاغل را مهارت ميبيش از ني 21در قرن 
ي دانشگاهي دارند، هر روز بيشتر از گذشته افراد هوشمندي وارد بازار هاها و تخصصحرفه
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جمعيت و نيروي دهند. حقيقت اين است كه ميرا هوشمندانه انجام  هاشوند كه حرفهميكار 

. استاي در حال كاهش ولي نيروي كار و اشتغال توده  شدت در حال گسترش ،هكار ايران ب
هزار شغل جديد هستيم، كه در شرايط فعلي نيروي  4تا  3هر روز نيازمند ايجاد  ،در واقع

طات ارتبا با استفاده از تكنولوژي جديد،  ،همچنين .بايد اكثراً كار فكري باشدمي كار، 
  .باشندميجا در دسترس راحتي در همهو به بسياري از كارها و خدمات زمان و مكان ندارند، 

گويد مي "هاي آنهاي آينده و ويژگيهاشغل"تحت عنوان  ةدر مقال1391،فيض آبادي
به دليل موقتي بودن و عمر كوتاه مشاغل، حتي كساني كه در حال حاضر كارمند يا داراي كه 

ار هستند، بايد آينده نگر باشند، و به طور مداوم از خود بپرسند، در آينده نزديك كسب و ك
يي خواهد هابه چه مشاغلي نياز خواهد بود؟ در آينده، از متقاضيان شغل، انتظار چه مهارت

پژوهي االت ما را به ضرورت آيندهؤاين س يي متقاضي خواهند داشت؟هارفت؟ چه شغل
رهنمون  هاي مورد نياز براي كسب اين شغلهاي آينده و مهارتهامشاغل و آشنايي با شغل

ي شغلي دوره عمري هادهد كه هر يك از زمينهسير تحول مشاغل، نشان مي شود.مي
شوند. در آينده، مشخصي دارند. اين مشاغل توسط مشاغل ديگر حذف و يا جايگزين مي

مشاغل  شوند.ميكامپيوتر محول  بسياري از مشاغل بدني به ماشين و مشاغل خدماتي به
وابستگي زيادي پيدا خواهند كرد، و اين ابزارهاي  هاآينده به استفاده از كامپيوترها و روبات

جا كه .از آنشد خواهند استفاده فراگير و گسترده طوربه آينده مشاغل مينوين در تما
، هامشاغل را دانشگاهاين  ةمحور هستند، زنجيربنيان و داناييمشاغل آينده، دانش

 ةكنندكه جامعه، مصرفطوريدهد. بهميو جامعه تشكيل 1ي كوچك و متوسطهاسازمان
دانش  ةمين كنندأت هاآن و دانشگاه ةي كوچك و متوسط، توليدكنندهامشاغل آينده، سازمان

 ،شكيمهندسي پز ،پزشكي و فناوري زيستي ةمشاغل آينده در زمين .مورد نياز آن خواهد بود
 ةچند نمونه از اين مشاغل كه در آيند1ةدر جدول شمار .است فناوري اطالعات ،هوا و فضا

  شود.ميفراگير خواهد شد مالحظه  نزديك متداول و
 

 ي مختلفهافراگير آينده به تفكيك زمينه نمونه مشاغل متداول و. 1جدول 
 مشاغل زمينهرديف

1 
 پزشكي و
فناوري 
 زيستي

 ي بنياديهاي بدن انسان با استفاده از سلولهادامان ةتوليد كنند
درمان اختالالت آن با  جنين معيوب پيش از تولد و ةترميم كنند

 DNAهاي اندازي بانكراه
هاي موجود زنده براي درمان، انتقال مواد ژنتيكي به درون سلولژن

 اصالح ژنتيكي بيمار

مهندسي  2
 پزشكي

توان جسماني انسان مانند لنز،  ةدهندي ارتقاءهاابزار ةكنندتوليد
 سمعك، دستگاه تنظيم ضربان قلب

 ي بيولوژيكي در ابعاد نانو براي تقويت حافظه وهاابزار ةكنندتوليد
 ي شناختي از طريق پيوند مغزهاتوانايي

                                                                                                                
1. SME 
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 مشاغل زمينهرديف
هاي براي انتقال داروهاي مبارزه با سلول هانانو ربات ةكنندتوليد

 سرطاني

 هوا فضا 3
 ي فضاييهاتورهاي گردشگري فضايي، خدمتگزاران پايگاهراهنماي 

 ي فضايي، خلبان فضاييهامحقق فضايي، سازندگان پايگاه
 ياب فضايي، معمارفضايي، كارگر فضاييمعدن

صنعت  4
 رباتيك

ربات  ةدهندنويسان ربات، آموزشي هوشمند، برنامههاطراح ربات
 ،وشمندي ههامتخصصان تعامل انسان با ربات، هوشمند

كنندگان دريافت ارسال و ذهن،نويسانبرنامه خوانندگان ذهن،
 اطالعات به ذهن

 
بيني نيروي انساني ابتدا بايد از وضعيت ريزي آموزشي قبل از پيشي برنامههادر فرايند

 اين اطالعات شامل افراد بيكار و موجود در زمان حال يا گذشته اطالعات كافي كسب كرد.
مناطق مختلف است. سپس  هاي اقتصادي، مدارج تحصيلي ودي شغل، فعاليتبنشاغل، طبقه

 بيني نيروي انساني اقدام كرد. توان نسبت به پيشميهاي زير با استفاده از يكي ازروش
 وري نيروي كارروش مبتني بر بهره )1
 روش مبتني بركشش نيروي كار )2
 الملليي بينهامقايسه )3
 يابيبرون )4

تايي شغل با ساير اقالم ديگر نظير سطح تحصيلي، فعاليت 2ي هاسبا استفاده از ماتري
ي هاپس از لحاظ نمودن نياز، اقتصادي و... نسبت به ارزيابي نيروي كار برحسب مشاغل اقدام

نيروي انساني ناشي از ترك كار نظير: بازنشستگي، فوت، اخراج، مهاجرت، تغيير شغل و...، 
(گروه مشاوران گردد. ميبه نيازهاي آموزشي تبديل  ،دهدست آمنيازهاي نيروي انساني به

 )1391 ،ترجمه مشايخ يونسكو،
سنجي طرح نياز ةكنند يكي از اهداف مطالعميبيان 1382همكاران درسال  طائي و

 ةالگويي براي توسع ة، ارائمنابع انساني كشور ةگذاري توسعسياست نيروي انساني متخصص و
 ها در مورد عرضه وي كشور است كه بر اساس برآوردها و تحليلظرفيت آموزش عال يمك

تقاضاي خدمات آموزش عالي از يك سو و عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص در 
تواند مي، انجام شده است. راهبردها و الگوهايي كه بخش آموزش عالي بازاركار از سوي ديگر

 ، عبارتند از:برگزيند براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و بازار كار
  ،آموزش عالي بر اساس تقاضاي اجتماعي ةالگوي توسع .1
 ،)با تحول يا بدون تحول ساختاربر اساس تقاضاي بازار كار ( هالگوي توسع .2
  .الگوي توسعه بر اساس تلفيق تقاضاي اجتماعي و بازار كار .3

 1390تحصيلي براي سال هاي سني و مقاطعي جمعيتي به تفكيك گروههانگريآينده
بيني تقاضاي پيش ،شود. همچنينميارائه  1380الي  1355هاي براساس آمارهاي سال

، ساز پوياستانده،  شبيه -، دادهنيروي متخصص در الگوهاي مختلف نظير اقتصادسنجي
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هاي موجود در ، پرس و جو و كادرگيري استاندارد انجام شده است و عدم تعادلگيريبرون

كند. حركت به ميي متعددي را بيان هاعرضه و تقاضاي نيروي كار را نشان داده و يافته
ي مربوط به تقاضاي نيروي هابيني) هم براي تحقق پيشمبتني بر دانشسوي اقتصاد (

، اهميت كانوني دارد. انساني متخصص و هم براي حركت به سمت تعادل عرضه و تقاضا
 عبارت است از:  هاتوضيح اجمالي اين روش

هاي نيازمندي ،نامه براي كار فرمايان: با ارسال پرسشروش پرسش مستقيم از كارفرمايان )1
آنها به نيروي انساني متخصص را تعيين و پس از كسر انواع افت در نيروي انساني موجود 

سال  2، تقاضاي نيروي كار براي، بازنشستگي و از كارافتادگي و غيرهمير به صورت مرگ و
 شود.ميبعد بر آورد 

شغل و  -، فعاليت، شغلهاي تخصصي: در اين روش از ماتريسالملليبين ةروش مقايس )2
ي ديگر كه داراي ساختار مناسب و مشابه با كشور مورد بررسي، هافعاليت كشور -تخصص

بيني هاي الزم، نياز به نيروي انساني متخصص پيششود و ضمن تعديلمياستفاده 
و تعديل آنها به كشور  هاشود. محدوديت اين روش در چگونگي دستيابي به ماتريسمي

 باشد.ميمورد بررسي 
: توليد صنعتي يا درآمد ملي نيروي انساني در يك افزايش نموي نيروي كار به محصول )3

بري براي توليد گروه شغلي مشخص است. اين نسبت كاربري تخصصي در مقابل سرمايه
 شود.ميبيني نيازها انجام كند و از طريق آن پيشميگيري دازهمحصول را ان

شود كه در آن با ميكار گرفته همدت بي بلندها: اين روش در برنامههاروش چگالي نسبت )4
، هاي گوناگونهاي استاندارد مربوط به كاركنان متخصص در بخشتوجه به تعريف نسبت

شود. بررسي اساسي اين است كه ميبرآورد  سطوح مختلف نياز به نيروي متخصص در
 ماند.ميهاي توليد در طول زمان ثابت ها در روشنسبت

هاي مختلف از برنامه استخراج : ابتدا توليد ناخالص مورد نظر در بخش MRPروش پاردنز )5
ها برآورد فعاليت ةهاي عمدوري در نيروي كار در بخششوند. درگام دوم توسط بهرهمي
ي شغلي در نظر گرفته هابعدي توزيعي از نيروي كار بين گروه ةردد. در مرحلگمي
با تعديل ساختار شغلي كار به ساختار آموزشي كه با استفاده در  ،در نهايت .شودمي

، نيروي شودميمورد نياز براي هر شغلي انجام  ميشاخص استاندارد در سطح آموزش رس
 گردد.ميانساني متخصص برآورد 

صنايع  ةافزود: با استفاده از آمارهاي موجود در مورد ارزشسنجيي اقتصادهاالگو )6
كشور در حال  19يافته و كشور توسعه 12اي و جمعيت كشورهاي منتخب شاملكارخانه
،  GDPاول شامل يمتغيرهاي الگو .كار گرفته شده استسنجي بهالگوي اقتصاد ،توسعه
، تعداد ، تعداد فعالين داراي مدرك كارشناسي و باالترياصنايع كارخانه ةافزودارزش

در  .متخصصان داراي مدرك كارداني و فعال از نظر اقتصادي و كل جمعيت بوده است
الگوي دوم با استفاده از تابع توليد نوع ترانس دنتال با متغيرهاي اصلي شاغالن داراي 

وزش عالي و موجودي سرمايه ، شاغالن فاقد تحصيالت آم GDP،تحصيالت آموزش عالي
ي اصلي الگوي سوم كه مبتني بر جمعيت هابيني انجام شده است و متغيرپيش
آموزي بوده است، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي برآورده شده است، متغيرهاي دانش
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، كل جمعيت و تعداد آموزي در سال چهارم دبيرستاناز: جمعيت دانش اصلي عبارتند
 ه آموزش عالي. متقاضيان ورود ب

ي متعددي در خصوص وضعيت اشتغال هابينيپيش ،1كار آمريكا ةبا نگاهي به سايت ادار
به صورت  شود كه با استفاده از منابع گوناگون اطالعاتي صورت پذيرفته است وميمشاهده 

كه مالك آن  همگان قرار دارد ةاستفاد ي اينترنتي در معرض قضاوت وهاخط در شبكه بر
برمبناي  2020براي سال2ي اشتغالهابينييكي از اين پيش .سنجي استبات اقتصادمحاس

برحسب ميزان  شغلي و ةي عمدهااست كه به تفكيك گروه 2010وضعيت اشتغال در سال 
 آورده شده است. 2ة تغييرات در جدول شمار درصد اشتغال و استخدام و

 
 )كار مةانماه 2012 ة(ژانوي 2010براساس سال  2020شغلي ةبيني استخدام گروه عمدپيش  .2جدول 

-2010تغييرات  استخدام برحسب هزار نفر عنوا ن شغلي
2020 

درصد تعداد 2020 2010
 7 615,8 9،391,90 8،776,10 مديريت مشاغل

17,3 1،172,50 7،961,70 6،789,20 مالي عمليات و كار و كسب مشاغل
 22 778,3 4،321,10 3،542,80 رياضيات و كامپيوتري مشاغل

10,4 252,8 2،686,20 2،433,40 مهندسي و معماري مشاغل
15,5 190,8 1،419,60 1،228,80اجتماعي و فيزيكي زيستي،علوم مشاغل

24,2 582,3 2،985,00 2،402,70 اجتماعي خدمات و اجتماعي مشاغل
10,8 131 1،342,90 1،211,90 حقوقي مشاغل

 كتابخانه و شآموز پرورش، و آموزش
15,3 10،597,301،403,70 9،193,60 مشاغل

 سرگرمي، طراحي، هنري، مشاغل
12,6 342,5 3،051,00 2،708,50 رسانه و ورزشي

 و درمان و بهداشت پزشكان مشاغل
25,9 2،019,70 9،819,00 7،799,30 فني

34,5 1،443,70 5،633,70 4،190,00 درمان و بهداشت پشتيباني مشاغل
 11 364,5 3،667,00 3،302,50 حفاظتي خدمات اغلمش
 خدمات و غذايي مواد تهيه مشاغل

 9,8 11،150,3012،242,801،092,50 مربوطه

 نگهداري و تميزسازي،تعمير مشاغل
12,1 664 6،162,50 5،498,50 ساختمان

26,8 1،336,60 6،331,40 4،994,70خدمات و شخصي يهامراقبت مشاغل

                                                                                                                
1. Bureau  Labour  Statistic 
2. Employment projections 
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-2010تغييرات  استخدام برحسب هزار نفر عنوا ن شغلي
2020 

درصد تعداد 2020 2010
12,5 14،915,6016،784,701،869,10 مربوطه خدمات و فروش مشاغل
10,3 22،602,5024،938,202،335,70 اجرايي و اداري پشتيباني مشاغل

 و ماهيگيري كشاورزي، مشاغل
 2- 19,4- 952,6 972,1 جنگلداري

22,2 1،407,20 7،735,20 6،328,00 استخراج و ساز و ساخت مشاغل
 و حفظ اندازي،راه و نصب مشاغل

14,7 800,2 6،228,70 5،428,60 تعمير و نگهداري
 4,2 356,8 8،951,20 8،594,40 توليد مشاغل

14,8 10،333,401،328,70 9،004,80 نقل و حمل مشاغل
 

توان به ميكند كه با استفاده از آن ميبه ساختار مدلي اشاره 1382سال  سامتي در
غال كامل دست يافت. در اين مدل، اشتغال از هاي اقتصادي براي نيل به اشتسياست

ساختمان و  ،، نفت و گازبرق آب و ، صنعت،، معدني اقتصادي شامل كشاورزيهابخش
، ي جاري دولتهاخدمات به عنوان متغير وابسته و متغييرهاي اقتصادي نظير هزينه

وري بخش به عنوان بهره ،، تسهيالت بانكيبخش ة، ارزش افزودپول ة، عرضي عمرانيهاهزينه
 هاي مختلف متفاوت است.كار گرفته شده است. منابع اشتغال در بخشمتغيرهاي توفيقي به

ضرائب رگرسيوني هر كدام از متغييرهاي اقتصادي به  3 ةدر جدول شمار ،براي اين منظور
. ضرائب مثبت هاي اقتصادي به صورت سطري درج شده استصورت ستوني و اشتغال بخش

 زائي در بخش است.زائي و ضرائب منفي نشانگر عدم اشتغالنشانگر اشتغال
 

هاي مختلف اقتصادي برحسب متغييرهاي اقتصادي به تفكيك ضرائب بخش .3جدول
 زاييزايي يا عدم اشتغالرگرسيوني اشتغال

 

متغييرهاي
اقتصادي
 بخش اقتصادي

ينه
هز

ي 
ها

لت
 دو

ري
جا

 

ينه
هز
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ه اني
مر

ع
ول 
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ع
 

رانه
يا

وده ها
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خ

 

 -12/21724/0 -/065/00042-00208/00034/0 -0357/0 كشاورزي
 233/1 - --242/0 -00207/0 03/2 -16/6صنايع و معدن

-113/0 --3366/000129/0 -/00018 - - آب و برق
 --243/3-0483/00028/0-0051/0 002/0-0064/0-0134/0 نفت و گاز
-2065/0 - -728/0-0036/0-076/0 22/0-218/0 خدمات
 43/2 - - 00646/072/1 015/0-474/0 -8/71 نساختما
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 روش تحقيق
 ةمطالع پژوهي يك روش توصيفي وروش آينده ،در اين مقاله روش تحقيق مورد استفاده

ي آماري است كه با عنايت به تجزيه هابررسي داده كز بر اسناد و مدارك واي  متمركتابخانه
 زنيم. ميهاي آتي محور در سالبنيان تقاضاهاي مهارتو تحليل آنها دست به بررسي آموزش

 نمونه آماري و ةجامع
مورد  ةنمون مدارك از مركز آمار ايران است و اسناد و ةتحقيق در اين پژوهش كلي ةجامع
آماري  ةنمون است. 95بيني وضعيت سال براي پيش 1375 -85زماني  ةفاده طي بازاست

) در ISCOيمرق 3ي هاهاي فرعي مشاغل مختلف (كدتعداد شاغالن كشور به تفكيك گروه
هاي فوق اجراي علت انتخاب سال اي آمده است.طور مقايسهبرحسب نفر به 4 ةجدول شمار

انجام محاسبات  پردازي ويابي از آنها پس از دادهبرونامكان  مسكن و سرشماري نفوس و
است كه ساير منابع 1395 ميزان رشد براي سال  بيني تركيب شغلي والزم براي پيش

 اطالعاتي فاقد چنين ويژگي بودند.
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 ابزار مطالعه 
ريزي ي برنامههامتون فرايند اي است كه در ادبيات ويابي روش شناخته شدهروش برون

ما نيز از اين  ،لذا .)5ة (جدول شمار شودميطور مشترك ديده پژوهي بهآموزشي و نيز آينده
گفته شود عوامل متعددي در  جوييم. امكان داردميروش به عنوان يك ابزار مطالعاتي سود 

 ظير: ميزان توليد ملي،باشد، نميگذار ثيرأبافت شاغلين در جامعه ت گيري تركيب وشكل
افزوده، وضع وري نيروي انساني، ارزش، بهرههاتغييرات سطح دستمزد ،تغييرات فناوري

جهاني، جانشيني نيروي انساني،  وضعيت اقتصادي ملي و، عوارض يا معافيت آن مالياتي و
يلي، ، مهاجرت نيروي انساني، پوشش تحصواردات مقررات، صادرات و تغييرات در قوانين و

غيره در پاسخ بايد گفت:  هاي اشتغال وعمومي، سياست ةمين اجتماعي، نظام وظيفأپوشش ت
اين عوامل نيز بر روي يكديگر  غير ممكن است و تك اين عوامل بسيار دشوار وبررسي تك

كما اين كه نتايج  .كنيمميثير نيروي اين عوامل توجه أيند تآما به بر ،ثير متقابل دارند، لذاأت
 ةي توسعهاتعيين استراتژي گذاري وبراي سياست تخمين بوده و برآورد و دست آمده صرفاًبه

در اختيار  هاي محاسباتي بايد واقعي گردد. بدين ترتيب كه  يافتههامنابع انساني كشور، يافته
با اعمال  گيرد وميهاي اقتصادي مرتبط قرار متخصصان هر بخش از فعاليت خبرگان و

ي الزم نسبت به افزايش دقت آن اقدام خواهد شد. چنانچه اين هاتعديل جرح و آنان ونظرات 
مشاغل  ةمتخصصان نيز اظهار نظر در مورد آيند اطالعات موجود نباشد، حتي براي خبرگان و

بيني خوبي براي مديريت آموزش ممكن است. يعني اين روش اگر نتواند، پيشغير سخت و
، تفسير و استنتاج براي مشاغل آينده اي را براي بررسيند اطالعات پايهتواميفراهم كند اما 

ي مختلف را شكل هاريزيبرنامه ، تصميمات وهاتوان قضاوتميوجود آورد و براساس آن هب
نگري غير واقعي، دور خواهد بود.  به بيني و آيندهبينانه به پيشي بدهااز بسياري نگاه داد و

به تدريج با  قابل اعتماد خواهد بود و نگري، شروعي مطمئن واز فرايند آيندههر حال براي آغ
 توان به اطالعات دقيقتر وميي اقتصادي هاآوري مستقيم اطالعات از خود بنگاهجمع

مشاغل جامعه  تر دست يافت. هر چقدر راجع به موضوع منابع انساني ومحاسبات پيچيده
ي طوالني هانگري در مورد آن مشاغل در بازهن آيندهامكا ،اطالعات بيشتري كسب كنيم

 بيني ما در مورد آن مشاغل افزايش خواهد يافت.قدرت پيش پذير خواهد بود وتر امكانمدت
 حال زمان در اجرايي اقدام به كه باشد حدي تا بايد بينيافق پيش كه رسدمي نظر به 

 اين با. نمايد برقرار پيوند حال زمان با بتواند كه رودمي جايي تا بينيپيش افق ،لذا. بيانجامد
 )1391نگري، بيني و آينده(نگاهي انتقادي به پيشاست  مفيد نگريآينده و بينيپيش نگاه،

نزديك  ةيعني آيند ،بندي زماني آينده هستندپژوهي برخي قائل به تقسيمدر خصوص آينده
 ة، آيندسال 20الي 5دراز مدت  ةال، آيندس 5الي  1كوتاه مدت ، آيندهحداكثر تا يكسال

هاي . بسياري از بنگاهسال آتي است 50دور دست باالي  ةسال و آيند 50الي 20تر مدتدراز
جا روش در اين گيرند.ميساله براي آينده در نظر  5الي  4ريزي حداكثر ، برنامهكسب و كار

ساله در  10 ةيابي در يك بازروش برون ونگر پژوهي واقعكار در حقيقت مبتني بر يك آينده
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 دقت قابل قبول  و سرعت و يابي سادگي ودليل ديگر استفاده از برون .نظر گرفته شده است

ي مختلف بر هاتوان از طريق تطبيق منحنيميپذيري فرايند كار است. در اين روش امكان
 هابرازش نمود. اين منحني نقاط موجود نقاط اطالعاتي قابل دسترس بهترين منحني را بر

اي باشد و با استفاده از اين جملهخطي، لگاريتمي، چند تواند شامل نمودارهاي نمايي،مي
 ،تخمين زد. به عنوان مثال نقاط نامشخص آينده كه فاقد اطالعات است را برآورد و هامنحني

 1375،1365، 1385ي هاترتيب طي سالتعداد شاغلين ايران را به توانيم جمعيت كل ومي
به صورت نقاطي در نمودار مشخص كنيم. سپس با استفاده از ترسيم منحني  1345 ،1355،

منحني جمعيت كل، منحني جمعيت ةاي بهترين برازش صورت گرفته و معادلچند جمله
قيد گرديده است. سپس با امتداد  1ة شاغلين  نيز  با درج ضريب  همبستگي در نمودار شمار

       را تا سال  منحني روند، ،لذا .حقيقت منحني روند آينده ترسيم شده است رمنحني د
 ،مياستفاده از تقاطع خطوط راهنما با خط عمودي ترسي دهيم. حال باميادامه  1395

كه به وضوح در  برآورد نمود 1395سال  تعداد شاغلين ايران را در توان جمعيت كل ومي
 باشد. مينمودار قابل مشاهده 

 
 بيني نيروي انسانينگري و پيشهاي آينده. مقايسة روش5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيني نيروي انسانيهاي پيشروش نگريهاي آيندهروش
 وري نيروي كارمبتني بر بهرهتوافق خبرگان (دلفي)

 مبتني بركشش نيروي كار باني آيندهديده
 الملليهاي بينمقايسه تجزيه و تحليل روز

 سنجياقتصادي نوظهورپايش الگوها
 ستانده -داده  سناريو پردازي

 ساز پوياشبيه انداز سازيچشم
 پرس و جو از كارفرمايان نقشة راه

 گيري استانداردكادر نگريپس
 هاروش چگالي نسبت سازيمدل
 برون يابي سازيشبيه
  يابيبرون

  تركيبي
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جمعيت برحسب ميليون نفر

آينده نيروي انساني برحسب تعداد شاغلين مشاغل-1رشماره

توان تعداد شاغلين هر شغل موجود در ميوشي است كه با استفاده از آن اين ر 
ي آتي بر آورد هاهاي اقتصادي كشور را در صورت وجود اطالعات دقيق آماري در سالفعاليت
هاي آموزش ةريزي منابع انساني در خصوص توسعبرنامه گذاري وبراساس آن سياست نمود و

ي هانيروي انساني با تقاضاي آن از طرف بنگاه ةكه عرضطوري. بهكردگذاري مهارتي را پايه
متناسب باشد تا جامعه دچار كمبود يا مازاد نيروي  اقتصادي مختلف با آن تطبيق داشته و

 ي خاصي نباشد.هاتخصص ها وانساني در مهارت

 هايافته تجزيه، تحليل و
 هايي را در تعاريف وتفاوت هم با 1385 و 1375يهاكه شرايط سر شماريبا توجه به آن

استنتاج بهتر اقدامات  بهينه و ةبراي مقايس ،لذا ،ي آماري و در اجرا داشته استهااستاندارد
 ذيل صورت پذيرفت:

و ناچارا ISCO 1ميرق 3بر اساس كدهاي  1375با توجه  به آن كه اطالعات آماري سال  )1
اين موضوع   ،تقليل يافت ميرق 3به كدهاي  ميرق 4نيز از كدهاي  1385آمارهاي سال 

دقت مطالعه  ي شغلي مورد بررسي قرار گيرد وهاباعث شد كه مشاغل به صورت گروه
 براي شناسايي تك تك مشاغل كاهش يابد.

                                                                                                                
1.  International Standard Classification Occupations   
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تعداد شاغلين هر شغل تبديل به سهم آن شغل از تعداد شاغلين كل برحسب درصد شد  )2

 رقم اعشار محاسبه گرديد. 5با دقت  و
در هر  ، محاسبه ميزان رشد تغييرات شاغلين1395تعيين سهم شاغلين در  سالعالوه بر  )3

مشاغل به ترتيب صعودي مرتب  نيز انجام پذيرفت و (r)شغل نسبت به جمعيت كل 
 تر صورت گيرد:گرديدند تا براساس روابط ذيل قضاوت دقيق

             r < 0 مشاغل رو به كاهش -1  
 r ≤ 1 ≥0        مشاغل با رشد كاهنده -2  
           r > 1مشاغل بارشد فزاينده  -3  

بيني سهم شاغلين در سال يعني پيش 4 ةجدول شمار ةشدتوجه به محاسبات انجام با
كلي  ةتغييرات شاغلين گوناگون تنظيم گرديد و مشاغل به سه دست ،ميزان رشد و 1395

 تقسيم شدند:
 .انقراض هستند معرض منسوخ شدن و مشاغلي هستند كه در ،مشاغل رو به كاهش )1

) 1391(ملك پور،  عرف جامعه قابل احياء باشد چنانچه اين مشاغل از نظر تكنولوژي و
 )6ة (جدول شمار هاي دولت بايد حمايت شود.بسته به سياست

در  ،لذا .اين مشاغل نيز به زودي در معرض منسوخ شدن است ،مشاغل با رشد كاهنده )2
 )7ة (جدول شمار بايد مورد حمايت قرار گيرد.صورت توجيه اقتصادي 

يعني اين مشاغل به دالئل متعدد اقتصادي يا تكنولوژيكي با  ،مشاغل با رشد فزاينده )3
يا مشاغل  تواند شامل مشاغل نوظهور ومياين دسته  مواجه است. مياستقبال عمو

 )8 ة(جدول شمار سطح باال باشد. پيشرفته و
 

 غل رو به كاهشاول : مشا ةدست .6جدول
 كد

رقمي3
 ISCO

 عنوان گروه فرعي شغل
شاغلينسهم 
 سال 

درصد 1375

شاغلينسهم 
 سال 

درصد1385

بيني پيش
شاغلين سهم
1395سال

ميزان 
 تغييرات

 شاغلين 

 آورى عمل صنايع كاركنان 113
 0,006602- 1,24809 1,25644 1,26479 مربوط مشاغل و موادغذايى

 آالت دقيقابزار سازندگان 233
 0,028638- 0,20212 0,20826 0,2144 جواهرسازان و موسيقى

 0,037607- 0,12861 0,13384 0,13907 امورمذهبى متخصصان 241

 و معدن ساده كارگران 246
 0,047251- 6,25845 6,58503 6,91161 اختمانس

 چوبى، دستى صنايع كاركنان 331
6040,0 0,0635مشابه مواد و ،چرمىايىپارچه  0,0573 -0,048819 

 مشاغل و امورچاپ كاركنان 332
 0,05692- 0,13856 0,14746 0,15636 مربوط

 كتابخانه ،بايگانى امور كاركنان 333
 0,091035- 0,33073 0,36754 0,40435 پست و
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 كد
رقمي3
 ISCO

 عنوان گروه فرعي شغل
شاغلينسهم 
 سال 

درصد 1375

شاغلينسهم 
 سال 

درصد1385

بيني پيش
شاغلين سهم
1395سال

ميزان 
 تغييرات

 شاغلين 

توليدنيرو آالتماشين متصديان 334
 0,095591- 0,14621 0,16349 0,18077 آب ةتصفي سيساتأت و

 انفجار، مسئولين ،چيانمعدن 345
 0,100926- 0,20166 0,22716 0,25266 هاتراشسنگ و برهاسنگ

 و نقل و حمل ةساد كارگران 412
 0,115183- 0,38768 0,4457 0,50372 هاباركش

 كشاورزى، ةساد كارگران 414
 0,142681- 1,61489 1,93731 2,25973 گيرىماهي و جنگلدارى

513 
 توليدات هاىشينما متصديان

 و خز و چرمى ،نساجى
 لباسشويى

0,4231 0,35845 0,2938 -0,152801 

گرهاسفالگران، آجرپزان، شيشه 515
 0,170372- 0,22509 0,28326 0,34143 مربوط مشاغل كاركنان و

 خيابانگرد فروشاندست 521
 0,193138- 0,48926 0,64323 0,7972 مربوط وكاركنان

 آالتشينما متصديان 523
 0,203975- 0,04856 0,06529 0,08202كاغذسازى و چوب آورىعمل

هانظافتچى ،خانگى خدمتكاران 611
 0,204228- 0,50202 0,67534 0,84866 هاولباسش و

613 
 آالتماشين متصديان

 و گرى، آجرپزىشيشه
 سازىسراميك

0,14962 0,11666 0,0837 -0,220291 

 0,234637- 0,00095 0,00137 0,00179ابتدايى شآموز مربيان كمك 614

 ةدور آموزش متخصصان 621
 0,29438- 1,16109 1,99224 2,82339 دبستانىپيش و ابتدايى

 كاركنان و لوكوموتيو رانندگان 711
 0,299026- 0,02269 0,03957 0,05645 مربوط

 و كشتى ةعرش كاركنان 731
3150,07 0,12826 0,18337 مربوط كاركنان  -0,30054 

 و چرم ،پوست آورندگانعمل 732
 0,303724- 0,2382 0,4225 0,6068 كفش توليد

 و كارانسبزي ،كارانزراعت 733
 0,348927- 5,49358 11,83774 18,1819 باغداران
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 كد

رقمي3
 ISCO

 عنوان گروه فرعي شغل
شاغلينسهم 
 سال 

درصد 1375

شاغلينسهم 
 سال 

درصد1385

بيني پيش
شاغلين سهم
1395سال

ميزان 
 تغييرات

 شاغلين 

 آموزش مربيانكمك 734
 0,372509- 0,00371 0,00913 0,01455 دبستانىپيش

821,21 كار كسب و متخصصان 741  0,74575 0,2733 -0,387826 

  توليد هاىماشين متصديان 744
 0,472325- 0,00075 0,00715 0,01355 چوبى محصوالت

 0,530286- 0,00212- 0,01644 0,035 دارىجنگل كاركنان 750

 و بافان،گليمبافان قالى 813
 0,556753- 0,50751- 1,98187 4,47125 دستى زيلوبافان

 شخصى هاىاقبتمر كاركنان 814
 0,568125- 0,03211- 0,10178 0,23567 منازل و هابيمارستان در

 0,625961- 0,00819- 0,01216 0,03251 آموزشى مربيانسايركمك 816
 0,668887- 0,23372- 0,22911 0,69194آمار و امورحسابدارى كاركنان 824
- 0,01796 0,05669فروش ىهادكه در فروشندگان 826 770,020  -0,683189 

 ةتوليدكنند كشاورزان 831
 0,763382- 0,01053- 0,00473 0,01999 دامى و كشاورزى محصوالت

 و گويانپيش ،هابينطالع 834
 0,810345- 0,00144- 0,00044 0,00232 مربوط كاركنان

- 0,00036- 0,00007 0,0005 خصوصى كارآگاهان 911 00000,86  

ةساد نسايركارگرا و هاواكسى 912
 0,906478- 0,02008- 0,00231 0,0247 خيابانى خدمات 

 در آموزش مربيانكمك 913
 0,924171- 0,00179- 0,00016 0,00211 استثنايى مدارس

 ،ده شوراى اعضاى ،دهداران 921
 0,967153- 0,00768- 0,00027 0,00822 كدخدايان

 و كشاورزى كاركنان 931
00022,0 0,0071 خودمعاش ماهيگيرى  -0,00666 -0,969014 

 0,980289- 0,02729- 0,00056 0,02841 هامدل ديگر و مد ىهامانكن 933
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 دوم: مشاغل با رشد كاهنده ةدست  .7جدول 
 كد

رقمي3
ISCO

 عنوان گروه فرعي شغل
شاغلينسهم 
 1375سال 

 درصد

شاغلينسهم 
 1385سال 

 درصد

 پيش بيني 
شاغلينسهم 

1395 

ميزان 
ت تغييرا

 شاغلين
0,001802 0,2506 0,25015 0,2497شكار و گيرىماهي كاركنان 211
 0,01573 0,00459 0,00452 0,00445 سنتى پزشكان 221

 ىهامكانيك و هامكانيسين 232
0,076988 2,22167 2,07345 1,92523آالتماشين و نقليه وسايل

 و راه بندى،اسكلت كاركنان 311
0,077945 2,73931 2,55459 2,36987بوطمر مشاغل و ساختمان

314 
 آالتماشين متصديان

 و نفت ةتصفي ،آورىعمل
 شيميايى مواد

0,15108 0,1632 0,17532 0,080222

 و خياطان ،نساجى كاركنان 315
0,086159 2,33758 2,16578 1,99398 مربوط مشاغل

342 
 و تعميركارها ،هامكانيسين

و ىبرق وسايل كنندگاننصب
 الكتريكي

0,85243 0,9871 1,12177 0,157984

 فلزى، گيرانقالب 344
0,159049 2,16275 1,90178 1,64081فلزى ورقكارهاى جوشكارها،

 و مهمانداران ،راهنمايان 347
0,175082 0,14066 0,12242 0,10418مسافرتى امور سايركاركنان

 و هادربان باربرها، ،هاپيك 411
0,188248 1,56626 1,35206 1,13786 بوطمر كاركنان

413 
 ابزارسازان، آهنگران،

مشاغل كاركنان و تراشكاران
 مربوط

1,37437 1,64506 1,91575 0,196956

 توليد ىهاماشين متصديان 522
0,296671 0,30726 0,25005 0,19284 وكانى فلزى محصوالت

 توليد هاىدستگاه متصديان 612
0,301553 0,31998 0,25979 0,1996 پالستيك و الستيك

615 
 طيور، دام، دهندگانپرورش

 و ابريشم كرم زنبورعسل،
 سايرحيوانات

2,19629 2,85934 3,52239 0,301895

 0,50482 0,29602 0,22166 0,1473 مونتاژكاران 812

 ها،نويس ماشين و هامنشى 833
0,833356 1,18466 0,81445 0,44424 اپراتورهاى و هازنمنگنه
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 كد

رقمي3
ISCO

 عنوان گروه فرعي شغل
شاغلينسهم 
 1375سال 

 درصد

شاغلينسهم 
 1385سال 

 درصد

 پيش بيني 
شاغلينسهم 

1395 

ميزان 
ت تغييرا

 شاغلين
 كامپيوتر

 كنترل و ايمنى بازرسان 914
0,881596 0,32835 0,22359 0,11883 كيفيت

915 
 طراحان و كارشناسانكمك

و  هنرى، تفريحى امور
 ورزشى

0,12169 0,23201 0,34233 0,906566
 

 سوم : مشاغل با رشد فزاينده ةدست  .8جدول 

 كد
 رقمي3
 ISCO 

عنوان گروه فرعي شغل
سهم 

غلين شا
 1375سال 

 درصد

سهم 
 شاغلين

1385سال  
 درصد

 بيني پيش
سهم 
 شاغلين

1395سال  
 درصد

ميزان تغييرات
شاغلين درصد 

234 
 ىهاماشين متصديان

 توليد و چاپ، صحافى
 كاغذى محصوالت

0,0489 0,100590,152281,057055 

 در آموزش متخصصان 235
 0,015040,031590,048141,100399 استثنايى مدارس

 0,095610,221770,347931,319527آموزشى متخصصان ساير 312
 0,108060,273240,438421,528595 صنعت ساده كارگران 313

 كمك و هاتكنسين 343
 1,300132,267162,903122 0,3331 ادارى امور كارشناسان

 تجهيزات اپراتورهاى 346
 0,055490,226410,397333,080195 الكترونيكى و اپتيكى

 ايرس و هانشانآتش 516
 0,218671,040231,861793,757077حفاظتى خدمات كاركنان

 0,012550,068840,125134,485259 كامپيوتر ىهاتكنسين 825

932 
 و كارشناسانكمك

امور  ىهاتكنسين
 فرهنگى و اجتماعى

0,002280,0213 0,040328,342105 

817 
 مونتاژ طخ متصديان
 ىهاربوت و خودكار

 صنعتى
0,000300,003700,0071 11,333333
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 بيني وقابل پيش 1395جمعيت شاغلين در سال  1 ةكه در نمودار شمارتوجه به آن با
بيني سهم توان پيشميتقاضاي نيروي انساني در هر شغل  ةپس براي محاسب ،محاسبه است
 را از آن كسر و 1385قدار مشابه آن در سال م برحسب درصد ضرب و 1395شاغلين سال 

سازماني از نظر كميت  هر و ههاي مهارتي در كشور را با آن متناسب نمودتركيب آموزش
ي هااز اجراي تعداد دوره.  ريزي كرد كه متناسب با آن باشدي آموزشي را برنامههاتعداد دوره

هاي مرتبط با آموزش ئةارا براي شغلي،چنانچه  و آموزشي كمتر يا زيادتر از آن جلوگيري كرد
نظر  توان ظرفيت اختصاصي درميبا توجه به دليل خاص آن  ،آن ضروري تشخيص داده شود

 ئةحمايت از آن، ارا دوم و ي اول وهابراي جلوگيري از انقراض مشاغل دستهاگر  گرفت. مثالً
رادي خاص تشخيص داده متناظر با آن مشاغل به مردم يا اف هاي مهارتي مرتبط وآموزش

 آن اقدام شود.  ئةارا مين وأبايد نسبت به ت شود،

 نتيجه 
 نگري نيروي انساني  فرايندي ساده، سريع وگويا است ويابي براي آيندهروش برون �

 كند.  ميتعداد و كميت آن را نيز بيان  ،بيني كندچنانچه وجود مشاغلي را در آينده پيش
 ي مختلف در آينده راهاشغل توان تركيب و رفتارميدست آمده هبا استفاده از اطالعات ب �

 ريزي وراهكارهاي عملي مواجهه با آن را با داشتن زمان كافي، برنامه شناسايي كرد و
كدبندي شده  ISCOبندي اساس طبقه ي آموزشي شغلي برهاچنانچه دوره .اجرا نمود

 قابل اجرا است. رشغل شناسايي شده وي  مهارتي متناظر با ههاراحتي آموزشهب ،باشد
محل سكونت شهري يا  نظير: جنسيت، هااساس ساير متغيير بر هابينيپيش اگر ،لذا

ي آموزشي شغلي مورد نياز هابيني دورهغيره امكان پيش روستايي، ميزان تحصيالت و
 گردد.ميغيره فراهم  روستا، دانشجويان و شهر و مردان براي زنان و

هاي مهارتي با تقاضاي متعددي تقاضاي اجتماعي از سوي مخاطبين آموزش ددر موار �
دست آمده هي بهايافته نتايج و از، لذا. باشدميي فعال همسو نهااقتصادي از طرف بنگاه

شغلي كارجويان به سمت  راهنمايي آموزشي، تحصيلي و توان در جهت هدايت ومي
 ز روي آوردن آنان به مشاغل اشباع استفاده كرد. ممانعت ا هاي مورد نياز جامعه وآموزش

بنيان هستند كه هاي مهارتآموزش ةدهندهئسسات آموزشي متعددي در كشور ما اراؤم �
ريزي ي برنامههاسودمند خواهد بود. با تشكيل كميته نتايج حاصله براي آنان بسيار

شده براي ضاهاي محاسبهمين تقاأدر ت توان سهم هر دستگاه اجرايي رامينيروي انساني 
صرف  از موازي كاري و دولتي تعيين كرد و ي خصوصي وهاهر شغل به تفكيك بخش

 ي اضافي اجتناب نمود.هابودجه
نظر گرفته از سوي دولت در خصوص  هاي درنوع سياست بندي مشاغل واساس دسته بر �

هاي آموزش ةاي در ارائتوان نسبت به اتخاذ تصميمات توسعهميحمايت از مشاغل 
طور هاي مهارتي مرتبط با هر شغل بايد بهآموزش ةيعني براي ارائ .بنيان اقدام كردمهارت

 باتوجه به آنكه تعداد مشاغل بسيار زياد است. گيري شود.تصميم مطالعه و هويژ مستقل و
 كنيم:ميبررسي  طرح و عنوان ذيل  را 7فقط 
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خدماتي  ةوكارگران ساد هاواكسي خيابانگرد، دستفروشان گويان،پيش بين ومشاغل طالع )1

مشاغل  جزء اول و ةخياباني داراي باالترين درصد تغييرات منفي در ميان مشاغل دست
كاهش شديد تقاضا در نزد مردم  باشند كه نشانگر تغييرات فرهنگي وميمنسوخ جامعه 

به عبارتي جزء  وباتوجه به آن كه اين مشاغل داراي سطح دستمزد پاييني هستند  است.
 ةمشاغل كاذب هستند و از جانب دولت حمايت نخواهند شد، پس نيازي به ارائ

 هاي مرتبط با آن هم نيست.آموزش
 محصوالت و ةكشاورزان توليد كنند ماهيگيري خود معاش، مشاغل كاركنان كشاورزي و )2

باشند كه به ميكاهش هستند كه داراي تغييرات رشد منفي نيز جزء مشاغل رو به ميدا
نياز اقتصادي جامعه به بخش كشاورزي بايد از سوي دولت مورد حمايت  ةواسط

ي جاري دولت، هااگر اين حمايت در قالب متغييرهاي اقتصادي افزايش هزينه .قرارگيرند
توان با مي زايي شده و) باعث اشتغال3 ةپول و ارزش افزوده باشد (جدول شمار ةعرض

هاي آزاد يا قفس در آب پرورش ماهي در استخر و ارتي مربوطه نظيرهاي مهآموزش ةارائ
وري آن اقدام نمود كه در توان نسبت به افزايش بهرهميتوليد محصوالت ارگانيك  و

 بنيان اقدام شده است.هاي مهارتآموزش ةحقيقت نسبت به توسع
جايي كه از آن .كمترين ضرائب رشد هستند مشاغل كاركنان امور انبارداري نيز داراي )3

 ،يا محصوالت توليدي بايد در كمترين زمان ممكن در انبارها نگهداري شوند مواد اوليه و
 باشد.ميهاي آن نآموزش ةنياز به توسع و تواند مانند گذشته باشدمياين مشاغل 

ماهيت شغل پزشكان  .مشاغل پزشكان سنتي نيز داراي كمترين ضرائب رشد هستند )4
تعليم اين افراد همت نشود در  چنانچه به تربيت و .دارد ميب اسالسنتي ريشه در ط

داراي چهار  از آنجايي كه ايران، سرزمين پهناور و آينده اين مشاغل منسوخ خواهد شد.
شود ميگياهان دارويي بسياري در آن يافت  هوايي است، ي  متنوع آب وهااقليم فصل و

بايد توسط  ،لذا. داروهاي شيميايي جلوگيري كندتواند از عوارض جانبي استعمال مي و
 علوم پزشكي مورد حمايت قرارگيرد. درمان و وزارت بهداشت و

با  .ساختمان نيز داراي ضرائب رشد كوچكي هستندو بندي، راه مشاغل كاركنان اسكلت )5
ساختمان،  هاي عمراني، راه وطرح ةنيز رشد فزايند كارگران و ةتوجه به وضع قوانين بيم

اقتصادي براي  گذاري قابل توجيه وهاي مهارتي در اين حوزه سرمايهآموزش ةتوسع
آالت نيز داراي ضرائب رشد ماشين ي وسايل نقليه وهامكانيسين ،همچنين مملكت است.

هاي دولتي از ي مربوطه در كنار ساير حمايتهاآموزش ةكوچكي هستند كه توسع
لكن توجه به تغييرات تكنولوژي . زايي گرددتغالتواند باعث اشميخودروسازهاي داخلي 

ها وتربيت اين آموزش ةاساسي در توسع ةآالت مسئلتنوع ماشين در وسايل نقليه و
 نيروي انساني بايد مد نظر قرارگيرد.

 خط الكترونيكي، متصديان اپراتورهاي تجهيزات اپتيكي و ،ي كامپيوترهامشاغل تكنسين )6
با توجه  ،لذا .صنعتى شاهد درصد رشد تغييرات بزرگي هستند ىهاربوت و خودكار مونتاژ

بنيان هاي مهارتي آموزشهابرنامه ةدر توسع به ماهيت دانشي آنها بايد مورد حمايت و
توليد  صحافي و ،هاي چاپمشاغل متصديان ماشين ،همچنين .مورد توجه قرارگيرند
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 ي فرهنگي وهاد آموزشباشند كه نشانگر  رشميمحصوالت كاغذي داراي رشد 
 هاي تخصصي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. آموزش ،پس .تحصيالت در كشور است

 صنعت رباتيك و هوا فضا و پزشكي، مهندسي پزشكي، فناوري زيستي و ةزمين مشاغل در )7
رصد  ) در حال حاضر توسط اين ابزار قابل شناسايي و1 ةهوش مصنوعي (جدول شمار

ها در طيف وسيع، اين آموزش ةارائ ند ويستن تقاضا محور ا اين مشاغل فعالًزير ،باشدمين
 و هابينيها با پيشاين آموزش ةمعذالك ارائ .از نظر اقتصادي غير قابل توجيه است

تر مربيان از همه مهم امكانات و فضا و ،، ابزارمين محتواأريزي الزم در خصوص ترنامهب
اين  ةكه ارائآن خصوصبه .يار عاقالنه خواهد بودمتخصص در يك طيف محدود بس

تقاضاي  يعني منطبق بر، اساس سفارش مشتري صورت گرفته باشد ها برآموزش
 مستقيم بنگاه اقتصادي باشد. 

 ي مطالعه هامحدوديت
مسكن تهيه شده  ي نفوس وهاآمارهاي مورد استفاده از مركز آمار ايران از سرشماري �

آماري آن، كه  ةبا توجه به واحد مراجع. مشاغل را ندارد ةاصي ويژاختص ةاستفاد است و
آمار برخي  مثالً .دقت الزم در شناسايي مشاغل را نخواهد داشت ،درب منازل است

بيني آن هم پيش عمالً ،لذا .سال مورد بررسي، وجود نداشت2مشاغل در يكي از 
اساس  اطالعات آماري شاغلين بر ي اقتصادي در توليدهاهمكاري بنگاهپذير نبود و امكان

روزانه  طور مداوم وهطلبد. اين فرايند بايد بميي استاندارد آماري را هاطبقه بندي
ي اقتصادي دريافت، هااز بنگاه ي اينترنتي مستقيماًهاصورت برخط با استفاده از شبكهبه

 اطالع رساني شود.  پردازش و
پس از رسيدن به سال مورد  ،لذا .ودن شرايط استيابي ثابت بروش برون شرط استفاده از �

براساس اعمال اصالحات، فرايند  ميزان خطا تعيين و اصالح شود و بيني بايدپيش
 1390اگر تعداد شاغلين در مشاغل مختلف در سال  ،طور مثالبه .بيني ادامه يابدپيش

توان ميزان ميگاه آن .اي يا سرشماري اعالم شدطور قطعي از طريق آمارگيري نمونهبه
تري را براي بيني دقيقرامعين كرد و با استفاده از آن پيش  هابينيطا يا انحراف پيشخ

 1برآورد نمود.1395سال 

                                                                                                                
 اطالعات تعـداد شـاغلين در   ةزمين در 1390مسكن سال  حاضر) نتايج سرشماري نفوس و ة(در زمان تنظيم مقال . تاكنون1

   مشاغل مختلف اعالم نشده است.  
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 نياز آينده هاي موردپژوهي در مشاغل و مهارتآينده
 1ليال اسدزاده

 چكيده
اين  ةمحور هستند، زنجيربنيان و داناييجا كه مشاغل آينده، دانشاز آن

) و جامعه تشكيل SMEي كوچك و متوسط (ها، سازمانهامشاغل را دانشگاه
ي كوچك هازمانمشاغل آينده، سا ةكنندكه، جامعه، مصرفطوريدهد. بهمي

دانش مورد نياز آن خواهد  ةكنندمينأت هاآن و دانشگاه ةو متوسط، توليدكنند
جا اين است كه مشاغلي كه در اين زنجيره قرار قابل توجه در اين ةبود. نكت

افراد در آينده بايد مشاغلي جديد  نگيرند، در آينده موفق نخواهند بود.
ي نوين در علم و فناوري را انتخاب هامتناسب با نيازهاي آينده و پيشرفت

به دليل موقتي بودن و عمر كوتاه مشاغل، حتي كساني كه در حال  كنند.
طور  نگر باشند، و بهحاضر كارمند يا داراي كسب و كار هستند، بايد آينده

نزديك به چه مشاغلي نياز خواهد بود؟ در  ةمداوم از خود بپرسند، در آيند
يي هايي خواهد رفت؟ چه شغلهاغل، انتظار چه مهارتآينده، از متقاضيان ش

پژوهي مشاغل و االت ما را به ضرورت آيندهؤاين س متقاضي خواهند داشت؟
 هاي مورد نياز براي كسب اين شغلهاي آينده و مهارتهاآشنايي با شغل

در گذشته، بيشتر مشاغل، بدني و مبتني بر بازوي نيروي  شود.ميرهنمون 
، در حالي كه تغييرات و تحوالت اخير در فناوري باعث شده كه كار بودند

ترين پايداري و ثبات يكي از مهم مشاغل جديد بيشتر فكري و دانشي باشند.
خصوصيات مشاغل گذشته بود. افراد شاغل در اين نوع مشاغل، به نوعي 
ضمانت شغلي داشتند. به دليل پايداري مشاغل، تغيير شغل كمتر مطرح بود. 

ها و تحوالت سريع ا بسياري از مشاغل آينده ناپايدار هستند. پيشرفتام
اجتماعي و تكنولوژيكي باعث حذف يا تغيير سريع ماهيت مشاغل و ناپايداري 

وابستگي  هامشاغل آينده به استفاده از كامپيوترها و روبات گرديده است. هاآن
طور مشاغل آينده به ميزيادي پيدا خواهند كرد، و اين ابزارهاي نوين در تما

 گسترده و فراگير استفاده خواهند شد.
 
 
 
 

 محور.دانايي ةبنيان، جامعپژوهي، مشاغل دانشآينده :كليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: leilllla@yahoo.com                             كارشناسي ارشد مديريت آموزشي (دبير آموزش پرورش)، كرج،  1.
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 مقدمه
ي اطالعاتي و ارتباطي و انفجار اطالعات و دانش، در عصر اقتصاد هاامروزه با گسترش فناوري

بنيان، مناسبات جامعه بشري را با تغييرات و تحوالت بريم. اقتصاد دانشميبنيان به سر دانش
ترين تحوالت، تغيير بنيادين در ماهيت و مناسبات اساسي مواجه كرده است. يكي از اساسي

مشاغل است. در اين عصر شاهد حذف هر چه بيشتر مشاغل بدني و ظهور مشاغل فكري و 
هاي كاري و شغلي برداشته شده دوركاري، مرز ةبنيان هستيم. همچنين با ظهور پديددانش

المللي تبديل شده است. به همين صورت با بسياري ي بينهااست، و مشاغل محلي به شغل
رو شده ايم. اين تغييرات، الزامات متعددي را پيش روي ما قرار بهتغييرات ديگر در مشاغل رو

ي شغلي عصر هاتشغلي خوبي داشته باشيم و فرص ةداده است. در صورتي كه بخواهيم آيند
 بنيان، را كسب كنيم، بايد به اين الزامات توجه كنيم. اقتصاد دانش

شويم، مشاغل سنتي از بين ميبه تدريج كه به ژرفاي عصر ارتباطات و دانايي نزديك 
روند و ما براي اين كه بتوانيم جاي مناسبي در بازار كار پيدا كنيم بايد به سوي مي

قابل ماشيني شدن نباشند. در بسياري از موارد افراد به دنبال يي برويم كه هامهارت
ي هايي كه با مهارتهاي موجود نخواهند رفت، بلكه آنها را با تعريف مسئلههاشغل

يي مانند: اكتشاف، خالقيت و هاشان قابل حل باشد، ابداع خواهند كرد. مهارتابرانساني
 .تأثيرگذاري

 ندهسير تحول مشاغل از گذشته تا آي
عمري مشخصي دارند.  ةي شغلي دورهادهد كه هر يك از زمينهسير تحول مشاغل، نشان مي

شوند. در آينده، بسياري از مشاغل اين مشاغل توسط مشاغل ديگر حذف و يا جايگزين مي
در گذشته، بيشتر مشاغل،  شوند.ميبدني به ماشين و مشاغل خدماتي به كامپيوتر محول 

ازوي نيروي كار بودند، در حالي كه تغييرات و تحوالت اخير در فناوري بدني و مبتني بر ب
ترين پايداري و ثبات يكي از مهم باعث شده كه مشاغل جديد بيشتر فكري و دانشي باشند.

خصوصيات مشاغل گذشته بود. افراد شاغل در اين نوع مشاغل، به نوعي ضمانت شغلي 
غل كمتر مطرح بود. اما بسياري از مشاغل آينده داشتند. به دليل پايداري مشاغل، تغيير ش

ها و تحوالت سريع اجتماعي و تكنولوژيكي باعث حذف يا تغيير ناپايدار هستند. پيشرفت
مشاغل آينده به استفاده از كامپيوترها و  گرديده است. هاسريع ماهيت مشاغل و ناپايداري آن

مشاغل آينده به  ميبزارهاي نوين در تماوابستگي زيادي پيدا خواهند كرد، و اين ا هاروبات
 طور گسترده و فراگير استفاده خواهند شد.

 تعريف شغل
تر براي آن عبارت درك مشتركي از اين كه شغل چيست، وجود دارد. اما يك تعريف دقيق

اي از وظايف كه توسط فرد در ازاي دستمزد، حقوق يا هزينه انجام مجموعه«است از 
تواند به صورت دائم، ميوقت باشند و يك فرد وقت يا پارهتوانند تماممي مشاغل». شودمي

اي از مشاغل با اشتغالي مشغول به كار شود. مجموعهمدت معين، موقتي يا يك قرارداد خود
 شود. ميوظايف به اندازه كافي مشابه يك حرفه ناميده 
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 آينده نگري
گيري اي شامل تصميمريزيست. چنين برنامهريزي براي آينده نقش مهم مديران ابرنامه
تر از تواند بسيار باال باشد. درك كاملميتصميمات اشتباه  ةتخصيص منابع است. هزين ةدربار

استراتژي  ةممكن است بر تخصيص منابع و توسع هاچگونگي بازار كار و نيازهاي تغيير مهارت
ها و مهارت ةي مناسب از اطالعات درباردر تأمين نيازهاي اطالعاتي تأثير بگذارد. ارزياب

و مشكالت مرتبط با محدوديت اطالعات در  هامشاغل آينده نياز به درك ماهيت كار و مهارت
 مورد آنها را دارد. 

نيازهاي تغيير  ةكاركنان و دانشجويان به طور بالقوه به عنوان منبعي از اطالعات دربار
ابزاري براي  ةيري از اين منبع بالقوه نياز به توسعگمهارت در محيط كار هستند. براي بهره

ي هادارد تا اطالعات مفيدي از داده هاو تجزيه و تحليل داده هاآوري منسجم دادهجمع
ي آينده؛ تكنولوژي، جهاني هاي مشاغل و مهارتهاآوري شده استخراج كند. پيشرانجمع

بيني شود كه چه اطمينان پيششدن و هنجارهاي اجتماعي هستند. غيرممكن است كه با 
نياز براي آن مشاغل چه  ي موردهايا مهارت ؟مشاغلي محو و چه مشاغلي ظهور خواهند كرد

گذاري و درك شناخت گذشته و پيامدهاي آينده در سياست و سرمايه ،با اين حال ؟هستند
است هايي براي آنچه كه ممكن تصميمات و اقدامات جاري در محل كار ممكن است شاخص

 در آينده اتفاق بيفتد را فراهم كند.
تر و خصوصي با دنيايي سخت ميها در هر دو بخش عمورسد كار و سازمانمينظر هب

شود، و امكان تر از گذشته داوري ميتر و ظريفمواجهند، دنيايي كه كارآيي آنها حساس
متقابالً امكان برد محافظت كمتري براي پناه گرفتن در مقابل مشكالت وجود دارد، ولي 

چرخد، نياز ميافزون است، بازارها سريع ها روزتكنولوژي 21باشد. در قرن ميخوب باالتر 
ي گوناگون اقتصادي هاها تحت فشاركند و سازمانميكنندگان امروزي بشدت تغيير مصرف

راي يافتن شكل اداري گذشته آنها، در شرف اضمحالل است. جستجو ب ،بنابراين .قرار دارند
سازي سازمان و يا ي، بهينههاي كامالً جديد سازماندهي همچنان ادامه دارد. واژههاشكل

بازسازي سيستم و يا مديريت نو مهندسي را بايد نام برد، كه سعي دارد ساختار بنگاه را حول 
راحي ي دشوار، از نو طراحي كند. يكي از مشكالت طهامحور فرايندها، و نه بازارها يا تخصص

قرن  ةاست، كه به شيو ميي كار و اشتغال وجود تشكيالت اداري قديهانو براي سازمان
ي بالنسبه هااند تغييرات را درك كنند. سازمانشوند و نتوانستهگذشته اداره مي

گردند، و آور تبديل مييابند و به مراكز سودميي باال، دست هاشده، به تكنولوژياستاندارد
 هاي مشترك و كنسرسيومهاگذاريي استراتژيك و سرمايههاافزون به ائتالفتوانند روزمي

 روند. ميي ملي فرا تر هااقدام كنند، كه بسياري از اينها از مرز

 تغيير صنعت، شغل و مهارت
در عصر تغييرات سريع تكنولوژيكي و جهاني شدن نه تنها توزيع مشاغل در صنعت در حال 

تغيير  ،نياز نيز متغير است. با اين حال ماهيت مهارت و مشاغل  مورد ،همچنين .تغيير است
ي مختلفي هامشاغل يكسان باشد. ديدگاه منياز ممكن نيست كه در تما ي موردهادر مهارت
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نياز وجود دارد. اين  ي موردهادر مورد تأثير تكنولوژي و جهاني شدن بر روي مهارت

 بندي شوند:گروه طبقه توانند در سهمي هاديدگاه
نياز باالتر از  ي موردهاوري با گسترش مهارتكند بهرهميي باال: كه ادعا هاديدگاه مهارت �

 يابد.ميمتوسط افزايش 
اي است با يك ي پايين: كه بيانگر يك نيروي كار قطبي و ساختار حرفههاديدگاه مهارت �

ي پايين و مديران و هاماهر در ردهمهو ني به رشد از مشاغل و كارگران غيرماهر حجم رو
 ي باال.هادر رده هاايحرفه

ي مورد نياز كار براي هاتغيير ناب در مهارت ميكند كه كميديدگاه تغييرتركيبي: ادعا  �
 بخشد كه بقيه در حال سقوط هستند.ميبرخي مشاغل را طوري ارتقاء  ،جبران روندها

 ي مورد نيازهانگرش
ي هابنيان برخوردار بودن از نگرشي شغلي اقتصاد دانشهابراي كسب فرصت

 نگرانه، جهاني و اخالقي ضرورت دارد.آينده
نگرانه داشته باشيم و نگرانه: براي تصدي مشاغل جديد بايد نگرش آيندهنگرش آينده �

ي هاطور مرتب نيازهاي كاري آينده را رصد نماييم، تا بتوانيم براي اين نيازها، آمادگيبه
توانيم خود را با تغييرات مينگرانه، نالزم را كسب كنيم. بدون داشتن نگرش آينده 

شود. در ميبا محيط باعث شكست كاري ما  ميشتاب محيط همگام كنيم و عدم همگاپر
پژوهي كه در كشور ما نيز به تازگي در آينده ةحال حاضر استفاده از دستاوردهاي رشت

اندازي شده است، كمك شاياني به ما در جهت نگرش همقاطع تحصيالت تكميلي را
 كند.مينگرانه آينده

المللي شدن نگرش جهاني: با برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي در كسب و كار و بين �
ي هامشاغل و مطرح شدن دوركاري، بايد نگرش جهاني را تقويت كنيم و دنبال فرصت

در حال حاضر بسياري از متخصصين هندي  المللي باشيم. مثالًي بينهاشغلي در مقياس
ي آمريكايي و اروپايي كار هاو چيني، از راه دور و با استفاده از اينترنت، براي شركت

صادرات  ةالمللي در ايران نيز باعث توسعكنند. تقويت نگرش جهاني و دوركاري بينمي
 شود.ميخدمات  ةغير نفتي در حوز

به  هات بين افراد متخصص براي تصدي مشاغل، سازماننگرش اخالقي: با افزايش رقاب �
اي پايبند بوده و دنبال جذب افرادي هستند كه عالوه بر تخصص به اخالق حرفه

پذير باشند و بتوانند اعتماد سازمان را جلب كنند. در فرهنگ ما نيز اخالق مسئوليت
يعني زماني ما در كار  گويند.مياي جايگاه رفيعي دارد كه به آن تعهد كاري نيز حرفه

 اي و تعهد كاري نيز باشيم.شويم كه عالوه بر تخصص، واجد اخالق حرفهميخود موفق 

 اقدامات مورد نياز
محور، بيشتر با مشاغل فكري و دانشي جا كه در اقتصاد داناييآموزش مداوم: از آن  �

آموزش در جهت  به تحصيل دانش و كسب مهارت نياز داريم. ،سروكار داريم. بنابراين
ارتقاي سطح دانش و مهارت، از ملزومات شغلي عصر حاضر است. اگر به دنبال كسب 
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آموزي نباشيم، در جهت حفظ شغل خود موفق نخواهيم بود. عالوه بر آن، دانش و مهارت
، ما را به هاي بشري و سرعت زياد از رده خارج شدن اين دانشهاسريع دانش ةتوسع

» از گهواره تا گور دانش بجوي«كند. مصراع شعر ميالعمر ملزم مآموزش مداوم و مادا
 مصداق بارز اين الزام است. 

آيند، ميي شغلي با همان سرعتي كه به وجود هاپذيري شغلي: هم اكنون فرصتانعطاف �
ي هابايد سعي كنيم با داشتن چندين شغل يا آشنايي با مهارت ،روند. بنابراينمياز بين 

 ر زمينه شغل انعطاف پذير شويم.مختلف، د

 ي مورد نيازهاتوانايي
محور جايگاه شغلي خوبي كسب كنيم، عالوه بر تخصص در اگر بخواهيم در اقتصاد دانايي

ي كار تيمي، ارتباطي، هاي مختلفي نظير تواناييهاكاري خود بايد داراي توانمندي ةرشت
ز ابزارهاي فناوري اطالعات، خالقيت و ريزي، استفاده اله، برنامهأگيري و حل مستصميم

 پذيري شغلي باشيم. نوآوري و انعطاف
به دنبال تشكيل  ها، سازمانهاو مشاركتي شدن آن ي شدن كارها،هاتوانايي كار تيمي: با پروژه �

هستند. توانايي هماهنگي با تيم و انجام كار تيمي، يكي از  هاي كاري براي انجام پروژههاتيم
هم مشاغل عصر جديد است. اگر نتوانيم با تيم كاري تعامل سازنده داشته باشيم، الزامات م

 دهيم.ميخود به خود از تيم كاري طرد شده و فرصت شغلي را از دست 
و  ميي ارتباطي: با افزايش ارتباطات در عصر جديد، داشتن توانايي ارتباط كالهاتوانايي �

يا بيرون سازمان از الزامات مشاغل اقتصاد  ثر با افراد مختلف درونؤم ميغير كال
و فنون  هاتوانيم از طريق آموزش مهارتميي ارتباطي را هابنيان است. تواناييدانش

 ثر كسب كنيم. ؤارتباطات م
بنيان به دنبال افرادي ي اقتصاد دانشهاله: سازمانأتوانايي تصميم گيري و حل مس �

ثر، درست و به موقع را داشته ؤگيري مو تصميمهستند كه توانايي حل مسائل سازماني 
ي شغلي جديد ياري هاكسب توانايي الزم در اين زمينه ما را در كسب فرصت ،باشند. لذا

 كند.مي
ريزي ي شغلي جديد از آن كساني است كه توانايي برنامههاريزي: فرصتتوانايي برنامه �

دهي و توانايي مديريت زمان، سازمان ريزي،راهبردي و عملياتي داشته باشند. با برنامه
 ست. هابندي كارها را خواهيم داشت. اين توانايي بسيار مورد توجه سازماناولويت

ي فناوري هاتوانايي استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات: اقتصاد عصر جديد بر روي پايه �
توان يافت كه به ميهيچ شغلي را ن اطالعات استوار شده است. در اين اقتصاد تقريباً
كسي كه با فناوري اطالعات آشنايي  ،ابزارهاي فناوري اطالعات وابسته نباشد. بنابراين

 ي شغلي نخواهد داشت. هانداشته باشد، هيچ شانسي براي كسب فرصت
توانايي خالقيت و نوآوري: در فضاي شغلي جديد كسي حرف براي گفتن دارد كه خالق،  �

ي شغلي هابدون داشتن ابتكار و خالقيت، براي كسب فرصتپرداز باشد. نوآور و ايده
ي خالقيت و نوآوري هاشويم. خوشبختانه مهارتميجديد با مشكالت اساسي مواجه 

 را كسب نمود. هاشود آنمياكتسابي است و از طريق آموزش و تمرين 
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 آموزي و اشتغالپژوهي در مهارتآينده
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 چكيده
اقتصاد، دستيابي به علوم و فنون  ةكارگيري تكنولوژي براي توسعهسوم ب ةدر هزار

دستيابي به  ةناپذير است. به واسطاجتماعي، امري اجتناب ةجديد، آموزش، توسع
اطالعات و برقراري ارتباطات نيز ضروري و نفي در آن  تكنولوژي نوين داشتن

آوري نظر از كاربرد فننگارنده سعي بر آن دارد صرف ،ناپذير است. در اين مقالهانكار
اقتصادي و اشتغال كه خود بحث مفصل و خارج از موضوع تعيين  ةاطالعات در توسع

خدمات  ةلم در ارائكارگيري از اين عهدر نگاهي تخصصي به چگونگي ب ،شده است
سيس أاي، تسهيل در راهنماي انتخاب شغل متناسب با عاليق افراد بپردازد. تمشاوره

اي از جمله موضوعات روز در كشورهاي خدمات مشاوره ةشغلي و ارائ ةمراكز مشاور
آوري اطالعات ميدان فعاليت متخصصان و يافته است. با روند رو به رشد فنتوسعه

خاصي نبوده و بر خالف نظر برخي از  ةر محدود به حوزه و حرفصاحبان كسب و كا
جاي نيروي انسان، جذب نيروهاي پردازان مبني بر جايگزيني تكنولوژي بهنظريه

ترين اهداف صاحبان صنعت و از مهم ،متخصص، مطابق با نيازهاي بازار كار كارآمد و
يافته ضمن جامعيت و سعهدر كشورهاي تو ،روباشد. از اينگذاران صنعت ميسرمايه

كارگيري اين هآوري اطالعات و ارتباطات، سعي در بعموميت بخشيدن به تكنولوژي فن
 اند.علم از دو منظر نموده

 مناسب شغلي موقعيت يافتن يا و مشاوره جهت مراجعان يا كاربران نگاه: اول رويكرد • 
و كارآمد  متخصص روهايني جذب صنعت، و سرمايه صاحبان ديدگاه: دوم رويكرد • 

 متناسب با نيازهاي سازماني
 ئةاست و سعي بر آن دارد تا با ارا اين مقاله حاصل يك تحقيق با رويكرد تحليلي 

 ة. در ايران و كاربرد آن در راهنماي شغلي و مشاورI.Tراهكارهاي گوناگون به بررسي 
نات براي توسعه و شغلي و در نهايت راهكارهاي الزم جهت بسترسازي و تجهيز امكا

 مراكز خدماتي مشاوره شغلي نمايد.
 
 

 . MISشغلي، راهنماي شغلي،  ةآوري اطالعات، مشاور: فنيكليد گانواژ
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 مقدمه
 ةباشد. نظري) در آمريكا ميERAفرانك پارسونز منسوب به پدر نهضت راهنماي شغلي (

ضرورت فردي و اجتماعي با اعتقاد به اين موضوع كه اشتغال  1907پارسونز كه در سال 
فعاليت خود را آغاز نمود. به اعتقاد اين  BOSTONدر مركز راهنماي شغلي در  ،است

در  يايزسههاي روحي فردي نقش بدانشمند براي انتخاب شغل مناسب، توانائي و ويژگي
 رو سه ويژگيشده منطبق باشد. از اينتعيين شغل و دوام شغلي داشته و بايد با شغل انتخاب

 سازد.خود در نظر گرفته و مطرح مي ةرا براي نظري
ها و خلق و خوي خود ياري ها، رغبت. مشاور بايد مراجع را در تجزيه و تحليل توانائي1 

دقيق پيرامون شغل پيشنهادي و  ةكننده به مطالعدهد. اين امر مي بايست با تشويق مراجعه
هاي از اشخاص و يا موفقيت يهايبا مثال موضوع مورد شور ةباال بردن آگاهي مرجع در حاشي

 شده انجام پذيرد.كسب
هاي شغلي آشنا سازد. . مشاور بايد مراجع را با خصوصيات مشاغل، تهديدها و فرصت2 

ها و يا بهترين الگوي پيشنهادي پارسونز تشويق مراجع به بازديد از مراكز صنعتي، سازمان
 باشد.ور مستقيم از صاحبان كسب و كار ميطهسسات موجود بوده و كسب اطالعات بؤم

هاي شغلي . مشاور و مراجع به مقايسه و انطباق منطقي خصوصيات شخصي با ويژگي3 
 نمايند.بهترين گزينه را انتخاب مي ،پردازند و با توجه به در نظر گرفتن شرايط طرفينمي

 گيريبحث و نتيجه
 )INFORMATION TECHNOLOGYفناوري اطالعات (  �
افزار و مغزافزار تعريف نمود كه افزار، نرماي از سختآوري اطالعات را مجموعهتوان فنيم

هاي تحقيقاتي، كنترلي، عملياتي و مديريتي هاي الزم بر روي دادهعمده وظيفة آن پردازش
ها را نيز به فرد دقت، سرعت و كنترل جريان دادهه هاي منحصر بباشد. الزم است ويژگيمي

هاي موضعي و كالن، تجزيه تحليل و تهاي جريان اطالعاتي و مديريفه نمود. كنترلآن اضا
 باشد.هاي اين علم ميافزار از ديگر مشخصهافزار و نرمبررسي سخت

توان شامل ارتباطات، توزيع و دستيابي به اطالعات فرآيند اطالعات را نيز مي ،رواز اين 
، دستيابي به هاي مديريت اطالعاتياي  و سيستمههاي اطالعاتي رابطدانست. وجود بانك

اي كه كاربران براي دستيابي به آخرين گونههب .اطالعات كاربران را تسهيل نموده است
راحتي از طريق ههاي شخصي خود در منازل و محل كار باطالعات خود از طريق رايانه

INTERNET, EXTRANET هاي خصوصي و يا شبكهINTRANET العات مورد به اط
 نمايند.برداري مينظر خود دست يافته و از آن بهره

توان با الگوي زير بيان نمود و )  را ميICTآوري ارتباطات و اطالعات (تكامل فن و رشد  
آوري هاي جديدي را از جمله مدل فنمدل ،هاي پيشنهادي ديگردر نهايت با تلفيق الگو

 شغلي طراحي و پيشنهاد نمود. شغلي يا راهنماي ةاطالعات در مشاور
دانش نيز به تبعيت از علوم ديگر و تلفيق با ساير علوم از  ةرشد علمي كشورها در عرص 

به نحوي كه  .اي بوده استظهحآوري اطالعات دستخوش تغيير و تحوالت قابل مالجمله فن
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ها ر اين دورهاي  و جذب دانشجو درشتههاي آداميك ميانها شاهد آموزشدر اكثر دانشگاه
 باشيم.مي

طور كه در آوري اطالعات، همانشواهد حاكي از آن است كه در نسل سوم تكامل فن
طور مستقل مورد توجه ههاي علمي كه پيش از اين برشته گردد،الگوي باال مالحظه مي

آوري اطالعات نويد بخش علوم جديدي كمك فنهامروز ب ،دانشمندان و محققان قرار داشت
 تند كه كاربردهاي خاص و بيشتر مواقع كاربرد واحدي دارند.هس

  
 )E-CONSULTINGمراكز مشاوره و راهنماي الكترونيكي ( �

سيس مراكز أهاي علمي، ت. ، و كاربردهاي آن در تمامي حوزهI.Tدنبال پيشرفت روزافزون هب
روري و عدم وجود اي به كاربران امري ضخدمات مشاوره ةاي الكترونيكي در جهت ارائمشاوره

 باشد.آن تا حدي غير قابل انكار مي
اي اطالعاتي گسترده ةجامع E-CONSULTINGمراكز مشاوره و راهنماي الكترونيكي  

 هاي مختلفي كارآمد و كارآيي داشته باشد.تواند در بخشرا دربر دارد. اين مراكز مي
 E-OCCUPATIONشغلي و راهنماي شغلي الكترونيكي ( ةمراكز مشاور • 

CONSULTING( 
راحتي به TELECONFERENCEاي پزشكي الكترونيكي (از روش مراكز مشاوره • 
 پزشكي و حتي در برخي از موارد به كمك تجهيرات پزشكي ةتوان از راه دور مشاورمي

)MEDICINE ROBOTICهاي جراحي شركت و بيماران را درمان نمود)) در عمليات 
 مهندسي الكترونيكي اي فني ومراكز مشاوره • 
 اي امور تربيتي الكترونيكيمراكز مشاوره • 

 
 شغلي و راهنماي شغلي ةاهداف مراكز مشاور  �

 . هدايت هر چه بهتر مرجع در استفاده از منابع اطالعاتي1
 ثرؤمنظور فراهم نمودن خدمات مها به. انجام فعاليت2
 عاتيهاي بانك اطالسازي دادههنگامروز رساني و بهه. ب3
 داري در اطالعات منابع موجود. حفظ در امنيت و امانت4
اي متناسب با خدمات مشاوره ةگيري از دانش مشاوران متخصص و مجرب در ارائ. بهره5

 شده از سوي مرجعموضوعات و مشكالت طرح
 

 اي و راهنماي شغلي الكترونيكيمزاياي مراكز مشاوره  �
 نظر مرجع و مشاورجويي در هزينه و زمان از م. صرفه1
 وري از منابع بانك اطالعاتي جامع هوشمند. بهره2
هاي گيري از تجربيات مشاوران مجرب براي راهنمائي مرجع و دريافت مشاوره. بهره3

 حضوري ةالزم به روش الكترونيكي و بدون مراجع
هاي گيري به تصميمهوشمند، گرايش و سمت يMETADATAوجود  ة. به واسط4 

 شود.بيشتر ميعقالئي 
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 گردد.هاي شخصي و انتظارات شغلي بيشتر ميلحاظ توانمندي. قدرت شناخت مرجع به5 
شغلي و راهنماي شغلي  ةابزار و تجهيزات مورد نياز براي طراحي مراكز مشاور  �

 الكترونيكي
 ايخدمات مشاوره ةبراي ارائ VORTALو  PORTALصورت ههاي ب. طراحي تارگاه1
اي براي درج اطالعات (مراجع و صاحبان سازي بانك اطالعاتي رابطهياده. طراحي و پ2

 سرمايه و كسب و كار)
 .. جذب مشاوران مجرب و متخصص، متناسب با نيازهاي شغلي سازمان3

تر انجام دهند و ها با استفاده از فناوري اطالعات قادرند كه وظايفشان را سادهسازمان
 روش كار خود را متحول سازند.

 روند.ها با استفاده از فناوري اطالعات كم كم به سمت مجازي شدن پيش ميسازمان
جويي در هزينه، اجتناب از خطاهاي انساني، بهبود بخشيدن كارآيي و اثربخشي صرفه

 هاست.جمله امتيازهاي استفاده از فناوري اطالعات در سازمان سازماني از
يجاد تغيير در سازمان كمك و فرايندهاي و كار روشي است كه به امهندسي مجدد كسب

 كند.هاي نوين انجام كار را معرفي ميجديد و شيوه
يند آچهار عامل سازمان، مديريت كيفيت فراگير، منابع انساني و فناوري اطالعات روي فر

 ثرند.ؤمهندسي مجدد كسب و كار م
يك سرپرست چيز بايد توسط فرماست و همهكه در آن فرهنگ خشك حكمدر سازماني

 گيرد.صورت مي ترپيشنهاد شود، تغييرات فرايند بسيار سخت
ها شرح خواهد داد. ترين متدولوژياين مقاله اهميت فناوري اطالعات را در يكي از مهم

تر، سازماندهي خود را سسات، با استفاده از اين فناوري قادرند كه وظايفشان را سادهؤم
 گيري را حاصل كنند.ول و بهبود چشمطراحي مجدد، روش كار خود را متح

 هايي موردها و شركتهاي كسب و كار در اكثر سازمانبه هرجهت، امروزه اين روش
هاي بيني نيست. محيطچيز در آنها داراي ثبات و قابل پيشگيرند كه هيچاستفاده قرار نمي

 امروزي از سه ويژگي زير برخوردارند:
 جاي فروشندگان كنترل را درگيرند: امروزه مشتريان بهي) مشتريان كنترل را برعهده م1

خواهند، چه گويند چه چيزي ميكنندگان ميدست دارند؛ اين مشتريان هستند كه به عرضه
آنها محصوالت و خدماتي را تقاضا  ؟خواهند و چه مقدار مايلند پول پرداخت كنندموقع مي

ه باشد. در گذشته مهمترين متغير در شان طراحي شداساس نيازهاي خاص كنند كه برمي
هاي رفت. ولي درحال حاضر محصوالت مشابهي براساس مزيتفروش، قيمت به شمار مي

 رسد.رقابتي متفاوت از قبيل كيفيت و خدمات قبل و بعد از فروش، به فروش مي
عت ها بايستي به سر) تغييرات ادامه دارد: ماهيت اصلي تغيير، تغييريافته است. شركت 2

خود را با چنين تغييراتي تطبيق دهند كه باعث نگه داشتن يا بهبود موضع رقابتي شركت 
منظور ها اجازه دهد تا تغييراتي را بهشود. بدين ترتيب، روشي الزم است كه به شركتمي

 بهبود هزينه، كيفيت، زمان و خدمات در خود ايجاد كنند.
ها، ا به ايجاد تغييرات در كسب و كار سازمانهترين نگرشهاي اخير، يكي از غالبدر سال

فرايند مهندسي مجدد كسب و كار بوده است كه اساساً ايجاد تغييرات در فرايندهاي كسب و 
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دهد. براي ايجاد اين تغييرات و اصالحات پيشنهادي، الزم است كه كار را مورد توجه قرار مي
توجه ويژه به فناوري  اين عناصر با، استفاده كنيم. "سازانزمينه"از عناصري موسوم به

فرايندها مي شوند. در اين مقاله، سعي ما بر اين  ةاطالعات سبب تسهيل در طراحي دوبار
 سازان، نشان دهيم.است كه اهميت تكنولوژي اطالعات را به عنوان يكي از زمينه

 BPRمفهوم 
كنند: ف ميگونه تعريمهندسي مجدد فرايند كسب و كار را اين "چمپي"و  "همر"

 انگيز دراي فرايندها براي دستيابي به پيشرفتي شگفتبازانديشي بنيادين، طراحي نو و ريشه
توجه به معيارهايي نظير هزينه، كيفيت، خدمات و سرعت. واژگان كليدي در اين  بحران با

 تعريف عبارتند از: 
 اصلي كار شركت چيست؟ ة) بنيادين: شيو1
هاي جديد هاي كاري و ساختارهاي موجود بايد فراموش و شيوهاي: تمامي روند) ريشه2

 كاركردن كشف شوند. تغييرات سطحي مفيد نيستند و تغيير بايد در ريشه عملي شود.
 العاده دست يافت نه بهبودهاي جزيي و اندك.انگيز: بايد به تغييرات چشمگير و خارق) شگفت3
ها، مردم يا ا متمركز باشد نه بر وظايف، شغل) فرايندها: طراحي مجدد بايد بر فراينده4

 ساختارها.
كار را از نوع شروع  ،يك سازمان بايد با پشت سر نهادن روندهاي كاري قديمي ،جهتين در

فرايند را  "شورت"و  "داونپرت"كند. مهندسي مجدد در كانون فرايندها متمركز است. 
ي با يكديگر در ارتباط هستند و براي طور منطقكنند كه بهاي از وظايف تعريف ميمجموعه

هايي شوند. فرايندها، سلسله فعاليتكاري تعريف شده، اجرا مي ةدستيابي به يك نتيج
 آورند.ارزشمندي را براي مشتري به بار مي ةهستند كه مشتركاً، نتيج

 طراحي فرايندها
فرايندهاي  مهندسي مجدد كسب و كار روشي است كه به ايجاد تغيير در سازمان كمك و

كند. بنابراين، جهت رسيدن به اين هاي نوين انجام كار را به سازمان معرفي ميجديد و شيوه
بود كه عناصر به  نياز خواهد مقصود عناصر خاصي براي ايجاد تغييرات در سازمان مورد

 كنند.ها معروفند و درحكم ابزاري براي تغيير فرايندها عمل ميكنندهتسهيل
كند، آن هم عمدتاً تغييراتي در ها كمك ميعات به ايجاد تغييرات در سازمانفناوري اطال

 ماهيت كار، ادغام وظايف سازماني و تبديل نيروهاي رقابتي.
افزار و اتوماسيون براي مهندسي مجدد كردن هاي نرمدر بسياري از حاالت متدولوژي

مجدد نقش بحراني در هاي درست براي مهندسي شود و انتخاب متدولوژياستفاده مي
 كند.موفقيت پروژه ايفا مي

اين است كه فناوري  ،نقش فناوري اطالعات بدانيم ةآنچه امروز مهم است كه دربار
كند، بلكه تعريف اقتصاد، تجارت و اطالعات، تنها چگونگي انجام كارهايمان را دگرگون نمي

 رقابت را هم تغيير داده است. 
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زيابي كه ارزيابان با آن مواجهند تعيين اين واقعيت است كه ل مهم كليدي ارئكي از مساي

حقيقت از يك فرايند تجاري دوباره  سسه در فناوري اطالعات درؤهاي يك مگذاريآيا سرمايه
 كنند؟شده حمايت ميطراحي

حقيقت خود را درگير  سسه درؤاين مسايل چارچوبي را براي تعيين اينكه آيا يك م
 ؟آوردسازد، فراهم ميند ميمهندسي مجدد يك فراي

مهندسي  اند. وقتي پروژهفرايند كاري، نيازهاي اطالعاتي و فناوري به يكديگر وابسته
منظور رفع اين شايد الزم باشد كه به ،انجامدمجدد به نيازهاي اطالعاتي جديد مي

 ها فناوري جديد را بياموزيم.نيازمندي
ها و مطالعات ذاري فناوري اطالعاتي، گزارشثيرگأچالش اطالعاتي، در رابطه با عدم ت

در گزارشي كه توسط مورگان استانلي تهيه شده است،  ،عنوان مثالشماري وجود دارد. بهبي
 ةفناوري اطالعات در ده ةآمريكا در زمين ةشده در اياالت متحدگذاري انجامميزان سرمايه

درصد به كارايي  7گذاري تنها يهميليارد دالر بوده است كه حجم سرما 800بالغ بر  1980
 سسات افزوده است.ؤم

 انواع فرايندها
ميزان و  ميزان وساطت (ميانجيگري) بندي كرد:جنبه طبقه اساس دو توان برفرايندها را مي

 مشاركت (همكاري).
ها در يك ميزان وساطت به جريان متوالي درونداد و برونداد بين وظايف شركت كننده

 ر برمي گردد.فرايند كسب و كا
قالب  فرايندي با درجه وساطت باال مستلزم تعداد زيادي وظايف مياني است كه در

شوند و اجرا مي ،كنندفرايند كمك مي ةطور غيرمستقيم به نتيجوظايف گوناگوني كه به
فرايندي با درجه وساطت پايين داراي چندين وظيفه است كه مستقيماً و بدون وساطت 

 فرايند سهيم هستند. ةنتيج راقدامات متوالي د
ميزان مشاركت به درجه همكاري ميان وظايف از طريق تبادل اطالعات وابسته است و 

تواند از هيچ (فرايند با ميزان پايين همكاري) تا گسترده و دامنه و شدت تبادل اطالعات مي
 فراگير (فرايند با ميزان باالي همكاري) باشد.

ها با سرعت توسعه پيدا كنند و توليداتي را د كه شركتكنهاي امروز ايجاب ميمحيط
ها چنانچه از فرايندهاي عرضه كنند كه نيازهاي مشتريان را برآورده سازد. امروزه شركت

شوند كه درجه ها باعث مياين محيط ،هاي متعدد و مشاركت اندك استفاده كنندداراي گام
و ميزان وابستگي و وظايف مشاركتي اي) كاهش يافته و ميزان وساطت (كارهاي واسطه

 افزايش يابد.
تواند اين تغييرات را آسان كند؟ آيا ال اين است كه آيا فناوري اطالعات ميؤحال س

اي را كاهش دهد؟ كارهاي واسطه ةمشاركت را افزايش و درج ةتواند درجفناوري اطالعات مي
هاي مياني (غيرمرتبط با نتيجه امها بايد فرايندهايي را كه گجهت انجام اين كار، سازمان

 ةنهايي) فراوان دارند، به فرايندهايي تبديل كنند كه وظايف آنها مستقيماً مرتبط با نتيج
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كنند هايي كه اين تعديل را تسهيل ميمشاركت بااليي دارند. فناوري ةنهايي است و درج
 ممكن است از مقوالت زير باشند:

ها اجازه داده اين پايگاه ةشده: به وسيلهاي اشتراكي يا تسهيم) ايجاد پايگاه داده 1
صورت مستقيم و با استفاده از اطالعات موجود در پايگاه داده شود كه كارهاي مختلف بهمي

 توسط اكثر افراد سازمان انجام شود؛
از توانند همزمان در حالي كه بيرون اين فناوري افراد مي ةوسيل) فناوري تصويري: به 2

ها و تصويرها تجزيه سازمان هستند، با يكديگر به صورت تصويري ارتباط داشته و روي گراف
 و تحليل انجام دهند.

ها و انتقال آن به افراد ديگر: فناوري اطالعات عالوه بر دو ) تحليل الكترونيكي داده 3
ات دخيل باشند. ها و اطالعافراد متخصص در ارزيابي داده ةشود كه كليمورد قبل، باعث مي

ممكن است  ،كندفناوري اطالعاتي كه همكاري و مشاركت ميان افراد مختلف را تسهيل مي
ها با استفاده از ابزارهايي نظير پست الكترونيك، هاي ارتباطاتي باشد. اين فناوريجزء فناوري

 سازند.ويديو كنفرانس و پروتكل انتقال فايل، انتقال اطالعات را ميسر مي
فرايند مهندسي مجدد كسب و  ةشده، داونپورت و شورت رابطد فرايندهاي تعريفدرمور

  .هامعيار فعاليت و هدف ابعاد، :كار و فناوري اطالعات را با استفاده از سه معيار پيشنهاد دادند
 توان تعريف كرد:طريق اين معيار سه نوع فرايند را مي ابعاد: از

 سازماني؛فرايندهاي بين ▪
 اي (نقشي)؛وظيفهدهاي بينفراين ▪
 فرايندهاي بين كاركنان. ▪

توجه به معيار هدف بررسي كنيم، بايد سعي كنيم فرايندهاي  هدف: اگر خواسته باشيم با
توان با فيزيكي را افزايش داده و به طرف كاهش نيروي كار پيش برويم كه اين كار را مي

و  COMPUTER AIDED DESIGN)CADجايگزيني امكاناتي از قبيل (
MANUFACTURINGCAM (COMPUTER  AIDED ( وسايل ارتباطي و ،

تواند نظر فناوري اطالعات مي براي رسيدن به هدف مورد ،نهايت اطالعاتي انجام داد و در
 مسير را هموارتر سازد.

هاي مديريتي و ها: معيار فعاليت خود شامل دو قسمت است: فعاليتمعيار فعاليت
هاي اشتراكي، تي. فناوري اطالعات از قبيل تجارت الكترونيك، پايگاه دادههاي عمليافعاليت

دهند و كيفيت برونداد در فرايندهاي عملياتي را بهبود ها را كاهش ميزمان و هزينه
 بخشند.مي

هاي سازي سيستمهاي پشتيباني تصميم و پيادههاي خبره، نظامعالوه، سيستمبه
 روند.شمار ميدر فرايندهاي مديريتي بههاي مفيدي اطالعاتي تكنيك

بندي كرده ترين فرايند در يك شركت توليدي يا خدماتي را طبقهگاناسكاران و نات مهم
 و موارد زير را تشخيص داده اند:

فرايند استراتژيك، فرايند محصول، بازاريابي يا فروش، خدمات،  جريان سفارش، ▪
 ط به فناوري.حسابداري، امور كاركنان و مسايل مربو
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هاي عرضه، مونتاژ محصول، ساخت محصول، دريافت جريان سفارش متشكل از فعاليت ▪

افتد. ها اتفاق ميها در اكثر شركتسفارش، حمل و نقل و غيره است كه معموالً اين فعاليت
وجود آوردن جريان اطالعات طريق به تواند موارد فوق را ازفناوري اطالعات مي ،در اين مسير

ها، هوش مصنوعي، انتقاالت ايرسانه كارگيري چنددر كل فرايند تسهيل كند. مانند: به
توانند زمان جريان سفارش را كاهش دهند ها نه تنها ميهاي الكترونيكي و... اين فناوريداده

 كنند.ميان وظايف مختلف كمك مي بلكه به حذف موانع خاص در
رسمي و طراحي ساختار سازماني است. براي  فرايند استراتژيك تركيبي از وظايف ▪

تحليل از خارج سازمان نيست، بلكه عالوه بر  اجراي فرايند استراتژيك فقط نياز به تجزيه و
 تحليل داخلي نيز هست. آن نياز به تجزيه و

 هاكنندهتسهيل
كننده با عنصري كه تا به حال، اين مقاله به اهميت فناوري اطالعات به عنوان تسهيل

پرداخته است. اما، فناوري اطالعات تنها  ،تواند طراحي مجدد فرايند را تسهيل كندمي
 دارند.هاي ديگري نيز وجود دارند كه امكاناتي عرضه ميكننده نيست و گروهتسهيل

كننده) روي فرايند مهندسي مجدد الو و گاناسكاران اعتقاد دارند كه چهار عامل (تسهيل
 دارند كه عبارتند از:كسب و كار آثار اساسي 

 ) سازمان1
 ) مديريت كيفيت فراگير2
 ) منابع انساني3
 شود:) فناوري اطالعات كه البته سازمان خود به دو گروه تقسيم مي4

 ) مسايل فرهنگيبو   ) ساختارالف
وجود آوردن نياز به تغيير در قسمت نيروي انساني نمود حاصل ساختار بيشتر جهت به

طريق تسهيم پاداش، افزايش توليد، آموزش و مواردي مشابه روي  د و عمدتاً ازكنپيدا مي
 كار اثرگذار خواهد بود. فرايند مهندسي مجدد كسب و

 
 طوركلي سه عامل ساختاري مهم وجود دارد:به �

وجود آمده و داراي رهبران ها باتوجه به ميل افراد بههاي كاري خود مدير: اين گروهتيم ▪
 تند.غيررسمي هس

ها چندين وظايف را با هم به عهده مي گيرند و اي): اين گروهتيمهاي عملكردي (وظيفه ▪
 آيند.وجود ميبر مبناي عملكرد به

هاي مختلف ها چندمنظوره هستند و از افراد بخشله: اين گروهئتيمهاي حل مس ▪
 تند.هاي زماني خاص هسهاي مختلف در دورهول حل موضوعئشوند و مستشكيل مي

چگونگي انجام  ةها و عقايد دربارعوامل فرهنگي شامل هنجارها، ارزش ،طرف ديگر از
طور همزمان مستلزم دادن كارها هستند. مهندسي مجدد فرايند نيازمند تغييراتي است كه به

 هاي جديد هستند.ايده ئةمشاركت، نوآوري و ارا



 اي و اشتغال در آيينة پژوهش                                              آموزش فني و حرفه
 

145 

ل القا كند كه در زمان طراحي مجدد تدريج طوري به پرسنها را بايد مديريت بهتمام اين 
فرايندها، آنان بتوانند در آن مشاركت كرده و با ميل پذيراي آن باشند. در شركتي كه در آن 

چيز بايد توسط يك سرپرست پيشنهاد شود، تغييرات فرماست و همهفرهنگ خشك حكم
 گيرد.تر صورت ميفرايند بسيار سخت

اي نياز نساني است. اگر شركتي به كاركنان با انگيزهها منابع اكنندهتسهيل ،گروه سوم
 ةه دهند، همكاري كنند و بتوانند شيوئهاي جديد اراداشته باشد كه تغييرات را بپذيرند، ايده

كارشان را تغيير دهند، آنگاه نيمي از تالش بايد پيرامون مديريت منابع انساني متمركز گردد. 
توجه و مطالعه قرار گيرد. از يك سو  انگيزش بايد موردهاي بنابراين، آموزش عميق و جنبه

الزم است كاركنان طي كار تيمي، دانش كسب و وظايف جديدي را انجام دهند و ازسوي 
هاي انگيزشي و با صدور اجازه براي شركت طريق سيستم ديگر، شركت بايد كارمندانش را از

 گيري برانگيزاند.آنان در فرايند تصميم

 ثر نيروي كارؤبراي آموزش مراهكارهايي 
كارآموز، روابطي است كه به داليل مختلف مانند فشار كار -دهندهدر يك سوي محور آموزش

رسند، هاي مشترك به پايان ميهاي شخصي، اهداف متضاد و فقدان ارزشروزانه و زندگي
نمونه  ولي گاهي داليل از بين رفتن اين روابط، داليلي نه چندان عادي هستند كه براي

اين مسائل  ءتوانند منشاتوان به فريبكاري و سوءاستفاده اشاره كرد. هر دو طرف رابطه ميمي
باشند و ممكن است بعد از چنين ماجراهايي، مسير شغلي هر دو طرف ديگر مثل سابق 

 چطور ممكن است، روابط آموزشي در محيط كار اشتباه پيش روند؟ نشود.
طرفه و ات ارزشمند در آموزش شامل اعتماد، تفاهم دونبود اشتراكات: بيشتر تجربي

شود. تحقيقات نشان داده كه هر چه دو طرف چنين اي كلي بين دو طرف اين رابطه ميعالقه
داشته باشند، آن وقت  -ها و شخصيت ارزش ةدر زمين خصوصاً –اي اشتراكات بيشتري رابطه

تواند باعث تفاوت ميان ك تضاد عميق ميتالش بيشتري وقف اين رابطه خواهند كرد. گاهي ي
دهنده عادت به ساعات كاري ممكن است يك آموزش هماهنگي و نارضايتي شود. مثالً

ها داشته باشد، در حالي كه كارآموز ساعات كاري معمولي در طوالني و كار در آخر هفته
رف نخواهند كدام از دو طدهد. اگر هيچروزهاي هفته و آخر هفته تعطيل را ترجيح مي

 ثر رابطه نبينند.ؤم ةانعطافي از خود نشان دهند، ممكن است هر دو طرف خود را قادر به ادام
ثير قرار دادن أتدهند: تحتثير قرار ميأتدهندگاني كه كار كارآموز خود را تحتآموزش

ش باال در بخول مستقيم كارآموز يا مديري ردهئدهنده مسدهد كه آموزشاغلب وقتي رخ مي
رساند و باشد. اين مشكل ناهنجارتر از ناديده گرفتن كارآموز است و بيشتر از آن آسيب مي

وليت نامناسب و جذب قدرت براي ئشود: زورگويي، پخش مسدر سه شكل اساسي ظاهر مي
 خود.

هايي كه زورگويي، در واقع مديريت از طريق ايجاد رعب و وحشت است و طي مصاحبه
اند، به كرات آوردهعملها از كارآموزان بهن محقق او در طول سالدكتر ايباي و همكارا

ممكن است يك  شود. مثالًهاي مختلفي ظاهر ميله در شكلئگزارش شده است. اين مس
دهنده، كارآموزي را تهديد به تنزل رتبه كند، مگر اينكه كارآموز تمام شب بيدار آموزش
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كرده حل كند. به احتمال بسيار زياد كارآموز  دهنده ايجادبنشيند و مشكلي را كه آموزش

دهنده متنفر تسليم شده و تا ديروقت كار خواهد كرد، ولي در عين حال چنان از آموزش
 خورد.ناپذير مياي جبرانبين آنها صدمه ةخواهد شد كه رابط

تري چون خرابكاري و مال خود كردن اعتبار جذب قدرت شامل رفتارهاي بدخواهانه
دهنده موقعيت مستحكمي داشته باشد و چنين عملي را شود. اگر يك آموزشمي ديگران

ناپذيري ببينند. هاي جبرانآتي كارآموز آسيب ةانجام دهد، ممكن است شهرت و ارتقاي رتب
هايشان پشت سرشان از آنها انتقاد كرده و بابت اشتباهاتي دهندهگويند كه آموزشبرخي مي

 ةدهندگاني كه ايدكنند. آموزشده بوده، آنها را سرزنش ميدهنكه تقصير خود آموزش
 كنند.كنند، همين قدر صدمه ايجاد ميكارآموزان خود را سرقت مي

هاي كمتري دهند: كارآموزان روشثير قرار ميأتدهندگان را تحتكارآموزاني كه آموزش
يك  ةضرر شهرت و حرف توانند به سود خودشان و گاهي بهدر اختيار دارند، ولي آنها هم مي

دهنده گزارش كارآموزي را داده است كه از خود عدد دهنده عمل كنند. يك آموزشآموزش
نظري  ةهايي را كه هنوز در مرحلساخته، دليل و برهان سر هم كرده و خبر انجام ايده

دهنده در چنين آسيبي كه آموزش دهد تا جلوي مديران ارشد خوب جلوه كند.هستند مي
بيند، دو جنبه دارد. اول، هرگونه بدگويي، حتي اگر منبع قابل اتكايي نداشته يتي ميموقع

هاي دروغين كند و دوم اينكه، اگر اغراقدار ميدهنده را خدشهباشد، عاقبت شهرت آموزش
ول ئكارآموز و حتي بيشتر مس ةدهنده به همان اندازكارآموز رو شوند، ممكن است آموزش

ول رخ دادن ئدهنده مساست مديريت به اين نتيجه برسد كه آموزش شناخته شود. ممكن
 اي است.چنين سوءاستفاده

شان را دهندهآموزش ةخواهند حرفدهندگان: وقتي كارآموزان ميخرابكاري عليه آموزش
دريافت ارتقاي رتبه دارند. ممكن است  انتقام، مثل انتقام براي عدم ةخراب كنند، اغلب انگيز

ارتقا، عملكرد ضعيف خود كارآموزان باشد، ولي برخي كارآموزان به جاي اينكه  عدم دليل اين
حمايت مناسب  ةارائ دهنده را براي عدموليت چنين امري را بپذيرند، آموزشئخودشان مس
 كنند.سرزنش مي

به آن ساختار بدهيد: سازمان چه آموزش رسمي داشته باشد چه غيررسمي و چه هر دو 
دهندگان خود حمايت كند. نمايندگان منابع انساني بايد در ز كارآموزان و آموزشرا، بايد ا

دسترس باشند تا آموزش را ارائه داده و در حل هر گونه مشكل نوظهور، كمك كنند. منابع 
 كننده باشد.تواند كمكها نيز ميانساني در تعيين اهداف رابطه

دهنده وزي همزمان بيشتر از يك آموزشداشتن پشتيباني: شايد بهتر باشد كه هر كارآم
يك كارآموز را تخريب كند،  ةدهنده بخواهد حرفداشته باشد و برعكس. اگر يك آموزش

ديگري روي بياورد و اگر يك كارآموز  ةدهندتواند براي پشتيباني به آموزشكارآموز مي
اير كارآموزان حمايت تواند از سدهنده ميدهنده را خالي كند، آموزشبخواهد زير پاي آموزش

 دريافت كند.
شوند، با احتمال بيشتري وقت و تالش بندي محتاطانه: افرادي كه خود داوطلب ميگروه

ها نيز بايد بكوشند تا كنند. سازمانمورد نياز براي برآورده كردن انتظارات صرف مي
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هم دارند؛ چرا كه دهندگان و كارآموزاني را با هم شريك كنند كه اشتراكات زيادي با آموزش
 آميز خواهند بود.چنين روابطي با احتمال بيشتري موفقيت

رسمي يا  ةآموزش و آگاهي دادن: ضروري است كه قبل از شروع كار در هر برنام
بار مالقات صورت گيرد و وقت يكهر چند اي تعيين شوند. براي مثال،غيررسمي، قوانين ويژه

دهنده چه چيزي دارد كه به او بال چيست و آموزشطي آن مشخص شود كه كارآموز به دن
 ارائه دهد.

، هر دو طرف بايد بدانند چه چيزهايي براي ارزشمند كردن اين كار: قبل از شروع ةپاي
 وليت را بپذيرند يا انصراف دهند.ئهمكاري ضروري است. سپس يا بايد با تمام وجود مس

اي والن كارآموز كه عالقهئات خود را با مستوانند نظريدهندگان ميبازخورد: آموزش ةارائ
ويژه به پيشرفت او دارند، در ميان بگذارند. اگر مشكلي پيش بيايد، كسي از بخش منابع 

. ولي ديگر وجود دارد كه پيشنهادي ارزشمند ارائه داده يا پادرمياني كندئانساني يا مس
چيزهايي را كه  ةام وقتي كارآموز همبدانند كه سرانج آمادگي براي اتمام كار: همه بايد دقيقاً

رسد. صحبت پيش از موعد در اين رابطه اد گرفت، فرآيند آموزش به پايان مييتوانسته مي
 تفاهم يا رنجشي ايجاد نشود.ءشود موقع پايان، هيچ سوباعث مي
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آموزي و اشتغال و نقش آن در پژوهي در مهارتآينده
 اقتصاد مقاومتي

 1دولتي سمانه
  2بابايي مريم

 چكيده 
معروف است، يكي از  "فناوري و اطالعات" در دنياي امروز كه به عصر

سواد اطالعاتي افراد و هماهنگ بودن آحاد  هاي پيشرفت،بارزترين شاخص
باشد. در چنين شرايطي اغل گوناگون ميروز در مشهاي بهجامعه با فناوري

هاي فناوري هاي پايدار شغلي و توانمنديها و فرصتكه گسترش حوزه
اي قرار گرفته و با توجه به كشور، محور اساسي راهبردهاي ملي و منطقه

فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اهميت اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و 
پژوهي در مهارت اني، توجه به مقوله آيندهاير ةحمايت از كار و سرماي

ترين عنوان يكي از بزرگهاي بآموزي و اشتغال در سازمان فني و حرفه
هاي مختلف دار تربيت نيروهاي متخصص و كارا در بخشنهادهاي عهده

صنعت، كشاورزي و فرهنگ كشور، بسيار ضروري است. با عنايت به 
پنجم توسعه،   ةمقاومتي و برنام استراتژي كالن كشور در قالب اقتصاد

به قطب برتر علمي منطقه خاورميانه، توجه به  1404جهت تبديل ايران 
پژوهي امري اي در حيطه آيندهثر در سازمان فني و حرفهؤهاي مبرنامه

هاي كاربردي و به باشد. پژوهش حاضر، از نوع پژوهشمي ناپذيراجتناب
پژوهي در به بررسي مبحث آينده روش توصيفي از نوع پيمايشي بوده و

 اي و ارتباط آن با محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي ازسازمان فني و حرفه
هاي مدرن، دستيابي به زايي هدفمند و منطبق با تكنولوژيجمله، اشتغال

كارآفريني كاربردي، كاهش وابستگي به صنعت نفت و اقتصاد وارداتي، 
هاي تازه، ر اصول آموزشي و فناوريپرورش نيروي كار توانمند منطبق ب

آماري،  ةپرداخته است. جامع... بنيان در سازمان و توجه به صنايع دانش
 باشند كه دراي مشهد ميمتشكل از مربيان و كارآموزان مراكز فني و حرفه

اند و پس از نفر مربي و كارآموز انتخاب گرديده170اي شاملاين بين نمونه
 ارهاي مورد نظر ارائه گرديده است.هاي الزم راهكبررسي

 
 

اي، اقتصاد مقاوتي، پژوهي، سازمان فني و حرفهآينده :كليدي واژگان
 فناوري، كارآفريني.

                                                                                                                
 Email: dolatii124@yahoo.comاي، . كارشناسي مهندسي كامپيوتر و كارشناسي فيزيك كاربردي، مربي فني و حرفه1
 Email: babaee.maryam@yahoo.com                             اي،. كارشناسي مهندسي كامپيوتر، مربي فني و حرفه2
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  مقدمه
هاي تاريخ تمدن بشر ترين سالجهان در سپيده دم عصري نوين قرار گرفته است و پراهميت

انگيز و هاي شگفتها و تكنولوژياوريها، فنهايي كه سرشار از نوآوريسال رو دارد.را پيش
هاي عصر اطالعات همراه با فناوري ةتوسع يقيناً اقتصادي براي ملتهاست. ةسابقهاي بيفرصت
در  نزديك در جهان به همراه خواهد داشت. ةآيند موجود چهارمين موج تغيير را در ةپيشرفت

هاي فشرده و نيازهاي رقابتهاي آغازينش دنيا شاهد تغييرات سريع، جديد و دهه ةهزار
خوبي فضاي ها و نهادهايي در اين شرايط موفق هستند كه بهسازمان گوناگون و متنوع است.

هاي مناسبي را انداز راهبرد و برنامهموجود و تعامالت آينده را بشناسند و برمبناي آن چشم
ترين نهادها در پرمخاطب عنوان يكي ازاي بهسازمان فني و حرفه در كشور ما، اتخاذ نمايند.

بايست مي اين نكته را نمايد.مي ءآموزي و اشتغال نقش مهمي را در اين حيطه ايفاامر مهارت
در نظر داشت كه شناخت آينده بدون تحليل اطالعات و بررسي روندهاي جاري تغييرات 

در بر  راهاي بلندمدت بدون اين شناخت نتيجه مطلوب جامعه ممكن نبوده و انجام فعاليت
ها بر نخواهد داشت. در ايران كنوني با توجه به تالش و اهتمام دولت و ملت و اتخاذ سياست

از "اقتصاد مقاومتي"مبحث خودكفايي و عدم وابستگي كشور به دول غربي و بيگانه، ةپاي
 ةسازي در زميناي و فرهنگهاي سازمان فني و حرفهاي برخوردار است و آموزشاهميت ويژه

براي منحصر به فرد  اما باشد.اين هدف مي صاد مقاومتي جزء ضروريات اساسي پيشبرداقت
تكنولوژي و  ةيابي وسيع به اطالعات خاص و اختصاصي در زمينبودن و حفظ پيشتازي، دست

هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و هنري براي دست اندركاران روز در زمينهفناوري مدرن و به
 پژوهي، كسب مهارت در اخذ،بنابراين آينده تغال كشور ضروري است.آموزي و اشامر مهارت

باشد كه اي ميتحليل اخبار و اطالعات جديد، يكي از نيازهاي اساسي سازمان فني و حرفه
ترين اهداف كاري خود قرار داده است و با توجه به اين امر يكي از مهم بودن را پيشتاز

ف خود در دستيابي به فرآيند اقتصاد مقاومتي و به وظاي ةاي در حيطسازمان فني و حرفه
 نمايد. كشور كمك شاياني مي ةسال 20انداز دنبال آن نيل به اهداف سند چشم

 
 شناسيروش

روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي  ةحاضر از نوع مقاالت كاربردي است و بر پاي ةمقال
اي مشهد آموزان مراكز فني و حرفهآماري گروهي متشكل از مربيان و كار ةجامع باشد.مي
كارآموز) انتخاب گرديده  150مربي و  20نفر ( 170اي شامل باشند كه از بين آنها نمونهمي

 ةمرحل. 2، مقدماتي ةمرحل. 1صورت زير انجام شده است : ها در  سه مرحله بهاست. بررسي
 پيشنهادات ةمرحل. 3، ارزشيابي
 

 مقدماتي  ةمرحل  �
 اي بهره جسته و سعي برر، ابتدا از تحقيق به صورت ميداني و كتابخانهدر پژوهش حاض

اي و اينترنتي استفاده گردد. سپس در آن گرديده است تا از منابع جامع و معتبر كتابخانه
روند فرآيند تحقيق از روش علي و تجربي كمك گرفته شده است كه روش علي  ةادام
شده منطبق با موضوع مقاله بر اساس مقياس پنج هاي طراحيها و پرسشنامهاساس فرمبر
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به دو صورت  ) و1و خيلي كم=  2كم= 3متوسط =  4زياد= 5اي ليكرت (خيلي زياد = گزينه
 ةفرم مخصوص كارآموزان تنظيم شده است و روش تجربي بر پاي فرم مخصوص مربيان و

 زي در سازمان است.آمومهارت ةنظران حيطهاي انجام گرفته با اساتيد و صاحبمصاحبه
 
 ارزشيابي  ةمرحل �

، هاشده و مصاحبه، مطالعات انجامشدهدر اين مرحله به كمك اطالعات و مطالب تهيه
 پرسشنامه هايي طراحي گرديد و در اختيار مربيان و كارآموزان قرار گرفت.

 
 پيشنهادات ةمرحل �

هاي مورد نياز ها و شكلها، نمودارها، چارتنامهپس از بررسي و تجزيه و تحليل پرسش
هاي مود نياز پژوهش مقاله تهيه گرديد و در نهايت راهكارها و پيشنهادات الزم ارائه شد. داده

 ةها، تعداد ساعات دوره، جنسيت افراد، ردهاي آموزشي، استانداردهاي دورهحاضر را دوره
رآموزان و فرم هاي نظرسنجي از مربيان و كاسني، تحصيالت كارآموزان و مربيان، فرم

 پيگيري شغلي و ... تشكيل داده است.
 

 هايافته
 پژوهيآينده �

از جمله موضوعاتي  ،عدم موفقيت كارآموزان و دانش آموختگان در تصدي شغل مناسب
نظران بوده هاي اخير همواره موردي انتقادي جدي براي مسئوالن و صاحباست كه دهه

 نظام اقتصاد كشور وارد آورده است. ةياري بر پيكرهاي بساست و از نظر اقتصادي نيز ضربه
 برخي از هاي گوناگوني وجود دارد،در تحليل علل اين معضل اجتماعي و اقتصادي ديدگاه
كنند، عنوان عامل اصلي معرفي ميهدياد و عدم صالحيت و تخصص كافي كارآموزان را ب

دو برخي نيز سرعت تغييرات و تحوالت داننبرخي اقتصاد مونتاژ و بازار كار ناسالم را مقصر مي
هاي اعتقاد دارند سرعت گرفتن دگرگوني اخيرة دست دانش و فناوري در جهان امروز را،

ها را به سرعت ، مهارتتكنولوژي اطالعات و ارتباطات و تحول مشاغل ةاشاع اقتصادي،
 كند.ارزش ميقديمي و بي

 اي داد.پژوهي اهميت ويژهحث آيندهدر مبحث آموزش و نظام مهارت بايستي به ب پس،
درحال حاضر در چه ") بدانيم 1آورد كه طبق چارت (پژوهي اين امكان را فراهم ميآينده

 "خواهيم دست بيابيمدر نهايت به چه جايگاهي مي"و  "جايگاهي هستيم

 پژوهيمفهوم و مسير آينده . 1چارت  
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 ،ناسايي و انتخاب نماييم. به عبارت ديگربهترين مسير را ش هاو سپس بر اساس اين يافته

ها و از آن توان ناميد كه در تمامي زمينهنيز مي "شناسيفرصت "پژوهي را دانش دانش آينده
 آموزي و اشتغال ريشه دوانده است. جمله بحث مهارت

 
 فناوري اطالعات و تغييرات كار و اشتغال. 1 نمودار

 
منابع  ةتوسع ةهاي مديريتي و مديريت مدرن، نحويستمبه س پژوهي بايستي حتماًدر آينده

هاي خاص توانمندسازي و تجهيزكردن آنها براي عصر جديد تكنولوژي و انساني و استراتژي
سواد "ة ترين اين موارد، مقولسزايي گردد. يكي از مهمهفناوري و آموزش مجازي، توجه ب

انايي دسترسي، ارزيابي و استفاده از تو"است. سواد اطالعاتي عبارت است از:  "اطالعاتي
 هفت اصل مهم در سواد اطالعاتي عبارتند از:"گيري از منابع مختلف.اطالعات با بهره

 توانايي تشخيص نياز اطالعاتي. .1
 هاي دسترسي به اطالعات.شناسايي روش .2
 هاي الزم براي جستجو.تدوين استراتژي. 3
 هاي جستجو و دسترسي.مهارت .4
 انايي مقايسه و ارزيابي منابع.تو .5
 سازماندهي،كاربرد و برقراري ارتباط. .6
 نمايش اطالعات و مشاركت در ايجاد دانش. .7
طور روزافزون در حال پيشرفت است و بالتبع آن ابزارها نيز در حال حاضر فناوري به 

سطح جهاني دست تواند به سطح بااليي از ترقي و توسعه در اي مياند و جامعهپيشرفت كرده
هاي هاي جديد در مشاغل و حرفهها و فناورياقشار آن بتوانند با تكنولوژي ةيابد كه كلي

كارگران امروزي نسبت به گذشته بايد  ،، خود را هماهنگ سازند. به طور مثالمورد نيازشان
تي رايانه و ابزارهاي صنع در حداقل سطحي از سواد و آگاهي از اطالعاتي همچون كار با

پژوهي توان دريافت كه آيندهمي ،به اين ترتيب پيشرفته مربوط به كارشان قرار داشته باشند.
 نمايد.مي ءآموزي و اشتغال در اقتصاد هر جامعه نقش مستقيم و مهمي را ايفادر امر مهارت

 

 اقتصاد مقاومتي  �
تحريم كاربرد  اقتصادي كه ناشي از تحريم باشد يا فقط در شرايط اقتصاد مقاومتي صرفاً

ها و ساختارهاي فرسوده و هم دارا داشته باشد نيست. در اقتصاد مقاومتي هم ترميم بافت
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بودن اجزا و عناصري كه رشد و بالندگي اقتصاد و افزايش توليد داخلي را بيش از بيش 
سازي در ، مدنظر است. فرهنگسازدتضمين كرده و شتاب رشد در  اقتصاد را فراهم مي

ضروريات پيشبرد اين هدف است. ايران نيازمند عميق بازسازي  مقاومتي جزء اقتصاد
. اقتصادي است تا به يك اقتصاد قوي و قابل رقابت در سطح منطقه و جهان تبديل شود

سازي اقتصاد تنها محدود به زمان تحريم يا تهديد خارجي مقاوم ةلئاقتصاد مقاومتي و مس
حول بنيادين در اقتصاد كشور در اصل شكل ديگري از اين نيست. ساماندهي اقتصاد ايران و ت

باشد، كه در رفع مشكالت داخلي همچون بيكاري، مسكن و تورم و در اقتصاد مي ةلئمس
صادرات و واردات و نيز براي ساختن اقتصاد جديدي مبتني بر  ةخارجي ايران در زمين

شود. اقتصاد نوان راهبرد معرفي مي، اقتصاد مقاومتي به ع، علم و كارآفرينيهاي نوفناوري
بنيان و توليد  پژوهي و علم دانش، اقتصاد كارآفريني مبتني بر آيندهمقاومتي مورد نياز ايران

 ثروت از  طريق علم است.

 هاي در حال بازنشستگيهاي تازه وارد به بازار كاربه گروهنسبت گروه .2نمودار  
 

از مشكالت اطالعاتي و مهارتي مردم در  بخشي از مشكالت اقتصادي كشور ناشي
هاي گذارياقتصاد است و بخشي ديگر از عدم سياست ةهاي مختلف من جمله در عرصزمينه

هاي خصوصي و ها، بخشگيرد. تعاونيت ميأتوليد و اقتصاد نش ةصحيح مسئوالن در عرص
ان برداشته شود تا پاي آنبايست موانع از پيشبنيان مراكزي هستند كه ميهاي دانششركت

نيل به  به مراكز خوبي براي آموزش و مشاركت مردم در توليد اقتصاد كشور تبديل شوند.
، مستلزم تغيير رويكرد كشور از اقتصاد مبنتي بر منابع به اقتصاد 1404اهداف ايران در سال

: پايدار كشور با سه محور ةمبتني بر دانش و اهميت دادن به موضوع دستيابي به توسع
فناوري  و شايستگي است. در حال حاضر علم ، فناوري و نوآوري به  _نوآوري و كارآفريني 

اقتصادي، ايجاد توانمندي فناورانه، توسعه و رفاه كشور ة عنوان محورهاي رشد و توسع
هاي نيروي ها و مهارتپژوهي و بهبود شايستگيآينده ةشناخته شده و در اين ميان مقول

هاي جديد آموزشي و مديريتي و از توانمندي يادگيري و شغلي با كمك روشارتقاء  انساني،
ترين ابزارهاي دسترسي به نظام اقتصادي اي مهمهاي فني و حرفهطريق گسترش آموزش

پژوهي در اقتصاد مقاومتي مبحث آينده ،روآيد. از اينشمار ميمبتني بر نوآوري و فناوري به
 آيد.ه حساب ميناپذير بجزء الينفك و جدايي
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 آموزي و اشتغال  با اقتصاد مقاومتي پژوهي در مهارتنقش و علل وابستگي آينده

پژوهي و نقش آن در اقتصاد هاي آيندهاي در حوزهمسائل مهم و اساسي سازمان فني و حرفه
 گردد:، موارد زير را شامل ميهاي نويسندگان اين مقالهمقاومتي بر اساس يافته

شناخت و  ": ال پرسيده شده بودؤنامه از افراد اين سدر پرسش 3نمودار  بر اساس  �
اي تا چه ميزان در ارتقاء و توليد هاي نو در سازمان فني و حرفهبررسي فناوري و دانش

 ةو اين اهميت مقول "خيلي زياد"اند پاسخ داده % 58 "؟ ثر استؤاشتغال افراد در جامعه م
آموزي كشور  ترين نهاد مهارتاي به عنوان پرمخاطبان فني و حرفهپژوهي را در سازمآينده

 كند. بيان مي

 اي با اشتغالپژوهي در سازمان فني و حرفهآينده ةرابط .3 نمودار 
 

شود و صنعت نيز خود را موظف خوبي ديده نميها بهدر ايران فرآيند فناوري در دانشگاه
 واسطه ةلمي استفاده نمايد، در اين ميان نياز به يك حلقداند كه از دانشگاه و تحقيقات عنمي

 ةتواند اين حلقاي ميسازمان فني و حرفه واست كه بتواند اين دو حوزه را به هم مرتبط كند 
، علوم جديدي همچون نانوة سازي و توسعشده باشد و از اين طريق به شناسايي و بوميگم

صنعت ة ند و نيز بتوان با تهيه و توليد مواد خام و اولياي و ... همت گماربيوتكنولوژي، هسته
بندي محصوالت و كاالهاي داخلي مطابق با فرآيند بسته ةسازي و توسعدر داخل و بهينه

سازي نمود و به معني واقعي از هاي اقتصاد كشور را مقاوماللملي پايهو استاندارهاي بين معيار
 ت كرد.ايراني و ملي خود حماي ةكار و سرماي

بنيان از ديگر راهكارها و موارد قابل مالحظه در سازمان فني هاي دانشتشكيل شركت  �
اي است كه نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد و در كشور ما كم كم در حال و حرفه

اي و هاي آموزشي همچون فني و حرفهها بايد از دل سازمانگيري است. اين شركتشكل
اي به نياز صنعت پاسخ گويند و نيز سطح ها بيرون بيايند تا بتوانند به صورت حرفهدانشگاه

 تكنولوژي در صنعت را افزايش دهند.
: ال شده است كهؤاساتيد و مربيان سازمان اين ساز سنجي كه نظر 4بر اساس نمودار   �

مي بر اقتصاد ثير مستقيأاي تنگري و عملكرد سازمان فني و حرفهاز نظر شما آيا آينده"
، اين امر بيانگر اين "زياد" %20و  "خيلي زياد"اند پاسخ داده %66 "مقاوتي خواهد داشت ؟
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اي آموزش افراد جهت اشتغال ، از آنجا كه از جمله اهداف سازمان فني و حرفهمطلب است
 هاي سازمان باچنانچه آموزش كند،اقتصاد بازي مي ةاست و اشتغال نقش اساسي در مقول
اي جهت احراز شغل، هاي حرفه، صالحيتساالريتكيه بر اصولي همچون شايسته

پس از  ،گذاري گردد. در نتيجههاي نوين و... پايهسني مخاطبين، فناوري ةها و ردتوانمندي
اش و با امنيت شغلي باال و آموزي فرد به شغلي پايدار بر مبناي عالقهمهارتة اتمام دور

از جمله  گردد.يابد و همين امر سبب رونق نظام توليد و اقتصاد ميتخصص كافي دست مي
سازي هاي هدفمندنمايد ايجاد واحدمواردي كه به سازمان در اين امر كمك شاياني مي

 باشد.اي در سراسركشور ميمراكز سازمان فني و حرفه ةمهارت در كلي
 

صاد مقاومتياي در اقتثير عملكرد سازمان فني و حرفهأت. 4نمودار    
 

اي به سازي آموزش عملي و نظري در سازمان فني و حرفهتوجه به رويكرد يكپارچه  �
اي بايد هاي حرفههاي جديد و مشاغل تازه، مرز بين آموزشاين معني كه با ظهور فناوري

اي صورت گيرد در دروس نظري و فني و حرفه رنگ شود. بدين معني كه تجديد ساختاركم
 ةآموزان نيز بتوانند هم، دروس به هم مرتبط گردند و كارجديد ةيق، در شيوتا از آن طر

را درك نمايند.  آن "ابعاد مهارتي"و  "ابعاد دانش "مورد نظر يعني  ةهاي شغل و حرفجنبه
 اي باشد.رشتهجانبه و ميانيونسكو، آموزش براي مشاغل بايد به صورت چند ةبر طبق توصي

هاي كند كه مهارتع تقاضاهاي دنياي كار پيش از پيش ايجاد ميپويايي و تغييرات سري
اي گونههاي ذهني بدهند. در اين نظام آموزشي نيروي انساني بهيدي جاي خود را به مهارت

، يعني فرد تحت آموزش عالوه بر توانايي شود كه به چند مهارت شغلي دست يابدتربيت مي
مسائل مرتبط با شغل را كسب كرده است و بدين اجرايي، دانش و مهارت و توانايي حل 

اي يعني دستيابي فرد به آخرين فناوري و آموزشي فني و حرفه ةترتيب هدف برنام
 گردد. هاي بازار تجارت و صنعت فراهم ميتكنيك
مدت باشد تا ها در سازمان بايد بيشتر براي درازگيريمديريت تصميمة در حيط  �
 بيشتر بر ديدگاه راهبردي استوار خواهد بود تا اقدامات موردي. ، مديريت موفقمدتكوتاه
در مورد مشاغل  O*netوجود و طراحي يك پايگاه داده جامع مشاغل نظير سايت   �

سازي اقتصاد پژوهي و مقاومهاي دقيق شغلي در آيندهآمار ةگوناگون موجود در كشور و ارائ
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و امور  اي با همكاري سازمان كاررفهكه سازمان فني و ح باشدنقش مهمي را دارا مي

منبع اصلي شغلي اياالت متحده   O*netتوانند بنيانگذار آن در كشور باشند.اجتماعي مي
اندازي شده استخدام و آموزش وزارت كار آمريكا طراحي و راه ةاست كه با حمايت مالي ادار

گر خاص و استاندارد وصيفاطالعات مربوط به صدها ت ةدربرگيرند  O*netاست. پايگاه داده 
شغلي است كه به صورت رايگان در دسترس همگان قرارگرفته و با كمك طيف وسيعي از 

شود. اين پايگاه داده مرجع مناسبي كاركنان در تمامي مشاغل گوناگون پيوسته آپديت مي
ان و براي افرادي كه به دنبال يافتن يا تغيير مسير شغلي هستند و نيز مسئوالن و پژوهشگر

 ةباشد و در اصل يك برنام، اجتماعي و مديريتي ميهاي مختلف اقتصاديمحققان در عرصه
به . گيري آنها در آينده است، در حال حاضر و سمتتعاملي جهت بررسي و كاوش مشاغل

هاي صحيح و هدفمند گذاريها و اتخاذ سياستپايه و اساس براي اكتشاف حرفه ،اين ترتيب
وجود شناسي را بهپژوهي و فرصتكند كه خود نوعي از آيندهرا فراهم ميدر اين راستا 

 آورد.مي
جديدي به ة توجه خاص سازمان فني و حرفه اي ،  به مقوله كارآفريني و به ويژه مقول �
. كارآفريني الكترونيكي نوعي از "e-Entrepreneurship"يا  "كارآفريني الكترونيكي"نام 

سازي بهينه، نيازهاي بازار را بر مبناي پتانسيل ياز سنجي و فرصتكسب و كار است كه با ن
IT مندان فعاليت در اين حوزه را زايي حجم كثيري از عالقهاشتغال ة، فراهم كرده و زمين

 ة، فراگيري و تنوع فعاليتي به اندازبخشيكمتر نوعي از كارآفريني است كه اثر كند.ايجاد مي
: سادگي دارا باشد. مزاياي رقابتي اين نوع كارآفريني عبارت است از كارآفريني الكترونيكي را

، امكان انجام فعاليت به صورت هزينه بودناوليه پايين و كم ةدر شروع فعاليت، سرماي
توسعه از حالهاي درهاي اساسي در كشورالعاده. يكي از معضلفوق ةدوركاري، و ارزش افزود

،  بازار هاي صنعتلفهؤمعضل بيكاري در شرايط دنياي ما به مجمله ايران بيكاري است، حل 
در  كند.و آموزش وابسته است كه فناوري اطالعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال ايفا مي

حقيقت كارآفريني الكترونيكي به عنوان موتور محركي در نظر گرفته شده است كه ضمن به 
شد و پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نوع هاي شغلي و استخدامي سبب رحركت درآوردن چرخ

 "اقتصاد مجازي" يا به تعبيري ديگر "محوراقتصاد دانش"شود كه جديدي از اقتصاد مي
، مارا به سمت دستيابي به موج چهارم تكنولوژي آينده بعد از شود. اين اقتصادناميده مي

. عصري كه دنياي كامپيوتر سازدرهنمون مي "عصر مجازي"با نام  "عصر فناوري اطالعات"
، در ، فراتر از واقعيتهاي سه بعديسازيجاي خود را به دنياي مجازي داده است و شبيه

 هاي علمي و زندگي بشر رخنه خواهند نمود.تمامي زمينه
، آموزش و در پي آن مشاغل در سازمان سازي فناوريپژوهي وسعي در  بوميآينده  �

كشور، منطقه و جهان و طراحي  ،جديد و نيازها در سطح استان هاي(يعني شناسايي فناوري
 مشاغل جديد مورد نياز بر اساس آنها). نوع آموزش و مهارت و ايجاد

صادرات و واردات به صورت ة اي با مشاركت و حضور در عرصسازمان فني و حرفه  �
 تكنولوژي و نانو ...،هاي زيرساختي و بنيادين همانند بيوهاي جديد و فناوريتبادل تكنولوژي

، خدمت و آموزشيهاي ضمنو نيز تبادل مربي و كارآموز با ساير كشورها در قالب دوره
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آموزي و اشتغال و در پي آن پژوهي در مهارتثير مهمي در فرآيند آيندهأتواند تمي
 هاي اقتصاد مقاومتي ايفا نمايد.سازي پايهمحكم
، مجالت مهارت وابسته به سازمان فني و وشوربر ةو تهي بازنگري در استانداردها  �
هاي استانداردهاي آموزشي و مهارتي به زبان انگليسي در سطح اي و دفترچهحرفه
تواند در هاي بومي و سنتي كه مختص ايران است ميجمله در مورد رشتهاز المللي، بين

سطح  شناسايي و بهبود نقاط ضعف و قوت نظام مهارتي و نزديك ساختن آن در
، جذب توريست گردشگرية استانداردهاي جهاني بسيار مفيد واقع شود و عالوه برآن به مقول

آوري باال براي و آشنايي ساير كشورها با ايران و كاهش وابستگي كشور به اقتصاد نفتي و ارز
 كشور كمك شاياني نمايد.

، به كارآموز المللي و پذيرش و فرستادن مربي وهاي آموزشي بيناز طريق دوره  �
، عالوه بر ارتقاء و ايدر سازمان فني و حرفه كشورهاي مختلف يا از كشورهاي مختلف،

مالي و ترويج فرهنگ غني  ة، براي جذب سرمايتعامالت آموزشي و مهارتي براي سازمان
توان بهره جست. برگزاري تورهاي ها به ساير كشورها مياسالمي و صدور ارزش _ ايراني

سودمند  آموزان نيز براي سازمانمربيان و مهارت ةالمللي ويژدر سطح داخلي و بينآموزشي 
 خواهد بود.

� Workshop planning هاي آموزشي فرصت بسيار مناسبي براي آموزش و : كارگاه
ها از آن جهت داراي اهميت است رود. كارگاهشمار ميها و دانش جديد بهفراگيري مهارت

ويژه تعاملي و در يك مدت زمان بسيار كوتاه به شكل عملي و به كه دانش و مهارت را
هاي اخير اهميت بسيار دهد و در كشورهاي پيشرفته در سالگروهي به فراگيران انتقال مي

هاي متصدي امر آموزش و مهارت و من جمله سازمان ةاند. در ايران نيز كليزيادي يافته
 ها نمايند.اي به برگزاري هر چه بيشتر اين كارگاههاي بايد اهتمام ويژسازمان فني و حرفه

 گيريبحث و نتيجه
برابر نسبت رشد  11، بيش از نخست ةدوم نسبت به دور ةدر ايران نسبت رشد علم در دور

تركيه با نسبت رشد برابري در مقايسه با نسبت رشد جهاني در  ،جهاني است و بعد از ايران
ني ميزان توليد علم در كشور ما دو برابر كشوري است كه در دوم قرار دارد و اين يع ةرتب
سال پيش  30ست كه ايران در حدود ا بعد از خودمان قرار دارد. اين ميزان رشد درحالي ةرتب

 50دانشجو داشته و تعداد واحدهاي آموزش عالي كشور كمتر از  نفر 170000 تنها تقريباً
نفر بوده است و تعداد مقاالت علمي در  5000 ت علمي حدودأواحد بوده و تعداد اعضاي هي

نگري در ها و آيندهگذاريتوان فهميد كه سرمايهمي ،بنابراين .مقاله بود 500، كمتر از سال
توليد علم به ثمر نشسته و نتايج مطلوبي را به همراه داشته است. در  ةها در مقولاين سال

 هسال 20انداز در چشم ر سطح دنياست.كشور برتر د 10ها ايران جزء بسياري از رشته
به مقام نخست علمي منطقه برسد و بر اساس  1404بيني شده كه ايران در سال پيش

توليد علم در دنيا را دارا هستيم و اين بيانگر اين  19 ةآمارهاي جهاني در حال حاضر رتب
واقعي خود در  مطلب است كه هنوز راه طوالني براي شكوفايي اقتصاد و رسيدن به جايگاه

خصوص تمامي نهادهاي مسئول و به ،رورو داريم. از اينسطح منطقه و جهان پيش
بايست با اي ميدار امر آموزش و مهارت همانند سازمان فني و حرفههاي عهدهسازمان
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هاي تازه و كارآمد تمامي ها در جهت دستيابي كشور به فناورينگري و شناسايي فرصتآينده

 را نمايند.تالش خود 
، بلكه به قدرت فناوري و اقتصادي ة، نه در سرمايعامل اصلي قدرت كشورهاي پيشرفته

ست ابايست كشوري قدرتمند در علم و فناوري شويم و اين توان علمي. اينكه ميعلم است
مناسبات جهاني به  را در ما و تواند براي ما قدرت، استقالل و امنيت به ارمغان آوردكه مي

نمايد. موضوع اصلي المللي ثابت ميهاي بينگذار بر گفتمانثيرأوان يك عامل كليدي و تعن
؟! كه در كشور مان به اين اين است كه ما چگونه دانش را تبديل به توليد و ثروت انبوه كنيم

سال پيش در ايران رخ داد در  15در حدود  ، يعني اتفاقي كه شايدله توجه جدي نكرديمأمس
اي به عنوان يك در سازمان فني و حرفه ،سال پيش رخ داده بود. بنابراين 50حدود  غرب در

پژوهي بسيار مهم است و نقش آن آينده ةگذار در توليد علم و اشتغال كشور، مقولثيرأنهاد ت
اي و بر اساس منطقه _ لهاي بوميدر اقتصاد مقاومتي توسط آموزش صحيح بر مبناي پتانسي

و  انكار استقابل، واضح و غيرهاي نوكارگيري انرژيههاي نوين و بفناوريشناخت و گسترش 
ها آوري و جذب سرمايهارز ،، افزايش صادراتاز اين طريق باعث باال رفتن توليد ناخالص ملي

عدم وابستگي به اقتصاد وارداتي و  ،و منابع مالي و انساني، تحقق كارآفريني كاربردي
ها و به معناي واقعي حمايت از كار و ثير تحريمأر نتيجه كاهش تهاي فسيلي و دسوخت
ال هميشگي و ؤگردد. آري در پاسخ به ساقتصاد كشور مية سازي پيكرايراني و مقاوم ةسرماي

، در عصر حاضر": توان بيان كرد كهطور يقين ميبه "؟؟علم بهتر است يا ثروت"البته مهم 
اي به سهم و سازمان فني و حرفه "ن و ثروت آفرين باشد.علمي سودمند است كه كارآفري

 آموزي و اشتغال،مهارت ةنگرانه در حوزبخش و آيندهخود با اتخاذ تصميمات راهبردي و اثر
 تواند نمايد.كمك شاياني به تحقق اين هدف مي

 منابع
 . مديريت دانش.)1389احمدي،ع و صالحي، ع(
 هاي فرهنگي. انتشارات دفتر پژوهش. مديريت استراتژيك)1386پارسائيان،ع و اعرابي،م (

. انتشـارات سـازمان فنـي و    . سند راهبـردي مهـارت و فنـاوري   )1390پرند،ك و ويراستاران(
 اي كشور حرفه

 )1391خبرنامه مهارت سازمان فني و حرفه اي ، آبان و دي سال (
 ).1390، اسفند سال (1175، شمارة خبرنامة شهروند

: طــرح آمــوزيســازي نيــروي انســاني در مهــارت). توانمنــد1391، س و بابــايي ، م (دولتــي
 سازي مهارت.هدفمند

). نظــام ملــي نــوآوري و توســعة مبتنــي بــر دانــايي و  1390فــاتح راد، م و تقــي يــاري، ح (
 ها و مراكز رشد.نامة تخصصي پارككارآفريني، فصل

). اصـول ايجـاد يـك شـركت در اقتصـاد      1387: وزيـر زنجـاني،ح (  ، متـرجم كولمان، توبياس
 هاي بازرگاني.اي، نشرية بررسيشبكه

 اي خراسان رضوي.. گزارش عملكرد ادارة كل آموزش فني و حرفه)1389مخلصي،ع (
 ).1390، مؤسسة كار و تأمين اجتماعي، بهمن سال (74، شمارة هاي خبرينشرية تازه

Dr.Parth J. Shah (2001). Research Projects in Education 



 از استفاده بر كيدأت با كشاورزي بخش در نگاريآينده
 نو هايفناوري

 1دودران واثقي حسين
 2جمعه بازار صفايي زينب

 چكيده
 ةتوسع خصوص در تحقيق براي سيتماتيك است ابزاري نگاريآينده فناوري
 سساتؤم و كار مردان محققان، تجربة و هوش پيوند طريق از فني و علمي
 كيفيت و ثروت ايجاد صنعتي، رقابت بر عميقي ثيرأت دتوانمي كه دولتي
 شده باعث تكنولوژي سريع رشد گذشته، قرن دو طول در د.باش داشته زندگي

 تبديلي صنايع و كشاورزي .بگيرد قرار تكنولوژي جهان در قدرت تقسيم است
 قدرت تقسيم اين در توانندمي فرد به منحصر شرايط بودن دارا دليل به نيز آن
 رفاه افزايش موجب طرف يك از كشاورزي ةتوسع .نمايند ايفا را سزاييهب شنق

 اين گذارانسرمايه اقتصادي شرايط بهبود موجب ديگر طرف از و عمومي
 براي البته .ساخت خواهد فراهم را كشور اقتصادي پيشرفت نهايت در و بخش

 تحقيقات نتايج هستيم. نيازمند زيادي هاينوآوري به مقصود اين به نيل
 جهت آينده سال بيست براي كشاورزي بخش موردنياز هايتكنولوژي
 هاتكنولوژي اين كند.مي بيان را هابخش ساير با رقابت و توسعه به دستيابي
 اقتصادي ةتوسع بر عالوه تا شوند گرفته كار به هم با همزمان بايستي

 .گردند زندگي كيفيت بهبود و رفاه موجب اجتماعي
 

 پايدار. ةتوسع فناوري، نگري،آينده كشاورزي، :ليديك واژگان
 

                                                                                                                
  Email: h.vaseghi28@yahoo.com        . دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي،  علوم دامي دانشگاه تهران،1
 Email: miss.safayi@yahoo.com          . دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي، علوم دامي دانشگاه گيالن،2
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 مقدمه
 اخيراً آنچه ولي ،است شدهمي شناخته انساني تعقل بارز وجه عنوان به نگاريآينده ديرباز از
 گسترش سرعت به جهاني ديدگاه و فلسفه با و پژوهيآينده جنبش عنوان به 1960 ةده از

 .است آينده ةباردر بشري معرفت كسب فرآيند كشيدن علمي نظم به پي در است، يافته
 آن از هدف كه شده بنديطبقه ايفرارشته و ساختاريافته مطالعات قالب در رينگاآينده

 افزايش به منجر تواندمي كه فرآيندي باشد.مي مطلوب و محتمل ممكن، هايآينده شناخت
 گذاريسياست در پذيريانعطاف نتيجه در و سازيتصميم هايگزينه هوشمندانه تكثر ييآكار

 كه فرآيندي گردد. بلندمدت هايافق به رسيدن براي محيطي هايقطعيت عدم با مواجهه و
 كشاورزي بخش سهم تقويت موجب تواندمي كشور بومي هاينياز مقتضاي به آن تعريف باز
 گردد. اسالمي ايران آيندة شايستة ترسيم در

 در دولت، و كار صحنة ها،دانشگاه از افرادي آن در كه است ابزاري نگاريآينده فناوري
 نظريات ةپشتوان با بلكه سازماني، معرفي با نه متخصصان .كنندمي همكاري انديشيآينده

 آمادگي يعني نگاريآينده واقع در كنند.مي فعاليت خود خاص ظرفيت حد در و شخصي
 به و ديگر ويژگي ها.ارزش راستاي در وجه بهترين به موجود منابع كاربردن به و آينده براي

 هدف يك به كه معين طرح يك جاي به كه است اين نگاريآينده اهميت با اندازه همان
 و شودمي شناسايي بيشتري هايگزينه و احتماالت نگاري،آينده در شود،مي منجر مشخص
 به رسيدن براي ندبتوان تا گرددمي مهيا گيرندگانتصميم براي هاپيشنهاد از ايمجموعه

 فرايند نگاريآينده ،بنابراين .كنند تعيين را هاييراهبرد خطرات، كاهش و دلخواه اهداف
 .است حال براي گيرينتيجه و آينده به نگاه يادگيري

 و هاملت برتري تعيين در پيوسته تاريخ، طول در تكنولوژي به دسترسي و فني توانايي
 گذشته، قرن دو طول در است. بوده كنندهتعيين جهاني و ايمنطقه هايصحنه در هاكشور
 انتظار بگيرد. قرار تكنولوژي جهان در قدرت تقسيم است شده باعث تكنولوژي سريع رشد
 قرار تأثير تحت همچنان را جهان اقتداري دهيشكل آينده، در تكنولوژي فزايندة رشد رودمي

 تحقيقات باشد. داشته آينده دهيشكل رد ديگري مختلف تأثيرات هااين بر عالوه و دهد
 بخش .دندار فردي به منحصر شرايط آن تبديلي صنايع و كشاورزي كه است آن بيانگر

 ناخالص توليد درصد 14 به نزديك كشور فعال جمعيت درصد20 از بيش تمركز با كشاورزي
 جمله از وركش در خدادادي ةبالقو امكانات وجود ديگر سوي از نمايدمي توليد را داخلي
 دةگستر طيف وجود نهايتأ ... و فراوان كار نيروي ،غني آب منابع و استفاده قابل هايزمين

 ةتوسع .است كرده فراهم كشاورزي بخش ةتوسع براي را مساعدي شرايط هوايي و آب
 اقتصادي شرايط بهبود طرفي از عمومي رفاه افزايش به منجر طرف يك از كشاورزي

 خواهد فراهم را كشور اقتصادي پيشرفت موجبات ديگر طرف از و بخش ناي گذارانسرمايه
 و استفاده مورد سنتي هايروش در كلي بازنگري به مقصود اين به نيل براي البته ساخت.
 هستيم.نيازمند زيادي هاينوآوري
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 ).7ورس( ژوف ةايد از برگرفته نگاري،آينده انجام ازفرآيند كلي چهارچوب 

 بحث
 در" كه است اين شودمي مطرح كشاورزي بخش در پژوهيآينده ةزمين در كه اليؤس اولين
 آنها حل ةدربار تفكر به ملزم را ما كشاورزي مختلف هايبخش در كنوني مشكالت كه جايي

 "خواهدداشت؟ سودي چه زماني ةبره اين در پژوهيآينده نمايد،مي
 در موضوعات كردنرها معني به آينده به پرداختن اوالً، گفت بايد الؤس اين به پاسخ در
 كه چرا پرداخت. كنوني مسائل حل به توانمي بهتر ةآيند به نگاه با ثانياً، نيست. مدتكوتاه

 يا شناخت نتيجه در است. گذشته حتي و كنوني مسائل تحليل پژوهيآينده فرآيند از بخشي
 اين حل به مؤثرتري نحو به كه گرفت خواهد صورت هاييگزينه به توجه با آينده ساخت
 به نسبت و نموده مشغول كنوني هايضرورت با صرفاً را خود اگر ثالثاً، شود. منجر مسائل

 و ايده از فارغ است، مطلوب يا محتمل هاآن وقوع مانجامعه يا خود آيندة براي كه شرايطي
 خواهيم وارد شدهطراحي يا شده بينيپيش غير محيط يك در چون طبيعتاً باشيم؛ برنامه

 فرآيند .بود نخواهند ترآسان و كمتر نباشد ترپيچيده و بيشتر اگر بعدي مشكالت شد،
 اين در بگيرند. درس نيز آينده از گذشته همانند تا دهدمي امكان محققين به پژوهيآينده

 ةتوسع امكان محيط، از مناسب درك همراه به آينده و گذشته نمايدور شدن تركيب فرآيند
  آورد.مي فراهم را هبرديرا

 بخش ريزيبرنامه فرآيند به تواندمي چگونه نگاريآينده نتايج كه است اين دوم الؤس
  نمايد؟ كمك كشاورزي
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 بخش بر مؤثر و پيشران عوامل شناسايي با كه گفت بايد نيز الؤس اين به پاسخ در

 بلندمدت هايآينده زمينة در اطالعاتي انتشار و فناوري، و علم فرهنگ، جمله از كشاورزي
 آيدمي دستبه نگاريآينده طريق از كه ،جامعه و كشاورزي بخش آينده هاينياز و هاآن

 .آيدمي فراهم بخش براي الزم هايسياست و هااستراتژي تدوين امكان
 باز بهتر بخش آتي هايبرنامه در را خود جايگاه جامعه و دانشگاه دولت، از گروهي هر �

 .يابندمي طرح فرصت عرضه، و تقاضا گوناگون هايجنبه و يابدمي
 بخش هايفرصت و هاچالش ضعف، ،قوت نقاط شناخت در هاگروه رأييهم به منجر �

 در. داد خواهند نشان بيشتري تعهد الزم اقدامات انجام به نسبت هاگروه اين و شده
 .يافت خواهد ءارتقا هابرنامه شدن عملياتي ضريب نتيجه

 را كشاورزي بخش ... و اجرايي و فرهنگي علمي، واحدهاي جمله از نفعانذي جهتو �
 .نمايدمي جلب منفي) و (مثبت محتمل و متعدد هايآينده به نگاه و نگريجامع به

 شـكل  مختلـف  هـاي حـوزه  از بخـش  نفعـان ذي اجتماعي شبكة نگاري آينده تكرار با �
 عوامـل  بـا  كشـاورزان  ارتباط خأل رفع و طارتبا برقراري به منجر تواندمي كه گيردمي

 شود. توليد بر ثيرگذارأت ديگر
 به منجر تواندمي آن نتايج نيست، گرادولت برنامة يك نگاريآينده كه جاآن از �

 گردد. خارجي و داخلي محيط هايواقعيت به ريزيبرنامه بيشتر نزديكي

 كشاورزي بخش ةبرندپيش هاينيرو
 جهاني هايبازار در مشاركت و مشتريان و بازارها به پذيررقابت يكشاورز محصوالت ةعرض

 عنوان به رقابت دارد. بستگي آن كيفيت و محصوالت پذيريرقابت به كشاورزي، محصوالت
 جهت فرآوري و دامي توليدات بر زمينه اين در و است آينده هايروند در برندهپيش نيروي

 دارد. كافي زمين غذايي محصوالت توليد براي ما كشور گردد.مي كيدأت افزودهارزش افزايش
 بخش ساختاري تغييرات دهد.مي افزايش توليد براي را كشاورزان هايانگيزه زمين وجود

 توليد زنجيره بازنگري به زمين، شدن گرم كاهش و زيست محيط حفظ جهت صنعت
 مواد مصرف كاهش بموج امر اين دارد. نياز كنندهمصرف به توليدكننده از موادغذايي
 به توجه گرديد. خواهد بيوتكنولوژي مانند پايدار توليدات هايتكنيك كاربرد و شيميايي

 توجه شد. خواهد بهداشتي و كيفيت با محصوالت براي تقاضا به منجر جامعه سالمت افزايش
 ت.اس شده بيشتر جديد نسل در ويژهبه سفيد گوشت از استفاده و خواريگياه هايرژيم به

 آينده در تواندمي اما ،است نگذاشته زيادي اثر قرمز گوشت فروش بر حاضر حال در امر اين
 كاهش و منابع از بهينه ةاستفاد سبب طبيعي منابع مديريت بگذارد. جاي بر را ثيراتيأت

 كشاورزي محصوالت هايفرآورده بهداشت و سالمت افزايش شد. خواهد زيستمحيط تخريب
 هابيماري زيرا است. كنندهتهديد آينده در هابيماري گسترش خطر دارد. نياز بيشتر توجه به
 خواهد قرار توجه مورد آينده در كه مهمي مسايل كنند.مي پيدا گسترش جهان در سرعت به

 طبيعي منابع و كشاورزي پايداري ژنتيك، مهندسي زيست، محيط از حفاظت شامل گرفت
 بود. خواهد
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 شاورزيك بخش پيشرفت موانع
 هايسياست ساير از ايگسترده طيف و كشاورزي هايسياست توسط كشاورزي بخش

 فردي، مالكيت حقوق به مربوط قوانين ،مثال عنوان به گيرد.مي قرار ثيرأت تحت اجتماعي
 ساير هايسياست از كشاورزي بخش زيست. محيط و مسكن به مربوط قوانين و ماليات،

 اتحاديه در مثالً باشند. اجتماعي گاهي است ممكن قوانين اين د.پذيرمي ثيرأت نيز هاكشور
 همچنين باشد.مي هاگذاريسياست براي كليدي عنصر يك روستايي جمعيت اروپا

 تكنولوژيبيو با مرتبط قوانين مثل باشد. مرتبط اخالقي هايارزش با است ممكن گذاريقانون
 گياهان. پرورش به مربوط هايسياست يا و

 بايستي نيز كشاورزي بخش بازاريابي و مديريت هايتكنيك بهبود خصوص در
 انواع توليد هايروش بايستي علمي تحقيقات ،همچنين گردد. هئارا تخصصي هايآموزش

 ساير در تكنولوژي نگاريآينده هايبرنامه نمايند. معرفي را غذاييغير و غذايي محصوالت
 دارد: نياز بيشتر توجه به زير موارد .يابند گسترش و توسعه بايستي هاشبكه
 خودكار، صنايع بيوتكنولوژي، شامل بازار: هايفرصت شناسايي هايتكنولوژي �

 هايمدل تحليل مصنوعي، هوش و تخصصي هايسيستم بيني،پيش هايمدل
 دقيق. هايتكنولوژي اجتماعي، اقتصادي،

 پرورش ساختاري، غييراتت بازاريابي، و مديريت هايمهارت شامل ضروري: موضوعات �
 مالي، هايمشوق عمومي، و علمي هايآموزش تكنولوژي، و علوم متخصصين

 توسعه. و تحقيق در گذاريسرمايه براي مالياتي هايسياست

 دارند گذاريسرمايه به نياز كه هاييحوزه
 باغي زراعي، محصوالت فرآوري و جديد توليدات حيواني، و ميكروبي گياهي، بيوتكنولوژي �

 صنايع. ساير و پروري آبزي جنگلي، و
 تخصصي. هايسيستم و مصنوعي هوش بيني،پيش هايمدل خودكار، هايسيستم �
 .جلبك ميگو، ماهي، پرورش �
 .زيست محيط تحقيقاتي هايبرنامه �
 .هااكوسيستم تلفيقي مديريت �
  .فرسايش از جلوگيري و خاك از حفاظت هايتكنولوژي �
 .طبيعي منابع �
 .انرژي توليد براي يگزينجا منابع �
 .كشاورزي محصوالت ضايعات مديريت و باغباني كشاورزي، در ساختاري تغييرات �

 و هاملت برتري تعيين در پيوسته تاريخ، طول در تكنولوژي به دسترسي و فني توانايي
 گذشته، قرن دو طول در ت.اس بوده كنندهتعيين جهاني و ايمنطقه هايصحنه در كشورها

 انتظار .بگيرد قرار تكنولوژي جهان در قدرت تقسيم است شده باعث تكنولوژي ريعس رشد
 قرار تأثير تحت همچنان را جهان اقتداري دهيشكل آينده، در تكنولوژي فزايندة رشد رودمي

 نتايج توجه با .باشد داشته آينده دهيشكل در ديگري مختلف تأثيرات هااين بر عالوه و دهد،
 در رشد به رو حركت و موجود مشكالت برخي بر آمدن فائق جهت نگاريندهآي تحقيقات
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 سال بيست براي كشاورزي بخش در تكنولوژي ةنمون 9 ةشد تعيين اهداف به رسيدن و آينده
 اين .باشدمي نياز مورد را هابخش ساير با رقابت و پايدار ةتوسع يك به دستيابي جهت آينده

 اجتماعي اقتصادي ةتوسع بر عالوه تا شوند گرفته كاربه هم با همزمان بايستي هاتكنولوژي
 آن تبديلي صنايع و كشاورزي بخش ،بنابراين گردند. زندگي كيفيت بهبود و رفاه موجب
 باشد.مي الزم هايگذاريسرمايه نيازمند

  كشاورزي بخش موردنياز هايتكنولوژي
 و دام پرورش براي موردنياز هايژيتكنولو شامل: كشاورزي بخش موردنياز هايتكنولوژي

 دامي، و زراعي توليدات گسترش و بومي محصوالت و توليدات كيفيت بهبود طيور،
 به مربوط هايتكنولوژي طبيعي، منابع از حفاظت به مربوط هايتكنولوژي بيوتكنولوژي،

 حصوالت،م فرآوري به مربوط هايتكنولوژي افزايي، دانش و رسانياطالع و ترويج و آموزش
 ةتوسع و بازار به دستيابي خصوص در هاييتكنولوژي ،بومي ذخاير حفظ به مربوط تكنولوژي

 هايتكنولوژي و ارتباطات و اطالعات فناوري مثل جديد هايتكنولوژي خرهباأل و تجارت
 كشاورزي. بخش در سازيمدل به مربوط

 شرايط و هاتكنولوژي اين اياجر براي الزم بستر كردنفراهم براي هاييپيشنهاد ابتدا
  گردد.مي هئارا زير در استراتژيك هايتكنولوژي اين آميزموفقيت كاربرد مناسب

 
  گردد:مي هئارا هااستراتژي و اوليه ضروريات بخش دو در پيشنهادات

  اوليه ضروريات �
 و ليما حمايت نظير اوليه ضروريات بخش، موردنياز هايتكنولوژي به دستيابي منظوربه

 انساني منابع سازيظرفيت آن از پس است. برخوردار ايويژه اهميت از مالي منابع تخصيص
 ةاشاع سرانجام و نمايند استفاده تكنولوژي از خوبي هب توانندمي كه افرادي تعداد يعني

  باشند.مي اهميت داراي نوآوري و تكنولوژي از استفاده فرهنگ
  شدهپيشنهاد هاياستراتژي �

  تكنولوژيكي و علمي نوآوري فرهنگ ارتقاء )1
 هستند. عمومي و مطلوب رسانياطالع گسترش نيازمند خالقيت ايجاد براي انساني منابع
 ءارتقا جهت هاييبرنامه خود، آموزشي هايبرنامه در بايستي آموزشي سساتؤم و هادانشگاه
 كردن هنگامبه منظور به بايستي كشاورزي بخش در خصوصاً نمايند. لحاظ افراد آگاهي

 هاتكنولوژي كاربرد هايمهارت بازآموزي و رايگان هايآموزش به انساني منابع اطالعات
  شود. پرداخته

 هانوآوري از حمايت در گذاريسرمايه براي استراتژيك رهيافت )2
 اتحاد ها،پروژه ماليات كاهش و وام اعطاي نظير تكنولوژي نوآوري از مالي حمايت

  .بومي و ايهمنطق
  نوآوري براي (ساختاري) بنيادي ةتوسع و تحقيق )3

 هايلفهؤم اما شود.مي گفته تجهيزات نظير فيزيكي هايسرمايه به ساختار ةواژ اغلب
 علوم، وزارت دولت، عنوان به توانندمي هالفهؤم اين دارند. اهميت نيز ساختاري افزارينرم
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 منظوربه نمايند. ءايفا آن پايداري و توسعه در مهمي نقش كشاورزي هايسازمان و هادانشگاه
 الملليبين تحقيقات مركز يك ايجاد مختلف، هايخشب بين ارتباط ايجاد و هماهنگي
 تكنولوژيكي اهداف به رسيدن براي عمومي اندازچشم يك به منجر نداتومي كشاورزي
 ايجاد با و مركزي چنين يجادا به بايد كوتاهي زمان در كشاورزي وزارت شود. كشاورزي
 كرد بيان محور سه اين در را شدهبيان موارد توانمي پس بپردازد. آن حمايت به تسهيالت

 گردد: كشاورزي توليدات ارزش افزايش سبب تواندمي زير طرق به تكنولوژي كه
 افزوده ارزش موجب محصوالت توليد حجم افزايش و كمتر منابع از استفاده با  �

 .گرددمي
 واقعي هايهزينه شده،توليد واحد هر ازاي به توليد اوليه هاينهاده كاهش طريق از  �

 توليدي محصوالت جايگزين توانندمي توليدات اين يابند.مي افزايش توليدات و يافته كاهش
 شوند. بازار در باال هزينه با

 بازار كه نمايند ايجاد جديدي محصوالت و شوند تلفيق ايگونهبه توانندمي هانهاده  �
  سازند. خود آن از را سنتي محصوالت

 هايتكنولوژي بتوانند كه شد خواهند موفق زماني آن به وابسته صنايع و كشاورزي
 و پيشرفت موجب اقتصادي فعاليت انجام با و كرده شناسايي قبالً را آينده بازارهاي موردنياز

 .شوند كشور اجتماعي اقتصادي پايدار ةتوسع

 گيرينتيجه
 ترسيم در بخش شايستة نقش ايفاي به موفق بتواند كشاورزي بخش عالي مديريت آنكه براي

 بخش هدايت و ساماندهي از ناگزير، باشد داشته را آن از فراتر هايآينده و 1404 اندازچشم
 به نياز عبارتي به باشد.مي بلندمدت در فناوري و توليدعلم و جهادي فرهنگ محور دو در

 نگاريآينده نيز حال اين در دارد. فناوري توليد و علم مديريت و جهادي فرهنگ تمديري
 فرآيند يك عنوان به تواندمي فناوري و علم و جهادي فرهنگ محور دو حول كشاورزي

 گرچه قرارگيرد. بخش راهبردي مديريت اختيار در آن نتايج و شده انجام متناوب صورتبه
 كُلُّه) يترك ال كُلُّه يدرك ال (ما ولي دارد را خود خاص هايپيچيدگي و وسعت بحث اين

 مالحظه مورد كشاورزي پژوهيآينده درحيطة را ابتال مورد موضوعات تمام نتوان اگر يعني
 درستي به را آن الزامات و كار منطق اگر كنارگذاشت. به را آن تمام بايدنمي ،داد قرار

 قطعاً نمائيم، تكميل آوريممي دستبه آنچه زمان دفرآين در و كنيم شروع و كرده شناسايي
 شناخت حاصل رسدمي نظر به .بود خواهد آن عوايد از ترناچيز آن ريالي و زماني هايهزينه

 نسبي شناخت به منجر بتواند كشاورزي بخش در پژوهيآينده با مرتبط فنون كارگيريبه و
 هدايت منظور به الزم هايبستر كردن فراهم نتيجه در و بخش نياز مورد هايتكنولوژي
 به نيل جهت ،آينده تحوالت با متناسب هاآن سازيهماهنگ و موجود هايتوانمندي

 .گردد ايران ملي ةسال 20 اندازچشم
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  چكيده
 نيروي بالندگي آموزش ضرورت مورد در گرديده سعي مقاله اين در

 اهداف به نيل جهت در آموختهمهارت افراد به كار بازار نياز و انساني
 در مهارتي هايزشآمو نقش خصوص در، همچنين شود. داده شرح

 اقتصادية توسع اصلي عوامل از يكي عنوانبه ماهر كار نيروي پرورش
 و كار بازار  ،كارآفريني مورد در سپس است. گرديده ارائه توضيحاتي

 كار بازار تقاضاي جهت در مهارتي هايآموزش سازيمتناسب و اشتغال
 مشكالت خصوص در پايان در است. شده داده شرح اختصار به مطالبي

 ارائه مطالبي كمبودها و هاضعف ،هاآموزش اين راه فرا هايچالش و
 هايچالش رفع خصوص در پيشنهادهايية ارائ با نهايت در كه گرديده

 را بحث هاچالش اين با مواجهه در مربوطه مديران عملكردة نحو و فوق
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 مقدمه
 ،افراد نگرش به توجهي قابل طوربه حساس و اختصاصي مشاغل در موفقيت و پيشرفت

 موضوع دو ميان متقابل ةرابط وجود.دارد بستگي مربوط هايمهارت ترمهم همه از و توانايي
 هرچند. است بررسي و طرح لقاب گوناگون هايجنبه از ،اشتغال و آموزش يعني ،بحث مورد
 نظام هر در خاص اقتصادي اجتماعي شرايط در و مختلف جوامع در فوق ةمسئل طرح

 و مشترك نقاط داراي موضوع ماهيت ليكن. است ارزيابي قابل ،گوناگون زواياي از اقتصادي
 در انساني نيروي در گذاريسرمايه با مترداف را آموزش اگر .است متعددي هايمشترك فصل
 كارگيريبه و اقتصادي ةتوسع ميان مثبت و مستقيم ارتباط توانمي ،باشيم داشته نظر

 اين بر .نمود ئيدأت توليد عوامل ترينمهم از يكي عنوانبه را انساني نيروي تخصص و مهارت
 انساني نيروي از اعم ،توليد عوامل وريبهره افزايش ،انساني نيروي از گذاريسرمايه كه اساس

 بحث اصوالً.داشت خواهد همراه به دو اين ميان متقابل ارتباط دليل به را سرمايه و كار)(
 در تواندمي ريزيبرنامه اين كه دارد ارتباط انساني ريزيبرنامه با نوعي به اشتغال و آموزش
 نجها در .باشد افراد آموزش ميزان و هامهارت همين از ناشي كارگر و كار بين الزم مقاطع
 و كننده مصرف نه ،اندكننده توليد و مولد كه است جوامعي يا و افراد آن از موفقيت معاصر
 و برسانند پيشرفت اوج به را خود ةجامع توانندمي كه هستند افرادي آموختگانمهارت

 و بالقوه ظرفيت اقتصادي رشد و اشتغال ،آموزش پيوند ةنقط .كنند آن نصيب را افتخاراتي
 عبارت به .است كشور كار بازار در موجود ةبالقو انساني نيروي جذب در كشور قتصادا بالفعل
 ساختار هك شودمي پديدار هنگامي مثبت ديدگاه از اشتغال و آموزش بين ارتباط ،ديگر

 مختلف گوناگون هايزمينه در را متخصص و ماهر انساني نيروي جذب توان كشور اقتصادي
 آورد. فراهم مدتلندب و مدتميان ،مدتكوتاه

 ها،مهارت ايجاد در گذاريسرمايه به توانمي را انساني نيروي در گذاريسرمايه
 فيزيكي سالمت و فردي توانايي افزايش جهت در گذاريسرمايه يا وها خالقيت ،هاتخصص

 را اقتصادي رشد و انساني نيروي در گذاريسرمايه ميان ارتباط آنچه اما. كرد بنديطبقه
 تحول به نگاهي با. است انساني نيروي آموزش با مناسب اشتغال ايجاد ،نمايد مي برقرار
 گرددمي محسوب سازمان يك عنصر ترينمهم انساني نيروي كه شودمي مشخص بشر تمدن

 شناخته عامل ترينمهم عنوان به بشري جوامع در خدمات ةارائ و توليد فرآيند در آن نقش و
 توجه دليتو يهافعاليت راستاي در بازرگاني و صنعتي مختلف يهاشبخ امروزه. است شده

 ذكر شايان. دارند آن سودمند نتايج و آثار دليل به انساني نيروي كارايي و كيفيت به زيادي
 براي انساني نيروي مينأت و آموزشي منابع ترينعمده از يكي مهارتي آموزشي نظام است

 .است صنايع بخش يهافعاليت
 در كه است امروز شناسيروان درها فرضيه ترينمهم از يكي يادگيري گفت انتومي
. است تجربه از ناشي كه پايدار نسبتاً تغييرات از عبارتست يادگيري: شودمي گفته آن تعريف

 نيروي در گذاريسرمايه كه آنجا از و است مناسب آموزشي نظام نيازمند صحيح يادگيري
 كه معتقدند كارشناسان از بسياري ،است سودآورتر ديگر گذاريسرمايه نوع هر از انساني

 جايبه و كند تغيير بايد توسعهحال در كشورهاي صنعتي يهااستراتژي از بسياري اكنونهم
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 ةتوسع بنايزير كه طورهمان .شود معطوف مفيد يهاآموزش به بزرگ يهاكارخانه ساختن
 .است انساني نيروي در گذاريسرمايه ،پيشرفته كشورهاي اقتصادي
 و ةتوسع در انساني نيروي نقش اهميت نمايانگر مطالعات وها بررسي از حاصل نتايج
 كارآفريني ةروحي پرورش نيز و انساني ةسرماي تشكيل ةزمين در آموزشي مراكز موفقيت

 مهارتي يهاآموزش كه دارند داللت امر اين بر تحقيقات از آمده دستهب نتايج. باشدمي
 يك عنوانبه توانندمي و داشته اشتغال خود و ماهر كار نيروي پرورش در توجهي قابل توفيق

 بيشتر توفيقات ،اين وجود با .نمايند نقش ايفاي انساني ةسرماي ةتوسع جهت در بر ميان راه
 و آموزشي ،تجهيزاتي ،انگيزشي ابعاد به ترجدي توجه نيازمند ايسرمايه چنين تشكيل در

 از انساني ةسرماي تشكيل در را مهمي نقش مهارتي يهاآموزش. است مراكز اين در ريساختا
 .كنندمي ايفا جهان مختلف دركشورهاي كار بازار نياز مورد ماهر كار نيروي تربيت طريق

 كار نيروي تربيت دارعهده تنهانه توسعه حال در كشورهاي درها آموزش اين ،همچنين
 سازيبستر طريق از بلكه ،باشندمي كشورها اين اقتصاد لفمخت يهابخش نياز مورد
 .نمايندمي كمك نيز بيكاري مشكل حل به اشتغاليخود

 انساني نيروي بالندگي و آموزش ضرورت
 نحو به را خود موريتأم بتواند تا دارد نياز تجربهبا و ديدهآموزش افرادي به سازماني هر

 بر مشاغل شدن پيچيده با. برسد است كرده تعيين كه ياهداف به و برساند انجامبه مطلوب
 افزوده الزم يهامهارت يادگيري و مهارتي يهاآموزش خصوصبه كاركنان آموزش اهميت

 .يابد افزايش كاركنان پذيريانطباق و توانايي ،سطح است الزم ،رواين از .شود مي
 ثيرأت فني يهادگرگوني و دشدنمي فراگرفته آساني به ،بودند ساده مشاغل كه زماني

 خود يهامهارت تغيير يا افزايش به چنداني نياز كاركنان ،رواين از و داشتها آن در اندكي
 روي يافتهتوسعه و پيشرفته جوامع در گذشته قرن كه شتابيپر يهادگرگوني اما. نداشتند

 توليد كه را خدماتي و والتمحص تا است آورده واردها سازمان بر را افزونيروز فشار است داده
 انجام براي الزم يهامهارت نوع و نياز مورد مشاغل نوع ،شانعرضه و توليد چگونگي ،كنندمي

 .دهند تطبيق موجود وضعيت با را مشاغل اين دادن
 فردي شودمي موجب كه است اعمال از ايمجموعه يا عمل آموختن آموزش، از منظور 

 )1331، پور كيان( فراگيرند كاري مانجا براي را الزم منش و دانش ،مهارت
 آموزش گفت توانمي آموزش و يادگيري خصوص در گرفتهصورت يهاتعريف به بنا

 آموزش. باشد داشته بر در را اجتماعي رفتار و نگرش و دانش ،هامهارت تغيير تواندمي
 مورد درها نگرش ،فتارير ،شخصيتي يهاويژگي در تغييرات آمدن وجودبه فضاي به تواندمي

 .آورد جودوبه را مطلوب بينش سازمان اهداف و سرپرستان و گروه و همكاران
 يا مستقيم ةتجرب ةنتيج در كه بالقوه رفتار يا رفتار دائمي نسبتاً تغيير توانمي را يادگيري

 .)1333، زادهمعمار و الواني ( كرد تعريف باشد مستقيمغير
 :است زير مراحل داراي آموزش بينيممي فتعري اين به توجه با

 آن با آموخت را چيزي آنكه از پس فرد يعني است همراه تغييرات با يادگيري اينكه، اول
 .است آموخته را جديد شغلي يهامهارت يعني ،دارد فرق است بوده قبالً كه چه
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 كه دانشجويي ،نتيجه در. آوردمي دوام زيادي مدت يادگيري از ناشي تغيير اينكه، دوم
 را آن حقيقتاً كندمي فراموش را آن بالفاصله و است گرفته ياد امتحان براي فقط را مطلبي

 .است نياموخته
 و آموزدانش دانشجو، ،هنرجو رفتار بر ثيريأت بايستي يادگيري و آموزش اينكه، سوم

 مشاهده تواننمي يراحتبه مغز در را يادگيري اثر اينكه به توجه با .باشد داشته يادگيرنده
 .نمود مشاهده يادگيرنده رفتار در بايستي را يادگيري ثيرأت ،بنابراين .كرد

 غيرمستقيم و مستقيم يهاتجربه حاصل يادگيري از ناشي ،تغيير گفت توانمي آخر در و
 فردي با بيندمي آموزش و كندمي كار تراش دستگاه با مستقيماً كه هنرجويي مثالً .باشدمي
 اول شخص مطمئناً. دارد بسيار فرق ،آموزدمي را مطلبي تئوري و مستقيمغير صورت هب كه
 كار به و يادگيري در را بيشتري توفيق عملي صورتبه كار لمس و آموزش نوع ةواسط به

 .داشت خواهد شغل آن بستن
 ،فني تالش ،ماشيني ايحرفه تخصص كسب جهت در تالش از است عبارت آموزش

 دقيق مسائل مقابل در متناسب برخوردهاي وها روش اكتساب و مديريتي امور رد ورزيدگي
 )1331، پور كيان( اجتماعي.

 ،است دانسته آموزش را فني دانش و ماشيني ايحرفه تخصص كسب تعريف اين
 تواندمي عملي و تئوري يهاآموزش تركيب و انساني نيروي تربيت و آموزشي مراكز تعليمات

 ،آموزش اسلوب متداولترين شايد .باشد داشته ما كشور ةتوسع در االييب بسيار نقش
  مهارت كسب ضمن كارآموز ،اسلوب اين در. ايستحرفه محيط در كارگران كارآموزي

 پس كه دارد كار و سر اياوليه مواد و آالتماشين با خود ةحرف عملكرد لزوم مورد يهادانش
 آن در بايد كه كندمي كار واقعي محيط در كارگر. كند ركا آنها با بايد كارآموزي ةخاتم از

 رفتار در دائمي بيش و كم اصالح و تغيير فرايند يادگيري از منظور .دهد انجام را اشحرفه
 )1331، ساعتچي( شودمي ايجاد وي در مشاهده طريق از يا او فعاليت ةنتيج در كه است فرد

- رواني يهاآموزش ،مهارتي يهاآموزش ،رفتاري آموزش ،شغلي تخصصي يهاآموزش
 قرار بخش اين در باشد  الزم كارها شدن انجام بهتر براي كه آموزش هرگونه و حركتي

 )1332 و حقيقي( گيردمي
 جايگاهي هدفدار و ثرؤم آموزش ،انساني منابع به سيستمي نگرش قالب در كه آنجا از
 دارد آنها اجرايي ساختار و اقتصادي نيسازما يهاموريتأم و اهداف با بنيادي و اصولي

 به گوييپاسخ منظوربه ،بنابراين .يابدمي نقش توسعه يهاآرمان تحقق در فراگير صورتيبه
 كيفي يهاريزيبرنامه ةسرلوح بايد انساني منابع ةتوسع ،كشور صنعتي و اقتصادي يهانياز

 فني و تخصصي يهاآموزش با تنها انساني منابع ةتوسع كه است ذكر به الزم. باشد سازمان
 .پرداخت انساني نيروي پرورش به جامع آموزش نظام طريق از بايد بلكه ،شودنمي حاصل
 )1384،فرهاديان (يابند پرورش مختلف ابعاد در بايد افراد يعني

 خود كار ةسرلوح را تخصصي يهاكالس به رفتن ،آموزش براي صنعتي دوران در افراد
 عصر كه فراصنعتي عصر در و بود مطرح هنوز بزرگ انسان به اعتقاد هرچند. دادند قرار

 آموزش و باشدنمي مطرح مسافت بعد ةلأمس ديگر آموزش ةلأمس در ،است كامپيوتر حاكميت
 )1384 ،فرهاديان ( است آمده در الكترونيكي صورت به و شده خارج خود فيزيكي ةجنب از
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 ريزيبرنامه و مداوم كوشش انساني نيروي بالندگي و آموزش گرديد بيان كه طورهمان
 آنان شايستگي و عملكرد سطح بهبود و كاركنان يهاتوانايي افزايش براي كه ايستشده
 اندداده تشخيص سازماني يهافعاليت بهترين از را آن دليل همين به. گيردمي انجام

(sayadian.1988) 
 ،هامهارت در تغيير شودمي انساني وينير بالندگي و آموزش از صحبت كه هنگامي

 (Desenzo & Robins.1988).. است نظر مد كاركنان اجتماعي رفتار يا وها نگارش دانش،
 نيازهاي تشخيص :از عبارتند كه دارد مرحله چهار كلي طوربه آموزش جامع ةبرنام هر

 تشخيص ةمرحل رد و(Dessler.1980) ارزيابي و آموزش آموزشي، اهداف تعيين ،آموزشي
 ةمرحل در. شود برطرف آموزش با بايد كه دارد وجود ييهاكاستي چه كه شودمي بررسي
 سپس و شودمي تعيين ،گيرياندازه قابل و مشهود عوامل قالب در آموزش اهداف بعدي
 ارزيابي آخر ةمرحل در. گيردمي صورت آموزش و شده انتخاب آموزش مناسب يهاروش

 از بعد و قبل ديدهآموزش افراد ةمقايس طريق از را آموزش ثيرأت توانمي هك گيردمي صورت
 .كرد ارزيابي ءاجرا

 مختصر و صريح صورتبه و تنظيم ،اجرا از قبل بايد بالندگي و آموزش اهداف ،همچنين
 و ارزشيابي براي ابزاري ديگر طرف از و بالندگي و آموزشي ةبرنام طرف يك از تا شود بيان

 مربوط هدف آموزشي يهابرنامه از يك هر كه است بديهي. باشيم داشته دست در شيبخاثر
 .(Michalak.1979)داشت خواهد را خود به

 ماهر كار نيروي پرورش در مهارتي يهاآموزش نقش
 بر عالوه آموزشي يهابرنامه اجراي اما ،است فرد رفتار در تغيير ايجاد كليطوربه آموزش

 ،اجتماعي تحرك ييآكار و وريبهره افزايش جمله از ديگري مزاياي اريرفت مثبت تغييرات
 ةپيشرفت جوامع ،لذا .داشت خواهدپي در را نوآوري و القيتخ گسترش ،شغلي پيشرفت
 بازار در نيروها اين جذب و مختلف يهارشته وها تخصص در انساني نيروي آموزش با امروزي

 )1332، محمدي( دارند امورة جانبهمه پيشبرد در سعي كار
 ويژهبه سازمانيدرون و سازمانيبرون محيط تغييرات با متناسبها سازمان انساني منابع
 و پرورش با سازيآماده اين. دارند پرورش و سازيآماده به نياز سازمان استراتژيك تغييرات

 .شود مينأت تواندمي كاركنان و مديران تخصصي يهامهارت و دانش ،بينش تقويت
 و كالسيك يهاآموزش بيشتر ارتباط و مهارتي يهاآموزش گسترش حاضر، حال در

 ريزيبرنامه و آموزش علوم ةحوز در تئوريك جديد يهاروند جمله از ايحرفه يهاآموزش
 از ناشي تبعاً كه آموزشي نظري ابعاد در روندهايي چنين تقويت و ايجاد. هستند درسي

 جوامع فرداي و امروز اجتماعي يهافعاليت در گذارثيرأت و زندگي ةروزمر تجارب وها واقعيت
 و باالتر انتظارات و مشاغل در تخصص و آگاهي افزايش نقش افزونروز اهميت از ناشي ،است
 )1331، زاده مقني( است كار نيروي از افزونروز

 كار و زيستن نوين يهاشيوه كه است الكترونيكي و اطالعاتي انقالبي در دنيا ترديدبي
 پديد آموزشي نظام در را جديدي نيازهاي خود ةنوب به اين و دهدمي بشارت را كردن

 پذيرش سرعت اما. گذاردمي ثيرأت عميقاً جامعه ساختار و سازمان سر بر انقالب اين .آوردمي
 .دارد بستگي كار نيروي مهارت سطح و آموزش به زيادي حدود تا جديد يهاتكنولوژي
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 را فني يهاضرورت وها ارزش وها ديدگاه تغيير ،پرورش و آموزش از جديد اضاهايتق

 )1374، هولينشد( طلبدمي
 ابزاري به آموزش فرايند در را مهارتي يهاآموزش ،تكنولوژيك و علمي تحوالت سريع رشد

 هيمس اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي ةتوسع كردن مردمي در كه است كرده تبديل مهم بسيار
 پرورش جامعه از مفيدي عضو عنوانبه را خويش تا دهدمي اجازه افراد بهها آموزش اين. است
 .كندمي فراهم تحصيل ةادام براي را اساسي نيازپيش امر اين با زمانهم و دهند

 :از عبارتند ايحرفه و فني يهاآموزش هماهنگي، عالي شوراي ةدبيرخان تعريف مطابق
 و پزشكي خدمات، كشاورزي، صنعت، يهازمينه در رسميغير يا رسمي يهاآموزش

 توانايي و ييآكار يا سازدمي آماده كار، و كسب ،حرفه ،شغل احراز براي را فرد كه پيراپزشكي
 .)1333، كارپيشه( دهدمي افزايش آن انجام در را وي

 : است كرده تعريف زير صورت به را مهارتي يهاآموزش پردازان تئوري از يكي
 نياز مورد يهامهارت براي افراد سازيآماده هدف با رسمي آموزش نوعي: فني آموزش

 مفهومي عالي آموزش وها دبيرستان در ايحرفه آموزش به نسبت كه توليدي فرايندهاي در
 .دارد ترگسترده

 در شغلي مهارت براي افراد سازيآماده هدف با رسمي آموزش نوعي : ايحرفه آموزش
 .شودمي تدريس دبيرستان سطح در عموماً كه بازرگاني و كشاورزي ،عتصن

. دارد كار و سر اشتغال برايها آن سازيآماده و مردم با آموزش نوع دو اين از يك هر    
 در كه است جواني مردان و زنان آموزش شامل ايحرفه و فني آموزش عمده يهانقش
 كه افرادي كيفي ءارتقا و بازآموزي  چنينهم و شد اهندخو وارد كار بازار به نزديك ايآينده

 و انساني نيروي ملي تقاضاهاي با آموزشي يهابرنامه ،مورد دو هر در دارند اشتغال كاري به
 .)1334، فرهادياندارد ( تباط ار بيكار بزرگساالن براي آموزشي يهافرصت ايجاد

 كارآفريني و كار بازار
 بهها كشور اقصادي وضعيت تغيير به منجر تكنولوژي سريع رشد و اقتصادي نوين نظم

 بسط باعث رقابت تشديد با سازيجهاني ،ديگر سوي از. است گرديده هاآن كار بازار خصوص
ها بازار انسجام به منجر ارتباط سرعت افزايش و هزينه كاهش طريق از جديد تكنولوژي

 و هستند مواجه فقر و ناقص اشتغال ،بيكاري خنر افزايش با كشورها اكثر تقريباً .است گرديده
 به توجه با ،لذا. است معاصر كار بازار يهامشخصه از ماهر كار نيروي براي تقاضا افزايش
 مادي و فيزيكي منابع آن در كه دانش و مهارت بر مبتني ةجامع سمت به جهان حركت
 و استعداد آن اصلي ةيسرما و داده دست از علمي و فكري منابع به نسبت را تود مزيت

 كار دنياي ،جامعه موجود تغييرات با بايد كشورها ،رودمي شماربه جامعه آن اعضاي خالقيت
  شوند. هماهنگ تكنولوژي تغيير و سازيجهاني از حاصل يهاپيامد و

 ،خصوص اين در .است دگرگوني و تغيير سازبستر و اساس كه خالقيت و آفرينيكار فرايند
 اين با را خود نتوانند كه جوامعي وها سازمان افراد،. كندمي ايفا ايكنندهتعيين و ادينبني نقش

 آينده در شكبي ،شده سكون و توقف و ايستايي حالت دچار كنند همگام پرشتاب تحوالت
 )13كيا، سعيدي( شوند.مي اضمحالل دچار سرانجام و داشت نخواهند فعالي حضور
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 ،كارآفرينان و بوده تجاري امور در موفقيت و تالش نماد و مبلس عنوانبه آفريني كار
 ،هافرصت از گيريبهره درها آن توانايي. هستند جامعه در تجاري يهاموفقيت پيشگامان

 كه هستند معيارهايي عنوان به ،موفقيت قبال درها آن ظرفيت و نوآوري درها آن نيروي
 )1333، آذرتش و عاشقي ايماني،( شودمي دهسنجيها آن ةوسيل به نوين كارآفريني
 داده رخ كار كسب و فرهنگي اجتماعي، سطوح در كه متنوعي رويدادهاي علت به امروزه

 تقويت و شودمي كارآفرينان و آفرينيكار به خاص توجه مختلف يهاكشور در ،است
 حال در كشورهاي ادياقتص پيشرفت ابزار از ،آن ةتوسع براي مناسب بستر ايجاد و كارآفريني

 ابراز بتوانند كارآفرينان كه شود فراهم شرايطي بايد همه از ترمهم و رودمي شماربه توسعه
 )1337، دوريش و احمدي ( درآورند. بالفعل صورتبه را يشانهاتوانايي و كنند وجود

 شده شناخته مدرن عصر در اقتصادي ةتوسع و رشد كليدي عامل عنوانبه آفرينيكار
 كه رسدمي نظربه ،دارند حمايت به نياز كه مشاغلي و كارآفرينان نيازهاي از آگاهي با .است
 تشويق هدف باها برنامه طراحي و سياست تعيين براي موقعيت بهترين در بايد دولت

 )13سلجوقي،( دهد مانجا را الزم اقدامات كارآفرينان

 كار بازار تقاضاي باها آموزش سازيمتناسب
 آغاز ايحرفه و فني يهاآموزش تقويت براي را ايتازه يهاتالش جهان كشوهاي راكث

 شغلي يهامهارت ارتقاي ،جوانان بيكاري مشكالت بر آمدن فائق ،هاتالش اين ةانگيز .اندكرده
 ارتقاي موجب مهارت كسب كه دارد وجود باور اين و است اقتصادي يهانياز مينأت و

  )1333قارون،( شود.مي جهاني اقتصاد در رقابت قابليت و وريبهره
 كه است ييهاراه ثرترينؤم از يكي نياز مورد يهامهارت ايجاد براي آموزش بپذيريم بايد 
 بايد و نمايد ياري پايداري و رشد و اقتصادي ةتوسع به دستيابي در را جامعه تواندمي

 به رو نديدهآموزش نسبت به هديدآموزش شاغل جمعيت نسبت تا شود فراهم ييهازمينه
 .جويد بهره بهتري آموزش از كار نيروي و باشد افزايش

 خواهد نيز شغل از رضايت عدم موجب وظايف انجام براي كافي و الزم مهارت نداشتن
 و باشند داشته كار انجام براي بهتري و بيشتر توانايي هرچه شاغلين ،ديگر عبارت به شد

 .بود خواهند ترراضي كار ةنتيج و خود از ،نمايند وظيفه انجام ريتمطلوب نحو به بتوانند
 مورد و اساسي يهامهارت و نگرش دانش تا جوانان براي ييهافرصت تدارك ،طرفي از

 جمله از گيرند كاربه عمل در و دهند توسعه راها آن بياموزند، و بشناسند ا ر كار بازار نياز
 مستلزم امر اين. است كار بازار با آموزشي مراكز روابط كيمتح ةكنندتوجيه داليل ترينمهم

 وها مهارت و تجاري، و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد ،عملي يهاقابليت بر تمركز
 )1384 عزيزي،( است كليدي يهاصالحيت

 و اهداف تواندمي كار بازار تقاضاي ميزان تعيين و انساني نيروي سنجينياز ،رواين از
 ،كار بازار تقاضاي سطح و ميزان تعيين ،مهم اهداف از يكي .باشد داشته بسياري دهايكاربر

 وضعيت در شدهعرضه ايحرفه و فني يهاآموزش تركيب و تناسب ساختن روشن حقيقت در
 در اجرا مورد ايحرفه و فني يهاآموزش تركيب تطابق براي ريزيبرنامه همچنين ،موجود
 .بود خواهد كار بازار تقاضاي با آينده
 اتفاق اخص طوربه مهارتي يهاآموزش و كليطوربه آموزش اهميت خصوص در امروزه 
 ،هابازار شدن رقابتي ،فناوري سريع تغييرات قبال در ثرؤم واكنش .دارد وجود كامل نظر
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 اجتماعي يهاارزش در تغيير ، كنندگان عرضه و رجوع ارباب ،مشتريان يهارجحان در تغيير

 امر يك عنوان به آموزش پذيرش گرو درها كشور اقتصادي عمومي وضعيت در تحوالت و
 سطح در مهارتي يهاآموزش از ايگسترده طيف امروزه دليل اين به و است ناپذيراجتناب
 )1334عظيمي، (شود.مي ارائه متنوع يهاشيوه به و جهان نقاط اقصي در عالي آموزش

 پيشنهادها وها راهكار ؛كارآفريني و مهارتي يهاآموزش راه فرا يهاچالش
 روبرو موانع و مشكالت از ايمجموعه با خود اهداف تحقق مسير در فرآيندي هر ترديدبي

 و حل پي در بايد مديران و نبوده مستثني قاعده اين از نيز مهارتي يهاآموزش كه است
 يادآور را زير موارد توانميها لشچا اين ةجمل از .باشند موجود يهاچالش با مقابله و فصل
 .گرددمي ارائه نيز پيشنهادهايي شدهذكر مشكالت و موانع از رفت برون جهت كه شد

 :از است عبارت دارد وجود مهارتي يهاآموزش فراروي كه اساسي يهاچالش
 پيشنهاد ؛نظر مورد ةرشت انتخاب حين و قبل كار بازار با آموختگاندانش آشنايي عدم

 در و تهيه هاكارگاه نياز وها شغل انواع نياز مورد در كامل اطالعاتي ةدفترچ يك شوديم
 .شود گذاشته مراجعين اختيار

 افزايش منظوربه شودمي پيشنهاد ؛اشتغالي خود ةپديد با آموختگاندانش بيگانگي
 ،كارآفريني نگفره ةاشاع و ترويج منظوربه و كارآموزان يهاآگاهي سطح و دانش ،اطالعات

 در و شود تبديل سازمان اصلي هدف و رسالت يك عنوانبه مهم اين اينكه ضمن
 ةهم به اجباري درس يك عنوانبه كارآفريني ةمشاور وها آموزش و شود لحاظها ريزيبرنامه

 وها دوره برگزاري به توانمي ،همچنين .گردد ارائه مختلف يهارشته ديدگانآموزش
 .پرداخت ارآفرينيك سمينارهاي

 يك سال هر ابتداي در ؛مختلف مناطق در انساني نيروي نيازهاي دقيق بينيپيش عدم
ها آموزش و شود انجام منطقه همان اصناف و صنايع ،كارخانجات از انساني نيروي نيازسنجي

 .گردد ريزيبرنامه سنجينياز اين اساس بر

 گيري نتيجه و بحث
 افراد به نياز خويش رسالت و اصلي اهداف تحقق و خود حيات ةداما براي سازماني هر شكبي

 پيچيده با رسانند.مي ياري اهداف اين تحقق در را سازمان كه دارد تجربه با و ديدهآموزش
 اين. است شده افزوده كاركنان مهارت و آموزش اهميت بر تكنولوژي تفپيشر و مشاغل شدن

 از يكي .باشدمي ماهر كار نيروي پرورش در رتيمها يهاآموزش اهميت ةدهندنشان امر
 آموزشي مناسبات تنظيم و ريزيبرنامه در كشور آموزش امر متولي يهاسازمان رويكردهاي

 قالب در توليدي و اجرايي يهادستگاه يهاسفارش پذيرش و كار بازار نياز به پرداختن خود،
 است. محوري مشتري استراتژي
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 هاي رقابتي بر گسترش بازار داخليبررسي اثرات راهبرد
 صنعت فرش دستباف ايران(مطالعه موردي شهر تهران) 

  1ميثم برزگر
 2حجت صفري 

 3رضا روحاني

 چكيده
در اين مقاله اثرات راهبردهاي رقابتي مايكل پورتر شامل تمايز، تمركز و رهبري هزينه 

يده شده است. روش انجام اين پژوهش بر گسترش بازار داخلي فرش دستباف سنج
اي طراحي و نامهباشد. براي انجام اين پژوهش، پرسشپيمايشي مي ةتوصيفي و از شاخ

پس از اعتبارسنجي، ميان دو گروه آماري، شامل كارشناسان مركز ملي فرش ايران (به 
گذار صنعت فرش دستباف) و فروشندگان فرش دستباف شهر تهران كه عنوان سياست

بيش از ده سال سابقه دارند توزيع گرديد. نتايج حاكي از آن است كه هر  يك از سه 
توانند موجب گسترش بازار داخلي كار روند، ميهراهبرد رقابتي زماني كه به تنهايي ب

صورت همزمان استفاده هصنعت فرش دستباف شوند. ولي زماني كه اين سه راهبرد ب
 ه راهبرد روي گسترش بازار براي دو گروه آماري كامالًثير همزمان اين سأشود، نتايج ت

بيشترين سهم را در گسترش  ةمتفاوت خواهد بود. از ديدگاه كارشناسان، رهبري هزين
بازار دارد و دو راهبرد ديگر سهم بسيار كمي را در گسترش بازار داخلي صنعت فرش 

تمركز و تمايز به ترتيب دستباف خواهند داشت، ولي از ديدگاه فروشندگان، دو راهبرد 
ثير را در گسترش بازار داخلي فرش دستباف خواهند داشت و راهبرد أبيشترين ت

هاي آماري هاي پژوهش، تحليلييد فرضيهأرغم تباشد. عليرهبري هزينه معنادار نمي
در مورد اين دو گروه، حاكي از شكاف عميق ميان ديدگاه فروشندگان فرش دستباف 

 باشد.مي رشناسان مركز ملي فرش ايرانشهر تهران و كا
 

  هاي رقابتي، تمايز، رهبري هزينه، تمركز.فرش دستباف، استراتژي :كليدي واژگان

                                                                                                                
 Email: Barzegar1363m@gmail.com                             . كارشناس ارشد مديريت بازرگاني (نويسنده مسئول)، 1
 Email: morteza_safari@yahoo.com                                                      . كارشناس ارشد مديريت بازرگاني،2
 Email: borderline_freedoom@yahoo.com                               . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني،3
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 مقدمه
بسياري از افراد  ةفرش دستباف از جمله كاالهايي است كه در دنياي امروز مورد توجه و سليق

منظور افزايش فروش اين يابي را بههاي مختلف بازارباشد. همين امر لزوم استفاده از روشمي
كند كه از سه مبناي متفاوت از ها اين امكان را فراهم مياستراتژي .كندمحصول توجيه مي

ها، متفاوت و متمايز ساختن : رهبري در هزينهها عبارتند ازهاي رقابتي بهره گرفت، آنمزيت
صوالت و خدماتي خاص، توجه بر مح ةمحصوالت و خدمات و سرانجام تمركز نمودن هم

). جهت گسترش 1390كنندگان (ديويد،هاي كوچكي از مصرفهاي گروهمين نيازأجهت ت
گسترش بازار از طريق جذب خريداران  توان از سه روش استفاده كرد:بازار داخلي مي

 كنندگان جديد).كنند (استفادهناخودآگاه از محصول يا كساني كه در برابر آن مقاومت مي
گسترش  (كاربردهاي جديد) و هاي جديد براي محصولش بازار از طريق يافتن استفادهگستر

 ). 1388(كاتلر،  بازار از طريق متقاعد ساختن مردم جهت مصرف بيشتر محصول
ارتباط  ،توسط ريكي و وونگ در هنگ كنگ انجام گرفت1999اي كه در سال در مطالعه

. نتايج اين مطالعه نشان ا مورد بررسي قرار گرفتههاي رقابتي و عملكرد در بانكاستراتژي
 .دهد كه رويكرد چند استراتژي منجر به عملكرد بهتر خواهد شدمي

انجام شد به  2009). هيواكا و ديگران در پژوهشي كه در سال 1999(ويكي و وونگ، 
عه نشان هاي اسلواكي پرداختند، نتايج اين مطالهاي رقابتي در بيمارستانبررسي استراتژي

كنند عملكرد ضعيفي ميهاي رقابتي استفاده هايي كه كمتر از استراتژيدهد، بيمارستانمي
هاي توماس و ويليام به بررسي استراتژي 2007). در سال 2009(هيواكا و ديگران،  را دارند

 يي كه از استراتژي رهبريهادهد، بانكميرقابتي در صنعت بانكداري پرداختند نتايج نشان 
توماس و ويليام، ( دارند هاعملكرد بهتري را نسبت به ديگر بانك ،كنندميهزينه پيروي 

ي هاكسب و كار و تمايز رقابتي در شركت ةبه بررسي حوز 2006). پرسون در سال 2007
ثير أتواند تكيد بيش از حد بر تمايز ميأدهد، تميصنعتي پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان 

هلن و ديگران به  2009). در سال 2006پرسون، ( رد محصول داشته باشدمنفي روي عملك
دهد، استفاده از مينتايج نشان  .ي صادراتي پرداختندهاي شركتهااستراتژي بررسي

(هلن و همكاران،  خواهد داشت هاثير مثبت بر عملكرد شركتأهاي رقابتي تاستراتژي
ي خود تحت عنوان طراحي الگوي بازاريابي اردكت ةدر رسال 1383آبادي در سال ). شم2009

ثر بر بازاريابي صادراتي ؤدهد كه پنج عامل مهم و مميصادراتي فرش دستباف ايران، نشان 
بندي، استراتژي و آميخته فرش دستباف ايران به ترتيب عبارتند از: مديريت، محيط، بخش

هاي بندي بازار با استراتژيعامل بخشباشد: ميبرقرار  هابازاريابي و روابط زير ميان اين بخش
ي بازاريابي فرش دستباف هاثير متقابل دارد، همچنين استراتژيأبازاريابي ارتباط معنادار و ت
بندي بازاريابي از بخش ةباشد و عامل آميختميثر أبندي بازار متاز عوامل مديريتي و بخش

آبادي، باشد (شمميثر أستباف متي بازاريابي صادراتي صنعت فرش دهابازار و استراتژي
ي مناسب بازاريابي فرش هابه بررسي روش 1386رواني در پژوهشي در سال  ة). سك1383

ي تمركز، تمايز و هادهد كه استراتژيميدستباف در كشور آلمان پرداخت، نتايج نشان 
سكه ( ارندثير را بر بازاريابي صادراتي فرش دستباف دأرهبري هزينه به ترتيب بيشترين ت
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دريافتند كه در صنعت 1386آبادي و حسيني نيز در پژوهش خود در سال ). شم1386رواني، 

توجهي شده است و ضعف در استراتژي كاهش ي رقابتي بيهافرش دستباف به استراتژي
). اين پژوهش در پي بررسي اين 1386آبادي و حسيني، (شم هزينه و تمايز مشهود است

ي رقابتي چه اثراتي بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش هاراتژيمسئله است كه است
تواند گسترش بازار ي رقابتي ميهادستباف ايران خواهد داشت و چه تركيبي از استراتژي

صورت زير ه؟ فرضيات اصلي و فرعي پژوهش بداخلي فرش دستباف را به همراه داشته باشد
 باشد:  مي
 اصلي پژوهش ةفرضي �

داري برگسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران ثير معنيأهاي رقابتي تاستراتژي
 دارند.
 فرضيات فرعي پژوهش �

داري بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش ثير معنيأاستراتژي رهبري هزينه ت )1
 دستباف ايران دارد. 

داري بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران ثير معنيأاستراتژي تمايز ت )2
 دارد.

داري بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران ثير معنيأاستراتژي تمركز ت )3
 دارد.

ال هستيم كه، تا چه اندازه ميان ديدگاه فروشندگان ؤدنبال پاسخ به اين سههمچنين ب
گذار در صنعت فرش عنوان نهاد سياستفرش دستباف وكارشناسان مركز ملي فرش ايران (به

هاي رقابتي بر گسترش بازار داخلي فرش دستباف نظر اثرگذاري استراتژي از ،دستباف كشور)
 دست آمده پيشنهادات كاربردي ارائه شود.هتا با توجه به نتايج ب تفاوت وجود دارد؟

 مباني نظري پژوهش 
 ي رقابتي مايكل پورترهااستراتژي �

 ب اصلي پورتر رديابي كردتوان، در چهارچوهاي رقابتي را ميبيشتر ادراك ما از استراتژي
، تمركز و تركيب ، تمايزپورتر شامل: رهبري هزينه ميي عموها). استراتژي2006پامل، (

(آلن و  پذيرفته شده است هاشناسي استراتژيك براي سازمانعنوان يك نوع، بههااستراتژي
برآورده  هانمدت از طريق آاي هستند كه اهداف بلندوسيله ها). استراتژي2010هلمز،

ي رقابتي، دستيابي ها، پيام مهم استراتژيتوان گفتميطور كلي ه). ب2008(ديويد، شودمي
 ).2006(ستندي، ي رقابتي استهابه مزيت

 استراتژي تمايز �
در استراتژي تمايز چون محصول منحصر به فرد است، شركت اجازه دارد قيمتش باالتر از 

باريكي از محصوالت و مشتريان در بازار هدف  ةمحدود ).2006پرسون، ( حد متوسط باشد
ي تمايز همراه باشند، تا يك موقعيت قوي براي واحد تجاري در هاانتخاب شده بايد با تالش

منظور تسهيل تغيير، استراتژي كسب و كار بايد متقابالً با اهداف و بازار ايجاد شود. به
مشتريان درحال افزايش و تكنولوژي به ). دانش 1980(راملت،  سازگار باشد هاسياست
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دست آوردن مشتري، جلب رضايت و حفظ مشتري بسيار هحال پيشرفت است. ب سرعت در
صنعت  فرد بودن دره). شركت تمايز را از طريق جستجوي منحصر ب2010(هودگز، مهم است

ذاري در گخود، همراه با برخي ابعاد كه براي مشتريان با ارزش است، و به معني سرمايه
). عالوه براين، 2007(يو و همكاران، كندتحقيق و توسعه و بازاريابي محصول است، دنبال مي

فروش در  ةجانباين يك واقعيت است كه تمايز محصول منجر به ترويج ساختار  انحصار چند
 ).2008(هينگلي، رفاه عمومي داشته باشد شود كه ممكن است اثرات منفي را بربازار مي

 تژي رهبري هزينهاسترا �
 ة، تمركز روي حفظ كارايي از طريق همترين كار در اجراي استراتژي رهبري هزينهاصلي

 ي بالقوه استها، و يافتن منابع جديد كاهش هزينههاثر هزينهؤمنظور كنترل م، بههافعاليت
 مقايسه با ي يك شركت درها، محصوالت و فروشها). وقتي كه طرح1984(دس و ديويس، 

بازار آن به وسعت صنعت است، به اين معني است  ةعالوه دامنهمحصول رقبا كاراتر است. ب
ي ها). راه2009( پامل، كندآميز اجرا ميطور موفقيتاستراتژي رهبري هزينه را به كه شركت

: توليد انبوه، توزيع مختلفي براي دستيابي به رهبري هزينه براي سازمان وجود دارد از جمله
ي ورودي، ظرفيت هاآوري، طراحي محصول، هزينهجويي به مقياس، فنوه، صرفهانب

 ).2008برداري از منابع و دسترسي به مواد خام (آلن و همكاران، بهره
 استراتژي تمركز �

شامل تمركز روي يك بخش خاص از بازار يا تمركز روي محدوده باريكي از محصوالت 
ثرتري نسبت به رقبايي است كه در ؤان، به طور مخاص يا تمركز روي نوع خاصي از مشتري

تر، توجه خود را معطوف ي كوچكها). اغلب شركت2006(پرسون،  كنندصنعت فعاليت مي
). استراتژي مبتني بر تمركز برگروه 1997(هيت، نمايندميبه محصوالت و خدمات خاص 

ه و وسعت كافي و از خاصي از مشتريان، هنگامي موفق است كه بخشي از صنعت داراي انداز
 ).1390(ديويد، رشد بالقوه برخوردار باشد

 
 گسترش دادن كل بازار �

 :باشدميگسترش بازار شامل سه بخش به شرح زير 
 كنندگان جديدمصرف �

هر نوع كااليي داراي خريداراني است كه از وجود آن اطالع ندارند، يا اگر هم اطالع دارند 
كنند. يك فروشنده ي خاصي، از خريد آن امتناع ميهاژگيبه داليلي نظير قيمت يا فقدان وي

كنندگان جديد را از طريق استراتژي مبتني بر رسوخ در جا مصرفتواند در همهمعموالً مي
 ةي جديد بازار، استراتژي مبتني بر گسترش دادن منطقهابازار، استراتژي مبتني بربخش

 ).1389 جغرافيايي پيدا كند (واكر و همكاران،
 موارد مصرف جديد �

شوند. چرا كه اين كاربردهاي جديد از طريق تحقيقات بازاريابي، بهتر شناسايي مي
كنند. از بين كنند كه مشتريان چقدر از يك نام تجاري استفاده ميتحقيقات دقيقاً تعيين مي

شوند. براي پيگيري، انتخاب مي هااي از كاربردها كه آشكار شدند، فقط چند تا از آنمجموعه
برداري از كاركردهاي كشف و بهره روش ديگر توجه به كاربردهاي محصوالت رقابتي است. 
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ي متمادي مطرح بوده است را هاتواند يك كسب و كار را كه سالميجديد يك نام تجاري 

برداري از يك ي بهرههادوباره احيا كند. جهت اجراي اين استراتژي، قابليت انجام و هزينه
ي هاي جديد ممكن است كه به برنامههاردي بايد تخمين زده شود. برخي از كاربردكارب ةحوز

 ).1390(آكر، بازاريابي كالني نياز داشته باشند
 مصرف بيشتر �

استراتژي سوم براي گسترش بازار اين است كه مردم را متقاعد ساخت كه در هر فرصت و 
). حتي وقتي يك 1390و آرمسترانگ،(كاتلر موقعيت، از مقدار بيشتري محصول استفاده كنند

محصول را داراست، با ترغيب مشتريان كنوني به وفاداري بيشتر  -شركت سهم برتر يك بازار 
و متمركز كردن خريدهايشان، استفاده بيشتر از كاالها يا خدمات شركت، استفاده از 

جديد؛ ي هامحصوالت شركت در اغلب موارد، يا استفاده از محصوالت شركت به شيوه
پذير است. روش اول اين تواند به رشد بيشتر دست يابد. افزايش مصرف به دو روش، امكانمي

كار گرفته . روش دوم، مقداري كه در هر بار مصرف بهكه تعداد دفعات مصرف افزايش يابد
 ).1388(واكر و همكاران، شود، افزايش يابدمي

 شناسي پژوهش روش
ي كاربردي است و از نظر روش از نوع پژوهش هاوع پژوهشاين پژوهش از لحاظ هدف از ن

اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از  ،باشد. همچنينميپيمايشي  ةتوصيفي و از شاخ
ي ها، از نوع پژوهشهاآوري دادهي همبستگي است و با توجه به زمان جمعهانوع پژوهش

عنوان هاي) رقابتي مايكل پورتر بهتژي(استرا باشد. در پژوهش حاضر راهبردهايميمقطعي 
متغير مستقل و گسترش بازار داخلي فرش دستباف ايران به عنوان متغير وابسته در نظر 

ساخته استفاده گرديد. جهت محقق ةنامها از پرسشآوري دادهگرفته شده است. جهت جمع
شگاه هنر تهران و نفري از اساتيد گروه فرش دان 5نامه از دو گروه تعيين روايي پرسش

ييد اين گروه طراحي أنهايي با نظر و ت ةنامكارشناسان فرش دستباف استفاده شد و پرسش
و پس از  نامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شدگرديد. جهت تعيين پايايي پرسش

 اعتبارسنجي ميان دو گروه آماري زير توزيع گرديد:
گذار و متولي عنوان سياستلي فرش ايران: بههاي تخصصي مركز مالف) كارشناسان گروه

از روش سرشماري استفاده شد و  هافرش دستباف ايران كه با توجه به محدود بودن تعداد آن
 آوري گرديد. نامه توزيع و جمعپرسش 23

فروشندگي دارند،  ةب) فروشندگان فرش دستباف شهر تهران كه بيش از ده سال سابق 
باشد، براي دستيابي به تعداد نمونه از جدول كوهن مينفر  791 هااد آنبا توجه به اينكه تعد

كه از طريق روش  آوري گرديد،نامه توزيع و جمعپرسش 260و مورگان استفاده شد. 
 گيري تصادفي ساده اين كار انجام گرفت.نمونه

 هاي مربوط بهبندي شاخصشود كه در اولويتمشاهده مي 2و  1با توجه به جداول 
هايي هاي مربوط به گسترش بازار، ميان دو گروه آماري تفاوتهاي رقابتي و شاخصاستراتژي

 وسيله تحليل رگرسيون بررسي خواهد شد. هوجود دارد كه اين مسئله در بخش بعدي ب
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نامه و با هاي رقابتي با توجه به نتايج پرسشهاي مربوط به استراتژيبندي شاخصاولويت .1جدول
 از شاخص ميانگين استفاده

 ديدگاه كارشناسان ديدگاه فروشندگان
بندي و طرح و . نوآوري و تنوع در رنگ1

بندي و طرح و نقش. نوآوري و تنوع در رنگ1 نقش.
يي با كيفيت برتر از نظر موادها. توليد فرش2

 بافت و ... اوليه،
يي با كيفيت برتر از نظر مواد ها. توليد فرش2

 ...بافت و  اوليه،
ي ها. تبليغات متنوع و از طريق رسانه3

 مختلف.
 سازي مواد اوليه،. توجه به استاندارد3

 تجهيزات و نيروي انساني
و تكنولوژي  ها. نوآوري و خالقيت در شيوه4

 بازاريابي
. توليد سفارشي براي پاسخگويي به نيازهاي4

 خاص مشتري
 . توجه به استاندارد سازي مواد اوليه،5

 زات و نيروي انسانيتجهي
كارگيري مناسب مواده. آموزش افراد جهت ب5

ي هااوليه، كاهش ضايعات و آموزش شيوه
 صحيح بافت و تكميل فرش

 .  توجه به استاندارد سازي مواد اوليه،6
 تجهيزات و نيروي انساني

و تكنولوژي  ها. نوآوري و خالقيت در شيوه6
 بازاريابي

ارگيري مناسب كه. آموزش افراد جهت ب7
مواد اوليه، كاهش ضايعات و آموزش 

 ي صحيح  بافت و تكميل فرشهاشيوه
 . دسترسي آسان به مواد اوليه مرغوب.7

ي هاهاي متقاضي فرش. تمركز بر بخش8 مرغوب. ة. دسترسي آسان به مواد اولي8
 قيمت و هنري در بازارگران

ي هاي متقاضي فرشها. تمركز بر بخش9
 ت در بازارقيمارزان

 سازي مواد اوليه،. توجه به استاندارد9
 تجهيزات و نيروي انساني

ي هاها و مجتمع. توليد متمركز در كارگاه10
 قاليبافي

ي ها. تبليغات متنوع و از طريق رسانه10
 مختلف

ي هاهاي متقاضي فرش. تمركز بر بخش11
 قيمت و هنري در بازارگران

ي هاها و مجتمعاه. توليد متمركز  در كارگ11
 قاليبافي

ي جديد در مراحل ها. كاربرد تكنولوژي12
 توليد و تكميل فرش

ي هاي متقاضي فرشها. تمركز بر بخش12
 ارزان قيمت در بازار

. توليد سفارشي براي پاسخگويي به 13
 نيازهاي خاص مشتري

ي جديد در مراحل ها. كاربرد تكنولوژي13
 توليد و تكميل فرش

 



 ...هاي رقابتي بر گسترش بازار داخليبررسي اثرات راهبرد 
 

182 
نامه و با استفاده از هاي گسترش بازار با توجه به نتايج پرسشبندي شاخصاولويت .2جدول

 شاخص ميانگين
 ديدگاه كارشناسان ديدگاه فروشندگان    

. ارائه و تكرار تبليغات، جهت يادآوري 1
 استفاده از فرش دستباف

هاي . تنوع در قيمت يا ويژگي1
 منحصربفرد، با هدف رفع نياز مشتريان

هاي منتخب، با . تبليغات از طريق رسانه2
هاي ناخريدار يا خريدار هدف تحريك بخش

 اتفاقي

ي ها. افزايش تعداد نمايشگاهها و گالري2
 فرش دستباف

هاي . تنوع در قيمت يا ويژگي3
 منحصربفرد، با هدف رفع نياز مشتريان

. ارائه و تكرار تبليغات، جهت يادآوري 3
 فاستفاده از فرش دستبا

. تالش جهت كاهش پيامدهاي نامطلوب 4
 استفاده از فرش دستباف

. تالش جهت كاهش پيامدهاي 4
 نامطلوب استفاده از فرش دستباف

عالقگي به خريد فرش . كشف دليل بي5
 دستباف از طريق تحقيقات بازاريابي

عالقگي به خريد فرش . كشف دليل بي5
 دستباف از طريق تحقيقات بازاريابي

ي فروشندگان با هدف جلب هاالش.  ت6
 نسل جديد مشتريان

ي فروشندگان با هدف جلب ها. تالش6
 نسل جديد مشتريان

ي ها. افزايش تعداد نمايشگاهها و گالري7
 فرش دستباف

ي قيمتي نظير ها. استفاده از تشويق7
 تخفيفات و جوايز به مشتري

ي قيمتي نظير ها. استفاده از تشويق8
 يز به مشتريتخفيفات و جوا

هاي منتخب، . تبليغات از طريق رسانه8
هاي ناخريدار يا با هدف تحريك بخش

 خريدار اتفاقي
. شناخت كاربردهاي جديد فرش دستباف 9

 از طريق تحقيقاتبازاريابي
. شناخت كاربردهاي جديد فرش 9

 دستباف از طريق تحقيقاتبازاريابي
هاي جديد فرش . ترويج استفاده10

 دستباف، مانند رومبلي، روميزي و...
. تخفيف، جهت تشويق به استفاده از 10

 كاربردهاي ديگر فرش دستباف
. تخفيف، جهت تشويق به استفاده از 11

 كاربردهاي ديگر فرش دستباف
هاي جديد فرش ترويج استفاده 11

 دستباف، مانند رومبلي، روميزي و...

 دلارزيابي بخش ساختاري م
زا و گيري متغيرهاي درونباتوجه به اينكه؛ نتايج تحليل عاملي مرتبة اول و دوم بخش اندازه

دهندة اين متغيرهاي از روايي و پايايي الزم زا نشان داد كه هر دو سازة تشكيلبرون
پژوهش جهت آزمون فرضية  ميدر اين قسمت، ساختار كلي مدل مفهو ،برخوردارند، لذا

هاي پژوهش شدن اين موضوع كه آيا مدل پيشنهادي با دادهنيز روشناصلي پژوهش و 
) اعداد 1نمودار ( گيرد.يا خير مورد آزمون قرار ميبرازش دارد و از روايي الزم برخوردار است 

داري مسير مابين متغيرهاي دهد. عدد معنيداري مدل ساختاري را نشان ميمعني
باشد كه اين مقدار از عدد ) مي52/8ابر با مقدار (استراتژهاي رقابتي و گسترش بازار بر
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باشد. بدين ترتيب دهندة وجود ارتباط ميان دو متغير مي) بزرگتر است كه نشان96/1(
هاي برازش مدل ) نيز شاخص3گيرد. جدول (فرضية اصلي پژوهش مورد تأييد قرار مي

ن ادعا هستند، كه مدل و هاي برازش؛ گواه برايدهد. مقادير شاخصساختاري را نشان مي
 توان به آن اكتفا نمود.ها از برازش خوبي برخوردارند و ميداده

 
 
 
 

 داري مدل ساختارياعداد معني. 1نمودار  
 
 
 
 

 هاي برازش مدل ساختاريشاخص .3جدول
 شاخص برازش             مقدار مطلوب نتيجه

385/2 00/3< /df2χ 
97/0 90/0> GFI(goodness of fit index) 
061/0 08/0< RMSEA(Root Mean Square 

Error of Approximation) 
032/0 05/0< RMR(root mean square 

residual) 
97/0 90/0> NFI (Normed Fit Index) 
97/0 90/0> NNFI (Non-Normed Fit Index) 
98/0 90/0> CFI (Comparative Fit Index) 

 
 

دهد. باتوجه به اين ن استاندارد مدل ساختاري را نشان مي) نيز ضرايب تخمي2نمودار (
هاي رقابتي بر گسترش بازار برابر با ضريب تخمين نمودار؛ ميزان اثرگذاري استراتژي

 باشد.) مي96/0استاندارد (
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 ضرايب تخمين استاندارد مدل ساختاري .2نمودار

 

 آزمون فرضيات پژوهش 
يات، از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون يك متغيره استفاده جهت آزمون فرض

، ضريب همبستگي، مثبت و معنادار بوده و مدل رگرسيون نيز در 4گرديد. با توجه به جدول
 ييد گرديد. أپژوهش ت ةهر سه فرضي ،ييد شده است، بنابراينأهر سه فرضيه ت

 
 
 

كاربردهاي 
 جديد

 
 تمايز

 
كاهش 
 هزينه

 
 تمركز

 استفاده
 بيشتر 

-استفاده
 كنندگان

 جديد

ژي استرات
 رقابتي

گسترش 
 زاربا
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 آزمون فرضيات پژوهش  .4جدول 
ول                                                                       كارشناسان     آزمون فرضيه ا

 فروشندگان
       586/0                               ضريب همبستگي                                      

385/0 
             002/0                                                     سطح معني داري

001/0 
          344/0                                                                      ضريب تعيين

148/0 
     003/0                                                   سطح معني داري مدل رگرسيون

001/0 
=1x(454/0+863/1y(                                                             معادله رگرسيون

                   )1x(288/0+213/2y= 
آزمون فرضيه دوم                                                                  كارشناسان       

 فروشندگان
          746/0                          ضريب همبستگي                                    

331/0 
         000/0                                                                  سطح معني داري

001 /0 
          556/0                                                                  ضريب تعيين

11/0 
        000/0                                              سطح معني داري مدل رگرسيون

000/0 
      =2x(640/0+354/1yمعادله رگرسيون                                                      (

                                   )2x(277/0+409/2y= 
وم                                                                 كارشناسان       آزمون فرضيه س

 فروشندگان
            706/0ضريب همبستگي                                                                   

545/0 
         000/0                                                                 داريسطح معني

001 /0 
          449/0           ضريب تعيين                                                           

297/0 
          000/0                                             سطح معني داري مدل رگرسيون  

001/0 
     =3x(562/0+532/1y(                                                    معادله رگرسيون

)3x(441/0+915/1y= 
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 ثير همزمان سه استراتژي رقابتي بر گسترش بازارأبررسي ت

ت كه اين اس ةدهندبا توجه به نتايج حاصل از تحليل رگرسيون، ضريب تعيين نشان
ي هاثر از استراتژيأدرصد مت 5/69 ةكارشناسان مركز ملي فرش، گسترش بازار را به انداز

ثر از أدرصد مت 3/35 ةكه فروشندگان، گسترش بازار را به اندازدرحالي .دانندميرقابتي 
شود، در مورد گروه اول ميمشاهده  6گونه كه در جدول دانند. همانميي رقابتي هااستراتژي

ي كارشناسان مركز ملي فرش، تنها متغير دوم، يعني رهبري هزينه در مدل رگرسيون يعن
گذارترين متغير در مدل خواهد بود و دو متغير ثيرأت 5/0دار است و با ضريب چندگانه معني

شود، در مشاهده مي 6گونه كه در جدول شود. همانميدار نبوده و از مدل حذف ديگر معني
ني فروشندگان فرش دستباف، دو متغير تمركز و تمايز در مدل رگرسيون مورد گروه دوم يع

ثير را در مدل أبه ترتيب بيشترين ت 200/0و  446/0دار است و با ضرايب چندگانه معني
 شود.ميدار نيست از مدل حذف خواهند داشت و متغير رهبري هزينه به دليل اينكه معني

 
 ي مدل رگرسيون چند گانهضريب تعيين و سطح معني دار  .5جدول 

 فروشندگان كارشناسان 
 353/0 695/0 ضريب تعيين

سطح معني داري مدل 
 رگرسيون 

000/0 001/0 

=Y معادله رگرسيون 429/0 (x2) Y=1/320+0/149(x1)+0/361(x3) 
 

 ي مستقل در مدل رگرسيون چند گانههاضريب بتا و سطح معني داري هر كدام از متغير .6جدول 

 سطح معني داري ضريب بتا هاي رقابتيژياسترات
 فروشندگان كارشناسان فروشندگان كارشناسان

 001/0 358/0 200/0 161/0 تمايز
 075/0 004/0 101/0 500/0 رهبري هزينه

 001/0 101/0 446/0 322/0 تمركز
 

 نتايج و پيشنهادات
به كارشناسان مركز ملي ي پژوهش (دادهاي مربوط هانتايج حاصل از بررسي و آزمون فرضيه

ها تك باشد و زماني كه اين استراتژيپژوهش مي ةييد هر سه فرضيأفرش ايران) حاكي از ت
كار برده شوند، هر سه استراتژي رهبري هزينه، تمركز و تمايز معنادار بوده و به ترتيب هتك ب

ران دارند، اما ثير را بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايأبيشترين تا كمترين ت
كاربرده شوند، رهبري هزينه بيشترين هطور همزمان بهزماني كه اين سه استراتژي رقابتي ب

سهم را در گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران خواهد داشت و دو استراتژي 
دار نبوده و سهم اندكي را در گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف خواهند ديگر معنا

هاي مربوط به فروشندگان (داده هاي پژوهش. نتايج حاصل از بررسي و آزمون فرضيهداشت
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ها باشد و زماني كه اين استراتژيپژوهش مي ةييد هر سه فرضيأت ةدهندفرش دستباف) نشان
كار برده شوند، هر سه استراتژي تمركز، تمايز و رهبري هزينه معنادار بوده و به هتك تك ب

ثير را بر گسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران أا كمترين تترتيب بيشترين ت
كار برده شوند، به هطور همزمان بهخواهند داشت و زماني كه اين سه استراتژي رقابتي ب

ثير را در گسترش بازار خواهند داشت و أهاي تمركز و تمايز بيشترين تترتيب استراتژي
را در گسترش بازار داخلي فرش دستباف  ميو سهم ك دار نبودهاستراتژي رهبري هزينه معنا
دهد، كارشناسان بيش از فروشندگان، هاي آماري نشان ميايران خواهد داشت. تحليل

 دانند. ميثر ؤهاي رقابتي را برگسترش بازار داخلي صنعت فرش دستباف ايران ماستراتژي
هاي رقابتي بر استراتژي گذاريثيرأپژوهش، در ميزان ت ةييد هر سه فرضيأرغم تعلي

گسترش بازار فرش دستباف ايران ميان دو گروه آماري اختالف نظر وجود دارد، به عنوان 
ثير را بر گسترش بازار داخلي أمثال از ديدگاه كارشناسان، استراتژي رهبري هزينه بيشترين ت

ف اين كه از ديدگاه فروشندگان فرش دستبافرش دستباف ايران خواهد داشت، درحالي
ثير را بر أ(تمايز،تمركز و رهبري هزينه) كمترين ت استراتژي در ميان سه استراتژي رقابتي

 گسترش بازار داخلي فرش دستباف ايران دارد. 
درست كار و نوآوري و  ةيكي از نيازهاي اساسي صنعت فرش دستباف ايران، آموزش شيو

باشد، در اين راستا، آوردن يمبه افراد درگير در اين صنعت  هاخالقيت در اين شيوه
هايي كه مراكز قاليبافي كشور هاي شهرستاني مرتبط با فرش دستباف در دانشگاههارشته

تواند موجب تزريق علم به اين صنعت در اين مناطق شود. جهت كاهش شوند، ميشناخته مي
سي با هاي فني و مهندتوان با آشنا كردن دانشجويان و متخصصان رشتهمي هاهزينه

همچنين  .مشكالت اين صنعت، در جهت طراحي ابزارهاي جديد و استاندارد حركت كرد
استفاده از تحقيقات بازاريابي در مناطق مختلف و توليد بر اساس سليقه و نياز مردم در كنار 

تواند به رونق بازار ميي بازاريابي، از جمله عواملي است كه هاتبليغات و نوآوري در شيوه
-1 فرش دستباف ايران كمك كند. ساير پيشنهادات پژوهشگران عبارت است از:داخلي 
 همراه...  و مبلمان دكوري، خانگي، كاالهاي نمايشگاه ،مثالً تركيبي هاينمايشگاه از استفاده

 فرش هاينمايشگاه از بازديد جهت هارسانه طريق از صحيح رسانياطالع -2دستباف. فرش با
 براي استاني هاينمايشگاه در حضور جهت خارجي هايكشور از عوتد -3كشور. در دستباف
 گردشگري تورهاي با هماهنگي -4مردم.  استقبال افزايش و هانمايشگاه اين اعتبار افزايش
 نيز دستباف فرش هاينمايشگاه ديدني، از مناطق از بازديد با همراه كه خارجي، و داخلي
 چند ةشيو به هنوز دستباف، كه فرش هايفروشگاه دكوراسيون شدن روزبه -5. كنند ديدن

 فرش هايفروشگاه سيسأت -6 .آيدميدر نمايش به هافروشگاه اين در هافرش گذشته ةده
 بيشتر زيرا مسقف، و ميقدي بازارهاي از آن خروج و جديد تجاري هايمجتمع در دستباف

 .    كنندمي مراجعه هامكان اين به خود هايخريد و تفريح جهت مردم
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 اجتماعي امنيت بر اشتغال و آموزيمهارت رشد تأثير بررسي
 1نژاد ابراهيمي مهدي دكتر

 2پورمحمدي علي
 3راوري مالمحمدي مجيد

 4مواليي حميد

  چكيده
 است اهميت حائز آموزيمهارت و آموزش توسعه، حال در و يافتهتوسعه كشورهاي و جوامع در امروزه

 و بيكاري باالي ميزان جمعيت، ةفزايند رشد دارد. راهبردي نقش كشورها ةتوسع ريزيبرنامه در و
 انساني نيروي آموزش براي را جديدي تقاضاي اقتصادي يهافعاليت در هاانسان افزونروز مشاركت

 هستند. روهروب آن با هاكشور اكثر كه است مشكلي اين و است كرده ايجاد عملي يهاآموزش و ماهر
 مراكز ةحوز در اشتغال و آموزيمهارت رشد از اجتماعي امنيت رپذيرياث بررسي ،پژوهش اين هدف

 همچنين و اجتماعي امنيت در آن اثرات و اشتغال به نياز است. كرمان استان ايحرفه و فني ةگان 21
 پژوهش اين در تحقيق روش است. افزوده موضوع اين اهميت به مختلف هايحوزه در آن اثرات

 350 ،1390سال در استان آموختگانمهارت و آموزمهارت 20000بين از كه بوده تحليلي و توصيفي
 است. گرفته قرار بررسي مورد و انتخاب استان ايحرفه و فني آموزش مركز 5 از تصادفي طوربه  نفر

 شدهآوري جمعاطالعات و استفاده ايكتابخانه مطالعات و نامهپرسش ابزار از اطالعات گردآوري براي
 اطمينان براي است. گرفته قرار آزمون مورد فرضيات و تحليل و تجزيه  SPSS افزارنرم از فادهاست با
 اساتيد اختيار در نامهپرسش ،مقدماتي ةتهي از پس .است گرفته صورت ياقدامات نامهپرسش روايي از

 جهت يد.گرد اعمال نامهپرسش در ايشان نظر و گرفت قرار ايحرفه و فني كارشناسان و دانشگاه
 نشانگر تحقيقات نتايج است. شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از نامهپرسش پايايي اعتبار سنجش

 بين در اجتماعي امنيت احساس و اشتغال اي،حرفه و فني هايمهارت رشد بين كه است آن
 كه ايگونهبه دارد. جود و معناداري ةرابط ايحرفه و فني مراكز در آموزانمهارت و آموختگانمهارت
 باعث رود، باالتر آموزانمهارت بين در ايحرفه و فني هايمهارت يادگيري و آموزش ميزان هرچه
 معضالت كاهش بيكاري، سطح كاهش باعث ،نتيجه در و گرددمي آنان بين در كاربه اشتغال رشد

 بيكاري، منفي تبعات كاهش كوچك، شهرهاي و روستاها از رويهبي مهاجرت رشد كاهش اجتماعي،
 صورت به بايد آموزش گردد.مي افراد در رواني و روحي آرامش افزايش و اقتصادي وضعيت بهبود
 كار در آن از بتوانند جديد تكنولوژي و بازار نياز با متناسب آموختگانمهارت تا شود تكرار ايدوره
 شود. آنان پيشرفت باعث و استفاده خود

 
 .اشتغال اي،حرفه و فني آموزي،مهارت ،اجتماعي امنيت كليدي: واژگان
 

                                                                                                                
  Email:ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir                                     . عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان،1
 .نشجوي ارشد مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر. دا2
 اي كرمان، حرفه كل فني و ةآموزش و پژوهش ادار ةرئيس ادار . كارشناس ارشد مهندسي صنايع ،3

Email:mohammadyr2@gmail.com 
  Email:hrmollayi@gmail.com                 ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي كرمان،أي مديريت صنعتي، عضو هيا. دكتر4
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  مقدمه
 آرامـش آن زوال با كه طـوريبه رود،مي شـماربه انسان اساسي هايانگيزه و نيازها از امنيت
 از بسياري گيرد.مي را آن جاي ناآرامي و اضطراب تشويش، و رودمي بين از انسان خاطر

 مراتب سلسله در نيز مازلو آبراهام كهطوريبه است، امنيت تأمين با ارتباط در آدمي نيازهاي
 ص ،1384 (كاهه، دهدمي قرار اوليه نيازهاي ارضاي از پس بالفاصله را امنيت احساس نيازها
133.( 

 .اوست زندگى درازاى در انسان هاىانگيزه ترينمهم از امنيت به رسيدن براى تكاپو
 جامعه تشكيل و شدند گوناگون مناسبات وارد خود، زيستى نيازهاى تأمين براى هاانسان
 و روابط شدن ترپيچيده و اجتماعات گسترش موازات به ).134ص،1384(نصيري، دادند

 عناوين تحت را زندگى هاىعرصه كه شد گوناگونى روابط وارد بشر اجتماعى، تعامالت
 قرار الشعاعحتت را او امنيت و كردند متمايز هم از ...و فرهنگى سياسى، اقتصادى، اجتماعى،

 زودى به بود، داده تشكيل را جامعه ناامنى، از فرار و امنيت تأمين براى كه انسان. دادند
 و هاانسان سوى از بلكه طبيعى، عوامل و طبيعت سوى از تنها نه او امنيت باراين كه دريافت
 ةدغدغ ترتيب، بدين. شودمى تهديد نيز سياسى و اقتصادى اجتماعى، گوناگون عوامل

 ظهور اجتماعى امنيت احساس عنوان با جديد، اىمقوله در امنيت تأمين براى او هميشگى
       .كندمى

 و ايحرفه و فني آموزش نظام ،كشور هر آموزش نظام هايبخش ترينمهم از يكي
 نيروي تربيت براي كشورها اساسي هايمشي خط جمله از آن به توجه و است آموزيمهارت
 و (سيمسك آيدمي شماربه دانشگاه از بعد و دانشگاه از پيش سطح در آمدارك انساني
 اقتصادي، اهداف تحقق در آن سزايهب اهميت و نقش و )327-342،صص1،2000ايلدريم

 ،2بنل ،1993، (ساخاروپولوس است نمانده دور هاپژوهش تيررس از فردي، و اجتماعي
 نوع و اقتصادي سياسي، فرهنگي، مقتضيات كه باورند براين هاآن ). 47-230،صص1996

 فني آموزش محور، بازار الگوي سه ظهور به رسمي، ايحرفه و فني آموزش به كشورها نگاه
                          .است شده منجر شاگردي استاد و وقت تمام ايحرفه

 مستقر خدماتي و توليدي مؤسسات در كه هستند آموزيحرفه مراكز همان اول الگوي
 دوم، الگوي در كنند.مي استفاده آن از ژاپن و آمريكا انگلستان، مانند كشورهايي و اندشده

 آن، هايويژگي ترينعمده از يكي و شودمي ارائه مشترك طور به نظري، و عملي آموزش
 تبعيت الگو اين از ايران و اسپانيا فرانسه، مانند كشورهايي است. كار بازار با ضعيف ارتباط

 رفتار آن اساس بر سوئيس و استراليا آلمان، مانند ييكشورها كه سوم الگوي در كنند.مي
 منظور، بدين و گيردمي صورت كار و مدرسه محيط دو در آموزيحرفه و تحصيالت كنند،مي
 الگو اين تشكيل بنايي زير اصل ،"كار با مرتبط يادگيري" اند.ناميده دوگانه) نظام ( را آن
                            ).83-103،صص2004 ،3اوه و (هادلستون آيدمي شماربه

                                                                                                                
1. Ayldrym  & Symsk 
2. Ayldrym  & Symsk 
3. Hadlstvn & Ohe 
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 به نياز ضرورت و فناوري رشد نظري، آموزش نظام ناكارآمدي هاينشانه برخي ظهور
 لحاظ با تا داشت آن بر را آموزشي نظام متوليان صنايع، در ماهرنيمه و ماهر كاركنان
 كنند. اقدام اساسي نياز اين رفع براي جامعه، ميرس آموزش ةپيكر در بنيادين تغييراتي
 تصميم اين نتايج از يكي آموزشي، نظام در آموزيمهارت هايشاخه كردن فراگير و تأسيس

 نيز هاآن كيفيت بهبود براي كارهايي و ساز تدوين مراكز، اين تأسيس اهميت رغمبه است.
 كه سيستمي رويكردي از استفاده با مراكز اين مستمر ارزشيابي دارد. سزاييهب اهميت

 تدابير جمله از دهد، قرار كنكاش مورد را هاآن بروندادهاي و فرايندها دروندادها، همزمان
 آن متعاقب و ايحرفه و فني آموزش نظام در كيفيت تضمين امر ساختن محقق براي مؤثر

  .هاستآن كيفيت مستمر بهبود
 باشد.مي جامعه هر هاينياز ترينمهم از كيي آموزيمهارت و ايحرفه و فني آموزش 
 باشد.مي جوامع در اشتغال و كار بازار به ورود شرايط از يكي آموزيمهارت و آموزيحرفه

 از يكي اجتماعي هايآسيب كاهش و پيشگيري براي مهارتي هايآموزش ورود ضرورت
 عدالت كالن بردراه تحقق در ايحرفه و فني سازمان راهبردي هايسياست ترينمهم

 معرض در افراد يا و اجتماعي ديدگانآسيب براي مهارتي هايآموزشة توسع اجتماعي،
 كه است هاييآموزش شامل فناوري و مهارت آموزش نظام ).2،ص1390(پرند، است آسيب

 افزايش و شغلي هايمهارت كردن هنگامبه فناوري، و كار دانش انتقال وء ارتقا هدف با
 هايآموزش صورت به فناوري و مهارت تحصيلي سطوح تمامي در وريبهرهة يندفزا و مستمر
 از استفاده با و شودمي اجرا و طراحي سطوح بين تكميلي هايآموزش و رسميغير و رسمي
 و استانداردها براساس را افراد كار، محيط آموزشي هايظرفيت و روز آموزشي هايفناوري

 تا كار و كسب و حرفه شغل، احراز براي ايحرفه اخالق بر كيدأت با و شغلي هايصالحيت
 اين به توجه با  ).1390فناوري، و مهارت آموزش نظامة نام(آيين نمايد تربيت مطلوب سطوح
 و افراد براي مناسب شغل ايجاد جهت در شغلي صالحيت كسب و آموزيمهارت، مطالب
 بخش ترينگذارثيرأت از يكي كه گفت توانمي، درخور اجتماعي و شغلي امنيت ايجاد هچنين

 و بيكاري رفع جهت در است. آموزيمهارت و آموزش بخش، توسعه حال در جوامع در
 آموزش ريزيبرنامه بايد مهارت، با متناسب و جابه اشتغال از ناشي بهتر وريبهره به دستيابي

 در دقت با، بنابراين ردد.گ استوار اجتماعي تقاضاي و انساني نيروي از تركيبية پاي بر عالي
 آيد.مي فراهم توسعه و توليد براي الزم انساني نيروي متخصص، نيروي تقاضاي بينيپيش
 در و شناخته كار بازار و آموزيمهارت آموزش، ميان موجود هايناهمخواني تا كافيست تنها

 انساني، نيروي شغل و حرفه بيشتر هرچه تناسب ضمن تا شود برداشته گام آن رفع جهت
 جوانان را ماة جامع از عظيمي بخش ).1384آل،(سهيل آيد فراهم پايدار ايتوسعهة زمينپيش

 ديد از جواني نيروي و هستند كشور آباداني و پيشرفتة پشتوان جوانان دهد.مي تشكيل
 است. كشور در پيشرفت و توسعه شاخص اجتماعي، و اقتصادي

  امنيت شناسيمفهوم
 از رهايي و ايمني احساس خطر، مقابل در محافظت« از عبارت، امنيت »لغوي« تعريف در

 در شدن، ايمن معناي به امنيت »لغات فرهنگ« در ).52ص ،1378 (بوزان، »است. ترديد
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 به امنيت »معين« فرهنگ در مثال عنوان به است؛ آمده بودن هراس و بيم بدون و بودن امان
 ،1363 معين، (فرهنگ است شده تعريف ميبيبي و بودن امان در شدن، ايمن معناي

 در و )233ص ،1379 عميد، (فرهنگ آسودگي و آرامش ايمني، عميد فرهنگ در ).352ص
 است. شده معنا )18ص ،1973 المنجد، (فرهنگ خاطر آرامش و اطمينان »المنجد« فرهنگ

 اسيسي و فلسفي مباحث نخستين است. طوالنية سابق داراي امنيت شناسيتبار نظر از
،  مجموع در ).20،ص1376 جامي، (موذن يافت توانمي ارسطو و افالطون آثار در را امنيت

 افراد، مورد در و رضايت بدون اجباري تصرف و تعرض از مصونيت به را »امنيت« مفهوم توانمي
 و حقوق اين نيفتادن مخاطرهبه و مشروع هايآزادي و حقوق به نسبت بيم و هراس نبود به

 هر كل در و غيرمترقبه حوادث و فقر بيماري، مرگ، خطر و تهديد از بودن مصون و ها،آزادي
  pp.،1999،.( Jones  104-102( نمود تعريف ببرد؛ بين از را انسان آرامش كه عاملي

 اجتماعي امنيت
 يعني گردد.برمي امنيت  داخلي بعد به كه است طرح قابل بحثي امنيت »مقوله« درون

 با جامعه افراد قضايي، و حقوقي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، متفاوت هايحوزه در كه مسائلي
 ممكن هستند.گاه بررسي قابل »اجتماعي امنيت« بحث چارچوب در آنها هستند. مواجه آن

 ،»فردي امنيت« گيرد. قرار سؤال مورد جامعه امنيت مقابل در فردي امنيت جايگاه است
 فراهم خود براي دولت و جامعه امكانات گرفتن نظر در بدون فرد كه است آسايشي و آرامش

 نظام و جامعه كه خاطري آسودگي و آرامش« از است عبارت »اجتماعي امنيت« اما. كندمي
 امنيت« كليطوربه ).116ص تا،بي (سروستاني، كندمي ايجاد خود اعضاء براي سياسي

 ديگر با ارتباط در نحوي به كه شودمي مربوط فرد حريم حفظ از قلمروهايي به »اجتماعي
 زبان، توانندمي قلمروها اين شود.مي مربوط دولت و سياسي نظام به و هستند جامعه افراد
 ... و اعتقاد آزادي، سياسي، مشاركت رفاه، درآمد، كار، اجتماعي، نقش اعتبار، قوميت، نژاد،

 تعاريف در اجتماعي انمتفكر برخي كه است حدي تا زندگي در امنيت وجود اهميت باشند.
 وء بقا ضامن را آن وجود و گرفته كاربه سالمتي مفهوم با مترادف را آن امنيتة كلم  از خود

 احساس كه است اهميت داراي نكته اين، حال عين در اند.پنداشته سالمعة جام پايداري
 از منظور چ،دوي نگاه در ).1387 (نوري ندارد واقعي امنيت با مستقيمة رابط هميشه امنيت

 رفتار متقابل تناسب كه است ها)دولت مانند - هاگروه يا افراد از اي(مجموعه سياسي اجتماع
 سياسي، اجتماعات ميان در آورد.مي وجود به را آنها پيوند سياسي گيريتصميم براي آنها

 انونك كه دارند نام "امنيتي اجتماع"شود،مي حذف روابط از جنگ آنها در كه اجتماعاتي
 ترينضروري از يكي اجتماعي امنيت .)1384 (مشيرزاده دهدمي تشكيل را دويچ توجه

 (آزر، است ممكنغير آن بدون جامعه بقاية ادام و باشدمي جامعه و گروه ،فرد هاينياز
 به كاربري امنيت، و ايمني مفهوم مجيد، قرآن ديدگاه از اجتماعي امنيت. )279 ص ،1988
 .است امنيت پيرامون مورد 853 حدود در قرآن ةآي  6236 از  دارد. قرآن رد فراوان نسبت

 ).281 ،ص1375(فراستخواه، دارد قرآن در امنيت موضوع كه است اهميتي گرنشان نكته اين
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  آموزيمهارت
 لحاظ به هم و گيردبرمي در را جامعه افراد از ايگسترده طيف يكم نظر از هم آموزيمهارت
 امروزه است. برخوردار ملي سطح در بااليي اهميت از بيكاري بحران رفع انندم نتايجي
 ةهم توجه كه است ملي هايدغدغه جمله از اجتماعي معضل يك عنوانبه بيكاري،

 تمام كه طوريبه است، داشته معطوف خودبه را نظرانصاحب و انديشمندان
 است. مواجه بيكاري نام به مهمي لمعض با فرهنگي، و اجتماعي اقتصادي، هايگيريتصميم
 مهارت ).75ص ،1379 (غفاريان، است عمل در علم سازيپياده يا كردن كرده پياده مهارت
 ).183ص ،1371 (عالقمند، است شخصي تجربه و دانش ثرمؤ بردن كاربه توانايي
 شخصي به آموزمهارت است. جامعه ةتوسع اساسي و اصلي نيازهاي از يكي آموزيمهارت
 مهارت فراگيري منظور به ايحرفه و فني آموزش هايدوره از يكي در كه شودمي اطالق
 التحصيالنفارغ از انبوهي جمعيت )1390كشور، ايحرفه و فني آموزش (سازمان كند شركت

 خصوصبه اقتصادي مختلف هايبخش در جذب ميزان بودن پايين دليل به دانشگاهي
 آنها تحصيلي ةرشت با نيز كمي ارتباط مواقع برخي در كه اريك در يا بوده بيكار توليدي،

 ايحرفه و فني هايآموزش در كه رويكردي ،بنابراين .هستند فعاليت به مشغول ندارد،
 و جامعه نيازهاي بين پيوند و محوريعرضه از كاستن شود،مي گرفته پيش در معموالً
 سمت به خروجي تا گيرد قرار نظر مد هاآموزش كيفي بهبود بايد است. انساني نيروي آموزش

 قرار نظر مد راهبرد يك عنوان به بايد محوريمهارت رود. پيش بازار با نسبي سازوكار يافتن
 فرهنگ ترويج با يابد. تسري كارآموزان و دانشجويان اجتماعي زندگي شئون تمامي به و گيرد

 در كه بيكاري بزرگ معضل با انتومي كيفي و اثربخش هايآموزش ةارائ و آموزيمهارت
 توانمندي تفسير و توضيح در )2002( 1براون كرد. مبارزه است، انداخته سايه هاخانواده
 و فني هايمهارت و هاتوانايي از كه داندمي توانمند شغلي لحاظ به را كاركناني شغلي،

 ،كنند استفاده كار واقعي محيط در خود تخصصي و نظري دانش از باشند، برخوردار فرايندي
 را شناختينيمه و شناختي هايويژگي از و بوده برخوردار كليدي هايشايستگي و هاتمهار از

 و هاكيفيت افزايهم تركيب را شغلي توانمندي )2009( كوب و آلول باشند. دارا
  .نددانمي كليدي هايشايستگي و هاتومهار فرايندي و فني هايمهارت فردي، هايصالحيت

 تحقيق ةپيشين
 بوده، راهبردى مسائل عرصة پژوهشگران بحث مورد موضوع ديرباز از كه امنيت تأمين نحوة

 تا كلى،طوربه ).1378يابد(بوزان،مى تجلى ايدئاليستى و رئاليستى ايدة دو در مشخص طوربه
 حاكم لىم امنيت ةلمسأ به مربوط تفكرات ةهم بر برداشت ةنحو دو اين ميالدى، 1980 ةده

 ايدئاليسم)، و (رئاليسم كالسيك رويكردهاى نقد اثر در ).138 ،ص1382(ربيعي، است بوده
 ةحوز در انتقادى، ةانديش كردند. ظهور پژوهىامنيت ةحوز در مدرن هاىنظريه و رويكردها
 به انتقادى، نگرش شد. مطرح سرد جنگ پايان ةدور و 1980 سال حدود از امنيت مطالعات

 برتر جايگاه به همه از بيش و بود مربوط كالسيك مطالعات هاىفرض كفايت عدم به ويژه
 كرد تأكيد پژوهىامنيت ةعرص در جايگزين مطالعات لزوم بر و برد حمله ايدئاليسم و رئاليسم

)157-PP.131،1999: Bilgin; Booth; Jones (.   
                                                                                                                
1. Brown 
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 مكتب در ...و وويلدد جاب ويور، ال همراه به بوزان بارى سرد، جنگ پايان از پس
 اجتماعى امنيت ايدة و داده ارائه ظريفى هاىتحليل امنيت، مفاهيم گسترش پى در كپنهاگ،

 و سياسى محيطى اقتصادى، اجتماعى، ابعاد به توجه طريق از را كار اين آنها .كردند مطرح را
 شد، مطرح اآنج در بارنخستين كه موضوعى ).Bilgin1998،157( دادند انجام امنيتى نظامى

 مسائل امروزه بلكه ندارد، بستگى نظامى عوامل به فقط ناامنى، -امنيت اوالً؛ كه بود اين
 تنها هادولت فقط امنيت متصدى ثانياً؛ كنند.مي نقش ايفاى نظامى عوامل از فراتر اجتماعى،
 ).1383 نصيري و (افتخارى دارند ايبرجسته نقش اجتماعى نيروهاى بلكه نيستند،

 به جوامع (ما) احساس ظهور با معتقدند و دانندمى امنيت مرجع را جامعه آنها سان،نبدي
 اصطالح بار نخستين بوزان بارى ،).Bilgin 2003( شوندمى مطرح امنيت موضوع عنوان
 ابعاد از يكى تنها مفهوم اين برد. كاربه هراس) و هادولت (مردم، كتاب در را اجتماعى امنيت
 امنيت :از اندعبارت وى رويكرد هاىبخش ديگر بود. امنيت مقولة به او دىبع پنج رويكرد
 همگى اجتماعى، امنيت جمله از و ابعاد اين تمام محيطى. زيست و اقتصادى سياسى، نظامى،
 حفظ به بوزان نظر از اجتماعى امنيت )Roe, 1996:3( هستند ملى امنيت از هايىبخش

 قلمداد اجتماعى گروه يك عضو عنوانبه را خود افراد آن، اساس بر كه دارد اشاره هايىويژگى
 دهدمي نشان گذشته هايپژوهش بررسي ).Buzan; Wearver, 1998:23( كنندمى
 به فقط گذشته ريزيبرنامه تجارب ارزيابي كه ايحرفه و فني آموزش ريزيبرنامه خصوصدر

 كه ايحرفه و فني  هايآموزش لياص هدف و رسالت ،ديگر عبارت به ،شده توجه كمي ةجنب
 & Naficy( است نشده طرح بازار نياز به توجه با است افراد به آموزيمهارت و آموزيحرفه

Abdollahi 2000.( را سوئد در آموزش بازدهي نرخ تغييرات ايمقاله در نيز ورايت پالمر 
 قابل طوربه آموزشي بازدهي نرخ آنان نظربه اند.كرده بررسي 1968-1991 هايسال بين

 دانشگاهي سطح در همه براي كاهش ميزان اين كه يافته كاهش فوق هايسال بين توجهي
 جينس جوز و ادوارد لوئيس ).Palmer&Wrigt ،1663-1998:1653( است نبوده يكسان

 بررسي به ابتدا "1980 ةده طي اسپانيا در آموزش بازدهي تغييرات" عنوان با ايمقاله در
 ساختار تغيير دليل به كردند انتخاب را دهه اين آنها پرداختند. كارمندان آموزش دهيباز نرخ

 ةتوسع كه كندمي بيان تحقيق اين ،ديگر طرف از آوردند. در نمايش به را آن و آموزشي
 ةتوسع موازنه به يعني ،شودمي درآمد نابرابري رفتن بين از باعث آموزشي هايآموزيمهارت
  )Arias & Mahon، 138-2001:121( يابدمي كاهش درآمدي نابرابري مهارت و آموزش

 ةزمين در را تحقيق بيشترين جهاني بانك محقق و آموزش و اقتصاد استاد ساخارپولوس
 در و كندمي بيان اقتصاد رشد براي آموزيمهارت و آموزش براي گذاريسرمايه و آموزش

 در آنها تنزل با سپس آورده دستهب را وزشآم اجتماعي و فردي هايهزينه تمام تحقيقاتي
 گرفته صورت تحقيقات ).1365 پولوس (ساخار است كرده مقايسه را آنها مشخص سال يك
 طرف به نيل كه است امر اين گربيان ايران در ايحرفه و فني مهارت هايدوره در

 ،1383 راد(به است نگرفته قرار ييدتأ مورد چندان عمل ةصحن در شغلي سازيتوانمند
 مهارت آموزش آموزد.مي فرد كه است هاييمهارت به بسته كار در موفقيت ).1382 طاهري

 ).146 ،ص2009 پي، (ديپي يابد ادامه مهارت در شود تثبيت فرد كه هنگامي تا بايد
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 روش و ابزار
 ةحوز در اشتغال و آموزيمهارت رشد از اجتماعي امنيت اثرپذيري بررسي ،پژوهش اين هدف
 امنيت در آن اثرات و اشتغال به نياز است. كرمان استان ايحرفه و فني ةگان21 مراكز

 روش است. افزوده موضوع اين اهميت به مختلف هايحوزه در آن اثرات همچنين و اجتماعي
 و آموزمهارت 20000بين از كه بوده تحليلي و توصيفي پژوهش اين در تحقيق
 و فني آموزش مركز 5 از تصادفي طوربه نفر 350 ،1390 سال در استان آموختگانمهارت
 ابزار از اطالعات گردآوري براي است. گرفته قرار بررسي مورد و انتخاب استان ايحرفه

 افزارنرم از استفاده با شده آوريجمع اطالعات و استفاده ايكتابخانه مطالعات و نامهپرسش
SPSS روايي از اطمينان براي است. گرفته قرار آزمون مورد فرضيات و تحليل و تجزيه 
 و فني كارشناسان و دانشگاه اساتيد اختيار در نامهپرسش مقدماتي ةتهي از پس نامه،پرسش

 پايايي اعتبار سنجش جهت گرديد. اعمال نامهپرسش در ايشان نظر و گرفت قرار ايحرفه
 است. شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از نامهپرسش

 هايافته
 ).1 (جدول دارد وجود معناداري ةرابط اجتماعي امنيت و آموزيمهارت رشد بين :1 ةفرضي
 

 اجتماعي امنيت و آموزي مهارت رشد بين رابطه .1  جدول

 

Correlations 
آموزيمهارت رشد امنيت.اجتماعي  

 اجتماعي امنيت
 (**)972. 1 پيرسون همبستگي

(tailed-2) . معناداري سطح  .000 
 350 350 تعداد

آموزيمهارت رشد
 1 (**)972. پيرسون همبستگي

(tailed-2) . معناداري سطح .000  
 350 350 تعداد
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 1 همبستگي ماتريس جدول 
 

 اطمينان با كه گفت توانمي همبستگي ماتريس جدول از آمده دستهب نتايج به توجه با
 وجود رابطه اجتماعي امنيت و آموزيرتمها رشد بين 05/0 از كوچكتر خطاي سطح و 95%

 .باشدمي ) (مثبت مستقيم صورتبه است 972/0 با برابر كه رابطه اين مقدار، طرفي از .دارد
  .يافت خواهد افزايش نيز اجتماعي امنيت آموزيمهارت رشد رفتن باال با كه معنا بدين

 و 01/0 از كوچكتر خطاي سطح در رابطه داريمعني نشانگر نيز دوستاره ) * * ( عالمت
 نشان را متغير دو بين همبستگي بودن مثبت نيز پراكنش نمودار باشد.مي %99 اطمينان

 ).1 همبستگي ماتريس (جدول دهدمي
 ).2 (جدول دارد وجود معناداري ةرابط اجتماعي امنيت و اشتغال بين :2 ةفرضي

 
 اجتماعي امنيت و اشتغال بين ةرابط .2 جدول

 

Correlations 
 اجتماعي امنيت اشتغال  

 اشتغال

 (**)846. 1 پيرسون همبستگي
 000.  (tailed-2) . معناداري سطح

 350 350 تعداد

 اجتماعي امنيت

 1 (**)846. پيرسون همبستگي

  000. (tailed-2) . معناداري سطح
 350 350 تعداد
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 2 همبستگي ماتريس جدول 
 
 اطمينان با كه گفت توانمي همبستگي ماتريس جدول از آمده دستهب نتايج به توجه با

 با .دارد وجود رابطه اجتماعي امنيت و اشتغال بين 05/0 از كوچكتر خطاي سطح و 95%
 .باشدمي ) مثبت ( مستقيم صورت به است 846/0 با برابر كه رابطه اين مقدار طرفي از رشد
 ) * * ( عالمت .يافت خواهد افزايش نيز اجتماعي امنيت اشتغال رفتن باال با كه معنا بدين

 %99 اطمينان و 01/0 از كوچكتر خطاي سطح در رابطه داريمعني نشانگر نيز دوستاره
 (جدول دهدمي نشان را متغير دو بين همبستگي بودن مثبت نيز پراكنش نمودار باشد.مي

 ).2 همبستگي ماتريس
 دارد وجود معناداري ةرابط اجتماعي امنيت و غالاشت ،آموزيمهارت رشد بين :3 ةفرضي 

 ).4 و 3 (جداول
 

 اجتماعي امنيت و اشتغال آموزي،مهارت رشد بين ةرابط .4 و 3 جداول

 
 )4 (جدول 

 

Variables Entered/Removed(b) 
Model Variables Entered Variables 

Removed Method 

 Enter . (a)  اشتغال ،آموزيمهارت رشد 1

    b Dependent Variable: اجتماعي امنيت 

Model Summary(b) 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 1.000(a) 1.000 1.000 .00000 

a Predictors: (Constant), اشتغال و آموزيمهارت رشد 

b Dependent Variable: اجتماعي امنيت 
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 و مدل به شده خارج متغيرهاي و شدهوارد متغيرهاي مدل تعداد ولجد اولين تفسير
  R بعد جدول در دهد.مي نشان را مدل به متغيرها به ورود براي استفاده مورد روش همچنين

 مجموعه بين گانهچند همبستگي ميزان ،است معروف چندگانه همبستگي ضريب به كه
 اين مقدار هرچه كه اين به توجه با .دهدمي نشان را وابسطه متغير و مستقل متغيرهاي

 وابسطه متغير و مستقل متغيرهاي بين قوي همبستگي از نشان ،باشد نزديكتر 1 به ضريب
 دارد.

R Square  اين .است معروف تعيين ضريب يا گانهچند همبستگي ضريب مجذور به كه 
 مستقل متغيرهاي عهمجمو توسط را وابسطه متغير تغييرات و واريانس تبيين ميزان ضريب
 مستقل متغيرهاي كه دارد آن از نشان باشد نزديكتر 1 به مقدار اين هرچه .دهدمي نشان

 كنند. تبيين را وابسطه متغير واريانس از زيادي ميزان اندتوانسته
Adjusted R S quare  ضريب مقدار ضريب اين .دارد نام شدهتعديل تعيين ضريب 

 مقدار جااين در .كندمي تصحيح مدل برازش نكويي ميزان بيشتر سانعكا منظوربه را تعيين
 متغير تغييرات از درصد100دهدمي نشان كه است 1,000 با برابر شدهتعديل تعيين ضريب

 اند.شده تبيين مستقل متغيرهاي توسط وابسطه
Std Error of Estimate : نيبيپيش قدرت ميزان ةدهندنشان برآورد، استاندارد خطاي 

  .است رگرسيون ةمعادل
 ANOVA -5 جدول

ANOVA(b) 

Model  Sum of 
Squares df Mean 

Square F سطح 
 معناداري

1 
Regression 46485.760 2 23242.880 4.017 .000(a) 
Residual .000 347 .000   

Total 46485.760 349    
a Predictors: (Constant), اشتغال آموزي، مهارت رشد 

b Dependent Variable: امنيت.اجتماعي 
 جدول اين در .دهدمي نشان را واريانس تحليل نتايج )5 (جدول  ANOVA  جدول در 
  )Residual( ماندهباقي و )Regression(رگرسيون منبع دو در  وابسته متغيير تغييرات منبع
 مجذورات ميانگين و اديآز ةدرج مجذورات مجموع منابع اين از يكهر براي و دهدمي نشان
 رگرسيون مجذورات مجموع از كوچكتر مانده باقي مجذورات مجموع مقدار چههر .است آمده
 .است وابسته متغيير تغييرات توضيح در مدل باالي گيريتبيين قدرت ةدهندنشان ،باشد

 كه دهدمي نشان ،باشد بزرگتر رگرسيون از بيشتري ميزان به ماندهباقي مقدار هرچه برعكس
 كه است آن ةدهندنشان  F مقدار است. ضعيف وابسته متغيير تغييرات تبيين در مدل نقش

 برابر آمده دستبه  F مقدار جااين در .خير يا است مناسبي مدل تحقيق رگرسيوني مدل آيا
 دهدمي نشان و است دارمعني 05/0 از كوچكتر خطاي سطح در كه است شده 4.17 با

 تغييرات ميزان خوبي به قادرند و بوده برخوردار بااليي تبيين قدرت از مستقل متغيرهاي
  دهند. توضيح را وابسته متغيير واريانس
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 6 جدول

Coefficients(a) 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t سطح 

معناداري Correlations 

B Std. 
Error Beta Zero-order Partial Part B Std. 

Error

1 

(Constant)
-

1.07E-
014 

.000  .000 1.000    

247442623.073 328. 000. 1.000 اشتغال .000 .846 1.000 .235

 رشد
 مهارت
 آموزي

1.000 .000 .744 561707147.709 .000 .972 1.000 .533

a Dependent Variable: اجتماعي امنيت 
 7 جدول

Residuals Statistics(a) 
 
 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation N 

Predicted Value 20.0000 117.0000 65.9200 11.54110 350 
Std. Predicted 

Value -3.979 4.426 .000 1.000 350 

Standard Error of 
Predicted Value .000 .000 .000 .000 350 

Adjusted Predicted 
Value . . . . 0 

Residual .00000 .00000 .00000 .00000 350 

Std. Residual .000 .000 .000 .000 350 

Stud. Residual . . . . 0 
Deleted Residual . . . . 0 

Stud. Deleted 
Residual . . . . 0 

Mahal. Distance .006 46.356 1.994 5.083 350 

Cook's Distance . . . . 0 
Centered Leverage 

Value .000 .133 .006 .015 350 

a Dependent Variable: اجتماعي امنيت 
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 استاندارد و نشده استاندارد رگرسيون تأثير ضرايب :انددسته دو رگرسيوني تأثير ضرايب
  .كنيم استفاده شدهاستاندارد رگرسيون تأثير ضرايب از است بهتر آزمون نتايج تفسير در .شده

 شودمي سنجيده استاندارد انحراف مقادير اساس بر شدهاستاندارد يرگرسيون ضريب ،براينبنا
  كنيم. رعايت بايد آن تفسير در كه

 
 

 و اشتغال اي،حرفه و فني هايمهارت رشد بين كه است آن نشانگر تحقيقات نتايج
 ايحرفه و فني مراكز در آموزانمهارت و آموختگانمهارت بين در اجتماعي امنيت احساس

 و فني هايمهارت يادگيري و آموزش ميزان هرچه كه ايگونهبه دارد. جود و معناداري ةرابط
 در و گرددمي آنان بين در كاربه اشتغال رشد باعث رود، باالتر آموزانمهارت بين در ايحرفه
 از رويهبي مهاجرت رشد كاهش اجتماعي، معضالت كاهش بيكاري، سطح كاهش باعث نتيجه

 افزايش و اقتصادي وضعيت بهبود بيكاري، منفي تبعات كاهش كوچك، رهايشه و روستاها
 و اشتغال رشد باعث كار بازار نياز با متناسب آموزش گردد.مي افراد در رواني و روحي آرامش
 صورتبه بايد آموزش شود.مي استان در آموختگانمهارت اقتصادي وضعيت بهبود هچنين

 در آن از بتوانند جديد فناوري و بازار نياز با متناسب وختگانآممهارت تا شود تكرار ايدوره
 شود. آنان پيشرفت باعث وكنند  استفاده خود كار

 گيرينتيجه
 زاده،(غفور گرددمي مردم مشاركت و ملي امنيت تقويت موجب اجتماعي امنيت مينأت

 ،باشد داشته اييسزبه نقش اجتماعي امنيت افزايش در تواندمي كه عواملي از يكي ).1383
 درك باشد.مي جامعه در آن گسترش و ايحرفه و فني هايمهارت و آموزيمهارت موضوع

 سياسي، اقتصادي، اجتماعي، هايزمينه در ايحرفه و فني هايآموزش طريق از پايدار ةتوسع
 هايآموزش ضرورت ).2001 (يونسكو، باشدمي ايجامعه هر ةالزم محيطيزيست و امنيتي

 براي هاكشور ةالزم ماهر كار نيروي آموزش و افزونروز تغييرات به توجه با ايحرفه و يفن
 آموزش چههر ).2002 آسيايي، وريبهره (سازمان باشدمي جوامع در بيكاري رفع و پيشرفت

 خود اين و گرددمي بيكاري كاهش و اشتغال باعث رود ترباال ايحرفه و فني هايمهارت
 خود ايحرفه و فني هايآموزش و مهارت كسب گردد.مي اجتماعي امنيت فتنر باال باعث
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 ةارائ با گردد.مي افراد در اجتماعي و شغلي امنيت حفظ و پايدار اشتغال ساززمينه

 و فني آموزش كرد. برطرف را فني صنايع و مراكز نياز توانمي ،ايحرفه و فني هايآموزش
 كمك همچنين و كشور صنايع نياز رفع خدمات، بخش به كمك باعث آموزانمهارت ايحرفه

  آموزانمهارت به جديد هايفناوري آموزش با گردد.مي كشور در آن گسترش و ملي توليد به
 در اختراعات و ابتكارات نوآوري، آنان ميان در نتيجه در و آشنا هافناوري اين با آنان

 كشور در بيكاري افزونروز رشد توجه با د.يابمي افزايش توليد و صنعت فناوري، هايحوزه
 نرخ كاهش باعث و كمك موجود وضع بهبود به تواندمي ايحرفه و فني هايمهارت فراگيري
 جامعه در فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، معضالت كاهش به تواندمي خود اين گردد. بيكاري
 كند. كمك

 منابع
 ارشـاد  وزارت عمومي روابط كل ةادار :تهران ."يريزبرنامه در پژوهشي ")1380( علي امرايي،

 .اسالمي
 ةنامپايان: "فارس استان در اشتغال با ايحرفه و فني آموزش ةرابط بررسي" )1380( رضوي،

 .شيراز دانشگاه .ارشد كارشناسي
 و علمي ةنامفصل ايران. با چين : "آموزشي وضيعت تطبيقي ةمطالع ")1373( عباس شكاري،

 ).47 ،3-36(صص نوآوري. و بزرگساالن وزشآم پژوهشي
 در آمـوزان دانـش  تحصـيل  بـه  اشتغال عوامل ةمقايس و بررسي ")1380( خداويردي عليزاده،

 شـهيد  دانشـگاه  .ارشد كارشناسي ةنامپايان "خوي شهرستان ايحرفه و فني هايشاخه
 .بهشتي

 :تهـران  ".يكـم  و يسـت ب قرن در ايحرفه و فني هايآموزش " )1382( عبدالحسين نفيسي،
 تربيت. و تعليم ةپژوهشكد نشر

 نـوين  انتشـارات  :تهـران  ."ايحرفـه  و فني آموزش در عملي راهنماي  ")1383( احد نويدي،
 .پژوهش

 با كاردانش شاخة هاىآموزشگاه آموزشى نيازهاى تناسبى بررسى " )1382( غالمرضا رضاپور،
  .اصفهان ارشد، كارشناسى نامةيانپا ،"كاشان شهرستان در هاآن موجود امكانات

 سياسـت  ةنامـ فصـل  كپنهـاگ  مكتـب  فرهنـگ  و مباني بر تأملي" )1386( اهللا نبي ابراهيمي،
  .2 ةشمار ويكم، بيست سال ،"خارجي

 اجتماعي امنيت گسترش و حفظ ايجاد، در مردم مشاركت بررسي")1378( غالمرضا خوشفر،
 ."مازندران استان تأمين شوراي ةدبيرخان سفارشبه مازندران استانهايشهرستان مراكز

 شرحي امنيت شناسيمفهوم ةجزو "امنيت شناسيجامعه اركان و معنا ")1378( قدير نصري،
 .)راهبردي مطالعات ةپژوهشكد :تهران ( تهديدات بر

 ةپژوهشـكد  :تهـران  ،" سـوم  جهـان  در ملـي  امنيت " )1379( چونگ مون اين و ادوارد آزر،
 .اهبردير مطالعات

 راهكارهـاي  و امنيـت  همـايش  مقاالت مجموعه قرآن: در امنيت" )1376( مقصود فراستخواه،
 .ناجا انتشارات :تهران ،"توسعه
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 "آن بـا  مـرتبط  عوامـل  و امنيـت  و نظم برمفهوم مليأت " )1384( محمدهادي ، جامي مؤذن
 .84 بهار اول، ةشمار ،اول سال ،اجتماعي امنيت مطالعات ةنامفصل

 :تهـران  راهبـردي،  مطالعـات  ةپژوهشكد ةترجم"ترس ها،دولت مردم، " )1378 ( باري بوزان،
  .راهبردي مطالعات ةپژوهشكد

 دوم جلد "فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سوم ةبرنام پيوست")1378( بودجه و نامهبر سازمان
 انتشـارات  :تهـران  ،1 جلـد  "اجتماعي تامني همايش مقاالت مجموعه" )1384( احمد كاهه،

 .گلپونه
 "آموزشي هايدوره نام ثبت راهنماي ةدفترچ")1390كشور( ايحرفه و فني آموزش سازمان
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پذيري در آموزي و رقابتبين مهارت ةبررسي رابط
 مطالعات انجام گرفته 

 1مهدي ابراهيمي نژاد رفسنجاني
 2محمد چهاردولي

 

 چكيده 
و نيز افزايش تعداد رقبا و  فازارهاي مصربفرايند جهاني شدن و گسترش 

پذيري شده شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت
ها، صنايع و كشورهاي مختلف در مر موجب گرديده تا بنگاهاين ا. است

پذيري و به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت ،پذيري خودرقابت جهت ارتقاي
طوري آموزي است؛ به. يكي از اين عوامل، مهارتكنند تقويت آنها تالش

در باال بردن مهارت نيروي كار خود تالش  ها،ترين اقتصادكه موفق
تغيير تقاضاي نيروي كار به سمت كارگران ماهرتر، موضوع  كنند ومي

اقتصادي است. در اين تحقيق، پس از بيان مفاهيم  ةمهمي در زمين
آموزي بين مهارت ة، رابطپذيري در سه سطح ملي، صنعت و بنگاهرقابت

گرفته در پذيري در سطوح مذكور، در مطالعات انجامنيروي كار و رقابت
بيان شده و سپس با  يافته و در حال توسعهتوسعه برخي از كشورهاي

اي؛ آموزش عالي و حرفه ةطبپذيري جهاني، راتوجه به گزارش رقابت
پذيري جهاني سنجيده آموزي با شاخص رقابتعنوان شاخص مهارتبه

هاي حياتي كنندهدهد كه يكي از تعيينشده است. نتايج نشان مي
 ةروي كار است و ميزان توجه به توسعهاي نيپذيري، بهبود مهارترقابت
 يافته بيشتر است. ها در كشورهاي توسعهمهارت

          
 پذيري، نيروي كار.آموزي، رقابتمهارت :كليدي واژگان
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 مقدمه 
 اقتصادي است ةتغيير تقاضاي نيروي كار به سمت كارگران ماهر، موضوع مهمي در زمين

 ها،حوادث مختلفي همچون چالش يكم، با رن بيست و). ق1،2011ي و همكارانس(آنتونيول
چنين شرايطي به ميزان  موفقيت در و شده است و بقا هاي زيادي آغازفرصت ها وآشفتگي

). 2002،  2وصنايع بستگي دارد (آمباشتا و مومايا هاپذيري سازمانزيادي به قابليت رقابت
ها، ترين اقتصادسطح باالتري است. موفقهاي بيشتر و درهاي نوظهور، نيازمند مهارتفناوري

ثر از فناوري ؤم ةهايي هستند كه در باال بردن مهارت نيروي كار خود تالش دارند. استفادآن
هاي ساده به ثر در شرايط رقابتي بازارهاي جهاني نياز به مهارت دارد و حركت از فناوريؤم

 ).1999، 3(الل تري استنوعهاي پيچيده، نيازمند مهارت بيشتر، بهتر و متفناوري
نتايج تجربه و مطالعات كشورهاي پيشرفته حاكي از آن است كه آموزش ارتباط نزديكي   

ثير آموزش و تربيت أبا رشد اقتصادي دارد و عدم توجه به تحقيق و توسعه و ناديده گرفتن ت
ورهاي در ترين عوامل پايين بودن سطح رشد اقتصادي در كشنيروي انساني ماهر، از مهم

ها ناديده مهارت ةدر كشورهاي در حال توسعه، توسع ).1389(جوادي پور، حال توسعه است
كند كه يكي از ) اشاره مي2003(4) و سازمان جهاني كارPalmer,2007( گرفته شده است

 اي است.هاي كاهش فقر، آموزش فني و حرفههاي قابل توجه بسياري از راهبردهايويژگي
ترين عناصر براي ورود به فرايند جهاني شدن ترين و اساسيرقابتي، از مهمايجاد فضاي  
مندشدن المللي براي بهرهرقابت بين ة). از يك سو ورود به عرص1385(كريمي هسنيجه، است

دو براي اقتصادهاي  توان رقابتي، هر بودن از آن نهفته است، و برخوردار هايي كه درفرصت از
 ة، پيچيدگي فزايند) و از طرفي ديگر2009(كمالي اردكاني،  است ضروري امروزين الزم و

كند كه از كاركنان ، ايجاب ميهاي دانشيتغييرات محيط پيراموني و به تبع آن نيازمندي
هاي ، مستلزم داشتن مهارتسازمان استفاده شود. انجام اين مهم ةمد در ادارآماهر و كار

ها، احتمال موفقيت فرد و در نهايت احتمال موفقيت يك از مهارتكاري است و نقصان هر
 ).1389دهد (هداوند، عنوان يك كل كاهش ميسازمان را به

 ادبيات موضوع 
 پذيريمفهوم رقابت

پذيري تعريف و دهد كه از رقابتنظران و پژوهشگران مختلف نشان مينظريات صاحب ةمطالع
المللي، توانايي پذيري بيند است كه رقابت) معتق1984( 5كوهمنتعبير واحدي وجود ندارد. 

المللي و يا افزايش سهم خود در هاي بينيك اقتصاد براي ثابت نگه داشتن سهم خود در بازار
 بازار هر فعاليتي است. 
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اي از اقتصاد دانايي است كه مندي حوزهگويد: رقابت) ميIMD(1مديريت توسعه ةسسؤم

توان ملل در ايجاد و نگهداري  ةدهندپردازد كه شكلهايي ميبه تحليل عوامل و سياست
كار و موفقيت بيشتر مردمش  محيط بوده و به ايجاد ارزش بيشتر در محيط كسب و

ملي در پايداري  ، توانايي اقتصاد(WEF)2اساس تعريف مجمع جهاني اقتصاد انجامد و برمي
 باشد.مي )رشد و يا حفظ استاندارد زندگي(درآمدسرانه

داخلي به بازارهاي  ةشدخدمات توليد پذيري، راهيابي كاالها ويدگاه ديگر، رقابتد از
 پذيري براي بيان توان اقتصادي واحدرقابت ةواژ ).1995 همكاران، و 3(هيت المللي استبين
ها درسطوحي ايده و بازارهايي جهاني است كه كاالها، خدمات، افراد، مهارت مقابل رقبا در در

 براي كليدي معياري پذيريرقابت). 4،1998(مرتز شوندمرزهاي جغرافيايي عرضه مي از فراتر
 و اقتصادي سياسي، رقابتي هايميدان در هاهبنگا و صنايع كشورها، موفقيت ةدرج ارزيابي
 بااليي رقابتي توان از كه بنگاهي يا صنعت كشور، هر كه معني بدين آيد؛مي حساب به تجاري

 شدبامي برخوردار باالتري پذيريرقابت از كه گفت توانمي باشد، برخوردار رقابتي بازارهاي در
 آن داخل هايشركت پذيريرقابت به اقتصاد يك پذيريرقابت). 1386(آقازاده و همكاران،

 ميانگين يا ساده جمع از فراتر چيزي ملي اقتصاد پذيريرقابت، حال اين با. دارد بستگي
 و صنعت كشوري، يا ملي سطح سه در پذيريرقابت د.باشمي آن هايشركت پذيريرقابت

 & Webster, 2002 and Porter). گيردمي قرار بررسي و بحث مورد شركت،
Miller,1985)   

 كه است محصوالتي توليد در كشورها توانايي ملي، سطح در پذيريبترقا رايج مفهوم
 يك پذيريرقابت همكاران، و مون اعتقاد به .ايندنم اندام عرض الملليبين رقابت در توانندمي

 نظر از مشابه كشورهاي ساير بين الملليبين بازار در كشور آن رقابتي موقعيت تواندمي كشور
 كه اعتقادند اين بر )1995(5و هوكانن منزلر). Moom et al,1998اقتصادي باشد( ةتوسع
 كالن و خرد سطح در زيادي عوامل به ،بنگاه يك يا صنعت يك الملليبين پذيريرقابت سطح

 . است وابسته
 بين رقابت شدت :داندمي نيرو پنج از متشكل را صنعت ساختار معمول طورهبپورتر 

 قدرت جانشين، محصوالت تهديد صنعت، به واردين تازه تهديد صنعت، در موجود رقباي
 و جذابيت نيرو پنج اين .كنندگانعرضه زنيچانه قدرت و )مشتريان( خريداران زنيچانه

 .)Porter,1997( كننددر بازارهاي رقابتي مشخص مي را صنعت پذيريرقابت
پذيري بنگاه وجود رقابت ةدارند كه دو رويكرد در زمين) بيان مي1998(6بوث و فيليپ

 بر .اطالعات فناوري يشايستگ بر مبتني رويكردهاي و فناوري بر مبتني رويكردهايدارد: 
 خود فرد به منحصر هايشايستگي و هامهارت ها،شركت شايستگي، بر مبتني كردروي اساس

 د. آورنمي در كنترل تحت و نموده شناسايي خارجي و داخلي تثبيت و تحكيم طريق از را

                                                                                                                
1. International management development 
2. World Economic Forum 
3. Hitt et al 
4. Murths 
5. Menzler & Hokkanen 
6. Booth & Philip 
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پذيري بنگاه، مربوط به سازماني رقابتثر درونؤهاي ملفهؤبا توجه به اينكه يكي از م
) در ذيل به بررسي 1386(آقازاده و همكاران، باشدآنان ميكاركنان آن و دانش و مهارت 

 شود. آموزي پرداخته ميمهارت

 آموزيمهارت
بعد ). 1380(سهرابي،  هاي اقتصاد نوين استترين داده، يكي از مهمنيروي انساني ماهر

هاي ناشي از ها و تخصصتغييرات كيفي در نيروي كار به صورت مهارت ،1950 ةاز ده
انساني،  ةگذاري در امر آموزش و تربيت نيروي انساني مطرح و به تدريج مفهوم سرمايهسرماي

اقتصادي  ةاهتمام به آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و نقش آن در رشد و توسع
 ). 1389(جوادي پور، هاي اقتصادي به نحوي شايسته مورد توجه قرار گرفتجوامع در تحليل

 تواند بهمي ) (2VETايو پرورش حرفهدارد كه آموزش مي) بيان 2009(1والنبرون
هاي پيشرفتكليد كمك كند.  هزاره ةاهداف توسعدر دستيابي به  سازمان ملل متحد

سبب  كه ماهر استشركتي  و كاركنان افراد واجد شرايط بهتر آموزش و اجتماعي، اقتصادي
 گردد.تغيير مي حال در با بازارهاي تطبيق درآمد و افزايش كاال،بهبود 

هاي گيري مهارت و نيازهاي مهارتي جديد براي ساخت قابليت) بر نقش شكل2000الل(
) 2000(3كيد كرده است.گابزويك و تورينيأفناوري در جهت رقابت در صادرات توليدي ت

بيان نمودند كه توليد محصوالت با كيفيت، نيازمند بخش باالتري از نيروي كار متخصص 
يافتند كه از صنايع توليدي پيشرفته در آمريكا در ة) با مطالع2003(4و ميتالاست. پناتور 

پذيري و هاي قابل انتقال، سبب ايجاد انعطافنظر كارگران توليدي، در اختيار داشتن مهارت
به  كاركناني را توانمندي شغلي، تفسير توضيح و ) در 2002(5گردد. براونتحرك آنان مي

 از باشند، هاي فني و فرايندي برخوردارها و مهارتكه از توانايي داندمي لحاظ شغلي توانمند
هاي ها و شايستگياستفاده كنند، از مهارت محيط واقعي كار در دانش نظري و تخصصي خود

باشند. بوزبورا و  دارا شناختي رانيمه هاي شناختي وويژگي تركيبي از بوده و كليدي برخوردار
انساني با روش تحليل سلسله  ةهاي سرمايبندي شاخصولويت) ضمن ا2007(6همكاران

هاي ترين شاخص، يكي از مهممراتبي فازي، نشان دادند كه شاخص مهارت كاركنان
دانش و  ،مهارت )1386انساني در تركيه است. آقازاده و همكاران ( ةگيري سرماياندازه

پذيري گذار بر رقابتثيرأهاي تلفهؤتخصص نيروي انساني را از رويكرد عملياتي، در گروه م
يافتند كه هاي ايتاليايي در) با بررسي برخي از شركت2011(7اند. آنتونيولي و همكاراندانسته

؛ نيروي كار، حداقل دو كانال وجود دارد: راهبرد بازار نيروي كار خارجي و داخلي ءبراي ارتقا
وزشي، سبب بهبود پايگاه مهارتي كارگران هاي آمطوري كه راهبرد داخلي، از طريق فعاليتبه

 شود.مي

                                                                                                                
1. Manfred Wallenborn 
2. Vocational education and training 
3. Gabszewicz  and Turrini 
4. Pennathur and Mital 
5. Brown 
6. Bozbura et al 
7.  Antonioli et al 
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 پذيري آموزي و رقابتمهارت

هاي كلي، آموزش منجر به كسب مهارتطور) اظهار داشتند كه به1990(1كارنوال و گلدستين
خود، سبب بهبود در  ةگردد. اين امر به نوبهاي موجود ميجديد و يا بهبود مهارت

اي كه گزارش گونهشود؛ بههاي سازمان ميجويي در هزينهرفهمد و صآهاي شغلي و درانتخاب
شركت توليدي،  180دهد كه آموزش رسمي كارگران در ) نشان مي1993( وزارت كار آمريكا

وري شده است. منافع اقتصادي آموزش براي درصدي بهره 18سال سبب افزايش  3طي 
ق بهبود كيفيت، كاهش ضايعات، كاهش از طري( وريها، شامل بهبود قابل توجه بهرهسازمان

ها و غيره) و مزيت رقابتي پذيري بيشتر براي پاسخگويي به نياززمان عملياتي، انعطاف
؛ كارنوال و 3،1988؛ ماينسر2،1984(دنيسون شودعنوان يك كل ميكاركنان و كشور به

 ).1990گلدستين،
) مشخص شد كه 0320( 4در يك تحقيق وسيع در آمريكا توسط ميتال و همكاران

، سرعت و ، در ابتدا به اقتصاد، قابليت اطمينان، كيفيتپذيري بازار و كارايي هر ملترقابت
سهولت فرايندهاي توليدي و در نتيجه به كيفيت محصوالت بستگي دارد. در سطح كالن، 

ا هاي نيروي كار، كارايي و اثربخشي فرايندهاي توليد و كيفيت محصوالت توليدي رمهارت
 كند.تعيين مي

سطح كارگر، فني و نظارتي، مديريت،  5ها در بندي مهارت) ضمن تقسيم2000الل(
ها از طريق مهارت ةبازرگاني و نوآوري، ساختن نيروي انساني را شامل دو فرايند توسع

كند كه حركت از داند و بيان ميهاي مبتني بر فناوري ميآموزش و پرورش رسمي و تجربه
 پذيري به سطح ديگر، نيازمند تغيير هر دو سيستم است.ابتيك سطح رق

عوامل  مديريت توسعه، ةسسؤم جهاني و مجمع اقتصاد )،1990( اساس مطالعات پورتر بر
صورت اقتصاد داخلي، دولت، تأمين مالي، ساختارها، مديريت، هپذيري را برقابت بر مؤثر

 ).5،2000كوپنكورنمايد (پروبندي مينيروي انساني فهرست تحقيق و
توان در سه دستة فناوري، سازمان و نيروي انساني پذيري را ميمنابع ايجاد رقابت

بندي كرد. مزيت رقابتي حاصل از نيروي انساني دوام و پايداري بيشتري نسبت به تقسيم
هاي هاي رقابتي دارند و مدت زمان بيشتري الزم است تا رقبا بتوانند اين مزيتساير مزيت

 )1385(شفايي ،  .ابتي را تقليد كنندرق
هاي آموزش مهندسي كه توسط شاولسن گذاري برنامههاي مبتني بر ارزشبررسي ةنتيج

اي نه تنها به هاي حرفهدهد كه اجراي آموزشنشان مي ،در يك شركت انجام گرفته6و تاون
، بلكه نيازهاي كندمشتريان كمك مي ةسازي محصوالت و خدمات مورد استفادكيفي

ها و اختيار كردن هنجارها و اقتصادي واحدهاي توليدي را نيز از طريق كاهش هزينه
 )2008؛7پينتر( سازد.استانداردها برآورده مي

                                                                                                                
1. Carnevale and Goldstein 
2. Denison 
3. Mincer 
4. Mital et eal 
5. Prokopenko 
6. Shavelson& Towne 
7. painter 
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پذير را در كاميابي و يا اي رقابت) وجود منابع انساني پويا و مديران حرفه1386پارسامهر(

پذيري اقتصاد يك كشور مهم زايش توان رقابتاف ،سازي و در نهايتشكست راهبرد خصوصي
سياست  سياست فناوري و سياست تجاري، انساني، ةسرماي ةنظام توسع شمارد. وجودمي

 كمك نمايد. كشور هر فضاي رقابتي در به ايجاد تواندجمله عواملي است كه مي صنعتي از
 )2009(كمالي اردكاني، 

رسمي در چند كشور و در هاي رسمي و غير) با بررسي مهارت2012(1ماسون و همكاران
طور مثبت با استفاده از نيروي كار وري چند عامله، بهسطح صنعت، بيان نمودند كه رشد بهره

 .با مهارت باال متناسب است
 را هاي مختلف و متعددلفهؤاي از ممجموعه )GCI،2009(2پذيري جهانيشاخص رقابت

پذيري خاصي از رقابت ةجنب ةكنندفاوت، منعكسكه هريك ضمن برخورداري از ضرايب مت
كه يكي از كرده است بندي گروه تقسيم 12در  "پذيرياركان رقابت"هستند تحت عنوان 

عنوان به "ايآموزش عالي و حرفه" ةلفؤاست. در اين مطالعه، م ايحرفه ي وآموزش عالها، آن
پذيري جهاني از طريق شاخص رقابت آن با ةآموزي در نظر گرفته شده تا رابطشاخص مهارت
 ) سنجيده شود.2012-2013(3پذيري جهانيگزارش رقابت

 شناسي روش
ها و اي و با مراجعه به كتب، مقاالت، گزارشدر اين مطالعه، با استفاده از روش كتابخانه

يري پذآموزي و رقابتبين مهارت ةرابط ةبارالمللي، مطاالعات انجام گرفته درآمارهاي بين
پذيري، مورد هاي مربوط به گزارش جهاني رقابت، دادهExcelافزار بررسي شده و با نرم

 تحليل قرار گرفته است.

 ها يافته
، كشور ايران بايد بر روي 2010-2011سال  )GCR( 4پذيري جهانيطبق گزارش رقابت

ي آن كيفيت و هالفهؤهاي اثربخشي كه يكي از مكنندهالزامات اساسي و همچنين تقويت
 .)1389كيد كند.(ايرواني، أميزان آموزش كاركنان است، ت

پذيري، آموزش عالي و )، يكي از اركان رقابتGCI(5پذيري جهانيتببر اساس شاخص رقا
، با تبيين 2012-2013) در سال GCRپذيري جهاني(تباي است. گزارش رقاحرفه

كشور در اين زمينه  144بندي به رتبه اي، اقدامهاي مربوط به آموزش عالي و حرفهشاخص
ميزاني كه نظام آموزشي، نيازهاي يك ( نموده است. با توجه به اينكه كيفيت نظام آموزشي

ها گذاري شركت(ميزان سرمايه سازد) و ميزان آموزش كاركنانتي را برآورده ميباقتصاد رقا
 ةدر اين مطالعه رابط .ندكاركنان) دو شاخص مهم در اين زمينه هست ةدر آموزش و توسع

نشان داده شده است. در  1كشور در نمودار 144پذيريرقابت ةهاي مذكور با رتببين شاخص

                                                                                                                
1. Mason et al 
2. Global Competitiveness Index  
3. Global Competitiveness Report 
4. Global Competitiveness Report 
5. Global Competitiveness Index  
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آنها را از نظر كيفيت  ةپذيري كشورها و محور عمودي، رتبرقابت ةاين نمودار، محور افقي، رتب

 دهد.نظام آموزشي و ميزان آموزش كاركنان نشان مي
  

 پذيري ملية بين كيفيت نظام آموزشي و ميزان آموزش كاركنان با رقابت. رابط1نمودار  
 

(عدد كمتر) از نظر  پذيري بهتررقابت ةدهد كه كشورهاي با رتبنمودار فوق نشان مي
بهتري دارند. به عبارت ديگر، همزمان با  ةكيفيت نظام آموزشي و ميزان آموزش كاركنان، رتب

 ةيت نظام آموزشي و ميزان آموزش كاركنان، رتبكشورها از نظر كيف ةافزايش رتب
هاي بهتري يافته، با داشتن رتبهكشورهاي توسعه ،يابد. همچنينپذيري آنها افزايش ميرقابت

هاي برتر از نظر از بعد كيفيت نظم آموزشي و ميزان آموزش كاركنان، داراي رتبه
 پذيري هستند.رقابت

 بحث و نتيجه گيري
و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث  فازارهاي مصربو گسترش فرايند جهاني شدن 

اين امر موجب گرديده تا . پذيري شده استاهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت
به شناسايي عوامل  ،پذيري خودرقابت ها، صنايع و كشورهاي مختلف در جهت ارتقايبنگاه

آموزي است. نتايج . يكي از اين عوامل، مهارتكنند پذيري و تقويت آنها تالشمؤثر بر رقابت
ش دهد كه با بهبود كيفيت نظام آموزشي يك كشور و ميزان آموزاين مطالعه نشان مي

يابد و اين يافته، ن كشور بهبود ميآپذيري جهاني شاخص رقابت ةكاركنان در آن كشور، رتب
 پذيري جهانيگزارش رقابت ،باشد. همچنينهمراستاي مطالعات قبلي در اين رابطه مي

يافته، اهتمام بيشتري نسبت به كيفيت هاي توسعهدهد كه كشور) نشان مي2013-2012(
 نظام آموزشي و ميزان آموزش كاركنان دارند.

شود كه كشورها، با توجه به پويايي و پيچيدگي محيط و حركت به سمت بيني ميپيش
موزشي و آموزش كاركنان جهت دستيابي به جهاني شدن، توجه بيشتري به كيفيت نظام آ

 پذيري بهتر داشته باشند. رقابت ةدرج



  ...پذيري در مطالعات آموزي و رقابتبررسي رابطة بين مهارت 
 

224 
هاي شود كه در تحقيقات آتي، اثر شاخصشده، پيشنهاد ميبا توجه به مطالعات انجام 

پذيري در سطح ملي، صنعت آموزي، قبل از اشتغال و بعد از اشتغال بر سه سطح رقابتمهارت
 ررسي قرار گيرد.و بنگاه به تفكيك مورد ب
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 كاويداده هايتكنيك از استفاده با مقاله اين در .تاس استادكار و كارگاه سرپرست
 هايسال در قزوين استان كاردانش هايهنرستان التحصيالنفارغ اشتغال وضعيت
 و اداري امور ،حسابداري ،ساختمان كشينقشه ،كامپيوتر رشته 5 در 1387 تا 1382
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  مقدمه
 هستند گريبانگير آن با هادولت از بسياري امروزه كه ستا مهمي يهادغدغه از يكي اشتغال

 و آموزش. است ضروري امري اشتغال با مرتبط عوامل ةدربار علمي تحقيقات و مطالعات و
 نيروي تربيت و آموزش در مستقيم ارتباط كه است هاييسازمان ترينمهم از يكي پرورش
 نياز به پاسخگويي بر مبتني دانشو  كار ياهآموزش ةفلسف . دارد كار بازار نياز مورد انساني

 اساسي شكلماست.  استادكار و كارگاه سرپرست و ماهرنيمه ،ماهر نيروي تربيت با كار بازار
 آنان تحصيلي ةرشت با مرتبط شغل يك كردن پيدا دانشو  كار يهاهنرستان النيالتحصفارغ

 است. مشكل اين علل بررسي تحقيق اين از دفه .تاس

 ادبيات مرور
 دانشو  كار هايهنرستان التحصيالنفارغ اشتغال ةزمين در كه تحقيقاتي از مواردي به

 :شودمي اشاره زير در گرفته، صورت
 مشابه تحقيقات -1 جدول

 مورد تكنيك مرجع
 بررسي نتيجه استفاده

 اشتغال وضعيت ةمطالع
 يهارشته النيالتحصفارغ

 و ساختمان كشينقشه
 دانشو  ارك ةشاخ حسابداري

 تهران استان يهاشهرستان در

 هايتحليل
 آماري

 مطالعه مورد النيالتحصفارغ درصد 28
 در درصد 14 بيكار، درصد 45 شاغل،

 درصد 8 و دارخانه درصد 5 تحصيل، حال
 بررسي سربازي خدمت انجام حال در

 بودند. نآموختگامهارت اشتغال وضعيت
 اشتغال وضعيت بررسي در

 يهارشته النيالتحصفارغ
 و ساختمان كشينقشه

 كاردانش شاخه حسابداري

 يهاتحليل
 آماري

 45 شاغل النيالتحصفارغ درصد 28
 ،تحصيل حال در درصد 14 بيكار، درصد

 و سربازي خدمت انجام حال در درصد 8
 .دهستن دارخانه درصد 5

 كاريابي مدل ةارائ
 بر دانشگاه النيالتحصفارغ

 الزيم در كاويداده اساس
 

 كاويداده
 و بندي(طبقه

) بيز الگوريتم

 و درصد 91,3دقت با بيز الگوريتم
 92,3 دقت با تصميم درخت الگوريتم

 .است درصد
 يهاداده ةمجموع در بنديرتبه ويژگي

 دقت و سرعت افزايش موجب تحقيق
 النيالتحصفارغ از درصد  49,2.دشويم
 مشغول ،درس اتمام پس اول ماه شش در

 .اندشده ركا به
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 تحقيق شناسيروش

 همچون مختلفي يهاحوزه كه است رشد حال در و ايرشته ميان جديد ةحوز يك كاويداده
 و اطالعات تا كرده تلفيق هم با را مرتبط يهازمينه ساير و ماشين يادگيري ،آمار ،داده پايگاه
 و كامپيوتر سريع رشد اب كند. استخراج را هاداده از بزرگي حجم در نهفته ارزشمند دانش

 خود داده پايگاه در داده عظيمي حجم هاسازمان ةهم باًيتقر اخير ةده دو در آن از استفاده
 اين در. ددارن نياز هاآن از مفيد دانش كشف يا و هاداده فهم به هاسازمان اين .اندكرده ذخيره
 از استفاده با قزوين اناست در هاهنرستان اين التحصيالنفارغ اشتغال وضعيت ،مقاله

 پژوهش اين در استفاده مورد كاويداده تكنيك. شودمي بررسي كاويداده يهاتكنيك
 قواعد استخراج و گيريتصميم درخت وسيله به بنديدسته ،k-means وسيله به بنديخوشه

 الگوريتم از انتها در و CART و QUEST، CHAID، C5.0 هايالگوريتم از استفاده با
GRI در موجود يهاداده، تحقيق يهاداده .شوديم استفاده پيوند قوانين استخراج براي 
 است شده آوريجمع نامهپرسش طريق از نيز االتيؤس و باشدمي هنرستانها اطالعاتي بانك

 يليالتحصفارغ از بعد و تحصيل حين در ،هنرستان به ورود از قبل  االتؤس شامل كه
 باشد.مي
 
  آماري ةجامع �

 كشينقشه ،كامپيوتر يهارشته در قزوين استان كاردانش يهاهنرستان النيالتحصفارغ
 .است 1387 تا 1382 يهاسال طي در اداري امور و خياطي ،سابداريح ،ساختمان

 

 تحقيق آماري جامعه – 2 جدول
 تعداد شرحفيلد نام

 ر)ف(ن
 كامپيوتر رشته

 كشي نقشه
 ساختمان
 حسابداري

 اداري امور
 ياطيخ

353 
269 
176 
90 
58 

 مردجنسيت
 زن

501 
445 

 قزوين شهر
 تاكستان
 آبيك

 زهرانييبو
 صنعتي شهر

 البرز

250 
252 
137 
174 
133 
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 هاداده تحليل �

  .است گرفته صورت كلمنتاين افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل
 تحقيق متغيرهاي �

 .باشدمي پرسشنامه به مربوط سواالت s10 تا s1 فيلدهاي 
 

 تحقيق متغيرهاي – 3 جدول
 متغير نام توضيحات

 Jensiyat .كنديم مشخص را بودن زن يا مرد
 امور ،سابداريح ،ساختمان كشيقشهن ،امپيوترك( ديپلم نوع

 Diplom كنديم تعيين را ياطي)خ ،يادار
 Shahr )زهرانييبو ،لبرزا ،بيكآ ،اكستانت ،قزوين( رشه نام

 Saldiplom ) 87 تا 82 ( ديپلم اخذ سال
 ،12-13,99 متوسط ،10-11,99 فيضع( ديپلم معدل

Moadldiplom )17-20 يعال ،14-16,99 خوب

-13,99 متوسط ،10-11,99 فيضع( دبيرستان اول معدل
 Moadlaval )17-20 يعال ،14-16,99 خوب ،12

 Tahol بودن متأهل يا مجرد
 Sen كنديم مشخص را فرد سن

 Shoglارمند)ك ،فني ارگرك ،ساده ارگرك ،انشجود ،بيكار ،آزاد( لشغ
 Sabege باشديم شغلي سابقه

 Daramad درآمد ميزان
 shog-madrak .باشديم ديپلم مدرك با شغل بودن مرتبط

دانشو  كار و ايحرفه و فني يهارشته به شما گرايش علت
 s1 ؟چيست

 s2 ؟چيست دياكرده انتخاب كه ايرشته به نسبت شما نظر
 چقدر تئوري دروس تدريس از شما يمندتيرضا ميزان

 s3 ؟است
 s4 ؟است چقدر كارگاهي دروس از شما يمندتيرضا ميزان

 s5 ؟چيست كارگاهي امكانات به راجع شما نظر
 s6 ؟چيست شغلتان به شما دستيابي نحوه

و  كار يهاديپلمه نظر مورد شغل به دستيابي عدم علت
 s7 ؟چيست دانش

 s8 ؟چيست بودن شاغل و تحصيل ادامه ةدربار شما نظر
 s9؟چيست تانيليتحص ةرشت در اشتغاليخود ةدربار شما نظر

 s10 ؟دياداده تحصيل ادامه ديپلم گرفتن از بعد آيا
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  تحقيق يهايافته

  بنديخوشه از حاصل ةنتيج �

 1خوشه  -1شكل  2خوشه  -2شكل   

 3خوشه  -3كل ش 4خوشه  – 4شكل 
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 5خوشه  – 5شكل  
                                                                                    

 هاخوشه توصيفات -4 جدول
 هاخوشه توصيفات رديف
 خوشه

1 
 67 - هستند متأهل درصد 59 - دارند مرتبط مدرك و شغل ،افراد درصد 69
 پرسشنامه 10 سوال به درصد 56 پاسخ -  است متوسط هاآن ديپلم معدل درصد
 - است بوده ب گزينه پرسشنامه 9 سوال به درصد 76 پاسخ -  است بوده ب گزينه

 .باشديم كارمند هاآن شغل درصد 62
 خوشه

2 
 مرتبط غير مدركشان با هاآن شغل درصد  96- باشديم زن جنسيتشان درصد 71

 د گزينه پرسشنامه 9 سوال به درصد 98 پاسخ -ندارند درآمدي درصد 94 - است
 .هستند بيكار درصد 99 - است بوده

 خوشه
3 

 مرتبط غير مدركشان با شغل درصد 79 - باشديم مرد هاآن جنسيت درصد 89
 1 سوال به درصد 65 پاسخ - است متوسط آنها اول سال معدل درصد 77 - است

 .دارند آزاد شغل درصد 58 - است بوده ب گزينه پرسشنامه
 خوشه

4 
 درصد 85 - هستند مجرد هاآن درصد 85 - است زن هاآن جنسيت درصد100
 از را شغلشان درصد 98 - است كامپيوتر هاآن ديپلم درصد 76 - دارند كم درآمد

 .اندآورده دستهب حضوري مراجعه طريق
 خوشه

5 
 - است مرتبط غير مدركشان با شغل درصد 83 - است مرد جنسيتشان درصد100

 1 سوال به درصد 98 پاسخ - است ضعيف هاآن اول سال معدل درصد 100
 .است بوده متوسط هاآن ديپلم معدل درصد 80 - است بوده د گزينه پرسشنامه

 اشتغال وضعيت نتايج �
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 اشتغال وضيت -5 جدول

 تعداد درصد شغل نام
 ر)ف(ن

 178 816.18 آزاد
 367 795.38 بيكار

 68 188.7 دانشجو
 127 425.13 كارمند

 151 962.15 ساده كارگر
 55 814.5 فني كارگر

 
 به كه كرد مشخص را نتايجي تحقيق در بررسي مورد يهاالگوريتم ةمقايس �

 .است شده مشخص زير جدول صورت
 

 هادرخت دقت ةمقايس - 6 جدول
 درخت
 تصميم

TrainingTesting 

C5.0 78,4 % 75,5 % 
C&R 
Tree 

69,6 % 69,13 % 
QUEST 68,25% 65,44% 
CHAID 56,02 % 52,01% 

 
  پيوستگي قوانين �

 با .باشديم كاوي داده در مهم بسيار يهاروش از يكي GRI و وابستگي قوانين استخراج
 وجود بزرگ هايمجموعه در كه جالبي يهايوابستگ و روابط توانيم تكنيك اين از استفاده

 ،Confidence 100% با الگوريتم، اين توسط آمده دستهب وانينق تعداد كرد. پيدا را دارد
 است. بوده عدد 22 برابر

 
Consequent Antecedent Support % Confidence %

shogl = كاريب 
s2 = د نهيگز and 

s6 = ندارد and 
s9 = د نهيگز 

22,83 100,0 

shogl = كاريب 
daramad = ندارد and 

s2 = د نهيگز and 
s9 = د نهيزگ 

22,83 100,0 

shogl = كاريب sabege < 0.5 and 
s2 = د نهيگز and 22,83 100,0 
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Consequent Antecedent Support % Confidence %

s9 = د نهيگز 

shogl = كاريب 
moadldiplom = متوسط and

s6 = ندارد and 
s8 = ج نهيگز 

19,87 100,0 

shogl = كاريب 
moadldiplom = متوسط and

sabege < 0.5 and 
s8 = ج نهيگز 

19,87 100,0 

shogl = كاريب 
shahr = تاكستان and 
s6 = ندارد and 

s9 = د نهيگز 
15,33 100,0 

shogl = كاريب 
shahr = تاكستان and 

daramad = ندارد and 
s9 = د نهيگز 

15,33 100,0 

shogl = كاريب 
shahr = تاكستان and 

sabege < 0.5 and 
s9 = د نهيگز 

15,33 100,0 

shogl = دانشجو shog-madrak = مرتبط and 
s6 = 100,0 5,18 ندارد 

shogl = دانشجو daramad = ندارد and 
shog-madrak = 100,0 5,18 مرتبط 

shogl = آزاد s3 = ج نهيگز and 
s6 = 100,0 7,72 ياشتغال خود 

shogl = كاريب 
moadlaval = فيضع and 

s6 = ندارد and 
s9 = د نهيگز 

13,11 100,0 

shogl = كاريب 
moadlaval = فيضع and 
daramad = ندارد and 

s9 = د نهيگز 
13,11 100,0 

shogl = كاريب 
moadlaval = فيضع and 

sabege < 0.5 and 
s9 = د نهيگز 

13,11 100,0 

shogl = دانشجو
moadldiplom = متوسط and
shog-madrak = مرتبط and 

s6 = ندارد 
4,33 100,0 

shogl = دانشجو moadldiplom = متوسط and 4,33 100,0 
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Consequent Antecedent Support % Confidence %

daramad = ندارد and 
shog-madrak = مرتبط 

shogl = آزاد 
jensiyat = مرد and 

s3 = ج نهيگز and 
s6 = ياشتغال خود 

6,66 100,0 

shogl = آزاد 
moadldiplom = متوسط and

s3 = ج نهيگز and 
s6 = ياشتغال خود 

6,03 100,0 

shogl = آزاد 
moadldiplom = متوسط and

tahol = مجرد and 
s6 = ياشتغال خود 

5,81 100,0 

shogl = كاريب 
diplom = يكش نقشه and 
s6 = ندارد and 

s9 = د نهيگز 
10,04 100,0 

shogl = كاريب 
diplom = يكش نقشه and 

daramad = ندارد and 
s9 = د نهيگز 

10,04 100,0 

shogl = كاريب 
diplom = يكش نقشه and 

sabege < 0.5 and 
s9 = د نهيگز 

10,04 100,0 

 گيري نتيجه
 وضعيت ةزمين در كشور داخل تحقيقات بيشتر ،شده انجام جستجوهاي هاييافته به توجه با

 ،مقاله اين در كاويداده يهاتكنيك از استفاده و است بوده آماري مباحث طريق از اشتغال
 كرد. اشاره زير موارد به انتومي تحقيق از حاصل نتايج از است. تحقيق در نوآوري
 تصميم درخت هايالگوريتم به نسبت باالتري دقت CART و C5.0 تصميم درخت �

 .دارد تحقيق اين در استفاده مورد ديگر
 .دارد شغلي و آموزشي يهاداده شناسايي براي مطلوبي نتايجي ،كاويداده از استفاده �

 زنيا مورد متنوع تحليلي نيازهاي دتوانيم كاوي داده در دانش استخراج يهاشيوه تنوع
 دهد. پوشش را كاريابي حوزه در

   پيشنهادات
 ديگر يهارشته رايب ،پژوهش اين در رفته كارهب روش با پژوهشي كه شوديم پيشنهاد �

  گيرد. صورت نيز
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 جغرافيايي ةمنطق كار بازار نياز و تحصيلي ةرشت رابطه خصوص در تمركزي قتحقي اين �

 دانش كشف يتريجزئ صورت به نيز اطالعاتي ةحوز اين است ناسبم است. نداشته
 شود.

 آموزشي متنوع يهاشيوه كيفيت ةرابط سنجش بر تمركزي پژوهش اين همچنين �
 نيز اطالعاتي ةحوز اين در تحقيق بنابراين، ؛است نداشته كاريابي و عملي و تئوري
  .دشويم توصيه

  منابع
 كشينقشه هايرشته التحصيالنفارغ اشتغال ضعيتو بررسي .)1383( احد – نويدي

 .تربيت و تعليم ترويجي – علمي فصلنامه كاردانش، شاخه حسابداري و ساختمان
 و كامپيوتر يهارشته آموختگانمهارت اشتغال وضعيت بررسي .)1381( محمود رزگر،ب 

 شهر پرورش و آموزش سازمان .پژوهشي طرح .تهران شهر دانشو  كار ةشاخ الكترونيك
 .تهران

 مشخصات جداول .)1388( كاردانش و ايحرفه و فني يهاآموزش فيتأل و ريزيبرنامه دفتر 
 .هشتم جموعهم ،دانشو  كار شاخه تحصيلي يهارشته درسي يهابرنامه عناوين و
 و علم دانشگاه ،دانش كشف و كاوي داده ،تيمورپور بابك ،عليزاده سميه ،غضنفري مهدي

 1390. دوم چاپ ،صنعت
Myzatul Akmam Sapaat, Aida Mustapha, Johanna Ahmad, Khadijah 

Chamili, Rahamirzam Muhamad, A Data Mining Approach to 
Construct Graduates Employability Model in Malaysia, International 
Journal on New Computer Architectures and Their Applications 
(IJNCAA) 1(4) : 1086-1098 The Society of Digital Information and 
Wireless Communications, 2011 

 
 



 

 و فني مراكز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت بررسي
 1389 سال در خوزستان استان ايحرفه

  1بيرگاني اشرفي صباح
  2قالوند رحمن

  3هزاروندي ماليي شهرام

  چكيده
 امري آن بهبود براي بازخورد ايجاد منظوربه نظام هر محصوالت و نتايج بررسي
 خدمات ةارائ صرف گزافيبسيار هايههزين ساالنه آنكه به عنايت با است. بديهي

 پيامدهاي ةمطالع و بررسي ،لذا گردد،مي سازمان در فناوري و مهارتي هايآموزش
 نتايج است. ناپذيراجتناب ضرورتي نيز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت و آموزشي

 در مهمي راهنماي تواندمي آموختگان،مهارت اشتغال وضعيت بررسي از حاصل
 حدودي تا و باشد آموزشي ةدور اجراي بعدي هايريزيبرنامه و يريگتصميم

 براي اشتغال ايجاد فرآيند در آموزشي هايدوره قوت و ضعف نقاط به توانمي
 اشتغال وضعيت بررسي پژوهش، اين از هدف برد. پي كارآموزان و جامعه
 استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار ثابت آموزشي مراكز آموختگانمهارت

 و توصيفي هايپژوهش نوع از حاضر ةمطالع است. 1389 سال در خوزستان
 اشتغال وضعيت ةنامپرسش اطالعات، آوريجمع ابزار باشد.مي تحليلي
 ايحرفه و فني آموزش سازمان رهگيري دستورالعمل در موجود آموختگانمهارت

 شده قبول موختهآمهارت نفر 10770 شامل تحقيق اين آماري ةجامع است. بوده
 طريق از آوريجمع از بعد اطالعات است. آموزشي مركز 37 و رشته 200 در
 دهدمي نشان حاضر پژوهش نتايج گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد spssافزارنرم

 قبالً آموختهمهارت آزمون، در قبولي نگهداشت، كارآموزان، جذب ميزان ميانگين
 به كارجويان غير و كارجويان ،آموزشي ةدور با مرتبط يافتگاناشتغال شاغل،
 از درصد 4 اشتغال وضعيت باشد.مي درصد 40 و36 .7 ،13 ،67 ،92 ،85 ترتيب
 به مربوط اشتغال ميزان بيشترين ،همچنين است. بوده نامشخص آموختگانمهارت
 ،1 ةدرج ساختمان برق ،2 ةدرج تجاري و خانگي گاز كشلوله كمك هايرشته
 اتومبيل تعمير و زنانه لباس خياط ،2 درجه آهني پروفيلي سازپنجره و در كمك

 باشد.مي 1 ةدرج بنزيني سواري
 

 فني آموزش كل ةادار آموختگان،مهارت اشتغال رهگيري آموزش، :كليدي واژگان
 خوزستان. استان ايحرفه و

                                                                                                                
 اي استان خوزستان،كل آموزش فني و حرفه ة. كارشناس مشاوره و هدايت آموزشي، ادار1

 Email: s.ashrafi.b@gmail.com 
 اي استان خوزستان، اي استان خوزستان، اداره كل آموزش فني و حرفه. مدير كل آموزش فني و حرفه2

Emil: galavand@gmail.com  
 اي استان خوزستان،. معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي، اداره كل آموزش فني و حرفه3

sh.molaee@gmail.com Email: 
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  مقدمه
 جامعه مختلف ابعاد در يشرفتپ و توسعه است. اجتماعي فعاليت حياتي و اساسي اركان از آموزش
 آن نتايج به توجه بدون آموزش به پرداختن فقط اما است. آن اهميت با متناسب و آموزش به وابسته

 آن بهبود براي بازخورد ايجاد منظوربه نظام هر محصوالت و نتايج بررسي است. بيهوده امري قطعاً
 ةارائ صرف گزافي بسيار هايهزينه ساالنه كه موضوع اين به توجه با ،رواين از است بديهي امري

 و آموزشي پيامدهاي مطالعه و بررسي ،لذا گردد،مي سازمان در فناوري و مهارتي هايآموزش خدمات
 در باشد.مي آموزش فرآيند ةالزم و است ناپذيراجتناب ضرورتي نيز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت
 اشتغال وضعيت نتايج ).1387 (عيدي، شودمي تكميل آموزشي ةحلق كار اين با حقيقت
 از تريروشن تصوير سازمان كاركنان و مديران تا آوردمي فراهم ايآيينه سو، يك از آموختگانمهارت

 آموزشي كادر و ريزانبرنامه ديگر، سوي از و آورند دستبه آموزشي هايفعاليت كيف و كم چگونگي
 در را الزم تمهيدات كار بازار نياز با مطابق آموزشي ايهدوره خصوص در سازدمي مجهز را سازمان

 : كه است آن از حاكي نتايج اين بگيرند. نظر
 است. كارآموزان براي پذيرياشتغال باالترين داراي آموزشي ةحرف كدام �
 است. گرفته قرار شاغلين توسط بيشتري استقبال مورد آموزشي حرفة كدام �
 باشد.مي كمتري كارجوي تعداد داراي هاحرفه ايرس با مقايسه در آموزشي حرفة كدام �
 ةدور با بيشتري ارتباط آنها اكتسابي شغل كه دارد يافتگانياشتغال آموزشي حرفة كدام �

  ).1389 اي،حرفه و فني آموزش سازمان ةمشاور (دستورالعمل دارد آموزشي
 اجراي بعدي هايريزينامهبر و هاگيريتصميم در مهمي راهنماي تواندمي بررسي اين ،بنابراين

 و ضعف نقاط به توانمي زيادي حدود تا تحقيق هاييافته از همچنين و نمايد تصوير آموزشي، ةدور
 -1386 (رجبي، بردپي كارآموزان و جامعه براي اشتغال ايجاد فرآيند در آموزشي هايدوره قوت

 مراكز ديدهآموزش آموختگانارتمه اشتغال وضعيت تا شودمي تالش پژوهش اين در ).1389 فرخي،
 بررسي مورد آنان اشتغال بر ثرؤم عوامل سپس و مشخص خوزستان استان ايحرفه و فني آموزش

 گرفت. خواهد قرار
 مراكز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت بررسي عنوان تحت ايمطالعه در )1377( رحيمي

 مورد1377 و 1376 سال آموختگانمهارت مجموع از داد نشان اردبيل استان ايحرفه و فني آموزش
 درصد4/16 حدود شاغلين درصد 2/31 از اند.بوده بيكار درصد 8/68 و شاغل درصد 2/31 مطالعه،

 )1386( مرادي باشند.مي مرتبط غير شاغلين آنان درصد8/14 و آموزشي ةدور با مرتبط شاغلين آنان
 استان كارآموزان اشتغال بر ايحرفه و يفن هايآموزش ثيرأت بررسي عنوان تحت ايمطالعه در

 است بوده  81/2 كارآموزان اشتغال ميانگين كه داد نشان 84-81 هايسال طي بختياري چهارمحال
 عنوان تحت ةمطالع در )1386شفيعي( است. بوده درصد 75/2 دوره با مرتبط اشتغال ميانگين و

 ةنمون مجموع از داد نشان ايالم استان تغالاش بر غيررسمي ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت بررسي
 ةرشت در شاغل درصد 7 و آموزشي ةغيررشت ةرشت در شاغل درصد 10 بيكار، درصد 83 آماري

 اشتغال وضعيت بررسي عنوان تحت ايمطالعه در )1379صحرائيان( باشند.مي ايحرفه و فني آموزش
 از كه داد نشان 1376و1377 هايسال طي مركزي استان ايحرفه و فني آموزشي مراكز كارآموزان

 مرتبط درصد 50 تعداد اين از و اندشده شغل يافتن به موفق درصد 2/24 نهايي شدگانقبول مجموع
 خواهران مركز و اشتغال ميزان باالترين درصد 53 با ساوه مركز اند.يافته اشتغال آموزشي ةرشت با

 به درصد 8/29غيرشاغل كارآموزان بين در اند.داشته را اشتغال ميزان كمترين درصد 75/8 با اراك
 فرغني اند.نكرده كاريابي براي اقدامي هيچ بودن دانشجو و آموزدانش سربازي، خدمت همچون داليلي
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 استان اشتغال بر رسميغير ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت عنوان تحت ايمطالعه در )1386(

 ساختمان، كشينقشه هايرشته به مربوط ترتيب به شتغالا بيشترين داد نشان جنوبي خراسان
 ايجداگانه تحقيقات در )1371( صيافي و )1371( نيا طالقاني باشد.مي گاز كشيلوله و حسابداري

 بررسي را ايحرفه و فني هايدوره التحصيالنفارغ اشتغال ميزان مركزي و تهران هاياستان در
 مرتبطغير مشاغل جذب التحصيالنفارغ از نيمي از بيش است شده گزارش تحقيقات اين در نمودند.

 هماهنگي كار بازار نيازهاي با التحصيالنفارغ هايرشته كه دهدمي نشان اين شدند. خود تخصص با
 سازمان ديدگانآموزش اشتغال وضعيت بررسي عنوان تحت ايمطالعه در )1388( اميري اند.نداشته
 مناسب سازمان آموزشي هايرشته كه داد نشان آن بر ثرؤم الگوي برآورد و ايحرفه و فني آموزش

 شوند.نمي اشتغال به منجر و نبوده كار بازار نياز

  شناسيروش
 استان ايحرفه و فني آموزش مراكز آموختگانمهارت اشتغال وضعيت تحليل هدف با بررسي اين

 كارآموزان نفر 10770 تعداد ورمنظ همين به است. گرفته انجام 1389 سال در خوزستان
 اصلي ابزار گرفت. قرار رهگيري و مطالعه مورد آموزشي مركز37 در شدهقبول آموختهمهارت
 آن در ابتدا آموختگانمهارت از آمده دستهب اطالعات كه است بوده نامهپرسش طريق از گيرياندازه
 از جلوگيري منظوربه بررسي اين در است. گرديده منتقل  spssافزارنرم به بنديجمع از پس و وارد

  شد. گرفته قرار بررسي مورد نهايي هايآزمون در شدهقبول افراد فقط آماري اختالف

  هايافته
 تعداد اين از كه شدند موقت نامثبت و مراجعه ايحرفه و فني آموزش مراكز به نفر 20726 تعداد

 نفر16167 تعداد افراد اين بين از و نام ثبت طعيق صورت به مشاوره مراحل طي از بعد نفر 17594
 قبول آموزشي ةرشت 200 در نهايي آزمون در آنها از نفر 10770 كه كردند، شركت نهايي آزمون در

 85 مركز به كنندهمراجعه افراد جذب ميزان اند.گرديده مهارت گواهينامه دريافت به موفق و شده
 افراد قبولي ميزان و درصد 92 آموزشي ةدور در نكارآموزا نگهداشت و حفظ ميزان درصد،
 13 شاغل قبالً كارآموزان تفكيك به اشتغال وضعيت .باشدمي درصد 67 آزمون در كنندهشركت
 و درصد 36 واقعي) (بيكاران كارجويان درصد، 40كارجويانغير درصد، 7 يافتگاناشتغال درصد،

 گاز كشلوله كمك هايرشته به مربوط ترتيب به اشتغال درصد بيشترين باشد.مي درصد 4 نامشخص
 ،2 ةدرج آهني پروفيلي سازپنجره و در كمك ،1 ةدرج ساختمان برق ،2 ةدرج تجاري و خانگي
 باشند.مي 1 ةدرج بنزيني سواري اتومبيل تعمير و زنانه لباس خياط

 در 1389  لسا در درصد حسب بر غيركارجو آموختگانمهارت بيكاري وضعيت از حاصل نتايج
 است. شده داده نشان 1 جدول

  1389 سال در كارجو غير آموختگانمهارت بيكاري وضعيت .1 جدول
 دانشجو آموز دانش دار خانه سرباز كار به تمايل عدم عنوان
 9 12 11 4 5 درصد

 
 است. داشته دارخانه افراد آموزش براي را سهم بيشترين مكان جنت ايحرفه و فني آموزش مركز

 با حجمي ظروف ةسازند آرا،سفره باف، گبه چيني، هايگل ةسازند هايرشته در بيشتر افراد اين
 در را سهم بيشترين دزفول و آغاجاري آموزشي مراكز .اندنموده كسب مهارت دوزروبان و چيني خمير

 دريايي ديزلي موتورهاي تعميركار ،E3 وE9 جوشكاري هايرشته اند.بودن دارا سربازان آموزش
 ةعالق مورد بيشتر 2 ةدرج كار كاشي كمك و2 ةدرج قايق بنزيني موتورهاي تعميركار ،2 ةدرج
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 و گرريخته تيلر، و تراكتور مكانيك هايرشته در بيشتر آموزاندانش آموزش است. بوده سربازها

 آموزش د)درص 45( سهم بيشترين گتوند برادران آموزشي مركز كه است بوده خودرو برق كارتعمير
 را دانشجويان آموزش درصد) 25( سهم بيشترين پيشرفته هايمهارت آموزشي مركز و آموزاندانش

 اند.داده اختصاص خود به
 فرصت كمبود دليلهب درصد 88 دهدمي نشان عوامل سهم و واقعي كارجويان بيكاري وضعيت

 شغل به رغبت عدم درصد0,8مهارتي، آموزش ضعف درصد0,7دستمزد، بودن پايين درصد 4 ،شغلي
 در را سهم بيشترين شغلي فرصت كمبود اند.نگرديده شاغل كافي ةسرماي عدم درصد 5پيشنهادي،

  دارد. واقعي بيكاري نرخ
 هايشيشه نقاش و 2 ةدرج فرزكار هايرشته آموختگانمهارت بررسي مورد هايرشته بين در
 بيكاري عوامل ديگر از اند.نموده اعالم غليش فرصت كمبود را خود بيكاري عامل بيشرين تزئيني
 درصد) 15( شوشتر برادران مركز داد نشان بررسي اين از حاصل نتايج باشد.مي دستمزد بودن پايين

 بر،گچ هايرشته آموختگانمهارت نيز هارشته بين از و است بوده دارا عامل اين در را سهم بيشترين
 بودن پايين را خود بيكاري دليل ترينمهم هوايي شبكه كارگر و بنزيني سواري هاياتومبيل تعمير

 از حاصل نتايج باشد.مي مهارتي هايآموزش ضعف بيكاري عوامل از ديگر يكي نمودند. بيان دستمزد
 كه است داشته عامل اين در را سهم بيشترين درصد) 26( اميديه آموزشي مركز داد نشان بررسي اين

 برق كار تعمير و درصد) 4( 2 ةدرج تراشكار ةرشت آموختگانمهارت ررسيب مورد هايرشته بين از
 مهارتي هايآموزش ضعف را خود بيكاري دليل درصد) 2( بنزيني سواري هاياتومبيل و خودرو
 نتايج .باشدمي جويانمهارت براي كافي ةسرماي عدم بيكاري گذار ثيرأت عوامل ديگر از اند.دانسته
 ةسرماي عدم سهم بيشترين )درصد 19آزادگان( دشت خواهران مراكز داد نشان يبررس اين از حاصل
 باشند.مي دارا كافي

 
 گيري نتيجه و بحث

 شده داده نشان 1 نمودار مطابق استان آموزشي مراكز قبولي نگهداشت، جذب، ميزان بين تغييرات
 درصد بيشترين باغملك، مركز به مربوط )37/99( جذب درصد بيشترين كه داد نشان نتايج است.

 و درصد) 100( غدير و آزادگان دشت پيشرفته، هايمهارت هفتكل، مراكز به مربوط نگهداشت
 جذب درصد افزايش منظوربه باشد.مي درصد) 847/98( كوثر مركز به مربوط قبولي درصد بيشترين

 كه شود داده آنها شغلي ةآيند و آموزشي هايرشته خصوص در صحيح ةمشاور است بهتر كارآموزان
 سنجرغبت هايتست انجام و هاكارگاه از بازديد آموزشي، حرفه راهنماي كتاب ةتهي همچون اقداماتي

 ضمن مراكز است بهتر كارآموزان نگهداشت افزايش براي باشد. ثرؤم زمينه اين در تواندمي شغلي
 فراهم شرايط بهبود جهت در را الزم اقدامات گروهي، و فردي مشاوره و كارآموزان مشكالت شناخت

 يابد. بهبود كارآموزان نگهداشت نرخ تا آورند

 استان آموزشي مراكز تفكيك به قبولي و نگهداشت جذب، درصد تغييرات ةمقايس .1نمودار 
 درصد حسب بر 1389 سال خوزستان
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 شاغل، قبالً آموختگان مهارت درصد باالترين ،است شده داده نشان 4-2 نمودار در كه طورهمان

 ،)درصد 84 رامشير( مراكز به مربوط ترتيب به كارجويان كارجويان، غير يافتگان، اشتغال
 مراكز به مربوط يافتگان اشتغال كمترين و باشد مي )75رامهرمز( و )91مكان( جنت )،24باغملك(

 ديه(صفرامي به مربوط كارجويان غير درصد كمترين ، درصد) (صفر هفتگل و آغاجاري اميديه، مراكز
 از باشد. مي درصد) (صفر مكان جنت و رامشير مركز به مربوط كارجويان درصد كمترين و درصد)
  است. داشته آموختگان مهارت بيكاري نرخ در را سهم بيشترين شغلي فرصت كمبود طرفي
 

 تفكيك به كارجويان و غيركارجويان يافتگان، اشتغال شاغل، قبالً تغييراتة مقايس. 2نمودار 
 درصد حسب بر 1389 سال شهرستان

 
، است شده اشتغال نرخ كاهش باعث كافية سرماي عدم كه هاييرشته در همچنين

 توجه با نمايند. شغل ايجاد زايياشتغال هايوام يا خانگي مشاغل طريق از توانندمي آموختگانمهارت
، اندنموده بيان خود بيكاري دليل را مهارتي آموزش ضعف كه هاييرشته در بررسي اين هاييافته به

 عوامل از" ):1383( ايمان بررسي طبق مربي ارتقاء كه يابند ارتقاء هارشته آن مربيان است بهتر
 كارآموزاني واقع در و باشدمي مربيان تحصيالت و سابقه تجربه، آموختگانمهارت اشتغال بر گذارثيرأت

   دارد. مطابقات "دارند بيشتري توفيق كار زاربا در بينند مي آموزشة تجرب با مربيان توسط كه
 در آموزشي ريزانبرنامه توجه مورد همواره كه است مسايلي از يكي التحصيالنفارغ اشتغال
 افراد به كه باشدمي اجتماعي هاينقش لحاظ به توجه اين است. بوده مختلف كشورهاي

 بسيار بخش التحصيالنفارغ بيكاري .ددگرمي محول كشورة توسع اهداف به نيل براي التحصيلفارغ
 خاص گروه اين جزو كساني چه دقيقاً كه اين شود.مي تأكيد آن بر شديداً كه است معضلي و مهم
 هراس گاه و دشواري اين كه دارد وجود اييافتهتوسعه كشور كمتر اما دارد، بحث جاي گيرد،مي قرار

 كمدست يا كافي هاييشغل يافتن به خود التحصيالنفارغة هم براي است ناگزير كه باشد نداشته را
 در تغييرات ).1368خزاعي،( بپردازد است، برانگيخته آنها در را توقعش يا آرزويش كه هاييشغل

 فناوري، تغييرات ملي، توليد ميزان از ثرأمت مختلف هايسال طي شغلي تركيب و اشتغال ميزان
 معافيت، يا عوارض و مالياتي وضع افزوده، ارزش انساني، ينيرو وريبهره دستمزدها، سطح تغييرات

 و قوانين در تغييرات جهاني، اقتصادي وضعيت ملي، اقتصادي وضعيت انساني، نيروي جانشيني
 نظام تحصيلي، پوشش كشور، خارج و داخل انساني نيري مهاجرت  كاال، واردات و صادرات مديريت،

 كارگر، و كارفرما و دولت تعامالت و اشتغال هايياستس اجتماعي، مينأت پوشش عمومي،ة وظيف
 نيروي مهارت و دانش سال، فصول تكميل، و توسعه يا جديد عمراني هايپروژه و گذاريسرمايه
 و شغلي تركيب اشتغال، بر تنهايي به فوق عوامل از هركدام نقش ميزان بررسي باشد.مي انساني
 خواهد ايجداگانه تحقيق تعريف مستلزم كه است مشكل و پيچيده بسيار امري اقتصادي هايفعاليت

ة كلي بودن ثابت فرض با و افراد فردية توسع جهت در آموزش اهميت به توجه با ).1388 (فرخي، بود
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 كار بازار نياز با متناسب انساني نيروي آموزش امر در مناسبي ريزيبرنامه بايد اشتغال، بر ثرؤم عوامل
 برگزارية دربار گيريتصميم از پيش كه داشت توجه بايد نكته اين به راستا همين در بگيرد. صورت

 آيا كه ساخت روشن دقيقاً و داد قرار بررسي مورد را آموزشي عملكردة مسئل است بهتر دوره هر
 تصور مراكز از برخي ).1387 همكاران، و (عيدي خير؟ يا است نياز مورد رشته اين در آموزش

 هايدوره پيامدهاي درمورد مليأت گونههيچ و نمايند اجرا را شدهابالغ تعهد ايدب فقط كه كنندمي
 صرف نيز و مهارتي هايآموزش به اعتماد بردن بين از جزء اينتيجه اقدام اين ندارند. شدهبرگزار
 صورت آموزش براي اقدام از پيش كه تحليلي در، بنابراين ندارد. سازمان براي كالن هايهزينه

 فعاليت هرگونه آغازة نقط آموزشي نيازسنجي باشد.مي ضروري آموزشي نيازهاي تعيين گيرد،مي
 در گيريتصميم و ارزيابي براي مبنايي آوردنفراهم نيز و اثربخشي در فراواني ثيرأت كه است آموزشي

 دقيق نيازسنجي انجام از مهمتر ايوظيفه هيچ آموزش فرآيند در دارد. آموزشي مختلف هايزمينه
 كار محيط مقتضيات با آموزش كه زماني حقيقت در ).1381 اجارگاه، و (فتحي ندارد وجود آموزشي
 زماني داشت بيان كومبز از نقل به وريانپيله گردد.مي عايد نيروها از بيشتري دهيبهره شود، سازگار
 كار و آموزش كه دهدمي نشان را الزم تأثير آموزشة زمين در شدهگرفته كاربه امكانات تمامي

، يابند دست موفقيتي به اندتوانسته پيشرفته كشورهاي اگر وي نظر از باشند. داشته را الزم خوانيهم
 كشورهاي در است. آموزشي هايبرنامه در آنها قراردادن و كار بازار نيازهاي تشخيص دليل به صرفاً

 با را التحصيالنفارغ كرده همگام كار حيطم با را خود آموزشي هاينظام اندتوانسته توسعه حال در
 است مطلب اين دؤيم نيز گرفته انجام تحقيقات ).1389 صابري، و (مطلق سازند كار بازار وارد سرعت

 توسعه موجبات تواندمي كار بازار نياز با مطابق يا نيازسنجي بر مبتني ايحرفه و فني هايآموزش كه
 و سرمايه اتالف با هاآموزش اين صورت اين غير در. آورد فراهم را التحصيالنفارغ كارايي و جامعه در

 جهت در كار بازار رسانياطالع براي جامع نظامي ايجاد با، بنابراين بود. خواهد مواجه منابع
 و مهارتي هايآموزش وريبهره افزايش جهت در ثرؤم گامي توانمي كار بازار وضعيت سازيشفاف

 مانند االتيؤس با كارجويندگان كار بازار در برداشت. كار بازار با منطبق و سبمنا آموزشي سنجينياز
 نمايم؟، كسب توانممي را مهارتي چه نمايم؟، دنبال توانممي را شغلي چه چيست؟، من شغلية عالق
 روهروب هستند؟ دسترس در كارگراني چه الؤس با كارفرمايان و است؟ دسترس در هاييشغل چه
 اطالعات نيازمند االتؤس اينة دربار گيريتصميم هنگام در كارفرمايان و كار جويندگان گردند.مي

 باشد: زير موارد شامل تواندمي اطالعات اين ).3(نمودار هستند
ة مشاور و راهنمايي شامل آن: با مرتبط اطالعاتي منابع و شغلية مشاور و راهنمايي ابزارهاي �
 جويندگان آموختگان،دانشة استفاد مورد كه سنجش ديگر رهايابزا و استعداد عالقه، كشف شغلي،

 .باشدمي شاغالن و كار
 هايتحليل و تجزيه و اطالعات شامل كار: بازار روند و اجتماعي اقتصادي هايداده و اطالعات �

ة استفاد مورد جانبي اطالعاتة عالو به ايحرفه و صنعتي اجتماعي، اقتصادي، شناختي،جمعيت
 هنگام در شغلي هايفرصت ارزيابي فرايند از پشتيباني براي شاغالن و كارجويندگان ،تگانآموخدانش

 ،دولتي گرانتحليل و گذارانسياست ريزان،برنامه توسط اطالعات نوع اين باشد.مي شغل جستجوي
 .شودمي فادهاست كار بازار با مرتبط موارد ويژههب ،هابرنامه بهبود و توسعه براي ... آموزشي نظام
ة دربار اطالعاتي زايي:اشتغال هايبرنامه و ايحرفه و فني هايآموزش و آموزشي اطالعات �

 هايوام مانند( خصوصي و دولتي هايكمك اي،حرفه و فني مدت،كوتاه و بلندمدت آموزشي خدمات
 هايسياست و هابرنامه جنتاي از اطالعاتي و ....) و كارفرمايي تسهيالت بيكاري،ة بيم زايي،اشتغال

 ساير و شغل جويندگان جوانان، والدين، و آموزاندانشة استفاد مورد اطالعات اين .باشدمي شدهااجر
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 به بهتر دستيابي به كمك براي و باشدمي، هستند خود شغلي و آموزشي نگريآينده حال در كه افراد
 .شودمي استفاده زايياشتغال هايبرنامه و آموزشي هايدوره
 شغلي هايظرفيتة دربار اطالعاتي شامل كار: محل هايتوانمندي و كار نيروي تبادل اطالعات �
 روابط به مربوط مسائل و عرضه ميزان نياز، مورد هايمهارت مختلف، مشاغل در دستمزد ميزان خالي،

 متخصصان و اركارباز كنندگانتنظيم كارفرمايان، كار، جويندگان توسط اطالعات اين باشد.مي كار
 مشاغل بهتر انطباق و انساني منابع مديريت و استخدام گزينش، از پشتيباني براي انساني نيروي منابع

  ).2002 ،2ترجمن ؛12001ريب، ( گرددمي استفاده كار نيروي و
 مبهنگا و صحيح اطالعات قراردادن اختيار در توانايي بايد كار بازار اطالعات جامع نظام ،بنابراين

 اين مناسب ئةارا باشد. داشته گيريتصميم و ريزيبرنامه براي مناسب زمان در نهايي كاربران به
 ضمن و داده افزايش را بهتر عملكرد در آنان توانايي كار بازار تقاضاي و عرضه سمت دو به اطالعات

 نياز با منطبق هارتيم هايآموزش خصوصاً ،هاآموزش ةارائ جهت مناسب بستر كار، بازار كاركرد بهبود
   سازد.مي فراهم را كار بازار

  
 ها و نتايج آن در عملكرد بازارگيريكاربران، انواع اطالعات، تصميم .3نمودار 

                                                                                                                
1. REAB  
2. Torjman 
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 آلمان فدرال جمهوري پرورش و آموزش ابعاد از برخي در كاوي و كند ).1377( م. مهرمحمدي،

 مدرسه. انتشارات آموزشي، ريزيبرنامه و پژوهش سازمان پرورش. و آموزش با مقايسه و
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 و دانـش  ةاقتصـادي.:مجل  ،اجتمـاعي  فرهنگي، ةتوسع سوم ةبرنام اهداف با ايحرفه و فني هايآموزش
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 تربيـت،  و تعلـيم  ةپژوهشكد انتشارات اول، جلد اقتصاد، ةنام).دانش1380عبدالحسين.( نفيسي،

 تهران.
ـ  انتشـارات  اي،حرفـه  و فني آموزش ةبرنام ارزشيابي عملي راهنماي ).1383( احد. نويدي،  وينن

 تهران. پژوهش،
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 در آن ثيرأت و ايحرفه و فني هايآموزش وضعيت بررسي
 كرمان شهر در ديده،آموزش افراد اشتغال

 1صادقي امين محمد
 2نژاد ابراهيمي مهدي

 3پور حبيب حبيب

 چكيده
 نآ انساني منابع ايجامعه هر اجتماعي و اقتصادي ةتوسع و رشد اساسي عوامل از يكي

 روي بر ايحرفه و فني هايموزشآ ويژههب يآموزش گذاريسرمايه است بديهي است.
 يافتگيتوسعه تعيين اصلي هايشاخص از يكي اشتغال ايجاد براي انساني منابع

 رسميغير ايحرفه و فني هايآموزش بررسي ،پژوهش اين از هدف شود. مي محسوب
 شامل تحقيق اين ماريآ ةجامع است. كرمان شهر در اشتغال ايجاد در ان ثيرأت و
 سال اول ةماهسه در شهركرمان ايحرفه و فني ثابت مراكز ديدگانموزشآ ماميت

 نبود دليل به ولي د.ش انتخاب نفر 90حجم به اينمونه ،اساس اين بر باشد.مي 1390
 طريق از نامهپرسش اطالعات نان،آ به دسترسي مشكل و آموزان كار از كافي اطالعات

 تحقيق اين هاييافته ترينمهم گرديد. اوريعجم ،بودند دسترس در كه موزانيآكار
 و جنس اما دارد. داريمعني ثيرأت اشتغال وضعيت در كارآموزان سن كهاين از عبارتند

 كارآموزان بيشتر ندارد. داريمعني ثيرأت اشتغال وضعيت در تحصيالت سطح
 ايحرفه و فني آمورزش هايدوره در شركت انتخاب دليل به را اشتغاليخود

 موزانآكار كار كيفيت و مهارت افزايش در آموزشي هايدوره ثيرأت و اندذكركرده
 است. بوده زياد اشتغالدخو
 

 .كرمان شهر اشتغال، بر آموزش ثيرأت اشتغال، اي،حرفه و فني آموزش :يكليد واژگان
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  مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ة. دانشيار دانشكد2
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 مقدمه
 يشورا11/4/1359 مورخ مصوب واحد موجب به كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان
 اجتماعي، امور و كار وزارت ايحرفه و فني آموزش كل ةادار ادغام از ايران اسالمي انقالب
 بهزيستي و بهداري وزارت آموزيكار هايكانون آموزي،كار صندوق اي،حرفه تصميمات مراكز

 گرديد. تشكيل

 تحقيق انجام ضرورت و لهأمس تعريف
 همراه وابسته، علوم و تكنولوژي استاير در مهارت كسب ايحرفه و فني هايآموزش هدف
 (سايت باشدمي اجتماعي و اقتصادي مختلف هايبخش مشاغل به مربوط خاص هايدانش

 يكي همواره اشتغال موضوع آنكه به توجه با سازمان) معرفي ايحرفه و فني موزشآ سازمان
 گرفتهكاربه و شدهاتخاذ هايسياست از يكي باشد،مي مسئوالن مدنظر هايچالش و مسائل از

 تكنسين تربيت بر ايحرفه و فني آموزش ةتوسع گسترش جهان كشورهاي از بسياري توسط
 بر است. گرفته قرار توجه مورد نيز ايران كشور در كه بوده مختلف مشاغل احراز جهت ماهر
 و ارك وزارت نظر زير ايحرفه و فني آموزش هايسازمان و مراكز ايجاد طريق از ،مبنا اين
 رفع در اشتغال ايجاد ةزمين در مناسبي هايساختزير و اساسي هايگام اجتماعي امور

 فني آموزش ريزيبرنامه خصوص در گذشته هايپژوهش بررسي" است. شده برداشته بيكاري
 ةجنب ارزيابي بر فقط گذشته ريزيبرنامه و تجارت ارزيابي در كه دهدمي نشان ايحرفه و

 ."است شده كيدأت عملكرد با مصوب اعتبارات و هاهدف ةمقايس و هاامهبرن كمي عملكرد
 كه هاآموزش گونهاين اصلي هدف و رسالت ديگر، عبارت به )100:1388زاهدي و (صدري

 سطح ءارتقا يا كار بازار هاينيازمندي با ارتباط در افراد به مهارت آموزش و آموزيحرفه
 قرار توجه مورد هاارزيابي در است مشاغل نيازهاي هب پاسخگويي براي موجود هايمهارت
 و پويايي چنان از بايد ايحرفه و فني هايآموزش در ريزيبرنامه كهحاليدر ،است نگرفته
 جمله از آنها در ثرؤم عوامل و كار بازار، تغييرات به بتواند كه باشد برخوردار پذيريانعطاف

 براي مناسب ابزارهاي از يكي" دهد. نشان اكنشو هنگام به و موقع به فناوري تغييرات
 اشتغال وضعيت خصوص در مطالعه دادن انجام زمينه اين در گذاريسياست و ريزيبرنامه
 است اساس اين بر )100:1388زاهدي، و (صدري ."است مختلف هايرشته آموختگاندانش

 بازار جذب گوناگون يهارشته در ديدهآموزش افراد از درصدچند نمود مشخص توانمي كه
 توسط شدهآموخته هايمهارت نيازمند حد چه تا كار بازار همچنين و اندشده كار

 باشد.مي ايحرفه و فني آموزش مراكز آموختگاندانش

 تحقيق ةسابق
 هايآموزش وضعيت "توصيفي رابطه بررسي" عنوان با خود تحقيق در خوش سر اهللاسعد
 رسيده نتيجه اين به1375 سال در همدان استان هايرستانشه در صنعت و ايحرفه و فني
 عدم همچنين و ايحرفه و فني هايرشته و موجود صنايع نياز بين هماهنگي عدم كه است
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 باعث شدهارائه هايآموزش با مرتبط صنايع كمبود و موجود هايآموزش انواع بين ارتباط

 نباشد. همدان استان در صنعت زنيا پاسخگوي ايحرفه و فني هايآموزش تا گرديده
 هايموزشآ ةرابط" عنوان تحت 1380 سال در فرشاد محمد توسط ديگري تحقيق

 .است گرفته انجام كشور سطح در "التحصيالن فارغ اشتغال با ايحرفه و فني رسمي
 در  ايحرفه و فني التحصيالنفارغ از درصد 55 حدودكه  است آن از حاكي تحقيق هاييافته
 اظهارات براساس وجود اين با اما دارند. اشتغال  خود تحصيلي هايرشته با مرتبطغير غلمشا

 هماهنگي و داشتند اشتغال با مرتبطغير مشاغل در التحصيالنفارغ درصد 30 ،كارفرمايان
 در ت.سا نشده ديده موارد از بسياري در كار بازار در موجود مشاغل و رشته نوع بين كامل
 نيازي كار بازار در آنان آموزشي ةرشت به كه دارند وجود التحصيالنيفارغ هااستان برخي
 است. نداشته وجود رشته آن براي شغل ايجاد امكان آنها استان در يا و نيست

 ايحرفه و فني آموزش" عنوان اب 81 سال در نياطالقاني رضامحمد توسط ديگر تحقيقي
 آماري ةجامع كه گرفته صورت"تهران استان در1373-77هايسال التحصيالنفارغ اشتغال با

 محدوديت دليلبه اما است، بوده نظرمورد هايسال در نفر )2788( التحصيالنفارغ تمامي آن
 حاصله نتايج شدند. انتخاب نامهپرسش االتؤس به پاسخگويي براي نفر 1441 آماري ةنمون

 بيشتر و نيست متناسب كشور زهاينيا با ايحرفه و فني هايرشته كه است آن از حاكي
 اند.شده فني) هايرشته (بيشتر خود هايرشته به مربوط مشاغل جذب پسر التحصيالنفارغ

 مسئله بيان
 همراه وابسته، علوم و تكنولوژي  راستاي در مهارت كسب ايحرفه و فني هايآموزش هدف
 (سايت باشدمي ماعياجت و اقتصادي مختلف هايبخش مشاغل به مربوط خاص هايدانش

 يكي همواره اشتغال موضوع آنكه به توجه با سازمان) معرفي ايحرفه و فني موزشآ سازمان
 كاربه و شدهاتخاذ هايسياست از يكي باشد،مي مسئوالن مدنظر هايچالش و مسائل از

 تربيت بر ايحرفه و فني آموزش ةتوسع ،گسترش جهان كشورهاي از بسياري توسط گرفته
 گرفته قرار توجه مورد نيز ايران كشور در كه بوده مختلف مشاغل احراز جهت ماهر كنسينت

 وزارت نظر زير ايحرفه و فني آموزش هايسازمان و مراكز ايجاد طريق از ،مبنا اين بر است.
 رفع در اشتغال ايجاد ةزمين در مناسبي هايساختزير و اساسي هايگام اجتماعي امور و كار

 فني آموزش ريزيبرنامه خصوص در گذشته هايپژوهش بررسي" است. شده برداشته بيكاري
 ةجنب ارزيابي بر فقط گذشته ريزيبرنامه و تجارت ارزيابي در كه دهدمي نشان ايحرفه و

 ."است شده كيدأت عملكرد با مصوب اعتبارات و هاهدف ةمقايس و هابرنامه يكم عملكرد
 كه هاآموزش گونهاين اصلي هدف و رسالت ديگر، عبارت هب )100:1388زاهدي و (صدري

 سطح ءارتقا يا كار بازار هاينيازمندي با ارتباط در افراد به مهارت آموزش و آموزيحرفه
 قرار توجه مورد هاارزيابي در ،است مشاغل نيازهاي به پاسخگويي براي موجود هايمهارت
 و پويايي چنان از بايد ايحرفه و فني هايموزشآ در ريزيبرنامه كهحالي در ،است نگرفته
 جمله از آنها در ثرؤم عوامل و كار بازار، تغييرات به بتواند كه باشد برخوردار پذيريانعطاف

 براي مناسب ابزارهاي از يكي"دهد. نشان واكنش هنگام به و موقع به فناوري تغييرات
 اشتغال وضعيت خصوصدر مطالعه ادند انجام زمينه اين در گذاريسياست و ريزيبرنامه
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 است اساس اين بر )100:1388زاهدي، و (صدري  ."است مختلف هايرشته آموختگاندانش

 بازار جذب گوناگون هايرشته در ديدهآموزش افراد از درصد چند نمود مشخص توانمي كه
 توسط هشدآموخته هايمهارت نيازمند حد چه تا كار بازار ،همچنين و اندشده كار

 باشد.مي ايحرفه و فني آموزش مراكز آموختگاندانش

 تحقيق ادبيات
 ايحرفه و فني آموزش تعريف

 و فني آموزش" است آمده كشور اي حرفه و فني سازمان در آموزش نوع اين تعريف در
 مهارت افزايش يا شغل احراز براي توانايي و مهارت ايجاد منظوربه كه است آموزشي ،ايحرفه

 ."گرددمي مهارت ةگواهينام كسب به منجر و شودمي ائهار

 اشتغال و ايحرفه و فني آموزش تعريف
 اشتغال وضعيت بهبود براي كار دنياي با آموزش كردن مرتبط يعني ايحرفهو  فني آموزش
 با آموزش بيشتر چههر ساختن مرتبط ميان اين در كه بيكاري ميزان كاهش و جوانان

 بيكاري خصوصهب بيكاري علل از يكي ،است مسلم هچآن است. ضروري اقتصادي نيازهاي
 بر منطبق آن هايآموزش كه باشدمي آموزشي نظام ساختار در مشكل وجود ،التحصيالنفارغ
 ريزيبرنامه در آموزيحرفه جايگاه و اهميت به كيدأت و ييدأت در"نيست. كار بازار واقعي نياز

 هايرشته اجتماعي ةبازد و خصوصي ةبازد حليلت ضمن ساخاروپولس جرج، آموزشي
 نظام تناسب ميزان افزايش كه گيردمي نتيجه ،مختلف كشورهاي در آموزشي گوناگون
 گرو در پيشرفت حال در اقتصاد يك نيازهاي با توسعه حال در كشورهاي پرورش و آموزش
 ."است آموزيحرفه به نظام اين بيشتر گرايش

 نسل پرورش در ثريؤم نقش تواندمي ايحرفه و فني آموزش" گويدمي )1382( نفيسي
 اجتماعي-اقتصادي پايدار ةتوسع به دستيابي هايچالش با كه باشد داشته هاانسان از جديدي

  "شد. خواهند درگير
 آموزش هدفش كهاست  تعليماتي ،ايحرفه فني آموزش كندمي بيان )1380( مصاحب

 آينده. يا فعلي ةحرف به مربوط امور در است شخصي مهارت تقويت يا و ايحرفه

 اشتغال و ايحرفه و فني آموزش
 تأنش پذيريانعطاف سبب به ايحرفه و فني هايآموزش كه داشت اذعان بايد ،همچنين

 و فني هايآموزش كه داشت اذعان بايد ،همچنين است. كار بازار هايخصيصه از گرفته
 و اقتصادي اوضاع و كار بازار هايخصيصه از گرفتهتأنش پذيريانعطاف سبب به ايحرفه

 براي افراد در الزم هايمهارت ايجاد و آموزش دليل به نيز واست  كشور بر حاكم اجتماعي
 هايمهارت فاقد افراد از بسياري دارند. اشتغال در سزاييهب نقش مشاغل، احراز در توانايي

 توجه ضمن كه شودمي ييآكار افزايش به نجرم زماني تحصيالت هستند. كار بازار نياز مورد
 زماني جنبه اين رعايت شود. گرفته نظر در نيز آموزش كاربردي هايجنبه نظري، مباحث به

 باشد. داشته وجود الزم تناسب و هماهنگي تحصيلي مختلف سطوح بين كه يابدمي تحقق
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 كار، محيط در نتوانند مهارت فقدان دليل به آموختگاندانش تا شودمي باعث ارتباط اين نبود
 )25:1379(نفيسي، باشند. داشته مناسب ييآكار

 ايحرفه و فني رويكرد
 بازار نياز رفع براي (تكنسين) ماهر انساني نيروي تربيت محوله، وظايف اساس بر سازمان اين
 آموزانحرفه و بود دارعهده را اشتغالي)(خود خدماتي و تقليدي هايواحد اندازيراه يا و كار

 و فني هايآموزش شوند.مي التحصيلفارغ ،مهارت ةگواهينام دريافت با آموزشي مراكز
 محورهاي از يكي حاظر حال در ،آن با مرتبط هايپژوهش و رسمي)غير و (رسمي ايحرفه

 تشكيل در مهمي نقش و بوده توسعه حال در كشورهاي در جانبههمه پيشرفت در اساسي
 كنند.مي ايفا كار بازار نياز مورد ماهر نيروي تربيت طريق از انساني ةسرماي

 هايتوانايي كه است معتقد ،است شده معروف انساني ةسرماي پدر به كه ،شولتز پرفسور
 در .گرددمي وي آمددر و توليد قدرت رفتن باال ،وريبهره افزايش موجب كه انسان اكتسابي

 (كشاورزي شود.مي قلمداد سرمايه نوعيبه و جاستپابر ايسرمايه كاالي يك همانند ،واقع
203:1382(    

 خوداشتغالي
 يا كارگاه يك در جذب عدم صورت در كه باشندمي ايحرفه و فني التحصيالنفارغ ،منظور

 دولتي اعتبارات يا و خود ةسرماي با خصوصي كارگاه يا سسهؤم سيسأت به اقدام كارخانه
 . )1381، فرشاد( نمايند.
 براي درآمد وكسب كاركردن مبين كه اشتغاليديگر برابر در است مفهومي ،داشتغاليخو

 ميزان بگيريحقوق و بگيريمزد برخالف ،اشتغال گونهاين در كه است بديهي .باشدمي خود
 خوداشتغالي .دارد مربوطه فعاليت وريآسود ميزان به بستگي و نبوده ثابت شاغل درآمد
   .باالتر اجتماعي جايگاه كسب جهت درآمد كسب طريق از ايحرفه ءارتقا براي است فرقي

 را ديگري افراد يا و كند كار تنهاييبه آن در كه باشد كارگاهي داراي است ممكن شاغل فرد
 45 (سيفيه، بگيرد بهره نيز خود ةخانواد اعضاي از حتي يا و درآورد خود استخدام به نيز

:1385.( 

 اشتغال تعريف
 پيرو است. شده تعريف كار به بودن مشغول معناي به اشتغال ،اقتصادي ةنامفرهنگ در
 آن بر مالي پاداش كه است اشتغالي نوع هر آن معمول معناي در كار است معتقد )1366(

 معناي در اصطالح اين .است بيكاري در سقوط معنايبه خود ،كار دادن دست از باشد. مرتبط
 بر در كارند شرايط حائز كه افراد با ارتباط در را ملت يك قتصاديا هايفعاليت مجموع ،جمع

 ةدرج و شغلي فرصت با انساني نيروي تطابق را اشتغال ).1373( نوروزي مديري، گيرد.مي
 را اشتغال همچنين و جامعه يك در موجود هايفعاليت و هاحرفه با هانيرو اين تطبيق
 اند.كرده تعريف ،باشد داشته وجود آن برابر رد مزد و پاداش كه كاريبه بودن مشغول
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 شاغل تعريف

 طي كه سال 15 باالي افراد به شاغل ،اقتصادي همكاري و توسعه سازمان اعالم اساس بر
 كار مرجع ةهفت طي كه افرادي طورهمين و باشند كاركرده ساعت يك حداقل مرجع ةهفت

 نيز خانوادگي كاركنان شوند.مي گفته ،بيكارند موقت طوربه ولي دارند شغل اما ،نكردند
 شود.مي محسوب شاغل

 تحقيق اساسي اهداف
 .كرمان شهر ايحرفه و فني هايموزشآ وضعيت بررسي .1
 .كرمان شهر ايحرفه و فني مركز در ديدهموزشآ افراد اشتغال بررسي .2
 .ديدهموزشآ ادافر اشتغال ايجاد در كرمان شهر ايحرفه و فني هايموزشآ ثيرأت بررسي .3
 .ايحرفه و فني موزشآ هايدوره وضعيت مورد در موزانآكار نظر بررسي .4

 هافرضيه
 دارد. وجود داريمعنا ارتباط ديدگانآموزش اشتغال و آموزان كار سن بين .1
 دارد. وجود داري معنا ةرابط ديدگانموزشآ اشتغال و تحصيالت ميزان سطح و جنس بين .2
 ةرابط اشتغالدخو موزانآكار كار كيفيت و مهارت افزايش در آموزشي هايورهد ثيرأت بين .3

 دارد. وجود داريمعنا

 تحقيق روش
 از ها،داده گردآورية نحو نظر از و است كاربردي تحقيقات نوع از هدف نظر از پژوهش اين
 است. پيمايشي -توصيفي تحقيقات نوع

 شامل وابسته متغير و باشد مي ايحرفه و يفن هايآموزش ،مستقل متغير ،تحقيق اين در
 اشتغاليخود و افراد فعلي شغل اند،شده كار بازار جذب هاآموزش اين اثر بر كه افرادي تعداد

 باشد.مي آنها
 كنندهتعديل متغير عنوانبه درآمد ميزانو  تحصيالت سطح ،جنس ،سن ،تحقيق دراين

 .است شده گرفته نظردر

 آماري ةجامع
 مشـترك  صنعت يك حداقل داراي كه واحدها يا افراد از ايمجموعه از عبارتست آماريةجامع

 مايـل  پژوهشگر كه است آماري ةجامع يك بررسي مورد ةجامع پژوهش هر در معموالً باشند.
 ).36:1385 ،مقيمي. (بپردازد مطالعه به آن واحدهاي متغير صفات يا صنعت ةدربار است

 ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  مراكـز  در كه افرادي ةكلي از عبارتند قيقتح اين آماري ةجامع
 آموزش 90 سال اول ةماه سه در مختلف يهارشته در كه ،نثؤم و مذكر از اعم ،كرمان شهر
 ما آماري ةجامع نفر1083 آمد دستهب ايرفهح و فني سازمان از كه آماري اساس بر اند.ديده
 مطمـئن  اطالعـات  و آمـار  صـحت  از كـه  گرديد انتخاب صخا ةباز اين علت اين (به باشد.مي

 گرديديم.)
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 نمونه حجم

 است. شده انتخاب تحليل و تجزيه و مشاهده براي كه است جامعه از كوچكتري گروه نمونه«
 كـل  مشخصات از توانمي ،است شده انتخاب جامعه يك از كه اينمونه مشخصات ةمشاهد با

 ).24:1384 بست، (جان .»آورد عملبه معيني استنتاج جامعه
 تعـداد  يعنـي  ،بررسـي  مـورد  ةجامع معرف كه اينمونه حجم تعيين يبرا ،تحقيق اين در

 بـه  كـوكران  فرمـول  از، باشـد  كرمان شهر ايحرفه و فني آموزش مراكز در ديدهآموزش افراد
 است. شده استفاده زير شرح

 رسيديم.90 عدد به پايان در كه

n= 

 اطالعات تحليل و تجزيه
   مقدمه

 هـاي شـاخص  وضـعيت  از توصـيفي  ،درصدي توزيع هاينمودار و فراواني جدول از استفاده با
 ثيرأتـ  و االتؤسـ  بررسـي  جهـت  سـپس  اسـت.  گرديـده  ارائـه  تحقيق االتؤس و دموگرافيك

 است. شده استفاده دو كاي آزمون از تحقيق هايمتغير

 است؟ هبود چگونه كارآموزان آموزش ةدور طول
 آموزشي ي هادوره طول و كارآموزان تعداد كه دهدمي نشان دو كاي آزمون طريق از محاسبه

 ،اندديدهآموزش متفاوت هايدوره طول در كه افراد تعداد تقريباً ندارند. هم با معناداري تفاوت
 باشد.مي ميزان يك به
 

داريمعنيآزادي ةدرجدو كاي ةآمارفراواني درصدفراوانيآموزشي ةدور طول
 4/19 17 200 از كمتر

72/5 3 126/0 
 2/27 24 400 تا200
 8/27 25 600 تا400
 6/25 24 600 از بيشتر

 100 90 كل
 

 آموزشي هايدوره در شركت از قبل كارآموزان اشتغال وضعيت
 گـروه  در بررسي مورد نگوياپاسخ بين از هاداده تحليل و تجزيه اين از حاصل نتايج به باتوجه
 به توجه با اند.بوده بيكار 9/86 و شاغل آموزشي هايدوره در شركت از قبل درصد1/13 نمونه
 تـوان مـي  درنتيجـه  اسـت،  شاغلين تعداد از بيشتر و درصد 9/86 برابر كارآموزان تعداد اينكه
   اند.بوده بيكار آموزشي هايدوره در شركت از قبل آموزانكار بيشتر كه گفت
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از قبل آموزانكار اشتغال
داريمعنيآزادي ةدرجدو كاي ةآمارفراواني درصدفراوانيآموزشي ةدور در شركت

 1/13 14 شاغل
05/174 1 0001/0  9/86 76 بيكار

 100 90 كل
 

 است؟ بوه چگونه آموزشي هايدوره در شركت از بعد كارآموزان اشتغال وضعيت
 گروه در بررسي مورد گويانپاسخ بين از ،هاداده تحليل و تجزيه از حاصل يجنتا به توجه با

 57( درصد 1/63 و شاغل آموزشي هايدوره در شركت از بعد نفر)33( درصد 9/36 نمونه
 اشتغال وضعيت كه دهدمي نشان دوكاي آزمون طريق از محاسبه اند.بوده بيكار نفر)
 تعداد اينكه به توجه با باشد.مي متفاوت آموزشي يهادوره در شركت از بعد آموزانكار
 بيشتر كه گفت توانمي نتيجه در ،است شاغلين از بيشتر و درصد 1/63 برابر بيكار آموزانكار

  اند.بوده بيكار  آموزشي يهادوره در شركت از بعد كارآموزان
  

از قبل آموزانكار اشتغال
داريمعنيآزادي ةدرجدو كاي ةآمارفراواني درصدفراوانيآموزشي ةدور در شركت

 9/36 33 شاغل
05/20 1 0001/0  1/63 57 بيكار

   100 90 كل
 شاغلين تعداد به نفر 19 يا درصد 9/22 آموزش از بعد كه است اين اهميت حائز ةنكت
 است. شده اضافه

 شغلي، فرصت كمبود ويانگپاسخ )نفر58( 7/64 دهدمي نشان هاداده تحليل و تجزيه
 ،مهارتي هايآموزش ضعف نفر)7( درصد 9/6 ،دستمزد بودن پايين نفر)12( درصد 4/13
 اقتصادي ةبني نداشتن نفر)10( درصد دو و موجود كار بازار به نياز عدم نفر) 3( درصد 7/12
 علت كه ددهمي نشان دوكاي آزمون طريق از محاسبات اند.كرده ذكر خود بيكاري عامل را

 فرصت كمبود كه كارجوياني تعداد اينكه به توجه با است. بوده متفاوت كارجويان بيكاري
 گفت توانمي نتيجه در ،است ديگر عوامل از بيشتر و درصد 7/64 برابر اندكرده ذكر را شغلي

   باشد.مي كارجويان بيكاري علت شغلي فرصت كمبود جويان كار بيشتر نظر از كه
 3-5 جدول 

داريمعنيآزادي ةدرجدو كاي ةآمارفراواني درصدفراواني جويان كار بيكاري علت
  7/64 58  شغلي فرصت كمبود

02/132 
 
4 

 
0001/0  7/13 12  دستمزد بودن پايين

 9/6 7  مهارتي آموزش ضعف
 2 3  اقتصادي ةبني نداشتن

 7/12 10موجود كار بازار به نياز عدم
 100 90 كل
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 گيرينتيجه
 كارآموزان تحصيالت ميزان و جنس ،سن ثيرأت به مربوطه هايپرسش از حاصله نتايج بررسي

 داريمعنا ثيرأت اشتغال وضعيت در آموزانكار سن كه دهدمي نشان آنها اشتغال وضعيت در
 ندارد. معناداري ثيرأت آنها اشتغال وضعيت در آموزانكار تحصيالت ميزان و جنسيت اما ،دارد

 و زندگي در مسئوليت احساس دليل به سال 20 از باالتر سن با افراد كه آنجا از
 مرتبطغير مشاغل نيز اغلب حتي د.ندار شدن شاغل براي بيشتري اصرار اقتصادي هاينهيهز
    باشد. معنادار ثيرأت اين رودمي انتظار ،دنپذيرمي خود با را

 در شركت از قبل درصد 9/86 نمونه گروه 90 از كه دهدمي نشان آمده دستهب نتايج
 آموزشي هايدوره در شركت از بعد و شاغل درصد 1/13 و اندبوده بيكار آموزشي هايدوره
  .است رسيده شاغل درصد 9/36 و بيكار درصد 1/63 به تعداد اين ايحرفه و فني

 هاداده تحليل و تجزيه ،آنها شغل و انكاركن آموزش ثيرأت به مربوطه پرسش خصوص در
 دارد. داريمعني ثيرأت آنها شغل رب كارآموزان آموزشي ةرشت كه دهدمي نشان

 استغاليخود هايزمينه كه هاييرشته در خصوصاً آموزانكار شغل بر آموزشي ةرشت
 دارد. ثيرأت ،دارند بااليي

 آموزانكار اشتغال نوع و آموزش مدت ثيرأت به مربوط هايپرسش از حاصل نتايج بررسي
 داريمعنا ثيرأت آموزانكار اشتغال وضعيت در آموزش مدت كه دهدمي نشان ،آنها وضعيت در

 ندارد.
 انتخاب دليل را اشتغاليخود آموزانكار بيشتر كه دهدمي نشان آمده دستهب نتايج

 .اندكرده ذكر ايحرفه و فني آموزشي هايدوره در شركت
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 اي بر اشتغالهاي فني و حرفهبررسي تأثير آموزش
 استان چهارمحال و بختياري كارآموزان در 

 بيژن مرادي1
 نوراهللا سعيدي2 
 سيامك حيدري3 

 چكيده
آيد. از جمله كشور به حساب مي ةتوسع كننده در رشد وآزموده يكي از عوامل تعييننيروي انساني كار

 ،لذا .باشداي ميحرفه ماهر سازمان فني ونيمه ي انساني ماهر وهاي مرتبط با تربيت نيروسازمان
براي  ،باشدترين هدف اين سازمان ميارزيابي از عملكرد اين سازمان در خصوص اشتغال كه مهم

هاي فني و تأثير آموزش ةريزان حائز اهميت است. هدف پژوهش حاضر، مقايسگذاران و برنامهسياست
اي استان حرفه كارآموزان سازمان فني وبهبود عملكرد  تغال مستقيم واي بر اشتغال، اشحرفه

ه است. روش انجام پژوهش شدطرح  ةفرضي ةادزب ،بدين منظور .باشدچهارمحال و بختياري مي
      موزان اين دوره آباشد. تعداد كارمي 81-84اي هالتحصيالن سالهارزشيابي با پيگيري فارغ -توصيفي

عنوان نمونه انتخاب تصادفي منظم به ةبه شيو زن)202مرد و248نفر( 450كه تعداد نفر بوده 5115
هساخته استفاده شد. نتايج بمحقق ةناموري اطالعات در اين پژوهش از پرسشآشدند. براي جمع

هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميانگين اشتغال كارآموزان دهد كه يافتهدست آمده نشان مي
بوده كه  75/2ميانگين اشتغال مستقيم كارآموزان  ،همچنين .تر استاز متوسط پايينبوده كه  81/2

 بوده كه از متوسط باالتر است. 1/3. اما ميانگين بهبود عملكرد كارآموزان تر استاز متوسط پايين
هاي پژوهش حاكي از آن است كه هاي فوق از نظر آماري معنادار است. يافتهتفاوت بين ميانگين

اند و بخش خصوصي در اين زمينه برابر شاغلين بخش دولتي بوده 3غلين بخش خصوصي بيش از شا
بين اشتغال مستقيم در كارآموزان مجرد و متأهل تفاوت معنادار  .فعاليت بسيار خوبي داشته است

هاي مورد مطالعه نيز تفاوت بين اشتغال و اشتغال مستقيم در از نظر رشته .وجود داشته است
ها پيرايش زنان معنادار بوده است. اما تفاوت ميانگين پيرايش زنان و گلسازي و هاي كامپيوتر ورشته

هايي است جمله رشته تأسيسات ازو  از نظر بهبود عملكرد معنادار نيست. پيرايش زنان، تعمير موبايل
برق صنعتي و  ،ش زناناند و اشتغال مستقيم در پيرايكه از اشتغال باالتر از حد متوسط برخوردار بوده

 جوشكاري باالتر از حد متوسط بوده است.
 
 .اياشتغال، اشتغال مستقيم، بهبود عملكرد و آموزش فني و حرفه: كليدي گانژوا

                                                                                                                
 .پرورش استاد دانشگاه، عضو پژوهشگاه معلم شهركرد، رئيس گروه تحقيقات آموزش و. 1
 .چهارمحال و بختيارياي استان حرفه پژوهش فني و ةعضو كميت استاد دانشگاه،. 2
    :siyamak.heydari@yahoo.comEmail                 ،     اي استانحرفه پژوهش فني و ةعضو كميت استاد دانشگاه،. 3
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 مقدمه
اي از اواخر قرن حرفه هاي فني وتربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش

هاي علمي و ن قرار گرفت. در پي پيشرفتنوزدهم مورد توجه بسياري از كشورهاي جها
اي گسترش يافت تا آنجا كه سابقهطور بيها بهاين آموزش ،پس از جنگ جهاني دوم، صنعتي

ويژه تحقق جانبه بههمه ةاي يكي از محورهاي اساسي در توسعهاي فني وحرفهامروزه آموزش
 شوند. زايي در كشورها محسوب ميهاي كالن اشتغالسياست

سازي افراد براي اشتغال هاي آمادهها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظاممروزه ملتا
افراد حتي مردم كشورهاي  ةبهينه قرار دهند. در حقيقت هم ةمنابع خود را مورد استفاد

هاي نوين مهارت تكنولوژي توانند در بازار كار رقابت كنند كه دردرحال توسعه به شرطي مي
 هاي تخصصي برخوردار باشند. و از مهارتداشته باشند 
ترين ابزارهاي توانمند  اي را، يكي از قويهاي فني و حرفهآموزش )21ص ،1382نفيسي (

هاي جديد و يافتن نقش خود رو شدن با چالشهاعضاء يك جامعه براي روب ةكردن كلي
و احترام به خود، ارچگي پداند و براي تحقق همبستگي، يكعنوان عنصر مولد جامعه ميبه

 رود.شمارميابزار بسيار مؤثري به
پذيري نشأت گرفته اي به سبب انعطافهاي فني و حرفه) آموزش1370( به زعم نفيسي

اجتماعي حاكم بر كشور و نيز به دليل آموزش و  -هاي بازار كار و اوضاع اقتصادياز خصيصه
 سزايي در اشتغال دارند.     هراز مشاغل نقش بهاي الزم در افراد براي توانايي در احايجاد مهارت

بخشي از كند كه بايد، برآورد دقيق و رضايت) بيان مي10ص ،1989جوردن (
دست آمده هاي كسب نمود تا از بازخوردهاي بآموختگان فني و حرفهبازخوردهاي دانش

هاي رتباط برنامهاي مهيا شده و اهاي فني و حرفهاطالعات الزم جهت افزايش كارآيي آموزش
ها كننده در اين برنامهشده توسط افراد شركتاي با مهارت كسبآموزش فني و حرفه
هاي خاص مورد نياز صنعت و هم اي هم مهارتهاي فني و حرفهمشخص شود. آموزش

ها براي شاغالني كه به دليل سازد. اين نوع آموزشهاي عمومي بازار كار را فراهم ميمهارت
تكميل مهارت را فراهم  روز شدن وهشوند. امكان بفناوري دچار كاهش كارايي مي تغييرات

خصوص بيكاري ، بهها به عنوان ابزاري براي مقابله با بيكاريبه اين نوع آموزش ،كند. لذامي
شود. تغييرات بازار كار از جمله عواملي ساختاري كه ناشي از اقتصاد جهاني است نگريسته مي

 ).    1379(بياباني،  گذراد.اي تأثير ميحرفه هاي فني وپويايي آموزش است كه بر
بسيار مهمي در مردمي  اي به ابزارهاي فني و حرفههمين امر موجب شده كه آموزش

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شده، و به عنوان عامل مهم تربيت نيروي  ةكردن توسع
طور مضاعف بنا بر رسالت خود كه ل تبديل شوند و بهآمد براي اشتغاكار انساني متخصص و

هاي الزم را براي تعليم و تربيت زمينه ،باشدهمان تأمين نيروي انساني مورد نياز بازار كار مي
سزايي را هنوجوانان و جوانان مستعد و عالقمند جوياي كار فاقد مهارت فراهم نموده و نقش ب

 ايفا كنند.  ي)نيز در كاهش معضالت اجتماعي (بيكار
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 شناسيروش

انتخاب روش تحقيق به عوامل مختلفي مانند موضوع، اهداف، ماهيت و نوع تحقيق 
باشد. در با توجه به اهداف و ماهيت از نوع تحقيقات كاربردي مي ،بستگي دارد. اين تحقيق

و هاي واقعي يابي به نتايجي است كه در موقعيتتحقيقات كاربردي، محقق به دنبال دست
 ).93، ص1380(شريفي،  كار آيندهعملي ب

باشد. تحقيق توصيفي، روش توصيفي ـ ارزشيابي مي ،اين تحقيق روش مورد استفاده در
آوري منظم شواهد و مدارك براي ارزيابي يك توصيف عيني و واقعي موضوعات و جمع

 ).34،ص1371سيف نراقي، (نادري و باشدموضوع يا برنامه مي
باشد، زيرا آنچه را كه هست و في براي تحقيقات آموزشي مناسب ميروش تحقيق توصي

طور عيني و واقعي ، اتفاق افتاده است را به شدهآموزشي اجرا ةآنچه را كه در طول يك برنام
فوائد  ةبارگذاري دركند. پژوهش ارزشيابي با عناصري از قضاوت توأم با ارزشتوصيف مي

ودن يك فرآيند، محصول يا برنامه همراه است. تحقيقات اجتماعي، مطلوب بودن يا مؤثر ب
هاي ، در اين مطالعات، محصوالت و برنامهآموزشي اغلب از نوع تحقيقات ارزشيابي هستند

شده هاي پذيرفتهبخشي در تحقق هدفگيرند تا ميزان ثمرآموزشي مورد بررسي قرار مي
 ).126،ص1366(بست، نده همراهندهايي در جهت اقدامات سازاغلب با توصيه ،مشخص شود

 آماري ةجامع
 85-84هاياي استان طي سالآماري پژوهش را كارآموزان سازمان فني و حرفه ةجامع

نفر به  450نفر بوده و از بين اين افراد تعداد  5115دهد كه تعداد آنها بالغ بر تشكيل مي
 .عنوان نمونه انتخاب گرديدهتصادفي منظم ب ةشيو

به لحاظ عدم بازگشت  ،ها استفاده گرديدنامهپستي براي تكميل پرسش ةچون از شيو
 نفر به نمونه اضافه گرديد.200 ها تعداد پرسشنامه

مند است نتايج  افراد يا مواردي است كه محقق عالقه ةمعموالً در تحقيق، جامعه كلي
هاي فني و آماري اين پژوهش كارآموزان آموزش ةتحقيق را به آنها تعميم دهد. جامع

نفر  5115باشد. تعداد كل كارآموزان اين دوره مي1385 -84هاي اي استان طي سالحرفه
 . بوده است

 هايافته
بوده كه از متوسط  81/2هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميانگين اشتغال كارآموزان يافته
ه از متوسط بوده ك 75/2ميانگين اشتغال مستقيم كارآموزان  ،همچنين .تر استپايين
 بوده كه از متوسط باالتر است. 1/3. اما ميانگين بهبود عملكرد كارآموزان تر استپايين

هاي پژوهش حاكي هاي فوق از نظر آماري معنادار است. يافتهتفاوت بين ميانگين ،همچنين
اند. بخش برابر شاغلين بخش دولتي بوده 3از آن است كه شاغلين بخش خصوصي بيش از 

بين اشتغال مستقيم در  ،همچنين .در اين زمينه فعاليت بسيار خوبي داشته است خصوصي
هاي مورد مطالعه نيز از نظر رشته .كارآموزان مجرد و متأهل تفاوت معنادار وجود داشته است

 پيرايش زنان و گلسازي و هاي كامپيوتر وتفاوت بين اشتغال و اشتغال مستقيم در رشته
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ها از نظر بهبود عملكرد معنادار نيست. اما تفاوت ميانگين ،بوده استپيرايش زنان معنادار 

هايي است كه از اشتغال باالتر از حد جمله رشته تأسيسات از و پيرايش زنان، تعمير موبايل
اند و اشتغال مستقيم در پيرايش زنان  برق صنعتي و جوشكاري باالتر متوسط برخوردار بوده

 از حد متوسط بوده است. 

 نابعم
نامـة  اي و رشـد اقتصـادي ژاپـن. فصـل    ). تاريخ تحول تعليمات فني و حرفـه 1372آقازاده، ا. (
، تهـران: دانشـگاه عالمـه    1372، پـاييز  3شناسي و علوم تربيتي، دورة اول، شـمارة  روان

 طباطبايي.
 رشد آمـوزش  ةمجل پايدار. ةاي براي توسعهاي فني و حرفهدهي آموزش). جهت1386آزاد، ا.(

 تابستان.    4 ةدوم شمار ةاي، دورفني و حرفه
 نيافتگي. روزنامه اطالعات.     شناسي توسعه و توسعهاي بر جامعه). مقدمه1364ازكيا، م. (

نفيسـي، ع. تهـران: وزارت    ةاي، ترجمـ هاي آموزش فنـي و حرفـه  ). چالش1382المصري، م.(
 تعليم و تربيت. ةآموزش و پرورش، انتشارات پژوهشكد

قاسمي پويـا، ا. تهـران: وزارت    ةاي. ترجم).آموزش و تربيت حرفه1382تريا، ب. سلومه، ب.(او
 تعليم و تربيت.        ةآموزش و پرورش، پژوهشكد

اي اسـتان  فنـي و حرفـه  ة ديد). بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش1383ايزدي، ص.( 
  اجتماعي.                -اقتصادي ةتوسع ةمازندران طي برنام

 اي وديدگان سازمان آموزش فنـي و حرفـه  ) بررسي وضعيت اشتغال آموزش1381اميري، م. (
بررسي ميداني شهر تهران). مجموعه مقـاالت همـايش   ن (آبرآورد الگوي عوامل مؤثر بر 

 اي در تحوالت اقتصادي.هاي فني و حرفهملي نقش آموزش
 .44 ةمهارت، شمار ةنامماه اي در بلژيك.حرفه ). آموزش فني و1385امينيان، ش.(

    .). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نظر آگه1374( بازرگان و همكاران، ع. 
هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمة حسن پاشـا شـريفي و   ). روش1366بست، ج. (

 ناهيد طالقاني. تهران: انتشارات رشد.
، 67-68هـاي  آموختگان آموزش عالي طي سـال نش). تبيين نوع بيكاري دا1379( بياباني، ج.

آموختگـان آمـوزش   ا نداز اشتغال دانـش مجموعه مقاالت بررسي مشكالت چشم ةخالص
 اجتماعي جهاد دانشگاهي تهران.      علوم انساني و ةعالي، پژوهشكد

 هاي آماري در علوم رفتاري. تهـران: انتشـارات  ). روش1377شريفي، ح و نجفي زند، ج. ( پاشا
 سخن.

. سـازمان  45 ةمهـارت شـمار   ةاي در سوئيس. مجلحرفه ). آموزش فني و1385پاك نهاد، ف.(
 اي. آموزش فني و حرفه

كشـورهاي در   اي درگذاري در آمـوزش فنـي و حرفـه   سرمايه ة). بازد1382پينگ چونگ، يو.(
موزش و پرورش، جلد سـوم،  اقتصاد آ ةنامعبدالحسين نفيسي، دانش ةحال توسعه. ترجم

 تعليم و تربيت.       ةوزارت آموزش و پرورش: پژوهشكد
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اي، اشـتغال و بـازار كـار در بخـش     ). نظام آموزش فني و حرفـه 1384چيذري و همكاران، م.(

اي در تحـوالت  هاي فنـي و حرفـه  كشاورزي. مجموعه مقاالت همايش ملي نقش آموزش
 اقتصادي.      

ديده و وضعيت اشتغال آنان در مراكز سي وضعيت كارآموزان آموزش). برر1378حيدري، ن. (
اي حرفـه  . سازمان آموزش فنـي و اي استان گلستان. طرح پژوهشيحرفه آموزش فني و
 استان گلستان.

كـاربردي كشـاورزي وراه   -هاي علمـي موزشآ). بررسي تحليلي 1379( حاجي مير رحيمي، د.
، مـديران و مسـئولين مراكـز آمـوزش     اه مربيـان هـا از ديـدگ  اين آموزش ةكارهاي توسع
 .1379بهمن  دي و جهاد. ةنامكشاورزي. ماه
هـاي مختلـف تحصـيلي آمـوزش و     يي رشـته آ). بررسي ميـزان كـار  1381حسيني نسب، د. (

نامة تعليم و تربيـت،  پرورش با توجه به نيازهاي جامعه در استان آذربايجان شرقي. فصل
 .1371ان ، تابست30سال هشتم، شمارة

). بررسـي وضـعيت اشـتغال كـارآموزان سـازمان آمـوزش فنـي و        1379حسيني جبلـي، س.( 
اي حرفـه  . طـرح پژوهشـي. سـازمان آمـوزش فنـي و     76-77اي استان قم در سال حرفه

 استان قم.    
  .علوم رفتاري. تهران: انتشارات ساواالن هاي تحقيق در). روش1383حسن زاده، ر.(

 ةنامـ اقتصادي، مـاه  ةاي در توسعهاي فني و حرفهاهميت آموزش قش و). ن1382خالقي، ع. (
 ارديبهشت ماه. ،20 ةشمار پژوهش،

اي بر صـنعت  حرفه هاي فني و). بررسي تأثير آموزش1384( خواجه شاهكوهي و همكاران، ع.
كـار فرمايـان). مجموعـه مقـاالت      از ديـدگاه كـارآموزان و  كشاورزي در استان گلستان (

 اي در تحوالت اقتصادي.  هاي فني و حرفهلي نقش آموزشهمايش م
). گــزارش بررســي نحــوة 1371اي. (دفتــر امــور آمــوزش و پــرورش عمــومي، فنــي و حرفــه

 اي كشور. تهران: سازمان برنامه و بودجه.سازماندهي آموزش فني و حرفه
ــال، م. ( ــاخاراپولس، ج و وده ــزينش  1373س ــي از گ ــعه، تحليل ــراي توس ــوزش ب ــاي ). آم ه

 گذاري، ترجمة پريدخت وحيدي و حميد سهرابي. تهران: سازمان برنامه و بودجه.سرمايه
). اولـين گـزارش ملـي توسـعة     1378سازمان برنامه و بودجه با همكاري سازمان ملل متحد. (

انساني جمهوري اسالمي ايران. تهران: مركز مدارك اقتصـادي ـ اجتمـاعي و انتشـارات      
 جه.سازمان برنامه و بود

 ةنامـ پريدخت وحيدي. دانـش  ة). آموزش و توسعه، ترجم1382ساها.ال.جي، فيجرليند، آي. (
 تعليم و تربيت.      ةاقتصاد آموزش و پرورش جلد اول. وزارت آموزش و پرورش: پژوهشكد

چهـارم.   ة). اشتغال مولد و جايگاه آن در رفع بيكاري با نگاهي به برنامـ 1385( ـ سلطاني، ف.
اي انتشـارات: سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      ،46 ة، شـمار رت، سال سيزدهممها ةنشري

 كشور.
نامة اطالعات سياسي ـ اقتصادي، سـال   ). مشاركت و توسعة انساني. ماه1380سركارآراني، م. (

 .160و 159شانزدهم، شمارة 
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تان اي اسـ حرفه ). بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان سازمان آموزش فني و1379سمناني، ا. (

اي اسـتان  حرفـه  . سازمان آمـوزش فنـي و  . طرح پژوهشي76-77هاي سمنان طي سال
 سمنان.   
اي حرفه كل آموزش فني و ةديدگان ادار). بررسي وضعيت اشتغال آموزش1378شبگو، س.م.(

 اي استان گيالن. حرفه كل آموزش فني و ةاستان گيالن. طرح پژوهشي، ادار
اي اسـتان  حرفه عيت اشتغال كارآموزان سازمان آموزش فني و). بررسي وض1379شباني، م. (

 اي استان كردستان.  حرفه . سازمان آموزش فني وكردستان. طرح پژوهشي
 هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات سخن     ). روش1380شريفي، ح پ. شريفي، ن(

هـاي اول و دوم  زي در برنامـه ي بخش كشاور). ميزان دستيابي به اهداف كم1381شريف، م.(
 ها واقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران. مجموعه مقاالت همايش چالش ةتوسع
 ريزي.پژوهش مديريت و برنامه عالي آموزش و ةسسؤم ايران. ةاندازهاي توسعچشم
تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعي. مجموعـه      اي وحرفـه  هاي فنـي و ). آموزش1384صالحي، ا.(
 اي در تحوالت اقتصادي.  هاي فني و حرفهت همايش ملي نقش آموزشمقاال

اي حرفـه  ). بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان سـازمان آمـوزش فنـي و   1378صحرائيان، ن. (
اي اسـتان  حرفـه  . سازمان آموزش فنـي و . طرح پژوهشي76-77استان مركزي در سال 

 مركزي.   
ة علـوم اجتمـاعي، دانشـكد    ةنامورش و توسعه. فصلآموزش و پر ة). رابط1372عبداللهي، م. (

 .    4و3علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبائي، شمارة 
سـمينارهاي   ةاقتصادي. تهـران: چكيـد   ةتوسع انساني و ة). آموزش سرماي1380عظيمي، ح. (

 آموزشي.  
هـا.  ونيشـرط توانمنـدي تعـا   اي پيشحرفه هاي فني و). بالنـدگي آموزش1384( عمادي، ك.

 .        1384، دي ماه 172 ةاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعاون، شمار ةنامماه
اقتصـادي،  ة اي در توسـع هاي فني و حرفـه جايگاه آموزش ). بررسي نقش و1384عزيزي، ن.(

هاي يافته. مجموعه مقاالت همايش ملي نقش آموزشنگاهي به تجارب كشورهاي توسعه
 اقتصادي.    اي در تحوالتفني و حرفه

. اصـفهان: انتشـارات   ). مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش. چاپ نوزدهم1382عمادزاده، م. (
 جهاد دانشگاهي.

ة . پـروژ هاي آمـوزش كـار آفرينـي بـراي مربيـان كـار آفرينـي       ). طراحي دوره1380فيض، د.(
 .تهران .تحقيقاتي وزارت صنايع فاز دوم

پيونـد.   ةنامـ اي در جهان امروز. مـاه حرفه هاي آموزش فني و). ضرورت1375قاسمي پويا، ا .(
 . 199و198هاي شماره
عـالي در   اي در سطح متوسـطه و حرفه هاي آموزش فني و). مروري بر برنامه1383قارون، م.(

 نهم.   ة آموزش عالي، سال اول، شمارة نام ( قسمت اول) برخي كشورهاي جهان
اي. مجموعه مقاالت همايش حرفه هاي فني وي آموزش). كاركردهاي سياس1384كريمي، ع.(

 اي در تحوالت اقتصادي.    هاي فني و حرفهملي نقش آموزش
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رسمي در مراكز آموزش اي غيرحرفه هاي آموزشي فني وبخشي دوره). اثر1383( ل. كارپيشه،

آمـوزش   كارشناسي ارشد تـرويج و  ةنامكشاورزي استان فارس از ديدگاه فراگيران. پايان
 ، دانشگاه تربيت مدرس.   كشاورزي ةكشاورزي، دانشكد

 (بي جا)    انساني و توسعه. ةسرماي ).1379كالنتري، ع. (
اقتصـادي، اجتمـاعي و    ةنامـ ). مالحظاتي پيرامون معضل بيكـاري. مـاه  1382كيان مهر، م ح.(

 . 1382، دي و بهمن 149 و148هاي فرهنگي تعاون: شماره
نفيسـي، ع. تهـران:    ةاي. ترجمـ هاي آموزش و تربيت حرفـه مديريت نظام). 1384گاسكف، و.(

 ريزي      انتشارات سازمان مديريت و برنامه
مشـايخ. تهـران:    ةريزي آموزشي، ترجمـة فريـد  ). فرآيند برنامه1375گروه مشاوران يونسكو. (

 انتشارات مدرسه.
 كـل آمـوزش فنـي و    ةادار ةديد). بررسي اشتغال كارآموزان آموزش78همكاران، ح.( ماكوئي و

 ، سـازمان آمـوزش فنـي و   . طـرح پژوهشـي  76-77هـاي  اي استان زنجان در سالحرفه
 اي استان زنجان.حرفه

نامـة مهندسـي، اقتصـادي،    ). آخرين آمار نرخ بيكـاري در ايـران. مـاه   1380مركز آمار ايران. (
 ، ارديبهشت ماه.   21خبري پيام فردا، شمارة 

نامة تعليم و تربيت، سال يازدهم، ). كارآيي آموزش كشاورزي در ايران. فصل1374مرادي، م. (
 .   1374، بهار و تابستان 43و  42شمارة 
 كشي وهاي خياطي، نقشهكاردانش در رشته ة). بررسي كارآيي بيروني شاخ1384مرادي، ب.(

و طرح پژوهشـي، شـوراي تحقيقـات سـازمان آمـوزش       ،78-80هاي كامپيوتر طي سال
 پرورش استان.

اي(راهنمـاي عملـي)،   هاي آموزش فنـي و حرفـه  ). ارزيابي نظام1373مشاوران بانك جهاني. (
 مشايخ. تهران: انتشارات مدرسه. ةترجمة فريد

). نگاهي بـه نظـام آموزشـي فرانسـه: بـاز انديشـي، بازسـازي سـاختارها و         1376مشايخ، ف. (
 بازآفريني. تهران: پژوهشكدة تعليم و تربيت.

 ريزي آموزشي. تهران: سمت.هاي نو در برنامه). ديدگاه1380مشايخ، ف. (
تـوان  از آن چـه مـي   اي در آلمان چيست؟حرفه ). نظام آموزش فني و1373مهر محمدي، م.(

 ، پاييز و زمستان.40و39 ةتربيت، سال دهم، شمار تعليم و ةنامفصل آموخت؟
اجراي آموزش كاركنان دولت ايران در  ريزي و) بررسي وضعيت برنامه01381( مقني زاده، م.

 مـدت جهـاد كشـاورزي.   خـدمت كوتـاه  هاي ضـمن سوم با تأكيد بر آموزش ةتوسع ةبرنام
 جا)  (بي

 روستايي ايران. ةتوسع ة). آموزش كشاورزي. تهران: مؤسس1382( موحد محمدي، ح.
يـران از دارلفنـون تـا    اي در احرفـه  ايجاد مدارس فنـي و  ). عوامل مؤثر در1370مرجاني، ب.(

 علوم تربيتي دانشگاه تهران.   ةكارشناسي ارشد، دانشكد ةنامامروز، پايان
).  مديريت منابع انساني و روابط كار. چـاپ هجـدهم. تهـران: انتشـارت     1379ميرسپاسي، ن.(

 مير.   
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خالقي،  ةاي كردن آموز ش و پرورش. ترجم). جمهوري خلق چين، حرفه1382تسانگ، م.ث.(

 تعليم و تربيت.        ةا. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكدع.
 ةآمـاري و برنامـ   ةنامـ ). سـال 1382اي. (حرفـه  ريزي سـازمان آمـوزش فنـي و   مديريت برنامه

 اي كشور. حرفه اي كشور. تهران: سازمان آموزش فني وفهحر آموزشي سازمان فني و
حقيـق در علـوم انسـاني بـا تأكيـد بـر علـوم        هـاي ت ). روش1371نادري، ع و سيف نرقي، م. (

 رفتاري. تهران: انتشارات بدر.
ـ  بازار كار و پرورش و هاي آموزش وهاي ارتباط نظام). بررسي نارسايي1382نفيسي، ع. (  ةارائ

 ، بهار و تابستان.42و41هاي كاردانش: شمارهة نامهاي اصالحي. فصلحلراه
 ةنامـ پرورش در ايـران. فصـل   آموزش و ةريزي توسعنامهبر ة). بازنگري تجرب1370نفيسي، ع.(

 .     29 ة، شمارتربيت تعليم و
 اي  وهـاي آمـوزش حرفـه   ). نقش آموزش مبتني بر كـارآيي در برنامـه  1382( نيستانكي، ك.

 هفده. بهمن و اسفند ماه.     ة ، شمارآينده علم و ةعلمي كاربردي. مجل
اي در ده كشور جهان، ترجمة علـي  عمومي و فني و حرفههاي آموزش ). نظام1359وارن، ه. (

 محمد الماسي. تهران: انتشارات عطايي.
اقتصـاد   ةنامـ عبدالحسين نفيسي، دانـش  ةانساني، ترجم ة). مفاهيم سرماي1382وودهال، ام. (

 تعليم و تربيت.       ةآموزش و پرورش جلد سوم، تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكد
 چاپ دوم، تهران: انتشارات پارسا. علمي در علوم رفتاري. ) شناخت روش1374.(هومن، ح. ع

ابوالفضـل ملكـي    ةاي. ترجمـ حرفـه  آمـوزش فنـي و  ة توسـع  ). روندها و1374هولشيند ، ب.(
 ان: مركز انتشارات يونسكو.  ر، تهشمسي آبادي

 
OECD.(2000.(Executive summary for the Conference of Ministers of 

Education. http: www.oecd.org/els/papers. 
 

 
 



هاي الكترونيكي از ديدگاه آموزش ةبررسي موانع توسع
كل آموزش فني و  ةمربيان و كارشناسان ادار مديران،

 اي استان تهرانحرفه
  1قاسم برزگر
  2محمدرضا لطفي زاده

 3ناصري اميد داود
 4آزاده رياحي

 چكيده
ها تمامي اركان زندگي انسان هاي اطالعات و ارتباطاتامروزه با گسترش فناوري

هاي ها، نوآوريروزافزون از اين فناوري ةدستخوش تحوالت شگرفي است. استفاد
گسترده را در آموزش، پرورش، صنعت، تجارت، توليد و توزيع دانش، مديريت 

كه روش زندگي، كسب و كار، طوريهاي اطالعاتي و غيره موجب شده است. بهسيستم
تحوالت ناشي از آن از يك سو،  آموزش و پرورش، ياددهي و يادگيري و دسترسي و

زندگي در عصر اطالعات است و از سوي ديگر، بدون داشتن ابزارهاي تحليلي كه  ةالزم
كارگيري هفراگير را مفهومي سازد، امكان ب ةهاي مختلف اين پديدبتواند جنبه

نيافتگي آن براي دستيابي به امر توسعه و پركردن شكاف توسعه ةهوشمندانه و بصيران
پيمايشي -توصيفي اجرا، ةسر نيست. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر شيومي

كارشناسان و مديران مراكز فني و  مربيان، ةآماري اين پژوهش شامل كلي ةجامع است.
نتايج  گيري،هاي مناسب نمونهكه با توجه به شيوه باشنداي شهر تهران ميحرفه

براي انتخاب گروه نمونه معرف و افزايش دقت  حاصله به جامعه بسط داده خواهد شد.
كارشناسان  مربيان، ةگيري تصادفي ساده از ميان كليگيري از طريق روش نمونهاندازه

مورد نياز  ةحجم نمون اي استان تهران انتخاب خواهند شد.و مديران مراكز فني و حرفه
باشد. نتايج مي نفر 217نفري حداقل  500 ةبر اساس جدول مورگان، براي يك جامع

هاي مورد بررسي در حد ضعيفي لفهؤم ةدهد وضعيت كلينشان مي tحاصل از آزمون 
گونه كه نتايج حاصل از اجراي آزمون فريدمن نشان همان قرار دارند و در اين ميان،

 ةلفؤم هاي الكترونيكي:آموزش ةمورد بررسي در زمين ةلفؤاز ميان هشت م دهد،مي
 ةمديريت مشاركتي در رتب ةلفؤم نخست، ةدر رتب 7,27با ميانگين  هاي سازمانيويژگي

 منابع انساني در جايگاه سوم قرار دارد. ةلفؤدوم و م
 

 اي. حرفه هاي الكترونيكي، منابع انساني، فني وآموزش :يواژگان كليد

                                                                                                                
  آموزشي، كارشناسي ارشد تحقيقات اي استان تهران،حرفه كل آموزش فني و ة. مدير اموراداري ادار 1

Email: Barzegar.Ghasem@yahoo.com  
 .ي مهندسي عمرانااي دانشجوي دكتردفتر امور عمران سازمان آموزش فني و حرفه ة. كارشناس خبر 2
 .كارشناسي مهندسي عمران-. مدير كل امور عمران سازمان آموزش 3
  .. كارشناس كارگزيني، دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد 4
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 مقدمه

راگيرشدن آور فناوري اطالعات و ارتباطات و فشگفت ةهاي قرن بيست و يكم، توسعاز ويژگي
خدمات با اطمينان مطلوب  ةجهاني اطالعاتي، جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائة شبك
خدمات نوين كه پيش از اين اجراي  ةباشد. نقش اين فناوري از يك در معرفي و امكان ارائمي

سرعت بخشيدن، فرايندهاي موجود تجلي پيدا  ،آنها قابل تصور نبوده است و از سوي ديگر
 ت.اسكرده

فناوري اطالعات و ارتباطات، ابزار خلق و انتقال دانايي و تصويرگر اجتماع آرماني 
نقش اين فناوري  ،روشود. از اينمحور بر شمرده ميدانايي ةبرخوردار از دانش، يعني جامع

اندازة تحولي است كه اتومبيل در صنعت حمل و نقل آموزشي، حداقل به ةنوين در حوز
تر از حمل اعيزتر و انتن اينكه تفكّر و دانايي، به خودي خود بسيار پيچيدهوجود آورد. ضمهب
 ).1382(زرگر، نقل است و

وجود ههاي بزرگي را باطالعاتي براي سيستم آموزش و پرورش عمومي چالش ةجامع
هاي ما، فرصت ةثير بر روند زندگي روزانأآورده است. فناوري اطالعات و ارتباطات به علّت ت

هاي پداگوژي گذشته و قديمي ديگر ابزارها و روش .استدي را براي يادگيري ايجاد كردهجدي
نقش اصلي  .مدار مناسب نيستنددانش ةاند و براي جامعيي خودشان را از دست دادهآكار

آموزان مربيان ايجاد تحول است. معلمان بايد محيط يادگيري را خلق كنند كه در آن دانش
اي، همكاري، كار اده از خالقيت خود، درگير شدن در ارتباط چندرسانهبه اكتشاف، استف

 ).1380 (سپهري، هايشان تشويق شوندها و انطباق تجربهطور مستقل و در گروهبه
هاي هاي جهاني در فناوري اطالعات و ارتباطات موجب گسترش وسيع فرصتپيشرفت

كه با ابزار و طوريهي گرديده است. بيادگيري و دسترسي به منابع فراوان تحصيلي و آموزش
هاي سنتي اين گستردگي به اطالعات و جهش آموزش از اين طريق، قابل تصور نبوده روش
هاي آموزشي كارگيري اين فناوري موجب ارتقاء سطح مديريت اثربخش سيستمبه .است

 گرديده و امر تعليم و تربيت را تسريع و تسهيل خواهد نمود.
ملي توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و  ةاي كه در برنامالعادههميت فوقبا توجه به ا

هرچه بيشتر و  ةمنابع انساني لحاظ شده است، توسع ةاطالعات ايران (تكفا) براي توسع
كارگيري فناوري به ،است. لذاهاي مهم دانسته شدهتر اين زيرساخت ارتباطي از اولويتسريع

عنوان هتوان بدارس و تحول در فرايند آموزش و تحصيل را ميارتباطات و اطالعات در م
 ).1379 (غفاري، ملي در نظر گرفت ةهاي توسعها و پايهترين حلقهمهم

گسترش آموزش الكترونيكي ها در نظام آموزشي بايد در ارتباط با امروزه يكي از تالش
آموزش  د قدمي كوچك،صورت گيرد. هدف ما در اين پژوهش اين است كه بتوانيم هر چن

توسعه دهيم تا بتوانيم ضمن گسترش سواد اي مراكز آموزش فني و حرفهرا در الكترونيكي 
و يادگيري با كيفيت، براي هاي نوين آموزشي فوق به گسترش شيوه ةديجيتالي در مجموع

 در مراكز كمك شود.قرن بيست و يكم 
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 هدف اصلي
مربيان و كارشناسان   رونيكي از ديدگاه مديران،هاي الكتبررسي موانع آموزشهدف اصلي، 

 باشد.اي استان تهران ميكل آموزش فني و حرفه ةادار

 محتوا  ةهاي ارائمكانيسم
 شود: محتوا درحوزه آموزش الكترونيكي درسه شكل گسترده طبقه بندي مي

   (CBC)محتواي مبتني بر كامپيوتر
 CBCاولين كاربرد  .اي استرسانه تركيبي از محتواي متني وCBC اندازي  هدايت و راه در

  CBCوقتي كه هايي مانند رفع خرابي ماشين يا اپراتوري جرثقيل بود.ناحيه محتوا در
 ها براي هدايت وثرترين رسانهؤيكي از م ،اي پيداكرداندازي چندرسانهراه قابليت هدايت و

كنند هاي صرف كمك نميآموزش ،لهاي عملي شد. براي مثاموقعيت ها دراندازي آموزشراه
بهترين  CBCچنين وضعيتي آموزش مكانيك ماشين كه چطور خرابي را رفع نمايد. در در

شده هاي تهيهآموزش عالوه بر گيرد.كار ميهاي را بچون تكنولوژي چندرسانه ،گزينه است
يك متخصص  زتواند يك تصوير واقعي امي ،طريق صدا شده ازمثل متن روي صفحه يا ارائه

 .)1379(يوسفي،  آموزش گرددة ضميم نيز ،رفع خرابي ماشين
   (WILC)محتواي هدايت ياددهنده مبتني بر وب

آموزش با  ،ترين آموزشعمومي ،ي روي وبقابليت وسيع محتوا باوجود رشد اينترنت و
باشد. اين تر ميتعاملي ،طبق معيارهاي آموزش الكترونيكيو  باشددهنده ميهدايت آموزش
گرفتن  قبل از چون يادگيرندگان بايد تا ،ناهمزمان است ،اينترنت ةوسيلهشده بهمكاري ارائه

 منتظر باشند. ،جواب از متخصص
 جاهاي دور نيز به يادگيرندگان در توانمي WebXو  CENTRAافزار طريق نرم از

WILC معلم  آموز وند دانشچ هم در يك كالس مجازي با به آوردن  آنها با و ارائه شود
 كمك كند.

شاگردان باهم  كند وصورت مستقيم مطرح ميبه كالس درس، معلم جلسات درسي را در
مستقيم بين  همكاري همزمان و عالوه بر كنند.ال ميؤكنند و از معلم سمشورت مي

 قادرسازد: تواندمي WILC متخصصين، شاگردان و
هاي كاربردي را صورت زنده برنامهتوانند بهان ميشاگرد الف) كاربرد اشتراكي: معلم ها و

كنترل كاربردها را براي هر تواند معلم مي و براي تمام شاگردان به اشتراك بگذارند
  .انتقال دهدشاگرد

طريق  توانند يك بخش خاص از صفحه را ازشاگردان مي سياه اشتراكي: معلم وب) تخته
 .جدا كنند ،توسط كل كالس ديده شودتواند هايي كه ميدست يا شكل رسم با

براي تمام  تواندشده ميصورت زنده يا ضبطبه تصوير تصوير: صدا يا ج) هدايت صدا و
 )1385(نصيري،  كالس پخش شود
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 (WBC) محتواي مبتني بر وب

ة وظيف يك بسياري معتقدند كه محتوا خودش به تنهايي براي رساندن آموزش كافي نيست.
كامپيوتر ناديده گرفته  محتواي مبتني بر كه در باشدحول محتوا مي ،ارباشتراك تج ،محتوا

عنوان يك مشكل ها به فالپي و CDبندي كردن محتوا روي . به عالوه اينكه بستهشده است
كرده  كنندگان محتوا ايجاد، يك پايگاه براي تهيهتوزيع محتوا محسوب شده بود. وب در

 زياد ةوب فاصل محتواي مبتني بر شده باشد.تواند كنترلمي چون توزيع آن به سادگي ،است
 طريق اينترنت پركرده است موجود بين محتواي مبتني بر كامپيوتر را با ارتباط شاگردان از

 ).2009(كاليس،

 پژوهش روش
مربيان و  هاي الكترونيكي از ديدگاه مديران،آموزش ةبررسي موانع توسعدنبال به تحقيقاين 

شود كه مشخص مي ،است. بنابرايناي استان تهران كل آموزش فني و حرفه ةادار كارشناسان
اين تحقيق از نظر هدف  ،لذا اين تحقيق در جستجوي دستيابي به راهكارهاي عملي است.

از آنجا كه اين تحقيق با بررسي ادراكات شخصي افراد به توصيف  ،همچنين كاربردي است.
 و از نوع پيمايشي است. وضعيت موجود پرداخته، توصيفي

 آماري ةجامع
كارشناسان و مديران مراكز فني و  نفر از مربيان، 500آماري اين پژوهش شامل  ةجامع
نتايج حاصله به  گيري،هاي مناسب نمونهباشند. با توجه به شيوهاي شهر تهران ميحرفه

 جامعه بسط داده خواهد شد.

 گيرينمونه و روش نمونه
گيري تصادفي گيري از طريق روش نمونهمعرف و افزايش دقت اندازه ةه نمونبراي انتخاب گرو
تهران انتخاب  اي استانكارشناسان و مديران مراكز فني و حرفه مربيان، ةساده از ميان كلي

نفري  500 ةمورد نياز بر اساس جدول مورگان، براي يك جامع ةحجم نمون خواهند شد.
 باشد.نفر مي 217حداقل 

 گيريگيري، روايي و پايايي ابزار اندازهاندازهابزار 
سؤالي و  63نامه باشد. اين پرسشنامه ميپرسش ،ها در اين تحقيقبزار گردآوري دادها

كه طوريهشوند، باي ليكرت سنجيده ميگزينه 5و سؤاالت آن با طيف بوده ساخته محقق
ها با سؤال مربوطه بيشتر آزمودني ) نشانگر موافقت1تر() نسبت به عدد پايين5عدد باالتر(

 باشد.مي

 مراحل اجراي پژوهش
 .آموزش هاي الكترونيكيهاي مرور ادبيات تحقيق در خصوص ويژگي �
 .هاي الكترونيكيآموزشهاي استخراج ويژگي �
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 .اوليه ةنامتدوين پرسش �
 .نامهاجراي مقدماتي پرسش �
 .نامه و اجراي نهايي آناصالح پرسش �
 .هاو تحليل داده آوري و تجزيهجمع �
 اي.هاي الكترونيكي در مراكز فني و حرفهآموزشتعيين وضعيت موجود  �
                                                                 راهكارهاي عملي در جهت بهبود وضع موجود. ةارائ �

 ي) و كيفي و(كم هاي آماري مناسب كه با توجه به نوع متغيرگيري از تكنيكبا بهره
 بندي ودسته شده،آورياطالعات جمع ها سازگاري دارد،داده (نسبي) گيريمقياس اندازه

شده را با آورياطالعات جمع آمار توصيفي، محقق ابتدا با استفاده از تجزيه و تحليل گرديد.
آمار  ةبا استفاد جدول توزيع خالصه كرده و به كمك نمودار نشان داده است و ةتهي
باشد االت تحقيق پاسخ داده شد كه آيا نظر نمونه بيانگر نظر كل جامعه ميؤ، به ستنباطياس

در بخش آمار استنباطي از  كار گرفته شد.ههاي قابل اجراء بآزمون، يا خير؟ براي اين منظور
ها استفاده ،آزمون فريدمن و آزمون پيرسون جهت تعيين ارتباط ميان متغيير tهاي آزمون

 ت.شده اس
 

 نتايج حاصل از اجراي پژوهش
فراواني و درصد  نتايج حاصل از آمارهاي توصيفي از قبيل جداول فراواني و ميانگين، �

درصد داراي  7,8 مورد پژوهش، ةنفر از نمون 217از مجموع  دهدفراواني نشان مي
درصد داراي فوق  54,8 درصد داراي مدرك ليسانس، 30,9 مدرك ديپلم و فوق ديپلم،

 باشند.درصد داراي مدرك دكتري مي 6,5انس و ليس
فراواني و درصد  نتايج حاصل از آمارهاي توصيفي از قبيل جداول فراواني و ميانگين، �

بيشترين فراواني  مورد پژوهش، ةنفر از نمون 217از مجموع  دهدفراواني نشان مي
 باشند. سال مي 10تا  5 ةمربوط به افرادي با سابق

فراواني و درصد  مارهاي توصيفي از قبيل جداول فراواني و ميانگين،نتايج حاصل از آ �
مورد پژوهش بيشترين فراواني  ةنفر از نمون 217از مجموع  دهدفراواني نشان مي

 باشد.درصد مي 52,5سال با  40تا  31مربوط به گروه سني 
ي و درصد فراوان نتايج حاصل از آمارهاي توصيفي از قبيل جداول فراواني و ميانگين، �

درصد زن و  37,8مورد پژوهش  ةنفر از نمون 217از مجموع  دهدفراواني نشان مي
 باشند. درصد مرد مي 62,2

اي در استان هاي فني و حرفههاي الكترونيكي آموزشآموزش ةموانع توسع
 ؟تهران كدامند

 ةرجشده و دمحاسبه tبا توجه به  ) وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد سازماني:1
 سطح از) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو (df=206) آزادي 
 عبارت به. شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني
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 ايهاي الكترونيكي در مراكز فني و حرفهآموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر

 در حد ضعيفي قرار دارد.در بعد سازماني 
 ةشده و درجمحاسبه t: با توجه به )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد نوآوري2

 سطح از) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو (df=209) آزادي 
 عبارت به. شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني
در  ايهاي الكترونيكي در مراكز فني و حرفهآموزش وضعيتمورد پژوهش  ةاز نظر نمون ،ديگر

 بعد خالقيت و نوآوري در حد ضعيفي قرار دارد.
محاسبه  tبا توجه به  )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد مديريت مشاركتي:3

 دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو  (df=199)آزادي  ةشده و درج
 رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني سطح از) 000/0(

هاي الكترونيكي در آموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر عبارت به. شودمي
 در بعد سبك مديريت مشاركتي در حد ضعيفي قرار دارد. ايمراكز فني و حرفه

شده و محاسبه tبا توجه به ر بعد منابع انساني: )وضعيت آموزش الكترونيكي د4
 از) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو  (df=205)آزادي  ةدرج

 به. شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني سطح
كترونيكي در مراكز فني و هاي الآموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر عبارت
 در بعد نيروي انساني در حد ضعيفي قرار دارد. ايحرفه
 ةشده و درجمحاسبه tبا توجه به  )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد جذب:5

 سطح از) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو  (df=209)آزادي 
 عبارت به. شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني
 ايهاي الكترونيكي در مراكز فني و حرفهآموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر

 در بعد جذب و نگهداري در حد ضعيفي قرار دارد.
 tبا توجه به رساني: )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد آموزش و اطالع6

دست هب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو  (df=205)آزادي  ةشده و درجمحاسبه
 رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني سطح از) 000/0( آمده
هاي الكترونيكي در آموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر عبارت به. شودمي

 رساني در حد ضعيفي قرار دارد.عدر بعد آموزش و اطال ايمراكز فني و حرفه
شده محاسبه tبا توجه به )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد فرهنگ سازماني: 7
) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو  (df=207)آزادي  ةو درج

 به .شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني سطح از
هاي الكترونيكي در مراكز فني و آموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر عبارت
 فرهنگ سازماني در حد ضعيفي قرار دارد. در بعد ايحرفه
آزادي  ةشده و درجمحاسبه t: با توجه به )وضعيت آموزش الكترونيكي در بعد فني8

(df=215)  سطح از) 000/0( دست آمدههب داريمعنيسطح  مقدار اينكه به توجه باو 
 عبارت به. شودمي رد صفر فرض درصد 95 احتمال با است، كوچكتر) 05/0( داريمعني
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 ايهاي الكترونيكي در مراكز فني و حرفهآموزش وضعيت ،مورد پژوهش ةاز نظر نمون ،ديگر
 در بعد فني در حد ضعيفي قرار دارد.

مورد  ةلفؤهشت م ةدر زمين (sig=0.000) دست آمدههداري ببا توجه به سطح معني
 هاي مورد بررسي همبستگي كامل وجود دارد.لفهؤبين تمامي م ،بررسي

 هامورد يافته بحث در
 هاي الكترونيكي درعنوان موانع آموزشمؤلفه به ةهشت دست ،اساس نتايج اين تحقيق بر

) انجام شده است، 1385ي كه توسط نصيري (تحقيق درنقش دارند.  ايمراكز فني و حرفه
 كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات دردست آمد. آنها با بررسي موانع بههنتايج مشابهي ب
هاي مورد مطالعه در لفهؤعامل را در اين زمينه شناسايي كردند كه م 16نظام آموزشي، 

 عامل بود.    16تحقيق نيز جزء اين 
كه  ،آوري اطالعات صورت گرفتهفن ةتوسعتحقيق ديگري پيرامون بررسي عوامل مؤثر بر 

فناوري نتايجي مشابه نتايج  ةآموزش نيروي انساني و ابعاد سازماني مؤثر در توسع ةدر زمين
مشخص گرديد كه عوامل  ،. در اين تحقيق)1384( حميدي اين تحقيق گرفته شده است

اطالعات مؤثر آوري آموزشي و پژوهشي و پس از آن عوامل سازماني در استفاده از فن
 ييد قرار گرفت.أباشد. موضوعي كه در اين تحقيق نيز مورد تمي

) نيز در 1385آموزش نيروي انساني، نصيري ( ةهمانند نتايج اين تحقيق در مؤلف
آوري اطالعات در آموزش دروس آموزشگاهي، نتيجه گرفت كه تحقيقي تحت عنوان موانع فن

 تر از حد متوسط است.دروس آموزشگاهي، بيش آوري اطالعات درتأثير استفاده از فن
رساني اطالع ، آموزش وهاي سازماني، نيروي انسانينتايج اين تحقيق نشان داد كه مؤلفه

هاي شود. كه اين نتايج با يافتهكارگيري فناوري محسوب ميهو فرهنگ سازماني از موانع ب
وبي ادراكي براي نهادينه كردن چارچ ةمنظور ارائباشد. او به) همسو مي1384شريفي (

آوري ارتباطات هاي اصلي فنلفهؤدر نظام مديريت دانشگاهي، م فناوري اطالعات و ارتباطات
كلي، شرايط و موقعيت دانشگاه،  ةها را شناسايي و در پنج دستو اطالعات در دانشگاه

رداده و هر دسته سازي، كاربست و بعد ادراكي قراهاي دانشگاه، آمادهمشيها و خطسياست
ييد شد. أهاي از متغيرها بود. موضوعي كه تقريباً در تحقيق حاضر هم تي خوشهادار خود

فناوري اطالعات و هاي لفهؤها جزو ملفهؤنتايج تحقيق وي نيز نشان داد كه هر پنچ دسته از م
 براي نهادينه كردن ،روند. با اين حالشمار ميدر مديريت دانشگاهي به ارتباطات

ها دقيقاً آوريها در استفاده از فنارتباطات و اطالعات، ابتدا بايد رويكرد دانشگاه يهايآورفن
بيني كرده و تغييرات كدام از اين رويكردها را بهتر پيشمشخص شود، سپس عواملي كه هر
استفاده از  ةريزي براي توسعكنند، به تناسب در برنامهآن را با شدت بيشتري تبيين مي

 گيرد. كيد قرار أها مورد تهاي ارتباطات و اطالعات در دانشگاهاوريفن
 و 1999( "ماريك وندر وند"و "بتي كوليز"هاي فوق با نتايج تحقيقاتي كه توسط يافته

تاريخي دانشگاه،  ةگيرد. آنها دريافتند كه سابقييد قرار ميأ) صورت گرفته مورد ت2002
كنند و ها ترسيم ميهاي خاصي را براي دانشگاهيتفرهنگ و محيط جغرافيايي مأمور

فناوري گيري خاصي در استفاده از ها، جهتمأموريت ها وها براي تحقق اين رسالتدانشگاه
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ساختار دروني قدرت  ) نوع رهبري و2000("الو"كنند. به نظر پيدا مي اطالعات و ارتباطات

كند. را مشخص مي اطالعات و ارتباطات فناوري ةگيري دانشگاه در زمينجهت ،در دانشگاه
هاي اطالعاتي يا فناوري هاي رهبري سيستم) با بررسي نقش2002( "پتر  گاتچالك"

 دو . وي هرتمركز اصلي هاي رشد وكند: گامگيري اساسي را مطرح مياطالعات دو جهت
ج مشابهي رسيده ) نيز به نتاي1999( "كوليز"داند. گيري را تابعي از نوع رهبري ميجهت
ها و نيازهاي آنان روي اساتيد و توانايي هاي دانشجويان و) ويژگي2000("الو". به نظر است
) 2003("كوليز"گذارد. اثر مي فناوري اطالعات و ارتباطاتگيري دانشگاه در استفاده از جهت

توجه كرده  كنند،عنوان افرادي كه در صف مقدم آموزش فعاليت ميت علمي بهأبه اعضاي هي
به  فناوري اطالعات و ارتباطاتريزي براي از بين بردن موانع گونه برنامهمعتقد است كه هر و

نيز به نتايج  ) 2001("بيتس")،  2003("مونن "هاي اساتيد بستگي دارد. انگيزه ها وتوانايي
 اند.مشابهي دست يافته 

 فناوري اطالعات و ارتباطات ) معتقد است كه كاربرد محدود 1381("آلن استايلي"
شود. وي در بيان داليل آن ها ديده ميتقريباً در تمامي دانشگاه ،عنوان يك مشكل اساسيبه

معتقد است براي اينكه از  عدم مديريت صحيح اشاره كرده و به فقدان انگيزه در بين اساتيد و
هاي كاركنان توجه مهارت ، بايد به ارتقايهاي فناوري در آموزش استفاده كنيمتمام ظرفيت

 بيشتري بكنيم. موضوعي كه در اين تحقيق نيز مورد حمايت قرار گرفت.
» وودزپي مارتينز، جي «دست آمده با نتايج تحقيقاتي كه توسط ههاي بيافته ،همچنين

گيرد. آنها دريافتند كه مشكالت فني از قبيل مورد حمايت قرار مي ،) صورت گرفته2000(
افزار مناسب و... از جمله افزارهاي مناسب، ضعف مهارت در بين افراد، نبود سختنبودن نرم

اند، در آموزش قرار گرفته فناوري اطالعات و ارتباطاتموانعي هستند كه بر سر راه استفاده از 
)، عوامل مادي ديگري مانند 1993هاي تحقيق پلگرام، يانسن رينن و پالمپ (يافته

ها و ... را از جمله افزاري، تعداد كم رايانههاي نرمافي، ناكافي بودن كپيهاي جنبي ناكدستگاه
 كنند.موانع مهم قلمداد مي

وجود  فناوري اطالعات و ارتباطاتو  IT ةاز جمله موانعي كه بر سر راه گسترش و توسع
 هك گردد) به الزامات ساختاري برمي1999» (بتي كوليز و ماريك«اساس تحقيقات  بر ،دارد

گرفته، در هاي صورترغم تالشييد قرار گرفت. مراكز آموزشي بهأدر تحقيق حاضر نيز مورد ت
هاي اجرايي و اداري داراي ريزي تفصيلي آموزشي و درسي و نيز در حيطههاي برنامهحيطه

هاي نامهنظام با پيچيدگي و رسميت بااليي هستند. اين تمركز در واحدهاي درسي و آيين
گير گونه نوآوري و ابتكار چشمكند. در چنين نظامي عمالً هيچسان تجلي پيدا ميآموزشي يك

طور گيري شده و بهيابد، زيرا هر اقدامي بايد از باال تصميمشدن نميو مؤثري امكان نهادينه
اجرايي با هر چه از باال بيايد به صورت يك دستور  ةسراسري به اجرا گذاشته شود، اما بدن

بيني نشده كند، به مجرد برخورد با يك مانع پيشسر رفع تكليف برخورد مي اداري و از
آوري اطالعات در دانشگاه تنها در كاربرد فن ،كند. در اين شرايطاجراي دستور را متوقف مي

 ةپذير خواهد شد. افزون بر آن به واسطصورت يك موضوع درسي  امكانسطح حداقل مثالً به
هاي اصلي در كاربرد ريزي و رهبري فرايند يادگيري كه از مهارتهاين تمركز، توان برنام

رود، در افراد رشد نيافته است، عالوه بر تمركز، دولتي بودن شمار ميآوري در آموزش بهفن
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افزارهاي آموزشي مانع رشد و بالندگي بخش هاي تهيه و توليد مواد و نرمبيشتر فعاليت
آوري اطالعات كاربرد فن ةل آنكه شرط موفقيت برنامخصوصي در اين زمينه شده است، حا

 در مراكز آموزشي مشاركت فعال بخش خصوصي است.
هاي مهارت ة) معتقدند آموزش مدرسان در زمين1381» (درك الو«و » جوديت الكين«

افزارهاي طراحي نظر آنها درك مزاياي نرمالزم براي انجام وظايف ضروري است. به
عيني  ةحاسن سيستم مديريت اسناد براي مديران و كاركنان بدون تجربالكترونيكي و يا م

فناوري اي نيست. بديهي است كه آگاهي مديران و كاركنان نسبت به آنها كار چندان ساده
فناوري هاي الرغم اهميت توانايينظر آنان عليبايد افزايش يابد. به اطالعات و ارتباطات
اند. ها را نداشتهاز مديران شانس برخورداري از اين توانايي هنوز بسياري اطالعات و ارتباطات

هاي تحقيق مورد اشاره همسو آموزش نيروي انساني با يافته ةيج اين تحقيق نيز در زمينانت
 باشد. مي

 منابع
)، اطالعات و ارتباطات، تهران: انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد   1378آذرنگ، عبدالحسين (

 اسالمي.
آوري اطالعـات و ارتباطـات،   درسـي در عصـر فـن    ة)، برنام1383حسن و ديگران (اسالمي، م

 درسي ايران. ةتهران، آييژ: انجمن برنام
رشـد تكنولـوژي    ةنامـ )، آموزش و پرورش در عصـر اطالعـات، مـاه   1382امام جمعه، طيبه، (

 .151 ةنوزدهم، شمار ةآموزشي، دور
هـاي  ترونيكـي در حـل مشـكالت آمـوزش    )، بررسي نقش آموزشـي الك 1383بهشتي، زهرا، (

سنتي و استفاده از آن براي همگاني كردن امر تعليم و تربيت در ايران، مجموعـه مقـاالت   
 beheshti-zahra @ yahoo.com. دومين همايش آموزش الكترونيكي

هـاي  هـاي آموزشـي و معرفـي سـايت    )، بررسي وب سايت1382پاركروبش، فريبا و ديگران، (
هـاي خـرد، دفتـر    رشـد آمـوزش و پـرورش. (دبيرسـتان     ةالگوسـازي شـبك  مناسب بـراي  

 تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش)
 ) كـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش     1381پالمپ برامل هيوس و همكـاران ( 

(رويكردهاي جديد ياددهي و يادگيري) اباصلت خراسـاني متـرجم؛ تكنولـوژي آموزشـي،     
 .25ـ 9، ص  1 ةشمار

هاي اطالعات و ارتباطات در آموزش، (اباصـلت  آوري)، كاربرد فن1993پالمپ برامل، هيوس (
 .25 – 30، صص 1ة شمار –)، تكنولوژي آموزشي 1381مترجم –خراساني 
هـاي منتخـب در مـورد    هـاي سـازمان  عملكـرد و توصـيه   ة)، بررسي نحـو 1382ثناراي (بهار 

 .(/http://www.Sanaray.com)ارت الكترونيكيآوري اطالعات و ارتباطات و تجفن
تكنولـوژي   ة، ابزاري براي آموزش در دهكدة جهاني، مجل ICT)،  1381( جارياني، ابوالقاسم،

 .6 ة، شمارآموزشي
عنوان ابـزار، محـور و يـا بسـتر توسـعه در      به IT)، نقش 1383حاجي كتاني، علي و ديگران ،(

، يالن دانشـگاهي، همـايش آمـوزش الكترونيكـي    التحصـ هاي اشتغال فـارغ گسترش زمينه
 اي كشور.آموزش فني و حرفه
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انـدازي آمـوزش الكترونيكـي در ايـران،     راهكارهاي اجرايي راه )1384( هادي رزقي شيرسوار،

 واحد تهران جنوب. ،همايش ملي و سراسري
 ه.آوري اطالعات، تهران: انتشارات بهين)، اصول و مفاهيم فن1382زرگر، محمود (

 آوري اطالعات در سازمان، تهران: نشر فردا.)، فن1381زماني، غالمحسين، مقدس، شهرام؛ (
) نوآوري در مـديريت دانشـگاهي، (ويـداميري و عبـدالحيم نـوه      1998سانيال، بيكاس سي. (

 .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ةمؤسس مترجم)، تهران: –ابراهيم 
وري: مجموعـه  منابع انساني و افـزايش بهـره   ةر توسعد IT)، نقش 1380سپهري، محمدرضا (

  .36 – 23آوري در اشتغال. تهران: جهاددانشگاهي. صص مقاالت همايش نقش فن
 هـاي ارتباطـات و  چهارچوب ادراكي براي نهادينه كردن فنـاوري  ئةارا ،)1383( شريفي اصغر،
دكتري) استاد  ةيافت درجنامه براي دردر نظام مديريت دانشگاهي (پايان )ICT( اطالعات

 راهنما، علي تقي پور ظهير، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات.
 ضرورت تحـول در سـاختار و   ها ورويكردهاي عصر اطالعات و)، چالش1384(  شعباني،حسن

درسـي در عصـر    ةبرنامـ " ةهمـايش سـاالن  ، هاي درسي آموزش عـالي فرايند اجراي برنامه
 ارتباطات، تهـران،  درسي در عصر فناوري اطالعات و ةبرنام، "رتباطاتا فناوري اطالعات و

  95-94ريزي درسي ايران .صص.انجمن برنامه آييژ،
آوري ارتباطـات و  توسـعه و كـاربري فـن    ة)، كليـات برنامـ  1381رسـاني ( شوراي عالي اطالع

 اطالعات ايران (تكفا)، ويرايش اول.
 طالعات در سازمان، تهران: انتشارات مير.آوري ا)، فن1383صرافي زاده، اصغر، (

اي نيروي انساني: سازمان پـژوهش  حرفه ةآوري اطالعات و توسع)، فن1380طاليي، ابراهيم (
 ريزي آموزشي.و برنامه

 ةتوسـع  ةآوري اطالعـات و آمـوزش و پـرورش، تهـران. مؤسسـ     )، فـن 1384عبادي، رحـيم، ( 
 آوري آموزشي مدارس هوشمند.فن

آوري فـن  ةتوسع ةآوري اطالعات و تعليم و تربيت، تهران: مؤسس)، فن1383د (عطاران، محم
 آموزشي مدارس هوشمند.

فنـاوري اطالعـات در    ةتحليل رويكردهاي نقادانه بـر توسـع   )،1384عطاران، محمد زمستان (
 "ارتباطـات  درسي در عصـر فنـاوري اطالعـات و    ةبرنام" ةهمايش ساالن ،آموزش وپرورش

ريـزي درسـي   انجمـن برنامـه   ارتباطـات، تهـران،   در عصر فناوري اطالعات ودرسي  ةبرنام
  .120-118صص ايران.
 ةنامه براي دريافت درجپايان، تربيت معلم در نظام آموزشي و ICT)، كاربرد 1383، (عظيمي

 .30-25صص  تربيت معلم. ةتهران دانشكد ،فوق ليسانس
هـا، در مركـز   ري اطالعـات در بهبـود روش  آوكـارگيري فـن  ثير بـه أ)، ت1379غفاري، محمد (

هاي اطالعـات  فوق ليسانس سيستم ةنامه براي دريافت درجآموزش مديريت دولتي، پايان
 مديريت: مركز آموزش مديريت دولتي.

آوري اطالعـات،  )، مديريت دانـش رويكـردي جديـد از فـن    1382كشاورزي، حسينعلي (بهار 
 .6و  5 ةيد بهشتي، سال دوم، شمارپيام مديريت، تهران: دانشگاه شه ةمجل

)، مديريت اطالعات، (زهـرا حـداد و مليحـه خـوش تـراش      1381الكين، جوديت و درك الو (
 مترجم)، تهران: نشر سرا. –سندي 
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 دولتي استان تهرانكيد بر آمار و اطالعات دفاتر كاريابي غيرأبا ت

 1صفدر اكبري پور

 چكيده         
فاقدمهارتي  داراي مهارت و بين جويندگان كار دست آمده از پژوهش ميداني صورت گرفته درهنتايج ب

كاريابي غيردولتي استان  دفاتر يكي از در نظر جهت يافتن شغل مورد1381-1385هاي كه طي سال
 كارگماري جويندگان كار داراي مهارت هاين واقعيت است كه امكان ب بيانگر ،اندنام نمودهتهران ثبت

دهند آمده نشان ميدستهنتايج ب ،همچنينباشد. فاقد مهارت مي جويندگان كار بيش از درصد 50
 خورد ومردان برحسب نوع مهارت آنان به چشم نمي داري بين اشتغال زنان وفاوت معنيت  -الف :كه

با اين  طريق معرفي دفاتر مذكور جذب بازاركارگردند. اند ازبه يك اندازه توانسته مردان تقريباً زنان و
درصد  90 -ب اند.غالب مردان جذب بخش صنعت شده تفاوت كه اغلب زنان جذب بخش خدمات و

جذب بخش خصوصي شده كه با توجه به  آموزشي، مراكز ويندگان كار داراي مدرك مهارت ازج
حدودي  كارگماري جويندگان كار اين امر تاهب هاي موجود در بخش دولتي جهت جذب ومحدوديت
بين جويندگان  اي درحرفه هاي فني وبا توجه به پايين بودن سطح مهارت -ج رسد.نظر ميهمنطقي ب

 60اي كه اين بخش با جذب بيش از گونهبه اند،هاي مختلف خدماتي شدهاغلب آنان جذب بخشكار، 
هاي رشته -د خود اختصاص داده است.هب كارگماري راهجويندگان كار بيشترين تعداد ب درصد

تخصصي محسوب  هاي فني ورشته ةسيسات و صنايع فلزي كه در زمرأاتومكانيك، الكترونيك، ت
برداري، هاي چاپ، كشاورزي، نقشهحال آنكه رشته كارگماري را داشته وهبيشترين نسبت ب ،گردندمي

كشور ما به حالت  يا در احتياج به تخصص چنداني نداشته و اغلب، آرايشگري و... كه صنايع شيميايي
 اينجا ي كه درانكته اند. ذكربه خود اختصاص داده كارگماري راهترين نسبت باند، پاييناشباع درآمده

گسترش  توسعه و ةزمين شده دراقدامات انجام ها ورغم فعاليتاين است كه علي ،اهميت است حائز
به دليل پايين بودن سطح  هاي آزاد)،آموزشگاه (مراكز آموزشي دولتي و ايحرفه آموزش فني و مراكز

شده در اين مراكز هاي ارائهزشهمچنين عدم انطباق آمو و مذكور مراكز شده دراي ارائهكيفي آموزشه
رغم كاريابي علي دفاتر شده درنامثبت جويندگان كار درحال حاضر طيف وسيعي از ،با نياز بازاركار

 باشند.جستجوي كار مي در آموزشي، بيكاربوده و مراكز داشتن مدرك مهارت از
 
 

 شدگان.كارگماردههب كار، ةكاريابي، جويند اي، دفاترحرفه آموزش فني و :يواژگان كليد

                                                                                                                
 شناسي،ورفاه اجتماعي،كارشناس ارشد جامعه كار ،تعاونكارشناس عالي وزارت .  1

                                                                                                  Email: S_akbari10107@yahoo.com 
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   مقدمه      
امروزه كشورهاي جهان را با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنها به كشورهاي 

كشورهاي  ،اساس اين تعاريف اند. برنيافته تقسيم كردهيافته، در حال توسعه و توسعهتوسعه
ا طي نموده و شرايط اجتماعي، يافتگي رباشند كه مراحل توسعهيافته كشورهايي ميتوسعه

اقتصادي و فرهنگي كشور خود را همگام با تحوالت جهاني و مطابق با شرايط زمان تغيير 
يافتگي قرار دارند. كشورهاي در حال توسعه كشورهايي داده و در آخرين مراحل توسعه

كشورهايي توسعه منظور از كشورهاي بي باشند كه اخيراً در مسير توسعه قرار گرفته ومي
 اند.، اقتصادي الزم براي حركت در مسير توسعه محروم ماندهباشند كه از شرايط اجتماعيمي

ويژه ههاي اقتصادي بدر گذشته اصطالح توسعه مترادف با رشد بوده و بر حسب مالك
اين در حالي است كه با توجه به تغيير و  .گرديدتوليد ناخالص ملي كشور محاسبه مي

دانند كه مستلزم تغيير بعدي ميني صورت گرفته، امروزه توسعه را جرياني چندتحوالت جها
هاي متعددي از اقتصادي و فرهنگي كشورها بوده و با مالك –اساسي در ساخت اجتماعي 

 گردد.قبيل: توليد ناخالص ملي، نيروي انساني، آموزش، بهداشت و... محاسبه مي
يافتگي كشورها، شاخص نيروي ان توسعههاي اصلي جهت تعيين ميزيكي از شاخص

گونه اي به آن باشد كه اغلب انديشمندان بهويژه نيروي انساني متخصص و ماهر ميهانساني ب
(ازكيا "اند.نيافتگي ياد كردهترين عامل توسعه و يا توسعهعنوان عمدههاشاره داشته و از آن ب

1374( 
باشد كه اين زمينه توجه به اين موضوع مي اهميت در يكي از نكات حائز ،در اين راستا

عنوان عامل توسعه تواند بهرسمي) در صورتي ميهاي رسمي و غيراعم از آموزشآموزش (
آموختگان بتوانند پس از كسب محسوب شود كه مطابق با نياز بازار كار صورت گرفته و دانش

معه جذب بازار كار هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامهارت در يكي از فعاليت
 )   1383(صالحي "گردند.

گذاري در بخش آموزش را ترين امتيازات سرمايهبندي كلي برخي از عمدهدر يك تقسيم
 توان به شرح ذيل بر شمرد:مي

گذاري در امر آموزش، رشد اقتصادي بااليي را به همراه خواهد داشت. به سرمايه .1
جانبه را به امر تر و همهادي باال بايد توجه جديبراي رسيدن به رشد اقتص ،عبارت ديگر

 آموزش معطوف نمود.
زيرا  ،براي از بين بردن فقر در يك جامعه بايد آموزش را نقطه شروع قلمداد كرد .2

 دنبال خواهد داشت.هفقر بيشتر را ب ،فقر كمتر و آموزش كمتر ،آموزش بيشتر
 ةو يكي از اهداف مدل رشد و توسععنوان سرلوحه هرسيدن به عدالت اجتماعي، ب .3

 آموزش قرار دارد. ةاقتصادي، در گرو بسط و توسع
طور همزمان هفيزيكي را ب ةوري سرمايوري نيروي كار و بهرهانساني، بهره ةسرماي .4

باالخص از بعد آموزشي اي به امرسرمايه انساني (دهد و الزم است كه توجه ويژهافزايش مي
 ) معطوف گردد.آن
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وري اقتصادي باالتر از جوامعي در جوامعي كه از آموزش باالتري برخوردارند، بهره. 5

 تري برخوردارند.است كه از آموزش پايين
گذاري در امر آموزش، منجر به ايجاد يك محيط اجتماعي مطلوب و مناسب سرمايه .6

 هاي افراد جامعه خواهد شد.جهت بروز استعدادها و خالقيت
(فرجادي "ديده از شانس بيشتري جهت جذب در بازار كاربرخوردارند.وزشافراد آم .7
1378( 

 اي براي ارتقاء سطح دانش وحرفه هاي آموزش فني وبه لزوم برگزاري دوره با توجه
 نهادها و مراكز مختلف علمي و ،هادر كشورهاي مختلف جهان سازمان مهارت جويندگان كار،

نمايند. در كشور ما نيز نياز به متقاضيان فعاليت مي هاي موردآموزش ةارائ ةآموزشي در زمين
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و  ةهاي رسمي به عهدآموزش ةارائ ةوظيف

هاي آموزش ةارائ ةها و نهادهاي متعددي نيز در زمينسازمان ،سساتؤفناوري بوده و مراكز، م
 توان ازترين اين مراكز ميايند كه از جمله عمدهنمرسمي به متقاضيان فعاليت ميغير

هاي مورد نياز به آموزش ةارائ ةنام برد كه وظيف» اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه«
هاي آموزش ةعهده داشته و با ارائهاي فني و تخصصي را بهويژه در زمينههب ،متقاضيان

هاي مختلف ي كار مورد نياز بخشمين نيروأمهارتي به متقاضيان نسبت به تربيت و ت
اي حرفه (سازمان آموزش فني و نمايند.صنعتي، كشاورزي و خدماتي كشور ايفاي نقش مي

اي كه همواره ذهن بسياري از محققين يكي از مباحث اساسي و عمده ،اين اساس ) بر1383
 هاي فني واثربخشي آموزش ،خود معطوف نمودههب اندركاران بخش اشتغال كشور رادست و

ها در فراهم نمودن شرايط الزم جهت اشتغال جويندگان كار گونه آموزشاي و نقش اينحرفه
 آموزش فني و برآنيم ضمن بررسي وضعيت مراكز حاضر ةدر مقال، اين راستا باشد. درمي

 نياز ارائه خدمات مورد ةمشكالت اين مراكز در زمين همچنين بيان مسائل و اي كشور وحرفه
الزم جهت اشتغال جويندگان كار  ةمتقاضيان، به نقش مراكز مذكور در فراهم نمودن زمينبه 

اين  ،باشيمال اصلي پژوهش حاضر كه در پي يافتن پاسخ آن ميؤس ،بپردازيم. به عبارت ديگر
اي تا چه ويژه مراكز آموزش فني و حرفههآموزشي ب مراكز شده درهاي ارائهاست كه آموزش

الزم جهت  ةاند زمينها تاچه حد توانستهاينكه اين آموزش نياز بازار كار بوده و حد منطبق با
 كشور فراهم نمايند.   كار بازار كارگماري جويندگان كار را درهب جذب و

 هاي پژوهش يافته
 بررسي وضعيت اشتغال جويندگان كار برحسب مهارت  �

دولتي استان تهران طي بي غيرآمده از دفاتر كاريادستهاطالعات ب اساس آمار و بر
نفرجوينده كار دردفاترمذكورثبت نام نموده كه از اين  10538تعداد  1381-1385هاي سال

 65نفر معادل 136388 درصدكل جويندگان كار فاقد مهارت و 35نفر معادل  74150تعداد 
)  1( ةشمار(گزارش سيماي بازاركار) درجدول  اند.جويندگان كار داراي مهارت بوده درصد
هاي طي سال ،شده در دفاتركاريابي غيردولتي استان تهراننامكل جويندگان كار ثبت تعداد
 الذكر به تفكيك وضعيت مهارت و نوع مدرك آموزشي آنان آمده است:فوق
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بين دفاتركاريابي غيردولتي برحسب وضعيت  شده درنامثبت توزيع فراواني جويندگان كار. 1جدول 

 (استان تهران)1381-1385هاي سالمهارت طي 

 
 دفاتر شده درنامثبت ل جويندگان كارك از ،دهندهاي جدول نشان ميهمچنانكه داده

به  باشند.درصد داراي مهارت مي65درصد فاقد مهارت و 35كاريابي غيردولتي استان تهران، 
 داراي مهارت تقريباً جويندگان كار هاي جدول حاكي از اين است كه تعدادداده، عبارت ديگر

روند روبه  افزايش سطح  انگرباشد كه اين امر بيفاقد مهارت مي جويندگان كار برابر دو
 ،همين اساس بر .باشدهاي اخير ميويژه طي سالهاستان تهران ب در مهارت جويندگان كار

دهد كه نشان مي  ،حسب نوع مدرك آموزشي توزيع فراواني جويندگان كار داراي مهارت بر
هاي آزاد هاي و آموزشگاحرفه مراكز آموزش فني و متقاضيان كار داراي مدرك مهارت از

 . اندجويندگان كار را به خود اختصاص داده بيشترين تعداد
بررسي وضعيت اشتغال جويندگان كار حاكي از اين است كه طي  ،همين راستا در

شده  استان تهران توسط دفاتر كاريابي جذب بازاركار نفر در 31512تعداد   هاي مذكورسال
ة در جدول شمار اند.نفرداراي مهارت بوده19712 نفر فاقد مهارت و11800اين تعداد  كه از

شدگان برحسب وضعيت مهارت و نوع مدرك آموزشي آنان كارگماردهه) توزيع فراواني ب2(
 آمده است:          

       

سال
 مهارت

 
1381
 

 
1382
 

 
1383

 
1384

 
1385
 

 جمع كل
درصد تعداد

 61878427980317793319407415035 فاقد مهارت
 139291339116926372335490913638865 داراي مهارت

 داراي مدرك آموزش فني و
 40813639683113712204884875136 ايحرفه

هاي داراي مدرك از آموزشگاه
6515519043751257720854495115/36 آزاد

داراي مدرك از  مراكزآموزشي 
3333456247201094413567371265/27 وابسته به دولت

2011621818267295502686849210538100 جمع كل
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بين دفاتركاريابي غيردولتي برحسب وضعيت مهارت  شدگان دركارگماردههتوزيع فراواني ب  .2جدول 

 (استان تهران)1381-1385هايطي سال

 
 شده درنامثبت كل جويندگان كار از ،دهندهاي جدول فوق نيز نشان ميهمچنانكه داده

 37/ 5 اندشده كار يادشده جذب بازار طريق دفاتر كاريابي غيردولتي استان تهران كه از دفاتر
هاي جدول داده، به عبارت ديگر باشند.درصد داراي مهارت مي 5/62درصد فاقد مهارت و 

اقبال بيشتري نسبت به  شانس و مهارت ازداراي اين است كه جويندگان كار بيانگر
 اند. بركارگماري برخوردار بودههدمهارت جهت كسب فرصت شغلي و بفاق جويندگان كار

اي كشور با حرفه مراكز آموزش فني و جويندگان كار داراي مدرك مهارت از ،همين اساس
 اند. شده جذب بازاركار ساير جويندگان كار درصد بيش از 42

 آموختگان به تفكيك جنس بررسي وضعيت اشتغال مهارت
كاريابي  دفاتر شده درنامثبت كل جويندگان كار كه از دهندت موجود نشان مياطالعا و آمار

را  كاركل جويندگان درصد35نفر معادل  72818 تعداد الذكرهاي فوقاستان تهران طي سال
اند. به عبارت مردان تشكيل داده كار رادرصد كل جويندگان 65معادل  نفر137720و  انزن

برابر زنان  دو كار مرد تقريباًجويندگان ه حاكي از اين است كه تعداددست آمدهنتايج ب ،ديگر
كل  كار بيانگر اين است كه ازبررسي وضعيت مهارت جويندگان ،همين اساس باشند. برمي

بررسي  ،باشند. همچنيننيز فاقد مهارت مي 35 داراي مهارت و درصد 65مرد  كارجويندگان
درصد داراي  67كار زن دهد كه از كل جويندگانان ميزن نش كاروضعيت مهارت جويندگان

 باشند.درصد فاقد مهارت مي33مهارت و 
 دهد ازداراي مهارت نشان مي كاركارگماري جويندگانهبررسي وضعيت ب ،همين راستا در

 كار كاريابي غيردولتي جذب بازار طريق دفاتر كار داراي مهارت كه ازبين كل جويندگان
هاي داده ،اند. به عبارت ديگرزنان تشكيل داده درصد را32درصد را مردان و  68 ،اندشده

سال
 13811382138313841385 وضعيت مهارت

 جمع كل
درصد تعداد

118005/37 12601405105622385841 فاقد مهارت
197125/62 22581826204954788101 داراي مهارت

داراي مدرك آموزش فني
2/42 8322 19684348 810 629 567 ايحرفه و

ز داراي مدرك ا
3/32 6360 19361728 684 1231781 هاي آزادآموزشگاه

داراي  مدرك از مراكز   
5/25 5030 15742025 555 416 460آموزشي وابسته به دولت

 35183231310577161394231512100 جمع كل
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 داري بين وضعيت مهارت مردان ومعني اين است كه تفاوت ماهوي و جدول فوق حاكي از

كارگماري جويندگان كار مرد كه داراي هب امكان جذب و ،اين حال با ،زنان وجود نداشته
  3 ةجدول شمار باشد. درزنان مي بيشتر از برابر دو ،باشندمدرك مهارت از مراكز آموزشي مي

 شدگان داراي مهارت به تفكيك جنس آمده است: كارگماردههتوزيع فراواني ب
                 

 شدگان داراي مهارت به تفكيك جنسكارگماردههتوزيع فراواني ب  .3جدول 
 (استان تهران)1381 -1385هاي طي سال

هاي بخش آموختگان به تفكيك مالكيت وبررسي وضعيت اشتغال مهارت
 مختلف اقتصادي

اين است كه از كل  حاكي از ،به تفكيك وضعيت كارال جويندگانبررسي وضعيت اشتغ
 9درصد جذب بخش خصوصي  90شده توسط دفاتر كاريابي،كارگماردههب كارجويندگان

 ،اند. به عبارت ديگرنيز جذب بخش تعاوني شده درصد1درصد جذب بخش دولتي و 
جذب  جويندگان كار رادهند كه بخش خصوصي بيشترين تعداد هاي موجود نشان ميداده

خود هب را ترين تعداد جذب نيروي كاردرصد پايين1با جذب تنها  بخش تعاوني نموده و
 اختصاص داده است.                                 

شدگان به تفكيك وضعيت مالكيت واحدهاي كارگماردههدرجدول ذيل توزيع فراواني ب
 اقتصادي آمده است:  

 
 شدگان به تفكيك وضعيت مالكيتكارگماردههفراواني ب توزيع .4جدول 

 (استان تهران) 1384 -1385هاي طي سال 
سال

 بخش
 

1384 
 

1385 
 جمع كل

 درصد تعداد
 9 1926 1161 765 دولتي

 90 19447 12597 6850 خصوصي
 1 285 184 101 تعاوني

 100 21658 13942 7716 جمع كل

 

سال
 جمع كل 1385 1384 1383 13811382 جنس

 درصد تعداد
 68 15223 6001 3378 1211 24042229 مرد
 32 7154 2100 2100 838 11141002 زن

 100 22377 8101 5478 2049 35183231جمع كل
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هاي بخش آموختگان به تفكيك مالكيت وتبررسي وضعيت اشتغال مهار
  مختلف اقتصادي    

هاي مختلف اقتصادي كار به تفكيك بخشبررسي وضعيت اشتغال جويندگان ،همين راستا در
درصد جذب  4/37 ،شدگان توسط دفاتر كاريابيكارگماردههاين است كه از كل ب حاكي از

نيز جذب بخش كشاورزي درصد 5/1درصد جذب بخش خدمات و  1/61بخش صنعت، 
بخش  دهند كه بخش خدمات بيشترين وهاي موجود نشان ميداده ،اند. به عبارت ديگرشده

درجدول ذيل توزيع فراواني  اند.را جذب نموده ترين تعداد نيروي كارپايين كشاورزي
 هاي مختلف اقتصادي آمده است:   شدگان به تفكيك بخشكارگماردههب

 
 هاي مختلف اقتصاديكارگمارده شدگان به تفكيك بخشهراواني بتوزيع ف .5جدول 

 (استان تهران) 1384 -1385هاي طي سال 
سال

 بخش
 

1384 
 

1385 
 جمع كل

 درصد تعداد
 4/37 8096 5711 2385 صنعت

 5/1 331 219 112 كشاورزي
 1/61 13231 8012 5219 خدمات
 100 21658 13942 7716 جمع كل

هاي داراي مهارت به تفكيك رشته اشتغال جويندگان كار بررسي وضعيت
 مختلف آموزشي

 كاركه جويندگان دهدكاريابي نشان مي دفاتر شده درنامثبت كارتوزيع فراواني جويندگان
اتومكانيك و فناوري اطالعات بيشترين و  عمران، ،برق ،خدمات ةزمين داراي مدرك مهارت در

چاپ  متالوژي و صنايع چرم و هاي هنر،رشته مهارت درداراي مدرك  كارجويندگان
بررسي وضعيت  ،همين اساس بر .اندبه خود اختصاص داده ترين تعداد جويندگان كار راپايين

هاي مختلف آموزشي حاكي از كار داراي مدرك مهارت به تفكيك رشتهاشتغال جويندگان
سيسات و صنايع فلزي كه ألكترونيك، تهاي اتومكانيك، اآموختگان رشتهاين است كه مهارت

كارگماري را داشته هبيشترين نسبت ب ،گردندتخصصي محسوب مي هاي فني ورشته ةدر زمر
 ، آرايشگري و... كه غالباًبرداري، صنايع شيمياييهاي چاپ، كشاورزي، نقشهحال آنكه رشته و

ترين اند، پاييناع درآمدهكشور ما به حالت اشب يا در احتياج به تخصص چنداني نداشته و
 اند.خود اختصاص دادههب كارگماري راهنسبت ب

 گيري نتيجه
ها رغم فعاليتاين است كه علي شده حاكي ازپژوهش انجام دست آمده ازهنتايج ب ،طوركليهب
(مراكز  ايحرفه آموزش فني و گسترش مراكز توسعه و ةزمين شده دراقدامات انجام و

شده هاي ارائهبه دليل پايين بودن سطح كيفي آموزش ،هاي آزاد)آموزشگاه وآموزشي دولتي 
 شده در اين مراكز با نياز بازاركار،هاي ارائههمچنين عدم انطباق آموزش و مذكور مراكز در
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رغم داشتن كاريابي علي دفاتر شده در نامثبت كارجويندگان طيف وسيعي از ،درحال حاضر

 اي كه برگونهبه، باشندجستجوي كار مي در بوده و آموزشي بيكار كزمرا مدرك مهارت از
داراي مدرك مهارت  درصد از جويندگان كار5/14تنها  ،دست آمدههاطالعات ب و اساس آمار

گردند  طريق دفاتر مذكور جذب بازاركار اند ازاي كشور توانستهحرفه آموزش فني و از مراكز
گردند. به عبارت  اند كه جذب بازاركاردرك مهارت نتوانستهرغم داشتن مدرصد علي 5/86 و

اندركاران بخش اشتغال كشوركه علت دست برخالف اعالم نظر برخي از مسئولين و ،ديگر
پايين بودن سطح مهارت جويندگان  ،دانندمي كاراصلي بيكاري را فقدان مهارت جويندگان

شده در مراكز آموزشي و همچنين عدم انطباق هاي ارائهكار به دليل استاندارد نبودن آموزش
ترين عوامل مؤثر بر بيكاري كار از عمده اي كشور با نياز بازارحرفه نظام آموزش فني و

 باشند. مي
ترين مسائل و مشكالت بندي كلي برخي از عمدهاساس يك تقسيم بر در اين راستا و

 ةارائ ةگونه مراكز در زمينارآيي ايناي كه باعث عدم كموجود در مراكز آموزش فني و حرفه
 توان به شرح ذيل برشمرد: هاي مورد نياز به متقاضيان شده است را ميآموزش

 گذاري كافي در مراكز آموزشي عدم توجه به سرمايه
برخي از امكانات و تجهيزات آموزشي، مراكز آموزشي فني و  ةبا توجه به باال بودن هزين

هايي هاي آموزشي خود را در رشتهدهند دورههاي آزاد، ترجيح مياهويژه آموزشگهاي بحرفه
گذاري بافي، آرايشگري و... كه نياز به سرمايهبافي، جاجيمبافي، گليماز قبيل خياطي، قالي

اند، برگزار نمايند و همين امر كمتري داشته و در جامعه نيز به حالت اشباع در آمده
 آموزشي جذب بازاركار گردند.  ةنتوانند پس از طي دورآموختگان مهارت شده تاباعث

 عدم دقت كافي در تعيين نيازهاي آموزشي 
شده در مراكز آموزشي عمدتاً بدون توجه به نياز بازار كار مناطق مختلف هاي ارائهآموزش

هاي آموزشي توجه چنداني به نيازهاي كشور صورت گرفته و در ارائه و برگزاري دوره
 ) 1376(كامران  گردد.هاي مختلف كشور معطوف نميتانآموزشي اس

 عدم استفاده از مربيان مجرب و كار آزموده 
هاي هاي مربوط به دستمزد اساتيد جهت برگزاري دورهبا توجه به پايين بودن هزينه

آزموده تمايل چنداني جهت فعاليت در مراكز آموزشي از خود آموزشي، مربيان ماهر و كار
 دهند. نشان نمي

 هاي آموزشي ريزيعدم انعطاف كافي در برنامه
اي غالباً كهنه و قديمي بوده و در شده در مراكز آموزش فني و حرفههاي ارائهآموزش
هاي آموزشي شرايط زماني و مكاني و توجه به تغيير و تحوالت صورت گرفته، ريزيبرنامه

 گيرد. كمتر مد نظر قرار مي
 هاي عملي هاي تئوري با آموزشوزشعدم تلفيق و تطابق آم

هاي نظري باعث شده تا كيد بيش از حد بر جنبهأهاي عملي و تعدم توجه كافي به آموزش
شده با هاي ارائهكارگيري آموزشهب ةهاي آموزشي در زمينآموختگان پس از طي دورهدانش

 مشكل مواجه گردند. 
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 كز آموزشي عدم نظارت صحيح، مناسب و مداوم بر عملكرد مرا

هاي آزاد باعث ويژه آموزشگاههعملكرد مراكز آموزشي ب ةعدم نظارت دقيق و مناسب بر نحو
شده در مراكز خود هاي ارائهشده تا اينگونه مراكز توجه چنداني به بهبود كيفيت آموزش

 خذ مدرك آموزشي در نظر گرفته شوند. أعنوان مكاني جهت  نداشته باشند و صرفاً به
 هاي آموزشييت پذيرش كارآموز در برخي از رشتهمحدود 

هاي آموزشي و همچنين عدم تمايل با توجه به محدود بودن ظرفيت پذيرش برخي از رشته
هاي (به دليل باالبودن هزينه هاگونه رشتهگذاري در اينهاي آزاد به سرمايهمديران آموزشگاه

 شوند كه مطابق نياز بازارق داده ميهايي سوآن) اغلب كارجويان به سمت فراگيري آموزش
باشد كه همين امر از طرفي باعث هدر نمي هاي آنان سازگارتوانايي عالئق و يا با نبوده و كار

 به همراه خواهد داشت.  طرف ديگر افزايش نرخ بيكاري را از هاي آموزشي شده ورفتن هزينه
 آموختگانغال مهارتمطالعات درخصوص بررسي وضعيت اشت عدم انجام تحقيقات و

عدم اطالع  ،اي كشورحرفه مشكالت سيستم فعلي نظام آموزش فني و يكي ديگر از مسائل و
خصوص وضعيت تحقيقات الزم در دليل عدم انجام مطالعات واز وضعيت اشتغال كارآموزان به

 باشد.  آموختگان مياشتغال مهارت

 پيشنهادات     
شده در هاي ارائهكيفي آموزش ي وسطح كم ءراستاي ارتقا در الذكر وبا عنايت به موارد فوق

 بازار نياز اي باحرفه انطباق هرچه بيشتر نظام آموزش فني و اي وحرفه آموزش فني و مراكز
 گردند:كار پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي

 ن مربوط.اجتماعي استا –اي آموزشي براي متقاضيان براساس وضعيت اقتصادي برگزاري دوره �
 .آموزشي مراكز شده درهاي ارائهروزنمودن آموزشبه �
 جهت بومي نمودن اين مشاغل. تالش در شناسايي مشاغل جديد و �
 هاي شغلي كارجويان.اساس رشته كاريابي بر تخصصي نمودن فعاليت دفاتر �
آموختگان خصوص بررسي وضعيت اشتغال مهارت تحقيقات الزم در انجام مطالعات و �

 اي.حرفه آموزش فني و مراكز
رغم داشتن جويندگان كاري كه علي دسته ازهاي آموزش تكميلي براي آنبرگزاري دوره �

 گردند. كار اند جذب بازارمدرك مهارت نتوانسته
 ةارائ ةزمين كشورهايي كه در ويژه آن دسته ازهب ،تجارب سايركشورها استفاده از �

 اند.موفق بوده اراي به جويندگان كحرفه هاي فني وآموزش
 اي كشور.حرفه هاي كاربردي با مبحث علمي در مراكز آموزش فني وتلفيق آموزش �
 اي در متون درسي مدارس كشور.حرفه هاي آموزش فني وگنجاندن دروس مربوط به رشته �
 تجارب به متقاضيان.  ةاستفاده از تجارب و توان  متخصصان و افراد كارآزموده جهت  ارائ �
اي و دفاتر كاريابي و اتخاذ حرفه آموزش فني و ارتباط هرچه بيشتر بين مراكزبرقراري  �

 .سوي دفاتركاريابي شده ازمعرفي تدابيري جهت اولويت آموزش جويندگان كار
برگزاري  بهها هاي آزاد و موظف نمودن اين آموزشگاهسطح كيفي فعاليت آموزشگاه ءارتقا �

 كار. ارباز هاي آموزشي منطبق با نيازدوره
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جهت  تالش در هاي مختلف اقتصادي واجراي طرح نيازسنجي از كارفرمايان بخش �

 هاي آموزشي منطبق با نياز كارفرمايان.برگزاري دوره
 هاي آموزشي با توجه به نياز بازار كار مناطق مختلف كشور. تالش در جهت برگزاري دوره �
آموختگان برحسب تخصوص شناخت وضعيت مهار مطالعات در انجام تحقيقات و �

 .هاي مختلف آموزشيرشته
اي به ابزار و امكانات حرفه –تخصيص اعتبارات ويژه جهت تجهيز مراكز آموزش فني  �

 مناسب و مورد نياز. 
برقراري ارتباط بيشتر بين بخش صنعت و نظام  ةمطالعه و پژوهش در خصوص نحو �

 اي كشور. آموزش فني و حرفه
ويژه در مناطق مرزي و هب ،اياكز آموزش فني و حرفهتوجه به توسعه و گسترش مر �

 محروم كشور. 
 –آموختگان مراكز فني اتخاذ تدابيري جهت اعطاي وام و تسهيالت مورد نياز به دانش �

 اشتغالي.هاي خودگذاري در فعاليتاي جهت سرمايهحرفه
 .شده با تغيير و تحوالت تكنولوژيكيهاي ارائههماهنگي و همگامي آموزش �
اي به دفاتر كاريابي جهت اطالع حرفه ارسال تقويم آموزشي سازمان آموزش فني و �

 شده در مراكز آموزشي.هاي آموزشي ارائهمديران دفاتر مذكور از رشته
 نياز هر استان. مورد هاي آموزشي مازاد ونظرسنجي از مديران دفاتر كاريابي جهت شناخت رشته �
هاي هاي آموزشي (به عنوان مثال دورهن برخي از رشتهزمابا توجه به طوالني بودن مدت �

هاي آموزشي از شركت در دوره ،اغلب متقاضيان پس از گذشت چندين جلسه ماهه)،18
هاي گونه رشتهآموزان اينترغيب كار جهت تشويق و ،اين اساس نمايند. برخودداري مي

عنوان حق انه مبلغي را بهگردد كه ماهيپيشنهاد مي ،حضور در جلسات ةآموزشي به ادام
 نظرگرفته شود.  آموزش) در ةآموزي براي پرداخت به آنان (در طول دوركار

 منابع
نيافتگي روستايي ايـران، انتشـارات اطالعـات،     شناسي توسعه و توسعه، جامعهكيا (مصطفي)از

1374. 
ت اجتمـاعي  هـاي اساسـي و تحـوال   ، مهـارت ايحرفـه  هاي فنـي و صالحي (ابراهيم)، آموزش

، تحـوالت اقتصـادي   اي درحرفه هاي فني و(مجموعه مقاالت اولين همايش نقش آموزش
 .1383اي استان مازندران،حرفه كل آموزش فني و ة) ادارفرهنگي اجتماعي و

ريـزي و  برنامـه  عالي پژوهش در ةسسؤ، ماقتصادي در جهان سوم ة، توسعفرجادي (غالمعلي)
 .1378، توسعه

 كـار ة سسؤم اي با نيازهاي جامعه،حرفه –هاي فني (فريدون)، بررسي تناسب آموزشكامران 
 .1376مين اجتماعي، أت و

 .1383اي حرفه سازمان آموزش فني و ،ايحرفه گزارش آشنايي با سازمان  آموزش فني و
، معاونـت  اجتمـاعي  امـور  و ، وزارت كـار 1385-1380هاي كار طي سال گزارش سيماي بازار

 .هاكاريابي و هدايت نيروي كار ، دفتراشتغال كارآفريني و ةسعتو



سازي در ايجاد و بهينه 2و نوآوري باز 1تأثير خرد جمعي
رهيافت  ةارائ محور؛دانش 3هاي كسب و كارمدل

 »واحد كسب و كار ةپنجر«پيشنهادي 
 4رضا شهري 

 چكيده
شكنانه عصر حاضر عصر ظهور و بروز كسب و كارهاي نويني است كه سنت

مدل كسب و كار در  اند. طراحيهاي كسب و كار رايج را به چالش كشيدهمدل
توان گفت فرايندي پويا و مبتني بر خالقيت و نوآوري است. مي ،شرايط كنوني

هاي كسب و كار در فضاي رقابتي حاضر به يك ضرورت مديريت تغييرات مدل
هر كارمند،  5مديريت بايد در دي ان اي ةتبديل شده است. اين نحو

 ةسازي محصوالت وارد شود. مقالريزي شده و در طراحي، توسعه و پيادهبرنامه
سازي حاضر به بررسي تأثير خرد جمعي و نوآوري باز در ايجاد، توسعه و بهينه

پرداخته و يك  6محورهاي كسب و كار، جهت دستيابي به اقتصاد دانشمدل
مبتني بر پي بستر » واحد كسب و كار ةپنجر«رهيافت پيشنهادي با عنوان 

هاي كسب و كار و فرايندهاي سازي مدلد و بهينهبا امكان ايجا 7رايانش ابري
عنوان راهكاري و مبتني بر نوآوري باز را به 9سپاريبا روش جمع 8كسب و كار

 دهد.ايراني ارائه مي ةعملي براي حمايت از توليد ملي، كار و سرماي
 

كار، مديريت  جمعي، مدل كسب و نوآوري باز، خرد :كليدي واژگان
 محور.ار، اقتصاد دانشفرايندهاي كسب و ك
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 مقدمه
رشد  يو استفاده از دانش منبع اصل عيتوز د،ياست كه در آن تول ياقتصاد ،محوردانش اقتصاد

كار، منطق يك  . از سويي مدل كسب و)1386(زاهدي و خيرانديش  ثروت است جاديو ا
گنيور  (استروالدر و پي كندشركت در چگونگي خلق، ارائه و كسب ارزش را توصيف مي

محور در عصر هاي كسب و كار دانشاصلي طراحان مدل ةدانش بايد دستماي ،. لذا)2010
 حاضر و آينده باشد.

 يك اصلي ةحيط از آنجا كه يك مدل كسب و كار از اجزائي تشكيل شده است كه  چهار
 دهدمي پوشش مالي را و پايداري زيرساخت پيشنهادي، ارزش مشتريان، شامل: كار و كسب

طيف وسيعي  ة، براي دستيابي به يك مدل موفق بايد از مشاور)2010استروالدر و پيگنيور  (
كليدي كه كسب و كارها را به سمت نوآوري باز  ةاز افراد خبره در هر جزء استفاده نمود. ايد

. )2007(چسبرو  »كنندافراد باهوش براي شما كار نمي ةهم«سازد اين است كه رهنمون مي
كار، وراي كسب و كار جاري، نياز به نوآوري دارد كه اين فرايندي  كسب و ةجريان توسع

 ،اين. بنابر)2003(چسبرو  شوندها به شكست منجر ميمملو از ريسك است و بيشتر نوآوري
 ،و به تعبير ديگر» هايي كه به واقعيت نزديكتر هستندنوآوري«براي دستيابي به آن دسته از 

اي از نوآوري باز را الگوي تكامل يافته» رسنديي كه به بازار ميهانوآوري«آن دسته از 
آفرينش ايده تا خلق فناوري و طراحي محصول  ةخواهيم داشت كه فرايند نوآوري از مرحل

 .)2003(چسبرو  گيردخرد جمعي شكل مي ةپاي نيز بر

 تعاريف
 محوراقتصاد دانش �

در آن زمان،  .گرددمي بر 1980 ةيل دهود اقتصادي اواكمحور به رهاي اقتصاد دانشريشه
هاي جديد به رشد اقتصادي بيشتر منجر ه نشان دهد، فناوريكقراين معدودي وجود داشت 

هاي ها و آثار آنها در اقتصاد، ريشهارگيري اين فناوريكولي در گذر زمان با به. شوندمي
از عصر كشاورزي تا كنون به  ها. مراحل تبديل و انتقال اقتصادمحور نضج گرفتاقتصاد دانش

 آورده شده است. 1اختصار در جدول 
   )1383(دانايي فرد  مراحل تبديل و انتقال اقتصادها .1جدول 

 نوآوري ستاده پروسه دادهاقتصاد نوع
 نيروي كار، كشاورزي

 زمين و سرمايه
كاشت و 

استفاده از حيوانات - غالت - زراعت
اده از ماشيناستف -

 صنعتي
نيروي كار، زمين، 
سرمايه، كارآفرين، 

 فناوري
كارخانه اي و

 پردازش

 تجهيزات -
 ايسرمايه
 صنعت -

توليدات فيزيكي -

ماشين از استفاده -
 و علوم( تحقيقات -

 )فناوري

 اطالعات
نيروي كار، زمين، 
سرمايه، كارآفرين، 
فناوري، اطالعات، 

 دانش

جايي و هجاب
 كنترل

 توليدات دانش -
صنايع  -

 محوردانش
 دانش ةسرماي -

اطالعات و آگاهي -
مجازيسازي شبيه -

 هاشبكه -
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را » محوراقتصادهاي دانش« 1هاي اقتصادي و توسعه، سازمان همكاري1996در سال 

ارگيري دانش و كطور مستقيم بر توليد، توزيع و بهه بهكاقتصادهايي « :ردكتعريف  چنين
اقتصاد  .)1988(لوكاس  »شوندمحور ناميده مياستوارند، اقتصادهاي دانشاطالعات 

برداري از دانش نقش ه درآن توليد و بهرهك كردتوان نوعي از اقتصاد تصور محور را ميدانش
 .)1991(مانسفيلد  كندمي اي در ايجاد ثروت ايفاعمده

 ار داده استتوليد دانش به داليل مختلف رشد اقتصادي را تحت تأثير قر
 :)1996(توماتاكي و واگمن و گري 

هزينه به اطالعات و مكه دسترسي آسان و كپيشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات  )1
 سازد؛دانش را ميسر مي

ه به انباشت دانش فناورانه و علمي منجر كسرعت روزافزون پيشرفت علمي و فناورانه ) 2
 شود؛مي

 ها را به همراه دارد؛اهش هزينهك هكرقابت جهاني روزافزون ) 3
ه برآوردن كهاي شهروندان نار افزايش درآمدها و تغيير سليقهكتغيير تقاضا در ) 4

 .طلبدتقاضاي آنها دانش بيشتري را مي
ساده و ) افزارنرم(ها ه توزيع ايدهكمهم در تحليل فرايند توزيع دانش آن است  ةنكت

است آن تئوري در قالب كافي به دانشجويان  2»پيچيدگي تئوري « ةبراي ارائ. هزينه استمك
 اًهزينه و بعضمكرمزنگاري شده است، توزيع آن  چون دانش زيربنايي آن .مطرح شود لهمقا

پايين، سرعت و سهولت در توزيع، ويژگي  ةحقيقت، هزين در .بدون هزينه خواهد بود
 .)1988(لوكاس  هاي رمزنگاري شده استهمة دانش مشخصة مجازي

و دسترسي به آن  سازي اطالعاتپردازش و ذخيره 3هاي ديجيتاليطور خاص، فناوريبه
ارها و بازارها را كسب و كعمليات  هزينه و آسان ساخته و حجم عظيم اطالعات،مكرا بسيار 

 برداري از اطالعات منجر شده استطريق بهره تحت تأثير قرار داده و به خلق ثروت از
 .)1996گمن و گري (توماتاكي و وا

سنتي درك  هايبه عبارت ديگر، اهميت توليد و توزيع دانش و استفاده از آن، شيوه
ها و ها و دانشگاهتكشر اقتصادي را مورد چالش و نقش نهادها از جمله ةفرايندهاي توسع

عمومي پيشين را مورد نقد قرار داده  هايهاي مديريت سنتي و سياستهمناسب بودن شيو
ترين عامل عنوان مهمه خلق ارزش بايد بهكاين نگاه  محور بانتيجه، اقتصاد دانش در .است

استانداردهاي زندگي و ايجاد مشاغل جديد در قرن بيست و يكم مد نظر  رشد ةنندكتعيين
هاي در دهه هاانشگاهدگيرد، مورد توجه و حمايت روزافزون بخش خصوصي، دولت و  قرار

 .)1996(توماتاكي و واگمن و گري  قرار گرفته است اخير
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 نوآوري باز
توانند از درون يا ارزش مي هاي باايده«نوآوري باز در تعريف بنيادين آن، بدين معناست كه 

ها تواند از درون يا بيرون شركتو به بازار رفتن آنها نيز مي بيرون شركت سرچشمه بگيرند
ها ضمن باز كردن حصارهاي شركت ،ارادايم. در اين پ)2010(استروالدر و پيگنيور   »باشد

ها شركت ،پذيرند. در واقعمان را ميأحائل بين دانش سازماني با بيرون، منافع و خطرات تو
ها و ، با به اشتراك گذاشتن ايده»هاي خود در پستوهاها و نوآوريانبار كردن فناوري«جاي هب

دانش و فناوري، در عين حال فرصت  هاي بيرونيدانش سازماني، ضمن استفاده از سرچشمه
(چسبرو و  كنندرا براي ديگران و رقبا فراهم مي برداري از ماحصل دانش سازماني خودبهره

كند كه در پايان قرن بيستم . هنري چسبرو مبدع نوآوري باز استدالل مي)2006وانهاوربك 
دانش، ناگزيرند كه به  ها در عصر فراوانيهاي نوآوري بسته متزلزل شده است و شركتپايه

 . نوآوري باز،)2003(چسبرو  ) را بپذيرند1منظور حفظ بقاء خود پارادايم نوآوري باز (شكل 
همچون  خارجي هايايده از بايد و توانندشركت ها مي دهدكه نشان مي است پارادايمي

ها كه شركتگونه همان كنند، به بازار استفاده داخلي و خارجي مسيرهاي داخلي و هايايده
 .)2003(چسبرو  كنندبه پيشرفت فناوري هايشان توجه مي

 2,0(كه با عنوان نوآوري  بر نوآوري باز 3,0يا نوآوري نسل  1»نوآوري جاسازي شده«
شود) برتري تعريف مي 1,0شود) و آشكارا بر نوآوري بسته (كه به عنوان نوآوري تعريف مي

ها در اجتماع پيرامونشان هاي ذاتي اختالط شركتافزايش چالش» جاسازي«يابد. عبارت مي
(هافكسبرينك و اسكرال دهدبراي اطمينان از جذب دانش قابل بهره برداريشان، را نشان مي

2011(. 

 
 . پارادايم نوآوري باز1شكل 

                                                                                                                
1.Embedded Innovation 



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال درآموزش فني و حرفه
 

287 
) انبوهي از 2اي و () حرفه1آن، تركيبي از دو گروه ( ةيافتنوآوري باز در مدل توسعه

دهد كه قادرند با مشاركت و همكاري يكديگر در صدد حل مسائل ا تشكيل مياي رحرفهغير
محصوالت نوآورانه بپردازند كه اين مهم اغلب به مزيت  ةچنين به توسعسازمان برآمده و هم

اي آن دسته از افرادي هستند حرفه. مراد از غير)2010(نايك  شودرقابتي سازمان منجر مي
سپاري)، كننده داشتند، لكن در پارادايم نوين (جمعرفكه تا كنون صرفاً نقش مص

 يابنداي دست ميها نيز با دسترسي به ابزار و دانش الزم، به توليد در تراز حرفهايحرفهغير
 .)2008(هاو 

 سپاريخرد جمعي و جمع
كندكه خرد جمعي بر گيري از مطالعات موردي استدالل ميدر كتاب خود با بهره 1سوروسكي

واقع خرد جمعي، خردي حاصل از  ترين فرد يا افراد آن جمع برتري دارد. درباهوش خرد
اي است كه آن جمع فارغ از تجميع افكار و آرا براي دستيابي به نتيجه و يا تحليل مسأله

 . )2004(سوروسكي  ميزان خبرگي افرادش، بر روي آن متمركز شده است
 بار است كه نخستين 2سپاريدجمعي و برونسپاري تركيبي معنايي از دوعبارت خرجمع

معرفي  Wired ةاي در نشريدر مقاله Jeff Howنگاري به نام توسط روزنامه 2006 سال در
سپاري است تركيبي از دو عبارت جمعيت و برون ،سپاري. جمع)2008(هاو ,)2006(هاو  شد

ابزاري  ةسپاري به مثابجمع .)2008(برابهام  شودنيز معنا مي» سپاري اجتماعيبرون«كه به 
 ،كند. به عنوان مثالرا در راستاي يك امر مشخص همگرا مي» خرد جمعي«است كه 

 ةرا در راستاي توليد كاال يا ارائ 3»هوش جمعي«سپاري در چارچوب كسب و كار، جمع
 . )2010(باستينز و باومول و كارمر  كندخدمات همگرا مي

 گويدمي » (Emergence)ظهور« درخشان خود بنام در كتاب  4استيون جانسونآنچه 
 معموالً 5كلني مورچگان« تر بيان كند:صورتي ملموسهتواند تعريفي از هوش جمعي را بمي

دهد و كس فرمان نميكند، هيچ نمي كس گروه را ترككند. هيچبسيار خوب كار مي
نوع اطالعاتي كند و هيچميداند چه تنهائي نمي اي بهكند. هيچ مورچهكس اطاعت نميهيچ

كند، كارهاي مربوط به جمع را كند، ذخيره ميآنها غذا را پيدا مي اما جمع ،در اختيار ندارد
 .)2012(جانسون  »كنددهد و توليد مثل نيز ميشكل انجام مي به بهترين

 مدل كسب و كار
دهد كه يك ميچارچوبي براي خلق پول و ثروت است. اين چارچوب نشان  مدل كسب و كار

انجام دهد تا مشتريان از  بايدهايي را، چگونه و در چه زماني ميبنگاه چه مجموعه فعاليت
. از )1389(آفوا  بنگاه نيز به سود دست يابد مند شوند وبهره ،آنچه كه از بنگاه انتظار دارند
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تر و به اين تعريف ملموس ،ميان تعاريف مختلفي كه براي مدل كسب و كار مطرح شده است

 تر است.مفهوم مورد انتظار ما نزديك
اي كه خلق ارزش ا به گونهيك مدل كسب و كار طرح تراكنش محتوا، ساختار و نظارت ر

كار  دهد. مدل كسب وشود، را نشان مي هاي كسب وكار ميسربرداري از فرصتاز طريق بهره
كنندگان، شركا ترين محل نوآوري و منبع قطعي خلق ارزش براي شركت و تأمينشركت مهم

 .)2001(اميت و زوت  و مشتريانش است
جنرال  از هاشركت ةتار مشابهي را به همهاي كالسيك و سنتي كسب و كار كه ساخمدل

شرايط امروزي داشتند  هاي بسياري بامغايرت ،كردندموتورز گرفته تا مايكروسافت ديكته مي
 اي براي موفقيت درهدفمند و مدبرانه هاي رهبريكه از بين رفتند. مديران برتر بايد از روش

آيد كه وجود ميب و كار زماني بهجديد كس يك مدل ،بنابراين .كردندآينده استفاده مي
را مورد توجه قرار دهد و با استفاده از جريان دانش و  هاي كليدي سازمانموريتأبيشتر م
صورت خاص از نه اينكه به ،ييد افراد زيادي قرار گرفته باشدأت توليد و مورد ي كهاطالعات

 .(ويكي پديا) شود سوي افرادي حكم

 هاساختاري سازمانمحور و تحوالت اقتصاد دانش
 يبه دنبال دارند. بروكراس ينامطلوب يامدهايپ يافهيو وظ يمراتبسلسلهسنتي  يساختارها

 عياطالعات و واكنش سر انيمانع جر يافراط ييگراو تخصص يخشك، سطوح سلسله مراتب
از اشكال  يشيحال افزا است كه شمار در نيا تيواقع. شوديم يطيمح راتيينسبت به تغ

كرد. (مانند  يمتجل ينمودار سازمان كيتوان آنها را درينم يوجود دارند كه به سادگ يانسازم
 ).1386(زاهدي و خيرانديش  )رهيو غ يمحور، سازمان مجازدانش يهاها، سازمانشبكه

طور كه به يشخص نيو ب يافهيوظ انيم ،يسازمانبه تعامالت درون يرسمريغ سازمان
كه سازمان  يحد ،نياشوند، اشاره دارد. بنابرينشان داده نم يواضح در نمودار سازمان

 نياست. ا ينرم در ساختار سازمان يهالفهؤقوت م انگريشود، بيتوسعه داده م يرسمريغ
(زاهدي و خيرانديش  دارند يثرؤنقش م )social capitalي (اجتماع ةيسرما جاديروابط در ا

1386.( 
گشودگي ساختار سازماني، كمرنگ شدن مرزهاي  ةنددهگرا نشانوجود تعامالت برون

ها و پذيري محيطي است. نگرشدرون و برون سازماني، پويايي سازماني و نيز رقابت
شود. عالوه نظرانه موجب محبوس شدن دانش و جلوگيري از تسهيم آن ميهاي تنگديدگاه
دانش را تسهيل  وجود محيط مشاركتي مرزهاي خارجي را گسترش داده، تسهيم ،بر اين

(وانگ و  دهدتوليد كلي دانش را افزايش مي ،اينبنابر .سازدكرده و جريان دانش را روان مي
محوري با هاي دانشمناسبي كه براي تشريح چنين سازمان ة. استعار)2003احمد 
هاي كاري رود، اجتماعات كاري است. اجتماعات كاري سيستمكار ميهاي نامبرده بهويژگي

اي از مسائل و موضوعات، داراي عاليق هايي از افراد در مورد مجموعهند كه در آنها گروههست
اي را كه در اين زمينه در اختيار دارند، در يك تعامل منظم مشتركي بوده و دانش و تجربه
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نفعان مفيد باشد و هم موجب كنند تا به نتايجي دست يابند كه هم براي ذيتسهيم مي

 .)1386 ،(زاهدي و خيرانديش يري فردي شودبهسازي و يادگ

 محوردگرگوني كسب و كار و اقتصاد دانش
 كامالً صنايع .هستند ظهور حال نوآورانه در كار و كسب هايمدل از شماريبي تعداد امروزه

 .هستند فروپاشي حال در قديمي صنايع زمانهم و باشندگيري ميشكل حال در جديدي
 به هستند، خود بازآفريني شدت درحال به بقا براي كه را پرسابقه رقباي وارد، تازه هايشركت
 .)2010(استروالدر و پيگنيور   كشندمي چالش

 ةيعبارت است از: دانش به عنوان سرما ديعامل مهم محرك اقتصادي در فضاي جد سه
 تيوضع يروز رسانبراي به دهيچيو تكراري و پ وستهيپ رييتغ ك،يهوشمندي و عامل استراتژ

مخرب كه به  سكيها و كاهش رينيمطلوب و مقابله با نامع تيموجود در گام نهادن به وضع
در توسعه و  دنيد يجهان تاً،يو نها د؛يوجود آممكن است به ياقتصاد جهان راتييعلت تغ

ارتباطات و فناوري اطالعات كه باعث باز شدن اقتصاد،  ،يتجارت، امور مال د،يتول ق،يتحق
 ).1383(جاللي  شوديهاي اقتصادي مبنگاه نيب هاييو وابستگ يانرقابت جه

كار ما را تحت تأثير قرار خواهد داد.  هاي ارتباطي، كاري و كسب وهمگرايي تمامي راه
 ةهاي متفاوت در يك شبكناپذير تعداد زيادي از فناوريهمگرايي يكپارچكي سريع و اجتناب
دست هاين شبكه سراسري ارتباطاتي را براي ب جاست.سراسري يكپارچه موجود در همه

سازد. از يك نيروي دولتي گرفته تا يك گروه يافته، ميسر ميآوردن منابع يا كارهاي سازمان
اي هاي جمعي پيچيدهكتابخواني، فرهنگ، سياست، كسب و كار، هنر و قانون همگي شبكه

 .كنندهاي ديگر متصل ميهستند كه ما را به انسان
شكوه است. با پيشرفت فناوري سراسري غني و با ةكسب و كارها در ايجاد يك شبك ةآيند

هاي جديد در كسب و كار، كاربردي بودن مدل رفتاري ميان مشتريان و كسب و روش ةو ارائ
 .كار نشان داده خواهد شد

 محورالزامات دستيابي به اقتصاد ملي دانش
باعث تحول و  يكيزيف ةيبه سرما يبدون وابستگمحور آن است كه تا حد امكان دانش اقتصاد
 نيدر ا تيشانس موفق افته،ياز كشورهاي كمتر توسعه ارييبس ،كشورها شود. لذاة توسع

آن  ديشود را خواهند داشت و بايكه اصطالحاً مجازي گفته م يكيزيرفيو غ رمادييفضاي غ
 .)1383(جاللي  دانندفرصت مغتنم ب كيرا 

و خدمات، به  دي، عنصر دانش به عنوان ارزش در محتواي تولانتريمش برايامروزه حتي 
 ديمحور بابه اقتصاد دانش يهاي گذر از اقتصاد سنتبرنامه ،كرده است؛ لذا دايپ تيشدت اهم

 نيو خدمات نو ديجد داتيدانش در تول بيو اجرا شود كه توجه به ترك ياي طراحگونهبه
 طيبه آن توجه شود، شرا ديبا ياقدام اياز هر موضوع و  شيب آنچهو  باشد يعامل رقابت

هاي روش افتنيكشورهاي منطقه براي  يانسان هايليتوان اقتصادي و پتانس ،يفرهنگ
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محور است كه تنها با استفاده از ابزار فناوري اطالعات و سازي اقتصاد دانشيمناسب بوم

 .)1383(جاللي  است ريپذآن امكان ةارتباطات و توسع

 محورنقش تجارت الكترونيك در دستيابي به اقتصاد ملي دانش
 شتريعصر حاضر در ب ياسيو س يفرهنگ ،ياقتصادي، اجتماع ةاطالعات، محور توسع فناوري

 ).1383(جاللي  جهان است ةو در حال توسع افتهيكشورهاي توسعه
 در رايي مربوطه،اج هايدستگاه .است سازيبستر ةمرحل در ايران در الكترونيكي تجارت

وزارت صنعت، معدن و  هستند. الكترونيكي تجارت ةتوسع سازيآماده و ريزيبرنامه حال
 طرح: ازعبارتند هاطرح اين. است كرده شروع را الكترونيكي تجارت مختلف هايتجارت طرح

 طرح ايجاد الكترونيك، تجارت پيشگام مركز ايجاد طرح الكترونيك، تجارت سنجيامكان
 و كشور رساني بازرگانياطالع جامع ةشبك ايران، تجاري ةنقط ديجيتال، گواهي صدور ركزم

. )1387زاده و اصغري (عمادزاده و كوچك هافعاليت و خدمات كاال، استانداردسازي طرح
صورت آماري نشان دهند و را به هاتيتوانند واقعيكشورهاي جهان سوم نم شتريب معموالً

متمركز در  ستميما نبود س مشكل ).1383(جاللي  دهنديا نشان مهمواره فقط رشد ر
با كمك  ديساز در امور اقتصادي است كه باميكالن اقتصادي و تعدد مراكز تصم ماتيتصم

  ).1383(جاللي  فناوري اطالعات و ارتباطات اصالح شود
 نسبتاً وليها ةتوان به هزينكشور مي الكترونيكي تجارت گسترش راه در موجود از موانع

 مؤسسات براي ويژههب ،و خصوصي دولتي هايشركت در الكترونيكي تجارت از استفاده باالي
 استفاده فرهنگ و دانش روش و كمبود از اين استفاده براي آنها در الزم ةانگيز نبود و كوچك

. )1387(عمادزاده و كوچك زاده و اصغري  اينترنت اشاره نمود ةشبك و الكترونيكي تجارت از
و  كاربردهاي متنوع خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات ةبراي توسع ايبستر پو يپ جاديا ،لذا

در  اقتصادي ةنيدر زم هايو نوآور هاتيمؤثر براي رشد خالق يقيهاي تشوستميس جاديا
 ).1383(جاللي  باشدمحور ملي از ملزومات رقابت و تجارت با جهان ميفضاي اقتصاد دانش

 گيرينتيجه
 بروناز تعامالت  يمندامكان بهره كيحركت به سمت اقتصاد الكترون يامدهاياز پ يكي

 ريمد كيدر كنار  ،يدانش ةشبك كيخبره در  كياست. حضور  يرسمريبه شكل غ يسازمان
 يرا به همراه داشته باشد. در سبك سنت ديمف يرسمريتعامل غ كيتواند يكارمند م اي
چند با باالترين كيفيت و هر اشاره نمود. وجود مستندات ياد و شاگرداست ةتوان به رابطيم

طور هاي تهيه شده باشد، جاي عامل انساني را برسانههاي چندمندي از تكنولوژيبا بهره
كند. توليد دانش و نهادينه شدن آن نمي كامل، در انتقال دانش از نسل قبل به نسل بعد، پر

رسمي است. به ي بر ايجاد و افزايش تعامالت سازماني غيردر سطوح مختلف سازمان مبتن
ها تر از اهداف و برنامهجهت حل مسائل، درك عميق افزايي حاصل دراي كه بتوان از همگونه

 بر اساس دانش، گام برداشت. 
محور و نوآوري باز با مفاهيمي چون؛ سياليت، مرز دانش از آنجا كه مفهوم اقتصاد

سازماني عجين شده است و از سويي حركت بر مبناي دانش، وجود يك زدودگي و پويايي 
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 ةتوان استدالل نمود كه ايجاد و توسعمي ،لذا .طلبدبهم پيوسته از منابع دانش را مي ةشبك
كنندگان، كاركنان و اي از خبرگان، تأمينهاي كسب و كار بايد مبتني بر بستر شبكهمدل

هاي مستقيمي را در بهبود ن فارغ از ميزان دانش، نقشمشتريان انجام گردد كه اين فعاال
 كنند. مدل كسب و كار، ايفا مي

 رهيافت پيشنهادي
 تعريف پي بستر رايانش ابري �

1NIST بيان طوراين است، را شده ارائه ابري محاسبات از تاكنون كه تعريفي ترينجامع 
 حسب دريافت بر قابل و انآس دسترسي آوردن فراهم براي مدلي ابري محاسبات" :كندمي

 گذاشته اشتراك به قابل پيكربندي محاسباتي منابع از ايمجموعه به شبكه، طريق از تقاضا،
 كه است، خدمات) و كاربردي هايبرنامه سازي،فضاي ذخيره ها،سرور ها،شبكه (مانند شده
 خدمات ةدهندهارائ با تعامل يا مديريتي تالش حداقل با و شده مينأت به سرعت تواند مي

 .)2012(مل و گرنس "شود عرضه
در زمان  افزاركه گاهي اوقات با عنوان نرم)  2SaaSبا مخفف(عنوان سرويس افزار بهنرم

هايي افزاري وابسته به دادهشود يك مدل نرمشناخته مي  (on-demand  software)نياز
شناخته  3ابربا عنوان  عموالًكه م اندذخيره شده Tسازي مجتمعاست كه در يك فضاي ذخيره

 .)2012(منكن  شودمي
 SaaSاز  هاي كاربردي كسب و كار،تبديل به يك مدل مشترك براي تحويل اكثر برنامه

 منابع سازماني ريزي، برنامه (CRM)جمله حسابداري، همكاري، مديريت ارتباط با مشتري
(ERP) مديريت منابع انساني، صورتحساب ،(HRM) مديريت محتوا ، سيستم (CMS)  و

 هايافزارتمام نرمبرتري نسبت به خريد به استراتژي  كه منجر، مديريت سرويس روي ميز
 .)2012(منكن  شركتي شده است سازماني

 
 اهداف اوليه �
 ةبندي شدافزايش سهولت و سرعت دستيابي فعاالن اقتصادي به پايگاه دانش طبقه �

 .محوربه اقتصاد دانش مورد نياز و تعامل با خبرگان جهت نيل
 .دستيابي فعاالن اقتصادي / كاركنان بخش دولتي به خبرگان �
 .پايگاه خبرگان، فناوران و كارآفرينان ةايجاد و توسع �
 Best Practices of)شده هاي كسب و كار بهينهپايگاه مدل ةايجاد و توسع �

Business Models) 
و اقتصادي كشور جهت دستيابي به هاي توليدي واحد كسب و كار بنگاه ةايجاد پنجر �

 .ها و خدمات بخش دولتيحمايت
هاي صنعتي و توليدي كشور جهت استفاده در آوري آمار و اطالعات توانمنديجمع �
 .هاي كالن كشوري من جمله طرح آمايش سرزمينريزيبرنامه

                                                                                                                
1.National Institute of Standards and Technology 
2.Software as a Service 
3.Cloud  
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 شدهسازماني در مدل معرفي ةمفهوم حافظ   �

نيروي انساني آن در شناخت كامل و توانايي  ةتجربتبحر و  ،سازدآنچه يك سازمان را مي
ها و فرايندهاي موجود در سازمان است. اما نامهها، قوانين، آيينباال جهت اجراي دستورالعمل

پس از بازنشستگي يا اتمام مدت قراداد يا  ةاين مخازن تجرب ،شودگونه كه مشاهده ميهمان
تواند برند. اين سيستم ميان را به همراه ميسازم ةفعاليت، از سازمان خارج شده و حافظ

صورتي عملي و كامالً كاربردي ارتباط اين حافظه را با سازمان حفظ كرده و امكان انتقال هب
  دانش را از نسل قبل به نسل جديد فراهم نمايد.

توان با عنوان پورتال اجرايي تجارب فني و تخصصي نيز نام نهاد؛ اين سيستم را مي
، در 2GUIسازي اي برخوردار است كه امكان سفارشيپويا و حرفه 1BPMSز يك سيستم ا

ترين حالت و گوياترين شكل براي كاربران عمومي را داشته و به مشتركين امكان ارتباط ساده
  دهد.با يك فرد خبره و با تجربه در به سرانجام رساندن يك پروژه يا تهيه يك فرايند را مي

 
 مخاطبان �

 گيرد؛نوع مخاطب را در بر مي سيستم سه
 فعاالن  �

اي را دارند كه ممكن است از كم و كيف آن فعاالن قصد ايجاد يك سيستم يا انجام پروژه
رو از قبيل ريسك و يا هاي ممكن پيشاطالع و تخصص كافي نداشته و يا به دليل چالش

شورت يك فرد مندي مديران و يا مخاطبان خود نياز به همياري و مكاهش سطح رضايت
 خبره و آگاه را داشته باشند.

 خبرگان �
خبرگان افرادي هستند كه از دانش و تخصص و مهارت الزم در آن موضوع برخوردار بوده 

علمي  ةتوانند اين تجارب را به اشتراك گذاشته و در انجام كار همكاري كنند. در حوزو مي
توان به ها و در بخش دولتي مياهمبتكران، اعضاء هيئت علمي دانشگ فناوران، مخترعان و

هاي مالي و مديريتي كه با قوانين و اجرايي كردن آنها سر و بازنشستگان خصوصاً در حوزه
اشاره نمود. در بخش خصوصي نيز صاحبان مشاغل كه مدت مناسبي را  ،اندكار داشته

اند، كسب نمودههاي مالي و اعتباري اند و موفقيتاي در يك شغل سپري كردهصورت حرفههب
 انتقال دانش به سبك استاد و شاگرد) ةاند. (نحوجزء اين دسته

 حاميان �
هاي مالي و هاي قانوني مجلس و دولت با ايجاد فضاي مناسب و حمايت) حمايت1

اي دولتي سسات بيمهؤاي از طريق مهاي بيمههاي مالي و حمايتها و صندوقاعتباري بانك
 .يا خصوصي و

هاي علم و فناوري و يا تواند از طريق پاركاي و تخصصي كه ميي مشاورهها) حمايت2
 گذاري ارائه گردد.صنعتي و سرمايه ةهاي مشاورشركت
آيد. از دست ميههاي فني در سطح سامانه كه از طريق پشتيبانگران فناوري ب) حمايت3

سازي يك ه و بهينهصورتي انتزاعي طراحي شده است، جهت ايجاد، توسعهآنجا كه سيستم ب

                                                                                                                
1.Bussiness Process Management System 
2.Graphic User Interface 
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مدل كسب و كار بايد كاربران كامپيوتر و يا در سطح باالتر كارشناسان كامپيوتر قرارگيرند و 

هاي الزم را به دو گروه قبل ارائه دهند تا از طريق اين سيستم با هم تعامل داشته آموزش
تواند يكي نيز مي مدل اوليه با توجه به توضيحات دريافتي از خبره يا فعالباشند. ايجاد پيش

هاي احتمالي و دريافت رفع خطاها و خالء ،هاي پشتيبانگر باشد. همچنيناز فعاليت
 باشد.بازخوردها و انتقال آن به طراحان سيستم از ديگر وظايف اين گروه مي

 
 اجزاء اصلي سيستم �

 پايگاه دانش �
ر اعضاء ايجاد و از هاي كسب و كاري است كه از طريق ساياين پايگاه، بانك اطالعات مدل

هاي مورد انتظار را نتيجه داده است. در واقع ساختار شده و ارزشسازيطريق خبرگان بهينه
يك كسب و كار اعم از نوع قرادادها، فرايندهاي كاري و اداري، منابع و تمام موضوعات مورد 

ها ت عملياتي مدلدهد. البته اين پايگاه فقط شامل ساختارها بوده و اطالعانياز را پوشش مي
توان يك كسب و كار را از روي مدل موجود در اين پايگاه كند. ميرا در خود نگهداري نمي

بنا نهاد و براي اجرايي كردن آن از يك خبره و پشتيبانگر كمك دريافت نمود. از آنجا كه 
چه ابزارهاي سنجش ميزان بهينگي درون هر مدل كسب و كارِ پايگاه دانش وجود دارد، هر

باالتري در اين پايگاه برخوردار شده و  ةتر شوند از رتبشده بهينههاي كسب و كار ايجادمدل
آن اعتبار بيشتري در سيستم را از آن خود  ةدهندخبره يا خبرگان سازنده و يا مشاوره

 كارگيري ايشان را از طريق ساير فعاالن تسريع خواهد نمود. هخواهند كرد؛ كه اين موضوع ب
  ور ايجاد مدل كسب و كارموت �

تواند به يك فعال يا خبره كمك نمايد تا مدل كسب و كار خود اين بخش از سيستم مي
گيري هاي اندازهها و روشرا ايجاد و اجزاء آن را بسازد. اهداف كسب و كار را تبيين و شاخص

نياز مخاطبانش را اي كه نيازهاي مورد گونههميزان دستيابي به اهداف آن را تعيين نمايد، ب
 پوشش دهد.

  موتور برآورد بهينگي �
هايي را تعيين هاي خود شاخصهر مدل كسب و كار براي برآورد رسيدن به ارزش

شده، وجود دارد و هايي كه در مدلِ ايجادتواند از طريق دادهها ميكند كه اين شاخصمي
شده تا يزان نفر ساعت طيگيري شود. مشده تا رسيدن به آن شاخص، اندازهمدت زمان طي

شده پس هاي تعيينشده تا رسيدن به ارزشساخت مدل كسب و كار، ميزان نفر ساعت طي
 ثر در برآورد بهينگي مدل كسب و كار خواهند بود.ؤاز ايجاد مدل، نيز از عوامل م

 منابع
، يمليحـ  ؛مرتضـي  ،مرادي ؛محمدمهدي ،سپهري. "هاي كسب و كارمدل"). 1389، آلن. (آفوا

 . انتشارات رسا .سيد احسان
 نيمجموعه مقـاالت دومـ   . "محورتجارت، رقابت و اقتصاد دانش"). 1383( .اكبر يعل ،يجالل

 . يكيتجارت الكترون شيهما
علـوم   ."دانشـگاه  نهـادي  تماميـت  حفـظ  و محـور دانـش  اقتصاد"). 1383، حسن. (فرد دانايي

 .163 -194 ، صفحات33 ةشمار .ريزي در آموزش عاليپژوهش و برنامه انساني
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در اقتصـاد   يعوامـل سـاختار   نيـي تب"). 1386( ي.مهـد  ش،يرانديخ ؛شمس السادات ،يزاهد

، 6 ةسـال دوم، شـمار   .رانيـ ا تيريعلـوم مـد   ةنامـ فصل ."يمورد ةمطالع كيمحور؛ دانش
 .49-68صفحات 

تجـارت الكترونيـك و پـول    ").1387عمادزاده، مصطفي؛ كوچك زاده، ميثم؛ اصغري، علـي. (  
 .23-62صفحات ، 47 ة. روند، شمار"الكترونيك در اقتصاد نوين جهاني
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هاي زا در دورهتبيين ضرورت آموزش مهارتهاي اشتغال
كاربردي:راهي براي تضمين اشتغال -پودماني نظام علمي  

 1حسين چهارباشلو
 2دكترعفت عباسي

 چكيده
ساليان اخير در كشور با هدف  در پودماني، رويكرد با خصوصهب هاي مهارتيآموزش
و كسب توانمندي الزم در يك يا چند  اربازارك شرايط با آموزشي هايبرنامه كردن مرتبط
امروز يك  ةشدها در اقتصاد جهانيمورد توجه قرار گرفته است.كسب اين مهارت ،مهارت

 ارتباطات انقالب و شدنجهاني روند سريع كه رشدچرا. اما كافي نيست ،باشدامر الزم مي
ها نياز دارد كه هارتكار را دگرگون كرده و به يك سري م و ساختار اشتغال اطالعات، و

باشد گنجد و مورد توجه صاحبان صنايع هم ميهاي تخصصي نميدر قالب صرف مهارت
توان نكات ضمني كه از آموزش پودماني مي زا گويند.هاي اشتغالكه به آن مهارت

 باشد كه مصداق آن درروي تفكر تيلوريسم مياين آموزش به نوعي دنباله استنباط كرد،
 جمع به توجه بدون را فراگير هر ارتقاء بستر جمله از پودماني آموزش اساسي هايويژگي

 ... و آن محتواي شدن ساده مستقل، هايدوره در هاآموزش شدن خرد و فراگيران
كاري جديد و نيازهاي محيط ةجانبها در راستاي همهتوان مشاهده كرد كه اين ويژگيمي

كاري و نظام اشتغال را هاي محيطصدد است پيچيدگيمقاله در اين نظام اشتغال نيست.
هاي با توجه به تغييرات حاصله در ساختار الگوي توليد و ماهيت مشاغل در قالب پاردايم

(يعني تايلري) در  درسي فعلي آموزش پودماني ريزيكه الگوي برنامه جديد بيان كند
 رفت از اين تنگنا،براي برون باشد.كارا نمي قالب ساختار جديدتوليد و مكانيزم بازاركار

هاي عنوان مهارتزا بههاي اشتغالتخصصي به آموزش مهارت هايكنار آموزش بايد در
 ةآن يكي از اهداف مقال كه تبيين ها توجه شود،درسي اين دوره هايتكميلي در برنامه

 ةبا ارائ ني،كشيدن نظام موجود آموزش پودما عالوه بر چالش هدف ديگر، حاضر است.
ها ريزان و سياستگذاران در طراحي اين دورهدورنمايي درصدد اصالح و تغيير نگاه برنامه

باشد آموزشي ميهايزا در طراحي و تدوين پودمانهاي اشتغالو ضرورت توجه به مهارت
 گرديد. ارائه راهكارهاييآموزش پودماني كيفي و كمي بهبود منظور به ،نهايت و در
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 مقدمه
پست  جهان به صنعت و جهان از مدرنيستي مفهومي و مدرن دنياي يك از گذر حال در ما

به نقل از  ،1992(كلگ هستيم صنعت و جهان از مدرنيستي پست مفهومي و مدرن
 افزارانهنرم اقتصاد به ]فورديسم[ ختارمندسا و صنعتي اقتصاد از گذر در اين ).1389صالحي،

 بازار كار ارائه شده است. نياز مورد هايمهارت و كار از جديدي تعريف ]پسافورديسم[دانشي و
 از جديدي ايمجموعه حاضر، قرن در جهاني سريع تغييرات به توجه با به ديگر سخن،

 تكنولوژيكي پيشرفت اري،ساخت تحول باعث كه كرده ظهور اجتماعي و اقتصادي هايشاخص
 جديدي نيازهاي پيداش باعث تغييراتي چنين شك بدون است؛ شده كار بازار در رقابت و

 كه )2000،لويس،2009ديگران، و عثمان( است شده جهاني اقتصاد در بخشاثر رقابت براي
 .يندگومي زااشتغال هايمهارت كه به آن دارد نياز هامهارت سري يك به آن به پاسخگويي

 در موفقيت براي بلكه ،شغلي آينده و كاري زندگي در فرد موفقيت براي تنها نه هامهارت اين
 ).NCREL,2003( باشدمي ضروري امري روزمره زندگي
توان استنباط كرد اين مي ،رويكرد آموزش پودماني به مربوط بررسي ادبيات و ساختار با

و  دارد؛در راستاي اين تحوالت گام بر نمي -آن با در نظر گرفتن ابعاد مثبت -هانوع آموزش
كه  است، انساني استوار ةسرماي ةنظري اساس بر اين رويكرد درسي هايمباني نظري برنامه

و مطرح شدن  و اقتصادي اجتماعي اخير الزامات و تحوالت ، اما كافي نيست.است امري الزم
اقتصاد  پاراديم فرافورديسم،هاي جديدي در سازماندهي الگوي كار از جمله پاراديم
 ةسرماي ةنظري ها و مبانيسازهزير اطالعاتي و...ضمن به چالش كشيدن ةمحور و جامعدانش

كاركردي و فرهنگي  اجتماعي، ةسرماي جمله از ديگري هاينظريه تا كندمي طلب انساني،
توجه  مورد نيآموزش پودما درسي هايبرنامه طراحي و تدوين نظري در مباني و...به عنوان

 تعريف معاصر دنياي صنعتي و اجتماعي تحوالت اقتصادي، طور كه واقفيم،همان گيرد. قرار
نظام  كه است آن مستلزم تعريف اين .اندداده آن ارائه نياز مورد هايمهارت و كار از جديدي

عتي هاي مختلف صنرا براي بخش نيروي انساني ماهر تربيت و بازآموزي آموزش پودماني كه
هاي ها و شايستگياين نوع مهارت تحوالت، اين شناخت با دارند، عهده و غير صنعتي بر

 موضوع اهميت ةدربار .نمايند بينيهاي پودماني پيشدرسي دوره هايبرنامه ضروري را در
زا و مفروضات هاي اشتغالمهارت و آموزش دهدمي نشان اخير شواهد كه بس همين
بازار كار و مورد توجه صاحبان صنايع و  در جذب الزامات جزء هاي حامي آنهانظريه

 و بايد در راستاي ابعاد نظري و عملي اين تحوالت و ضرورت ،بنابراين .باشدمي كارفرمايان
زا در رويكرد آموزش پودماني در جهت ارتقاء كيفيت اشتغال هايمهارت به توجه اهميت

 هدف مورد نظر اين مقاله است.  هم،كه تبيين اين م منابع انساني گام برداشت

 رويكرد آموزش پودماني
 به درسي ريزيبرنامه تحول سير در پودماني، رويكرد با خصوصهب هامهارت و آموزش جايگاه

 تقريباً زيرا با توجه به شرايط بعد از جنگ، گردد،مي باز جهاني اول جنگ از پس هايسال
از بين رفته بود و نيروي انساني الزم و كارآمد  روپا،هاي ابيش از نيمي از صنايع و كارخانه



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در و حرفه آموزش فني
 

 

297 
مسئوالن بر آن شدند با استفاده از اين رويكرد آموزشي  ها وجود نداشت،براي احياي آن

 آن از رويكرد اين كم و كارآمدي بسيار تربيت كنند و ةنيروي انساني زيادي را با دقت و هزين
 احساس بازدهي ترينمطلوب با و زمان ترينوتاهك در هامهارت آموزش به مبرم نياز كه جهت

 نظام مصوب، و رسمي تعريف در ).1389جهانيان،( گرفت قرار توجه مورد بسيار شد،مي
 هايپودمان قالب در شغلي هايمهارت آن در كه است منفصل هايآموزش از شكلي پودماني
�هااز پودمان يك هر .شودمي داده آموزش فراگيران به مستقل  را مستقلي و خاص مهارت،

 .شودمي جديد مهارت ايجاد به منجر هاپودمان ساير كنار در ،حال عين در و نمايدمي ايجاد
كه هر يك پودمان  آموزشي است كه اجزاي كوچكي، ةنظام پودماني يك برنام به ديگر سخن،

 موزشي است،آ ةي از برنامئهر پودمان در عين اين كه جز گردد.تقسيم مي شود،شناخته مي
پودمان عبارت است از  پاسخگويي نيازهاي مبرم اشتغال در يك زمينه محدود است.

 مفيد از كاري، ةانجام دادن يك مرحل ها كه با استفاده از آن،اي از معلومات و مهارتمجموعه
ها و فعاليت در اين رويكرد، ).1389نژاد و ديگران،(احمدي پذير گرددامكان طور مستقل،به
هر يك از  شود.صورت دقيق تجزيه و تحليل ميتفكيك و به ارهاي مفيد هر شغل كامالًك

تواند در جهت نيازهاي صورت مستقل از ديگر آموزش هاست و هر كس ميها بهپودمان
پيمانه : اند ازپودمان در آموزش عبارت سان،به همين ها را طي كند.تواند آنفردي خود مي

پودمان يك نقشه يا طرح  ،در حقيقت ها يا آموزش.دي كردن برنامهبخش بخش و واح كردن،
هاي تك تك فراگيرندگان رفتاري است كه در آن فعاليت يادگيري بر اساس توانايي

اي است در آن اهداف برنامه درسي آموزش پودماني، ةبرنام همچنين، شود.سازماندهي مي
(كلي و رفتاري)  اساس اين اهداف شود و محتوا برطور دقيق و رفتاري تنظيم ميبه

ارزشيابي در راستاي كارآمدي و  هاي مورد نظر،و بعد از آموزش پودمان شودسازماندهي مي
شده توانسته به اهداف درسي اجرا ةگيرد كه چقدر برنامآموزشي صورت مي ةاثربخشي دور

ريزي درسي نظام الگوي غالب برنامه توان گفت،مي ،رواز اين مورد نظر دست پيدا كند.
ها انتخاب اهداف و...ارزشيابي از برنامه سنجي،باشد كه در قالب نيازپودماني الگوي تايلري مي

 كند.نمود پيدا مي
رويكردي  ديدگاه حاكم بر رويكرد آموزش پودماني، توان گفت،مي ،با اين اوصاف

زيه و تحليل كه درصدد تج گرا و برگرفته از اصل مديريت علمي تيلور  استمنفك
ها درست است اين نوع آموزش هاي مختلف است.هاي اصلي و فرعي در قالب پودمانمهارت

تواند به پرورش نيروي اما اين رويكرد نمي بازده است.از لحاظ اقتصادي قابل توجيه و زود
اگر  هاي كاري جديد و منعطف با شرايط متغير امروزي تربيت كند.انساني مورد نياز محيط

آموزي در الگوي هاي مهارتم آماده كند كارآيي و بازده بااليي ندارد. اين تلقي از شيوهه
هاي محيط كاري و چرا كه پيچيدگي تصوري خامي بيش نيست، ساماندهي كاري جديد،

كشد اين تصور را به چالش مي ها ناشي از تغيير الگوي توليد،تغيير ماهيت مشاغل و سازمان
هاي موجود الگوهاي تحول كاري سازماني ريزي بدون واقعيتي برنامهنوع ةكنندو تداعي

چرا رويكرد آموزش  ،شودال مطرح ميؤاين س چه كه گذشت،با توجه به شرح آن باشد.مي
ة پودماني توانايي پرورش و تربيت نيروي انساني كارآمد متناسب با شرايط متحول شد

هاي شود. چرا بايد به مهارتتحقيق مطرح مي ال اصليؤامروزي را ندارد؟ و به دنبال آن س
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ال ؤبه اين س يدر مقام پاسخگوي هاي درسي آموزش پودماني توجه كرد؟زا در برنامهاشتغال

صنعتي و تغيير جامعه از صنعتي به فرا عوامل مختلفي از جمله جهاني شدن، بايد گفت،
تغيير الگوي  ،جهاني و در نهايت محور شدن اقتصاد و به دنبال آن تغيير ساختار اقتصاددانش

 ،به عبارت جامع درسي آموزش پودماني توجه شود. ةها در برنامطلبد به اين مهارتتوليد مي
 رقابت بزرگتر، هاي اخير تغيير يافته است.توان گفت، چهره و سيماي تجارت در سالمي

اينها ابعاد  غييرات هستند.هاي از اين تنمونه حسابرسي بزرگتر و انتخاب بيشتر، رقباي بيشتر،
هاي كاري صنعتي مطرح و سطح اين تغييرات تقاضاي جديدي را در تمام عرصه جديد كارند.

ها  كارگران بايد به طيف وسيعي از مهارت ،بنابراين. كندها را تعريف ميوسيعي از انواع مهارت
هاي بين مشاغل از مرز اند،ها در حال تغيير و تحولافزون بر اين، مشاغل و حرفه مجهز شوند.

هاي هاي نرم در حال افزايش هستند،يافتهاند و تقاضاهاي كار فرمايان براي مهارتميان رفته
كاهش استفاده از  هاي تعاملي و شناختي والمللي رشد سريع استفاده از مهارتتحقيقات بين

ات تقاضاهاي جديدي اين تغيير ،همچنين دهند.هاي فيزيكي و مكانيكي را نشان ميمهارت
ها از كاري جديد و انتقال مهارت ةتطبيق با زمين ظرفيت فردي براي يافتن كار، ءرا براي ارتقا

سو با اين هم تحقيقات داخل هم، سازد.شغلي ديگر مطرح مي ةشغلي به زمين ةيك زمين
 ها ويعني كارفرمايان و صاحبان صنايع داخلي خواستار آموزش اين مهارت مدعاست،
 ةدر ادام با توجه به اين مهم، ).1380پور،(شارع هاي كانوني در دانشجويان هستندشايستگي

تر شدن بحث، به شرح مبسوط تغيير پاردايم الگوي توليد از فورديسم به فرا براي روشن
دهد رويكرد فعلي حاكم بر آموزش فورديسم و الزامات آن خواهيم پرداخت كه نشان مي

كاري فورديسم هماهنگي دارد كه اين الگوي در ساختار اقتصاد جهاني به  پودماني با الگوي
 داني تاريخ فرستاده شده است.چالش كشيده شده و به نوعي به زباله

   الگوي توليد فورديسم
 ةكارخان در فورد هنري آمريكايي صنعتگر ةوسيل به بيستم قرن اوايل در فورديسم توليد نظام

 انبوه توليد نظام كار، انجام هايروش تغيير با فورد هنري .شد گرفته كاربه فورد سازيماشين
 گرديد منجر توليد از اجتماعي روابط به نهايت در كه كرد عرضه جديد روش يك عنوانبه را

 توليد نظام ديگر، عبارت به ).1384 زاده،مهرعلي( نمود فراهم را كاالها انبوه مصرف كه
 به منجر نظام اين .داشت بر در را انبوه مصرف و انبوه توليد بين همگون ةتوسع يك فورديسم
 يكپارچگي و كاركردي تخصص .شد باال دهيسود و كم ةهزين باال، استاندارد با توليداتي

 فورديسم، الگوي در باشد.مي فورديسم توليد نظام در كار اساسي اصل دو مراتب سلسله
 كارگران .بودند برخوردار پاييني سطح هايتمهار از مشاغل ماهيت لحاظ به انساني نيروي

 انساني نيروي فورديسم، توليد نظام ،واقع در كردند.مي كسب مهارت شغل يك انجام در تنها
 بر و ماشين نياز با مطابق را او شغل توانمي كه كندمي فرض توليد از عنصري عنوانبه را

 فورديسمي توليد نظام در آموزش ةرضع با رابطه در .كرد سازماندهي مقررات و قواعد اساس
 به و داشتند ثابتي و معين شغل فورديسمي كاري پارادايم در افراد .دارد وجود ايعمده نكات
 نيـز آمـوزش هايروش .بود ثابت طوالني زمان در تربيت و تعليم ةعرض بازاركار ثبات دليل

 دليل به فورديسم نظام ).1386 عمران، صالحي( بود مشاركتيغير و فعالغـير اقـتدارگرا،
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 نظارت و توليد طراحي، رقابت، حفظ براي نوين هايآوريفن ةو عرض توليد ماهيت در تغيير

 ةذائق تغيير و كار بازار ماهيت تغيير .گرديد مواجه ايعديده مشكالت با كامپيوتر ةوسيلبه
 نارضايتي ايشافز كه توليد مختلف هايبخش در افزودهارزش كاهش و كنندگانمصرف

 مهر( است داده افزايش را مشكالت اين كه است عواملي ديگر از داشت، دنبال به را كارگران
 تغييرات با مواجهه در را خود نتوانست فورديسم توليد نظام ،حال رهبه ).1382 زاده، علي

 ساختار و ماهيت در تغيير همانند ايواسطه هايپديده اجتماعي، و صنعتي فني، وسيع
 هايبحران با سرانجام و كند سازگار استخدامي الگوهاي و مديريتي نوين الگوهاي ها،سازمان

 جديدي دوران ظهور به منجر نهايت در فوق كه مسائل گرديد روهروب توليد و كار در متعددي
 . شد فرافورديسم نام به

 الگوي توليد فرافورديسم
 نظام از تغيير .رسيد خود راه پايان به ريپايدا و ثبات ساله25 ةدور يك از پس فورديسم

 و اجتماعي اقتصادي، تغييرات بناييزير مباحث از يكي فرافورديسم توليد به فورديسم توليد
محور و جهاني شدن كار و تغيير هاي اقتصاد دانشلفهؤاين الگو سازگار با م .است آموزشي

 از ايگسترده ايحوزه و است متنوع اربسي تغييرات اين ةدامن باشد.ساختار اقتصاد جهاني مي
 ريزانبرنامه تا شده باعث عوامل اين .شودمي شامل را كارآموزي و مهارت ايجاد آموزش،
 ميزان چه به صنعت كه قبيل اين از االتيؤس با را آموزشي و اجتماعي اقتصادي، سياسي،
 از عمل در اندازه چه ـات اينـكه و است خـود كـاركنان دانش و يـادگيري،مـهارت نيـازمند

 از بسياري .)1383عليزاده،(مهر كند روهروب شود،مي برداريبهره هادانش و هامهارت اين
 به فورديسم سازماني و توليدي الگوهاي از اقتصادي گذر ةمشخص كه معتقدند نظرانصاحب

 و ريفناو سريع، پاسخگويي انعطاف، :قبيل از عواملي فرافورديسم توليدي الگوهاي
 هاقضاوت و استقالل از انساني نيروي فورديسم توليد نظام در .باشدمي مديريتي هاينوآوري

 انساني نيروي فرافورديسم سازماني مديريت در آنكه حال بود، برخوردار اندكي نظراظهار و
 و گيريتصميم تعامل، فرايند در بتواند تا هاستتوانايي و هامهارت از ايتازه ةمجموع نيازمند

 با سازگار و منظورهچند آالتماشين از استفاده با فرافورديسم .باشد داشته فعالي نقش كار،
 از گيريبهره و رايانه توسط توليد و طراحي منعطف، آالتماشين درخواستي، كاالهاي نـوع

 از .ساخت فراهم را مشتري سفارش ةپاي بر و موقعبه توليد امكان مهارتيچند متخصصين
 و گسترده باز، آن در مشاغل كه دارد مسطح سازماني فرافورديسم توليد نظام ،سازماني ظرمن

 كاركنان ةهم و است برقرار نزديكتري ارتباط دستي و فني كارگران بين .است مهارتي چند
 بر زيادي كيدأت نتيجه در .دارند توليد فرايند ارزيابي و اجرا طراحي، در ايفعاالنه مشاركت

 نـظـام خالف بر فرافورديسم توليد نظام .گيردمي صورت چندگانه هايمهارت و كارآموزي
 كاري هايشيوه و جديد فناوري از آن در كه است منعـطف نظـامي فـورديسم تـوليد

 هايمهارت بودن دارا و شدن پذيرانعطاف به نياز نتيجه در .شودمي استفاده پذيرترانعطاف
 انساني منابع راهبرد نيز كارفرمايان .شود مـي احـساس كـارگران در زياد و متنوع

). 1386عمران،صالحي( بردندمي كاربه شدن پذيرانعطاف منظوربه را پذيرترانعطاف
 استقالل بودن، مهارتيچند شغلي، چرخش مسئله، حل و گروهي كار ةپاي بر كار سازماندهي
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 همه براي مناسب كاري شرايط برقراري كاركنان، به بيشتر اختيارات تفويض و عملكرد
 . باشدمي فرافورديسم توليد نظام بارز هايويژگي جزء مديريتي سطوح كاهش و كاركنان

 ادغام در فرافورديسم به فورديسم از اقتصادي ساختارهاي تغيير بارز وجه ،مجموع در
 بحث .ستا كرده پيدا نمود انساني نيروي شايستگي و متنوع كار بازار ها،سازمان

 كارگران به نياز دليلبه فورديسم اقتصادي نظام در كار، بازار نياز مورد هايشايستگي
 شدن مطرح براي مجالي قيمت، ارزان ةاولي مواد به دسترسي و وقتپاره و قيمتارزان

 تكنولوژيكي سريع تغييرات دليل به ماهر كار نيروي به نياز فرافورديسم نظام در ولي .نداشت
 بين مستمر هماهنگي ضرورت ،رو اين از. است افزايش حال در مرتباً اقتصادي التتحو و

 اساسي وظايف از يكي ،خاطر همين به .است محسوس پيش از بيش كار بازار و آموزشي نظام
 و دانش از بتوانند كردهتحصيل نيروهاي آن در كه است شرايطي كردن فراهم آموزشي نظام

 .باشد متناسب صنعتي و اقتصادي نوين و متغير نيازها با كه ندشو برخوردار هاييتوانايي
تواند نيروي انساني چند موجود آموزش پودماني مية آيا شيو با توجه به آن چه گذشت،

هاي نظام حاكم بر الگوي توليد و انتظارات صاحبان مهارتي و منعطفي را متناسب با ويژگي
 هاي نظام توليدي فورديسم از جمله،مشخصه طور كه اشاره شد،همان صنايع تربيت كند؟

روش آموزش  مراتب،كسب مهارت در يك شغل، سلسله يكپارچگي و كاركردي تخصص
سو با رويكرد جاري و فعلي آموزش راستا و هممشاركتي و انفرادي و...همغير و فعالغـير

تخصصي به  عالوه بر توجه به آموزش در صورتي كه پاراديم جديد كاري، پودماني است.
 ها در ادبيات مربوطه،كه به اين مهارت هاي نرم و چند گانه هستند،دنبال آموزش مهارت

هاي در توجيه آموزش مهارت شود.ناميده مي ... هاي عمومي ومهارت زا،هاي اشتغالمهارت
 وريفنا جهاني، بازار در پيوسته وقوع به تحوالت و توان گفت تغييراتزا از يك سو مياشتغال

 ةپاي بر و انتزاعي، پيچيده، بسيار را ماهيت كار - كه شرح آن در باال ذكر شد-كار ساختار و
 از بااليي سطح هايمهارت داشتن به نياز افزايش با مشاغل ،نتيجه در .است كرده دانش

 مك لوين،( مواجهند كاري و شخصي هايمهارت ديگر و لهأمس حل رياضيات، خواندن،
ة سرماي هايصالحيت و كرده تغيير هاسال اين كار در دهيسازمان سو، از دگر و )1997
 آموزش با درسي هايبرنامه ديگر .است كرده پيدا متفاوتي وضعيت هم و استخدام انساني

بارز آموزش پودماني  ةكه مشخص-ثابت هايمهارت انتقال و ثابت آموزشي سري اهداف يك
 باشد، غيرصنعتي و صنعتي هايمتحول بخش و رمتغي نيازهاي پاسخگوي تواندنمي -است
از متنوع  و متغير هايمهارت به آموزش بايستمي درسي هايبرنامه تدوين و طراحي در بلكه

 .ورزد مبادرت زاهاي اشتغالها و شايستگيجمله مهارت

 زاهاي اشتغالمهارت
 اقتصادي امنيت ينمأت جهت در جهاني منظر از زااشتغال هايمهارت آموزش نقش امروزه

 .است شده نمايان و برجسته آينده كار هايبازار براي سازظرفيت ابزار يك عنوانبه و كشورها
 و تعيين ةزمين در تحقيق و شناسايي صدد در غربي كشورهاي از سبب، بسياري همين به

 ماير، وكميته1991، اسكن،2004گيبز،(برآمدند  هامهارت مجموعه اين گسترش و بسط
 اما ندارد؛ وجود جهان در زااشتغال هايمهارت ةزمين در الملليبين توافق چهاگر ).1992
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 اقدامات و تشخيص را هامهارت اين شناسايي و تحقيق براي فوري نياز كشورها بيشتر

 شانآموزشي نظام درسي ةبرنام در آن گنجاندن و هامهارت اين شناسايي منجمله -كاربردي
 شناسايي در كشورها، اين هدف كل، طوربه .اندداده انجام -آن ارزشيابي و آموزش چگونگي و
به  هامهارت اين آموزش آن دنبال به و آموزشي نظام درسي ةبرنام در آن گنجاندن و

 كار بازار متغير شرايط به بودن پاسخگو و مهارتيچند منعطف، افرادي تربيت دانشجويان،
 .است شده ذكر جهاني و محلي
 و آميزموفقيت مشاركت در مهمي نقش كه هستند ييهامهارت زا،اشتغال هايمهارت 

 نيروي از كارفرمايان امروزه سخن، ديگر به .كندمي ايفاء كاري هايمحيط در افراد اثربخش
 .هستند باال عملكرد جهت كردنشان توانمند براي زااشتغال هايمهارت كسب خواستار ،كار
 و فردي ةتوسع اشتغال، براي ضروري شايستگي ها،ايستگيش نوع اين حاضر، حال در

 و كارپنتر( شوندمي محسوب بودن فعال شهروند و جامعه در زندگي در رضايت احساس
 كه داشته بيان) 2002( استراليا آموزي كار و علوم و آموزش دپارتمان ).1998 ديگران،
ي هايمهارت شامل بلكه ،نيست (تخصصي) فني هايمهارت شامل صرفاً زااشتغال هايمهارت

 به .كندمي ايفاء كاري موقعيت در افراد بخشاثر و ثرؤم مشاركت در مهمي نقش كه ستا
 بلكه ،است اشتغال كسب براي ضروري هايمهارت تنها نه زااشتغال هايمهارت ديگر، تعبير

ها در كشورهاي اين نوع مهارت .دارند كاربرد و اجراء قابليت كاري مختلف هايمكان در
هاي كه در اين تحقيق سعي شده مهارت شود،ها ميشامل طيف وسيعي از مهارت ،مختلف

 ماحصل آن در قالب جدول ذيل ارائه شد.و  كليدي و پايه انتخاب شود
 

 )2004گيبز، استخدامي در دنيا،( يهامهارت ةمروري بر تاريخچ .1 جدول 
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 زااشتغال هايمهارت با مرتبط نظري رويكردهاي
 ةسرماي ةنظري :عبارتند از استوارند، آن بر زااشتغال هايمهارت كه يهايترين نظريهمهم

 نوشتار، اين مختصر حجم در كه است بديهي البته. انساني، كاركردي، فرهنگي و اجتماعي
 ةرا به نظري خود بحث ،دليل همين به ،اره كرداين نظريه و الزامات آن اشة توان به همنمي

 اجتماعي و الزامات آن در جذب بازار كار به دليل همخواني بيشتر با تغيير الگوهاي ةسرماي
 .كنيممي محدود متغير توليد به انبوه توليد

، )1985(بورديو ،)2000-1993( پاتنام جانب  از خصوصبه و بيستم قرن طي نظريه اين
 نارايان و وولكاك .يافت رواج )1386به نقل از صالحي عمران،( )1992(ولوري )1988(كلمن

 تعريف چنين را اجتماعي ةسرماي) 1387 همكاران، و باغيني شجاعي از نقل به ،2000(
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 يك فرد، يك آشنايان و دوستان خانواده، كه است اين اجتماعي ةسرماي اصلي ةايد: كندمي

 خاطر به نمود، استمداد آن از بحران يك در توانمي كه دهندمي تشكيل را مهم دارايي
 توضيح بيكر كه طورهمان .برد كار به منافعي كسب براي را آن و كرده استفاده آن از خودش

 در فردي كار و كسب هايشبكه درون در كه است منابعي  اجتماعي ةسرماي ،است داده
 هايسرمايه كار، كسب هايفرصت ها،يراهنماي ها،انديشه اطالعات، :منابع اين .است دسترس

 در منابع اين .هستند همكاري و اعتماد خواهي،خير احساسي، پشتيباني نفوذ، و قدرت مالي،
 را ما يعني ،دارد مولد و زاينده ماهيتي اجتماعي ةسرماي .اندگرفته قرار روابط هايشبكه دل

 سهم به و يابيم دست اهدافمان هب دهيم، انجام را كارها ايجادكنيم، ارزش سازدمي قادر
 در اقتصادي تحوالت ).1964بيكر،( نماييم كمك كنيممي زندگي آن در كه دنيايي به خويش
 در را اجتماعي ةسرماي اهميت متغير، توليد به انبوه توليد الگوهاي تغيير و معاصر دنياي

 مشاركت از بحث متغير، توليدي الگوهاي در زيرا است؛ كرده نمايان انساني ةسرماي با مقايسه
 ،بنابراين .است فرمايان كار و كارگران بين اعتماد و اجتماعي تعهد افزايش افراد، جمعيدسته

 براساس انساني گذاريسرمايه براي آموزشي نظام درسي ةبرنام كيدأت فرايندي، چنين در
 اهميت ،رواين از). 2004باربيري،( نباشد ساز كار است ممكن انساني، ةسرماي مفروضات

 پودماني بيش از پيش آموزش درسي نظام هايبرنامه در اجتماعي ةسرماي هايلفهؤم به توجه
 .گرددمي نمايان

 گيريبحث و نتيجه
 هدف با پودماني آموزش هايدوره زا درهاي اشتغالتوجه به آموزش مهارت مقاله هدف اين

 اقتصادي، تحوالت، شد ذكر كهطورهمان .ديده بودنيروي انساني آموزش بهبود كيفيت
بازار  نياز مورد هايمهارت و كار از جديدي تعريف معاصر دنياي صنعتي و علمي اجتماعي،
درسي  ةكه بايد در نظام آموزش پودماني و ركن اصلي آن يعني برنام است نموده كار ارائه

اندهي و سازمة طور ضمني اشاره شد كه آموزش پودماني و شيوبه ،همچنين جاي داد.
چندگانه و تعاملي و شناختي از قبيل يادگيري  هاي نرم،پتانسيل آموزش مهارت طراحي آن،

ثر و غيره را در دانشجويان ندارد و ؤبرقراري ارتباط م قدرت حل مسئله، چگونه يادگيري،
صاحبان  پاسخگوي نيازها و شرايط متغير و نوين اقتصادي، صنعتي و بازار كار،كار فرمايان،

هاي زا در دورههاي اشتغالمهارت در ضرورت اهميت توجه به ،همچنين باشد.يع نميصنا
 نيروي بيشتر شغلي تحرك قابليت موجب هاكه اين مهارت ذكر شد ،نظام علمي و كاربردي

 واكنش آينده شغلي تحوالت به نسبت توانندمي بهتر هاصالحيت اين با نيز و شودمي كار
 نيزصنعتي هاي مختلف صنعتي و غيرها مورد توجه صاحبان بخشاين مهارت دهند. نشان
-علمي آموزش ويژهبه آموزشي هايتمسسي كه رسدمي نظر به ضروري ،رواين از .است

 عنايت با بر عهده دارد؛ اكاربردي كه هدف اصلي آن تربيت تكنسين و نيروي انساني ماهر ر
 در درسي هايبرنامه طريق از انساني نيروي بيتتر در را زااشتغال هايمهارت تحوالت، اين به

 و اهداف مختلف، نظري مباني كه تر و ملموس خواهد شداين مهم زماني پر رنگ .بگيرند نظر
 و بهتر آسانتر، ورود كه زا،اشتغال هايمهارت آموزش ترمهم از همه و درسي ةبرنام يامحتو
 اساسي تحول و تغيير دچار سازد،مي فراهم را صنعت در اشتغال و كار دنياي به افراد تربادوام
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الزامات  ءها كه جزها به دانشجويان به مباني اين نظريهكه بايد در آموزش مهارت است نموده

جديد و مورد نياز  هايمهارت تحوالت، اين به عنايت با و توجه شود جذب در بازار كار است،
 هامهارت نظري هايپايه درك ،همچنين .بگيرند نظر در انساني نيروي تربيت براي را بازار كار

 جلوه مهم و اساسي بسيار فرايندها اين در صنعتي هايبخش نيازمورد هاييشايستگي و
 براي پايان در نمايند. توجه آن به درسي و آموزشي ريزانبرنامه بايستمي و كندمي

 :اين راهكارها را پيشنهاد داد توانمي بحث اين در بنديجمع
زا و همچنين مصاحبه با صاحبان هاي اشتغالپژوهش و تحقيق راجع به مهارت �

  هاي مورد نياز صنعت.منظور آگاهي از مهارتصنايع به
گذاران دانشگاه ريزان و سياستهاي مشترك بين صاحبان صنايع و برنامهايجاد كميته �

 هاي پودماني.(جامع) علمي و كاربردي در طراحي دوره
هاي اجتماعي و اقتصادي در حال تغيير محيط كار و مباني نظري ينهتوجه به زم �

-هاي علميهاي درسي دورهاجتماعي و فرهنگي در طراحي و تدوين برنامه ةسرماي
 كاربردي.

هاي شناختي و تعاملي از طريق التحصيالن و پرورش مهارتمهارتي كردن فارغچند �
 درسي تلفيقي.  ةالگوي برنام

 منابع
هـاي پودمـاني نظـام    آموختگـان دوره تحليـل وضـعيت دانـش    )،1389د و ديگران(احمدي نژا
 .54-74،صص12 ةشمار پژوهش مديريت آموزش كشاورزي، ةنامفصل كاربردي،-علمي

مـديريت در   ةنامـ فصـل  آموزش و پرورش بر اساس نظام پودمـاني،  )،1389( رمضان جهانيان،
 .147-36،167و35ة شمار آموزش و پرورش،

هـاي  بررسي ميـزان شايسـتگي   ،)1380( ر، محمود و صالحي، صادق و فاضلي، محمدشارع پو
 .63-88: 18 ة؛ شمار1380علوم اجتماعي؛ ةكانوني در ميان دانشجويان؛ نام

اجتمـاعي. تهـران:    ةمباني مفهومي سـرماي  ،)1387( شجاعي باغيني، محمد مهدي و همكاران
 مطالعات فرهنگي و اجتماعي. ةپژوهشكد

 صـنعتي،  آمـوزش  درسـي  هـاي برنامه در نظري رويكردهاي)، 1389مران، ابراهيم (صالحي ع
 .8-42):19(5 درسي، ةمطالعات برنام

زا در هـاي اشـتغال  )، جامعه، كار و مشاغل: مـروري بـر مهـارت   1386صالحي عمران، ابراهيم (
 بازاركار، تهران، انتشارات سمت.

 تهـران،  عالي، آموزش المعارفةداير عالي، زشآمو و شدن جهاني ،)1383( يداله زاده، مهرعلي
 .353 -358 فارسي، بزرگ ةنامدانش بنياد

 منـابع  ةتوسـع  ريـزي برنامـه  و سـازماني  تغييـرات  شدن، جهاني ،)1384( يدالّه زاده، مهرعلي
 .چمران شهيد دانشگاه اهواز، انساني،

 هـاي جنبـه : كـارآموزي  و آمـوزش  و نگـر جامع كيفيت مديريت ،)1382( يداله، زاده، مهرعلي
 ةدور شيراز، دانشگاه انساني و اجتماعي علوم ةمجل پايه، هايمهارت اجتماعي و اقتصادي
 .151 – 162 دوم، ةشمار نوزدهم،
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هاي كوچك اي در موفقيت بنگاهتمايزات منطقه
 موردي استان كرمان ةمطالع، زودبازده

  1پورمحمدعلي فيض
 2فاطمه آسايش

 چكيده
پيش در ادبيات اقتصادي  ةهاي كوچك و متوسط، اگرچه از چند دهواژه بنگاه

ويژه بازار كار به شدت مورد توجه و مداقه قرار گرفته است؛ اما اصطالح و به
هاي كوچك زودبازده را شايد بتوان اصطالحي كه در فضاي اقتصادي گاهبن

ايران متولد گرديده، قلمداد نمود. بر همين اساس و با ظهور اين واژه در 
اي در اين زمينه هاي موافق و مخالف گستردهادبيات اقتصادي ايران، ديدگاه

ل متعددي عرضه خود، دالي ارائه شده و طرفداران هر گروه نيز براي ديدگاه
هاي كوچك زودبازده، با توجه به اند. با اين وجود، بررسي عملكرد بنگاهنموده

ترين معيار موافقت يا مخالفت با توان مهمها، را ميشده براي آناهداف تعيين
كوشد تا هاي كوچك زودبازده قلمداد كرد. بر اين اساس، اين مقاله ميبنگاه

بازده استان كرمان را بر اساس ميزان اشتغال هاي كوچك زودموفقيت بنگاه
اين ارزيابي به  هد.مورد ارزيابي قرار د 1385 -89زماني  ةشده طي دورايجاد

ها، صورت گرفته است. نتايج اين مطالعه تفكيك مناطق فعاليت بنگاه
هاي كوچك زودبازده، به موفقيت بنگاه ةآن است كه قضاوت دربار ةدهندنشان

گذاري، و از حيث سياست ،ها بستگي داشته و از اين رواين بنگاهمكان فعاليت 
تواند ديدگاه هر دو گروه موافق و مخالف اين حوزه را توجه به عامل مكان مي

هاي كوچك مورد پذيرش قرار داده و بر اين اساس، توجه به مكان اجراي بنگاه
 ها است.زودبازده عاملي اساسي در موفقيت آن

 
 هاي كوچك زودبازده، استان كرمان، مكان فعاليت.: بنگاهيكليد واژگان
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 مقدمه
هاي كوچك و متوسط، در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال اهميت و نقش بنگاه

قبل از  ةكوچك و متوسط از دور يهااگرچه بنگاهنيز  رانيدر اتوسعه، رو به افزايش بوده و 
 و افتيزودبازده در دولت نهم ظهور  هاي كوچكهبنگا ةاند؛ اما واژانقالب مورد توجه بوده

دولت نهم در كاهش نرخ  ياساس يهاحلاز راه يكيعنوان زودبازده به يهاطرح بيتصو
 يهااز طرح تيبه حما هابانك التياز تسه يتوجهبخش قابلهمچنين و  شده يتلق يكاريب

 زييدر پا نيزده و كارآفركوچك زودبا يهابنگاه طرحيافته است. كوچك زودبازده اختصاص 
و در زمستان همان سال به اجرا درآمد.  ديرس بيبه تصو رانيوز ئتيدر ه 1384سال 

را آن دسته از  هابنگاهاين  ن،يكوچك زودبازده و كارآفر يهاگسترش بنگاه يياجرا ةنامنييآ
نفر و  50از  ترها كماشتغال آن زانيم كهنمايد يمتعريف (كاال و خدمات)  يديتول يواحدها

ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با  24برابر  ايتر ها كمطرح يمدت زمان اجرا
 ةنامنييآ كي ةطرح بر اساس ماد نيسال باشد. هدف از ا 5طرح، حداكثر  يجداول مال

در مناطق مختلف  نابعم ةعادالن عيتوز د،يجد يشغل يهافرصت شيو افزا ييزامذكور، اشتغال
 شيافزا ،يتحرك اقتصاد تيتقو ،يرنفتيو صادرات غ ديتول شياقشار مختلف مردم، افزا نيب و

هاي كوچك عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه .باشديم ينيكارآفر تيو تقو يبانك التيتسه ييكارا
شده بينيشده در مقايسه با اشتغال پيشزودبازده در اين پژوهش با تمايز بين اشتغال ايجاد

گانه مكان، مخارج، فردي، فعاليت و بنگاه هاي پنجتواند تحت تأثير ويژگيشده و ميتعريف 
از جمله در مناطق مختلف  نابعم ةعادالن عيتوز ،شودگونه كه مشاهده ميقرار گيرند. همان

توانند تحت هاي مذكور نيز، خود ميويژگي ةهم ،اهداف اين طرح قلمداد گرديده و بنابراين
توان با تأكيد بر تأثير عامل مكان بر تمايز رو، در اين پژوهش ميرار گيرند. از اينتأثير مكان ق

كه آيا مكان فعاليت بنگاه به شده، به ضرورت اينشده و اشتغال ايجادبينيبين اشتغال پيش
بيني شده تأثيرگذار است يا خير؟ پرداخت. تأثير صورت معنادار بر انحراف از اشتغال پيش

هاي كوچك زودبازده استان ر به دليل در دسترس بودن اطالعات مربوط به بنگاهعامل مذكو
به تصوير كشيده خواهد شد. در اين راستا،  1385 -89 ةكرمان، در اين استان و طي دور

هاي موافق و مطالب اين مقاله در شش بخش ارائه گرديده است. پس از مقدمه، ديدگاه
تحقيق بخش بعدي را تشكيل  ةها اشاره شده است. پيشيناندازي اين بنگاهمخالف براي راه

ي مورد هابا استفاده از ويژگيبرآوردي  مدل دست آمده ازو نتايج به داده و بيان روش تحقيق
گيري در بخش پاياني ارائه استفاده در اين پژوهش موضوع بخش چهارم و پنجم است. نتيجه

 شده است. 

 هاها و عدم مزيتهاي كوچك و متوسط: مزيتبنگاه
هاي متفاوتي ارائه گرديده و اين هاي كوچك و متوسط ديدگاهبراي نقش و اهميت بنگاه

نظران اين حوزه را به دو گروه موافقان و مخالفان تبديل نموده است. در ها صاحبديدگاه
 يتوازنبي فقر، بيكاري، مشكل حل كه باورند براين پژوهشگران از بسياريگروه موافقان، 

 هايبنگاه توسعه گرو در سوم جهان كشورهاي در صنعتي ةتوسع به دستيابي و ايمنطقه
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 به خالصه طوربه توانمي گروه را اين ةعمد داليل. است كشورها اين در متوسط و كوچك

 . نمود بيان زير شرح
 . دارد نياز اندكي منابع به متوسط و كوچك هايبنگاه ةتوسع و تأسيس �
 . هستند برخوردار بااليي زايياشتغال ةدرج از متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . هستند داخلي منابع بر متكي اغلب متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . برخوردارند بااليي پذيريانعطاف از متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . هستند محيطي متغير شرايط با سازگاري قدرت داراي متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . هستند نوآورانه و پذيررقابت متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . دهندمي پرورش را بزرگ هايبنگاه متخصص نيروهاي متوسط و كوچك هايبنگاه �
 . دربر دارد تريكم ةهزين متوسط و كوچك هايبنگاه كنترل و مديريت �
 . است انجام قابل سهولت به متوسط و كوچك هايبنگاه يابيمكان �
 بهبود درآمد كم افراد نفع به را درآمد توزيع ةنحو ط،متوس و كوچك هايبنگاه ةتوسع �

 ).1386 صراف،اخوانبخشند (مي
اين در حالي است كه در گروه مخالفان نيز داليلي متقن براي مخالفت عرضه گرديده و 

 :ها بر اين باورند كهبه عنوان مثال، آن
ند كه نياز به حجم توليد هاي بازار نيستها معموالً قادر به استفاده از فرصتاين بنگاه  �

 كارگيري استانداردها و تحويل منظم دارد.باال، به
توانند اقالم ورودي خود (مانند تجهيزات، مواد اوليه، سرمايه، خدمات ها نمياين بنگاه �

 اقتصادي تأمين نمايند. ة) را با صرفغيرهاي و مشاوره
بازار، پشتيباني و سازي مثل آموزش تخصصي، شناخت مشكالت زيادي براي بومي �

 نوآوري فناوري دارند.
تواند باعث محروميت از داشتن كاركنان متخصص و اثربخش مي بنگاهكوچك ة انداز �

 باشد.
گوش مسئوالن برسانند و از تنهايي بهتوانند صداي خود را بههاي كوچك نميبنگاه �

 ).1388نيا و جاللي، (گيالني منافع خود دفاع كنند
ميزان موفقيت و در  ةا وجود داليل اساسي در هر گروه، قضاوت درباربر اين اساس و ب

هاي كوچك و متوسط، تنها به نتايج عملي در اين حوزه نتيجه موافقت يا مخالفت با بنگاه
بستگي دارد. موضوعي كه اين مقاله كوشيده است تا بخشي از آن را در فضاي اقتصادي 

 استان كرمان مورد ارزيابي قرار دهد. 

 شده انجام مطالعات بر مروري: و متوسط كوچك هاينگاهب
هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال اهميت و نقش بنگاه ةاگرچه مطالعات زيادي در زمين

شده در مقايسه با اي به بررسي ميزان تحقق اشتغال ايجادتر مطالعهصورت گرفته؛ اما در كم
مؤثر بر آن بررسي گرديده است. در ذيل به شده پرداخته شده و عوامل بينياشتغال پيش

 شود.هاي كوچك و متوسط اشاره ميبنگاه ةشده در زمينبعضي از تحقيقات انجام
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اقتصاددان  1توسط شوماخر» كوچك زيباست«نظريه  1973بار در سال براي اولين

مر تأكيد طور خالصه بر اين اآلماني، در ادبيات اقتصادي مطرح گرديد. در اين استراتژي به
ترين مسأله كشورهاي جهان سوم، بيكاري و افزايش مهاجرت روستاييان به شود كه مهممي

بايست در راستاي كاهش بيكاري و هاي صنعتي ميها و سياستبرنامه ،شهرها است. لذا
 بهبود وضع اكثريت مردم باشد. با توجه به اين هدف وي معتقد است كه:

 در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك به وجود آيد، هاي اشتغال بايد نخست، فرصت �
 كافي ارزان باشند،  ةها بايد به اندازدوم، به طور متوسط اين فرصت �
كه جمعيت كشورهاي در حال توسعه از آموزش كافي برخوردار سوم، با توجه به اين �

 هاي توليد بايد نسبتاً ساده باشد، سوادي باال است، روشنيست و نرخ بي
 ،در نهايت صورتي باشد كه از منابع محلي استفاده كند وهاي توليد بايد بهروش چهارم، �

هاي كوچك قابل تحقق است وي معتقد است كه اهداف فوق از رهگذر ايجاد بنگاه
 .)1365، (رامين

ميالدي به واسطه تحقيقي كه انجام داده، موضوع  80 ة)، در اواخر ده1987( 2بيرچ
هاي كوچك را مورد توجه قرار داده است. بيرچ محدوده بنگاه هاي شغلي درايجاد فرصت

هاي شغلي در نتايج مطالعات طوالني خود را بر ايجاد فرصت 1981پيش از آن و در سال 
كنندگان هاي بزرگ ايجادآمريكا منتشر كرده و نشان داده بود كه ديگر بنگاه ةاياالت متحد

 كنند.هاي كوچك ايجاد ميجديد را بنگاههاي اصلي اشتغال نيستند، بلكه اكثر شغل
هاي پولي و هاي تجاري، سياستسيكل ة)، در تحقيقي رابط1991( 3گرتلر و گيلكريست

ها بر خالف ها نشان دادند كه اين بنگاههاي صنعتي كوچك را بررسي كردند. آنرفتار بنگاه
ها حاكي نتايج آن ،اين بر دهند. عالوههاي بزرگ صنعتي رفتار سيكلي از خود بروز ميبنگاه

هايي در چنين سياست ،ها است. در واقعهاي پولي انقباضي بر توليد آناز اثرگذاري سياست
ها نشان دادند دهد. آنهاي بزرگ كاهش ميتر از بنگاهها را بيشدو ساله، توليد آن ةيك دور
 گيرند.ثير قرار ميتحت تأ GNPتر نسبت به تغييرات با وقفه هاي كوچك بيشكه بنگاه

)، در پژوهشي بررسي كردند كه چگونه رفتار ايجاد و از بين 1993( 4ديويس و همكاران
-1988زماني  ةها تحقيق خود را در بازكند. آنتغيير مي بنگاه ةرفتن شغل در آمريكا با انداز

 اند كه:و نشان داده انجام داده 1972
هاي كوچك ناشي از تفسير نادرست از بنگاهتصورات رايج در مورد ايجاد شغل توسط  .1
 ها بوده است. داده

هايي بوده است كه ايجاد شغل بر اساس داده ةشده درباربسياري از مطالعات انجام  .2
 اند.بنگاه و ميزان ايجاد شغل نامناسب بوده ةانداز ةبراي بررسي رابط

 ت افزاينده است.شدمستقيمي داشته و به ةبنگاه رابط ةتعداد مشاغل با انداز  .3
كوچك تنها نرخ باالتري در ايجاد اشتغال ناخالص دارد و نه در ايجاد اشتغال  بنگاه  .4

 خالص.

                                                                                                                
1.Schumacher 
2.Birch 
3.Gertler and Gilchrist 
4. Davis et al 
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 ةهاي كوچك در مناطق دورافتادبنگاه ةبررسي توسع )، به1999( 1اسمالبن و نرت

هاي كوچك و متوسط و ميان سطح بنگاه ةو به رابطروستايي شمال انگلستان پرداخته 
اند، ها به اين نتيجه رسيدهاند. آنايجادشده در مناطق جغرافيايي مختلف پرداخته اشتغال
هاي كوچك و متوسط در مناطق شهري و روستايي در كه تفاوت اندكي بين بنگاهدرحالي

داري امكان ايجاد اشتغال طور معنيهاي روستايي بهها وجود دارد؛ اما شركتشرايط رشد آن
 تري دارند.بيش

هاي كوچك در وضعيت اشتغال در بنگاه ةاي با عنوان مقايسدر مقاله )،2004( 2البناسم
بيان و  پردازدميهاي كوچك بر ايجاد اشتغال تأثير بنگاه، به بررسي هابنگاهساير مقابل 

هاي كوچك كار محلي، رشد اشتغال در بنگاهكه با توجه به وضعيت بازار نيروينمايد مي
 ره وي بر اين باور است كه هاي كوچك شهري است.تر از بنگاهبيشروستايي به نسبت 

 بروني كه در هر زماني منجر به رشد توليد شود، رشد اشتغال را هم در پي دارد.متغير 
، مورد »نقش صنايع كوچك در توسعه«قبل از انقالب براي اولين مرتبه در ايران  ةدر دور

صنعتي كشور  ةهاي توسعامه در چارچوب سياستتوجه قرار گرفت و كارشناسان سازمان برن
 ةعمل آوردند. سپس وزارت اقتصاد مطالعاتي در زمينمطالعاتي در مورد صنايع كوچك به

 بندي صنايع كوچك و تفكيك مرزهاي بين صنايع كوچك صنعتي و مدرن انجام داد.دسته
كوچك  هايبنگاهعيت به شفاف نمودن وض بار، بعد از انقالب، براي اولينيالنسبشريفي

جنوبي، تايوان و  ةالگوهاي پيمانكاري جز در كشورهاي كرتطبيقي آن با  ةدر ايران و مقايس
هندوستان پرداخت و حاصل مطالعات خود را در دو جلد كتاب و چند مقاله منتشر نمود كه از 

 يفيشر( اشاره نمود» نقش صنايع كوچك در اقتصاد«و » توسعه ةچرخ«توان به جمله ميآن
 ).1375 ،يالنسب

هاي فعاليت ةكوچك و متوسط در توسع هايبنگاهنقش  يبررس)، به 1387عليرضايي و تواليي (
و به اين  ي پرداختهصنعت يهاخوشه يجهت سامانده يبه مدل بوم يابيكشور و دست ياقتصاد

 44هداف موجود در اصل به ا يابيدست يشده براارائه يراهكارها نياز بهتر يكاند كه ينتيجه رسيده
 عياست. با تجم يصنعت يهادر قالب خوشهها اين بنگاه عيو تجم يسازراهكار خوشه ،يقانون اساس

 امامكانات مشترك و انج جاديامكان ا گر،يو امكانات همد اتيها امكان استفاده از تجربشركت نيا
 .ديآيبه وجود م يامور به صورت اشتراك

هاي كوچك خود به تحليل فرآيند اثرگذاري بنگاه ةدر مقال ،)1388نيا و جاللي (گيالني
مدل تعاملي مفهومي  ةاقتصادي ايران پرداخته و به ارائ ةزودبازده بر اشتغال پايدار و توسع

اقتصادي اقدام  ةهاي صنعتي و توسعهاي كوچك و خوشهارتباط بين بنگاه ةجديد در زمين
كسب و كارهاي كوچك  ةاند كه فقط تمركز بر توسعهها به اين نتيجه رسيداند. آنكرده

وجود آورد، بلكه بايد از مفهوم تواند پايداري و پايايي اشتغال را در اقتصاد بهزودبازده نمي
اقتصادي،  ةبراي رسيدن به اين اشتغال پايدار و توسع ،ها نيز استفاده نمود. همچنينخوشه

كه  هاي صنعتي ايجاد شودزودبازده و خوشههاي كوچك تعادل بين بستر اقتصاد، بنگاه
 دولت خواهد بود. ةحفظ تعادل اين سه متغير اساسي بر عهد ةوظيف

                                                                                                                
1.Smallbone and North 
2.Smallbon 
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زايي و خود به بررسي ميزان اهداف توليدي، اشتغال ةدر مقال ،)1389مستوفي و عباسي (

طرح  ،ه چه ميزانبهاي زودبازده در استان قم پرداخته تا مشخص شود سودآوري در بنگاه
نفري از  64اي ها نمونههاي زودبازده به اهداف خود نايل گشته است. در اين راستا آنبنگاه

هاي زودبازده دريافت كرده بودند، انتخاب كرده و به اين بين افرادي كه تسهيالت وام بنگاه
هاي خود طور كه در طرحاند آنگيرندگان نتوانستهوام ،طور كلياند كه بهنتيجه رسيده

داري ياختالف معن ،سازي كرده بودند در واقعيت اين اهداف را محقق سازند و بنابراينهدف
هاي زودبازده وجود دارد. بر اساس يافته در بنگاهها و تحققبين اهداف تعريف شده در طرح

اند طبق اهداف زايي و سودآوري نتوانستهگيرندگان در خصوص اهداف اشتغالها وامنتايج آن
اند در واقعيت به ه به آن دست يابند و فقط در خصوص اهداف توليدي توانستهشدتعيين

داري بين اهداف توليدي تعريف شده يشده برسند. بر اين اساس اختالف معناهداف تعيين
 هاي زودبازده وجود ندارد.ها و واقعيت بنگاهدر طرح

 زودبازده يهابنگاههر شغل در  التيتسه ةسران)، به بررسي 1391پور و آسايش (فيض
كوچك  يهاآن است كه بنگاه ةدهندپژوهش نشان نيا جينتااستان كرمان پرداخته و 

 ونيليم 185حدود  ياهي، تنها به سرما1385 -89 ةدور يهر شغل ط جاديا يزودبازده برا
، مناطق نيدر ب داريمعنيصورت به هيسرما زانيم نيوجود، ا نياند. با ابوده ازمندين الير

در  نيبوده و ا زيمتما گريكديها از طرح انيمجر وها عامل، طرح يهابانك ت،يفعال يهابخش
آن  يپرداخت زانيهر شغل با م جاديا يشده براينيبشيپ التيتسه ةسران زانياست كه م يحال

 .بوده استمتفاوت 
 عيناكوچك زودبازده ص يهابنگاه يشناسبيآس)، به بررسي 1391پور و آسايش (فيض

آن است  حاكي ازمطالعه  نيا جينتاپرداخته و  1385 -89 ةطي دور استان كرمان يديتول
انحراف از اشتغال تحقق  زانيو بانك عامل بر م يمكان يژگيمخارج، و يژگيبنگاه، و يژگيكه و

 داشته است. داريمعنيشده اثر ينيبشيبا اشتغال پ سهيدر مقا افتهي
زودبازده بر اشتغال  هايطرح يرگذاريتأث زانيم يبررسبه  )،1391گلستاني و همكاران (

انحراف از اشتغال قرارداد  دهدكهمي نشان جينتايي استان كرمان پرداخته و و روستا يمناطق شهر
 ينسبت به مناطق شهر ييتعلق گرفته، در مناطق روستا التها تسهيكه به آن ييهادر بنگاه

از مناطق  شيب يانحراف از اشتغال مناطق شهر دهيرس اريبردبه بهره يهاو در بنگاه شتريب
 .بوده است ييروستا

هاي كوچك از آنجا كه هدف از انجام اين پژوهش، بررسي عامل مكان فعاليت بنگاه
توان از مطالعات صورت گرفته، مورد خاصي را كه ها بوده، نميزودبازده در موفقيت اين بنگاه

توان نگاهي نوين به مقوله رو تحقيق حاضر را ميت. از اينبا هدف مذكور منطبق باشد، ياف
 هاي كوچك زودبازده قلمداد نمود.اهميت بنگاه

 بيني شده: روش انجام پژوهشاشتغال تحقق يافته در مقايسه با اشتغال پيش
ميزان انحراف از اشتغال  عوامل مؤثر بر ليو تحل هيو تجز يريگبا هدف اندازه قيتحق نيا

شده است. ميزان انحراف  انجام 1385 -89دوره شده در سطح استان كرمان طي بينيپيش
باشد كه در اين پژوهش با استفاده از شده متأثر از عوامل متعددي ميبينياز اشتغال پيش
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اطالعات در دسترس، بعضي از اين عوامل در نظر گرفته شده است. از نظر روش تحقيق، اين 

چه را وصيفي قرار گرفته و از اين نظر تحقيق توصيفي است كه آنتحقيقات ت ةمطالعه در زمر
آوري اطالعات از روش منظور جمعكند. اين پژوهش بهكه هست، توصيف و تفسير مي

 9992هاي كوچك زودبازده كه شامل هاي مربوط به بنگاهاي استفاده نموده و دادهكتابخانه
حاصل  استان كرمان ياجتماع رفاهاداره تعاون، كار و تسهيالت بوده، از  ةبنگاه دريافت كنند

استفاده نموده و تجزيه و  1شده است. براي تحليل اطالعات از يك مدل آناليز كواريانس
 درشود. هاي مقطع زماني انجام ميهاي موجود به صورت دادهها به دليل نوع دادهتحليل داده
طع در امقي تمام يمربوط برا يرهايمتغ يهايژگيو مقطعي،هاي داده ليلحو ت هيروش تجز

و  ستها در هر مقطع الزم نيتعداد داده ي. برابرشونديم يبررس 1385 -89 يزمان ةدور
ثابت  يمورد بررس يزمان ةدور يمقطع برا كيداشت كه در  ييرهايمتغ توانيم نيهمچن
 باشند.

ه، ميزان اشتغالي است شدبينيمنظور از اصطالح اشتغال پيش الزم به يادآوري است كه
شده و اشتغال كه قبل از اجرايي شدن طرح بر اساس نوع طرح توسط كارگروه اشتغال تعيين

شود. گرديده، اطالق مياندازي يك بنگاه حاصل شده، به ميزان اشتغالي كه با راهايجاد
راي شده، ميزان تسهيالتي است كه توسط كارگروه اشتغال ببينيتسهيالت پيش ،همچنين

شده، اندازي بنگاه تعيين گرديده و تسهيالت پرداختپرداخت به طرح بر اساس نوع آن، براي راه
 شده است.ميزان تسهيالتي است كه به يك طرح اعطا 

 ةتوان مدل شمارشده ميبينييافته در مقايسه با اشتغال پيشبراي بررسي اشتغال تحقق
 ) را معرفي نمود. 1(

گانه بافت، بم، بردسير،  16هاي گي مكان فعاليت بنگاه (شهرستان: ويژCدر اين مدل، 
گنج، كرمان، كهنوج، جيرفت، راور، رفسنجان، رودبار، زرند، سيرجان، شهربابك، عنبرآباد، قلعه

 بيني شده (ويژگي مخارج) است. : انحراف از تسهيالت پيشXكوهبنان و منوجان) و 
 

Y= F (C, X)     1( ةمدل شمار( 
 

ي و كيفي در دسترس هستند؛ شده به صورت كمهاي عنوانكه ويژگيتوجه به آنبا 
ي بر روي متغير وابسته در اين پژوهش براي بررسي تأثير اين متغيرهاي كيفي و كم ،بنابراين
كه متغيرهاي كيفي با توجه به اين شود.براي تخمين استفاده مي 2آناليز كوواريانس از مدل

يك روش براي كمي كردن  ،لذا .وجود يا عدم وجود كيفيت يا صفتي دارندعموماً داللت بر 
باشد كه صفر اين صفات، در نظر گرفتن متغيرهايي ساختگي با قبول دو مقدار صفر و يك مي

باشد. الزم به ذكر است كه اگر يك بيانگر عدم وجود آن صفت و يك حاكي از وجود آن مي
ي توضيحي موهومي يا كيفي بيان شده باشد، آن مدل مدل رگرسيوني تنها بر حسب متغيرها

هايي در زمينه ANOVAهاي رغم كاربرد فراوان مدلنامند. عليمي3را از نوع آناليز واريانس

                                                                                                                
1.Analysis of Covariance Model 
2.Analysis of Covariance Model 
3.Analysis of Variance Model 
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ها در اقتصاد غيره، استفاده از آن شناسي، آموزش و تحقيقات وشناسي، روانمثل جامعه

قيقات اقتصادي، معموالً يك مدل تر تحچندان معمول نيست. به اين معنا كه در بيش
ي و بقيه كيفي ها كمباشد كه تعدادي از آنرگرسيوني شامل چندين متغير توضيحي مي

ي و هاي رگرسيوني كه شامل دو نوع متغيرهاي كمگونه مدل). اين1995باشند (گجراتي، مي
دل اختصاص حاضر به اين نوع م ةنامند كه مطالعمي ACOVAهاي باشند را مدلكيفي مي

استان كرمان (متغيرهاي كيفي) و  شهرستان 16مورد استفاده شامل  دارد. متغيرهاي مدل
هاي كوچك شده به بنگاه بينيي شامل متغير انحراف از تسهيالت پيشمتغيرهاي كم

باشند. الزم به ذكر است كه زودبازده و متغيرهاي كيفي در متغير انحراف از تسهيالت مي
بيني شده، از ي بر ميزان انحراف از اشتغال پيشتأثير عامل مكان به صورت كم براي بررسي

ي نمود. گروه پايه ويژگي انحراف از تسهيالت استفاده شده، تا متغيرهاي كيفي را بتوان كم
ها در اي كه به آنهاي كوچك زودبازدهكه براي اين مدل در نظر گرفته شده، شامل بنگاه

منظور بررسي اثر باشد. براين اساس، بهت تعلق گرفته است، ميشهرستان زرند تسهيال
بيني شده، داري متغيرهاي كمي و كيفي موجود بر روي متغير انحراف از اشتغال پيشمعني

به ترتيب بر  D تا  cDي متغيرهاي مجازي ) ارائه شده است. در اين مدل، 2( ةمدل شمار
بافت، بردسير، بم، جيرفت، راور،  ةگاننزدههاي پامكان فعاليت بنگاه يعني شهرستان

رفسنجان، رودبار، سيرجان، شهربابك، عنبرآباد، قلعه گنج، كرمان، كهنوج، كوهبنان و 
بررسي ميزان تأثير مكان بنگاه با تعبير فوق بر انحراف از اشتغال منوجان داللت دارد. 

كوچك زودبازده موضوع بخش هاي شده در بنگاهبينيشده در مقايسه با اشتغال پيشايجاد
 صورت گرفته است.  1385 -89زماني  ةبعدي را تشكيل داده و اين بررسي در دور

 
 )2( ةمدل شمار   

 هايافته
) انعكاس يافته است. الزم به ذكر است كه در مدل 1( ةنتايج تخمين مدل در نگاره شمار

هاي در شده با استفاده از دادهبينيز اشتغال پيش)، عوامل اثرگذار بر ميزان انحراف ا2( ةشمار
دليل معنادار نبودن برخي از عوامل اثرگذار بر متغير صورت كلي عنوان شد؛ اما بهدسترس به

است. بر  دست آمدهبرآوردي به توضيحي، برخي از اين عوامل حذف شده و در نتيجه مدل
اند، ه اثري معنادار بر متغير وابسته داشته)، تنها متغيرهايي ك3( ةاين اساس، در مدل شمار

 اند.وارد شده
 

 )3مدل شماره (  
 

بيني شده در ): برآورد اثر عامل مكان بر ميزان انحراف از اشتغال پيش1( ةشمار ةنگار
 1385 -89هاي كوچك زودبازده طي دوره بنگاه

 =11/0/0،27/68F= ،86/1DWشده) بيني(متغير توضيحي: انحراف از اشتغال پيش
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ضريب خطا استاندارد t ةآمار سطح احتمال  متغيرها
    انحراف از تسهيالت
     شهرستان بافت

     شهرستان بافت*
    شهرستان جيرفت*
     شهرستان راور
     شهرستان راور*
    شهرستان رفسنجان
    شهرستان رفسنجان*
     شهرستان رودبار
    شهرستان سيرجان*
    شهرستان شهربابك
     ادشهرستان عنبرآب
    شهرستان عنبرآباد*
    شهرستان قلعه گنج
     شهرستان كرمان
     شهرستان كرمان*
     شهرستان كهنوج
     شهرستان كهنوج*
    هرستان كوهبنانش
     عرض از مبدأ

 هاي محققمنبع: يافته  بيني شدهپيش * انحراف از تسهيالت
 

چه اين مطالعه در نظر متغير كيفي است. آن 10ي و متغير كم  امل) ش3مدل شماره (
ي في و كممتغيرهاي كي داري تمامبه بررسي تأثير معنياين است كه در مدل فوق  ،دارد

طور كه هاي كوچك زودبازده بپردازد. همانبنگاه ةشدبينيروي انحراف از اشتغال پيش
درصد از نظر  10شود، ضرايب تمامي متغيرهاي اين مدل در سطح احتمال مالحظه مي
 دار هستند.آماري معني

روي  هاي استان كرمان) برشهرستاناثر ويژگي مكاني ( ةدهند) نشان1( ةشمارة نگار
نمايد باشد. اين نگاره بيان ميهاي كوچك زودبازده، ميبنگاه ةشدبينيانحراف از اشتغال پيش

هاي كهنوج، راور و عنبرآباد، اثر انحراف هاي كوچك زودبازده در شهرستاناندازي بنگاهكه راه
زودبازده  هاي كوچكشده در بنگاهبينيشده بر انحراف از اشتغال پيشبينياز تسهيالت پيش

انحراف از اشتغال  زانيمهاي زرند، رفسنجان و كرمان، را كاهش داده و شهرستان
اندازي اند. بر اساس نتايج به دست آمده از برآورد مدل، راهرا كاهش داده شدهينيبشيپ

هاي زرند، كرمان و رفسنجان، باعث كاهش انحراف از هاي كوچك زودبازده در شهرستانبنگاه
در  ،شده است. همچنين 4/0و  530/0، 6/0شده، به ترتيب به ميزان بينييشاشتغال پ
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ي مربوط به ويژگي مكان، با افزايش پرداخت تسهيالت به ميزان يك بررسي متغيرهاي كم

بيني هاي كهنوج، راور و عنبرآباد، به ترتيب انحراف از اشتغال پيشميليون ريال به شهرستان
طور كلي، كاهش يافته است. بنابر نتايج موجود، به 003/0و  004/0، 005/0شده به ميزان 

هاي زرند، كرمان، رفسنجان، كهنوج، راور و هاي كوچك زودبازده در شهرستاناندازي بنگاهراه
بيني شده، ، در كاهش ميزان انحراف از اشتغال پيش1385 -89عنبرآباد، طي دوره زماني 

 تر بوده است.موفق
شده بر ميزان انحراف از بينياثر ميزان انحراف از تسهيالت پيش در بررسي ،همچنين
دهد كه با كاهش يا هاي كوچك زودبازده، نتايج نشان ميشده در بنگاهبينياشتغال پيش

، ميزان انحراف 1385 -89زماني  ةشده طي دوربينيافزايش ميزان انحراف از تسهيالت پيش
 ايش يافته است.شده كاهش يا افزبينياز اشتغال پيش

شود، تمام عرض از مبدأهاي تفاضلي و ) مالحظه مي1شماره ( ةطور كه از نگارهمان
توان مي ،درصد از نظر آماري معنادار هستند. بنابراين 10زاويه در سطح احتمال ضرايب 

) 3( ةشده از طريق متغيرهايي كه در مدل شماربينيتغيير انحراف از اشتغال پيش ةفرضي
 است را قبول نمود. موجود

 گيري نتيجه
 اشتغال ميزان اساس هاي كوچك زودبازده براين پژوهش در راستاي بررسي موفقيت طرح

هاي مذكور، بر اساس ماده يك ها (يكي از اهداف مهم بنگاهشده، اثر مكان فعاليت بنگاه ايجاد
شده را در بينيال پيشهاي كوچك زودبازده است) بر ميزان انحراف از اشتغنامه بنگاهآيين

هاي كوچك زودبازده مورد استفاده، مربوط به فعاليت بنگاه نظر گرفته است. مكان
هاي اين پژوهش حاكي از باشد. يافتهمي 1385 -89 ةدورهاي استان كرمان طي شهرستان

 اهبنگاه اين فعاليت مكان به زودبازده، كوچك هايبنگاه موفقيت ةدربار آن است كه قضاوت
 كوچك هايبنگاه اجراي مكان به گذاري، توجهسياست حيث از و رواين از و داشته بستگي

آن است كه  ةدهندنتايج نشان ،همچنين .است هاآن موفقيت در اساسي عاملي زودبازده،
هاي زرند، كرمان، رفسنجان، كهنوج، راور و عنبرآباد در استفاده از تسهيالت شهرستان

توان مي ،اند. بنابراينتر بودهها موفقد اشتغال نسبت به ساير شهرستاندريافتي براي ايجا
هاي كوچك فعاليت بنگاه شده در مكانبينيبراي كاهش ميزان انحراف از اشتغال پيش
ويژه با نگاهي به ،ها استفاده نمود. در مجموعزودبازده، از چگونگي عملكرد اين شهرستان

هاي كوچك زودبازده به صورت عام، يت يا عدم موفقيت بنگاهموفق ةاي، قضاوت دربارمنطقه
كه در بعضي از مناطق و در برخي قضاوتي چندان علمي نبوده و علمي نخواهد بود. در حالي

، در برخي 1باشدشده ميبينييافته حتي بيش از اشتغال پيشها، اشتغال تحققاز بنگاه
رو، مكان عامل تأثيرگذار بر موفقيت نمناطق نيز عكس اين موضوع صادق بوده و از اي

تواند با مدنظر قرار گرفتن در شود. موضوعي كه ميهاي كوچك زودبازده قلمداد ميبنگاه
هايي شده چنين بنگاهبينيهاي اقتصادي، زمينه را براي تحقق اهداف پيشگذاريسياست

 فراهم نمايد.
                                                                                                                

هاي استان كرمان، ميـزان اشـتغال تحقـق    هرستانهاي كوچك زودبازده شدهد كه در برخي از بنگاهمطالعات محقق نشان مي .١
 باشد.شده ميبينييافته بيش از اشتغال پيش
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 ضميمه
 هاپااليش داده

براي استفاده اون، كار و امور اجتماعي استان كرمان تع ةادار گردآوري شده توسط هايداده
هاي كوچك شماري بنگاهدست آمده از طرح تمامبا استفاده از اطالعات بهدر اين پژوهش 
هاي مورد ها و تصحيح داده. برخي از كنترلتصحيح شده استكنترل و زودبازده استان، 

 استفاده به قرار زير است:
هاي طرح ي كوچك زودبازده استان كرمان با آنچه كه از دادههاهاي سامانه بنگاهداده )1
دست آمده، تا حدودي متفاوت است. به اين دليل كه اطالعات شماري اين استان بهتمام

اند و امكان دارد كه شود كه به بانك معرفي شدههايي ميموجود در اين سامانه شامل طرح
 ةنامن عدم توانايي براي فراهم كردن ضمانتافراد بعد از تصويب طرح به دليل مشكالتي چو

ها در سامانه عات آنالمعتبر و مواردي از اين قبيل، به دنبال دريافت تسهيالت نرفته و تنها اط
دست آمده از طرح اطالعات موجود در سامانه با اطالعات به ،ثبت شده است. بر اين اساس

كننده هاي دريافتبنگاهتعداد ودبازده، هاي كوچك زشماري متفاوت بوده و سامانه طرحتمام
 2398شماري، داده طرح تمام 3048دهد. از تسهيالت را بيش از آنچه كه هست، نشان مي

هاي موجود در سامانه اين استان يكي بوده و بنابراين تقريباً آمارهاي مورد طرح با طرح
استان كرمان، در  شماريامآمده از طرح تمدستاساس اطالعات به استفاده در اين پژوهش بر

 تصحيح شده است.
كوچك زودبازده اين استان، براي يك طرح  هاياطالعات مربوط به بنگاه ةدر سامان )2

هايي كه مثل هم بوده و تنها داراي كد با بررسي طرح ،چندين كد استفاده شده است. بنابراين
معرفي شده به كارگروه  طرح 38164اند، اطالعات تكراري حذف شده است. از يكسان نبوده

 ةاند. علت استفادطرح تكراري بوده كه حذف شده 183اشتغال براي دريافت تسهيالت، 
مسئول بخش ة طبق گفت ،هاي موجود در سامانهچندين كد متفاوت براي يك طرح در داده

ها و عدم اصالح اطالعات اشتغال اين استان، قطع سيستم در حين وارد كردن اطالعات بنگاه
اما  ،ها تسهيالت تعلق گرفته استبه بعضي طرح ،اشد. همچنينبشده بعد از اتصال ميوارد

دليل كافي نبودن تسهيالت براي اجراي طرح، درخواست پيگيري مجدد طرح را متقاضي به
نموده؛ ولي اطالعات قبلي براي همان طرح از سامانه حذف نشده و براي يك طرح، دو كد 

 است.متفاوت استفاده شده 
ها در اطالعات موجود در سـامانه ايـن   برداري طرحبودن تاريخ بهرهنمشخص به دليل  )3

هـا  هـا از تـاريخ آخـرين پرداخـت بـه طـرح      برداري طـرح استان. جهت دستيابي به تاريخ بهره
مـاه بعـد از تـاريخ آخـرين پرداخـت، تـاريخ        4الي  3حدود  ،استفاده شده است. بر اين اساس

 دست آمده است. ا بههبرداري طرحبهره



 

 

هاي توصيف و تحليل موانع آموزشي در تحقق ايده
 موردي نخبگان شهر اصفهان ةمطالع ،ملي

 1پورمهدي ژيان
 2زهرا ناجي اصفهاني
 3محمد رضا آذين

 چكيده
خود و با خلق  تيو درا شهيهر كشور، با اند يو انسان يمل يهاهيسرما نخبگان،
. كننديم عيتسر يو ترق شرفتيپ يحركت جامعه را به سو ،نو يهادهيافكار و ا

الزم  يهانهيپرورش نخبگان و فراهم كردن زم ،يابياستعداد بيترت نيبه ا
هر نظام  فيعلم از وظا ديصنعت و تول ةو جوالن آنان در عرص تيفعال يبرا

درصدد است با استفاده از رويكرد  ،اين پژوهش است. يمتعهد به توسعه و ترق
سازي اختراعات ها و تجارينع تحقق ايدهتفسيرگرايي اجتماعي به بررسي موا

و اكتشافات نخبگان ملي بپردازد. روش پژوهش، كيفي است و از تكنيك 
ها استفاده شده است. بر اساس روش گروهي جهت گردآوري داده ةمصاحب
نفر از نخبگان شهر  19گيري هدفمند و نيز معيار اشباع نظري با نمونه

ملي نخبگان انتخاب شده بودند، در قالب سه كه از بين اعضاي بنياد  اصفهان
ها و پياده كردن متن مصاحبهگروه مصاحبه صورت گرفت. پس از 

اي شد و سپس به كمك ها كدگذاري مقوله، محتواي مصاحبهبردارينسخه
هاي نظري مورد تحليل و تفسير قرار تحليل محتواي مضموني و استنباط

مفهوم اوليه، دو مفهوم عمده و يك  6دست آمده شامل ههاي بيافته .گرفت
 باشد. مفهوم نهايي مي

 
 هاي ملي، موانع آموزشي.: تفسيرگرايي اجتماعي، نخبگان، ايدهكليدي واژگان
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 مقدمه و طرح مسئله
خيزش جهاني دانش، فناوري و نوآوري، از جمله بزرگترين منابع ثروت كشورها و به عنوان 

شود. از آنجا كه نيروي انساني كارآمد، صادي محسوب مياقت ةبخش اعظمي از نيروي محرك
تواند توجهي به اين عامل مهم ميآورد، بيامكان افزايش توليد و ارزش افزوده را فراهم مي

گذاري نيافتگي در برخي از كشورهاي در حال توسعه باشد. سرمايهيكي ديگر از داليل توسعه
برداري بهتر از گذاري كشور باعث بهرهل سرمايهانساني و افزايش سهم آن در ك ةدر سرماي

رود. شمار مياقتصادي به ةتوسع گردد و عامل مهمي در فرآيند رشد وفيزيكي مي ةسرماي
مدت نشان داده است كه نرخ رشد بلند 3و ويل 2، رومر1شده توسط منكيومطالعات انجام

رد و پايين بودن موجودي كشور با سطح درآمد اوليه همبستگي بااليي ندا يك اقتصادي
فيزيكي تنها عامل رشد پايين اقتصادي در كشورها نيست، بلكه برخي عوامل،  ةسرماي

و  4پورتر ،همچنين گردد.انساني است كه باعث تسريع رشد اقتصادي مي ةخصوص سرمايهب
خصوص در بخش هانساني ب ة) معتقدند كه نوآوري، ارتباط مثبتي با سرماي2000( 5استرن

 ةوري نهايي سرمايهاي خود بهرهدانش دارد. لوكاس نيز در بررسي ةتحقيق و توسعه و ذخير
هاي فيزيكي در كل جامعه بتوانند اجتماعي را معرفي نموده و معتقد است براي اينكه سرمايه

 ةوري نهايي سرمايانساني استفاده نمود. وي بهرهة بايد از سرماي ،وري بااليي داشته باشندبهره
داند. حال پرسشي كه انساني و دانش (شناخت) عمومي مي ةاجتماعي را تابع مثبتي از سرماي

لوكاس با تربيت  ةآيد؟ به عقيددست ميهانساني چگونه ب ةشود اين است كه سرمايمطرح مي
انساني دست يافت و اين امر به مدت زماني بستگي  ةتوان به سرماينيروي انساني ماهر، مي

توان تحصيالت را موتور نمايند. پس ميافراد جامعه صرف تحصيل علم و دانش ميدارد كه 
 ةفيزيكي و سرماي ةانساني و رشد اقتصادي جامعه را تابعي از موجودي سرماي ةرشد سرماي

شده توسط لوكاس، توليد را تابعي از موجودي سرمايه، انساني دانست. تابع توليد معرفي
 ).1388(ربيعي،  داندمينيروي كار و دانش عمومي 

هاي است كه بنگاه تر از آنالملل، توليد نوآوري پيچيدهدر محيط كنوني رقابت بين
بتوانند به تنهايي  كنند،انفرادي يا گروهي از آنها و پژوهندگاني كه انفرادي يا جمعي كار مي

م و همگرايي است؛ توليد نوآوري نيازمند نظام ملي منسج ،ديگر ةآن برآيند. به گفت ةاز عهد
ها، ديگر نهادهاي اجتماعي، از قبيل مؤسسات آموزش عالي نيز اي كه عالوه بر بنگاهبه گونه

اي فزاينده جزء مهمي از نوآوري در آن نقش اساسي ايفا كنند. از آنجا كه دانش به گونه
تري را سيعنقش و دانش و نهاد انتشار آن، ةها در مقام توليدكنندشود، دانشگاهمحسوب مي

كنند. پاسخ به انتظارات جديد از مؤسسات آموزش عالي آنها را به در نوآوري صنعتي بازي مي
تعامل با محيط اقتصادي و اجتماعي سوق داده و  ةسمت تحوالت دروني و نيز تحول در نحو

عنوان دانشگاه كارآفرين شده است. ها بهباعث پديدار شدن نسل جديدي از دانشگاه

                                                                                                                
1.Mankiw 
2.Romer 
3.Weil 
4.Porter 
5.Stern 
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هاي مشترك در ويژگي و است سازي دانشين ويژگي دانشگاه كارآفرين تجاريتراصلي

 اعضاي دانشگاه ةهاي كارآفريناندانشگاه كارآفرين داشتن منابع مختلف درآمدي، فعاليت
منظور بهبود سازگاري ساختارهاي كارگيري راهبردهاي مختلف به(دانشجويان و اساتيد)، به
 هاي جديد است.اي كارآفريني و ايجاد شركتهسازماني دانشگاه با فعاليت

روند تحوالت در آموزش عالي در ايران نيز از آغاز فرايندهاي تجاري و همگرايي  ةمطالع 
هاي مشترك دانشگاه صنعت، تأسيس دفاتر دانشگاه و دانشگاه و صنعت در اشكال پروژه

هاي دانشگاه ةد به وسيلهاي زايشي و نوبنياصنعت و دفاتر انتقال فناوري و تأسيس شركت
ها دانشگاهي به ساير سازمان ةهاي كاربردي مبتني بر پرداخت شهريآموزش ةمادر و ارائ

مشكل اصلي بين دانشگاه و  ،). اما با اين وجود1388(عباسي و همكاران،  حكايت دارد
زار كار هاي كشور متناسب با نيازهاي باشده در دانشگاههاي ارائهصنعت اين است كه آموزش

 ،شوندكار گرفته ميهتخصصي تحصيالت خود ب ةالتحصيالن كه در رشتنيست و تعداد فارغ
آموزي اهتمام نظري بيشتر از مهارتة هاي ما به جنبدرصد است. امروزه دانشگاه 30كمتر از 

هاي شغلي است. اين در حالي است كه ايجاد فرصت ةدارند و اين يكي از نقايص مهم در حلق
(افراد نخبه) وجود دارد  نيروي انساني ةهاي زيادي در زمينها و پتانسيلشور ما ظرفيتدر ك

ها به افراد ها و تواناييها بدون توجه به تخصصو اگر به اين معضل توجه نشود و مسئوليت
طور طبيعي شود كه بهاي ميهايي كه در خارج از كشور وجود دارد جاذبهفرصت ،سپرده شود
شده به هاي تحميلكه هزينهكند. در صورتيجذب و در سيستم خود حل مي نخبگان را

كشور را براي تربيت نيروي متخصص در تحصيالت تكميلي محاسبه كنيم، طي مهاجرت 
 شود. نخبگان ساالنه ميلياردها دالر از كشور خارج مي

اي علمي هصحيح و مناسب از ظرفيت ةبا توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاد
كشور و لزوم حركت انقالبي در مسير رفع موانع و مشكالت توليد  ةنخبگان در راستاي توسع

(از جمله  سازيافزاري، همچنين با در نظر گرفتن آثار سوء موانع تجاريدانش و جنبش نرم
هاي مؤثر در نوسازي)، اين مطالعه به توصيف و تحليل فرار مغزها و ممانعت از پرورش ايده

 ةكه با نگاهي موشكافانه به مطالعطوريپردازد. بههاي ملي ميانع آموزشي در تحقق ايدهمو
آموزشي پرداخته شود و اين موانع را از نگاه خود آنان بررسي  ةنخبگان در حوز ةزيست ةتجرب

 هاي نهفته آشكار گردد. نمايد و در نهايت با تحليل و تفسير تجارب آنان، معاني پنهان و اليه
 

 مرور ادبيات
ها از ديدگاه نخبگان حاكي از آن سازي ايدهموانع تجاري ةآمده در حوزعملههاي ببررسي

است كه اين موضوع كمتر به صورت جدي از سوي پژوهشگران مورد توجه و مطالعه قرار 
در اينجا سعي شده به چند مورد از مطالعاتي كه با موضوعات  ،گرفته است. بدين منظور

عمل آمده اشاره گردد. پورعزت و همكاران هسازي و نوآوري بهاي تجاريزمينه مرتبط در
دريافتند كه از ديدگاه » سازي دانشتبيين موانع كارآفريني دانشگاهي و تجاري«) در 1389(

عدم وجود ارتباطات و «و » بوروكراسي و عدم انعطاف سيستم مديريت دانشگاه«خبرگان، 
ترين موانع مهم» گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهيانمايههاي ارتباطي ميان سرشبكه

هاي فرهنگي تفاوت«سازي دانش در دانشگاه تهران بوده، و پس از آنها عواملي چون تجاري
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 ،»هاي فكري در سطح مليقوانين ضعيف حفاظت از دارايي« ،»فعاالن صنعت و دانشگاهيان

هاي عدم شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت« ،»هاي دولتيبودن دانشگاه به بودجه وابسته«
با » سازي دانشعدم احساس نياز (عدم انگيزه) دانشگاه به تجاري«و» بخش كسب و كار

) نيز در 1388گيرند. عباسي و همكاران (ي از يكديگر در شمار موانع بعدي قرار ميكم ةفاصل
هاي سنتي سازي بر ارزشتحقيق كيفي پيرامون تأثير رويكرد تجاري«طرحي با موضوع 

علم و  ةهاي نظام آموزشي، نظام توليد و مبادلسازي، ويژگيبه بررسي تجاري» دانشگاه
اند. طبق نتايج حاصله در اين پژوهش ها وجود دارد پرداختههايي كه در اين حوزهكاستي

فرآيند علم و فناوري بدون نگاه تعاملي به عوامل فوق در كنترل اين  ةگذاران حوزسياست
سان امكان شده و بدينهاي تك عاملينگرش ةگرايي و سقوط در ورطدچار تحويل

هاي دانشگاهي را از سازي سرمايهريزي در خصوص تجاريگرايي در برنامهنگري و عينيجامع
هاي دست خواهند داد. همچنين، در اجتماع علمي ايران وجود فضاهاي آكنده از ارزش

سازي تنگ نموده و اهداف تعريف شده ين عملكرد مطلوب تجاريمخرب، عرصه را بر تضم
ايجاد ضد  ةعلمي و رفع نيازهاي آن را به چالش كشيده و حتي زمين ةآن، در راستاي توسع

) با عنوان 1387حسيني (هاي پژوهش فكور و حاجنمايد. يافتههايي را فراهم ميارزش
 7هاي ايران (مطالعه موردي قات در دانشگاهسازي نتايج تحقيكارآفريني دانشگاهي و تجاري«

هاي هاي مورد بررسي به سمت فعاليتنشانگر حركت دانشگاه» دانشگاه مهم كشور)
شده در رغم روندهاي مثبت اشارهسازي نتايج تحقيقات است. البته عليكارآفريني و تجاري

هنوز  -روندشمار ميهاي كشور بهترين دانشگاهكه از مهم-هاي مورد مطالعه دانشگاه
هاي فكري يا تشكيل هاي مهمي چون ليسانس دهي و انتقال حقوق داراييفعاليت
هاي مربوط به ثبت و حفاظت حقوقي از هاي انشعابي دانشگاهي رايج نيست و فعاليتشركت
 ةشود، منحصر به ارائتري را شامل ميهاي فكري حاصل از دانشگاه كه وظايف وسيعدارايي
هاي فكري دارايي ثبت اختراع است. حتي در مورد مالكيت حقوق ةي در مورد نحوراهنماي

تسهيم دانشگاهيان در عوايد مالي ناشي از اين  ةحاصل از تحقيقات دانشگاهي يا نحو
) با 2007( 1ها مقررات روشني وجود ندارد. در ادبيات خارجي نيز رونالد مك نيلدارايي

در آمريكا به بررسي موانع تجاري سازي نانوتكنولوژي، ملي ة استفاده از نتايج مطالع
هاي تجاري داران، نمايندگان شركتشوندگان در اين مطالعه شامل سرمايهپردازد. مصاحبهمي

كوچك و بزرگ نانو، دانشمندان، دانشگاهيان، صاحب منصبان عمومي و محققان بود. نتايج 
از نتايج علمي در آزمايشگاه تا يك محصول ساله  10سازي شامل: سيكل موانع تجارية دربار

ميان تحقيقات ة تجاري، شكاف بين محقق و دانشمندان كاربردي، شكاف در تأمين بودج
ها شامل زمان براي حق ثبت اختراع، بنيادي و تحقيقات كاربردي و فهرستي از محدوديت

 OSHAزيست)، (حمايت از محيط  EPA(مديريت دارو و غذا)،  FDA ةابهام مقررات بالقو
(مديريت سالمتي و امنيت شغلي) و ريسك باالي نتايج جديد علمي براي تبديل شدن به 

كارآفريني ة ) در زمين2011( 3و فرانك نئومان 2محصول ماندگار تجاري. نيكوال لوودال

                                                                                                                
1.Ronald D. McNeil 
2. Nicolai Løvdal 
3. FrankNeumann 
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كنند كه هاي غلبه بر موانع صنعت، اين فرضيه را مطرح ميالمللي و بررسي استراتژيبين

نوعي  ةالمللي شدن را به مثابكنند بينصنعت انرژي دريايي كار مية كه در زمين هاييشركت
ها با كار مي برند. محققان در بررسي موانعي كه شركتاستراتژي براي غلبه بر موانع صنعت به

ترين موانع چالش برانگيز را نياز به سرمايه و نياز به اند، دو مورد از مهمرو بودههآن روب
هاي داخلي، اغلب وجه مشترك پژوهش ،كليدانند. به طورهاي سياسي ميي برنامهپشتيبان

هاي خارجي نيز با وجودي كه اند. پژوهشكمي، مقطعي و در پارادايم اثباتي صورت گرفته
ديگري تعلق دارند. از آنجا كه كندوكاو بستر  ةتوانند راهگشا باشند اما به متن و زمينمي

فعاالن اين حوزه كمتر مورد  ةزيست ةهاي ملي با تكيه بر تجربحقق ايدههاي آموزشي تزمينه
هاي پيشين باشد و مسيري پژوهش ةكنندتواند تكميلتوجه قرار گرفته است، اين مطالعه مي

 هاي بعدي فراهم كند. براي پژوهش
 

 چارچوب مفهومي
هاي كيفي به جاي رسيي و كيفي، در برپارادايمي دو روش كم –با توجه به تفاوت فلسفي 

استفاده از چارچوب نظري جهت تدوين و آزمون فرضيات، از چارچوب مفهومي جهت 
شود. در چهارچوب مفهومي كه مدل مفهومي و استخراج سؤال يا سؤاالت تحقيق استفاده مي

فقط خود مفاهيم نزديك و همخوان با يك  -واره (شماي مفهومي) نيز خوانده شده استطرح
شوند تا به دليل اين همخانگي گرد هم آورده مي تر، صرفاًمضمون مشترك و كالنموضوع و 

 و صراحتاً آنكه به روابط آنها دقيقاًآن موضوع با شرح و تفسير بيشتري روشن شود. بي
انداز كلي موضوع مطالعه را منبعث و چشم اي صورت گيرد. چهارچوب مفهومي صرفاًاشاره

دهد. چارچوب و از راه توضيح مفاهيم مرتبط با آن موضوع نشان ميبيني طراح ملهم از جهان
مورد مطالعه  ةهاي عمدمفهومي، مجموعه مفاهيم به هم مرتبطي است كه بر مفاهيم و تم

 دهدتمركز دارد و آنها را در قالب يك نظام منسجم و مرتبط معنايي به همديگر پيوند مي
 ). 2005 ،3لوئيسو  2يچي؛ ر2004  ،1ل(ماكسو

از رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي به عنوان چارچوب مفهومي استفاده  ،در تحقيق حاضر
گرايانه اجتماعي بر اين باور كيد بر بينش ساختأرويكرد تفسيرگرايي اجتماعي با تشده است. 

است كه كنشگران اجتماعي نقش اصلي در ساخت و بازسازي زندگي اجتماعي خود ايفا كرده 
 .كنندو عمل مي انديشندميازانديشانه و آگاهانه در برابر محيط و تغييرات آن اي بگونهو به

اي معتقد است كه انسان موجودي خالق است و نيز واقعيت اجتماعي جنبه ،اين رويكرد
توان مسير و روش خاصي براي درك واقعيات و يا ايجاد نمي ،سيال دارد، به همين خاطر
) با توجه به اين كه در 2007 ،5بليكي؛ 2007و2006  ،4يومن(ن تغيير در آنها پيشنهاد كرد

بلكه در ذهن و آگاهي اوست و از زاويه ديد مردم  ،اين ديدگاه واقعيت خارج از انسان نيست
) در اين مطالعه سعي شده است با رويكردي 62: 1388(ايمان؛ قابل برداشت است

                                                                                                                
1.Maxwel 
2. Ritchie   
3.Lewis 
4.Neuman 
5.Blaikie 
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از نگاه نخبگان مورد توصيف و تحليل  هاي ملي راتفسيرگرايانه موانع آموزشي در تحقق ايده

كنندگان چه دركي از اين موانع دارند و چگونه آن را قرار دهد و نشان دهد اين مشاركت
 كنند. ارزيابي مي

 شناسيروش
نخبگان از موانع  ةزيست ةشناخت تجرب«توجه به اهداف و موضوع پژوهش در راستاي 

) از روش 1388(ن.ك. به ايمان: م تفسيريدر اين مطالعه، در چارچوب پاراداي» آموزشي
آوري گروهي، استفاده گرديد. براي جمع ةها از تكنيك مصاحبو جهت گردآوري داده كيفي

مند از بين نخبگان عضو بنياد ملي نخبگان نفري كه به صورت هدف 6ا سه گروه اطالعات ب
پروري هاي الزم با مركز نخبهگروهي انجام شد. پس از هماهنگي ةانتخاب شده بودند؛ مصاحب

شده و پس از تعيين زمان و مكان، كنندگان از طريق بنياد مذكور دعوتاستان، مشاركت
بحث و  ةنفر به طور ثابت حضور داشتند. يك نفر گردانند 2جلسه تشكيل شد. در اين جلسه 

 پرداخت. اهده در جلسه ميبرداري و مشنفر ديگر محقق كه به يادداشت
، جهت رعايت مالحظات اخالقي ءدر ابتدا گردانندگان ضمن برگزاري مراسم معرفي اعضا

شده از بحث كنندگان يادآور شدند جلسه در حال ضبط شدن است و نوارهاي ضبطبه شركت
د غير وجه افراجلسه فقط در اختيار پژوهشگر و همكارانش در اين تحقيق قرار دارد و به هيچ

مشاركت اطمينان داده شد كه مشخصات فردي  ،به آن دسترسي نخواهند يافت. همچنين
در هيچ كجا، حتي در نتايج پژوهش هم ذكر نخواهد  -همچون نام و نام خانوادگي -كنندگان

كنندگان با هاي اوليه را مطرح كردند؛ در اين مرحله شركتشد. گردانندگان در ادامه پرسش
هاي يكديگر را تأييد يا رد نموده و عقايد واقعي توانستند صحبترات خود، مينقطه نظ ةارائ

بحث، مختصري از آنچه در طول بحث مطرح شده  ةخود را آشكار نمايند. در پايان گردانند
رسد، داد تا اگر توضيحي به نظرشان ميكنندگان فرصت ميكرد و به شركتبود را ارائه مي

شان را فرصت داشتند؛ تا نظرات قبلي خود را اصالح و عقايد نهايي ارائه دهند. همچنين آنها
 مطرح سازند.

 1ها پياده گرديد و بر اساس روش تحليل كاليزيها، متن مصاحبهپس از اتمام مصاحبه
ها چندين بار متن كنندگان و هم احساس شدن با آنمشاركت ةمنظور درك تجرب)، به1978(

ها مل مطالعه گرديد. سپس محققين، واژهأنندگان) با دقت و تكها (توصيفات شركتمصاحبه
ها استخراج نموده به كدگذاري متون و جمالت مرتبط با پديدة مورد نظر را از متن مصاحبه

آنان تالش كردند كه به هر يك از جمالت استخراج شده، مفهوم خاصي  پياده شده پرداختند.
شده به صورت بنديد. سپس، معاني دستهببخشند و مضمون مستتر در آن را كشف كنن

نهايت، با تركيب نتايج زير مقوالت،  بندي شد. درمقوالت) دستههاي موضوعي (زيردسته
 مفهوم نهايي استخراج گرديد.

هاي پژوهش حاضر بر اساس چهارمعيار پيشنهادي منظور اطمينان از صحت يافتهبه
 )     2007( 1كارپنتر و 2استروبرت

                                                                                                                
1.Collizzi 
2.Straubert 
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از دو  -پذيري، تاييدپذيرييا مقبوليت، قابليت اعتماد يا همسان بودن، انتقال اعتبار -

 ئيدپذيري به شرح زير استفاده شد: أمعيار اعتبار و ت
هاي ها و مكانكنندگان در جلسات متعدد و در زمانهاي عميق با مشاركتمصاحبه .1

 مختلف انجام شد.
عيت اجتماعي و اقتصادي انتخاب كنندگان با حداكثر تنوع از نظر سن، وضمشاركت .2

 شدند.
ها توسط چند نفر، جهت تطبيق و اطمينان از همخواني طبقات با اظهارت داده .3

 كنندگان، بررسي شد.شركت

 ها يافته
 نظام آموزشي: نخبه نابالغ

با توجه به اين كه نظام آموزشي متولي رشد و پرورش استعدادهاي افراد است، از نظر 
رو است. فردي كه در هكم روب ةجزئي كاري و حافظ ةين ميدان با دو مسئلكنندگان امشاركت

تواند به فعل درآورد. نميهاي خود را اي است كه تمام قابليتشود، سوژهاين نظام تربيت مي
اطالع و منفعل است كه مراحل شده، بياعتماد، استاندارداي سردرگم، بيي نابالغ، سوژهنخبه

دست آمده به صورت همفاهيم ب 1يتش كامل نشده است. در جدول رشد و پرورش خالق
 شود.مختصر ارائه شده است. در ادامه به تفصيل به هر كدام از مفاهيم پرداخته مي

 
 شدههاي تحليلدست آمده از يافتهمفاهيم به ةمجموع .1جدول 

مفهوم نهايي مفاهيم عمده مفاهيم اوليه
گرا، آموزش زدا، آموزش كميتآموزش خالقيت

 نابالغة نخب كارنظام آموزشي جزئي ايجزيره
نظام آموزشي كم حافظه سردگمي اطالعات، ناامني تأليفي

 
 كارنظام آموزشي جزئي �

علم، آموختگان بيكنندگان در بيان موانع، به مسائلي مانند توليد انبوه دانشمشاركت
صورت گرفته كه منجر به توليد  هايتوجهي به كيفيت پژوهشعدم پرورش خالقيت و بي

نظام آموزشي جزئي كار است. چنين  ةاند. اين موارد تشكيل دهندشود اشاره كردهعلم نمي
 ةباشد و تنها كميت خروجي را مد نظر دارد. مقولمدت ميانداز وسيع و بلندنظامي فاقد چشم

دا، نظام آموزشي زهاي نظام آموزشي خالقيتمقولهنگر، شامل زيرنظام آموزشي جزئي
 اي است. گرا و نظام آموزشي جزيرهكميت
 زدانظام آموزشي خالقيت �

نظام آموزشي اين است كه افراد را به  ةكنندگان اظهار داشتند از مشكالت عمدمشاركت
دهد دهند و دقيقاً همان كاري را انجام ميكند كه خالقيت خود را بروز نمينحوي تربيت مي

آموزان دانش" گويد:كنندگان ميدر اين راستا يكي از مشاركتاسته است. كه استاد از آن خو
                                                                                                                
1.Carpenter 
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 "دهند.اند و هرچيزي كه معلم و استاد بگويد انجام ميو دانشجويان، آموزش خالقيت نديده

آموزان و دانشجويان خالق نيستند بدين اگر دانش"كننده ديگري گفت: همچنين مشاركت
و همچنين  "ن در بين دانشجويان از بين رفته استال پرسيدؤخاطر است كه فرهنگ س

هاي تحقيقاتي ترين مسائل، كمرنگي بحثيكي از مهم"ديگري اظهار داشت:  ةكنندمشاركت
كنند و كارهاي ها يك سير خاصي را طي ميو خالقانه است و اصوالً افراد در دانشگاه

 ."شودپژوهشي افراد غالباً بيرون از دانشگاه انجام مي
 گراام آموزشي كميتنظ �

ها و با وجودي كه نيروهاي تحت آموزش در كشور بسيار زياد است و آموزشگاه
آموزي هستند و ليكن توليد علم در كشور در حد بسيار پائين هاي زيادي مشغول علمدانشگاه

 ةروحي"كنندگان بيان كرد: است و بين آنها تناسبي وجود ندارد به نحوي كه يكي از مشاركت
 ةكنندو مشاركت "التحصيالن دكتري هم وجود نداردديل شدن علم به ثروت حتي در فارغتب

خروجي زياد ولي توليد علم بسيار كم است براي مثال در مقايسه با آلمان كه "ديگري افزود: 
 ."برابر كمتر از آنان است 30توليد علم ما  دجمعيت و نيروي مشابه دار

 اينظام آموزشي جزيره �
كنندگان در خصوص مسائل آموزشي به مواردي مانند نبود ارتباط متقابل ميان مشاركت

گردد، عدم مخترعين و نظام كه منجر به عدم آگاهي از نيازها و كمبودهاي مخترعين مي
هاي ژوهشها و پارتباط ميان مخترعين و همچنين مخترعين و اساتيد، فقدان اطالع از ايده

هاي هايي باعث جدايي بخشاند. چنين ويژگيان اشاره كردهشده توسط ساير محققانجام
 گردد. هاي تكراري ميمختلف نظام آموزشي و فعاليت

 ةوجود يك مركزي كه افرادي كه ايد"كنندگان بيان داشت: براي نمونه يكي از مشاركت
نو و جديد دارند در آنجا عضو شوند بسيار الزم و ضروري است تا در آنجا هم تحت 

هايشان به اختراع تبديل كنند و همچنين در اين هاي ويژه قرار گيرند تا بتوانند ايدهزشآمو
هاي علمي به آنان مشاوره ،ثبت اختراع نيز به افراد آموزش داده شود و همچنين ةمركز نحو

داده شود و شرايط را به نحوي ترتيب دهند تا امكان ارتباط مخترعين با اساتيد دانشگاه 
برگزاري جلسات نيازسنجي جهت آگاهي از "ديگري افزود:  ةكنند. مشاركت"فراهم شود

تواند به شدت به مخترعين جهت پيشرفت در كارشان نيازها و كمبودهاي مخترعين مي
كردند نقص در كنندگان به كرات از آن ياد مي. از مباحث ديگري كه مشاركت"كمك كند

 كه آيا در اين زمينه كار شده است يا نه. رساني و عدم اطالع از از اينسيستم اطالع
 حافظهنظام آموزشي كم �

كنندگان در بيان مسائل خود به مواردي چون عدم توانايي نظام آموزشي در مشاركت
نظام  ،اند. بنابراينها اشاره كردهحفظ و نگهداري اطالعات، انتشار آن و تأمين امنيت ايده

هاي، رو است كه اين موارد زير مقولههتأليفي روبآموزشي با سردرگمي اطالعات و ناامني 
 دهد. نظام آموزشي كم حافظه را تشكيل مي ةمقول
 سردرگمي اطالعاتي �

كنندگان اظهار داشتند عدم اطالع از قوانين جاري مثل قوانين سازمان ثبت شركت
انداخته اختراع در بسياري از مواقع آنها را دچار مشكل ساخته و كارهايشان را به تعويق 
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است. آنان به كرات از اينكه مجبورند براي ثبت اختراعشان به تهران بروند و يك سيكل 

يد و ثبت اختراع يشكايت داشته و خواستار فراهم شدن امكان تأ ،اداري پيچيده را طي نمايند
تر به انجام رسانند. تر و راحتاز طريق اينترنت بودند و تا مراحل كار خود را سريع

بسيار خوبي است تا اگر  ةثبت اختراع ايد ةسامان"اي در اين راستا بيان داشت: نندهكشركت
و  "مجبور نباشند براي اين كار به تهران بروند ،مخترعين قصد ثبت اختراعي را داشتند

 ةبايد جايي وجود داشته باشد در هر شهري كه هم"ديگري اظهار داشت:  ةكنندمشاركت
هايي فراهم شود كه اگر هركسي چيزي به ا ثبت كند و مكانيزماطالعات اختراعي ايران ر

. تعيين قوانين منسجم و كارآمد با ضمانت اجرايي قوي "اش كندذهنش رسيد ثبت و عملي
هاي كليدي مخترعين جهت هرچه بهتر به انجام رسيدن مراحل ثبت از جمله خواسته
نبود قانون و مقررات دقيق و  :كنندگان اظهار داشتندباشد. مشاركتاختراعاتشان مي

ها كنندگان وجود كالسمشاركت ،كند. همچنينشده مخترعين را دچار سردرگمي ميتعريف
هاي علمي و عملي بسيار الزم و ضروري است چون بسياري از افراد هايي جهت آموزشو دوره

عات جامع و ترين اطالعات مثل مسير ثبت اختراع، نوشتن پروپوزال هم اطالحتي از ابتدايي
 كاملي ندارند.

 ناامني تأليفي �
خصوص ههاي مخترعين در جريان تحقيق و بها از بزرگترين نگرانيدزدي و سرقت ايده

در صورتي كه "اي بيان داشت: كنندهدر اين راستا مشاركت .باشددر هنگام ثبت اختراع مي
ثبت اختراع بسيار خوب و  اينترنتي براي ةفراهم شدن سامان ةها حفظ شود، ايدامنيت ايده

بزرگترين اضطراب و نگراني ما اين "ديگري اظهار كرد:  ةكنندهمچنين مشاركت "جاست.به
دهيم ولي هيچ مركزي است كه مدام نگران اين هستيم كه كاري را با مشقت تمام انجام مي

كارهاي جانبي ما اختراع باشد نه  ةهاي ما را بكند تا تنها دغدغنيست كه ضمانت امنيت ايده
 ."و محافظت از طرح هايمان

 گيريبحث و نتيجه
اي از تعامالت اجتماعي بين كنشگران و همچنين ميان گسترده ةواقعيت اجتماعي، در شبك

گردد. محقق ساختن يك ايده، دهنده پديدار ميساخت ةكنشگران و ساختارهايِ ساخت يافت
 اري و عيني، مستلزم درگيري فعال كنشگرانهاي انتزاعي به محصوالت تجفرآيند تبديل ايده

(نخبگان) در فرآيند ساخت واقعيت است. در اين راستا مواجهه با موانع، تحقق ايده را با 
عيني ة توان هم از جنبها را ميكند. موانع موجود بر سر راه تحقق ايدهمشكل مواجه مي

ذهني يعني ادراكات ذهني  ةگيري و هم از جنبيعني امور واقعي، مشهود و قابل اندازه
اجتماعي به شرايطي اطالق  ةكنشگران درگير، بررسي كرد. در پارادايم تفسيري، مسئل

شود كه در ادراكات و معاني ذهني كنشگران به اين عنوان تعريف و ادراك شود. شرايط مي
اين  كند؛ شرايطي كه غلط است و بايد تغيير كند. بهزايي كه كنشگران را نگران ميمشكل
نخبگان و چگونگي ادراك و شناخت آنان از موانع محور ة در اين پارادايم، تجرب ،ترتيب
 گيرد. ها قرار ميبررسي
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با موانع آموزشي پديدار  ةنخبگان در مواجه ةهاي اين پژوهش آنچه از تجربدر يافته

هاي مختلف اي است كه جنبهنابالغ، نخبه ةاي نابالغ است. منظور از نخبگردد، نخبهمي
پرورش  ،يك عنصر برتر اجتماعي آنچنان كه شايسته و بايسته است ةاش به مثابوجودي

نيافته است. در اين زمينه نخبگان كه خود محصول نظام آموزشي موجود هستند، انتقادهاي 
چنان كه بايد زعم آنان فرآيندهاي آموزشي مقرر آنان را آنجدي به اين نظام دارند، زيرا به

 كند.تر نميهاي گستردههاي الزم براي وارد شدن به عرصهها و مهارتبه آمادگي مجهز
آموزش نيروهاي انساني  ةهايي كه در كشور در زمينبه توجه به هزينه ،اين ترتيب هب

گيرد، در صورتي كه براي رفع اين موانع اقدام جدي صورت نگيرد، صرف اين صورت مي
ها سوق ايراني را به سوي تحقق ايده -هاي ملينوان سرمايهتنها نخبگان به عها نههزينه

هاي انساني و مالزم با آنان ها ممكن است اين سرمايهبلكه با عدم تحقق ايده ،دهدنمي
ها فراهم هايي سوق دهد كه فرصت بيشتري را براي تحقق ايدههاي ملي را به سوي متنايده
 كند. مي
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آموزش و پژوهش كشاورزي و  پسامدرنساختاربندي 
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 1اكبر نيكخواه
 2ثريا رفيعي

 
 چكيده

پاسخ به  در ،و تأثيرگذاري بر اقتصاد جامعه پروري عمل كشاورزي و دام وسعت
هدف ت. اس لبني سالم-و داميمحصوالت كشاورزي  ي و كيفيي كمافزايش تقاضا

كنندگان ءپروري به عنوان القاكشاورزي و داماين مقاله، معرفي و تبيين پسامدرن 
زايي مهارتي، و رشد و پويايي اشتغال توليد و مصرف، در فرهنگ تحولو راهبران 

هاست. لذا، يكپارچگي اين بخش جامعه است. كشاورزي اساس تمدن انسان اقتصاد
آموزي هنرمندانه ن آثار بهينه و عميق مهارتبا شئونات گوناگون حيات بشر، مبي

افزايش دامي بر شكوفايي اشتغال و اقتصاد جامعه است.  -علوم و صنايع كشاورزي
ات تغيير تحت تأثيربيشتر در آينده رقابت براي دسترسي به توليدات كشاورزي 

و  هاي كشاورزتوليد انرژي و منابع درآمد خانواده ،، كمبود منابع طبيعياقليمي
اكسيد اي ديكشاورزي نقشي اصلي در سيالن گازهاي گلخانه. خواهد بود پروردام

 كند.مي ء، و در نتيجه در سالمت بشر پسامدرن ايفاكربن، اكسيد نيتروس، و متان
زيست است. بقا و كيفيت حيات و محيط ةگرمايش زمين زنگ خطري براي ادام

ضاي عام و خاص به توليدات داخلي و ي و كيفي در تقابه افزايش كم توجه لذا، با
تر با جهاني سالم همگام با آموزش و پژوهش مهارتي، الزم خواهد بود علمي

كارگيري فن هرو شد. بههاي كشاورزي سنتي و غيرمدرن و حتي مدرن روبچالش
هاي نانو گامي بنيادين در آموزش آوريو فن ژنتيكيهاي نوين ژنوميكي، آوري

ها آورياين فن .شودو دام پروري پسامدرن محسوب ميمهارتي كشاورزي 
-پزشكي و فني-ويژه زيستدامي با ساير علوم به -ساز تلفيق علوم كشاورزيزمينه

بخش اشتغال و اقتصاد در قالب صنايع چندجانبه و مهندسي است، كه خود رونق
 هايسامانهايجاد تحول از طريق ع كشاورزي ايرمز موفقيت صنمشترك است. 

انگيزه و و وري، آبه علم و فن زاييگيري از تجارب بومي، اعتمادآموزش، بهرهمدون 
تقاضا براي همچنين، است.  پروريو دام كشاورزي گرانبخشي به آموزشمسئوليت
و  عوامل اجتماعيثير أتحت ت طور وسيعيهها در آينده بدامسالم توليدات 

هاي غذايي متنوع با تضميندسترسي مكفي به محصوالت اقتصادي از قبيل 
سازي فرهنگ و هنر آموزش گيري كلي، بهينهعنوان يك نتيجهاستاندارد باشد. به

آوري هاي آتي آموزش مهارت و فندامي پسامدرن در مركز نظام-علوم كشاورزي
زايي مهارتي و رشد پايدار اقتصادي مستلزم بهبود كميت و خواهد بود. اشتغال

 دامي است.-و كارايي صنايع كشاورزيكيفيت توليدات ملي 
 

 اشتغال، اقتصاد، آموزش، كشاورزي، امنيت غذايي.: يكليد واژگان
 

                                                                                                                
 anikkha@yahoo.com Email nikkhah@znu.ac.ir    كشاورزي، ةبرجسته، دانشگاه زنجان، دانشكد . استاد فرا1
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  مقدمه
 نگرشي جهاني به كشاورزي پسامدرن

تضمين امنيت غذايي جهان، افزايش توجه به خصوصيات عالي علم و طبيعت را  هايچالش
بازانديشي اساسي در م تحول تفكرات و لزوفراهم نموده است. موفقيت اين مسير وابسته به 

 ةهاي مولكولي و توسعبا پذيرش نتايج تحقيقات علمي نظير تكنيك 21كشاورزي قرن 
هاي كشاورزي سيستم ةآهست ةاستثناي توسعه كشاورزي است. بمتمركز هاي سيستم

هاي توجه خاصي به خصوصيات بيوفناوري و مديريت دقيق سيستم، كشورهايي چون آفريقا
يافته در مقياس بزرگ وجود دارد. امروزه، نگراني اصلي كشورهاي كشاورزي كشورهاي توسعه

تأمين امنيت غذايي نيست؛ بلكه افزايش  الزاماً يي)اروپاكشورهاي چون (اي يافتهتوسعه
است كه  هاييفناوريو  )هاي زيستيسوخت هاي متمركز (براي مثالتوليدات جديد سيستم

گردد. براي افزايش دسترسي به زيستشاورزي يا آسيب كمتر به محيط كمتر ك ةسبب هزين
سوء تغذيه، نياز اساسي به افزايش و توزيع دچار در كشورهاي گرسنه و  ي سالم و ارزانغذا

در  كشاورزيهاي و فناوريعلوم  يها. امروزه، بزرگترين چالشسالم وجود داردتوليدات 
تقاضا  ة. افزايش سرانشودمشاهده ميچين و هند  با رشد سريع و پرجمعيتي چونكشورهاي 
انقالب "است. جنبش  سالم همراهافزايش تقاضا براي گوشت و توليدات دامي  با براي غذا،

هاي فناوريكشورهاي در حال رشد سبب افزايش قابل توجه محصوالت از طريق  "سبز
غالت طي  توليدفزايش حال، سرعت اگرديد. با اينايجاد  1980تا  1960هايسال ةپيشرفت

هاي كشاورزي نظير نيتروژن و فسفات ، ولو اينكه نهادهتسال گذشته آرام بوده اس 10-20
به  2005تا  1996پيوسته رو به افزايش است. براي مثال، چين توليدات دانه غالت را از سال 

  %51 شيميايي هايهخيزكنندافزايش داده است، حال آنكه استفاده از حاصل %10ميزان 
در  (2009–2000)ده سال گذشته طي  ازت ةخيزكنندافزايش يافته است. مصرف حاصل

بخش اعظمي از توليدات زراعي به مصرف خوراك دامي افزايش يافته است.  %80چين و هند 
زمين  ةرسد. توليدات دامي در مقايسه با محصوالت زراعي سبب افزايش دماي بيشتر كرمي
رو الزم است از اينزنگ خطري اصلي براي محيط زيست است. شوند. گرمايش زمين مي

از منابع ثابت (زمين، نور و شرايط رشد مطلوب)  وريبهرهدامي با حداكثر -هاي زراعيسيستم
هاي نهاده ةبهين ةاستفادكمترين آسيب را به مزارع كشاورزي وارد سازند. و بهره برده 

توليد سودمند  ةبايد سرلوحايي ديگر) كننده و مواد شيميخيزكشاورزي (آب، حاصل
دانش كشاورزي سنتي و  ندتوانهايي مي. چنين سيستمزراعي و دامي باشدمحصوالت 

هاي كاركرد د. شيوهنافزايش توليد ادغام نماي هايفناوري در شناختي جديد رااطالعات بوم
هدف  توسعه يابد. تواند در ميان هزارها ميليون كشاورز مزارع جهانهايي ميچنين سيستم

در تأمين  21هاي صنعت كشاورزي قرن حاضر تبيين، نوآوري و معرفي اهم چالش ةمقال
پسامدرن در كاهش مشكالت  امنيت و سالمت غذايي جمعيت در حال رشد و نقش آموزش

 اي است. چنين سامانه
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 ارتباط علوم و صنايع كشاورزي با كيفيت حيات: گذشته، حال، آينده
 ةتوسعآنها سنجيد.  ةتوان از روي نحوه و كيفيت تغذيشرفت و رفاه كشورها را ميمعيار پي
هاي سازد. سيستمها مردم جهان را فراهم ميدامي، معاش ميليون-هاي زراعيسيستم
ترتيب ه درصد غالت (مصرف بيشتر غالت توسط مردم فقير)، و ب 50دامي نزديك به -زراعي

درصد جمعيت  70كند. نزديك ان را توليد ميدرصد شير و گوشت جه 60-50و  75
هاي اهلي دام هاي پرورشدامي اقامت دارند. سيستم-هاي زراعينشخواركنندگان در سيستم

زمين را اشغال كرده است. اين سيستم داراي ارزشي  ةدرصد سطح خاكي كر 30حدود 
مردم جهان و  لياردمي 1,3هاي غذايي حداقل تريليون دالر در زنجيره 1,4جهاني با حداقل 

هاي گيرد. توليدات دامميليون كشاورز در مزارع كوچك جهان را دربرمي 600امرار معاش 
هاي در درصد از مصرف پروتئين جهاني (با تفاوت 33و انرژي درصد از مصرف  17اهلي 

هاي اهلي دام هاي پرورشحال، سيستم. با ايندشوي ضعيف و ثروتمند) را شامل ميكشورها
اراي اثرات مثبت و منفي روي منابع طبيعي، سالمت عمومي، حقوق اجتماعي و رشد د

طور كامل نيازهاي گوشت و هكشاورزي تاكنون نتوانسته ب ةهاي توسعبرنامه .اقتصادي است
تواند تنها از كشاورزي متمركز غذاي مستمندان جهان را برآورده سازد. افزايش توليد غذا مي

مشكالت  ،است. در اين زمان ايهاي مزرعهانرژي نهادهافزايش مند دست آيد كه نيازهب
كشاورزي  سازيگيري از گسترش مكانيزهنفت در پيش و افزايش قيمت فناوريپيدايش 

ميليارد فراتر رفته است.  1تعداد مردم گرفتار سوء تغذيه اخيراً از  .شودجهان سوم پديدار مي
هايي براي كنند كه راهان و محققاني را معرفي ميدر اين زمينه، مقاالت جديد كشاورز

سال براي  40 بيش از دهند. شايدافزايش محصوالت كشاورزي و پايان گرسنگي ارائه مي
 و غذا بدون تشديد مشكالت محيطيسالم  ةعرضافزايش  واي كشاورزي دگرگوني ريشه

هاي كارگيري استراتژيهدانشمندان و مهندسان با بالزم است تغييرات اقليمي الزم باشد. 
تفاوت  ،جديد براي كشاورزان مزارع كوچكي كه بايد نيازهاي دامي و زراعي را متعادل سازند

دار امنيت د عهدهنتوانبه تنهايي نمي فناوريتوليد ايجاد نمايند. علم و  ةبزرگي در هر مرحل
اين پروسه تنظيم  بلكه مسائل اقتصادي، سياسي و فيزيولوژيكي عوامل كليدي ؛غذايي باشد

ويژه در ه مصرف غذايي ب اتامنيت غذايي نيازمند بازانديشي عادتثبيت هستند. تالش براي 
 هاي مصرف انرژي و محيطي است. هزينه تعديل

القاكنندگان و راهبران تغيير در طبيعت  پسامدرن،كشاورزي و دام پروري 
 فرهنگي و اقتصادي جوامع

بهينه از  ةهاي اقتصادي كارا نيازمند استفادري در سامانهپروتكامل بينش كشاورزي و دام
سازي آالت، و مديريت بهينههاي اطالعاتي، ماشينسيستم ةدربرگيرند هايفناوري مجموعه

هاي نهاده هماهنگيهاي كشاورزي است. بيني دقيق تغيير و ترديدهاي سيستمتوليد و پيش
ستفاده بهتر منابع براي حفظ كيفيت محيط تا ا ةاجازبا شرايط توليدات كشاورزي، توليد 

حدود  2002تا  1980دهد. كل توليد گوشت جهان از زمان بهبود توان تأمين غذايي را مي
داشته است. بيشتر اين رشد در  رشد صعودي )ميليون تن 134تا  45از ميزان ( سه برابر
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طيور و  رورش/توليددر پ ويژه در آسياي شرقي، وهكشورهايي با رشد سريع اقتصادي ب

يافته، تاكنون توليد و مصرف محصوالت كشاورزي است. در كشورهاي توسعه رخ دادهها خوك
هاي اهلي در و دامي رشدي آرام تا سطوح باال را شاهد بوده است. هنوز توليد و تجارت دام

 . اين ميزانشودرا شامل مي GDP1از توليد ناخالص ملي درصد  53 ،كشورهاي صنعتي
كشورهايي است كه تقاضا  ةهاي اهلي همراه با توسعدام دهندگانپرورشرصتي بزرگ براي ف

براي توليد محصوالت محلي زياد است. پايداري اين روند نيازمند پيمودن صحيح راه توليد در 
كشاورزي نيازمند مسيري است  اتتوليد ةبيني است. در زمان مشابه، توسعپيشاي قابلآينده

سوددهي  اثر ناماليمات كشاورزي روي محيط، فرصتكاهش ا افزايش تقاضا و كه همراه ب
اي روي الگوي مصرف غذا ، تأثير قابل مالحظههانمايد. شهرسازي و رشد درآمدارائه بيشتري 

 2,1درآمد ساليانه  ة، رشد سران2000تا  1950از سال  و تقاضا براي محصوالت دامي دارد.
تمايل بررسي شود. درآمد، صرف خريد محصوالت دامي مي درصد بوده است. بخشي از رشد

يافته همراه با برآوردهاي به مصرف گوشت و شير در كشورهاي در حال رشد و توسعه
از  يشترتفاوت در مصرف محصوالت دامي بسيار بدهد كه نشان مي  2050-2015 هايسال

 افريقا و آسياي جنوبي، ازدسترسي غذا است. تقاضاي محصوالت دامي تقريباً در تفاوت در 
براي هر كيلوكالري  400حدود  به)  2000براي هر شخص در  هر روز ( كيلوكالري 200

بااليي از  انرژيكه قبالً مصرف  هايي. در بيشتر كشورمتغير است ،)2050روز ( درشخص 
روز)، ميزان مصرف تغيير يافته  درهر شخص  كيلوكالري 1000(محصوالت دامي داشتند 

كه اين ميزان در آمريكاي جنوبي و كشورهاي اتحاد شوروي سابق افزايش  . درحالياست
 .يافته است

كشاورزي و دام  ةعوامل اقليمي، ذخايري، اجتماعي، و اخالقي مؤثر بر بازد
 پروري پسامدرن

هاي حال در مقايسه با هر بخش ديگري از فعاليتهاست، با اينكشاورزي اساس تمدن انسان
در آينده، افزايش رقابت براي .  [16]سازديب بيشتري به طبيعت سبز وارد ميانساني آس

آب و هوايي، كمبود منابع طبيعي و  اتتغيير دسترسي به توليدات كشاورزي بيشتر ناشي از
شود بيني ميخواهد بود. پيشو غير كشاورز هاي كشاورز توليد انرژي و منابع درآمد خانواده

خواهد  هاي آتيحيات در دههسوخت ي و ، خوراكييمصرف غذاگوي الاين روند سبب تغيير 
 .بود

 
 عوامل اقليمي  �

اي از خالصه .گيرددامي تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي -هاي زراعيسيستمكارايي 
 1هاي اهلي در جدول هاي توليدات داممستقيم تغييرات اقليمي بر سيستمآثار مستقيم و غير

، تهديدي در برابر رشد كشاورزي و امنيت غذايي است. يييرات آب و هواتغيشود. مشاهده مي
هاي اخير در مناطقي از جهان بر توليد غذا و ها و سيالنساليعوامل محيطي چون خشك

                                                                                                                
1. Gross Domestic Product 
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پذيري آب و هوا بدون شك خطرات توليدات اند. افزايش تغييرگذار بودههاي آن اثرقيمت

محيطي هش توانايي كشاورزان براي مديريت خطرات دهد. كاگياهي و دامي را افزايش مي
و توزيع  منشأهاي اهلي هاي غذايي دامخود عامل ديگري است. در زمان مشابه، زنجيره

مربوط به برخورد و  هاانتشار گاز 18%شود اي است. تخمين زده ميانتشار گازهاي گلخانه
هاي گرمسير و آوري در بخشنتغييرات اقليمي داراي اثرات زيا .تماس بشر با طبيعت است

وري كشاورزي محتمل بر هاي جغرافيايي متوسط تا باال، بهرهگرمسير هستند. در عرضنيمه
 .درجه سلسيوس است 3-1افزايش ميانگين دماي منطقه به ميزان

 
 هاي اهلي هاي توليد داممستقيم تغييرات اقليمي روي سيستماثرات مستقيم و غير .1جدول 

 هاي چراييسيستم غير چرايي هايسيستم
 اثرات مستقيم 

سالي و افزايش رويدادهاي جوي،  خشك دسترسي به آب
 هاسيالن

وري (استرس فيزيكي) در نتيجه خسارات بهره افزايش رويدادهاي جوي
 افزايش دما

 دسترسي به آب 
 مستقيماثرات غير 

-افزايش قيمت منابع (غذا و انرژي)، همه
 اكولوژيكي، كيفيت علوفه-تغييرات كشاورزي هاگيري بيماري

 افزايش هزينه تأسيسات حيوانات
 كننده)هاي خنك(سيستم 

گيري زا، همهبيماري - روابط متقابل ميزبان
 هابيماري

 
 منابع طبيعي �

تأمين غذايي است. ثر بر ؤمترين عوامل رقابت ميان منابع طبيعي و ذخاير زمين از مهم
واحد سطح، سبب انقطاع زمين و مشكالت دسترسي سنتي به منابع افزايش توليد در 
سوم  توليدات دامي تنها امنيت غذايي حدود دو ةهاي پيچيدشود. سيستمخوراكي و آب مي

هايي عالي و بهبود كارايي چنين سيستم قابليت ،دهند. بنابراينجمعيت جهان را پوشش مي
مقايسه با توليدات كشاورزي ديگر، به مراتب آب  هاي توليد دام درسيستمبايد افزايش يابد. 

 %64، 2025شود تا سال بيني ميبا كمبود منابع آب شيرين، پيشبيشتري نياز دارند. 
د. در اين بوخواهند  مواجهامروز)  %38كمبود آب (در مقايسه با  چالشجمعيت جهان با 

بسياري از منابع  ،هاالزمين و ذوب يخچ ةتغيير شرايط جوي جهان با گرم شدن كر ،ميان
كند. افزايش تقاضا براي محصوالت كشاورزي و مي تبديلآب شيرين را به منابع آب شور 

افزايد. در ويژه افزايش تعداد و توليد خوراك دامي بر ميزان كمبود آب شيرين ميهدامي، ب
ايش استفاده هاي اهلي نظير افزوري آب داماين ميان چندين نظريه براي بهبود جهاني بهره

اي و موقتي هاي محصوالت كشاورزي و محصوالت فرعي، مديريت توزيع فاصلهاز پس مانده
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و مديريت حفظ منابع آب وجود  ،هاي تقاضامنابع خوراك براي دسترسي سريع به سيستم

 .دارد
 
 اجتماعي -عوامل اخالقي �

سبب افزايش  پروريكشاورزي و دام هايم و فناوريوهاي اخالقي علجنبهتوجه به 
بسياري قانون گردد. در  گياهان و حيوانات مي حسيهاي توليد فيزيكي، رواني و ظرفيت

، تقديس "حيواناتگياهان و بهبود رفاه عمومي و پرورشي "كشورها، توانايي حسي به معني 
پروري سبب زدودن شرايط پراسترس كشاورزي و دام ةبعد اخالقي پيشرعايت شود. مي
تر از آن بر خود جانداران (آتش زدن ر ميزان كميت و كيفيت توليدات و مهمطبيعي بغير

گردد. رفاه اجتماعي حيوانات داراي اهميت و استانداردهاي مزارع و ضربه به حيوانات) مي
هاي رفاه حيواني بيشتر در ريشه ،است. در بسياري كشورهاي در حال رشد فراوانيجهاني 

منبع اصلي معيشت، به عنوان دارد ( جامعهاست كه حيوان در  ارزشيو نوع رابطه با ميزان 
مثال، اصالح نژاد  طوربه .)نقليه و منابع غذا، قدرت كشش و حاصلخيزي ة، وسيلسرمايه

گاوهاي شيري براي توليد شير همراه با كاهش صفات باروري و سالمتي است. گاوهاي نر 
. باشندمتر ولي سالم و طول عمر طوالني داراي دختراني با توليد شير كممكن است دلخواه 

شود، نيازمند ارزيابي رفاه حيوان سبب افزايش سوددهي ميبهبود هايي كه شناسايي موقعيت
-اصول اخالقي ةتوسع .مديريت بهينه و عملكرد حيوان استرفاه،  بينابينيهاي چارچوب

هاي علمي و آوريفن مانع اعتراض بر نقش برخي ،هاي فناورياجتماعي سازگار با ديدگاه
و  ،امنيت غذايي ةبراي تأمين بهينگردد. ابزارهاي علمي آن مي ةاستفاد ةترويج و توسع

پيشرفت ضرورتي براي  هاسالمتي و كيفيت حيات جمعيت جهان ضروري هستند. فناوري
فناوري به تنهايي كافي كاركرد ولي روند. شمار ميبههاي غذايي جهاني سيستم بردهايراه

و ظرفيت پذيرش اجتماعي باشد.  ، بينشمفاهيم ايجاد دانش ةيست و بايستي دربرگيرندن
هاي متناوب، متناسب با فناوري ةعنوان يك متغير منجر به توسعهدرك ارزش فناوري ب

هاي دقيقي براي افزايش گردد. اين عامل سبب وقوع راهنماييفرهنگي مي-شرايط اجتماعي
 ،شود. براي مثالكشاورزي ميعلوم و كاربردهاي  ةدان در توسعرفتار دانشمناخالق و سهم 

هاي بيولوژيكي در پرورش گاوهاي مخالفت عليه استفاده از هورمون رشد گاوي و ساير مكمل
اي از اين موارد است. ديدگاه دانشمنداني كه اين محصوالت را توسعه شيري و گوشتي، نمونه

كه بينش اجتماعي و  ي و لبني بوده است. در حالياند، افزايش سوددهي توليدات دامداده
هايي نيازمند تبيين اصول چنين برنامه ةاخالقي در جهت مخالف آن است. تشويق توسع

اندازهاي اجتماعات انساني باشد. چشم ةكننداخالقي خاصي است كه منعكس
ي اندازهاجمعي چشمهاي خاص چنين اصول اخالقي بايد از فهم دستهدستورالعمل

  .استنباط شود دانشمندان علوم دامي و توليدكنندگان دام

 تحول در آموزش دانشگاهي علوم كشاورزي و دامپروري
صنايع  ةها و نيروهاي كاري الزم جهت توسعسرمايه ةكنندپروري نوين تأمينكشاورزي و دام

علوم  يكشاورزي و آموزش كاراي ةديگر در جوامع در حال رشد است. تربيت متخصصين زبد
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بايد  كشاورزي ةآيد. جامعشمار ميهمدرن و خودكفا ب ةدامي از ضروريات هر جامع

. تقويت بنيادين ارزشمند تلقي نمايدها را هاي تغيير مسير فعاليتها و سياستريزيبرنامه
گذاري در مسير آموزش هاي كليدي، و سرمايهمراكز آموزشي، اعمال قانون گذاري

هاي كشور جهت حفظ، احياء و گذاريلزوماً نخبگي، بايد در متن سياستو نه  "پرورينخبه"
گذاري هاي ارزيابي و ارزشسازي سامانهبهينه .دامي گنجانده شود-بهبود توليدات كشاورزي

هاي آتي، نقش مهمي گران نسلدر انتخاب دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي يا آموزش
بخش قابل توجهي از امنيت . شاورزي و دامي دارددر آموزش و تربيت مسئولين صنايع ك

گران نهفته است. الگوهاي هاي اجتماعي آموزششغلي در امنيت اجتماعي و تعهد به ارزش
 ةهاي كالمي، اجتماعي و ارتباطي، و توسعمهارت ءآموزش موجب ارتقا-هماهنگ يادگيري

طرفه و صرفاً آموزشي اي يكفض ،ها خواهد بود. در نتيجهقواي تفكر و خالقيت در دانشگاه
هاي گذشته، دهد. در دهههاي مشاركتي و كاربردي ميها جاي خود را به كارگاهكالس

 ةهاي ديگر براي ارائشناسي مولكولي، اسپكترومتري، و تكنيكهايي در زيستپيشرفت
هاي بزرگي در ، ولي خألشده استاالت قديمي كشاورزي مشاهده ؤهايي نو براي سپاسخ

 اينتاريخي حيوانات و گياهان باقي مانده است. براي پر كردن  هايآثار و بازماندهورد م
شده و كاوش در  آوريهاي جمعتر به موزهها، دانشمندان تحقيقاتشان را با توجه دقيقخأل

 .دهندهاي غذايي دوران قديم ادامه ميماندهبقاياي ناچيز گياهان و پس

دامپروري به -ر انتقال دانش نوين كشاورزيدگرگوني و پيشرفت هدفمند د
 عموم مردم

ها) سبب كاهش ساليآفات و خشك ةواسطه خيزي پايين خاك و خسارت به مزارع (بحاصل
ه ها بتر از نياز زندگي و فقر و تنگدستي بسياري خانوادهمحصوالت كشاورزي تا ميزان پايين

حيات در بسياري مناطق جهان شده دليل ناتواني به پرداخت آموزش يا توجه به سالمت 
ه است. خوشبختانه، امروزه زندگي بسياري از ساكنان محروم و كشاورزان كشورهاي فقير، ب

بهبود يافته است. اين انقالب با تركيب  "ايينهانقالب سبز" علمي ةدليل برخورداري از پاي
زي ضعيف عناصر بومي كشاورزي و طراحي توليد محصوالت متنوع تحت شرايط كشاور

نيازها  برآوردزندگي)، سبب توليدات كشاورزي متناسب با  ةهاي پايين و فشار و مضيق(نهاده
اين  ةاي براي حمايت و توسعهاي گستردهشده است. الزامات و مشاركتاص و شرايط خ

كشاورزان  انقالب در كشاورزي مناطق محروم جهان براي رفاه عمومي حيات الزم است.
در سرتاسر كنند. هاي اهلي حدود نيمي از غذاي جهان را توليد ميد دامهاي توليسيستم
هاي غيرغذايي محصوالت ماندهها و پسهاي اهلي عمدتاً روي چمنزارها، چراگاهدامجهان، 

 اراضيخيزي يابند و حتي سبب كودرساني و حاصلذرت، ارزن، برنج، و سورگوم پرورش مي
جهه با رشد جمعيت و تغيير آب و هوا، كشاورزان مزارع كوچك گردند. بنابراين، در موانيز مي

هاي دقيق نهاده ةاي براي ادارهاي اوليهبا هدف افزايش توليد و حداقل زيان، بايد سياست
كار گيرند. بهبود دسترسي به هدهي)، آب، و خوراك و اثرات محيطي، ب(كود خيزيحاصل

 .هايي خواهد بودچنين سياست ةبهينپي كاركرد ها و تنوعات جديد در ها، فناوريفروشگاه
پروري در هاي موجود در بهبود توليدات كشاورزي و سالمت دامجهت حفظ ارتباط فنآوري
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تر و در مزارع بزرگ است. از متخصصان كشاورزيكارا  ةمزارع پرورشي كوچك، نياز به استفاد

علوم بايستي امكان ارتباط ميان صنعتي نياز به شمار بيشتري از متخصصان است. با پيشرفت 
هاي علمي و كاربردي را با استفاده از مروجين گيري از نتايج پژوهشمزارع صنعتي و بهره

گرايش مهندسي ترويج علوم  ةبا ايجاد و توسع .علوم دانشگاهي به حداكثر رسانيدپژوهشگر 
علم و عمل  اي رابط ميانتوان مروجيني متخصص تربيت نمود. مروجين حرفهدامي مي

بيشتر مردم  ةهاي آموزشي از سوي مروجين در مراكزي كه حرفخواهند بود. برگزاري كالس
گيري كارا از امكانات علوم كشاورزي كمك شاياني بهرهبه ،سنتي استپروري و دامكشاورزي 

و  ،هاي مراكز پژوهشيبا فنآوريهمراه تحقيقات علوم كشاورزي و دامي  ةنتايج بهين .نمايدمي
خواهد  تبيين اصول كشاورزيسزايي در هنقش بوار به عموم كشاورزان، رساني رسانهاطالع
 .داشت
 

پروري مدرن: مديريت دي اكسيد كربن، اي در كشاورزي و دامگازهاي گلخانه
 اكسيد نيتروس و متان

ف بازار يابي ضعيدر مواجه با كميابي، نظارت ضعيف، ناسازگاري، و دست ها،بينيبنا بر پيش
غذايي خواهد  هايسبب كمبود به محصوالت كشاورزي، تغييرات شرايط جوي افزايش يافته و

اكسيد كربن، اكسيد اي ديشد. كشاورزي نقشي اصلي در سيالن جهاني گازهاي گلخانه
 GHGs)1(اي گازهاي گلخانه سازيكند. تغييرات آب و هوايي با آزادمي ايفانيتروس، و متان 

زمين و ديگر فرآيندهاي كشاورزي،  هايهخيزكنندن، استفاده نامناسب از حاصلتنفس زمي اب
اكسيد كربن معادل هر متر مربع در (دي (GWP2) جهان ةكنندشود. عوامل گرمتشديد مي

در  -211هاي كشاورزي مرسوم تا در سيستم 110به ميزان  1999تا  1991هر سال)، از 
هاي بي شده است. كاهش تجمع كربن خالص در سيستمگيري جوامع وراثتي اوليه اندازه
آب  اتپذيري تغييركاهش آسيب و. سازگاري دشومي هاكنندهگرمكشت سبب كاهش ديگر 

 50ست. كشاورزي بيش از ر اروهها و هزينه روببا موانع، محدوديت ،ي حال و آيندهيو هوا
 ايگازهاي گلخانهاز انتشار درصد بيست  .درصد زمين قابل كشت جهان را اشغال كرده است

رو، تجديد  شود. از ايندر مناطق كشاورزي ديده ميكه ، است ناشي از تماس بشر با طبيعت
الزم است. توزيع متان و توليد  ايمؤثر بر گازهاي گلخانهعوامل جهاني كاهش نظرهايي براي 

 ،پروريدر دام ايگازهاي گلخانهطور نامتناسب زياد است. منبع مهم هاكسيد نيتروس ب
متان را توليد  ةعمداي نشخواركنندگاني چون گوسفند و گاو است كه مقادير تخمير روده

. نقش داردكنند. توليد گوشت، تخم مرغ و شير در توليد اكسيد نيتروس و گازهاي ديگر مي
درصد توليد  80درصد توليد متان از فرآيندهاي كشاورزي و  50در مقياس جهاني، حدود 

مراحل توليد سوخت  ةدر صنعت، هم .وس اكسايد مربوط به تماس بشر با طبيعت استنيتر
كشاورزي است.  ايگازهاي گلخانهفسيلي براي گرما و انرژي، منبع اصلي و مستقيم انتشار 

هوازي و فرآيندهاي ميكروبي در خاك و كود منجر به آزادي متان و اكسيد تخمير بي
انتشار گاز از بخش  ،شود. بنابراينامي و زراعي ميهاي دنيتروس در هر دوي سيستم

                                                                                                                
1.Green House Gases 
2.Global Warming Potential 
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 %14-5تواند اتمسفر دارد. كل كشاورزي جهان ميكيفيت اي بر كشاورزي اثر قابل مالحظه

در خنثي سازد.   2CO به ازاي هر واحددالر  100تا   20ةساليانه را با هزين 2COكل انتشار 
اي نياز به كاهش انتشار گازهاي گلخانه ،ذارندگاثر مي دامكارايي پرورش  كه بر يعوامل ميان

ها در توليدات دامي و مخاطرات بيوتيكاست. استفاده از آنتيعاملي مهم و جهاني 
. سالمت عمومي بسيار مهم هستند كيفيتهاي غذايي در ماندهميكروبيولوژيكي و پس

و معالجات تحت هاي تحت درمان پزشكي آنتي بيوتيك ةهم ةسازمان سالمت جهاني استفاد
 توقيف نمود. با اين 1997هاي رشد در توليدات دامي را در درماني ديگر نظير افزايش دهنده

هاي خاصي هورمون. هاي كنترلي در بسياري كشورها وجود نداردحال نظارت و برنامه
ها) را افزايش دهند. ويژه در گاوهاي شيري و خوكهتوانند ضريب تبديل خوراكي (بمي

دهي ها در توليدات دامي اروپا ممنوع شده است. بهبود تمارين خواركده از اين هورموناستفا
تواند انتشار متان در هر كيلوگرم مصرف (نظير افزايش غلظت يا بهبود كيفيت چراگاه) مي

هاي غذايي براي كاهش خوراك يا هر كيلوگرم توليد را كاهش دهد. بسياري عوامل و افزودني
باكتري فعاليت كننده از هاي خاص، تركيبات جلوگيريبيوتيكاز جمله آنتيانتشار متان، 

هاي پروپيونات چون فومارات يا هايي چون كشت مخمر و پيش مادهمتانوژنيك، پروبيوتيك
بررسي ها، و كاربرد اين عوامل و افزودني. توانند تشكيل متان را به حداقل برسانندمي ،ماالت

 نميا ةاي نيازمند تحقيقات علمي آينده هستند. مقايسزهاي گلخانهاثرات آنها در كاهش گا
 صنعتيشود كه سيستم عمومي مي ةاغلب منجر به اين نتيج صنعتيسنتي و  هايكشاورزي

توسط انواع انرژي مورد استفاده . داردانرژي نسبت به كشاورزي سنتي از ي ترباال ييكارا
هاي اصلي مورد استفاده در هر تن از خروجي يهاي توليدي بسيار متغير است. انرژسيستم

توليدات دامي اساساً باالتر از محصوالت زراعي است. بخش اعظم انرژي مصرفي صرف خوراك 
مصرف مستقيم انرژي شامل مديريت انبار، گرم كردن  .شود) مي%75دهي (حدود و خوراك

كل  %90-70آن نيازمند  ها و تأمينشود. توليد خوراك دامهاي پرورش و تهويه ميمحل
منجر به افزايش فشار روي تواند ميپروري هاي انرژي براي توليدات دامي است. دامنهاده

ود. در تأمين غذاي شراي هر كيلوگرم از توليدات دامي ها، و كاهش زمين الزم بچراگاه
بل كشت كه زمين قا يابد، در حاليجمعيت رو به رشد، ميزان توليدات كشاورزي افزايش مي

 همچنان ايستا و يا حتي در بعضي مناطق در حال كاهش است. 
با مقادير  1961تخمين تصاعد تجمعي گازهاي حاصل از كشاورزي از سال  ةبا مقايس

رفت مربوط به سناريويي كه در آن توليد محصوالت افزايش نيافته، چنانچه انتظار مي
با افزايش  1961ل بعد از سا 45مشخص شد كه رشد توليد محصوالت كشاورزي طي 

ها و توليد كودها مرتبط بود. هرچند، اگر كشاورزي سنتي شده از خاكگازهاي متصاعد
اي با تصاعد حاصل از تبديل يافت، كاهش توليد گازهاي گلخانهتوليد) نيز ادامه مي(كم

شد، حتي اگر تقاضاي اراضي جهت تأمين افزايش تقاضاي محصوالت كشاورزي خنثي مي
 ).      1ماند (شكل باقي مي 1961االنه به ازاي هر فرد در سطوح س

سال گذشته افزايش  40برابر در  40خيزكنندگان نيتروژن خاك بيش از استعمال حاصل
ويژه نيتروژن با استفاده از هخيزكنندگان مصنوعي، بيافته است. توليد مواد معدني و حاصل

دير بزرگي از انرژي فسيلي (عمدتاً گاز طبيعي)، ، با مصرف مقا–Bosch Haberفرآيندهاي 
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دهي مواد معدني گيري و ازتازت .سازداكسيد كربن به اتمسفر آزاد ميدي Tg 465هر ساله 
خيزكنندگان نيتروژن ساختماني منجر به آزادي مقادير بزرگي از اكسيد نيتروس از و حاصل

 دهند، نظيراهش ميهاي جديدي كه فشردگي خاك را كشوند. تكنيكخاك مي
GPSguided  و  20توانند انتشار نيتروس اكسايد را بين كنترل تردد وسايل كشاورزي مي

هاي توليد تفاوت در اصول كشاورزي، سطوح مكانيزه كردن، مقياس. درصد كاهش دهند 50
انرژي فسيلي و  ةو شرايط خاك و آ ب و هوايي در مناطق مختلف، تعيين كميت كل استفاد

هايي مكانيسم ةتوسع. سازديابي نتايج آن از سيستمي به سيستم ديگر را مشكل ميبرون
هاي اداري در بخش كشاورزي اغلب از طريق سياست ايگازهاي گلخانهبراي بهبود كاهش 

تشويق كشاورزان به كاهش انتشار  .1ها شامل: شوند. اين سياستهر حكومتي تعبيه مي
(از طريق استفاده مؤثر كود و مديريت  2020داري كه تا سال تر از مقدرصد پايين 6حداقل 

هاي رايزني تضمين برنامه .2شده آنها، بينيهاي پيشها و كوددهي) در فعاليتدام ةبهين
استفاده از  .3جامع براي حمايت كشاورزان در كاهش انتشار، استفاده انرژي، ذخيره ثروت، 

و توزيع  رش و بررسي انتشار گازها از بخش كشاورزيگيري، گزاتحقيقات گسترده براي اندازه
هاي تقويت سرمايه .4، اي در كيفيت حياتنتايج به عموم و بيان تأثير گازهاي گلخانه

حمايت از گوارش  .5سازي كربن، عنوان افزايش خنثيهخصوصي براي احداث جنگل ب
كاهش ميزان  .6شود، ناهوازي، فناوري بيوگاز كه اتالف كود به انرژي قابل تجديد تبديل مي

سالم از  ةسازي استفادفرهنگ .7 ،عنوان غنايم كشاورزيهضايعات، و استفاده از ضايعات ب
هاي صنعتي با هدف كاهش سياست ،همچنينقشرهاي جامعه.  ةفضاهاي سبز در ميان كلي

تنظيمات پيشگيري از آلودگي نيترات (تنظيمات بخش  .1از طريق:  ايگازهاي گلخانه
 .3(نظارت و مباشرت محيطي)،  مشاركت اقتصادي داوطلبانه. 2پذيري نيتروژن) آسيب
نفوذپذيري باران به مزارع (تدارك عمومي مزارع، موافقت داوطلبانه و مكاتبات)، قابل  ةتوسع

 .اجراست

 
 

هاي اي حاصل از كشاورزي بين سالهاي تصاعد گازهاي گلخانهتخمين) a. 1شكل 
محصوالت به  ةبا توجه به افزايش مشاهده شده در توليد و تقاضاي ساليان 2005تا  1961

دو سناريوي جهاني ديگر كه در آنها توليد   )b، و (RW)ازاي هر نفر و نيز جمعيت انسان 
 RWازاي هر نفر در سال، همانند تقاضا به باقي مانده ولي 1961محصوالت در سطوح 

محصوالت به ازاي هر نفر  ةهر دوي توليد و تقاضاي ساالن  )c)، يا AW1( افزايش يافته است
) %20چين بيانگر عدم قطعيت (. خطوط نقطه(AW2)اند تغيير نيافته 1961نسبت به سال 
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توجه  yبه محور لگاريتمي  است. يدر تغييرات مربوط به ذخاير كربن به دليل تبديل اراض

 .شود

هاي شـيري و گوشـتي: كليـد ورود صـنايع     پرورش دام ةسازي فزايندمدرن
 ملليالهاي پايدار بيننوظهور به رقابت

در  مهميهاي مهم كشاورزي، نقش عنوان يكي از زيربخشبههاي اهلي دام بااليرشد  سرعت
صنعت، بايستي با مشكالت  ةبا توسع عمومي و. در توجه به تقاضاي داراست كشورها ةتوسع

هاي جديد براي انتخاب حيواناتي گيري فناوريكارهب باهاي سنتي كشاورزي، مربوط به روش
عنوان ود. صنعت گاوداري شيري همواره بهكه از نظر ژنتيكي ممتاز هستند برخورد ش

اي زير هاي توسعهسياست ريزيبرنامهاي از توليد شير كشورها در بخش عمده ةكنندتأمين
هاي ظرفيت ي،. در بسياري واحدهاي توليداستاي توجه ويژه، ميزبان دام هايبخش

قرار برداري بهرهمورد  عالي مالي و مديريت ةسرماي نبوددليل اي وجود دارد كه بهبالاستفاده
درصدي جمعيت گاوهاي دورگ  9/5درصدي توليد شير و رشد  4رشد  ةگيرد. مقايسنمي

كيد بر رشد افقي توليد صورت أاي اين صنعت عمدتاً با تهاي توسعهدهد كه سياستمي نشان
اين  ةهاي توسعسياست سازيپذيرفته است. كسب توان رقابت در سطح جهاني نيازمند باز

باشد. تفاوت در سودآور و كاهش ناكارايي در توليد مي رايطسازي شفراهمدر جهت صنعت 
مزرعه، كارايي فيزيكي توليد، كارايي اقتصادي،  ةعواملي چون انداز سود واحدهاي توليدي به

از . شودهاي ثابت و ارزيابي محصوالت توليدي نسبت داده ميها، ساختار هزينهتركيب فعاليت
هاي سنتي اصالح نژاد مواجه بوده است. انتخاب گذشته، تقاضا براي توليدات دامي با تكنيك

روشي است كه از تفاوت نژادها يا توليد هتروزيس براي ايجاد گري ميان نژادها يا تالقي
هاي اصالحي گيرد. اين روش در برنامهنژادهايي با خصوصيات عالي و توليد باال، بهره مي

در گاوهاي گوشتي  حاصلهميزان تغيير ژنتيكي  ،حال ها مؤثر بوده است. با اينطيور و خوك
 ةلحاظ تئوري ممكن است. استفاده است كه ب ريمقداتر از و جمعيت گوسفند اغلب پايين

هايي چون تلقيح مصنوعي و انتخاب بيشتر صفاتي چون افزايش توليد شير وسيع فناوري
يافته شاهد روند مداومي از اصالح نژاد از است. امروزه در بسياري كشورهاي توسعه مدنظر

هاي ترانس ژنيك، امبراي توليد د DNAهاي طريق ابزارهاي ژنتيك مولكولي و آزمون
) هستيم. تلفيق اطالعات ماركري 1MAS( ها يا ماركرهاانتخاب به كمك ژنو ، سازيكلون

) همراه با اطالعات فنوتيپي در روند ارزيابي ژنتيكي، دقت 2QTL( همبسته با صفات كمي
 داد.هد هايي با خصوصيات عالي توليدي را افزايش خواصحت انتخاب دام ،ها و بنابراينارزيابي

در مواردي از قبيل صفات محدود به جنس مانند توليد شير و يا  MASنتايج حاصل از 
منجر به )، از قبيل صفات مربوط به الشه( شرايط خاص حيوان گيري درصفات قابل اندازه

تواند براي انتخاب يا گردد. اطالعات ماركري ميافزايش زيادي در دقت و سرعت انتخاب مي
                                                                                                                
1.Marker Assisted Selection 
2.Quantitative Trait Lucos 
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كار هكاهش فاصله نسلي ب ات نر جوان قبل از آزمون نتاج در گاوهاي شيري درآزمايش حيوان

ولي در عين نسبت به انتخاب فنوتيپي كارآمدتر  DNAهاي بر مبناي اطالعات تكنيك رود.
افزون انجام . (البته با توجه به رشد روزهستندبر به دليل نياز به ژنوتايپينگ هزينه حال

گيري از اطالعات حاصله از سراسر دنيا در بسياري از موارد با بهره مطالعات ژنتيك ملكولي در
اي صفات كه از طرفي در مورد پاره. جوئي نمودتوان در اين هزينه صرفهديگر مي آزمايشات

هاي ديگر كمتري با كاهش زمان و افزايش دقت نسبت به روش ةهزين ،در باال نيز بيان شد
فناوري در گياهان بوده  ةهايي، ابتدا همبسته با توسعروشخواهد داشت). استفاده از چنين 

در  سوي پيشرفتههاي كامل ژنتيكي براي طيور و گاوهاي شيري، راهي باست. وجود نقشه
. انتخاب دنمايهاي انساني باز ميي بيماريهاي حيواني برازيست تكاملي، اصالح نژاد و مدل

 ها پديد آورده است. باهاي اصالح نژاد دامبرنامهولي انقالبي در  ،ژنوميك بدون چالش نيست
با پيشرفت ژنتيكي بعضي صفات توليدي، تغييرات ژنتيكي نامطلوبي در باروري،  ،حال اين

شيوع بيماري و استرس، با وجود تغذيه و مديريت جامع وجود دارد. ابزارهاي جديد ژنتيك 
هاي آينده داشته باشد. ت دامي در دههاي روي دام و توليداتواند اثرات گستردهمولكولي مي

هاي يافته، حفظ منابع ژنتيكي حيوانات مزرعه در كمك به سازگاري دامدر كشورهاي توسعه
يافته و اهلي به تغييرات آب و هوايي و شيوع بيماري ضروري خواهد بود. در كشورهاي توسعه

ي آينده و تطابق ميان هاهاي متمركز دامي، حفظ منابع ژنتيكي در برابر چالشسيستم
اندازهاي فيزيكي، زيستي و اقتصادي هايي با چشمها و ژنهاي اهلي، گونههاي دامجمعيت

 الزم است.   

 هاي كشاورزي و دامپروري اقتصاد جامعه: مدل ةكنندتعيين ،اقتصاد پژوهش
ستگي محور زماني سودآور است كه همبسته با تحقيقات فناوري باشد. همبتحقيقات دانش

محور با تحقيقات فناوري و كشاورزي سبب حداكثرسازي توليدات باالي نتايج تحقيقات دانش
گذاري در تحقيقات عمومي كشاورزي و پايين بودن گردد. كمبود سرمايهكشاورزي مي

 ةشود. زيرا منافع تحقيقات دربرگيرندهاي كشاورزي در كل غيرمنصفانه قلمداد ميحمايت
از نتايج وري بهرهحال، ني. با اكنندگان نيز خواهد بودگر و مصرفمناطق كشاورزي دي

 50تحقيق هاي كشاورزي پيوسته رو به رشد است. ساالنه ميزان برگشت به هزينهتحقيقات 
وري در اهداف ايمني، محيطي، و بهرهبه يابي همزمان . براي دستدرصد برآورد گرديده است

 ةتوسعنمايند.  ايفادر تحقيقات و توسعه  ايعمدهش كنترل آفات الزم است بخش عمومي نق
پزشكي و پزشكي در حفظ و تنوع نژادهاي  هاي علوم دامي، دامهاي فكري سازمانزيرساخت

علوم اي رشته-هاي درونگرايشهاي اهلي نقش مهمي ايفا خواهد نمود. ارتباط تنگاتنگ دام
هاي اهلي در دام ةهاي چندجانبمدلگيري از در بهرهكشاورزي، دامي، بيوشيمي و پزشكي 

پزشكي در تعيين سازي كارايي علوم كشاورزي و زيستپزشكي، مشوقي قوي در بهينهزيست
 باشد.كيفيت حيات انسان قرن پراسترس حاضر مي
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 پروريهاي نانو در كشاورزي و دامفناوري

از طريق نياز به امنيت  هاي علمي از جمله علوم كشاورزيكاربرد فناوري نانو در بيشتر زمينه
اين فناوري عبارت از  ،طوركلياي قابل بررسي است. بههاي تغذيهدر كشاورزي و سيستم

اي كاربرد ذرات در ابعاد نانو است. اين اندازه ذرات داراي خصوصيات فيزيكي و شيميايي ويژه
پروري دارد. و دامهاي كشاورزي به سيستم رسانيباالئي براي سود قابليتهستند. اين فناوري 

دامي را بهبود داده و -هاي زراعيتواند كارائي و سالمت سيستماستفاده از فناوري نانو مي
كننده را افزايش دهد. اخيراً بعضي توليدات غذايي و خوراكي داراي امنيت غذايي مصرف

 رنانوفناوري د ةطور تجاري موجود هستند، و استفادههايي با مقياس نانو بافزودني
هاي آينده شاهد كاربرد ر دههاست. د كشاورزي گسترده-يشيم  ةهاي پيشرفتسيستم

رود فناوري نانو در هاي مختلف مديريت حيوانات خواهيم بود. احتمال مينانوفناوري در جنبه
 ةمنظورگرهاي چندحسوجود . داشته باشدپروري كاربرد وسيعي صنعت دام ةهاي آيندبرنامه

هاي انتقال مواد غذايي و حمل سيستم، حالت فيزيولوژيكي حيوان گزارش برايذرات نانو 
شناسي سلولي و زيست ةبراي مطالع يهاي هدف، ابزارهاي جديدهوشمند دارو به بافت

. براي مثال، ذرات نانو توانايي اثر بر مصرف مواد مغذي و دهندارائه مي ملكولي  فناوري نانو
ذي در توليد شير را دارند. يك رويكرد ممكن براي مديريت گيري مؤثر مواد مغتحريك بهره

هاي ناهوازي يا حيوان شامل افزودن ذرات نانو به كود براي افزايش توليد بيوگاز از گوارنده
بر  نانو تذرا تأثيرامكان  ةبراي كاهش بوها است. اگرچه، ترديدهاي قابل توجهي دربار

 د.وجود دار زيستكيفيت محيط سالمت انسان و

 كاربردي گيرينتيجه
خطر رقابت بر سر منابع طبيعي را در پي دارد. كشاورزي، افزايش توليدات  ةافزايش مطالب

زمين  ةكر ةكنندها و عوامل گرمزندگي صنعتي و ماشيني به عوامل آالينده ةروزمر ةتوسع
در  21در سبك زندگي و عادات غذايي، كليد موفقيت انسان قرن  خالقيتشوند. اضافه مي

رمز زيست است. هاي اثرگذار بر كيفيت حيات و خودداري از صدمه به محيطغلبه بر چالش
پيشرفته و  ايجاد آموزشهاي توليدي از طريق تغيير مسير فعاليت ،موفقيت صنعت كشاورزي

انگيزه و مسئوليت و ايجاد گيري از تجارب بومي، اعتماد به علم و فناوري، ، بهرهبنيادين
 كارآفريني و تربيت و پرورش ةگسترش روحي بينان علوم كشاورزي است.آموزشبخشي به 

پروري جامعه اثر مطلوبي بر رشد اقتصادي دارد. صنعت كشاورزي و دام ايعكارآفرينان صن
موجب  ،هاي تجاري جديدصحيح از امكانات اقتصادي و خلق فرصت ةكشاورزي با استفاد
چالش  ،هاانتشار سريع و اصولي نوآوري شود.خدماتي مي هايي توليدي وبهبود عملكرد بنگاه

زايي مهارتي و رشد است. اشتغال بزرگي در اكثر صنايع مورد توجه كيفيت حيات انسان
دامي -پايدار اقتصادي مستلزم بهبود كميت و كيفيت توليدات ملي و كارايي صنايع كشاورزي

 است.  
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 آموختگان آموزش فني و گذار بر اشتغال مهارتشناسايي عوامل تأثير
 راهكارهاي الزم  ةاي استان خراسان جنوبي جهت ارائحرفه

 1فرهود گل محمدي
 2گل محمدي نازفر

 چكيده 
 ايحرفهي فني و هاي خود را براي پيشبرد و  تقويت آموزشهادر سطح جهان تالش هاامروزه دولت

دهي و دستيابي به اند. دليل اين امر باور عميقي است كه شكلشروع نموده ت و مجدداًرا تجديد حيا
پذيري در اقتصاد جهاني را وري توليد را افزايش خواهد داد و ماندن و پايداري رقابتمهارت بهره

ه محور موجب توجه بيشتر بدر ساليان اخير بحث در مورد اقتصاد دانش ،داد. همچنين افزايش خواهد
اي براي به عنوان وسيله  (TVE) ايحرفهي فني و هاشده است. آموزش ايحرفهي فني و هاآموزش

يك راه حل  ةدر نظام آموزش متوسطه، ارائ هاو اخراجي هاتحصيل براي مردودي ةدادن شانس ادام
ظر گرفته اي جهت مقابله با بيكاري جوانان و فقر در نجايگزين براي آموزش دانشگاهي، و وسيله

آماري اين پژوهش عبارتند از: الف) مديران و كارشناسان سازمان آموزش فني و  ةشوند. جامعمي
آموختگان  سازمان استان خراسان جنوبي؛ ب) فراگيران و مهارت ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفه

ي هاج) مسئوالن اتحاديه استان خراسان جنوبي، و ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفهآموزش فني و 
موجود در خراسان جنوبي  ايحرفهي فني و هاي موجود ارائه شده در آموزشهارشته فني مرتبط با

ساخته با محقق ةنامابزار اصلي اين تحقيق سه نوع پرسش ،(همچون برق، مكانيك و...). بر اين اساس
ه بر اساس استفاده از سوابق و پيش نامسؤاالت پرسش باشد.هاي مورد مطالعه ميتوجه به گروه

ي تحقيق، مطالعات اكتشافي و مصاحبه با بعضي هاي مربوط به موضوع و پرسشهانگاشته
شناسايي عوامل "نظران  تهيه و تنظيم گرديده است. اين مقاله قسمتي از طرح پژوهشي صاحب

 ةراسان جنوبي جهت ارائاستان خ ايحرفهآموختگان آموزش فني و گذار بر اشتغال مهارتتأثير
 ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفهكه توسط نگارنده در سازمان آموزش فني و  است"راهكارهاي الزم

تغييرات زيادي  ةدهندباشد. نتايج پژوهش نشانمياستان خراسان جنوبي هم اكنون در حال اجراء 
 ايحرفههاي فني و آموختگان آموزشاست كه به ويژه در قسمت ايجاد راهكارها جهت اشتغال مهارت

استان  ايحرفههاي فني و تر در ميان آموزشي صنعت و خدمات و ايجاد پيوندهاي عميقهادر بخش
 بايست ايجاد، تقويت و نهادينه گردد.ميي مزبور هاخراسان جنوبي و مديران و كارفرمايان بخش

 
 ، خراسان جنوبي.ايحرفهآموزش فني و  آموختگان،عوامل، اشتغال، مهارت :كليدي واژگان
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 مقدمه
ي فني و هاي خود براي پيشبرد و تقويت آموزشهادر سطح جهان تالش هاامروزه دولت

اند. دليل اين امر باور عميقي است كه را تجديد حيات و مجددا شروع نموده ايحرفه
پذيري در اقتصاد ي رقابتوري توليد و ماندن و پايداردهي و دستيابي به مهارت بهرهشكل

 جهاني را افزايش خواهدداد. 
محور موجب توجه بيشتر به همچنين در ساليان اخير بحث در مورد اقتصاد دانش

ي فني و هاآموزش ةشده در زميني بيانهاشده است. سياست ايحرفهي فني و هاآموزش
اند. گيزش قرار گرفتهوسيله ساير عوامل مورد تقويت و انههمچنين ب (TVE) ايحرفه

تحصيل براي  ةاي براي دادن شانس ادامعنوان وسيلهبه  (TVE) ايحرفهي فني و هاآموزش
يك راه حل جايگزين براي آموزش  ةدر نظام آموزش متوسطه، ارائ هاو اخراجي هامردودي

 ند. شوميدانشگاهي، و وسيله اي جهت مقابله با بيكاري جوانان و فقر در نظر گرفته 
  (TVE) ايحرفهي فني و هاشوند كه در آموزشمياين تنوع و گوناگوني اهداف موجب 

 در هنگام اجرا و عمل پيچيده گردند و در هنگام ارزيابي آنها، مشكل شوند. هاسياست
اند تا تصميم گرفته هاي عمومي، بسياري از دولتهاهمراه با انجام اصالحات در بخش

را در راستاي افزايش كارايي و اثربخشي آنها،   (TVE) ايحرفهفني و ي هاسسات آموزشؤم
گردند تا مياي اجرا تجديد شكل و ساختار بدهند. اين اصالحات و تركيبات اغلب به گونه

 در سطوح محلي را قويتر و تقويت نمايند.  (TVE) ايحرفهي فني و هاكنندگان آموزشارائه
دهد كه ساختار نظام سطه در كشورهاي صنعتي نشان مييك مرور در نظام آموزش متو

بسيار  (TVE) ايحرفهي فني و هاويژه در ارتباط با آموزشهآموزش متوسطه در اين سطح ب
ي هارا با شكل ايحرفهمتنوع باقي مانده است. بسياري از اين كشورها مدارس آموزش 

رغم اين تنوع زياد اند. ولي علييب نمودهكارآموزي و ترك آموزي همانندتعليم و مهارت ةدوگان
باقي  (TVE) ايحرفهي فني و هاگونه آموزشتعدادي از گرايشات مشترك در بين تمام اين

 مانده است.
ي هاآموزي براي همگان، توجه در برنامهي مهارتهادر راستاي مهيا كردن فرصت

ان در معرض خطر  تغيير جهت به سوي زنان و مردم جو (TVE) ايحرفهي فني و هاآموزش
 اند.داده شده

براي زنان و دختران جوان،  (TVE) ايحرفهي فني و هاي آموزشهادسترسي به برنامه
و موضوعات  هابيش از حد حيطه ةباشد كه به دليل غلبمياغلب همراه با مشكل و مسئله 

زش و تعليم در آنان مربوط به بحث زنان (به عنوان جنس ضعيف و دوم) و سطح پايين آمو
بايست يك مبحث و موضوع اصلي و مركزي در ميدر اين راستا مساوات  باشد.مي

در جهت برآوردن نيازهاي زنان  (TVE) ايحرفهي فني و هاي آموزشهاي برنامههاسياست
 .( David Atchoarena, July – September 2004. P:1پذير باشدو دختران جوان آسيب

 ،ايران نوشته شده است ميجمهوري اسال ةتوسع ةساله كه در سند بيستمطابق آنچ
فرهنگي و  -اجتماعي -اقتصادي ةبه جايگاه نخست توسع 1404بايست در سال ميايران 

دسترسي پيدا كند. در اين راستا جايگاه  ميآموزشي در سطح منطقه و كشورهاي اسال
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اي از اين اگون داده شده است و قسمت عمدهاي به نظام آموزشي كشور در سطوح گونويژه
نهادهاي آموزشي گذاشته شده است. در اين راستا در اين قسمت از  ةخطير بر عهد ةوظيف

پژوهش كوشش شده است كه به نقش و جايگاه آموزش در كشورهاي جهان و فرايند توسعه 
ام كشورهاي جهان، امروزه تم و مشكالت و راهكارهاي موجود در اين زمينه پرداخته گردد.
ي توسعه خود قرار هافعاليت ةامر خطير و حياتي آموزش مردم خود را به عنوان سرلوح

كنوني همچون  ةيافتاند. تجارب موجود در انقالب صنعتي اروپا و كشورهاي توسعهداده
اي است كه كنندهتأثير بسيار زياد و تعيين ةدهندآمريكا، انگليس، ژاپن و ... نشان

 اقتصادي داشته است. ةآموزشي اين كشورها در دستيابي به توسع ةي موفق توسعهاسياست
 ثيرهايأت و داراي پيوسته هاياز فعاليت ايمجموعه به كامل، آموزش تعريف در يك

، شنيداري - ديداري و وسايل آموزشي فنون كمك آموزشگر به شود كهمي گفته متقابل
 خود انتقال فراگيران به آموزشي هايبرنامه ها را در قالبتجربه ها وز پژوهشا حاصل نتايج

و تطور  تحول موجب داند كهمي ايشدهدرك را تجارب آموزش ارتن و دهد. كليفتونمي
شود و مي كسب انسان ةوسيلهب، جديد دانش آن شود و توسطمي رفتار آدمي ةآيند الگوهاي
 يابد.مي يا انتقال

را  هايشها و توانائيكند و قابليتمجهز مي توسعه ةوسيل عنوانهرا ب انسان آموزشي
ايفاء  توسعه گردانبازيگر و صحنه عنوانهب خوبيهخود را ب بتواند نقش دهد تامي افزايش

را نيز باال  انسان و معرفتي و بينش فكري هايقابليت ها وتوانائي آموزش نمايد و از طرفي
 توسعه هدف عنوانهبرخوردار گردد و ب توسعه بخشد تا بتواند از مواهبمي برد و تكاملمي

و  ، مهارتدانش كسب ةوسيل آموزش ،شود. بنابراين مواهب از اين برخورداري واجد شرايط
     .است در انسان و ذهني تاريو مفيد رف مثبت و يا ابزار ايجاد تغييرات آگاهي

آموزش عبارت  است  از  Instruction (teaching):درتعريف  جامع  آموزش يا  
ريزي هايي كه به منظور ايجاد ياد گيري در يادگيرنده، از جانب معلم يا آموزگار طرح فعاليت

   (Interaction)بل  شود  و بين  آموزگار و يك  يا چند  يادگيرنده  به صورت  كنش متقامي
ي هاكار آوردن  تواناييه). پرورش؛ يعني شكوفاندن  و ب14.ص:1370ابد. (سيف .يجريان مي

ي طبيعي. بدين سان،  آنگاه مي توانيم  از پرورش سخن  بگوييم  كه  به هادروني و استعداد
اين شكوفايي در  ي نهان پرورش يابنده، اهميت دهيم. زيرا  بنيادهاطبيعت دروني  و توانايي
اين شكوفايي است.  ةتنها  فراهم آوردن شرايط و آماده كردن  زمين هخود اوست و كار پرورند

سان از پرورش گل و گياه  و يا  از پرورش اسب سخن  اين معني است  كه به همان در
واره  رو در كار پرورش همي جسماني و معنوي آدمي. از اينهاگوييم كه از پرورش تواناييمي

طبيعت  و نيروي دروني است  كه بايد  اصل  شمرده  شود. در تعريف  جامع  پرورش  
عبارت است از جرياني منظم و مستمر كه  هدف آن  كمك به رشد   ،: پرورش Educationيا

يابندگان  كلي رشد  شخصيت پرورشطورجسماني، شناختي، رواني، اخالقي، اجتماعي، يا به
هاي هاي  مورد  پذيرش جامعه  و نيز كمك  به شكوفا شدن استعدادهجهت كسب هنجار در

 ).5 -100.صص:1370(سيف . آنها.
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 ملل جهان ةآموزش و پرورش و نقش آن در توسع

دستاوردهاي  ةعمران ملل متحد دربار ةبنابر نخستين گزارش برنام -انساني  ةدر تعريف توسع
چنين  – 1990انداز آن در دهة و چشم» نيانسا ةتوسع«انساني توسعه تحت عنوان: سه دهه 

يابد. هر چند اين ميتوسعه روندي است كه طي آن امكانات افراد بشرافزايش  :بيان شده است
سطوح توسعه، غيير در تعريف شوند، اما در كلية تواند اساساً دچار تميامكانات با مرور زمان 

رخورداري از زندگي طوالني و همراه با مسئلة بنيادين براي مردم عبارتند از: (الف) ب
تندرستي، (ب) دستيابي به دانش، و (ج) توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح 

بسياري از  ،منسب زندگي الزم است. چنانچه اين سه امكان غير قابل حصول بمانند
 ).  15. ص:1375(شهبازي.ا.  ي ديگر زندگي دست نيافتني خواهند ماندهاموقعيت

دستيابي به دانش يكي از معيارهاي  ،گونه كه در اين تعريف آورده شده استهمان
اي كسب گردد. در دورهمييافتگي ملل جهان محسوب اساسي در سنجش ميزان توسعه

شد، ولي امروزه رشد ذهني، ميتلقي  ميمهارت و دانش عموماً به عنوان نوعي سرگر
ايي اختراع و اكتشاف، وضع قانون و شناسايي آن به عنوان كليد توانمندي تفكر عقالني، توان

اي كه در جوامع صنعتي آموزش و پرورش به عنوان گونهشوند. بهميرشد و توسعه تلقي 
كه آموزش و پرورش در درجه اول  اي اساسي براي رشد اقتصادي مطرح است. چرامؤلفه

دوم  ةشود و در درجمياقتصادي موجب  ةهاي الزم را براي رشد و توسعها و نگرشمهارت
ي الزم را براي سازگاري و انعطاف در برابر رويكردهاي جديد و درگير شدن با هاقابليت

 ).1381سازد (لهسايي زاده ،ع.ميتغييرات تكنولوژيكي، اجتماعي و فرهنگي فراهم 
ست كه با بارزي مطرح ا ةدر ميان كشورهاي صنعتي جهان كشور ژاپن به عنوان نمون

استفاده از تعليم و تربيت توانسته در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فني خود باالترين 
صنعتي شدن  ةميزان تغيير و تحول را ايجاد كند. ژاپن بر خالف كشورهاي اروپايي در زمين

 ناگهاني نظام تعليم و ةاي را تجربه نكرده است، بلكه با توسعفرايند تالش و تجربه طوالني
توانست به اين درجه از رشد صنعتي  ميتربيت خود و استفاده از جهان به عنوان دانشگاه عمو

دست يابد. ژاپن بعد از قرن هفدهم آموزش و پرورش را عامل اساسي رشد اقتصادي خود قرار 
داده، در حالي كه در كشوري مانند انگلستان بعد از مراحلي از صنعتي شدن به اين مسئله 

گذاري اقتصادي پرداختن به آموزش به عنوان نوعي سرمايه ةشود. در ادبيات توسعميتوجه 
انساني موجب  ةگذاري در سرمايشود. آنچنان كه گفته شد اين نظر كه سرمايهميتلقي 

شود در واقع به زمان آدام اسميت و اقتصاددانان كالسيك كه تأكيد ميافزايش رشد اقتصادي 
 1960 ةگردد. در دهميهاي انساني داشتند، باز مهارت ةي در زمينگذاربر اهميت سرمايه

ها ) نشان دادند كه آموزش به طور مستقيم از طريق اصالح مهارت1962شولتز و دنيسون  (
مهم منجر به  ةكند. اين يافتميهاي توليدي نيروي كار به رشد درآمد ملّي كمك ظرفيتبه 

 ).1372گذاري در امر آموزش شد (فقيهي،ا. تصادي سرمايهارزش اق ةتحقيقات گسترده در زمين
اي در كنندههمچنين گفته شده نيروي انساني متخصص و تحصيل كرده، نقش تعيين

يك جامعه دارد. اين نقش تا حدي است كه يكي از دانشمندان اقتصاد و توسعه، منابع  ةتوسع
 ،نمايدميمندي آن را معين انساني متخصص و ماهر را دارايي اصلي يك جامعه كه توان

اي از نظر نيروي انساني متخصص غني باشد به دنبال آن ساير دانسته است. چنانچه جامعه
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آيد. ولي اگر جامعه از نظر نيروي انساني ميوجود امكانات توسعه نيز توسط نيروي انساني به

» جامعه بنمايد ةكمك زيادي به توسع توانديمساير امكانات مادي ن ،متخصص فقير باشد
 .)1378 .فيوضات ،ي(

ساز مشاركت بيشتر مردم در تحوالت زمينه ميرشد نهادهاي آموزشي و عل ،بنابراين
كند كه باورهاي مياجتماعي و اقتصادي است و در مردم نوعي قابليت و تحرك ذهني ايجاد 

نظام  ةعلم به وسيل ةسازد، زيرا حفظ و توسعميانساني را پذيرفته و دروني  ةمناسب توسع
شود كه تخصص كافي و همراهي با علوم روبه رشد همان دوره را دارد. مياي تأمين آموزشي

موزشي جديدي كه به منظور پيشرفت آ) بيان كرده، نهادهاي 1960طور كه بن ديويد (همان
را  ميمهعلم ايجاد شده بود، در فرانسه و در اوايل قرن نوزدهم و اندكي بعد در آلمان، نقش 

هاي كشورهاي در حال مدرنيزه شدن در سال ةنمود. هم ءدر رسيدن به هدف مذكور ايفا
شان هاي آموزشياخير، از روسيه گرفته تا كشورهاي آفريقايي ضعيف و كوچك، شديداً نظام

 .)1378 .فيوضات ،ياند (سطوح آموزشي تقويت كرده ةرا براي بهبود بخشيدن به علم در هم
گذاري براي پرورش انسان به همان اندازه بازده دارد كه ل هريسون سرمايهبه بيان پ

خوب برخوردار است بسيار  ةكه از تغذي ميگذاري براي ساختن ماشين. كارگر سالسرمايه
كند. اگر به كارگر كشاورز ميشود، توليد مياي كه صرف تغذيه و بهداشتش بيشتر از هزينه

شود. اگر نظام آموزشي براي ميبازده كار او بيشتر  ،ده باشداصول صحيح ورزشي آموخته ش
كند. ميتر رشد بخش صنعت نيروي كار ماهر در سطوح مختلف تربيت كند، صنعت سريع

سازد ميآموزش عملي و مناسب بيش از هر عامل ديگر انسان را قادر به تغيير محيط خود 
 .)1378 .فيوضات ،ي(

ي مستقيم بين آموزش و پرورش و ميزان كارايي و ابعاد شود كه ارتباطميمالحظه 
اگر يك «مختلف توسعه وجود دارد. آنچنان كه تحقيقات بانك جهاني نشان داده است 

درصد بيشتر از  7/8دهي متوسط وي ابتدايي را گذرانده باشد، بهره ةچهار سال ةكشاورز دور
 .)1377 .ب پور، محسن» (گونه آموزشي نداردكشاورزي است كه هيچ

با كارايي و رشد اقتصادي دارد،  ميه شد، آموزش نه تنها ارتباط مستقيآنچنان كه گفت
گذار است. چون در قسمت اعظم دنيا ارتباط متقابل زيادي بلكه بر ساير ابعاد توسعه نيز تأثير

ر دهد كه اگر قراميسياسي وجود دارد و همين امر نشان  ةميزان توسع بين سطح فرهنگ و
اي از منابع خود را به امر آموزش و پرورش باشد كشوري توسعه پيدا كند بايد بخش عمده

مشكالت تأمين اين نياز كمتر خواهد بود.  ،بيشتر باشد مياختصاص دهد. هر چه در آمد عمو
ي هاي آموزشي چند بعد اقتصادي دارد. برخالف پولي كه صرف ارضاي خواستههااما هزينه

هميشه ثبات سياسي را به بار  ،رسدميشود، وجوهي كه به مصرف آموزش ميمادي جمعيت 
و توقعاتي را در مردم ايجاد  هاتر از آن خواستهآورد. آموزش به احتمال قوي خيلي سريعمين

اقتصادي كه  ةكند كه كشور بايد ظرفيت بر آوردن آنها را داشته باشد. در اين حالت، توسعمي
كند، ميرا بر طرف و نيازهاي سياسي را جذب ن هاسازد، خواستهمييسر آموزش انبوه را م

نتينگتن ها افزايد.ميسياسي برخاسته از تحرك اجتماعي  ةكنندثباتبلكه بر نيروهاي بي
 ةكننده است، اما نتيجثباتدريافته است كه فراگرد آموزش به احتمال زياد از نظر سياسي بي

د جمعيتي ماهر و باسواد خواهد بود كه براي توسعه ضرورت اساسي پاياني اين فراگرد ايجا
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 ةي فزايندهاتوقعات و خواسته ةسازد كه ضربميدارد. وي اين تناقض را با اين نكته بر طرف 

نهادهاي مناسب و نيرومند  ةناشي از اختصاص منابع اقتصادي به امر آموزش بايد به وسيل
 .)1377 .پور، ب محسن» (سياسي جذب شود
به بعد آموزش و پرورش به عنوان بستري  1950 ةگذاري است كه از دهبا چنين تأثير

شود و اقتصاددانان و ميمناسب براي نيل به توسعه و ايجاد تغيير و تحول در جامعه مطرح 
ريزان اجتماعي و تربيتي، آموزش و پرورش را به عنوان رمز و كليد سياستمداران و برنامه

كنند؛ از جمله ميغيير اجتماعي پذيرفته و دراين زمينه داليل زيادي را نيز مطرح توسعه و ت
نيافته عامل نهايي براي نوسازي شود آموزش و پرورش براي كشورهاي توسعهمياينكه گفته 

افراد  ةبراي كلي ميآموزش و پرورش عمو ةو صنعتي شدن است و با توجه به اين مسأله ارائ
 .)1377 .پور، ب محسن» (شودميريزان توسعه مطرح برنامه ةوان هدف عمديك جامعه به عن

پنج عامل را به عنوان هدف عوامل پايه  ،كندميانساني تأكيد  ةحتي رويكردي كه بر توسع
كند كه از ميان اين پنج عامل يكي از آنها آموزش و پرورش ميتوسعه مطرح  ةدهندو نيرو

) محيط 3) تندرستي و تغذيه 2) آموزش و پرورش 1گانه عبارتند از :باشد. اين عوامل پنجمي
 ).1381لهسايي زاده ،ع.  هاي سياسي و اقتصادي () آزادي5) اشتغال 4زيست سالم 

رغم اهميتي مهم اين است كه اين عوامل با يكديگر پيوند و وابستگي متقابل دارند و علي
توسعه را تشكيل  ةاولي ةو پرورش بنيان و پاياين عوامل در توسعه دارند، آموزش  ةكه هم

گيري پيشرفت دهد. امروزه از آموزش و پرورش به عنوان معياري در جهت ارزيابي و اندازهمي
 ).1381شود ( لهسايي زاده ،ع.  ميجوامع استفاده  ةو توسع

نيافته و صنعتي وجود عميقي است كه بين وضعيت آموزش در كشورهاي توسعه ةفاصل
نيافته چندين برابر كشورهاي بينيم كه افت تحصيلي در كشورهاي توسعهميارد. براي نمونه د

ي آموزشي اين كشورها به هدر هاگذارياز سرمايه ميصنعتي است و به تعبيري بخش عظي
تر از كشورهاي صنعتي است، ي فني بسيار پايينهاشدگان در رشتهنامرود. يا نسبت ثبتمي

باشد. به ميكننده در امر صنعتي شدن تربيت نيروهاي فني عنصري بسيار تعيين كهدر حالي
ها به اينكه آموزش و پرورش كليد اصلي پيشرفت است بيان پل هريسون اعتقاد دولت

بجاست؛ اما نه اين نوع آموزشي كه محتواي آن را علوم نظري بيگانه با واقعيات زندگي و 
، نه آموزشي كه مغز كودكان را با رؤياهاي زندگي شهري دهدميمفاهيم نا آشنا تشكيل 

دارد. آنها به دانش ميباز  ،كند و آنان را از نقشي كه بايد در روستا به عهده بگيرندميانباشته 
تغذيه، بهداشت و زاد و ولد نياز دارند. احتياج به اين دارند كه بتوانند چگونه از  ةدربار ميعل

دست آورند. احتياج به اين دارند هاده كنند و چگونه حقوق خود را بحقوق قانوني خود استف
وجود ي صنفي را چگونه بههاهاي تعاوني را چگونه سازمان دهند و اتحاديهكه بدانند شركت

توانند توليد كارگاه و ميآورند و اداره كنند، و باالخره احتياج به اين دارند كه بدانند چگونه 
 ).65-66.صص:1379ببرند (ازكيا، م.خود را باال  ةمزرع

 ي آموزش و پرورش در كشورهاي توسعه نيافتههاويژگي
نيافته وجود نه تنها در سطوح متوسطه نوعي جدايي بين آموزش و نيازها در كشورهاي توسعه

شود نظام مياي كه گاهي گفته گونهبلكه در سطوح عالي نيز چنين وضعيتي هست؛ به ،دارد
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امر توسعه باشد، خود مانع توسعه  ةين كشورها به جاي اينكه تسهيل كنندآموزش عالي ا

ها و بازار كار عدم پژوهشگران از پيوندهاي ناقص بين دانشگاه ،است. آنچنان كه مطرح شده
هاي مورد ي ويژه و سرانجام نبود آموزش مقتضي براي مهارتهانويس در نظامتوازن بين نام

اند. به عوامل اصلي عدم كارايي آموزش عالي در آفريقا نام برده ةلنياز در بازار كار به منز
التحصيالن ي دانشجويان، فارغهاهاي افريقا با پيروي دقيق از خواستهدانشگاه ،عبارت ديگر

ريزي دقيق و صحيح را در اند. چنين وضعيتي ضرورت برنامهمورد نياز جامعه را تربيت نكرده
نيافته براي تربيت نيروي انساني مورد نياز، جهت رهاي توسعهامور آموزشي و فرهنگي كشو

سازد كه آموزش و پرورش بستري ميسازد و اين نكته را پر واضح ميحياتي  ةنيل به توسع
اي كه هر نوع ي توسعه و تغيير وتحول، به گونههاگذار در زمينهاست بسيار گسترده و تأثير

بهينه نمايد. ترديدي نيست كه آموزش و پرورش  ةاستفادتوسعه و تغييري بايد از اين بستر 
يي برخوردار است كه براي نيل به چنين مقصدي هانيافته از ويژگيدر كشورهاي توسعه

نيازمند تالش و كوششي است بس عظيم جهت مؤثر واقع شدن در فرايند توسعه ( لهسايي 
 ).1381زاده ،ع.  

 ي توسعه نيافتهوضعيت امور آموزشي و فرهنگي در كشورها
 مند نيستند.از جمعيت اين كشورها از  امكانات آموزشي بهره مي) ني1
 تحصيلي بسيار پاييني برخوردارند. ة) افراد اين كشورها از انگيز2
 ) از لحاظ كادر آموزشي و پژوهشي در تنگنا هستند.3
 ي آموزشي در سطح پاييني است.ها) كيفيت برنامه4
 ي جديد كمترين بهره را دارند.از تكنولوژي آموزش )5
 ) براي ورود به مراكز آموزشي عالي تقاضاي بسيار بااليي وجود دارد.6
ي تحصيلي و مواد آموزشي با نيازهاي فني، اجتماعي و اقتصادي جامعه ها) بين رشته7

 پيوندي وجود ندارد.
 دهد.ميي نظري بخش غالب آموزش را تشكيل ها) بحث8
 وزشي در قالب فرار مغزها.) خروج نخبگان آم9

 اي و طبقات اجتماعي.ي آموزشي از لحاظ جنسي (دختر و پسر)، منطقهها) عدم تعادل10
اي كه آموزش و پرورش در هايي باعث شده، علي رغم نقش تعيين كنندهگيژچنين وي

توسعه و تحول در كشورهاي غربي داشته  رشد اقتصادي و صنعتي شدن و در كل فرآيند
بينيم كه مي ،ر كشورهاي جهان سوم نتواند چنين نقشي را ايفا كند. اما با وجود ايناست، د

تر از اين بستر علي رغم مشكالت دروني و بيروني آن براي نيل به توسعه هيچ بستري مناسب
 ).66-67. صص:1379باشد (ازكيا، م.مين

 اقتصادي ةپرورش در توسع انساني در نقش آموزش و ةسرماي ةنظري
تربيت  تعليم و نخستين كسي است كه دربارة رابطة اقتصاد و )1723 -1790دام اسميت (آ

 نيز پاية فعاليت و پاية حكومت شايسته و ،به بحث پرداخت و متذكر شد كه نظام آموزشي
) 1766 -1834) و توماس مالتوس( 1773 -1823ريكاردو ( . ديويدپيشرفت اقتصادي است
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 تربيت در رفاه اقتصادي مردم اشاراتي نمودند و نقش تعليم و ثير تعليم وتأنيز در آثار خود به 

 Herbertهربرت  جين تيس  تر مطرح كردند.تربيت را در پيشرفت اقتصادي جوامع برجسته
 Gintisتحقيقات وسيع تاريخي حاكي از آن است كه گسترش گويددر اين زمينه چنين مي :

طور مستقيم از تغييراتي كه در روابط به بيش واري كمااجب پرورش همگاني و نظام آموزش و
در روابط توليدي به نوبة خود از انقالب صنعتي  اين تغيير توليدي ايجاد شده بود ناشي شد و

هاي مربوط به ت گرفت. نظرگاهأنش ،كه به نيروي كار متخصص و اجتماعي شده نيازمند بود
همچنان تا  ،از قرن هيجدهم مطرح شده بود ثير آموزش پرورش در توسعة  اقتصادي كهأت

تئوريكي محكم  وانةتاز يك پش شد وي استداللي ارائه ميهااواسط قرن بيستم در قالب بحث
ي هانظريه ،دوم قرن آغاز نيمة اول قرن بيستم و با سپري شدن نيمة اما .برخوردار نبود

ترين آنها طرح گرديد كه معروفاقتصادي م آموزش و پرورش در توسعة جديدي در باب رابطة
  Theodore  Schultzاست. تئودور شولتز  "Human  Capitalسرماية انساني " ةنظري

ادعا نمود كه  انساني را مطرح كرد و ةسرماي ةنظري 1960دان آمريكايي در اوائل دهة اقتصاد
گذاري در انسان هسرماي گذاري در انسان است ودرآمد سرانة كارگران ناشي از سرمايه افزايش

شولتز در بررسي خود به اين نتيجه رسيد كه  پرورش. گذاري در آموزش ويعني سرمايه
امور  هايي كه در آمريكا در خصوص منابع انساني مانند آموزش، بهداشت وگذاريسرمايه

تواند داليل پيشرفت آمريكا را نسبت به انگلستان توجيه مي فرهنگي  صورت گرفته است،
 ).22-27.صص:1378(فيوضات. كند.

تا نيمة اول  يكي از داليل شولتز اين بود كه انگلستان و آمريكا در خالل قرن نوزدهم و
در  اما را تحت آموزش ابتدايي قرار داده بودند. م خوديالتعلقرن بيستم تمام افراد واجب

ي آمريكا درصد ول 15انگلستان فقط  ،خصوص جواناني كه در سنين آموزش متوسطه بودند
شولتز به اين  ،. بنابرايندرصد اين گروه سني را تحت پوشش آموزش متوسطه قرار دادند 80

بازدهي بيشتري نسبت به  ،در آمريكا گذاري روي منابع انسانينتيجه رسيد كه سرمايه
انساني بر اين باور بودند افرادي كه داراي  ةسرماي ة. طرفداران نظريانگلستان داشته است

تري برخوردار خواهند بود و اين ، از دريافت درآمدهاي باالتحصيالت بيشتري باشند سطح
وري به نوبة خود موجب وري آنها است و افزايش بهره، به سبب باال بودن بهرهباال بودن درآمد

اللملي و تطبيقي سو شود. مطالعات بينجوامع مي ةرشد اقتصادي و در نهايت  منجر به توسع
كشور انجام دادند، نشان داد كه بين رشد  22) كه در مورد 1961ادينگ والوين ( نيلسون،

 دانشگاهي، ، به خصوص در سطوح دبيرستاني وتوسعة آموزش وپرورش اقتصادي و
پرورش به يكديگر  مستقيمي وجود دارد و فقر اقتصادي و فقر آموزش و رابطة همبستگي و

 .)1377 .پور، ب محسناند (پيوسته
درصد از   6/64هم در مطالعات خود بدين نتيجه رسيده است كه جمعاً  Correaا كر

هاي ) در فاصلة سالبدون احتساب بخش زراعي و دولتيرشد درآمد ناخالص ملي آمريكا (
هاي تكنولوژيك بوده است پرورش كارگران و پيشرفت معلول آموزش و1949تا 1909

 ).  1385(حجازي، ي. 
اقتصادي آموزش و پرورش را از نظر انتفاع فردي آن  پژوهشگران، بازدة گروه ديگري از

گيرند اند. بنا به مفروضات و استدالل اين گروه، اگر مزد يا حقوقي كه افراد ميبررسي كرده
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ي مختلف تحصيلي را هاو دوره هامعرف ارزش اقتصادي كار آنها باشد، سود بخشي رشته

ي آنها مقايسه و محاسبه كرد. اهميت هاتحصيلي كردهتوان بر اساس تفاوت درآمد مي
آموزش و پرورش از قديم مورد توجه اقتصاددانان بوده است و دانشمنداني چون آدام اسميت، 
جان استوارت ميل، و كارل ماركس به اهميت و نقش توليدي آموزش از طريق افزايش 

؛ يكي ديگر از Alfred  Marshallاند و آلفرد مارشال بازدهي نيروي كار اشاره كرده
ترين نوع كيد كرده و گفته است با ارزشأگذاري در آموزش را تسرمايه ،كسوتان اقتصادپيش

ي اقتصادي قديم، آموزش و هاهاست. ولي در نظريهگذاري در انسانگذاري، سرمايهسرمايه
ي، فقط از شده و نقش آن در توليد اقتصادپرورش به عنوان يك كاالي مصرفي محسوب مي

و  1362 شريعتمداري، ع.ثير در نيروي كار (عامل كارگر) قابل توجيه بوده است (أنظر ت
1369(. 

، يكي از دانشمندان بنام علم اقتصاد و توسعه در آموزش T.W.Schultz) 1988( شولتز
ي ديگر دانشمندان، بدين نتيجه رسيده است هابررسي پرورش بر اساس تحقيقات خود، و و

بهره؛  هم كاالي بهره است وهم ديراقتصادي، هم زود ةزش و پرورش از نظر بهركه آمو
آوريم، چون در تمتعي كه ضمن تحصيل كردن به دست مي مصرفي است، هم سرمايه. لذت و

از نظر اقتصادي، به منزلة كاالي مصرفي  باشد، وبهره ميكننده است، زودنقش خود ارضاء
از  آوريم،هايي كه بر اثر تحصيل به دست ميعرفت و قابليتشود. ولي دانش و ممحسوب مي

دهد و بدين  نتيجه مي ،شود و موقعي كه به كار اشتغال يافتيمرود و ذخيره ميميان نمي
 ). 1372شوماخر، اي. اف. آيد (گذاري به شمار ميبهره است و سرمايهاعتبار دير

اقتصادي آموزش و پرورش  ةد بازدكيأبعضي از دانشمندان علوم تربيتي از تكيه و ت
الشعاع مقاصد اقتصادي اجتماعي آموزش و پرورش تحت هاي انساني ونگرانند. مبادا هدف

پرورش بسيار برتر و  هاي آموزش وهشدار وارد است. مسلماً هدف قرار گيرد. اين انتقاد و
عنوان بازده ا كه بهتر از بازدة اقتصادي آن است. از آن گذشته بديهي است ارقامي رگسترده

توان پرورش، چه در سطح ملي و چه براي افراد، ارائه شده است، نمي اقتصادي آموزش و
توان پذيرفت اين است كه آنچه مي  ).1372شوماخر، اي. اف. دربست پذيرفت و تعميم داد (

بنية  ر واند. هر قدر درآمد ملي بيشتو پيوسته اقتصاد به يكديگر وابسته پرورش و آموزش و
آموزش و پرورش  اعتبارات بيشتري براي تر شود، فرصت تخصيص منابع واقتصادي غني

 ةشود. متقابالً توسعگردد و به امكانات تعميم و گسترش آموزشي افزوده ميفراهم مي
فني  وري نيروي كار، و قدرت ابداع علمي ونيروي انساني، افزايش بهره ةاقتصادي به توسع
پرورش هستند. باال رفتن سطح  همگي فرآوردة سطوح مختلف آموزش و بستگي دارد كه

شود كه اندوختة علمي و فني و سرماية دانش و منابع آموزش و پرورش كشور موجب مي
وري افراد به نوبة خود بهره منابع انساني و تر شود. افزايش ذخيرة دانش و فن وانساني غني

 ).1372شوماخر،اي. اف. كند (تر ميآن را سريع گردد ودر آهنگ رشد اقتصادي منعكس مي

 هاي اقتصادي در مكتب آموزشي اسالمهدف
تقويت ايمان به مالكيت مطلق پروردگار متعال بر جهان و هر چه در آن هست. تربيت روحية 

، توجه )چه در حفظ و گسترش منابع چه در عمران و آبادي زمين واحترام به كار و كوشش (
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) پرورش عمومي دولتي، ،مختلف نظام اقتصادي اسالم بر انواع مالكيت (شخصيبه ابعاد 

كشي جويي، نفي هر گونه تعدي و تجاوز و بهرهروحية قناعت در مصرف و عادت به صرفه
ظالمانه و .... هدايت افراد در جهت كشف استعدادهاي دروني خود و آشنايي با مشاغل و 

 از جمله هايكي از آن ةموجود در جامعه و انتخاب آزادان فنون مورد نياز و امكانات حرف و
 ).45-100. صص: 1377.س بهشتي،باشند (ميهاي اقتصادي در مكتب آموزشي اسالم هدف

 تربيت، بزرگترين منبع در دستيابي به توسعه
ه است و نميبه اين نكته اشاره دارند كه اين آد –و همچنين همة تجارب كنوني  -همة تاريخ

ي اقتصادي از ذهن هاهآورد: يعني عامل اصلي همة توسعميطبيعت كه منابع اصلي را فراهم 
خيزد. ناگهان، شهامت، قدرت ابتكار، اختراع،  تكاپوي سازنده، نه تنها در يك ميبر ميآد

كند. يحتمل كه كسي ميفوران ميدر آن واحد از وجود آد هازمينه بلكه در بسياري زمينه
توانيم مشاهده كنيم كه مياند بگويد كه منشأ اولية چنين فوراني چه بوده است؛ ليكن نتو

ي مختلف مكاتب، يا هاافزايد: از طريق گونهميسازد و بر توان خود ميچگونه خود را برقرار 
توان گفت كه ميبه عبارت ديگر، از طريق تربيت. بنابراين، به معناي بسيار واقعي عبارت، 

 ).  61.ص:1372ترين منبع براي بشريت است (شوماخر.اي.اف.ت حياتيتربي

 مسئلة توليد و نقش تربيت در آن 
براي بشر حل شده » مسئلة توليد« بارترين خطاهاي عصر ما اين باور است كهيكي از مصيبت

ز نظر آتش دارند و بنابراين ا است. اين باور نه تنها متعلق به افرادي است كه از دور دستي بر
حقيقت همة كارشناسان، صاحبان صنعت،  راطالعند، بلكه داز واقعيات بي ايحرفه

دانشگاهي، و هاي جهان، اقتصاددانان دانشگاهي و نيمهگردانندگان امور اقتصادي در حكومت
امور  ها دراند. هر چند ممكن است اين گروههمچنين خبرنگاران اقتصادي اين باور را پذيرفته

القولند كه مسئلة توليد حل اختالف نظرهايي داشته باشند، ليكن همگي آنان متفق بسياري
ترين وظيفة گويند كه اكنون مهمميشده، و بشر سرانجام به سن بلوغ رسيده است. آنان 

انتقال «ترين وظيفة كشورهاي فقير و مهم» آموزش براي فراغت«كشورهاي ثروتمند 
ه نقش آموزش نيروي انساني در كشورهاي فقير كم توجهي است. در اين ميان ب» تكنولوژي

 ).9-78.صص:1372گردد (شوماخر.اي.اف.مي

گذار بر اشتغال نگاهي بر تجارب اخير كشورهاي جهان در شناسايي عوامل تأثير
 راهكارهاي الزم ةجهت ارائ ايحرفهي فني و هاآموختگان آموزشمهارت

  )(.Milagros Campos Valles, Dr. (Ed.D).  N.Dآقاي دكتر ميالگروس كامپوس والس
خود تحت عنوان:  ةآموزش شهر پاسيگ در كشور فيليپين در پروژ ةمدير آموزش فني در ادار

كه زير نظر  "ثرؤي مها: طراحي و اعتباريابي استراتژيهايكپارچه براي مهارت ةيك پروژ"
خود پيشنهاداتي  ةدر مقال (ADB)آسيا  ةو بانك توسع  (ADBI)آسيا  ةبانك توسع ةسسؤم

جهت ارائه راهكارهاي الزم به شرح ذيل  ايحرفهي فني و هاي آموزشهارا براي تقويت برنامه
 دهد:ميارائه 
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ي عملي و فني يك توازن و هماهنگي هاي تئوري و آموزشهابايست بين آموزشمي )1

 ةدر راستاي دستيابي به توسع وجود داشته باشد. اين امر به عنوان يك راه حل كليدي و برتر
 گردد. ميپايدار تلقي 

الف) آموزش براي مقابله و  اين استراتژي همچنين در راستاي دستيابي به )2
 باشد.ميب) دستيابي به اهداف توسعه هزاره؛ و... و  ي جهانيهابرداري از تمام جنبشبهره

ي دولتي جهت هاتاندر سطح دبيرس ايحرفهي فني و هاثر از آموزشؤپشتيباني م )3
 ايجاد ارتباط بهتر در بين فرايند تحصيل و نيازهاي صنعت محلي و اشتغال؛

در سطح  ايحرفهي فني و هاايجاد اصالحات ساختاري در راستاي تقويت آموزش )4
 ي دولتي؛هادبيرستان

در  ايحرفهي فني و هاآموزش مياجراي يك ارزيابي سريع از عملكرد و كارايي تما )5
 ي دولتي؛هادبيرستان سطح
ي دولتي در راستاي كاهش هادر سطح دبيرستان ايحرفهي فني و هاتقويت آموزش )6

 عدم تطابق آنها با نيازهاي بازار كار؛
ي مناسب و مرتبط و قابل اتكاء و همراه با مدرك هاآماده نمودن جوانان با مهارت )7

 معتبر براي بازار كار؛
ي عالي و ثانويه در هاي پايه و آموزشهان آموزشايجاد و برقراري ارتباط در ميا )8

راستاي تطابق آنها با نيازهاي بازار كار؛ اين امر از طريق اعمال و ابداعات و اصالحات ذيل 
 قابل حصول خواهد بود:

 ي مورد نظر؛هادرسي و مواد آموزشي يا يادگيري بر مبناي شايستگي ةابداع و ايجاد برنام -الف
 سازي در فراگيران؛ي توانمندهابرنامه ابداع و ايجاد -ب
 ؛هاتهيه و تدارك ابزار و ملزومات مورد نياز در اين آموزش -ج
 ؛هاتهيه و تدارك پشتيباني امور زيربنايي و فني/ تسهيالت در اين آموزش -د
 ؛هاارزيابي عملكرد در اين آموزش ةتهيه و تدارك ياران  -ذ
 ؛هاكي به معلم در اين آموزشتهيه و تدارك اقالم افزودني كم -ر
 ؛ها/ تحقيق و توسعه در اين آموزشسياست پشتيباني -ز
 ؛هاانجام نظارت و ارزشيابي در اين آموزش -ژ
ارتباطات چندگانه، متنوع و دوجانبه  ةدر نهايت يك نياز اساسي براي ايجاد و توسع )9

مرتبط در راستاي تقويت و ي هاو صنايع و ساير سازمان ايحرفهي فني و هادر بين آموزش
 هاي فني در فراگيران جهت دستيابي به اهداف ذيل وجوددارد:پيشبرد مهارت

 در فراگيران؛ هامهارت ةيكپارچ ةتوسع -الف
 شكوفايي و پرورش استعدادها در فراگيران؛ -ب
التحصيالن و هاي چندگانه در فارغها و ايجاد مهارتارتقاء و افزايش مهارت -ج
 ؛هاموختگان در اين آموزشآمهارت
آموختگان التحصيالن و مهارتهاي اشتغال/كارآفريني در فارغايجاد و افزايش مهارت -د

 ؛هادر اين آموزش
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آموختگان در اين التحصيالن و مهارتايجاد و افزايش نيروي تحرك شغلي در فارغ -ذ

 ؛هاآموزش
التحصيالن و در فارغ ي عاليهاايجاد و افزايش توانايي ورود در آموزش -ر

 ؛هاآموختگان در اين آموزشمهارت
دكتر آويانا بولگارلي و دكتر كريستيان لتماير و دكتر پيتر كريمل در كتاب اعتبار بخشي 

 ,Aviana Bulgarelli, Christian Lettmayrايحرفهو تضمين كيفي در آموزش و تعليم 
Peter Kreiml, 2009) اتحاديه اروپا در اين زمينه  ةي برگزيدها)  كه به معرفي رهيافت

اي در اتحاديه اروپا جهت برآوردن هاي منطقهپردازد معيارهاي حداقلي را كه دولتمي
بايست رعايت كنند به شرح ذيل معرفي مي ايحرفهي فني و هاآموزش نيازهاي محلي در

 اند:نموده
اصلي تمام وقت و آموزش و تعليم كارآموزي براي  ايحرفهالف) آموزش و تعليم 

 سال سن دارند. 18آموزان و دانشجوياني كه بيش از دانش
 ايحرفهمسيرهاي آموزش و تعليم  ةدر سطح عالي: هم ايحرفهب) آموزش و تعليم 

 بايست مهيا باشند.ميسال سن دارند  18آموزان و دانشجوياني كه بيش از اصلي براي  دانش
بايست شامل آموزش و تعليم ميمداوم كه همچنين  ايحرفه) آموزش و تعليم ج

آنها  باشد. ،سال سن دارند 18آموزان و دانشجوياني كه بيش از كارآموزي براي دانش
 ايحرفهي فني و هاآموزشكنندگان نيازها و ملزوماتي كه ارائههمچنين حداقل پيش

داشته باشند و آنها  ايحرفهن كيفي در آموزش و تعليم بخشي و تضميبايست جهت اعتبارمي
 اند:را رعايت و برآورده نمايند به شرح ذيل بيان نموده

 سسه؛ؤم ميالف) مديريت عمو
 سسه؛ؤب) وضعيت مالي م

 ؛ايحرفهامور، آموزش و تعليم  ةسسه جهت ادارؤو خصوصيات كارمندان م هاج) ويژگي
 قبلي؛ ايحرفهي هاو تعليم هاو اقدامات در آموزش هاد) اثربخشي و كارآيي فعاليت

مدارس، كارفرمايان، خدمات اشتغال، مسئوالن سسه با (ؤذ) ارتباطات و اتصاالت در بين م
 و...) در سطح محلي.   NGOsي غير دولتيهاشهرداري، سازمان

ح محلي تدوين و كيفي در سط يمي كهابراي هركدام از پنج معيار باال معيارها و شاخص
به دقت رعايت  ايحرفهي فني و هاآموزشكنندگان ارائهسسات و ؤبايست در ممياند كه شده

 Avianaپذيردمياي بر اجراي آنها نظارت و ارزشيابي صورت شوند و به صورت همه جانبه
Bulgarelli, Christian Lettmayr, Peter Kreiml, 2009. PP:20-21) ( 

 ) در كتاب خود با عنوان:(Frank Bünning, Juni 2007ينگ دكتر فرانك بون
مروري بر  -ايحرفهي فني و هاهايي براي يادگيري عملي  در آموزش و تعليمرهيافت"

به تغييراتي كه در  "آموزشي در يادگيري عملي ةشناسي و مفاهيم برگزيدي روانهاپايه
و ايجاد مباحث جهاني شدن  هاآوريفن ي زياد درهاساليان اخير به ويژه بر اثر پيشرفت

وجود آمده است و نياز روزافزوني را به كارگرهاي با مهارت باال و هاقتصاد و ... در دنيا ب
اشاره  ،وجود آمده استهيافته بويژه توسعههو تمام كشورها ب هاديده در سطح كارخانهآموزش

در  ايحرفهي فني و هاآموزشكنندگان ارائهسسات و ؤنقش و سهم م ،بر اين اساس كند.مي
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راستاي مقابله و از عهده برآمدن با نيازهاي جديد در تربيت نيروي انساني ماهر در بر آورده 

نه تنها محتواي  ،اين اساس يابد. برميبه روز افزايش  جديد جهاني روز ةكردن نيازهاي جامع
در آن محتواي مورد نظر به فراگيران  بلكه راه و روشي كه ،باشدمييادگيري و آموزش مهم 

ي فني هاآموزشكنندگان ارائهسسات و ؤ. ماستشود نيز از اهميت بااليي برخورد ميآموخته 
مورد نظر را به فراگيران خود  ايحرفهي غني و هابايست مهارتمينه تنها  ايحرفهو 

پذيري و برآوردن نيازهاي سئوليتبايست در آنها توانايي تفكر مستقل و مميبلكه  ،بياموزند
 )  ( Frank Bünning, Juni 2007. P:9 بازار كار را نيز ايجاد نمايند.

از دانشگاه گرونينگن هلند  )  (Harm van Lieshout , 2008رم وان لي شوتهادكتر 
ي سطح باال به عنوان يك هاديده با مهارتنقش زياد نيروي انساني آموزش خود بر ةدر مقال

كند. بر اساس مياقتصادي و اجتماعي مداوم بشري تأكيد  ةشرط مهم در رشد و توسعيشپ
ة نه تنها نياز جوامع بشري براي توسع ايحرفهي فني و هاآموزش و تعليم ،نظر ايشان

عنوان تواند بهميبلكه  ،سازدميبرآورده را اقتصادي و اجتماعي مداوم در سطح كالن كشورها 
اين  ،امنيت شغلي براي كارگران نيز محسوب گردد. عالوه بر آن ةكنندينيك عامل تضم

پذيري كل جامعه را در برخورد با قدرت انعطاف ايحرفهي فني و هاآموزش و تعليم
 ). (Harm van Lieshout , 2008. P:1 دهدميگوناگون افزايش  يهاچالش

مورد آموزش و جهان در حال المللي خود كه در سازمان يونسكو در كتاب مرجع بين
باشد. كار را به عنوان يك مي ايحرفهميان يادگيري دانشگاهي و  ةتغيير كار: پر نمودن فاصل

كند كه نه تنها موجب ميشكل و موجوديت عمده در زندگي اكثريت مردم دنيا معرفي 
بلكه نوع  ،گرددميبرآورده شدن نيازهاي اساسي آنها همانند غذا، پوشاك و مسكن و سرپناه 

كنند موجب يك تأثير عمده بر روي ميها خود را متعهد به انجام آن كاري كه افراد و گروه
خود پنداري و شخصيت آنها، موقعيت اجتماعي و استاندارد زندگي آنها خواهد گرديد. بر اين 

ا براي همرتبط با كسب دانش و مهارت (TVET) ايحرفهي فني و هاآموزش و تعليم ،اساس
ي پايدار، هاها براي كار مولد و پربازده، امرار معاشدنياي كار جهت افزايش فرصت

 Rupert Maclean and باشد.مياجتماعي  –اقتصادي  ةسازي شخصي و توسعتوانمند
David N. Wilson (Editor-in-Chief), 2009. P:1 ) ( 

يك رهيافت به سوي "عنوان:  كنورك و اون دو دانشمند كشور تركيه در مقاله خود با 
 ,Guus Morjan, Kenwerk "در تركيه ايحرفهي فني و هاآموزش و تعليم ةتقويت آيند

Indira von Oven, N.D.) (  ضمن معرفي اقداماتي كه در ساليان اخير جهت بهبود نظام
اين كشور در تركيه از سوي دولت آن و اتحاديه اروپا در  ايحرفهي فني و هاآموزش و تعليم

ي فني و هاترين اقداماتي را كه مدارس در نظام آموزش و تعليممهم ،صورت گرفته است
و كيفيت فراگيران و  هابايست براي بهبود وضعيت آموزشميدر تركيه  ايحرفه

 اند:بندي نمودهآموختگان خود انجام دهند به شرح ذيل دستهمهارت
ان اجتماعي در قالب يك رهيافت بخشي كنندگسازي در مشاركتتداوم توانمند )1

 ؛بندي شده)(قسمت
 ايحرفهي فني و هااي و محلي در بين مدارس نظام آموزش و تعليمهمكاري منطقه )2

 در تركيه و صنعت؛
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 اهميت انجام تحقيقات در مورد بازار نيروي كار؛ ةارتقاء و افزايش آگاهي در زمين )3
وسيله معرفي و اجراي يادگيري بر هموزي بآي مهارتهانوسازي و مدرنيزاسيون دوره )4

 ي باال؛هاكار و انجام دادن در بخش ةپاي
وسيله اجراي يك نظام اعتبار هبراي مثال بي انجام كار (هاتضمين كيفي تمام محل )5

 معتبر براي اين امور)؛ ةكنندياب و ايجادي مكانهابخشي به شركت
 ةكنندياب و ايجادي مكانهاشركتدر اين  ةكنندآموزش و تعليم مربيان نظارت )6

 آموزي؛ي مهارتهامعتبر براي اين دوره
 ؛هابخشي در اين شركتتضمين كيفي ارزيابي و اعتبار )7
آموزي؛ ي مهارتهاو دوره هادر اين زمينه ايحرفهآموزش و تعليم مربيان و راهنمايي  )8

Guus Morjan, Kenwerk, Indira von Oven, N.D. P:6)( 
يك مدل موفق يادگيري بر پايه و بنيان كار  ةدهندراستا، چهار عنصر تشكيل در اين
 عبارتند از:

 بايست موجود باشند؛ميالف) وسايل و تجهيزات يادگيري مناسب 
معتبر براي  ةكنندياب و ايجادي مكانهاب) آموزشگران مناسب و شايسته همراه با شركت

 وجود باشند؛بايست مميآموزي ي مهارتهااين دوره
وسيله هسازي بشده ملي كيفييي براي مطالعه در درون و چارچوب طراحيهاج) برنامه

آموزي؛ ي مهارتهامعتبر براي اين دوره ةكنندياب و ايجادي مكانهاسسات و شركتؤم
 بايست موجود باشند؛مي

ي و شغلي را در بايست توانايي كار در يك موقعيت واقعي كارميآموز و فراگير د) دانش
 .آموزي داشته باشدو مدرسه مهارت ةسسؤبيرون از م

ي كليدي يادگيري بر پايه و بنيان كار، نظام هاسازي و اجراي اين جنبهپياده ةوسيلهب
 آموزي در تركيه از نظر كيفيت، اهميت و نوسازي و مدرنيزاسيون بهبود خواهد يافت.مهارت

در  ميبايست جايگاه مهميي يادگيري در طول عمر هافرصت يمدر اين راستا پيشبرد دائ
آموزي آينده در تركيه داشته باشند. باز گذاري و استراتژي در نظام مهارتهرگونه سياست

در تركيه براي بزرگساالن  ايحرفهي فني و هانمودن درهاي مدارس در نظام آموزش و تعليم
 Guus Morjan, Kenwerk, Indiraعه يابندبايست بهبود و توسميوقت و فراگيران پاره

von Oven, N.D. P:7)بهينه از امكانات و تسهيالت  ة). رهيافت ديگر در اين زمينه استفاد
باشد. در اين زمينه ساعات زيادي در بعد از ظهرها، در مدارس سطوح ابتدايي و دبيرستان مي

تسهيالت مورد استفاده قرار  و در هنگام تعطيلي مدارس وجود دارند كه اين هااخر هفته
و  هاتوانيم از اين تسهيالت براي ايجاد برنامهميگيرند. چيزي كه مهم است ما مين

مورد  توقت در زماني كه اين تسهيالي يادگيري براي بزرگساالن و فراگيران پارههافرصت
 ,Guus Morjan, Kenwerk, Indira von Ovenاستفاده نماييم  ،گيرندمياستفاده قرار ن
N.D. P:9 ) ةمهم ديگر اين است كه تأكيد بر اهميت دادن تحقيقات پايدار در زمين ة). نكت 

بايست مورد توجه و اهميت زيادي قرار بگيرد. انجام اين امر به ما ميبازار كار در تركيه 
نيازهاي صنعت به پرسنل و كاركنان با كيفيت و نوع اين  ةاطالعات ضروري در زمين

باشند كه ميدهد. اين اطالعات در اين راستا مهم ميي ضروري و مورد نياز را هاكيفيت
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بايست تهيه و انجام ميي آموزشي در راستاي آن هانيازهاي صنعت و آنچه را كه سازمان

 :Guus Morjan, Kenwerk, Indira von Oven, N.D. P نمايد.ميبدهند را مشخص 
10 ) .( 

خود با  ةاستاد كالج فني بريستول شمالي در كشور استراليا در مقال -دكتر تري اهانل رز
 2007كه در سال  "در سطح دبيرستان ايحرفهيك رهيافت متفاوت براي آموزش "عنوان: 

در استراليا، پس از معرفي  ايحرفهي فني و هاچاپ شده است در مورد نظام اهداف آموزش
در اين كشور كه با همكاري دوجانبه و نزديك  ياحرفهي فني و هااجمالي وضعيت آموزش

ايشان به چند راه حل كليدي در جهت  ،پذيردميدولت و بخش خصوصي در اين كشور انجام 
در اين كشور در راستاي برطرف  ايحرفهي فني و هامناسب آموزش ةگسترش و توسع

 نمايند:مياشاره  اين كشور به شرح ذيل ةنمودن نيازهاي نظام اقتصادي در حال و آيند
هاي تجارت تقويت و پيشبرد غرور و برتري و فضيلت در آموزش و كارآموزي مهارت )1

 براي مردم جوان كشور؛
 پذير؛ها و آموزش در يك محيط يادگيري انعطافارائه و تدارك مهارت )2
شونده براي هر كالج فني استراليا كه صنعت هدايت ةكننداداره ةداشتن يك بدن )3

 ي استراتژيك و اهداف عملكردي آن گنجانده و قرار داده شوند؛هادر جهت دهي بايستمي
هاي تجارت كه مناسب براي صنعت باشند و ارائه و تدارك آموزش و كارآموزي مهارت )4

كارآموزي  ةكند كه از طريق دورملي هدايت  ةشدي شناختههاآنكه آنها را به سوي صالحيت
در اين كشور كه مناسب با  ايحرفهشگاهي، فني و ي دانهابر مبناي مدرسه و آموزش

ي معتبر در اين زمينه توسط فراگيران خواهد شد. هاي تجاري و كسب گواهينامههادوره
مشخص از  ةعنوان يك استراتژي و راهبرد مهم با يك دامندولت استراليا موارد باال را به

و  11هاي آموزان در سالاي ارائه به دانشي فني استراليا برهابرداران و مخاطبان در كالجبهره
 Terry O’Hanlon-Rose, September )نمايدميتحصيل آنها در دبيرستان ارائه  12

2007. P: 4 ) . 
 

 وع تحقيقن
 :شودبراي انجام اين پژوهش از سه نوع روش تحقيق ذيل استفاده مي

 ( Survey  Research)تحقيق پيمايشي  .الف
 (Correlational  Research)ي تحقيق همبستگ .ب
   (Explatory Research)تحقيق اكتشافي  .ج

آموختگان گذار بر اشتغال مهارتبراي انجام اين پژوهش كه شامل شناسايي عوامل تأثير
باشد از طريق راهكارهاي الزم مي ةاستان خراسان جنوبي جهت ارائ ايحرفهآموزش فني و 

)، بر مبناي ابزار پژوهش كه نوع شده در ادامهآماري ذكر ةامعسه نوع جخواهي از آنان (نظر
شود. باشند، از اين نوع روش تحقيق استفاده ميشده در اين زمينه ميي تهيههاپرسشنامه

، آموزشي و كاري بين متغيرهاي مستقل همچون مشخصات دموگرافيك ةبراي تبيين رابط
ي اين پژوهش كه شامل هاه اهداف و شاخصهافراد با متغير وابسته كه ميزان دستيابي ب

استان خراسان  ايحرفهآموختگان آموزش فني و گذار بر اشتغال مهارتشناسايي عوامل تأثير
   شود. استفاده مي ،باشدراهكارهاي الزم مي ةجنوبي جهت ارائ
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 ي تحقيقهامتغير
كلي به دو دسته متغير  طوره، بي اين پژوهش بر اساس نقشي كه در پژوهش دارندهامتغير

 شوند:مستقل و متغير وابسته به شرح ذيل تقسيم مي
هاي تحصيل)، آموزش (سال عواملي از قبيل سن، ،: در اين پژوهشمتغير مستقل .الف

ي فني و هاآموختگان آموزشكار، در مديران و كارشناسان و مهارت ةتحصيلي، سابق ةرشت
 باشند.يمدر استان خراسان جنوبي  ايحرفه

عبارت است از نظرات مديران و كارشناسان  ،اين پژوهش ة: متغير وابستمتغير وابسته .ب
در استان خراسان جنوبي در مورد كيفيت اين  ايحرفهي فني و هاآموختگان آموزشو مهارت
، نظرات آنها در مورد راهكارهاي ايحرفهي فني و ها، موانع و مشكالت در آموزشهاآموزش

 آموختگاندر استان خراسان جنوبي، نقش مهارت ايحرفهي فني و هاجود در بهبود آموزشمو
 باشند.مياستان،  ةدر توسع ايحرفهي فني و هاآموزش

 آماري ةجامع
 آماري اين پژوهش عبارتند از : ةجامع

 ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفهالف) مديران و كارشناسان سازمان آموزش فني و 
 استان خراسان جنوبي؛

كل فني و  ةادار -ايحرفهآموختگان  سازمان آموزش فني و ب) فراگيران و مهارت
 و استان خراسان جنوبي، ايحرفه

ي فني و هاشده در آموزشي موجود ارائههاي فني مرتبط بارشتههاج) مسئوالن اتحاديه
...) در استان خراسان جنوبي، موجود در خراسان جنوبي (همچون برق، مكانيك و ايحرفه

 باشند.مي
آموختگان سازمان طور فراگيران و مهارتمديران و كارشناسان و همينتمام ةحجم نمون

و  مسئوالن  -استان خراسان جنوبي ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفهآموزش فني و 
موجود  ايحرفهفني و  يهاشده در آموزشي موجود ارائههاي فني مرتبط بارشتههااتحاديه

براي مديران و كارشناسان و  .باشندميدر خراسان جنوبي (همچون برق، مكانيك و...) 
ي فني و هاشده در آموزشي موجود ارائههارشته ي فني مرتبط باهامسئوالن اتحاديه

 150موجود در خراسان جنوبي (همچون برق، مكانيك و...) كه آمار كلي آنها حدود  ايحرفه
گردد و براي فراگيران و مياز روش سرشماري استفاده  ،شوندمينفر تخمين زده 

استان خراسان  ايحرفهكل فني و  ةادار - ايحرفهآموختگان سازمان آموزش فني و مهارت
گيري از روش نمونه ،شوندمينفر تخمين زده  20000جنوبي كه آمار كلي آنها حدود 

 گردد.مياده سيستماتيك تصادفي استف

 فرضيات تحقيق
با توجه به اهداف تحقيق و مطالعه و بررسي مباني نظري آن، فرضيات ذيل  ،در اين پژوهش

 مطرح گرديده است:
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در  ايحرفهي فني و هاهاي تحصيل) مديران و كارشناسان آموزشبين آموزش (سال  .1

داري وجود ، اختالف معنيهااستان خراسان جنوبي و نظرات آنها در مورد كيفيت اين آموزش
 دارد. 
در استان خراسان  ايحرفهي فني و هاكار  مديران و كارشناسان آموزش ةبين سابق  .2

در استان  ايحرفهي فني و هاجنوبي و نظرات آنها در مورد موانع و مشكالت در آموزش
 دارد. داري وجودخراسان جنوبي، اختالف معني

در استان خراسان جنوبي   ايحرفهي فني و هارشناسان آموزشبين سن مديران و كا  .3
در استان  ايحرفهي فني و هاو نظرات آنها در مورد راهكارهاي موجود در بهبود آموزش

 دارد. داري وجودخراسان جنوبي، اختالف معني
در استان خراسان  ايحرفهي فني و هاآموختگان آموزشتحصيلي مهارت ةبين رشت .4
 داري وجود دارد. ، اختالف معنيهابي و نظرات آنها  در مورد كيفيت اين آموزشجنو

در استان خراسان جنوبي  و  ايحرفهي فني و هاآموختگان آموزشبين سن مهارت .5
در استان  ايحرفهي فني و هانظرات آنها در مورد راهكارهاي موجود در بهبود آموزش

 ي وجوددارد.دارخراسان جنوبي، اختالف معني
 -در استان خراسان جنوبي ايحرفهي فني و هاآموختگان آموزشاز نظر مهارت .6

توانند ميدر خراسان جنوبي،   ايحرفهي فني و هاشناسايي  موانع و  مشكالت در آموزش
 استان داشته باشند. ةاي در بهبود اشتغال و توسعنقش عمده

ي هاشده در آموزشي موجود ارائههامرتبط بارشته ي فنيهااز نظر  مسئوالن اتحاديه .7
آموختگان موجود در خراسان جنوبي (همچون برق، مكانيك و...)،  مهارت ايحرفهفني و 
 استان داشته باشند. ةاي در توسعتوانند نقش عمدهمي، ايحرفهي فني و هاآموزش
ي هاشده در آموزشوجود ارائهي مهاي فني مرتبط بارشتههااز نظر  مسئوالن اتحاديه .8

آموختگان موجود در خراسان جنوبي (همچون برق، مكانيك و...)،  مهارت ايحرفهفني و 
اي در بهبود خود اشتغالي در استان داشته توانند نقش عمدهمي، ايحرفهي فني و هاآموزش
 باشند.

 نتيجه گيري
 او ةبه گفت .ش نيروي انساني دانسته استگذاري را پرورترين سرمايهآلفرد مارشال با ارزش

كند. ميآموزش و پرورش مردم يك شهر را جبران  ةكار يا مخترع هزينپرورش يك صنعت
. بايد در پايدار و فراگير باشد آموزش و پرورش چند ويژگي دارد : اول آنكه بايد پيوسته باشد،

دومين ويژگي آموزش و هر سني در پي كسب علم و تحصيل دانش كوشيد. بايد آموخت 
 با زندگي او تطابق داشته باشد. پرورش آن است كه بايد با زيستن انسان هماهنگ باشد.

روز بشر روز به ميي علهاي روزآور، حجم اندوختههاامروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي
ه كندي در در حالي كه نشر و تنفيذ و كاربرد آنها در بين عامة مردم ب .شودميتر افزوده

به  يمي نوين علهاجريان است. به عبارت ديگر، هرروزه هزاران يافتة تحقيقاتي و پديده
حال آنكه فقط بخش اندكي از آنها به خزانة  .گردندميي علوم بشر افزوده و ذخيره هاگنجينه

طور ناقص ه در جوامع در حال پيشرفت، بهژهم به وييابند، كه آنميمعلوماتي عامة مردم راه 
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يافت كه  توانميگيتي كشوري را ن ةدر پهن). 78-84.صص:1375گردد (شهبازي.ا.مياشاعه 
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دنبال هاي معيني را در جهت دگرگونيها و هدفآرمان

روز اثر پيشرفت دانش و نكند. جهان امروز جهان طلوع انتظارات است، انتظاراتي كه روزبه
ي و سرعت در ارتباطات و در نتيجه آگاهي مردم از وقايع و تحوالت جوامع ديگر، تكنولوژ

ما نيز در پي انقالبي شكوهمند، تحولي اساسي در ابعاد  ميروبه افزايش است. در كشور اسال
تدبير  ةيابد مگر در سايميسياسي، اجتماعي و اقتصادي مورد انتظار است. اين تحول تحقق ن

 امكانات انساني، فيزيكي و مالي كشور. ةاز هم بهينه ةو استفاد
اي برجسته و خود نمونه ،شودميكه به نام پدر مديريت ژاپن خوانده » ماتسوشيتا«آقاي 

اي است كه در پيرامون سازگار و در مسير فرهنگ پرانگيزه قرار گرفت نمايان از انسان پرورده
ترين پايان انسان يكي از بزرگتوان بي اي تازه و ايماني استوار بهو توانست با انديشه

گويد كه: خدا را شكر ما پس از مياي چنين هاي كامياب جهان را بسازد. او در نوشتهشركت
تنها به آفريننده توانستيم نه يجنگ جهاني دوم هيچ چيز نداشتيم و به اتكاء همين مغزها

را هموار كنيم و سرانجام به  اقتصادي ةها بپردازيم كه راه پيشرفت و توسعمرمت خرابي
جايگاهي درخور در ميان كشورهاي آزاد جهان برسيم. مردم ژاپن با باور استوار به ارزش 

يابي به جايگاه نخستين در ميان كشورهاي صنعتي جهان دست ةواالي انسان در انديش
 هستند.

ر آن است كه تا شنويم كه هر شهروندي سزاوامياي از دانشمندان انگليسي امروز از عده
هاي شخصي خود را از ميان پايان زندگي به آموزش و پرورش بپردازد و هر زمان كه دشواري

دولت امكانات آن را فراهم  ،دنبال كردن آموزش و پرورش خود بپردازدهخواست ب ،برداشت
يك  قوه از ناكارآيي سراسري يك كشور وهاي بهآورد. با فراهم آوردن امكان پرورش توانايي

بيستم به نام ناكارآيي  ةهاي آغازين سددر سال» فردريك تيلور« كاهد. چيزي كهميملت 
اكنون در بسياري از كشورهاي جهان هنوز پابرجا و پديدار است (فقيهي،ا. ملي خواند هم

 .)1377. پور، ب محسن) و ( 1372
 ةبهره نگرفتن از هم معنيخورد. ناكارآيي بهميدر سرزمين ما نيز ناكارآيي به چشم 

ها، شهرها، روستاها، فراوان ، سازمانهاهاي ذاتي يك انسان در بسياري از خانوادهتوانايي
دهيم داريم و در همين حد ميدارد. اگر ما ظرفيت كار كردن بيش از اين را كه انجام  وجود

ان توانايي پديد يعني يك انس ،ناكارآيي ملي كشند، اين ناكارآيي ملي است.مياز ما كار 
ولي راه و اسباب آن آفرينش فراهم نيايد. تفاوت  ،آوردن و آفريدن چيزي را داشته باشد

كنند و اگر اين ناكارآيي در ميهاي مردم را ناكارآيي تلقي استفاده و عدم استفاده از توانايي
زندان ما به دانيد كه هرساله زيان عدم پرورش كافي و مناسب فرمي ،سراسر كشور جمع شود

ملي خود را بايد با ابتكار و خلق و پديدآوردن ذهن  ةرسد. توليد ناويژميچه حدي 
براي ده  ،كارهخواهي گندم بميقول كنفوسيوس اگر براي يكسال ميوه هفرزندانمان بسازيم. ب

خواهي صد سال زندگيت تأمين باشد در فكر ميخواهي درخت بكار و اگر ميسال ميوه 
مغز  ةافزودانسان باش. سخن كنفوسيوس را امروزه دانشمندان اقتصاد به نام ارزش ساختن

 ).55-166.صص:1372نهند ( فقيهي، ا.ميشناسند و بر آن تأكيد مي



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

363 
ي مورد نياز براي داوطلبان اشتغال و هاشده در مورد ويژگياز بررسي مطالعات انجام

نتيجه گرفت كه سه دسته ويژگي يا مهارت در  توانمتقاضيان شغل از ديدگاه كارفرمايان مي
صنعت، خدمات و  ةكارفرمايان هر سه حوز است و نياز دنياي متحول و مدرن كنوني مورد

 عبارتند از:  هانمايند. اين مهارتنها تأكيد ميآكشاورزي بر 
 .ي پايه شامل: رياضيات، حساب كردن، خواندن، نوشتن و غيرههامهارت )1
پذيري، نظم، ديدگاه مثبت شامل: ابتكار و خالقيت، انعطاف ي شخصيتيهامهارت )2

 .هاي جمعينسبت به شغل و كار، قدرت برقراري ارتباط با ديگران، مشاركت در فعاليت
 .يك حرفه ي تخصصي و فني براي اجراي يك شغل وهااي شامل: مهارتي حرفههامهارت )3
ي فوق به ميزان قابل هاگياول و دوم و پرورش افراد با ويژ ةي دستهاكسب مهارت )4

حتي پيش از  ابتدايي و راهنمايي) و ةدور( موزش عموميآ ةريزي دوربرنامه ةتوجهي به نحو
موزشي اين آي هااجراي برنامه ةنحو و هاموزشآ در صورتي كه محتوي دبستان بستگي دارد و

بازار كار و  ماعيي اقتصادي و اجتهامقاطع سنجيده و متناسب با نيازهاي خود فرد و ويژگي
 نمايد. ورود به بازار كار مي ةمادآاجتماعي  از نظر رواني و  را د، فردنمحيط  زندگي او باش

 اي وي حرفههاسوم كه اختصاصاً به مهارت ةي دستهامهارت ةبراي تربيت فرد در زمين
 متوسطه مقطع زماني مناسب براي ةيك شغل وابسته است، دور تخصصي انجام يك كار و

 ةتواند دوردبيرستان مي ةباشد. اگرچه ترديدهايي در مورد اينكه دورمي هاكسب اين مهارت
توان به ن جمله ميآوجود دارد. از  ،ي مهارتي و شغلي باشدهاموزشآمناسبي براي 

) اشاره كرد Sachacaraplous) و ساخاراپولوس(Fosterي فوستر (هاديدگاه نظرات ونقطه
 ايحرفهفني و  سازمان آموزش(اشاره شده است بع ذيل و در متن مقاله در منانها آكه به 
-Rupert Maclean and David N. Wilson (Editor  ) و1391خرداد ماه  31. كشور

in-Chief), 2009). (. 

 منابع
 نشر كلمه. ة. تهران. مؤسسشناسي توسعه. چاپ دوم). جامعه1379يا، م. (ازك

آموزان از ديـدگاه  ثر بر شادابي و نشاط دانشؤبررسي عوامل م ).1384غ. عباسي، ن.( احمدي،
مجموعـه   . در:1382 -83ي شـهر اصـفهان در سـال تحصـيلي     هـا آموزان دبيرستاندانش

 واحـد خوراسـگان   مـي ي تعليم و تربيـت. دانشـگاه آزاد اسـال   هامقاالت اولين همايش تازه
 .  63 -76 صفحات: (اصفهان).

 هـاي شركت سـهامي كتـاب   .ي آموزش و پرورش. تهرانهااصول و روش .)1351ازرگان، ف.(ب
 . جيبي

. : دكتر علـي اكبـر سـيف   . ترجمهگيري آموزشگاهيهاي آدمي و ياد. ويژگي)1363بلوم  ب . (
 مركز نشر دانشگاهي. تهران. 

 ). روند تحوالت و مسـائل آمـوزش بزرگسـاالن در جهـان. ترجمـه: دكتـر      1373( بوال، ه . س.
 سيمين دخت جهان پناه. تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

نشـر   ةسسؤم .اي براي بازانديشي در فلسفة تعليم و تربيت. تهرانزمينه ).1377( .سبهشتي ،
 ويرايش.  
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 ويـرايش سـوم.   هاي آماري در علوم رفتـاري. روش ).1376( ج. و نجفي زند، پاشا شريفي ،ح.
 سخن.انتشارات  .تهران چاپ هشتم.

ريزي آموزشي و درسي (با تجديد نظر كامـل). نشـر دنيـاي    ). مقدمات برنامه1374( .م پروند،
 پژوهش. تهران.

 .چـاپ اول. تهـران   . مبـاني و اصـول آمـوزش و پـرورش. ويـرايش دوم      ).1376( ع. رپـورظهي 
 نشرآگه. 

، يعقـوب  ي: افسـانه بـاقر  ترجمـه  ). مديريت كيفيت در آموزش و پرورش.1382تريبوس ، م. (
   .هادفتر بهبود .كيفيت و راهبري استاندارد .تهران حسين زاده.

 انتشارات آميتيس. .تهران چاپ دوم. ). لذت يادگيري.1384( غ. حاجي حسين نژاد،
 نشر پونه.  .تهران). چهار بنيان آموزش كشاورزي و منابع طبيعي. 1385( حجازي، ي.

(بـا تجديـد نظـر).     وهش در علوم انساني و اجتماعي). مباني نظري و عملي پژ1383( دالور،ع.
 انتشارات رشد.  .تهران چاپ سوم.

واحـد   –ي نياز و انگيزش. انتشارات دانشـگاه آزاد اسـالمي   ها). تئوري1374حيمي نيك، ا. (ر
 . تهران

چكيـده مقـاالت    ة). مجموعـ 1391خـرداد مـاه    31. (كشـور  ايحرفـه فني و  سازمان آموزش
فنـي و   سازمان آموزش .هتل المپيك تهران .آموزي و اشتغال در ايرانملي مهارت همايش

 ي.   و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع كشور ايحرفه
چـاپ پـنجم.    .شناسـي يـادگيري و آموزشـي)   شناسي پرورشـي (روان روان .)1370( سيف، ع.

 انتشارات آگاه.  ةسسؤم .تهران
انتشـارات    .تهـران  ي و ارزشيابي پيشرفت تحصـيلي .چـاپ دوم.  رگي). اندازه1365سيف  ع . (

 آگاه.  
انتشـارات   ةمؤسسـ  ران.تهـ  .چـاپ پـنجم   فلسفة آموزش و پـرورش.  .)1377(. ع شعاري نژاد،
  .اميركبير

). تدوين الگوي انطبـاق  و سـازگاري دو جانبـه بـين نظـام آمـوزش       1381شريعت زاده ، م. (
 .التحصـيالن در ايـران  وري فارغمنظور ارتقاء بهرههكشاورزي و توقعات بازار كار ب ةمتوسط

تحـوالت نـوين و   بازسازي ساختار سازماني ترويج كشاورزي ايران منطبق بـر اسـتلزامات   
دانشـگاه   .تهـران  ترويج و آموزش كشـاورزي.  ةدكتراي رشت ة. رسالنيازهاي حاصله از آنها

 آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
 انتشارات امير كبير.  .تهرانشناسي تربيتي. چاپ دهم. ). روان1376شريعتمداري ع. ( 
 ةسسـ ؤم. چـاپ چهـارم. تهـران    تعلـيم و تربيـت.   ة) اصـول و فلسـف  1369( شريعتمداري ، ع.

 .انتشارات اميركبير
 انتشارات امير كبير. . تهران تعليم و تربيت. چاپ پنجم. ،. جامعه)1362(. ع شريعتمداري،

). كوچـك زيباسـت: اقتصـاد بـا ابعـاد انسـاني. چـاپ سـوم. تهـران.          1372شوماخر، اي. اف. (
 انتشارات سروش.

 .. انتشارات دانشگاه تهرانومديج روستايي. چاپ ترو ). توسعه و 1375. ( اشهبازي، 
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مشكالت فراروي ساختار تعليم و تربيـت ايـران در    ).1385(بهار  م.ع. م.ح. تصديقي، طالبيان،
دانشـگاه آزاد   دانـش و پـژوهش در علـوم تربيتـي.     ةنامـ سوم و راهكارهاي آن. فصل ةهزار
 .99 – 119صص: .1385نهم. بهار  ةشمار سوم. ةدور (اصفهان). واحد خوراسگان مياسال

فنـي و   ةبررسي ميزان كارآيي درونـي شـاخ   ).1383ا. و كاوه ،آ. (پاييز  ع. ملكي ريزي، عطافر،
دانـش   ةناماستان اصفهان. فصل ةواحدي آموزش متوسط –در نظام جديد سالي  ايحرفه

 دوم. ةدور ان).(اصـفه  واحـد خوراسـگان   مـي دانشگاه آزاد اسال و پژوهش در علوم تربيتي.
 .85-102.صص:1383سوم. پاييز  ةشمار

). مجموعه مقاالت سـمينار بررسـي مسـائل اداري ايـران. تهـران. انتشـارات       1372( ا. فقيهي،
 دانشگاه عالمه طباطبائي.

ي تعلـيم و تربيـت.   هـا ). مقدمه. در: مجموعه مقاالت اولين همايش تـازه 1384فروغي ابري،ا.(
 .1(اصفهان). صفحه: واحد خوراسگان ميدانشگاه آزاد اسال

 .نشر ويرايش ةسسؤتهران.  م .ريزي آموزشي. چاپ هشتم). مباني برنامه1378( .فيوضات ،ي
جلد اول. مترجمان: دكتر حسـن پاشـا   -). مباني پژوهش در علوم رفتاري1374كرلينجر،ف.ا. (

 انتشارات آواي نور. ة. مؤسستهران شريفي و دكتر جعفر نجفي زند.
(با اسـتفاده   اقتصادي –در تحقيقات اجتماعي  ها). پردازش و تحليل داده1382( خ. نتري،كال

 . مهندسين مشاور طرح و منظر.تهران). SPSSافزار از نرم
انتشارات امير  ةسسؤ. متهرانمحمود تفضلي.  :ةمردم  برادرند.  ترجمة ). هم1348( گاندي ،م.
 كبير. 
ي تعلـيم و تربيـت در جهـان امـروز. در: مجموعـه      هابحران). مسائل و 1384( س.ه. گلستاني،

 واحـد خوراسـگان   مـي ي تعليم و تربيـت. دانشـگاه آزاد اسـال   هامقاالت اولين همايش تازه
  .9-26صفحات: (اصفهان).

مقاله به صـورت چـاپ تحـت عنـوان:      ة). ارائ1384ارديبهشت   22الي  21گل محمدي، ف. (
در حفاظـت منـابع و دسـتيابي بـه      (ICTs)ت و ارتباطـات   هاي اطالعا((كاربرد فناوري"

ايـران در   مـي انـداز  جمهـوري اسـال   . ارائه در: همايش ملي چشم"پايدار كشاورزي ةتوسع
. چـاپ در كتـاب چكيـده    ريـزي كشـور  سـازمان مـديريت و برنامـه    . اصفهان.ساله 20افق

 .43- 42: صفحات ي همايشهامقاله
مقاله به صـورت چـاپ تحـت عنـوان:      ة). ارائ1384 ارديبهشت 22الي  21گل محمدي، ف. (

پايـدار   ة، راهكـار آموزشـي  مناسـب در دسـتيابي  بـه توسـع      فرآيند ارتباطات  ترويجـي "
. ساله 20ايران در افق  ميانداز جمهوري اسال. ارائه شده در: همايش ملي چشم"كشاورزي

ريـزي كشـور. چـاپ در    مديريت و برنامه . سازمان1384ارديبهشت    22الي  21.اصفهان
 .166  - 165ي همايش: صفحات هامقاله ةكتاب چكيد

مقاله به صورت پوسـتر و چـاپ تحـت عنـوان:      ة). ارائ1391خرداد ماه  31گل محمدي، ف. (
 خراسان استان ايحرفه و فني آموزش يهادوره در يادگيري و ياددهي فرايندهي بررسي"

ـ  هايهوش ةنظري كاربرد رب تأكيد (با  جنوبي همـايش  نخسـتين  "در:   "گـاردنر)  ةچندگان
  .در هتـل المپيـك تهـران    1391خـرداد مـاه    31. "آموزي و اشتغال در ايرانملي مهارت

و وزارت تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي.  همـراه بـا        كشور ايحرفهفني و  سازمان آموزش
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 ايحرفـه مقاله از  دبير همايش و معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فنـي و   ةگواهي ارائ

مان كشور. و همراه با گواهي حضور در همايش از  دبير همايش و معاون وزير و رئيس ساز
 صـفحه:  –مقاالت همايش   ةچكيد ةكشور. چاپ در كتاب مجموع ايحرفهآموزش فني و 

193. 
مقاله به صورت پوسـتر و چـاپ تحـت عنـوان:      ة). ارائ1391خرداد ماه  31گل محمدي، ف. (

نگــاهي بــر تاريخچــه و ســير تكــويني نقــش و جايگــاه تعلــيم و تربيــت در كــارآفريني  "
گـذار بـر   بـا تأكيـد بـر عوامـل تـأثير     جوامع بشري ( ةو توسع بنيان در سير پيشرفتدانش

كنفـرانس  "در:  ."خراسـان جنـوبي)   ايحرفههاي فني و آموختگان آموزشاشتغال مهارت
. بابلسـر.  1391آبـان مـاه    23. "بنيـان ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهـاي دانـش  

 دانشگاه مازندران.   
  انتشارات دانشگاه پيام نور. ناسي توسعه. تهران.ش). جامعه1381ع.( لهسايي زاده ،

 ريزيو برنامه پژوهش سازمان تهران. .دوم چاپ .آموزشي ريزيبرنامه. )1377( .پور،ب محسن
 . پرورش و آموزش . وزارتآموزشي
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شغلي مربيان آموزش  ةشناسايي راهكارهاي افزايش انگيز
 اي فني و حرفه

  1مهين رضايي
  2فرهاد شادكام

 چكيده 
، مستلزم تغيير رويكرد 1404كشور، در افق  ةسال 20انداز نيل به اهداف سند چشم

كشور از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش است. امروزه علم، فناوري و 
اقتصادي كشورها شناخته شده و در اين ميان  ةآوري به عنوان محور رشد و توسعنو

اي هاي فني و حرفههاي نيروي انساني و گسترش آموزشها و مهارتبهبود شايستگي
سازي سياست نوآوري و فناوري است. سازمان آموزش فني از مهمترين ابزارهاي پياده

اي و تحقق اهداف سند هاي حرفهشايستگي اي كشور با ماموريت ارتقاء سطحو حرفه
راهبرد و  8انداز و نظام جامع مهارت و فناوري، سند راهبردي خود را مشتمل بر چشم

برنامه عملياتي  260سياست تدوين و براي تحقق اين راهبردها و سياستها، بيش از  27
انساني به  ةرمايرا به زير مجموعه سازماني ابالغ نموده است. در اين راستا توجه به س

سند راهبردي سازمان  7از راهبرد  23اي در سياست ويژه مربيان آموزش فني و حرفه
به  "جذب، نگهداشت و ارتقاء شايستگي مربيان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي آنها"

عنوان يكي از اركان تحقق اهداف شناخته شده است. شناسايي راهكارهاي افزايش 
تواند سازمان را در مندي آنان ميبيان در جهت ارتقاء سطح رضايتهاي شغلي مرانگيزه

هاي وري آموزشها ياري نموده و باعث افزايش بهرهثرتر آموزشؤاجراي بهتر و م
ههاي بشده و روشراهكارهاي شناسايي ةمهارتي گردد. اين پژوهش سعي دارد تا با ارائ

اي كشور را در جهت نيل ي و حرفهكارگيري راهكارهاي مذكور، ادارات كل آموزش فن
دهد كه عوامل نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي به اين اهداف سازماني ياري دهد.

مواد مصرفي و  ،هاي آموزشي از قبيل تجهيزاتكارگاه افزايش امكانات موجود در
مت سال ءامكانات موجود كارگاه و توجه به عوامل ارتقاء شغلي و درآمدي مربيان و ارتقا

 ةافزايش انگيزثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير متغيرها در أروحي و رواني مربيان ت
 .اندداشته ايشغلي مربيان آموزش فني و حرفه

 
 .ايشغلي، مربي، آموزش فني و حرفه ةانگيز: يواژگان كليد

                                                                                                                
 اي گلستان،كل آموزش فني و حرفه ةاي)، اداركامپيوتر (كارشناس آموزش مراكز ثابت فني و حرفه . كارشناس رياضي كاربرد در 1

                                                                                             Email: mahinrezaie@yahoo.com 
                                    اي  گلستان،كل آموزش فني و حرفه ةريزي)، ادار. كارشناسي ارشد مديريت فنآوري اطالعات (كارشناس پژوهش و برنامه 2

Email: farhad.shadkam@gmail.com 
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 مقدمه
توانايي  اي فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري،مربي در سازمان آموزش فني و حرفه

، استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري و تكنولوژي انتقال دانش فني به كارآموزان
و انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره را مطابق با استانداردهاي مهارت و آموزش  روز

، سرمربي، مربي ارشد و استاد مربي صورت كمك مربيهبندي مربيان ب. طبقهداشته باشند
 ).1391اي كشور،(سازمان آموزش فني و حرفه باشديم

ها جوامع و سازمان ةترين عامل توسعترين و اصلييافته مهمنيروي انساني ماهر و پرورش
ها شد كه ارضاي نيازهاي افراد از منابع و امكانات سازمانميزماني تصور  .شودقلمداد مي

 ءقل بازدهي برسيم بايد حداقل نيازها ارضااساس اين تصور براي اينكه به حدا بر .كاهدمي
اكنون كارشناسان مديريت معتقدند چنانچه نيازهاي واقعي كاركنان به درستي درك هم .شود

وري در سازمان كاهش بهره ،و به آنها بها داده نشود و مديران درصدد ارضاي آنها برنيايند
 و كوشش كاري بيشتر و درزيرا عالقمندي و نگرش نسبت به شغل سبب تالش  ،يابدمي

 )1379(الواني، شودميها نتيجه باعث كاهش هزينه
از ، اثرات زيادي كه دارد ةنگرش افراد است كه به واسط ةترين زمينرضايت شغلي مهم

شناختي و چند وجهي است كه انگيزش فرآيندي روان ،اهميت بااليي برخوردار است. بنابراين
 ،كند و رضايت شغلي احساس مطلوبميهاي بهينه هدايت رفتارهاي افراد را به سمت هدف

انگيزه تا چه حد باعث رضايت شغلي  .مثبت و خوشايندي است كه افراد از شغل خود دارند
دهند ميگردد و اين دو چگونه تعهد كاركنان را نسبت به كار و سازمان افزايش ميكاركنان 

 )1384 ي،قاسم (ساعتچي و است. از مباحث مهم دنياي امروز
از اهداف مهم رئيس سازمان  كاركنان مراكز ميارتقاي امنيت شغلي و وضعيت استخدا 

با مدرك تحصيلي  منابع انساني صرفاً ةتوسع چون .اي كشور استآموزش فني و حرفه
ها و خذ گواهينامهأكار،  ةتري وجود دارد كه تجربهاي مهمآيد و شاخصوجود نميبه

 هاي مهارتي با بازار كار و تغييرات فناوري روزرويكرد انطباق آموزشبا هاي تخصصي مهارت
 باشدمي مربيان گرانقدر ميسر ةوقفهاي بيكه اين امر فقط در گرو تالش شودميپذير امكان
  ).1391(پرند،

ثرترين عوامل و راهكارهاي ؤپژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با شناسايي م ،به اين دليل
سازمان را در  ،اي و معرفي آن به مديرانشغلي مربيان آموزش فني و حرفه ةافزايش انگيز

 اهداف خود ياري نمايد. ةتوسع

 شناسي روش
اي شغلي مربيان آموزش فني و حرفه ةاين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي افزايش انگيز

 ةن مسير در مرحلاستان گلستان بوده و در اي ايحرفهبا مطالعه موردي مراكز آموزش فني و 
نويسي از اسنادي و نيز بررسي مطالعات پيشين در اين زمينه پرداخته و پيش ةاول به مطالع

دوم با  ةشغلي پرداخته و در مرحل ةعناوين ذكر شده به عنوان راهكارهاي افزايش انگيز
را  گذارثيرأبه روش دلفي فهرستي از عوال ت ،مراجعه به خبرگان و تشكيل جلسات كارشناسي

نامه ميزان آماري و به روش استفاده از پرسش ةسوم با مراجعه به نمون ةاستخراج و در مرحل
 انجام  spssافزار گيري از نرمدست آمده با كمكهب ةشدءاهميت هر يك از عناوين احصا
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دست آمده به عنوان خروجي اين پژوهش در ههاي بگرديد و نتايج حاصله به ترتيب اولويت

شناسي اين پژوهش موارد زير قابل ذكر طور خالصه در روشهب .ها ارائه شده استتهبخش ياف
 باشند:مي

 هاي ميداني و اسنادي استفاده شده است.در اين پژوهش از روش �
مربي مراكز دولتي استان تشكيل  170حدوداً  تعداد  آماري پژوهش حاضر ةجامع �

را به كارآموزان  ايحرفهآموزشي فني و  هايطور فعال دورههب 1391دهند كه در سال مي
 اند.ارائه  نموده

آماري مورد نظر يك دست و يكپارچه است و ناهمگوني  ةدر اين روش چون جامع �
گيري تصادفي بنابراين، از روش احتمالي از نوع نمونه ،مورد نظر وجود ندارد ةزيادي در حوز

 اند.قابل قبول مورد تحليل واقع شده ةنامپرسش 60ساده استفاده شده و در نهايت تعداد 
آوري نهايي متغير از روش دلفي و ابزار جمع 53تعداد  ةاستخراج اولي ،در اين پژوهش �
 باشد.مينامه پرسش ،هاداده
در اين پژوهش، از روش تعيين اعتبار صوري يا ذهني و براي باال بردن روايي  �

 فاده شده است.از نظرات كارشناسان و افراد خبره است ،پرسشنامه
ساخته از آلفاي محققة در اين پژوهش، براي بررسي پايايي يا قابليت اعتبار پرسشنام �

نفر از  30ها استفاده شده است كه ابتدا بر روي كرونباخ براي همساني دروني يا پايايي گويه
اسبه ميزان پايايي آن مح  spssافزارگردد و سپس با استفاده از نرمميآماري اجرا  ةنمون
 گردد.مي

 ها يافته
هاي ساخته و استفاده از تحليل دادههاي محققپرسشنامه ،بندي حاصلبر اساس جمع

 نتايج زير حاصل گرديده است: spssافزار نرم ةوسيلهب ،نامهپرسش
 غيرهاي پژوهشبندي و تحليل متنتايج حاصل از جمع .1جدول 

امتياز نسبي شرحاولويت

هاي آموزشي از قبيل تجهيزات، افزايش امكانات موجود در كارگاه 1
 4,608 و امكانات موجود كارگاه مواد مصرفي

 4,4625 توجه به عوامل ارتقاء شغلي و درآمدي مربيان 2
 4,42 ارتقاء سالمت روحي و رواني مربيان 3
4,34875 افزايش توجه به امور رفاهي مربيان 4
حفظ كرامت انساني و توجه به مربيان تالشگر و احساس اهميت  5

 4,3425 شغلي

نتايج ارزشيابي پايان دورة كارآموزان و هدايت  مداخلة مربيان در 6
4,24833 شغلي آنها به بازار كار

ريزي مراكزهاي آموزشي و برنامهگيريمشاركت مربيان در تصميم 7
4,216667 آموزشي

 4,141 هاي پژوهشي مربيانارتقاء سطح دانش و مهارت و فعاليت 8
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 گيري بحث و نتيجه

هاي آموزشي از قبيل هاي افزايش امكانات موجود در كارگاهدهد آيتممينتايج حاصله نشان 
مواد مصرفي و امكانات موجود كارگاه و توجه به عوامل ارتقاء شغلي و درآمدي  ،تجهيزات

بت به ساير متغيرها ثيرگذاري بيشتري نسأسالمت روحي و رواني مربيان ت ءمربيان و ارتقا
 باشد:مييك از متغيرها به شرح زير  دست آمده براي هرهضمناً امتيازات ب ،اندداشته
 

مواد مصرفي و امكانات  ،هاي آموزشي از قبيل تجهيزاتافزايش امكانات موجود در كارگاه .1متغير 
 4,608موجود كارگاه   امتياز 

امتياز نسبي شرحاولويت

 4.71 ناسبفضاي آموزشي م 1
 4.68هادر اختيار قرار دادن تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب در كارگاه 2
 4.68 هامين به موقع مواد مصرفي كارگاهأت 3
 4.57 ي اموزشيهاكارگاه ةامكانات اينترنت پر سرعت به كلي ةارائ 4
 4.4 هاي آموزشيكارگاه ةسازي وضعيت گرمايش و سرمايش و تهويمناسب 5

 

با قراردادن امكانات آموزشي مناسب در اختيار مربيان از جمله فضاي مناسب آموزشي، 
ها بروز نمودن تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب و مواد مصرفي مورد نياز كارگاه

با افزايش  .كاسته و كيفيت آموزش را بهبود بخشيد مربيان در امر آموزش ةتوان از دغدغمي
آموزشي آنها تقويت شده و مربيان  ةدر نتيجه انگيز يط آموزش مربيان وكيفيت آموزش مح

ضمناً با توجه به اينكه  .نمايندميها اقدام آموزش ةبا آرامش و اعتماد بيشتري نسبت به ارائ
در دسترس  .است ايحرفههاي شده توسط مربيان عمدتاً به صورت آموزشهاي ارائهآموزش

 ثر خواهد بود.ؤها بسيار مآموزش ةارائ ةت آموزشي در نحوآالت و تجهيزابودن ابزار
 

 )4.421429مربيان   (امتياز   درآمدي و شغلي ارتقاء عوامل به توجه .2متغير 
امتياز نسبي شرحاولويت

احتساب طول مدت خدمت مربيان قراردادي به نسبت سنوات 1
 4.64 قراردادي به پيماني يا رسمي ميدر تغيير وضعيت استخدا

 مهارتي كارآموزي در سطوح پيشرفته ةاعطاء گواهينام 2
 4.64 هاي در حال تدريسو مربيگري به مربيان در حرفه

 هاي بيرون از سازمان و اجراي آندريافت پروژه 3
 4.57 توسط مربيان با سهيم شدن در عوايد حاصله

 هاي تربيت مربي كرج باهم سطح كردن گواهينامه 4
 4.53 شغلي مربيان ءريزي جهت ارتقات برنامهسازمان مديري

 ايجاد ارتباط صنايع با مربيان در جهت هدايت تشكيل دفتر 5
 4.46خريد توليدات كارگاهي ديده و يا ايجاد بازاركارآموزان آموزش

 هاي آموزشيدر نظر گرفتن امتياز براي فعاليت 6
 4.4 شغلي مربيان ءارتقادر ثير آن أو پژوهشي و ت

 3.71ايجاد نمايشگاه براي معرفي دستاوردهاي مربيان و كارآموزان 7
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 كار سطح كشور اي درحرفه فني و آموزش مراكز اينكه محور اصلي كار با توجه به
ترين نقش را دراين مراكز مربيان كه درصد بااليي از اصلي زين اين راستا در آموزشي است و

نمايند به عهده همكاري مي اي كشورحرفه ان فني والتدريسي با سازمآنها نيز به صورت حق
هاي استخدام كشوري آزمون التدريسي دربندي نيروهاي حقالويت طرفي چون از دارند و

آن است كه اين  ثرؤمه حل رارسد مي به نظربلكه  ،كندمربيان حل نمي گونهاين مشكلي را از
و در صورت  اساس سوابق كاري رش برپرو التدريسي آموزش ونيروها همانند نيروهاي حق
امور  وزارت كار و اي وابسته بهحرفه مراكز آموزش فني و در احراز شرايط شغلي مناسب

 فني و آموزش و التدريسي مراكزاز طرفي چون مربيان حق. رسمي گردند ماعي جذب وتاج
 ،بازنشستگي مزاياي ،كامل ةبيم عدم برخورداري از ،امنيت شغلي ،دواجزاي مشكل احرفه

الي  5 سپري نمودن رو را دارند كه بايد پس ازهويت شخصيتي و بسياري ازمشكالت پيش
تكليف  همچنان بال، التدريسي در اين مراكزسال ازعمرگرانبهاي خود به عنوان نيروي حق15

بدون ضرر ، اي كشورحرفه فني و سازمان آموزش ودن آنها درنمرسمي  جذب و ،لذا .باشند
پنجم دولت  ةتحقق برنام بزرگي در كمك از طرفي باعث ارتقاء سطح آموزشي و .بودنخواهد 

 .خواهد بود ،تربيت مي باشد كه فرهنگ تعليم و
هاي افراد در محيط ايحرفهكيفيت حضور  "افراد بهتر است كه  ةتجرب ةالبته در محاسب

براي چند فرد فرضي  ايحرفههاي كاري و چرا كه حضور در محيط ،مدنظر قرار گيرد "كار
صرف  ،هاي مختلف همراه باشد و لذاآوردها و كيفيتتواند با نتايج رهميمورد مقايسه 

در بسياري مواقع  ،بنابراين .خيلي دقيق نخواهد بود قطعاً ايحرفهة تجرب ميك ةمحاسب
ي هاي محل خدمت به بعضاز جمله تقديرهايي كه دستگاه - شده به فرداعتبارت خاص اعطا

گيرد تا از اين طريق مياو مد نظر قرار  ايحرفه ةارزش تجرب ةدر محاسب –دهند ميكاركنان 
 تري برخوردار گردد.از اعتبار مناسب "افراد ايحرفهة تجرب "معيار 

ارزشي است  ،كه منظور باشدمي "اعتبار خاص اعطا شده به فرد"نوع ديگري از اعتبارات 
گر قابليت خاصي در متولي قانوني به افرادي كه ارائهدر سطح ملي كه از طرف نهاد 

فردي كه در صنايع دستي حائز حداكثر  مثالً .شودمياعطا  ،باشندميهاي گوناگون زمينه
 )1390(علوي ايلخچي،حميد، .است ايحرفهقابليت 

 سال در – فروش و بازاريابي توليد، آموزش،  -محور بازار آموزش با اجراي طرح مدل
هاي بيرون از سازمان و اجراي آن توسط مربيان با سهيم شدن توان با دريافت پروژهمياري ج

 هاي مربيان نمود.در عوايد حاصله كمكي در جهت دريافتي
 با همزمان كارآموزان كه گيردمي صورت ايگونه به آموزش جديد، آموزشي فرآيند اين در

 غيرمتمركز يا و متمركز هايهكارگا قالب در محصوالتي به توليد اقدام آن از بعد و آموزش
 .باشد داشته فروش قابليت كه نمايندمي )ايخوشه(

 و تخصصي صورت به آموزش اين: داشت بيان كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان يسئر
 در را محصول فروش زمان تا ابتدا از فرآيند بلكه كل اوليه، مراحل تنها نه ايرشته بين

توليد  محصوالت ةعرض تا بازار از اوليه مواد خريد ابتداي از مدل اين در زشموگيرد. آميبر
 (از بازار تا بازار). يابدمي ادامه مصرف بازار در كارآموزان توسط شده،
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 )4,41سالمت روحي و رواني مربيان   (امتياز   ءارتقا . 3متغير 

امتياز نسبي شرحاولويت
 ريزي مداوم و بيني برنامهپيش 1

 4.62 التدريسمناسب براي مربيان حق

شناسي اي و روانتشكيل جلسات مشاوره 2
 4.2 ايصورت دورههبراي مربيان ب

 
بيني شده به منظور ايجاد ريزي مداوم و پيشبه منظور امنيت رواني مربيان نياز به برنامه

باشد كه اغلب ميباشد كه اين خود عاملي در جهت سالمت رواني مربيان ميامنيت شغلي 
هاي زندگي و مين هزينهأالتدريس به دليل منابع مالي كم و نگراني از عدم تمربيان حق

نگراني حاصله از  .گذاردميير منفي أثداشتن قطع همكاري بر سالمت روحي آنان ت ةدغدغ
حين آموزش  اي كه درها تجربهسال از پسدر صورت جدا شدن آنها از سازمان  يك سو و

اي كشور حرفه سازمان فني و ناپذيري خواهد بود كه بهجبران ةخود صدم ،اندكردهكسب 
 وارد خواهد شد

شناسي براي مربيان با حضور مديران و مسئولين اي و روانتشكيل جلسات مشاوره
و ايجاد حس  التدريسو حق ميجمله رس مربيان از ةتواند براي رفع مشكالت كليمي

 ثر باشد.ؤنان مهمكاري و تعامل بين آ
 

 و احساس اهميت شغلي  حفظ كرامت انساني و توجه به مربيان تالشگر. 4متغير 
 )4,387778(امتياز    

امتياز نسبي شرحاولويت
 4.75 التدريسارتقاء سطح امنيت شغلي براي مربيان حق 1

 المللي برايبندي شده ) بينرتبه ةگواهينام( gradeارائه   2
 4.53ها و مراكز برون سازمانيدانشگاه ،رفي به صنايعمربيان جهت مع

3 
 تشويق مربياني كه كارآموزان آنها در المپيادهاي مختلف

 هاي آموزشي آنها منجراند و يا دورهرتبه كسب نموده
 اندبه اشتغال و خوداشتغالي شده

4.5 

 4.46 شناسايي مربيان پويا و تشويق مالي و معنوي آنها 4
 4.4 داني مالي از آنهاهاي مربيان و قدرايده حمايت از 5

6 
 ساالري در انتخاب مربيانرعايت شايسته

 هاي اموزشي و تالش دردوره التدريس براي گذراندنحق
 جهت جذب مربيان متخصص

4.32 

 جاييابي مبتني بر هدف بهارزاستقرار مد ل خود 7
 4.25 وري مربيانء و بهرهنظام ارتقا

 4.21 ارزيابي عملكرد مربي موز درآثير نگهداشت كارأكاهش ت 8

9 
 سطح مقام معنوي مربيگري ءايجاد راهكارهاي ارتقا

 در مقايسه با مشاغل اداري تا مربيان احساس رضايت
 ها را داشته باشندفعاليت در كارگاه ةشغلي و ادام

4.07 
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وجب مشاركت ايجاد امنيت شغلي نوعي تشويق است كه مدهد مينتايج فوق نشان 

يا  التدريسمربيان حق .دهدرا افزايش مي آنهاوري مشاركتي ها شده و بهرهدر برنامه مربيان
ترين غفلت يا و با كوچك ،پايان سال تمديد خواهد شد يا خيرقرارداد داند پيماني كه نمي

مري تواند فعاليت مشاركتي مثمر ثنمي ،افتداش به خطر ميكوتاهي در كار امنيت شغلي
بايد امتيازات خاصي همچون كارشناس  آنان در مشاركت ةداشته باشد. با هدف ايجاد انگيز

 رتقاي گروه و لوح تقدير تعلق گيرد.ا تقدير، لوح باال، ارزشيابي  ارشد، خبره،
ضمناً با ارج نهادن به فعاليت مربياني كه كارآموزان آموزش ديده تحت تربيت آنان موفق 

يا مربياني كه  با  تعامل بيشتر با بازار  اند وشده ايحرفهي فني و مپيادهاأخذ رتبه در البه 
 شوندمياشتغال آنها  ديده منجر بهكار و صنايع و صنوف به منظور معرفي كارآموزان آموزش

فراهم نمودن بستر الزم براي دريافت   و تشويق آنان و و شناسايي مربيان پويا و تالشگر
صنايع و مراكز  ،هاالمللي و معتبر كه بتوانند در دانشگاهبين ةبندي شدهاي رتبهگواهينامه

را رشد و تعالي آنان  ةتوان زمينمي ،سازماني به عنوان امتيازي از آنها استفاده نمايندبرون
احساس اهميت شغلي را  ةو زمين دواي براي مربيان ديگر ايجاد نمو عامل و انگيزه كردفراهم 

 شود.ميانگيزگي و يكنواختي آنان بين رفتن حس بي كه خود منجر به از ردكدر آنان ايجاد 
 

 )4,34875درآمدي مربيان   (امتياز   افزايش توجه به امور رفاهي و .5متغير 
امتياز نسبي شرحاولويت

 4.86 نهاآسازي هاي اجرايي و مستندساده كردن فرآيند 1

 جهالتدريس مربيان با توافزايش ميزان حق 2
 4.71 به افزايش حقوق ساير كاركنان

 گيريمشاركت مربيان در جلسات تصميم 4
 4.6 امور فرهنگي و رفاهي كاركنان

 ايحرفهكاهش تفاوت دريافتي مربيان آموزش فني و  5
 4.6 هانسبت به مربيان ساير دستگاه

 هاي غير مربيگري از دوش مربيانمسئوليت ةرفع كلي 6
 4.39...).مشاوره و گران امور آموزشي مثل انباردار،(استفاده از تسهيل

 دريافت اضافه كار براي مربياني كه در يك 7
 4.03 شيفت آموزشي فعاليت دارند

 4 استفاده از اساتيد دانشي در كنار مربيان مهارتي 
 3.6 ها به نسبت طول دورهمدت  بين دورهدادن تعطيالت كوتاه 

 
هاي الزم را به صورت عملي آموزشهبيشتر ب ايحرفهش فني و يكه مربيان آموزئاز آنجا

سازي فرآيندهاي اجرايي خذ شده تمايلي به انجام مستندأدر آمار  ،دهندميآموزان ارائه كار
صورت گسترده ندارند و معتقدند كه انجام اين امور مانعي براي انجام فرآيندهاي هآموزش ب

 آنان را پوشش داد. ةا ساده كردن اين فرآيندها خواستتوان بميباشد كه ميآموزش عملي 
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 ،با در نظر گرفتن وضعيت شغلي ايحرفهبهبود وضعيت حقوق و دستمزد مربيان فني و 

ترين پارامترهاي نظر گرفتن ديدگاه آبراهام مازلو از مهم نوع كار و سطح آموزش كه با در
ربيان و افزايش وفاداري آنها كه اين تالش در جهت افزايش روابط مديران و م ،انگيزشي است

امر يكي از پارامترهاي انگيزشي است كه براي بهبود انگيزش مربيان بسيار ضروري است و 
تواند عاملي براي ايجاد ميدخيل نمودن نظرات مربيان به منظور امور رفاهي كاركنان خود 

 شغلي باشد. ةانگيز
هاي بررسي نگرش ،شغلي متعددي هستندهمچنين با توجه به اينكه افراد داراي نگرش 

طي ، تواند بر بهبود رفتار سازماني داشته باشدمياي كه كاركنان به دليل نتايج قابل مالحظه
شده هاي انجامنظران بوده است. پژوهشگذشته مورد توجه پژوهشگران و صاحب ةچند ده

نگرش كاركنان آگاه شوند و نوع  شود تا مديران ازميها باعث در مورد نگرش اعضاي سازمان
آيا مطابق با نگرش كاركنان است يا  ،آورندمياي كه به اجرا در ها و رويهدريابند كه سياست

 پارسائيان و اعرابي ةترجم ،رابينز( شوندميثير بر رفتار افراد سازمان أخير كه خود موجب ت
1377(. 

قعي كارمندان به درستي هم اكنون كارشناسان مديريت معتقدند چنانچه نيازهاي وا
وري در سازمان صدد ارضاي آنها برنيايند بهرهدرك و به آنها بها داده نشود و مديران در

عالقمندي و نگرش نسبت به شغل سبب تالش و كوشش كاري بيشتر و در  .يابدميكاهش 
 )1379،(الواني شودميها نتيجه كاهش هزينه

 
كارآموزان و هدايت شغلي آنها به بازار كار    ةزشيابي پايان دورمربيان در نتايج ار ةمداخل . 6متغير 

 )4,24833(امتياز  
امتياز نسبي شرحاولويت

 4.6 هاي كتبي و عمليهاي انتخابي آزمونسازي در آيتمشفاف 1
 4.39 خذ آزمونأاعتماد بيشتر به مربيان در زمان  2

االت از قبيلؤانتخاب نوع روش برگزاري آزمون و تعيين نسبت س 3
 4.36عملي يا كتبي توسط مربي يا شوراي مربيان ،تشريحي يا تستي

 هاي توجيهي و فني براي مربيان برگزاري كالس 4
 4.15 موزان مسابقات المپيادآ(كارشناسان همراه) كار

 ارتباط مشاوران هدايت شغلي و مربيان و تعامل با  5
 4.03 ه بازاركارصنوف به منظو سوق كارآموزان ب صنايع و

 3.96 آموزكار ةارزيابي پايان دور ثرتر بودن نظر مربي درؤم 6
 

هاي كتبي و عملي و االت آزمونؤهمكاري در طراحي س ها ومشاركت در اجراي آزمون
و كيفيت آموزشي  ميبردن سطح عل ثري در باالؤنقش م ،انتخاب روش برگزاري آزمون

دخالت مربيان  .شودميرفتن اعتماد به نفس آنان  اعث باالضمن اينكه ب .مربيان خواهد داشت
ها گرديده و پذيري آنها حين برگزاري دورهنهايي كارآموزان باعث افزايش مسئوليت ةدر نمر
شود ارزيابي مستمري در طول دوره از كارآموزان توسط مربيان انجام پذيرفته و ميباعث 
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انواع  ،مربيانمقصود از مشاركت  تر سازد.آماده كارآموزان را براي حضور در آزمون پاياني

گيرد. اين امر نوعي فرايند انجام مي آنانمشاركت  ةهايي است كه در زمينها و فعاليتروش
به دادن تعهد و مشاركت هر چه بيشتر  مربيانمشاركتي است كه هدف آن تشويق و ترغيب 

ت. اعتماد به آنها موجب تسريع در اس هاكارآموزان در آزمون پايان دورهدر امر موفقيت 
 .رسيدن به هدف است

 

 ريزي مراكز آموزشي هاي آموزشي و برنامهگيريمشاركت مربيان در تصميم. 7متغير 
 )4,216667(امتياز  

امتياز نسبي شرحاولويت
 4.5آموزشي كارگاهي ساالنه ةمشاركت مربيان در تنظيم برنام 1
 4.25 مسئولين استانيبرگزاري جلسات ماهيانه با  2

هاي صنفي مربيگري غير وابسته به سازمان تشكيل تشكل 3
 3.9 ثير تصميمات آنها در اجراي فرايندهاأو ت

 
هاي آموزشي كارگاهي ايجاد بسترهاي الزم به منظور مشاركت مربيان در تنظيم برنامه

و صنايع و صنوف و شركت  هاي الزم و تعامل آنان با بازارساالنه به منظور انجام نيازسنجي
هاي آموزشي رساني دو طرفه در خصوص تنظيم برنامهدادن آنها در جلسات به منظور اطالع

شغلي در مربيان گردد و هم اهداف سازماني را در جهت  ةتواند هم باعت ايجاد انگيزمي
 مين نمايد.أنهايت ايجاد اشتغال ت آموزش به افراد جوياي كار و در

 

 )4.141هاي پژوهشي مربيان   امتياز (سطح دانش و مهارت و فعاليت ءرتقاا.  8متغير 

امتياز  شرحاولويت
 نسبي

 هاي بزرگ قسمتي از آموزش از طريق همكاري با شركت ةارائ 1
 4.67آموزشي ةهاي جديد مرتبط با حرفو معتبر به منظور آشنايي با فناوري

 4.64 تحصيلي براي مربيان ةتحصيلي و كمك هزين ةدر نظر گرفتن بورسي 2
 4.54 آنان ميدر نظر گرفتن زمان مطالعه براي مربيان به منظور ارتقاء سطح عل 3

 هاي ارتقاء مهارت و بازآموزي در گذاشتن كالس 4
 4.46 زدايي)سطح استاني و شهرستاني (عدم تمركز

 4.36 آوري اطالعاتهاي خارج از كشور جهت بازديد و جمعموريتأم 5

 هاي بازآموزي مركز تربيت مربي اختياري بودن دوره 6
 4.25 ها توسط مربيان به ميزان نيازو انتخاب دوره

 صورت ههاي پژوهشگري براي مربيان ببرگزاري دوره 7
 4.07 هاي تحقيق و پژوهشمستمر و و ايجاد زمينه

 3.75 لميبين مربيان براي رقابت و ارتقاء سطح ع ميبرگزاري مسابقات عل 8
 3.57 صورت الكترونيكي مجازي و از راه دورهآموزش ب ةارائ 9

 آموزشي  ةمربياني كه رشت ةايجاد زمينه براي تغيير رشت 10
 3.1 .باشدميها حائز اهميت نآنها در نياز سنجي
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 موجبات مربيان ايحرفههاي دانشي و ها نشان داده است كه عدم ارتقاء مهارتپژوهش

 آنان براي را كار شدن معنابي و آموزشي هويت شدن كمرنگ ،شغلي هايتمهار كاهش
 بر را ايحرفه و پژوهشي ،آموزشي هايمسئوليت مربيان كه جهت آن از .نمايدمي فراهم
 و براي آنان تكراري هامسئوليت و وظايف اين دادن انجام زمان گذشت با ،دارند عهده

 يهاآموزش ةارائ ،سازد دگرگون را پذيريمسئوليت اين تواندمي كه آنچه و شودمي يكنواخت
 تحصيل ةادام براي شرايط نمودن فراهم يا و مربيان اطالعات رساني روزبه منظور به مناسب

 .باشدمي آنان
 احراز براي را كارآموزان و افراد كه است هاييفعاليت انجام ايحرفه و فني هايآموزش  
 افزايش آن انجام در را افراد توانايي و كارآيي يا كندمي مادهآ كاري و كسب و حرفه ،شغل

و تغييرات  آموزشي ةحرف با مرتبط جديد هايفناوري افزونروز ورود به توجه با ،لذا ،دهدمي
دانش فني و مهارت افراد جهت انجام مشاغل دستخوش  ،چشمگير و سريع آن در جامعه

تواند عاملي در ميخود  ،ود را با تغييرات وفق دهندگردد كه اگر مربيان نتوانند خميتغيير 
 آموزش انگيزگي در مربيان شود كه به منظور برون رفت از اين وضعيت با ايجاد ركود و بي

ثري در جهت ؤم گام توانمي به مربيان دنيا روز تكنولوژي راستاي علوم و فنون جديد در
 اين ةارائ در ميمه و ثرؤم نقش مربي تتربي مركز البته .آنان برداشت ميسطح عل ءارتقا

 عنوان به كه معتبر و بزرگ هايشركت با همكاري طريق از توانمي ،لذا .دارد هاآموزش
 جديد هايفناوري با آشنايي منظور به ،هستند جديد فنون كارگيريهب در بخش نخستين
 .نمود مربيان آموزش به اقدام ،آموزشي

هاي آموزشي در حال آموزش به كارآموزان ا در كارگاهمربيان اغلب ساعات طوالني ر
شيفت آموزشي فعاليت دارند و ديگر زماني مناسب  كنند كه در اغلب موارد در دوميسپري 

با در نظر گرفتن ساعاتي از روز يا روزهايي از  ،و مفيد براي مطالعه نخواهند داشت. بنابراين
تواند باز هم عاملي در جهت ميو تحقيق  هفته (بخشي از ساعت كاري) به منظور مطالعه

 .آنان فراهم شود ميسطح عل ءرشد و ارتقا
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نقش  واي  حرفه ضرورت ايجاد انكوباتورهاي مجازي درسازمان فني و
 اشتغال پايدار ةتوسع آن در

 1ميناپايدارنيك

 چكيده 
كار يكي از  ميان مراكز آموزشي موجود در كشور و بازار عدم ارتباط درست و كارآمد

 طي از جامعه بعد طوري كه افرادزايي است بهاشتغالتوسعة  معضالت فعلي در
 با مشكل مواجه شده و عمالً ،شوندكار مي زماني كه وارد بازار ،ي آموزشيهادوره

 يا شغل و ايجاد شده دري كسبهاآموزش وها مهارت قادر نيستند به درستي از
ي فني محسوب هاارتقاء شغلي استفاده الزم را ببرند. انكوباتورها جزء ساخت

 كه براي پرورش يا ايجاد كسب و يي هستندهانهادها يا چهارچوب شوند ومي
 از انكوباتورها هستند انكوباتورهاي مجازي يكي ديگر شوند.مي كارهاي كوچك ايجاد

اي كتابخانه اين مقاله كه با مطالعات ميداني و كنند. درمياين زمينه فعاليت  كه در
 ع انكوباتوربيان مفاهيم انكوباتورها، انوا با ،شده صورت گرفته استي انجامهابررسي و
بالفعل  امكانات فيزيكي بالقوه و تطبيق آن با كاركردها و مراكز رشد مهارت، و

آن دركمك به  ةنقش فزايند اي وحرفه جمله سازمان فني و ي آموزشي ازهاسازمان
آن  ةشود كه يكي از موارد برجستميآموختگان براي ورود به بازاركار بررسي مهارت

 بود كه نيازي به فضاهاي فيزيكي ندارند. هندانكوباتورهاي مجازي خوا
 

زايي، كارآفريني، مهارت فني : انكوباتور، انكوباتورهاي مجازي، اشتغالكليدي واژگان
 اي.حرفه و
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 مقدمه
شمار حقوق شهروندان به ةدهندتشكيل شغل مناسب جزو يكي از اجزاي امروزه برخورداري از

كن كردن بيكاري يه ريشه سب با نيازهاي جامعه وزايي متنارود به طوري كه اشتغالمي
ارتباط  اشتغال در ،طرفي از .هاستجمله وظايف بنيادين دولت از ،همان اشتغال كامل

فرهنگي جامعه بوده و به سرعت به روند  سياسي، اقتصادي، اجتماعي وتوسعة مستقيم با 
اشتغال  ،ي دارد. همچنينبستگتوسعة ي هاموفقيت ياعدم موفقيت برنامه جامعه وتوسعة 

ارتباط با نيازهاي  در بديهي است كه مستقيماً يك جامعه و هاي حاكم برتابعي است از ارزش
تمايل  ،به عنوان نمونه .معنوي جامعه باشد زيستي، آموزشي، بهداشتي، رفاهي، روحي و

ريزان اشتغال مهروي برنا فرا كيفي، باب جديدي را جامعه به برخورداري از اطالعات روزآمد و
اختراعات  ها،و پژوهشي جامعه و نياز به دسترسي به نوآوري ميليا تمايالت ع دهد ومي قرار

 كند.ميي كاري جديدي را ايجاد هاجهان، زمينه ةشداستانداردها ي ثبت و
هاي حاكم بر ارزش هايي مانندريزي اشتغال با واقعيتبرنامه در هادولت ،سوي ديگر از

 ،: همچون سنهاي جمعيتي؛ شاخصزبان ؛منابع طبيعي ؛عوامل جغرافيايي ؛معهيك جا
بسياري عوامل  هاي رقابتي ومزيت ؛سطح فناوري ؛ي صنعتيهاتحصيالت و...؛ بستر

 ةگفتنيازهاي پيش تمايالت يا كه مجموع عوامل فوق و گردندميديگر مواجه  ةكنندتعيين
 روند.ميشمارريزي كالن اشتغال بهبرنامه در دولتها ةندكنهاي تعيينمحدوديت جامعه،
ريزان جوامع برنامه ي مهم مديران وهازايي يكي از دغدغهحاضر مشكل اشتغال عصر در

توسط سازمان جهاني كار منتشر  ،2000سال  گزارشي كه در در گردد.ميبشري محسوب 
 500به ايجاد  ادرقدي بايد ميال 2010سال  شده است كه كشورهاي جهان تا دكيأت ،شد

 ميليون موقعيت شغلي جديد باشند.
 ،وضعيت جمعيتي سوي ديگر، روند تحوالت جهاني مانند تغييرات چشمگير در از

طرح  هاي جديد اجتماعي وسازمان تولد ،ي نوينهاظهور فناوري استقبال از مهاجرت،
 مديران امور ريزان وروي برنامه فرا اي راهاي تازهافق ،سازمان مديريت و ي نوين درهاديدگاه

 بستر تحول در اساس و ،گذشته ةده يي كه طي چندهايكي از فناوري .دهدمي اشتغال قرار
 است. سازي انكوباتورهاپياده ،بوده است زندگي بشر

 گيري آنمراحل شكل انكوباتورها و
در معني  شده و كشت دادن)گرفته ،(به معني تكثيركردن INCUBATانكوباتور از كلمه 

 نام دستگاهي است كه گرماي الزم را براي تبديل تخم مرغ به جوجه فراهم آورده و،  ديگر
ادبيات  در رساند.ميبه رشد الزم  اند،به دنيا آمده مقرر موعد كه زودتر از نوزاداني را
ي يهايا چارچوب نهادها و شوندميهاي فني محسوب ساخت جزء انكوباتورها ،كارآفريني

انكوباتورها فضاي  شوند.ميكارهاي كوچك ايجاد  ايجادكسب و كه براي پرورش يا هستند
ي هابراي شركت باحداقل هزينه را آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي مختلف و اداري و

مين أبراي آنها ت برخي خدمات جانبي را سازي وهمچنين شبكه و كنندميفراهم  نوپا
آمده است كه انكوباتورها  WI/PO "زمان جهاني مالكيت فكرسا"اسناد  در كند.مي
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داراي مكان  مديريتي كوچكي تشكيل شده و كادر از و نوآوري هستند يي مبتني برهاطرح

يك مركز تحقيقاتي يا  در كنار انكوباتورها معموالً تسهيالت مشترك هستند. فيزيكي و
براي تبديل يا  را )فنيغير (فني وصنايع كه خدمات پشتيباني  كارخانجات و دانشگاهي و

 در شوند.ميسيس أت ،كندميه ئپرورش يك نوآوري يا اختراع به يك شركت صنعتي ارا
ابزارهاي مطمئني براي تبديل  اين نكته پذيرفته شده است كه انكوباتورها جهان، سرتاسر
تكنولوژيك توسعة  نيز ترغيب كارآفريني و دستاوردهاي تحقيقاتي به محصوالت و و هانوآوري
 ،بخش خصوصي ايجاد ،رقابتي و بازار حركت به سوي اقتصاد اصلي فرايند ةهست هستند.
 از جدا اين روند .باشدمي )SMEsمتوسط ( موسسات كوچك و ايجاد كارآفريني وتوسعة 

زير ساختارهاي شغلي براي  ايجاد انتقال دانش و ،نيازمند بسترسازي آموزشي ،حمايت مالي
 ةده انكوباتورها به اواخر ةريش رشد مشاغل كوچك است. كارآفريني وتوسعة بيشتر تشويق 
سراسر جهان  در انكوباتور 3000امروزه بيش از  و گرددميبر آمريكا ةاياالت متحد در 1950

آسيا بعد  هستند. در ژاپن مستقر و اروپا اياالت متحده و در كه عمدتاً حال فعاليت هستند در
كه  رداد وجود انكوباتور10  از  ايران كمتر در دارد و چين قرار ،هند ،هاي مالزيكشور از ژاپن

ي مالزي به نام هامهارتتوسعة مركز  كنند.ميدر سه شهر اصفهان، تبريز و يزد فعاليت 
 و هايي شركتهاتوانايي ،GSPجهاني  ةعرض ةراستاي اجراي برنام در penang""پنانگ

 دهد.توسعة ميي خارجي هاارتباط با همكاري ق آموزش وطري از ي محلي راهاسسهؤم
مراكز  متوسط و سسات كوچك وؤترويج م و هتوسعنيز بر  "ILO" المللي كارسازمان بين
لحاظ فعاليت  با انكوباتورها رد.اكيد فراوان دأت آسيا خصوص درهانكوباتورها ب كارآفريني و

لحاظ نوع مالكيت به سه گروه،  از و نندكمي خدماتي كار توليدي و ةحوز دو در عمدتاً
به لحاظ  شوند.ميتقسيم  ميعمو –مشاركت خصوصي  تركيبي از و عمومي، ،خصوصي

 .محلي تقسيم نمود ملي و ،ايتوان به منطقهمي گستردگي نيز آنها را

است كه  واحد) 50تا  10بين  متشكل از چند واحد تجاري كوچك (عمدتاً انكوباتور هر
 :هااين واحد

 كنند؛ميبه طور معمول از يك فضاي مشترك استفاده  �
 اختيار كارآفرينان قرار در قابل تغيير بهاي اندك وشده با اجارهامكانات ارائه خدمات و �

 گيرند؛مي
بسيار  ةبا هزين محل به صورت رايگان و در آموزشي كامل و اي وسرويس مشاوره �

 اختيار آنهاست. اندك در
صنايع تكيه  رقابت در افزايش قدرت و نوآوري و ،تحقيق رها برفضاي كلي انكوباتو �

 دارد؛
 نوآور هستند؛ ي خالق وهاتجاري كردن ايده گيري وانكوباتورها مشوق شكل �
مديريت  سازماندهي و خصوصي در و )صنعتي هاي دولتي (دانشگاهي وبخش �

 انكوباتورها حضوردارند.
 تي كه به آفرينش كار ويانجام هر فعال" از توجه به تعريف كارآفريني كه عبات است با �

 منجر خدمات جديد گونه كاال يا هر ةعرض و افزوده در سرمايه يا توليدايجاد ارزش
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خدمات يا محصول  هاي كارآفرين نيز خدمات جديدي اعم از كاال،شركت "شود

زش ار و اشتغال ايجاد بازار اين طريق در زماني از هااين شركت كنند.ميراعرضه 
 نكرده باشند. چنين ارزشي را ايجاد ي موجودهايك از شركتكه هيچ كنند،ميافزوده 

نيز معرفي  رقابتي توانايي پايداري و به بازار خود ورود بدو آيا سازمان كارآفرين در اما
محصول خود را دارد؟ مراكز رشد يا انكوباتورها ابزاري مناسب براي جذب كارآفرينان 

اين مراكز داراي ساختاري منعطف بوده كه خدمات مورد نياز  شوند.ميمحسوب 
ي ابتدايي حيات آنها هاطول سال در يك فضاي پويا كارهاي كوچك را در كسب و

ي اوليه هاهزينه ،نياز خدمات مورد اختيار قراردادن امكانات و در با و كنندميمين أت
حقوقي ضعف  ي مديريتي واهمشاوره ةارائ با كاهش داده و براي ايجاد يك حرفه را

كمك به ايجاد  هدف اصلي مراكز رشد به عبارت ديگر، كنند.ميجبران  را هاشركت
ريسك  با كارآفرين است به نحوي كه بتوانند و سسات توسط افراد نوآورؤم و هاشركت

 المللي به رقابت بپردازند.بين بازار آزاد و در كمتر به موفقيت دست يافته و

 نكوباتورهابندي اطبقه
 :ي زير تقسيم بندي كردهاتوان به دستهميانكوباتورها را  �
سسات ؤم انكوباتورها توسط نهادهاي دولتي و اين گروه از انكوباتورهاي صنعتي: ��

كارفرمايان  از طريق حمايت از كار هدف آنها ايجاد و دنشوميغيرانتفاعي حمايت 
 ،ي متروكههاشده، كارخانهسازيي بازهاساختمان اغلب در اين انكوباتورها است.

فضاهايي كه مورد استفاده  ساير و هاي ادارههاانبارها، مدارس، ساختمان
 شوند.مياندازي راه گيرند،ميقرارن

 ،به منظور تجاري كردن دانش فني اين نوع انكوباتورهاانكوباتورهاي دانشگاهي:  �
به  هااي پژوهشي دانشگاههاز طريق فعاليت شده و مالكيت معنوي ايجاد فناوري و
 و هاكتابخانه ها،انكوباتورهاي دانشگاهي تسهيالتي همچون آزمايشگاه اندوجودآمده

ي هابه شركت را ميي علهااعضاي هيئت دانشجويان و ةمشاور همچنين تخصص و
طور مستقيم بعضي از اين انكوباتورها به كنند.ميعرضه ارائه  نوپاي عضو خود

گذاران ديگر سرمايه اغلب داراي شركايي از شوند، اماميحمايت  هاگاهدانش ةوسيلبه
 اين زمينه هستند. آفرينان درنقش و

 و مكان خاصي هستند جا يا انكوباتورهاي مجازي فاقد: انكوباتورهاي مجازي �
عرضه د خو هاي عضوبه شركت از فضاي كاري را تسهيالت ديگري غير خدمات و

اين  دهند.ميانكوباتورهاي اينترنتي تشكيل  سمت اين گروه راترين قعمده كنند.مي
 از هستند.د ي خاص خوهاي تجاري داراي ويژگيهادهندهگروه موسوم به شتاب

تر، نتايج كار آنها به سادگي قابل سنجش فراوري تجاري آنها كوتاه ةجمله اينكه دور
 گيري نيست.اندازه و

 ةداراي مجموع اين طبقه از انكوباتورها ،معمولطور به :الملليانكوباتورهاي بين �
 و ي تجاري هستندهاي فعاليتهاي پشتيباني براي پيشرفتهاكاملي از سويس

 مراكز ها،دانشگاه با اين انكوباتورها روي صادرات است. تمركز آنها بيشتر بر
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ي هايكي از ويژگي اند.ارتباط المللي دربين گذاران داخلي وسرمايه ،تحقيقاتي

 مربوط به خود دةمحدو در انكوباتورها ي ازهاشبكه ايجاد ،منحصربه فرد اين گروه
طريق به اشتراك  از المللي راظرفيت انكوباتورهاي بين توان و هااين شبكه .است

  دهند.مياطالعات به مقدارقابل توجهي افزايش  گذاردن منابع و

 مجازي رشد مركز
 رشد وب كه برخي از خدمات مراكز ي برنمبت مجازي ومجازي سازماني است  رشد مركز

برخي خدمات  ،مين ماليأي تهامعرفي روش ،ايهمچون خدمات مشاوره ،حقيقي
 اختيار مكاني در گرفتن مرزهاي زماني و نظر بدون در طريق اينترنت و غيره از رساني واطالع

 دهد. مي قرار مشتريان خود
ازي چيزي به جزيك دروازه اطالعاتي كه ازطريق باتوجه به تعريف باالمركزرشد مج
 كند نيست.ميي خودهااينترنت اقدام به ارائه خدمات به مشتري

 نظام ارائه خدمات
 خـدماتي كـه در   ،فعال درجهان رشد مراكز از مورد 10 ةزمين شده دري انجامهابررسي در    

 ،ه خـدمات پـيش انكوبـاتوري   به سه دست شودميارائه  مجازي دنيا رشد مراكز در حال حاضر
 گردد.ميرساني تقسيم خدمات اطالع اي ومشاوره خدمات آموزشي و

 انكوباتوري ) خدمات پيشالف �
كارآفريناني است كه داراي  و هايي براي هستههاحقيقت شامل دوره اين خدمات در

ت ارائه شده خدما اند.شركتي احداث نكرده هنوز، به مفهوم ديگر يا شخصيت حقوقي نبوده و
 خط، رساني براطالع مشاوره و از: عبارتند مجازي دنيا رشد مراكز انكوباتوري درپيش ةدور در

 كار، هاي اينترنتي راهنماي طرح كسب وفرم ايجاد كار، تدوين طرح كسب و ةطريق
 رساني دراطالع مسائل حقوقي مربوط به آن و سيس شركت وأت ةنحو ةمشاور رساني واطالع
 .گوناگون مراكز هاي كسب پشتيباني مالي ازروش ةزمين
 اي مشاوره ب)خدمات آموزشي و �

اي آن تشكيل مشاوره خدمات آموزشي و مجازي را بخش اعظم خدمات يك مركز رشد
ي هامشاوره و هاي آموزههارشد به گونه مراكز اي درمشاوره خدمات آموزشي و دهد.مي

 شود.ميبندي فني تقسيم تخصصي و يهامشاوره و هاآموزه كار، كسب و
 رسانيج)خدمات اطالع �

 اين مراكز در رود.مي شمارمجازي به رشد ي اصلي مركزهااين خدمات نيز از فعاليت
 ةدهنداصلي ارائه مراكز متقاضيان با نشريات گوناگوني جهت آشنايي مشتريان و عموماً

 گردد.ميپست عادي ارسال  يا ونيكي وپست الكتر طريق اينترنت و از آنها نياز خدمات مورد
دفتري  گري وخدمات منشي ،اياجاره كار دفاتر ةزمين اطالعاتي در اين خدمات معموالً

 ةدهندمراكز ارائه و هامين مالي طرحأهاي تروش ،ي كنفرانس قابل اجارههاسالن مشترك،
 غيره را ون جغرافيايي وي گوناگهاموقعيت فناوري در و ميي علهاپارك و رشد مراكز ،وام

 گردند.ميشامل 
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 ي مجازي هاسازمان

 آن به عنوان موتور پردازان ازنظريه بيشتر 80 ةده اواخر از تجاري، اينترنت به امور ورود با
 و كامپيوترتوسعة  با ي تجاري استقبال كردند.هامدل از يك نسل جديدتوسعة  پيشرفت در

كه به آن سازمان مجازي گفته  مان مطرح گرديدنوع جديدي از ساز ،فناوري اطالعات
 هاسازمان به ديگر را هاي خودكه فعاليت دانندمياي برخي سازمان مجازي را گونه شود.مي

 وجود خود ها بوده وسازمان متعلقات ديگر آن قائم به وجود نتيجه وجود در كرده و واگذار
اغلب  ي خود متمركز شده وي محورهاتوانمندي سازمان مجازي بر خارجي ندارد.

 ي بيروني واگذارهابه سازمان كندميكه غيرمحوري يا غيرراهبردي تلقي  يي راهافعاليت
آن  كه در يي كندهامصروف فعاليت را كه سازمان توان خود شودمياين امر موجب  كند.مي

 برخي ديگر جزئي خالص شود. امور شدن در درگير از و .داراي مزيت رقابتي است هازمينه
اماكن  در ي كاري راهاگروه و كه افراد كنندميسازمان مجازي را الگوي اجتماعي تلقي 

فراهم  را نهاآارتباط وتعامل ميان  امكان ايجاد و زندمي جغرافيايي مختلف به هم پيوند
 .كندمي

 مجازي فناوري  مركز رشد ميطراحي مفهو
 اين مراكز خدمات در ةارائ ةنحو تعيين نوع و شد،ر طراحي مركز بسيار مهم در يكي از موارد

اجتماعي محيطي كه  سازمان متولي، ساختار ،بسته به نوع مركز از لحاظ تخصص باشد.مي
 مهم در اريبس ةنكت اين خدمات تفاوت خواهدكرد. ةميزان ارائ ،غيره آن واقع شده و در مركز

بسياري  ت مجازي به يك مركز رشد،فزودن قابليا با ،مجازي اين است كه رشد طراحي مركز
 ةسطح ارائ بين رفته و ي گوناگون ازهاحمايت خدمات و ةي ارائهامحدوديت از مشكالت و

 .بود مشابه حقيقي خواهد مراكز از باالتر ميبه طور عمو اين مركز خدمت در
 
 سازماني  ساختار �

توسعة  ،فناوريعة توسسه معاونت  يك مديريت و رشد مجازي از سازماني مركز ساختار
مركز توسعة  تيم تحقيق و ،اين سه معاونت عالوه بر مالي تشكيل شده است. و كار كسب و

مبناي نيازهاي  بر هامعاونت يك از هر در شد طور مستقيم زير نظر مديريت اداره خواهدبه
 منعقد شركاي خارجي قرارداد يك  از هر با جرين مركز رشدأنياز مست جاري معاونت و

اجرايي مركز خواهد  اداري و نظيري به ساختاركم پذيريساختار انعطاف اين شد. واهدخ
 .بخشيد

 ارتباطات در مركز رشد مجازي  اطالعات و �
ارتباطات  ،شركا كلي ارتباط با ةسه دست در مجازي را طوركلي ارتباطات يك مركز رشدبه
اين  بندي نمود.ن طبقهتواميارتباطات حاصل از سيستم اطالعاتي  حقوقي و و يرسم

گذار متصل يك مركز رشد مجازي را به سرمايه ،قالب سه ركن داخلي ارتباطات در اطالعات و
يك از اهميت  كه هربرنامه شبكه و ،نظارت مديريت و :اين سه ركن عبارتنداز سازد.مي
 اي برخوردارند.هويژ

 نظارت  مديريت و �
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 ريزي برنامه �
 شتريان مركزخروج م ي ورود وهاسياست �
 مشاوران و پذيرش شركا �
 ءاعضا عملكرد نظارت بر ارزيابي و �
 اعتباري  مديريت مالي و �
 منابع مديريت ابزارها و �
 .غيره پذيري وانعطاف ،اصالح و تغيير ،هتوسع ،تعيين راهبردهاي رقابتي �

 برنامه �
رفته نظرگ رشدشان در ةدور در هاواقع مسيري است كه براي هدايت نوآوري برنامه در

ي هابوده، از پيچيدگي به فرد ممكن است منحصر رشد مركز هر اين برنامه در .شده است
رشد حتي  يك مركز ةيادآوري اين نكته ضرورري است كه برنام باشد. برخوردار خاص خود

 .برنامه يك اصل است امكانات فيزيكي آن اهميت دارد. بيش از تجهيزات و
 شبكه  �

 طول زمان متغير آن در ةاست كه گستر يك شبكه پويا بري نمجازي مبت رشد يك مركز
 اين شبكه به نوعي در گردش دائم هستند. مختلف ابعاد در اعضاي مركز رشد است و
عهده خدمات  اي باشد كه ازبه گونه افزاري اين شبكه بايدنرم افزاري وي سختهاهمشخص

توسعة امكان  د ويي برآتسهيالت مركز رشد مجاز بخش خدمات و تعريف طراحي شده در
 لحظه به لحظه آن فراهم باشد.

 مجازي رشد تسهيالت مركز خدمات و
اين  شده درخدمات ارائه ،رشد مجازي مركز خدمات در ةطراحي نظام ارائ جهت سهولت در

 :گرددمياصلي زير تقسم  ةمركز به هفت دست
 انكوباتوري خدمات پيش �
 اي مشاوره خدمات آموزشي و �
 سازيشبكه �
 خدمات مشترك و تجهيزات، تسهيالت، �
 اعتباري تسهيالت مالي و �
 بازاريابي  فروش و پژوهش بازار، �
 خدمات ديگر �

 
 انكوباتوريخدمات پيش �

، اندكرده يي كه با مراجع قانوني برقرارهاشبكه توجه به روابط و رشد مجازي با مركز
كه اين مورد  دهند،مي قرار متقاضيان خود اختيار در هاتر شركتتسهيالتي جهت ثبت آسان

متقاضيان آمادگي  ،گذراندن اين دوره پس از شود.ي اين مركز شمرده هاتواند از مزيتمينيز 
 داشت. خواهند را رشد مركز در حضور

 از: مجازي عبارتند رشد مركز انكوباتوري درپيش ةدور شده درخدمات ارائه



                                               وهشانداز پژچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

385 
 كار طرح كسب و ةآموزشي تهي ةجزو ةارائ -الف
 درخط به روش برخط و كار طرح كسب و ةمشاوره به متقاضيان تهي پاسخگويي و -ب
 مجازي كار سيستم طرح كسب و ايجاد -ج
 .اندازي يك شركتقانوني راه جزوات آموزشي مربوط به مراحل اداري و -د
 ايمشاوره خدمات آموزشي و �

 وند:شميبندي ي زير تقسيمهامجازي به گونه رشد مركز اين خدمات در �
مديريت روابط  ،مديريت راهبردي ،مديريت ريسك ي مديريتي همچون،هاآموزه �

 دهي،سازمان ي رهبري وهامهارت مديريت زمان، ،مديريت منابع انساني ،ميعمو
 مديريت پروژه  كنترل و ،هاي مكتوب ارتباطاتيمهارت اثربخشي و ارزيابي و

 ،سازيمشتري شناسي،مشتري ات،تبليغ ،گذاريهاي بازاريابي همچون قيمتمهارت �
 فنون مذاكره مداري،مشتري

 اي فناوري اطالعات وارتباطات همچون مفاهيم پايه مفاهيم فناوري اطالعات و �
ي هاسازمان ،بازاريابي الكترونيكي ،الكترونيكي اقتصاد تجارت الكترونيكي، ،ارتباطات
 هاي چابكسازمان مجازي و

 ي كارآفرينيهاآموزه �
 گروهي خالقيت فردي وتوسعة  ي پرورش خالقيت شامل فنون شناخت واهآموزه �
 مديريت كاركنان استخدام و ةزمين مشاوره در �

 حسابداري شامل  ي حقوقي وهامشاوره و هاآموزه �
 نياز مورد مجوزهاي مرسوم و �
 تعهدات حقوقي و قراردادها اصول انعقاد �
 مالكيت فكري حقوق ثبت و �
 استاندارد �
 بيمه ،دارايي ،ماليات �
 المللبازرگاني بين �
 حقوق تجارت �

 فني شامل ي تخصصي  وهامشاوره و هاآموزه -ج �
 خدمات جديد ايجاد توليدات و ةزمين مشاوره در �
 كاري ةزمين خدماتي مرتبط با ي نوين توليدي وهاروش و هافناوري ةزمين مشاوره در �
استانداردهاي  بتني برالكترونيكي م ةگون اين مركز، سيستم آموزشي قابل استفاده در �

 ي الكترونيكي وهاساخت زير شرايط و جهان و مطابق با آموزش الكترونيكي در
سيستم آموزش  كه به سه بخش سيستم آموزش غيرهمزمان، باشدمياينترنتي ايران 

 گردد.ميسيستم آموزش مشاركتي تقسيم  همزمان و

 سازي شبكه
 ايجاد ،استداراي اهميت  هااز ديگر سيستمي مبتني بر اطالعات آنچه بيش هاسيستم در

بدل كردن  و رد با هااينگونه شبكه ايجاد باشد.ميي اطالعاتي گوناگون هااينگونه شبكه
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 ،افزاييبه مواردي همچون هم كاربران مختلف منجر ي اطالعاتي وهابانك اطالعات در

 ي جديدهاتفاده از فرصتاس و شرايط موجود سازگاري با رفع مشكالت موجود، و ،يادگيري
ريزي اطالعات پايه ةپاي بر مجازي نيز توجه به اينكه اساس مبنايي مركز رشد با شد. خواهد

 گردد:مي زير پيشنهاد موارددر يي هاچنين شبكه ايجاد، شده است
 استفاده از تجربيات يكديگر منظوربه يكديگر، با ارتباط اعضاي مركز رشد ةشبك ايجاد �

يك  هر اين ساختار در .به رفع آنها نيستند قادر ع سختن نيازهايي كه خودنيز مرتف و
 ةگونه كه كليبه اين رود،ميشمار به اي جهت اعضاي ديگرصورت مشاورهبهء اعضاز ا

قبال  تخصصي در ي گوناگون شغلي وهازمينه در را تجربيات خود اطالعات وء اعضا
 دهند.مي قرار ءاعضا اختيار ديگر ايگان درر طوربه يا اندك و دريافت مبلغ بسيار

 گذاري مشترك باسرمايه امكان ايجاد ها وساير شركت ي ارتباطي باهاشبكه ايجاد �
مليتي دخيل  ي چندهانيز شركت ي بزرگ وهاشركت اين ساختار اينگونه كه در، آنها

 گردند.
 در تواندميبه نوعي  مراكزي كه يا متوليان و با فناور ،متوسط ارتباط صنايع كوچك و �

ي هابخش ،اتاق بازرگاني مانند ،كنند متوسط نقش ايفا ي كوچك وهاشركت ارتباط با
كسب اطالع از  به منظور غيره، ي مرتبط وهاخانهوزارت گوناگون وزارت صنايع و

 آنها. از مفيد ةاستفاد و بازار در ي موجودهانيز فرصت ي فناوري وهااولويت
هاي بين شركتاشتراك مساعي ما منظوربه كار جوشي كسب وي همهاهسته ايجاد �

 باال. ةارزش افزود با هدف دستيابي به توليدات مشترك و با  عضو

 خدمات مشترك تجهيزات و تسهيالت و
 دفتري  گري وخدمات منشي دفاتركار، -الف
 ي كنفرانسهاسالن -ب
 هاي تخصص هكارگا و هاآزمايشگاه -ج
 ات مشتركخدم ديگر -د
 دفتري  گري وخدمات منشي كار، دفاتر -الف �

 بسيار نمايد كه درصدميبسيار جالبي جلب توجه  ةنكت كشور، در نگاهي به مراكز رشد با
خالي  رشد اكثراً مراكز در ي مستقرهاشركت و هايافته به هستهاختصاص دفاتر بااليي از
يا  و هاآزمايشگاه ها،كارگاه را در خود زمان بيشتر هاشركت و هااعضاي اين هسته هستند.
 و هاكه نياز اصلي اين هسته رسدميبه نظر  گذرانند.ميمركز رشد  ي اداري خارج ازهامحيط
اين  ارائه درخدمات مجازي قابل دفتري باشد. گري واستفاده از خدمات منشي هاشركت

 بخش عبارتنداز:
 مجازي  كار دفاتر �
 پست صوتي �
فضاي  ةارائ ،كار الكترونيكي همچون پست الكترونيكي ي كسب وخدمات ابتداي �

 دامنه اينترنتي و
 گري مجازيخدمات منشي ةارائ �
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 ي كنفرانسهاسالن -ب �

 به نياز موارد ديگر و دقرارداد انعقا ،يي كه جهت انجام جلسات كاريهابراي شركت
ي هااتاق كنفرانس وي هابانك اطالعاتي سالن استفاده از سالن كنفرانس داشته باشند،

رشد مجازي تدارك ديده  سيستم اطالعاتي مركز در ،نقاط گوناگون جلسات قابل اجاره در
سالن  به رزرو سايت مركز قادر استفاده از با رشد جرين مركزأبه اين ترتيب مست شد. خواهد

 يگرد يا آن شركت و بسته به نزديكي به محل استقرار خود، نظر كنفرانس مورد دفتر يا و
 خواهند بود. نظر زمان مورد در موارد
 ي تخصصي هاوكارگاه هاآزمايشگاه -ج �

 و هاصورت استفاده از آزمايشگاه در جرين تنهاأمست ةكلي ،رشد حقيقي مراكز ساختار در
 گردند.مي مالي برخوردار هاي اجاره ومعافيت از رشد مركز در ي تخصصي موجودهاكارگاه

اين مراكز ازكيفيت  تجهيزات كافي در عدم وجود نيز ري مسير وحال اينكه ممكن است دو
 ةكلي با قرارداد عقد ،رشد مجازي مركز براي حل اين مشكل در تحقيقات بكاهد. ها وآزمايش

 نيز و باشند نظر ات مورددانشگاهي كه داراي تجهيز مراكز و ،هاپژوهشكده ،تحقيقاتي مراكز
نيز به اين صورت  روش كار گردد.مي ن مراكز پيشنهادبانك اطالعاتي مربوط به اي ايجاد

توجه به  با نيز تحقيقات و روند در خود توجه به نياز با رشد جرين مركزأكه مست بود خواهد
انتخاب  آزمايشگاهي را ترين مركز تحقيقاتي ومناسب زماني بهترين و مكاني و ةفاصل بعد

 گردند.ميحقيقات به آن مركز معرفي رشد مجازي جهت انجام ت طريق مركز از نموده و
 ساير خدمات مشترك -د �

ي هابانك افزار وبانك نرم ،ديجيتال ةخدمات مواردي همچون كتابخان از اين دسته
هادي ني اطالعاتي پيشهاترين اين بانكبرخي از مهم و گيردمي بر در اطالعاتي گوناگون را

 سسات مالي وؤم ،گذارانسرمايه ،اوليه موادكنندگان مينأي اطالعاتي تهابانك عبارتنداز:
 ،هتوسع مراكز تحقيق و جانب آنها، ارائه ازتسهيالت قابل هاي گوناگون وبانك اعتباري و
 ها وهبيم ،ايمنطقه و شركاي تجاري محلي ،دانشگاهي تحقيقاتي و مراكز ها،پژوهشكده

 ،ميعمو محلي و ،ايي منطقههاقالب نيازهاي جاري صنايع بزرگ در ،مراكز ضمانت اعتباري
شغلي  ي كارآموزي وهافرصت ي توليدي كشور،هااولويت ي پژوهشي كشور،هااولويت
 ،كتابخانه وهاگزارش و اخبار،تجارب موفق ها وايده ميان اعضاي مركز رشد، شده درمطرح

 اوراق بهادار. بورس، مجازي و ميمراكز اطالعات عل

 اعتباري تسهيالت مالي و
 روش صورت خواهدگرفت: مجازي به دو رشد مركز اعتباري در تسهيالت مالي و ةرائا

 مالي و مراكز ،هاسوي بانك شده ازاعتباري ارائه بانك اطالعاتي خدمات مالي و .الف
 غيره ي متولي وهاسازمان و هاوزارتخانه ،اعتباري
اعتباري مناسب به  ت مالي وخدما ةارائ الف و شده در بندارائه مراكز با قرارداد عقد .ب

 مجازي اعضاي مركز رشد
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 بازاريابي   تحقيقات بازار،فروش  و

 بازارهايد مجازي و بازاربخش فن بازاريابي شامل دو خدمات تحقيقات بازار فروش و
 .شودميمجازي 
 مجازي بازارفن -الف
 اين مركز دو در د.باشميشده ي جديد ارائههافروش فناوري مكاني براي خريد و بازارفن

جنبه قابل  دو اين بخش از وداشت خواهد فروش فناوري وجود بخش درخواست فناوري و
 نياز خدماتي مورد توليدي و وهشي وژي پهانخست اينكه بدين طريق اولويت :توجه است

گذاران ي سرمايههادوم اينكه مكاني مناسب جهت جذب سرمايه شود وميمشخص  بازار
 گردد.مي ي مشترك ايجادهاگذاريانجام سرمايه مليتي و هاي چندكتپذير شرريسك
 مجازي  بازارايده -ب
ساير متقاضيان به همراه  يا وء شده از سوي اعضاي گوناگون ارائههااين بخش ايده در

به اين ترتيب كارآفرينان  شودميبانك اطالعاتي سايت ذخيره  شرح مختصري از ايده در
 ي خويش اقدام به انتخاب وهاتوانايي توجه به تجارب و با و هاهاين ايد ةالعمط با توانندمي

 آن ايده به اهداف تجاري وتوسعة  با تا بنمايند هاهمورد از ايد خريداري يك يا چند
 .دست يابند غيرتجاري خود

 كاركردهاي آن پارك فناوري مجازي و
گردآوري  دنيا ي فناوري درهاپارك وظايف خطير يكي از، كه عنوان شد طورهمان

 خدمات و از بتوانند آنها تا هم است كنار كوچك در هاي بزرگ وشركت اي ازمجموعه
 فراهم آورند. ترقي را موجبات پيشرفت و شايسته بهره برده و هاي يكديگر به نحوسرويس

ارك همان پ توجه قرارگرفته است و به صورت مجازي آن مورد باراين حال اين موضوع، 
 ي مجازي راهاپارك قالب يك سايت اينترنتي كه تمام ابعاد در فضاي مجازي و فناوري در

خدمات به  امكانات و ةهدف ارائ اب هااين پارك .گردداجرايي مي دارد بسترسازي و
 با فعال گشته و اند،قابل مبادله فضاي سايبر يي كه درهافناوري ةزمين هايي كه درشركت

 اند.ي فناوري سنتي خلق كردههاهايي را نسبت به پاركيتزامكانات زير م گيري ازبهره
 
 هاي فناوري مجازيامكانات پارك �

 سسات ؤم و هامديران شركت متخصصين و ثبت نام از �
 مديران  يك پروفايل تخصصي به متخصصين و ةارائ �
 اعضا ةهاي همكاري توسط كليگروه امكان ايجاد �
 ءير اعضاسا ارتباط با امكان ايجاد �
 سسات ؤم و هاگروه توسط مديران شركت امكان ايجاد �
 مديران  وء امكان مديريت اطالعات توسط اعضا �
 هاي تشكيل شده براي گروه امكان جذب نيرو �
 مديران وءويژه براي اعضا و كاربردي امكانات تبليغاتي بسيار �
 مديران وءاطالعات آماري به اعضا ةارائ �
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 اعضاي گروهشان ك بخش خبري كامل به مديران وي اختصاص يك انجمن كامل و �
 براي هرگروه اختصاص يك موتورجستجوي قدرتمند �
 پيشرفته صورت كامالًه بالعكس ب مديران و باء امكان ارتباط اعضا �

 ي فناوري  مجازي هاي پاركهامزيت �
يي نسبت به هابرتري شرايط، ساير و هاپارك باتوجه به امكانات اين نوع از

 :اشاره كرد زير توان به مواردميجمله  آن كه از فيزيكي داردند يهاپارك
 ةفضاي اينترنت به ارائ ي فناوري مجازي درهاآنجايي كه پارك از :هاكاهش هزينه �

 خريد زمين و ةهزين يي مانندهاباعث كاهش هزينه تواندمي، لذا، پردازندميخدمات 
 بسيار ايگاه اينترنتي با هزينه بسيارپ طريق ايجاد ي تجهيزات ازهاهزينه ساختمان و

 گردد. و.. ،معرفي ةكاهش هزين جذب نيرو، ةتبليغات، كاهش هزين ةكاهش هزين ،كم
 جويي درصرفه ي فناوري مجازي باهاپارك فعاليت در با سسات نوپاؤم ها وشركت
 ظ وبراي حف فضاي رقابتي بازار در كمتري را ةبودج زمان و توانندميي فوق هاهزينه

 نمايند. ايجاد تقويت خود
 هاي فناوري مجازي درآنجايي كه فعاليت پارك از محيطي:توجه به مسائل زيست �

ي هاكاهش آلودگيد مانن مختلف ابعاد از اين امر، لذا .گيردميفضاي اينترنتي صورت 
به بقاي  تواندمي. بين شهري و.. كاهش ترافيك درون شهري يا،محيطيزيست
آنجاست كه  از لذا شود، اي پايدارهتوسعباعث  كمك نموده و ايدارزيست پمحيط

 ي فناوري سبز) نيز ناميد.ها(پارك ي فناوري راهاتوان اين نوع ازپاركمي
 ي اقتصاديهاالف) مزيت

تر نسبت به مراتب ساده هاآنجايي كه احداث اين نوع از پارك از ها،عالوه بركاهش هزينه
ها احداث پارك اين نوع از تواندميحداقل امكانات  با، لذا باشد،مييكي ي فيزهابه ساير پارك

 زايي براي جوانان داشته باشد.اشتغال آفريني و به نوعي كار و نمود
 جهاني  ب) بازار

اطراف  ةي منطقهاسازمان و هابستري براي فعاليت بنگاه تواندميپارك فناوري فيزيكي 
پارك فناوري  اما ندارد، را نيز كارايي خاص خود ن ديگرحتي براي يك استا و باشد خود

 ،تمام دنيا بازديد كننده دارد در و كندميفضاي اينترنت فعاليت  آنجايي كه در مجازي از
تحقق اين مهم باعث تعامل بيشتربه  تواند بازري جهاني ودرفضاي جهاني فعاليت نمايد.مي

 گردد.مياثربخشي  وري وبهره ،اييبه نوعي باعث افزايش كار دنياي خارج شده و
فيزيكي براي اينكه بستري جهت تبادل  ي حقيقي وهاپارك در :مجازي تشكيل اتاق فكر

باتمام  ءفيزيكي هستيم كه تمام اعضا ،تشكيل اتاق فكري نيازمند، اطالعات فراهم گردد
 در ايده بپردازندد.به خلق  و هم جمع شوند نزديك دور ي دور وهاراه از دارنيي كه دهامشغله

به فضاي فيزيكي  نياز متخصصين اصالً ،ي مجازيهاپارك در صورتي كه در فضاي اينترنتي و
 و ي همكارهابراي شركت اطالعات، طريق تبادل فناوري و از همان اتاق فكر نبوده و

 ده وارتباط بو در يكديگر آنالين با صورت آفالين وبهء اعضا، لذا، گرددميمتخصصين فراهم 
تر خالقانه ي بيشتر وهاايده گيري ازچنين امري بهره ةنتيج پردازند،ميبه خلق ايده  مرتباً
 است.
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 پايداركشورتوسعة ي فناوري مجازي درهانقش پارك

 پايدارتوسعة مفهوم  �
 1987سال كميسيون جهاني محيط زيست در در نخستين بار پايدارتوسعة اصطالح 

رفاه نسل آينده  و ن نيازهاآ فرآيند اي است كه درهتوسع پايدارتوسعة  از منظور عنوان شد.
 است. نظر اقتصادي مورد رشد مفهوم جديدي از، لذا رفاه نسل حاضرنگردد. فداي نيازها و

 برگزيده و اندكي افراد نه تنها مردم جهان، ةامكانات زندگي براي هم رشدي كه عدالت و
 در منابع محدود جهان به همراه داشته باشد. ت وظرفي بدون تخريب بيش از هانسل ميتما

 ةكنندمينأاقتصادي كه تتوسعة « چنين تعريف شده است. پايدارتوسعة  تعريفي ديگر
به مخاطره  مين نسل آتي راأي تهابدون اينكه توانايي ي نسل امروزي استهانيازمندي

 »اندازد
 بايد پايدارتوسعة  رابطه با درترين اصلي است كه مهم ،آينده ،توجه به تعريف فوق با
ي هاحقوق نسل كه حق و گرددميپذير زماني امكان پايدارتوسعة  و توجه قرارگيرد مورد

 در بستري فراهم شود كه آنان نيز امكان استفاده از منابع طبيعي را و لحاظ شود آينده نيز
 رسيدن به اميال واجازه دهد كه براي  به خود نبايد نسل حاضر داشته باشند. زمان خود

نامطلوب زندگي  ةاستفاد با و كند ي خودهاقرباني خودخواهي را همه چيز آرزوهاي خود
ي فناوري مجازي به لحاظ هااهميت پارك ،اين بين در آيندگان را به مخاطره اندازد.

 .نمايدميطبيعي ضروري جلوه  حفظ منابع مادي و در ،هاي فيزيكيپيامدهاي منفي پارك

 پايدارتوسعة  بستر ارتقاي دانايي در ي فناوري مجازي درهاهاي پارككاركرد
دانش  استفاده از محوري وفكري كه همان دانايي ةجديد توسط سرماي ةهزار در پايدارتوسعة 

به  را هاداده گذشته، از بيشتر محيط خانه، انسان امروزي در پذيرد.صورت مي باشد، هاداده و
 ورد.آميبه شكل اطالعات قابل استفاده در و كندميپردازش  ،ادهانسجام د ربط و يكديگر

 ي اطالعاتي تحقق اين انقالب راهاشبكه و ي مجازي اينترنتهاامروزه استفاده از محيط
به اهداف  كاراتر تر،وتر،كم هزينهتوان سريعميفضاي مجازي  گيري ازبابهره نموده و ترساده
 رسيد. خود

يي پديد هاپارك ي فناوري اعمال كرده است وهاپارك در نيز را دخو اين دگرگوني اثر
فضاي اينترنت فعاليت  در و دانش روز گيري ازبهره با ي مجازي وهامحيط آورده كه در

 كنيم چيست وميآن بحث  از ما تحقق اين اهداف بوده و ةماي دانشي كه خمير اما نمايند.
 تحليلگر محقق و دراكر، پيتر شود؟ميش دانايي ارتقابخ و پايدارتوسعة چگونه بسترساز 

تحت عنوان  كتاب خودر د را مديريتي دانايي اقتصادي و ،ي سياسيهاعرصه در مشهور
 (دانايي عبارت است از اطالعاتي كه سبب تغيير گونه تعريف كرده است.اين» حقايق تازه«

 قادر چه با و براي تغيير اقدام ةفراهم ساختن زمين چه با -گرددمييك شخص  يك چيز يا
براي انجام يك عمل متفاوت نسبت به آنچه كه درگذشته انجام  يك نهاد يا ساختن يك فرد

 )1994داده است)(دراكرمي
اتقاي  ي فناوري مجازي درهاكاركردهاي اصلي پارك ،توجه به مطالب بيان شده با
 .بندي كردش طبقهبخ 3توان درمي پايدارتوسعة جهت نيل به  در محوري ودانايي
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 توليددانش  )1
 انتقال دانش )2
 اشاعه دانش )3

، نمايند لعم شايسته به وظايف خود ي فناوري مجازي هركدام به نحوهاحال آنچه پارك
 شود:ميبررسي  پايدارتوسعة ثير آنها بر رشد و أبرحسب كاركردهاي يادشده ت

 
 توليددانش �

(پارك توسعة  يك مركز تحقيق و باشد.مي ترين كاركردمهم ترين ودانش اصلي توليد
 مادي و (اعم از اختياردارد تجهيزاتي كه در امكانات و وظيفه دارد با رشد) مركز فناوري يا

 نباشد. هيچ كوششي فروگذار از براي تحقق اين امر و زايي باشددانش همواره درصدد )معنوي
 بخشدميشهروندان آن  عه وبه يك جام دانش اين توانايي را ناگفته پيداست كه توليد علم و

ي نوين سهيم هادگرگوني تحوالت و در را خود و اندام نمايندجهاني عرض ةعرص كه در
 بدانند.
 انتقال دانش �

 به ديگر كه بتوان آن را يابدميپژوهشي زماني ارزش  يك مركز دانش توليدشده در
به همين جهت  داد. انتقال گذارندمياندوزي راه دانش كساني كه قدم در دانشجويان و
 دانش توليدشده را ،منظور تربيت نيروي انساني متخصص جامعهبه وظيفه دارند اينگونه مراكز

 ،ميي علهاحوزه در آموختگاندانش ةجامعه به واسط به بهترين شكل ممكن آموزش داده تا
كه  دارد انتقال دانش اين مزيت را ي الزم دست يابد.هاو...به پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي

 تالش كنند. دانش جديد جهت توليد كه در دانندميموظف  را آموختگان نيز خوددانش
 دانش ةاشاع �

بيشتر اوقات نتايج  در آن غافل ماند. از اصلي است كه نبايد ةسطح جامع دانش در ةاشاع
 رساني صحيحي واطالع آن و ةاي است كه اشاعآموزشي به گونه مراكز تحقيقات در حاصل از

 ،اطالعات ركن اساسي است دانش و توليد خوشايندي براي جامعه دارد. عواقب بسيار مفيد
 استفاده قرار مورد و باقي بماند شده درخالء باشد كه اطالعات توليدمياما اين بدان معنا ن

امروزه انواع كاال وخدماتي  توان هيچ ارزشي براي آنها قائل شد.ميصورت ناين غير در نگيرد.
ي هااي است كه توسط پاركدهراطالعات پرو ةاشاع ةنتيج در ،شودميبه افراد جامعه ارائه كه 

كه  به اين نكته توجه شود بايد، سوي ديگر از شود.مي متبلور فناوري مجازي توليد و
 و وري كاالبراي افزايش بهره طلب دانش جديد خدمات نيز همواره درو توليدكنندگان كاال 

ي هاپيشرفت همگام بودن با ةانديش در بايد توليدكنندگان دانش نيز و ندباش خدمات خود
شده  دانش توليد ةنتيج جامعه از كه آحاد دارد را دانش اين پيامد ةاشاع جهاني باشند.

 مسير رفاه اجتماعي قرارگيرند. در گشته و مندبهره
اين نكات توجه داشته  ي فناوري مجازي بايد بههاپارك پايدار،توسعة در راه دستيابي به 

 :باشند
 كارآمد تربيت نيروي انساني متخصص و �
 دانش ةاشاع انتقال و توليد، مسير تالش در �
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 ي نوينهافناوري تكيه بر تحوالت جهاني با همگام شدن با �
 عمل به هنگام آموزش نيروي انساني همگام نمودن تئوري و �
 هاي كاربردي پژوهش انجام تحقيقات و تكيه بر �
 توجه به نيازهاي جامعه با هتوسعمسير فتن درقرارگر �
 كاربردي ي مهارتي وهاپژوهش نتايج حاصل از تحقيقات و ةئاار صنعت با برقراري ارتباط يا �
 تربيت نيروي انساني الزم شناخت نيازهاي آتي و �
 تجارب و هاتبادل انديشه جهان و آموزش عالي در مراكز ساير ارتباط جهاني با �
 كاربردي نمودن آنها برد كيأت ي تحقيقاتي باهاحمايت از طرح �

 نتيجه گيري 
 براي اينكه از و دهدميگذشته رخ  از تردنيايي است كه تغييرات بسيار سريع ،دنياي امروز

 جامعه حركت نماييم. استفاده از تغييرات روز كه با اين غافله عقب نمانيم مجبورخواهيم بود
عين حال منجربه  جمله تغييراتي است كه در جازي ازكارگيري از فضاي مهقالب بر دانش د
 نمايد.ميبه بشرتحميل  كمترين آسيب را تمام ابعاد در نيز خواهد شد و پايدارتوسعة  رشد و
ي اخير مورد توجه هادهه آموزشي از مراكز تقابل صنعت ومارتباط ، سويي ديگر از

اين ارتباط اهميت  ةكنندنوان تسهيلي فناوري به عهاپارك ايجاد گرفته وراران قراذسياستگ
حالت  از نيز هاپارك دنياي امروز همگان روشن ساخته است اما در بر كشور در را خود

 با و تر،كاراترتر،سريعهمان وظايف اما ارزان و همان كاركرد با خارج شده و فيزيكي خود
 ةتوسع مقاله اهميت در محوراين  در، لذا نمايند.ميفضاي مجازي فعاليت  در گيري باالتربهره

 واكاوي قرارگرفت. گيري از مفهوم دانايي مورد تحليل وبهره با اشتغال متعاقب آن و و پايدار
 برداري قراربهره مورد ،آن هم نه به صورت كامل اندك، تعداد جز ي ماهاآنجايي كه پاركز ا

به جاي  تا بود خواهد ميغتنفرصت م آن است كه بسيار نگارنده بر پيشنهاد، لذا، اندنگرفته
به  بودجه را آن حتي بخش از يا آن بودجه و ،ي فيزيكيهاي كالن به پاركهاتخصيص هزينه

 فراهم شود. اين طريق مسيري براي اشتغال پايدار از ي مجازي اختصاص داده وهاپارك

 گيري نتيجه بندي وجمع
 مورد 10 انتخاب  دنيا و مجازي در درش مركز 42توجه به شناخت  با اين مقاله تالش شد در
 ،هاي فرهنگيساخت توجه به زير با استفاده از روش الگوگيري و با بين اين مراكز از

ه الزم ب اشاره شود و كشور فناوري اطالعات در ةزمين در افزاري موجودنرم افزاري وسخت
امكانات  ايجاد و پايدار توسعةطريق  از رسيدن به اشتغال پايدار موفقيت و ةاست كه الزم ذكر

قالب  پيشنهاد كه در است اين اميد. باشدميكارهاي الكترونيك  اجراي كسب و تالزم جه
سازمان  رشد مجازي فناوري در شده و جهت افتتاح اولين مركزسازيميمقاله ارائه شد، بو

 اجرايي گردد.  ةاي ايران ارائحرفه فني و
 :انكوباتورهاي مجازي برشمرداجراي چنين طرح ةهاي عمددستاورد توان ازميرا ذيل عناوين 
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 و متوسط كشور ي كوچك وهاي مديريتي بنگاههامهارت و هاسطح توانايي ءارتقا �

صنايع  متوسط و صنايع كوچك و ةحوز نياز دور مورد ميعل ي فني وهاتوانايي ءارتقا
 .بزرگ دركشور

طريق  ي اقتصادي ازهانگاهدرون ب الكترونيكي در كار دهي فضاي كسب وشكل �
 .ترغيب آنها تشويق و

صنايع نوين  مين مالي فناوري وأنهادهاي تخصصي ت ةزمين شناخت در ايجاد معرفي و �
گذاري قبيل نهاد مالي سرمايه صنعت از فناوري در نفوذ افزايي وفرآيندهاي هم و

 .ي فناوريهاشهرك خطرپذير و
ي هافناوري و ي مديريت كسب وكارهاحوزه ي نظام آموزش عالي درهاجبران كاستي �

 ايجاد كارآفريني و خطرپذيري و ،نوآوري خالقيت، ،ارتقاي توانايي نوين به منظور
 .ميان نسل جوان پژوهش مستقل در آموختن و ةروحي

تنوع بخشيدن به  نجام كارها،اة هزين سازي فرآيندهاي كاري، تقليل زمان وبهينه �
خصوص به ي روز،هافناوري و دانش استفاده از با نهاآافزايش كيفيت  محصوالت و

 .فناوري اطالعات
يك  در ي مزبورهااي كه بنگاهگونهمتوسط به ي اقتصادي كوچك وهاتقويت بنگاه �

 با هازنجيره و هاخوشه ها،شبكهتوسعة  ايجاد با تعاملي مناسب و رتباطي واة شبك
دست هب الملل رابين اي واي منطقهبازاره در امكان حضور ،پسين ارتباط پيشين و

 .ورندآ
 ها،شبكه توسعة ،بزرگ متوسط، ،ي كوچكهابين بنگاه مناسب ايجاد پيوند حمايت از �

 –مهارتي  –ات الزم براي تقويت توان فني دانجام تمهي و هازنجيره و هاخوشه
توسعة  بزرگ و متوسط و هاي كوچك وهبنگا بازاريابي در وتوسعة  تحقيق و ،تخصصي

 .نهاآتجارت الكترونيكي براي  رساني واطالع مراكز
به  نهاآتبديل  كمك به بلوغ و و  هابنگاه ةهم ،هتوسع موانع رشد و رفع مشكالت و �

 .ي مهارتي دركشورهاقطب ايجاد پذير ورقابت بازده و ي زودهابنگاه
مدون  ةبرنام برآن تكيه  آن ضروري است و كه ذكر دارد وجود ميمه ةنكت ،نهايت در �

طول روند رشد به عنوان مزيت اصلي اين مراكز  شده درپيش تعيين منظم از و
 باشد.مي

 منابع
ارتبـاط   بـه عنـوان نمـاد    رشـد  مراكـز  فناوري و –ميي علهااهميت پارك محمد؛ سريرافراز،

 مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي صـنعت،  پايدار،توسعة جهت  صنعت در دانشگاه و
 .صنعت دانشگاه علم و ،1386 آذر پايدار،توسعة  و جودانش

آوري فـن  رشد علم و مراكز و هاگسترش پارك و الگوهاي ايجاد و راهكارها الهام، ،زادهرحمان
   www.taavon.ir/Persianسـراي تعـاون  سـايت انديشـه   مشـاركت بخـش تعـاون،    با

 1386خرداد
 .1390من ماه به ،سوم ة شمار –خالقيت  كارآفريني و ةنامماه



 آموزيمهارت در پژوهيآينده ضرورت
 1باقري ليال
 2باقري مريم

 چكيده
 فناوري، دانش، هايحوزه در مدتبلند ةآيند به نگاه براي سيستماتيك و نظامند تالشي پژوهيآينده

 هايفناوري و هافرصت شناخت آن اصلي هدف كه است . . .و كار و كسب زيست، محيط اقتصاد،
 مقاله، اين هدف .دارد بيشتري بازدهي آنها در گذاريسرمايه كه است يهايبخش تعيين و جديد

 دهندهآموزش هايسازمان نقش و آموزيمهارت ةحوز در آن به توجه و پژوهيآينده مفاهيم بررسي
 در  نقشي چه پژوهيآينده كه است اصلي الؤس اين به پاسخ و  آينده مشاغل و هاحرفه آموزش در

 ديدگاه با حاضر ةمطالع دارد؟ آينده مشاغل براي كارا و توانمند نيروي تربيت و آموزيمهارت ةحوز
 اطالعات گردآوري روش و گرفته انجام (نظري) ايكتابخانه و اسنادي روش به و تحليلي – توصيفي

 نظريات بررسي و مرور و معتبر اطالعاتي هايپايگاه و اينترنتي هايسايت از ايكتابخانه بر عالوه
 ابزارهايي از و شدهدنبال موضوع با مرتبط ليفاتأت و تحقيقات و پژوهيآينده ةحوز در نظرانبصاح
 و شده معرفي پژوهيآينده مفهوم ابتدا در .است شده استفاده نويسيخالصه و برداريفيش مانند
 .است شده عنوان گذاريسياست ،بينيپيش نگاري،آينده چون مفاهيمي با آن هايتفاوت و تمايز

 و وروردي عنوان به حال و گذشته اطالعات آن در كه فرآيند يك عنوان به پژوهيآينده فرآيند سپس
 و ممكن و محتمل هايآينده و پردازش عنوان به پژوهيآينده هايروش طريق از اطالعات تحليل
 بررسي وردم نيز فرايند اين در دخيل و ثرؤم عناصر و شده گرفته نظر در خروجي عنوان به مرجح

 در .است شده تشريح مختصر صورت  به پژوهيآينده هايلفهؤم و هاروش ،همچنين .است گرفتهقرار
 هايمهارت آموزش و آموزيمهارت و پرداخته آينده تا گذشته از مشاغل تحوالت سير به ديگر بخش
 بررسي حوزه اين رد پژوهيآينده اهداف و اهميت و ضرورت و لزوم و آينده مشاغل براي نياز مورد
 آماده و است موفقيت پنهان هايبخش از پژوهيآينده كه دهدمي نشان بررسي اين نتايج .است شده
 فرصتي كه آنجا از آينده مطالعات و است ناشدني پژوهي،آينده به كافي توجه بدون آينده براي شدن

 امكان ،نمايدمي فراهم آينده ادايج در ثرؤم عوامل نقش بررسي و آينده به نگاه براي يافته ساختار
 نيروي تربيت و آموزيمهارت ةعرص در گذارانسياست و گيرانتصميم براي مطلوب اندازيچشم

 ،جديد هايتوانمندي و هاظرفيت ايجاد و شناسايي طريق از روشن هايافق .آوردمي وجودهب انساني
 و هاحرفه شناخت در شناسيآينده كارگيريهب .سازدمي ميسر را آينده زمان در كارگيريهب امكان

 . .و نو هايانرژي از استفاده زيستي، فناوري تكنولوژي نانو روباتيك، اطالعات، آوري(فن آينده مشاغل
 بقاء ةكنندتضمين ،آينده جديد هايحرفه و مشاغل اين با توانمند و مناسب نيروي تربيت و ) .

 شرايط از ناشي هاينارسايي و مشكالت حل براي مطمئن رديرويك همچنين و آموزشي هايسازمان
  .بود خواهد آينده

 
  .شغلي هايمهارت شناسي،آينده پژوهي،آينده :كليدي واژگان

                                                                                                                
  اجتماعي، اي زنجان، كارشناسي ارشد پژوهش علومحرفه فني و كل آموزشة . كارشناس ادار1

Email: L.bagheri566@gmail.com  
  كل حفاظت محيط زيست زنجان، كارشناسي ارشد مديريت تحول، ة.كارشناس ادار2

Email: ml.bagheri@yahoo.com 
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 مقدمه

 كه گونهآن .دارد بشر خودآگاهي تاريخ ديرينگي به ايسابقه آن، حوادث و آينده ةدربار تفكر
 باستان يونان معابد و اندبوده خويش آينده به علم و كشف مشتاق همواره هادوران ةهم مردم

 ذاتي ةعالق اين .است واقعيت اين شاهد اقوام و ملل ةهم ميان بينيطالع ةحرف رونق و رواج و
 شناخت ضرورت به را خويش جاي تدريجهب كهن، دوران در آينده شناخت به طبيعي ميل و

  .است داده معاصر دوران در آينده
 انفجار عصر .است تازه هايروش و نو هايمأموريت جديد، هايپنداره اصلح جديد، عصر
 پژوهيآينده و نگريآينده هايدرحوزه رقابت دورة جامع؛ و سريع رسانياطالع اطالعات،

 سرعت .است پيچيده و متكثّر متنوع، بسيار اجتماعي، رخدادهاي و تحوالت امروزه .است
 آمادگي ايجاد به را مديران ،كنوني رقابت پر دنياي در تماعياج و اقتصادي تغييرات افزونروز

 در مديريت (يعني مديريت نوين پارادايم اصول كه چرا .داردمي وا تغييرات اين به پاسخ براي
 تغييرات ةآيند به نگاه براي سازمان ريزيبرنامه )بينيپيش قابل غير و ثباتبي پويا، محيط

 هايسازمان و اقتصادي هايبخش مديران ويژههب مديران ،لذا .شمارد مي مغتنم را آن
 و شناسيآينده علم آينده، پوياي و ثباتبي محيط در مديريت براي بايستي كشور آموزشي

 فرصت تا مانندنمي منتظر يكم و بيست قرن موفق مديران زيرا .بياموزند را آن از برداريبهره
 تبديل توانايي ها،فرصت از برداريبهره و شناسايي توانايي ضمن بلكه ،برود آنان سراغ به

  .دارند را فرصت به تهديد
 بر جهان سريع حركت و گذشته به نسبت اخير هايدهه در علم افزايش ميزان به توجه

 مطالعات و آينده شناخت به ملزم را هاسازمان گيرانتصميم ،محوريدانش اساس
 تربيت ةزمين در خود خطير نقش به توجه با شيآموز هايسازمان .كندمي شناسيآينده

 آمادگي منظور به تنها نه آينده به جدي توجه و نگرش نيازمند ،توانمند و كارآمد نيروهاي
 همين .هستند مطلوب ةآيند ساختن ةزمين در تالش بلكه ،جديد امكانات از گيريبهره براي

 مردم و وكارها كسب ،هاسازمان ،هادولت براي را آينده و تغييرات از بهتر درك لزوم امر
 در مدتبلند ةآيند به نگاه براي سيستماتيك و نظامند تالشي پژوهيآينده .كندمي ايجاب
 آن اصلي هدف كه است . . .و كار و كسب،زيست محيط اقتصاد، ،فناوري ،دانش هايحوزه

 آنها در گذاريايهسرم كه است هاييبخش تعيين و جديد هايفناوري و هافرصت شناخت
 با كه است هاييتالش مجموعه بر مشتمل پژوهيآينده ،ترتيب بدين .دارد بيشتري بازدهي
 و بالقوه هايآينده تجسم به ثبات يا و تغيير عوامل و الگوها ،منابع تحليل و تجزيه از استفاده

 فردا واقعيت ،امروز تغييرات دل از چگونه كندكهمي بيان و پردازدمي آنها براي ريزيبرنامه
 نهادها تمامي براي آينده شرايط به نسبت آگاهي و شناخت به نياز اساس اين بر .يابدمي تولد

 مهم آينده در آنها خدمات كيفيت چگونگي براي بلكه ،بقاء ادامه براي فقط نه هاسازمان و
  .شودمي محسوب امروز هايسازمان اصلي هايدغدغه از واقع در و بوده

 پژوهيدهآين
 دليل اين به Futures جمع ةكلم .است »Futures Study« التين لغت معادل پژوهيآينده

 يك فقط« تصور جايهب و هامتدلوژي از وسيعي طيف از گيريبهره با كه استشده استفاده
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 بلكه »آينده يك« فقط نه مورد در زانه،ورخرد و سيستماتيك هايزنيگمانه به ،»آينده

 سپس و مطالعه هايروش و اصول ،پژوهيآينده .شودمي مبادرت »متصور ةندآي چندين«
 ،پژوهيآينده .است آينده با مرتبط فناوري و علوم درخصوص اقدام و ريزيطرح گيري،تصميم
 با و مطرح را آينده مطالعة و بررسي مختلف هايمدل و علمي هايروش و فلسفي تفكرات
 براي ابزاري ،پژوهيآينده لذا، .نمايدمي ترسيم را احتمالي و ديلب هايآينده آنها، از استفاده

 يا و دوره ،خاص موضوع به پژوهيآينده" شده گفته گرچه .است آينده هوشمندانة مهندسي
 توجه با ولي" .پردازدمي آينده تفكر مختلف هايجنبه بررسي به كه شودمي اطالق واحدي

 و توضيح و توصيف به كه باشدمي ايچندرشته يقاتيتحق ةحوز يك پژوهيآينده كه اين به
 فعاليت مختلف هايحوزه ةتوسع و تغيير فرآيندهاي و اجتماعي هايپديده به وسيع ديد ةارائ

 )1379،آبادي (ناصر .پردازدمي بشر

 پژوهيآينده وتعاريف مفاهيم
 .ندارد ودوج پژوهيآينده مفهوم درخصوص نظري اتفاق ،اصطالحات از بسياري مانند
 نگاري،آينده شناسي،آينده پژوهي،آينده نظير مختلفي هايمعادل آن براي كه انديشيآينده
 ميان كاملي توافق .است شده پيشنهاد فارسي زبان در امثالهم و يندهآ مطالعات نگري،آينده

 شود يمعرف مطالعاتي ةرشت اين نام عنوانهب بتواند كه واژه ترينمناسب مورد در متخصصان
 تعريف با مطابق .دارند هاييتفاوت يكديگر با خود ذكرشده عبارات ،همچنين .ندارد وجود
 جايگزين هايآينده نظامند ةمطالع و هاديدگاه بررسي از است عبارت پژوهيآينده وندل

 هايتركيب پژوهانآينده .آينده ترينمطلوب خلق و انتخاب در مردم به كمك منظوربه
 هدف اين به دسترسي براي را نيازها و اميال تخيل، حال، دانش گذشته، دانش از مختلفي

 ناخواسته ،نشده بينيپيش پيامدهاي تا دارند سعي پژوهانآينده اين بر عالوه .گيرندمي كارهب
 )Bell ،1996( .نمايند كشف را اجتماعي هايفعاليت ةنشد داده تشخيص و

 از يكي زير تعريف شايد كه است شده نوانع پژوهيآينده براي مختلفي تعاريف 
 باشد: آنها ترينجامع

 هايحوزه در مدتبلند ةآيند به نگاه براي (سيستماتيك) نظامند تالشي پژوهيآينده
 هافرصت شناخت ،آن اصلي هدف كه است . . .و جامعه زيست،محيط اقتصاد، ،فناوري ،دانش

 بازدهي احتمال آنها در گذاريسرمايه هك است هاييبخش تعيين و جديد هايفناوري و
 منابع استخدام و آينده براي بودن مهيا يعني پژوهي،آينده ةآيند ديگر بيان به دارد، بيشتر
  .اهداف و هاارزش راستاي در ممكن وجه بهترين به موجود

   نگريآينده و  شناسيآينده با  پژوهيآينده تمايز
 وضعيت شناخت منظور به كه است ايرشته بين و ايرشته چند مطالعات :شناسيآينده

 به كه است فرايندي شناسيآينده .گيردمي صورت آينده، در جامعه يك مطلوب يا ممكن
 مثابة به بينيپيش واژة تعريف، اين در .پردازدمي آينده در مختلف رويداد چندين بينيپيش
 از ايرشته يا كلي ايندهاي فر از برخي وقوع نسبي احتمال گوياي كه رود مي كاربه ايگزاره
 )1379،(غفراني .است وقايع
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 اكتسابي مهارت و توان احراز و يادگيري بلكه آينده، به توجه و نگرش بينش، :نگريآينده

 تغييرات وكيف كم كوشديم كه است مندنظام تالشي نگري، آينده .است آينده بررسي براي
 بر و نمايد؛ ترسيم را آينده هايواقعيت آوردن وجودبه در آنها تأثير و كنوني، تغييرات عدم يا

 هايآينده ترسيم و بينيپيش تقويت براي را ثبات و تغيير علل و الگوها منبع، تا است آن
 پيوستن وقوع به از پيش چيز، همه ديدن قدرت نگري،آينده .دهد قرار تحليل مورد جايگزين

 باركر) آرتور ( .است آنها
 بايد )نگري (آينده باشيم داشته آينده به نسبت وسيعي ديد كه اين براي :گفت نتوامي

 كنيم تحقيق و مطالعه آن ةدربار بايد آن شناخت براي و شناسي)؛ (آينده بشناسيم را آن
 مستلزم شناسي،آينده و شناسي؛آينده نگري،آينده الزمة ،ديگر عبارت به )پژوهيآينده(

 )1379،آبادي ناصر( .است پژوهيآينده

 گذاري وسياست ريزي برنامه با  پژوهيآينده تمايز
 نهادي يا سازمان ةآيند به نحوي به سه هر گذاريسياست و ريزيبرنامه ،پژوهي آينده

 و ريزيبرنامه خود ةتوسع براي يا بردمي پيش را پژوهيآينده ةمطالع يك كه پردازندمي
 اما ،هستند جداگانه ةزمين خود گذاريسياست و ريزيهبرنام اگرچه .كندمي گذاريسياست

 قرار ديگر سوي در را پژوهيآينده و سو يك در را دو آن توانمي پژوهيآينده با مقايسه در
 ريزيبرنامه ةدور .هستند ذكر قابل زير ترتيب به مفاهيم اين كليدي هايتفاوت از برخي .داد

 مدتكوتاه ) سال 50تا 5( پژوهيآينده ةدور يك همقايس در )سال 5تا1( گذاريسياست و
 پژوهيآينده كه حالي در پردازدمي بينيپيش به بيشتر گذاريسياست و ريزيبرنامه .است

 و كنندمي مطرح را ترياساسي هايپرسش پژوهانآينده .است آينده ساختن متوجه بيشتر
 معموالً گذاريسياست و ريزيبرنامه در كهدرحالي .برندمي الؤس زير را هافرضپيش حتي
 عامل گذاريسياست و ريزيبرنامه در .شوندمي پذيرفته پيش از سازمان اصلي هايفرضپيش

 اهداف تا كنندمي تالش عمدتاً گذارانسياست و ريزانبرنامه .است سازمان مديريت كليدي
 مورد نفعانذي ديگر پژوهيآينده در كهحالي در كنند پيگيري آينده هايبرنامه در را مديريت

 )Inayatuallah،1996( .گيرندمي قرار سيربر و توجه

 هدف ضرورت،
 و نيازها كردن برطرف جهت و هاضرورت دنبال به انسان اختياري اعمال تمام ضرورت: -

 كتاب در دراكر گيردمي صورت آينده خطرات از پيشگيري منظور به يا و بوده هاچالش حل
 هايمهارت  ترينمهم از يكي كه دارد اعتقاد مرج و هرج و آشوب كنترل وانعن تحت خود

 با ندهيم، انجام بيشتري پژوهيآينده اگر .است نگريآينده آشوب، دوران كنترل در مديريتي
 به كامل بستگي خوب هايصميمت .شد خواهيم همواج هاگيريتصميم در روزافزوني مشكالت
 ديگر تغيير، پر دنياي اين در است؛ متفاوت بسيار گذشته با زيامرو زندگي .دارد دورنگري

 كنيم خلق را خودمان آيندة بايد خود ما بلكه دهند؛نمي يلشكت را ما ةآيند قديمي هايسنت
 جهاني جديد شرايط .سازيم آماده جهاني تغييرات برابر در را جامعه و سازمان خود، بتوانيم تا

 اما است، كرده ايجاد قائلند اهميت نگري دور براي كه معيجوا براي شماريبي هايفرصت
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 و عميق ات تغيير حاوي جديد شرايط اين اندنبرده ايبهره نگري آينده از كه جوامعي براي

 ضروري و مهم بسيار پژوهيآينده و آينده .باشدمي آنها ساختار وارفاجعه شدن شكسته درهم
 و تهديدها ها،فرصت .بيندازيم تعويق به را نآ پيوست وقوع به توانيمنمي چون است،

 بلكه بپيوندند؛ وقوع به بعد و نه يا ايمآماده ما ببينند تا نشينندنمي انتظار اتاق در هاريسك
 .افتندمي اتفاق آنها داريم را آمادگي كمترين ما كه زماني اوقات، بيشتر در برعكس، كامالً
 بهترين در بودن آماده و جلو به رو تفكر همان داريم حوادث اين به نسبت ما كه پاسخي تنها

 و هاسازمان افراد، تمامي به خطاب بايد ،بنابراين .آنهاست با مواجهه براي ممكن حالت
 اين كه جاآن از گذراند؛ خواهيد آن در را خود زندگي بقية كه است جائي آينده گفت هادولت

 بشناسيد؟ را آن جديد، وادي اين به گذاشتن پا از قبل نيست بهتر آيا باشد، مي حقيقت يك
وسوسه هم و است ضروري هم باشد، دشوار كه هم اندازه هر آينده، به نگريستن دراكر) (پيتر
 اندك كوشش و تالش حتي كه زيادند چنان ،هاخطر كه چرا است ضروري .جذاب و انگيز
 ما زيرا است، جذاب و نگيزاوسوسه است؛ تكاپو و تالش عدم از بهتر نگري) آينده (براي

 (ناصرآبادي هستيم هاچالش مجذوب و احساسات درگير و كنجكاو بشري، موجودات
9:1379( 

 بلكه و شدن جهاني روند و مسير در جهاني، جامعة از عضوي عنوان به جامعه و كشور هر
 از يروشن اندازچشم جهان، ةآيند شرايط شناخت و آگاهي با چنانچه و است، سازيجهاني
 امواج در منفعالنه نباشد؛ مؤثر و سهيم هايشآرمان به رسيدن راه در و نداشته خود فرداي

 پيونددمي وقوع به تريسريع نرخ با تغييرات امروز .شودمي ورغوطه جهاني عظيم و خروشان
 وابستگي روزافزون افزايش زندگي، هايجنبه ديگر در تغيير متعاقباً و اوريفن تغييرات .
 فناوري گسترش دليل به كه موجود نهادهاي و جوامع تمركززدايي ملل، و كشورها تقابلم

 حفظ همراه به شدن جهاني به روزافزون تمايل است، يافته بيشتري شتاب اطالعات
 آينده و تغييرات از بهتر درك لزوم ديگر؛ عوامل بسياري و فرهنگي و قومي ملي، هايويژگي

 براي آينده دربارة تفكر .كندمي ايجاب مردم و هاسازمان ارها،ك و كسب ها،دولت براي را
 پذيرامكان آينده، به تفكر بدون واكنش .است ضروري امري انسان، كنونيِ اقدامات و كارها
 ،ترتيب بدين .دارد بينيپيش به نياز عمل كه چرا نيست؛ پذيرامكان كنش، اما است

 اقدامات هايپيشران وآرزوها) هانگراني اميدها، د،مقاص اهداف، ها،(آرمان آينده تصويرهاي
 به بشر زندگي مختلف هايحوزه در كه چشمگيري هايپيشرفت و دگرگوني .هستند ما فعلي
 ديگرِ دليل .كندمي توجيه را نگريآينده ضرورت كه است داليلي از يكي تنها پيوسته، وقوع
 اكوسيستم يك در را ما جديد، فناوري كه آنجا از .ماست دنياي شدن تركوچك و انقباض آن،

 توانستندنمي پيش دهة دو تا يك كه ايمگرفته قرار نيروهايي معرض در ما دهد،مي قرار واحد
 دارد وجود محسوس كامالً ايگونه به تأثير اين اكنون .دهند قرار تأثير تحت را ما

 در غافلگيري « با را خود دةآين باشيم داشته قصد اگر را ما كه است معرفتي ،پژوهيآينده
 هايدست با را خود ةآيند باشيم داشته قصد اگر پس دهد؛مي نجات عوامل اين مقابل

 آينده، دربارة دادن آموزش و يادگيري .داريم نياز دانشي چنين به دهيم، شكل خودمان
 به توجه بدون توانيمنمي ما .كندمي تأمين را بهتر جهاني ساختن براي اساسي مبناي
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 يابيم دست مثبت آيندة به جهان، اكناف و اطراف در افراد توسط تحوالت و وسيع يادگيري

  )1379آبادي، (ناصر
 براي و است آنان دورانديشي عدم كنندةتوجيه بعضي، براي آينده در نهفته قطعيت عدم 
 كنار در كچاب و زيرك هايسازمان است بهتر ،لذا .هافرصت از گرانبها منبعي ديگر، اي عده

 از استفاده با تا باشند داشته بيشتري توجه نيز پژوهيآينده مقولة به ريسك مديريت
 شناسايي را سازيآينده به معطوف راهبرد گذارد،مي اختيارشان در علم اين كه مسيرهايي

  .برسند خود مطلوب هايآينده به بيشتري سهولت با و نموده
 از هدف  ترينمهم :گويدمي جهان ةآيند انجمن هبرر و بنيانگذار كورنيش ادوارد :هدف -

 امروز، روندهاي تداوم با كه كنيم درك  :كرد خالصه صورت اين به توانمي را شناسيهآيند
 يا است مطلوب ما براي ايآينده چنين آيا كه بگيريم تصميم و داد خواهد روي چه آينده در
 ديگر، عبارت به )113:1376 ،النورا ربري(با دهيم تغيير را آن بكوشيم نيست، اگر و نه؟

 ممكن هايآينده به توجه و مطلوب يا مرجح هايآينده ساختن محتمل پي در شناسيآينده
 مردم زندگي بر بزرگي اثر آنها از برخي تحقق وقوعشان، در ترديد رغمعلي كه است
 و وريبهره گسترش و حفظ پژوهان،آينده عمدة هدف )192:1382 زاده (سيف .گذاردمي
 را هدف اين پژوهانآينده .است زمين كرة روي بر حيات ادامة هايظرفيت و بشريت رفاه

 صورت آينده براي مختلف هايانتخاب كشف منظور به كه منظمي هايكاوش با شخصاً
 تصويرهاي تا كوشندمي و پردازندمي آينده به معطوف تفكر به آنان كنند؛مي دنبال گيرد،مي

 و محتمالت منظم بررسي ممكنات، دورانديشانة اكتشاف  :بيافرينند آينده از ايازهت بديل
 ارزشيابي بررسي، ابداع، يا كشف نگران،آينده هدف ديگر، عبارت به مرجحات اخالقيِ ارزيابي

 چه دريابند كه آنند پي در آنان .است بهتر و محتمل ممكن، ايآينده تصوير نهادن روپيش و
 تالش نگرانآينده .باشد كه ناممكن چيزي چه و است ممكن چيزي چه باشد، دتوانمي چيز
 خط انتخاب گيري،تصميم بديل، ايآينده براي نگرآينده تفكري پيشنهاد طريق از كنندمي

 آبادي سازند(ناصر مؤثر و عاقالنه بيشتر چه هر را اجتماعي عمل طراحي و هدفمند هايمشي
9:1379(. 

 را خويش تصويرهاي كند كمك مردم به كه، است اين پژوهيآينده هايمأموريت از يكي
 شفاف و زده محك آينده) به نسبت را شانعالقه و باورها اميدها، ها،دغدغه ها،(ايده آينده از

 پژوهيآينده اينكه ديگر يابد؛ بهبود گيرند،مي آينده براي كه هاييتصميم كيفيت تا نمايند
 فقط هايكوشش ازحد را خود كنوني هايماقدا و تصويرها تا تاس مردم به كمك درصدد

 درست هايبينيپيش پاية بر سپس و كرده بينيپيش را آينده تا برده، فراتر منفعالنه
 اون و سترون ،جي (ماروين ببرند پيش به و كرده اجرا را خود عملي هايطرح

 كه است، آينده شناخت االخصب گاهي و هاناشناخته كشف گوييِپيش هدف، )1382ديويس،
 1:1379 آبادي (ناصر است داشته وجود هافرهنگ همة در گوناگوني هايروش به و ديرباز از
 و علمي بيشتر هاپژوهيآينده اين اوالً، شويم مي ترنزديك حال زمان به چه هر البته، )

 بيشتري هايموريتمأ و هانقش اهميت، گردد؛مي هدفدار و كاربردي ثانياً، و شده تدقيقي
 از .باشندمي برخوردار كمتري هاياولويت از بعضي و ترمهم و ترجدي برخي كه كندمي پيدا
 هايآينده مطالعة از:اندعبارت شده استوار آن بر نگريآينده مطالعات كه هاييهدف ترينمهم
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 دانش بنيادهاي .پيامدهايشان و داليل و آينده از گذشته تصورات محتمل، هايآينده ممكن،

 بنيادهاي كرد، كسب دانش و اطالعات آينده دربارة توانمي اساسي چه بر كه اين بررسي به
 مبنايي ةارائ شناسانه؛آينده تفكر در هاارزش اهميت و نقش بررسي نگرانهآينده تفكر اخالقي

 كنش طراحي براي ارزش و دانش ادغام حال؛ به دادن جهت يا حال و گذشته تفسير براي
 پژوهانآينده واقع در .آينده طراحي و تصور در دموكراتيك مشاركت در افزايش اجتماعي؛

 و اطالعات ةارائ و مطلوب و محتمل ممكن، هايآينده ترسيم و تصور با تا كوشندمي
 فراهم جامعه مديران و ريزانبرنامه گذاران،سياست فراروي را بستري دقيق، نسبتاً هايآگاهي
 بينيپيش و آينده به نگاه با هايشانريزيبرنامه و هاگيريتصميم در بتوانند آنها تا نمايند

 و كرده استفاده امكان حد تا موجود منابع و امكانات ها،فرصت از و نموده عمل آتي روندهاي
 بازنگري و منديبينش براي يادگيري:گفت توانمي ،بنابراين .بردارند گام بيشتري اطمينان با

 قلب كه است، رايج گيريِتصميم و ريزيطرح به اقدام آنگاه و آينده، با مرتبط هايبينش
  .)1987 مولرت و (بانگ دهدمي تشكيل را كاويآينده و پژوهيآينده

 اصول و مباني
 اندبوده هم همزاد ابتدا از اش)،(آينده خويش فرداهاي يا فردا از آگاهي به عالقه و آدمي،
 ممكن دالئلي به را آينده بينيپيش اصوالًً بعضي حال عين در .)2:1977 بل (وندل

 بودن برنامه و طرح بدون ولي دانند،نمي بينيپيش قابل را قطعي آيندة هم بعضي اند؛ندانسته
 با كجا هيچ در كس هيچ و نيست گوييپيش قابل آينده، گويندمي و دانندنمي جائز هم را

 بودن بينيپيش غيرقابل" اصل، بنابراين ،بود خواهد نهچگو آينده داندنمي كافي قطعيت
 و تكيه سرنوشت يا اقبال و بخت به تنها و نباشيم آينده نگران كه نيست معنا اين به "آينده

 طرح بدون برآورد، سر ايتازه ناگهاني هاينبحرا وقت هر تا بنشينيم كه اين يا كنيم، اعتماد
 به نسبت كه كندمي حكم اصل اين بلكه بسپاريم؛ هابحران امواج به را خود قبلي، برنامة و

 و ايمبهرهبي گوييغيب صورت به بينيپيش قولي، به .كنيم اتخاذ تريمناسب موضع آينده
 هاايستايي و هاناپيوستگي و شونده تجديد الگوهاي ،آيندهة دربار زنيگمانه براي ما ابراز تنها

 امريكا ملي  استراتژي تدوين (كميسيون .است انساني يعتطبة دربار تلخ اشارات و اخبار و
 و هاواكنش دربرگيرندة و معلولي علّي هايرابطه  ظرف تاريخ، و طبيعت .)21:1382

 اختيار و اراده داراي بلكه باشد؛نمي روزگار و سرنوشت مقهور و مجبور انسان، و هاواكنش
 اميد، اساسِ اعتقاد، اين .است سهيم و دخيل خويش جامعة و خود آيندة ساختن در و بوده

  .باشدمي سازيآينده براي اهتمام و نفس به اعتماد
 ديدگاه :اندگفته و دانسته ممكن باشد نزديك كه شرطي به را آينده شناخت بعضي

 اين -است مستقيم تقابل در متعارف و سنّتي عقل با كه -جهان تمام پژوهانآينده مشترك
 .)2007(اسالتر شناخت توانمي نزديك، ةآيند ةدربار را مطالب و هاش ارز بيشتر كه است
 كنوني الگوهاي ساختار در تنها كنيم،مي تلقي غيرممكن عنوان به اكنونهم كه آنچه

 هاييبينيپيش به خود موضوع و رشته در علوم تمامي )97:1975(آرتورباركر است غيرممكن
 تفكرات پايش و كاوش با .است شناسيآينده مهم بانيم از يكي علم، جهت اين از و رسندمي

 هايانگاره برخي بر مبتني پژوهيآينده مطالعات بنيان كه دريافت توانمي شناسان آينده
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 و اصول آن )،1997وندل( .نمايندمي آينده شناخت به مبادرت آنها عطف با كه است فرضي

 است: كشيده تصوير به گونه اين را فرضيات
 است؛ ناپذيربرگشت و جهتي تك خطي، تك وسته،پي زمان، .1
 است؛ تازگي متضمن آينده، .2
 است؛ ضروري ارادي) يا (آگاهانه انساني كنش براي نگرانه،آينده تفكر .3
 هاست؛دانش سودمندترين آينده، به نسبت دانش .4
 كرد؛ عمل توانمي احتماالت براساس بلكه واقعيات، مبناي بر نه آينده، خصوص در .5
 دارد؛ وجود هاييآزادي و هافرصت آينده، به دادن جهت در و است ودهگش آينده، .6
 دهند؛مي شكل را خود ها،انسان .7
 رهيافــت بيــانگر كــه دارد وجــود متقابــل وابســتگي و گرايــيكــل نــوعي جهــان، در .8

 است؛ اجتماعي كنش و تصميم براي دانش سازمان در ايرشتهبين
 دارند؛ وجود بدتري و بهتر هايديده .9

 اجــزاي چنــين از اجتمــاعي، نتــايج و اســت هدفمنــد اجــزاي از سيســتمي ه،جامعــ .10
 گردد؛مي ناشي هدفمندي

   .دارد وجود بيروني عيني و مستقل جهان يك .11

 پژوهيآينده رويكردهاي
 چه آبستن است ممكن آينده كه بدانند بايد اكنون هم از مردم سليم عقل حكم به

 از يككدام، ميان اين در و دارند بيشتري وقوع احتمال هاآمدپيش كدام باشد، پيشامدهايي
 دارد: وجود آيندهة مطالع به رويكرد سه ،اساس برهمين .است برخوردار بيشتري مطلوبيت

  .شود مي ناميده نيز اكتشافي پژوهيآينده گاه كه تحليلي، پژوهيآينده �
 .پرداز تصوير پژوهيآينده �
  .شود مي ناميده نيز شاركتيم پژوهيآينده گاه كه هنجاري، پژوهيآينده �

 فرايند يك عنوانهب پژوهيآينده
 براي علمي روش از استفاده هدف فرآيند اين در .دانست فرآيند يك توانمي را پژوهيآينده
 آن اجزاي كه دهدمي روي سيستم يك در فرآينده .است آينده ساختن و نگاشتن ،ديدن

 از: عبارتند
 را حال و گذشته وضعيت كه اطالعاتي موارد و هاداده متما شامل سيستم ورودي ،ورودي

  .كنندمي توصيف
 پردازش .شودمي تبديل خروجي به پردازش از پس ورودي  تعاملي سيستم در ،پردازش

 هم و آگاهي و دانش ورودي واطالعات هاداده تبديل از عبارت هم پژوهيآينده مطالعات در
  .است عقالني هايروش از تفادهاس با آينده از مختلف تفاسيرة ارائ

 اما بينيپيشقابلغير كه وضعيتي است، آينده وضعيت پژوهيآينده خروجي خروجي،
 مردم كه است امري آينده" پژوهيآينده كليدي فرضپيش مطابق چون .است منعطف

 اولين ةنام(پيام ".دهند شكل و كنند طراحي خود هدفمند اقدامات با را نآ توانندمي
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 آينده احتماالت حال، زمان در ما عملكرد تغيير با پس )1384 ،پژوهيآينده ديشندگانان

  .كنندمي تغيير
 

  .اندشده داده نشان شكل در يكديگر با ارتباطشان و بخش سه اين
 
 

 
 پژوهيآينده فرآيند

 
 و نيست ما دست در كه آينده جهان اما .است آينده) (جهان تعاملي سيستم خروجي

  .نيست واقعي امري كه آينده اصالً

 پژوهيآينده محصول
 سه محصول اين .است آينده جهان مورد در گوناگون هايايده و تفاسير ،پژوهيآينده محصول

 :است نوع
 كه غريب و عجيب يا تصور قابل ذهن، از دور يا ذهن به قريب هرچيز :ممكن ةآيند .1

  .دهد رخ آينده در است ممكن
  .دارد آينده در دادن رخ براي را احتمال ترينبيش كه ممكني ةدآين: متحمل ةآيند .2
 كه ايجامعه خواست و هاآرمان با مطابق كه محتملي ةآيند مطلوب: و مرجح ةآيند .3

  .است برتر و زيباتر ،بهتر شود،مي اجام آن براي پژوهيآينده

  آينده ساخت براي ابزاري پژوهي،آينده هايلفهؤم
 ،آموزش �
 ،ذاريگسرمايه �
 ،محيطي هوشياري همان يا آينده سواد �
 ،بينيپيش �
 ،نوآوري �
 ،رقابت �
 ،رهبري �
 .ناپذيرخستگي كوشش �

 پژوهيآينده هايروش از برخي
 ،پردازي سناريو ،هاپيشران تحليل و تجزيه ،روندها تحليل و تجزيه ،دلفي ،آينده بانيديده
  . . .و زيساشبيه ،سازيمدل ،نگريپس ،راه ةنقش ،سازياندازچشم

ها از طريق تحليل داده
 هاي آيندهاجراي روش

هاي جهان آينده (آينده
 ، مرجح)، محتملممكن

ها واطالعات داده
 حال گذشته و
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  آموزي مهارت در پژوهيآينده به توجه اهميت

 آينده ساختن براي تالش دارد، وجود آن موفقيت احتمال كه سياستي و مشي خط تنها
 تالش اين مخاطرات حال هر به ولي است آميزمخاطره بسيار آينده ساختن براي تالش .است

 به مداوم اشتغال )130 ،1378اكر:(در .است آن ساختن براي تالش عدم از كمتر مراتب به
 آينده به پرداختن از را هاسازمان مديران روزمره، نيازهاي به پاسخگويي و جاري امور

 خارج كار دستور از آينده با مرتبط مسائل به توجه، روزانه كارهاي فشار اثر در .داردبازمي
 را آينده تحوالت و وقايع ينيبپيش امكان امور پيوسته و آرام روند گذشته در اگرچه .گرددمي

 به محوردانش رويكرد جمله از متعدد عوامل تأثير ولي آوردمي وجودبه مديران براي
 بروز و كشورها اقتصادي و صنعتي رشد جهش موجب اخير ةده چند در مختلف موضوعات

 :يدگومي بارهاين در هندي چارلز .است گرديده الملليبين و ملي تحوالت در ناپيوستگي
 راه بهترين ناپيوسته تغيير .باشد فاصله كه نيست هم نيازي مسلماً و نيست فاصله ناپيوستگي

 به توجه .)1378:14هندي،( كندمي طي را مشخص مسير يك كه است جامعه براي پيشرفت
 بر فراواني تأثير كه است عاملي آينده، مطلوب و ممكن محتمل، هايوضعيت و محيط تغيير

 و سازماني اهداف و فرهنگ ها،آموزش انساني، منابع كيفيت ساختار، .دارد هانسازما كارايي
 ثيرأت .دارد ثيرأت آينده با هاسازمان مواجهه در استفاده مورد هايفناوري و راهبرد همچنين

 قابل پژوهيآينده موضوع با آن ارتباط و آموزش امر متولي هايسازمان ساختار بر محيط
 وجود سازمان مرز از خارج كه عواملي و نيروها ها،سازمان نهادها، از حيطم .است مالحظه

 تواندنمي سازمان ولي گذاردمي اثر سازمان عملكرد از بخشي يا تمام بر و شده تشكيل دارد
 )1376:15 (اعرابي، .كند اعمال آن بر كنترلي هيچ

 ةادام براي ناسبم ساختارهاي آينده، در محيط هايويژگي شناخت و پژوهيآينده با
 ثيرأت اهميت .گرددمي تعيين كشور ايحرفه و فني باالخص و يآموزش هايسازمان فعاليت
 به وابسته اهداف به نيل كه است اهميت حائز جهت آن از هاسازمان ساختار بر محيط
 مستلزم آموزش در كارآيي به دستيابي .است جديد محيط در فعاليت براي مناسب ساختار
 ةزمين در هاتجربه و هايافته .است آينده شرايط با مناسب تغييرات اعمال و تغيير به رويكرد

 اتفاق اطرافشان در كه هاييدگرگوني با همواره هاسازمان كه كندمي حكم نظري علوم
 در عمده اصل ديگر عبارت به .بروند پيش آنها با منطبق و كنند سازگار را خود افتدمي

 رودررويي و نامطلوب هايدگرگوني از جلوگيري قصد با انعطاف تأمين زا است عبارت سازمان
 پيش مكان و زمان مقتضيات و شرايط كه هاييبرنامه اجراي و حوادث و هاموقعيت با

 محيط هايويژگي با مواجهه در آموزشي مناسب ساختار ايجاد ) 11 :1376 (اعرابي، .آوردمي
 نيز تغييرات سرعت آنكه ضمن .ندارد امكان آن نبدو و است آينده شناخت مستلزم جديد

 اين .است نموده ناپذيراجتناب آموزش هايماموريت و اهداف ةزمين در را آينده به پرداختن
 همچنين آوري،فن گسترش و توسعه و بشر زندگي در محوريدانش افزايش از ناشي سرعت

 اين در .دارند گذارثيرأت و هفزايند خصايصي كه است شدن جهاني همچون هاييپديده بروز
 ساختار، در تحوالتي نيازمند تغييرات، با مواجهه در فني هايمهارت كسب و آموزش ميان

  .است آموزشي مطالب محتواي و اجرايي هاينامهشيوه ها،نامهآيين ها،روش مقررات، و قوانين
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 آموزيمهارت و آموزش در پژوهيآينده ضرورت

 بر آن ثيركاركردأت و جامعه تربيت حال در نسل با آن ارتباط دليل به  زشآمو در پژوهيآينده
 همچنين و مدتبلند در كشور مختلف هايسازمان موفقيت و آينده در هاسازمان كارايي

  .برخورداراست ايويژه اهميت از متعهد و متخصص انساني نيروي مينأت در آن مرجعيت
 نيازهاي ةكنندمينأت انساني نيروي كيفيت رد يآموزش هايسازمان ثيرگذارأت نقش
 تبديل كشور در اساسي و گذارثيرأت هايسازمان عنوان به را هاآن ارگان، و نهادها ها،سازمان
 توانمند، آگاه، افرادي تربيت و جامعه آينده و حال نيازهاي با متناسب آموزش .است نموده
 هايفعاليت در .است ايحرفه و فني نسازما اهداف از انگيزه، و نشاط با متعهد سالم،

 پيشرفت ركود و ماندگيعقب مانع زيرا .است ضروري نيازها بر گرفتن يپيش آموزشي
 قابل اندازچشم در شرايط و اوضاع بينيپيش لحاظ همين به .گرددمي جامعه ةجانبهمه

 برآوردشده عهجام ةآيند نيازهاي بايستمي .است ضروري نزديك) يا (دور آينده در و حصول
  .نمود ريزيبرنامه و اريذسياستگ به اقدام شدهبينيپيش اهداف با متناسب و

 در نيازمندي اعالم آن محصول و گيردمي صورت هانشانه و عاليم براساس نيازها برآورد
 بايد بلكه ،باشد استوار گمان و حدس براساس صرفاً نبايد آموزشي هايبرآورد .است آينده
 و شواهد ها،داده علمي، دقيق فعاليت طرفانه،بي تحقيقات عقالني، جدي، فرايند يك ةنتيج

 پژوهشگر شهودي يا ظني و ذهني هايمدل اساس بر صرفاً نه و عيني تحليل و تجزيه قراين،
 به راهكار اين .است مطرح ديگر راهكار عنوان به سازي،احتمال يا تخمين و بينيپيش .باشد
 كه كنندمي تعيين محققين پژوهيآينده در :است آينده موضوعات به ناظر مشخص طور

 مشخص هدف با بينيپيش .برخوردارند هايياولويت چه از آينده نيازهاي و هاحساسيت
 گذشته، برآوردهاي و برتحليل ءاتكا ضمن و بوده آينده در هاپديده اوضاع يا وضعيت كردن
  .گيردمي شكل مختلف احتماالت نظرگرفتن در ةپاي بر و است آينده به ناظر

 مديران، و گيرانتصميم نظر از پژوهانآينده ةوظيف ترينمهم و ترينحساس البته
 است شده انجام بينيپيش وقوع و تحليل صحت .است فعلي شرايط در واقعه يك بينيپيش

 سنجييازن ،بنابراين .داشت خواهد والنئمس اعتماد و پژوهيآينده اعتبار بر زيادي ثيرأت
 هايكارويژه از  ايحرفه و فني آموزش سازمان عالي مديران به آن انعكاس و آموزشي
  .است آينده مطالعات

 از طيفي ايجاد باعث مختلف هايحوزه تعامل ثيرأت و امور آميختگي كه آنجا از
 رشد ثيرأت .است گرديده كشور مختلف هايدستگاه سطح در آموزشي هاينيازمندي

 با را ايحرفه و فني آموزش بايكديگر، هابخش ساير و فرهنگ سياست، اقتصاد، بر هاآوريفن
 سطح در .كندمي مواجه آينده در مختلف هايحوزه متنوع هايدرخواست از ايگسترده طيف
 به وابسته آموزشي، هايبرنامه ريزيطرح همچنين و هاسياست و اهداف تعيين كالن
 در با بايستي مطلوب اندازچشم است بديهي .شودمي ارائه آينده از كه است اندازهاييچشم

 و آموزش سطح در آينده لئمسا به پاسخ ضرورت .شود تدوين و تهيه ابعاد ةكلي نظرگرفتن
 را پژوهيآينده در مطرح رويكردهاي انواع به تمركز و توجه الزم هايمهارت كسب

  .نمايدمي ناپذيراجتناب
  :كرد بنديدسته زير موارد در توانمي را پژوهيآينده هايضرورت از برخي براين، عالوه
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  ،آينده برابر در ديگران و خود شدن آماده �
  ،ظهور حال در هايآينده از كلي نماي كسب �
  ،هشدارها و خطرات هنگام زود درك �
  ،هارقابت در برتري و موفقيت كسب �
  ،تغييرات با سازگاري �
  ،تغييرات مسير و روندها قلب در موقعيت كسب �
 (ملكي"موجود منافع آوردن دستهب براي گذاريسرمايه و ريزيبرنامه ةدربار ايده كسب �

 ) 6 :1384 فر،

 آموزيمهارت و  آموزش در پژوهيآينده اهداف
 آتي نيازهاي به پاسخگويي رويكرد با كشور ايحرفه و فني و آموزش سازمان در پژوهيآينده
 تعقيب را متعددي اهداف تواندمي ،آينده مشاغل براساس آينده هاينسل تربيت و كشور
 ةنحو و چگونگي تعيين در گذارانسياست و گيرانتصميم اهميت و تأثير به توجه با .نمايد

 گيرند قرار توجه مورد بايستمي كه مذكور رويكرد با اهداف از برخي ،آموزشي هايفعاليت
 :از عبارتند

  موزشيآ مطلوب هايآينده تعريف �
 .بود نخواهد ميسر آن از شفاف تعريف ةارائ بدون آينده در نقش ايفاي براي آمادگي

 طريق از راهبردها، و اهداف نظرگرفتن در با كشور ةآيند شرايط و محيط تصوير و ترسيم
 در مهم هايلفهؤازم آن روند و تغييرات به توجه .گرددمي ميسر پژوهيآينده هايفعاليت
  .بود خواهد ندهيآ وضع ترسيم
  آموزشي هايفعاليت بر آن تاثير و آوريفن ةآيند وضعيت از تصويري ةارائ �

 مورد تجهيزات و امكانات از بسياري شدن منسوخ موجب آوريفن و علوم سريع رشد
 محصوالت و آوريفن تغييرات مستمر پيگيري و مطالعه .است گرديده هاآموزش در استفاده

 را يادگيري موفقيت امكان آموزشي هايفعاليت راستاي در آنها يبترك و تلفيق با جديد
 بشري زندگي به اطالعاتي و ارتباطي نوين هايآوريفن ورود اين بر عالوه .داد خواهد افزايش
 در پيچيدگي ايجاد ضمن كه شده حاضر عصر در هاموقعيت و شرايط تغيير سرعت موجب
 هايسازمان مسئوالن و مديران مستمر و داومم اشتغال موجب موجود، تعامالت و روابط

 آينده تحوالت در را فناوري ثيرأت تواننمي شرايط اين در است بديهي .است گرديده مختلف
 مطالعات مدنظر بايستمي خصوص اين در انديشه و عميق ةمطالع به نياز .گرفت ناديده
  .قرارگيرد پژوهيآينده
  تغييرات از ناشي جديد هايموقعيت كشف و برآورد �

 نيز هاموقعيت موضوع به نگرش موجود، فكري هايچارچوب از عبور و آينده به نگاه با
 امكاني به تبديل نگرش اين با فعلي تغييرات از بسياري بسا چه .يابدمي گسترش و توسعه

  .گردد بيشتر موفقيت براي
  ،ظهور حال در هايفرصت از برداريبهره براي سازيزمينه �
  ،هاموريتأم و ساختار در انعطاف ايجاد �
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  ،سازماني اهداف و راهبردها بازبيني �
  ،آينده با متناسب آموزشي جديد هاينيازمندي تعيين و برآورد �
  .آينده شرايط با مواجهه در گيرانتصميم و مسئوالن فعال موضع اتخاذ �

 مشاغل در تحوالت سير
 .دارند مشخصي عمري ةدور شغلي هايزمينه از يك هر كه دهدمي نشان مشاغل، تحول سير
 مشاغل از بسياري آينده، در .شوندمي جايگزين يا و حذف ديگر مشاغل توسط مشاغل اين

 مشاغل، بيشتر گذشته، در .شوندمي محول كامپيوتر به خدماتي مشاغل و ماشين به بدني
 فناوري در اخير تحوالت و تغييرات كه حالي در بودند، كار نيروي بازوي بر مبتني و بدني
  .باشند دانشي و فكري بيشتر جديد مشاغل كه شده باعث

 نوع اين در شاغل افراد .بود گذشته مشاغل خصوصيات ترينمهم از يكي ثبات و پايداري
 مطرح كمتر شغل تغيير مشاغل، پايداري دليل به .داشتند شغلي ضمانت نوعي به مشاغل،

 و اجتماعي سريع تحوالت و هاپيشرفت .هستند دارناپاي آينده مشاغل از بسياري اما .بود
  .است گرديده هاآن ناپايداري و مشاغل ماهيت سريع تغيير يا حذف باعث تكنولوژيكي
 و كرد، خواهند پيدا زيادي وابستگي هاروبات و كامپيوترها از استفاده به آينده مشاغل

  .شد خواهند استفاده فراگير و گسترده طوربه آينده مشاغل تمامي در نوين ابزارهاي اين
 را مشاغل اين زنجيره هستند، محوردانايي و بنياندانش آينده، مشاغل كه جاآن از

 كه،طوريبه .دهدمي تشكيل جامعه و )SME( متوسط و كوچك هايسازمان ها،دانشگاه
 و آن ةتوليدكنند متوسط، و كوچك هايسازمان آينده، مشاغل ةكنندمصرف جامعه،

 است اين جا اين در توجه قابل ةنكت .بود خواهد آن نياز مورد دانش ةكنند مينأت هانشگاهدا
 مشاغل از نمونه چند .بود نخواهند موفق آينده در نگيرند، قرار زنجيره اين در كه مشاغلي كه

 از: عبارتند شد خواهند متداول نزديك ةآيند در كه مختلف هايرشته و هازمينه در جديد
 هاياندام توليدو  درمانيژن ،بنيادي هايسلول توليد :شامل زيستي فناوري و پزشكي �

  . . .و بدن ةزند
 و قلب ضربان تنظيم هايدستگاه ،هاربات نانو ةتوليدكنند شامل: پزشكي مهندسي �

  . . .و سمعك
  . . .و فضايي كارگر فضايي، محقق ،فضائي خلبان :شامل فضا و هوا مهندسي �
 هوشمند، هايربات ةدهندآموزش هوشمند، هايربات طراح :شامل تاطالعا فناوري �

 .ربات نويسانبرنامه

 آينده مشاغل در تحوالت سير به توجه ضرورت
 محسوب اشتغال كارشناسان اساسي اقدامات از همواره كار بازار نياز مورد مشاغل شناسايي

 هايفرصت متنوع و ردهگست طيف به دستيابي جهت نخست گام فرآيند اين زيرا گردد، مي
 روزافزون افزايش و جامعه در بيكاري معضل اهميت به نظر .شودمي تلقي كار بازار در شغلي
 به دسترسي .يابدمي ايويژه اهميت مشاغل در تحول و  سير  به توجه كار، جويندگان تعداد
 جوياي فعال جمعيت جوان قشر براي را مختلف مشاغل شناخت امكان ،آينده مشاغل ليست
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 با مشاغل شناخت .سازدمي آشنا گوناگون مشاغل هايويژگي با را آنان و نموده فراهم كار

 بسيار جوان قشر ميان در آن تعميم و گسترش و اي حرفه و فني هايآموزش ئةارا بر تأكيد
 تقويم تدوين و ايحرفه و فني مراكز آموزشي ساختار كردن متنوع .باشدمي وضروري مهم

 ارتباطات و اطالعات هايتكنولوژي از استفاده نيز و كار بازار واقعي نياز اساس بر آموزشي
ICT )(، به را كار جوياي جوانان الجرم و گرددمي هاآموزش اين كيفي سطح ارتقاي سبب 

 مشاغل است، ذكر شايان .سازدمي ترشايق روز، هايآوريفن طريق از شغلي هايفرصت اخذ
 مورد مصنوعات و محصوالت توليد دليل به كه هستند مشاغلي جمله از صنعتي و توليدي

 سرعت علت به زيرا باشند، مستقيم ارتباط در جديد هايتكنولوژي با بايد جامعه و مردم نياز
 توليد ةچرخ از كوتاهي مدت از پس شدهتوليد مصنوعات و محصوالت تكنولوژيكي، تحوالت

 ،لذا .گرددمي قديمي و كهنه مصاديق جايگزين دجدي ريزيبرنامه و طراحي و شده خارج
 فراگيري صرافت در دايماً متنوع و جديد هايمهارت كسب جهت بايد مشاغل اينگونه شاغالن
 روند با را خود مهارت و توانايي يكبار، ماه شش هر مثال، طوربه و باشند جديد هايمهارت

 از بسياري صورت، بدين .نمايند نگهماه و سو هم جديد، هايتكنولوژي قبيل اين پيشرفت
 نمايندمي توصيه جوانان خصوصاً كار جويندگان ةكلي به اشتغال كارشناسان و نظرانصاحب

 اين به و آورند رو جديد افزارهاينرم از بسياري و سوپرالكترونيكي و ديجيتالي مسايل به كه
  .كنند توجه تكنولوژيكي، جديد مصاديق

  نتيجه
 به كافي توجه بدون آينده، براي شدن آماده .است موفقيت پنهان هايبخش از پژوهيآينده
 بتوان كه شودمي موجب كار و كسب در شناسيآينده كارگيريهب .است ناشدني پژوهي،آينده

 افزايش مثال، عنوان به .كرد بازاريابي هاآن براي و بينيپيش را جديد محصوالت و خدمات
 ةفروشند يك ذهن در را انديشه اين تواندمي خاص، ايمنطقه در قومي هاياقليت شمار
  .كند اقدام گروه آن ةذائق با متناسب غذاهاي ةعرض به كه كند تقويت محلي

 با رويارويي براي و بشناسيم بهتر را مخاطرات و تهديدها كه آموزدمي ما به پژوهيآينده
 جامعه، تغيير حال در هايارزش و هايتاولو .شويم آماده بحران، به شدن تبديل از پيش هاآن

 مالحظات اقتصادي، هايفرصت تنگناها، جمعيتي، روندهاي ظهور، حال در هايفناوري
 .شودمي ترپيچيده روز هر كه هستند جهاني به دهيشكل هايلفهؤم همگي، محيطي،زيست

 از خارج هاآن از بخشي كه هستند متنوع و گسترده اندازه آن فناوري، از ناشي تغييرات
 تحقيقات به توانمي مسائل اين انبوه ميان از .اندگرفته قرار موجود تخصصي هايحوزه

 غذاهاي سلولي، هايتلفن موشكي، دفاع انسان، سازيشبيه بنيادي، هايسلول پيرامون
 در فناوري مستقيم نقش آشفتگي، و سراسيمگي اين علت .كرد اشاره اينترنت و ژنتيكي
 آينده مشاغل و هاحرفه شناخت در شناسيآينده كارگيريهب .است معاصر سانان زندگي

 و )...و نو هايانرژي از استفاده ،زيستي فناوري تكنولوژينانو ،روباتيك ،اطالعات آوري(فن
 بقاء ةكنندتضمين ،آينده جديد هايحرفه و مشاغل اين با توانمند و مناسب نيروي تربيت

 از ناشي هاينارسايي و مشكالت حل براي مطمئن رويكردي همچنين و آموزشي هايسازمان
  .بود خواهد آينده شرايط
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 با، روستايي ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع در نگريآينده ضرورت
 كشاورزي پايدار ةتوسع و ترويج رويكرد

 1واثق رضا احمد
 2نوابخش فرزاد

 3آبادي نظام جواد سيد
 4شميهاسيدعلي

 چكيده
 منابع و عوامل داراي كه جامعه جمعيتي و اجتماعي نظام از بزرگي بخش عنوان به روستايي جوامع

 حياتي نقش، جامعه پيشرفت در كه است اقتصادي و طبيعي منابع و انساني نيروي از اعم رزشمنديا
 طورهب و مهم كشاورزي پايدار ةتوسع يندآفر در روستايي هايآموزش و تحقيقات نقش. نمايندمي ايفا

 عهدههب را. ..و زيست محيط حفظ، فقر كاهش، وريبهره افزايش نظير اهدافي مستقيم غير و مستقيم
 در آن بهبود يا و سيستم يك موجود وضعيت حفظ معناي به پايداري، يونسكو تعريف بنابر. دارد

. گرددمي بر انسان آفرينش بدو به و دارد بسيار قدمتي كشاورزي بخش در آموزش ورود. است آينده
 الزم ابتدا، ستائيانرو انساني نيروي از مناسب وريبهره و ترويجي صحيح هايآموزش ةارائ منظور به

 شناخت داشتن با سپس و شده شناسايي دقتهب آنها آموزشي نيازهاي و مشكالت، مسائل تا است
 ةتوسع به دستيابي موجبات و برداشته آنان نيازهاي و موانع رفع درصدد، عوامل اين از مناسب و كافي
 با منطبق و سازگار صحيح وزشآم بر مبني ترويج واقعي رسالت. نمود فراهم را روستاها در پايدار
 و باال كيفيت چنينهم و مناسب علمي بازخورد و وريبهره با مخاطبان هايخواسته و عاليق، نيازها
 ليكن. باشدمي، اندداده اختصاص خود به را چشمگيري جمعيت كه كشاورزان جهت آموزش خوب
 كشاورزي ةتوسع كارگزاران كنشگري مشترك اندازچشم ترسيم براي نگرآينده راهبردي ريزيبرنامه

 برخوردار ايويژه اهميت از روستايي درمناطق ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع. باشدمي ضروري
 حساب به ماهر نيروي آموزش و تربيت جريان يك واقع در نيز روستايي ةتوسع ميان اين در و بوده
 و پايداري همچنين و روستايي ايحرفه و فني هايآموزش با مرتبط مقاالت، مطالعه دراين. آيدمي

 فرآيندي با تا است آن بر تالش و، گرفته قرار كنكاش و بررسي مورد روستاها در كشاورزي ةتوسع
 آموزش هايبرنامه و هافعاليت معرفي ضمن، ايحرفه و فني و مهارتي هايشزآمو ةارائ در نگرآينده

 ةتوسع و ترويج در را مهارتي هايآموزش القدرسهم، كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان روستايي
 . نمايد روشن و شفاف، روستايي مناطق در كشاورزي پايدار
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 مقدمه
 در سازنده تحرك و كشش ايجاد موجب ايجامعه هر براي آينده اندازچشم بودن مشخص

 درست سوي و سمت نيز هاگذاريسياست و هاريزيبرنامه عالوهه ب. گرددمي جامعه آن افراد
 جزيي خود (كه نيز كشور روستايي مناطق ةسالبيست اندازچشم تدوين. يافت خواهند را خود

 ةسال 20 اندازچشم(. است راستا همين در آغازينمياقدا است) كشور ساله 20 اندازچشم از
 كشور) ايحرفه و فني آموزش سازمان، روستايي مناطق

 است مختلفي بسيار مقوالت و مسايل گرفتن درنظر نيازمند، ساله 20 اندازچشم تدوين
 ةنتيج، موجود وضعيت به حد از بيش توجه و نگريبخش و يك هر نگرفتن نظر در كه

 "ملي اندازچشم يك تدوين" عموضو كهميهنگا ،خصوصبه. داشت نخواهد بر در را مطلوب
 و شرايط خاطر به شهري مناطق. بود خواهد تراهميت حائز و ترپيچيده بسيار ةلأمس، باشد
 بسيار آنچه. كرد خواهند حركت اندازيچشم چنين سمت به بيشتري سرعت با، خود بافت

 وستايير مناطق رشد جهت متفاوت گذاريسرمايه و ريزيبرنامه و ويژه توجه است ضروري
 توانيممي ساده طوربه. است اندازيچشم چنين سمت به آنان ترسريع حركت و كشور
 روستايي ةجامع گيريكلش :نماييم تعريف گونهاين را ايران روستايي مناطق اندازچشم
 آن بيانگر اندازيچشم چنين"كارآفريني مستعد و شكوفا اطالعاتي ةجامع بستر در بنياندانش
 به، ايران ةجامع اركان از يكي عنوان به روستايي جوامع بايد، آينده سال 20 طي در كه است
، پيشرفته، يافتهتوسعه جوامعي ظهور شاهد ما كه كنند) (تغيير بيابند توسعه و رشد ايگونه
 و فني آموزش سازمان، روستايي مناطق ةسال 20 انداز(چشم. باشيم توليدگر و، پويا و فعال
  كشور)اي حرفه

 از زيادي بخش كردن توانمند در، ابزارها ترينقوي از يكي ايحرفه و فني يهاآموزش
 عنصر عنوان به خود نقش يافتن و جديد يهاچالش با رويارويي جهت جامعه يك اعضاي

 ايحرفه يهاصالحيت كسب و خود به احترام و يكپارچگي، اجتماعي همبستگي تحقق مولد
 و روستاييان، ايحاشيه محروم هايگروه به پرداختن، نبي اين در. آيدمي حساب به

 توجه و آنها سنتي و اصيل هايمهارت تقويت ضمن كه بوده ايويژه تالش نيازمند كشاورزان
 تخصصي هايمهارت از و آموزش نيز نوين يهاتكنولوژي، ايمنطقه وميبو هايمزيت به

 يهاسياست تحقق در سازنده نقش يريگبرعهده به قادر كه ايگونه به، برخوردارگردند
، روستايي يهاآموزش اجراي و ريزيبرنامهة نام(شيوه. باشند اجتماعي و اقتصادي ةتوسع

 )1391اي، حرفه و فني آموزش سازمان، كشاورزي و عشاير
 داراي كه جامعه جمعيتي و اجتماعي نظام از بزرگي بخش عنوان به روستايي جوامع

 در كه است اقتصادي و طبيعي منابع و انساني نيروي از اعم منديارزش منابع و عوامل
 پايدار ةتوسع، باشدمي مطرح امروزه آنچه. نمايندمي ءايفا حياتي نقش، جامعه پيشرفت
 آموزش نام به فرآيندي طريق از كه ملي پايدار ةتوسع آوريفراهم به منجر كه است روستايي

 به روستايي پايدار آموزش. نمايد مينأت را بشر كنوني اينيازه بتواند تا گيردمي شكل پايدار
 حال در كشورهاي ويژههب جهان كشورهاي از بسياري در توسعه به دستيابي راهبرد عنوان
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. است كيدأت مورد، كنندمي زندگي روستاها در آنها جمعيت از زيادي بخش كه توسعه

 )1390، چمي ومياما و آراني پورعصار و موسوي و محمدي(
، فرهنگية توسع در اساسي و مهم نقشي مهارت كسب و آموزش كه است روشن
ة سعتو به توانمي آموزش به توجه با. نمايدمي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي، اجتماعي

 بايستمي روستاييان مهارتي سطح ارتقاي. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار
 امكانات از وريبهره و توليدي هايروش سازيبهينه سوي به ار آنها كه باشد ايگونه به

. باشند روستايي ةتوسع اهداف از بخشي ةكنندمينأت كه ايگونه به داده سوق موجود
 ةتوسع و است برخوردار ايويژه اهميت از روستا مناطق در ايحرفه و فني هايآموزش

 )1390، نصيري (. است ماهر نيروي آموزش و تربيت جريان يك واقع در روستايي
 و فني آموزش سازمان مهم يهادغدغه از وريبهره و اشتغال ةتوسع، اجتماعي عدالت

 هچ و سنتي صورت به چه كشاورزي بخش كشور روستايي مناطق در. باشدمي كشور ايحرفه
 همترينم ،اينبنابر. باشدمي دارا اشتغال ايجاد در را سهم بيشترين امروزي و جديد صورت به

 ريزيبرنامه و هدايت. است كشاورزي يهاآموزش به پرداختن حوزه اين در سازمان ةوظيف
 كارجويان عظيم خيل براي را اشتغال هايفرصت كه باشد ايگونه به بايد هاآموزش اين

 دنياي در كه نحوي به آن تقويت ومي بو كشاورزي اعتالي همچنين. آورد فراهم روستايي
 و محمدي و مياما (. باشدمي حوزه اين مديريت يهاظرافت از باشد جهتو قابل جديد
 در كه است زيادي تغييرات ةدهند شاننها بررسي )1390، چمي و موسوي و آرانيپورعصار

 كشاورزي سيستم و اجتماع و اقتصاد گوناگون يهابخش راهكارهاي وها سياستها، رهيافت
 يعني آن يهاسيستمزير و كشاورزي جهاد وزارت ويژههب و ايران كشاورزي اطالعات نظام و

 در روستايي و كشاورزي ةتوسع با مرتبط يهاسازمان ساير و كشاورزي ترويج و تحقيق
 و نمايد ايجاد خود در بايستمي ايران در كشاورزي پايدار ةتوسع به دستيابي راستاي
 اين ايجاد ضرورت به نسبت ار مردم و كارشناسان روزافزون حساسيت و آگاهي طورهمين

 )1387، ميردامادي و محمدي گل(. دهدمي نشان تغييرات
 با پيوسته كه است لفهؤم چندين داراي، نظام يك بسان پايدار كشاورزي ،كلي طورهب

 طريق از تا هستند آن بر كشاورزي ةتوسع كنشگران راستا اين در. باشندمي تعامل در يكديگر
 ميز و متوازن و جانبههمه رشد به مناسب هايسياست اصالح و ارزيابي ،اجرا، تدوين فرآيند
 به توجه با )1388، حسيني و زاده (شريف. نمايند كمك كشاورزي پايدار ةتوسع نظام پويايي
 و سو يك از مربوطه پيوندهاي و شاكله ةلفؤم ةجنب از كشاورزي ةتوسع نظام سيستمي تطور

 از الملليبين و ملي سطوح در محاط نهادي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي متالطم محيط
 كنشگري مشترك اندازچشم ترسيم براي نگرآينده راهبردي ريزيبرنامه ،ديگر سوي

 تحليل منظورهب )1388، ديگران و زاده(شريف. نمايدمي ضروري كشاورزي ةتوسع كارگزاران
 ثيرأت تحت را كشاورزي آموزش كه ييهاپديده تا است الزم آينده در كشاورزي آموزش روند
 مشخص كشاورزي آموزش هايگرايش، تغييرات اين به توجه با و شده شناسايي، دهدمي قرار

 در و داده قرار ثيرأت تحت را كشاورزي آموزش كلي طورهب اساسي و عمده ةپديد سه. گردد
 پايدار ةتوسع بر كيدأت، شدن جهاني شامل پديده سه اين. بود خواهد بيشتر آن ثيراتأت آينده

  )1388، زادهحبيب و اسدي و داودي(. است ارتباطات و اطالعات فناوري گسترش و پايدار كشاورزي
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 نقش جهاني اقتصاد در روزافزوني طور به مردم كارداني وها مهارت، هادانش امروزه

 طريق از كار وينير كيفيت بهبود و ءارتقا موضوع اين يافتن اهميت با. كندمي ايفا اساسي
 جايگاه ايحرفه و فني يهاآموزش طريق از خصوص به و انساني ةسرماي در گذاريسرمايه
 و راستا همين در )1390، ديگران و محمدي از نقل به 1380، (صالحي كنندمي پيدا خاصي

 ييروستا هايآموزش گسترش به كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان ةويژ نگاه به عنايت با
 روستاييان آموزش طرح بزرگترين هجرت طرح اجرايي يهابرنامه تداوم در نيز و 87 سال در

 منظوربه "روستايي آموزش امور دفتر" خود تشكيالت در، 86 سال اواخر تا 85 هايسال طي
 در شاغل نيروهاي ارتقاي نيز و روستا در تخصص يا شغل فاقد نيروهاي آموزيمهارت
 پرجمعيت روستاهاي يا و دهستان مراكز در كشاورزي و خدمات و صنايع مختلف هايبخش

 1000 ايجاد، فوق اهداف به دستيابي جهت دفتر اين موريتأم منظور همين به. داد تشكيل
 )1390، ديگران و محمدي (. گرديد تعريف كشور دهستان مراكز در روستايي آموزش پايگاه

 غير هايآموزش ةارائ در خود رسالت هب توجه با ايران ايحرفه و فني آموزش سازمان
 آموزشي خاص يهابرنامه روستايي بخش به توجه و تمركز با اخير هايسال در ميرس

 كليطوربه. دهدمي ارائه متفاوتي و متنوع يهاشيوه به و كرده ريزيبرنامه را مهارتي
، هافرصت خصوص در بررسي با SWOT با همچنين و روستايي آموزش ةبرنام استراتژي
 و تجارب كارشناسي و كشورها ساير تجارب عةمطال مدل طبق قوت و ضعف نقاط و تهديدها
 اجراي و ريزيبرنامه در را منعطفي الگوي و شدهريزيبرنامه سازماني موجود وضعيت
 كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان )1390، نصيري (. است گرفته كاربه خود يهاآموزش

 اهداف تحقق ةبرنام، آموزيمهارت ميرس غير هايآموزش ةارائ متولي تنها عنوان به
 194و 21 مواد مطابق. نمايدمي گيريپي را كشور ةسال بيست اندازچشم سند در شدهتعيين

 ستادي نهادي1386 سال در كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان، توسعه پنجم ةبرنام
 ايجاد را روستايي يهاآموزش ةتوسع بر نظارت و ريراهب، ريزيبرنامه، گذاريسياست متولي
 و خدمات، صنايع مختلف هايبخش در شاغلين مهارت ارتقاي وسيله بدين تا، نمود

 را مهارت فاقد نيروهاي آموزش همچنين و كشور روستاهاي و دهستاني مراكز در كشاورزي
 سازمان روستايي هايآموزش ريزيبرنامه )1390، ديگرن و آراني پورعصار( بخشد تحقق

. باشدمي روارد)ها استراتژيك (مدل SWOTاساس بر كشور ايحرفه و فني آموزش
 )1390، چمي و مياما و محمدي و موسوي و آرانيورپعصار(

اي حرفه و فني هايآموزش با مرتبط مقاالت و هاپژوهش، پيشينه، مطالعه اين در
 قرار كنكاش و بررسي مورد روستاها در يكشاورز ةتوسع و پايداري همچنين و روستايي

 و فني و مهارتي هايشزآمو ةارائ مختلف ابعاد شناسايي با تا است آن بر سعي و، گرفته
 و فني آموزش سازمان روستايي آموزش يهابرنامه وها فعاليت معرفي ضمناي، حرفه
 در كشاورزي دارپاي ةتوسع و ترويج در را مهارتي هايآموزش القدرسهم، كشور ايحرفه

 . نمايد روشن و شفاف، را روستايي مناطق
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 مطالعه مورد منابع انتخاب و بررسي روش

 مهارتي و  ايحرفه و فني هايآموزش با مرتبط علمي تحقيقات و مقاالت، مطالعه اين در
 قرار كنكاش و بررسي مورد روستاها در كشاورزي ةتوسع و پايداري همچنين و روستايي

 و فني و مهارتي هايشزآمو ةارائ در نگرآينده فرآيندي با تا است آن بر تالش و ،است گرفته
 و فني آموزش سازمان روستايي آموزش يهابرنامه وها فعاليت معرفي ضمناي، حرفه
 در كشاورزي پايدار ةتوسع و ترويج در را مهارتي هايآموزش القدرسهم، كشور ايحرفه

 تحقيق مختلف هايروش از مطالعه مورد تحقيقات در. نمايد روشن و شفاف، روستايي مناطق
 پژوهيآينده و نگريآينده هايتكنيك و هاروش نيز و، ايكتابخانه، ميداني، توصيفي جمله: از
 در دهيوزن و سازيشاخص روش از موارد برخي در همچنين و است گرديده استفاده... و

 و برداريبهره مصاحبه و پرسشنامه ابزارهاي زا و، كشور درسطح كشاورزي يهاقطب تعيين
 .   است گرديده استفاده

 ها يافته
، واقع در و سازيتصميم و گيريتصميم براي ابزار، حال عين در و رويكرد يك انديشيآينده
 كارگزاران و مديران، ريزانبرنامه ةهم كه رودمي شماربه ورزيانديشه سبك و فرهنگ يك

 بخش پايدار ةتوسع حقيقت در. شوند مجهز آن به بايستمي زيكشاور بخش ةتوسع
 و گرانكنش همه رو اين از. است شده هدايت تحول و پويايي مستلزم كشاورزي

 هدايت و دهيجهت و طرح، فهم در بايستمي كشاورزي بخش پايدار توسعه اندركاراندست
 هاآن همه متقابل برينفع تضمنم كه، مطلوب ةآيند به رسيدن براي هاپويايي و تحوالت اين

  )1388، وحسيني زادهشريف(. شوند سهيم، است هاآن ميتما هايبرهمكنش و كنش برآيند و
 اطالعات مجموعه يك انتقال براي زمان صرف شاهد توانندمين كشاورزي آموزش نظام

 آموزش ظامن بلكه ،باشند زماني ثابت مقطع يك طي در كشاورز به گرآموزش از شدهتجويز
 و اهميت به توجه با ليكن. دهند ترويج را يادگيري براي آموزش فرهنگ بايد كشاورزي

 كشاورزي آموزش تقويت و تداوم براي توانمي را سناريوهايي چه، كشاورزي آموزش ضرورت
 آموزش كلي طوربه اساسي و عمده ةپديد سه. گرفت نظر در امروز پرچالش دنياي در

 پديده سه اين. بود خواهد نيز بيشتر آن ثيراتأت آينده در و داده قرار ثيرأت تحت را كشاورزي
 و اطالعات فناوري گسترش و، پايدار كشاورزي و پايدار ةتوسع بر كيدأت، شدن جهاني شامل

 به امروزهها پديده اين كه است ذكر به الزم البته )1388، ديگران و داودي(. است ارتباطات
 ةآيند توانمي استلزامات اين به توجه با و آمده در زيكشاور آموزش براي الزام يك صورت
 آموزش تغييرات و سناريوها موجود هايچالش به توجه با .نمود ترسيم را كشاورزي آموزش

 و اختياري، زادانهآ فرايندي، يادگيرنده و يادگيري محوريت موارد در توانمي را كشاورزي
، ياددهنده و يادگيرنده روابط در تحول، فردي يهاتفاوت به معطوف، مدرن آموزش، پيوسته

 )1388، ديگران و داودي(. دانست يادگيرنده معرفتي منابع گستردگي نهايت در و
 براي منابع از استفاده و صحيح مديريت ضمن كه است سيستمي، پايدار كشاورزي 

. دهدمي افزايش را يطبيع منابع ذخاير و زيست محيط كيفيت، بشر غذايي نيازهاي تأمين
 زندگي بر سوء اثر، آن از حاصل غذايي ادمو و بوده پويا اقتصادي نظر از سيستم اين همچنين
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. است شده كوشش نيز آينده يهانسل براي منابع از مراقبت و حفظ در و ندارد بشر

، كشاورزي پايدار ةتوسع 1متحد ملل كشاورزي و خواربار سازمان نظر از )1371، صداقتي(
 از، كند حفاظت جانوري و گياهي ژنتيكي منابع و آب، زمين از كه است توسعه از الگويي
 و معقول اقتصادي نظر از، جاهب و مناسب فني نظر از، تخريب بدون محيطيزيست لحاظ
 كشاورزي پايدار ةتوسع معيارهاي مهمترين جمله از. باشد مقبول اجتماعي نظر از و معتبر
 در و كيفي و كمي نظر از آينده و حاضر نسل اساسي غذايي نيازهاي ينتأم :از است عبارت

 مناسب شرايط و كافي درآمد، دائمي مشاغل ايجاد، كشاورزي توليدات تأمين حال عين
 ارتقاي و حفظ، دارند اشتغال كشاورزي توليدات فرآيند در كه كساني براي كار و زندگي
 عملكرد در اختالل ايجاد بدون تجديدشونده منابع و پايه طبيعي منابع توليدي ظرفيت
 كشاورزي بخش پذيريآسيب كاهش، طبيعي يهاتعادل و شناختيبوم اساسي يهاچرخه
 بخش اين خوداتكايي تقويت و تهديدها ديگر و اجتماعي و اقتصادي، طبيعي عوامل به نسبت

 )1387، ديگران و قنبري از نقل به 1376، مجنونيان(
 در آموزيمهارت و آموزش نقش تحليل و بررسي به )1390( گراندي و رحيمي پژوهش

 توصيفي روش از پژوهش اين انجام در. پردازدمي كردستان استان در روستايي پايدار ةتوسع
 و مدارك و اسناد، رسمي مراجع و مراكز از نياز مورد هايداده و، شده استفاده اسنادي ـ

. است شده استفاده swot مدل از هاداده تحليل و تجزيه در و ،گرديده آوريجمع هاكتاب
 ةمنطق در موجود هايفرصت و تهديدها به چنينهم و ضعف و قوت نقاط بررسي به مدل اين

 اساس بر. پردازدمي وزني امتيازدهي و وزني ةدرج حسب بر دهيوزن اساس بر مطالعه مورد
 ةتوسع و كشاورزي بخش در آموزيمهارت و آموزش نقش نمودهاي، پژوهش هاييافته

، روستايي كشاورزان، ويژه به روستاييان اجتماعي آگاهي سطح افزايش در توانمي را روستايي
 تشويق، سياسي و اجتماعي ثبات تأمين براي روستايي مناطق در تربيش گذاريسرمايه

 غير و كشاورزي در اشتغال ايجاد و روستايي اقتصادي هايفعاليت و رقابتي كشاورزي
 ورود و روستايي و كشاورزي ةتوسع متوليان و كشاورزي بين روابط گسترش، كشاورزي
 . نمود جستجو روستايي نواحي به بازده پر محصوالت
 از كشاورزي ةتوسع در ترويج نقش بررسي و مطالعه به )1388( ديگران و صبوري تحقيق

، سمنان هاياستان در ترويج كارشناسان و آموزشگران، محققان، كشاورزان گروه 4 منظر
 ـ علي نوع از تحقيق روش. است پرداخته خوزستان و غربي آذربايجان، قم، ايالم، مازندران
 از: بودند عبارت مستقل متغيرهاي. است بوده كشاورزية توسع وابسته متغير و، ارتباطي

 بين هشبك ايجاد، هافناوري ةعرض از ارزيابي، مشاركت افزايش، فناوري ةعرض، نيازسنجي
 مدل تبيين در. نهادها ةبهين مديريت و يابيمشكل، كشاورزان و گذارانسياست، متخصصان

 ةعرض و يابيمشكل، نيازسنجي و مستقيم اثر بيشترين انساني منابع ةتوسع، تحقيق علي
 . داشتند كشاورزي ةتوسع بر را غيرمستقيم اثر بيشترين فناوري

 در اشتغالة توسع و ايجاد آن قطعي نتيجه كه يمل توليد از حمايت ضرورت به توجه با
 ةتوسع بستر، كشاورزي يهاقطب از يك هر مياقلي يهاقابليت به توجه با و است كشور
 يهاقطب در كشاورزي تكميلي و تبديلي صنايع و جانبي صنايع ةتوسع نيز و كار و كشت

                                                                                                                
1.  Food and Agriculture Organization (FAO) 
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 سبب تواندمي ليتكمي و تبديلي صنايع آموزش و است فراهم كشور كشاورزي محصوالت

و  مهم محصوالت توليد از هبجانهمه حمايت منظور به. گردد محصوالت توليد بيشتر رونق
 ةارائ كه معنا اين به. باشدمي ضروري كشاورزي يهاخوشه طرح تدوين استان هر اساسي
. پذيرد صورت كشاورزي محصول يك توليد براي، رسانخدمت يهاحوزه تمام در آموزش
 بودن مختص، اقتصادي باالي ةصرف نظير ييهاويژگي داراي كشاورزي محصوالت از بسياري

 مهم محصوالت جزء اينكه به توجه با ليكن و باشندمي.... و جهان در خاص ةمنطق يك به
 شناسايي ،بنابراين. اندنداشته جايگاهي طرح اين در اندنشده قلمداد كشور اساسي و كشور
 مياما(. باشدمي سازمان آموزش بخش نياز مورد، هم حصوالتم ساير در كشاورزي يهاقطب

 خراسان، شرقي آذربايجان استان پنج طرح از حاصل نتايج به توجه با )1390،ديگران و
 كشور اساسي و مهم محصول 9 از بيش در كدام هر كه فارس و مازندران، كرمان، رضوي

 كشور كشاورزي اصلي يهاقطب نوانع به توانمي، اندكرده كسب را سوم تا اول يهارتبه
 ةتوسع و ايجاد به نسبت كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان است شايسته ،بنابراين. دانست
 اين در كشاورزي يهاآموزش سهم. نمايد اقدام هااستان اين در كشاورزي تخصصي مراكز
 )1390، ديگران و مياما( باشد كشور يهااستان ساير از بيشتر بايستمي هااستان
 يهاويژگي بررسي و شناسايي به محققان )1385( ميردامادي، ديمگلمح پژوهش در

 داراي -تحقيق كارشناسان و ترويج كارشناسان... و آموزش، اجتماعي، اقتصادي گوناگون ثرؤم
 -1384-85 يهاسال در شده انتخاب -اصفهان استان ةنخب كشاورزان و -ترويج در كار ةسابق

 اين اطالعات آوريجمع اصلي ابزار. پردازندمي پايدار كشاورزي يهاروش پذيرش ايراست در
 است زيادي تغييرات ةدهندنشان پژوهش نتايج. باشدمي ساخته محقق ةنامپرسش تحقيق

 سيستم و اجتماع و اقتصاد گوناگون يهابخش راهكارهاي وها سياستها، رهيافت در كه
 يهازيرسيستم و كشاورزي جهاد وزارت ويژههب و ايران اورزيكش اطالعات نظام و كشاورزي

 و كشاورزي ةتوسع با مرتبط يهاسازمان ساير و كشاورزي ترويج و تحقيق يعني ،آن
 ايجاد خود در بايستمي ايران در كشاورزي پايدار ةتوسع به دستيابي راستاي در روستايي

 ضرورت به نسبت را مردم و ناسانكارش روزافزون حساسيت و آگاهي طور همين و نمايد
 . دهدمي نشان تغييرات اين ايجاد

 سازمان روستايي هايآموزش ريزيبرنامه پيرامون )1390( آراني عصارپور پژوهش در
، (SWOT) دروني و بيروني هايفرصت شناسايي اساس بر كشور ايحرفه و فني آموزش

، تحقيق يهايافته و شدهانجام هايجينظرسن، ميداني مشاهدات، گزارشات از كلي بنديجمع
 متفاوت يهاسليقه اعمال از جلوگيري گرديد: بنديدسته گروه 6قالب در ذيل نتايج

 در نفس به اعتماد و اطمينان ايجاد، اجرا فرآيند در احتمالي مشكالت بينيپيش، مسئوليتي
، منابع رفت دره از گيريجلو، روپيش هايفرصت از گيريبهره و شناخت، اهداف تحقق

 . زيرساختي مشكالت و مسائل حل سوي به راهبردها و شده تدوين يهابرنامه هدايت
 مرجع و روستايي هايآموزش متولي، ستادي نهادي روستايي آموزش امور دفتر
 روستايي يهاآموزش ةتوسع در كالن نظارت و راهبري، هدايت، ريزيبرنامه، گذاريسياست

 سازمان، ايران مياسال جمهوري كار قانون196 ةماد و 188 تا 107 مواد مطابق. باشدمي
 در الزم يهادوره اجراي و 1380سال در ريزيبرنامه منظور به كشور ايحرفه و فني آموزش
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 عنوان تحت مديريتي ايجاد به اقدام تكميلي و تبديلي صنايع و كشاورزي مختلف يهارشته

 اساس بر آن متعاقب. نمود تكميلي و تبديلي صنايع و كشاورزي صنايع آموزش مديريت
 منظوربه نيز و داشت وجود كشور روستائيان برايها رشته ساير آموزش در كه ضرورتي
 هايبخش در شاغلين مهارت ارتقاي نيز و تخصص فاقد نيروهاي آموزش ةتوسع به دستيابي
 مديريت اين، يتپرجمع روستاهاي و دهستان مركز در كشاورزي و خدمات، صنايع مختلف

 به بتواند رهگذر اين از تا، داد نام تغيير روستايي آموزش امور دفتر به 1386 سال اواخر در
 نيازمند آموزشي ريزيبرنامه گونههر. بپردازد روستاها سطح در تريگسترده خدمات ةارائ

، كشور ةوسعت پنجم ةبرنام ويژههب، نظام كلي هايسياست و دستي باال اسناد به توجه و دقت
 سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند، اجتماعي رفاه و كار، تعاون وزارت كاري منشور
 بر روستايي آموزش دفتر يهابرنامه رهگذر اين از كه باشدمي كشور ايحرفه و فني آموزش
 آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند در شدهعنوان راهبردهاي و هاسياست اساس

 يهاآموزش اجراي و ريزيبرنامه ةنام(شيوه. است شده تنظيم و طراحي كشور ايحرفه و فني
 )1391اي، حرفه و فني آموزش سازمان، كشاورزي و عشاير، روستايي

 
 سازمان هايسياست و راهبردها اساس بر 1391 سال در روستايي آموزش دفتر هايبرنامه از برخي. 1 جدول
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 امور دفتر، كشاورزي و عشاير، روستايي يهاآموزش اجراي و ريزيبرنامه ةنامشيوه ماخذ:

ها برنامه از برخي جدول در(. 1391، كشوراي حرفه و فني آموزش سازمان روستايي آموزش
 سازمان راهبردي سند  انطباق در برنامه 15 شامل مذكور دفتر يها رنامهب وليكن، شده ذكر

 گرديده اشاره كامل طور به مربوطه ةنامشيوه در كه، باشدمي  كشوراي حرفه و فني آموزش
 ). است
 و دولتي هايسازمان بين از دش مشخص )1390( ديگران و محمدي بررسي به توجه با

 با افراد حضور با كه است طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي نظام سازمان تنها دولتيغير
 را ميمه نقش بود خواهند قادر سازمان اين عضو هايشركت بين در كارآمد و خبره، انگيزه

 با بتواند كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان كهصورتي در .نمايد ءايفا روستايي مناطق در
 هايشركت كه اين  دادن قرار نظر مد با، بگيرد خدمت به را هاشركت الزم اعتبار تخصيص

 مناطق با آشنا متمادي ساليان طي همچنين و بوده آگاه روستاييان با ارتباط فنون به، مذكور
، آموزشي يهااولويت تعيين به نسبت ثرترؤم و بهتر، شدند روستا شوراي سايؤر و روستايي
 ةكلي از استفاده و مهارتي هايكارگاه در روستايي كارجويان مستمر حضور به رغبت افزايش
 از و، پردازندمي مهارتي هايآموزش ةارائ نهايت در و روستا در موجود تجهيزات و امكانات

 تجهيز مهارت سالح به كافي حد به را روستا در واقع انساني نيروي توانندمي طريق اين
 يندآبر كه نمايند ايجاد گيزند در نهايت در و توليد سطح به را مفيدي تغييرات و نموده

 پايدار ةتوسع همان يا و روستائيان زندگي اجتماعي سطح بهبود سبب فوق اقدامات ميتما
 . گرددمي روستايي

 خصوص در گرفته صورت عملي تجربيات اساس بر )1390( نصيري بررسي به عنايت با
 عامل ترينمهم كه گرديد مشخص ايران در روستايي ايحرفه و فني هايآموزش ةارائ

 و انساني ينيرو نيازهاي از درستي درك و صحيح شناسايي مناطق اين در هاآموزش موفقيت
. باشدمي توليد و اشتغال به منتهي هايآموزش ةارائ طرفي از و منطقه يهاپتانسيل شناخت

 رمسي اين در گام اولين، متفاوت جهات از آموزشي بنديقطب، ايمنطقه سنجينياز انجام
 . باشدمي

 گيرينتيجه و بحث
 غذايي نيازهاي تأمين :از است عبارت كشاورزي پايدار ةتوسع معيارهاي ترينمهم جمله از

، كشاورزي توليدات تأمين حال عين در و كيفي و كمي نظر از آينده و حاضر نسل اساسي
 فرآيند در هك كساني براي كار و زندگي مناسب شرايط و كافي درآمد، دائمي مشاغل ايجاد

 منابع و پايه طبيعي منابع توليدي ظرفيت ارتقاي و حفظ، دارند اشتغال كشاورزي توليدات
 يهاتعادل و شناختيبوم اساسي يهاچرخه عملكرد در اختالل ايجاد بدون تجديدشونده

 و اجتماعي و اقتصادي، طبيعي عوامل به نسبت كشاورزي بخش پذيريآسيب كاهش، طبيعي
  . بخش اين خوداتكايي تقويت و هاتهديد ديگر
 در اشتغال ةتوسع و ايجاد آن قطعي ةنتيج كه ملي توليد از حمايت ضرورت به توجه با
 بستر، كشاورزي يهاقطب از يك هر مياقلي يهاقابليت به توجه با همچنين و است كشور
 در رزيكشاو تكميلي و تبديلي صنايع و جانبي صنايع ةتوسع نيز و كار و كشت ةتوسع
 تواندمي تكميلي و تبديلي صنايع آموزش و، بوده فراهم كشور كشاورزي محصوالت يهاقطب
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 خصوص در گرفته صورت عملي تجربيات اساس بر. گردد محصوالت توليد بيشتر رونق سبب

 عامل مهمترين كه گرديد مشخص ايران در روستايي ايحرفه و فني هايآموزش ةارائ
 انساني ي نيرو نيازهاي از درستي درك و صحيح شناسايي مناطق ينا در هاآموزش موفقيت

 توليد و اشتغال به منتهي هايآموزش ةارائ طرفي از و منطقه يهاپتانسيل شناخت و
 اين در گام اولين، متفاوت جهات از آموزشي بنديقطب، ايمنطقه سنجينياز انجام. باشدمي

ها سياستها، رهيافت در كه است زيادي تغييرات ةددهننشان هاپژوهش نتايج. باشدمي مسير
 اطالعات نظام و كشاورزي سيستم و اجتماع و اقتصاد گوناگون يهابخش راهكارهاي و

 ترويج و تحقيق يعني آن يهاسيستمزير و كشاورزي جهاد وزارت ويژههب و ايران كشاورزي
 به دستيابي راستاي در ستاييرو و كشاورزي ةتوسع با مرتبط يهاسازمان ساير و كشاورزي

 و آگاهي طورهمين و نمايد ايجاد خود در بايستمي ايران در كشاورزي پايدار ةتوسع
. دهدمي نشان تغييرات اين ايجاد ضرورت به نسبت را مردم و كارشناسان روزافزون حساسيت

 ميزان به كشاورزي ةتوسع و روستايي ةتوسع بين بنيادي همبستگي ةهنددشاننها بررسي
 سطح و افزودهارزش، اشتغال، درآمد نظير عواملي ارتباط از ناشي عمدتاً كه، درصد 6/88
 و تسهيالت و جمعيتي هايويژگي، مشاغل تنوع، اشتغال و كشاورزي ةتوسع در شدن ميعل

 . باشدمي روستايي ةتوسع در امكانات
 كشاورزي آموزش روند يلتحل منظوربه كه دهدمي نشان موجود اسنادي منابع در بررسي

 شناسايي دهدمي قرار ثيرأت تحت را كشاورزي آموزش كه ييهاپديده تا است الزم يندهآ در
 عمده ةپديد سه. دگرد مشخص كشاورزي آموزش هايگرايش تغييرات اين به توجه با و شده

 بيشتر آن ثيراتأت آينده در و داده قرار ثيرأت تحت را كشاورزي آموزش كلي طوربه اساسي و
 و، پايدار كشاورزي و پايدار ةتوسع بر كيدأت، شدن جهاني شامل پديده سه اين. بود خواهد نيز

 به امروزهها پديده اين كه است ذكر به الزم البته. است ارتباطات و اطالعات فناوري گسترش
 ةآيند توانمي استلزامات اين به توجه با و آمده در زيكشاور آموزش براي الزام يك صورت
 آموزش تغييرات و سناريوها موجود هايچالش به توجه با .نمود ترسيم را كشاورزي آموزش

 و اختياري، زادانهآ فرايندي، يادگيرنده و يادگيري محوريت موارد در توانمي را كشاورزي
، ياددهنده و يادگيرنده روابط در تحول، فردي يهاتفاوت به معطوف، مدرن آموزش، پيوسته

 توليد از هبجانهمه حمايت منظور به. دانست يادگيرنده معرفتي منابع گستردگي ،نهايت در و
 اين به. باشدمي ضروري كشاورزي يهاخوشه طرح تدوين، استان هر اساسي مهم محصوالت

 كشاورزي محصول يك توليد براي، رسانخدمت يهاحوزه تمام در آموزش ةارائ كه معنا
 . پذيرد صورت
 اساس بر، كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان روستايي هايآموزش ريزيبرنامه در

 يهاسليقه اعمال از جلوگيري عامل: شش، (SWOT) دروني و بيروني هايفرصت شناسايي
 به اعتماد و اطمينان ايجاد، اجرا فرآيند در احتمالي مشكالت بينيپيش، مسئوليتي متفاوت

 رفت هدر از گيريجلو، روپيش هايفرصت از يريگبهره و شناخت، اهداف تحقق در نفس
، زيرساختي مشكالت و مسائل حل سوي به راهبردها و شدهتدوين يهابرنامه هدايت، منابع

 است زيادي تغييرات ةدهندنشان نتايج. باشندمي مذكور ةبرنام تحقق و ءاجرا اصلي عناصر از
 سيستم و اجتماع و اقتصاد ناگونگو يهابخش راهكارهاي وها سياستها، رهيافت در كه

 يهازيرسيستم  و جهادكشاورزي وزارت ويژههب و ايران كشاورزي اطالعات نظام و كشاورزي
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 روستايي و كشاورزي ةتوسع با مرتبط يهاسازمان ساير و كشاورزي ترويج و تحقيق يعني آن
 با. نمايد ايجاد ودخ در بايستمي ايران در كشاورزي پايدار ةتوسع به دستيابي راستاي در

 از مربوطه پيوندهاي و شاكله ةلفؤم لهمج از كشاورزي ةتوسع نظام ميسيست تطور به توجه
 و ملي سطوح در محاط نهادي و فناوري اجتماعي اقتصادي متالطم محيط و سو يك
 مشترك اندازچشم ترسيم براي نگرآينده راهبردي يزي ربرنامه ،ديگر سوي از الملليبين

 بسان پايدار كشاورزي كلي طورهب. نمايدمي ضروري كشاورزي ةتوسع كارگزاران ريكنشگ
 راستا اين در. باشندمي تعامل در يكديگر با پيوسته كه است لفهؤم چندين داراي، نظام يك

 اصالح و ارزيابي، اجرا، تدوين فرآيند طريق از تا هستند آن بر كشاورزي ةتوسع كنشگران
 كشاورزي پايدار ةتوسع نظام پويايي ميز و متوازن و جانبههمه رشد به مناسب هايسياست

 يافتن ةمسئل ترينمهم، روستايي و كشاورزي پايدار ةتوسع ةزمين در. نمايند كمك
 اصالحات، كار اين براي. ببخشد بهبود را روستاييان زندگي بتواند كه است ييهاحلراه

، پايدار ةتوسع ةبرنام در. دارد ضرورت طيمحيزيست و كشاورزي يهاسياست در ايعمده
 مواد توليد اصلي قطب عنوان به طرف يك از كه چرا بشود؛ ايويژه توجه روستاها به بايد

 توانمي مناطق اين در را كشور فقير جمعيت اكثر ديگر طرف از و روند مي شمار به غذايي
 طوربهها برنامه در بايد ريشه مناطق به نسبت روستايي مناطق اساس اين بر. نمود مشاهده

 . گيرند قرار توجه مورد خاص
 وضعيت در مانايي و گذشته به عطف حالت از بايستمي كشاورزي ةتوسع گذاريسياست

. كند ميل روپيش نگاه به روپس نگاه از عبارتي به و شود معطوف آينده به و نموده گذر حال
 بايستمي كه است جلو به حركت و شرفتپي ديدمان و فرهنگ نوعي اصل در انديشيآينده

 و راستاييهم و همگرايي تا شود حاكم كشاورزي ةتوسع كنشگرانميتما عمل و انديشه بر
 اين در. شود ممكن بلندمدت در پايدار ةتوسع هايظرفيت ساخت و ترسيم در هاآن افزاييهم
 در ايجزيره و نگرمقطع هايديدگاه اصالح ساززمينه تواندمي انديشيآينده ترويج، بين

 و كارگزاران مستمر گفتگوي جريان گرتسهيل و كشاورزي ةتوسع متعارف گذاريسياست
 پايدار ةتوسع براي مطلوب ةآيند ساخت و ترسيم، شناسايي، بينيپيش در امر اندركاراندست

 . باشد بخش اين
 نظام سازمان تنها يدولت غير و دولتي هايسازمان بين از گرديد مشخص راستا همين در

 بين در كارآمد و خبره، انگيزه با افراد حضور با كه است طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي
. نمايد ءايفا روستايي مناطق در را ميمه نقش بود خواهند قادر سازمان اين عضو هايشركت

 را هاركتش الزم اعتبار تخصيص با بتواند كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان كهصورتي در
 روستاييان با ارتباط فنون به، مذكور هايشركت كه اين دادن قرار نظر مد با، بگيرد خدمت به

 روستا شوراي سايؤر و روستايي مناطق با آشنا متمادي ساليان طي همچنين و بوده آگاه
 مستمر حضور به رغبت افزايش، آموزشي يهااولويت تعيين به نسبت ثرترؤم و بهتر، شدند

 در موجود تجهيزات و امكانات ةكلي از استفاده و مهارتي هايكارگاه در روستايي رجويانكا
 انساني نيروي توانندمي طريق اين از و پردازندمي مهارتي هايآموزش ةارائ نهايت در و روستا
 سطح به را مفيدي تغييرات و نموده تجهيز مهارت سالح به كافي حد به را روستا در واقع

 سطح بهبود سبب فوق اقدامات ميتما يندآبر كه نمايند ايجاد زندگي در نهايت در و توليد
 . گرددمي روستايي پايدار ةتوسع همان يا و روستائيان زندگي اجتماعي
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 منابع
 دفترامـور ، كشـور اي حرفه و فني آموزش سازمان، كشور روستايي مناطق ةسال 20 اندازچشم

 .  سازماني) (اسناد، روستايي آموزش
 سـازمان ، )1391(، كشـاورزي  و عشـاير ، روسـتايي  يهاآموزش اجراي و ريزيبرنامه ةنامشيوه

 . روستايي آموزش دفترامور، كشوراي حرفه و فني آموزش
، چمـي ، سـيدعلي ، موسـوي ، حميدرضـا ، آرانـي  پـور  عصـار ، محمد، محمدي، حسين، امامي 

 اولين، كشور كشاورزي آموزش و فعاليت يهاقطب شناسايي و تعيين، )1390(، محبوبه
 . كشوراي حرفه و فني آموزش سازمان، ايران در اشتغال و آموزيمهارت همايش

، چمـي ، حسـين ، امـامي ، حميدرضـا ، آرانـي  پـور  عصـار ، سيدعلي، موسوي، محمد، محمدي 
 كشـاورزي  مهندسي نظام سازمان عضو آموزشي يهاشركت همكاري، )1390(، محبوبه
 و آمـوزي مهـارت  همـايش  اولـين ، روسـتايي  آمـوزش  در آموزيهارتم ةتوسع ساززمينه

 . كشوراي حرفه و فني آموزش سازمان، ايران در اشتغال
 آمـوزي (مهارت ايران روستايي مناطق در ايحرفه و فني هايآموزش، )1390(، نصيري هيوا 

 رامـور دفت، كشـور اي حرفـه  و فنـي  آمـوزش  سـازمان ، روستايي) پايدار ةتوسع ساززمينه
 .  90 تيرماه، روستايي آموزش

، چمـي ، حسـين ، امـامي ، محمـد ، محمـدي ، سـيدعلي ، موسـوي ، حميدرضا، آراني پور عصار 
 ايحرفـه  و فنـي  آمـوزش  سـازمان  روسـتايي  هايآموزش ريزيبرنامه، )1390(، محبوبه

 مهـارت  همايش اولين، (SWOT) دروني و بيروني هايفرصت شناسايي اساس بر كشور
 . كشوراي حرفه و فني آموزش سازمان ايران در اشتغال و آموزي

 به دستيابي در نياز مورد عوامل بررسي، )1385(، سيدمهدي ميردامادي، فرهود، محمدي گل
، اسـالمي  آزاد دانشـگاه ، راهكارهـا  وها مشكل، وضعيت ايران: در كشاورزي پايدار ةتوسع
 . تهران تحقيقات و علوم واحد

 آينـده  كـاربرد  يهـا وزمينـه  ضـرورت ، )1388(، محمود سيد، حسيني، سمابوالقا، زاده شريف
 آمــوزش و تــرويج علــوم ةكنگــر ســومين ،پايداركشــاورزي ةتوســع و تــرويج در پژوهــي

  .كشاورزي
 كشـاورزي  آموزش در پژوهيآينده، )1388(، شيدرخ، زاده حبيب، علي، اسدي، نيهها ،داودي

 و تـرويج  علـوم  ةكنگر سومين، )هانقش و هاديدگاه، ها(چالش سوم جهان كشورهاي در
 . كشاورزي آموزش

، ايـران  كشـاورزي  پايـدار  ةتوسع در اساسي يهاچالش، )1387(، حميد، برقي، يوسف، قنبري
 .  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 نقـش ، )1390(، رضـا ، سـليمانگي ، رمضـان ، طوسـي ، سهراب، طوسي، محمدابراهيم، رحيمي
 اسـتان  مـوردي  ة(مطالعـ  روسـتايي  پايـدار  ةتوسع در آموزيمهارت و اورزيكش آموزش

 و فنـي  آمـوزش  سـازمان  ايـران  در اشـتغال  و آمـوزي مهـارت  همايش اولين، كردستان)
 . كشوراي حرفه

، )1390(، محمود سيد، حسيني، محمد، چيذري، ايرج، محمدي ملك، صادق محمد، صبوري
 دانش نظام كنشگران منظر از كشاورزي ةتوسع رد ترويج يهانقش آتي يهاگيريجهت

، 90 زمسـتان ، 4 ةشـمار ، 14 سـال ، توسـعه  و روسـتا  ةنامـ فصـل ، كشاورزي اطالعات و
 .  1-26 صفحات



 
 

اي هاي فني و حرفهنرم درآموزش هايمهارتضرورت توجه به 
 (غيررسمي)

 1آناهيتا قاسم زاده

 چكيده
 نقش ،امروز كه عمر اكثر مشاغل بسيار كوتاه و متغير شده جهان فراصنعتي در

مهارت و قدرت درك ، دانش و ارتقاءمين نيروي انساني أاي در تهاي فني و حرفهآموزش
امروزه تقاضاي كار فرمايان ديگر نيروي يدي قدرتمند كه . نيست آنها بر كسي پوشيده

وار انجام بدهد نيست, همچنين به دليل رشد جمعيت و هر عملي را بدون فكر و ماشين
ي تخصصي هارشته هاي شغلي نياز به پرورش نيروي خالق و پويا دركاهش فرصت

 هايمهارتار و اشتغال عالوه بر براي ورود به بازار ك ،بنابراين. متفاوت احساس شده است
اي است ي فني و حرفههاكه از ملزومات آموزش سخت) هايمهارت( فني و تخصصي

بررسي پژوهش حاضر در صدد  ،لذا. رسدنرم نيز الزامي به نظر مي هايمهارتتسلط بر 
صاحبان ديدگاه  (سخت) از فني هايمهارتنرم در كنار  هايمهارتضرورت آموزش 

كاربردي و از  ،اين پژوهش. باشد استمي هانفعان اين آموزشه از بزرگترين ذيصنايع ك
 در سطح استان مازندران صاحبان صنايعآماري آن شامل  ةنوع توصيفي پيمايشي و جامع

 نرم هايمهارتهاي مربوط به مؤلفه، با توجه به مباني نظري و مطالعات جهاني. دباشمي
و پس از اطمينان  و پرسشنامه تدوين طور جداگانه مشخصهطبقات هر مؤلفه نيز بو زير

براي بررسي سؤاالت . دشآوري الزم جمع ) اطالعات87/0از روايي و پايايي ابزار سنجش (
استفاده  spssافزار آماري طرفه و آلفاي كرونباخ و براي تحليل آن از نرميك T از آزمون

هر شش تلفيق و ادغام كه دهدن ميي حاصل از اين پژوهش نشاهايافته. شده است
-3، ارتباطي و كار گروهي هايمهارت -2، تعهد و احساس مسؤليت هايمهارت -1مؤلفة

 هايمهارت -5، هاريزي و ساماندهي فعاليتبرنامه هايمهارت -4، خالقيت و حل مسئله
، صصيدانش تخعملي و  هايمهارت -6، روز ي محاسباتي و فناوريهاگيري شيوهكاربه

 سخت هايمهارتاند با نرم معرفي كرده هايمهارتكه پژوهشگران آنها را به عنوان 
آموزشي) جهت تربيت نيروي انساني  ةفني و تخصصي مربوط به هر رشت هايمهارت(

اي ضروري به نظر ي فني و حرفههاكارآمد و متناسب با نياز بازار كار در سرفصل آموزش
 . رسدمي
 

 . اشتغال، ايي فني و حرفههاآموزش، نرم و سخت هايمهارت :واژگان كليدي

                                                                                                                
 ريزي آموزشي،رنامهب ةكارشناس ارشد رشت اي مازندران،كل آموزش فني و حرفه ةكارشناس آموزش ادار. 1

  Email: ghanahita@yahoo.com 
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 مقدمه 
هاي آموزش نقش ،امروز كه عمر اكثر مشاغل بسيار كوتاه و متغير شده جهان فراصنعتي در

آنها بر كسي مهارت و قدرت درك ، دانش و ارتقاءمين نيروي انساني أاي در تفني و حرفه
فرمايان ديگر نيروي يدي قدرتمند كه هر عملي را بدون تقاضاي كار  امروزه. پوشيده نيست
هاي به دليل رشد جمعيت و كاهش فرصت ،همچنين ،وار انجام بدهد نيستفكر و ماشين

. ي تخصصي متفاوت احساس شده استهارشته شغلي نياز به پرورش نيروي خالق و پويا در
 هايمهارت( فني و تخصصي هايرتمهابراي ورود به بازار كار و اشتغال عالوه بر  ،بنابراين
نرم نيز الزامي  هايمهارتتسلط بر اي است ي فني و حرفههاكه از ملزومات آموزش سخت)

نرم در كنار  هايمهارتبررسي ضرورت آموزش پژوهش حاضر در صدد  ،لذا. رسدبه نظر مي
 هاين آموزشنفعان اصاحبان صنايع كه از بزرگترين ذيديدگاه  (سخت) از فني هايمهارت

 . است ،باشدمي
سازمان آموزش فني بزرگساالن امريكا توانمندي شغلي را به دو گروه توانمندي نرم و 

مدت كوتاه ةهاي سخت مستقيماً از طريق يك دورتوانمندي. كندتوانمندي سخت تقسيم مي
ر ضمني و ي نرم به طوهاتوانمندي. چگونگي انجام دادن آنها قابل فراگيري است ةبا مشاهد

ي آموزشي در افراد هااي و همچنين دورهحرفه ةي توسعهاپنهان از طريق فرايندها و برنامه
، لين اسويت و انيسف. )1384، (هلدورث به نقل از ميركمالي و همكاران شودايجاد مي

 هايمهارت، آكادميك هايمهارترا به سه گروه اصلي تقسيم كرده كه شامل  نرم هايمهارت
ها گروهي از مهارت، آكادميك هايمهارت -1كار گروهي است؛ هايمهارتريت فردي و مدي

ابقاء و پيشرفت در شغل و دستيابي به بهترين نتايج ممكن ، دست آوردنهاست كه براي ب
تفكر و يادگيري ، ها شامل ارتباطاتاين مهارت، كندپايه و اساس محكمي را فراهم مي

مانند نگرش و  هاها و نگرشاين تركيب و مهارت، ديريت فرديم هايمهارت -2. هستند
نگهداري و پيشرفت در ، دست آوريهبراي ب ... پذيري وانطباق، پذيريمسئوليت، رفتار مثبت

ي هستند مانند تشريك مساعي و هايمهارت، كار گروهي هايمهارت -3. شغل مورد نياز است
ر با ديگران در يك شغل و براي دستيابي به بهترين نتايج بخش با ديگران كه براي كاكار اثر

 . )1384، (ميركمالي و همكاران ممكن مورد نياز هستند
و در  1آوري استرالياتوسط شبكه فن نرم هايمهارتو يا  ي تحصيالت تكميليهاويژگي

دانشگاهي با  ةتوافق يك جامع: به اين صورت تعريف شده2آموزش و  يادگيري ةكميت
آگاهانه در طول طور خودهها و مفاهيم كه بمهارت ،هاكيفيت ةشجويانش در مورد كليدان

دوران تحصيل در آن مؤسسه در خود پرورش داده و در نتيجه آنها فردي متخصص و شهروند 
اي سرعت تغييرات در دنياي كار و اشتغال به گونه. )2003، و همكاران 3(مدلين تربيت گردند

ريزان اقتصادي و اجتماعي به ريزان آموزشي در همراهي با برنامهبرنامهاست كه الزم است 
 بر1999-1983هاي هاي علمي متعددي كه در طول سالدر بررسي. اين پديده اهميت دهند

                                                                                                                
1. Australian Technology Network (ATN) 
2. Teaching and Learning Committee (TALC) 
3. John Medlin 
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ها را با اين مهارت ،مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف انجام شده هايمهارتروي 

 هايمهارتاي و اخيراً هسته هايمهارتر انگلستان قبالً د. هاي متفاوتي معرفي نمودندنام
در امريكا  ،ضروري هايمهارتدر نيوزلند  ،هاي كليديدراستراليا شايستگي، كليدي
ة اند و برخي نيز از واژاستخدامي ناميده شده هايمهارتدر كانادا ، عمومي هايمهارت
ي در هايمهارتكلي شامل طورد كه بهاناستفاده كرده نرم هايمهارتو  پايه هايمهارت

 ،گيري رهبريتصميم ،يادگيري براي يادگيري ،حل مسئله ،كار گروهي ،خصوص ارتباطات
خود  ،استقالل ،اعتماد به نفس ،مذاكره ،مهارت شخصي ،فناوري اطالعات ،فكر ابداعي ،سواد

فاده از اطالعات است، هاي مربوط به تجارتآگاهي، تفكر انتقادي، تعيين هدف، انگيزشي
در  )1388( صالحي و همكاران. )1386، (صالحي عمران توان ذكر كردسازماني را مي

، دانش": اي را بدين شرحي كيفيت برونداد نظام آموزش فني و حرفههاپژوهشي شاخص
-تحقق اهداف اجتماعي، گرايي) و خالقيتآموزي در مقابل مدرك(ايجاد حس مهارت مهارت

معتقدند اين نظام بايد شرايط مناسبي براي پرورش ، برشمرده"اشتغال، رينيكارآف، آموزشي
متناسب با نياز اقتصاد امروز فراهم  مولد و متفكر و، مهارتيچند، دانشي، كاركناني هوشمند

 در. آموختگان بتوانند نيازهاي اقتصادي نوين و پرچالش آينده را برآورده كنندآورد تا دانش
 ةموفقيت دور: يي از قبيلهاآموزشي را به مؤلفه -هداف اجتماعيشاخص تحقق ا ةادام

آموزي در فرهنگ مهارت ةتوسع، آموزشي در هدايت صحيح افراد به سمت اشتغال مفيد
شاخص كارآفريني را به  ،همچنين با نياز بازار كارتقسيم نمود؛ هاجامعه و تناسب آموزش

كارآفرين و ايجاد حس اعتماد به نفس در افراد موفقيت در پرورش افراد : يي از قبيلهامؤلفه
شاخص اشتغال را به  و جهت كارآفريني و ايجاد حس كارآفريني در مقابل كار جويي؛

گذاري بركارهاي ترويج فرهنگ ارزش، تعامل دنياي آموزش با دنياي كار: مانند ييهامؤلفه
 ةاساس رشت بر بازار كار جذب افراد در، بيكاري ةايجاد شرايطي جهت كوتاه شدن دور، يدي

معتقد است 1سازمان توسعه و همكاري پيشرفت اقتصادي. تقسيم نموده اند مهارتي مرتبط
 ،حل مسئله ،كارمندان نياز دارند كه كار تيمي توانايي همكاري در يك محيط نا مشخص

، ؤليتتوانايي بر عهده گرفتن تصميم گيري و مس، توانايي از عهده بر آمدن كارهاي غير عادي
 گسترده را داشته باشند ةارتباطي و توانايي گسترش محل كار در يك زمين هايمهارت

هاي با استفاده از نمايندگان صنايع شايستگي )1991(2كميته ماير. )1386، (صالحي عمران
هايي كه شايستگي -1: التحصيالن را در سه سطح خالصه نمودمورد نياز بازار كار براي فارغ

هايي كه فرد براي  شايستگي -2، نياز دارد هايش به آنهابازده بيشتر فعاليتفرد براي 
، هايي كه فرد براي ارزيابيشايستگي -3، كارگيري و انسجام عناصر به آنها نيازداردبه، انتخاب

مناسب انجام دادن كار و  ةاستفاده از اصول براي تعيين شيو، دوباره شكل دادن به فرايندها
(وريز به نقل از شارع پور و  ي براي قضاوت درباره كيفيت فرايند الزمندتنظيم معيار

 . )1387، همكاران
 نرم هايمهارتعنوان به 1يي رابه شرح جدولها) شايستگي1387( پور و همكارانشارع
 . دارندبيان مي

                                                                                                                
1. Organisation for economic Co-operation and Development(OECD) 
2. Mayer 
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  جهت اطباق با نياز بازار كار نرم هايمهارتشاخص  .1جدول

 هاشاخص نرم هايمهارترديف

1 
، آوريتوانايي جمع

سازماندهي و تجزيه و 
 تحليل اطالعات

، شناخت منابع و روش تأمين اطالعات جديد
 كارگيري آنهاهبندي و ارزيابي و بدسته

ريزي و توانايي برنامه 2
 نيل به هدف بر اساس برنامه، مديريت زمان و منابع هاسازماندهي فعاليت

 عزم ملي، ارائه كار با كيفيت، پايبندي به كار فهم فرهنگي 3
 قابليت انجام دادن كار 4

 گروهي
، توانايي فهم وارائه واكنش مناسب به نيازديگران

 يك گروه توانايي همكاري مناسب به عنوان عضو
قابليت استفاده از  5

 تكنولوژي
ي عمومي هاافزاراستفاده از نرم، توانايي كار با كامپيوتر

 تخصصيلوژي آشنايي با تكنو، و تخصصي
زبان  گيري ازتوانايي بهره 6

 استفاده از منابع در اينترنت خارجي

برقراري  ةشناخت نحو 7
 ارتباط و تبادل اطالعات

آشنايي با حقوق ، شناخت قوانين و مقررات محيط كار
تعهد و ، خالقيت در كار، و تكاليف خود در محيط كار

 شناسيوقت، اخالق كاري
رتباط و توانايي برقراري ا 8

 تبادل اطالعات
نوع توانايي برقراري ارتباط با ديگران مانند صحبت  هر

 . . . و  هاو انديشه هاكردن انتقال ايده
، استفاده از راه حل مناسب، شناخت علل بروز مشكل توانايي حل مسئله 9

 تشخيص مسئله
منابع  نات وامكا، هافرصت، توانايي انديشيدن به مسائل توانايي محلي انديشي 10

 ايمنطقه

 ةدرك مثبت از رشت 11
 تحصيلي

مندي عالقه، شناخت از وضعيت رشته در حال حاضر
ي هاآگاهي از كاربرد، اعتقاد به مفيد بودن آن، به آن

 ، آن
نيل به ، شناخت روابط مهم ،هاتعيين پيش فرض قابليت تفكر انتقادي 12

 گيري مستندنتيجه، هااستنتاج صحيح از داده
قابليت بررسي و پذيرش  13

 عقايد
، توانايي برخورد منطقي با شرايط جديد، پذيريانعطاف

 پذيرش عقايد مختلف
 

كيفيت براي بهسازي : پيشنهاد كرد ، در جاي ديگر كميته بررسي كيفيت در استراليا
، اطالعاتي هايمهارتشناسايي ، هاي عمومي دانشجويانآموزش حتماً بايد به شايستگي

اما  ،نرم هايمهارتها به عنوان فكركردن و كار كردن مستقل و كار در گروه هايهارتم
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زبان و : داردرا بدين شرح بيان مي نرم هايمهارتنيز 1كميته فين. ضروري توجه كرد

شخصي  هايمهارتحل مسئله و  ،درك فرهنگي ،درك فناورانه و علمي ،رياضيات ،ارتباطات
 هايمهارتبه عنوان  2هاي كليدي مايرها و شايستگيصالحيت همچنين. و درون شخصيتي

 ،حل مسئله ،كار تيمي ،ارتباط: ضروري جهت استخدام در استراليا بدين شرح بيان شده است
هاي مربوط فناوري توانايي ،يادگيري ،خود مديريتي ،ريزي و سازماندهيطرح ،ابتكار و تعهد

 . )1386، (صالحي عمران دادن مشتري و رهبريمثل سرويس  ،دهي به محل كاربه اهميت
سازي آموزش بايد در جهت كيفي معتقدنددر پژوهشي  )1386( زين آبادي و همكاران

موفقيت  -1: نرم نيز توجه نمود از جمله هايمهارتسخت همواره به  هايمهارتكنار آموزش 
 -2 كشور (منطقه)؛ يهاآموختگان منطبق با نيازها در دانشدر آموختن فنون و مهارت

-3هاي نوين؛آموختگان منطبق با پيشرفتها در دانشموفقيت در آموختن فنون و مهارت
موفقيت در پرورش  -4 آموختگان؛نظم و انظباط فردي در دانش ةموفقيت در پرورش روحي

موفقيت در ايجاد استقالل فكري در  - 5آموختگان؛نظم و انظباط اجتماعي در دانش ةروحي
آموخته از توانايي در انجام وظايف موفقيت در ايجاد تصور مثبت دانش -6 ؛نآموختگادانش

 ي بروز خالقيت و ابتكار عمل در هنرجويان؛هاموفقيت درايجاد توانايي و زمينه -7 شغلي؛
-9 پذيري؛مسؤليت ةموفقيت در ايجاد روحي - 8 انتقاد پذيري؛ ةموفقيت در ايجاد روحي -10

موفقيت در پرورش  -10آموختگان؛د توانايي انجام كار گروهي در دانشموفقيت در ايجا
موفقيت در  -11 آموختگان؛پايداري در مقابل مشكالت در دانش و توانايي حل مسائل و صبر

موفقيت در ايجاد توانايي شناخت قوانين و  -12 آموختگان؛پركاري در دانش ةپرورش روحي
شناسي قدر ةموفقيت در تقويت روحي -13آموختگان؛مقررات كار و روابط شغلي در دانش

 ةموفقيت در پرورش روحي -14 آموختگان؛نسبت به اموال عمومي و ثروت ملي در دانش
ضمن  )1384( ميركمالي و باقري. )1386، آبادي و همكاران(زين آفريني در هنر جويانكار

معتقدند  ،ل به شغل ديگر باشدهاي شغلي بايد قابل انتقال از يك شغبيان اينكه توانمندي
وري و كند و نبود آن سبب از دست دادن بهرهمرتفع مينياز بازار كار را نرم اين  هايمهارت

هاي شغلي قابل آموختن هستند و بايد ها و توانمندياين مهارت. شودكارايي محيط كار مي
مربوط به  هايهارتماورتوم مجموعه . در مراكز آموزشي يا محيط كار آموزش داده شوند

مورد نياز محيط كار براي موفقيت شغلي در  سخت) هايمهارت( نگرش و مهارت فني ،دانش
توانمندي . )1384، به نقل از ميركمالي و باقري 3(ارتوم داندهمه سطوح كاري را ضروري مي

ا براي هايي است كه قابليت نيروي كار رها و شايستگيمهارت ،شغلي از نظر يونسكو اطالعات
رو شدن با تغييرات احتمالي شغل و همچنين به دست هو روب ،پيشرفت در آن ،كسب شغل

افزايش را ي مختلف زندگي هادر دوره ،آوردن شغل ديگر در صورت تمايل به تغيير شغل
 در ادامه ميركمالي و همكاران. )1384، (يونسكو به نقل از ميركمالي و باقري دهدمي

بيان  2جدول را به شرح نياز جهت اشتغال يا افزايش توانمندي شغل  مورد نرم هايمهارت
 . داشتند

                                                                                                                
1. Astralian education council,finn review committee,1999 
2. mayer 
3. Ortom 
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  مورد نياز جهت اشتغال يا افزايش توانمندي شغل نرم هايمهارت .2جدول 

 هاشاخص مؤلفه

 هايمهارت
ارتباطي و 
 كارگروهي

عالقمند به ايجاد -وجود آمده با همكارانهاز خود گذشتگي در رفع مشكالت ب
واكنش - مناسب براي انتقال اطالعات و تجربيات خود به همكاران ةزمين

همراه با تأمل و تفكر پس از شنيدن رهنمودها و راهكارهاي مربوط به مسائل 
 -همكاران براي دستيابي به راه حل مناسب در مشكالت كاري -شغلي

بازخورد در  ةارائ انعكاس واقعيات در -همكاري و يكپارچگي با ساير همكاران
 مسائل شغلي ةبيان قابل درك نظرات خود در زمين -مسائل كاري ةزمين

 هايمهارت
خالقيت و 
 حل مسئله

حل  -ي جديد و مؤثر براي انجام دادن وظايف شغلي تكراريهاپيشنهاد شيوه
عالقمند به  -آوري با تحليل اطالعات و مستندات منطقيمسائل كاري با گرد

ي متفاوت مسئله هابررسي جنبه -ي جديد كاري هاآزمايش و كسب تجربه
هاي صحيح و ها و راه حلدستيابي به استنباط -. براي حل مشكالت كاري

و نظريات جديد در  هاايده ةارائ -منطقي در رفع مسائل و مشكالت كاري
براي ايجاد تغييرات مثبت  هاگيري از فرصتبهره -مسائل شغلي موجود ةزمين

 .كاري ةدر شيو

تعهد و 
احساس 
 مسئوليت

شغلي و روزآمد كردن اطالعات  هايمهارتعالقمندي به افزايش دانش و 
شركت  -انجام دادن وظايف محوله به نحو صحيح بدون نياز به نظارت -شغلي

تالش -ايحرفه هايمهارتافزايش  ي آموزشي به منظورهاكردن فعال در دوره
كوشش در انجام -و اهداف سازمان هاها و انجام خط مشيبراي حفظ ارزش

ها و وظايف كاري محوله به منظور حفظ شغل حضور به موقع در دادن فعاليت
نگرش مثبت به سازمان و احساس  -ي مكررهامحيط كار و اجتناب از غيبت

 از كار در آن سازمان افتخار

دانش 
 تخصصي

ي هاورهنياز به حضور د -شغل ةها و دانش كلي در زمينآگاهي، اطالعات
شناخت نسبت  -هاي تخصصي خودآموزشي براي ارتقاي سطح دانش و آگاهي

-ي توليدهاكيفيت و استاندارد ةاطالعات در زمين -آالت و تجهيزاتبه ابزار
به سبب دانش  تحقق يافتن اهداف شركت با كارايي و اثربخشي بهتر و بيشتر

 هاي تخصصي نامبردهو آگاهي

 هايمهارت
 عملي

كاهش خرابي -صحيح و درست از ابزار و وسايل موجود در محيط كار ةاستفاد
 هايمهارتو وقوع حوادث و سوانح به سبب دانش و  هاآالت و دستگاهابزار

هاي مورد نياز متناسب با برخورداري از دانش و توانايي -تخصصي ايشان
 افزايش كيفيت توليدات به سبب دانش و -شغلي هايمهارتي هااستاندارد
تخصصي در  هايمهارتكارگيري دانش فني و به -هاي فني ايشانتوانايي

 ةانرژي و سرماي، جويي در مصرف مواد اوليهصرفه -انجام دادن وظايف محوله
انجام دادن وظايف محوله در  -هاي فني ايشانشركت به سبب دانش و توانايي

-هاي تخصصي ييبا برخورداري از دانش و توانا با كيفيت بهتر و زمان كمتر
 ي آموزشي براي انجام دادن صحيح وظايف محولههانياز به حضور در دوره
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اي بايد موجب باال رفتن كارايي و ي فني و حرفهها) آموزش1390( از ديدگاه محمدعلي

اقتصادي و اشتغال در جهت بهبود و  ةآفريني نيروي انساني براي كمك به رشد و توسعكار
 . رددكيفيت زندگي مردم گ

 شناسيروش
از نظر نوع  از نظر هدف كاربردي و، نظر ماهيت از نوع تحقيقات كمي پژوهش حاضر ازروش 
صاحبان صنايع در آماري شامل  ةبوده و جامع شييپيما-توصيفينوع  آوري ازگرد ةو شيو

از سوي  )90، 89، 88( سال گذشته 3آموزشي در  ةدور 3كه حداقل مازندران  سطح استان
براي تعيين حجم . باشدمي نفر 80گرديده است به تعداد  ءاي براي آنها اجراحرفه فني و
 66  ،متناسب با تعداد جامعه ز جدول كرجسي و مورگان استفاده شد و بر اين اساس وانمونه 

گيري تصادفي اين تعداد به صورت نمونه. نفر به عنوان نمونه در اين پژوهش شركت داشتند
بخش آموزش در صنايع  گيري در اين قسمت آمار موجود درارچوب نمونهچو  انتخاب گرديد

 ةنامآوري اطالعات پرسشابزار گرد. باشداي مازندران ميكل آموزش فني و حرفه ةادار
گويه بود كه از  30شناختي وسؤال جهت سنجش ويژگي جمعيت ساخته حاويمحقق

صالحي ، )1387( پور و همكاران هاي گذشته مانند شارعچارچوب نظري و نتايج پژوهش
ميركمالي ، )1386( آبادي و همكارانزين، )1992( هاي مايرالگوي صالحيت، )1386( عمران

استفاده  هاو زير مؤلفه هابراي استخراج مؤلفه )2003( مدلين و همكاران و )1384( و باقري
، هاي اصالحيل ديدگاهتأييد روايي آنها با كمك خبرگان و اعما كه پس از. )3(جدول گرديد

 و براي تجزيه. است ) بوده87/0ها (نتايج آزمون آلفاي كرونباخ نشان داد كه پايايي پرسشنامه
 . طرفه استفاده شديك 2و روش آزمون تي1افزار اس پي اس اس با كمك نرم هاتحليل داده

 
 نرمي مهارت هاو زير مؤلفه هامؤلفه .3جدول 

 هازيرمؤلفه مؤلفه

 هايتمهار
ارتباطي و 
 كار گروهي

 توانايي ارتباط برقرار كردن با ديگران
 محيط (سازگاري با شرايط جديد) در پذيريانعطاف

 دست آوردن هدف مشتركهكار كردن مؤثر به عنوان عضو يك تيم براي ب
 وجود آمده با همكارانهاز خود گذشتگي در رفع مشكالت ب

 ود به همكارانانتقال اطالعات و تجربيات خ
 ي جديد كاريهاعالقمندي به آزمايش و كسب تجربه

 هايمهارت
خالقيت و 
 حل مسئله

 تفكر انتقادي
  مسائل شغلي موجود ةو نظريات جديد در زمين هاايده ةارائ

 گذاري در حرفهمهارت هدف
 جاي كار جوييبه كارآفريني آموزش 

 سازي در شرايط مبهمتصميم

                                                                                                                
1. Spss 
2. One sample t-test 
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 هازيرمؤلفه مؤلفه

 يهامهارت
تعهد و 
احساس 
 مسؤليت

 مديريت زمان را بياموزد
(با كمترين و سودمندترين منابع بيشترين كارايي  مديريت منابع را بياموزد

  را حاصل نمايد)
 رفتارهاي شهرونديآشنايي با 

 پذيري در محيط كارحس مسؤليت
 ). . . . فني و، (توليدي گذاري بركارهاي يديفرهنگ ارزش

 گراييآموزي در مقابل مدركس مهارتحايجاد 
دانش 

تخصصي و 
 هايمهارت

 عملي

 (ارتباط دو طرفه) آموزش با محيط كار تعامل
 كار كردن در محيط واقعي كارتجربه 

 شغل مورد نظر ةها و دانش كلي در زمينآگاهي، اطالعات آموزش
 صحيح و درست از ابزار و وسايل موجود در محيط كار ةاستفاد

ريزي و برنامه
ساماندهي 

 هافعاليت

 تبديل ايده به عملآموزش 
 با منابع تأمين اطالعات جديد آشنايي
 ن آموزشريزي مبتني بر هدف در حيتوانايي برنامه

 كارگيري آنهاهبندي و ارزيابي و بدسته، تأمين اطالعات جديد توانايي
 صحيح در موقع مقتضي گيريتوانايي تجزيه و تحليل امور به قصد تصميم

 هايمهارت
به كار گيري 

ي هاشيوه
محاسباتي و 
 فناوري روز

 هاي كاربردي و عمليهدفبراي محاسباتي  ةتوانايي به كارگيري شيو
 مورد نظر ةكارگيري فناوري روز حرفتوانايي به

 ةكارگيري تجهيزات مورد نياز بر اساس اصول علمي و فني حرفهمهارت ب
 نظر مورد

براي ، ي محاسباتيهاها در خصوص شيوهحداقل نيازمنديآشنايي با 
 هاي كاربرديهدف

 هايافته
 هااول شامل تجزيه و تحليل توصيفي داده ةدست: استهاي پژوهش مشتمل بر دو دسته يافته

 . باشدميصاحبان صنايع كار و سطح تحصيالت  ةسابق بر اساس نمودارهاي ذيلبه شرح 
 

000000000000000000000000
5555555555555555555

10101000010001100010101010101010001010
151515115155515151515151551515
202020202022000202020202020202200202002020020
2525252522522552552522522255252525525252525
303030303303300300303303330030030300303030030
35

19.7

28.8
31.8

4.5
9.1

4

صد
در

 توزيع درصد فراواني صاحبان صنايع برحسب سابقه كاري . 1نمودار  



 ايهاي فني و حرفههاي نرم درآموزشضرورت توجه به مهارت 
 

 

430 
) %8/31نفر ( 21شود كه اكثر صاحبان صنايع برابر مشخص مي، نمودار فوق ةبا مالحظ

 13، سال 10تا  6) %8/28نفر ( 19همچنين . سال هستند 15تا  11مربيگري  ةداراي سابق
نفر  3، سال 25تا  21) %1/9نفر ( 6، سال 20تا  16) %5/4نفر ( 3 ،سال 5تا  3) %7/19نفر (

 . كاري دارند ةسال به باال سابق 31) %5/1نفر ( 1سال و  30تا  26) 5/4%(
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37.9
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صد
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 توزيع درصد فراواني صاحبان صنايع برحسب سطح تحصيالت .2نمودار 
 

) %9/37نفر ( 25اكثر صاحبان صنايع برابر  شود كهمشخص مي، مودار فوقن ةبا مالحظ
نفر  12، ) داراي مدرك فوق ديپلم%4/36نفر ( 24همچنين . داراي مدرك ليسانس هستند

نفر  2. باشند) داراي مدرك دكترا مي%5/4نفر ( 3) داراي مدرك فوق ليسانس و 2/18%(
 . ) نيز داراي مدرك ديپلم هستند3%(

طرفه با توجه به سؤال پژوهش به اين اساس آزمون تي يك مربوط به نتايج بر: دوم ةدست
 : شرح است

 اي ضروري است؟ي فني و حرفههانرم در آموزش هايمهارتآيا توجه به : پژوهشسؤال 
افزار اس پي اس اس و آزمون تي يكطرفه اهميت و براي پاسخ به اين سؤال با استفاده از نرم

سخت از ديدگاه صاحبان صنايع مورد  هايمهارت نرم و هايمهارتضرورت آموزش همزمان 
طور كه نتايج نشان همان. بيان گرديده است 4بررسي قرار گرفته و نتايج آن بر اساس جدول

ها از ميانگين مقياس باالتر بوده و از مهارت ةدهد ميزان ميانگين محاسبه شده براي هممي
با ،لذا،باشدبحراني بيشتر ميtيزان ها از ميك از مهارتحاصل براي هرtآنجاكه ميزان 

هاي فني و نرم در آموزش هايمهارتتوانيم ادعا كنيم كه توجه به درصد اطمينان مي95
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سخت در سرفصل  هايمهارتها همزمان با باشد و بايد اين مهارتاي ضروري ميحرفه

 . بيني گردداي پيشاستانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه
 

 نتايج آزمون تي يكطرفه .4دولج
فاكتورها

 ةدرجتعداد هامؤلفه
آزادي

ميانگين 
شدهمحاسبه

ميانگين 
-pشدهمحاسبهTبحرانيt مقياس

value
ارتباطي و هايمهارت

. 0 4 .19 2 3 53. 4 6665 كار گروهي
000 

خالقيت و هايمهارت
. 0 1 .15 2 3 37. 4 6665 حل مسئله

000 
د و تعه هايمهارت

. 0 1 .21 2 3 54. 4 6665 احساس مسؤليت
000 

دانش  هايمهارت
تخصصي و 

 عملي هايمهارت
6665 4. 67 3 2 25. 8 0 .

000 
 هايمهارت

ريزي و برنامه
هاساماندهي فعاليت

6665 4. 57 3 2 19. 1 0 .
000 

 هايمهارت
يهاگيري شيوهكاربه

محاسباتي و فناوري 
 روز

6665 4 .64 3 2 22. 2 0 .
000 

 <0. 
05α

 گيريبحث و نتيجه
 ةسخت و تخصصي كلي هايمهارتدست آمده حاكي از آن است كه تنها توجه به هنتايج ب

 ةكند و از ديدگاه صاحبان صنايع كه جامعهاي مهارتي بازار كار و اشتغال را برآورده نمينياز
اين موضوع مهم و خالء اين  .شندبااي ميكنندگان بروندادهاي فني و حرفهبزرگ دريافت

) نيز در پژوهش خود به اين نتيجه 2000(1همچنانكه باربارا. ها احساس شده استمهارت
نرم بايد همزمان و به صورت تلفيقي با  هايمهارتدست يافت و پيشنهاد كرد آموزش 

ش نتايج اين پژوه. ي فني به فراگيران منتقل شود و آموزشي جداگانه نيستهاآموزش
نيز همخواني دارد او نيز پيشنهاد تلفيق  )2003( و همكارانش 2همچنان با تحقيقات مدلين

. دهداين دو مهارت سخت و نرم را همزمان در سرفصل دروس دانشگاهي ارائه مي

                                                                                                                
1. Barbara  
2. Medlin 
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. هاي مديريتي همزمان با آموزش معتقد استنيز به استفاده از استراتژي )2004(1لوماس

عمومي يا نرم جهت افزايش كيفيت آموزش اشاره  هايمهارتبه تلفيق  )2004(2الگروسن
نيز در تحقيقي در خصوص كاركنان ايران خودرو  )1384ميركمالي و باقري خليلي(. نمايدمي

اي در تعامل با محيط و بازار ي فني و حرفههاريزي در خصوص اجراي رشتهبرنامهاعتقاد به 
نيز  )1387( پور و همكارانشارع. دانده اشتغال مينرم را الزم هايمهارتداشته و آموزش  كار

 . داندها را در خصوص آموزش ضروري مياين مهارت
باشد نرم مورد نياز بازار كار و اشتغال مي هايمهارتشده از ي ارائههاخالصه اينكه مؤلفه

 . گردد اي ادغامي فني و حرفههاسخت و همزمان با آن در آموزش هايمهارتو بايد در كنار 
تخصصي و فني به كارآموزان فني  هايمهارتبعدي به آموزش رسد توجه تكبه نظر مي

توان با وجود آورد و اين بيماري كهنه را ميهتواند مشكالتي را در اشتغال آنها باي ميو حرفه
ايج هاي مختلف در اين زمينه و كاربرد نتپژوهش ةبا مطالع ،لذا. نرم التيام بخشيد هايمهارت

درخشان اشتغال از مسير  ةتوان به آيندمي ،آنها و همچنين نظرسنجي از كارشناسان مجرب
 . اي اميدوار بودي غيررسمي فني و حرفههاآموزش

 منابع
آمـوزش فنـي    دختـران و . )1386(. كـورش ، كيـوان و پرنـد  ، حسن رضا و صالحي، زين آبادي
اي ي فني حرفـه هااقتصادي هنرستان اجتماعي و، ارزشيابي كيفيت ابعاد فردي: ايحرفه

 .  129-164: 2 ةشمار، پژوهش زنان ةنامفصل. شهر تهران
ي هـا بررسي ميـزان شايسـتگي  . )1380(. محمد، فاضلي صادق و، محمود و صالحي، شارع پور

تهـران و   ،ي صـنعتي شـريف  هـا مـوردي دانشـگاه   ة(مطالعـ  دانشـجويان  كانوني در ميان
 .  63-88: 18 ةشمار، اجتماعي علوم ةنامفصل. مازندران)

ي كيفيـت در  هابررسي شاخص. )1387(. صادق، صالحي و محمد، فاضلي و محمود، شارع پور
علمي پژوهشي آموزش عالي  ةنشري. ي كانونيهاآموزش عالي بر مبناي تحليل شايستگي

 66-82. 1ةشمار، ايران
كاربسـت رويكـرد سيسـتمي     .)1388(. كورش، حسن رضا و پرند، آباديكيوان و زين، صالحي

هـاي  مـوردي از ارزشـيابي هنرسـتان   : ايهاي فني و حرفهدر ارزشيابي كيفيت هنرستان
 152-203: 29 ةشمار، ي آموزشيهانوآوري ةنامفصل. اي شهر تهرانفني و حرفه

زا در اشـتغال  هـاي مهـارت مروري بـر  : مشاغل و كار، جامعه. )1386(. ابراهيم، صالحي عمران
 . سمت: تهران ، كاربازار 
رشد فني  ةمجل. ي اصالح آنهااي و راهي فني و حرفههاآموزش. )1390(. محبوبه، محمدعلي

 .  10-18: ص، 1 ةشمار، 7 ةدور، ايو حرفه
آموختگـان  ارزيـابي توانمنـدي دانـش   . )1384(. زينب، سيد محمد و باقري خليلي، ميركمالي

 .  85-110: ص، 13 ةشمار، 4سال  ،رينوآو ةنامفصل. ايي فني و حرفههارشته
 

                                                                                                                
1. Lomas  
2. Lagrosen  
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ضرورت حاكميت فناوري اطالعات جهت برقراري همسويي 
 بين فناوري اطالعات و كسب و كار 

 1سيد رئوف خيامي
 2آرزو اصولي
 3رضا پرويزي

 چكيده 
 ةكسب و كار و فناوري اطالعات است، به همين دليل نحو هادو ركن اساسي در سازمان

گردد. زماني محسوب ميريزي سامديريت فناوري اطالعات، يكي از اركان مهم برنامه
نياز به تضمين ارزش فناوري اطالعات، مديريت مخاطرات مرتبط با آن و كنترل 

و  هاشوند. سازماناطالعات، به عنوان عناصر كليدي در رهبري هر سازمان محسوب مي
طلبد كه ميدر توليد ملي دارند، اين امر ميي توليدي مراكزي هستند كه سههاشركت

همسويي فناوري اطالعات و كسب و كار پرداخته شود. همسويي بين  بيش از پيش به
است كه مد نظر پژوهشگران بسياري  ميفناوري اطالعات و كسب و كار موضوع مه

، مبتني بر حاكميت هاي همسويي عبارتند از: مبتني بر معماريقرار گرفته است. روش
ي هاش حاكميت و از بين سرويسو مبتني بر ارتباط. در اين مقاله ما قصد داريم از رو

. را مورد بررسي قرار دهيم ITILو COBITيهافناوري اطالعات، چارچوب
بايد همراستايي كسب و كار و  ي انتخابي براي مديريت فناوري اطالعاتهاچارچوب

شده كمك شاياني به ي ارائههافناري اطالعات را موجب گردانند، در واقع چارچوب
نتخاب يك مدل براي كنترل همراستايي معماري كسب و كار و مديران ارشد در ا

نمايد كه اين مهم از طريق ميي اطالعاتي نسبت به اهداف سازمان ارائه هاسيستم
گذاري فناوري در جايگاه از قبيل: سرمايه ITILو  COBITيهادستاورد چارچوب

راري زبان حيات فناوري اطالعات و برق ةبيني چرخمطلوب، مديريت ريسك، پيش
مشترك ميان مديران كسب و كار و مديران فناوري اطالعات، اعتبارسنجي و ارزيابي 

 ةشدي معرفيهاگردد. چاچوربميو دسترسي به سود حداكثري، حاصل  هافعاليت
نمايد كه منتج به همسويي كسب و ميحاكميت فناوري اطالعات در سازمان را محقق 

 كار و اهداف سازمان خواهد شد.
 

 .IT: كسب و كار، فناوري اطالعات، همسويي، حاكميت كليد واژگان
 

 
 

                                                                                                                
                              Email: khayami @ sutech.ac.irي مهندسي كامپيوتر، استاديار دانشگاه صنعتي شيراز، ا. دكتر 1
    Email: osouli.a@gmail.com                                       اي بجنورد،. كارشناس فناوري اطالعات، فني و حرفه 2
 Email: re.parvizi@gmail.com                    ،2. كارشناس ارشد فناوري اطالعات، دانشگاه علمي كاربردي بجنورد 3
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 مقدمه 
ي مختلفي وجود دارد كه از هاو مدل هابراي اجراي كامل حاكميت فناوري اطالعات چارچوب

يي كارآمد براي پايش اطالعات و مخاطرات هابه عنوان چارچوب ITIL و COBIT ميان آنها
سازي و مميزي حاكميت فناوري اطالعات انتخاب براي پيادهمرتبط در جهان پذيرفته و 

فناوري اطالعات در  ةگيري بهترين تجارب براي تحقق مديريت يكپارچكاراند. بهشده
اي مهم كنند، نكتهميكسب و كار تالش  ةيي كه براي كسب مزيت رقابتي در عرصهاسازمان

استراتژيك از فناوري طاالعات به عنوان  ةاستفاد ،از اين رو ).1390(معين زاد، و حياتي است
كسب مزيت رقابتي و همچنين همراستا نمودن  براي هاكليدي براي سازمان عامل

قبل از  ،ي فناوري اطالعات با اهداف سازماني، تبديل شده است. بر اين اساسهااستراتژي
عات سازمان استراتژيك فناوري اطال ةسازي برنامي سنگين تدوين و پيادههاصرف هزينه

ي خود را براي همراستا نمودن كسب و كار با فناوري اطالعات در زير هابايستي توانمندي
(نوري كند نها آيي اقدام به رفع هاي مختلف ارزيابي نموده و در صورت وجود كاستيهابخش

 ITIL و COBITي پيشنهاديهاها و چاچوب). كه اين مهم از طريق مدل1391پورپوراوي، 
ثر اطالعات و مباحث مرتبط با ؤو موفقيت سازمان مديريت م ءگردد. براي بقامي محقق

) بسيار مهم و حياتي است. سازمان بايد اطالعات مورد نياز خود را براي ITفناوري اطالعات (
 و سو، يك از اطالعات فناوري روزافزون ، اعتبار و امنيت برآورده نمايد. رشدكيفيت ،دارايي

 يهاپيشران و عوامل شدن، جهاني سوي به مانند حركت سازماني كار و كسب طمحي تغييرات
 اطالعات فناوري هايبخش. نمايندمي به تغيير مجبور را هاسازمان كه هستند ثريؤم
 خود هايسيستم بروزرساني و توسعه ملزم به مذكور تغييرات از پشتيباني براي نيز هاازمانس

ي هاسازي سيستمشروع به پياده هاهمين دليل بيشتر سازمان ). به1388(خيامي،  باشندمي
 اند تا اهداف فناوري اطالعات و كسب و كار با هم همسو گرددنموده ITنظارت و حاكميت 

 كنيد.مي) مشاهده 1كه انواع را در شكل (
 

 ).Kazman ،2005با اقتباس از ( همسويي يهارهيافت. 1 شكل 
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و همچنين براي دستيابي به اهداف خود، مديريت بايـد   هاسئوليتاين م براي انجام دادن

خود را درك كند و تصميم بگيريد كه چه ساز و كار و ابزار كنترل را  ITي هاوضعيت سيستم
فراهم نمايد براي دستيابي به موفقيت در مـديريت سـازمان و مـديريت فنـاوري اطالعـات و      

شـود.  اسـتفاده مـي   COBITارچوبي مرجع بـه نـام   نظارت و ارزيابي بر عملكرد سازمان، از چ
شـود،  ي مختلفي بكـار گرفتـه مـي   هاپروژه كوبيت كه امروزه در سراسر جهان توسط سازمان

كنـد و از ايـن   تجارب موفق مديريتي را در زمينه امنيت و كنترل فناوري اطالعات بيـان مـي  
مان، داراي ارزشـي ويـژه   حيث، استفاده از آن براي كنترل حـوزه فنـاوري اطالعـات در سـاز    

ي معتبـر  هـا تـرين چـارچوب  يكـي از مـورد قبـول    COBIT). 1387(عالءالديني،  خواهد بود
اي از بهترين كاركردها حاكميت فناوري اطالعات است كه شامل مجموعه ةالمللي در حوزبين

هـاي اخيـر مـديران ارشـد بـه اهميـت فنـاوري        در سال براي مديريت فناوري اطالعات است.
انـد كـه   اند. آنان به اين امـر واقـف شـده   بردهها بيش از پيش پيطالعات در موفقيت سازمانا

راهبري فناوري اطالعات در سازمان آگاهي الزم را داشته باشـند.   ةبايست در رابطه با نحومي
گيـري از يـك   در راستاي پاسخگويي به اهدافي نظير برقراري ارتباط باالزامات سـازمان، بهـره  

شخص، شناسايي منابع اصلي، تعريف اهداف كنترلـي مـديريتي و... چـارچوبي بـه نـام      مدل م
COBIT    تـوان بــه تمركـز بــر كسـب و كــار،    ي اصـلي آن مــي هــاايجـاد شـد كــه از ويژگـي

گيـري كسـب و كـار    گيري اشاره نمـود. جهـت  كنترل و با قابليت اندازه ةمحوري، بر پايفرايند
بلكـه   ،ي كاربران و حسابرسان طراحي نشـده اسـت  است كه فقط برا COBITموضوع اصلي 

 مهمتر از آن به عنوان راهنمايي جامع براي صـاحبان فراينـد مـديريت و كسـب و كـار اسـت      
)ISACA ،1391.( 

 مشكل همسوسازي 
در استفاده از فناوري اطالعات موجود است  هاسازمان شواهد بسياري در مورد عدم توانايي

آن بر  ي اطالعاتيهاي سيستمهابين سازمان و استراتژي كه اين مشكل به عدم همسويي
 و فناوري اطالعات آن هاسازمان ثر بينؤ). يك همسويي م1391(نوري پورپوراوي،  گرددمي
بايست شامل چهار قلمرو انتخاب استراتژي باشد، اين قلمروها عبارتند از: استراتژي مي

زماني)، استراتژي فناوري اطاالعات و سازمان، زير ساختارهاي سازماني (فرايندهاي سا
ي اطاالعاتي). موضوع راهبرد هاي اطاالعاتي (فرايندهاي سيستمهاساختارهاي سيستمزير

(خليلي  كسب و كار، چگونگي دستيابي به مزيت رقابتي در يك بازار و صنعت خاص است
 ).1390شوريني، 

 هاي اصلي راهبري فناوري اطالعاتحوزه
اي از حاكميت سازماني حاكميت فناوري اطالعات، شاخه«اوري اطالعات: تعريف حاكميت فن

باشد، عنوان يكي از وظايف هئيت مديريت، مديرعامل و مدير ارشد فناوري اطالعات ميهو ب
افزوده با رويكرد موريت و اهداف كالن سازمان و افزايش ارزشأكه در راستاي نيل به م

انداز، راهبرد و اهداف فناوري ، نسبت به تدوين چشممندي مشتريانباالبردن سطح رضايت
ها و تكنولوژي فناوري اطالعات، مديريت منابع فناوري اطالعات، مديريت فرآيندها، داده
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اطالعات، احتمام ورزيده و رهبري، نظارت، ارزيابي و بهبود مستمر فناوري اطالعات را انجام 

عتقدند حاكميت فناوري اطالعات يعني م lambert و seymon). 1390(چنگيزي،  دهدمي
). با Saymon ،2006( ي فناوري اطالعات استهاگذاريگيري در خصوص سرمايهتصميم

اصلي راهبري فناوري اطالعات را تشكيل  ةتوجه به تعاريف فوق، ارزش، ريسك و كنترل هست
وري اطالعات با دهند. براي موفقيت آميز بودن فناوري اطالعات در سازمان و همسويي فنامي

الزامات كسب و كار، مديريت بايد يك سيستم يا چارچوب كنترلي دروني مناسب را پياده 
كند از طريق: ميدر تحقق نيازهاي زير مشاركت  COBITسازي كند. چارچوب كنترلي 

ي فناوري اطالعات هاهاي كسب و كار، سازماندهي فعاليتايجاد ارتباط و پيوند با نيازمندي
يك مدل فرايندي مقبول عمومي، شناسايي منافع اصلي فناوري اطالعات كه بايد  در جهت

 برداري قرار گيرد، تعريف اهداف كنترلي مديريت كه بايد مورد مالحظه قرار گيردمورد بهره
 ).1389(طيبي،

كنند كه مديريت ميهاي اصلي راهبري فناوري اطالعات موضوعاتي را تشريح حوزه
 ت فناوري اطالعات در سازمان نيازمند بررسي اين موضوعات استاجرايي براي هداي

بري فناوري اطالعات هاي اصلي راهبر حوزه COBIT). مدل فرايندي 1388(عالءالديني، 
و پلي ميان آنچه مديران عملياتي بدان نياز دارند و مديران اجرايي براي  شودنگاشت مي

هاي اصلي راهبري فناوري اطالعات به شرح هكنند. حوزهدايت سازمان خواستارند ايجاد مي
 زير است:

 ).ISACA2007فناوري اطالعات ( حاكميت. 2شكل 
 

ي هااين حوزه متمركز بر تضمين ارتباط طرح و برنامههمراستايي استراتژيك:  �
سازي عمليات فناوري اطالعات با عمليات كسب و كار و فناوري اطالعات، و همراستا

 سازماني است.
ايجاد ارزش توسط فناوري اطالعات و همچنين تمركز  ةاين حوزه دربار افزايي:شارز �

 و دستيابي به ارزشي منحصر به فرد از فناوري اطالعات است. هاسازي هزينهبر بهينه
گذاري بهينه در منابع فناوري اطالعات اين حوزه پيرامون سرمايه مديريت منابع: �

ساخت، سازي دانش و زيريروي انساني) است. بهينهكاربردها، اطالعات، زيرساخت و ن(
 باشد.يكي از مباحث كليدي اين حوزه مي
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هاي اين حوزه مستلزم آگاهي نسبت به مخاطرات توسط واحد مديريت مخاطره: �

پذيري، شفافيت پيرامون مخاطرات سازماني و سازماني ارشد، درك الزامات سازگار
 در سازمان است.ها و وظايف مخاطرات تفويض مسئوليت

سازي راهبرد، انجام پروژه، استفاده از منابع، پياده ةاين حوزه نحو مديريت عملكرد: �
خدمات را دنبال كرده و بر اين مقوالت  ةعملكرد فرآيندهاي فناوري اطالعات و ارائ

 ).1391(حق شناس،  كندنظارت مي

  COBITچارچوب 
 COBIT مخففControl OBjectives for Information and related Technology 

 ةو فرآيندها در حوز ها، شاخصها، سنجشهااي از بهروشمجموعه COBIT  باشد.مي
 ةسسؤاز سوي م 1996باشد. اين استاندارد در سال ميارزيابي و كنترل فناوري اطالعات 

ISACA )Information Systems Audit and Control Association و (ITGI 
)International Tobacco Growers' Associationآن  ة) ارائه گرديد و آخرين نسخ

انجمن كنترل و مميزي  ISACA شد.منتشر 2012در سال   COBIT5عنوان  تحت
 1969شكل گرفت و در سال  در آمريكا 1967ي فناوري اطالعات است كه در سال هاسيستم

بازوي  به عنوان ISACF 1998ل در سا .ثبت شد EDP گروه رسماً به عنوان انجمن مميزان
اين . تغيير يافت ITGI نام اين سازمان به 2003گرفت .در سال  شكل ISACA تحقيقاتي

ي هابنگاه دهيالمللي در كنترل و جهتسازمان در جهت ارتقاء استانداردها و تفكرات بين
ال دوم در س ةبا محوريت نظارت و نسخ 1996اول در سال  ةنسخ .گرفت اقتصادي شكل

ة نسخ با محوريت مديريت و 2000سوم سال  ةبا محوريت كنترل منتشر شد. نسخ 1998
رين نسخه آن خو آ حاكميت فناوري اطالعات عرضه شد با محوريت 2005چهارم آن سال 

COBIT5  با تمركز بر حاكميت و مديريت فناوري  2012چارچوب كسب و كار در سال
ي هاسال تحقيق و همكاري شركت 16رد حاصل اطالعات سازمان عرضه شد. اين استاندا

 4باشد و با رويكردي فرآيندگرا در ميبزرگ فناوري اطالعات با متخصصين كسب و كار، 
ارزيابي فناوري اطالعات،  ةهدف كنترلي در حوز 318اي از فرآيند و مجموعه 34دامنه، 

ا هم مرتبط ب COBITاجزاي مي). تماISACA،2006) (1389تدوين شده است (طيبي، 
هستند و موجب پشتيباني از نيازهاي مرتبط با راهبري، مديريت، كنترل و تضمين در 

 ).3شوند، مطابق شكل(ميسازمان 
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 ).1389ي مختلف كوبيت (طيبي، هاروابط اجزا و بخش .3شكل 

 ITIL چارچوب
كه مديريت خدمات فناوري اطالعات است  ةاين مدل به عنوان يك چارچوب مطرح در حوز

با  2000دوم آن در سال  ةار يافت و نسخشانت 1989اين چارچوب در سال  ةاولين نسخ
 ةاول آن با اضافه شدن چند فرآيند انتشار يافت. سومين نسخ ةتغيير اندكي نسبت به نسخ

دوم منتشر شده است.  ةبا تغييراتي اساسي نسبت به نسخ ،2007در سال  ITILچارچوب 
ITIL  ي ارائه دهندگان خدمات هاو مجموعه اي از بهترين تجربهيك چارچوب عملياتي

، Yamakava( فناوري اطالعات است ةيي با ساختار پيچيدهافناوري اطالعات در سازمان
گيري را شفاف و در نتيجه تصميم ITي هاسازي اين چارچوب، مديريت سامانه). پياده2012

كند. اين چارچوب عالوه بر كمك به مديران ميمديريتي در خصوص كسب و كار را تسهيل 
ي هاگيري مناسب، امكان ارزيابي و سنجش تغييرات داده شده بر روي سرويسدر تصميم

برد  -كه اين تغييرات براي هر دو طرف برد طوريكند، بهميمورد نياز سازمان را ايجاد 
 ةبر اساس چرخ ITIL). رويكرد 1391(نوري پورپوراوي،  )Saymons ،2006( خواهد بود

است و عبات است از: تمركز برفرايندهاي راهبرد خدمات، طراحي  ITي هاحيات سرويس
 خدمت و بهبود مستمر خدمات ةانتظارات و انتقال خدمت، عمليات ارائ خدمات، برآورد

با  ITيهاعبارتند از: همسو كردن سرويس ITILسازي ). مزاياي پياده1390زاد،(معين
اهداف كسب و كار، بدين وسيله كسب و كار به اهداف راهبردي خود خواهد و  هااولويت

، از اين طريق طراحي بهتر كسب و كار محقق IT يهاگيري هزينهرسيد، شناسايي و اندازه
قابليت اعتماد  ITي هاثر بودن، به طوري كه سرويسؤوري، كارايي و مگردد، افزايش بهرهمي

جويي در هزينه از طريق بهبود آورند، صرفهميران به ارمغان و كاركرد بهتري را براي كارب
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ثر تغييرات، همگام كردن تغييرات با ؤكاري، مديريت ممديريت منابع و جلوگيري از دوباره

. ITمندي كاربران از كسب و كار و به دست آوردن سود از اين تغييرات، افزايش رضايت
ITIL در سطح جهاني است و  ناوري اطالعاتترين الگو براي مديريت خدمات فجامع

سازي و بر آنها منطبق شود. اين ي سازماني پيادههاكسب و كارها و محيط ةتواند براي هممي
تواند از طريق ميكند و ميرا توليد  هامهارت و هااي از دانش، قابليتگسترده ةچارچوب بدن

اينكه سازمان تصميم به  آموزش و ابزارهاي پشتيباني در دسترس قرار گيرد. پس از
سازي نمايد: ور موفق پيادهطتواند از طريق زير آن را بهميگيرد، مي ITILسازي پياده

كارگيري، تقويت و پشتيباني از آن، بررسي وضعيت موجود، ايجاد شاخص كليدي عملكرد، به
 ).Yamakawa ،2012( و مرتفع نمودن مشكالت هاانتخاب فرايند

 ميزان بلوغبا  COBIT ةرابط
مديران ارشد سازمان همواره در صدد هستند كه بدانند فناوري اطالعات در سازمان چگونه 

براي دانستن اين مطلب بايد به طريقي سطح بلوغ فناوري اطالعات در  ؟شودهدايت مي
سازي بلوغ بر اساس نوعي ارزيابي سازماني مدل COBITسازمان ارزيابي گردد. در چارچوب 

 بندي برشود. اين رتبهميبندي ) رتبه5) و بهينه (0ست كه بين سطح عدم وجود (بنا شده ا
افزار در ارتباط با سنجش سطح بلوغ قابليت مهندسي نرم ةاساس مدل بلوغ پيشنهادي موسس

 شوند: بندي ميگيرد. سطوح به صورت زير دستهميافزار صورت نرم ةتوسع
يند، سازمان حتي متوجه نشده كه بايد چه عدم وجود: فقدان هر گونه فرا - 0سطح  �

 كاري انجام دهد.
مدركي دال بر توجه سازمان نسبت به موضوع وجود  فاقدعموميت: ابتدايي/ -1سطح �
موردي و يا شخصي  ،اما هيچ فرآيندي استاندارد نيست و فقط كارهاي فاقد عموميت ندارد،
 شوند.ميانجام 
ي مشابه هااند كه رويها تا حدي توسعه يافته: فرآيندهتكرارپذير اما شهودي -2سطح �

داده نشده  ميگونه آموزش رسهيچ ،شوند. در اين سطحمي ءي مشابه اجراهاتوسط نقش
اشخاص است. به دليل  ةي استاندارد وجود ندارد و مسئوليت برعهدهااست، ارتباطي با رويه

 . تر استبروز خطا نيز محتمل وابستگي زياد به دانش اشخاص،
اند .انجام استاندارد، مستند و با آموزش مرتبط شده هارويه: شدهفرآيند تعريف -3سطح  �

 هارسد. رويهميبا اين حال شناسايي انحرافات بعيد به نظر  .موارد مذكور بسيار ضروري است
 تشريفاتي دارند. ةجنب صرفاً از سطح بااليي برخوردار نبوده،

گيري: مديريت سازمان به پايش و ارزيابي زهمديريت شده و قابل اندا -4سطح  �
وارد عمل  ،ثر نيستؤهر جا كه به نظر آيد كه اجراي فرآيندها م پرداخته، هامطلوبيت رويه

، شوندميتجارب موفق  ةمنجر به ارائ ،فرآيندها تحت بهبود مستمر قرار داشته .شودمي
 روند.مير اي به كاسازي و ابزار به شكل محدود و جزيره خودكار
بر مبناي نتايج مستمر  ،هابهينه: فرآيندها در سطح تجارب موفق ديگر سازمان -5سطح  �

فناوري اطالعات به صورت يكپارچه و به منظور  اند.پااليش شده ،بلوغ سازيو مدل
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فراهم آوردن ابزار ارتقاي كيفيت و سرعت بخشيدن به تطابق  سازي گردش كارها،خودكار

 ).1389(عميد،  گيردمييرات مورد استفاده قرار سازمان با تغي

 ابعاد بلوغ هر فرآيند
ي هاميزان تحقق فناوري اطالعات و عملكرد فرايندهاي فناوري اطالعات از طريق شاخص

ي بلوغ (روند تكامل و بهبود)، ارزيابي هاعملكرد (قابليت)، معيار دستاورد (اثر بخشي)، و مدل
) نيز نشان 4ابعاد بلوغ هر فرايند چنان كه در شكل ( ).1389بي، (طي شوندميگيري و اندازه

(چقدر) و كنترل (چه) است. هر يك از  ها (چگونه)، پوشاييداده شده، شامل سه مورد قابليت
ي هايابند و بر اين اساس، امتياز بلوغ فرايندهايي تغيير وضعيت مياين ابعاد توسط محرك

) نمايش داده 4هاي هر بعد نيز در شكل (. محركشودمختلف در سازمان سنجيده مي
 اند.شده

 

 ).ITGI ،2000سه بعد بلوغ( .4شكل
 
تنها قابليت بوده، بعد  ،بر آن تمركز دارد COBITاما آنچه كه مدل بلوغ فرايندي 

). در طراحي 1391(پرويزي،  دهندميپوشش  Risk ITو بعد كنترل را  Val ITپوشايي را 
 اند:هاي زير مد نظر قرار گرفتهاين چارچوب، مشخصه مدل بلوغ كنوني

 ،آگاهي و ارتباط �
 ،هاها و روالها، برنامهسياست �
 ،ابزارها و خودكارسازي �
 ،ها و تخصصمهارت �
 ،مسئوليت و پاسخگويي �
 ).ITGI،2000( تنظيم اهداف و يادگيري �
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 گيرينتيجه

راهبري آن يك بخش  ناپذير از كسب و كار است وفناوري اطالعات يك بخش جدايي
ي همراستايي با توجه به منابع و هاناپذير از مديريت سازمان است. انتخاب استراتژيجدايي

 ةي فناوري اطالعات به وسيلهاي سازماني موجب پشتيباني كامل برنامههامحدوديت
ت شود. در راهبري فناوري اطالعاميي كسب و كار و تقويت همراستايي استراتژيك هابرنامه
هايي مثل كميته راهبري (در ها بايد به طور واضح مشخص شوند و كميتهها و مسئوليتنقش

استراتژي (در سطح مديريتي) تشكيل شده، سپس يك چارچوب  ةسطح اجرايي) و كميت
 ITILالزم است در كنار آن، چارچوبي مانند  COBITسازي راهبري، مثل و پياده ءبراي اجرا

رك بين مديران فناوري اطالعات و مسئولين كسب و كار برقرار گردد الزم است تا زبان مشت
اي براي سازمان به ارمغان آورند. تا بتوانند در نهايت از طريق فناوري اطالعات، ارزش افزوده

COBIT آوري چارچوبي مناسب، از راهبري فناوري اطالعات پشتيباني كرده فراهم ةبه واسط
و كسب وكار همراستا هستند و  فناوري اطالعات كه اوالًكند و از اين طريق تضمين مي

 گردد. ثانياًكار و افزايش منافع سازمان مي فناوري اطالعات موجب توانمندي كسب و
شود. با استفاده از چارچوب مخاطرات فناوري اطالعات به صورت مناسبي مديريت مي

ازمان تعيين نمود در توان معياري را براي سنجش جايگاه فعلي سمي COBITكنترلي 
عملكرد و حركت سازمان نيز مشخص  ةگيري مناسب به نحوهمين راستا روشي براي تصميم

آن بيشتر به چيستي كارها پرداخته شده تا چگونگي  چارچوبي است كه در COBITنمود. 
ا رسد كه در سطوح استراتژيك كارايي بيشتري داشته باشد ترو به نظر ميانجام آنها و از اين

 در سطوح تاكتيكي و عملياتي. گذشته از اين موارد، در معرفي فرايندها و تعيين سطح بلوغ
المللي است و براي همسوسازي شده در سطح بينكاربردي و پذيرفته چارچوبي COBITآنها 

باشد. نظرات مديران و كار و مديريت مخاطرات مناسب مي فناوري اطالعات با اهداف كسب و
عالوه بر چارچوب  يد اين مطلب است.ؤحاكميت فناوري اطالعات نيز م ةزپژوهشگران حو

COBIT توان از چارچوب مي هاي سازمانجهت پوشش ارزشITIL .براي  بهره برد
همسويي فناوري اطالعات و كسب و كار سازمان موضوع حاكميت فناوري اطالعات مطرح 

ي هاورت جامع، مديريت سرويسسازي حاكميت فناوري اطالعات به صاست، كه جهت پياده
سازي حاكميت جامع فناوري ي پيادههاراهكار و هاگردد كه بايد چالشمياطالعاتي مطرح 

 طلبد.ميمد نظر قرار گيرد، كه خود يك بررسي، پژوهش و مجالي ديگر را  اطالعات

 منابع
سـتفاده  بـا ا  COBITپوشش ضعف چارچوب  ).1391پرويزي، ر؛ راستي، ز و خيامي، س. ر (

جهـت برقـراري حاكميـت فنـاوري اطالعـات در       Risk IT و Val ITي هـا از چـارچوب 
 .3ةمجله انفورماتيك پزشكي ايران، سال اول، شمار .هاسازمان

معمـاري سـازماني. سـمينار كارشناسـي      حاكميت فناوري اطالعـات و  ).1390چنگيزي، ع (
 ارشد فناوري اطالعات، دانشگاه شيراز.

). سنجش عملكرد فناوري اطالعـات در سـازمان بـه كمـك چـارچوب      1391حق شناس، م (
 .41 ة، صفح202 ة. گزارش كامپيوتري، شمارCOBITكنترلي 
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الگويي براي همسـويي   ).1390خليلي شوريني، س ؛ ناظمي، ج ؛ البرزي، م و سليمانيان، ح (

العـات  مط ةي توليـدي ايـران. مجلـ   هـا راهبرد كسب و كـار در سـازمان   راهبرد عمليات و
 .163-141، صفحات 6 ةمديريت راهبردي، شمار

دكتري، دانشگاه شـيراز   ةنام). تحليل و ارزيابي معماري سازماني، پايان1388خيامي، س. ر (
 مهندسي برق و كامپيوتر. ةدانشكد -

. طرح فرا سازماني فـاوا  COBIT). الگوي اهداف كنترلي فناوري اطالعات 1389طيبي، ع. ا (
 آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، چاپ اول. ةسسؤم - نيروهاي مسلح

سازي آن. ). حاكميت فناوري اطالعات و نقش چارچوب كوبيت در پياده1388عالالديني، م (
 سمينار كارشناسي ارشد فناوري اطالعات و مديريت، دانشگاه صنعتي اميركبير. 

يـابي  كوبيـت در عارضـه   كـارگيري مـدل مرجـع   ه). نتـايج بـ  1387عالالديني، م؛ دقيقي، م (
در مجموعـه   شركت ملي حفاري ايران با رويكرد بلـوغ فرآينـدي.   ITفرآيندهي مديريت 

مـديريت اسـتراتژيك،   ميالمللي مديريت اسـتراتژيك، آكـاد  مقاالت سومين كنفرانس بين
 تهران.

ي هـاي فنـاور  مدل جهت ارزيـابي بلـوغ مـديريت پـروژه     ة). ارائ1389ا ( عميد، ا؛ عدالت پور،
مقـاالت بيسـت و    ةاي تهـران). در مجموعـ  موردي شركت برق منطقـه  ةاطالعات (مطالع

  پنجمين كنفرانس بين المللي برق، شركت مديريت شبكه برق ايران.
. COBIT به استاندارد ). مدلي براي حاكميت فناوري اطالعات با نگاهي1390معين زاد، ح (

 .7-4، صفحات 29 ةبانكداري الكترونيك، سال سوم، شمار ةماهنام
). ضـرورت همسـويي بـين فنـاوري     1391نوري پوراپورواري، ج ؛ خواجه حسـني رابـري، م (  

اطالعات و كسب و كار بر مبناي يك مدل، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي علـوم و  
 مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات.
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 كارآفرينانه ي شغلي وهافرصت شناسايي در پژوهيآينده كاربرد
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 چكيده
  كارآفرينانه و شغلي يهافرصت شناسايي در پژوهيآينده اين مقاله تبيين جايگاه كاربرد ةهدف از ارائ

 و اساتيد اكثر براي حتي اسفانهمت كه باشدمي استراتژيك علوم از يكي پژوهيباشد. آيندهمي
 به نسبت را سازمان كه است معرفتي و دانش پژوهيآينده. است ناشناخته نيز داخلي پژوهشگران

 ةفرسايند هايدغدغه و ترديدها، ابهامات، نموده؛ آگاه آينده احتمالي مخاطرات و هافرصت رويدادها،
 پژوهيآينده كالم، يك در. دهدمي افزايش را نسازما هوشمندانه هايانتخاب توانايي كاسته و را آن

 همچنين و آينده دقيق بينيپيش در توانايي عدم .است "آينده ةهوشمندان مهندسي "براي ابزاري
 نوظهور دانش يهاقابليت از محققان تا شد باعث روزافزون تغييرات از ناشي يهاپيچيدگي

 و علمي تحوالت بينيپيش و ريزيبرنامه يهافعاليت طنب وارد را نگاريآينده و برده بهره پژوهيآينده
 با و يافت گسترش كشورها ميان در سرعت به آينده مطالعات ةعرص در رويكرد اين. بكنند تكنولوژي

 ةهم به ورود و پژوهيآينده .نورديد در نيز را علوم مختلف يهاعرصه دهه، دو از كمتر گذشت
 ةمقول با جوانان آشنايي عدم .كرد خواهد كشور شتغالا رشد و توسعه به كمك آن يهاحوزه
 فراگير دانش يك پژوهيآينده .است دانشجويان زايياشتغال در ضعف داليل جمله از پژوهيآينده
 كه ايحوزه با دانشجويان براي نامشخص شغلي ةآيند و بيكاري جمله از مشكالتي به توجه با كه است

 يك پژوهيآينده غربي، كشورهاي در حاضر حال در .است وريضر بسيار اند،تحصيل كرده آن در
 در سفانهأمت .كند پيدا ورود تواندمي هاحوزه از بسياري در اولويت يك با نيز ما كشور در و است درس
 در .هستيم ضعيف خيلي كشورها ساير با مقايسه در شود،نمي ديده پژوهيآينده اينكه دليل به كشور
 به كارآفريني و اشتغال  .است ميسر نگريآينده با تنها كه شودمي يافت فورو به شغل كار، ةعرص

 مفهوم اهميت به عنايت با. است شده مفروض فرصت از برداريبهره و ارزيابي شناسايي، فرآيند عنوان
 به بايستي كارآفريني، فرآيند در نخستين گام كه فرصت شناسايي ةمقول لذا كارآفريني، در فرصت
 تسريع و تسهيل جهت علمي ابزارهاي كارگيريبه مهم، ابعاد از يكي. گردد تبيين و ناساييش درستي

 اين بهترين از تواندمي پژوهيآينده يهاروش و فنون از استفاده. باشدمي فرصت شناسايي در
    . شود پرداخته كارآفرينانه هاي شغلي وفرصت شناسايي به باالتري توان با تا باشد، مصاديق

 
 آموزي، اشتغال.مهارت كارآفرينانه، فرصت كارآفريني، پژوهي،آينده :كليدي واژگان
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 مقدمه
 فاتحان كه صنعتي بزرگ كشورهاي ست،هاسرمايه و منابع سر بر رقابت ةعرص جديد، عصر
 پرتو در و اندداده قرار خود كار ةسرلوح در را هاسرمايه و منابع از وريبهره .اندعرصه اين

 به و اندآورده در حركت به را توسعه و رشد يهاچرخ متخصص، و تحصيلكرده افراد وجود
 كشورهاي اقتصاد كه هانوآوري اين به دسترسي .انديافته دست ييهانوآوري و ابداعات
 به را كارآفريني) 2003شان،( .است كارآفريني به منوط است كرده زنده نو از را يافتهتوسعه

 اقتصادي رشد باعث و داده سوق مبتكرانه و تكنيكي تغييرات سمت به را جامعه كه دليل اين
 تبديل جديد محصوالت و خدمات به را جديد دانش كارآفريني چون همچنين و شودمي
 بر عالوه كارآفريني كه است اعتقاد اين بر نيز) 1383( ساالزار. است اهميت زئحا كندمي

 يهااضطراب كاهش درآمد، مناسب توزيع ندگي،ز كيفيت رفتن باال موجب اشتغال، ايجاد
 كه است جديدي اقتصادي -فني پديده كارآفريني. شودمي ملي منابع از وريبهره و اجتماعي

 در. است ساخته متحول خود شگفت پيامدهاي با را صنعت و اقتصاد جهان اخير ةده دو در
 كه است ييهامديريت سوء و كمبودها، ،هانارسايي گرفتار ما كشور اقتصاد كه حاضر حال

 گذاريسرمايه قدرت كاهش داخلي، ناخالص توليد كمبود بيكاري، ناهنجار وضعيت به منجر
 به نگاهينيم است، شده قبيل اين از هاييبيماري و نفتي غير صادرات در ضعف دولت،

 فرهنگ و كارآفريني رشد كه كشاندمي باور اين سوي به را ما اقتصاد جهاني وضعيت
 آميخته ايراني ةسليق و هاتوانايي امكانات، فرهنگ، با هنرمندانه، كه شرطي به كارآفرينانه

 فرداست حال وخامت از پيشگيري و كشور اقتصاد امروز بيماري بهبود راه تنها ،شود
 ضروري دارد وجود كارآفريني اهميت ةزمين در كه داليلي به توجه با). 1381 دهقانپور،(

 ريزيبرنامه و كارآفريني فرايند از جانبههمه حمايت با دولتي كارگزاران و نريزابرنامه است
 نشان موجود شواهد امروزه. كنند فراهم را كارآفريني فرهنگ ترويج و رشد ةزمين جامع،

). 1383 ساالزار،( يابد پرورش آموزشي، يهابرنامه ةنتيج در تواندمي كارآفريني كه دهدمي
 هستند اعتقاد اين بر كنندمي بررسي  را كارآفريني فني بعد كه ديريتم علم پردازاننظريه

). 1381 عابدي،( شوند بالنده و ببينند آموزش درس كالس در توانندمي كارآفرينان كه
 تبديل هادانشگاه هايفعاليت ترينگسترده و ترينمهم از يكي به امروزه كارآفريني ،بنابراين

 كارآفريني آموزش ترويج و ترقي براي ملزمند هاانشگاهد). 1378احمدپور،( است شده
 و پيچيده و ناامن هايمحيط برابر در چطور بداند كه دارد نياز جوان نسل چون نديشند،ابي

 بايد آموزشي نظام ساختار. كند عمل پذيرانعطاف طورهب كار بازار در متغير مقررات و قوانين
 فعاليت جامعه در كارآفرين صورتهب آينده در توانندب التحصيالنفارغ كه گردد تنظيم طوري
 ).1998 اوسامان،( كنند
 هايشاخص. دارد تفاوت اساسي طور به گذشته با امروز دنياي اقتصادي ساختار طرفي از
 داشت كنندهتعيين نقشي اقتصادي بنگاه در ديروز كه مشهود هايدارايي و افزاريسخت
 اگر .است داده افزارينرم هايدارايي و جديد محصوالت خلق ابداع، نوآوري، به را خود جاي
 امروزه داشتند، اختيار در بيشتري مالي منابع كه بودند آنهايي دنيا افراد ثروتمندترين ديروز

 در اقتصادي ةتوسع ،رو اين از. هستند كارآفرين و دانش صاحب افراد دنيا، مردم ثروتمندترين
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 اهميت. است استوار كارآفريني و دانش از استفاده خالقيت، نوآوري، ةپاي بر امروز دنياي

 از بسياري كه است شده موجب جوامع، پيشرفت در آن كليدي نقش و كارآفريني
 توجه مورد را كارآفريني از گيريبهره توسعه، درحال و يافتهتوسعه كشورهاي هايدانشگاه

 بسط جهت در علمي، يهابرنامه و هاسياست ،هااستراتژي تدوين با مسير اين در و دهند قرار
 به بينيخوش خالقيت، نظير هاييويژگي پرورش. بكوشند كارآفريني رفتار و روحيه تقويت و

 هايمهارت كسب و طلبياستقالل رهبري، هايمهارت نگري،آينده خطرپذيري، آينده،
 ).1386 صفائي، و فيض( دهد. افزايش را كارآفريني هايفرصت تواندمي مختلف،

 پژوهيتعريف مفهوم آينده
 يندهاز آ يانداز جامع و علمچشم يكو حفظ  يجادا ييعبارت است از توانا :يپژوهآينده

 ص تور،  يمورد نظر (د يهادر حوزه يدمف يهااتخاذ برنامه يانداز براچشم ينو استفاده از ا
 )103ـ  101

 يقت،را دارند. در حق يدو تهد شدن به فرصت يلتبد ةينهستند كه زم يمسايل :هاچالش
ها كه چالش ندارد مسأله ندارد. در واقع، چالش ياو جامعه شوديم يدهها دمسايل در چالش

و  شونديم يدتهد يابه فرصت و  يلها تبدهمان مسايل در نظر گرفت. چالش توانيرا م
 ها تحول است.حاصل چالش

چالش به وجود آمده را حل كرده و  ي،اجتماع يستموضعيتي است كه در آن، س :فرصت
 يتها بستر هدافرصت يگر،منافع خود دارد. به عبارت د يآن را در راستا يتتوان هدا

 .آن است يرو به سمت جلب منافع و دستاوردها برايشپ يهاچالش
 يجادا يا يببه آس يلمانده و امكان تبد ياست كه حل نشده باق يبستر چالش :تهديد

 )1388، عيوضي( دارد.بحران را  يطمح
 داشت. يمرا به دنبال خواه يببحران، آس ياست و در پ يبقبل از آس يبستر زمان :بحران
 گذشته يا حال تغييرات به تنها آنكه جاي به دارند انتظار ريزانبرنامه از پژوهانآينده

 ماالتاحت اين مطالعة براي پژوهانآينده. شوند متمركز آينده احتماالت بر توجه كنند،
. باشند داشته تأثير هاسازمان آيندة بر توانندمي كه گيرندمي نظر در را متغيرهاي گوناگوني

 يا و جمعيتي، فناوري، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نوع از است ممكن تغييرات احتمالي
 تپيشرف افزارهاينرم خود دانش از استفاده با توانندمي پژوهانآينده. باشند محيطيزيست

ي هاويژگي بهبود براي را زمينه رو،پيش تحولي شرايط بينيپيش با و بدهند توسعه جامعه را
 ساختن حساس براي است ابزاري پژوهي) آينده57:ص 1390(منطقي، .سازند فراهم فردي

 آنكه از پيش پيدايش، حال در و سازمان از موضوعات خارج دربارة هاسازمان مديران
 كه سازدمي قادر را هاسازمان مديران ابزار، اين در واقع. شوند حوادث آن مغلوب هاسازمان

 را جامعه و سازمان ةبرنام و شناسايي را مشترك بشري، مسائل متفاوت يهانسل با متناسب
 كه است درصدد يعني. گراستعمل دانشي ،پژوهيآينده .كنند آماده آنها با رويارويي براي

 نود دهة ميانة در رو، اين از. دهد ارائه راهكار كرده، ي شناساييآت رفتارهاي براي را زمينه
 مطالعات دوران اين در. گرفت نضج )CFS( پژوهيآينده مطالعات انتقادي رويكرد ميالدي،

. رفتمي پيش عمل دنياي از فارغ و ذهني يهاپردازينظريه سمت به با سرعت پژوهيآينده



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

447 
 انتقاد اين. داشت دنبال به را پژوهيآينده يهانظريه در جديد تحولي رويكرد انتقادي اما

 گرفته فاصله پژوهيآينده مطالعات از پژوهيآينده رفتارهاي و اقدامات كه اين بود گوياي
 دانش اين و بدهد رخ پژوهيآينده دانش در اساسي دگرگوني كه شد باعث اين موضوع. است

 در پژوهيآينده .بگيرد فاصله نظري كامالً فضاي از و گردد نزديك بيشتر عمل به صحنة
 يهااليه بر پژوهيديگر، آينده بيان به. بود خواهد اثرگذار بشر زندگي متعدد يهاعرصه

 و فرهنگ، سياست، جامعه، اقتصاد، جمعيت، فنآوري، مانند بشر زندگي مختلف
 كه است ايشيوه پژوهيآينده بنابراين، .گذاردمي مستقيمغير يا مستقيم تأثير محيطيزيست

 تواندمي كه چنان بزند؛ تخمين آينده بر در اثرگذاري را هاسازمان مديران توانايي تواندمي
 به دادن نشان واكنش در را خود توانايي بيني وقايع،پيش با مديران كه آورد فراهم ايزمينه

 )57:ص 1390(منطقي، .دنده افزايش پيدايش حال در يهافرصت
 رفتارهاي و انسان با داشتن سروكار دليل به اجتماعي علوم ويژه به اني،انس علوم ماهيت

 براي را عرصه اين انديشمندان كه است ايگونه به اجتماعي، واقعيت بودن نيز  چنداليه و او
 مثال، براي. سازدمي سرگردان و حيرت دچار بحث، مورد مفاهيم دربارة تعاريف يكسان ارائة

 نظر اتفاق به... و نهاد كجروي، فرهنگ، چون مفاهيمي تعريف يرامونپ شناسان تاكنونجامعه
.  باشد تأكيد و توجه مورد مفاهيم اساسي يهاويژگي تا شودمي تالش رو، از اين .اندنرسيده

 مفهومي مرزبندي رعايت عدم كه شودمي استفاده متعددي واژگان آينده از مطالعات حوزة در
 .است مباحث اين ضعف طترين نقامهم از ،هاآن بين

 نگري،آينده: از است رود عبارتمي كار به آينده مطالعات حوزة در كه واژگاني ترينمهم
 .نگاريآينده و بينيپيش پژوهي،آينده گويي،پيش

 پژوهيآينده اهداف
تأمين  متعددي اهداف آن، قالب در كه گرفته نظر در خود براي وظيفه سه پژوهيآينده

 :گرددمي
  ؛گيريغافل از ناشي يهاخسارت كاهش منظور به آتي روندهاي با آگاهانه رويارويي .1
 آينده؛ به نگاه با موجود روندهاي تصحيح. 2
 .مطلوب آيندة گيريشكل براي تالش. 3
 :كرد تعريف پژوهيآينده براي را ذيل اهداف توانمي وظايف، اين اساس بر
 نسبت روشني كدر تا گرددمي موجب امر اين ئل؛مسا بندياولويت و اندازچشم تهية. 1

 فعال برخورد آينده رويدادهاي برابر در و آوريم دست به آينده يهاچالش و هابه فرصت
 آينده بينيپيش قابل تحوالت از بسياري كنترل براي توانمي مثال براي. داشته باشيم

 .ردك ريزيبرنامه روندها برخي تسريع براي يا جويي نمودچاره
توانند مي جامعه افراد اساس، اين بر اجتماعي؛ معيارهاي تدوين و ارزيابي تبيين،. 2
 هستند كارهايي و ساز جزء هاارزش. دهند قرار سنجش و ارزيابي مورد را گوناگون يهاآينده

 را هدف اين پژوهانآينده و كنندمي هدايت و راهنمايي زندگي، روش گزينش در را كه جوامع
 خواهان آنها. كنندمي دنبال آينده براي مختلف يهاانتخاب كشف براي منظم يهاشبا كاو
 .بيافرينند آينده از ايتازه تصويرهاي تا كوشندمي و هستند آينده به معطوف تفكر
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 :است نموده بيان چنين را پژوهانآينده مورد يهاارزش از   برخي اسالتر، 

   .فردي سطح در شادكامي و زندگي از رضايت بشر، رفاه و آزادي به توجه �
  .اجتماعي عدالت و آرامش صلح، اجتماعي، وفاق �
 .زمين روي بر زندگي ادامة يهاظرفيت �
وادار  را پژوهانآينده مسئوليتي، احساس چنين آينده؛ يهانسل به نسبت التزام و تعهد. 3

دنيا  به هنوز كه ييهاانسان يعني آينده، يهانسل سعادت و آزادي از دفاع به تا كندمي
 .بپردازند اندنيامده
ي هاپيشرفت اصلي علت پژوهان،آينده جامعه؛ در دگرگوني و تغيير عوامل شناخت. 4

و  نموده شناسايي را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، يهانظم دگرگوني نيز و فناورانه
 برابر در تسليم جز ايچاره كه را انسان كنترل از خارج و غيرمنتظره تحوالت تا كوشندمي
 كنترل در كه را يانتظار قابل تحوالت تا كنندمي تالش البته،. كنند مشخص نيست، هاآن

  . نمايند معلوم نيز گيرندمي آدمي قرار
با  تا است حاضر زمان تكليف شناخت براي آينده، دربارة تفكر حال؛ زمان به پرداختن. 5
نتايج  .كرد ايجاد را دلخواه و مطلوب آيندة آينده، اميدهاي و فعلي احوال و اوضاع به توجه
آتي  خواستة با را خود فعلي خواستة كه دهدمي را امكان اين جوامع و افراد به پژوهيآينده

 چيزها بعضي از را خود ،ريزيبرنامه اساس بر افراد گاهي. كنند مقايسه هم با و سنجيده
 (قانع: .نشينندمي آينده در واالتر آرزوهايي تحقق ارانتظ به مقابل، در و كنندمحروم مي

 )52:ص1388
 .آنها با مقابله يا و برخورد ةنحو و جديد و نوظهور مسائل از صحيح درك و شناخت .6
 رويدادهاي زيانبار از نتايج پيشگيري و مدتكوتاه و مدتبلند ريزيبرنامه انجام .7
  .نشدهبينيپيش
 اساس بر و افتداتفاق مي آينده در كه تحوالتي براي قواعدي تنظيم و تهيه .8
 .هستند بينيپيش قابل شناسيآينده
 .آينده ةناشناخت و پرخطر محيط در نهادن گام از پرهيز .9

 خلق براي حاضر در حال مسئوليت پذيرفتن انجام و انتخاب براي هاملت تقويت .10
 آن در كه باشندمي ايآينده ايجاد حال در آنها دريابند كه افراد بايد خصوص اين در. آينده

 .كنندكار مي و زندگي
 و خلق در حال و مثبت گذشته يهانگرش و هاارزش ،هاايده اهميت درك و پذيرش .11

 .برتر جهان در آينده ايجاد
 .بيشتر است آن وقوع احتمال كه مطلوب و برتر ايآينده ايجاد .12
 زندگي در كه آتي به تحوالت منطقي و منظم و سيستماتيك نگرشي پديدآوردن . 13
 )46:ص1384پور ، مرادي( .دارد مستقيم اثر هاانسان

 پژوهياهميت وجايگاه آينده
 لعةبنابراين، مطا. كندمي هماهنگ آنرا و دهدمي جهت ريزيبرنامه فرايند به پژوهيآينده

 امروز شرايط دنياي از روشني درك ،آينده امكانات برآورد و گذشته مستمر و يافتهسازمان
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 توانايي ،اين رويكرد. شودمي بيشتر اطمينان و اطالعات با گيريتصميم به منجر و دهدمي

 مهار در كه آنهايي را و بخشدمي بهبود را كنترل از خارج نيروهاي با تطابق و بينيپيش
 و هاپديده تحليل در يپژوهآينده هايروش كارگيريبه با .دهدمي قرار تحت تأثيررا  هستند

 باور اين با. يابيممي دست فردا دنياي گيريشكل نحوة از مناسبي به ديد سياسي، رويدادهاي
 موضعي بايستي. است ممكن ها،آرمان و هاارزش حفظ براي آينده، در جايگاه مناسب كه

هاي پاسخ ونتاكن كه دارد نيازهايي انسان. داشت فرهنگ در هانظريه همة به انتقادي نسبت
 صرف برآوردن را خود همت غربي معاصر تمدن است؛ شده داده آن رفع براي متعددي
 در. است دچار شده گوناگوني هايبحران به دليل همين به و است كرده انسان مادي نيازهاي
 مثبت عناصر استفاده  از با تا سربرافراشته ديگر اسالمي بار تمدن هاييبحران چنين آستانة
 پيش سعادت، و به كمال نيل براي را، نويني مسير خود تاريخي و الهي عناصر و غرب تمدن
 موضوعي يابد توفيق حد تا چه ايخواسته چنين تحقق در اينكه اما دهد، قرار جهانيان روي
 ) عالقه وافر159:ص1388، (مطلبي .كرد خواهند قضاوت آن دربارة آيندگان و آينده كه است

و  انيشگويپاي به اندازة عمر بشر دارد. به عنوان مثال، سابقه ،ندهيآ آگاهي از يبشر برا
باشند. در نزد خاص و عام  اقياشت نيا پاسخگوي يبه نحو تالش داشتندهمواره ها كاهن

 هاي بهتر درك تغييراند كه به آينده و شيوهوجود داشته پژوهانيهآيند چه هميشهاگر
 ،دارد» ايرشتهبين«كامالً كه ماهيتي » پژوهيآينده« ةي رشتگيرولي زمان شكل ،اندانديشدهمي

عنوان شصت آغاز شد و به ةاز ده يپژوهندهيآ .در خالل جنگ جهاني دوم و دوران پس از آن بود
 سابقهيطرحي ب 1999در سال ) 1388، عيوضي( .شد يزيرهيپا ،علوم ديجد يهااز رشته يكي

فعال  شمندانيبه اجرا درآمد و طي آن از گروهي از اند پژوهيندهيجهاني آ ونياز سوي فدراس
 پژوهي،ندهيآ ياحرفهي استانداردها فيتعر بر عالوهپژوهي دعوت شد تا ندهيآ صةعر در

پژوهان مشهوري آينده ،. در اين كوششدينام پژوهندهيآ توانيرا م يمشخص كنند چه كسان
 يفدر تعر) 12و  11. (اسالتر، ص مشاركت داشتند »رريچارد اسالوت«و  »وندل بل« :مانند

 ينناسازگار، تدو هاييتموقع ييشناسا«به اختصار چنين گفت:  توانيم يپژوهيندهآ
 .»يدبازارها، محصوالت و خدمات جد يراهبردها و مطالعه و بررس يدهشكل ها،ياستس

از آنها  ياند كه برخدهذكر كر ياهداف مختلف ينده،مطالعه در مورد آ يبرا يطور كلبه
 طور خالصه عبارتند از:به

و بر اساس  افتدياتفاق م يندهكه در آ يتحوالت يبرا يقواعد يمو تنظ يهته .1
 هستند. ينيبيشقابل پ شناسييندهآ

 مقابله با آنها. يابرخورد و  ةو نحو يدنوظهور و جد يلاز مسا يح. شناخت و درك صح2
 يدادهايبار رويانز يجاز نتا يشگيريمدت و پمدت و كوتاهبلند يزير. انجام برنامه3

 نشده. ينيبيشپ
 .يندهآ ةپرخطر و ناشناخت يطاز گام نهادن در مح يز. پره4
مثبت گذشته و حال در خلق و  يهاها و نگرشارزش ها،يدها يتو درك اهم يرش. پذ5

 در جهان برتر. يندهآ يجادا
ها انسان يكه در زندگ يبه تحوالت آت يمنظم و منطق و يستماتيكس يآوردن نگرش يد. پد6

  دارد. يماثر مستق
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 پژوهيآينده يهاروش
گوناگون  بسيار يهاگرايش داراي پژوهي،آينده حوزة در فعال انديشمندان كه گونههمان

  سياسي يهاتحليل از گستردة طيف شامل نيز، روش جهت از پژوهيآينده دانش هستند،
تا  اجتماعي و طبيعي علوم يهاروش كه است آماري و ايرايانه يهاليلتح تا اجتماعي

و  هوشمندانه سازيتصميم نوعي مترصد جملگي اما. گيردمي بر در را ساده يهاالگوپردازي
قرار  خود كار دستور در را بررسي نوع دو كلي طوربه كه هستند آينده برابر در آگاهانه

 : دهندمي
  .كندمي پيدا اهميت و افتدمي تفاقا آينده در آنچه. 1
  . كند پيدا اهميت بايد كه مسائلي و اتفاق بيفتد آينده در بايد آنچه. 2
 تلفيقي با غالباً كه شناسانه،روش رويكرد 17 از بيش المللي،بين گستردة بررسي يك در

ترين مهم و ترينرايج از نمونه چند جا،اين در. است شده شناسايي روند،مي كار به از يكديگر
 )53:ص1388(قانع ، كنيممي معرفي اختصار به را پژوهيآينده ابزارهاي و فنون
 
 باني  ديده �

 يك مختلف، توسط يهازمينه در جهاني، تغييرات مستمر پايش معناي به بانيديده
 پژوهيي آيندههاروش مؤثرترين از بانيديده .است پژوهيآينده به عالقمند گروه يا انديشكده

 و ي اينترنتيهاپايگاه ،هامجله ،هاروزنامه مطالبِ محتواي مندنظام بررسي پاية بر نوعاً و است
 جاي پايش به بانانديده. شودمي تغيير انجام يهاكشف  سيگنال منظور به هارسانه ساير

 ييهادهكنند. دازمان  تمركز  مي طول در مستمر يعني تغييرات ،پايش روندها بر رويدادها
 يهاعرصه در ريزانو برنامه گذارانسياست به آيد،مي دست به مندنظام بانيديده طريق از كه

 .گير نشوندغافل اصطالح به و بوده، آماده همواره تا كندمي كمك گوناگون
 سناريوسازي �

 يهاطيف آينده كردن ترعريض و آينده دربارة تفكر گسترش سناريوسازي، هدف
 ي احتماليپيامدها و نتايج فهم براي سناريوها. باشد ما نظر مورد تواندمي كه است جايگزين

 و ، بينديشيمهاة  نامعلوميدربار كه آموزدمي ما به ؟ سناريوكنندمي كمك ما به ما تصميم
بتوانيم   تا كنيم باز خويش ذهن پاي و دست از را امروزي پاگير و دست يهافرض

پژوهي  آينده در .كنيم شناسايي سازند دگرگون را ما جهانِ است ممكن كه را ييهاگسست
 يرويدادها برخي است ممكن بدانند گيرانتصميم تا دارند وجود سناريو چندين معموالً

 .كند ساقط اعتبار از بوده، هاآن ريزيبرنامه مبناي كه را محتملي بسيار آينده، سناريوي
 اين از كه است، مشتركي مخرج است، گذارانسياست توجه مورد چهآن است كه روشن

 .بود خواهد آنان استراتژي تدوين مبناي و آيدمي دست به و چندگانه متعدد سناريوهاي
 )54:ص1388 (قانع،
 
   دلفي تكنيك �

 همگرايي ةپاي بر كه دانست آينده بينيپيش توانمي را دلفي روش اصلي هدف
 آينده تكامل مورد در فردي حدسيات روش ينا در. است شده حاصل متخصصان يهاانديشه
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 ديگر مهم اهداف. است نظر مورد ةنتيج تخصصي گروهي هنجار پيدايش. شود تصحيح بايد
 اين. بغرنج مسائل مورد در گيريتصميم به كمك و پيچيده مسائل حل از عبارتند روش اين

 پرداختن كه رود ركا به مهمي و پيچيده مسائل حل براي كه شده طراحي هدف اين با روش
 مسائل و مديريت ريزي،برنامه امور در روش اين. رودمي فراتر نفر يك يهاتوانايي از آن به

 پزشكي، صنايع، سياست، بازرگاني، مانند دانش متعدد يهارشته و دارد كاربرد اجرايي
(ايماني  .يندنما استفاده آن از توانندمي ايناحيه و شهري ريزيبرنامه آموزشي، ريزيبرنامه

 در. بود بينيپيش ابزار عمدتاً خود آغازين كاربردهاي در دلفي فن اگرچه«) 1379جاجرمي، 
 حل در توافق ايجاد و ارتباطات بهبود براي) Process( فرايندي عنوان به بيشتر حاضر حال

 دهاستفا مورد بسيار و است كاربردي روشي دلفي، روش . »رودمي كار به پيچيده ةمسأل هر
 دلفي روش به مربوط هايكتاب عناوين به نگاهي. است آموزش و بازرگاني مانند ييهارشته
 :مانند

Gazing into Oracle: The Delphi Method and its Application to Social 
Policy and Health (1995 .(كندمي روش اين كاربردي اهميت از حكايت. 

 
 تاريخي تحليل �

 آموزعبرت احتمالي آينده يرويدادها به بردن پي براي تواندمي ختاري تحليلي مطالعة
 .شودمي تكرار گاهي تاريخ كه است گزاره اين بر مبتني ضمني طور به تاريخي تحليل .باشد

 مقايسه مشابه موقعيت تاريخي چند يا يك با را كنوني موقعيت يك توانمي اساس، اين بر
 .شد خواهد چه آن جامسران كه فهميد رهگذر اين از و كرد

 
 اندازپردازي چشم �

 جوامع، براي آيندة مطلوب از اندازهاييچشم و تصويرها ابداع خواهان پژوهان،آينده اكثر
 و گذشته مرور رويدادهاي با را خود كار عموماً پژوهانآينده .هستند افراد يا هاسازمان
 تا كوشندمي كنند ومي ايجاد بمطلو يهاآينده از اندازيچشم كرده، آغاز كنوني موقعيت

 اين در .بيابند ييهاآينده چنين به بخشيدن شكل براي را ايخلّاقانه و مشخص يهاراه
 اند تداومداشته كه آهنگ و سرعت همين با آينده و حال به گذشته روندهاي همواره رويكرد،

 نوظهور را يهاپديده يدبا نشوند، الگويي فلج دچار بخواهند جوامع و هاملت اگر .يابندنمي
هوشمندانه  ، هستند وقوع حال در سرعت به كه را هاپارادايم و الگوها تغيير و كرده رديابي

 .مشاهده كنند

 پژوهيآينده ضرورت
. طوالني دارد و پيوسته روندي و است شده جامعه در عادي يهاپديده از يكي تغيير، و تحول

 .داشت خواهد و داشته امتداد آينده و حال تا گذشته از ،هازمينه همة در دگرگوني
درپي  آمدهپديد يهاچالش به حكيمانه و خردمندانه پاسخي حقيقت در ،نگريآينده

 خود در سرنوشت دربارة انسان نگراني و كنجكاوي حس به تمايل كه چنان ست؛هادگرگوني
 به ارتباطات ناوريف كه هنگامي .است پژوهيآينده ضرورت يهادليل ترينمهم از آينده،
» اداري سند« از پيش تا. آمد وجود اداري به امور اجراي روند در عظيم چالشي آمد، وجود
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 اما بود، كاغذ در مندرج اداري سند از اين، جديدي تعريف به نياز كه بود اينجا. آورد پديد
 هادگرگوني و تحوالت اين .آورد وجودرا به ديجيتالي سند اداري، يهااتوماسيون گيريشكل

 خارج دور از نوشتار 2050سال  در كه است شده بينيپيش چنانكه دارد؛ ادامه همچنان
 گيرچشم كاهش به ايرايانه پردازياينترنتي، متن يويدئو اينترنتي، جوي و جست رشد. شودمي

 يپژوهش يهامهارت و كردن فكر خواندن، متروك شدن روند. انجاميد خواهد سواد متني جهانيِ
 نسل. شود ديداري يهارسانه سوي به بيشتر باعث گرايش آينده دهة در تواندمي مرسوم،

 گذاشتن كنار به افزونيروز شكل به تازه، يهاتوسعة رسانه با زمانهم كاركنان، جديد
 )59:ص 1390(منطقي، .يابندمي گرايش مانند نوشتار، اطالعات تركهن يهافناوري

 كارآفريني  در يپژوهآينده ثيرگذاريأت
 يهاحوزه جمله ) ازEntrepreneurshipكارآفريني ( و )Futures Study(پژوهي آينده
 پرداخته و ساخته مفاهيمي هنوز بودنشان نوپا ةواسط به كه باشندمي ايران در نوپا علمي

 در آنها ثيرگذاريأت و يكديگر با حوزه دو اين ارتباط از كه توجهي قابل منابع و نيستند
 در نموده، عنوان را مطالبي سوم جهان جوامع در مدرن دنياي در هاسازمان پذيريرقابت

 و هاچالش با مواجهه در و است برخوردار خاصي تحول سير از مفهومي هر .باشدنمي دسترس
 . است يافته ظهور و بروز خاصي مسائل

 و تازگي غيير،ت مهم يهامشخصه از يكي و تغيير امروز دنياي يهامشخصه از يكي
 در گذشته منابع و امكانات و تجربيات با تواننمي ديگر كه است اينچنين. است نوگرايي

 بلكه. شد چيره آينده وقايع از ناشي يهاريسك بر و يافت، دست موفقيت به سايرين با رقابت
 اين. زندبسا بلكه ،بينيپيش نه را آينده انديشمندانه كه پيروزند ييهاسازمان رهگذر اين در

 براي نتيجه در. است "كنيممي تعيين را استانداردها ما"شعارشان كه هستند كساني نوآوران
 و تازگي هم كه ناگزيرند هاسازمان نوگرايي، و تازگي به نياز باور و هاسازمان در تغيير پذيرش
 ميان از ار خود باورهاي و عادات يعني خود راه سر بر كشنده عنصر هم و بفهمند را نوگرايي
 ةخالقان حل و گيريتصميم الگوهاي در مهم يهاگيريسويه از يكي كه عادت اين. بردارند
 ميان از و بوده ثيرگذارأت عناصر از هاسازمان سازيآينده موضوع در گرددمي محسوب مسئله

 با ،اساس اين بر. است كارآفرين و پيشرو يهاسازمان هنرهاي از حصارها اين برداشتن
 ما گمان از زودتر آينده كه گرفت نتيجه توانمي جهان حاضر حال تحوالت و هابحران سيبرر

 به كنوني شرايط از گذر آن شناخت حتي و آن شناسايي و شودمي حال زمان به تبديل
 دنيا راه، سر بر موانع شدن برداشته با كه است اينچنين. سازدمي ترممكن را مطلوب شرايط

 از گزيرندان هاشركت تمامي مرحله اين در. است شده شدنجهاني از جديدي مرحله وارد
 ديگر ،رو اين از .برگزينند را شدنجهاني يهاويژگي فعاالنه و شده خارج منفعالنه حالت
 محصوالت و نداشته وجود داخلي بازارهاي در حتي رقابتي غير يهاشركت براي امني ةحاشي

 منازل درون به و شود توليد دست دور بسيار شورهايك و مناطق در تواندمي رقبا رقابتي
 پذيرسازيرقابت ،بنابراين. گيرد قرر مصرف مورد و نموده نفوذ غيررقابتي كنندگانتوليد

 فرداي و امروز ماندگاري و بقاء شرط و اساسي نياز و نبوده انتخاب يك ديگر هاشركت
 شدن محوردانش و اطالعات عنصر ،طرفي از .باشدمي جهاني يهابنگاه كنار در هاشركت
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 يهارقابت با مواجهه براي هاسازمان و است وقوع حال در كارآفريني طريق از كه هاسازمان

 و تغيير پذيرش در تواندمي خود مهم اين. اندشده آن فراگيري و توجه به ناگزير روزافزون
 تنگاتنگ ايرابطه طريق اين از و نمايد ءايفا را سزاييهب نقش نوگرايي و تازگي به روآوري

 دستيابي جهت به هافرصت نمودن حداكثر دنبال به دو هر كه كارآفريني و پژوهيآينده ميان
 مطالعات افزاييمعرفت و دقت ميزان چند هر. آيدمي وجود به هستند، رقابتي يهامزيت به

 ةآيند از ميزان ينبيشتر فهم براي تالش اما است بوده اشكال و ترديد مورد همواره آينده
 .دهدمي گسترش را رويپيش

 كار و كسب در پژوهيآينده
 است؟ حركت در سو كدام به سازمان كه است روشن كامالً آيا. كنيد فكر كارتان و كسب به

 كجا به كه ندانيد اگر مطمئناً بود؟ خواهد كجا ديگر سال 10 و پنج دو، يك، شما سازمان
 . رسيد نخواهيد مقصدي به هرگز برويد، خواهيدمي

 به برخي. گيردمي صورت گوناگوني زماني هايچارچوب در آينده ةمطالع منظور اين به
 تا يك بين( مدتكوتاه ةآيند ،)يكسال تا حداكثر( نزديك ةآيند: معتقدند بنديتقسيم اين
 پنجاه تا بيست بين( مدت دراز ةآيند ،)سال بيست تا پنج بين( مدتدراز ةآيند ،)سال پنج
 ).سال پنجاه از بيش( دست دور ةآيند و) سال

 نظر در را آينده سال پنج الي چهار حداكثر ريزيبرنامه كار، و كسب هايبنگاه از بسياري
 مهم بسيار دور هايآينده كردن لحاظ است، آور سرسام تغيير سرعت كه زماني اما. گيرندمي
 سال بيست تا پنج دنياي آفرينش در دهيممي امانج امروز آنچه واقع در و رسدمي نظر به

 .داشت خواهد سزاييهب ثيرتأ آينده

 نوين عصر در كار و كسب الگوي و انديشه در نوآوري و آينده نگري
 داده بها خود روياهاي به كه هستند افرادي بلكه تجار و دانشمندان نه نوين عصر قراوالنپيش

 و چندان فيزيكي ةسرماي بدون خود يهاايده با و د؛كننمي گريكيميا كرده، شروع هيچ از
 به را مس كه بودند افرادي صنعت عصر كيمياگران. كنندمي شروع خالي جيب با تقريباً
 و نوآوري تفاوت اين رسند؛مي طال به هيچ از نوين عصر كيمياگران ولي. رساندند طال ارزش

 نوآوري جاري عصر به متعلق هايكتشر از بسياري در. است صنعت عصر با جديد كارآفريني
 "كار و كسب" تداوم براي محركه موتور يك صورتهب و بوده ايحاشيه و گذرا فرايندي
 رقابت اصلي عامل نوآوري واقع در نيست فناوري مختص فقط نوآوري. شودنمي ديده شركت

 براي و هكرد غافلگير را رقبا نموده، آفرينيارزش مشتري براي دبتوان تا است؛ نوين
 عامل پوسيده، و خشك يهارويه و هاروش به پايبندي و الزام. آفريند سود گذارانسرمايه
 به اصرار جاري يهارويه بيشتر. بود خواهد نوآوري عصر در آن حفظ و موفقيت ةبازدارند

 به اينكه تا اند؛شده طراحي كنوني بازارهاي مناسب و داشته موجود اوضاع بهبود و حفظ
 فاقد آنها واقع در .باشند داشته رو بناييزير و نوآورانه رويكرد با اوضاع تحول و تغيير

. استوارند جهش عدم و ريسك عدم بر بيشتر و بوده كردن شروع نو از براي الزم توانمندي
 پيگيري از نوآوري. شودنمي حاصل تنهايي به سازماني ريزيبرنامه درون از نوآوري
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 به منجر مجدد مهندسي و مستمر بهبود واقع در. شودمي حاصل تتعارضا و هاناسازگاري

 كه وقتي. گيرندمي سازمان در را آن بروز جلوي نوعي به نشده؛ نوآوري روح ايجاد
 از را سبقت گوي هاواردتازه هستند؛ مجدد مهندسي و مستمر بهبود گيردر نامدار هايشركت

  .كنندمي ءارضا نوآوري از حاصله نتايج با ار مشتري خواهيتحول نياز و ربايندمي آنها
 براي مناسب ةسنج و معيار. است شركت ةتوسع و بقاء مشتري، رضايت براي راهي نوآوري
 از و جاري روند از متفاوت راهي از هاشركت براي سودآفريني و مالي موفقيت حصول نوآوري،

 گيرياندازه. است "ارك و كسب" الگوي و انديشه براي متفاوت موجوديتي خلق طريق
 الزمه تخيل. گرددمي محسوب بازار در مناسبي ةسنج نيز حاصله مثبت تغييرات و تحوالت
 براي جايي نوآوري ها،سازمان كنوني ساختارهاي و هارويه قراردادن مالك با كه است نوآوري

. دارند نوآور به زنيا كارمند جاي به نوين عصر در ءبقا براي هاشركت. ندارد اندامعرض و بروز
 از. كند پيدا گرايش ارزيابي ء واجرا پايش، آزمايش، طراحي، تخيل، سمت به بايد عملكرد
 تكرار دليل همين به بوده تعارض در سازماني روح با نوآوري ضربتي اقدامات كهآنجايي
 ترچ زير نبايد. دارند حياتي نقش سازماني نوآوري موفقيت حصول در پايش و آزمايش مراحل

. گيردمي را تحول بروز جلوي صرف اجرائيات به چسبيدن. شد پنهان شركت قبلي موفقيت
 معيار نوآوري روي از سودآوري بلكه ندارد پي در ماندگاري سرمايه، از سودآوري معيار

 تدوين .بود خواهد جاري يهاارزيابي معادالت فراي كه است نوين هايپارادايم در جديدي
 ناكارآمد و حاصلبي تنهايي به نوآوري درخصوص مديريت هرم نوك رد كالن راهبردهاي

 براي مناسب محيط سازيفراهم ارشد مديريت حياتي وظايف از جديد كارزار در. بود خواهد
 راهبرد تعيين سر بر گزاف وقت صرف جاي به. است سازماني ةبدن كل در نوآوري بذر رشد
 كل در نهادينه صورتهب نوآورانه رويكرد با ثروت يدتول راهكارهاي كه كرد فراهم شرايطي بايد
 از كالن راهبردهاي يافته، كاهش شدت به موفقيت تداوم و عمر. بگيرد شكل شركت ةبدن

 با را راهبرد ماهه چند حتي بايد "كار و كسب" تداوم و بقا براي و رسيده سال به سال چند
 خود ارزش سرعت به "كار و كسب" يهاگوال و انديشه. نمود تدوين خالقانه و نوآورانه نگرش

 كارائي عدم انكار. آورندمي بر سر جديد الگوهاي و هاانديشه آنها جاي به داده دست از را
 كه است؛ نامدار و قدمت داراي هايشركت به ضربه ترينمهلك كهنه، و فرسوده راهبردهاي

 در كنوني راهبردهاي بهبود براي گذاريسرمايه. است فشرده را آنها "كار و كسب" گريبان
 شكل هاشركت در سازماني نوآوري نوآورانه، رويكرد بدون. برندارد در سرانجامي رقبا برابر
 را رقابت كارزار در حضور كه داشته نوين افزارهاي ةارائ و تحول بر سعي نوآوري. گيردنمي

 نگرش تغيير با مأوت سازيفرهنگ بايد نوآورانه راهبردي براي. كندمي پيروزي به منجر
 نوآورانه راهبرد خصوص در مساعي تشريك عدم صورت در. نمود نهادينه را سازماني نوآورانه

 شكوفايي براي كه شودمي افزايشي يهادگرگوني و تغييرات دچار سازمان بدنه، كل در
 از بايد نوآوري. انجامدمي شركت شدن فربه به تنها كه شده محسوب مهلكي ةضرب شركت

 تدوين به اقدام ارشد مديريت توسط صرفاً كهصورتي در. بگيرد تأنش شركت هايبافت ةيكل
 ةشد اصالح ةنسخ به نهايتدر  نباشند، سهيم آن در شركت هايبافت ساير و گردد راهبرد
 به. بود نخواهد نوآوري عصر در موفقيت براي ضمانتي كه شد خواهد منجر كنوني راهبرد

 خواهد محتوا همان و كوزه همان دوباره اوست؛ در كه تراود برون انهم كوزه از معروف قول
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. داد فرا گوش شركت ةبدن نگرانهآينده يهاايده به بايد روشن ايآينده به رسيدن براي .بود

 شكوفايي ةبازدارند عامل بزرگترين امروز و ديروز هايشركت در مرسوم و قديمي هاينگرش
 به نگريآينده از "كار و كسب" نوين الگوهاي و هاانديشه. تندهس هاشركت ةبدن در نوآوري و

 راه از اتكاء، قابل سازماني نوآورانه خردمندي و بصيرت .شوندمي حاصل شناسيوقت همراه
 وضع به نسبت سازمان مصلح ياغيان با همراستايي از بلكه. شودنمي حاصل صرف ريزيبرنامه

 به آنهاگرنه  و. گرددمي حاصل شده؛ كدر شركت عصبي دستگاه توسط كه موجود
 ولي. بپيوندند آينده واردتازه رقباي جمع به توانندمي كه شوندمي مبدل شدگانيرانده
 عصر براي را سازمان نوآورانه، نگرش به مديريت خصوص در كنوني نگرش تغيير با توانمي

 ممكن را "كار و كسب" نوين محيط در شركت ةتوسع و موفقيت تداوم، كرده، آماده نوآوري
 .نمود

. كنندمي خلق را آن تجاري و اقتصادي جوامع بودكه خواهد چيزي آن برآيند آينده
 خواهد بيشتري برد احتمال دهد؛ خرج به را الزم شناسيوقت و تصور بهتري نوآوري هركه
 ايبر سازماني موفقيت حصول ضامن نوآورانه نگاه همراه به پيشينه از منديبهره. داشت
 درآينده را دارد كه آنچه و هست كه آنچه نتواند كه شركتي. بود خواهد جاري يهاشركت
 نوين عصر در تجارت رهگشاي درصدي افزايش راهبردهاي ديگر. ندارد ايآينده ،ببيند

 از ناتواني علت به شكست. است آينده به تخيل معلول آفريدن و كنجكاوي. بود نخواهند
 براي عاملي جاري، آوردهايدست به كردن خو و كردن بسنده بلكه نيست؛ آينده بينيپيش

 امروزه ولي. شوندمي پنداشته خيال و وهم روياها صنعتي، عصر در. است آينده از محروميت
 از اندكي بخش سنتي تفكر بدليل. هستند آينده يهاواقعيت به رسيدن رهگشاي روياها

 در محولهغير امور به كردن فكر. هستند رينوآو ةجسوران اقدامات به متعهد هاسازمان
 كه صورتي در. شودمي برخورد آنها با شدت به گاهي و بوده مزموم امروزي هايسازمان
 اساس امروز، ةشد رانده ياغيان تخيالت همين و. بود خواهند آينده ساززمينه تفكرات همين

 در تفكرات اين با نبايد تنها نه .كنندمي ريزيپايه را نوين "كار و كسب" يهاانديشه ةآيند
 باور اين به تا نمود خارج كارانهمحافظه الك از را كارمندان بايد بلكه كرد؛ برخورد هاشركت
. شوند سازمان همراه نوين يهاايده ةارائ در بايد روشن ايآينده به رسيدن براي كه برسند

 ايجاد. است رسيده فرا هاسازمان در ذهني حضور دوران حاال سرآمده، به فيزيكي حضور ةدور
 به كارمندي سنتي نقش تغيير و شركت كارمندان بين در آفرينش استمرار و نوآوري ةانگيز

 روياهاي خلق به اقدام نوآوري داالن در جسورانه تا نموده اعطا را توانايي حس آنها به نوآوري
 در نوآوري فراگير توزيع به نياز. گيردنمي شكل باال از نهادينه تحول. كنند آينده بر نوآورانه

 نيست؛ ويرانگر عصيانگران به نياز كار اين براي البته. است كار اين ةالزم شركت سطوح ةكلي
 حصول براي وفاداري. نمود ترغيب و تربيت شركت كادر در را وفادار منتقدين بايد بلكه

. دارد شاياني نقش كتشر مقاصد به رسيدن راه در طرفين ةكلي و سازمان پايدار كاميابي
 يهارويه و هاارزش با همسو را، خود سازمان به تعهد عين در تعاملگرا جسور مصلحان
 چالش به با وابستگي و صرف گذاريخدمت جاي به و بينندنمي جاري خشك و فرسوده
 عين در سازماني موفقيت غايي منظور به تحوالت براي جاري پاگير و دست امور گرفتن

 بنيادين گرايانهنو يهاايده ةارائ در سعي تعاملي هايروش به توسل با شركت هب وفاداري
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 تفكر فرهنگ بايد فراگير صورتهب سازماني انديشيمصلح ةدرج به رسيدن براي. دارند

 نظم. دارد نياز آزادانه نظم به اين و گردد ترويج سطوح ةكلي بين سازمان در را مصلحانه
 طبق ولي كند رفتار عامل مدير يك مانند بتواند سازمان از ضويع هر اينكه يعني آزادانه
 گردش جاري، اجرايي امور .نگردد تشنج ايجاد به منجر كه ايمحدوده در و نوين قواعد
 ةبازدارند عامل بشوند شركت وكار كسب اساس و اصل اگر كه بوده عملياتي امور ةروزمر

 تواندمي بارهاين در نوآوري و مشتريان به فكس ارسال مانند بود؛ خواهند شركت در نوآوري
 در اقدامات ةكلي شامل شركت "كار و كسب" اصلي ةهست. باشد الكترونيكي پست ارسال

 كنوني هايشركت ةدغدغ اغلب كه هستند شركت اصلي عملكرد با مرتبط مقوالت خصوص
 اين در. باشد جديد وليمحص ةارائ تواندمي آن نوآوري و بازار در بيشتر فروش مانند .باشندمي
 آتي و جاري "كار و كسب" وحوش حول در افراد كه هستند ذهنياتي كليه تخيالت بين

 همين ،بنابراين. دارند ثريؤم نقش سازماني موفقيت حصول در و پرورانده سر در شركت
 به هم نوآوري بذر شوند گرفته ناديده كه صورتي در هستند نوآوري ساززمينه كه تخيالت

 توزيع ةنحو و امور ةكلي در را نبايدها و بايدها كه گذاريسياست و حاكميت. رفت خواهد ااغم
 تواندمي سازماني نوآوري و تحول خصوص در مهمي نقش ،كندمي تعيين مسوليت و قدرت

 و تخيالت ،"كار و كسب" ةهست اجرايي، امور: از يك هر نوعي به. باشد داشته عهده بر
 بالعكس و دارند اساسي نقش سازماني نوآوري خصوص در نگرش تغيير روي بر حاكميت

 و حاكميت و تخيالت ،"كار و كسب" عملياتي، امور موارد خصوص در تواندمي نيز نوآوري
 به بالقوه مبتكران طريق از اخير يهادهه آوردهايدست و تغييرات ةعمد .گردد ممكن راهبرد
 تجارت بازي قواعد و زمين تغيير طريق از اتتغيير اين. است شده تحميل تجارت و اقتصاد

 لزوماً ابتكار خوي. است شده نمايان حاصله سود و مصرف فرهنگ تغيير و مشتريان نفع به
 و ابتكار به خو صورت در سابقه دهه چندين با هاييشركت و نيست واردين تازه به مربوط

 و) نوكيا( اندربوده ديجيتال و الكترونيك نوين صنايع كارانكهنه از را سبقت گوي نوآوري،
 كاري ةپيشين افتخارات به وابستگي قطع در پرواييبي شرط به مگر بود؛ نخواهد ممكن اين
 از ايپيشينه به ءاتكا با همراه به نوآورانه رويكردي با كردن شروع نو از و بوده استاد آن در كه

 اينكه. سازمان راهبرد در تحول و ييرتغ جسارت همراه به مرتبطنا و مرتبط يهاتجربه باركوله
 ولي. ندارد كلي وجاهت است نوآوري ةبازدارند عامل شركت قدمت و بزرگي كنندمي عنوان

 يا دارد روزه يك قدمتي شركت كه كندنمي فرقي ديگر نباشد؛ تحول و تغيير فرهنگ اگر
 و كوركورانه تعهد واقع در. باشد داشته نوآري كه نفره هزار صد يا است نفره يك صدساله،

 ابعاد به كه است ابتكار و نوآوري بازدارنده عامل پوسيده "كار و كسب" الگوي از فرمانبرداري
 فرهنگ شدننهادينه كه گفت بتوان شايد ولي .ندارد مستقيمي ارتباط شركت قدمت و

 ريت،بش تاريخ طول در .است ترزمانبر و ترسخت ترفربه و ترقديمي يهاشركت در نوآوري
 دستور در ،لذا نداشته، اهميت كنوني ميزان به "كار و كسب" در كيفيت و سرعت هيچگاه

 روش صورتهب رشد و تمركززدائي صورتهب شركت سازماندهي در تغييرات دادن قرار كار
 از را خود بتوان تا بود خواهد آتي تحوالت و تغيير كوران از عبور براي عاملي سلولي ةتوسع

 اگر ولي. شد رهنمون موفقيت منزل سر به بخشيده رهايي آتي عصر داتتهدي منجالب
 و حركت توان بلكه كاهدمي "كار و كسب" چابكي از تنها نه نشود، نوآوري به منجر ادعايي



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

457 
 خواهد "كار و كسب" ادامه در رخوت و سستي باعث و شد خواهد گرفته شركت از نيز مانور

 تعريف به اقدام شركت كه صورتي در. شد نخواهد نوآوري أمنش تحولي و تغيير هر. بود
 در را نوآوري كه گفت توانمي ،كند رقبا ساير به نسبت خود كاري ةحوز در متفاوت رسالتي

 توانمي كه آنجايي از. است راهبرد در نوآوري همان اين كه. است داده شكل راهبرد ةحوز
 و كليدي يهادارائي و نمود تلقي رقبا به نسبت شركت هايمزيت را شركت منزلت و لياقت

 اطالعات معنوي، و مادي هايمالكيت امتيازها، حق ها،ساخت زير جملهاز  شركت راهبردي
 از) متفاوت و دگرگون( ديگر ايشيوه به گيريكارهب صورت در غيره و اختصاصي و انحصاري

 .شود تلقي "كار و كسب" الگوي و انديشه در نوآوري تواندمي فعلي راهبرد

 نتيجه گيري و پيشنهاد
 بشري رفاه افزايش راستاي در كه دانش نوين هايحوزه از يكي عنوان به پژوهيآينده امروزه

 شكل و آينده كشف هنر و علم ،پژوهيآينده .است گرفته قرار توجه مورد بسيار كوشد،مي
 ابزارهاي از ريگيبهره دانش، اين مهم يهاويژگي از. فرداست مطلوب دنياي به بخشيدن

 براي ريزيبرنامه و جامعه بـر حاكـم يهاارزش با متناسب اندازچشم ترسيـم منظور به علمي
 اجتماعي هدايت ابزار را پژوهيآينده شناسانجامعه رو، اين از. است مطلوب ةجامع به نيل

 كه است ايگونه به فرهنگي و اجتماعي علمي، يهاپديده در هادگرگوني و سرعت .انددانسته
 ريزيبرنامه با گذشته در ،هاسازمان مديران. است كرده رو روبه جديد مشكل با را هاسازمان
 اما كنند؛ مهار سازمان نفع به را هادگرگوني كوشيدندمي راهبردي، ريزيبرنامه و سنتي
 و جديد، يهادانش از يكي. زند مي رقم را هابرنامه ناكامي نامطمئن، و پرتالطم محيط اكنون
 تحليل با انديشور مديران پژوهي،آينده در. است »پژوهيآينده« ،هاسازمان هدايت براي مفيد

 ةآيند صورت به آگاهي اين. يابند مي آگاهي آينده از نبوغ، و خالقيت كارگيريبه و رويدادها
 بگشايد نمديرا رويپيش آينده، از ايدريچه تواندمي ،مطلوب ةآيند و ممكن، ةآيند محتمل،

 .كنند مديريت بهتر را سازمان حركت متعدد، يهاطرح و سناريوها دادن شكل با آنان تا
 حتي سفانهأمت كه باشدمي استراتژيك علوم از يكي پژوهي) آينده 51 ص : 1390،  (منطقي

 است معرفتي و دانش پژوهيآينده. است ناشناخته نيز داخلي پژوهشگران و اساتيد اكثر براي
 ابهامات، نموده؛ آگاه آينده احتمالي مخاطرات و هافرصت رويدادها، به نسبت را ازمانس كه

 را سازمان ةهوشمندان هايانتخاب توانايي و كاسته؛ را آن فرساينده هايدغدغه و ترديدها،
 .است "آينده ةهوشمندان مهندسي "براي ابزاري پژوهيآينده كالم، يك در. دهدمي افزايش

 توجه نيز پژوهيآينده ةمقول به ريسك مديريت كنار در ،چابكي هايسازمان ستا بهتر ،لذا
 گذارد،مي اختيارشان در علم اين كه مسيرهايي از استفاده با تا باشند داشته بيشتري

 هايآينده به بيشتري سهولت با و نموده شناسايي را سازيآينده به معطوف راهبردهاي
 .برسند خود مطلوب

 ديگر، طرف از. نموده است تمركز بيروني جهان بر عمدتاً سناريوها طراحي و يپژوهآينده
 هايورودي« را آنها توانمي احتماالً كه نموده بررسي را مقوالتي انتقادي نگريآينده مطالعات
 جامعه بيروني اشكال از بسياري مطالعات، گونهاين تر،روشن تعبير به. گذاشت نام »اجتماعي

 بر مبتني و گرفته نظر در را) هااين نظاير و ساختارها زير ها،آوريفن ها،عيتجم قبيل از(
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 شناسانآينده چهاگر هستند. هاارزش و هاپارادايم ها،بينيجهان همانند مؤثر اجتماعي عوامل

 مندلهأمس موضوعاتي را آنها اما اند،نگرفته ناديده را مؤثر اجتماعي عوامل اين وجه هيچ به
 هاييروش نگري،آينده به مربوط تحقيقات در آنها تركيب و تلفيق براي ،رواين از. اندتهدانس
 در فقط كه باشد اين انتقادي نگريآينده مطالعات محوري مدعاي شايد. است نياز مورد

 ةهست همچنين و كنوني هايدروغ ةسرچشم توانمي نمادين مشترك مباني اين چارچوب
 كه بوده اين عموماً رايج تصور كه آنجا از. نمود پيدا را احتمالي بديل هايآينده از بسياري

 أمنش سر تعيين ،لذا است، نگريآينده كار در كليدي و بخشهدايت مفهوم بديل، يهاآينده
 بسيار جلوي به رو گام يك اندبرده كار به گوناگون جوامع كه طرقي با بديل، يهاآينده اين

 بيشتر هرچه درك و ) شناخت 168 ص :1386،  (اسالنر .رددگمي محسوب سازسرنوشت
 بااليي اهميت از دارد قرار بشري جوامع و هاانسان فراروي كه ييهاناشناخته و آينده

 دوري هاناشناخته با رويارويي خطر از كه نمايدمي كمك ما به شناخت اين .است برخوردار
 قدم يك كه دهدمي هاانسان به را امكان اين نگاريشناسي و آيندهآينده ،همچنين .ننماييم
 وقوع و افتد اتفاق آينده در است ممكن كه آنچه از نسبي اطالع. بردارند گام حال از پيشتر

 كمك دانشمندان و ريزانبرنامه به شناخت اين .رسدمي نظر به ضروري است، محتمل آن
  . نمايند ريزيبرنامه خاطراطمينان با مختلف يهاعرصه در تا نمايدمي

 از استفاده با تواندمي مديريت دانش و دارد مديريت دانش با وثيق ارتباطي پژوهيآينده
 عمل ترموفق و بهتر گيريتصميم و سياستگذاري امر در پژوهيآينده هايتكنيك و فنون
 ملي ةتوسع روند در آنها از بهينه ةاستفادة مقدم كشور، هر منابع و هاظرفيت شناسايي .كند

 ساحت در ويژهبه كه است فناوري  ةتوسع و دانش ظرفيت منابع، اين ترينمهم از يكي .است
 با فعالفوق مواجهه براي مناسب راهبرد اتخاذ موجب تواندمي مديريت، و اداري دانش

 از )81ص ،1389 پورعزت،. (گردد محيط در رقيب سازوكارهاي و آينده رخدادهاي و حوادث
 و زمان با اينكه يعني. نمايد ايجاد افزوده ارزش كه است كسي كارآفرين ،ناناقتصاددا نظر

 آمده، دستهب محصوالت يا و آنها ارزش كه گيرد كار به ايگونهبه را هاسرمايه الزم، انرژي
 نو چيزي خلق را كارآفريني فرايند »هيسريچ رابرت. «يابد افزايش اشاوليه حالت به نسبت

 اجتماعي و روحي مالي، خطرات پذيرش و بسيار تالش و وقت  و صرف با مأتو كه داندمي
 از فرايند اين ةنتيج كه است، استقالل و شخصي رضايت مالي، منابع آوردن دست به براي

 هايفرصت و هامندي نياز به را نوآوري و خالقيت كه شودمي حاصل منظمي يهافعاليت
 ،نيست جديد خدمتي يا محصول خلق تنها كارآفريني ندفراي عبارتي به يا. دهدمي پيوند بازار
 بتوان و باشد موجود وتقاضاي بازار يهانياز با متناسب كه است جديدي محصول خلق بلكه
 توانايي كه است كسي كارآفرين فرد). 1382 كيا، سعيدي( نمود ارائه جامعه به را آن

 از ،كرده آوريجمع را الزم منابع تواندمي و دارد كار و كسب يهافرصت ارزيابي و تشخيص
 مرديث،( كند ريزيپي موفقيت به رسيدن براي را مناسبي عمليات و نموده برداريبهره آنها

 كارآفريني فرايند و  كندمي بيان آفريني كار از تريگسترده تعريف »لند كله مك). «1371
 و خالقيت كه طوريبه ،نمايدمي تعبير زندگي ةشيو يك بلكه ،حرفه و شغل از فراتر را

 آفريني،ارزش نگري،آينده پذيري،مخاطره پويايي، مستمر، تالش و كار به عشق نوآوري،
 كارآفرينانه زندگي اساس و بنا زير انديشي،مثبت پيشرفت، به نياز گرايي،فرصت گرايي،آرمان
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 موقعيتي رفتن، باال براي ايپله كه اين جز به ندارد مفهومي شكست زندگي اين در باشد،مي

 فوايد هنوز كه ايواقعه دارد، وجود هدف در كه ابهامي واقعيت، از ناقصي تصور آموختن، براي
 اقتصادي يهافعاليت ةاولي و اصلية انگيز پول زندگي دراين است، نشده سود به تبديل آن

 زندگي در. شودمي محسوب فرد موفقيت ميزان سنجش براي معياري بلكه ،نيست
 ،هاآرمان به بخشيدن تحقق كنجكاوي، حس ارضاء فعاليت و كار از اصلي هدف رينانهكارآف
 و است ارزش خلق در نهايت و عملي يهاايده به آنها تبديل و ذهني يهاانرژي سازيآزاد
 توانمي مجموع در). 1380 صمدآقايي،( گيردمي قرار شخصي آرمان الشعاعتحت چيزهمه
 عبارت كارآفريني. شودمي جديد تقاضاي يا و رضايتمندي ايجاد به منجر كه كارآفريني گفت
 منظور به منابع از فردي به منحصر ةمجموع تشكيل راه از ارزش ايجاد فرايند از است
 است فرايندي كارآفريني، فرايند ديگر عبارت به و). 1387پور، احمد( هافرصت از گيريبهره
 يا و محصول معرفي به جديد يهافرصت شناسايي و قخل و نو يهاايده با كارآفرين فرد كه

 و رواني مالي، مخاطرات پذيرش به مأتو كه توليد، ساختار بهبود يا و جديدي خدمت
. ورزدمي مبادرت باشد،مي استقالل و شخصي رضايتمندي مالي، منابع دريافت و اجتماعي

 )1382 كيا، سعيدي(

 منابع
، گيـري تصـميم  در آن كـاربرد  و دلفـي  روش بـا  ناييآشـ  .)1379( حسـين  ،جاجرمي ايماني 

 .1 ، ششهري مديريت
 انتشـارات  تهـران:  ،)الگوهـا  تعـاريف،  نظريـات، ( كارآفريني .)1378( محمود پوردارياني، احمد

 .پرديس
 كارآفرينانــه، ةنكتــ هــزار در:  ايدقيقــه يــك كــارآفريني )1383محمــود( داريــاني، احمــدپور

 .قلم محراب انتشارات
 هـاي ايـده  و هاروش مفاهيم، نوين؛ ةهزار براي انديشي نو .)1386( همكاران و ريچارد التر،اس

 تهـران،  مطلـق،  وحيـدي  وحيـد  ابراهيمـي،  احمد فر،ملكي عقيل مترجمين، پژوهي،آينده
 دفاعي. صنايع تحقيقاتي و آموزشي ةمؤسس دفاعي، فناوري و علوم پژوهيآينده مركز

نگري؛ آينده متخصصان براي جديد عصري: جامع نگريآينده رهيافت .)1386ريچارد ( ،اسالنر
 .168 ص  ،10ش  ياس، راهبرد ةآقاپور، نشري علي ةترجم
 منـافع  بـه  پژوهانـه آينـده  رويكردي( عصرمدار راهبردي مديريت ،)1389( اصغرعلي پورعزت،

 .تهران ،)ع(صادق امام دانشگاه ،)عمومي
علمـي پژوهشـي    ةنامـ ، فصـل جـرم  وقوع از پيشگيري و ژوهيپآينده .)1388محمد (  حسني،

 .18، ش انقالب اسالمي
 .ايران وريبهره ملي سازمان نطاق سيامك ةترجم ،كارآفريني بر ايمقدمه .)1383( ساالزار،
 .تهران ،سپاس نشر كارآفريني، با آشنايي )1382(مهدي  ،كياسعيدي
 ةنامـ فصـل  ،»هـا ويژگـي  و تعـاريف  كارآفرينـان،  و رآفرينيكا). «1381( علي فراشاه، دهقانپور

 .12-24:  33 ةشمار صنايع
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 اجتمـاعي  و انسـاني  علـوم  ةمجلـ  ،كـارآفريني  فكري مكاتب بر مروري .)1381( رحيم عابدي،

 .172: مديريت و اقتصاد ةويژنام بلوچستان، و سيستان دانشگاه
 ةنامـ ، فصـل جهـان  آينـدة  منازعـات  و اسـالمي  انقـالب  ةآينـد  .)1388عيوضي، محمدرحيم (

 .11 ـ 32 ، ص18 ، شاسالمي انقالب مطالعات
   .دولتي مديريت گروهي، و فردي خالقيت يهاتكنيك .)1380( جليل آقايي، صمد

، اسـالم و  علمـي  و فرهنگـي  مطالعـات  آينـدة  پژوهي؛ ضرورتآينده .)1390( محسن منطقي،
 .68  - 51 ص اول، ، شهاي مديريتيپژوهش

 شمارة سوم، دورة دهم، سال ، پژوهش فرهنگي،فرهنگي نگاريآينده .)1388( مطلبي، مسعود
    .هشتم

، ، معرفت فرهنگـي اجتمـاعي  اسالمي مطلوب ةجامع و پژوهيآينده .)1388( ،حميدقانع فاضل
 .68 – 45 ص  اول، ةشمار اول، سال

 ةنامـ ، فصـل هـا روش و مفـاهيم  ،پژوهيآينده .)1384( نوروزيان ؛ مهدي... ا حجت پور، مرادي
 . 45 ص ،36 ةشمار رهيافت،

 عقيـل  ابراهيمـي،  احمـد  مترجمـان،  كـاربردي،  دانشـي  عنوان به پژوهيآينده .جيمز تور، دي
 .20 ةشمار رهيافت، و سياست پژوهشي و علمي ةنامفصل تهران، فر، ملكي

: متـرجم  كـار،  المللـي بـين  فتـر د انتشـارات  آفرينـي،  كـار  .)1371( ديگـران  و جفري مرديث،
    .1ص تهران، اجتماعي، مينأت و كار ةمؤسس ئيان،بني صادقمحمد

 



 

 (الكترونيكي) مجازي آموزيمهارتة توسع لزوم
  1بهرامي زهرا

  چكيده
 به متكي و سنتي هايروش به وابسته مختلف هايرشته آموزش هامدت تا

 عصر به ورود با بود. گيروقت و محدود نسبتاً انساني، و نوشتاري منابع
 و تاطالعا از عظيمي حجم به دستيابي امكان و نوين فناوري و الكترونيك
 پژوهشي و آموزشي موسسات اي،رسانهچند آموزش شدن ميسر با همچنين

 به گذشته هاينقش از سريع گذر ةمرحل يك با مواجه محققان و مدرسان و
 .اندهشد يادگيري، و ياددهي متنوع ابزار به محدود ابزار از و جديد هاينقش

 و الكترونيكي هييادد و يادگيري عصر به ورود از ناگزير ما ،حاضر درحال
 ابزاري، چنين از كارآمد و بهينهشرط استفادة  اما .دورهستيم راه از آموزش
 احتمالي هايزيان و هاكاستي از احتراز و آن از جاهب و هوشمندانه ةاستفاد

 آموزش و حضوري آموزش باشد.مي آن ةزدشتابو  جاهناب كارگيريهب
 به كه هستند كاربردهايي و معايب و مزايا داراي هركدام غيرحضوري

 كاربرد موارد و مثبت هايجنبه از يا و بوده آنها منكر توانيمنمي وجههيچ
 سعي آن در كه است راهكاري حضورينيمه آموزش .كنيم غفلت آن
 با و گرفته بهره غيرحضوري و حضوري روش دو هر مزاياي از شودمي

 روش هايكاستي بر وريحض ارزيابي و آموزش روش از موقعهب گيريبهره
 فرصت نداشتن رايج مشكالت و مسائل از يكي شويم. فايق حضوريغير

 اشتغال ايجاد منظوربه نيازمورد هايمهارت و هاتوانمندي تمرين و فراگيري
 ايفاي براي دانشگاهي تحصيالت مدرك داشتن تنها كه است بديهي .است
 تنها دانشگاهي مدرك زيرا ،نيست كافي كارآفرين يك عنوانبه ثرؤم نقش
 گواهي معيني تخصصي و علمي ةرشت در را فرد هر مهارت و دانش

 هايمهارت كارآفرين عنوانهب واقعي نقش ايفاي براي كهحاليدر .نمايدمي
 در ولي، باشدمي عرصه اين در توفيق ةالزم كه است، نياز مورد نيز ديگري

 معموالً آنان ارتقاء و گيريشكل براي كافية زمين ،تخصصي تحصيالت طي
 پرداخته مجازي آموزيمهارتة توسع لزوم به مقاله اين در نيست. فراهم

 شود.مي
 

 علمي هايآموزش كاربردي، علمي جامع دانشگاه :يكليد واژگان
 اشتغال. كارآفريني، كاربردي،
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  مقدمه
 دستخوش زماني بستر سير و تاريخي تطور با متناسب آن الگوهاي و يادگيري و آموزش

 كهن روزگاران در حضوري آموزش و شاگردي استادة شيو رواج است. بوده تحوالت و تغييرات
 عصر در هنوز كه است گذشته ايام در يادگيري هايمهارت و هاشيوه ترينمحوري از حاكي
 در چشمگير تحوالت بروز آن پي در و فنون و علومة توسع .نيستيم آن از نيازبي فعلي
 كرد. مواجه جدي هايچالش با را نياكانة انديش و ايده صنعتي، انقالب و گوناگون هايهعرص

 سايه بشر اجتماعي و فردي زندگي شئونات تمامي بر ارتباطات و اطالعات فناوري ظهور
 استفاده راحتي نمود. تبديل دهكده يك به را جهان ،هازمان و مرزها ريختن فرو با و افكنده

 آموزش امر در فناوري از منديبهره چگونگي در را انديشمندان ،انساني نيروي جايبه ابزار از
 از يادگيري و آموزشي هايبستهة عرض ،تالش و تعمق اين حاصل برد. فرو فكر به يادگيري و

 در شد. موسوم مجازي و الكترونيكي آموزش بهاً بعد كه بود الكترونيكي ابزارهاي طريق
 به كه شدند گرفته كاربه يادگيري و دانش انتقال خدمت در اوريفن ابزارهاي، حقيقت
 امر در فناوري كارگيريبه است. يادگيري پشتيبان سيستم آموزش، در فناوري تعبيري
 ترينارزان با همگان دسترسي و آن از استفاده در جذابيت ،پذيريانعطاف سبب به آموزش
 محدوديت فيزيكي، حضور به الزام جمله از يمكان و زماني هايمحدوديت از ،آن به قيمت

 به را يادگيري محيط ... و شهري ترافيك افزايش ،كارمند ،معلول افراد براي دانش از استفاده
 اصلي هايرسالت از يكي ،اساس اين بر داد. شكل تغيير مجازي به سنتي شكل از زمان مرور

 هايآموزش به دسترسي براي ر،براب فرصت ايجاد كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان
 از بيش چيزي به مدرن دنياي در اثربخش مشاركت براي شهروندان زيرا باشد،مي مهارتي
 و جوانان كودكان،ة هم بايد يادگيري هايفعاليت محتواي و ساختار نيازدارند. پايه آموزش

 بهبود ماندن، ندهز براي آنها كه هاييويژگي و هاارزش ها،مهارت دانش، به را بزرگساالن
 نياز بدان خود ملي و اجتماعي زندگي در پذيريمسئوليت و مشاركت افزايش زندگي، كيفيت

 خويش محيط متغير شرايط با تا كند كمك آنها به بايد آموزش ،همچنين .مجهزكنند ،دارند
 حسنقلي، و زاده(ابراهيم دهند ادامه يادگيري به خود عاليق و نيازها با مطابق و شوند سازگار
 ،مجازي آموزش و ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده مزاياي ترينمهم از يكي ).1384
 و ايحرفه و فني مدارس هنرآموزان .است شاگردان و معلمان بين ارتباط تسهيل

 و استفاده مورد آوريفن و درسي مطالب بين هماهنگي ايجاد با دانش و كار هايدبيرستان
 آوريفن كارگيريبه با تواندمي مجازي آموزش .داشت خواهند بهتري ادگيريي آنها تلفيق

 آموزش امروزه .ببرد بين از را سنتي آموزش هايروش هايمحدوديت ارتباطي، و اطالعاتي
 صورتبه آموزش و يادگيري به همگان دسترسي است توانسته كهاين بر عالوه الكترونيكي
 نيز را آموزشي مطالب ةزمين در محدوديت بلكه كند؛ مهيا را بيشتر سرعت با و غيرحضوري

  .است داده كاهش

 مجازي آموزش و الكترونيكي آموزش،آموزش فناوري
 حل براي ديگر علوم و فيزيكي و رفتاري علوم مفاهيم دارنظام كاربرد از است عبارت فناوري

 مشكالت حل براي هاارتمه و ابزارها ،دانش كاربرد يعني فناوري ،)1386 (ذوفن، مشكالت
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 نيازهاي ارضاي براي هاييسيستم و وسايل ابداع و دانش كاربرد يا هاتوانايي گسترش و عملي
 از انسان ةوسيلبه فيزيكي طبيعت مهاركردن از اطمينان جهت كه عقالني ايزمينه و انسان
 ،واقع رد ).1983،(سيمون است شده طراحي شده، شناخته علميِ قوانين كاربرد طريق

 و دانش انتقال براي مندنظام سيستمي بلكه ،ندارد يادگيري و آموزش قدرت فناوري
 معناي اما .رودمي كاربه فراوان و دارد بسيار كاربرد فناوري فعلي عصر در كه است يادگيري
 ايمجموعه به را آن برخي نيز آموزش فناوري تعريف در .شودنمي فهميده آن از مشتركي

 الزم هايوروش ابزار با همراه كالس واقعي دنياي در يادگيري و تدريس علم كاربرد از علمي
 :اندآورده مفهوم دو در را آن ديگر، برخي و كنندمي تعريف كاربردها اين گسترش براي

 كه است ساختاري آموزشي فناوري .ابزارها بر هم دارد تكيه هاروش به هم آموزشي فناوري
 به رسيدن نظر از توليد وسايل و ارزشيابي ابزارهاي انتخاب و توليد زشي،آمو مسائل تحليل به

 تقريباً امروزه ،مجازي آموزش ،طرفي از ).1386(ذوفن، پردازدمي آموزش مطلوب ةبازد
 فراگيران، به درسي مطالب و مواد انتقال ايِرايانه پيشرفته هايشيوه از استفاده معنايبه

 آموزش تعريف اصل در شدهذكر تعريف .است دانشجويان و آموزاندانش يادگيران،
 ايرايانه هايروش شيوه، اين آموزشِ ةارائ غالب نوع امروزه كه آنجا از اما ،است الكترونيكي

 :شودمي استفاده مفهوم دو در و برندمي كارهب هم جايبه را اصطالح دو اين غالباً است،
 طريق از آموزش و دانش انتقال و ارائه هرگونه اول مفهوم در .اخص مفهوم و اعم مفهوم
 فقط دوم مفهوم در و ، … و اينترنت راديو، تلويزيون، قبيل از الكترونيكي، ابزارهاي و وسايل

 ةمجموع آموزش اين .گويند الكترونيكي و مجازي آموزش را وب و اينترنت طريق از يادگيري
 بر مبتني آموزش :شامل )1386 ذوفن، (يآموزش هايروش و كاربردي افزارهاينرم از وسيعي
 از فرايندي يا سيستم و است غيره و مجازي درس هايكالس وب، بر مبتني آموزش رايانه،

 و هانزما تمامي در افراد ةهم به را يادگيري و آموزش از مهمي بخش كه است آموزش
 از ارتباطات از ايويژه هايشرو و متدها با امر اين .دهدمي انتقال محدوديت بدون هامكان
 شركت يك ادعاي بر بنا و گيردمي انجام رايانه ةشبك ويژههب فناوري و الكترونيكي ابزار طريق

 به شبكه يك طريق از يادگيري مطالب انتقال همان كه الكترونيكي يادگيري جهاني معروف
 داد. خواهد كيلتش را آموزشي هايحلهرا از مهمي بخش آينده در باشد،مي نهايي كاربر

 الكترونيكي يادگيري مهم هايويژگي
 است. كنندهتسهيل و راهنما عنوانبه معلم نقش و بوده محورآموزدانش �
 دارد. اجرا قابليت وقتهمه و جاهمه در سني هايگروه تمامي براي �
 آورد.مي هم گرد را معلم و يادگيرندگان و است مشاركتي يادگيري �
 است. هزينهكم حال عين در و پويا ،زنده ،سريع يادگيري �
 .شودمي گرفته نظر در فردي هايتوانايي و عاليق و است جمعي هم و فردي هم يادگيري �

 الكترونيكي يادگيري هايمحدوديت
 باال نسبتاًة اولي هايهزينه داشتن �
 آن جنبي خدمات و رايانه به آموزاندانش همگاني دسترسي محدوديت �
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  آموزشي منابع بر مديريت و نظارت اعمال محدوديت �
 آموزاندانش و معلم بين تربيتي و اخالقي روابط از منديبهره در فراگيران ماندن محروم �
 آموزشي مطالب ايرسانهچند ارسال در باند پهناي بودن كم �

  تحقيق چند نتايج بررسي
 و باشدمي انديشمندان و نظرانصاحب توجه مورد كه است مباحثي جمله از مجازي آموزش

 )1386،عبدالهي.(است رسيده انجام به كشور خارج و داخل در زيادي تحقيقات زمينه اين در
 منظر از درسي ةبرنام ةارائ در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش بررسي" عنوان با تحقيقي

 دانشكده دكتراي و ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان و استادان مهارت و نگرش دانش،
 انجام 85-86 دوم نيمسال در "تحقيقات و واحدعلوم اسالمي آزاد دانشگاه اقتصاد و مديريت

 و نگرش دانش، تغيير در ارتباطات و اطالعات فناوري ثيرأت كه رسيده نتيجه اين به و داده
 پژوهشي در )2002مورنو، و (مورالد،الرسن.است زياد بسيار درسي ةبرنام ةارائ در آنان مهارت

 و عملكرد مقابل در وب بر مبتني هايدوره در دانشجويان موفقيت و عملكرد نبي مقايسة به
 امكانات از استفاده با دروس از بسياري معتقدند آنها .پرداختند سنتي كالس در آنها موفقيت

 است كرده پيدا عموميت جهاني ةگسترد ةشبك طريق از مودم باالي سرعت و گرافيك و وب
 اخير سال چند طي كه است دور راه از آموزش نوع ديدترينج وب بر مبتني هايكالس و

 در دانشجويان عملكرد و موفقيت بين كه رسيدند نتيجه اين به آنها .است گرديده معمول
 بايد اساتيد كه معنا اين به نه اما دارد. وجود اندكي هايتفاوت اينترنتي و سنتي هايكالس

 استادان هم هنوز .بپردازند مجازي هايكالس آموزش به هايشانخانه در يا و شوند بازنشسته
 پژوهش اين .هستند يادگيري ةكنندتسهيل همچنين و درسي هايبرنامه مؤلفين عنوان به

 )2002گيل، مك و كارلسون،ديكسون(است. كارآمدي آموزش ،اينترنتي آموزش كه داد نشان
 آموزش از آنها رضايت و انشجوياند يادگيري ةمقايس به متعدد درسي مواد نظرگرفتن در با

 در آن مواد و دروس در مهارت كه دريافتند پژوهش اين در آنها .پرداختند سنتي و مجازي
 در آموزش اين از دانشجويان و بوده سنتي آموزش از بهتر حتي يا و برابر مجازي آموزش

 قدر هر كه رسيدند نتيجه اين به آنها ويژهبه .اندداشته بيشتري خاطر رضايت مختلف ابعاد
 گيرد،مي صورت همكاري طريق به يادگيري روش اين كه يافتندمي در بيشتر دانشجويان

 آنها .كردندمي ارزيابي باالتر و بهتر بيشتر، سنتي آموزش به نسبت را خود يادگيري ميزان
 و تعلل و مسامحه شامل كه اندبرشمرده مجازي آموزش روش براي نيز را مضراتي همچنين
 )2007( همكارانش و ).جانسون2004(آراسته، دانستندمي مطالب باالي حجم همچنين
 آموزش هايمحيط آميزموفقيت ايجاد در ثرؤم عوامل از تجربي آزمون يك" عنوان با تحقيقي

 باعث كه عواملي از كه است اين از حاكي تحقيق اين نتايج اند.داده انجام "الكترونيكي
 آموزش پذيرش عدم به توانمي شود،مي الكترونيكي آموزش موفق سازيپياده در محدوديت

 با كار هنگام در استرس بودن و كامپيوتر به كاربر كافي تسلط عدم ،كاربر توسط الكترونيكي
 حس ايجاد كه تجربياتي از بايد كه معتقدند محققان كرد، اشاره الكترونيكي آموزش محيط

 تحت پژوهشي )2003(نيكولز، شود. استفاده ،كنندمي مجازي درس كالس درون در مشترك
 ده ةارائ به پژوهش اين در وي .است داده انجام "الكترونيكي آموزش براي تئوري يك" عنوان
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 به و است قرارداده بررسي مورد را كدام هر و پرداخته مجازي آموزش ةزمين در فرضيه
 همزمان صورت دوبه .شود استفاده ياديز هايراه در تواندمي مجازي آموزش قبيل از نتايجي

 .شود روزهب فراگيران اطالعات آموزش اين با .دهد آموزش فراگيران به غيرهمزمان و
 تحقيقي طي. سازند برقرار ارتباط استاد با توانندمي دارند، اشكال كه مواردي در ،همچنين

 كه رسيدند نتيجه اين به "الكترونيكي آموزش هايسيستم كنوني سازگاري" عنوان تحت
 برآورده براي و باشدنمي حاضر حال در كاربران خاص نيازهاي جوابگوي موجود افزارهاينرم

 ).2007 (رويزو، شود. استفاده جديد انطباقي افزارينرم هايسيستم از بايد نيازها اين كردن
 رسمدا مديران ديدگاه از مجازي آموزش ةتوسع راهبردي نيازهاي )1386جباريان،(

 شناسايي مجازي آموزش اصلي هايمؤلفه ،تحقيق اين در .كرد بررسي را تهران شهر ةمتوسط
 شد بيان مديريت و آوريفن اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، انساني، ةمؤلف 6 قالب در و

 مجازي آموزش اصلي هايمؤلفه بنديرتبه و مجازي آموزش موجود وضع بررسي ،همچنين
 سازيآماده و والنئمس بيشتر توجه به نياز اول، ةرتب در آوريفن ةمؤلف كه داد نشان

 ةمؤلف سوم ةرتب در اقتصادي، ةمؤلف دوم ةرتب در .دارد قرار آوريفن كالن هايساختزير
 مؤلفه ششم ةرتب در و آموزشي ةمؤلف پنجم ةرتب در فرهنگي، مؤلفه چهارم ةرتب در مديريت،

 )1390(عباسي، دارد. قرار انساني

 پيشنهادات و ايجنت
 شرف در سرعت به كه انستد عملي و مطالعاتي ايحيطه توانمي را الكترونيكي يادگيري
 فرآيند به مربوط سازماني و آموزشي هايمسؤوليت دهيسازمان و طراحي .است گسترش
 و الكترونيكي آموزش ويژگي و خصوصيات ترينمهم .است خطير ايوظيفه مجازي، يادگيري
 در همگان براي آن دادن قرار دسترس در اطالعات، پردازش و اشاعه توليد، بر كيهت مجازي

 سازمان در  مهم اين .است هامكان و هازمان ةهم و هاهزينه حداقل با ممكن، زمان كمترين
 برخوردار بااليي ارزش از مهارتي هايآموزش ةارائ راستاي در كشور ايحرفه و فني آموزش

 و دانايي افزايش موجب مهارتي هايآموزش فرآيند در آن ةبهين كاربرد و دانش توليد است.
 در را كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان و شده هادوره اين در شركت متقاضيان توانايي

 توفيق گذشته از بيش كارآمد و توانمند انساني نيروي تربيت يعني خود، مأموريت ترينمهم
 اقتصادي حتي و فرهنگي اخالقي، اجتماعي، معضالت از مياعظ بخش ،طرفي از .داد خواهد

 ةتوسع .است آوريفن و دانش كاروان از ماندگيعقب و نيافتگيتوسعه از ناشي كشورها
 و فني آموزش سازمان هايبرنامه در مجازي آموزش كارگيريبه جمله از و اطالعات آوريفن

 قبيل از مهمي مشكالت آن ةتوسع با و دشو مهمي هاينوآوري تحقق باعث تواندمي ايحرفه
 تغيير و شده برطرف ،دانشجويان و آموزاندانش براي مهارتي و فني مباحث ئةارا بودن ناكافي
 العمرمادام آموزش به بخشيدن اصالت ،باالخره و آموزاندانش راهنماي سمت در معلم نقش

 فني هايآموزش نظام استقرار ةزمين در ذيل پيشنهادهاي )1382 عبادي،( شد خواهد محقق
 هادانشگاه و كشور ايحرفه و فني سازمان پرورش، و آموزش هايمحيط در مجازي مهارتي و

 گردد:مي ارائه
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 و اتصال نوع اينترنت، به آسان دسترسي ةزمين در تكنولوژيكي بعد به بيشتري توجه .1
 گرددمي طراحي مهارتي هايهرشت آموزش جهت كه افزارهايينرم .2گيرد. انجام باند پهناي

 برنامه بر فراگير كنترل امكان و باشد داشته كاربرد معلم كمك و گروهي انفرادي، صورت به
 ايجاد آموزانمهارت در را انگيزه بيشترين كه شوند طراحي ايگونهبه افزارهانرم .3.باشد مهيا
 سطح با متناسب و بوده روزبه افزارهانرم محتواي. 4.باشد برخوردار جذابي محيط از و كند

 اسكنر پرينتر، نظير جانبي امكانات به رايانه هايسيستم .5. باشد مربوطه استاندارد و فراگير
 آموزش فضاي با مديران و هنرآموزان بيشتر هرچه. 6 .شود تجهيز مختلف افزارهايمنر و

 خصوص در سازيفرهنگ. 7 .آورند دستبه را ازاينترنت استفاده توانايي و شوند آشنا مجازي
 و فني آموزش مسؤوالن و اندركاراندست. 8 .شود انجام آن محاسن و مجازي آموزش

 آموزش شناخت مناسب، مديريت همچون راهبردي و اجتماعي - فرهنگي عوامل به ايحرفه
 هايگروه كارشناسان. 9 .نمايند توجه پشتيباني براي قانوني چارچوب وجود مجازي،

 توجه آموزش از نوع اين در ارزشيابي هايمكانيسم به مديران، امتحانات، سؤوالنم آموزشي،
 مجازي. آموزش هايدوره ييدأت منظوربه الزم هاينامهنآيي تصويب. 10.نمايند

 منابع
 مقـاالت  مجموعـه  .الكترونيكـي  دريـادگيري  مالحظـاتي  )1384( .حسنقلي،ح ع؛ زاده،ابراهيم

 واحـد  اسـالمي  آزاد دانشـگاه  :تهـران  .مجـازي  دانشگاه تا يالكترونيك آموزش از همايش
 .جنوب تهران

 ديـدگاه  از مجـازي  آموزش ةتوسع راهبردي نيازهاي بررسي ).1386(زنجاني سامري جباريان
 اسـالمي  آزاد دانشـگاه  ارشـد  كارشناسـي  ةنامپايان .تهران شهر ةمتوسط مدارس مديران
 .رودهن

 تـدوين  و مطالعـه  سـازمان  :تهـران  .آموزش در جديد هاييفناور كاربرد )1386 .(ش ذوفن،
   .هاهدانشگا انساني علوم كتب

 فرهنگـي  ةمؤسسـ  :تهـران  .پـرورش  و آمـوزش  و اطالعـات  آوريفن .)1382( .رحيم عبادي،
 .تربيت فناوري

 در مجـازي  مهارتي و فني هايموزشآ ةتوسع سنجي.نياز ه قلعه، ؛رضايي . اسفنجير،ع عباسي
 علـوم  در ارتباطـات  و اطالعـات  آوريفـن  ةنامـ فصـل  -مازندران استان پرورش و آموزش
 .1390بهار .3 ةشمار اول سال ،تربيتي

 درسـي  ةبرنام ةارائ در )ICT( ارتباطات و اطالعات فناوري نقش بررسي ).1386( .م عبدالهي،
 رايدكتـ  و ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان و استادان مهارت و نگرش دانش، منظر از

 دوم نيمسـال  در تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه اقتصاد و مديريت ةدانشكد
 .اسـالمي  آزاد دانشـگاه  .اقتصـاد  و مـديريت  ةدانشكد ارشد كارشناسي ةنامپايان 86-85
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نظران درون و برون سازماني در نظر صاحب ةمقايس
اي آموختگان فني و حرفهخصوص  وضعيت اشتغال مهارت

 در مراكز غرب استان مازندران 
  90-91در سال آموزشي 

 1كيقباد سليمانپور 
 2رودكناري شريف علي حبيبي

 چكيده
در مراكز پردازد كه اين پژوهش به تحليل و ارزيابي وضعيت اشتغال افرادي مي

اند. تا بر اساس نتايج حاصل از آن خدمات اي دوره ديدهآموزش فني و حرفه
هاي آموزشي آتي از ريزي دورهبهتري به مراجعين ارائه كرده و در برنامه ةمشاور

 –آن استفاده كنيم. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي 
 ايي اطالعات مشاهده و مصاحبه محقق و پرسشنامهباشد. ابزار گردآورمي يابيزمينه

لفه اشتغال، ةها با در نظر گرفتن ماست براي ارزيابي اثربخشي آموزشي اين دوره
باشد. نتايج تحقيق حاكي از شناسايي نقاط ضعف كه داراي روايي و پايايي الزم مي

يري اي، با در نظر گرفتن نتايج فرآيند رهگحرفه هاي فنيو قوت آموزش
 ئةباشند. پيشنهادهاي اين پژوهش اراآموختگان و آمار اشتغال مراكز ميمهارت

هاي آموزشي به تناسب آمايش سرزميني و بخش كردن دورهراهكارهايي براي اثر
نيازهاي بازار كار هر منطقه است. تا منجر به افزايش سطح اشتغال جوانان جوياي 

در اين  بنابراين،كنند. اي مراجعه ميرفهو ح كاري گردد كه به مراكز آموزش فني
آموزش  ةهاي قبلي كرده و از ادامهاي جديد را جايگزين دورهراستا بايد دوره

 ،شده جلوگيري و آنها را به مناطق مورد نياز منتقل كرد. در نهايتهاي اشباعدوره
در اي را و حرفه هاي فنيوري خدمات آموزشهاي مناسب، بهرهخذ تصميمأبا 

را به عنوان محصول نهايي  و آن ههاي اشتغال و ارتقاي مهارت افزايش دادحوزه
 هاي مهارتي به جامعه معرفي كرد. آموزش

 
 آموختگان، اشتغال.اي، مهارتفني و حرفه آموزش واژگان كليدي:

 
 
 

                                                                                                                
 اي نوشهر و چالوس،شغلي مركز فني حرفه ةريزي درسي و كارشناسي مشاورس ارشد برنامه. كارشنا1

                                                                                             Email: soleimanpour_54@ yahoo.com    
 .معاونت پژوهشي ةاي حوزريزي سازمان آموزش فني و حرفه. كارشناس برنامه2
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 مقدمه
غال و اي كه نرخ اشتگونههاست، بهو بيكاري از جمله موضوعات اساسي دولت 1اشتغال

شوند. به اعتقاد كارشناسان، يافتگي جوامع تلقي ميهاي توسعهبيكاري يكي از شاخص
ترين داليل بيكاري در با تقاضاي بازار كار از مهم هانداشتن مهارت و ناسازگار بودن آموزش

 ،بدين ترتيب. هم صادق است هاآموختگان دانشگاهاين موضوع در مورد دانش كشورهاست.
هايي است كه متناسب با مهارت ةنيازهاي مبارزه با بيكاري و اشتغال پايدار توسعشيكي از پي

 ).1386نياز بازار كار طراحي شده باشند (سعدي، 
انتخاب شغل فرايندي مبهم و پيچيده است و به عوامل متعددي بستگي دارد. براي 

پاسخ مناسبي براي االتي مطرح و سپس ؤمطالعه و بررسي عملي و عيني انتخاب شغل بايد س
 هر يك تعيين شود: 

 گذارد؟ثير بيشتري ميأطور قاطع در انتخاب شغل تهيك از خصوصيات فردي بكدام. 1
 چه وجوه تمايزي بين انتخاب، ترجيحات و انتظارات شغلي وجود دارد؟. 2
 (همان منبع) چه شرايطي براي انتخاب شغل الزم و ضروري است؟ .3

 متمركز براي اشتغال افراد جوياي كار را غير ريزىبرنامه رتضرو كه عواملى از جمله
 اصلى داليل از جمله و كار است بازار نياز با هاو مهارت هاآموزش تناسب عدم، كندمي طلب
 و عملكرد گذارىسياست و ريزىبرنامه پژوهش،ة حوز سه ضعيف بين تعامل وجود اشكال اين

 اىحرفه و آموزش فنى نظام گذارانسياست و ريزانامهبرن .است 2اىحرفه و فنى آموزش نظام
 ىهايافته از نبايد اصالً و پژوهش كمك گرفته ةي خود از حوزهادر اتخاذ تضميم بايد

 هاىفرضپيش با كه گزينش نمايند را هاآموزش از دسته آن بايد نها. آبمانند پژوهشى غافل
 تعليم ةحوز در اشاره قابل نكتة .باشد داشته همسويى و ها سازگارىآموزش اين قبال در آنان

 است  بهداشت و اقتصاد و... صنعت، نظير هايىبرخالف حوزه ست كه اين حوزها تربيت آن و
 برخى ،همچنين. رسدكنندگان ميمصرف دست به بيشترى تأخير با نتايج پژوهش و

 نزديك از آنها را يا پردازندمي كمتر تدريس هاىروش اي ومنطقه مشكالت به هاپژوهش
 اين. نگيرد قرار استفاده مورد چندان واقعى در دنياى آنها ىهايافته چه بسا و كنندنمي لمس

 اهميت از دهندرخ مى دنياى كنونى در كه يىهادگرگونى و تغييرات سرعت به توجه موارد، با
 اىحرفه و موزش فنىآ هاىنظام در غيرمتمركز ريزىبرنامه ،رو اين از .است برخوردار وااليى
 قرار توجه مورد مختلف مناطق واقعى الزامات دنياى و مشكالت نيازها، كه شودمي باعث

 ضمانت و گيرد صورت واقعى بهتر مشكالت حل براى هاريزىبرنامه و هاگيريو تصميم گرفته
 از بايد فوق ةشدارائه ةمؤلف سه بين تعامل بازوهاى ،كلى طوربه .داشته باشند بيشترى اجرايى
ثر ؤيك ابزار م ةپژوهي به منزلتوان از اقدامرويكرد مي اين در .گردد برخوردار بيشترى نيروى

مقدس نظام آموزشي ايفاي نقش  ةكمك گرفت و در آن كارشناسان و مربياني كه در جبه
كنند و از زواياي تاريك و روشن دنياي واقعي آموزش و تدريس آگاهي بيشتري دارند، مي

خود و ديگران قرار دهند  ةواسطه مورد استفادهاي خود را بيست به پژوهش بزنند و يافتهد
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) در تحقيق خود عوامل موفقيت نظام فني و 1371( ). خالقي1389 آبادي،(يعقوبي نجف

اي كشور استراليا را ارتباط مستمر بخش خدمات، توليد و صنعت با بازار كار، استقالل حرفه
 هاي انجام شده اعالم كرده است. هاي پژوهشاي و توجه با يافتهو حرفه نظام آموزش فني

 بيان مسئله
گذرد و در اين مدت نقش و انساني مي ةسرماي ةبيش از سه دهه است كه از تدوين نظري

اقتصادي اجتماعي نزد كشورهاي  ةرسمي در توسعاي غيرهاي فني و حرفهاهميت آموزش
ريزي براي اي كه بسياري از اين كشورها در برنامهگونههست، بيافته شناخته شده اتوسعه
گذاري در آن اي و سرمايههاي فني و حرفهاقتصادي اجتماعي به اصالح نظام آموزش ةتوسع

). به همين دليل در كشورهاي صنعتي در 1382به عنوان گام نخست توجه نمودند (كيايي، 
طي  ثر باشد،ؤدر پيشرفت تكنولوژي مجديدي كه  ةصورت احساس نياز صنعت به رشت

شود (واليي و اندازي ميترين زمان ممكن آن رشته در مراكز آموزشي صنعتي و غيره راهكوتاه
دهد با وجود تقاضاي باال براي آموزش در كشورهاي ها نشان مي). اما بررسي1380همكاران، 

اي، انجام اقداماتي براي فههاي فني و حربيان لفظي اهميت آموزش در حال توسعه و گاهاً
خوبي شناخته نشده است هاقتصادي ب ةها و نقش زيربنايي آن در توسعاين نوع آموزش ةتوسع

 ).1380(نيرومند، 
دهد، با وجود اينكه كه بررسي تحقيقات انجام يافته در سطح كشور نشان ميطوريبه
ريزان گذاران و برنامهاي مورد توجه سياستهاي مهارتي و فني و حرفهآموزش ةتوسع

آموزشي كشور بوده است، ولي به دليل عدم اجراي نيازسنجي، توجه به نيازهاي اشتغال 
ناموزون ناميد (نادري و  ةتوان آن را توسعاي شده است كه ميمناطق، منجر به پديده

 سوم اجتماعي، اقتصادي و ةتوسع ة). چنانچه در دفتر سوم مستندات برنام1380همكاران، 
هاي آموزش ها را عدم هماهنگي بخشي از دورههاي اين آموزشفرهنگي كشور يكي از ضعف

 ). 1381اي با نيازهاي بازار كار و اشتغال عنوان كرد (نصرتيه، فني و حرفه
اي در حرفه ي فني وهاانساني نقش و اهميت آموزش ةسرماي ةتدوين نظري با توجه به

افته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، شناخته شده ياقتصادي  كشورهاي توسعه ةتوسع
اقتصادي به عنوان  ةاي كه بسياري از كشورها براي ايجاد تحول در توسعگونهاست؛ به

گذاري در اي خود و سرمايهزمينه و اولين گام، اقدام به اصالح نظام آموزش فني و حرفهپيش
رود يي هستند كه انتظار ميهااي آموزشي فني و حرفههاآموزش .اندآن نموده

آموختگان آن با توجه به مهارتشان در زمان ورود به دنياي كار از سازگاري نسبي در دانش
ي نظري برخوردار باشند. به عبارت ديگر، اين هاآموختگان رشتهمقايسه با دانش

 .)1385آموختگان بايد توانايي الزم را براي اشتغال داشته باشند (خالقي، دانش
 هايسازمان تأكيد و پذيرش مورد پايدار توسعة اركان از يكي عنوان به آموزش از نوع اين

 الملليبين )، يونيوك ( برنامة1متحد ملل آموزشي فرهنگي يونسكو (سازمان مانند: الملليبين
) 2ايحرفه فني و هايآموزش زمينة در متحد سازمان ملل فرهنگي و علمي آموزشي، سازمان
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 كنفرانس در يونسكو گزارش است. به گرفته ) قرار1المللي كار. (سازمان بين»ل او ي ا آ«

انسان  پايدار، توسعة در ،1999 سال در سئول كنفرانس و 1989 سال در پاريس الملليبين
 )1390(محمدعلي، .است ايحرفه هاي فني وآموزش آن كليد و است توسعه محور

هاي صنعت و توليد بر اضاي نيروي انساني در بخشبا توجه به اينكه بازار كار و تق
اي بايد خود را با سزائي دارد، سازمان آموزش فني و حرفههثير بأريزي آموزشي تبرنامه

نيازهاي بازار كار هماهنگ و همسو سازد. كسب اطالعات از متخصصان، كارفرمايان، مديران 
نيازهاي  ةاشتغال جامعه دربار ها و نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي مجري امرسازمان

شغلي و همچنين بررسي كارآموزان از نظر توان علمي و مهارتي در محيط كار از اركان 
هاي فني و مهمي است كه بايستي مد نظر قرار گيرد. با توجه به اينكه يكي از اهداف آموزش

ي زيادي است، هاينهزباشد و اين هدف  مستلزم صرف هاي تربيت نيروي كار ماهر ميحرفه
دنبال آموزش ه بهتر از منابع مالي اندك، ب ةريزان و مسئولين جهت استفادبرنامه ،لذا

هايي هستند كه هم مورد نياز بازار كار بوده و هم باعث اشتغال كارآموزان گردد و رشته
اين پژوهش در همين  ،لذا شناخت اين امور جز با تحقيق و بررسي مناسب عملي نيست.

ي اجرا شده در هاي مختلف دورههاگيرد. در اين پژوهش با استفاده از ابزارورت ميراستا ص
مراكز غرب استان مازندران را بررسي كرده و با استفاده از نظركارشناسان  1390-1391سال 

.. در هر .كار و رفاه اجتماعي و هاي مجري امر اشتغال مثل: ادارات تعاون،مراكز و دستگاه
در راستاي اشتغال  هاها، اثربخشي دورهطور اساتيد دانشگاهنشهرستان و همي

 مورد هدف قرارگرفته است.   هااي، نقاط ضعف و قوت دورهآموختگان فني و حرفهمهارت

 پيشينه 
اي التحصيالن فني و حرفهتحقيقات قبلي در خصوص وضعيت اشتغال فارغ ةبا توجه به نتيج

درصد بيكار (غير  54اي، التحصيالن فني و حرفهفارغ در استان ايالم (شفيعي: از مجموع
اي غير از درصد در رشته 28اي و آموزشي فني و حرفه ةدرصد شاغل در رشت 18شاغل)، 

نفر معادل  280اند و عسگري: از مجموع افراد نمونه آموزشي خود مشغول به كار شده ةرشت
ثر بر ؤل هستند). تعيين عوامل مدرصد شاغ 7/32نفر  136درصد غير شاغل و تعداد  3/67

ريزان بسيار مهم و ضروري است و التحصيالن براي مسئولين و برنامهاشتغال/ بيكاري فارغ
 گيرد. انجام اين تحقيق در مراكز غرب استان مازندران در اين راستا صورت مي

و استان اي و بازار كار را در دهاي فني و حرفهآموزش ة) و فاميان رابط1376سلطاني (
اي و ها در  مراكز فني و حرفهجداگانه مورد بررسي قرار داده و از تناسب اين نوع آموزش

) در تحقيق مشابهي در استان 1378مقدم ( هاي جواركارخانه ياد كردند. قديميهنرستان
 رابطةهاي بازار كار اي و نيازمنديهاي فني و حرفهخراستان اعالم داشته است، بين آموزش

اي التحصيالن فني و حرفهبه طوري كه كارفرمايان براي استخدام فارغ ،داني وجود نداردچن
 ). 1387(ذوالفقاري، تمايل ندارند
هاي كارآموزي نيروي كار مبتني بر كيد در برگزاري دورهأ) ضمن ت1386سيفيه (

ركت، كافي براي تداوم مشا ةديده انگيزنيازسنجي گزارش نموده است نيروي كار آموزش
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توانند دانش و مهارت ها ميتوفيق شغلي و انجام امور محوله را دارد. ضمن اينكه آموزش

اي در ) در تحقيقات جداگانه1371) و صيافي (1371روز نمايد. طالقاني نيا (نيروي كار را به
اي را بررسي ي فني و حرفههاالتحصيالن دورهي تهران و مركزي ميزان اشتغال فارغهااستان

التحصيالن با نيازهاي بازار در اين تحقيقات گزارش شده است بيش از نيمي از فارغ .نمودند
محلي  ةبايست متناسب با نيازهاي جامعها مياين آموزش ،اند. بنابراينكار هماهنگي نداشته

) نيز 1383) و نويدي (1382اي صورت پذيرد. اين يافته در تحقيقات قاسمي پوريا (و منطقه
دهند كه داخل كشور نشان مي ةتحقيقات انجام گرفت ،تائيد قرار گرفته است. در مجموعمورد 

تواند موجبات توسعه در اي مبتني بر نيازسنجي و يا بازار كار ميهاي فني و حرفهآموزش
ها با اين آموزش ،ها را فراهم آورد. در غير اينصورتالتحصيالن دورهجامعه و كارايي فارغ

 ).1387(ذوالفقاري، ه و منابع مواجه خواهداتالف سرماي
هاي آموزشي و بازار كار نتيجه هاي ارتباط نظام) در هنگام بررسي نارسايي1378نفيسي (

بلكه  ،گيردت نميأاي از نيازهاي بازار كار نشهاي فني و حرفهگرفت كه گسترش آموزش
كند و ميان مراكز آموزشي و بيش از هر چيز از امكانات مالي، انساني و كالبدي تبعيت مي

التحصيالن آموزش گونه ارتباطي وجود ندارد. به همين دليل است كه فارغاشتغال هيچ ةعرص
شوند ولي به علت ديده مياي كه براي پاسخ دادن به همين نيازها آموزشفني و حرفه

ر و مراكز ي آموزشي و نيز عدم ارتباط منطقي ميان بازار كاهاكيفيت نامناسب و نارسايي
اي در كنند. چنين نتيجهشده آموزش پيدا ميبينيآموزشي سرنوشتي بيگانه با اهداف پيش

اي در سطح ) در بررسي و تعيين نيازهاي آموزش فني و حرفه1378قديمي مقدم ( ةمطالع
 ييد شده است. أاستان خراسان ت

هاي ) آموزش1378در خارج از كشور نيز تحقيقات متنوعي انجام گرفته است. بيگي (
اي كشور ونزوئال را برسي نموده و در نتايج آن گزارش داده است وزارت كار در فني و حرفه

اي مبتني بر بازار كار را تجربه نموده و اثرات مثبت هاي فني و حرفهآموزش ةاين كشور ارائ
سمي و هاي رتوان در جامعه مشاهده نمود. در اين كشور هماهنگ نمودن آموزشآن را مي

 التحصيالن تدام يافته است. اي در رابطه با اشتغال فارغغير رسمي  فني و حرفه
به طوري كه در نتايج  ،) در آلمان تحقيق مشابهي انجام داده است1991بتي هيدرو (

اي بيشتر به صورت رسمي با رويكرد هاي فني و حرفهخود گزارش نموده در آلمان آموزش
هاي مدارس شغل خاصي تا سطح به طوري كه كه در كارگاه ،شودمي هئمهارتي و كارورزي ارا
آميز جهت با نياز جامعه و موفقيتها همشود. بديهي است اين آموزشپيشروي هدايت مي

تجربي در سريالنكا انجام داده است. در نتايج اين  ة) يك مطالع1991بوده است. داياراپورا (
مدت و مكمل نظام آموزش كشور به صورت كوتاهتحقيق آمده است كار آموزشي در اين 

 ةآموزي در جهت توسعها مهارتشود. در اين دورهروستايي انجام مي ةرسمي با گرايش توسع
 ).1387(ذوالفقاري، گردداشتغال و زندگي كارآموزان ارائه مي

 ي مشاغل موجود درهاآميز بوده به طوري كه مهارتاين تجربه در لهستان نيز موفقيت
.. آموزش .جامعه مانند نقاشي ساختمان، باغباني، جوشكاري، دباغي، مهندسي راديو و غيره

آميزي داشته اي مبتني بر اشتغال تجارب موفقيتشود. در تانزانيا نيز تربيت حرفهداده مي
 ).1378(بيگي، است



                                           انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

473 
اي فههاي فني و حرآموزش ئةارا ةهاي زيادي در زمينگذاريدر آمريكا و هلند سرمايه
ه ئاي اراها در دو نظام رسمي و غيررسمي به گونهكه اين آموزشصورت گرفته است به طوري

) 1371( رمزگويان التحصيالن به عنوان نيروي كار بتوانند ايفاي نقش نمايند.شود كه فارغمي
 هااي را مورد بررسي قرارداده است. وي از اين آموزشهاي فني و حرفهدر هندوستان آموزش

 وري نيروي انساني ياد كرده است. ترين تحول براي بهرهبه عنوان مناسب
) از دانشگاه كابك كانادا در يك تحقيق كيفي در رابطه با كارآموزاني كه 2000هاردي (

كردند و به محيط كار انتقال پيدا كرده بودند، اي تحصيل ميدر مراكز آموزش فني و حرفه
ه يك سال بعد از اتمام دوره كمتر از دو سوم آنها شغل پيدا انجام داد. شواهد نشان داد ك

اما در  ،كردندديدگان در بخش خدمات همه در ارتباط با آموزش خود كار ميكردند. آموزش
طوركلي با توجه به اهداف درصد در ارتباط با آموزش خود مشغول بودند به 60بخش مكانيك 

گر آن بود كه آموزش فني و نتايج بيان هادنيدوره و به استناد تحقيق پژوهشگر از آزمو
 اي منجر به موفقيت شغلي افراد براي ورود به بازار كار نشده است. حرفه

اي با بازار كار و هاي فني و حرفهكيد بر ارتباط آموزشأ) ضمن ت2002ساخاروپولوس (
اي حرفه هاي فني وكشور در مورد آموزش 9اي خود از دستاوردهاي هصنعت در مطالعه

اند به اهداف اقتصادي برسند و علت آن به عوامل محيطي استدالل كرد كه آنها نتوانسته
شود و مدارك ي شغلي ، تغييرات تكنولوژيكي و نيازهاي آموزشي مربوط ميهاجامعه، فرصت

اي جهت اشتغال در زمان ي ناب آموزش فني و حرفههادهد كه رسيدن به تكنيكنشان مي
 قات غير ممكن جلوه مي نمايد. انجام تحقي

ي كالسيك را به هااي  و آموزشي حرفهها، طرفداران آموزشهاپايين بودن سطح مهارت
آوري و انتظارات بازار كارنسبت به نيروي نوعي به تقابل كشانيده است و  سرعت تغييرات فن

حين كار، به ي هااي در قالب آموزشي حرفههاماهر و به تبع آن تشديد ضرورت آموزش
بسياري  اي كه در) به گونه1385شدت به اين تقابل دامن زده است (سليمي فر و همكاران،

ي عمومي و ها( به ويژه كشورهاي آسيايي) انتخاب بين آموزش از كشورهاي در حال توسعه
 .1)1998( يانگ،  گردداي به عنوان يك تصميم دشوار قلمداد ميحرفه
آميز دانسته زيرا به اي هندوستان را موفقيتاي فني و حرفهه)، آموزش1383موسوي ( 

صورت فراگير به نيازهاي بومي و محلي براي اشتغال و تربيت نيروي ماهر و تكنسين در 
)، يكي از عوامل موفقيت نظام فني و 1989توجه كرده است. پيتر اشنايدر ( هادانشگاه

 پذيري كارآموزان اعالم نموده است. الاي آلمان را توجه به مهارت آموزشي و اشتغحرفه

 ال اصلي تحقيقسؤ
اي منجر به هاي فني و حرفهبا توجه به نظر كارشناسان درون و برون سازماني، آيا آموزش

 گردد؟آموختگان مياشتغال مهارت

                                                                                                                
1. Yong.  
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 ي تحقيقهافرضيه
ي فني و هاثير آموزشأبين ديدگاه كارشناسان درون و برون سازماني، در خصوص ت .1

 آموختگان تفاوت وجود دارد. اي بر اشتغال مهارتحرفه
سازماني، با در نظر گرفتن عامل جنسيت بين ديدگاه كارشناسان درون و برون .2

آموختگان اي بر اشتغال مهارتهاي فني و حرفهثير آموزشأنظران در خصوص تصاحب
 تفاوت وجود دارد.

 شناسي روش
نگر است و گذشته ،ميداني و از نظر زماني ،نظر روش تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي،  از

 يابي است. از لحاظ ماهيت توصيفي از نوع زمينه

 ابزار گردآوري اطالعات 
اشتغال  ةدهندي تشكيلهالفهؤال كه براي توصيف مؤس 11ساخته شامل محقق ةنامپرسش

طيف ليكرت تهيه گرديده اي و با استفاده از اساس مقياس فاصله بوده است. اين پرسشنامه بر
اي آموختگان فني و حرفهمستقيم و استفاده از نتايج فرآيند رهگيري مهارت ةاست.  مشاهد

 .كه در اختيار كارشناسان مشاور هر مركز آموزشي قرار دارد

 روايي و پايايي ابزار 
نجش روايي محتوايي اين پرسشنامه با توجه به نظر كارشناسان و متخصصان مربوطه مورد س

ئيد واقع شده است. به منظور تعيين اعتبار، اين أنامه مورد تاالت پرسشؤقرارگرفته و روايي س
شد و ضريب آلفاي  ءآماري اجرا ةنفر از افراد نمون 30پرسشنامه به صورت مقدماتي در بين

محاسبه گرديد و با توجه به اينكه  90/0معادل spssافزار نرم ةكرونباخ آن به وسيل
 مه از ضريب اعتبار خوبي برخوردار بود جهت اجراي نهايي آماده گرديد. ناپرسش

 آماري ةجامع
مربيان و كارشناسان مراكز  ةسازماني كه عبارتند از مجموعدو گروه شامل كارشناسان درون

نفر و  52غرب استان مازندران يعني شهرهاي نور، نوشهر، تنكابن و رامسر به تعداد  ةچهارگان
 ةها و كارشناسنان اشتغال دو ادارسازماني كه عبارتند از اساتيد دانشگاهرونكارشناسان ب

نفر  44هاي فوق به تعداد كار و امور اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت شهرستان تعاون،
 نفر بوده است.  96آماري اين تحقيق  ةبوده و در مجموع حجم جامع

 آماري ةنمون
نفر به  30باشد. براي اين كار از هر گروه نفر مي 60آماري اين تحقيق در مجموع  ةنمون

اند و اطالعات الزم از طريق ابزار اشاره شده از اين حجم نمونه صورت تصادفي انتخاب شده
 آوري گرديد. جمع
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  هاتجريه و تحليل داده

ي هااز آمار توصيفي و استنباطي استفاده و براي آزمون فرضيه هاتحليل دادهو براي تجزيه 
 (ANOVA)استيودنيت دو گروه مستقل و تحليل واريانس دوطرفه  Tاين پژوهش از آزمون

 استفاده شده است.

 هايافته
ي توصيفي افراد مورد مطالعه بر اساس فراواني هايك تا سه مبين يافته ةجداول شمار

 .باشدي آزمودني در اين تحقيق ميهاگروه
 

 گروه اصليآماري  بر اساس دو  ةتوصيف نمون .1جدول 
Group 

 frequency percent Valid percent Cumulative percent
In expert 30 50 50 50 
Ex expert 30 50 50 100 

total 60 100 100 
 

 آماري  بر اساس جنسيت ةتوصيف نمون . 2جدول 
Sex 

 frequency percent Valid percent Cumulative percent
male 46 76/7 76/7 76/7 

female 14 23/3 23/3 100 
total 60 100 100 

 
 آماري  بر اساس شغل ةتوصيف نمون . 3جدول 

Job 
 frequency percent Valid percent Cumulative percent

trainer 23 38/3 38/3 38/3 
expert 7 11/7 11/7 50 

w- expert 3 5 5 55 
Un-teacher 27 45 45 100 

total 60 100 100 
 

، افراد مورد مطالعه در اين تحقيق به چند صورت دهدگونه كه  جداول نشان ميهمان
 ،گردد. بدين ترتيب ءي تحقيق اجراهاهيدسته بندي شدند تا بتوان آزمون مناسب براي فرض

سازماني بوده كه بر اساس نفر كارشناسان درون 30.باشدنفر مي 60آماري ةتعدا كل نمون
كارشناسان  .)expert( نفر كارشناس 7) و trainer( نفر مربي 23ارتند از : پست سازماني عب

)  و -expert work( كار و رفاه اجتماعي تعاون، ةنفر كارشناس ادار 3سازماني شامل برون
 باشد.مكاني مورد پژوهش مي ة) در حوزuniversity-teacher( نفر اساتيد دانشگاه 27
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 هافرضيه هاي مربوط به آزمونيافته
ثير أسازماني، در خصوص تبين ديدگاه كارشناسان درون و برون اول: ةفرضي .الف

 آموختگان تفاوت وجود دارد. اي بر اشتغال مهارتي فني و حرفههاآموزش
 

 اول ةدو گروه مستقل براي  فرضي Tآزمون  .4جدول 
t-test for Equality of means  

Mean Differencesig df t 
2/26 0/0858 1/76Equal variances assumed 
2/26 0/0856/681/76Equal variances not assumed

 
 ةمستقل كه نتايج آن در جدول شمار ةدو نمون Tبه منظور بررسي اين فرضيه از آزمون 

آزادي  ةيا درج  t )1/76(  ،dfة مقدار آمار ،بر اين اساس .چهار آمده ، استفاده شده است
داري چون سطح معني .) محاسبه شده است08/0( دارييا سطح معني sigو  )58(

 ة، در واقع بايد رد فرضيكمي بيشتر است 05/0شده از سطح خطاي آلفا با مقدار حاصل
، باشدبه دست آمده خيلي نزديك به آلفا مي sigاما به دليل آنكه  .تحقيق را اعالم نماييم

ر اختيار بودن شواهد كافي تا فرض تحقيق را بر اساس دانش توانيم با استناد به عدم دمي
مان را با توجه به مقدار ميانگين نمونه اينطور اعالم گيري، تصميمآمار استنباطي ثابت كنيم

مردود  )H0ماري (آشده و فرض داري) مشاهده(نزديك به معني دارينماييم كه تفاوت معني
شود با توجه با اين استدالل اعالم مي .قرار گرفته استييد أ) مورد تH1( بوده و فرض تحقيق

اي در غرب استان مازندران  ي فني و حرفههاسازماني، آموزشبه نظر كارشناسان درون و برون
 طوركامل و صد درصد نيست.هاما اين واقعه ب ،گرددبه اشتغال منتهي مي

ي، با در نظر گرفتن عامل سازمانبين ديدگاه كارشناسان درون و برون دوم: ةفرضي .ب
آموختگان اي بر اشتغال مهارتهاي فني و حرفهثير آموزشأنظران در خصوص تجنسيت صاحب

 .تفاوت وجود دارد
 

 دوم ة) براي فرضي ANOVAآزمون تحليل واريانس دو طرفه ( .5جدول 
sig f Mean squaredf Type : sum of squaressource 

0/044/27104/27 1 104/27 Group 
0/102/7667/45 1 67/45 sex 
0/510/4210/43 1 10/43 Group sex

- - - 6096714 total 
 

) كه نتايج آن ANOVA( به منظور بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل واريانس دو طرفه
 يا  F )27/4(  ،dFمقدار آماره ،بر اين اساس .، استفاده شده استپنج آمده ةدر جدول شمار

با توجه به اينكه  .) محاسبه شده است04/0( دارييا سطح معني sig) و 1آزادي ( ةدرج
) مردود H0باشد فرض آماري (شده كمتر از سطح خطاي آلفا ميداري حاصلسطح معني

) H1تحقيق ( ةفرضي ،بنابراين .نماييمداري را مشاهده مياعالم شده و وجود تفاوت معني
اي بر اساس ديدگاه كارشناسان ي فني و حرفههاد. يعني آموزشگردييد واقع ميأمورد ت
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كنندگان و افراد سازماني با توجه به لحاظ عامل جنسيت در اظهار نظردرون و برون

 گردد.آموخته در غرب استان مازندران در نهايت به اشتغال منجر ميمهارت

 بحث و نتيجه گيري
سازماني و نظرات كارشناسان درون و برون هاهاديدگ ةهدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايس
باشد كه در مراكز غرب استان مازندران آموختگاني ميدر خصوص وضعيت اشتغال مهارت

آوري شده جمعابزارهاي معرفي ةنظرات و ديدگاه افراد مورد مطالعه به وسيل .اندآموزش ديده
براي  .و در نهايت مقايسه گرديد تحليل قرار گرفتهو گيري شده و سپس مورد تجزيه و اندازه

ي استنباطي مناسب آزمايش شدند تا هاآزمون ةتعريف و به وسيل ةاين منظور دو فرضي
) و 1378( قديمي مقدم .گيري صورت پذيردبررسي و نتيجه هاصحت و سقم آن فرضيه

گرفتند ي آموزشي با بازار كار نتيجه هاي ارتباط نظامها) در بررسي نارسايي1378( نفيسي
، بلكه بيش از هر گيردت نميأاي از نياز بازار كار نشي فني و حرفههاكه گسترش آموزش

 ةاي و عرصكند  و ميان مراكز آموزش فني و حرفهچيز از امكانات مالي و انساني تبعيت مي
 در كشورهايي نظير آلمان،كه اين در حالي است  .ثري وجود نداردؤگونه ارتباط ماشتغال هيچ

  .اي موفقي هستيمي فني و حرفههاكانادا و حتي هندوستان شاهد آموزش سريالنكا، لهستان،
اي به اشتغال افراد ي فني و حرفههادار در منجر شدن آموزشمعني وجود تفاوت نسبتاً

سازماني حاصل آموخته بوده كه بر مبناي ديدگاه و نظرات كارشناسان درون و برونمهارت
ي فني و هانشان داد كه آموزش tي آماري انجام شده از طريق آزمون هاتحليل .شده است

گردد. يعني آن اي در مراكز غرب استان مازندران تا حد زيادي منجر به اشتغال ميحرفه
اي را ي فني و حرفههايابي به بازار كار و اشتغال، كانال آموزشدسته از افرادي كه براي راه

قابل  .يابندطور كامل به هدف خود دست نميهشوند ولي بل ميكنند اغلب شاغانتخاب مي
توان در اي را ميي فني و حرفههاذكر است يادآوري گردد كه مجموعه مراجعين به آموزش

 ة، گروه دوم: اداميي كه دارندهاگروه اول: براي كسب و ارتقاي مهارت .سه گروه خالصه كرد
، گروه سوم: كساني كه براي ورود به ش و پرورشتحصيل در دروس مهارتي مرتبط با آموز

كه در اين تحقيق افراد گروه سوم  نماينداي مراجعه ميبازار كار و اشتغال  به فني و حرفه
بايد گفت كه براي دستيابي به بازده و تحقق اهداف بيشتر سازمان  .مورد مطالعه قرار گرفت

جغرافيايي و  ةآموزشي با خصوصيات منطق يها: تناسب دورهضروري است كه عواملي از قبيل
  وتوجه به تقاضاي افراد جوياي كار و نياز بازار اشتغال منطقه ، توجه به آمايش سرزميني

 يهاس آن نيازسنجيرأآموزشي) كه در  ة(دور درسي ةي طراحي يك برنامهارعايت اصول و گام
 ي صفار حيدري و ايزديهاقاين يافته با نتيجه تحقي .باشد را در نظر داشتآموزشي مي

اي در اشتغال افراد ي فني و حرفههاثير آموزشأ) با هدف ت1382( ) و صالحي عمران1381(
 ةدرصد از كل افراد جامع 20درصد و27آموخته كه آمار اشتغال آن تحقيقات به ترتيب مهارت

ي هادريافتهاين تحقيق  ةنتيج ،همچنين .باشدآماري اعالم گشته است همسو و هم جهت مي
) بيان 1383( ) و نويدي1382( ، قاسمي پوريا)1371( ، صيافي)1371( نياپژوهشي طالقاني

 شده است.
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اي به اشتغال ي فني و حرفههادار در منتهي شدن آموزشوجود تفاوت معني

نظران بر اساس ديدگاه كارشناسان آموختگان با لحاظ كردن عامل جنسيت صاحبمهارت
ي آماري انجام شده از طريق هاتحليل .باشدسازماني در غرب استان مازندران ميدرون و برون

اي در غرب ي فني و حرفهها) نشان داد كه آموزشANOVA( آزمون تحليل واريانس
در صورتي كه بر اساس عوامل  .گرددآموخته ميمازندران منجر به اشتغال افراد مهارت

شاهد سطح بااليي  ،دوره تدوين گردد. در اين صورت ةندكنشده و جنسيت افراد شركتاشاره
) با هدف 1385( اين يافته با نتيجه تحقيق يونسي .آموخته خواهيم بوداز اشتغال افراد مهارت

تحقيقات  ةبا يافت ،باشد. همچنيناي با اشتغال زنان همسو ميي فني و حرفههاثير آموزشأت
اي مبتني بر نياز بازار ي فني و حرفههاان آموزش) با عنو1378( ) و بيگي1991( هيدرپتي

  .باشدكار كه در كشورهاي آلمان و لهستان انجام گرديد همسو و هم جهت مي
ي در حال آموزش موجود در هابر طبق نظر كارشناسان اين پژوهش عالوه بر رشته 

هر شهرستان  آموختگان را درتوانند سطح اشتغال مهارتي آموزشي زير ميهامراكز، دوره
  .باالتر ببرند

 
 ي پيشنهادي كارشناسان براي مراكز غرب استان مازندرانهادوره .6جدول 

ي پيشنهادي مركزآموزش فني هادوره
 شهرستان نوراي و حرفه

 –كاري و درودگري رشته صنايع چوب مثل كابينت
 –رايانه  ةرشت –كشاورزي  ةي رشتهاانواع دوره

 يتعمير لوازم خانگ ةدور
ي پيشنهادي مركزآموزش فني هادوره

 شهرستان نوشهراي و حرفه
صنعت  ةرشت –كشاورزي  ةي رشتهاانواع دوره

 –نايع دستي ص ةرشت –شاختمان 
 -گردشگري  ةرشت  –سيسات ساختماني أت ةرشت 

آموزش  –افزار رايانه الكترونيك و سخت  ةدور
 ي ربوتيكهارشته

فني ي پيشنهادي مركزآموزش هادوره
 شهرستان تنكابناي و حرفه

 ةتوسع –گردشگري  ةرشت –صنايع دستي  ةرشت
 ي كشاورزيهادوره

ي پيشنهادي مركزآموزش فني هادوره
 شهرستان رامسراي و حرفه

 ةآموزش دور –رايانه  ةرشت –كشاورزي  ةرشت
 ربوتيك

 ي آينده هاپيشنهاد براي تحقيق
اي اثربخش و ي آموزش فني و حرفههاهسنجي آموزشي و طراحي و تدوين دورنياز �

 .درسي در غالب يك طرح پژوهشي ةزا بر اساس اصول برناماشتغال
اي و اشتغال ي فني و حرفههاي ايجاد توازن بين آموزشهابررسي راه �

 .شدهبر و اشباعهزينه ي صرفاًهاآموختگان و شناسايي دورهمهارت
اي با بازار ي فني و حرفههاآموزش شناسايي عواملي كه باعث ايجاد تناسب بين �

 گردد. ماعي ميتي انساني، اقتصادي و اجهااشتغال منطقه از لحاظ ويژگي
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 گيري شغليثر در تصميمؤي مهالفهؤم
 1يعقوب نماينده

 چكيده
موضوع اشتغال و بيكاري بايد از نظر عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار 

 گانآموختويژه دانشتمايل زنان به ،افزون نيروي كارافزايش روز عواملي نظير:گيرد. 
مين معيشت أو اقتصادي و تي اجتماعي هاآموزش عالي به مشاركت در فعاليت

و  هاي آموزش دانشگاههامان با مردان، نامتناسب بودن رشتهأخانواده به طور تو
 سسات آموزش عالي با نياز بازار كار موجب بروز بيكاري با نرخ باال شده است.ؤم

 شناختيي روانهاتوان ناشي از عدم شناخت درست از ويژگيمي را ترين علل آنمهم
ي هاتحصيلي و حرفه يهاي مشاغل و ناآگاهي از رشتههاناآگاهي از ويژگي ،افراد

تحصيل  ةآموزان و دانشجويان به ادامهدايت مناسب دانش د.كرآموزشي و عنوان 
متناسب  هاي آنهاو قابليت ها، تواناييهايي كه با عالقمنديهاو حرفه هادر رشته

ي تحصيلي باعث شده است كه هاغل و رشتهباشد و همچنين عدم شناخت از مشا
دانشگاهي و فقط جهت كسب مدارك به تحصيل  ةجوانان به صرف ايجاد رشت

مورد نياز بازار كار  ي غيرهاالتحصيالن رشتهاين موجب پديد آمدن فارغ .بپردازند
 شود. مي

 
ي هايتي مشاغل، قابلهاشناختي افراد، ويژگيي روانهاويژگي: يكليد واژگان

 شغلي. ةنيروي كار، آيند

                                                                                                                
اي هاي دولت در سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه   . معاون بودجه و تشكيالت و دبير و مسئول اجرايي كارگروه كاهش تصدي1

 Email: roseshaian@yahoo.com ،                                                   كشور، فوق ليسانس مديريت منابع انساني



 گيري شغليهاي مؤثر در تصميممؤلفه 
 

482 

 مقدمه
ي هاگيرياي در زندگي انسان دارد و در واقع يكي از تصميماهميت و ضرورت ويژه ،شغل

امروز نبوده  ةباشد. در گذشته كه تنوع مشاغل به اندازساز براي افراد مياساسي و سرنوشت
گرفت. به عبارتي فرزندان مي است، اغلب انتخاب شغل براي فرزندان به صورت موروثي انجام

 دادند.همان شغل پدر را انتخاب كرده و آن را ادامه مي
افتد و اغلب جوانان در شرايطي امروزه بنا به داليل مختلفي كمتر از گذشته اين اتفاق مي

گيرند كه ناچار به انتخاب شرايط شغلي هستند. اگرچه اين موضوع دلخواه بودن قرار مي
يك موقعيت شغلي بر فرد  ،عواملي خاصطي  ،كند. چرا كه در موارد زيادييشغل را بيان نم

ي انتخاب شغل و مراحل الزم براي رسيدن به شغل مورد هاپايه ،شود. با اين حالتحميل مي
ريزي اين ثر در پايهؤشود و افراد بر اساس عوامل متر تعيين مينظر اغلب در سنين پايين
 كنند.ميشغلي خود را تعيين  مراحل و عوامل ديگر مسير

يعني بازار كار بناميم.  ،خودمي اگر فضاي عرضه و تقاضاي نيروي كار را با عنوان رس
عرضه و تقاضا منفك  ةثري در دو مقولؤانتخاب شغل توسط افراد در اين بازار به عوامل م

سياسي و  شود. شايد عوامل تقاضا در اين بازار به عوامل محيطي و شرايط اقتصادي،مي
سازي آن نيازمند اتخاذ تدابيري خاص خود بستگي دارد كه فراهم هاجوامع و كشور اجتماعي

 50اي وجود دارد كه به عنوان سهمكنندهعوامل محدود و تعيين ،عرضه ةاست. اما در مقول
 .استدرصدي مشكل بيكاري كشور به راحتي قابل حل 

 هاثر عدم شناخت درست از استعدادؤم ةلفؤم ي شغلي نيازمند سههاگيريتصميممي تما
و  هاي مشاغل و ناآگاهي از رشتههااز ويژگي شناختي افراد؛ ناآگاهيي روانهاويژگي
 ي آموزشي و تحصيلي است. هاحرفه

شناختي و متناسب نمودن آن با شرايط روحي و ي روانهابا شناخت ويژگي ،بنابراين
با روحيات را تشخيص داد و سپس با معرفي مشاغل و  هاتوان مختصات شغلمي رواني
رت را براي افراد تعيين هاي آموزش و كسب مهاي تحصيلي مسير شغلي آينده و نيازهارشته
 نمود. 

 شناختيي روانهااستعداد و ويژگي
شان محسوب ي تحصيلي انتخابيهادر موفقيت افراد در مشاغل و رشته مياستعداد، عامل مه

شود و يا روند آن ميپيشرفت حاصل ن ةشود. بدون داشتن استعداد الزم در يك زمينمي
آگاهي از ميزان و نوع استعداد افراد، كمك شايان  ،بسيار كند خواهد بود. بر اين اساس

 انتخاب خود داشته باشند. ةبيني خوبي از آيندخواهد كرد تا پيش هاتوجهي به آن
ي روحي و رواني انسان نيز در بسياري از امور هاژگيهمچنين عالئق، تمايالت و وي

پردازند كه عالقه و گرايشي به بو اموري  هاثر است. افراد دوست ندارند به كارؤزندگي انسان م
مصداق دارد. در  هاي روزمره و در مورد شغل و ساير فعاليتهاندارند، اين مورد در كار هاآن

رود. انسان بدون ميشمار سيستم انگيزش فرد به ةكنندعالعالقه و گرايش در انسان ف ،واقع
انگيزشي، رغبتي براي انجام در آن زمينه نخواهد داشت. ممكن است  ةعالقه به يك زمين
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كم احساس عالقه و تمايل نيز در برخي افراد تصور كنند زماني كه شروع به فعاليت كردند كم

بيني است. فقدان عالقه قابل پيش ايلهأن مساما در واقع چني ،وجود خواهد آمدهب هاآن
ي جانبي، بروز هااي ممكن است ضمن افزايش نارضايتي از فعاليت مورد نظر و ناراحتيزمينه

 هرگونه فعاليتي را مانع خواهد بود.
اي براي انتخاب شغل مهم است. ي پايههالفهؤشناخت عالئق به عنوان يكي از م ،بنابراين

؛ شناخت خود؛ و شناخت هاتلزم آگاهي از سه متغير شناخت تواناييشناخت عالئق مس
 ست. هاارزش

بدين منظور است كه افراد توانايي انجام چه  ها: شناختن تواناييهاشناخت توانايي �
 يي دارند؟ كه بايد احصا شود.هايي را دارند؟ افراد چه محدوديتهاكار

ب شغل، هر فرد با تيپ روانشناختي خاص شناخت خود: با توجه به مدل نظري انتخا �
توانند ميي پژوهشي هابراي محيطي با همان تيپ ساخته شده است، براي مثال: محيط

 هارا جذب نمايند. پس آگاهي از رغبتميافرادي با خصوصيات صبوري و جستجوگرانه عل
 و تمايالت در اين بخش اهميت دارد.

و  هاگردد، تواناييميتي كه بر مبناي رغبت تعيين : عالوه بر تيپ شخصيهاشناخت ارزش �
شود. ارزش كاري نيز نمادي از وضعيت فرهنگي و نگاه ميي كاري فرد نيز احصاء هاارزش

به عنوان مثال: چه مقدار جايگاه اجتماعي، استقالل، ميزان  ،ارزشي فرد به هر شغل است
 درآمد و ... در شغل براي وي ارزش و اهميت دارد؟

رگانه هااست كه افراد را به طبقات چ "بقراط"بندي شخصيت مربوط به ترين طبقهديميق
بندي بقراط نيز با نوسازي طبقه "آيزنك"كرد. ، صفراوي و سودايي تقسيم ميبلغمي ،دموي

پريشي را جهت شناسايي شخصيت افراد رنجوري و روانبرونگرايي، روان –سه بعد درونگرايي 
 "بريگز-مايرز"گرا تقسيم نمود و گرا و بروننيز افراد را به دو سنخ درون "گيون"د. كرارائه 

براساس نظرية يونگ شانزده سنخ شخصيتي را جهت انطباق افراد و مشاغل ارائه نمود 
 ).1379(حسينيان، 

گينزبرگ و همكارانش معتقدند كه انتخاب شغل، نظير رشد افراد داراي فرآيندي پيوسته 
ي هاي فردي، واقعيات محيطي، عوامل عاطفي و فرصتهاعواملي نظير ارزشباشد و با مي

تربيتي ارتباط كامل دارد. به عبارتي، به نظر گينزبرگ و همكارانش، انتخاب شغل فرآيندي 
پذيرد كه در اين دوره، فرد بين انتظارات و امكانات و ميمعيني انجام  ةاست كه در طي دور

انتخاب  ةقابل برگشت، نظري ةسازد، البته دورميتوافق برقرار اش سازش و خصوصيات فردي
كه در دانشگاه كلمبيا با دانشجويان  هايي كه از يك سلسله مصاحبههاشغل گينزبرگ بر يافته

به ساير  ةعمل آمده است، استوار است. گينزبرگ و همكارانش سپس براي تعميم نظريبه
ي زياد ديگري با پسران و دختران ترتيب دادند. نتايج هاسطوح اجتماعي و اقتصادي، مصاحبه

ييد نمودند. اما نظريه با موارد نارسا نيز مواجه أتا حدودي نظريه گينزبرگ را ت هامصاحبه
 است. 

اي قرار دارد. يعني او پنداري حرفهثير خويشتنأاش به شدت تحت تنظريه ةسوپر در ارائ
خودش  ةكند كه متناسب با عقايد و پندارش دربارميمعتقد است هر فردي شغلي را انتخاب 
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طور دست آمده بههپنداري در انتخاب شغل و حرفه، نتايج بنقش خويشتن ةباشد. اما در زمين

كند، ولي بر اثر محدود بودن گروه مورد مطالعه، بررسي مشاغل خاص ميييد أكلي نظريه را ت
توان با اطمينان كامل نتايج مير رفته شده، نكاهي بهاو عدم اعتبار كافي برخي از آزمون

 حاصله را قبول نمود.
شوند. ميي خاص عالقمند هادهد كه چگونه مردم به حرفميگاتفردسون توضيح  ةنظري

شمار طبق نظر گاتفردسون يك عامل كليدي در انتخاب شغل به ،خودپنداره در ايجاد حرفه
 ةمطابق با تصوير فرد از خودش باشد. اگرچه نظري خواهند كهميرود. زيرا مردم شغلي را مي

 اند.ارزيابي نشده هاآن ةي متعددي دارد، اما همهاگاتفردسون سازه
ي شخصيتي هان، نظريههاشده و موجود جي مطالعههاترين نظريه از بين نظريهاما مهم

داشته و شامل دو ي انتخاب شغل هاسامانه ةسزايي در تهيانتخاب شغل هستند كه نقش به
شناسي روان ةلند است كه به علت مفاهيم پيچيدهاة مطرح نظريه مايرزبريگزو نظري ةنظري

بندي مشاغل بر اساس اين ي شخصيتي و عدم امكان طبقههااين نظريه در خصوص تيپ
لند هاة ي كاربردي نظريهامفاهيم، اين نظريه مورد استفاده قرار نگرفت. اما با توجه به قابليت

 كنيم.ميشغلي و تحصيلي، به اجمال به آن اشاره  ةدر مشاور
 (ج)؛ هنري (و)؛ جستجوگر گرالند افراد به شش تيپ شخصيتي واقعهابر اساس نظرية 

شوند. هر چه فرد به يك تيپ ميبندي (ق) طبقه (م) و قراردادي (ا)؛ متهور (ه)؛ اجتماعي
ي خاص آن تيپ را هاو ويژگي هاكان آنكه رفتارام ،شخصيتي شباهت بيشتري داشته باشد

توان محيط زندگي افراد را بر اساس شباهتشان به شش ميبروز دهد، بيشتر است. همچنين 
گرا، ي واقعهااز محيط ي محيطي نيز عبارتندهامدل محيطي توصيف كرد. اين مدل

ي هاافراد و محيط جستجوگر، هنري، اجتماعي، متهور و قراردادي است. هماهنگ كردن
بيني نتايج انتخاب شغلي و ثبات شغلي و موفقيت در آن و در نتيجه مختلف، توانايي پيش

 سازد. ميتحصيلي متناسب را ممكن  ةرشت
ي فردي با نظام هاندي بين عالقمندي و تواناييمامروزه در ايران هيچگونه ارتباط نظام

تواند ميهدف  بازار كار به عنوان نقطه آموزشي و همچنين بازار كار وجود ندارد. معموالً
شناخت الزم و كافي از بازار كار براي  ،ثير قرار دهد. بنابراينأو توانمندي را تحت ت هاخالقيت

وجود ندارد.  هامنديرتي از اين توانهاپشتيباني آموزشي و م هنتيجدر و  هاهدايت توانمندي
مشاغل و  ةي وجود دارد كه كلييهادنيا، سيستم ةي پيشرفتهااين در حالي است كه در كشور
كند (پروفايلي از بازار كار) و عالقمندان و كساني كه براي ميجزئيات آن را به تفصيل ارائه 

 كند.ميشوند را راهنمايي و هدايت مياشتغال آماده 

 شناخت مشاغل
گيري شغلي است. ثر در تصميمؤي مهالفهؤاز جمله م هاي آنهاخت مشاغل و ويژگيشنا

شناخت عنوان شغل، سطوح شغل، مشاغل مرتبط، ابزار مورد استفاده در شغل، كارفرمايان و 
ثر بر ؤي مهاكننده، مخاطرات ايمني، مخاطرات بهداشتي، محدوديتي استخدامهاسازمان
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ي هالفهؤيي كه قبل از احراز شغل ضروري است، از جمله مهارتهاو م هااحراز شغل، آموزش

ي مختلف از مشاغل متناسب با روحيات هاطيف ،الزم در شناخت شغل است. در اين قسمت
ي ويژه اطالعات مشاغل از ويژگي هريك هاشود و افراد با استفاده از سامانهميهر فرد معرفي 

ظايف شغل، ابزار شغل، مخاطرات و سطح تحصيالت مورد نياز از مشاغل مانند عنوان شغل، و
 شوند. ميبراي آن شغل آشنا 
تواند براي مشاوران شغلي و تحصيلي بسيار مهم ميلند كه هاة ي نظريهايكي از كاربرد

بندي، مشاور نوع شخصيت مراجع را با بندي مشاغل است. به كمك اين طبقهباشد، طبقه
شناسد و نوع محيط شغلي مناسب را ميترجيح شغل،  ةكاربرد سياه الً، مثهايكي از روش

كند تا سازش و توافقي را بين آن دو ايجاد كند.  ميكند و سپس به فرد كمك ميشناسايي 
شخيتي افرادي كه در مشاغل متفاوت اشتغال  ةاي، همچنين با مطالعمشاوران شغلي و حرفه

خواهند در چنين مشاغلي مشغول به كار شوند، ميينده توانند به كساني كه در آميدارند، 
افزاري براي بررسي اطالعات شغلي، ي نرمهامشاوره دهند. در معرفي مشاغل وجود سامانه

معرفي  ةيي در امريكا وظيفهاسيستم ،طور مثالبسيار مهم است. به ميآموزشي، استخدا
وظيفه، مسير شغلي و كدگذاري  ي شغل،هاآن كشور را به تفصيل شرح توانايي مشاغل

ي هامين تخصصأيي بزرگترين كمك را به تاهكند. همين سيستم به تنميمشاغل مطرح 
و  هامورد نياز جامعه و صنعت نموده و باعث جلوگيري از افزايش بيكاري و هرز رفتن توانايي

 شود. ميسازي نيروي كار اي است كه براي تربيت و آمادهنيز هزينه
مهم  ةيافته وجود دارد دو ساماني مختلف توسعههاي شغلي كه در كشورهاين سامانهدر ب

اطالعات شغلي اونت  ةباشد شامل شبكميامريكا مستقر  ةو ارزشمندي كه در اياالت متحد
)ONETديسكاور ( ةو سامان مي) به عنوان مركز حاDiscoverديگر كه  مي) يك مركز حا

جالبي از شناخت مشاغل محسوب  ةر شهروندان آن كشور نمونصورت رايگان در اختيابه
 شود.مي

 
 )ONETاطالعات شغلي ( شبكة  �

) با حمايت بخش استخدام و آموزش وزارت كار ONETاطالعات شغلي ( ةشبك ةبرنام
) و تحت امتياز كميسيون امنيتي كاروليناي شمالي كه مركز USDOL/ETAكشور امريكا (

 ةكند، تهيه شده است. هدف اين سامانه با ارائميشغلي را اداره  ملي گسترش شبكه اطالعات
ي خود، امكان مكاشفه و جستجوي شغلي هااطالعات مربوط به مشاغل و به كمك ابزار

 آورد.ميل را فراهم غآموزان و دانشجويان يا تغيير شغل افراد شادانش
 
 )Discover( ديسكاور ةسامان  �

در كشور اياالت  1987قرار دارد كه در سال  ةت متحدديسكاور در كشور اياال ةسامان
 ةاندازي شده است. اين سامانه به يك سازمان خصوصي و غيرانتفاعي به نام برناممتحده راه

ي مهم هاكند، تصميممي) وابسته است و به افراد كمك ACTسنجش دانشگاه امريكايي (
 اشند.ريزي شغلي) را داشته بآموزشي و شغلي مناسبي (طرح
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اطالعات و راهنمايي الزم به افراد  ةي مناسب و ارائهاديسكاور از طريق ابزار ةهدف سامان

ريزي شغلي) داشته باشند. ي مهم آموزشي و شغلي مناسبي (طرحهاكند تصميمميكمك 
شغل)،  900ديسكاور شامل اطالعات كاملي از مشاغل جاري (حدود  ةبرخي خدمات سامان

ي مالي و هاسسات آموزشي، كمكؤاهي، فهرست و مشخصات مدارس و مي دانشگهارشته
مطلوب رزومه، نوشتن نامه، تقاضاي  ةارائ ةاست. عالوه بر اين، نحو ميو مسائل نظا هابورس

ي جستجوي شغل افراد، در اين سامانه آموزش داده هارتهاكار و مصاحبه نيز براي افزايش م
باشد و فرم ميآموزان دبيرستاني و بزرگساالن امل دانششود. مراجعين اين سامانه شمي

 شود.ميميليون نفر را شامل  5رغبت شغلي ساالنه 

 ي تحصيليهاشناخت رشته
گيري شناخت استعداد و شناخت مشاغل در تصميم ةي تحصيلي به اندازهاشناخت رشته

در فرآيند  هامياب ةر نقطباال، شايد كمت ةلفؤشغلي مهم است. به نوعي كه با شناخت از سه م
ي تحصيلي آشنايي با هاتحصيلي باقي بماند. در شناخت رشته ةانتخاب شغل و رشت

ي درسي هر رشته، معرفي هر درس، هاي دانشگاهي، واحدهاي دبيرستان، رشتههارشته
و دانشگاهي ضرورت بعدي است.  ميسسات علؤي آموزشي و معرفي مهاو واحد  هادانشگاه

ديسكاور كمك زيادي در  ةويژه سامانشده بهي معرفيهااستفاده از سامانه ،اين مورد در
 تحصيلي دارد. ةشناخت و انتخاب مناسب رشت

 بررسي و نتيجه گيري
آن در حدود يك قرن است كه در دنيا  ميبحث راهنمايي و هدايت شغلي به شكل عل

) پدر راهنمايي شغلي كه هماهنگي 1908گيرد. از زمان پارسونز (انجام مي ميصورت علهب
ي مختلفي جهت هاي فردي با دنياي مشاغل را مطرح نمود تا به امروز نظريههابين ويژگي

گيري شغلي ارائه شده است كه همگي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به انتخاب و تصميم
 فرد و شغل اشاره دارند.  ةاهميت رابط

ي هاثر نبوده است و اكثر رشتهؤبازار كار م ةي آيندهازبيني در مورد نياامروز پيش
كار التحصيالن مشغول بهدانشگاهي حتي فني مبتني بر دروس نظري بوده و وقتي فارغ

 كنند. ميرضايت كارفرمايان را جلب ن ،شوند عالوه بر نارضايتي از شغل خودمي
ان و نوجوانان متناسب با ريزي شغلي و آتي كودككه برنامه ميحركت منسج بنابراين،

شغلي و  ةشود كه آيندميانجام نشده و اين موضوع موجب  ،ساختار اقتصادي كشور باشد
شان شكل بگيرد. يعني نظام ي پيرامونهابر اساس امكانات و رشته تحصيلي آنان صرفاً

و هدايت آنان از سنين خردسالي در راستاي  هاآموزشي كشورمان امكان كشف استعداد
يت توليد منابع انساني خالق، مبتكر و كارآفرين را هاندر ي آنان كه هاو استعداد هاواناييت

در توليد با كيفيت باعث  هاماندگي اقتصادي و ضعف بنگاهندارد. اين مشكالت در كنار عقب
 بروز وضعيت نه چندان مطلوب فعلي شود. 
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 نامه ارشد. دانشگاه الزهراء.پايان

هنـر و   ةآمـوزان در انتخـاب رشـت   ضرورت هدايت تحصـيلي دانـش  "). 1378حسينيان، س. (
 ي آموزش هنر. دانشگاه الزهراء.ها. مجموعه مقاالت همايش روش"گزينش دانشجو

). هدايت شغلي از طريق همخواني شخصيت با محـيط  1378س. ( –حسينيان، س. و يزدي 
 ،. طـرح مصـوب معاونـت پژوهشـي دانشـگاه الزهـراء       SDSشغلي و هنجاريابي آزمـون  

 پژوهشي دانشگاه الزهراء ميعل ةنامفصل
 .انتشارات كمال تربيت ؟مناسب شما چيست ة). حرف1376س. ( –حسينيان، س. و يزدي 

ي اهبريگز و كاربرد آن در روابط مشـاور  –ه سنخ مايرز معرفي نظري"). 1379حسينيان، س. (
 ايران. ة. مجموعه مقاالت دومين سمينار انجمن مشاور"گيري شغليو تصميم

تحصـيلي و انتخـاب    ةپيشرفت و ارتبـاط آن بـا رشـت    ة). انگيز1379حسينيان، س. و يزدي (
 دانشگاه و علوم پزشكي. –شغل. سمينار نقش مشاور در بهداشت روان 

در ارتبــاط بــا  SDSلنــد ها شخصــيتي –). هنجاريــابي آزمــون شــغلي 1376ي، م. (اهحمــز
 ارشد دانشگاه الزهراء. ةنامتهران. پايان آموزان دختر شهري تحصيلي دانشهارشته

ي هنــري هـا ). بررسـي ارتبـاط بـين تيـپ شخصـيتي هنـري و ويژگـي       1378حميـدي، ح. ( 
 ارشد. دانشگاه الزهراء. ةنامپايان –ران ي تههاهنر دانشگاه ةدانشجويان رشت

 ةآموزان بـا رشـت  ي شخصيتي دانشها). بررسي ارتباط ويژگي1373( نيا، م. احمدي. مرسولي
 لزهراء.ا هنامه. دانشگالند. پايانهاگيري شغليتصميم ةتحصيلي براساس نظري

 .انتشـارات  ،چـاپ اول  ،نتخـاب شـغل  اي ها). راهنمايي شغلي و نظريه1359ع ( ،شفيع آبادي
 

 
 



 
 

 بيكاري ةثيرآن بردورأمهارت و ت
 موردي شهراصفهان ةمطالع 

 1پورمحمدعلي فيض
 2آباديالهام كريمي امين

 چكيده 
مقايسه با نرخ آن در ادبيات بازار كار از اهميت دو  بيكاري در ةطول دور

ثر بر ؤاند تا عوامل مچنداني برخوردار بوده و مطالعات متعددي كوشيده
مهارت نيروي كار در جستجوي كار بر  ،در اين ميانآن را شناسايي كنند. 
 ةثيرگذار بر كاهش دورأاز جمله عوامل اساسي و ت ،اساس ادبيات موضوع

تنها مطالعات اندكي در اقتصاد ايران صورت  ،بيكاري است. با اين وجود
 ةثير مهارت را بر دورأكوشد تا ترو اين مطالعه ميگرفته است و از اين

كننده به مراكز كاريابي شهر ران جوياي كار مراجعهبيكاري در بيكا
نفري،  275اي اصفهان مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد. با انتخاب نمونه

نتايج اين مطالعه نشان داده است كه بيكاران جوياي كار با مهارت در 
ده كرتري را تجربه هاي بيكاري كوتاهمقايسه با بيكاران فاقد مهارت، دوره

صورت معناداري بيكاري را به ةتواند دوررو حرفه آموزي ميو از اين
ترين اي از اساسيحرفههاي فنيآموزش ،كاهش دهد. بر اين اساس

 بيكاري در بيكاران جوياي كار است. ةها براي كاهش دورسياست
 

بيكاري، بيكاران جوياي كار، مهارت، شهر  ةدور :كليدي واژگان
 اصفهان.

 
 
 
 

                                                                                                                
 Email: m.a.feizpour@yazduni.ac.ir   اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد، ةاديار، عضو هيئت علمي دانشكداست .1
  Email:elhamkarimi36@yahoo.com       ريزي دانشگاه اصفهان،اقتصادي و برنامه ةتوسع ة. دانشجوي كارشناسي ارشد رشت2
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 مقدمه

اگرچه ممكن  است، دهشاركنان از متغيرهاي بسيار با اهميت در بازار كار محسوب مهارت ك
اما با  ،داري وجود داشته باشدمعني ةاست بين سطوح مختلف آموزشي و مهارت افراد رابط

اين وجود در ادبيات بازار كار از سطوح آموزشي و سطوح مهارتي مختلف به عنوان دو متغير 
هاي رسمي در هر كشور آموزش ةالي كه بخش اصلي آموزش نتيجشود. در حمجزا ياد مي

آموزي باشد مهارت ةژهاي ويتجارب يا دوره ةتواند نتيجاست، بخش اصلي مهارت مي
ثير مهارت نيروي أبررسي ت، هدف اصلي اين مقاله). بر اين اساس، 1387:344پور،(فيض

صفهان است. براي دستيابي به اين بيكاري افراد جوياي كار در شهر ا ةانساني بر طول دور
كاريابي در شهر اصفهان استفاده  كننده به مراكزمراجعه ي افراد جوياي كارهاهدف از داده

مركز كاريابي كه  15در شهر اصفهان  شده است. الزم به يادآوري است كه در حال حاضر
ن مقاله پس از باشند. ايي شغلي هستند، فعال ميهازمينهة خدمات در همة ارائه دهند

موضوع را مورد بررسي قرار داده است. بخش سوم به  ةمقدمه در بخش دوم پيشين
ها در بخش چهارم صورت گرفته است. شناسي تحقيق اختصاص يافته و تحليل يافتهروش

 يري است. گبندي و نتيجهبخش پنجم جمع

 موضوع ةپيشين
فردي در جستجوي يافتن شغل با اين زماني كه  ةتوان به عنوان فاصلبيكاري را مي ةدور

د كه اين دوره كرشرط كه هم توانايي و هم تمايل به انجام كار را داشته باشد، تعريف پيش
شغلي، نرخ  ةمثل جنسيت، سن، سطح آموزش، مهارت و سابقتواند تابع عوامل متفاوتي (مي

ي متفاوتي هاقتصادي، تئوريي بيكاري و...) قرار گيرد. در ادبيات اهااي، بيمهبيكاري منطقه
 بيكاري وجود دارد. در ايران براي اولين بار ةيك از عوامل فوق بر دور ثير هرأبراي تبيين ت

 در هابيكاري آن ةطول دور آموزش افراد جوياي كار بر ثيرأبه بررسي ت 1384ديان در سال ها
ن داد آموزش نيروي دست آمده از اين بررسي نشاپرداخت، كه نتايج به شهرستان شيراز

بيكاري افراد دارد و در اين ميان  ةداري بر كاهش طول دورثير مثبت و معنيأانساني ت
سسات آموزشي ؤم ثري نسبت به سايرؤاي آزاد نقش محرفهو ي فني هاآموزش آموزشگاه

ا ب ،ثر بر آنؤبيكاري و عوامل م ةپور به بررسي دورفيض 1389داشته است. بعد از آن در سال 
دست هاستفاده از شواهد و اطالعات بيكاران جوياي كار استان يزد پرداخته است و نتايج ب

مثبت)، تعداد افراد تحت  ثيرأت دهد كه متغيرهاي سن (باآمده از اين پژوهش نشان مي
داري بر دوره ثير معنيأمنفي)، داراي ت ثيرأت با( تكفل، تجارب شغلي و سطح تحصيالت

بلكه درسايركشورها نيز  ،ي محققين، نه تنها در ايرانهاتوجه به دانسته بيكاري است و با
اند و اين موضوع با بررسي مقاالت بيكاري پرداخته ةثير مهارت بر طول دورأكمتر به بررسي ت

 Baffoe and،2005(براي نمونه  .دشوئيد ميأي شكل گرفته در ساير كشورها تهاو پژوهش
Ezeala 2002() و ،Ahn and Gracia-perez(  ،به بررسي نقش تغيير جنسيت

)2001،Lalla and Pattarin) 2002) و  ،Ahn and Gracia-perezسن،  ) متغير
)2004،Tansel and tasci) 2001) و ،and Pattarin Lalla(  سطح آموزش) وCarroll (

اند، پرداخته بيكاري ةثير آن بر طول دورأشغلي و ت ةبه بررسي مهارت و سابق 2004در سال 
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 ،)Foley،1997(بيكاري و  ةاثر بيم) Addison and Portugal 2004(همچنين 

)2006،Kupets 332: 1389فيض پور،( اند.اي را بررسي كرده) اثر نرخ بيكاري منطقه( 

 روش شناسي تحقيق
كه توزيع  مركز كاريابي وجود داشته 15در شهر اصفهان  ،دشنيز يادآوري  گونه كه قبالًهمان

اي از گيري خوشه) قرار داشته است. از طريق نمونه1( ةها بر اساس نقشه شمارجغرافيايي آن
كارياب و سيتكو  كاريابي كار،س آن مراكز أمركز كاريابي، مثلثي كه سه ر 15 بين اين

 اند، انتخاب شده است.ثبت نام نموده1388كننده را در سال مراجعه 7278 و جمعاً باشندمي
كيد اين پژوهش بر مركز واقع شده بر أعالوه بر آن و با توجه به گستردگي مراكز كاريابي ت

ي ها، از دادههاگن نمودن دادهم) قرار گرفته و به منظور هكارمندمركز كاريابي مثلث مذكور (
استفاده شده  1388دوم فروردين ماه سال  ةمربوط به افراد جوياي كار ثبت نام كرده در نيم

نفر تعيين  285نفر و حجم نمونه توسط جدول مورگان  1029حجم جامعه  ،است. در ابتدا
كه در قسمت بعدي به آن  هاو مشكالت آن هاده است كه در نهايت به دليل وجود دادهش

 نفر كاهش يافته است. 275نفر و حجم نمونه به  959اشاره خواهد شد، حجم جامعه به 
 

 1391ريابي شهر اصفهان:: موقعيت مراكز كا1نقشه 
 محقق ةشده به وسيلمنبع: طراحي
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 هاها و مشكالت آنداده
مزايا، داراي معايبي ة شده توسط مراكز كاريابي شهرستان اصفهان با همآوريهاي جمعداده

سازد، اين مشكالت را وهش را با مشكل مواجه ميژي مورد نظر اين پهااست كه تحليل
 د:كربندي زير تقسيمتوان در چند دسته مي

افراد  ي بعدي و براي بعضي ازها) بعضي از متغيرهاي اساسي مورد نظر براي تحليل1
 .وري نشده است (مانند مقطع تحصيلي، محل اقامت، نوع مدرك تحصيلي و ...)آجمع
 .بندي درست و منظم مهارت افراد جوياي كار) عدم دسته2
ها را بر طبق توان آنكاران جوياي كار كه نميبي ةاولي ةجامع دانشجويان در ) وجود3

 ايران در گروه بيكاران جوياي كار قرار داد. تعريف مركز آمار
تحصيلي  ةشده (نوع مدرك فرد متناسب با رشتي ثبت ها) وجود ناهماهنگي در داده4

 فني ثبت شده است).فني بوده ولي غير
افراد جوياي كار در رابطه با محل اقامت،  ةشدي ثبتهابه دليل ناقص بودن داده ،بنابراين

نفر از افراد جوياي  21همچنين با حذف نفر و 25فني و غير فني) نفر و نوع مهارت ( 11
ي هاآوري ساير دادهاز افراد به دليل عدم جمعاند و حذف بعضي ديگر كاري كه دانشجو بوده
افته است و اين تعداد مبناي نفر كاهش ي 959به  1029اوليه از  ةمورد نياز، حجم جامع

 ي بعدي قرار گرفته است.هاتحليل
ده اگرچه ممكن شي بسيار با اهميت در بازار كار محسوب هامهارت كاركنان از متغير

اما با  ،داري وجود داشته باشدمعني ةاست بين سطوح مختلف آموزشي و مهارت افراد رابط
ي و سطوح مهارتي مختلف به عنوان دو متغير اين وجود در ادبيات بازار كار از سطوح آموزش

ي رسمي در هر كشور هاآموزشة شود. در حالي كه بخش اصلي آموزش نتيجمجزا ياد مي
آموزي باشد مهارت ةي ويژهاتجارب يا دورهة تواند نتيجاست، بخش اصلي مهارت مي

 ).1389:344 پور،(فيض
بيكاري افراد  ةنساني بر طول دورثير مهارت نيروي اأبررسي ت ،هدف اصلي اين مقاله

 ي افراد جوياي كارهاجوياي كار در شهر اصفهان است. براي دستيابي به اين هدف از داده
در شهر  مراجعه كننده به مراكزكاريابي در شهر اصفهان استفاده شده است. در حال حاضر

هستند فعال  ي شغليهازمينهة خدمات در همة مركز كاريابي كه ارائه دهند 15اصفهان 
ز كاريابي، مثلثي كه سه راس آن مرك 15 اي از بينگيري خوشهاز طريق نمونه د.نباشمي

مراجعه كننده را در سال  7278 و جمعاً باشدكار،كارياب و سيتكو ميمراكز كاريابي 
اند، انتخاب شده است. عالوه بر آن و با توجه به گستردگي مراكز ثبت نام نموده1388

كارمند) قرار مركز كاريابي كيد اين پژوهش بر مركز واقع شده بر مثلث مذكور (أكاريابي ت
ي مربوط به افراد  ها، از طريق نمونه گيري، از دادههاگمن نمودن دادهگرفته و به منظور ه

استفاده شده است. در ابتدا  1388جوياي كار ثبت نام كرده در نيمه دوم فروردين ماه سال 
نفر تعيين گرديده است كه  285فر و حجم نمونه توسط جدول مورگان ن1029حجم جامعه 

كه در قسمت بعدي به آن اشاره خواهد شد، حجم  هادر نهايت به دليل وجود مشكالت داده
 نفر كاهش يافته است. 275نفر و نمونه به  959جامعه به 
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 ي آنهاآماري و ويژگي ةجامع

 جنسيتي  برحسب تركيب �
 34درصد افراد جوياي كار در اين جامعه را، مردان و حدود  66)، 1( ةطبق نمودار شمار

نيروي كار از سوي ة درصد آن از زنان تشكيل شده و اين بدين معني است كه بيشترين عرض
سرپرست  و توجه به بحث اشتغال و بيكاري مردان به اين دليل كه مردان مردان بوده است

كاري براي يك مرد نه تنها به خود او آسيب ند و نبود اشتغال و وجود بيهستخانواده 
بلكه موجب از هم پاشيده شدن بنيان خانواده خواهد شد، موضوع مهمي براي  ،رساندمي

 .استاقتصاد 
 

 اصفهان برحسب درصد  تركيب جنسيتي بيكاران جوياي كارشهر .1 نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 غيرفني) –برحسب مهارت (فني  �

 اند.درصد مدرك فني داشته 42درصد افراد داراي مدرك غير فني و حدود  58حدود 
 

 مهارت ( فني، عير فني) بيكاران جوياي كار شهر اصفهان بر حسب درصد:  .2نمودار  
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم
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 سنية برحسب رد �

 25 -64سال جوان و  15 -24كودك و نوجوان، ة سال در رد 6-14مركز آمار ايران افراد 
 بازار ادبيات سال و بيشتر هم در گروه سني بزرگساالن قرار داده است. در 65سال ميانسال ،

است. با توجه به نمودار زير  سالگي 10سن  از كار به شروع مقطع اولين شناسيو جمعيت كار
درصد ديگر هم در گروه سني جوانان قرار  35درصد افراد در گروه سني ميانساالن و  65
 .ددارن

 

 اصفهان برحسب درصد:  سني بيكاران جوياي كارشهر ةرد .3 نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 برحسب ميزان تحصيالت �

صيالت به حتوان با توجه به سطح تبندي مركز آمار ايران، افراد جامعه را ميبر طبق طبقه
و دكترا تقسيم نمود. از  سواد كمتر از ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس و فوق ليسانسبي

اي است گونهمورد بررسي به ة، ساختار جمعيت جوياي كار در جامعديدگاه سواد و آموزش
توان فرد بدون سواد پيدا كرد. گسترش چشمگير امكانات آموزشي كالسيك، مبارزه با كه نمي

ان در سوادنياز استخدام در كاهش بيسوادي و مطرح شدن با سوادي به عنوان پيشبي
درصد از افراد ميزان سوادشان در حد  41,5ثري داشته است. ؤجمعيت جوياي كار نقش م

درصد فوق ليسانس بوده است كه شايد در اين  2درصد ديپلم و كمتر از  26ليسانس، حدود 
ادامه تحصيل در مقطع دكترا تقاضا براي ورود به بازار كار را نسبت به افراد ة افراد انگيز

 تا مقطع ليسانس كمتر كرده است. تحصيل كرده
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 اصفهان برحسب درصد:  ميزان تحصيالت بيكاران جوياي كارشهر . 4 نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 برحسب محل اقامت �

درصد از توابع  24درصد افراد جوياي كار از شهر اصفهان و حدود  52محل اقامت حدود 
مانند: استان ( ي ديگرهاي استانهامناطق و شهرستان شهر اصفهان و ما بقي نيز از ساير

خوزستان و استان مركزي، استان فارس، استان چهارمحال بختياري و ...) بوده است و به اين 
تحت عنوان ساير مناطق  هاآن ةباشد همطور جداگانه چشمگير نميهدليل كه سهم هر يك ب

نيز استان اصفهان  هابندي بر حسب استانتقسيم آورده شده است. در 5 ةشمار در نمودار
بيشترين سهم و خوزستان دومين استان و چهارمحال بختياري سومين استان از نظر محل 

شان تحت نيز به دليل كم بودن درصد فراواني هااستانة اند و بقيكنندگان بودهاقامت مراجعه
 اند.آورده شده هاعنوان ساير استان

 

 مت بيكاران جوياي كارشهراصفهان برحسب درصد: محل اقا .5 نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم
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 ها برحسب درصد:محل اقامت بيكاران جوياي كارشهراصفهان براساس استان .6نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم 

 ي آنهاآماري و ويژگي ةنمون
 برحسب تركيب جنسيتي  �

اند و علت آن هم ممكن است به باورهاي ي زن بودهدرصد افراد اين نمونه مرد و مابق 64,45
 .فرهنگي، اجتماعي و ديني جامعه برگردد

 

 نوع جنسيت بيكاران جوياي كار شهر اصفهان برحسب درصد: . 7نمودار  
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 غيرفني) –بر حسب مهارت (فني  �

 اند.درصد افراد داراي مدرك غير فني بوده 58حدود
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 مهارت ( فني، غيرفني) بيكاران جوياي كار شهر اصفهان بر حسب درصد:  . 8ودار نم 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 برحسب رده ي سني �

درصد جوان  30مورد بررسي ميانسال و حدود  ةدرصد افراد جوياي كار در نمون 69,82
تا  25را براي افراد ي مناسب و به موقع هااتخاذ سياست 9 ةاند كه بررسي نمودار شماربوده
 سازد. سال آشكار مي 64

 

 اصفهان برحسب درصد:  سني بيكاران جوياي كارشهر ةرد .9 نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 
 برحسب ميزان تحصيالت �

باتوجه به نموار زير مدرك تحصيلي بيشتر افراد جوياي كار ليسانس و ديپلم بوده است و 
 وجود ندارد. هاسواد و يا افرادي كه داراي مدرك دكترا باشند در بين آنافراد بي
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 اصفهان برحسب درصد:  شهر ميزان تحصيالت بيكاران جوياي كار .10نمودار  
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم

 برحسب محل اقامت �
ي و بختيار و درصد اولين استان، چهارمحال 75مورد بررسي، اصفهان با حدود  ةدر نمون

خوزستان نيز به ترتيب دومين و سومين استان از حيث محل اقامت بيكاران جوياي كار 
ي تهران، البرز، آذربايجان هااستان 12 ةدر نمودار شمار هااز ساير استان راند و منظوبوده

شرقي، خراسان، مازندران،گيالن، زنجان و مركزي، همدان، كرمانشاه و كرمان، يزد، هرمزگان 
 ست.بوده ا
 

 محل اقامت بيكاران جوياي كارشهراصفهان برحسب درصد:  .11نمودار  
 1388دوم فروردين ماه  ةنيم
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 ها اساس استان اصفهان بر محل اقامت بيكاران جوياي كارشهر. 12نمودار 
 1388دوم فروردين ماه  ةبرحسب درصد: نيم

 مهارت و تعريف آن 
برق كاري، مهندسي، آشپزي و مكانيكي و...) در  جوشكاري،( هااي از مهارتطيف گسترده

بندي براي تعريف مهارت از دو نوع تقسيم ،اما در اين پژوهش ،مورد بررسي قرار داردة جامع
 استفاده شده است.

كارمندان امور اداري و دفتري، كاركنان خدماتي ( : نيروي انساني به دو بخش خدماتي1
متخصصان و كاركنان ماهر كشاورزي، ...) و توليدي ( و بازار و هاو فروشندگان فروشگاه

جنگلداري و ماهيگيري، صنعت گران و...) تقسيم شده كه شاغالن بخش خدمات فاقد مهارت 
 .باشندو بخش توليدي داراي مهارت مي

: نيروي انساني ساده كه فاقد مهارت است و نيروي انساني تحت عنوان مهندسين، 2
ي هاصاحبان حرفه ة كارگران فني وكلين و...) كارگران ماهر(برق، عمرا( هاتكنسين

 باشند.نجاري، مكانيكي و ... ) كه همگي داراي مهارت مي جوشكاري،
درصد افراد داراي مهارت و  50نفري حدود  275ة بندي نوع اول از نمونبا توجه به تقسيم

درصد افراد جوياي كار  88ود بندي نوع دوم حداما طبق تقسيم .اندمابقي فاقد مهارت بوده
مورد بررسي درصد فراواني  ةاند و اين بدين مفهوم است كه در نمونداراي مهارت بوده
 و كارگران ماهر نسبت به كارگران ساده بيشتر بوده است. هامهندسين، تكنسين

 بيكاري ةتعريف دور
بيكاري  ةبه دور اي كه طي آن فرد بيكار به دنبال شغل است، در ادبيات اقتصاديدوره

ي اقتصادي، به مراتب از هامعروف است و متوسط آن به عنوان معياري اساسي در تحليل
). 332-331: 1389(فيض پور، اهميت بيشتري نسبت به نرخ بيكاري برخوردار است.

اما با  ،آيدترين متغيرهاي اين پژوهش به شمار ميتاريخ دستيابي به كار از مهم ،بنابراين
كننده توسط ابن ، تاريخ ارجاع (تاريخي كه افراد مراجعه هامحدوديت زمان و داده توجه به
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نفري  275 ةيابي به كار فرض شده است. در نموناند) تاريخ دستمراكز معرفي به كار شده

اند كه با در نظر نفر ، همچنان بيكار باقي مانده 245نفر به شغل دست يافته و  30مورد نظر، 
نفر را  30بيكاري اين  ةتوان طول دورنام ميآن با تاريخ ثبتة ارجاع و مقايس گرفتن تاريخ

 محاسبه نمود.

 هابررسي مهارت در گروه شغل يافته
اند، اما درصد افراد جوياي كار در نمونه، معرفي به كار و موفق به كسب شغل شده 10,91

 هااما خود آن ،كار شده باشند بيان اين نكته كه؛ ممكن است ساير افراد نمونه هم معرفي به
ضروري به نظر آيد. اين  ،انداز پذيرفتن آن شغل به اميد كسب يك شغل بهتر امتناع ورزيده

احتمال هم وجود دارد كه بعضي از افراد در زمان مراجعه به مراكز كاريابي در اصل بيكار 
 ةكند همش فرض مينباشند اما به دنبال يافتن يك فرصت شغلي بهتر باشند كه اين پژوه

 اند.افراد مراجعه كننده به مراكز كاريابي بيكار بوده
درصد افراد شغل يافته داراي مهارت و طبق  70بندي نوع اول با توجه به تقسيم

اند و اين بدين مفهوم است كه در داراي مهارت بوده هادرصد آن 100بندي نوع دوم، تقسيم
و يا كارگران ماهر  هامهندسين يا تكنسين هاو تمامي آناين گروه كارگر ساده وجود نداشته 

 هادهد كه سه نفر از آنيافته نشان ميبيكاري براي اين گروه شغل ةاند. بررسي طول دوربوده
مهندس برق و  هاباشند. ( يك نفر از آنبيكاري بوده و هر سه نفر داراي مهارت مي ةفاقد دور

نفر ديگر هم حاكي از آن  27بيكاري براي ة دورة د). محاسباندو نفر ديگر كارگر ماهر بوده
 ة) بوده است و طول دوركمتر از يك سال (ده ماه هاآنة است كه طول اين دوره براي هم
زماني ة بندي نوع اول) در بازگروه شغل يافته (طبق تقسيم بيكاري براي افراد فاقد مهارت در

روز محاسبه شده و ممكن است علت 1-295بازه روز و براي افراد با مهارت اين  241-3
بيكاري براي بعضي از افراد با مهارت نسبت به ساير افراد با مهارت يا  ةبزرگتر بودن دور

ي هاي در نوع ارتباط حاكم بين نظامهانسبت به افراد فاقد مهارت به علت وجود نارسايي
تر رنگي اصالحي كمهاراه حل ةبا ارائ هاآموزشي و بازار كار بوده باشد كه شايد اين نارسايي

شان كسب يك شغل خوب و تضمين مهارت هدفگردد. همچنين ممكن است خود افراد با
بيكاري حتي يك ساله هم خواهند ة شده باشد كه دراين صورت حاضر به پذيرش يك دور

موارد هم علت بود تا در ازاي اين پذيرش به شغل مورد انتظار شان دست يابند. در بسياري از 
ي شغلي در بازار كار، بلكه به علت عدم هابيكاري نه به دليل عدم وجود فرصتة افزايش دور

ي اشتغال با هاتحرك نيروي كار در بين مناطق است. به عبارتي براساس اين تئوري فرصت
 جغرافيايي قرار نداشته است كه در اين ميان عوامل فرهنگية افراد جوياي كار در يك منطق

اي از داليل اين ناهماهنگي تلقي نمود. توان به عنوان نمونهي بازار مسكن را ميهاو ويژگي
دهد كه با احتساب ميانگين ساده براي نشان مي13ة  ). نمودار شمار334: 1389(فيض پور،

درصد افراد  23يافته كمتر از ده ماه و حدود درصد افراد شغل 43بيكاري، حدود  ةطول دور
درصد هم فاقد دوره  10بيكاري كمتر از يك ماه و كمتر از پنج ماه و  ةول دورمتوسط ط

 اند.بيكاري بوده
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 نفري،  275 ةبررسي موقعيت افراد در دستيابي به شغل در نمون. 13نمودار  
 1388بر حسب درصد: 

 

 ) در افراد شغل يافته،1بررسي مهارت (طبق تقسيم بندي نوع. 14نمودار  
 1388: بر حسب درصد 

 

 نفري  275 ةيافته در نمونبيكاري گروه شغل ةمتوسط طول دور. 15 نمودار 
 1388مورد بررسي برحسب درصد: 
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 هاتحليل يافته

تعاون،كار و  ةي اين پژوهش از طريق مراجعه به ادارهاداده ،دشياداوري  همانگونه كه قبالً
گيري در سطح شهر و توسط نمونهرفاه اجتماعي شهرستان اصفهان و مراكز كاريابي موجود 

نيز با استفاده از جدول مورگان تعيين و  275آوري شده است و حجم نمونه اي جمعخوشه
 ده است.شنفر جامعه انتخاب  959تصادفي از بين ة به شيو

شود. با مورد مطالعه پرداخته مي ةشده از نموني گردآوريهادر اين قسمت به تحليل داده
نسبت موفقيت  ،پژوهش با استفاده از آزمون فرض مقايسهة متغيرها، فرضيتوجه به مقياس 

 در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفته ست.
: اختالف نسبت كاريافتگان در گروه با مهارت از نسبت كاريافتگان در گروه فرضيه صفر

 مهارت برابر با صفر است. بي
رت از نسبت كاريافتگان در گروه : اختالف نسبت كاريافتگان در گروه با مهايك ةفرضي

 مهارت بزرگتر از صفر است. بي
1 P0 : H- 0 2  =P  

 
 1P1: H -> 02 P  

 5دست آمده از مقدار بحراني در سطح خطاي همقدار آماره ب، 1با توجه به جدول شماره 
ة  رد شده و فرضي 0H ةرفته و فرضيي بحراني قرار گدرصد بزرگتر است پس آماره در ناحيه

1H  شود. (اختالف معنادار است). اين يافته نشان درصد پذيرفته مي 5در سطح خطاي
دهد كه نسبت كاريافتگان در گروه با مهارت در مقايسه با نسبت كاريافتگان در گروه مي

 بدون مهارت بزرگتر است.
 پژوهش ةآزمون معناداري فرضي. 1جدول

ةمقدار آمار 
z 

درسطح خطاي azمقدار بحراني
 رصدد 5

تك دنباله

نسبت موفقيت  ةآزمون فرض مقايس
 ةدنبال 1,65 2,54 در دو جامعه

 راست
 ي محققهامنبع: يافته

 بحث و نتيجه گيري
ايستا  مفهومي بيكاري نرخ است كه حالي اين در .رودمي شماربه پويا معياري بيكاري ةدور
با  )مشخص زماني قطعم باال (در بيكاري نرخ آن در كه حتي شرايطي توانمي و دارد
تعداد  و نرخ مطالعة تنها نه رو،اين نمود. از تصور را افتدمي اتفاق كوتاه بيكاري يهادوره

نتيجه،  در و آن بر مؤثر عوامل شناسايي و بيكاري ةدور طول متوسط مطالعة بلكه بيكاران،
است  برخودار اييسزبه اهميت از باشد، موضوعي چنين كنندةتبيين بتواند كه ييهاتئوري
ي نويسندگان هاآيد و يافتهثر بر آن به حساب ميؤ) و مهارت نيز يكي از عوامل م331(همان،

يافته داراي مهارت بوده و در اكثر اين افراد اين پژوهش مبني بر اين كه بيشتر افراد شغل
ه هرچه البتباشد. (تر ميبيكاري نسبت به افراد فاقد هرگونه مهارت كوتاه ةطول دور
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تر باشد اين موضوع مصداق بيشتري پيدا رنگي ناهماهنگي مهارتي و جغرافيايي كمهاتئوري

 ةتواند طول دوروري افراد گردد، ميچنانچه مهارت منجر به افزايش بهره ،كند).  بنابراينمي
بيكاري را نيز براي افراد جوياي كار با مهارت كاهش دهد هر چند كه طبق تئوري 

عرضه و تقاضا  يزماندارد با وجود هماين تئوري بيان مي( گي مهارتي در بازار كارناهماهن
) امكان طوالني شودتمايزات عمده ميان اين دو از حيث مهارت مشاهده مي، براي نيروي كار

تئوري ناهماهنگي جغرافيايي هم كه برعدم  ،بيكاري وجود دارد. عالوه بر آن دورة شدن
حال  ره بيكاري گردد. به ةتواند منجر به افزايش دورنيز مي ،لت داردتحرك نيروي كار دال

و الزامات  هادر نيروي انساني از ضرورت هاي الزممهارت ايجاد براي آموزشي وجود يك نظام
 ،علم از است تلفيقي ايحرفه و فني هايآموزش ميان اين در و اقتصادي است ةرشد و توسع

اي توسعه مضموني و نموده ايفا كارآمد انساني نيروي مينأت در يمهم بسيار نقش و هنر فن و
 .)334دارد (همان، 

  مهارتي يهاآموزش به توجه ضرورت
يابي به شغل بيكاري و دست ةتوان نقش آموزش و تجارب شغلي را در كاهش دورنمي �

اي و حرفه ي فنيهاي كارآموزي و كارآفريني، آموزشهاايجاد دوره ،روناديده گرفت از اين
ي بازار كار گردد، هااي كه باعث آشنايي بيشتر افراد جوياي كاربا زمينهو ايجاد هر زمينه

 )353: 1389( فيض پور، نمايد.يابي به شغل فراهم ميزمينه را براي دست
 بهبود و رشد درفرهنگي خصوصاً  و اجتماعي تغييرات در ايحرفه و فني يهاآموزش نقش �

 است. اهميت ائزح كار نيز فرهنگ
اي دانست كه وري عوامل در سطح ملي و منطقهتوان افزايش بهرهاقتصادي را مي ةتوسع �

متكي به نيروي انساني كارامد است. نيروي انساني با كسب دانش، نگرش و مهارت 
 وري عوامل توليد را افزايش دهد.تواند بهرهمي

نفعان و استفاده از توان بالقوه و ر و ذياي همراه با تعامل با بازار كاآموزش فني و حرفه �
ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي هاتواند موجب بهبود شاخصمي هابالفعل با ساير دستگاه

 )11و سياسي گردد.( همان،

 اتپيشنهاد
انساني از  ةاي به دليل توانايي در تشكيل سرمايهاي فني و حرفههدفمندي در آموزش  �

لزوم مديريت و ساماندهي  ،ورد نياز بازار كار و در نتيجهطريق تربيت نيروهاي ماهر م
 .هاآن

ي هاسنجي دقيق از بازار كار و تربيت نيروي انساني ماهر مطابق همان نيازمندينياز  �
 .مشخص شده

  .ترين راه غلبه بر مشكل بيكاريتوانمندسازي نيروي انساني به عنوان مهم �
 ي واسط بين كارفرمايان وهابي به عنوان حلقهمراكز كاريا ةحمايت و پشتيباني از توسع �

 .جويندگان كار
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 هاي الزم براي ورود به بازار كارنظام آموزشي و مهارت
  1نوراهللا سعيدي
  2ميالد كوهيان افضل
  3شهرام كوهيان افضل
 4اعظم نيكپور دهكردي

 چكيده
بلكه  ،آيد نه تنها ابزار و وسايل آموزشيهنگامي كه بحث آموزش به ميان مي

د به ابزار و امكانات قدر كه بايهمان .گيردنيروي انساني نيز مدنظر قرار مي
دادن امكانات براي اين  آموزشي اهميت داده شود تربيت نيروي انساني و قرار

هاي فناوري اي برخوردار است.از اهميت ويژه نيز آموزش ةافراد در حوز
هاي جهاني شبكه ةتوسع ةيادگيري مبتني بر كامپيوتر و وب كه در ساي

هاي نوين آموزش هموار ساخته يوهراه را بر ظهور ش ،پذير شده استامكان
مل دارد. أاي جاي تهاي فني و حرفهآموزش ةاما اين موضوع در زمين .است

آموزي استفاده كامل از مهارت ،نياز به فراگيري يدي و كاربرد دست
هاي نظام آموزشي بايد مهارتنمايد. ميالكترونيك را دچار شك و ترديد 

زار كار و افزايش آستانه تحمل و بردباري براي به با جوانان براي ورودرا شغلي 
پذيري در اقتصاد رقابت هاي رفتارهاي امروزي بياموزد.مواجهه با پيچيدگي
هاي تكنولوژيكي و نوآوري وابسته است. در عصر جديد جهاني به توانمندي

خواهند وارد بازار كار شوند بايد توانايي مناظره، تمركز و كساني كه مي
نظام آموزشي بايد رويكرد  ،به اين ترتيب عات را داشته باشند.گزينش اطال

 هامروزهايي كه برخي از مهارت .ها تغيير دهدخود را به سمت ايجاد مهارت
اي، هاي فني و حرفههاي حل مشكل، مهارتمهارت عبارتند از: مورد نياز است

ي مديريت هاهاي مربوط به رايانه، مهارتهاي روابط عمومي، مهارتمهارت
 .مهارت دانستن زبان خارجي و هاي مديريت اطالعاتمالي، مهارت

 
 نظام آموزشي، بازار كار. ،: مهارتكليدي واژگان
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  Email: M-koohian-A@yahoo.com 
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 مقدمه
ست كه در شرف تغيير و دگرگوني است و همواره مسئوالن ا هاآموزش در كشور مدت ةمقول

اشتغال و اقتصاد  آموزش، .در تدارك تغييرات ساختاري و محتوايي اين نظام هستند
با انبوه تعداد  هم هستند كه اگر جدي انگاشته شود آن وقت جامعههايي مرتبط بهمقوله

. تواند آموزش را معنا بخشداين مهارت است كه مي ،رو نخواهد بود. در واقعبيكاران روبه
نساني نه تنها ابزار و وسايل آموزشي بلكه نيروي ا ،آيدميان ميهنگامي كه بحث آموزش به
قدر كه بايد به ابزار و امكانات آموزشي اهميت داده گيرد و هماننيز مدنظر مسئوالن قرار مي

از اهميت  نيز آموزش ةدادن امكانات براي اين افراد در حوز تربيت نيروي انساني و قرار ،شود
اي همندي برخي از دانشجويان از امكانات آموزشي در شاخهاي برخوردار است. بهرهويژه

 .تواند اثر مطلوبي را در نظام آموزشي داشته باشدمختلف آكادميك مي
بايد به شكل مدون و مصوب به مباحث آموزشي هم  ربراي ارتقاي سطح آموزش در كشو

توجه نشان داد و مطالب را هر چند سال يك بار بازنگري و آن را بر اساس علم روز دنيا 
ها هستند كه نقش ت علمي دانشگاهأهي ،داد. در ادامه تدوين كرد و در اختيار دانشجويان قرار

نمايند و آنها نيز بايد بر اساس جايگاه علمي روز دنيا پررنگي را در اين خصوص ايفا مي
به اذعان استادان و فرهيختگان حوزه . برگزيده شوند و به خدمت نظام آموزشي كشور درآيند

ها و تمركز بر نيروي زيرساخت ،ي اثرگذارعلم ةآموزش بايد مبتني بر پشتوان و دانشگاه،
پژوهش نيز  ةهمچنين در حوز بر دانش و فناوري باشد. آفريني بايد مبتنيانساني باشد، فن

رو بايد توجه داشت كه اگر اين حوزه با آموزش همراه نباشد، كارساز نخواهد بود. از اين
علمي را  استا بايد مراكزگسترش آموزش نيازمند داشتن محيطي علمي است كه در اين ر

اين  ةبنيان بر پايتشكيل اقتصاد دانش و تحقيقات ،دانش، آموزش. توسعه و گسترش بخشيد
 ةتجرب ةنتيج توان يك تغيير نسبتاً دائمي يا رفتار بالقوه كه دريادگيري را ميها است. فعاليت

 .)1388مستقيم يا غير مستقيم باشد تعريف كرد (الواني و معمارزاده، 
شود. در نظام آموزشي نظام آموزشي در دنيا به دو گروه رسمي و غيررسمي تقسيم مي

كنند. اما در نظام آموزشي نامه دريافت ميالتحصيالن يك دانشرسمي، فراگيران و فارغ
در واقع در آموزش  شود،التحصيالن توجه ميرسمي به اشتغال و كاربرد علوم فارغغير

شود. مهارت و آمادگي فرد براي تخصص و ورود به بازار كار توجه مياي و غيررسمي به حرفه
توان نمي ،كندالمللي پيروي ميهاي دانشگاهي از يك نظام بينالبته از طرفي چون آموزش

ها مانند شيمي و عمران قواعد علمي، تكنيك و مهارت زياد ايرادي گرفت و در برخي رشته
شود و اگر وارد ، فرد براي مقاطع تحصيلي باالتر آماده ميالتحصيليمهم هستند و بعد از فارغ

در هاي تكميلي دارد. اما بايد توجه داشت كه سطح تكنولوژي بازار كار شد نياز به آموزش
ها بومي هستند و ابزارها و ويژگي محيط كار يعني مهارت ،مانند بازار اروپا نيست ايران

اي بايد براي آموزش حرفه ،. بنابراينت داردالمللي تفاومتفاوت است و با بازار بين
ي ندارند كه نياز يدانشگاه نالتحصيالفارغ كشورهاي در دانشگاه .استانداردهايي تدوين شود

تنها حل مسئله را  آنها يعني ؛دنهاي اساسي محيط كار را بياموزد و مهارتنبا يك ابزار كار كن
گويي به نيازهاي اقتصادي منظور پاسخفي نيست. بهو اين براي ورود به بازار كار كا دنآموزمي
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هاي و صنعتي كشور، بايد از طريق نظام آموزش جامع، به افراد در ابعاد مختلف آموزش

 ).1384تخصصي و فني را آموخت (فرهاديان، 

 آن در آموزيفقدان مهارت كشور و نظام آموزشي
 ةچندين وزارتخان پارچه نبوده ومعدود كشورهايي است كه نظام آموزشي آن يك ءايران جز

ايران از مهدهاي كودك  نظام آموزشي در .كنندمختلف در امور آموزشي آن ايفاي نقش مي
تعاون است و درحقيقت خط  شود كه زير نظر بهزيستي و همگام و همسو با وزارتآغاز مي

تي گيري شخصيشكل ةترين دورعملكردي در آموزش كودكان كه حساس ةها و سيرمشي
ها و الگوهاي در مسير روش بعد از آن فرد .خوردفرد است با رويكرد وزارت تعاون رقم مي

مختلف خط مشي اين نهاد  وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و چند سال پياپي در مقاطع
آن است كه خروجي اين دو وزارتخانه به دو وزارتخانه جديد  قابل توجه ةنكت. كندرا دنبال مي

علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارتخانه بهداشت و درمان تحويل  ت عناوين وزارتخانهديگر تح
آموزش با يكديگر و با  ةمتفاوت و خاص در مقول كامالً شود كه رويكرديداده مي
 .دارند هاي قبليوزارتخانه

افزايش . بود خذ مدرك خواهدأنظامي رسمي است يعني منتج به  ،نظام آموزشي كشور
هاي نياز به آموزش ،ويژه در ميان جواناندنبال آن گستردگي بيكاري بهبهجمعيت و 

با پيوند بايد  ،رو. از اينكندمشهود و ملموس مي مدت منطبق با نيازهاي روز جامعه راكوتاه
كارگيري استعدادها و شناخت، پرورش و به اي برهاي نظري و فني و حرفهعميق آموزش

اي از اعمال است كه ود. منظور از آموزش، آموختن عمل يا مجموعهافزهاي جوانان توانمندي
شود فردي مهارت، دانش و منش الزم را براي انجام كاري فرا گيرند (كيان پور، موجب مي

1389.( 
هاي اجتماعي از سزايي در افزايش آسيبهثيرات بأاشكاالت نظام آموزشي ت از آنجا كه
 ،بنابراين ،دارداي در جامعه ج و معضالت فرهنگي گستردهباال رفتن سن ازدوا قبيل بيكاري،

نظام آموزشي و گره زدن آن  يكپارچه كردن. آن بسيار حائز اهميت است رسيدگي و توجه به
اصالح نظام آموزشي كشور  ثر درؤگامي م بدون ترديداي هاي مهارتي و فني و حرفهبا آموزش

ثرترين الگوي رفتاري و ؤترين و مآموزشي مهم نظام. و حل معضالت مرتبط با آن خواهد بود
كارگيري به ،اصالح آن ،بنابراين .زندمي شخصيت فعلي و آتي فرد را رقم ةدهندشكل
موجب رفع بسياري از داشته و  هاي روز دنيا و رويكرد فني و مهارتي در آن ضرورتشيوه

 .شودامعه ميفرهنگي و اجتماعي و همچنين القاي فرهنگ كار صحيح در ج معضالت

 آموزش و نياز بازار كار ميان تناقض كسب مهارت،
ويژه و نداشتن مهارت و تخصص الزم در كارجويان به تمايل كارفرمايان به جذب نيروي ماهر

امروزه  جديد كارجويان فاقد مهارت شده است. ةالتحصيالن دانشگاهي، عامل بروز پديدفارغ
 ششم مردادشود. ات براي ورود به بازار كار تلقي ميهاي كافي يكي از ضروريداشتن مهارت

آموزي . توجه به مهارتهاي مهارتي استماه هر سال روز ملي مهارت، كارآفريني و آموزش
اي كشور براي رفع نيازهاي بازار كار و تجهيز منابع انساني توسط مراكز سازمان فني و حرفه
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دليل عدم تعادل در عرضه . در شرايط فعلي بههاي اخير ، تبعات مثبتي داشته استطي سال

توجهي له باعث كمأگيرند و اين مسو تقاضاي نيروي كار، افراد در جاي خودشان قرار نمي
كه از آموزش و بالندگي نيروي زماني شود.ها مينسبت به لزوم كسب مهارت و تخصص

رفتار اجتماعي افراد مدنظر ها و يا ها، دانش، نگرششود، تغيير در مهارتانساني صحبت مي
 ).Desenzo & Robins, 1988است (

مدرسه تا دانشگاه  ةبسترسازي براي ايجاد مهارت و تخصص در نيروي كار بايد از دور
هاي ادامه داشته باشد تا افراد در پايان تحصيالت خود عالوه بر طي مدارج علمي، مهارت

عنوان به باشد؛ميبسيار مهم و كارآمد  ةلأسها يك مبازآموزي حرفه عملي نيز داشته باشند.
هاي مقطعي هاي كوتاه و آموزشدوره ،هاي جديدخذ تخصصأبراي پزشكان در زمان  ،نمونه

 .گيرنددر نظر مي
بيكار كسي است كه مهارت انجام كاري را نداشته باشد و اين يك واقعيت  ،در حال حاضر

هاي نظامي آموزي جوانان در كنار آموزشرتنظام وظيفه براي مها ةاستفاده از دور است.
نظام وظيفه به جوانان  ةدور، در جنوبي ةكر كشور در براي مثال فراواني دارد.اهميت 
ايجاد تخصص و  شود وياد داده مي هاي مهارتي براي تصدي مشاغل در آيندهآموزش
 .در اين دوره قرار داده شده استآموزي در افراد مهارت

 بازار كار تقاضاياي بر اساس هاي فني و حرفهموزشضرورت توسعه آ
تواند فرد را براي احراز شغل، كه مي هايي استاي انجام فعاليتهاي فني و حرفهآموزش

توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. اين  حرفه و كسب و كار آماده نمايد يا كارايي و
هاي خاص همراه دانشبه ،و علوم وابستهرا در راستاي تكنولوژي  هامهارت ها كسبآموزش

. مطابق دهدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه ميبخش مربوط به شغل و در
هاي اي عبارتند از آموزشهاي فني و حرفهتعريف دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي، آموزش

راپزشكي كه افراد هاي صنعت، كشاورزي، خدمات، پزشكي و پيرسمي يا غيررسمي در زمينه
سازد يا كارايي و توانايي وي را در انجام آن را براي احراز شغل، حرفه، كسب و كار آماده مي

 ).1383دهد (كارپيشه، افزايش مي
و قدرت درك افراد و انجام  مهارت هاي دانش،ها، افزايش تواناييهدف از اين آموزش

سبب اي بههاي فني و حرفهآموزش. وظايف شغلي است ةكار در محدود ترمطلوب
دليل هاي بازار كار و اوضاع اقتصادي كشور و نيز بهپذيري نشأت گرفته از خصيصهانعطاف
سزايي در هاحراز مشاغل، نقش ب هاي الزم در افراد براي توانايي درمهارت و ايجاد آموزش

هاي عمومي ارتمه خاص مورد نياز صنعت و هم هايمهارت ها هماشتغال دارد. اين آموزش
دليل تغييرات تكنولوژي دچار سازد و همچنين براي شاغليني كه بهبازار كار را فراهم مي

 ةدر واقع خصيص. كندرا فراهم مي مهارت روز شدن و تكميلامكان به شوندكاهش كارايي مي
 و مهارت است، به اين معني كه افراد پس از كسب "كارآفرين" ها، نوعي پرورشاين آموزش

 دست آورند و يا درهاي شغلي مناسبي را بهتخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت
آموزش (كه با تلنبار كردن مطالب توسط كودكان و . نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند

آموزان فرق دارد) فرآيندي است كه از طريق آن مردم، يعني نيروي كار، توانايي باز دانش
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هاي الزم براي يك كار معين و دسترسي به منابع يادگيري اين تعريف پيوسته مهارت

 آورند.دست ميها را بهمهارت
اجتماعي مهمي برخوردار است چرا كه  -ثيرگذاري اقتصاديأگونه آموزش از نقش و تاين

هاي ارتقاي است و با فراهم كردن زمينه گذاري در منابع انسانيمعرف نوع مهمي از سرمايه
 ةهاي مختلف به توسعمورد نياز بازار كار و اشتغال در زمينه هايمهارت ها ودانش، نگرش

يند آاي كه فرحرفه هاي فني ومحور بودن آموزشكار ،رواز اين. كنداقتصادي كمك مي
درون آنها طراحي و اجرا  هاي كار، براي آن مراكز و دريادگيري فراگيران را از طريق محيط

تكنولوژي و به تبع آن در ة هاي حوزها را با تغييرات و پيشرفتوزشنمايد و محتواي آممي
ها است كه اين آموزش سازد، سبب شدهكاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه هماهنگ مي

گردد و از جمله  هاي اقتصادي محسوبعنوان يكي از عناصر كليدي جهت تحقق پيشرفتبه
چرا كه آموزش نظري همگام با . قي گردديافته تلثر در موفقيت كشورهاي توسعهؤعوامل م

شود و همچنين اين نيروها با نفوذ در تربيت نيروي انساني خالق و فعال مي كار عملي موجب
 .گرددكارگيري بخش عظيمي از نيروهاي غيرخالق ميبه جامعه سبب

گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن  اي در كشور ناديدهاگر آموزش فني و حرفه ،لذا
الوصول و ناپايدار كاذب و درآمدهاي سهل طور غيرمستقيم به آموزش اشتغالموزش كشور بهآ

 شودديده ميهمين علت است كه به. سازدتدريج آسيب جدي به كشور وارد ميشود و بهمي
هاي آموزشي در تمامي جوامع صنعتي، توسعه و گذاريمهم در سرمايه هاييكي از اولويت

المللي ربط بيناي است و اين مهم نيز از سوي نهادهاي ذيو حرفه فنيهاي گسترش آموزش
توسعه يك استراتژي مهم به كشورهاي درحال ةمنزل يونيواك و بانك جهاني به نظير يونسكو،

 .شودتوصيه مي
سسات آموزشي رسمي و غيررسمي، ؤم اي نيز نظير سايردر سازمان آموزش فني و حرفه

احساس مسئوليت،  تعهد، مواردي از قبيل انضباط، تقليد، هارتم غير از آموزش علم و
اين نظام آموزشي  ،رواز اين. شودمحتواي آموزشي به افراد آموخته مي شناسي نيز جزءوظيفه

 ءثري ايفاؤوري نقش متوانند در باال بردن كارايي و بهرهفرهنگ جامعه مي از طريق تحول در
 . نمايد

 آموزي سنتيمقايسه با مهارت در مجازيآموزي مهارت
هاي نوين زيستن و كار ترديد امروزه دنيا در انقالبي اطالعاتي و الكترونيكي است كه شيوهبي

خود نيازهاي جديدي را در نظام آموزشي پديد  ةدهد و اين به نوبكردن را بشارت مي
ما سرعت پذيرش ا ،گذاردطور عميق تأثير ميآورد. اين انقالب بر ساختار جامعه بهمي

هاي جديد تا حدود زيادي به آموزش و سطح مهارت نيروي كار بستگي دارد تكنولوژي
 ).1391(زينلي زاده، 

عبارتي آموزش مجازي و يا آموزش از راه دور در كشور ما روشي يا به آموزش الكترونيك
» موزش براي همهآ«از آنجا كه آموزش الكترونيك با شعار  گردد.نو در نظام آموزشي تلقي مي

هاي ها و ويژگيعلت قابليتفراگيران به ،با سرعت بااليي در سطح جوامع گسترش يافت
جويي در علت صرفهها بهجغرافيايي و سني و دولت ،خاص خود مانند عدم محدوديت زماني
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كاهش بدنه و ساختار دولت و رفع كمبود امكانات و فضاي آموزشي استقبال قابل  ،هاهزينه

هاي تعميم اين نوع آموزش به آموزش ،اند. لذاهاي الكترونيك نمودههي را از اين آموزشتوج
العمر بودن و در نتيجه باال مادام ،فضا و امكانات بيشتر ،بسيار باالتر همهارتي كه داراي هزين

 نمايد.ها محسوب ميضرورتي حياتي در توسعه آموزش باشد،ميبودن تقاضا 
 است كه انعطاف باال ةبا درج يآموزي مستقلفرآيند مهارتآموزي الكترونيك مهارت

ميان برداشتن موانع دسترسي و  هاي برابر براي همگان و ازسازي فرصتمنظور فراهمبه
اي و فناوري اطالعات رسانههاي چندبا استفاده از سامانه ،آموزيتساوي افراد جامعه به مهارت

 شود.تفاده مياس و ارتباطات

 زندگي و بازار كار ةهاي الزم براي ورود به عرصمهارت
زماني هدف  هاي شغلي را براي ورود به بازار كار به جوانان بياموزد.نظام آموزشي بايد مهارت

هاي نظام 21ولي با ورود به قرن  ،نظام آموزشي آن بود كه كارمندان خوبي پرورش دهد
سال هم  10كنند. در عصر جديد عمر مشاغل گاهي به ميآموزشي هدف ديگري را دنبال 

پذيري يابند بايد انعطافرسد. براي همين نيروهايي كه در مدرسه و دانشگاه پرورش مينمي
هاي جديدي بياموزند و وارد شغل ساعت آموزش مهارت 60الزم را داشته باشند كه با 

هاي آموزشي در دنيا، ديگر نظامهاي جديد بر اساس شيوه ،همين دليلجديدي شوند. به
محوري را كنار حافظه ةدهند و شيوآموزشي انبوهي از اطالعات ريز را آموزش نمي

آموزند. در اند. بلكه توانايي حضور ذهن، تشخيص، انتخاب، استدالل و مشاركت را ميگذاشته
تمركز و گزينش  خواهند وارد بازار كار شوند بايد توانايي مناظره،عصر جديد كساني كه مي

عنوان مثال با شوند كه بهاطالعات را داشته باشند. به اين ترتيب از اين توانايي برخوردار مي
رجوع به اينترنت اطالعات مورد نيازشان را تأمين كنند و خود را در هر زماني با مقتضيات 

 خواهند وارد آن شوند وفق دهند.جديدي كه مي ةحرفه خودشان و يا هر حرف
هاي ارتباط علم با زندگي، برخورد هاي درسي بايد مملو از صحنهشرايط كنوني برنامه در

آموزان بايد مهارت هاي انديشيدن باشد. دانشبا معماها، كاوشگري و پروراندن مهارت
هاي مرجع و راهنما و امكانات رايانه و ها و كتابجستجوي منابع مورد نياز و استفاده از داده

هاي فراواني براي مشاهده، بايد فرصت ،براي انديشيدن و ابداع داشته باشند. لذااينترنت را 
ها و اجراي آنها، ارزيابي شواهد و نتايج و استفاده از بازخوردها براي جستجو، پيشنهاد طرح

 تعديل مسير در اختيارشان قرار داد.
ر فهرست كارفرمايان شغلي كه امروزه در بازار كار بسيار مورد نياز است و د هايمهارت

هاي روابط اي، مهارتهاي فني و حرفههاي حل مشكل، مهارتقرار دارد، عبارتند از: مهارت
مانند آموزشي هاياي و دانش مربوط به رايانه، مهارتنويسي رايانههاي برنامهعمومي، مهارت

اضيات و علوم، هاي دانش ريتوانايي خدمات اجتماعي و مشاوره در مديريت و تجارت، مهارت
هاي مديريت اطالعات، مهارت دانستن هاي مديريت مالي مانند حسابداري، مهارتمهارت

 هاي مديريت تجارت و بازرگاني.زبان خارجي و مهارت
توان دريافت كه مقتضيات بازار كار ايران نيز جدا از كشورهاي با نگاهي به اين موارد مي

كم تا مدتي پس از تحصيل مفيدي نياموزند، دست التحصيالن چيزديگر نيست و اگر فارغ



 هاي الزم براي ورود به بازار كارنظام آموزشي و مهارت 
 

518 
دانند چگونه بايد در جامعه زندگي كنند و چه شغلي داشته كه نمي چرا ،شوندسرگردان مي

 باشند و با استفاده از كدام مهارت، شغلشان را انتخاب و دنبال كنند.
ار، در اين برخي از كشورها با پي بردن به اهميت داشتن مهارت براي جذب در بازار ك

هاي قابل توجهي نيز به اين كار اختصاص كنند و بودجههاي آموزشي برگزار ميزمينه كالس
هاي شغلي شهروندان ايرلندي در كشور ايرلند به افزايش مهارت ،دهند. به عنوان مثالمي
مندان در سه سطح آموزش شود. تا جايي كه به عالقهويژه جوانان توجه زيادي ميبه

آموزشي براي افزايش مهارت شغلي آنها  ةهاي پيشرفتو دورههاي كارآموزيي، دورهمقدمات
ورود ها افزايش قابليت استخدام جوانان در هنگامشود. هدف از اين آموزشآموزش داده مي

هاي ها مهارتبه بازار كار و ايجاد مقدمات فعاليت آنها در بازار كار است. آنها در اين كالس
  آموزند.ي كار را مياي براپايه

هاي مسير شغلي استفاده د از آن در موقعيتنميشل آلت پنج مهارتي كه مردم نياز دار
 :داردبه شرح زير بيان مي را كنند
 .بر يادگيري هاي جديدكنجكاوي: كشف موقعيت .1
 .رغم مشكالتپشتكار: كاربرد تالش علي .2
 .ها و شرايطپذيري: تغيير نگرشانعطاف .3
 .عنوان چيزهاي قابل دسترس و شدنيهاي جديد بهگرش به موقعيتبيني: نخوش .4
 .ام اقدام در مقابل نتايج نامعلومجپذيري: انريسك .5

 اهانواع مهارت
هاي اكتسابي و هاي فني، مهارتبندي كرد: مهارتتوان به سه دسته تقسيمانواع مهارت را مي

 هاي قابل انتقال.مهارت
 
 هاي فنيمهارت �

د و فرد را قادر نكنخاص را مطرح مي ةگرايي درون يك رشتتخصصي هاي فنمهارت
سازد كه يك شغل خاص داشته باشد؛ مانند طراحي يك فرآيند شيميايي، عمليات ساخت مي

 .تجهيزات و مانند آن
 
 هاي اكتسابيمهارت �

پذيري، كنجكاوي، هاي شخصي يك فرد دارد؛ مانند انعطافريشه در ويژگيها اين مهارت
 .سازيگيري و بهينهدرت تصميمق

 
 هاي قابل انتقالمهارت �

ها شغلي است؛ اين مهارت ةها در مسير توسعترين نوع مهارتمهمهاي قابل انتقال مهارت
شناخت . ديگر منتقل كرد ةصنعت به حوز ةديگر و از يك حوز ةاي به حرفتوان از حرفهرا مي

ها در ريزي شغلي است؛ اين مهارتگاهي و برنامههاي قابل انتقال، اولين قدم در خودآمهارت
 :گيرندهفت مقوله جاي مي
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ارتباطات، نگارش، گفتگو، گوش دادن، آموزش، مشورت، متقاعدسازي، مديريت، تبليغ  .1

 .و بيان احساسات
هاي سازي، ابداع، ايجاد، تعبير و تفسير استفاده از توانائيتحقيقات، تجسم ذهني .2

 .هنري
 .بندي اطالعات، ارزيابي و طبقهآوريتحقيق، جمع .3
 .هاها و شناخت شباهتهاي منطقي، تشخيص ضعفتشريح، استفاده از تحليل .4
 .ها و بهبود يك موقعيتحلها، تسلط بر راهارزيابي گزينه ةل، تعريف يك مسئلئحل مسا .5
ها، توجه به جزئيات، ها و دستورالعملسازماندهي، از طريق دنبال كردن برنامه .6

 .بنديي، جستجو و طبقهبايگان
تركيبي، تلفيق اطالعات در يك كل به هم پيوسته، بررسي اطالعات و بيان آنها در  .7

 .يك شكل واضح
اي هاي ويژهچه توانايي فرد دريابدكند تا هاي قابل انتقال، كمك ميآگاهي از مهارت .8

 .خواهد داد اوها به سازي آن توانائيامكاني براي واضح همچنين ،دارد

 شغلي مورد نياز هايهارتم
هاي موفقيتمنحصر به فرد هر شخص تعريف نمود.  ةعنوان سرمايتوان بهها را ميمهارت

شوند كه افرادي استخدام مي بنابراين بستگي دارد.فرد ها و دانش شغلي به مهارت
ها در كسب آن هايي كه بايدمهارت. هاي مورد نياز بازار كار امروزه باشندداراي مهارت

همچنين اهداف شغلي و منابع موجود  هاي فردي،استعداد ،هاتوانايي به عالئق، تالش نمود
هايي رو، دستيابي به مهارتبستگي دارد. اما با وجود نامشخص بودن وضعيت اقتصادي پيش

 مفيد خواهد بود، بسيار حياتي است. و ورود به بازار كار شغلي ةآيند، كه براي پيشرفت
 لي كه هم اكنون در بازار كار بسيار مورد نياز است عبارتند از:شغ هايمهارت
 
 هاي حل مشكلمهارت �

گاهي شويم، با آن مواجه مي شغلي ةو نيز حرف اكثر كارها و وظايفي كه در زندگي خود
هاي حلدهند راهدرستي تشخيص ميهبسيار بغرنج و پيچيده هستند. افرادي كه مشكالت را ب

هاي شغلي مديريت گيرند كه در زمينهكنند و تصميمات مؤثري ميمختلف را پيدا مي
 مشاوره مديريت، مديريت روابط عمومي، علوم پزشكي و مهندسي مورد نياز هستند. بازرگاني،

 
 ايهاي فني و حرفهمهارت �

هاي علوم گسترش پيدا كرده است. نصب، ها و رشتهامروزه، فناوري در تمام زمينه
هاي مهندسي، شتر تجهيزات الكتريكي، مكانيكي و الكترونيكي در حوزهآزمايش و تعمير بي

 اي است.هاي فني و حرفهارتباطات، اتومبيل، حمل و نقل و هوا فضا مستلزم دانستن مهارت
شود كه كنجكاوي، دقت نظر، ابتكار، ها گفته ميهاي فني به آن دسته از مهارتمهارت

هاي فني فرد هر روز در دهد. در مهارتتشكيل مي آموزش و رفع مشكل اجزاء اصلي آن را
سمت تعالي اندوزي است و بهحال كسب تجربه، يادگيري، نوآموزي و در عين حال تجربه
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روز هاي بشر روزبهآوريساالري وقتي نمود عيني پيدا كرد كه فنفن كند.حركت مي

هاي روز در آوريناسب با فنبشر امروز نيازهاي فني خود را مت تر شد.تر و گستردهپيچيده
هاي ها، مهارتبخش ةنمايد كه در همصورتي دنياي امروز را ترسيم ميبيند و بهحد باال مي
 زند.اي حرف اول را ميفني و حرفه

 
 هاي روابط عموميمهارت �

شوند كه در ارتباط با رفتار متقابل ناپذيري مواجه ميبا مشكالت اجتناب اهشركتگاهي 
ا يكديگر است. اغلب اوقات، موفقيت يك شركت به اين موضوع بستگي دارد كه اشخاص ب

 ةاين مسئوليت و وظيف ؟صورت گروهي كار كنندتوانند با هم بهافراد آن شركت تا چه حد مي
مديريت منابع انساني، مديريت پرسنل، مديريت گروه و مدير عامل است كه نيازهاي كاركنان 

مين نيازهاي آنها در أها براي تسد و درصدد يافتن بهترين روشبشنا طور كاملبهخود را 
 كاري و حيطه شغلي باشند. ةمحدود
 
 هاي ارتباطيمهارت �

ارتباط كالمي و غيركالمي توان به اين موارد اشاره داشت: هاي ارتباطي مياز مهارت
 .گوش دادنو  غلبه بر خجالت، امتناع، مذاكره، ابراز وجود، ثرؤم

 
 نويسي كامپيوتري و دانش كامپيوتربرنامه هايمهارت �

تواند منظور برآورده كردن نيازهاي يك شركت مينويسي صحيح كامپيوتري بهبرنامه
نويسي كه هاي برنامهبيشتر زبان اي را افزايش دهد.هاي استخدام و پيشرفت حرفهفرصت

 SQLو  C++ ،HTML ،Java ،Unix ،Visual Basic امروزه مورد نياز هستند، عبارتند از:
Server. 

 
 هاي آموزشيمهارت �

تقاضا  ،بنابراين شود.آوري ميتوليد و جمع زياديامروزي روزانه اطالعات جديد  ةدر جامع
هاي آموزش، خدمات اجتماعي، هاي آموزشي در زمينهبراي استخدام افرادي كه داراي مهارت

 مشاوره مديريت و تجارت باشند، بسيار باالست.
 
 هاي دانش رياضيات و علوممهارت �

پزشكي و مهندسي حاصل شده  ،علوم ةاي كه در زمينهاي عمدهپيشرفتتوجه به با 
مورد نياز بيشتر  ،هاي مختلف علوم و رياضيات استعداد دارندافرادي كه در رشته ، امروزهاست

 .هستند
 
 هاي سواد اطالعاتيمهارت �

 يعني است. اشتراك و استفاده از اطالعات ،ازيابيب ،توليدهاي سواد اطالعاتي منظور از مهارت
 ،درك فرايندهاي دانش -
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 ،اصول دانش سازمان درك -
 .شم تجاري -

هاي فردي خود را دهد كه تواناييهاي سواد اطالعاتي به افراد اين امكان را ميمهارت
مدار انشافزايش دهند. افزايش توانايي فردي و سازماني اولين عامل موفقيت در اقتصاد د

 است.
 
 هاي مديريت ماليمهارت �

ريزي اقتصادي براي تضمين يك زندگي راحت پس از دوران بازنشستگي امروزه برنامه
ها براي ريزان مالي، حسابداران و حسابرسامري بسيار ضروري است. كارگزاران سرمايه، برنامه

 برآوردن اين تقاضا همواره مورد نياز هستند.
 
 اطالعات هاي مديريتمهارت �

شوند و اشخاصي مي هاي اقتصادي محسوبپايه و اساس سيستم ،در قرن حاضر اطالعات
 دارند براي اكثر مشاغل، مورد نياز هستند. را كه دانش و مهارت مديريت اطالعات

هاي اطالعات، مديران بانك اطالعاتي و مهندسان ارتباطات گران سيستم، تكنولوژيستتحليل
 هاي مديريت اطالعات را دارند.اشخاصي هستند كه مهارت و مخابرات از جمله

مديريت اطالعات بخش بسيار بزرگي از مديريت دانش است اما فقط يك بخش است و 
 ثر باشد كه با درك تصوير كاملي از مديريت دانش همراه شود.ؤم تواند واقعاًتنها وقتي مي

 
 مهارت دانستن زبان خارجي �

همين دليل، توانايي محصوالت يكديگر احتياج متقابل دارند. بهامروزه كشورها به مواد و 
 آورد.هاي شغلي مناسبي را فراهم ميصحبت و مكالمه به يك زبان خارجي فرصت

 
 هاي مديريت تجارت و بازرگانيمهارت �

در مركز  آميز يك شركت، بسيار مورد تقاضا و حياتي است.هدايت و مديريت موفقيت
هاي مالي، شناخت ها، منابع و سرمايهتوانايي مديريت افراد، سيستم ها،تمامي اين مهارت

 هاي تجاري و بازرگاني قرار دارد.خريداران و چگونگي تبديل و تعبير اين نيازها به فرصت

 گيرينتيجه
اي در هاي فني و حرفهشده در مقاله، ضمن تأكيد بر تقويت آموزشباتوجه به مباحث مطرح

گردد اي و طرح آمايش سرزمين در هر استان، پيشنهاد ميد توسعهكشور متناسب با سن
آموختگان و تثبيت اشتغال ايشان با توجه به اهميت ساير منظور موفقيت بيشتر مهارتبه

اي، ساير هاي فني و حرفهاي كشور در كنار آموزشها، سازمان آموزش فني و حرفهمهارت
هاي ارتباط با ديگران، به بازار كار از قبيل مهارتهاي مورد نياز يك فرد براي ورود مهارت

مهارت حل مسأله، مهارت مديريت مالي، مهارت مديريت اطالعات، مهارت مديريت تجارت و 
اي ارائه نمايد و در كشور تنها هاي فني و حرفهبازرگاني را نيز به متقاضيان دريافت آموزش
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هاي مورد نياز ورود به بازار كار باشد و هارتهاي مهارتي و مآموزش ةاين سازمان متولي ارائ

 ها و سردرگم كردن  متقاضيان جلوگيري شود.از پراكنده كردن آموزش
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 به دستيابي در مهارتي مدتكوتاه تركيبي هايآموزش نقش
  جهاني دركالس پايدار اشتغال و توليد اهداف

 1قهرماني علي
 2فاخر غدير

 3فارسيجاني حسن

  چكيده
 و شغل هر در پيشرفت و تكامل سرآغاز مرتبط و نوين يهاتوانايي و مهارت فراگيري

 و تحول ةساي در جز بشري دانش ةوسعت و تكامل كه است واضحپر باشد.مي ايپيشه
 در ضمن كارها و ساز اين شد. نخواهد محقق آموزشي نوين كارهاي و ساز گيريكارهب

 و انتخاب در ايويژه كيدأت آموزشي، و بخشيمهارت نوين يهاروش و تنوع داشتن بر
 بردن االب جهت در يادگيرنده موقعيت با مناسب و متناسب متنوع، ابزارهاي كارگيريهب

 فراملي سطحي در را آموزش تواندمي حتي كه داشت خواهد يادگيري كيفيت و اصول
 در خدمات و توليد كليدي عوامل اينكه كما سازد مطرح جهاني كالس يهااندازه در و

 خدمات ةارائ كارا، پاسخگويي و عمليات ةهزين در جوييصرفه ايجاد براي جهاني كالس
 تكيه آموزش قبيل از مختلفي عوامل بر منابع، مناسب ةادار و مشتري به عالي
 در استراتژيك ابــزاري عنوان به آموزش از جهاني كالس در كنندگانتوليد كنند.مي

 شرايطي چنين در كنند.مي استفاده سطح بهتــرين در ماندن باقي و رسيدن جهت
 اصول و كيفي ياهآموزش از تركيبي ايحرفه و فني و مهارتي مدتكوتاه هايآموزش

 و آموزش كه نحوي به ،بود خواهد جهاني كالس سطح در رويكردي با يمك ةتوسع
 ابعاد و دامنه بردن باالتر و گسترش طريق از افقي بعد در را آموزشي هايفعاليت

 باالترين حصول و تجهيزات اين ةبهين تركيب و آموزشي كمك تجهيزات كارگيريهب
 نيز و آموزشي لئمسا عمق به توجه  عمودي بعد در مچنينه و بخشيده ارتقاء كيفيت

 يهاتكنيك و شد خواهد متذكر را مهارتي و آموزشي موارد صحيح دركة نحو
 اين در آنكه ضمن. نمايدمي عيان را آموزشي مطالب و لئمسا بهتر درك و يادگيري

 انواع معرفي زا پس ايكتابخانه مطالعات و توصيفي -تحليلي روش از استفاده با مقاله
 و پرداخته هايافته تحليل و تجزيه به ضعف و قوت نقاط شناسايي و آموزش يهاشيوه

 تحقق از حاكي كه هاآموزش نوع اين آزمايشي اجراي از حاصل نتايج به نهايت در
 اشاره آموزشية شيو چنين اجراي صورت در جهاني دركالس ملي توليد اهداف

 گردد.مي
 

 هايملي،آموزش توليد پايدار، اشتغال مدت،كوتاه هايوزشآم :كليدي واژگان
 جهاني. كالس تركيبي،

                                                                                                                
 Email: ag20lh@yahoo.com    اي خراسان شمالي،            آموزش فني و حرفه لك ة. معاون آموزش و پژوهش، ادار1
      Email: gh_fakher2000@yahoo.comاي خراسان شمالي، كل آموزش فني و حرفه ة، ادارMBA. كارشناس ارشد 2
                                               Email: h-farsi@sbu.ac.irه شهيد بهشتي تهران،دانشگامي ت علأ. دانشيار و عضو هي3
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  مقدمه
 كه است دهايينها نخستين از آموزش ةحوز ارتباطات، و اطالعات فناوري عصر به ورود با

 سبب آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد است. شده اساسي تحوالت دستخوش
ة زمان در و اكنون. شوند داده سوق شدن تركيبي  سوي به آموزشي هايمحيط تا است شده

 و پايدار پسوند با ... و اشتغال پيشرفت، توليد، همچون هاييآرمان به دستيابي كه حاضر
 نيازهاي و هاخواسته مهمترين از جهاني كالس باالي سطوح در معرفي و حضور قابليت
 به دستيابي روند تسريع در مهارتي يهاوزشآم نقش است، پيشرفت و توسعه حال در جوامع

 و ساز بردارنده در همواره يادگيري و آموزش فرايند چون و بود. خواهد پررنگ بسيار نآ
 دروني را اطالعاتي انسان و محيط بر تكيه با كه دقيق بسيار و علم بر مبتني ستا كاري

 و همسازي مستعد را فرد هاييآموزش و اطالعات چنين از برخورداري بالطبع ،سازدمي
 شرايط از برخوردار و كار و كسبة توسع در توانمند نيز  و نوين تغييرات و شرايط با مواجهه
  ساخت. خواهد پايدار اشتغال

 اقتضايي و ميسيست رويكردهاي گرفتن نظر در با ايحرفه و فني مدتكوتاه هايآموزش
 دوره يك استانداردهاي ميتما ميان ارتباط به دادن توجه ضمن را هامهارت يادگيري
 راستاي در را استاندارد يك از هاييبخش گيريكارهب شرايط كل، يك عنوان به آموزشي

 دانشجويان، اصناف، ،مخاطبين نياز مورد مطلوب الگوي و نتيجه بهترين شدن محقق
 سازد.مي فراهم ... و روستائيان

 يا تكنيك راهبرد، روش، يك از بيش ارگيريكبه معناي به ،كليطوربه تركيبي آموزش
 به آموزش از شيوه اين .است آموزشي مطالب و محتوا ةارائ جهت آموزش، امر در رسانه
 است شده مطرح 2003 سال در ديگران و1مارش توسط مجازي، هايشآموز دوم موج عنوان

 از آموزش، براي آن در كه باشدمي مطرح آموزشي ريزيبرنامه در جديدي رويكرد عنوان به و
 و محورآموزكار يهاشيوه از تركيبي نيز و حضوري و الكترونيكي تجهيزات از تركيبي

 وجهي چند ساختارهاي ايجاد به قادر رويكرد اين عبارتي به .شودمي استفاده محوراستاد
 كهايتكني و يها تئور بكارگيري كنار در آموزشي مجموعه فاكتورهاي كليه هماهنگي با مجزا
 - آموزشي يهامجموعه خلق درراستاي ...و وب آموزشي، يهاافزار نرم آموزشي، نوين

  ومناسب  مدت كوتاه آموزش يهادوره اجراي و تدوين باشدمي دور راه از مشاركتي يادگيري
 از افراد منديبهره در مناسبي توجيه هادوره كارايي و بخشي اثر از برخورداري جهت به

 و هافرآيند با تطابق و اصالح جهـت به  كار بازار موجود نگرش و دانش از گيريهبهر ،مهارت
 از برخوردار و سريع رشد شرايط در را آنان و سازدمي مهيا ايشان براي را جديد يهاتكنــيك

  دهد.مي قرار جهاني كالس يهاويژگي

 آموزش تعريف
 گرددمي موجب كه است افراد آگاهي و دانش افزايش و تغيير خصوص در تالش آموزش
 هامهارت و رفتار در تغيير خويش بطن در و گرديده تحول دچار جديد دانـش كسب فرآينـد

 و مهارتي هايآموزش نمايد.مي تعويض را افراد تعقل و فكري مسير و آورده وجودهب فرد در را
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 و تحوالت به ابيدستي منظور به كارگاهي يهاحرفه و فنون يادگيري بر مبتني ايتجربه

 و كار اجراي به توانمند را آنها تا گرددمي ارائه كارآموزان و افراد در پايدار نسبتاً تغييرات
 ،بنابراين نمايد. اجتماعي رفتار و نگرش دانش، ،هامهارت تغيير ها،توانايي به بخشيدن بهبود

 هاييروشة برگيرند در آموزش است. جامعه با تعامل و نگرش دانش، تغيير مفهوم به آموزش
 كارآموزان و فراگيران به كارها دادن انجام براي الزم هايمهارت آن طريق از كه است

 .شودمي داده ياد نيازشان با متناسب

 تاريخ نگاه  از تركيبي آموزش و آموزش
 سر پشت با نهايت در كه است بوده نحوي به تاريخ مختلف ادوار در آموزش تحول سير

 شده كنوني مدرن هايروش گيريشكل و فراوان  يهاپيشرفت بروز مسبب آن گذاشتن
 اوايل تا تمدن ابتداي از را اول ةدور آغاز آموزش ةتاريخچ مختلف ادوار بنديتقسيم در است.

 ايجاد و هداشت اهميت دانش از بيش مهارت كه دوره اين در .كنندمي قلمداد صنعتي انقالب
 ةاراد .بود كند و ضعيف نيز ارتباطات و گرفتمي صورت اربسي كندي اب آن در تغييرات

 شرايط به توجه با و محدود بسيار سطحي در محلي هايمهارت پيشرفت اندك برخورداري
 نقر در رنسانس را آن آغازين ةنقط كه بعدي هايپيشرفت گرفت. قرار توجه مورد زمان
 و بيكن فرانسيس ،راجربيكن مانند ديافرا ةاراد و هاتالش مديون شكبي دانندمي ميالدي14

 و پرورش و آموزش نسبي ةدور كه بودند كساني اولين افراد اين دانست توانمي كوسينوس
 كردند. ريزيپايه را دارد، وجود امروزه كه چيزي مشابه عمومي، هايآموزش

 وضع در و كمتر انساني نيروي هايمهارت نوزدهم قرن از آموزش دوم دوران آغاز با 
 كارگاهي توليدات .گرفت قرار توجه مورد بيشتري پيچيدگي با و تركامل تجهيزات و ابزارها

 اين در .گرديد شديدي افت و ركود دچار باال بسيار تغييرات و سرعت دليل هب دوره اين در
 يمتمركز شكل به گيريتصميم ساختار همچنين و پيچيدگي با اجتماعي روابط دوران

 همين به داد. گروهي يهاگيريتصميم به را خويش جاي فردي تصميمات و آمد وجودهب
 و مشخص العملدستور نوع يك داراي كه آموزشي نظام نوع يك از استفاده به الزام دليل
 آموزشي سطوح و آموزشي استانداردهاي ،لذا .بود اساسي يهانياز از باشد شمولهمه و معين

 آمد. وجودهب دوره اين در بود دانشمندان ميعل نظريات رب مبتني كه استاندارد يهادوره و
 ايگسترده ةشبك با همراه شودمي محسوب نيز آن ةدور سومين كه آموزشي ةدور آخرين

 تجهيزات دوره اين در آمد وجودهب داشتند يكديگر به بسيار وابستگي كه ميعل موضوعات از
 و آورده وجودهب را آموزش در تحول زياد يجهش با همراه آموزشيكمك و آموزشي ابزارهاي و

 و كاري محيط دوران اين در گردد.مي تلقي آموزش از مهم بسيار بخشي ابزاري آموزش
 در آموزش با وي ارتباط و شخص حضور لزوم و بوده آموزشي نياز ةكنند تعيين اشتغال
 .داد قرار اشتغال ركنا در را آموزش ،زياد ةفاصل رغمعلي و ساخته متحول را آموزشي محيط

 مهارتي مدتكوتاه يهادوره تعريف
 يك دوره اين در كه است خاص ةشيو به آموزشي ةدور نوعي مهارتي مدتكوتاه يهادوره

 هايزمان در استاندارد، اصلي رئوس و هافصل سر به تقسيم با مهارتي كامل ةدور و استاندارد
 استفاده و تركيبي عملي و تئوري هايآموزش زا گيريبهره و ساعته 30 تا 20نهايتاً آموزشي
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 و فني مختلف مراكز و آزاد هايآموزشگاه آموزشي تجهيزات و آموزشي هايظرفيتميتما از

 پشتيباني الكترونيك، يادگيري همچون نوين هاييفناوري از جوييبهره حتي و ايحرفه
 .شودمي استفاده شآموز ةارائ براي دانش مديريت يهاشيوه و عملكرد الكترونيك

 تركيب يافتن براي گذاريهدف و ريزيبرنامه تحليل، از استفاده آموزش ةشيو اين در
 عوامل از آموزشي استاندارد كامل يهاسرفصل شناسايي و يادگيري ابزارهاي از ايبهينه

 توانندمي چگونه آموزشي عناصر كه دهدمي نشان آموزشي ةشيو اين. است موفقيت كليدي
 است ايمقايسه مهارتي مدتكوتاه هايآموزش .دهند افزايش را تجاري عملكرد و رتمها
  :بين

 ،عملكرد اهداف و تجارب الف)
  ،بگيرند ياد بهتر توانندمي گيرندهياد يهاگروه كه ييهاشيوه ب)
  ،كنند كمك آموزش يادگيري خود به توانندمي آموزشي مواد كه متفاوتي هايراه ج)
 ،كند حمايت را اجتماعي هايفعاليت و تجارت آموزش يادگيري تواندمي كه مختلفي منابع د)
 توانايي به توجه آموزشي ةشيو اين در .سرمايه رساندن حداكثر به براي هاييراه ه)

 و سازمان امكانات با هماهنگي بيشترين داراي كه آموزشي مواد و فناوري امكانات، انتخاب
   است. نهايي مقصود ،باشد آموزشي استاندارد

 مهارتي مدتكوتاه هايآموزش مدل
 يك قالب در كه است مرتبط و پيوسته هم به هايآموزش از بخشي آموزش نوع اين

 آموزش از منظور .گرددمي ارائه گانهچند مهارتي يهابخش و سرفصل چندين با استاندارد
 آموزشي مواد از مخلوطي زا استفاده آن در كه تركيبي آموزش نوعي مهارتي مدتكوتاه

 و كسب و تجاري مشكالت از يك هر براي درست تركيب يك كاربرد آن هدف و گوناگون
 طوالني هايآموزش جايگزين ثريؤم طور به تواندمي شيوه اين ،جهت اين از است. كاري
  .است صرف شدهتعريف كامل استانداردهاي و مدت

 عملكـرد  بهبود براي نخست اولويت در نيجها كالس در شآموز سنتي، آموزش خالف بر
 را كاركنـان  ندارنـد  قصـد  آمـوزش  مسـئول  هايسازمان و هاواحد و رودمي كارهب كار و كسب

 بـه  بنـابراين،  ت.ـاسـ  هاهزينه كاهش و بيشتر درآمد ايجاد اصلي منظور بلكه ،كنند ترهوشبا
 شـان حرفـه  و شـغل  در آنهـا  كـه  شـود مـي  داده آموزش اياندازه به فقط بزرگسال متقاضيان

 پـس  آموزنـد، مـي  مختلـف  طرق از افراد اينكه به توجه با كنند. ملـع ثرترؤم و كاراتر بتوانند
ـ  متفـاوتي  موادآموزشـي  ،مختلف افراد براي بايد  و مراكـز  منـابع  ،روش ايـن  در .رونـد  كـار هب

 وجـه  بهتـرين  بـه  يبررس از پس ايحرفه و فني آموزش سازمان به وابسته آزاد هايآموزشگاه
 وعـــ موض شوند.مي داده اختصاص منابع با مطابق نظر مورد استاندارد از بخشــــي به ممكن

 بـا  كـه  اسـت  آموزشـي  هايروش و مواد از درست تركيبي انتخاب ،آموزش ةشيو اين رد مهم
 روش، ايـن  فعـال  و متعامـل  محتـواي  .دباش داشته را تجاري ثيرأت ترينــبيش هزينه كمترين

 ةشـيو  يك ايجاد براي .داراست را آموزش نتايج واقعي ارزيابي قابليت و داشته زياد منديبهره
 يهـا آمـوزش  همانند كارگاهي و آموزشي فلمخت هايروش ازانواع توانمي آموزشي قدرتمند
 هـا، كتـاب  سـازي، هشـبي  ويـديويي،  يهـا نـوار  فشرده، هايلوح ،كارگاهي هايآموزش كالسي
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 دسـتورالعمل،  صـورت بـه  شغل روي هايآموزش پاورپوينت، يهااساليد قاالت،م ها،كنفرانس

 كرد. استفاده ... و بروشور

  جهاني كالس در آموزش اهميت
 ةعرص در را بااليي رقابتي عملــــكرد هستندكه نوين ايپديده جهاني، كالس هايسازمان
 پشتيباني براي را توليدي يهاليتقاب آميزيموفقيت طوربه آنها .دهندمي نويد جهاني رقابت

 قبيل از ييهازمينه در مستـمر رقابتي مزيت يك به دستيابي جهت سازمان كل از
 هاسازمان نوع اين بخشند.مي بهبود نوآوري و پذيريانعطاف كاال، تحويل هزينه،كيفيت،

 ارسيجاني،(ف كنند. بهينه را خود يهاسامانه و تجهيزات كار، نيروي دارند تمايل بيشتر
1386( 

 ريزيبرنامه هايچالش با ترازجهان هايسازمان و جهاني كالس به رسيدن ايدئولوژي
 طوريبه است، رشد درحال جديدي يهافناوري و هاروش روزههر و است همراه استــراتژيك

 اين از بسياري .است داشته معطــوف خود به را علم اين نظرانصاحب عملكردها، بهترين كه
 معيارهاي با گذاريارزش براي علمي مدل يك ةپاي بر را سازمان كه دارد وجود عملكردها

 در بهترين قادرند جهانـــي كالس در هاسازمان .سازدمي منطبق جهـاني كالس در توليد
 اجراي طريق از را بازگشت نرخ بيشترين و كرده توليد را محصوالت ترينارزشبا و بوده جهان

 .آورد دستبه سازمان الكترونيكي يريتمد استراتژي
 و عمليات ةهزين در جوييصرفه ايجاد براي جهاني كالس در حضور كليدي عوامل
 .كنندمي تكيه آموزش بر منابع، مناسب ةادار و مشتري به عالي خدمات ةارائ كارا، پاسخگويي

 و رسيدن جهت در استراتژيك ابــزاري عنوانبه آموزش از جهاني كالس در كنندگانتوليد
 كالس در توليد استراتژي خالصه طوربه .كنندمي استفاده سطح بهتــرين در ماندنباقي

 ةارائ و مناسب قيمت باال، كيفيت رقابتي، محصوالت با كه است اين (WCM)1 جهاني
 )1384فرد، (سبحاني كند. فعاليت مشتري، به عالي خدمات

 جهاني سطح در حضور هايروش
 سطح در حضور هايروش و هافعاليت سري يك شامل جهاني كالس به رسيدن ليك طوربه

 از: عبارتند آنها ةعمد كه تـاس جهاني
  ،پيوسته توليد و ناب توليد )1
  ،جامع كيفيت مديريت )2
   ،جامع و ورهبهر نگهداري )3
  ،مثبت تغييرات به سريع دستيابي )4
 .شركت امور در نانكارك جامع درگيركردن و كاركنان جامع عملكرد ارزيابي )5

 معني به مثبــــت تغييرات به سريع دستيابي روش از استفاده مقصود ،مقاله اين در
 در ما به كار اين .باشدمي تجهيزات از مجدد ةاستفاد و اندازيراه زمان در ثرؤم كاهش
 همان اين و كندمــي كمك كوچك يهاهــدست در توليد و حجم كم توليد به رسيدن
 كند. مينأت را ما مشتريان هايسفارش و هاخواسته تواندمي كه است چيزي

                                                                                                                
1. WORLD CLASS MANAGEMENT 
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 جهاني كالس در توليد و حضور مقصود گرفتن نظر دربا  و شرايطي چنين در حال
 تدوين در آموزشي خالقانه و نوين يهاشيوه از آموزشي ردـرويك بايد اــهسازمان

 در را درست و مناسب موزشيآ محتواي بتوانند تا نمايند استفاده خود يهااستراتژي
 .گيرند كاربه مناسب زمان در و شايسته افراد براي بهينه چارچوبي

 و ءارتقا ،تكميل منظور به كه است آموزشي مواد ةگانچند اجزاء شامل تركيبي يادگيري
 مهارتي آموزش يهابرنامه. رودمي كاربه اعضاء در شده گرفته ياد ارهايـرفت كارگيريهب

 الكترونيك، يادگيري ،مداريمربي ةوـشي به آموزش ةشيو ةبرگيرند در است ممكن مدتكوتاه
 مهارتي مدتكوتاه آموزش هايبنديطبقه باشد. لشغ روي يادگيري و يادگيريخود

 .شودمي بنديطبقه ذيل عناوين تحت مهارتي مدتكوتاه تركيبي هايآموزش

  رشته) يك از تخصص (چند اول نوع  تركيب روش به مدتكوتاه آموزش
 و زمينه يك در تنها مهارت فاقد كه كلي مهارت داراي فرد از آموزشي حمايت، طبقه اين در
 چند با ارتباط ةوسيل به است خويش ةپيش و شغل يا و تخصص با مرتبط سرفصل يا

 يك همانند مهارت چند به آموزشي ةدور يك ةتجــزي طريق از آموزشي مركز يا و آموزشـگاه
 لباس دوخت مانند توانايي يا و فصل سر چند شامل كه خياطي آموزش استاندارد ةدور

 100ةدور يك گذراندن مشمـول كه باشدمي ... و مجلسي لباس دوخت عربي، چادر عروس،
 و ساعته 30 تا 20 حداكثر مدتكوتاه مهارتي ةدور چنـد به دوره كل تفكيك شكل به ساعته

 انتخاب آموزشگاه 5 حداكثر موزشيآ تركيب اين در گردد.مي انتخاب ارك بازار نياز به توجه با
 به موجود امكانات و هاظرفيت به توجه با را مربوطه تخصص يك آموزشگاه هر واست  دهش

 از همزمان يا و بعد توانندمي ديدگانآموزش آنكه ضمن دهد.مي آموزش نفر 20 حداكثر
 تخصص 5 آموزشي ةچرخ يك در و گشته مندبهره زني هاآموزشگاه ديگر يهاتخصص آموزش

  ببينند. آموزش ساعت 100 ميزان به حداكثر را

    خانواده) هم غير هايآموزش( دوم نوع تركيب روش به مدتكوتاه آموزش
 و تعامالت و يادگيري يهاكارگاه ،كالسي جلسات طريق از آموزش روش طبقه، اين در

 اگر كه صورتبدين .گيردمي صورت شدهتسهيل موزشيآ فناوري طريق از كه هاييبحث
 كارآفريني ةدور فراگيري متقاضي كارآموز فرد كه صورتي در بگيريم نظر در را فوق مثال
 اين كليات آموزش خاص و ويژه يهادوره تواندمي وي آموزشي رابط هايحمايت با باشد

 آموزشگاهي در را بازاريابي يهاشيوه و هاروش انواع آموزش ،آموزشگاه يك در را آموزش
 تركيب نوع اين گيرد. فرا هاآموزشگاه ديگر در را هازمينه ساير در برنامه اين كاربرد يا و ديگر

  گيرد.مي شكل فرد يا و كارآموز خاص توانمندي و مهارت ةتوسع هدف با مهارتي آموزش

 دانش يريتمد با همراه آموزش( سوم نوع تركيب روش به مدتكوتاه آموزش
 ) .كار محيط هايقابليت ةتوسع براي گريهدايت و

 حمايت با را آموزشي مختلف يهاروش كه مهارتي ةشيو يك عنوان به آموزش  طبقه، اين در
 ،روش اين در .شودمي تعريف ،كندمي تركيب ضمني دانش انتقال تسهيل براي مربي يك
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 محيط آموزشي نيازهاي احصاء ضمن زشآمو متقاضيان كار فضاي در گرفتن قرار ضمن مربي

 سرفصل چند يا يك قالب در را آن نظر مورد ةحرف و شغل نياز مورد استاندارد تدوين و كار
 اين نمايد.مي ءاجرا يك ةشمار ةطبق در شده ذكر اجرايي قالب در و كرده طراحي آموزشي

 فرد و بوده يورضر محوله، ةوظيف هر در آميزموفقيت عملكرد داشتن جهت آموزش ةشيو
 طريق از ضمني دانش تغيير و تسخير در نوين هايآموزش و هاصالحيت فراگيري ضمن
 تمركز كار محيط يهاقابليت ةتوسع جهت در تكنولوژي بر مبتني شرايط ساير و راهنما

 .كندمي

 عموم ويژه كپسولي مدتكوتاه تركيبي آموزش
 آموزش همانند عام و كاربردپر ميوعم مهارت يا و تخصص يك آموزش از شيوه اين در

 از تجمع قابل و تردد پر فضاهاي از گيريبهره با خودرو  تعمير يا و قطعات تعويض چگونگي
 ساعته 3 تا يك آموزش صورتهب ... و مدارس حتي يا و هاآموزشگاه ،هاپارك فضاي قبيل
 فني غير و فني يهارشته يمتما در فشرده بسيار و مدتكوتاه آموزش نوع اين شود.مي ارائه

 باال موجب كه هاييمهارت يا و هاآموزش تكميلي فراگيري به افراد ترغيب و ترويج هدف با و
 نوع يك از فراگيران گيريبهره و سازيآشنا جهت در آموزيمهارت و كار فرهنگ رفتن

 ايجاد هدف اب نه و گروهي كار و مسئله حل خالقيت، هنر گيريشكل با همراه ويژه مهارت
 گيرد.مي شكل اشتغال

 از ناشي باال بسيار اطمينان ،تركيبي آموزش روش نوع اين اجراي  از هدفدر نهايت، 
 حمايت آنكه ضمن است. آموزشي يهادلم نوع  اين در مهارت آميزموفقيت فراگيري
 ساساح يادگيرنده كه دهدمي را اطمينان اين نيز آموزشي مربي و رابط و دهندهآموزش
 سال سوم ةماه سه در كه تحقيقي ةشيو اين  به مستقيم آموزش طراحي در .كندمين تنهايي

 نقش و بسيار ثيرأت به آنكه ضمن ،شده اجرا آموز كار 1650 و آموزشگاه 45 بين در و 91
 88 كه رسدمي نتيجه اين به و كندمي اشاره مستقيم يادگيري در دهندهآموزش لوئمس

 اندتوانسته آموزشي سرفصل ةويژ هايمهارت %100 فراگيري ضمن زانآمو كار از درصد
 از و نموده ءاجرا خويش توليدي و كاري فضاي در را آموزشي هايمهارت گيري كارهب ضمينه

   د.شون مندبهره آن يمزايا

 از عبارتند روش اين يهاتكنيك
 زماني نظر از اما ود،شمي منجر بهبودي خود به كه گروهي يادگيري ةبرنام يك ايجاد �

  .است محدوديت داراي
 يادگيري محتواي به آموزشي ييراهنما با نظر تجديد و مذاكره جلسات كردن اضافه �

 .شخصي روش به
  .كالس طريق از يا يادگيري هايكارگاه طريق از هاروش و يندهاآفر نمايش �
 مرتبط. زشيآمو و كارگاهي يهامحيط در حضور طريق از هايادگيرنده از حمايت �
 .كندمي كمك شده يادگرفته مفاهيم كاربرد به كه تكاليفي و ايپروژه كار طراحي �
 .دوره محتواي براي پروژه مبناي بر برنامه يك طراحي �
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 .بحث يهاچوب چار طريق از كنندهفعال يهابحث و آموزشي فضاي ايجاد �
 يهامدل نيازپيش گانيادگيرند اينكه از بعد آموزشي، راهنماي با جلسات سازماندهي �

  .كردند تهيه شخصي روش به را دانش
 .يادگيرندگان براي راهنما يا مربي تعيين �
  .دانش بر مبتني تكنيك يك از حمايت و توسعه �

 مهارتي مدتكوتاه تركيبي يهادوره اجراي مزاياي و هايافته
 .هاهزينه و زمان در جوييصرفه .1
 .تعاوني هايتشرك تشكيل حتي و گروهي كار گيريشكل .2
 .ثرترؤم و بهتر آموزش .3
 .گروهي كار ةروحي تقويت و هاآموزشگاه بين ثرؤم همكاري و تعامل ايجاد .4
 .هاموزشگاهآ بين آموزشي عدالت توزيع .5
 .هاآموزشگاه مالي زيان و ورشكستگي از جلوگيري .6
 .آموزشگاهي بين همكاري و تعامل اثر بر هاموزشگاهآ از برخي ضعف نقاط تقويت .7
 .مناسب زاييرآمدد .8
 .آموزش ةچرخ از انگيزهبي آموزانكار حذف .9

  .كاراييافزايش و وريبهره ءارتقا .10
 .آموزشي هايفعاليت توقف عدم .11
 و آفرينيكار هايظرفيت از استفاده سبب به مرتبط غير حتي هاآموزشگاه ساير با ارتباط .12

 .افزاري نرم
 .اسپانسرينگ هايحمايت از برخورداري .13
 .داخلي محصوالت شناسايي براي زيسازمينه .14
 .تسهيالت هدايت و ساماندهي .15
 .اشتغال مغفول و معطل هايظرفيت احياي و شناسايي.16
 .آموزش) - تعاوني - كارآفريني( مربوطه هايدستگاه در همگرايي ايجاد .17
 .اصناف نياز مورد آموزشي يهادوره اجراي .18
 .طالعاتا و تجهيزات سرمايه، كار، نيروي از بهينه ةاستفاد .19
 .هاآموزشگاه آورينو و خالقيت افزايش .20
  .الملليبين يا و كشوري سطوح در توليد شرايط از برخورداري .21
 .آموزان كار سازيتوانمند .22
 .خانگي مشاغل گسترش و ترويج .23
 از خارج يهادوره در شركت جهت مربيان و كارآموزان ةمراجع يا و انتقال از جلوگيري .24

 .استان
 .استان از رمايهس خروج از جلوگيري .25
 .كشور نسبت به استان سطح در آموزش كيفيت رفتن باالتر.26
 .رقابت سببه ب استان به روز فناوري انتقال .27
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 .پايدار اشتغال گيريشكل و پايدار شغلي هايفرصت ايجاد .28
 آفرينيكار توان ارتقاي و كار بازار نيازهاي با متناسب آمد كار و ماهر انساني نيروي آموزش .29
 .هااستان ساير با سازنده و ثرؤم تعامل طريق از موزشآ ارتقاء .30
 .تعاوني و خصوصي هايبخش از حمايت و كار و كسب محيط بهبود .31
 .بيكاري نرخ كاهش .32
 .كار بازار نيازهاي به توجه با جديد استانداردهاي تدوين .33
 .مناسب مياسال و اخالقي امنيت ضريب داراي و مناسب فضاهاي در آموزش اجراي .34
  و... .35

    گيرينتيجه و حثب
 در تركيبي ةشيو كارگيريبه كه است اين گرفت نتيجه توانمي كه آنچه خالصه طوربه

 هايمحيط و ابزار از منديبهره در را تريوسيع بينش و عمل آزادي ،مهارتي هايآموزش
 ايحرفه و فني آموزش ،حاضر حال در .دهدمي قرار آموزشي كارشناسان اختيار در آموزشي

 تحوالت لزوم كه است ايدئولوژي نيازمند پيشين آموزشي يهاروش ترجيح و امتناع جهت به
 -اطالعاتي تحوالت ايجاد با و باشد داشته را جامعه تحوالت با تطبيق قابليت و حمايت را

 هازمينه ةهم در آموزش و تدريس براي را فراواني هايفرصت بتواند خود سيستم در مهارتي
 صحيح طوربه امكانات و هاشيوه تركيب از كه است آن بر تأكيد .كند راهمف سطوح ةهم و

 اين اجرايي كاركنان و آموزشي گذرانسياستة عهد بر امر اين مسئوليت كه دشو استفاده
 را زير قرار به توجه قابل نتايجي مهارتي مدتكوتاه تركيبي هايآموزش اينكه و باشدمي نظام

 از: ستا ارتعب كه داشت خواهد بر در
 به رسيدن براي جهاني كالس سطح در گانهچند آموزشي متد يك اجراي و طراحي �

 در همپاياني لواص كارگيريهب از استفاده با سازمان واحد هاياستراتژي و اهداف
 ،ربيشت سود كسب جهت آموزشي متدهاي

 در آموزشي هايروش مناسب ةتجزي و تركيب در افزاييهم ثمبح به عمل و باور �
 .آورد بار به شگرفي نتايج تواندمي كه مختلف هايموقعيت

 چون پارامترهايي به توجه با آموزشي يهامتد به اقتضايي -ميسيست نگرشي ئةارا �
 .آنها كردن كاربردي و محتوا هزينه، زمان،

، ندارد را افراد تركردنباهوش قصد آموزش يندآفر كه مطلب اين به توجه ،نهايت در �
 را هادرآمد هامهارت بردن باالتر با كه كندمي تالش ييهامكانيزم ريقط از بلكه

 .دهد كاهش را هاهزينه و افزايش
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 چكيده
متناسب با آموزي و اشتغال مهارتلزوم توجه به  ،نقش محوري انسان در توسعه و نيل به موفقيت

ار در ثيرگذأاي تلفهؤبه عنوان م آموزيمهارتنمايد. كيد ميأگيران تشده را به تصميماهداف تعيين
آينده كشور به دليل پيچيدگي روابط و تغيير عوامل محيطي و سازماني مستلزم رعايت  ةادار

، نياز اساسي مديران عالي است. اين نياز آموزيمهارت ةمالحظات است. آگاهي نسبت به شرايط آيند
اين حيث  از اي نيزفني و حرفهشود. سازمان آموزش پژوهي پاسخ داده مياز طريق مطالعات آينده

 ةتواند امكان جديدي براي مديران اين سازمان در زمينپژوهي ميمطالعات آينده مستثني نبوده و
در نوع رويكرد  دو آوري ايجاد نمايد.هاي علم و فنكارايي آموزشي با استفاده از پيشرفت افزايش

ه روندهاي فعلي، آينده توجه ب بااينكه  آينده پژوهي اكتشافي -. رويكرد اولپژوهي مطرح استآينده
دهد و بر مبناي شواهد قرار مي» زمان حال«عزيمت خود را  ةتواند چگونه باشد؟ اين رويكرد، نقطمي

 ،پردازد. رونديابيهاي محتمل آينده) ميهاي محتمل (وضعيتبيني آيندهموجود، به پيش
-رويكرد دوم .استاين رويكرد  يهاترين تكنيكينده از مهمآبيني روش مواجهه با پيش ،سناريوسازي

آينده بايد چگونه باشد؟ اين رويكرد،  هنجارهاي ما باتوجه به اصول و اينكهآينده پژوهي هنجاري 
طور مجازي به آينده سفر پژوهانِ هنجاري بهدهد. آيندهقرار مي »آينده«نقطه عزيمت خود را 

چگونه » بايد«در زمان  مطلوب ةكه آيند دپرسنمي و ايستند؛در ايستگاه زماني مورد نظر مي كنندمي
كنند تا الزامات تحقق آينده را با توجه به باشد؟ وقتي آينده تعريف شد، به زمان حال مراجعت مي

در اين مقاله با نگاري است. احتماالت آينده،شناسايي نمايند. برخورد با آينده اين رويكرد آينده
آن  با  ةبه تعيين رابط در نظر گرفته شده وپژوهي آيندهها و فنون روش تحليلي ـ توصيفي رويكرد
 آموزي پرداخته شده است.مهارت

 
 آموزي، اشتغال.مهارت پژوهي،آينده، آينده: كليدي واژگان

 
 

                                                                                                                
 Email: zare@etvto.ir                           آباد  و دانشگاه علمي كاربردي  اصفهان،. مدرس دانشگاه آزاد اسالمي نجف1
 مديريت تحول دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان،  –نشجوي كارشناس ارشد مديريت دولتي . دا2

  Email: ghorbanesmaeili@yahoo.com 
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 مقدمه
به دليل ارتباط آن با نسل در حال تربيت جامعه و اي فني و حرفهپژوهي در آموزش آينده

هاي مختلف كشور در ها در آينده و موفقيت سازمانزمانكاركرد آن بر كارايي سا ثيرأت
مين نيروي انساني متخصص و متعهد از اهميت أمدت و همچنين مرجعيت آن در تبلند
كيفيت نيروي انساني  در اي فني و حرفهثيرگذار آموزش أاست. نقش ت اي برخوردارويژه

ا به مرجع منحصر به فرد آموزشي و آن ر هاها، نهادها و ارگاننيازهاي سازمان ةمين كنندأت
جامعه و  ةآيند متناسب با نيازهاي حال و آموزيمهارتكشور تبديل نموده است.  ةتربيتي پاي

هاي تشكيالت ويژه افرادي آگاه، توانمند، سالم، متعهد با نشاط و انگيزه، از كار آموزش
گرفتن بر نيازها  يپيش الآموزي و اشتغمهارتهاي است. در فعاليت اي فني و حرفهآموزش 

گردد. به همين جانبه جامعه ميماندگي و ركود پيشرفت همهزيرا مانع عقب ،ضروري است
نزديك)  يا انداز قابل حصول و در آينده (دورچشم بيني اوضاع و شرايط درپيش ،لحاظ

يني بشده و متناسب با اهداف پيش جامعه برآورد ةبايست نيازهاي آيندمي ،ضروري است
 ريزي نمود.اري و برنامهذشده اقدام به سياستگ

 ها و فنون آينده پژوهي روش
هاي متعددي است كه به هاي آينده پژوهي بيانگر وجود فنون و تكنيكمطالعه روش

 . شودهاي آن اشاره ميترين روشاي از رايجنمونه
هاي مختلف ينهباني به معناي پايش مستمر تغييرات جهاني در زمديدهباني: ديده �

باني كه يكي از گيرد. ديدهپژوهي انجام مييك گروه عالقمند به آينده ةوسيلهاست كه ب
مند بررسي نظام ةبر پاي پژوهي است، نوعاًهاي آيندهترين و در حين حال موثرترين روشساده

ظور كشف ها، به منهاي اينترنتي و ديگر رسانهها، مجالت، پايگاهمحتواي مطالب روزنامه
 شود و داراي نتايج ارزشمندي است. هاي تغييرات صورت گرفته، انجام ميعالمت
منظور كشف ماهيت، يك روند مشخص به ةتحليل روند: منظور از تحليل روند، مطالع �
آن است. تحليل روندها بايد بسيار دقيق ة هاي بروز، سرعت توسعه و پيامدهاي بالقوعلت

ثيرات بسيار متفاوتي برابعاد گوناگون زندگي ما داشته أتواند تمي باشد، زيرا يك روند مشخص
 ثيرات در نگاه اول قابل كشف نباشد. أباشد كه شايد بسياري از اين ت

پايش روند: روندهايي كه در يك جامعه، صنعت يا بخش مشخص اهميت ويژه دارند،  �
يا ظهور يك بيماري جديد كه  عنوان مثال، نرخ رو به رشد بيكاريهبايد به دقت پايش شوند. ب

  ها و جامعه داشته باشد.تواند آثار چشمگيري بر سازمانمي
كوشند با رسم نمودار تغييرات روندها پژوهان مييابي روندها: در اين روش آيندهبرون �

نرخ كنوني، تغييرات آينده را  ةيابي نمودار، بر پاياز اطالعات آماري و برون و استفاده
 نند. بيني كپيش
بيني قطعي و دقيق جهان آينده نيست، بلكه توسعه و تحليل سناريو: سناريو پيش �

گانه است كه امكان وقوع آنها در آينده وجود دارد. به توصيفي از رويدادهاي ممكن و چند
گرايانه از رخدادهاي حال واقعهاي تخيلي و در عينبينياي از پيشبيان ديگر، سناريوها آميزه

آنچه كه بايد بعدها انجام  ةتوانيم درباربا استفاده از سناريوها مي .آينده هستند احتمالي
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هايي جلوگيري طور جدي بيانديشيم. در مواردي شايد بخواهيم از چنين رخدادهدهيم، ب

كنيم، در موارد ديگري شايد بخواهيم تمهيداتي براي وقوع آنها بيانديشيم و در مواردي هم 
 وقوع آنها را تسريع نماييم. شايد بخواهيم كه 

نامه، نظرات خواهي و مشاوره: در اين روش با استفاده از گفتگو، مصاحبه و پرسشنظر �
هاي مختلف شود و با استفاده از روشآوري ميافراد خبره نسبت به آينده جمع كارشناسان و

 گيرد. تري از آينده صورت ميهاي دقيقبيني) پيش(مثالً روش دلفي
توان به سازي: رويدادهايي را كه ممكن است در جهان آينده رخ دهند، ميمدل �

دست آفريني كرد و از اين طريق درك بهتري نسبت به آنها بهو باز هاي گوناگوني تقليدهشيو
هاي آن توانند درك كنند كه شهرهاي آينده و ساختمانآورد؛ مثالً به كمك ماكت، مردم مي

 چه شكلي خواهند داشت. 
سازي يا بازي: اين مدل در واقع نمايش ايستايي از يك حالت معين است، اما شبيه �

سازي هاي جنگي، در حقيقت نوعي شبيهسازي است. رزمايشپوياي آن، شبيه مفهوم همزاد و
هاي خود را در شرايطي توانند راهبردها و تاكتيكهان جنگي ميهستند كه در آن فرماند
 كنند.  نزديك به واقعيت آزمايش

توان هاي پيچيده، مانند اقتصاد كشور را ميها و سامانهاي: نظامهاي رايانهسازيشبيه �
سازي كرد. طبق اين روش، اطالعات معادالت رياضي و انتقال آنها به رايانه، شبيه با استفاده از

نمايش شود و رايانه، تغييرات حاصله را مربوط به وضعيت موجود كنوني به رايانه داده مي
تري ارائه دهد و نتايج دقيقيسازي بهتري انجام مدهد. رايانه براساس محاسبات، شبيهمي
 كند. مي

طور ضمني مبتني بر اين گزاره است كه تحليل تاريخي، به ةتحليل تاريخي: مطالع �
كه در بعضي موارد درست  -اي درست باشد هشود. اگر چنين گزارمي گاهي تاريخ تكرار

توان يك يا چند موقعيت تاريخي مشابه را مقايسه كرد و از اين رهگذر فهميد كه مي -است
  ؟سرانجام بعضي از وقايع چه خواهد شد

انديشي) اين است كه اعضاي يك گروه، كليدي در توفان فكري (هم ةتوفان فكري: قاعد �
موضوع خاص، هاي ديگران در مورد يك ساس ايدها گونه انتقاد يا موضع گيري، بربدون هيچ

با هدف تفكر  -هاي كوچكاز طريق تشكيل گروه -هاي نو اين روش ايده پردازي كنند. درايده
ها و ها، فرصتشوند. اين روش براي شناسايي امكانيك موضوع خاص توليد مي ةخالق دربار

        ها بسيار مفيد است.ريسك
بيني است، اكثر فراتر از پيشپژوهي ): از آنجا كه آيندهسازيانداز (ديدمانچشم �
ها يا ها، سازمانمطلوب براي ملت ةهايي از آيندو ديدمان پژوهان خواهان ابداع تصويرهاآينده

رويدادهاي گذشته و موقعيت كنوني آغاز كرده  پژوهان كار خود را با مرورافراد هستند. آينده
هاي مشخص و وشند تا راهككنند و ميهاي مطلوب ايجاد ميو سپس ديدماني از آينده

 هايي بيابند. اي براي شكل بخشيدن به چنين آيندهخالقانه

  آموزي و اشتغالمهارتپژوهي در اهميت توجه به آينده
رفاه اجتماعي در ابتداي  كار و، اي كشور وابسته به وزارت تعاونسازمان آموزش فني و حرفه

اي وزارت كار و كل تعليمات حرفه ةارادغام سه واحد آموزشي (اد از1359سيس در سالأت
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سازمان آموزش فني و ( با نام )(كانون كارآموزي و )(صندوق كارآموزي و امور اجتماعي)
 )كشوراي حرفهبه (سازمان آموزش فني و 1360 تشكيل گرديد و در سال )نيروي انساني

 تغيير نام يافت.
توليد ، وهشژپ، آموزشكشور اي حرفهاصلي سازمان آموزش فني و  موريتأم

آموزش در قالب  كه فرآيند ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است استانداردهاي آموزشي و
 هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي ازپودمان مدت وماهه به صورت كوتاه 18 تا 1هاي دوره

مراكز جوار ، روستايي هاي سيار شهري وتيم، ثابت بخش دولتي طريق آموزش در مراكز
آموزش در  ها،مراكز جوار پادگان، مراكز جوار زندان مراكز جوار دانشگاه،، نايع و صنوفص

دولتي و همچنين آموزش در بخش غيراي حرفههاي فني و پژوهش مركز تربيت مربي و
 مين وأو بدين وسيله نسبت به ت شودآزاد انجام مياي حرفههاي فني و توسط آموزشگاه

كشاورزي و خدمات و  هاي مختلف صنعت،ماهر مورد نياز بخشو نيمهتربيت نيروي كار ماهر 
هاي منظور دستيابي به تازهبه ،همچنين نمايد.دام ميهاي فني جامعه اقارتقاء فرهنگ مهارت

همواره سعي بر گسترش روابط ، همگامي با استانداردهاي جهاني علوم و فناوري روز و
المللي مسابقات جهاني مهارت و سازمان بين لمللي كار،االمللي از جمله با سازمان بينبين

كشورهاي مختلف دنيا نموده است. به دنبال استراتژي ايجاد تحول بنيادي در نظام 
 ةقانون برنام 21 ةچهارم و ماد ةقانون برنام 55 آموزي كشور و در راستاي تحقق مادهمهارت

 هدايت،، گذاريسازي در امر سياستچهيكپار منظور ايجاد هماهنگي وبه، كشور ةپنجم توسع
هاي متناسب با نيازهاي شغلي (نظام آموزش مهارت آموزش نظارت بر اعتباربخشي و حمايت،

به عنوان يك نظام آموزشي مستقل در تمامي سطوح آموزشي به صورت رسمي و  و فناوري)
ر جمعي از هاي نظري با حضوتكميلي بين سطوح تحصيلي و با ظرفيتي همسنگ با آموزش

 خبرگان طراحي و تدوين  شده است.
مشي و سياستي كه احتمال موفقيت آن وجود دارد، تالش براي ساختن آينده تنها خط «

آميز است ولي به هر حال مخاطرات اين تالش است. تالش براي ساختن آينده بسيار مخاطره
) اشتغال مداوم به امور 13878 (دراكر:» به مراتب كمتر از عدم تالش براي ساختن آن است.

 دارد.ها را از پرداختن به آينده بازميجاري و پاسخگويي به نيازهاي روزمره، مديران سازمان
 گردد.در اثر فشار كارهاي روزانه توجه به مسائل مرتبط با آينده از دستور كار خارج مي

والت آينده را براي بيني وقايع و تحپيش امور امكان ةاگرچه در گذشته روند آرام و پيوست
محور به موضوعات ولي تأثير عوامل متعدد از جمله رويكرد دانش ،آوردوجود ميمديران به

اخير موجب جهش رشد صنعتي و اقتصادي كشورها و بروز ناپيوستگي  ةمختلف در چند ده
ي ناپيوستگ«گويد: باره ميچارلز هندي در اين المللي گرديده است.در تحوالت ملي و بين

فاصله نيست و مسلماً نيازي هم نيست كه فاصله باشد. تغيير ناپيوسته بهترين راه پيشرفت 
) او در اين زمينه 1378:14(هندي،» كند.مشخص را طي مي براي جامعه است كه يك مسير

هاي مهاجم اسپانيايي در افق، هاي كشتيپوستي با مشاهده بادبانسرخ«كند: مثالي ذكر مي
كار خود مشغول شد. زيرا در تجارب يرات عجيب و غريب جوي نسبت داد و بهآن را به تغي

چه را كه هاي بادباني نداشت. آنها با فرض وجود پيوستگي، آنمحدود خود، دركي از كشتي
بر دريافتشان منطبق نبود ناديده گرفتند و مصيبت بر آنها نازل شد. اگر بخواهيم گرفتار 

(همان) از مثال » ايد در جستجوي تغيير ناپيوسته باشيم.پوست نشويم بسرنوشت آن سرخ
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توان به استنباط ديگري مي شده توسط هندي در مورد عدم پيوستگي در عصر حاضر،هئارا

هاي محتمل، ممكن و مطلوب آينده، عاملي دست يافت. توجه به تغيير محيط و وضعيت
ها، ار، كيفيت منابع انساني، آموزشها دارد. ساختاست كه تأثير فراواني بر كارايي سازمان

هاي مورد استفاده در مواجهه فرهنگ و اهداف سازماني و همچنين راهبرد و فناوري
آموزي و مهارتهاي متولي امر ثير محيط بر ساختار سازمانأثير دارد. تأها با آينده تسازمان
 ها،ط از نهادها، سازمانمحي "پژوهي قابل مالحظه است.و ارتباط آن با موضوع آينده اشتغال

نيروها و عواملي كه خارج از مرز سازمان وجود دارد تشكيل شده و بر تمام يا بخشي از 
ها اعمال كند. سازمان تواند هيچ كنترلي بر آنگذارد ولي سازمان نميعملكرد سازمان اثر مي

هاي محيط ت ويژگيپژوهي و شناخبا آينده )1376(اعرابي »شوند.مي روهنوع محيط روب 4 با
كشور تعيين اي حرفهفني و فعاليت سازمان آموزش  ةدر آينده، ساختارهاي مناسب براي ادام

ها از آن جهت حائز اهميت است كه نيل به ثير محيط بر ساختار سازمانأاهميت ت گردد.مي
در  اهداف وابسته به ساختار مناسب براي فعاليت در محيط جديد است. دستيابي به كارآيي

مستلزم رويكرد به تغيير و اعمال تغييرات مناسب با شرايط آينده اي حرفهفني و آموزش 
  »است.

 آموزي و اشتغالمهارتپژوهي در ضرورت آينده
به دليل ارتباط آن با نسل در حال تربيت جامعه و  آموزي و اشتغالمهارتپژوهي در آينده

هاي مختلف كشور در ده و موفقيت سازمانها در آينثيركاركرد آن بر كارايي سازمانأت
مين نيروي انساني متخصص و متعهد از اهميت أبلندمدت و همچنين مرجعيت آن در ت

 اي برخورداراست. ويژه
نيازهاي  ةمين كنندأدر كيفيت نيروي انساني ت آموزي و اشتغالمهارتثيرگذار أنقش ت

كشور تبديل  ةها، نهادها و ارگان، آن را به مرجع منحصر به فرد آموزشي و تربيتي پايسازمان
جامعه و پرورش افرادي آگاه، توانمند،  ةآيند ده است. آموزش متناسب با نيازهاي حال وكر

هاي تشكيالت آموزش و پرورش است. در سالم، متعهد با نشاط و انگيزه، از كارويژه
ماندگي و هاي آموزشي و تربيتي پيش گرفتن بر نيازها ضروري است. زيرا مانع عقبيتفعال

 بيني اوضاع و شرايط درپيش ،گردد. به همين لحاظجانبه جامعه ميركود پيشرفت همه
 ةبايست نيازهاي آيندمي نزديك) ضروري است. يا انداز قابل حصول و در آينده (دورچشم

ريزي اري و برنامهذشده اقدام به سياستگبينياسب با اهداف پيششده و متن جامعه برآورد
 .نمود

گيرد و محصول آن اعالم نيازمندي در ها صورت ميبرآورد نيازها براساس عاليم و نشانه
باشد. بلكه بايد  براساس حدس و گمان استوار هاي آموزشي نبايد صرفاًآينده است. برآورد

ها، شواهد و طرفانه، فعاليت دقيق علمي، دادهتحقيقات بي يك فرايند جدي، عقالني، ةنتيج
هاي ذهني و ظني يا شهودي پژوهشگر براساس مدل قراين، تجزيه و تحليل عيني و نه صرفاً

عنوان راهكار ديگر مطرح است. اين راهكار سازي، بهبيني و تخمين يا احتمالباشد. پيش
 طور مشخص ناظر به موضوعات آينده است: به
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ها و نيازهاي آينده از چه كنند كه حساسيتپژوهي محققين تعيين ميدر آينده

ها در بيني با هدف مشخص كردن وضعيت يا اوضاع پديدههايي برخوردارند. پيشاولويت
در  ةپاي و بر وردهاي گذشته، ناظر به آينده استتحليل و برآ بر ءآينده بوده و ضمن اتكا

 گيرد.ل مينظرگرفتن احتماالت مختلف شك
مديران،  گيران وپژوهان از نظر تصميمآينده ةترين وظيفترين و مهمالبته حساس

ثير أت ،بيني انجام شدهصحت تحليل و وقوع پيش .بيني يك واقعه در شرايط فعلي استپيش
سنجي آموزشي و نياز ،الن خواهد داشت. بنابراينئوپژوهي و اعتماد مسزيادي بر اعتبار آينده

هاي مطالعات از كارويژهاي حرفهفني و تي جامعه و انعكاس آن به مديران عالي آموزش تربي
 آينده است. 

هاي مختلف باعث ايجاد طيفي از ثير تعامل حوزهأاز آنجا كه آميختگي امور و ت
رشد  ثيرأهاي مختلف كشور گرديده است. تهاي آموزشي در سطح دستگاهنيازمندي

را اي حرفهفني و يكديگر، آموزش  ها باسياست، فرهنگ و ساير بخشها بر اقتصاد، آوريفن
كند. در هاي مختلف در آينده مواجه ميهاي متنوع حوزهاي از درخواستبا طيف گسترده

هاي آموزشي، وابسته به ريزي برنامهها و همچنين طرحتعيين اهداف و سياست ،سطح كالن
انداز مطلوب بايستي با در شود. بديهي است چشممياندازهايي است كه از آينده ارائه چشم

فني ل آينده در سطح آموزش ئابعاد تهيه و تدوين شود. ضرورت پاسخ به مسا ةنظرگرفتن كلي
 پژوهي را اجتناب ناپذيرتوجه و تمركز به انواع رويكردهاي مطرح در آيندهاي حرفهو 
بندي توان در موارد زير دستهوهي را ميپژهاي آيندهعالوه براين، برخي از ضرورت .نمايدمي

 كرد: 
  ،آماده شدن خود و ديگران در برابر آينده �
  ،هاي در حال ظهوركسب نماي كلي از آينده �
  ،درك زود هنگام خطرات و هشدارها �
  ،هاكسب موفقيت و برتري در رقابت �
  ،سازگاري با تغييرات �
  ،كسب موقعيت در قلب روندها و مسير تغييرات �
، دلوي(" دست آوردن منافع موجودهگذاري براي بريزي و سرمايهبرنامه ةايده درباركسب  �

1390( 

  آموزي و اشتغالمهارت پژوهي دراهداف آينده
كشور با رويكرد پاسخگويي به نيازهاي آتي اي حرفهفني و پژوهي در سازمان آموزش آينده

تواند اهداف ها، ميحوزه ةدر كلي نياز بازار كارهاي آينده براساس كشور و تربيت نسل
گذاران در تعيين سياست گيران ومتعددي را تعقيب نمايد. با توجه به تأثير و اهميت تصميم

برخي از اهداف با رويكرد مذكور كه  مهارتيهاي آموزشي و فعاليت ةچگونگي و نحو
 بايست مورد توجه قرار گيرند عبارتند از: مي
تعريف  ةآموزشي: آمادگي براي ايفاي نقش در آينده بدون ارائهاي مطلوب تعريف آينده �

كشور با در  ةشفاف از آن ميسر نخواهد بود. ترسيم و تصوير محيط و شرايط آيند
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گردد. توجه به پژوهي ميسر ميهاي آيندهنظرگرفتن اهداف و راهبردها، از طريق فعاليت

 ينده خواهد بود. آ هاي مهم در ترسيم وضعلفهؤم تغييرات و روند آن از
هاي آموزشي: رشد سريع ثير آن بر فعاليتأآوري و تفن ةتصويري از وضعيت آيند ةارائ �

آوري موجب منسوخ شدن بسياري از امكانات و تجهيزات مورد استفاده در علوم و فن
آوري و محصوالت جديد با ها گرديده است. مطالعه و پيگيري مستمر تغييرات فنآموزش

هاي آموزشي امكان موفقيت يادگيري را افزايش راستاي فعاليت ركيب آنها درتلفيق و ت
هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي به زندگي بشري آوريورود فن ،اين خواهد داد. عالوه بر

ها در عصر حاضر شده كه ضمن ايجاد پيچيدگي موجب سرعت تغيير شرايط و موقعيت
ل مداوم و مستمر مديران و مسئوالن در روابط و تعامالت موجود، موجب اشتغا

ثير فناوري را در أتوان تده است. بديهي است در اين شرايط نميشهاي مختلف سازمان
 ةهاي احتمالي فرهنگي و اجتماعي ناديده گرفت. نياز به مطالعتحوالت آينده و آسيب

 . پژوهي قرارگيردبايست مدنظر مطالعات آيندهعميق و انديشه در اين خصوص مي
هاي جديد ناشي از تغييرات: با نگاه به آينده و عبور از برآورد و كشف موقعيت �

يابد. ها نيز توسعه و گسترش ميهاي فكري موجود، نگرش به موضوع موقعيتچارچوب
چه بسا بسياري از تغييرات فعلي با اين نگرش تبديل به امكاني براي موفقيت بيشتر 

 گردد.  هاي مهارتيآموزش
هاي مهارتي هاي در حال ظهور در سطح آموزشبرداري از فرصتسازي براي بهرهزمينه �

 كشور.  در
 هاي فرهنگي و آموزشي ناشي از شرايط نوين. بيني آسيبپيش  �
 هاي آينده. ها با هدف كنترل آسيبموريتأايجاد انعطاف در ساختار و م �
 . ايفني و حرفهبازبيني راهبردها و اهداف سازماني آموزش  �
 هاي جديد آموزشي متناسب با آينده. برآورد و تعيين نيازمندي �
در مواجهه با شرايط اي حرفهفني و گيران آموزش اتخاذ موضع فعال مسئوالن و تصميم �

 آينده. 
نگري) بايدآن را بشناسيم براي اين كه ديد وسيعي نسبت به آينده داشته باشيم (آينده"

پژوهي). به آن مطالعه و تحقيق كنيم (آينده ةيد دربارشناسي) و براي شناخت آن با(آينده
 پژوهي است.يندهآشناسي مستلزم شناسي و آيندهنگري، آيندهآينده ةعبارت ديگر الزم

مند باشد تا تحت عنوان ) تالش براي بررسي آينده بايستي نظام1379،1ناصرآبادي: «(
) كه سال 35-5صورت درازمدت (بهپژوهي قرارگيرد. ضمن آنكه اين اقدامات بايد آينده

پژوهي يك فرآيند شامل آينده ريزي است انجام گيرد.هاي برنامهاز افق طور معمول فراتربه
 اران و كاربران نتايج تحقيقات است. آموزشذگعلمي، سياست ةمشورت و تعامل بين جامع

مل مؤثر در تعيين پژوهي امكان شناخت عواكشور در پرتو مطالعات آيندهاي حرفهفني و 
 ةداشته و موجب تربيت كارآمد نيروي انساني مورد نياز كلي هاي نوين راموقعيت شرايط و

 .   گرددهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، دفاعي، صنعتي و تجاري ميبخش
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 شناسيروش

اي حرفهكل آموزش فني و  ةكاركنان ادار ةباشد كه كلينوع همبستگي مي پژوهش حاضر از
صورت به تشكيل داده و آماري پژوهش را ةجامع نفر 200ن اصفهان شاملاستا

 شده وطراحي ةناماستفاده از پرسش با ،اندمطالعه قرار گرفته شده نفر مورد 100گيرينمونه
 دومورد تحليل قرار گرفت.  آوري وها اطالعات گردجامعهحضوري  با ارائه به زير ةمصاحب

حجم نمونه  زماني پرسشگري در محل در ةباز دن و حضورآنها دراسخ داپفاكتور تمايل به 
 و از هرداختپبه تجزيه و تحليل اطالعات  SPSSافزار با استفاده از نرم ثر بوده است.ؤم

قدم به  ةضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون به شيو ،صددر ،فراواني ،هاي توصيفيآمار
گيري محاسبه و براي هاي اندازهابزار اياييپ روايي و جهت سنجش .قدم استفاده شده است

عمل آمده است و گيري بهمتغيره و ضريب همبستگي بهرههاي تكتحليل اطالعات از روش
در  ثرؤم هايروش ةميانگين نمر ةمنظور مقايسمتغيره بهنيز از تحليل واريانس چند

عادالت ساختاري به شناختي و از مدر ابعاد اشتغال برحسب عوامل جمعيت وهيژپآينده
در اشتغال استفاده  گذارثيرأپژوهي و عوامل تمنظور  تجزيه و تحليل ارتباطات بين ابعاد آينده

 .ها نيز استفاده گرديدشده است و نيز از اسناد و مدارك موجود در كتابخانه

 ها يافته
 .اندمند شدههرهنقش مهارت در پويايي جامعه ب يافته ازامروزه بسياري از كشورهاي توسعه

زيرا هدف اين جوامع به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي است و رفاه اجتماعي نيز تابعي از 
سياسي جامعه است. سند  فرهنگي و ،اقتصادي عواملي چون ميزان مشاركت اجتماعي و

 هاييمندي از فعاليتامكان بهره آموزي وپنجم به نقش مهارت ةهاي توسعانداز و برنامهچشم
هاي خوبي دست در اين راستا توانسته است به پيشرفت كيد كرده وأزايي تاشتغال ةدر زمين

ها همواره با كند كه سازمانعلوم نظري حكم مي ةدر زمين .جايگاه خود را ارتقاء بخشد يابد و
افتد خود را سازگار كنند و منطبق با آنها پيش هايي كه در اطرافشان اتفاق ميدگرگوني

اصل عمده در سازمان عبارت است از تأمين انعطاف با قصد جلوگيري  ،. به عبارت ديگربروند
هايي كه شرايط و ها و حوادث و اجراي برنامهقعيتاهاي نامطلوب و رودررويي با واز دگرگوني

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

هاي آموزش موريتأاهداف و م ةضمن آنكه سرعت تغييرات نيز پرداختن به آينده را در زمين
محوري در ناپذير نموده است. اين سرعت ناشي از افزايش دانشاجتناباي حرفهفني و 

شدن  هايي همچون جهانيري، همچنين بروز پديدهآوزندگي بشر و توسعه و گسترش فن
كشور در اي حرفهآموزش فني و گذار دارند. در اين ميان ثيرأاست كه خصايصي فزاينده و ت

ها، ها، آيين نامهمواجهه با تغييرات، نيازمند تحوالتي در ساختار، قوانين و مقررات، روش
 .هاي اجرايي و محتواي مطالب آموزشي استشيوه نامه
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آموزي  مـارا  مهارت ةتواند جهت ارتقاء و پيشرفت در زمينكارهاي زير ميراه

 رهنمون باشد:
 آموزان براي برداشتن موانع اشتغال.مهارت ءارتقا فرصت رشد و ايجاد �
 هاي اقتصادي.هايشان در فعاليتتوانايي آگاه كردن جوانان از �
 .آموزانباالبردن سطح آموزش مهارت �
 اي مهارتي با كيفيت مطلوب.هآموزش ةارائ �
 ملي اطالعات در كشور. ةهاي شبكهاي ملي مهارت مبتني بر زير ساختاندازي شبكهراه �
 فنآوري. استقرار نظام جامع مهارت و طراحي  و �
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 ةآيند در هدفمند منابع انساني ةتوسع راهبردهاي نقش
 ايحرفه و فني آموزش سازمان

 1بابايي مريم مهندس
 2دولتي سمانه مهندس

 چكيده
 توجه مورد بايستمي توسعه پنجم ةبرنام به دستيابي جهت در كه اقداماتي جمله از

 هايآموزش و اراهكاره بررسي گيرد، قرار كشور هايارگان و هاسازمان ةجانبهمه
 صادرات و ملي، توليد ناخالص اشتغال، علم، توليد بر گذاري آنهاثيرأت ميزان مهارتي و

 كه انقالب ةفرزان رهبر سخنان ةپاي بر .است الملليبين و داخلي سطح ارزآوري در
 توجه با و "دارد نياز هم كارآمد هايبه پنجه علم، به نياز موازات به كشور"اند: فرموده

 به حساب كشور مهارتي آموزش كانون ترينمهم ايحرفه و فني سازمان كه امر اين به
 پويايي و رشد انساني و هايسرمايه سازيتوانمند فناوري، و مهارت افزايش آيد،مي

توصيفي  نوع از حاضر كه كاربردي ةمقال در ،بنابراين .است وابسته آن به كشور اقتصاد
نفر  100 آموز ونفر مهارت 130اي متشكل ازروي نمونه با مطالعه براست.  (پيمايشي)

 شده سعيهاي گردآوريها و پرسشنامهبا تجزيه و تحليل مصاحبه از كاركنان سازمان
نيروي انساني  ةهاي فراروي سازمان در توسعشده است تا با بررسي چالش آن بر

مدرن  مديريتي هايسيستم راهكارهاي مناسبي چون ةمحور به ارائتوانمند دانش
نقش  ها در كارآفريني كاربردي،ثير ايجاد ارتباط بين رشتهأت فناوري، رشد همراستا با

مهارت و جوار  سازيهدفمند واحد آموزشي همانند منسجم و متمركز واحدهاي ثرؤم
 آموزش نقش سازمان و نيروي انساني، راندمان افزايش بر آن ثيرأت و رشد ةمدرس

 آموزشي هايدوره و هاسرفصل تدوين ةنحو مهارتي، توانمند ينيرو تربيت در مجازي
هاي راه براي درك بهتر و نقشهميهاي مفهواستفاده از نقشه تكنولوژي روز، با متناسب
 .اي ارائه كرده استحرفه و آموزان و... را جهت بهبود خدمات سازمان فنيمهارت

 
سازمان،  كيفيتء اي، ارتقاحرفه فني و هدفمند، سازمان ةتوسع واژگان كليدي:

 انساني. ةسرماي

                                                                                                                
 Email:babaee.maryam@yahoo.comاي،                              فني و حرفه مربي ،كارشناسي مهندسي كامپيوتر. 1
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 مقدمه
ريزي هر قابل برنامه اصلي و ةسرماي مجهز به دانش روز خالق و نيروي انساني متخصص،

 جانبه ازبرداري همهبهره به عصر تكنولوژي و كليد ورودكه شاه شوددولتي محسوب مي
غير قابل تصوري در حال  جهان امروز خدمات به شكل در ست.ا هاي طاليي آنموقعيت

كه درصد قابل توجهي از شاغلين در بخش خدمات حضور دارند كه طوريهب .توسعه است
ها دارد در چنين افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي كشور سزايي درههمين عامل نقش ب

عنوان همحور بنيروي مهارت ها نيز تغيير كرده وبنگاه ةاستفاد اقتصادهايي الويت منابع مورد
تر مديريت همه مهم از توسعه و تحقيق، آموزش،، لذا . ترين منبع مطرح شده استمهم

گذاري يك سرمايه ترين عامل توليد ثروت هر كشور،عنوان مهمهب ارزشمند اصولي اين ذخاير
كشورهاي پيشرفته  ةهوشمندانه است نه يك هزينه. اهميت اين موضوع با بررسي پيشين

 در IBM عنوان مثال سود شركتهب گردد.ي بزرگ اقتصادي روشن ميهاجهان و شركت
آموزش  تحقيق و صرف توسعه، ميلياردآن را 2,2ميليارد بوده كه 4,6معادل  1999 سال

منابع  ةروي سازمان در توسعهاي فرااصلي پژوهش حاضر بررسي چالش ةمسئل نموده است.
آن در سند راهبردي مهارت و فناوري ذكر هاي اصلي محور كه سياستانساني توانمند دانش

 و عملكردء راهكارهاي كلي جهت ارتقا آن دارد تا نيز سعي بر و باشد؛مي گرديده است،
 به قطب اقتصادي خاورميانه،ميسازي هدفمند منابع انساني را جهت تبديل ايران اسالتوانمند

ترين جديد ةمحور بر پايي كارآمد مهارتهامركز صدور نيرو كانون اصلي كارآفريني و
 ارائه دهد. ،استانداردهاي جهاني ها ونوآوري

 روش شناسي 
آن  گيري تصادفي دراز روش نمونه بوده و (پيمايشي) پژوهش كاربردي حاضر از نوع توصيفي

 .1 از: ده است كه عبارتندشمختلف انجام  ةسه مرحل در هاسپس بررسي .استفاده شده است
  .پيشنهادات ة. مرحل3،ارزشيابي ةمرحل .2 ،مقدماتي ةمرحل

 و مربيان و كاركنان مراكز از نفر30 پسر، و دختر آموزمهارت نفر130آماري شامل ةنمون
 د.شهاي آزاد مشهدانتخاب نفر مربي آموزشگاه 70

 مقدماتي ةمرحل
علي بر  روش .جهت تحقيق استفاده گرديده است در پژوهش از هر دو روش علي و تجربي،

صورت  باشد كه در اين رابطه از قبل با مطالعه و بررسي بههايي ميها و پرسشنامهفرم ةپاي
كمك  آموز طراحي شده است و روش تجربي بهمربيان و مهارت ةدستي و الكترونيكي ويژ

 كاركنان مربيان و ،آموزنظران و خبرگان اين حيطه و نيز مهارتمصاحبه با اساتيد و صاحب
هدفمند نيروي انساني مورد  ةجهت توسع يستي دراست و مواردي را كه با دهش مربوطه انجام

اي و ميداني و كتابخانه همچنين در اين پژوهش از تحقيق استخراج گرديد.، توجه قرار گيرد
 .است شده استفاده اي و اينترنتيمنابع جامع و معتبر كتابخانه
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 ارزشيابي ةمرحل
هايي نامهپرسش ،هاي قبليبررسي و ها، مصاحبهمطالعات ،مطالب گردآوري شده ةبر پاي

 .طراحي گرديد زآمومهارت مربيان و ةويژ صورت مجزابه

 مرحله پيشنهادات 
پيشنهادات الزم  هاي مورد نيازنمودارها و شكل ةها و تهيپس از تجزيه و تحليل پرسشنامه

هاي فرم ؛گرديد اده واقعهاي مورد نيازي كه در پژوهش حاضر مورد استفداده گرديد.ارائه 
 آفرين،رهبري تحول ةنامپرسش سنجي،ظرن هايفرم ،فرم پيگيري شغلي ارزشيابي، و پذيرش
 در شدهتعداد ساعات صرف ها،ليست تجهيزات مصرفي كارگاه يادگيري سازماني، ةنامپرسش
  .باشندآموز ميسني و تحصيالت مهارت ةرد ساعات دوره، تعداد ها،كارگاه

 هاي پژوهش فتهيا
 هاي كلي حركت به سوي رسالت وراه از: منابع انساني عباتند هدفمند ةراهبردهاي توسع

 فناوري كه بر راهبردي مهارت و سند شده درمدت تعيينبلند مدت ودستيابي به اهداف كوتاه
ايش افز نيروي انساني و عملكرد هايي كه براي بهبودفعاليت و هاسيستم ها،اساس برنامه

سه سطح  در هدفمند منابع نيز ةسطوح توسع يابد.مي معنا شود،يي آنها طراحي ميآكار
گستردگي  شودهرچه پيچيدگي محصول بيشتر مي است. اجتماعي مدنظر سازماني و فردي،

تر پررنگ محور،نياز به منابع انساني خالق دانش بيشتر شده و محصول نيز ةفرايند توسع
 ءارتقا منابع انساني به منظور ةتوسع دانش راهبردي هدفمند آنهامياتم ةشود كه الزممي

هاي كاري سازمان ترين افقمهم آنهاست در نتيجه يكي از ةارزيابي بهين و اجرا دانش،
 ي كاربردي و تكنولوژيك درهادار آموزش مهارتعنوان طاليههاي بمحور فني و حرفهمهارت
 ةثيرگذار در توسعأي تهايرش در تعيين حوزهخط مشخص شده و نقش حياتي و كشور

 سازمان بايستي بامد نظر، لذا ،پوشي نخواهد بودهدفمند نيروهاي انساني كشور قابل چشم
ريزي و اي برنامهگونههتهديدات دروني و محيطي ب و هافرصت قراردادن نقاط ضعف و قوت،

 محوركه بر اساس عاليق وشايسته عمل نمايد تا كشور نسبت به برخورداري از نيرو ي انساني
 در آموزشي تربيت شده است، استانداردهاي جديد و متدها و كار نيازهاي بازار استعدادها،
توان منابع انساني ميبندي كلي در يك دسته مطمئن گردد. كشور، ةسال 20انداز افق چشم

 ) دسته بندي كرد: 1سازمان را طبق نمودار(

 اني سازمان) منابع انس1نمودار ( 



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

545 
بازدهي نيروهاي انساني عبارتند  گذار بر كاركردثيرأي تهاترين حوزهمهم ،همين اساس بر

 .فناوري تجهيزات و آموزش و پژوهش، مديريت، از:

 ها چالش
 توان درميترين نقاط ضعف سازمان را حاضر مهم ةي نويسندگان مقالهايافته اساس بر

 اصالح نمود: ساني يافت وثيرگذار بر منابع انأي تهاحوزه
ده شآواليو طراحي  و آفرين باسرهبري تحول ةنام) كه بر اساس پرسش2طبق نمودار ( �

مديريت  به كاركنان  "است از كاركنان سازمان به عنوان نمونه سوال زير پرسيده شده :
انجام كار آزادي  ةي خود و همچنين در نحوهاتوانايي ةفرصت قابل توجهي براي توسع

 "مل بيشتري را داده است .ع
اند اعتقاد داشته "كم"و  "خيلي كم"ي هاباال به گزينه ةكاركنان در پاسخ به گوي 70٪

ضعف شديد سازمان در بخش مديريت نيروي انساني و فقدان يك نظام  ةدهندكه نشان
 ي هدفمند در اين بخش است. هامديريتي و نداشتن راهبردها و برنامه ةيكپارچ

 آزادي عمل كاركنان در انجام كارهاي محوله. 2رنمودا 
نظر هو شايستگي كاركنان ب هاتوانمندي ءبا توجه به نگرش مثبت سازمان درجهت ارتقا

ي جديد مديريتي روز هاجاي الگوهاي سنتي مديريت از شيوههكه سازمان بايستي ب رسدمي
جهت  مديران متخصص در نيز آن گنجانيده شده است و در امروز ي نيروي كارهاكه ويژگي
 ي سازمان بهره ببرد.هاچه بيشتر به رسالت براي دستيابي هر شكوفايي نيروها هدايت و

آموز سازمان را در عدم وجود ترين عوامل ضعف كارآمدي مهارتمهم شايد بتوان يكي از �
ارزشيابي دانست تا  آموزشي و –هدايت شغلي  مشاوره و يك نظام منسجم پذيرش،

ي هاي شغلي هر منطقه و نيازهانياز ي فردي،هامنديآموزان را براساس عالقهمهارت
با بررسي  و بازار كار چه در سطح داخلي و خارجي هدايت كند ةكنوني و آيند

اتمام دوره بتوان كارآمدي  حين و در آموزميزان پيشرفت مهارت ي رغبتي وهابازخورد
شده در معدود مراكزي كه واحد ي انجاماهطبق بررسي آموز را تضمين كرد.مهارت
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اين واحد  "عمال يي مد نظر وجود نداشته وآخورد كارميهدايت شغلي به چشم  مشاوره و

 باشد.ميمنفعل 
حاضر براي مرتفع كردن مشكالت اين بخش و نيز با اهداف مديريت  ةنويسندگان مقال

ي هار و متخصص مورد نيازبخشمحوافزايش اثربخشي نيروي انساني شايسته نظارت و بهتر،
بازنگري استانداردهاي  براساس تدوين و فرهنگ و كشاورزي، خدمات، مختلف صنعت،

 و بازار كار هماهنگ با نظام اشتغال كشور نياز ي اقتصادي وهاقطب تخصصي، -مهارتي
فناوري،  مهارت، گسترش و نهادينه ساختن فرهنگ كسب و كار مبتني بر استعداد،

 ايحرفهمراكز سازمان فني و  ةسازي مهارت را در كلينگري واحد هدفمندآينده و كارآفريني
ي هاو كيفي آموزش ميك ةهمچنين اين واحد با توسع دهند.ميسراسر كشور پيشنهاد 

نظام  ي كاربردي و نياز سنجي و تشخيص نقايص استانداردها وهامهارتي بر اساس پژوهش
دهي سوق داخلي، المللي وي آموزشي بينهااوري و مدلآموزشي بر اساس تكنولوژي و فن

معرفي المپياد مهارت و جايگاه آن در سطح آموزش و  اشتغال، و آموز به بازار كارمهارت
درصدد تحقق بخشيدن به  ي جوان و برتر،هاوكشف و جذب استعداد هادانشگاه پرورش و
 ست.شده درسند راهبردي مهارت و فناوري اي مطرحهاسياست

نيز نياز  فقدان تجهيزات كافي و به روز متناسب با تعداد مهارت آموزان، ضعف فناوري و �
 داخلي سازمان.  ةافزار و شبكسختء به ارتقا

پيشنهاد  مين منابع مالي است،أرو است بحث تهيكي از مواردي كه سازمان با آن روب �
آموزش برخي  ةالمللي در زمينبين -ي مهارتيهاشود تا سازمان اقدام به برگزاري دورهمي

اين راه با پذيرش  از و استراتژيك ندارند كند ةايراني كه جنب ميو صنايع بو هنرها
اقدام به  ي سازمان در سطح جهاني،هابخشي به آموزشآوري و اعتباركارآموز عالوه بر ارز

 چون آشپزي ويي همهاتوان به حرفهميجمله اين موارد را  از فرهنگ ايراني كند. صدور
ي مهارتي در هاآموزش برخي دوره ي صنايع دستي،هابرخي از رشته پزي ايراني،شيرني

 بخش توريسم و ... اشاره كرد.
و بهبود شرايط  ايحرفهي هاآموزش ةمنابع انساني ارائه دهندة عدم توجه الزم به توسع �

  .معيشتي و مهارتي آنان رفاهي،
شده كه به بررسي كيفيت زندگي كاري مربيان تنظيمة در پرسشنام 3طبق نمودار

مربي  10ي آزاد وهانفر مربي مستقر در آموزشگاه  70از سوال زير عنوان نمونه،هب ،پردازدمي
، حقوق متناسب با آن و دهمميمن در برابر كاري كه انجام  "مستقر در مراكز پرسيده شد:

  " .گيرمميدر موعد مقرر  

 دي مربيان از وضعيت معيشتيرضايت من. 3 نمودار 
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الخصوص اند كه علياعتقاد داشته "مخالف"و  "مخالفم كامالً"ي هامربيان به گزينه 76٪

 ةنارضايتي شديد مربيان از نحوه و ميزان پرداخت حق الزحم ةدهنددر بخش خصوصي نشان
پوشش تحت  عنوان سابقه كاري،هثبت نشدن ساعات كاري مربيان ب آنها توسط اين بخش،

توجهي به كرامت انساني اين قشر زحمت كش است با توجه به اينكه حدود نبودن بيمه و كم
ي مهارتي مبادرت هاسراسر كشور به اجراي دوره آزاد در ايحرفهآموزشگاه فني و  15000

اين بخش تربيت شده و وارد بازار كار  در آموزساالنه جمع كثيري مهارت نمايند ومي
آموزش  ةترين مهرعنوان مهمهزار مربي در اين  بخش به 30000چيزي بالغ بر نيز و شوندمي

حقوق  ةاز طرفي هيچ نهاد خاصي براي حمايت و مطالب مشغول به خدمت هستند و مهارت،
داشت نيروي سازمان بايستي جهت پاس ،اين مربيان به طور خاص و مشخص وجود ندارد

به  و شودميبزرگ سازمان محسوب  ةئي از خانواداين بخش كه جز انساني ارزشمند فعال در
ي حمايتي خاصي براي آنها ترتيب داده و با هاجهت نگهداشت اين نيروهاي ارزشمند برنامه

 مربيان اين بخش گردد. ةسسات آزاد باعث افزايش انگيزؤيي با مهاوضع قوانين و توافق نامه
 ةدر زمين ايحرفهابسته به فني و سسات آزاد وؤو م هاضعف نظارت سازمان بر آموزشگاه �

آموزش و ارزشيابي پاياني اين مراكز باعث شده  ةآموز و نحوبه مهارت هاتعهدات آموزشگاه
اي نيز صرف آموزش مهارت رغم اينكه هزينهآموزان اين بخش علياست تا مهارت

ب نكرده روند را در پايان آموزش كسميكنند در مجموع مهارتي كه از آنها انتظار مي
 كه بعضاً هاضروري است تا سازمان به اصالح وضعيت نابسامان برگزاري آزمون ،لذا ،باشند

 بپردازد. ،شودمياعتبار و ناعادالنه ي كمهامنجر به صدور گواهي نامه
ي داخل و خارج از هابا صنعت و دانشگاه  ايحرفهبه دليل ضعف مشاركت سازمان فني و  �

نشده و در نتيجه توانايي اغلب مطابق با نيازهاي صنعت تربيتآموزان كشور مهارت
مراكز  همچنين اطالعات بين صنعت و ،برآورده كردن نيازهاي صنعت را نخواهند داشت

ضروري است كه  ،لذا، شودميبه سازمان به خوبي مخابره ن هاو فناوري دانشگاه رشد
الزم به صورت پويا اقدام به ي هاخذ مجوزأبخش پژوهش هر مركز فعال شده و پس از 

ي كارورزي هاآموزان در صنعت و انجام پروژهايجاد بسترهاي مناسب براي حضور مهارت
ارتباط مستمر با دانشگاه و  با مطابق با نياز صنعت را بر عهده گيرد و نيز موظف است تا

ريني آموزان را تشويق به كارآفمراكز رشد جديدترين اطالعات روز را كسب و مهارت
 ي مختلف كند.هاگروهي و نوآوري در زمينه

سطح عملكرد مهارتي مربيان و تحصيالت آنها  ءارتقا از ديگر موضوعات مهم آموزش و �
ي اخير كه هابا توجه به رشد سريع دانش در سال متناسب با رشد دانش و فناوري است.

 شودميآن كهنه  از ميمدت زمان بسيار اندكي ني در حجم دانش  چندين برابر شده و
اهميت شده تا به هر روشي كه ممكن است  الخصوص براي مربيان حائزاين موضوع علي

ي الزم هادر نتيجه نياز به ايجاد بستر دانش خود كنند اقدام به افزايش سطح مهارت و
از آنجايي كه تنها يك . خوردميو سازماني مربيان به چشم  ميجايگاه عل ءجهت ارتقا
طور همين ت مربي در كشور وجود دارد و با توجه به بعد مسافت و زمان ومركز تربي

ي مربوطه ثبت نام كرده و سپس ساير هادليل اينكه ابتدا مربيان سازمان در دورههب
يي كه مد نظر هاشود كه آنها نتوانند در دورهميهمين عامل باعث  سسات آزاد،ؤمربيان م
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پيشنهاد  ،بنابراين .شركت كرده و بازآموزي شوند اهدارند به دليل ظرفيت محدود دوره

از طرفي بحث احداث  شود.ميي مهم كشور داده هاسيس مراكز تربيت مربي در قطبأت
جزوات  كتب و ةتهي سازمان با است تا مراكز تربيت مربي به تنهايي كافي نبوده و نياز

 ةاز به طراحي يك شبكهر چه بيشتر آنها كمك كند و نيز ني ءمخصوص مربيان به ارتقا
 خورد.مينيروهاي انساني به چشم  ةمنسجم آموزش مجازي فراگير براي كلي

ال ؤمربيان و كاركنان اين س ،آموزاناز مهارت تنظيم شده، ةنامدر پرسش 4 طبق نمودار  �
توانمندي شغلي از چه  مشاغل و بهتر است آشنايي با"به صورت مشترك پرسيده شد كه

ي جوار هاواحد ةشوندگان منجر به ارائبررسي پاسخ پرسش مطالعه و "؟زماني شروع شود
 رشد توسط نويسندگان اين مقاله گرديد. ةمدرس

 ي شغليهادينزمان مناسب براي آشنايي با مشاغل و توانم. 4نمودار  

 ي جوار مدرسه رشدهااندازي واحدراه
احداث  سازي كندتي آن را پيادهآينده بايس يي كه سازمان درهاترين برنامهيكي از مهم

كنون براي  تا مناطق مختلف شهرهاي كشور است. و هادر بخش رشد ةي جوار مدرسهاواحد
ي خاص كه هاي جدي براي افزايش  مهارتهااز دبيرستان برنامه تري سني پائينهاگروه

ريخته  ايهحرفمطابق با فناوري و عصر تكنولوژي روز است از طرف دولت و سازمان فني و 
حركت جامعه به سوي كامروايي است و با  دارآنجايي كه نسل جديد طاليه از نشده است و

سازي توانمند ةبه مقول هاو سازمان هاگروه ةجانبتوجه به جهان اطالعاتي امروز توجه همه
ي برتر و هابررسي شغل اين واحد بايستي با ي بديهي است.چه بيشتر نسل جديد امرهر

همان مقاطع ابتدايي  آموزان ازآموزي به دانشي آينده اقدام به مهارتهاح جهان دردههمطر
به آنان در قالب  كارآفريني را تحقيق و پژوهش، به صورت اصولي كار گروهي، تحصيل كرده و

شكوفا  ،هاي اين واحد كشف استعدادهاترين رسالتمهم يكي از مدت بياموزد.ي كوتاههادوره
 آنها آوري درنو افزايش خالقيت و آموزان،مندي دانشعالقه ةمشخص كردن حيط ا،كردن آنه

آموزي ي مهارتهاي تجاري براي برگذاري دورههابرقراي ارتباط با صنعت و شركت و
آنها به  ةارائ مدت براي كودكان و نوجوانان و قبول سفارشات كاري مراكز مختلف وكوتاه
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 ةآموز به جهت باالبردن روحيام آن و درآمدزايي براي دانشآموزي جهت انجي دانشهاتيم

ي ديگر هااز ويژگي اعتماد بنفس و تجربه فردي چشيدن طعم شيرين خلق ثروت است.
تربيت آنها براي المپياد ملي  متمايز و ي خاص وهايي كشف استعدادهاوجود چنين واحد

 المللي و جهاني است.مهارت و مسابقات بين

 ي مهارتيهابا ايجاد ارتباط و هماهنگي بين رشته كارآفريني
ي مهارتي با يك هاارتباط بين رشته ايجاد يكي از مواردي كه سازمان كمتر به آن توجه دارد

ي منسجم كاري متشكل از كارآموزان را طراحي هاتوان گروهميديگر است كه از طريق آن 
عنوان مثال هب الكترونيكي. ةزميندر  به كارآفريني كاربردي دست يافت خصوصاً و كرد
طراح وب به كارآفريني الكترونيكي  گروه كارآموزان هنرهاي دستي و توان با تلفيق دومي

كند كه بحث معرفي و فروش محصوالت مي اي پيدااين موضوع وقتي اهميت ويژه و دست زد
 ارزآوري مطرح باشد. ايراني به فروشندگان خارجي و

 ي مفهوميهاو نقشه ي راههاطراحي نقشه
ي راه براي مشخص هابراي درك بهتر مطالب و نقشه ميي مفهوهانقشه طراحي و استفاده از

امري مهم در  كردن مسير موفقيت در هر حرفه يا مهارت  به صورت چاپي و الكترونيكي،
ه يكي از مواردي كه توسط نويسندگان اين مقال ،لذا .رسدمينظر هطراحي منابع آموزشي ب

ابزاري گرافيكي براي سازماندهي و  ميي مفهوهانقشه استفاده از آنها است. شودميپيشنهاد 
انتقال  طراحي ساختارهاي پيچيده، ايده، و كاربردشان در توليد نمايش دانش هستند

 .ي پيچيده و شناخت براي درك بهتر استهاايده بحث در مورد اطالعات و
اساس نمودارهاي گرافيكي  حرفه بر هر سير موفقيت دري راه براي روشن كردن مهانقشه

با يك نگاه اجمالي درك خواهد كرد كه براي  آموزمهارت است كه توسط اين مسير كلي،
 و منابع، مدارك و يي را پشت سر بگذاردهارسيدن به شغل مورد نظر بايستي چه مهارت

 مواردي است.شامل چه  يي كه براي دستيابي به آن بايد طي شود،هاآزمون

 عنوان نسل جديد منابع انسانيهمديريت و توسعه دانشگران ب
دانشگران  دراكز مطرح گرديد. توسط پيتر اولين بار كارگران، ةمقابل واژ دانشگران در ةواژ

افرادي توصيف  دراكز دانشگران را شوند.مينسل جديد منابع انساني متخصص محسوب 
استفاده از آن  و ايجاد دانش جديد را پردازش كرده و با كرد كه اطالعات و دانش موجودمي

نقش مهم دانشگران در موفقيت  آورند.مياي را براي سازمان پديد ارزش افزوده در فرايندها،
اي بر روي جذب و نگهداري نيروي دانشگر معطوف باعث شده است آنها توجه ويژه هاسازمان

ي متعددي هاچالش هادانش و پويايي براي سازمانرغم ايجاد فضاي بدارند نيروهايي كه علي
وجود آمدن مفاهيم نويني در عرصه اند به نحوي كه باعث بهقرار داده هارا نيز فراروي آن

شده  هاگيري دانشگران در سازمانآن چيزي كه باعث شكل اند.ابع انساني شدهنمديريت م
بحثي كه در دنياي مديريت  نشي است.از كارهاي دستي به كارهاي دا است تغيير ماهيت كار

پيوند مناسب بين  ايجاد با ي اخير مطرح شد مديريت دانش و تكنولوژي است تاهاسال
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رقابت اقتصاد  صحنه پر در مناسب سازماني امكان حضور ساختار منابع انساني و تكنولوژي،
اي ديگر از همديريت نيروي انساني گون ةزمين از طرفي امروزه در فراهم كند جهاني را
اكنون  يعني مديريت الكترونيكي منابع انساني در عصر مجازي مطرح شده است. مديريت،

كه بخشي از  ايحرفهي فكري سازمان فني و هاچگونه سرمايه"شود كهميال مطرح ؤاين س
از طرفي چگونه اين  و سازي شودتوانمند نگهداشت و حفظ، آنها دانشگر هستند هدايت،

مديريتي  موارد "آموزان و كاركنان نهادينه كنيم؟مهارت صورت هرچه بيشتر در ويژگي را به
 تواند در اين زمينه اتخاذ كند به شرح زير است:ميكه سازمان 

 ،چالشي ي كاري تخصصي وهاقرار دادن نيروهاي دانشگر در گروه �
 ،مناسب در سازمان ميايجاد فضاي فكري و عل �
 ،يريتايجاد فضاي ارتباطي باز با مد �
 ،خالقيت و تشويق نوآوري و هاايده ةايجاد جو مناسب براي ارائ �
 ،ي محوله به دانشگرانهاانجام فعاليت استقالل عمل در دادن آزادي و �
 ،دانشگران ةحس ارزشمندي جهت افزايش انگيز ءالقا �
  ،بيني و چگونگي حل مشكالتي الزم براي پيشهادادن آموزش �
  ،تربه سطوح پائين اهگيريتفويض برخي از تصميم �
 ،ي گروهيهاتشويق بر كسب موفقيت �
 ،شكني در انجام كارهاتشويق به ساختار �
 ،تعريف سيستم پرداخت حقوق و دستمزد بر مبناي عملكرد دانشگران �
 ،گيري از ساعات كاري شناور براي نيروهاي دانشگرتعريف زمان حضور منعطف و بهره �
 ،در سازمان ايجاد فضاي اعتماد فراهم ساختن ابزارهاي خود كنترلي و �
  ،ترسيم مسير شغلي روشن و تسهيل ارتقا سازماني �
 ،ي پيشرفت تخصصي و دانشي براي دانشگرانهاايجاد فرصت �
 ،ي سازمانيهاو تعيين استراتژي هاگيريمشاركت خواهي در تصميم �
 ،سازي شدهي شبيههاآموزش مجازي و برنامه استفاده هرچه بيشتر از �
  .مديريت الكترونيكي ةاستفاد زارهاي دسترسي به اطالعات ومين ابأت �

 تعريف مديريت الكترونيك منابع انساني عبارت است از
 دو يا نفر، دو اتصال حداقل جهت اطالعات آوريفن كارگيريبه و سازيپياده ريزي،برنامه

 منابع به مربوط مشترك هايفعاليت اجراي به منظور آنها، از پشتيباني همچنين و دسته
 .انساني
جمله مفاهيم مشابه مديريت الكترونيكي منابع انساني كه سازمان بايستي به آنها نيز  از

 از: اي كند عبارتندتوجه ويژه
 .انساني منابع ي مجاز مديريت �
 .انساني منابع وب بر مبتني مديريت �
 .كاركنان با بنگاه الكترونيكي تجارت �
 .انساني منابع اطالعاتي يهاسيستم �
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 گيرينتيجه

سند راهبردي مهارت و فناوري در صدد تحقق اهداف متعالي  ةارائ با ايحرفهسازمان فني و 
رسانيدن كشور به جايگاه درخور و شايسته در سطح جهاني است و به همين دليل  نظام و

كاربردن بايستي با به ،بنابراين منابع انساني خود دارد ةاي بر توسعنگرش مثبت و ويژه
نيروي انساني  زيرا ثر موفق به اجراي اين مهم شودؤژيك متراهبردهاي استرا و هاامهبرن

 قابليت فناپذيري،  مانند ييهاويژگي  و بوده است كه متمايز منبعي تنها محورتوانمند دانش
 خلق كه هستند هاانسان تنها نوآوري ،كيفيت و رشد مستمر، زمينة در را ندارد و نيز تقليد
 منابع توسط شده توليد دانش توسعة محصول، فرآيندهاي تمام در كه آنجا از و كنندمي ايده

 و انساني منابع توسعة جايگاه و نقش شود،مي محسوب توسعه اصلي ركن عنوان به انساني،
در تربيت  ايحرفهنقش سازمان فني و  اهميت بوده و لذا نيروي انساني حائز دانش توسعة

 .كار و چشم پوشي استاين نيروها غيرقابل ان
 ي تأثيرگذارهاحوزه كه، شودميگيري ي پژوهش و تحليل آنها نتيجههابا توجه به يافته

مديريت نيروي انساني  .اصالح و بهبود بيابد انساني سازمان بايستي بررسي، منابع توسعة در
ي ها،روشدر سازمان نيز بايستي از الگوهاي سنتي به ساختار مديريتي مدرن همچون موجود

سيس أو نيز اقدام به ت پيدا كند ءتكنولوژي و مديريت الكترونيك و... ارتقا مديريتي دانش،
ارزشيابي  جذب و ،سازي مهارت براي نظارت بر شرايط پذيرشي هدفمندهاواحد

آموزي كودكان و نوجوان رشد براي مهارت ةي جوار مدرسهاواحد آموزان در هر مركز،مهارت
همچنين  ي كشور براي جبران شكاف دانش مربيان كرده وهايت مربي در قطبو مراكز ترب

 براي حمايت از حقوق مربيان قوانين جامع و كاملي را تدوين  و تثبيت نمايد.

 منابع
ة نگاهي به مقولـ  8ة صفح ،3525ة شمار سال دوازدهم، ،1385آذر  26يكشنبه ايران، ةروزنام

 .محورمديريت دانايي
سـند   ).1390م ( حـاجلو،  ع؛ تـوكلي گلپايگـاني،   ع؛ حبيبـي ينگجـه،   پ؛ ومنـد، نير پرند،ك؛

 راهبردي مهارت و فناوري
ــي، ــائي، م  دولت ــازي  ).1391(س؛ باب ــروي توانمندس ــانيني ــارت در انس ــوزيمه ــرح :آم  ط

 .13-10مهارت صفحه  سازيهدفمند
ـ   ).1391ا( فرجي ارمكـي،  ع؛ حبيبي يگنجه، پ، نيرومند، پرند،ك؛ ر نظـام آمـوزش   نگـاهي ب

 .مهارت و فناوري
منابع انسـاني متخصـص در    نسل جديد ،مديريت دانشگران ).1391م ( ،جهانگير فيض آبادي

 .هاسازمان
 .مديريت كالس در ارزشيابي توصيفي ،ميي مفهوهانقشه .)1388ا ( شفيعي، ح، رهباردار،

 رويكـرد  بـا  انسـاني  منـابع  توسعة راهبردهاي تدوين ).1389ابيلي،خ ( ن؛ طاهري، جزني، ن؛
 2-1 ةصفح ،2 ةشمار ،كاركنان دانش توسعة



  اطالعات و ارتباطات ينقش فناور
 ي او حرفه يآموزش فن ةدر توسع

 1ليال جعفري (نويسنده مسئول)
 2مرتضي جعفري
 3احسان يعقوبي فر
 4محبوبه قنبري

 چكيده 
دست سازي افراد براي بهدر جهت توانمند استاي ابزاري آموزش فني و حرفه

اي راهي براي حفظ و فهآموزش فني و حر به عالوه، گرفتن كنترل زندگي خود.
ي بومي، به خصوص در رابطه با هنرهاي سنتي و صنايع هاارتقاء دانش و مهارت

بايد مرتبط با نيازهاي  ايحرفهي فني و هادستي است. با اين حال، كيفيت آموزش
در ارتباط مستقيم با آماده  ايحرفهي فني و هابازار كار باشد. زيرا كه آموزش

ي هاو نگرش هادانش، مهارت ةبراي اشتغال، از طريق ارائ سازي يادگيرندگان
 ايحرفهي آموزش فني و هامطلوب در جهان كار است. در اين فرآيند، چالش

عبارتند از حمايت از توسعه اقتصادي، ايجاد ثروت ملي و كمك به ريشه كن كردن 
بايد  ايحرفهفقر. به منظور رسيدن به اين اهداف، با اين حال، نظام آموزش فني و 

اين رو، در  از متناسب با نيازهاي بازار كار، عادالنه، كارآمد و با كيفيت باال باشد.
ي جهاني شدن در زمينه آموزش هاچالش توصيفي،-، با رويكردي تاريخياين مقاله

و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در  كه منادي گنجاندن ايحرفهفني و 
 .گيرندمياست، مورد بحث قرار  ايفهحري فني و هاآموزش

 
اي، جهاني شدن، فناوري اطالعات و : آموزش فني و حرفهكليدي واژگان

 ارتباطات، مهارت، توسعه.
 

 

                                                                                                                
 Email: ljafari55@yahoo.com                     كشور، ايحرفه. ليسانس مديريت، كارشناس سازمان آموزش فني و  1
 .. فوق ليسانس مديريت، كارشناس مسول وزارت امور اقتصادي و دارايي 2
 .يسانس برق قدرت. ل 3
 .شناسي عمومي. ليسانس روان 4
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 مقدمه
دانش  ،يعمل يهابه دست آوردن مهارتدر جهت  يبه عنوان آموزش ايحرفهو  يآموزش فن

 خاصي هاتجارت اياز مشاغل و  يروهگ ايشغل، تجارت و  كياستخدام در  يو درك الزم برا
سطوح آموزش و  ، حولايحرفهاز آموزش فني و ميمفهو فيتعراين  تعريف شده است.

 ريغ ،بر مدرسه يمبتن اي مي(رس ها) و بخشمتوسطه يو حت ،راهنمايي، ابتداييپرورش (
و  ن تعريفاي . با توجه بهچرخدمي )يسنت يكارآموزو خصوصي يا   يا مبتني بر كار ميرس

 يبرا ايحرفهو  يآموزش فن خصوص در 2002سال  دركار  يالمللنيسازمان ب يهاهيتوص
استفاده شده است  اصطالح جامع كيبه عنوان  "ايحرفهو  يآموزش فن" كم،يو  ستيقرن ب

 و علوم مرتبط يآورفن العهمط كه يآموزش نديجنبه از فرا ي، به آنعالوه بر آموزش عموم كه
 يها، درك و دانش مربوط به مشاغل در بخشهانگرش ،يعمل يهاكسب مهارت نو همچني

 يبخش .1 :در واقع ايحرفهو  ي. آموزش فناشاره دارد يو اقتصاد ياجتماع يمختلف زندگ
 يآماده شدن براابزاري است جهت  .2 ؛استمياز آموزش و پرورش عمو ريناپذييجدا

العمر و مادام يريادگياز  ي استاجنبه .3 جهان كار؛مشاركت موثر در  يابر يشغل يهانهيزم
 ةتوسع جيترو يبرا ي استابزار .4 مسئول؛ يشهروندمطرح شدن به عنوان  يبرا يآمادگ

 فقر. از بين بردن ليتسه ي است برايروش -5 و ستيز طيمح داريپا
موزش مستمر، آ ،يرسمغير  ،يوجود دارد: رسم ايحرفهآموزش فني و از  ياشكال مختلف

. يو خصوص يدولتمهين ينهادها ،يدهندگان: عموممختلف از ارائه يهاضمن خدمت با دامنه
الزامات و  هاارزش در جهت تحقق رييتغ مندازين ايحرفهو  يآموزش فن ستميس ن،يبنابرا
. اي براي مشخص كردن اين تغييرات قابل ذكر هستندي برجستههانمونه. است عهجام ديجد

، بيست و يكم. در قرن قرار گيردتوجه  مورد ديبر دانش با يجامعه مبتن كيبه  اول، انتقال
 است، دهيچيخدمات پ كه همراه با اتو ارتباط يآورصنعت فنوسيع در خصوص اطالعات 
دانش و اطالعات بر تر يكل طورجامعه به گر،ي. به عبارت ددهدميرا شكل اقتصاد  يبخش اصل

 يمربوط به فناور محور -صنعت و بخش خدمات دانش متمركز خواهد شد. بدون شك،
كه  يد، در حالنكنمي يكشور باز يبرا يشغل يهافرصت جاديرا در ا مياطالعات نقش مه

  .افتيكاهش خواهد است  يپول يگذار هيكار و سرما يرويبر ن متكي كهصنعت  از ميحج
بازار كار در  نانيد كه عدم اطمروميدر ساختار اشتغال، انتظار  رييبا توجه به تغ ،اًيثان
تعداد  يي،به تنها .يابد شيافزا يو صنعت يساختار اقتصاد عيسر رييبا تغ بيست و يكمقرن 

 با تغيير نوع .آيندميبه وجود  يآوراطالعات، ارتباطات و فن ةزميندر  ديشغل جد يشماريب
بر  يصنعت مبتن كيور و ظه ،يساختار صنعت عيسر رييشدن، تغ يبا جهانهمگام كار  يروين

 .خواهد داددانش و اطالعات رخ 

  ايحرفهو  ياهداف آموزش فن
و  بوده شرفتيدر حال پ اي ي كهو اقتصاد ياجتماعي، فن ،يعلم ميعظي هابا توجه به توسعه

شدن و انقالب  يجهان ژهيعصر حاضر، به وي هامشخصههستند و به عنوان  ينيبشيپقابل  اي
 ايجنبه ديبا ايحرفهو  يآموزش فن شوند،ميدر نظر گرفته  و ارتباطات، اطالعات يدر فناور
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به  .1 :ديبا ايحرفهآموزش فني و  ژهي، به وباشد در تمام كشورها يآموزش نداز رو ياساس

عين در  و كندكمك  يو اقتصاد يفرهنگ ،ياجتماع ةو توسع شتريب ياهداف اجتماع تحقق
 نيا يسازادهيمشاركت فعال در استقرار و پ يبرا ، رامرد و زن اعم ازافراد،  ةهم ليپتانس حال

از  يمنجر به درك درست .2 ؛توسعه بخشد اهداف، بدون در نظر گرفتن مذهب، نژاد و سن
را خود پيرامون  طيمح ،مردم كهطوريد بهشواز تمدن معاصر  يآورو فن ميعل يهاجنبه

 بر يانتقاد نگاهيكه  ي، در حالاشندفعاليت در چهارچوب آن بو قادر به  كردهدرك 
 .3داشته باشند و  يورآو فن ميعل راتييتغ يطيمحستيو ز ياسيس ،ياجتماع يامدهايپ

ي هاجنبه گريمشاغل خود و د قياز طر ستيز طيمح داريپا ةكمك به توسع يبرارا افراد 
 .دساز توانمند يزندگ

 در توسعه ايحرفهنقش آموزش فني و 
 ن،يبنابرا است. يو اجتماع ياقتصاد ةتوسع شيافزا ،ايحرفهآموزش فني و نقش  نيترمهم

است.  ياقتصاد-يدر نظام آموزش يمنابع انسان يسازدر آماده ياساس كرديرو كي اين موضوع
است كه با  ديمفميكند، بلكه هنگامين جاديخود شغل ا يبه خود ،ايحرفهآموزش فني و 

و  يفعل يازهاين اب ديآن با يهابرنامه ليدل ني. به همباشدط بازار كار در ارتبا يواقع ازين
استاندارد  ايحرفهيك آموزش فني و رود مي. انتظار داشته باشدبازار كار مطابقت  ةنديآ

. نمايد جيبس رو راپيش يهاو چالش حاضر با مشكالت ييارويرو يبرا ازيمنابع مورد نبتواند 
 يهاتمام طرف نيثر بؤكه منجر به تعامل مانگيزشي  طيمح كي ديبا ايحرفهآموزش فني و 

بازار كار و  يواقع يازهاي. با توجه به تمركز بر نايجاد كند شود،مي آموزش نديدر فرآ ريگدر
 يازهايدر خدمت نكه  ريپذانعطاف يهابرنامه بايد ايحرفهآموزش فني و  ،يتمركز بر خروج

وجه  نيكه به بهتر يريادگيو تجارب  هاوهيشو  كند يطراح هستند، و خدمات ديبخش تول
بايد  ايحرفهي آموزش فني و كلطور. بهريزي نمايدي است، برنامهشغل يازهايدر خدمت ن

به آن دسته از كارگران كه  ياژهيو توجه و ،باشد شاغلين ةبر آموزش هم مركزتم
 يكه دارا يكسان ،مورد نظر همخواني ندارد داشته باشدبا شغل  شاني شغليهاصالحيت

، اين نوع . به همان اندازهندارند يكاف ةكه تجرب ي، و كارگرانهستندمنسوخ  يهامهارت
 ،دهدميكار رخ  يرويو انتظارات ن ،كه در ساختار، سطح يراتييتغ بر ايحرفهآموزش فني و 

 بر يآور، و فنجمعيتي ،ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس راتييتغ ريثأت ن،يمتمركز است. همچن
نقاط از  گريد يكي ،و آموزش به طور خاص يكلطوركار به يرويو خدمات، ن ديتول يهابخش

  است. ايحرفهآموزش فني و تمركز 
 هاچالش ةبراي مقابلآموزش  ةادام در جهت هاتالش ةهم ايحرفهنوع آموزش فني و  نيا

 بايدآموزش اين . كندميط را با هم مرتبو رقابت  ديباالتر در تول يابه استاندارده دنيرسو 
طور و به ،ي مشاركت كردهو اجتماع ياقتصاد وحدر سط ياهداف مل يابيدر دست ثرؤم به طور

. كار گيردرا بهخاص  يازهايبا ن افرادزنان، و  ن،ي، معلولهاتياز جمله اقل يكامل منابع انسان
نقش  نيب يكپارچگيو  املتع شيدر افزا ديآل بادهيا ايحرفهاين آموزش فني و  ن،يهمچن

مربوط  يهادر تمام جنبه ايحرفه يهاانجمن همچنين و يخدمات يهاو بخش ديدولت، تول
 .مشاركت كندكار  يروين ةبه آموزش و توسع
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دانش،  ةارائ قياشتغال، از طر يبرا رندگانيادگي يسازبا آماده ايحرفهآموزش فني و 

 ينفوذ فناور كه تحت يجهان در. رتبط استممطلوب در جهان كار  يهاو نگرش هامهارت
شامل  ديبا ايحرفهآموزش فني و كه  رسدميبه نظر  ي، منطقاستاطالعات و ارتباطات 

 باشد.نيز اطالعات و ارتباطات  يفناور يكاربرد يهاآموزش برنامه
خالق و قادر به انطباق با  ديبر دانش و اطالعات، كاركنان با يمبتن ةجامع كيدر 

به  ،يمطالبات اجتماعگونه اينبه  يي. به منظور پاسخگوباشنددر جامعه  عيسر اترييتغ
-ي شخصريادگي يهامختلف مطالعه مداوم، به منظور اتخاذ روش يهافرصت ديبا شاغلين

سن  شيدر ساختار اشتغال با توجه به افزا ريي. تغداده شود ديجذب اطالعات جد يبرا محور
به منظور  ،يريادگي يفرصت برا مسنو  انساليهروندان ممستلزم آن است كه ش ت،يجمع
ود خ مولد يمانده از زندگيباقزمان را در طول  قابليت مشاركت در بازارمداوم و حفظ  ةتوسع

 شيبه منظور افزا ايحرفهو  يآموزش فن يبرا ديجد يالگو كي ستا،را ني. در اداشته باشند
بر دانش و  يمبتن ةجامع كيدر  راتيين با تغو همگام شد يآورفن ةزميندر  يقدرت رقابت

  است. ازياطالعات مورد ن
كارگران  يبرا ايحرفهو  يفن تيفيبا ك و العمرآموزش مادامنوعي  گر،يبه عبارت د

كه جهان در  ستين يشكحفظ شغلشان آموزش بينند.  يبرااست تا  ازيبزرگساالن مورد ن
كمبود با  ايحرفهآموزش فني و و  ه استكرد محور نقل مكان -حال حاضر به اقتصاد بازار

 ايحرفهآموزش فني و  "محصوالت". روبروست عياز صنا يگسترده ا فيكارگران ماهر در ط
 سازند ورا برآورده  ياقتصاد يهاخواسته اندنتوانسته در حال توسعه ياز كشورها ياريدر بس
. اندمنطبق نبودهبازار كار  يازهاين اب ايحرفهآموزش فني و  النيالتحصو دانش فارغ هامهارت

 ليبه دل ايحرفهآموزش فني و به انتخاب نسبت از افراد جوان  ياريبس ن،يعالوه بر ا
 ليو به دال برسند هاد به مدارك باالتر در دانشگاهنتوانمينكه  ،ضعيف يآموزش يهابرنامه
است كه  كمبود منابع موضوع، مشكالت نيا عالوه بر. دهندميي نشان نليتما ،گريد يفرهنگ
 . ي مواجه كرده استتربيش تمشكال را با ايحرفهآموزش فني و  نظام

آموزش اطالعات و ارتباطات است.  ياز فناور روزافزون ةمدرن استفاد ةجامع ةمشخص
را تمام سطوح آموزش مهارت  ي ازجزء قو كي ديبا جهيدر نتوري ارتباطات و اطالعات آفن

 يهاطور منظم دانش و مهارتبه نياز است شاغلين ،ي شدهازار كار جهاندهد. در ب ليتشك
 ،عيسر كيتكنولوژ راتييپهلو به پهلو با تغ تا بتوانند، دهندو ارتقاء  ي كردهروز رسانخود را به

، و يتكنولوژاز طريق  يريادگي ،يريپذتناسب، انعطاف ت،يفيند. كنماب يدر محل كار باق
بنيان -ماهر در اقتصاد دانش يمنابع انسان ةتوسع براي راآموزش عيار مالعمر، آموزش مادام

مناسب  يهاتواند فرصتميشدن  يجهان كه دهد. جالب توجه استمي ليتشك عصر حاضر
 نديفرا قياز طر براي كشورهاي در حال توسعه و سطح باال را يفن يهاآموزش مهارت يبرا

 ارائه دهد. يانتقال تكنولوژ
 ،ايجاد شود زهيانگ هابه خوبي در آناگر  ،يآورفناز لحاظ  يغن يهاكتدر واقع، شر

در  يصبخش خصو يدر سطح باال يصنعت يهادهندگان مهم آموزش مهارتد به ارائهنتوانمي
 يشدن برا يجهان يحال، حركت نزول ني. با اشوند تبديلكشور  ايحرفهنظام آموزش فني و 

ي خارج ياز كشورها يآورارزان و محصوالت فن يكاالها با هابازار ليس ،ايحرفه يهاآموزش
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در برابر  ي داخليچگونه محصوالت رقابت هشود كميال مطرح ؤس نياست. ا به كشور

 ديتول يچوب يصندل كي ي؟ به عنوان مثال، بازار براقد علم كنندتر ارزان يواردات يهانسخه
چه مقدار  بازار؟ دارد، چگونه خواهد بود ترارزان يكيپالست يكه نسخه وارداتدر داخل شده 
رقابتي خواهد  ،ارزانتر يدست دوم واردات يهالباس بردر برا داخلي ةشدلباس دوخته  براي
 ؟بود

شدن در  ياز جهان يعوامل ناش گريو دمسائل  نيبه ا ديبا يمل يهااستيس ن،يبنابرا
همزمان عصر  رشد .شته باشندتوجه دا ايحرفهآموزش فني و  يهاو دوره هابرنامه يطراح

و دانش در  هامهارت ةو ارائ تيريمختلف مد يهاروش سسات باؤسيس مأتاطالعات منجر به 
به  در هاآنسسات در مورد قادر بودن ؤماين  اصلي . چالشتشده اس ايحرفهو  يآموزش فن

 تيريدر درون سازمان و مد هاگروهافراد و  ةتوسعبراي دانش  جاديثر و اؤم يگذاراشتراك
 ،ياقتصاد راتييطور كه تغبه اهداف شركت است. همان يابياستفاده از آن دانش در دست

دانش و  ةتوسع مندازيمردم در همه جا ندر حال افزايش است،  كيو تكنولوژ ياجتماع
در را  يداريو كار معن يتوانند زندگبكه  ي، به طورباشندمي طور مستمرخود به يهامهارت

 اي راهدف بلند پروازانه يالمللنيب ةجامعبه همين منظور، . محور ارائه دهند -دانش ةجامع
و بزرگساالن از  نجوانا ةهم يريادگي يازهايحاصل شود كه ن نانيتا اطم"است كرده  نييتع

 . "يابدميي تحقق زندگ يهاعادالنه به آموزش مناسب و مهارت يدسترس قيطر
استفاده از  ةبر پاياز آنها  ياري، بسهستنددر حال ظهور  ديجدي هابخش طور كههمان

 شيافزاموارد باعث  نيا تمام. گيرندميشكل  نترنتيو خدمات، از جمله ا ICTمحصوالت 
 ICT يهاتواناييو  يشخص يهااز جمله مهارت د،يجد يهايستگيو شا هامهارت يتقاضا برا

 اب تبطمر اعم از ديجد يهاخواسته نيپاسخ به ا مندازيننيز . آموزش و پرورش گرديده است
ICT  باشدمي رييدر حال تغ كارِ ساختارمربوط به  همچنينو. 

 ايحرفهآموزش فني و  ةنقش فناوري ارتباطات و اطالعات در توسع
از تر فعاالنهبه طور  گريكديكمك به  يبرا يادگيران يرا برا ييهافرصت كيالكترون يهاشبكه

اطالعات و ارتباطات  يعمال فناوركند. به منظور اميفراهم  ميرسغير سيش تدرروطريق 
 كيستماتيطور سنيز به  هاآنو به مسلط بوده  هايآورفن نيا بر ديان بايدر آموزش، مرب

در  ديآموزش تحوالت جدبه منظور  يروز رسانهب مندازيننيز  سي. روش تدرشودآموزش داده 
شود تا  يطراح دياز مدارس با يدينوع جد باشد. از طرفي،مياطالعات آوري ارتباطات و فن

. را رفع نمايند يريادگي-فرد به خود ازيو نرا داشته  ICTكامل از  يبرداربهرهبتوانند 
 يبرا يبانيپشت يهاطرح ايو  ICTامكانات استفاده از  ممكن است هاشركت همچنين،

 جيدهندگان آموزش به منظور تروارائه گريد ايرس و مدا برايو  يطور كلبه در منزل شاغلين
 نيتواند اميمناسب دولت  يهاند. مشوقندر جامعه فراهم ك يو دسترس ICT يهامهارت

 كند. ليتوسعه را تسه
 ايحرفه ةدر گستر يدانش فرد از علم و فناور ةتوسع به كيفي ايحرفهآموزش فني و 

كمك دارد، خاص  ايحرفه يهاو مهارت ايرفهحو  يفن يهاتيبه صالح ازيكه ن وسيعي
است  ييهادانش و مهارت ةتوسع مندازين ايحرفهآموزش فني و  يمل نظام ،نيكند. بنابرامي
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و  ترريپذكار انعطاف يمحل يبازارها يازهاين در برابر كند تاميكار كمك  يروينبه كه 

تحول از كشورها  ياست. برخ يانرقابت در اقتصاد جهدر حال كه  ي، در حالباشد ترپاسخگو
و  يريادگي يزساكپارچهي يتالش برادر كه اند را شروع كرده ايحرفهآموزش فني و  در نظام

ي آموزش هانظام. باشدمي ايحرفهو  يآموزش فن يدرس ةدر برنام محور-آموزش محل كار
ترين ايترين و حاشيهمحرومبه  يحتباشند تا بتوانند  ريباز و فراگ ديبا زين ايحرفهفني و 

رو، آموزش فناوري اطالعات و از اين. دهندو آموزش  يريادگيبه  يدسترسامكان  هاگروه
و حياتي  مهمشدن  يجهاندر حال  بقا در بازار كارِ يآموزش برا سطوحميارتباطات در تما

 است.
مع با است. جواتر ياساس اريبس هادر حال توسعه، چالش ياز كشورها ياريبس يبرا

 ،يقادر به طراح ،ميعظي هايدر حال رشد بزرگساالن و بحران بده يسواديسطوح بزرگ و ب
 طيكه شرايي هاواقعيتآموزش مدرن نخواهد بود،  يهااستيس ياجرا ايو  گذاريسرمايه
بزرگسال در  هاونيلي، مبنيان-جامعه دانش عصر. در هستند ياقتصاد ةرشد و توسع يالزم برا

نيز  ميقد اقتصاد يفكر هايابزار از طريق يحتو  بودهسواد يب ونسكوآمار يوجه به جهان با ت
 افته،يكمتر توسعه يكه در كشورها شودميزده  نيتخم ني. همچننيستندثر ؤقادر به عمل م

در موارد خاص به  يساختار ليتعد يهابرنامه ن،يعالوه بر ا .اين آمار روز به روز بيشتر شود
 تيظرف شتريب فيتضع جهيدر نت اند كهاقدام كردهدر آموزش  ميعمو يگذارهيكاهش سرما

 .اندرا به همراه داشته ياقتصاد ةرشد و توسع يمدت برادراز
آن  قيكه از طر يكيزيف يهارساختيبه ز يدسترسبا عدم جهان در حال توسعه  شترِيب

كمبود برق و  .مواجه است ،دنريتواند مورد استفاده قرار گمي ديجد يهااز دانش ياريبس
به محروم كردن شهروندان،  همگي نترنت،يبه ا يو دسترس وتريكامپ يباال ةنيتلفن، هز

ارتباطات و اطالعات  از انقالب منديدر حال توسعه از بهره يو كارگران در كشورها هاشركت
. كندميمهيا كشورها  نيب "يتاليجيشكاف د" كيرشد  يبرارا  طي، و شراكمك كرده

 يهابه روش وتريكامپ صرف اضافه كردن يبه جا ديدر حال توسعه با يكشورهابنابراين، 
منظور اطالعات و ارتباطات و به يدر فناور يگذارهيسرما يبرا يشتريتالش ب ،موجود سيتدر

  .مبذول دارند سيمتناسب با روش تدر ICTتوسعه 
در جهان كار  يطور كلبه وكرده  عيتسررا  تيريمد هايروندفناوري ارتباطات و اطالعات 

العاده فوقطور به  فناوري ارتباطات و اطالعات اين پتانسيل را دارد تا. كندميايجاد  رييتغ
خطر اين حال،  نيبا ا ، بهبود بخشد.، از جمله در محل كاركيفي رامردم به آموزش  يدسترس

 يهاينابرابرحتي و  جر شدهمن "يتاليجيشكاف د" به يك هايفناور نيوجود دارد كه انيز 
و  يكه دارا يكسان نيب ر،يو فق يغن نيب ،ييو روستا يمناطق شهر نيب رادر آموزش  موجود

. تر كندوخيمو در حال توسعه  افتهيتوسعه يكشورها ني، و بهستند كه فاقد سواد يكسان
 ICTاستفاده از  يابر ازيمورد ن يهارساختيخود را در ز يگذارهيسرما ديكشورها با ،نيبنابرا

 ني. چندهندگسترش  اني، و در آموزش معلمان و مربشافزار در آموزافزار و نرمختساعم از 
و  يمل ،يمحل يهاشبكهي با مشاركت و بخش خصوصدولت توسط  ديبا ييهايگذارهيسرما

 .پذيردانجام  يالمللنيب
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 راي انگيزشبو افراد  يبخش خصوص يبرا ييهادولت ممكن است مشوق ،نيهمچن

 است ارائه كند. الزم ديجد يارتباط يهامهارت ةو به منظور توسع يوتريكامپ يهامهارت
 فناوري اطالعات و ارتباطاتدر هنگام استفاده از  يريادگيآموزش و  يبرا ديجد يهاروش

آموزش در دسترس  قرار دادن  منظور به وانتميآموزش از راه دور را  يهاد. روشنمستقر شو
. دادمورد استفاده قرار  كمتر ةنيهز بادر دسترس و  يهامناسب، در مكاني هازمانر د

 يتواند بخشمياما  ،شود يريادگي سيتدر يهاتمام روش نيگزيجا ديبانآموزش از راه دور 
ممكن  كهتا آنجا  دي. آموزش از راه دور باباشدآموزش در دسترس  هايارزشمند از كل ابزار

. شود بيترك رندهيادگي دربه منظور اجتناب از احساس انزوا  يآموزش سنت يهااست، با روش
 .وفق داده شونداز آموزش  ديشكل جد نيا اب ديبانيز  ياجتماع يهاچارچوب

 يبرا طيشرا ةكنندجادياز ا يبه عنوان بخش ديبا يالمللنيب ةجامعاز طرفي نيز، 
 يهابرنامه يمنابع برا جيبه بس ،افتهيتوسعهكمتر يدر اقتصادها هامهارت يريگشكل
آموزش  ترويجو  نيتضم يارتباطات براو اطالعات  يهارساختيز ةو توسع هيپا آموزيسواد

 براي ميچالش مستق كموضوع، ي ني. اكندكمك  اتطاطالعات و ارتبانوين  يهايآورفن
 است.  يالمللنيب ايتوسعه يهاسازمان

 گيريجهينت
در  يهامهارت نيبشده ايجادتنش  ،ايحرفهآموزش فني و  ياشدن بر يجهان يهاچالش

. باشدمي ياقتصاد يرقابت جهان يالزم برا يهاكن كردن فقر و مهارتشهير يحال توسعه برا
كسب  قيكمك به كاهش فقر از طر ايحرفهو  يفن يهااز آموزش ياگر چه هدف اصل

 يتواند اثرات جهانمين هامهارت ةتوسع به كياستراتژ كرديرو كي ،شغلي است يهامهارت
 ،يمال انيسهولت تبادل اطالعات، جركه  شده يجهان يِايدن . در اقتصادرديبگ دهيشدن را ناد

 ،ي آن استهاي جزء مشخصهمل يمردم، كار، كاالها و خدمات در سراسر مرزها مهاجرتو 
 كي آناست كه به  يياهيو استراتژ هامهارت ةتوسع يهااستيهر كشور مجبور به اتخاذ س

و  يفن يهابه عنوان مهارت "يصنعت" يهاكسب مهارت ل،يدل نيبه ا .دهدمي يرقابت تيمز
مانند سنگاپور و  پيشرو،ة در حال توسع ي. در كشورهامهم و اساسي است ،هيپا ايحرفه
ا شد. ب يبانيسطح باال پشت يفن يهامهارت ةتوسعبا  ياقتصاد تعالي جهش به سوي ،يمالز

 يسطح باال از هاآن شدن يصنعتحركت نقطهدهد كه ميكشورها نشان  نيحال، تجربه ا نيا
كاهش  يهاو خواسته هافقدان مطلق انواع مهارت .آغاز شده است هياول يهاسواد و مهارت

در تمام سطوح  هامهارت ةتوسعبه  ديبا در حال توسعه ياست كه كشورها يمعنبدين فقر 
به كه  يبر سطح مهارت ديكأهر كشور با ت و، دهند ) ادامهدانشگاهي ،همتوسط ،ابتدايي(

همت  است، خود يبازار كار محل يازهايو ن ياقتصاد ةتوسعاز مرحله آن مطابق وجه  نيبهتر
نگر ندهيآ ليو تحل هيمطابق با تجز ديبانيز  ايحرفهو  يفن يهاآموزش يدرس ةبرنام .گمارد

 زين يآموزش طيمح طيشرا ن،ي. همچنشوندشناخته  تيبه رسمدر بازار كار  القوهب مشاغل
 عيكه نقش توز ي، در حالمورد توجه قرار گيردبه اهداف  يابيدر دست ليبه منظور تسه ديبا

 كي منتج به ،يدر سطح مل نيو همچن ،يدر سطح محل ايحرفهو  يآموزش فن يبرامناسب 
اطالعات فراهم  ياساس دانش و فناوركشور بر راي ب رامحركه  يرويو نشده كارآمد  نظام
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 ياطالعات و ارتباطات در اجرا يكه استفاده از فناور شودمياستنباط  ،نيبنابرا .آوردمي

از  يكيا مجازي ي يبريسا يهااست. دانشكده ازيبه شدت مورد ن ايحرفهو  يفن يهاآموزش
ال، شكاف به اصطالح ح نياطالعات و ارتباطات است. در هم ياستفاده از فناور يهاراه
 همگام باروزها  نيا ي كهاز مسائل يكيبه عنوان  گرديد،همانطور كه در باال ذكر  تاليجيد
گذاران و استيسشود، پديدار گشته است. از اين رو، ميي مطرح آورفنشدن تر دهيچيپ

 ري كنندبردابهره قيو عم يطور جدبه يآورفن از كه چگونه رنديدر نظر بگ ديكارشناسان با
 .ي نمايندريجلوگ هايا از آن هبه حداقل رساند اي راآن  يكه اثرات منف يبه طور
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 منابع ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش جايگاه و نقش
 ) كرمان استان موردي ة(مطالع انساني

 1رفسنجاني نژاد ابراهيمي مهدي دكتر
 2زينلي سينا

 3بخش فرح ليال
 4احمدي يار پريچهر

 چكيده
 نقش به توجه مختلف، جوامع در اجتماعي و اقتصادي ةتوسع عوامل ترينمهم از

 تواندمي انساني نيروي به كافي توجه و دادن بها .است انساني يروين مؤثر و سازنده
 و اهميت به توجه با .باشد جوامع يكم و كيفي رشد و توسعه راه ترينكوتاه و بهترين
 ايحرفه و فني هايآموزش ثيراتأت بررسي به تحقيق اين انساني، منابع ةتوسع ضرورت

  آماري ةجامع است. پرداخته كرمان استان در وري)بهره بعد  از( انساني منابع ةتوسع بر
 ةماه شش در كرمان شهرستان ايحرفه و فني مراكز آموختگاندانش شامل  تحقيق

  آماري هايدستوره از استفاده با و مقدماتي مطالعات اساس بر كه بوده 91 سال اول
 و نامهپرسش با هادهدا آوريجمع  شدند. انتخاب نمونه عنوان به آنها از نفر 196 تعداد

 برابري سنجش منظوربه است. گرفته انجام ساده تصادفي گيرينمونه روش به
 مستقل t آزمون از االتؤس تحليل و تجزيه براي و شد استفاده لون آزمون از هاواريانس
  ايحرفه فني هايآموزش كه دارد داللت امر اين بر آمده دستهب نتايج د.ش استفاده

 و داشته هاسازمان وريبهره افزايش و انساني نيروي ةتوسع بر داريمعني و بتمث تأثير
 بازخورد و انگيزش توانايي، افزايش بر زيادي ثيراتأت تواندمي هاآموزش اين همچنين

 و فني هايآموزش، بنابراين بگذارد. ايحرفه و فني سازمان آموختگانمهارت مثبت
 نقش ايفاي انساني منابع ةتوسع جهت در بر ميان راه يك عنوان به تواندمي ايحرفه
 است. دهش ارائه تحقيق انتهاي در نيز راهكارهايي راستا همين در و كنند
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 مقدمه
 در جوامعي ست.ا آن انساني منابع ،جامعه هر و سازمان هر استراتژيك منبع ترينعمده
 دهند. پرورش و توسعه را خود انساني منابع بتوانند كه شد خواهند موفقيت قرين مدتبلند

 مستهلك تنها نه كه ست گذاريسرمايه تنها انساني نيروي براي علمي گذاريسرمايه
 )1385 (رنجبريان، يابد.مي افزايش فزاينده طوربه آن بازده بلكه ،شودنمي

 جديد، اقتصاددانان دانستند،مي منابع اتالف و هزينه نوعي را آموزش كه گذشته برخالف
 تلقي مطلوب بازده با گذاريسرمايه نوعي را كاركنان آموزش براي مالي هايهزينه صرف

 انساني نيروي تربيت موجب علمي كار با همگام نظري آموزش )1387،(عباسي كنند.مي
 بخش گيريكاربه باعث جامعه در نفوذ با نيروها اين چنين هم و شودمي فعال و خالق

 هاياولويت از يكي بينيممي كه است علت همين به د.شومي خالق غير نيروهاي از عظيمي
 هايآموزش گسترش ةتوسع ،صنعتي جوامع تمامي در آموزشي هايگذاريسرمايه در مهم
 ست.ا ايحرفه و فني

 براي توانايي و مهارت ايجاد منظور به كه است هاييآموزش ايحرفه و فني هايآموزش
 موجب داده افزايش را فرد كارايي و شودمي ارائه افراد به كار و كسب و حرفه شغل، احراز

 به انساني نيروي كردن مجهز براي روش ترينمناسب شود.مي زندگي كيفيت افزايش
 موضوعيست وريبهره ست. ايحرفه و فني هايآموزش مدتكوتاه در ويژه شغلي هايمهارت

 روشن پيش از بيش آن اهميت كاربرد روز هر و شودمي نگريسته آن به مختلف ابعاد از كه
 و انساني نيروي ،منابع از استفاده رساندن حداكثر به از است عبارت وريبهره شودمي

 كنونتا كه كارهايي انجام را وريبهره چنينهم )1385(مبيني، علمي. طريق به تجهيزات
 اند.كرده تعريف ،ايمنبوده آن انجام به قادر

 وريبهره بعد در انساني بعمنا ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش نقش به مقاله اين
 هايآموزش بر گذاريسرمايه و توجه كه ورزد كيدأت نكته اين به دارد سعي و پردازدمي

 دارد. توجهي قابل نقش وربهره و صمتخص انساني نيروي پرورش در ايحرفه و فني مهارتي

 تحقيق ضرورت
 ايعمده سهم انساني نيروي است، انساني نيروي كشور هر در توسعه ةمؤلف ترينمهم و اولين

 دارد. ... و فرهنگي اجتماعي، ،اقتصادي ةتوسع در
 اساس و است كشور و سازمان يا مجموعه هر ساختريز ترينمهم انساني نيروي واقع در
 ))28پدرام، ( است. توسعه و تعالي سوي به حركت

 مستهلك تنها نه كه است گذاريسرمايه تنها انساني نيروي براي علمي گذاريسرمايه
 نيست. گيرياندازه قابل آن ميزان و يابدمي افزايش آن بازده ،فزاينده طوربه بلكه شود،نمي

 )1385(رنجبريان،
 را توليد هاينهاده ساير ،خود تغيير ضمن تواندمي كه ايست نهاده تنها انساني ةسرماي
 اقتصادي رشد به سطح در و سازد فراهم آورينو براي مبنايي كند، متعادل يا دگرگون

 ).1389 محمديان، (جوانمرد، نجامد.ابي
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 عنوانهب را انساني منابع توانمدسازي سازمان، بهسازي و تحول مديريت انديشمندان 

 توانمندسازي معتقدند و دهكر معرفي انساني نيروي بهسازي و عملكرد بر اثرگذار راهبردي
 واقع در و شودمي گرفته كارهب امروزه كه است جديد عصر هاينگرش از يكي انساني منابع
 )1383(كينال، است. معاصر حياتي نياز به پاسخ

 )1383ژافه، و (اسكات كاركنان وريبهره افزايش براي است تكنيكي توانمندسازي
 به پاسخ براي انساني نيروي ةتوسع با مرتبط موجود هاياستراتژي از يكي توانمندسازي

 سازمان عملكرد در مستمر بهبود به دستيابي براي فرايندي و است معاصر مديريت نيازهاي
 آن ترينعمده كه است الزم هاييزمينه دانش و علم توليد براي  )2011(گورتاني، است

 و علمي ةتوسع و توليد در مستمر آموزش طريق از آموزشي هايسازمان نقش و است آموزش
 نيروي تربيت موجب علمي كار با همگام ،نظري آموزش است واضح و مشخص كامالً فني

  .است ايحرفه و فني آموزش سازمان وظايف از مهم اين و شودمي ترفعال و خالق انساني
 معني ايحرفه و فني هايآموزش بدون م،عا معناي به توسعه امروز صنعتي جهان در
 هايگذاريسرمايه در مهم هاياولويت از يكي بينيممي كه است علت همين به ندارد.

 مهم اين و است ايحرفه و فني هايآموزش گسترش و توسعه صنعتي، جوامع در آموزشي
 يك ةمنزل به انيجه بانك و يونيواك يونسكو، نظير الملليبين ربطذي نهادهاي سوي از نيز

 شود.مي توجه توسعه حال در كشورهاي به مهم استراتژي
 و ايران در فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط در ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع

 و بنايي زير هايگذاريسرمايه زيرا است، حياتي امري توليد فرايند به دهيشتاب ويژهبه
 بال ديدهآموزش انساني نيروي بدون فيزيكي ةسرماي كلي طوربه و تجهيزات و ابزار افزايش
 تبيان (سايت گيرندنمي قرار برداريبهره مورد مدآكار و اقتصادي نحو به يا و مانده استفاده
 آن با ميالدي سوم ةهزار ةآستان در ايران اقتصاد كه ايعديده مشكالت به توجه با و زنجان)

 افزايش ،اداري و اقتصادي نظام نامناسب ساختار لي،محصو تك اقتصاد جمله از روستهروب
 و انساني نيروي آموزش به توجه اهميت ... و گذاريسرمايه ميزان بودن پايين ،بيكاري نرخ

 احساس پيش از بيش ايحرفه و فني هايآموزش كمك به وريبهره افزايش طريق بدين
  از غفلت معني به ايحرفه و فني زشآمو در كافي گذاريسرمايه عدم ،ديگر سوي از شود،مي

 ترينمهم از يكي كنوني شرايط در كه داشت توجه بايد شود.مي تلقي انساني هايسرمايه
 باشد.مي ايحرفه و فني صحيح آموزش هم بيكاري معضل حل و اصولي زايياشتغال هايراه
 دادن سوق باعث تقيممس غير طوربه شود گرفته ناديده كشور در ايحرفه و فني آموزش اگر

 آسيب تدريج به و شود مي ناپايدار و الوصولسهل درآمدهاي حصول كاذب، اشتغال به افراد
 زنجان) تبيان (سايت سازد.مي وارد كشور به جدي
 رقابت و جمعيت افزايش ،انساني نيازهاي بودن نامحدود و منابع محدوديت به توجه با
 باشدمي ضرورت يك بلكه انتخاب يك نه وريبهره هبودب ،جهاني اقتصاد ةرحمانبي و شديد

 است نهفته آنان وريبهره رشد نرخ در مختلف جوامع در امروز، اقتصاد ةتوسع و رشد گمانبي
 جامعه و افراد براي بهتر رفاه و زندگي براي كوشش وريبهره نرخ افزايش براي كوشش و

 است.
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 ايحرفه و فني هايآموزش ةتاريخچ و مفهوم بر مروري

  جهان در اي حرفه و فني هايآموزش �
 از كه را ايحرفه و مهارتي هايآموزش ديرين نقش صنعتي انقالب از ناشي تحوالت

 هايروش در و كرد دگرگون را است داشته وجود ... و شاگردي استاد صورت به تاريخ ابتداي
 هايآموزش كه نكشيد ليطو و كرد ايجاد اساسي تغييرات ها،درس محتواي تربيت و تعليم
 مهارتي هايآموزش ضرروت متوجه پيش از بيش و كرد پيدا رواج كامالً اروپا در ايحرفه
 شدند.
  ايران در ايحرفه و فني هايآموزش �

 تربيت منظور به .قـه 1238 سال در كه مدرسه اين در شد آغاز دارالفنون ايجاد با
 و نظري آموزش شد تأسيس .... و پزشكي فني، ،علمي اداري، هايزمينه در انساني نيروي
 نام با فني هنرستان اولين .قـه 1286 سال در صنعت آموزش ةزمين در بود. توأم علمي
 در شد. تبديل صنعتي هنرستان به 1303 سال در و كرد كار به شروع كمال و ايران ةمدرس
 به انحالل از پس و كرد كار به شروع برزگر دبستان .قـه 1297 سال در كشاورزي زمينة
 .قـه1298 سال در خدمات آموزش ةزمين در شد. تأسيس تهران در فالحت مدرسه آن جاي

 كرد. كاربه شروع هنري هايرشته در الملككمال رياست به تهران مستظرفه صنايع مدرسه
 واگذار كارآموزي صندوق به صنعت در آموزش كارآموزي قانون تصويب با ش 1349 سال در

 و كشور خودكفايي و استقالل يافتن اهميت لحاظ به اسالمي انقالب پيروزي از سپ شد.
 همين به و گرفت قرار خاص توجه مورد ،ايحرفه و فني هايآموزش به بخشيدن سامان
 به بخشيدن سازمان براي كشور ايحرفه و فني هايآموزش هماهنگي عالي شوراي منظور

 ش 1359 سال در هاآموزش نوع اين مجري عنوان به متعدد هايدستگاه پوشش و تشكيالت
 شد. تشكيل

 شغل، احراز براي را فرد تواندمي كه است هايفعاليت انجام ايحرفه و فني هايآموزش
 واقع در دهد. افزايش آن انجام در را وي توانايي و كارايي يا و كند آماده كار و كسب و حرفه

 كسب از پس افراد كه معني اين به است، رآفرينكا پرورش نوعي ،هاآموزش اين خصيصه
 آورند دستهب را مناسبي شغلي هايفرصت كه بود خواهند قادر فني، دانش تخصص و مهارت

 كه ستا هاييموزشآ ايحرفه فني هايآموزش .كنند ايجاد شغلي فرصت نهايت در يا و
 با مقايسه در نسبي سازگاري از كار دنياي به ورود زمان در آموختگاندانش رودمي انتظار
 )1385(خالقي، باشند. برخوردار نظري هايرشته آموختگاندانش

 چرا است برخوردار مهمي اجتماعي و اقتصادي گذاريتأثير و نقش از هاآموزش گونهاين
 هايزمينه كردن فراهم با و است انساني منابع در گذاريسرمايه از مهمي نوع معرف كه

 ةتوسع به مختلف هايزمينه در كار بازار نياز مورد هايمهارت و هارشنگ دانش، ارتقاي
 فرايند كه ايحرفه و فني هايآموزش بودن كارمحور ،رو اين از كند.مي كمك اقتصادي
 و طراحي آنها درون در و مراكز آن براي كار، هايمحيط طريق از را آموزانمهارت يادگيري

 نآ تبع به و تكنولوژي ةحوز هايپيشرفت و تغييرات با را هاآموزش محتواي و دكنمي اجرا
 به هاآموزش اين كه است شده سبب سازد،مي هماهنگ جامعه اقتصادي نهادهاي كاركرد در

 جمله از و دشو محسوب اقتصادي هايپيشرفت تحقق جهت كليدي عناصر از يكي عنوان
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 اطالق شخصي به آموز(مهارت .دشو تلقي يافتهتوسعه كشورهاي موفقيت در مؤثر عوامل

 شركت مهارت فراگيري منظور به ايحرفه و فني آموزش هايدوره از يكي در كه شودمي
 تربيت طريق از انساني ةسرماي تشكيل در مهمي نقش ايحرفه و فني هايآموزش د).كنمي

 انساني نيروي كند.مي ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار بازار نياز مورد ماهر نيروي
 اين ةارائ با توانمي و است وريبهره عامل ترينمهم خود وظايف انجام براي ديدهآموزش
 كرد. كمك ملي وريبهره به هاآموزش
 
  وريبهره ةتاريخچ و مفهوم بر مروري �

 سال در »كوئيزني« نام به مردي توسط وريبهره لغت بارنخستين براي گفت توانمي
 نام به مردي ،1882 سال در يعني بعد، قرن يك از بيش شد. ردهب كاربه ميالدي 1776

 را وريبهره »ارلي « 1900 سال در و كرد تعريف توليد توانايي و قدرت را وريبهره »ليتر«
 كه داشت توجه بايستي كرد. عنوان بازده اين توليد براي رفته كاربه وسايل و بازده ارتباط

 )1387(استادزاده، است. يافته رشگست زمان گذشت با وريبهره ةواژ
 وريبهره ةواژ براي متون برخي در است. بودن مولد و باروري توليد، معناي به وريبهره

 شده آورده مديآكار و باروري قابليت توليد، قدرت بازدهي، راندمان، مانند ديگري هايمعادل
 كاربه وريبهره با مترادف تواندمي يك هر و رسانندمي را معنا و مفهوم همين همگي كه است
 )1391نيا، (رزمي ندارد وجود همگاني توافق ،وريبهره تعريف در رود.

 داند. مي خدمات و كاال توليد در موجود توان و قدرت و عملكرد معيار را آن استايز
 و مشخص توليدي عمليات با مرتبط بازدهي ميان نسبت وريبهره گويدمي استيگل

 است. شده مصرف نهادهاي اب مقايسه در معين
 خروجي قسمت خارج با است مساوي وريبهره اروپا اقتصادي همكاري سازمان تعريف به
 توليد. عوامل از يكي و توليد) (ميزان

 از حاصلة ستاد بينة رابط از است عبارت وريبهره گويدمي كار الملليبين سازمان همين
 و فناوري كار، نيروي ،سرمايه زمين، (مانند رفته كاربه هايداده به توليدي سيستم يك

 )1391نيا، (رزمي ستاده. آن توليد منظور به ...) و اطالعات
 از وريبهره مؤثرند. وريبهره به نسبت مختلف هايديدگاه و تعريف در بسياري عوامل

 شناسيروان حسابداري، اقتصاد، مانند هاييرشته محققان و نظرانصاحب توجه مورد گذشته
 تجربه ،دانش و درك كه است. بوده مديران و مهندسان ،فيزيكدانان نيز و سازماني و صنعتي

 در وريبهره از مختلفي تفسيرهاي و تعريف موجب آنها، متفاوت محيطي وشرايط هازمينه به
 .است. شده علمي مختلف هايرشته

  فرايند. يك در انتظار مورد برونداد و واقعي برونداد بين ةرابط مهندسي: مفهوم
 رفته كاربه آن توليد براي كه دروندادهايي به برونداد هاينسبت بين ةرابط فني: مفهوم

 )1387 نيا، (رزمي است.
 كه را منابعي ميزان و (برونداد) شده توليد خدمات و كاال مقدار ميان نسبت وريبهره

 منابع ،تعريف اين در .كنديم بررسي (درونداد) گرفته قرار استفاده مورد آنها توليد براي
 مواد سرمايه، انساني، نيروي از (اعم دسترسند در مديران براي كه است منابعي همه شامل

 )1387(مبيني، ...) و نوين هايفناوري و علم ،زمان ،توليدي خام
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  انساني نيروي وريبهره �

 تجهيزات اموال، قبيل از فيزيكي ةسرماي از غير چيزي هر به ساده زبان به انساني ةسرماي
 داخلي ناخالص توليد در فيزيكي ةسرماي سهم گذشته، قرن در شود.مي گغته مالي ةسرماي و

 ةسرماي سهم كهحاليدر است بوده همراه شديدي افت با پيشرفته كشورهاي قتصادا در
 )2003(منزيس، است. يافته افزايش انساني
 نهادها محصول كيفيت با ،فزاينده طور به ،يوربهره مفهوم كه گفت توانمي كالم يك در

 با ممكن سود حداكثر آوردن دستهب وريبهره است. آميخته هم در محصول تهيه فرايند و
 به تجهيزات و انساني نيروي مهارت و استعداد ،توان ،كار نيروي از بهينه ةاستفاد و گيريبهره

 در كه است جامع و فراگير ايمقوله وريبهره )1387.(استادزاده، است رفاه ارتقاي منظور
 سطوح ةهم در بايد كه است امري وريبهره ارتقاي است. مطرح ايجامعه هر مختلف سطوح

  )1383(طاهري، گيرد. قرار توجه مورد كشور و هاسازمان خانواده، فرد، از اعم
 وجود چه آن هر بهبود و پيشرفت تداوم براي تفكر طرز يك ،فكري ديدگاه يك وريبهره

 تازه هايروش و جديد هايتكنيك كارگيريبه براي پيوسته تالشي :وريبهره است. دارد
 است.
 و دانشمندان از يك هر و دارد وجود متفاوتي نظرات وريبهره بر ثرؤم عوامل تعيين در 

 چون عواملي اجمال طورهب و اندكرده مشخص ثرؤم عوامل عنوانهب را عواملي نظرانصاحب
 از و و... بيشتر و بهتر كار براي كاركنان ميان انگيزش ارتقاء كاركنان، مستمر شغلي آموزش

 در هاتخصص از نكردن استفاده موزي،آكار فقدان وريبهره كاهش در ثرؤم عوامل مهمترين
 )1387و...(استادزاده، شغلي فردي استعدادهاي ناهماهنگي مربوطه، مشاغل
 
 وريبهره اهميت �

 و  اجتماعي رشد ،اقتصادي رونق از امروزي رقابتپر دنياي در دارد قصد ايهجامع اگر
 است الزم سازد آماده 21 قرن در زندگي براي را خود نيز و باشد، برخوردار بهتري زندگي

 )1385پور، علي (لطف باشد. داشته بااليي وريبهره
 ضرورت يك عنوانبه وريبهره افزايش است، محدود عموماً كشور يك منابع كه جاآن از

 به توجه با امروز جهان در كند.مي پيدا اهميت ملت يك زندگي استاندارد براي اساسي
 چه و پيشرفته كشورهاي در چه بيشتر، وريبهره به نياز توليد، مختلف عوامل هايمحدوديت

 فتگيياتوسعه معيار )1387(مبيني، است ضروري و حياتي امري توسعه حالدر كشورهاي در
 اهداف به نيل جهت در موجود امكانات از بهينه و مطلوب گيريبهره ميزان به كشوري هر

 كالن هايسياست در وريبهره ةويژ جايگاه بيانگر موضوع اين شود.مي تعريف آن، اقتصادي
 قطعي طور به اكنون ملي رفاه افزايش در ،وريبهره مثبت نقش كشورهاست. اقتصادي ةتوسع

 )1387(مبيني، است. دهش پذيرفته
 افزايش به منجر كه است ملي انتخاب و اولويت يك وريبهره ژاپن، وريبهره مركز ديد از

 در كشورها از تعدادي در وريبهره توجه قابل افزايش د.شومي فقر كاهش و اجتماعي رفاه
 سطح در اولويت يك عنوان به ملي وريبهره سطح ارتقاء كه است شده موجب اخير هايدهه

  باشد. مطرح كشورها
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 6/96% را خود ملي وريبهره ژاپن كشور )1974-1967( زماني ةدور در مثال طوربه

 اياالت و غربي آلمان كشورهاي در ملي وريبهره مدت همان در كه حالي در داد افزايش
 طحس در وريبهره اخير سال 15 .در يافت افزايش %28/29 و %4/43 ترتيب به آمريكا ةمتحد
  است. بوده صنعتي كشورهاي در رشد اين ةعمد كه است شده برابر 45 جهان

  تحقيق ادبيات
 بر ايحرفه و فني هايآموزش تأثير عنوان با را تحقيقي )1388( آبيار و محبوبي -
 اين دادند انجام گلستان) استان :موردي ة(مطالع كشاورزي صنايع كار نيروي وريبهره

 و داريكشاورزي صنايع از گروه دو كار نيروي وريبهره ةمقايس و گيريهانداز هدف با تحقيق
 تحقيق، نتايج اساس بر است. شده انجام گلستان استان ايحرفه و فني هايآموزش فاقد
 دارمعني طوربه ايحرفه و فني هايآموزش داراي صنايع كار نيروي نهايي و متوسط وريبهره

 ايحرفه و فني هايآموزش فاقد صنايع كار نيروي نهايي و متوسط وريبهره از بيشتر
 باشد. صنايع كار نيروي وريبهره در آموزش مثبت تأثير بيانگر تواندمي كه باشدمي

 هايبودجه تأثير بررسي  عنوان با را تحقيقي )1389( مظهري فروشاني، شاهنوشي -
 اين. دادند انجام خراسان صنعت بخش در كار نيروي وريبهره بر ايحرفه و فني آموزش
 كارآموزان وريبهره بر ايحرفه و فني هايآموزش تأثير ميزان بررسي كلي هدف با مطالعه

 اين در است. شده انجام مناسب راهكارهاي ةارائ و بزرگ خراسان صنعت بخش در مراكز اين
 شده بررسي ركا نيروي وريبهره بر تكنولوژي و ايحرفه و فني آموزش متغيرهاي اثر ،مدل
 و كار نيروي وريبهره متغير بين مستقيمي ةرابط كه دهدمي نشان آمده دستهب نتايج است.

 و فني آموزش ةبودج افزايش يعني دارد وجود ايحرفه و فني هايآموزش ةبودج افزايش
 شود.مي كار نيروي وريبهره افزايش باعث ايحرفه
 ارتقاء و داد انجام انساني منابع وريبهره تقاءار عنوان با را تحقيقي )1390( پدرام -
 شغلي آموزش عوامل از مورد چند كه داندمي گوناگون عوامل از تركيبي معلول را وريبهره

 است. عملكرد بازخورد و بيشتر و بهتر كار براي كاركنان انگيزش ارتقاء ،مديران و كاركنان
 نيروي وريبهره كاهش يا افزايش در مؤثر عوامل عنوان با را تحقيقي )1387( زادهاستاد

 عوامل از تركيبي معلول را انساني نيروي وريبهره افزايش بر مؤثر عوامل و داد انجام انساني
 افراد، همه براي شغلي هايپيشرفت الزم شرايط كردن فراهم جمله از داندمي گوناگون

 نيروي وريبهره كاهش بر مؤثر واملع ترينمهم .و و... انساني نيروي براي آموزشي هايدوره
 ناهماهنگي -كارآموزي فقدان :از عبارتند آنها از مورد چند كه دهدمي شرح را انساني

 مربوطه. مشاغل در هاتخصص از نكردن استفاده و شغلي و فردي استعدادهاي
 و توليدي واحدهاي بهسازي در آموزش نقش عنوان با تحقيقي در )1372( مزيدي -

 صنعتي، از اعم مختلف هايسازمان در موزشآ امر مشاغلة توسع طرح بر نآ ثيرأت و صنعتي
 و تحرك حيات،ة ادام براي ضروري و اساسي اصول از يكي عنوانبه و....را اداري خدماتي،

 از الزم هايزمينه سازيمادهآ بدون كه گيردمي نتيجه و است كرده مطرح سازمان پويايي
 جديد شغل قبول براي كافية انگيز ايجاد كاركنان، براي مناسب وزشيمآ ريزيبرنامه قبيل
 يافت. دست مثبت نتايج به تواننمي
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 عوامل كل و سرمايه كار، نيروي وريبهره عنوان با تحقيقي )1388( زنوز، زادهولي -
 ايران اقتصاد در وريبهره هايشاخص عملكرد بررسي ،مقاله اين هدف است. داده انجام توليد

 حاكي تحقيق نتايج باشد.مي آن موانع و تنگناها رفع جهت در وريبهره افزايش براي تالش و
 شاخص روند كه دهدمي نشان و باشدمي ايران اقتصاد در وريبهره شاخص بودن پائين از

 منفي هاسال برخي در و نزولي 1368-85 ةدور طي اقتصاد در توليد عوامل كل وريبهره
 است. بوده

  تحقيق مفهومي مدل
 
  
  

 
 
 
 
 

 

 تحقيق هايفرضيه
  اصلي ةفرضي

 دارد. دارمعني و مثبت تأثير انساني منابع ةتوسع بر ايحرفه و فني هايآموزش
  فرعي هايفرضيه
 دارد. دارمعني و مثبت تأثير آموختگاندانش مهارت و توانايي بر ايحرفه و فني هايآموزش
 دارد. دارمعني و مثبت تأثير آموختگاندانش مثبت بازخورد بر ايحرفه و فني هايآموزش
 دارد. دارمعني و مثبت تأثير آموختگاندانش انگيزش بر ايحرفه و فني هايآموزش

 دارد. دارمعني و مثبت تأثير انساني منابع ةتوسع بر آموختگاندانش وريبهره

 (متدولوژي) تحقيق روش
 از مد،آكار و صحيح اطالعات و آمار آوريجمع براي قيقتح نياز مورد اطالعات به توجه با

 :گرفتيم بهره زير هايروش
 تحقيقات و معتبر  مقاالت و كتب از استفاده با تحقيق نظري هايداده :ايكتابخانه روش

 اند.شده آوريجمع اينترنت در موجود الكترونيكي مستندات همچنين و خارجي و داخلي
 د.شمي آوريجمع پرسشنامه ابزار وسيله به نياز مورد ميداني هايداده
 گرفته كمك موضوع با مرتبط كارشناسان از تن چند از نامهپرسش روايي بررسي براي

 .است شده استفاده نباخ كرو آلفاي روش از ،نامهپرسش پايايي تعيين منظوربه و شد

 هايآموزش
 ايحرفه و فني 

 

وري بهره
 آموختگاندانش
 مهارت �

 بازخورد مثبت �

 انگيزش �

 منابع انساني ةتوسع
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 را مختلف هايخصيصه كه ،گيري اندازه ابزار دروني هماهنگي ةمحاسب براي روش اين

  رود.مي كار به ،كندمي گيرياندازه
 مجموعهزير هر هاينمره واريانس بايد ابتدا ،نباخ كرو آلفاي ضريب ةمحاسب براي

 مقدار زير فرمول از استفاده با سپس .كرد محاسبه را كل واريانس و پرسشنامه هايسؤال
 آن: در كه كنيممي محاسبه را آلفا ضريب

-∫1 
  آزمون يا پرسشنامه هايسؤال هايمجموعه زير مقدار =

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

 انميز SPSS آماري افزارنرم كمك به و پرسشنامه از آمده دستبه هايداده از استفاده با
 شد. محاسبه نباخ كرد آلفاي روش با اعتماد ضريب

 استان ايحرفه و فني مراكز آموختگاندانش از نفر 400  تحقيق آماري ةجامع
 بودند. 1391 سال اول ةماه شش در كرمان

 استان ايحرفه و فني مراكز آموختگاندانش از نفر 196  از عبارتند تحقيق ةنمون
 .است آمده دستبه كوكران فرمول از ستفادها با كه 1391 درسال كرمان

 شدند. انتخاب نفره 200 گروه 2 و است ساده تصادفي گيرينمونه روش
ة دور دوم نفر 200 و بودند گذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش دوره اول نفر 200
 دموجو متغيرهاي نظر از گروه دو اين و بودند نگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش
 شدند. مقايسه هم با هافرضيه
 
 اصلي ةفرضي �

 داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني منابع ةتوسع بر ايحرفه و فني هايآموزش
 است. داشته

H0:  ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي وريبهره بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. نداشته داريمعني

H1: ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي وريبهره رب ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. داشته داريمعني

 مقدار –p چون و شده استفاده )Leven( لون آزمون از هاواريانس برابري آزمون براي
 سطح اين در ،لذا است؛ α =05/0 داريمعني سطح از بزرگتر و 253/0 برابر داري)(معني
 آزمون و هستند برابر هم با هاگروه واريانس گفت توانمي نتيجه در و شودنمي رد صفر فرض

      باشد.مي اجراء قابل پارامتريك
 هايدوره ننگذراند يا گذراندن به توجه با كاركنان انساني نيروي  ةتوسع ميانگين ةمقايس

 انساني نيروي ةتوسع ميانگين توصيفي سطح در كه دهدمي نشان ايحرفه و فني هايآموزش
 ,M=79.88( بيشتر اندگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره كه يكاركنان

SD=7.62( و فني هايآموزش هايدوره كه كاركناني انساني نيروي ةتوسع ميانگين از 
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 و هاميانگين ةمقايس منظور به است بوده )M=74.53, SD=9.67( اند نگذرانده را ايحرفه

 شد، استفاده شده ادغام واريانس روش به مستقل t آزمون زا هاواريانس برابري به توجه با
 كوچكتر � =05/0 داريمعني سطح از و 007/0 برابر كه شده محاسبه مقدار -p به باتوجه

 و دارد. وجود گروه دو بين معناداري تفاوت پس شودمي رد صفر فرض ،نتيجه در باشدمي
 نتيجه در دارند. باالتري ةتوسع اندگذرانده را ايحرفه  فني شآموز هايدوره كه كساني

 مثبت ثيرأت كرمان استان در انساني منابع ةتوسع بر ايحرفه و فني هايآموزش گفت توانمي
  )1 (جدول است. داشته داريمعني و

 
  كاركنان انساني منابع ةتوسع ميانگين ةمقايس براي T آزمون هايآماره .1جدول
 ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره نگذراندن يا گذراندن به جهتو با

 N M SDt dfp گروه
20053/7467/975/278007/0 اندنگذرانده را ايحرفه فني آموزش ايهدوره 20088/7962/7اندگذرانده را ايحرفه فني هايآموزش هايدوره

 
 فرعي هايفرضيه �

 داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي توانايي بر ايحرفه و فني هايآموزش .1
 است. داشته
0H : ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي توانايي بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. نداشته داريمعني
 1H: ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي توانايي بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. داشته داريمعني

 مقدار –p چون و شده استفاده )Leven ( لون آزمون از هاواريانس برابري آزمون براي
 سطح اين در ،لذا است؛ α =05/0 داريمعني سطح از بزرگتر و 631/0 برابر داري)(معني
 آزمون و هستند برابر هم با هاگروه واريانس گفت توانمي نتيجه در و شودنمي رد صفر فرض

      باشد.مي اجراء قابل پارامتريك
 هايدوره ننگذراند يا گذراندن به توجه با كاركنان انساني نيروي توانايي ميانگين ةمقايس

 نيروي توانايي ميانگين توصيفي سطح در كه دهدمي نشان ايحرفه و فني هايآموزش
 ,M=8.88( بيشتر اند گذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره كه كاركناني انساني

SD=2.88( و فني هايآموزش هايدوره كه كاركناني انساني نيروي توانايي ميانگين از 
 با و هاميانگين ةمقايس منظور به است بوده )M=7.63, SD=2.61( اندنگذرانده را ايحرفه
 با شد، استفاده شده ادغام واريانس روش به مستقل t آزمون از هاواريانس برابري به توجه

 كوچكتر � =05/0 داريمعني سطح از و 045/0 برابر كه شدهمحاسبه مقدار -p به جهتو
 و دارد وجود گروه دو بين معناداري تفاوت پس .شودمي رد صفر فرض نتيجه در باشدمي

 دارند. باالتري توانايي اندگذرانده را ايحرفه  فني آموزش هايدوره كه كساني
 استان در انساني نيروي توانايي بر ايحرفه و فني هايآموزش گفت توانمي جهنتي در 

  )2  (جدول است. داشته داريمعني و مثبت ثيرأت كرمان
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  كاركنان انساني نيروي توانايي ميانگين ةمقايس براي T آزمون هايآماره .2جدول

 ايرفهح و فني هايآموزش هايدوره نگذراندن يا گذراندن به توجه با
 N M SD t df p گروه

 را ايحرفه و فني آموزش هايدوره
20063/761/2 اندنگذرانده

03/278045/0  را ايحرفه و فني آموزش هايدوره
20088/888/2 اندگذرانده

 
 ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي  انگيزش بر ايحرفه و فني هايآموزش. 2
 .است داشته داريمعني
0+H :  ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي انگيزش بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. نداشته داريمعني
 1H: ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي انگيزش بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. داشته داريمعني
 مقدار –p چون و شده استفاده )Leven ( لون آزمون از هاواريانس برابري آزمون براي 

 سطح اين در ،لذا است؛ α =05/0 داريمعني سطح از تربزرگ و 216/0 برابر داري)(معني
 آزمون و هستند برابر هم با هاگروه واريانس گفت توانمي نتيجه در و شودنمي رد صفر فرض

      باشد.مي اجراء قابل پارامتريك
 ننگذراند يا گذراندن به توجه با كاركنان انساني نيروي انگيزش ميانگين ةمقايس

  انگيزش ميانگين توصيفي سطح در كه دهدمي نشان ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره
 بيشتر اندگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره كه كاركناني انساني نيروي

)M=10.53, SD=2.72( هايدوره كه كاركناني انساني نيروي انگيزش ميانگين از 
 منظور به است بوده )M=9.50, SD=3.22( اندنگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش
 ادغام واريانس روش به مستقل t آزمون از هاواريانس برابري به توجه با و هاميانگين ةمقايس
 داريمعني سطح از و 128/0 برابر كه شدهمحاسبه مقدار -p به باتوجه شد، استفاده شده
 تفاوت استنباطي آمار نظر از پس شودنمي رد صفر فرض نتيجه در است. بزرگتر � =05/0
 بر ايحرفه و فني هايآموزش گفت توانمي نتيجه در .ندارد وجود گروه دو بين دارييمعن

 )3 (جدول است. نداشته داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي انگيزش
 

  كاركنان انساني نيروي  انگيزش ميانگين ةمقايس براي T آزمون هايرهآما .3جدول
 ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره نگذراندن يا گذراندن به توجه با

 NM SDt dfp گروه
/20050/922/354اندنگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره

1 
7
8128/0 20053/1072/2اندذراندهگ را ايحرفه و فني آموزش هايدوره

 
 داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي بازخورد بر ايحرفه و فني هايآموزش. 3
 است. داشته
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0H : ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي بازخورد بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. نداشته داريمعني
 1H: ثيرأت كرمان استان در انساني نيروي خوردباز بر ايحرفه و فني هايآموزش 
 است. داشته داريمعني

 مقدار –p چون و شده استفاده )Leven ( لون آزمون از هاواريانس برابري آزمون براي
 سطح اين در ،لذا است؛ α =05/0 داريمعني سطح از بزرگتر و 206/0 برابر داري)(معني
 آزمون و هستند برابر هم با هاگروه واريانس فتگ توانمي نتيجه در و شودنمي رد صفر فرض

      باشد.مي اجراء قابل پارامتريك
 نگذراندن يا گذراندن به توجه با كاركنان انساني نيروي بازخورد ميانگين ةمقايس

 بازخورد ميانگين توصيفي سطح در كه دهدمي نشان ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره
 بيشتر اندگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره هك كاركناني انساني نيروي

)M=12.18, SD=1.80( هايدوره كه كاركناني انساني نيروي بازخورد ميانگين از 
 منظور به است بوده M=10.63, SD=2.06( اندنگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش
 ادغام واريانس روش به مستقل t آزمون از هاواريانس برابري به توجه با و هاميانگين ةمقايس
 داريمعني سطح از و 001/0 برابر كه شده محاسبه مقدار -p به توجه با شد، استفاده شده
 دو بين دارييمعن تفاوت پس شودمي رد صفر فرض ،نتيجه در است. كوچكتر � =05/0

 باالتري بازخورد اندگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره كه كساني و دارد. وجود گروه
 استان در انساني نيروي بازخورد بر ايحرفه و فني هايآموزش گفت توانمي نتيجه در دارند.
  )4 (جدول است. داشته داريمعني و مثبت ثيرأت كرمان
 

 كاركنان انساني نيروي بازخورد ميانگين مقايسه براي T آزمون هايآماره.4جدول
 اي حرفه و فني آموزشهاي هاي دوره نگذراندن يا گذراندن به جهتو با

 NM SDt dfp گروه
20063/1006/259/378128/0اندنگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره 20018/1280/1اندگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره

 
 و مثبت تأثير كرمان استان در انساني عمناب ةتوسع بر آموختگاندانش وريبهره. 4
 دارد. داريمعني
0H : داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني منابع ةتوسع بر آموختگاندانش وريبهره 

 است. نداشته
1H: داريمعني ثيرأت كرمان استان در انساني منابع ةتوسع بر آموختگاندانش وريبهره 

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

 سطح اين در ،لذا است؛ α =05/0 داريمعني سطح از بزرگتر و 642/0 برابر داري)(معني
 آزمون و هستند برابر هم با هاگروه واريانس گفت توانمي نتيجه در و شودنمي رد صفر فرض

      .است اجراء قابل پارامتريك
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 ننگذراند يا گذراندن به توجه با كاركنان انساني نيروي وريبهره ميانگين ةايسمق 
 وريبهره ميانگين توصيفي سطح در كه دهدمي نشان ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره

 بيشتر اندگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره كه كاركناني انساني نيروي
)M=8.88, SD=2.72.( هايدوره كه كاركناني انساني نيروي وريبهره انگينمي از 

 منظوربه است بوده )M=7.63, SD=2.61( اندنگذرانده را ايحرفه و فني هايآموزش
 ادغام واريانس روش به مستقلt  آزمون از هاواريانس برابري به توجه با و هاميانگين مقايسه

 داريمعني سطح از و 042/0 برابر كه هشدمحاسبه مقدار -p به باتوجه شد، استفاده شده
 دو بين دارييمعن تفاوت پس .شودمي رد صفر فرض نتيجه در است، كوچكتر � =05/0

 باالتري توانايي اندگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره كه كساني و دارد وجود گروه
 استان در انساني نيروي توانايي بر ايحرفه و نيف هايآموزش گفت توانمي نتيجه در دارند.
  )5  (جدول است. داشته داريمعني و مثبت ثيرأت كرمان
 

  كاركنان انساني نيروي بازخورد ميانگين ةمقايس براي T آزمون هايآماره .5جدول
 ايحرفه و فني هايآموزش هايدوره نگذراندن يا گذراندن به توجه با

 NM SDt dfp گروه
2007,632,612,01760,044اندنگذرانده را ايحرفه و فني آموزش هايدوره 2008,882,72اند گذرانده را ايحرفهو   فني آموزش هايدوره

 

 گيرينتيجه
 (بعد انساني منابع توانمندي بر ايحرفه و فني هايآموزش تأثير بررسي هدف با ،تحقيق اين

 ،مهارت ،وريبهره متغيرهاي به توجه با كرمان استان ايحرفه و يفن سازمان در وري)بهره
 در كرمان استان ايحرفه و فني سازمان آموختگانمهارت روي بر و انگيزش و مثبت بارخورد

 شدند. انتخاب تصادفي روش به نمونه عنوان به نفر 80و گرفت انجام 90سال اولة ماه سه
 مثبت بازخورد و مهارت روي تأثير با ايحرفه و فني هايآموزش كه داد نشان نتايج
 باعث نهايت در و شودمي انساني منابع وريبهره افزايش باعث ايحرفهو  فني آموختگاندانش
 بر انساني منابع هايآموزش كه داد نشان نتايج همچنين شود.مي انساني منابع ةتوسع

 است. نداشته مثبتي تأثير آموختگاندانش انگيزش

 نهاداتپيش 
 و كارآموزان توانمندسازي بر ايحرفه و فني هايآموزش تحقيق، نتايج به توجه با

 داد نشان هافرضيه نتايج چنينهم دارد. سزاييبه تأثير ايحرفه و فني آموختگانمهارت
 دارد مثبت تأثير آموختگانمهارت وريبهره افزايش بر ايحرفه و فني مهارتي هايآموزش

 شود:مي پيشنهاد
 را خود سازمان وريبهره و ييآكار ايحرفهو  فني ةديدآموزش افراد جذب با هاسازمان �

 شوند. كارآموزان و افراد اين اشتغال به اميد افزايش باعث چنينهم و داده افزايش
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 كارمند و كارگر جوياي هايسازمان و كاريابي مراكز با تواندمي ايحرفه و فني سازمان �

ة زمين طريق اين از تا دكن معرفي آنها به را خود آموختگانمهارت و كرده برقرار ارتباط
 كند. فراهم را آنها اشتغال

 پيوسته، و مثبت بازخوردهاي ةارائ با هاسازمان ،توانمندي احساس افزايش منظور به �
 با تا ساخته مطلع فرايندها بر شانگذاريتأثير و عملكرد ةنحو از را آموختگانمهارت

 بيشتري آگاهي سازمان بر خويش عملكرد تأثير از كاركنان كار و ساز اين از گيريهبهر
 بكوشند. آن بهبود براي و آورده دستبه

 منابع
 هـاي  شـيوه  بررسـي  ".)1390( سـميرا  زاده، حسـن  محدثـه،  حامدي، مهدي، نژاد، ابراهيمي
 سـازمان  در ايحرفه و فني سازمان آزاد هايآموزشگاه هايفعاليت كارايي و كيفيت ارتقاء
 ".كرمان استان ايحرفه و فني
 بهـره  بـر  مـؤثر  عوامـل  بندي اولويت و شناسايي ")1391احسان( نيا، رزمي مهرداد، احمدي،
 بوشهر. استان نور پيام ملي همايش "ملي توليد افزايش راستاي در انساني منابع وري

 ”انساني نيروي وريبهره هشكا يا افزايش بر مؤثر عوامل" )1387( ، مريم استادزاده،
 پـاريزي،  نژاد ايران مهدي ةترجم كاركنان، تواناسازي". )1383( دنيس ژافه، سينيتا، اسكات،

 مديريت. آموزش و تحقيقات ةسسؤم تهران:
 رفتـاري،  علـوم  در تحقيـق  هـاي روش .)1390( زهـره  ،سـرمد  ؛الهـه  حجـاز،  ؛عباس ،بازرگان

 .22چاپ اول ويرايش
 .180ةشمار ،1390،آبانملي بانك ،مقاله "انساني منابع وريبهره ارتقاء " محسن پدرام،

 انساني. ةسرماي سنجش در ثرؤم هايشاخص" )1389.( فاطمه محمديان، اله.حبيب جوانمرد،
 اقتصـادي  ةتوسـع  در ايحرفه و فني هايآموزش اهميت و نقش ")1385( غرصا علي خالقي،

 .1385 بهار ،3 ةشمار ، اول ةدور ،ايحرفه و فني ةشاخ آموزش رشد"
 .دوم جلد فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سوم ةبرنام پيوست )1387( بودجه و برنامه سازمان

 بر ايحرفه و فني آموزش هايبودجه تأثير بررسي "محمد مظهري، ناصر، فروشاني، نوشيشاه
 )1389.("بزرگ خراسان صنعت بخش در كار نيروي وريبهره

 صـنايع  در وريبهـره  رونـد  و تكنيكي كارايي ارزيابي" عاليه آرا، رزم محمدرضا. ر،پو عليلطف
 .)1385توسعه،( و دانش ةمجل "ايران
 بــر انســاني منــابع شــناختيروان ســازيتوانمنــد ةرابطــ بررســي" .)1391( ،فرهــاد ،فتــاحي

 .كرمان باهنر شهيد دانشگاه ارشد، كارشناسية نامپايان"عملكرد
 معصـومعلي  و پـاريزي  نـژاد  ايـران  مهدي ةترجم. "انساني منابع سازيتوانمند "سدني كينال،

 .)1383( ويرايش نشر تهران: سلينيان.
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 آموزي و اشتغال جوانانهدف گذاري شغلي در مهارت
 اي شهرستان بوشهرموردي كارآموزان فني و حرفه ةمطالع

 1مجيد كاظمي اصل
 2ليال توحيد نيا

 چكيده 
اقتصادي و اجتماعي هر كشور بستگي به نوع آموزش و مهارت در جهـت   ةتوسع

هـاي  اتخـاذ شـيوه  تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد فنـي دارد و بايسـتي بـا    
در ايـن   وجـود آورد. هاي نظري و عملـي بـه  منطقي تعادل الزم را ميان آموزش

ترين ابزارهاي دسـتيابي بـه دانـش    اي يكي از اساسيراستا آموزش فني و حرفه
گـذاري شـغلي در   فني و تكنولوژي نوين است. هدف اصلي اين پـژوهش هـدف  

ـ مهارت اي كـارآموزان فنـي و حرفـه   مـوردي   ان (مطالعـة آموزي و اشتغال جوان
هاي بالو و هرزبـرگ  باشد. اين پژوهش با استفاده از نظريهشهرستان بوشهر) مي

صورت سرشماري و نفر به 200و پارسونز انجام گرفته كه از روش پيمايشي و با 
انـد.  مورد پرسشگري قرار گرفته1390حضوري در سال  ةاز پرسشنامه و مصاحب

 اسـت اي شهرستان بوشـهر  كارآموزان فني و حرفه ةيآماري آن شامل كل جامعة
دست آمد: بين هفرضيه مورد بررسي قرار گرفت و اين نتايج ب 5كه در اين زمينه 

دار مشاهده معني ةآموزي و اشتغال جوانان رابطحرفه (رشته) آموزشي با مهارت
ته و منـدي از رشـ  د. اما بين سطح تحصيالت كارآموز، عالقه و انگيزه، رضايتشن

 ةآمـوزي و اشـتغال جوانـان رابطـ    بازار كار و تقاضاي نيروي انسـاني بـا مهـارت   
 دار مشاهده گرديد.معني

 
 گذاري، اشتغال.آموزي، هدفمهارت واژگان كليدي:

                                                                                                                
 هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كارشناس ارشد جمعيت شناسي  و كارشناس مسئول دفتر امور آسيب . 1

Email: majid_kazemy57@yahoo.com 
 هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،  س مسئول دفتر امور آسيب. كارشناس ارشد رفاه اجتماعي و كارشنا 2

Email: Leila.tatina@gmail.com 
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 مقدمه
سسات قرار ؤها و مكيد اكثر سازمانأهاي اخير مورد تمنابع انساني در دههة توجه به توسع

هاني مبتني بر دانش، انسان يك منبع استراتژيك و تعيين كننده گرفته است. در رويكرد ج
پايدار اقتصادي،  ةسازي او باعث توسعآيد و پرورش و توانمندها به حساب ميدر سازمان

). آموزش و بهسازي منابع انساني 23:1383(ميرسپاسي شوداجتماعي و حتي سياسي مي
معرفت باالتر و توانايي و مهارت بيشتر نيروي  دانش، تر،تواند باعث بينش و بصيرتي عميقمي

نتيجه نيل به هاي شغلي شود و درانساني در سازمان براي اجراي وظايف و مسئوليت
هاي سازماني و نظام مديريت منابع انساني با كارايي و ثمربخشي بهتر و بيشتر ميسر هدف

نظران بر اين صاحب). امروزه بسياري از انديشمندان و 50:1380د (قوشچي جعفري شو
. اين امر به باورند كه كيفيت آموزش نيروي كار بر تقاضا و نياز بازار كار معطوف شده است

بهبود و افزايش مشاركت ميان بخش صنعت و آموزش و تسهيل و انتقال از مدرسه به بازار 
ها مانها و ساز) به همين دليل اغلب شركت46: 2000هرباي كمك شاياني كرده است ( كار،

اي خاص از آموزش مهارت يا تخصص ر زمينهداند كه بايد به تدريج اين واقعيت را پذيرفته
ساز در ). شغل انسان يكي از عوامل بسيار مهم و سرنوشت15: 1369بهره يابند (اميري : 

گذاري شغلي ابزار قدرتمندي ). هدف65:1386رود (كاوه زندگي شخصي فرد به شمار مي
نمايي، در ميان يك اقيانوس دهد و همانند قطبشي شغلي در اختيار قرار ميبخبراي اثر

پايان وي را در جهت درست و مناسب به سوي پيشرفت و ارتقاء شغلي هدايت تاريك و بي
نوجواني يكي از  ةگذاري در دور) معتقد است هدف1986اريكسون ( .)2001 1كند (گبرمي

به نقل از سازي شغلي و رشد هويت شغلي است (ادهثر در آمؤهاي شغلي معوامل پيشرفت
كند تا تمركز داشته باشد و نگري شغلي به فرد كمك ميآينده )2،2009هريشاي و واندارك

كند ، به او انگيزه خواهد بكند، اين هدف او را هدايت ميتصميم بگيرد كه در زندگي چه مي
گذاري و . هدف)30:1390(قاسمي خواهد برسد كند تا به آن چه ميدهد و كمك ميمي

شود فرد نسبت به اين عوامل آگاهي يابد و اين آگاهي كمك نگري شغلي موجب ميآينده
هايي در خود پي ببرد و هاي خود را كشف كند و به مهارتها و تواناييكند او استعدادمي

-، آموزش فنيآموزي برگزيند. امروزه در بسياري از كشورهامسير درستي را براي مهارت
ثر است در ميان افراد جامعه ؤطور رسمي و غيررسمي در افزايش توليدات جامعه مهاي بحرفه

هاي موجود و معرفي افراد جديد ها را بر عهده دارد و با گسترش مهارتنقش انتقال مهارت
) 1995:32(كارنون  شوددر روند رشد اقتصادي جامعه مي بسبب تسهيل و شتا به بازار كار،

ثر وي را و شاخصي براي ؤاي راهي براي ايجاد نيروي كار محرفه -همچنين آموزش فني
طور مستقيم به هاي بحرفه -هاي آموزش فنيموفقيت ملي كشور است. زيرا كيفيت برنامه

آموزش  ).64: 1999كورنفرد ( كيفيت و كارايي نيروي جامعه بستگي دارد ،افزايش توليدات
)، تقويت ارتباط و مشاركت 1999 است ميان آموزش و بازار كار (يونسكواي پلي حرفه -فني

دهد كه دستيابي به ميان بخش آموزش و دنياي كار، اين اطمينان را به بازار كار مي
 –هاي فنيهاي آنان در طول دورهها و مهارتاستاندارد عملكرد كاركنان با افزايش آگاهي

انتقال  ةثر و حياتي مرحلؤ) و يكي از مراحل بسيار م2001يونسكو پذير است (اي امكانحرفه
  ).34:  1372از آموزش به عمل است كه اغلب مورد غفلت قرار گرفته است (ميركمالي 

                                                                                                                
1. Ghebre 
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 بيان مسئله 

اقتصادي و اجتماعي هر كشور بستگي به نوع آموزش در جهت تربيت نيروي انساني  ةتوسع
هاي هاي منطقي تعادل الزم ميان آموزشذ شيوهماهر و كارآمد فني دارد و بايستي با اتخا

ترين اي يكي از اساسيوجود آورد. در اين راستا آموزش فني و حرفههنظري و عملي ب
 ). قاسمي پويا60:1386ابزارهاي دستيابي به دانش فني و تكنولوژي نوين است (تافن

وفقيت نسبي هاي رسمي مسئوالن كشور به م) معتقد است كه اغلب گزارش72:1383(
ها و اي اشاره دارند. در عين حال شواهدي هم مبني بر وجود ضعفحرفه -هاي فنيبرنامه

اي نوعي از هاي فني و حرفهاي وجود دارد. آموزشحرفه -هاي فنيهايي در برنامهنارسايي
هاي آموزشي است كه فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كاري مشخص آماده فعاليت

هاي دهد. از ويژگيهاي وي را در انجام كاري خاص افزايش ميد و يا كارايي و تواناييكنمي
مين نيازهاي بازار كار به أاي، بازدهي سريع و مبتني بودن آن بر تهاي فني و حرفهآموزش
هاي ). مهمترين ويژگي42:1380سخاوت ،( هاي سطوح مياني استها و تخصصمهارت

م با كار توليدي است. از ديگر أاي، تخصصي بودن آن توفهآموزش فني و حر ةبرنام
مدت، مدت و كوتاههاي بلندهاي آن در طي دورهاي و برنامههاي آموزش فني و حرفهويژگي

هاي معنوي و مادي جوانان و همچنين پويا بودن بر حسب سازگاري داشتن با خواسته
توليدي  ةهي و شناخت الزم با حرفهاي جامعه است. اين آموزش، آگاتحوالت و دگرگوني

هايي كه كسب دهد تا با تواناييهاي فني خدماتي را به جوانان ميصنعتي و كشاورزي و حرفه
ي خود را انتخاب كنند و به لحاظ خدمت به جامعه و هامناسب با آموخته ةاند، حرفكرده

). 1387كاظمي، ( شونداند، به لحاظ روحي اغنا ارزش واالتري كه در اجتماعي پيدا نموده
هاي آموزش بايد كسب مهارت ةسازي باشد، نتيجمسير حركت آموزش بايد به سمت توانمند

، دهندهمورد نياز شغل باشد و رسيدن به اين هدف مستلزم فراهم كردن شرايط افراد آموزش
 ، محيط آموزش و مواد آموزشي باشد. در نهايت رويكرد آموزش بايدافراد تحت آموزش

از  ،). از همين روي12:1384آقايار  ( شود1متناسب باشد. آموزش بايد منجر به توانمندي
 و جمله مسائل و مشكالتي كه امروزه جوانان و به تبع آن كارآموزان مراكز آموزش فني

اي كشور با آن مواجه هستند عدم توانمندي الزم حرفهو اي تحت پوشش سازمان فني حرفه
باشد و همچنين اينكه شده ميي آموختههار كار مناسب براي مهارتدر كار و عدم بازا

شود و براي كارآموزان ريزي نميآموزي متناسب با بازار عرضه و تقاضا برنامهي مهارتهادوره
آموزي بدون مهارت ،گذاري شغلي وجود ندارد. از سوي ديگرنگري و هدفآينده هادر آموزش

 ةرغبت و فقدان هدف مشخص در زندگي تحصيلي و دور عالقه، ي استعداد،هاتوجه به زمينه
اي بايد حرفه و شغلي در مورد كارآموزان فني ةدر ارتباط با آيند بنابراين،آموزي است. مهارت

اين  ،گذاري شغلي است. بنابراينرو هستيم عدم هدفهگفت آنچه كه در واقعيت ما با آن روب
آموزي و گذاري شغلي در مهارتي گوناگون هدفهاپژوهش درصدد است به بررسي جنبه

 آموزي هستند بپردازد.اي مشغول به مهارتاشتغال جوانان شهرستان بوشهر كه در مراكز فني و حرفه

                                                                                                                
1. Empowerment  
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 تحقيق ةپيشين
) انجام شده اعالم كرده است كه به 1998بانك جهاني بر اساس پژوهشي كه در مكزيكو (

ي هامعلمان، ضعيف بودن برنامه، كافي نبودن برنامهداليل گوناگون مانند مهارت نداشتن 
اي از موفقيت حرفه وهاي فني آموزان، آموزشمشاوره و فقدان خدمات پشتيباني براي دانش

 به اميد بر ثرؤم عوامل" عنوان تحت تحقيقي) 1385( زادهكافي برخوردار نيستند. فاضل
 اميد فردي، ةآيند به اميد بعد، سه در آينده به اميد ،تحقيق اين در. داد انجام "جوانان ةآيند

 به اميد. است رسيده زير نتايج به و است شده بررسي كشور ةآيند به اميد و شغلي ةآيند به
 حد در درصد 23 ميان اين از كه بوده متوسط حد از باالتر نمونه جمعيت از درصد 63 آينده
 46/5 ميانگين با شغلي ةآيند به اميد ،آينده به اميد بعد سه ميان از. است بوده باال خيلي
 98/4 ميانگين با فردي ةآيند به اميد دوم داشته، را ميانگين باالترين نمره 7 جمع از درصد
 خصوصيات ميان از. است كمترين درصد 7/3 ميانگين با كشور ةآيند به اميد آخر در و درصد
 داشتن ترتيب به داشتند، دهآين به اميد با را همبستگي ضريب بيشترين كه عواملي فردي
 و مثبت همبستگي كه باشندمي بودن مذهبي و نفس به اعتماد ريزي،برنامه هدف،
 نشان جوانان ةآيند با داريمعني و منفي همبستگي تحصيالت و سن. دادند نشان داريمعني
 خانواده درآمد و والدين با رابطه زندگي، از رضايت ترتيب به خانوادگي عوامل بين در. دادند

 از رضايت متغير اجتماعي عوامل بين از و. داشتند آينده به اميد با را همبستگي بيشترين
 است. داده نشان آينده به اميد بر ثيرگذارأت عاملي تنها كشور

اي حرفه و فني آموزش اثرات بررسي"عنوان تحت پژوهشي طرح در) 1382( خيرانديش
 پيمايشي آن روش كه "شيراز شهرستان در كار ويايج جوانان اشتغال و بركاريابي غيررسمي

 بودن پايين امكانات، نبود سرمايه، نداشتن گويانپاسخ بيشتر كه دهد،مي باشد، نشانمي
. اندكرده اعالم خود اشتغال عدم دليل عنوان به را غيره و پارتي نداشتن تحصيلي، مدرك

 حسابداري، پيرايش، و آرايش خياطي، ،كامپيوتر ترتيب به يهارشته در بيشتر كار جويندگان
 و فني مهارت داراي سيساتأت و جوشكاري برق، ساختمان، كشينقشه نويسي،ماشين
 و كارگاه به مستقيم مراجعه يا و دوستان معرفي طريق از شاغل افراد بيشتر. اندبوده ايحرفه
 شغلي فرصت ودنب را خود بيكاري علت كاربي افراد شوندمي كار جذب مربوطه ةموسس

 عمران، مكانيك، برق، حسابداري، كامپيوتر، ترتيب به يهارشته در كار جويندگان. دانندمي
 هارشته ساير از بهتر را كار بازار در جذب خياطي و تراشكاري الكترونيك، جوشكاري،

 الزم تجهيزات نبود را آموزش كيفيت بودن پايين دليل ايحرفه و فني مسئوالن. دانندمي
نويدي و برزگر  .دانندمي غيره و كار بازار مناسب نيازسنجي انجام عدم كارآ، مربيان فقدان

ي هاآموختگان رشتهوضعيت اشتغال و مهارت دانش ة) در پژوهش خود در زمين1382(
هاي ها و مهارتكار و دانش به اين نتيجه رسيدند كه آموزشة كامپيوتر و الكترونيك شاخ

 در) 2005( ادن وظايف و كسب موفقيت شغلي كافي نيست. ديونيسزآنان براي انجام د
 و آموزش روي بر خانوادگي ثيراتأت و آموزاندانش كارگيريهب" عنوان تحت تحقيقي

 ديپلمه كه آموزانيدانش آرزوهاي بر كيدأت "يونان در بزرگساالن به مربوط شغلي يهاانگيزه
 ارتباط خانوادگيشان خصوصيات و كاريشان جايگاه با هاانگيزه يا آرزوها اين. داشت هستند
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 منطقه در 7-18 سنين بين راهنمايي و ابتدايي آموزاندانش روي بر مطالعه اين. دارد

 شغلي ةآيند) 2000-2001( و) 1995-1996( هايزمان طي در و مرحله دو در دودسنس
 ديدي تقريباً مرحله دو هر در آموزاندانش دهدمي نشان نتايج. قرارداد بررسي مورد را آنان

 بسياري ثيراتأت آنها ةدرآيند) والدين شغل( خانوادگي عوامل و. داشتند شغلي ةآيند به مثبت
 ).Dionyssis2005,(است  مرتبط آنان آرزوهاي با كه دارد زيادي

 فرضيات تحقيق
ر و بين بازار كا بين سطح تحصيالت و مهارت آموزش و اشتغال جوانان رابطه وجود دارد.

(حرفه)  بين رشته تقاضاي نيروي انساني و مهارت آموزش و اشتغال جوانان رابطه وجود دارد.
مندي كارآموز از انتخاب بين رضايت آموزشي و مهارت آموزش و اشتغال جوانان وجود دارد.

بين انگيزه و عالقه به رشته و  رشته و مهارت آموزش و اشتغال جوانان رابطه وجود دارد.
 موزش و اشتغال جوانان رابطه وجود دارد.مهارت آ

 مباني نظري 
گذاري، اگر براي هر شخصي هدفي تعيين شود، افراد جهت نيل به اهداف طبق نظريه هدف

هدف تر از اهداف بيشوند. در واقع افراد هدفمند، بيشتر و دقيقشده برانگيخته ميتعيين
طلبانه، نسبت به افرادي كه داراي مبارزههمچنين، افراد با اهداف رقابتي و  كنند.تالش مي

نظران معتقدند گرچه صاحب كنند.اهداف ساده و سهل هستند، بيشتر تالش و فعاليت مي
يي مانند غيبت، هادهد اما در رابطه با پديدهبازدهي افراد را افزايش مي تعيين هدف،

 ).178 :1386وادين، دهد (سيد جه نميئجايي يا رضايت شغلي طرح قابل تحليلي اراهجاب
ميالدي راهنمايي شغلي با كار فرانك پارسونز  1909: در سال 1انتخاب شغل پارسونز ةنظري

پارسونز، انتخاب شغل  ةد. به عقيدشاي در بوستون آمريكا آغاز پدر راهنمائي شغلي و حرفه
ير را نام برد. ز ةتوان سه مرحلبا عوامل بسيار وسيع و گسترده بستگي دارد كه از بين آنها مي

شناسايي  .2هاي فرد.ها و نيز محدوديت، استعدادها، رغبتهاشناسايي كامل از توانايي .1
ايجاد  .3شود. مشاغل متعدد و آگاهي از عواملي كه به موفقيت و رضايت شغلي منجر مي

سازش منطقي بين خصوصيات شخص و شرايط شغلي كه به موفقيت و رضايت شغلي خواهد 
 ةاي در زمين: بالو و همكارانش طرح پيچيده 2). نظريه بالو22: 1359(شفيع آبادي،  انجاميد

اند به نظر بالو و همكارانش دو گروه انتخاب شغل در محيط فرهنگي و اجتماعي ارائه داده
عوامل در انتخاب شغل دخالت قطعي دارند. گروه اول خصوصيات فردي از قبيل عوامل 

ي اقتصادي و اجتماعي را در بر هاشود. گروه دوم موقعيتمل ميبيولوژيكي و رواني را شا
تري در انتخاب حائزند. خصوصيات گيرد. در عين حال گروه دوم نقش مهمتر و حساسمي

بندي ثرند به شرح زير طبقهؤشخصي از ديدگاه بالو و همكارانش كه در انتخاب شغل م
كند: فرد بايد عوامل به شرح زير بيان مي ي آني: برخي از اينهاكنندهكند: الف : تعيينمي

فرد بايد خصوصيات فني براي اشتغال به كار را  شغل مورد نظر اطالعاتي داشته باشد، ةدربار

                                                                                                                
1. Parsons 
2. blau  
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.ب :  فرد بايد از نظر موقعيت اجتماعي براي شغل ارزش قائل باشد تا اشتغال ورزد دارا باشد،

مسائل اجتماعي،  ةند از: فرد بايد در زمينرواني: برخي از اين عوامل عبارت –عوامل اجتماعي 
ها سطح تعليم و تربيت فرد در حد اقتصادي و شخصي اطالعاتي داشته باشد، ميزان توانايي

 مطلوب و مورد قبولي باشد، فرد بايد با مسائل و مشكالت شغل مورد نظر تا حدي آشنا باشد.
ميزان تحصيالت فرد مورد نظر : رشد شخصيت: در اين زمينه موارد زير قابل ذكر است: ج

قرار گيرد، به چگونگي فرايند اجتماعي شدن فرد توجه شود، اثرات تربيت والدين در 
گيري شخصيت فرد مورد مداخله قرارگيرد، اثرات وضع مادي خانواده در تكوين شكل

شخصيت فرد از نظر ارضاي نيازهاي مختلف مورد بررسي قرارگيرد. (بالو به نقل از شفيع 
 ).231: 1359بادي، آ

 بهداشتي) –انگيزشي  ة(نظري 1نظريه فردريك هرزبرگ
شناسي به نام فردريك هرزبرگ ارائه شده است او بر اين باور است كه اين نظريه توسط روان

توان بر اصولي و اساسي است و نگرش فرد نسبت به كار را مي ةفرد با كار يك رابط ةرابط
اساس ميزان موفقيت يا شكست وي تعيين كرد. هرزبرگ همواره اين پرسش را مطرح 

 –خواهند؟ نظريه هرزبرگ به تئوري انگيزشي ساخت، افراد از شغل خود چه ميمي
شهرت دارد. اين تئوري يك تئوري انگيزشي بيروني است.  "تئوري دو عاملي"نگهدارنده يا 
كنند، نارضايتي آنها به افراد از كار خود احساس نارضايتي ميبرد زماني كه هرزبرگ پي

كار خود  ةكنند. در مقابل هنگامي كه افراد دربارمحيطي مربوط است كه در آن كار مي
شود. عواملي كه كنند، اين خشنودي به خود كار مربوط مياحساس خشنودي و رضايت مي

كاري، قدرشناسي، ماهيت كار يا وظيفه  شوند عبارتند از موقعيتمنجر به رضايت شغلي مي
ترين حد ممكن برسند، كه اين عوامل به پايينشغلي. زماني ةمحوله، مسئوليت و رشد و توسع

گويد عوامل نگهدارنده، بر هرزبرگ مي ،زنند. در مجموعناكفايتي شغلي را دامن مي ندرتهب
 ثير قرارأرضامندي شغلي را تحت ت ها،كه انگيزانندهگذارند، درحالينارضايتي شغلي اثر مي

 ة). هرزبرگ معتقد بود كه فايد75: 1377(هرزبرگ به نقل از هيكس و گولت،  دهندمي
تر شدن سسات، افزايش توليد، كاهش رغبت و راحتؤرفتارهاي شغلي براي م ةتحقيق دربار

رضايت  ةحيبردن به نيروهايي است كه با باال بردن رومناسبات شغلي است و براي فرد پي
 )60: 1369(الواني،  شود.خاطر و خود شكوفايي بيشتر منجر مي

                                                                                                                
1. Frederik Herzberg 



                                               انداز پژوهشچشماي و اشتغال در آموزش فني و حرفه
 

581 

 روش پژوهش 
ي شناسي كمهاي رايج در روشاين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي كه يكي از از روش

اي (دختر و كارآموزان فني و حرفه ةآماري اين تحقيق كلي ةاست انجام شده است. جامع
نفر را  200مشغول آموزش بوده، كه تعداد آنها  1390كه در سال  پسر) شهرستان بوشهر

آوري صورت سرشماري يا تمام شماري انجام گرفت. جمعهگيري آن بدادند، نمونهتشكيل مي
آوري اطالعات اطالعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. براي جمع

اي با كسب مجوز از مسئولين، به هر يك از واحد و حرفهپس از مراجعه به مراكز آموزش فني 
پاسخگويي به  ةهاي آموزشي مراجعه و پس از توضيحاتي در مورد موضوع و نحوو كارگاه
 د و در همان روز تحويل گرفته شد.شمورد نظر، پرسشنامه بين كارآموزان توزيع  ةپرسشنام

بخش اول با استفاده از جدول بخش تجزيه و تحليل از دو قسمت تشكيل شده است. در 
ايم. و در بخش دوم به آمارهاي هاي آن به توصيف متغيرها پرداختهتوزيع فراواني و شاخص

ي تحقيق را مورد آزمايش قرار داديم. با توجه به اينكه طيف سنجش هااستنباطي و فرضيه
مستقل از تحليل  ) است و با توجه به متغيرهاي yاي (ها مجموعه نمرات بوده و فاصلهنگرش

انجام شده است. پايايي و ابزار سنجش:  spssبا نرم افزار  ها) و تحليل اين دادهF( واريانس
براي تعيين روايي صوري سئواالت را در اختيار گروهي از اساتيد و متخصصين مجرب قرار 

بدين  داديم و همچنين با نظرخواهي از دانشجويان در اين زمينه تغييرات الزم انجام شد.
(ثبات دروني) از ضريب  ترتيب اعتبار صوري براي پرسشنامه فراهم شد. براي پايايي دروني

نفر از كارآموزان  200بين در نهايت آلفاي كرونباخ استفاده شد. بعد از اصالحات پرسشنامه،
دست آمد كه حاكي از پايايي دروني هدرصد ب 73د كه پايايي آلفا براي كل طيف شتوزيع 
 باشد.آن ميباالي 

 هايافته
درصد) و  39/ 4(با 15 -19 نشان داد بيشترين درصد پاسخگويان در گروه سني هايافته

درصد) قرار دارند. از ميان كارآموزان نمونه،  8/3(با  ساله و باالتر 35كمترين آن در گروه 
ن ديپلم با درصد و بعد از آ 38) با بيشترين ميزان تحصيالت، در دوره متوسطه (زير ديپلم

درصد بودند. بيشتر  9/4فوق ديپلم با  ةدرصد را دارا بودند و كمترين آن در دور 6/29
التحصيالن و از طريق معلمان و فارغ درصد) 3/35كارآموزان از طريق دوستان و آشنايان (با 

درصد) با  6/7( درصد) و از طريق خانواده 7/10( با  درصد) و مربيان و معلمان 5/12(با 
درصد) و  2/2(با  تحصيلي ةآموزشي آشنا شده بودند كمترين آن از طريق رشت ةشتر

درصد با رشته آموزشي  8/4درصد) و دوستان و آشنايان و خانواده با  5/3با ( مشاوران مدرسه
 بودند. آشنا شده 

 التنتايج آزمون تفاوت ميانگين مهارت آموزي و اشتغال كارآموزان بر حسب سطح تحصي  .1دول ج
 F Sig اشتباه استاندارد ميانگين فراواني تحصيالت كار آموز

 351/0 74/12 21 راهنمايي

228/4 004/0 
 176/0 80/12 87 متوسطه
 235/0 20/12 57 ديپلم

 537/0 31/12 13 فوق ديپلم
 316/0 37/12 22 ليسانس و باالتر
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را بر حسب  و اشتغال كارآموزانآموزي جدول فوق نتايج آزمون تفاوت ميانگين مهارت

آموزي و اشتغال كارآموز براي سطح مهارت ةدهد. ميانگين نمرسطح تحصيالت را نشان مي
و براي  31/12براي فوق ديپلم  و 20/12و براي ديپلم  80/12براي متوسطه  74/11سيكل 

اين  ةدهند) نشان004/0داري () و سطح معنيF )228/4. مقداراست 37/12باالتر  ليسانس و
باشد. دار ميمعنا ةآموزي و اشتغال كارآموزان رابطاست كه بين سطح تحصيالت و مهارت

 شود.ييد ميأفرضيه فوق ت ،بنابراين
 

 آموزي و اشتغال بر حسب حرفه (رشته)نتايج آزمون تفاوت ميانگين مهارت  .2 جدول
 F sigاشتباه استانداردميانگينفراوانيآموزشي ةمتغير گروه حرف

 179/0 38/12 82 صنعتي
470/0574/0  342/0 26/12 33 مكانيكي

 324/0 01/12 39 كامپيوتر
 252/0 50/12 46 ساختماني

 
آموزي و اشتغال بر حسب حرفه (رشته) را جدول فوق نتايج آزمون تفاوت ميانگين مهارت

اين است  ةدهند) نشان574/0داري (و سطح معني 470/0برابر با   Fدهد. مقدارنشان مي
 شود.فوق رد مي ةفرضي پسدار نيست. از لحاظ آماري معني هاتفاوت ميانگين

 
بين دو متغير بازاركار و تقاضاي نيروي انساني و  ةنتايج تحليل رگرسيون براي آزمون رابط .3جدول 

 آموزي و اشتغال كارآموزانمهارت

Sig Fمقدار Tمقدار Beta ضريب 
B 

خطاي 
 رمعيا

2R 
adjust

ضريب 
 تعيين

R 
همبستگي نام متغير

03/0 05/3 01/2 0/103 151/0 23/2 010/0 013/0 103/0 

بازار كار و 
تقاضا براي 

نيروي 
 انساني

 
دو متغير بازار كار و تقاضاي نيروي  ةجدول فوق نتايج رگرسيون را براي آزمون رابط

 داربين اين دو از لحاظ آماري معني ةابطدهد. رآموزي و اشتغال را نشان ميانساني و مهارت
توان گفت بين . بنابراين، مياست 05/3نيز  Fاست و مقدار  103/0دست آمده هب Rاست. 

 ،بنابراين .است دارآموزي و اشتغال كارآموزان معنيكار و تقاضاي نيروي انساني و مهارت بازار
اي نيروي انساني بهتر و بيشتر باشد شود. هرچه بازاركار و تقاضييد ميأشده ت ياد ةفرضي

 آموزي و اشتغال كارآموزان هم بهتر و اميدوارتر خواهد بود.مهارت
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بين دو متغير ميزان عالقه و انگيزه و  ةنتايج تحليل رگرسيون براي آزمون رابط .4جدول 

 آموزي و اشتغال كارآموزانمهارت

Sig Fمقدار Tمقدار Beta ضريب 
B 

خطاي 
 معيار

R2 
adjust

ضريب 
 تعيين

R 
همبستگي

نام 
 متغير

001/0 43/18 51/3 0/237 338/0 13/2 058/0 عالقه و  246/0 064/0
 انگيزه
 

 ةبين دو متغير انگيزه و عالقه و آيند ةجدول فوق نتايج رگرسيون را براي آزمون رابط
دست هب Rست. ا داربين اين دو از لحاظ آماري معني ةدهد. رابطشغلي كارآموز را نشان مي

توان گفت بين انگيزه و عالقه باشد. بنابراين، ميمي 43/18نيز  Fاست و مقدار  0/ 246آمده 
ياد شده  ةدار است. بنابراين، فرضيدرصد معني 99 آموزي و اشتغال در سطح بيش ازو مهارت

كارآموزان  آموزي و اشتغالشود. هرچه انگيزه و عالقه به رشته زيادتر باشد مهارتييد ميأت
 تر خواهد بود.هم بهتر و مثبت

 
مندي از رشته و نتايج تحليل رگرسيون براي آزمون رابطه بين دو متغير رضايت .5جدول

 آموزي و اشتغال كارآموزانمهارت

Sig Fمقدار Tمقدار Beta ضريب 
B 

خطاي
معيار

2R 

adjust
ضريب 
تعيين

R 
همبستگي  نام متغير

000/0 53/48 68/6 389/0 227/0 10/2 157/0 146/0 منديرضايت 389/0
 از رشته

 
مندي از رشته و جدول فوق نتايج رگرسيون را براي آزمون رابطه بين دو متغير رضايت

  Rآموزي و اشتغال را نشان ميدهد. رابطه بين اين دو از لحاظ آماري معني داراست. مهارت
توان گفت بين باشد. بنابراين، ميمي 53/48نيز  Fاست و مقدار  389/0دست آمده هب

درصد  99آموزي و اشتغال كارآموزان در سطح بيش ازمندي از رشته و مهارترضايت
 شود.ييد ميأشده تياد ةبنابراين، فرضي .است دارمعني

 بحث و نتيجه گيري
موردي  ةآموزي و اشتغال جوانان (مطالعگذاري شغلي در مهارتما در اين مقاله به هدف

پرداختيم. در اين مقاله از سه بعد به بررسي  اي شهرستان بوشهر)آموزان فني و حرفهكار
آموزي و اشتغال جوانان از طريق متغيرهاي جمعيتي، شخصيتي، گذاري شغلي با مهارتهدف

 68دست آمد:  در ميان كارآموزان هاقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار داديم. اين نتايج ب
درصد متأهل  7/29درصد كارآموزان مجرد و  3/70درصد دختر بودند.  32درصد پسر و 

كردند. ميزان تحصيالت پدر كارآموزان بيشتر در بودند. اكثر كارآموزان در شهر زندگي مي
كه ميزان تحصيالت مادر كارآموزان بيشتر در سطح سطح ديپلم و فوق ديپلم بود. در حالي

داري ولي شغل مادرانشان بيشتر خانه است،يشتر آزاد ابتدايي بودند. شغل پدر كارآموزان ب
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زاده در تحقيقي كه انجام داده عنوان كرده، از ميان خصوصيات فردي عواملي كه بود. فاضل

ريزي، بيشترين ضريب همبستگي را با اميد به آينده داشتند، به ترتيب داشتن هدف، برنامه
داري نشان دادند. سن تگي مثبت و معنيباشند كه همبساعتماد به نفس و مذهبي بودن مي

داري با آينده جوانان نشان دادند. اين تحقيق با تحقيق و تحصيالت همبستگي منفي و معني
داري با ي سن و سطح تحصيالت كارآموز همبستگي معنيهازاده  درمورد متغيرآقاي فاضل

كارگيري هقاله خود بآموزي و اشتغال جوانان هم سو و يكسان بود. ديونيسز در ممهارت
ي شغلي مربوط به بزرگساالن در هاثيرات خانوادگي بر روي آموزش و انگيزهأآموزان و تدانش

شان با جايگاه كاريشان و خصوصيات خانوادگي هايونان عنوان كرده بود كه آرزوها يا انگيزه
و اشتغال آموزي ارتباط دارد اما در اين تحقيق مشخص شد انگيزه و عالقه با مهارت

آموزي و اشتغال (شغل پدر) در مهارت داري داشت ولي شغل والدينمعني ةكارآموزان رابط
 عنوان تحت پژوهشي طرح در داري نداشت و همسو با آن نبود. خيرانديشثير معنيأجوانان ت
 در كار جوياي جوانان اشتغال و بركاريابي اي غيررسميحرفه و فني آموزش اثرات بررسي

 پايين امكانات، نبود سرمايه، نداشتن گويانپاسخ بيشتر كه دهد،مي نشان شيراز شهرستان
 اعالم خود اشتغال عدم دليل عنوان به را غيره و پارتي نداشتن تحصيلي، مدرك بودن
آموزي و اشتغال كارآموزان مثبت و اند اما در اين تحقيق سطح تحصيالت با مهارتكرده

 با تحقيق خيرانديش همسو نيست. داراي همبستگي بااليي بود و
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