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Abstract 

Introduction: Identify the main categories of educational status, challenges and strategies for 

increasing the quality of education in the vocational organization. 

Methods: Qualitative research was carried out based on the data-base theory and research 

tool; upstream documentation, description of coaching staffs and semi-structured interviews 

with 20 trainees with experienced technical and vocational centers in Tehran and 7 trainees 

(Snowball sampling) and information analysis method; content analysis. The codes and 

components of the quality of education (39 key concepts, 9 categories, and 3 main categories) 

were derived from the interviews. The main issue was "weak teaching skills and traditional 

teaching patterns", which were presented in accordance with the causal conditions (11 

codes), background conditions (4 codes), mediation conditions (3 codes), and strategies (16 

codes) of the final model. Accreditation of the results was also used to test the openness 

strategies (reviewed by three interviewees; the obtained reliability was 75%) and the intra-

subject agreement of two coders (one of the professors of management; 77% of the reliability 

was obtained). 

Results: Categories such as teacher training skills, in-house planning, and equipment and 

facilities are considered as the main categories that managers should pay special attention to 

the quality of their training. 

Conclusions: The present study indicates the importance of paying attention and reviewing 

the educational and planning infrastructure of the managers and trainers of the vocational 

organization as their mission of training. 
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مقدمه

 و فنی هایآموزش قالب در جوامع نیاز مورد انسانی نیروی تربیت

 از توجه بسیاری مورد بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر از ایحرفه

 از پس صنعتی و علمی هایپیشرفت پی گرفت. در قرار جهان کشورهای

 تا یافت؛ گسترش ایبی سابقه طور به هاآموزش این دوم جهانی جنگ

 انسانی نیروی ای و تربیتحرفه و فنی آموزش هایبرنامه توسعه که آنجا

 اخیر سالهای در گرفت. قرار کشورها بیشتر ملی اهداف از کارآمد و ماهر

 توسعه کشورهای در مهارتی هایآموزش گسترش کیفیت و به توجه نیز

 ماهر و خالق انسانی هایسرمایه تربیت منظور به توسعه حال در و یافته

 .[1]است  داشته رشد چشمگیری

 و مهارت ایجاد منظور به که است ای آموزشیحرفه و نیف هایآموزش

کسب  به منجر و شودمی ارائه مهارت افزایش یا شغل احراز برای توانایی

 متوسطه دوره در ایحرفه و فنی گردد. آموزشمی گواهینامه مهارت

 بهتر استعداد شناخت و عمومی دانش و فرهنگ سطح گسترش از عبارت

به سمت  هدایت جهت مناسب زمینه ایجاد و آموزان دانش عالقه و

 در جهت ادامه تحصیل نسبی آمادگی آوردنبدست مفید، اشتغال

لذا توجه به کیفیت آموزشی از  [2]باشد می کاربردی -علمی هایرشته

 جهانی سازمان گردد. کیفیت از نظرردار میای برخواهمیت ویژه

 یا فرآورده، یک خصوصیات و هاویژگی مجموع»از  عبارت استاندارد

 بیان هایخواسته برآوردن در آن توانایی نمایانگر که باشدمی «خدمت

 .[3]باشد  شده

 به مدرسان و آموزانمهارت کارکنان، گروه سه امروزهبا توجه به اینکه 

شوند؛ محسوب می ایحرفه -فنی سازمان اصلی ذینفعان عنوان

 وجود چندانی توافق آن، در کیفیت دهنده تشکیل عناصر درخصوص

 ندارد.

عملکرد،  باشد: کیفیتمی عواملی از متشکل آموزشی نظام کیفیت

 محیط آموزشی، برنامه و کلی اهداف منابع، اختصاص مدرسان، تدریس،

 ها،یادگیری، سازماندهی دوره منابع انسانی، یادگیری، منابع و آموزش

 کاریفعالیت نظارت، و ارزیابی آموزان،مهارت یادگیری، و تدریس فعالیت

 کیفیت. کنترل و پیامدها آموزان، بروندادها،مهارت

های انجام شده برای برقراری ارتباط بین صنعت و بررسی فعالیت

معلم »آموزش طی سه دهه اخیر بیانگر این است که چهار الگوی 

 01/12/1396 تاریخ دریافت:

 29/05/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یآموزش تیفیک

 یاو حرفه یسازمان فن

 یمیمدل پارادا

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
و  یآموزش در سازمان فن تیفیک شیافزا یها و راهبردهاآموزش، چالش تیوضع یاصل یهامقوله ییشناسا :مقدمه

 .یاحرفه

و  انیشرح مشاغل مرب ،یو ابزار پژوهش؛ اسناد باالدست ادیداده بن هیبر نظر یمبتن کردیبا رو یفیاز نوع ک :کار روش

نفر از کارآموزان )نمونه  7شهر تهران و  یاو حرفه یبا تجربه مراکز فن انینفر از مرب 20با  «افتهیساخت  مهین»مصاحبه 

 39آموزش ) تیفیک یهامحتوا است. کدها و مؤلفه لیتحل العات؛اط لیو تحل هی( و روش تجزیبا روش گلوله برف یریگ

بودن  یو سنت سیضعف مهارت تدر» ی. مقوله محوردیها احصاء گرد( از مصاحبهیمقوله اصل 3مقوله،  9 ،یدیمفهوم کل

 16) هبردهاکد(، را 3) یانجیم طیکد(، شرا 4) یانهیزم طیکد(، شرا 11) یعلّ طیکه با توجه به شرا «یآموزش یالگوها

توسط سه نفر از مصاحبه شوندگان؛  ینیبازآزمون )بازب یاز راهبردها زین جینتا یارائه شد. اعتباربخش یینها یکد( الگو

 77به دست آمده  ییایپا ت؛یریمد دیاز اسات یکیدو کدگذار ) یدرصد( و توافق درون موضوع 75به دست آمده  ییایپا

 درصد( استفاده شد.

 یهاو امکانات به عنوان مقوله زاتیو تجه یدرون سازمان یزیبرنامه ر ان،یمرب سیبا عنوان مهارت تدر ییهامقوله :هایافته

 داشته باشند. یاژهیآموزشها به آنها توجه و یبخش تیفیبه ک دیبا رانیکه مد شوندیمحسوب م یاصل

 انیمرب و رانیمد یاز سو یزیو برنامه ر یآموزش یهارساختیز ینیتوجه و بازب تیحاضر نشانگر اهم قیتحق :گیرینتیجه

 .باشدیها مآن یبه عنوان رسالت مهارت آموز یاو حرفه یسازمان فن

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.08         مقاله پژوهشی

و  ی: سازمان فنی)مطالعه مورد یمیمدل پارادا کی نیآموزش و تدو تیفیدر ک یشینواند

 (یاحرفه

 2 یدونیفر یلی، ل،*1 یاحمد ژهیمن

 
 رانیا ،ینور، شهرر امیدانشگاه پ ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد 1
 رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ 2
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بوجود آمده « بازار محور»و « برنامه محور»، «دانش آموز محور»، «محور

 است.

در اولین (: Teacher Focused Modelـ الگوی معلم محور ) 1

له، تلفیق کار و آموزش در شکل افزایش دانش معلمان درباره دنیای مرح

های معلم، محور ارتباط مدرسه با کار تجلی یافت. در این الگو فعالیت

ها بویژه برای هنرآموزان مراکز محیط کار قرار گرفت. این فعالیت

ای شامل بازدید از مراکز صنعتی، کسب تجربه یا آموزش فنی و حرفه

های های کار، دعوت از متخصصان بخشمعلمان در محیط کارآموزی

صنعت و خدمات برای حضور در مدرسه و سخنرانی برای دانش آموزان، 

تشکیل جلسات یا سمینارهای مشترک معلمان و متخصصان صنعت و 

 باشد.از این قبیل می

(: در دومین Student Focused Modelالگوی دانش آموز محور ) -2

تلفیق کار و آموزش از مرحله افزایش دانش معلمین مرحله، مفهوم 

درباره محیط کار به مرحله حضور دانش آموزان در محل کار توسعه 

 توان به صورت سه شکل زیر تصور کرد:یافته که می

 . انجام کارآموزی توسط دانش آموزان در یک محیط کار واقعی؛1

 اه آموزشی؛. انجام کار در یک محیط مشابه سازی شده مثل کارگ2

. توصیف کار برای دانش آموزان از طریق بازدید از محیط کار یا 3

 مشاهده دقیق فعالیتهای کاری یک فرد در حال انجام کار.

(: در مفهوم Curriculum Focused Model. الگوی برنامه محور )3

جدید تلفیق کار و آموزش ارتباط همه عناصر مرتبط با برنامه درسی 

آموز، محتوای آموزشی، وسائل و تجهیزات آموزشی نششامل معلم، دا

با صنعت و محیط کار را مورد توجه قرار داد. بعنوان مثال ممکن است 

ای مرکب از برای طراحی و تهیه برنامه درسی یک دوره، کمیته

کارشناسان آموزش و خبرگان صنعت تشکیل شود تا محتوای آموزشی 

اردهای کارآمدی تنظیم نمایند. را منطبق با نیازهای صنعت و استاند

همچنین فرصتهائی را برای کسب تجربه معلمین و کارآموزی دانش 

آموزان در صنایع مرتبط یا بازدید از آنها را فراهم سازند یا امکان استفاده 

های صنعتی را برای آموزش مستقیم به دانش آموزان از تجهیزات کارگاه

ا تأکید بر تلفیق کار و آموزش از بوجود آورد. بنابراین در این الگو ب

طریق برنامه درسی روشهای معلم محور و دانش آموز محور را نیز 

به عبارت دیگر، در این مرحله توجه اصلی به  .[4]گیرد دربرمی

گردد. مزایای این مدل در زمینه ایجاد های نظام معطوف میخروجی

 ای و صنعت بشرح زیر است:ارتباط نزدیک بین آموزش فنی و حرفه

شهائی همچون ( توجه جدی به رابطه صنعت و آموزش از طریق رو1

 تجزیه و تحلیل شغل

( ایجاد فرصت برای مشارکت نمایندگان و خبرگان صنعت در برنامه 2

 ایریزی درسی آموزش فنی و حرفه

 ( مرتبط ساختن برنامه ریزی درسی با نیازهای صنعت3

های کارفرمائی و کارگری به ( تشویق بخشهای مهم صنعتی و اتحادیه4

 مورد نیاز خودایجاد استانداردهای آموزشی 

( در جریان قرار دادن معلمین و برنامه ریزان درسی و آموزش از 5

 های اقتصادیتحوالت حادث در بخش

( تشویق بخش اقتصادی به بهره برداری از امکانات و تجهیزات موجود 6

 در صنایع و خدمات در جهت آموزش

( فراهم ساختن فرصت برای کسب تجربه کاری برای معلمین و 7

 موزی برای دانش آموزانکارآ

(: در Training Market Focused Modelالگوی بازار محور ) -4

این الگو؛ مفهوم تلفیق کار و آموزش به مرحله تعامل مستقیم بین 

هر  که رفتارمؤسسات آموزشی و مؤسسات تولیدی ارتقا یافت به نحوی

ا در ضیک در دیگری تأثیرگذار گردید. این مفهوم در قالب عرضه و تقا

بازار آموزش مورد توجه قرار گرفت بدین معنی که در بازار رقابت 

های آموزشی توسط تولید کنندگان آموزش فنی آموزشی، عرضه دوره

های آموزشی توسط مؤسسات تولیدی و ای و تقاضا برای دورهو حرفه

خدماتی انجام شد. در این مدل به بازار آموزش به عنوان مکانیسمی 

تر بین آموزش و کار توجه گردید زیرا این بازار ارتباط عمیقبرای ایجاد 

های آموزشی مورد نیاز برای هایی انتخاب دورهتواند از یکسو فرصتمی

ده های تقاضا شکارفرمایان و از سوی دیگر انگیزه الزم برای تولید دوره

 .[5]برای تولیدکنندگان فراهم آورد 

ای در ایران، حرفه-آموزی در مراکز فنیکیفیت مهارت بحثدر 

دهند که رویکرد غالب نظام آموزشی در ایران؛ ها نشان میبررسی

های آموزشی سنتی است. در راهبردهای آموزشی رفتارگرایی و شیوه

مربیان خالء و نارسایی در آموزش سطوح باالی یادگیری مانند تفکر 

ا هخورد و این مسئله کارایی آموزشم میخالق، تفکر نقّاد و... به چش

را کاهش داده و شکاف عمیقی بین آموزش و عمل ایجاد ساخته است. 

 -های فنیلذا بازنگری در اتخاذ رویکردهای آموزشی خصوصاً در آموزش

گیرد، ضرورتی ای که با هدف مشخص و مخاطبان ویژه صورت میحرفه

لمللی ارتباطات در سطوح بینتوسعه اانکار ناپذیر است، از سوی دیگر 

است؛ صرفاً اتکا بر و طرح اقتصاد جهانی، مرزهای کشورها را برداشته

هایی در این سطح موجب اقتصاد داخلی و تربیت کارآموزانی با مهارت

های اقتصادی و عدم تحقق توسعه پایدار باز ماندن از عرصه رقابت

 اقتصادی خواهد شد.

 اشاره هاییپژوهش هاییافته بهتوان می در ارتباط با کیفیت آموزشی

های مهارتی اند به منظور کیفیت بخشی به آموزشداده نشان که کرد

 د.برو بین از بازار نیازهای و ایحرفه-فنی هایآموزش میان شکافباید 

تجدید نظر در عناوین و محتواهای برخی  بر باید منظور همین به

وزشی شغلی متناسب با طرح الگوی ها، بازنگری استانداردهای آمدوره

های تدریس و متناسب های مهارتی بازارمحور، بازنگری روشآموزش

ی سازها با نیازهای کاربردی به عنوان راهبردهای کیفیساختن برنامه

آموزی تأکید نموده و بطور کلی تنوع بخشیدن و بازنگری پویا مهارت

عنوان یکی س را بهها و روش تدریدرخصوص چارچوب و محتوای دوره

آموزی ترین عوامل موفقیت و رضایتمندی مخاطبان مهارتاز کلیدی

 .[6]خدمات آموزشی تأکید نمود 

در زمینه از سوی دیگر به منظور کاهش ناکارآمدی آموزش 

ها باید به سمت ریزیای، برنامهحرفه-آموزی در مراکز فنیمهارت

های کل نگر های یادگیری جدید و به تبع آن شیوهاستفاده از محیط

سوق داد شود تا همراه با تغییرات در نیازهای کسب و کار شاهد 

یادگیری متناسب با -های یاددهیتغییرات در نوع مواد آموزشی و روش

 .[7]آموزان نیز بود آن برای مهارت

 مورد نمونه از درصد 33 ( انجام شد؛2014در پژوهشی که در آمریکا )

کاری دانش  آمادگی مورد در باید مدارس که معتقد بودند پرسش

 جایگاه مورد در دیگری سؤال به پاسخ ورزند. در تأکید بیشتر آموزان

 باید که بودند باور این بر درصد 76ای،حرفه و فنی هایآموزش عملکرد و

 قبول آنان درصد 90 گردد. مبذول بیشتری توجه هاآموزش به این
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 مالی هایدریافت شانس ای حرفه-فنی دیدگان آموزش که داشتند

 موافق درصد 92داشت، خواهند عمومی هایآموزش به نسبت را باالتری

 در تحصیل ادامه به را افراد ای عالقهحرفه و فنی هایآموزش که بودند

 -استاد هایآموزش درصد 93 بخشند،می ارتقا ایحرفه باالی مراتب

 ضروری فراگیران برای را کاری هایمحیط کارآموزی در و شاگردی

جایگاه  فاقد را ای حرفه-فنی هایآموزش هاآن از درصد 4 فقط و دانسته

 .[3]بودند  نموده منظور باال شغلی

 حال در که دادند ( نشان2013) Winther & Klotz پژوهش نتایج

 در ایحرفه و های فنیشایستگی ارزیابی برای دقیقی ابزارهای حاضر،

 بهبود برای بسترسازی نیازمند امر این و ندارد وجود اقتصادی هایحوزه

 پژوهش در (2011همکاران ) و  Bensah.[9]است  ارزیابی روشهای

 در کارکنان آموزشی نیازهای بین باید که رسیدند نتیجه این به خود

بیاید.  وجود به انطباق ایحرفه و فنی هایآموزش با صنعت بخش

 امری صنعت با قوی مشارکت ایجاد هابرنامه تمام مورد در که همانطور

 که رسید نتیجه این به Mouzakitis  (2010).[10]باشد می ضروری

 ایحرفه و فنی آموزشی هایدوره و هابرنامه طراحی بین مداومی ارتباط

 .[11]دارد  وجود کار بازار به ورود و مؤثر

 که گفت توانمی پژوهشی تجارب و نظری مبانی به توجه با بنابراین

 عصر ما محسوب اصلی نیازهای از یکی ایحرفه -فنی هایآموزش

 شکوفایی و رشد آن، مختلف هایجنبه به پرداختن بدون و شوندمی

بود لذا در این پژوهش سه  خواهد دسترس از دور صنعتی و اقتصادی

 های اصلی وضعیتهدف عمده در نظر گرفته شده است. شناسایی مقوله

های کیفیت ای، شناسایی چالشحرفه و فنی کیفیت آموزش در سازمان

ای و شناسایی راهبردهای افزایش حرفه و فنی آموزش در سازمان

 ای.حرفه و فنی در سازمانکیفیت آموزش 

 روش کار

روش مطالعه حاضر کیفی و از نوع میدانی است و به منظور تحلیل 

دقیق و عمیق پدیده مورد اشاره، با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد 

(Grounded Theory Approachکیفیت آموزش در سازمان ،) فنی 

ای بررسی و الگوی مفهومی ارائه شد. رویکرد نظریه داده بنیاد حرفه و

یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرایی یک سلسله 

رد ای درباره پدیده موگیرد تا نظریههای سیستماتیک را به کار میرویه

 .[12]مطالعه ایجاد کند 

های این بخش حاصل مشاهدات میدانی و بازدید از مراکز فعال داده

های نیمه ساختار یافته با ای شهر تهران و نیز انجام مصاحبهحرفه-فنی

ای مناطق شرق، مرکز و حرفه-کارآموز از مراکز فنی 5مربی و  15

وش نمونه جنوب شهر تهران که به روش هدفمند انتخاب بود که با ر

گیری تا مرحله اشباع نظری گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه

(Theoretical Saturation .در اطالعات گردآوری شده ادامه یافت )

های تحلیلی اشتراوس و ای و تکنیکها، روش مرحلهدر تحلیل داده

کوربین مورد استفاده قرار گرفت؛ به نحوی که مفاهیم به عنوان واحد 

ل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارات و جمالت مورد تحلی

توجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در 

ها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند. بعد داخل عبارات یا پاراگراف

های بزرگ از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز در قالب دسته

مقوله اصلی طبقه بندی شدند؛  3بندی گردند و در قالب  مفهومی طبقه

 9های فرعی در قالب ها در مرحله نهایی با دسته بندی مقولهاین مقوله

عنوان مسائل عمده در کیفیت آموزش سازمان فنی و  مقوله که به

ای مطرح هستند، جای گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل اطالعات حرفه

محوری و انتخابی و تکمیل فرایند تحلیل به شیوه کدگذاری باز و 

 گردیده است.ها، مدل پارادایمی ارائهداده

برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از راهبردهای بازآزمون )بازبینی 

درصد( و  75توسط سه نفر از مصاحبه شوندگان؛ پایایی به دست آمده 

وزشی؛ توافق درون موضوعی دو کدگذار )یکی از اساتید مدیریت آم

درصد( استفاده شده است. همچنین تمامی  77پایایی به دست آمده 

از میزان  7/0های مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد با آلفای باالی مقوله

 های مطرح شدهمناسب پایایی برخوردار هستند. بکارگیری استراتژی

در این مدل، گامی خواهد بود در جهت بازبینی و تجدیدنظر در 

ای، رفع حرفه-آموزی در مراکز فنیی معمول و موجود مهارتهاشیوه

آموزی و نگاهی های موجود، تقویت فرآیند مهارتخالءها و چالش

 ای.حرفه-فراملی به جایگاه ارزشی سازمان فنی

 هایافته

 کدگذاری باز

 ها ودر شیوه تحلیل داده بنیاد )گراندد تئوری( پس از گردآوری داده

ها در زمینه مورد نظر اطالعات ابتدا به صورت باز کد گذاری اشباع یافته

گردد. پس از انجام مصاحبه با شود و مفاهیم اولیه استخراج میمی

ها مبادرت گردید و جمعیت نمونه، در گام اول به تحلیل خرده داده

 کدگذاری باز، مفاهیم مورد تأکید استخراج شد. 1 جدولن ترسیم ضم

 کدگذاری محوری

های مورد تأکید استخراج شدند و از انجام تحلیل خرد، مقوله پس

برحسب اینکه کدامیک از کدها به کدام مقوالت اشاره دارند دسته بندی 

شد. در واقع در  جدید صورت گرفت و جدول کدگذاری محوری رسم

 شود.بندی میچند مفهوم حول یک محور دسته 2جدول 

 بحث

 هم و صنعت نیاز مورد خاص هایمهارت هم ایحرفه و فنی هایآموزش

 شاغلینی برای و همچنین سازدمی فراهم را کار بازار عمومی هایمهارت

 به امکان شوندمی کارایی کاهش دچار تکنولوژی تغییرات دلیل به که

 به هاآموزش نوع این به لذا کند،می را فراهم مهارت تکمیل و شدن روز

 ناشی که ساختاری بیکاری باالخص بیکاری با مقابله برای ابزاری عنوان

 واقع شود. درمی نگریسته باشد،می جهانی اقتصاد تغییرات در از

که  معنی این به است، کارآفرین پرورش نوعی ها،آموزش این خصیصه

 که بود خواهند قادر فنی، دانش تخصص و مهارت کسب از پس افراد

 شغلی نهایت فرصت در یا و آورند دست به را مناسبی شغلی فرصتهای

 .[13]نمایند  ایجاد

 اجتماعی - اقتصادی تأثیرگذاری و نقش از ایحرفه و فنی هایآموزش

 در گذاری از سرمایه مهمی نوع معرف که چرا است؛ برخوردار مهمی

 و هانگرش دانش، ارتقای هایزمینه کردن فراهم با و است انسانی منابع

 توسعه به مختلف هایزمینه در و اشتغال کار بازار نیاز مورد هایمهارت

 و فنی هایآموزش بودن محور کار رو این از کند،می کمک اقتصادی

 برای کار، هایمحیط طریق از را فراگیران فرایند یادگیری که ایحرفه
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 را هاآموزش محتوای و نمایدمی اجرا و طراحی آنها درون در و مراکز آن

 کارکرد در آن تبع به و تکنولوژی حوزه هایپیشرفت و با تغییرات

 این است که شده سبب سازد،می هماهنگ جامعه اقتصادی نهادهای

 هایپیشرفت تحقق جهت کلیدی عناصر از یکی عنوان به هاآموزش

 توسعه کشورهای در موفقیت مؤثر عوامل جمله از و محسوب اقتصادی

 تربیت موجب عملی کار با همگام نظری آموزش که چرا گردد، تلقی یافته

 در نفوذ با نیروها این همچنین و شودمی و فعال خالق انسانی نیروی

 لذا گردد،می غیرخالق نیروهای از عظیمی بخش بکارگیری سبب جامعه

 باعث واقع در شود، گرفته نادیده کشور در ایحرفه و فنی اگر آموزش

 و کاذب آموزش اشتغال به غیرمستقیم طور به کشور آموزش دادن سوق

 به جدی آسیب تدریج به و شودمی ناپایدار و الوصول سهل درآمدهای

 در مهم هایاولویت از یکی است که علت همین به سازدمی وارد کشور

 گسترش و توسعه صنعتی، جوامع تمامی در آموزشی هایگذاری سرمایه

 ذی نهادهای سوی از نیز مهم این و است ایحرفه و های فنیآموزش

یک  منزله به جهانی بانک و یونیواک یونسکو، نظیر المللیبین ربط

 سوی از شود،می توصیه توسعه حال در کشورهای به مهم استراتژی

 غفلت معنی ای بهحرفه و فنی آموزش در کافی گذاری سرمایه عدم دیگر،

 .[14]شود می تلقی انسانی هایسرمایه فنای و

 نتیجه گیری

جویای کار،  ای دارای مخاطبانی از جمله افرادحرفه-سازمان فنی

باشد که شاغالن نیازمند تکمیل مهارت عملی و دانشجویانی می

های مهارتی قرار های تئوری تحت آموزشفراگیران را برای تکمیل دوره

 باشند که توفیقهای سنی نامتجانسی میدهد. این افراد شامل گروهمی

ر ددر آموزش آنها مستقیماً به رویکرد انتخابی مربیان بستگی دارد. 

هایی در آموزش مربیان مشاهده گردید مطالعات اولیه خالءها و ضعف

جاللی  که عمده آنها ناشی از اتکا به الگوهای تدریس سنتی بود،

 کندای اشاره میحرفه-( نیز به خالءهایی در زمینه آموزش فنی1373)

گیری از تجارب سایر های نوین و بهرهآورزیو عدم استفاده از فن

 .[15]کند عاملی برای برطرف ساختن این شکاف عنوان می کشورها را

 

 کدگذاری باز :1جدول 

 مفاهیم هاداده

A کنند )درک کارآموزان از پدیده(فراگیران به چند دلیل به مراکز مراجعه می  

های کسب و شروع کار انگیزهمورد(، گرفتن جواز  6ای است )حرفه-های حضور در مراکز فنیمهاجرت به کشور دیگر از انگیزه

 اندمورد(، اخذ دیپلم فنی برای افرادی که از آموزش و پرورش موفق به دریافت دیپلم نشده 2ای است )حرفه-حضور در مراکز فنی

مورد(،  4ای است )حرفه-های حضور در مراکز فنیمورد(، کسب مهارت تخصصی و بهره برداری از دانش تجربی در شغل انگیزه 3)

 مورد( 6دهند )ینه یادگیری عملی مطالبی است که بصورت تئوریک در دانشگاه آموزش میزم

مهاجرت، گرفتن جواز کسب، اخذ دیپلم فنی، کسب 

 مهارت تخصصی، یادگیری عملی

B درک پدیده از نگاه مربیان  

ها بصورت مورد(، در مراکز، اغلب کالس 3)ریزی شده اما برای ارتقاء مربیان مفید نبوده است هایی برای بدو خدمت برنامهدوره

مورد(،  5ای بر عکس است )مورد(، در دانشگاه خالقیت کمتر اتفاق می افتد و در فنی و حرفه 2شود )شاگردی اداره می-استاد

 4وز نیست )مورد(، دانش مهارتی مربیان به ر 6مربیان باید مهارت برقراری ارتباط بین مباحث تئوری و عملی را داشته باشند )

 مورد(

های بدو خدمت، شیوه سنتی مفید نبودن دوره

تدریس، لزوم افزایش خالقیت، ارتباط بین مباحث 

 تئوری و عملی، به روز نبودن دانش تخصصی مربیان

C ایحرفه-عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل انتظارات در مراکز فنی  

 به کارگیری مدرسان کم تجربه و بی تجربه و در برخی موارد فاقد صالحیت برای 

ساعت در  44مورد(، ساعت کار زیاد مربی ) 15(مورد(، عدم به روز بودن امکانات و تجهیزات  5های بدو و ضمن خدمت )دوره

مورد(، مشخص نبودن و  10موزش و پرورش )مورد(، نداشتن تعطیالت تابستان مانند معلمان آ 12هفته( و فقدان مزایای شغلی )

امنیت تجهیزات(، -تدریس -نظافتی و خدماتی -مورد(، چند مسئولیتی مربی )انبارداری 13ابهام درمزایای آموزشی یا اداری )

واد مصرفی مورد(، ضعف در تأمین م 10دغدغه امنیت کارآموزان، عدم تأمین تجهیزات ایمن، استاندارد و لباس کار برای کارآموزان )

های سنی و مورد(، وجود کارآموزان از گروه 13ترین تجهیزات هستند )اولیه فراگیران با پول شخصی مجبور به خرید و تهیه کم

مورد(، عدم برخورداری مدیران و مربیان مراکز  14مورد(، کمبود بودجه اختصاصی به مراکز ) 10تحصیلی متفاوت در یک کارگاه )

مورد(، مراکز همه  6های آموزش ضمن خدمت برخوردار شود )مورد(، مربی باید فراتر از تخصص خود از دوره 3از اختیارات الزم )

مورد(، روزانه زمان زیادی صرف  4ها طی کرد )های طوالنی را برای دورههای مورد نیاز کارآموزان را ندارند و باید مسافتدوره

حضور در کارگاه اجباری است و موجب خستگی کارآموز و عدم امکان حضور در  بعدازظهر 4صبح تا  3شود. از ساعت آموزش می

 مورد( 4شود )دانشگاه یا شغل برای او می

کم تجربگی و فقدان صالحیت مدرسان ضمن 

خدمت، به روز نبودن و ضعف امکانات و زیادی 

ساعت کار وفقدان مزایا، نداشتن تعطیالت، ابهام 

مسئولیتی مربی، درمزایا و شرح وظایف، چند 

دغدغه امنیت کارآموزان، ضعف در تأمین مواد 

مصرفی، اختالف سنی و مدرکی کارآموزان، کمبود 

بودجه، اختیارات کم مربیان ومدیران، نیاز به 

های های تخصصی سطح باال، عدم پوشش دورهدوره

آموزان، طوالنی بودن ساعت مورد نیاز مهارت

 آموزش

D ه کنشگرانویژگی مربی خوب از نگا  

مورد(،  10ها ورود به بازار کار است )داشتن نگاه اقتصادی به آموزش و هدایت کارآموزان به سمت اشتغال زیرا هدف خروجی دوره

های سنی مختلف و بهبود بخشی مورد(، توانایی و مهارت ارتباط با کارآموزان با رده 5داشتن عالقه به کار برای اثربخشی تدریس )

مورد(، تسلط بر فنون تدریس و کالس داری  9مورد(، داشتن علم و دانش تخصصی فراتر از کارآموزان ) 4ین کارآموزان )به روابط ب

مورد(، قدرت بیان و انتقال  3آموزان )-مورد(، داشتن خالقیت در تدریس و توانایی افزودن خالقیت مهارت 12و مدیریت کالس )

مورد(،  3نایی با مشکالت جامعه و رویدادهای جدید و داشتن علم و دانش روز )مورد(، آش 10مناسب مطالب و جذب مخاطب )

 مورد( 5های فردی وذهنی کارآموزان و برخورداری از )مورد(، توجه به تفاوت 3آموزش عملی و کاربردی و عینی به کارآموزان )

نگاه اقتصادی به آموزش، داشتن عالقه به کار، 

دانش تخصصی، تسلط بر مهارت ارتباط باکارآموزان، 

فنون تدریس، داشتن خالقیت، قدرت بیان و انتقال، 

آشنایی با مشکالت جامعه، آموزش عملی و 

های فردی و ذهنی کاربردی، توجه به تفاوت

 کارآموران

E های مؤثر بر پدیدهزمینه  

مورد(، نداشتن شرح وظیفه مشخص مربی  3های بدوخدمت مرکزی، تکراری بودن محتواو و فقدان بار علمی )کیفیت پایین دوره

سال سابقه  20های خدماتی، انبارداری و امنیتی و کل مسئولیت نیروی انسانی و تجهیزات بر مربی، معلم با و تحمیل مسئولیت

ه مورد(، فقدان انگیز 3ساعت در هفته() 44مورد(، ساعت کاری خیلی زیاد است ) 5توانایی انجام دو شیفت تدریس را ندارد )

هزار  10500ها کم است )مورد(، حقوق نسبت به ساعت کار و شرایط سایر سازمان 3مربیان و به تبع آن کاهش کیفیت آموزش )

 مورد( 4های زندگی )مورد(، اقدام مربیان به داشتن شغل دوم برای تأمین هزینه 14تومان با فوق لیسانس( )

های ضمن تکراری بودن و فقدان بار علمی دوره

فقدان شرح وظایف و تحمیل مسئولیتهای  خدمت

مربیان، تحمیل ساعت کار زیاد بر مربیان با سابقه و 

انگیزگی عدم توجه به توانایی جسمی آنها، بی

 مربیان، دوشغله بودن مربیان
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 کدگذاری محوری :2جدول 

 های موردیمقوله مفاهیم
های مقوله

 اصلی

A کنند )درک کارآموزان از پدیده(فراگیران به چند دلیل به مراکز مراجعه می   

A1- ،مهاجرتA2- ،گرفتن جواز کسب-A3  ،اخذ دیپلم فنی-A4  ،کسب مهارت تخصصی-A5 یادگیری عملی 
های ضرورت کسب مهارت

 تخصصی و عملی

مهارت 

 تدریس

B درک پدیده از نگاه مربیان   

-B1 های بدوخدمت، مفید نبودن دوره-B2  ،شیوه سنتی تدریس-B5  ،به روز نبودن دانش تخصصی مربیانC8  اختالف

 های تخصصی سطح باال و دانش روزفقدان دوره C11-سنی و مدرکی کارآموزان و لزوم داشتن مهارت مدرس، 
 های تدریسسنتی بودن شیوه

مهارت 

 تدریس

-B3  ،لزوم افزایش خالقیت-B4 لزوم خالقیت مدرسان خالقیت در ارتباط دادن مباحث تئوری و عملی 
مهارت 

 تدریس

C ایحرفه -عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل انتظارات در مراکز فنی   

C1- ،کم تجربگی و فقدان صالحیت مدرسان ضمن خدمت-C12 های مورد نیازعدم پوشش دوره 
کم تجربگی و فقدان صالحیت 

 مدرسان ضمن خدمت

مهارت 

 تدریس

-C3  ،نداشتن تعطیالت-C4  ،ابهام درمزایا و شرح وظایف-C5  ،چند مسئولیتی مربیان-C6  ،دغدغه امنیت کارآموزان-

C10  ،اختیارات کم مربیان ومدیران-C13 طوالنی بودن ساعت آموزش 
 برنامه ریزی ابهام در شرح وظایف و مزایا

-C2  ،به روز نبودن و ضعف امکانات و زیادی ساعت کار وفقدان مزایا-C7  ،ضعف در تأمین مواد مصرفیC9 - کمبود

 بودجه

ضعف امکانات و تجهیزات و 

 بودجه

تجهیزات و 

 امکانات

D ویژگی مربی خوب از نگاه کنشگران   

-D1  ،داشتن نگاه اقتصادی به آموزش-D11  ،آشنایی با بازر کار-D8 آشنایی با مشکالت جامعه 
برخورداری از دید اقتصادی به 

 آموزش

مهارت 

 تدریس

-D2  ،داشتن عالقه به کار-D3  ،مهارت ارتباط باکارآموزان-D4  ،دانش تخصصی-D5  ،تسلط بر فنون تدریس-D6 

های فردی و ذهنی توجه به تفاوت D10-آموزش عملی و کاربردی،  D9-قدرت بیان و انتقال،  D7-داشتن خالقیت، 

 کارآموران

 های تدریسمهارت
مهارت 

 تدریس

E های مؤثر بر پدیدهزمینه   

-E1 های ضمن خدمت، تکراری بودن و فقدان بار علمی دوره–E2 ها برمربیان، فقدان شرح وظایف و تحمیل مسئولیت-

E3  ،تحمیل ساعت کار زیاد بر مربیان با سابقه و عدم توجه به کاهش توانایی جسمی آنهابا باالرفتن سنوات-E4 

 دوشغله بودن مربیان E5-انگیزگی مربیان، بی

ریزی نامناسب و عدم برنامه

 توجه شرایط و نیازهای مربیان
 برنامه ریزی

های آموزشی در ( نیز لزوم تغییر سیاست1392نجفی و همکاران )

ها در های این آموزشریزیاهداف، ساختارها، فرایندها و برنامه

دهند و معتقدند این مسأله باید یکی ها را مورد تأکید قرار میهنرستان

 .[16]ای باشد حرفه-های اساسی سیستم آموزشی فنیاز اولویت

از الگوهای تدریس اکتشافی و ساختارگرایانه ضمن تقویت  گیریبهره

النه شود. کرمی و سیان به تعمیق یادگیری آنها منجر میخالقیت فراگیر

ای را سیستمی سنتی و ( سیستم آموزش در بخش فنی و حرفه1394)

اند که توانایی پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر ناکارآمد دانسته

فراگیران و بازار کسب و کار را ندارد. بنابراین به روزآوری و بازنگری 

 رسدای بسیار ضروری و حیاتی به نظر میحرفه-نظام آموزشی فنی

[17]. 

ای و بازار، یکی از مسائل حرفه-های مراکز فنیشکاف بین نوع آموزش

های انتقال آنها قابل مهمی است که با بازنگری در محتواها و شیوه

مرتفع نمودن است. بازار کار اقتصادی مدام در حال تغییر است و باید 

هایی منعطف و قابل تغییر با آنها را پیش بینی نمود. خنجری و برنامه

 هایآموزش میان زیاد شکاف( نیز در مطالعات خود به 1394کاران )هم

 تجدیدنظر در بر تأکید و اندکرده اشاره بازار نیازهای و ای حرفه-فنی

ها، بازنگری استانداردهای آموزشی شغلی، عناوین و محتواهای دوره

ها با نیازهای های تدریس و متناسب ساختن برنامهبازنگری روش

آموزی مطرح سازی مهارتبه عنوان راهبردهای کیفیکاربردی را 

 .[6]اند ساخته

های ی آموزشی به خصوص در آموزشدر اتخاذ رویکردها بازنگریلذا 

گیرد، ای که با هدف مشخص و مخاطبان ویژه صورت میفنی و حرفه

وح توسعه ارتباطات در سطضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه 

المللی و طرح اقتصاد جهانی، مرزهای اقتصادی کشورها را بین

کارآموزانی با  است؛ صرفاً اتکا بر اقتصاد داخلی و تربیتبرداشته

های اقتصادی هایی در این سطح موجب باز ماندن از عرصه رقابتمهارت

و، براساس توصیه یونسکو عدم تحقق توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد. 

همه کشورها نیازمند یک خط مشی منسجم آموزشی هستند، به نحوی 

ای به عنوان یک بخش اساسی از های فنی و حرفهکه در آن آموزش

 .[13]باشند شده این سستم یکپارچه دیده 

این در حالی است که از جمله مشکالت مطروحه در بخش آموزش فنی 

ای به ویژه در کشور ما مشخص نبودن الگوی توسعه کشور و در و حرفه

 ایهای فنی و حرفهنتیجه نامشخص بودن جهت گیری مناسب آموزش

 .[1]در کشور است 

های گیری از شیوهبهره های عمیق و کیفی،بنابراین توسعه مهارت

مهارتی، ساختارگرایانه و اکتشافی در فرایند آموزش و توجه به تربیت 

های اقتصادی های فعالیتآموزانی با توانمندی حضور در عرصهمهارت

ای حرفه-فراملی، باید در رأس بازبینی و بازاندیشی الگوهای آموزش فنی

ای ازمان فنی و حرفهقرار گیرد. به منظور کیفیت بخشی در آموزش س

 باید به موارد زیر توجه نمود:
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مدل پارادایمی :1تصویر 

 ارتقاء زیربنای و اصلی آموزشی مورد بازبینی قرار گیرد. عامل زیرساخت

 نظام منسجم است. و یکپارچه آموزش نظام ای،سازمان فنی و حرفه

 شمار به سازمان هر درونی هایبرنامه تریناساسی از هدفمند آموزش

 فرهنگ انتقال سازمان، اهداف به رسیدن نظام این رسالت اصلی رود.می

است. مدیران این سازمان باید بر  کارکنان هایتوانایی بروز و افزایش و

ای نظارت و بازنگری داشته و حرفههای بدو خدمت مربیان فنی و دوره

های آموزشی مهارتهای ارتباطی برای مربیان و نیز به برگزاری دوره

های خالقیت، ایده پردازی و آشنایی با الگوهای جدید تدریس و کارگاه

های تدریس مربیان و نیز برقراری ارتباط با نظام به روز کردن شیوه

جمله متخصصان و محتوای  مهندسی و استفاده از امکانات آنها از

آموزشی، بهره گیری از کارآموزان باهوش به عنوان مدرس، تدوین دوره 

آموزشی مهارت سرپرستی برای مربیان توجه داشته باشند. از سوی 

 ای،اساسی مربیان سازمان فنی و حرفه هایمسئولیت از دیگر یکی

ی عملی هاارائه آموزش کارآمد است. و تربیت مهارت آموزان متخصص

ها و شناخت کامل آنها و نیز و کاربردی و فراهم نمودن کار با دستگاه

های مراکز مجاز آموزش نیروی انسانی استفاده از تجارب و پتانسیل

 برای کیفیت بخشیدن به فرایند آموزش را در نظر داشته باشند.

زیرساخت برنامه ریزی مورد توجه مدیران ارشد قرار گیرد. از جمله 

توان به مواردی همچون برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با ها میآن

ها و مراکز صنعنی، تخصیص بودجه مشخص برای تأمین دانشگاه

تجهیزات مورد نیاز با جداسازی مواد مصرفی و غیر مصرفی، افزایش 

های پژوهشی ای با بازار کار، تعیین بودجهحرفه -یارتباط سازمان فن

های مطالعاتی اختراع و پژوهش، برای ارتقاء علمی مربیان، ارائه فرصت

تدوین استاندارد امنیت شغلی مربیان مراکز، به روزسازی تجهیزات و 

المللی از طریق برگزاری گیری از تجارب بینامکانات مرکز و بهره

آموزی به های مهارتزام مربیان برای دورههای مشترک و اعهمایش

 سایر کشورها اشاره نمود.

هایی از جمله نگرانی مربیان در بیان نظرات، در انجام پژوهش محدودیت

ناهمگنی کارآموزان از جهات مختلف: سطح تحصیالت، سن و تجربیات 

 قبلی، عدم همکاری برخی از مربیان، دوری محل انجام مصاحبه نام برد.

 گزاریسپاس

 شرکت ایمدیران، مربیان و کارآموزان محترم سازمان فنی و حرفه از

 .گرددمی قدردانی تشکر و حاضر پژوهش در کننده

 تأییدیه اخالقی

 .است شده اخذ ایسازمان فنی و حرفه از الزم مجوزهای

 تعارض منافع

 .است نشده گزارش نویسندگان توسط موردی

 منابع مالی

.است شده تأمین نویسندگان شخصی بودجه وسیله به
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