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 چکیده
از  پژوهشدر این  .بود ایهای فنی و حرفهارتقاء کیفیت آموزشهدف اصلی این پژوهش طراحی مدل 

 آماریجامعۀ پژوهش ین در ا .شدد استفاده بنیا دادهنظریۀ مبتنی بر رویکرد  پژوهش کیفیروش 
تان در استان کردس مدیران و صاحبان صنایع، علمیهیئتاعضای شامل  یاحرفهو  فنیحوزه  نظرانصاحب

ها نمونه انتخاب شدند. داده عنوانبهنفر  26. با استفاده از روش گلوله برفی تعداد ندبود 2992و در سال 
ی نها از طریق دو روش بازبیگردآوری شد. اعتبار و روایی داده ساختاریافتهاز طریق مصاحبه نیمه 

 این الگو دارای شرایط علّی آمدهدستبهو مرور خبرگان به دست آمد. بر اساس نتایج  کنندگانمشارکت
گی بسترسازی فرهن)ای زمینه، و عوامل مدیریتی( آموزشیعوامل ، ای مربیانهای حرفه)شایستگی ازجمله

، پاریسبرون)راهبردها ، (و عوامل تکنولوژیکی المللیبینعوامل )گر مداخله، و بسترسازی اقتصادی(
( و شیآموز ریزیبرنامهو  گذاریسیاست، توسعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، توانمندسازی

 و توسعه اجتماعی( بود. آموزشیبهبود عوامل ، )رشد اقتصادی پیامدها

داده بنیاد ظریهن، بخشی آموزشکیفیت، اقتصاد مبتنی بر دانش، ای: آموزش فنی و حرفههای کلیدیواژه

                                                                                                                                        
  ،نویسنده مسئول(  .دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه علوم تربیتی(farhad.shariati@gmail.com 
 منان، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ساستاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روان.  
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانشناسی، دانشکده رواندانشیار گروه روان.  
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 مقدمه
وسیله توانایی افراد در جامعه در حال ورود به عصری است که در آن آینده اساساً به

بهای جهانی که شامل فناوری و سرمایه عنوان یک منبع گرانبه، استفاده عاقالنه از دانش
و  هشود. اقتصاد مبتنی بر دانش اهمیت زیادی برای اشاعتعیین می، فکری انسانی است

 (.7118، 2پساراساست )استفاده از دانش و اطالعات و همچنین ایجاد آن قائل 

، گیردورترین منبع ایجاد ثروت مدنظر قرار میعنوان اولین و بهرهدانش و اطالعات به 
ها تر از اینمانند سرمایه و انرژی و پیش، شده درگذشتهبنابراین با منابع سنتی استفاده

 (.7124، 7ویسال و کلیموا) روی کار جایگزین شده استمانند سرمایه و نی
جدید است که نسبت به مجموعه  هایمهارتای از اقتصاد دانش نیازمند مجموعه 

موردنیاز اقتصاد صنعتی متفاوت است. امروزه کار نیازمند افزایش مقدار  هایمهارت
و  حل مسئله، هایی مانند خالقیتآموزش و کارآموزی است و همچنین شامل مهارت

 آموزش، (. جهت موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش7118، 9اسچوارز و کی) رهبری است
هم می) پذیری استآموزی از عناصر بسیار مهم جهت دستیابی به لبه رقابتو مهارت

پذیری یک کشور به نیروی کار بامهارت و توانایی (. همچنین قدرت رقابت7121، 4هرولد
(. درمجموع 7122، و همکاران 2یایلجان) یق کارآفرینی بستگی داردپرورش نوآوری از طر

ایه یادگیری و نوآوری بر پ، بنیان باید موردتوجه قرار گیردآنچه در نگاه به اقتصاد دانش
 های پیشرفته و برترارتقای دانش ضمنی و مهارت است و نه صرفاً تمرکز بر فناوری

های اقتصادی کشورها انجام در تمام بخشگذاری بر دانش (. سرمایه2999، سوزنچی)
ود. به شو توسعه محدود نمی پژوهشگیرد و به صنایع پیشرفته و صرفاً از طریق می

ذاری در گای به سرمایهفزاینده طوربهیک ملّت برای تولید ثروت  گذاریسرمایهعبارتی 
 .از داردنی، و نوآوری تشکیل شده است پژوهش، که از آموزش« مثلث دانش»تقویت 

 (.2992، بختیاری نژاد و شیخان)

پذیری و رفاه در ای سهم مهمی در قدرت رقابتدر این راستا آموزش فنی و حرفه
 ،عنوان یک کلید اصلی جهت کاهش فقرجهان مبتنی اقتصاد دانش به عهده دارد و باید به

تیابی به سبهبود کیفیت زندگی برای همه و کمک برای د، زیستحفظ محیط، ارتقاء صلح

                                                                                                                                        
1. Psarras, J. 
2. Veselá, D., & Klimová, K. 
3. Schwarz, E., & Kay, K. 
 

4. Mihm-herold, W. A. 
5. Yayilgan 
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های فنی چالش عمده آموزش (7122، 2چاکرونو هولمز، ماروپ) .کندتوسعه پایدار عمل 
 ،ای برآورده کردن نیازهای مهارتی در حال تغییر افراد و دنیای کار است. )هرموو حرفه

در حال  العمرمادامهای ذکر است که حرفه. همچنین قابل(7122، 7کریستوفیکوا و میستینا
کنند هایی که فقط بر یک موقعیت خاص تمرکز میشدن هستند. شایستگی ناپدید

ه در حال یافتبنابراین کل کشورهای توسعه شوند؛سرعت منسوخ و بدون استفاده میبه
ها مفید هایی هستند که در اکثر حرفهتعریف کردن و توسعه شایستگی، تالش برای یافتن
های ای از موقعیتآمیز دامنهبرای انجام موفقیتکه افراد را طوریبه، و کاربردی باشند

ا بتوانند را داشته باشند ت نشدهبینیمشکالت پیش ه و توانایی حلکردشغلی مختلف آماده 
 کریستوفیکوا و، )هرمو کنندخود را با تغییرات محیط کار وزندگی اجتماعی سازگار 

 (.7122، میستینا
بنیان که در سیستم عصر اقتصاد دانش موردنیاز قرن بیست و یکم در هایمهارت

خالقیت جهت توسعه و به دست ، باشند شامل مواردی همچونآموزش سنتی مفقوده می
های اقتصادی و نوآوری )سازمان همکاری، (7119، 9آوردن مزیت رقابتی )فلوریدا

کار تیمی و ، نرم شامل رهبری هایمهارتهای فنی و شایستگی، (7129، 4توسعه
تفکر ، (7128، 8هورتا، هیتور، )هاسن ایفندیک 2های اثربخش خودتنظیمیشایستگی

کوریلسکی و  و 7122، 9همکارانو  تیلور، 7116 6بریج، 71262، بواهین) کارآفرینانه
یرات های متنوع و قابلیت تطبیق با تغیتوانایی کار کردن با افراد در زمینه، (7111، 21والستاد

 .( است7116، سریع محیطی )بریج
ارت دیده و بامهای تقاضا برای کارکنان آموزشطور فزایندهتوسعه سریع فناوری به 

بنابراین ارتباط تکمیلی بین فناوری اطالعات  (؛7112، 22فاک و سیام) را افزایش داده است
و سرمایه انسانی ممکن است که عامل مهمی در جهت توضیح تغییر جهت به سمت 

ی و رشد دائمی فناور که کردتوان ادعا می دیگر. به عبارت یافته باشدمهارت، نیروی کار
عنوان پلی جهت ارتباط بین شدن گفتمان جدیدی را به توسعه برنامه درسی؛ بهجهانی

 برنامه درسی با آموزش و ارزیابی و دنیای کار معرفی کرده است.

                                                                                                                                        
1. Marope, P. T. M., Chakroun, B. & 
Holmes, K. P. 
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5. self-regulating 
6. Hasanefendic, S., Heitor, M., & Horta, H. 
7. Boahin, P. 
8. Bridges, C. 
9. Taylor, R., et al. 
10. Kourilsky, M. L., & Walstad, W. B. 
11. Falk, M., & Seim, K. 
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ات چندی مطالع، ایهای فنی و حرفهدر ارتباط با ارائه مدل ارتقاء کیفیت آموزش
 شود:اختصار به ذکر چند نمونه اشاره میکه به صورت گرفته است؛

 زمینه ای درهای فنی و حرفهگزارش کرده است که آموزش، (2992) سلیمی
ای ابعاد فنی و حرفه، ریزی و مدیریتبرنامه، هامشیهای پیشنهادی شامل: خطسیاست

، ده شدن برای حوزه کار و اشتغالمنزله آماای بهآموزش فنی و حرفه، آموزش عمومی
فرایند ، مکانیسم راهنمایی و مشاوره، عنوان یادگیری مداومای بهآموزش فنی و حرفه

ی ای در وضعیت نسبتاً مطلوبمؤسسات فنی و حرفه آموزشیکارکنان و اعضای ، یادگیری
ای: فهحر سیستم آموزش فنی و، ایتعریف و دامنه آموزش فنی و حرفه زمینه امّا در، است

های کادر مدیریتی و نظارتی در برنامه، های کارآموزیمحتوای برنامه، اهداف و مقاصد
 نامطلوب برآورد شده است.، المللیهای بینهمکاری، ایآموزش فنی و حرفه

اند که در شرایط فعلی ارتباطی بین گزارش کرده، (2992صدری و مطور )، حسینی
، (2992) و بازار کار وجود ندارد. معصومی و کاوندی ایهای رسمی فنی و حرفهآموزش

 هایی که دوره آموزش کارآفرینیای بین آناند که در بین هنرجویان فنی و حرفهگزارش کرده
 جود ندارد.ی ومعناداراند تفاوت ها را نگذراندههایی که این دورهاند با آنرا گذرانده

منظور حال حاضر کار اثربخشی بهگزارش کرده است که در ، (2992عبداللهی )
ای و بازار کار وجود ندارد و ضرورت های فنی و حرفهبرقراری ارتباط بین آموزش

 ،توسعه فرهنگ کار، و استاندارهای مهارتی آموزشینیازسنجی  هایروشبازنگری در 
 الزام، های نظریها در مقایسه با آموزشهای عملی و مهارتی در آموزشبر جنبه تأکید

 های فنی وهای دولتی و نیز بخش صنعت به همکاری واقعی با بخش آموزشدستگاه
 ،ای در چهارچوب برنامه کالن توسعه اقتصادیهای فنی و حرفهتوسعه آموزش، ایحرفه

 ای راهای فنی و حرفهاجتماعی و فرهنگی کشور و نیز پرهیز از توسعه کمی آموزش
ای با نیاز بازار کار را های فنی و حرفهربخش آموزشعنوان راهکارهای عملی ارتباط اثبه

رفتاری ، ها را در سه حیطه ساختاریآسیب، (2999صالحی عمران ) پیشنهاد کرده است.
عد ها در بترین آسیبای موردبررسی قرار داده است که مهمو محتوایی و محیطی و زمینه

در کشور و عدم هماهنگی گذار کالن نیروی انسانی ساختاری شامل نبود یک سیاست
در بعد رفتاری و محتوایی ، کننده خدمات آموزش مهارتی در جامعهنهادهای مختلف ارائه

 مندیها شامل عدم دسترسی کافی به اطالعات بازار کار و عدم بهرهترین آسیبهم مهم
 شده است و در بعد محیطینظام آموزش مهارت از منابع انسانی مناسب این نظام شناخته
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های مهارتی و عوامل دخالت قدرت سیاسیون در توسعه کمی آموزش، ایو زمینه
های مهارتی است. از نگاه چالش اصلی آموزش، های مهارتیتقاضامحور نبودن آموزش

ترین آسیب نظام آموزش مهارتی کشور مربوط ای کشور مهمخبرگان آموزش فنی و حرفه
خانی اند. عزیزی و علیو محتوایی قلمداد شده ازآن ابعاد رفتاریبه بعد ساختاری و پس

، لیالملای ایران را در پنج طبقه شامل مسائل بینهای آموزش فنی و حرفه( چالش7129)
( 2999اند. عزیزی و نصیری )نیروی انسانی و بخش خصوصی بیان کرده، برابری، فناوری

شدن به یک تبدیل ای در راستایهایی سازمان آموزش فنی و حرفهمشکالت و چالش
 ،های مدیریت منابع انسانیدستگاه، سازمان کارآفرین را شامل: عوامل ساختاری سازمان

تقابل اهداف سازمان و ، غیررسمی هایگروهروابط انسانی در سازمان و ، رفتار رهبری
گزینش مناسب ، اند و همچنین راهکارهایبیان کرده های نظارتیسیستم، نیازهای جامعه

انش ترویج فرهنگ تشریک د، ساالریقای افراد شایسته و اهتمام سازمان بر شایستهو ارت
 ایجاد تغییرات در، کاری در جهت رفع مشکالت کاری و سازمانی هایگروهو یا تشکیل 

به نیازهای  توجه، های کارکنانسیستم پاداش و تشویق و سیستم دریافت ایده و پیشنهاد
بر اهمیت آموزش کارآفرینی در فرایند توسعه  تأکید ،محیطی و درک تغییرات محیطی

بیشتر به معلمان و مربیانی  آموزشیهای سازمانی و ای مربیان مراکز و ارائه حمایتحرفه
که در آموزش کارآفرینی درگیر هستند را جهت تقویت بعد کارآفرینی در سازمان آموزش 

های عام مهارت شایستگی، (2992اند. خورشیدی و فرخی )ای پیشنهاد کردهفنی و حرفه
، ای را به ترتیب اهمیت و اولویت شاملآموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه

 های فردی وشایستگی، وکارهای دانش کسبشایستگی، های محیط کارشایستگی
 اند.های تحصیلی ذکر کردهشایستگی

آموزش  ساتمؤسن یب یبر تعامل و همکار (7126) 2نک و همکارانیلبریک همچنین
 .اندگر دانستهیهمد کنندهتکمیلرا  هاآنو نقش  اندکرده تأکیدط کار یو مح یمهارت
های های پیرامون آموزشسازه، پراکنده صورتبهها هرحال اگرچه برخی پژوهشبه

اما واضح است که شواهد تجربی در این ، انددادهقرار  موردبررسیای را فنی و حرفه
عمیق و ، های بیشتری الزم است تا درک درستاست و پژوهش حوزه همچنان معدود

 هاییدست آید. پژوهش ای بههای فنی و حرفهجامعی از مدل ارتقاء کیفیت در آموزش
کارهایی که مبتنی بر بافت هر سازمان و هر منطقه بوده و بر اساس آن بتوان درنهایت به راه

                                                                                                                                        
1. Kilbrink, N., et al. 
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با این رویکرد هدف از پژوهش  یافت.ها دستعملیاتی جهت بهبود کیفیت آموزش
 ظریهن ازای با استفاده های فنی و حرفهطراحی مدلی جهت ارتقاء کیفیت آموزش، حاضر

هریک از عوامل اصلی مدل  :است و به این سئوال پاسخ داده شدهداده بنیاد بوده است؛ 
ه ( از چپیامدهاراهبردها و ، اصلی، طیمحی، ایینهزم، علی)سیستمی نظریه داده بنیاد 

 اند؟هایی تشکیل شدهمقوله

 روش
، وری اطالعاتآکاربردی و برحسب روش گرد، هدف برحسبحاضر  پژوهشروش 

است. جامعه آماری پژوهش شامل  2نظریه پردازی داده بنیاد() گراندد تئوری-کیفی
، اینظام آموزش فنی و حرفه استادان دارای تخصص علمی و تجربه کاری در حوزه

در استان  صنعتای و مدیران بخش مدیران و کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه
های نیمه های این پژوهش بر اساس مصاحبهبود. داده 2992کردستان در سال 

نفر از  2 ای شاملهای فنی و حرفهبا هیجده نفر از خبرگان حیطه آموزش 7ساختاریافته
نفر از مدیران با سطح  9، ایهای فنی و حرفهفعال در زمینه آموزش علمیتهیئاعضای 

از نفر مدیران و کارشناسان خبره  21تحصیالت و تجربه کافی بخش صنایع و همچنین 
یری گاستان کردستان گردآوری شد. نمونه یاحرفهدر سازمان آموزش فنی و  باسابقهو 
ها تا زمانی ادامه انجام شد. مصاحبه 4گلوله برفیو با استفاده از روش  9هدفمند صورتبه

اعتباریابی  منظوربهرسید.  2و اکتشاف به اشباع نظری وتحلیلتجزیهپیدا کرد که فرایند 
کنندگان و مرور خبرگان غیر از دو روش بازبینی مشارکت هاآنمقوالت و روابط 

ز دریافت نظرهای ای( استفاده و پس امتخصصان آموزش فنی و حرفه) کنندهشرکت
اصالحی و مشاوره الزم با استادان راهنما ویرایش الزم انجام و مدل نهایی ارائه و تأیید 

 محوری و انتخابی انجام گرفت.، ها در سه مرحله کدگذاری بازتحلیل داده شد.

  

                                                                                                                                        
1. grounded theory 
2. semi-structured interview 
3. purposeful sampling 

4. snowball 
5. theoretical sampling 
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 هایافته
 جده مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با خبرگانها از طریق انجام هیپس از گردآوری داده
گیری هدفمند و بعد از ای در استان کردستان با استفاده از نمونهآموزش فنی و حرفه

، هاگانه درروش نظریۀ برخاسته از دادهشده با انجام مراحل سههای گردآوریتحلیل داده
گزارۀ مفهومی اولیه  82عنوان مقوله اصلی شناسایی شد. درنهایت مدل ارتقاء کیفیت به
ای در مرحله کدگذاری محوری شناسایی شدند. گزاره مقوله 28باز و  در مرحله کدگذاری

 شوند:های پژوهش حاضر در شش دسته زیر معرفی میمقوله
های صورت گرفته و نظر خبرگان آموزش فنی و مقوالت علی: بر اساس مصاحبه -

، ناای مربیهای حرفهاند از: شایستگیسه مقوله علّی عبارت، ای استان کردستانحرفه
 عوامل مدیریتی.، آموزشیعوامل 

ه عنوان پدیده اصلی شناسایی شد کای بهمقوله اصلی: کیفیت در آموزش فنی و حرفه -
 شوند.تمام مقوالت دیگر به آن مربوط می

عنوان ای: دو کد محوری بسترسازی فرهنگی و بسترسازی اقتصادی بهمقوله زمینه -
 ای در نظر گرفته شدند.مقوالت زمینه

المللی و عوامل تکنولوژیکی محیطی(: دو کد محوری عوامل بین) گره مداخلهمقول -
 أثیرتبر راهبردها ، ایاند که مانند مقوالت زمینهشدهجزء عوامل محیطی موردنیاز شناخته

 گذارند.می

توسعه و ، گذاریسیاست، توانمندسازی، سپاریراهبردها: پنج کد محوری برون -
راهبردهایی در نظر ، آموزشیریزی ارتباطات و برنامه گسترش فناوری اطالعات و

 پذیرند.می تأثیرگر ای و مداخلهاند که از عوامل زمینهشدهگرفته

و توسعه اجتماعی  آموزشیبهبود عوامل ، : سه کد محوری رشد اقتصادیپیامدها -
حی عنوان مقوله پیامدی به دست آمدند که حاصل اقدامات راهبردها و درنتیجه طرابه

 ای هستند.های فنی و حرفهمدل ارتقاء کیفیت آموزش
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 ایهای فنی و حرفه. الگوی مناسب ارتقای کیفیت آموزش4 شکل

 گیریبحث و نتیجه

ران ای ایهای فنی و حرفهپژوهش ارائه مدلی برای ارتقاء سطح کیفی آموزش هدف از این
کد محوری ترسیم  28گانه با شاست. در همین راستا مدل پارادایمی بر اساس ابعاد ش

ای شرایط زمینه، گر با دو کد محوریشرایط مداخله، شد. شرایط علّی با سه کد محوری
راهبردها با پنج کد ، ایهای فنی و حرفهپدیده اصلی کیفیت آموزش، با دو کد محوری

 با سه کد محوری تدوین و در مدل پژوهش ترسیم شد. پیامدهامحوری و 

و عوامل مدیریتی در  آموزشیعوامل ، ای مربیانهای حرفهشایستگی کدهای محوری
، (2992) عبداللهی با نتایج های این بخش از پژوهشقالب شرایط علّی به دست آمد. یافته

( سلیمی 2999) صالحی عمران، (2992) فالح و زارعی محمودآبادی، زارعی محمودآبادی
، حسینی، (2992) سلیمی، (7129) خانیلیعزیزی و ع، (2999) عزیزی و نصیری، (2999)

( همسو است. ضعف در پرورش و 2992) ( و معصومی و کاوندی2992صدری و مطور )
ودن روز نبازجمله به آموزشینامناسب بودن عوامل ، ای مربیانهای حرفهارتقاء شایستگی

مچنین ای و ههای فنی و حرفهتقاضامحور نبودن آموزش، آموزشیامکانات و تجهیزات 

   را   علی
              

              
              
               

 پد د  ا لی
               
                 

  راه ردها
             
              

                       
                 

            
                    

 پ امدها
             
                    

               

  را    م ن  ای
                 
                   

  م   ی مداخل   ر  را  
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های ای با پیشرفتعدم تناسب ساختار اداری و سلسله مراتبی نظام آموزش فنی و حرفه
 های جدی در این خصوص شده است.سریع فناوری در جامعه باعث بروز چالش

گر به دست آمد. المللی و عوامل تکنولوژیکی در قالب شرایط مداخلهعوامل بین
( همسو است. با 2992) ( و سلیمی7129) خانیها با نتایج پژوهش عزیزی و علییافته

ش المللی نظام آموزمیزان مراودات بین، شدن و رقابتی شدن بازارهاتوجه به پدیده جهانی
جانبه و چندجانبه های یکای با کشورهای موفق جهان و همچنین تحریمفنی و حرفه

تقاء کیفیت نظام توانند راهبردهای ارگر میعنوان شرایط مداخلهکشورهای دیگر به
 خود قرار دهند. تأثیرای را تحت آموزش فنی و حرفه

ها ای مدل شامل بسترسازی فرهنگی و بسترسازی اقتصادی است. یافتهشرایط زمینه
( همسو است. با توجه به 2999) عزیزی و نصیری، (2992) با نتایج پژوهش عبدالهی

ا و اعتقادات افراد مختلف جامعه باوره، هامجموعه ارزش، نتایج حاصل از این پژوهش
ای در کارآموزان و حتی مدیران واحدها و مراکز فنی و حرفه، والدین کارآموزان ازاعم 

رایط عنوان شای بهکنندهتواند نقش تعیینها میخصوص میزان اثربخش بودن این آموزش
عنوان هشور بذکر است که شرایط و موقعیت اقتصادی ک. همچنین قابلکندای ایفا زمینه

خود  رتأثیای تحت تواند کارایی بیرونی نظام آموزش فنی و حرفهای مییک عامل زمینه
توان ادعا کرد که رابطه نظام آموزش فنی و قرار دهد. در توضیح بیشتر این مقوله می

وزش دیگر اگر نظام آمعبارتای با نظام اقتصادی کشور یک رابطه دوسویه است. بهحرفه
 آموزشیهای گیری از بهترین شیوهای با بهترین امکانات و تجهیزات و با بهرهرفهفنی و ح
؛ و از طرف دیگر نظام اقتصادی کندسازی کارآموزان خود اقدام نسبت به آماده، روز دنیا

دچار  شدتمیزان کارایی بیرونی به، کنددچار رکود باشد و نتواند این کارآموزان را جذب 
 افت خواهد شد.

های عنوان پدیده اصلی مدل شامل مقولهای بههای فنی و حرفهفیت در آموزشکی
 ذیریپرقابت میزان افزایش، کار بازار نیازهای با کارآموزان نگرش و مهارت، دانش انطباق
فناوری است. در عصر اقتصاد مبتنی  و پژوهش سازیتجاری، جدید مشاغل ایجاد، تولید

پذیری ری و کارآفرینی در راستای افزایش قدرت رقابتنوآو، پرورش خالقیت، بر دانش
ها سازی این نوآوریخدماتی و کشاورزی و همچنین تجاری، های مختلف صنعتیبخش

ای باکیفیت در عصر جزء پارامترهای مهم آموزش فنی و حرفه، در راستای خلق ثروت
 حاضر است.
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، ت و ارتباطاتتوسعه و گسترش فناوری اطاعا، توانمندسازی، سپاریبرون
عنوان کدهای محوری راهبردی ارتقاء کیفیت در به آموزشیریزی و برنامه گذاریسیاست
، (2992) ها با نتایج پژوهش عبدالهیای مشخص شدند. یافتههای فنی و حرفهآموزش

( و 2999) صالحی عمران، (2992) فالح و زارعی محمودآبادی، زارعی محمدآبادی
راستا است. با توجه به نتایج حاصل از این مقوله از ( هم7129) خانیعزیزی و علی

بالقوه  هایظرفیتسپاری و استفاده از رسد که با توسعه میزان برونپژوهش به نظر می
 خصوص مربیانتوانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این بخش به، بخش خصوصی

جامع و  گذاریسیاست، و ارتباطات گیری از مزایای فناوری اطالعاتبهره، آموزشی
جانبه و در رأس آن هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی و همچنین وزارت کار و همه

ای های فنی و حرفهدهی به کیفیت در ارائه آموزشرفاه امور اجتماعی در راستای اولویت
 ای ونظرهای سلیقههرگونه اعمال دورازبهدقیق و علمی  آموزشیریزی و همچنین برنامه

 .کندوری این بخش کمک تواند به ارتقاء کیفیت و بهرهخصی میش

ای حاصل و نتایجی برای نظام آموزش فنی و حرفه پیامدها، در سایه این راهبردها
 و توسعه اجتماعی است. آموزشیبهبود عوامل ، شامل رشد اقتصادی پیامدهاشود. این می

راستا است. ( و هم2999) نصیری عزیزی و، (2992) ها با نتایج پژوهش عبدالهییافته
 ،درستی اجرا شودای بههای فنی و حرفهاگر راهبردهای ارتقاء کیفیت در بخش آموزش

، های مختلف اقتصادیتوانیم انتظار پیامدهای مثبت را سطوح مختلف اعم از بخشمی
نسانی ادر بخش اقتصادی داشتن نیروی  مثالعنوانبهو اجتماعی را داشته باشیم؛  آموزشی

 در داخل کشور است؛ گذاران خارجیکارآمد و خالق یکی از پارامترهای مهم سرمایه
ر کشور گذاری دفرایند سرمایه، ایهای فنی و حرفهبنابراین با ارتقاء سطح کیفی آموزش

ت به افزایش موفقی توانمی آموزشیشود. همچنین از پیامدهای دیگر در بعد تسهیل می
که در حال حاضر دارای وضعیت رضایت  المللی اشاره کردبینقات کارآموزان در مساب

به پیامد مثبت افزایش نرخ اشتغال پذیری جوانان  توانو درنهایت می بخشی نیست؛
های مهم حال حاضر کشور است که با بهبود که یکی از چالش کردجویای کار اشاره 

 .گرددیماین امر تسهیل  یاحرفههای فنی و کیفیت آموزش
به علت نوع طرح پژوهش و شیوه ، های کیفیالزم به ذکر است که در پژوهش

هایی مواجه است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر تعمیم نتایج با محدودیت، یریگنمونه
ابراین بن، استان کردستان صورت گرفته است یاحرفهفنی و  یهاآموزشصرفاً در مورد 
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ها نیز صورت پذیرد. همچنین مدل ه در سایر استانهای مشابکه پژوهش شودیمپیشنهاد 
ای یک های فنی و حرفهگر آن است که ارتقاء کیفیت آموزشپژوهش بیان شدهاستخراج

های پژوهش جهت ارتقاء فعالیت پیچیده و چندوجهی است. بر اساس نتایج و یافته
 شود:ئه میای پیشنهادهای اجرایی به شرح زیر اراهای فنی و حرفهکیفیت آموزش

ی هاهای ارتباطی گسترده با بخشای با ایجاد شبکهسازمان آموزش فنی و حرفه -
های آگاهی بخشی گام مهمی خدمات و کشاورزی و برگزاری نشست، مختلف صنعت

ف تواند شکاهای ارتقاء کیفیت بردارد. توسعه این ارتباطات میرا برای کاهش چالش
ای های فنی و حرفهمایان را به فرهنگ آموزشفرهنگی را کاهش دهد و نگرش کارفر

 مثبت تبدیل کند.

گذار در رأس دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی با نهادهای حاکمیتی و سیاست -
زمینه حرکت مراکز و واحدهای  تسهیلگرهای حمایتی و تصویب قوانین و سیاست

 مدار شدن فراهم کنند.ای را به سمت کیفیتآموزش فنی و حرفه

های بعد از بررسی قابلیت، ای و در رأس آن مدیریتازمان آموزش فنی و حرفهس -
 مشی سازمانی مدنظر قرار دهد.هدف کارآفرین بودن را در مأموریت و خط، سازمان

ریزی در جهت تقویت فرهنگ عمومی جامعه در خصوص اثرگذاری نظام برنامه -
 ی و اقتصادی جامعه.ای در راستای رشد و توسعه اجتماعآموزش فنی و حرفه

 یآموزشریزی ای هر استان در فرایند برنامههای بومی و منطقهتوجه به پتانسیل -

در داخل ساختار نظام آموزش  آموزشیایجاد و فعّال کردن واحد یا بخش نیازسنجی  -
ش بینی و پایرا مورد پیش آموزشیصورت مداوم نیازهای ای که بتواند بهفنی و حرفه

 قرار دهد

 خاذ رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در فرایند سنجش و آزمون مهارت کارآموزانو ات -

ملیاتی سطح ع نیترنییپاو تفویض اختیار به  رمتمرکزیغحرکت به سمت مدیریت  -
ی در راستای افزایش احرفههای فنی و سازمان یعنی مراکز و واحدهای مجری آموزش

 یی سریع به نیازهای در حال تغییر بازار کارگوپاسخپذیری جهت میزان چاالکی و انعطاف

سازی پیاده، یتقاضامحورتغییر رویکرد مبتنی بر عرضه محوری به رویکرد مبتنی بر  -
مانی در های سازی در کلیه سطوح و ردهستگیبر شاو اجرای دقیق سبک مدیریت مبتنی 

 ی کارکنانریپذتیمسئولراستای ارتقاء سطح انگیزش و افزایش حس 
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انجام پژوهش جهت عملیاتی  -2 شاملهای آینده پژوهش رد مهم جهت انجام درموا
های سازمان آموزش نوآوری و کارآفرینی در آموزش، کردن راهبردهای پرورش خالقیت

نوین آموزش مبتنی بر فناوری در نظام  هایروشاجرای  سنجیامکان -7 ایفنی و حرفه
ای در یک های فنی و حرفهکیفیت آموزشچگونگی ارتقای  -9ای آموزش فنی و حرفه

بررسی راهکارهای توانمندسازی مربیان سازمان آموزش فنی و -7خاص گرایش -رشته
فنی و  هایبررسی راهکارهای اثربخش سازی ساختار سازمانی آموزش-4ای حرفه
بررسی راهکارهای اجرایی کردن ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در سازمان  -2ای حرفه

 ای.فنی و حرفه آموزش

 سپاسگزاری
 و کنیمیممتن تشکر  گیریشکلاله عزیزی برای مطالعه و کمک در از دکتر نعمت

مهندس شکراله ، شیرمحمدیمهندس ناصر ، احمدی سید جمیلاز مهندس  طورهمین
انی تمامی کس مهندس کالمی و، مهندس فرید بایزید نژاد، مهندس وفا فیضیان، انصاری

 .کنیمیمتشکر و قدردانی  اندهکردن پژوهش ما را یاری که در انجام ای

 منابع
توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی  .(2992) .ن، شیخان و .ف، بختیاری نژاد
 .98-72، (21)26، فصلنامه آموزش در مهندسی ایران .های مهندسیرشته

های فنی و آموختگان هنرستانانشجایگاه اشتغال د .(2992م. )، مطور و .ع ،صدری ،.م، حسینی
-212، (22)8، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در  .ای و کاردانش در شهر شیرازحرفه
272. 
 دو .های مهارت آموختگانهای سازنده شایستگیمؤلفه .(2992) .د ،فرخی و .ع، خورشیدی

 .287-292، (7)2، آموزشیریزی فصلنامه مطالعات برنامه
های یونسکو در خصوص : سیاست72ای در قرن آموزش فنی و حرفه .(2992) .ج، سلیمی

ای ایران ای در عصر اطالعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفهآموزش فنی و حرفه
 .49-72، (22)8، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در  .هابا آن سیاست

چاپ اول. اصفهان: ، هااهیم و نظریهتأملی در مف، بنیاناقتصاد دانش .(2999) ا.، سوزنچی کاشانی
 .های طبیعی شاخص پروژهانتشارات پژوهشگاه مهندسی بحران

صلنامه ف .های مهارتی کشورشناسی مدیریت آموزشآسیب .(2999) ا.، صالحی عمران
 .46-72، (6)7، آموزیمهارت



 11  ... و فنی هایآموزش کیفیت بهبود جهت مدلی ارائه 

فنی و  وزششده برقراری ارتباط بین آمارزیابی سازوکارهای تجربه، (2992)ح. ، عبداللهی
 (،77)29، ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامه .ای رسمی و بازار کار در ایرانحرفه
227-282. 

: آموزشیهای های تأثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان( مؤلفه2999) ر.، نصیری و .ن، عزیزی
ریزی فصلنامه مطالعات برنامه دو .ای استان کردستانواکاوی سازمان آموزش فنی و حرفه

 .269-227، (8)9، آموزشی
بررسی نقش نظام آموزش مهارتی در کارآفرینی و اشتغال ، (2992ح. )، کاوندی و .ب، معصومی

 (،22)8، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در ، ای شهر اهوازهای فنی و حرفههنرستان
42-89. 
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