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 مقدمه

نهادهای اساسی همه جوامع ین ترمهماز  وپرورشآموزش
ناشی از گسترش  وپرورشآموزششود. اهمیت یممحسوب 

طور روزافزونی در کانون توجه کارکردهای آن است که به
پویا و کارآمد  وپرورشآموزشجامعه قرار گرفته است. نهاد 

 و با توجه به درستیبهنهادی است که در آن نیروی انسانی 
ها و ییتواناکه نیازها، شود. نهادی اهداف تربیت می

شناسد و در رشد استعدادهای افراد تحت پوشش خود را می
 های منظم و منطبق با موازینو بالندگی و شکوفایی آن، برنامه

دهد. در ایران دوره متوسطه در سال علمی را پیش رو قرار می
یس دارالفنون توسط امیرکبیر ایجاد شد. از زمان تأسبا  1268
مدارس در ایران، دوره متوسطه همواره دستخوش یس تأسآغاز 

تغییراتی در کشور بوده است که آخرین آن مربوط به سال 
 وپرورشآموزشو اجرای طرح تحول بنیادین در نظام  1390

است. در این طرح نظام آموزشی به دو  6-3-3به شیوه جدید 
متوسطه طراحی شده است.  سالهششابتدایی و  سالهششدوره 

از اجرای نظام جدید آموزشی عبارت است از:  مدنظراهداف 
زیستی، اجتماعی، اخالقی، پژوهشی،  یهاساحتتحول در 

 (.1390)سند تحول بنیادین، یآورفنمهارتی، دانش و 
ی اساسی نظام جدید آموزش متوسطه هاتفاوتیکی از 

پس از انقالب اسالمی ایران با نظام جدید، ایجاد شاخه 
آموزشی کشور است که در تغییرات در نظام  کاردانش

( بر اساس سند 6-3-3نظام )ساختاری نظام آموزش متوسطه 
تحول بنیادین و برنامه درسی ملی نیز بر آن صحه گذاشته شده 
است. این شاخه با هدف تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه 

ی صنعت، هابخشماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی برای 
و هنر بر اساس نیازهای توسعه اقتصادی، کشاورزی، خدمات 

شده است تا هریک  یزیربرنامهاجتماعی و فرهنگی به نحوی 
شاغل و یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که  از افراد
دهند یا داوطلب انجام آن هستند، دانش و مهارت یمانجام 

 اردانشک، شاخه تحصیلی دیگریعبارتبهکافی را کسب کنند. 
و  وپرورشآموزشراستای لزوم ارتباط و هماهنگی  در

 کاردانش، شاخه درواقعیس شده است. تأسنیازهای بازار کار 
گیری و جهت با هدف اشاعه مهارت آموزشی تشکیل شده

از جوانان، برای اشتغال  یتوجهقابلعمده آن آماده کردن بخش 
مهارتی برای ورود  هایآموزشمفید است که بعد از ارائه 

 به بازار کار و اشتغال مولد متناسب با مقتضیات یالنالتحصارغف
جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی را در آنان پرورش دهد 

 (.1396)آقامحمدی و کریمیان، 
اخیر آمار هنرجویان کاردانش رو به  هایسالدر  متأسفانه

تحصیلی آمار هنرجویان  هرسالدر  کهیطوربهکاهش نهاده 
 اردانشکدر نظام آموزشی  شود.ته کمتر مینسبت به سال گذش

بینند و کسانی که آموزش یمفعلی، بین کسانی که آموزش 
 شوند مندبهرهکه باید از خروجی سیستم  ییهاآندهند و می

هیچ ارتباط سیستمی وجود ندارد. اکثر قریب به اتفاق 
دهند که خود در آن ای را آموزش میهنرآموزان، مطالب رشته

غول به کار تولیدی نیستند و خود به حد شایستگی رشته مش
 شود، برعرضه می کاردانشاند. آنچه در نظام آموزشی نرسیده

 رووبهریا کاهش اقبال از سوی نوجوانان  ؛ ومبنای تقاضا نیست
به  هیافتیصتخصشده است. از طرف دیگر، کاهش منابع مالی 

به آمار  این مرکز و عدم توجه کافی مسئوالن امر با توجه
آموزی پایین، روش ورود به کار، وضعیت حقوق و مزایا دانش

ته را این رش یالنالتحصفارغو وضعیت آنان در موقعیت شغلی 
 (.1397با مشکالت زیادی مواجه کرده است )زارع و همکاران،

برای انطباق  مؤلفهترین های انجام شده، اصلیدر پژوهش
از  هاتانهنرساسب کتب درسی برنامه درسی با نیاز بازار کار تن

بوده است. حسینی و همکاران  مدنظردیدگاه کارفرمایان 
کاردانش و نیازهای  هایآموزشبین ( اظهار داشتند 1391)

تناسـبی وجـود نداشـته و بـه دلیـل عـدم رعایت  بازار کار
کاردانش به سمت  هایآموزشاستانداردهای الزم، 

. همچنین در مطالعات ندانظـری سـوق یافته هایآموزش
موردی محتوای برخی از کتب درسی تناسب نسبی با نیاز 
بخش صنعت داشته است، هرچند این تناسب در سطح باالیی 
نبوده است. عدم رعایت تناسب بین دروس نظری و دروس 
عملی و کارگاهی و تفوق دروس نظری بر دروس عملی و 

 هایمهارتدر  ویژهبه، هاآنکارگاهی و عدم آموزش کافی 
آموختگان است. ین عامل در عدم اشتغال دانشترمهمعملی 

همچنین گزارش شده است که سبک یادگیری غالب نیز با 
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تناسب ندارد.  کاردانشمحتوای برنامه درسی نظام آموزش 
برای نمونه، سبک یادگیری غالب هنرجویان سبک شنیداری 

 (.1395بوده است )عبدالهی،
ی اهحرفشکاالتی که برای آموزش فنی و ترین ااییشهراز 
در تحقیقات قبلی انجام گرفته  کاردانششاخه  ازجمله رسمی

در داخل کشور شناسایی شده است، سیطره تاریخی نگاه 
فنی و  هایآموزشی هاطرحو  هابرنامهتقاضای اجتماعی بر 

ی رسمی است. در این نگاه، تقاضای تحصیل، امکانات احرفه
یکی در دسترس و فشار اجتماعی وارده از طرف انسانی و فیز

ی فشار، بیش از تقاضا و نیاز بازار کار در هاگروهنهادها و 
 تأثیری احرفهفنی و  هایآموزشو توسعه  یریگشکل

این نگاه از  شدنمواجه(. در آمیختن و 1388گذارد )آزاد، یم
یک سو با اقتصاد دولتی رانت طلب متکی به فروش منابع 

که اصوالً درگیر با رقابت نبوده و  ه، عمدتاً نفت خاماولی
 ندارد دهیدآموزشتوجهی شایسته به استفاده از نیروی انسانی 

و از سوی دیگر، وجود دوگانگی در ساختار اقتصادی. 
ای که از استقرار نهادهای ، در طول چند دههترتیبینابه

مل ای تعامناسبی بر سازوکارگذرد، یمآموزشی جدید در ایران 
ی رسمی با بازار کار به وجود نیامده احرفهنهاد آموزش فنی و 

است و تنها به سلیقه مسئوالن و به شکل مقطعی اقداماتی گذرا 
 (.1395در این حوزه صورت گرفته است )عبدالهی،

ر ، بیشتتوسعهدرحالکشورهای  ویژهبهدر اغلب کشورها، 
 های درسیمهآموزشی، شکاف روبه رشدی بین برنا مؤسسات

ی درسی هابرنامهکنند که یمو تقاضاهای جامعه تجربه 
توانند تا حد زیادی موجب کاهش این شکاف یممناسب، 

آموزش، شکاف بین تئوری و  تنهانهشوند. در حال حاضر 
زند. دهد، بلکه خود بر این شکاف دامن میعمل را کاهش نمی

ازگاری امروزه مشکالتی در مورد عدم س در ایران نیز
ی هاامهبرنی درسی با تقاضای بازار کار و موفق نبودن هابرنامه

درسی در کمک به یادگیرندگان برای کسب اطالعات و 
در دنیای کار متحول  مؤثرالزم جهت ایفای نقش  هایمهارت

از این  کاردانششود که برنامه درسی یمشده امروزی مشاهده 
ی هاروش، محتوا، نیست. چهار عنصر اصلی هدف مستثناامر 

 ظرمدنبرنامه درسی  یندر تدویادگیری و ارزشیابی  -یاددهی

توان مواد و وسایل آموزش را نیز افزود. باشند که البته میمی
 ؛متقابل با یکدیگر قرار دارند تأثیراین عناصر در تعامل و 

قرار  یرتأثبنابراین تغییر در هر عنصر، عناصر دیگر را تحت 
ک ویژگی مثبت برای اصالح و بهبود واقعی دهد و این ییم

 )یارمحمدیان و همکاران، استبرنامه درسی و آموزشی 
(. با در نظر گرفتن ماهیت، محتوا و شیوه کار، آموزش 1387
ی هاهدفو  هاآرمانهای ستبری در ای از یک سو ریشهحرفه

دارد، از سوی دیگر معیارها و استانداردهای  وپرورشآموزش
کامل بر آن سایه افکنده است. برای رعایت  طوربهر بازار کا

ی، احرفهتخصصی آموزش  -ایهر دو جنبه انسانی و حرفه
 هانظامو  هاطرحدو بعد عمده همواره باید راهنمای طراحی 

اند از آموزش و کار. بعد آموزش بیشتر باشند که عبارت
 ار یادر بعد ک کهیدرحالکند، نیازهای انسانی را برآورده می

گوی نیازهای اجتماعی و الزامات بازار کار اقتصاد بیشتر پاسخ
است. فراتر از آن، رویکردهای جدید این اصل را مفروض 

توانند ای نمیی آموزش حرفههابرنامهها و اند که طرحگرفته
به شکلی طراحی شوند که فقط متناسب با یک کار خاص 

 رتآزادانه هابرنامهو  هاطرحباشد به همین دلیل الزم است که 
ی به شکوفای کهآنتری طراحی شوند تا و با مبنای گسترده

ی شغلی و بهبود تحرک هافرصتها، وسعت میدان ییتوانا
(. 1390شغلی و تحصیلی بیانجامد )عبدالهی و سعادتمند،

های صورت گرفته در این زمینه حاکی از وجود پژوهش
عت های با صننامه درسیمشکالتی در زمینه موانع ارتباطی بر

( در بررسی 1398. موحدی نسب و همکاران )است
برنامه درسی جدید رشته الکترونیک شاخه  شناسییبآس

ی در استان یزد نشان دادند که برنامه احرفهآموزش فنی و 
ی در رشته الکترونیک، احرفهدرسی جدیدی آموزش فنی و 

مطلوب و از  از دیدگاه مدیران آموزشی و هنرجویان نسبتاً
دیدگاه هنرآموزان نسبتًا نامطلوب است اما وضعیت عناصر 
تجهیزات کارگاهی و امکانات آموزشی، آگاهی هنرآموزان از 

ی ضمن خدمت ارائه هادورهها و ییراهنمااسناد باالدستی و 
شده به هنرآموزان نسبتًا نامطلوب برآورد شده است. همچنین 

و آمادگی تحصیلی هنرجویان یادگیری  هایفعالیتهنرآموزان 
و تناسب زمان آموزش با حجم محتوای آموزشی را نسبتًا 
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نتایج پژوهش زارع و  کهیدرحالاند. نامطلوب برآورد کرده
( در واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی 1397همکاران )

هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز نشان  آموختگاندانش
ی آموزشی هابرنامهاز  انآموختگدانشدادند که رضایتمندی 

باالتر از متوسط بود. این در حالی است که میزان مطلوبیت 
های مختلف متفاوت بوده یطهحعوامل آموزشی هنرستان در 

حیطه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  کهیطوربه
های ابزارهای آموزشی و یطهحنامطلوب و در مقابل مطلوبیت 

ارهای عملی به ترتیب متوسط و و انجام ک یآموزشکمک
خود  آموختگاندانشدرصد  83مطلوب گزارش شدند. بیش از 

درصد دارای  86ی کشاورزی دانسته و هارشتهبه  مندعالقهرا 
نظیر زمین، باغ و یا دام بودند. در مطالعۀ  یافزارسختامکانات 

شاغل  موردمطالعه آموختگاندانشدرصد از  53بیش از  هاآن
درصد نیز جویای کار بودند.  13صد دانشجو و در 34و 

( در بررسی موانع تعاملی صنعت 1396مداحیان و همکاران )
اصلی بر  یهمادرونی علوم پزشکی در ایران، هادانشگاهو 

 کنندگانمشارکتاساس تجارب و ابعاد درک شده توسط 
استخراج کردند که شامل موانع فردی، موانع سازمانی و موانع 

ود. موانع فردی از چهار زیرطبقه موانع نگرشی، موانع محیطی ب
و موانع جمعیت شناختی، موانع  یشناختروانمهارتی، موانع 

سازمانی از چهار زیر طبقه موانع فرهنگی، موانع مدیریتی، 
موانع مالی و موانع ساختاری و موانع محیطی از سه زیر طبقه 

وانع نظارتی های خاص صنعت و میژگیوموانع قانونی، موانع 
( در بررسی و تحلیل 1396شد. تابش و همکاران )تشکیل می

مرتبط با آب و فاضالب دانشگاه تهران که با  هاینامهیانپا
هدف مطالعه عمده و ساختاری عوامل عدم کارآمدی تحقیقات 
در مسیر پیشبرد اهداف صنعت صورت گرفت اظهار داشتند 

مسیر پیشبرد اهداف که از عوامل عدم کارآمدی تحقیقات در 
توان به بهینه نبودن نظام تحقیقات، عدم ارتباط صنعت می

پویای صنعت و دانشگاه و عدم تعریف مشکالت علمی 
صنعت برای دانشگاه و عدم تعریف مشکالت علمی صنعت 

، فقدان سیستم کارآمد مدیریت دانش و هادانشگاهبرای 
دن ست بوتبادالت علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادر

و عدم تناسب با نیاز صنعت،  وپرورشآموزشساختار نظام 

دولتی اشاره کرد. بنی عامریان و همکاران  یهاسازمانساختار 
رسمی ی )احرفه( در مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و 1396)

و آکادمیک( با تأکید بر قصد کارآفرینی در بین کشورهای 
ن نشان دادند اهداف و محتوای کانادا، آلمان و هندوستان با ایرا

برنامه درسی سه کشور منتخب و ایران مشابه و در راستای 
مبتنی بر کارآفرینی است. در آلمان  هایمهارتایجاد قصد و 

برنامه درسی است.  از اهدافو کانادا تربیت نیروی کار جهانی 
برنامه درسی کشورهای منتخب و ایران  شدهیبررسمحتوای 

ه فناوری و اطالعات، علم ارتباطات، یادگیری شبیه و توجه ب
، محتوای مکمل در برنامه زیستیطمحو  المللیینبی هازبان

هایی مانند مدیریت درسی کشورهای منتخب است. درس
، دانش کارآفرینی در کشورهای منتخب و ایران وکارکسب

یادگیری و ارزشیابی  -یاددهی هایفعالیتمشترک اما میان 
شود. در تخب و ایران، فاصله زیادی دیده میکشورهای من

رد شود اما رویکی سنتی در تدریس استفاده میهاروشایران از 
ی گروهی است. در هاروشکشورهای منتخب بر پایه 

متنوع )استفاده از  یهاروشارزشیابی، کشورهای منتخب از 
ی تحقیقاتی هاپروژههیئت ارزیاب، خودارزیابی، ارزیابی 

بی و کت هایآزمونکنند و در ایران از یمان( استفاده پادگیرندگ
( در 1396شود. جلیلیان و همکاران )یمشفاهی استفاده 

ی با نیازهای احرفهفنی و  هایآموزشبررسی میزان انطباق 
آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر نشان دادند بین 

ی با وضعیت احرفهفنی و  هایآموزشعملکرد موجود 
)نیازها و محورهای آموزش شناسایی شده دارای  مطلوب

اولویت( این شهرستان انطباق وجود ندارد. همچنین نتایج به 
دوره مدیریتی و  7دوره عمومی،  9دست آمده نشان داد که 

ی احرفهفنی و  هایآموزشهای یتاولودوره تخصصی  45
بازار کار در زمینه صنایع این شهرستان را تشکیل  یازموردن

 شدهتجربه یسازوکارها( در ارزیابی 1395دهند. عبدالهی )یم
ار ای رسمی و بازار کبرقراری ارتباط بین آموزش فنی و حرفه

اثربخشی  سازوکاردر ایران، نشان داد که در حال حاضر 
 ی واحرفهفنی و  هایآموزشبرقراری ارتباط بین  منظوربه

ر بررسی ( د1394بازار کار وجود ندارد. جعفری هرندی )
 هایسالی طی احرفهمیزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و 
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ی استان یزد احرفهی فنی و هاآموزشکدهدر  1390تا  1388
، در بعد 65/0دریافتند که کارآیی بیرونی در بعد فردی 

درصد است.  60/0و در بعد اقتصادی  4/63اجتماعی 
ی درصد از کارای 2/37با توجه به عدم تحقق  درمجموع

توان بیان نمود که درصد کارآیی بیرونی مطلوب یم، بیرونی
در این زمینه توسط مسئوالن ستاد و  ییجوچارهنبوده و 

( در 1393رسد. آیتی و فتحی )مدرسان ضروری به نظر می
 هایآموزشعمومی(  هایمهارتبررسی ارتباط برنامه درسی )

د نشان دادنی با نیازهای بازار کار شهر بیرجند احرفهفنی و 
فنی و  هایآموزشعمومی(  هایمهارتبرنامه درسی )

ای در اکثر موارد با نیازهای کار کامالً و یا تا حد زیادی حرفه
شود. سلیمی منطبق است و در مواردی عدم انطباق دیده می

ی: احرفه( در بررسی برنامه درسی و آموزش فنی و 1392)
رسی در پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه د

 فنی هایآموزشنشان داد که بین  ی،احرفهفنی و  هایآموزش
ی و اهداف، محتوا و ارزشیابی در حد متوسط تناسب احرفهو 

 متوسط ازحدیشبوجود دارد ولی میزان تناسب عنصر روش 
ی با احرفهفنی و  هایآموزشاست. همچنین بین تناسب 

 ن تناسبتفاوت وجود دارد. بیشتری عناصر برنامه درسی
 ؤلفهمین تناسب به ترکم مربوط به عنصر روش و تناسببه

( در 2020و همکاران ) Hanh Tienشود. ارزشیابی مربوط می
ی و ارزشیاب وپرورشآموزشتحقیقی با عنوان تحلیلی بر 

ای در ویتنام، نشان انتقالی در آموزش فنی و حرفه هایمهارت
مؤثر نیستند. ی احرفهفنی و  هایمهارتدادند آموزش 

ای نیز برای توسعه آن وجود ندارد. چهارچوب و قانون ویژه
فنی  هایآموزشضروری است نسبت به برقراری ارتباط بین 

 Hu and Xieی مدارس و صنعت ایجاد گردد. احرفهو 
ی هارشتهکالسی  هایآموزش( در تحلیل اصالح 2019)

نی ف هایفرهنگی در مدارس فنی بر اساس آموزش شایستگی
کالسی  هایآموزشدر چین نشان دادند مشکالتی در 

ضعف  ازجملهی فرهنگی در مدارس فنی وجود دارد، هارشته
ی هارشتهکالسی، فقدان ارتباط بین  هایآموزشاصالح 

 ها ورشته یریسوگمختلف فرهنگی، جدال بر سر اهداف و 
فنی،  هایآموزش هاییمشخطارزشیابی. لذا ساختار  یهامدل

 هاییمشخطکارآفرینی،  هاییمشخط، هایتفعالوسعه ت

                                                           
1. descriptive phenomenology 

ند. باشفنی ضروری می هایآموزش مؤثراجتماعی برای توسعه 
Reza and Khalid (2017 در تحقیقی با عنوان موانع ارتقا )

فنی در پاکستان نشان دادند کمبود رابطه صنعت  هایآموزش
ی ارفهح دهیسازمانریزی و با مدارس، سطح پایین برنامه

کمبود امکانات تشویقی، از موانع  ای،فنی و حرفه هایآموزش
 Kirya (2016)فنی در پاکستان هستند.  هایآموزشارتقا 

ای و منظور ارتقا کیفیت و شایستگی آموزش فنی حرفهبه
خروجی آموزش از طریق مشارکت مدارس فنی با صنعت 

و آموزشی، تجهیزات  هایفعالیتنشان داد که محتوای 
عملی کارآموزان در  هایمهارتامکانات مالی، ارزشیابی 

 Heikeاست.  مؤثری با صنعت احرفهفنی  هایآموزشارتباط 
آموزش فنی و سیستم آموزشی در آلمان  ( در بررسی2014)

با  هاروشی آموزش، تناسب هاروشدریافت که تناسب 
 هاییوهشو تسهیالت،  های کارآموزان، امکانات مالییژگیو

یادگیری در برقراری ارتباط -ارزشیابی، فرایند یاددهی
 ای با بخش صنعت مؤثر هستند.فنی حرفه هایآموزش

رش برای تعیین دانش، نگ شدهشناختهبدین ترتیب، مشاغل 
بایست به برنامه ریزان درسی سپرده یمشغلی  هایمهارتو 

این اساس، این پژوهش قصد دارد به مطالعه  شود. بر
اسی موانع و راهکارهای ارتباطی برنامه درسی پدیدارشن

 کاردانش با صنعت بپردازد.

 روش

بود. پدیدارشناسی، هم  1روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی
( و هم Kresol, 2007) اطالعات یآورجمعشیوه  عنوانبه
( مطرح است. Mostax, 1994) یک روش پژوهش عنوانبه

اصلی  هدف اصلی روش پدیدارشناسی، درک ساختار
به عمق مفهومی  یابیدستانسانی و  شدهتجربههای یدهپد

تواند در رابطه با یمپدیدارشناسی . است 2تجارب زیسته
و هر  هاسازمانموضوعات ملموسی مانند شغل، ازدواج و 

دیگری باشد. آنچه در این روش مهم است،  پدیده اجتماعی
 پژوهش . درهاستتجربهو تفسیرشان از آن  هاانسانتجربه 

 شدهیلتحلی افراد متفاوت، تعلیق و هاتجربهپدیدارشناختی، 
از  شوند. یکییمباهم مقایسه  یدهپدو برای شناسایی ذات آن 
شناختی پدیدارشناسی توصیه به اصول محوری روش

2. lived experience 
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های پیشین اندیشه است، بدین پژوهشگران برای ترک عادت
ا در خود ر معنا که پژوهشگر باید ذهنیت عادت یافته گذشته

ها رها کرده و از هرگونه یدهپدخالل درک پدیدارشناختی 
متعارف خودداری کند. لذا  هایداورییشپتصور قالبی یا 

فرآیند پژوهش در این پارادایم بسیار خالقانه و منعطف بوده 
شود پیشنهاد نمی ایشدهیینتعو رویه خاص یا از پیش 

 (.1389 )محمدپور،
منظور گردآوری اطالعات وهش بهجامعه آماری این پژ

ا گرایش ب یتیعلوم تربنظران رشته را اساتید و صاحب یازموردن
. دهدریزی درسی و دبیران شاخه کاردانش تشکیل میبرنامه

 گیریبرای تعیین نمونه آماری در این پژوهش، از روش نمونه
محور یکی گیری مالکمحور استفاده شد. نمونهمالک 1هدفمند
های کیفی است. در گیری هدفمند در پژوهشهای نمونههاز شیو

هایی مانند مدرک تحصیلی، ها بر اساس مالکاین مرحله نمونه
آگاهی درباره دانش موضوعی )تألیف مقاله و کتاب در زمینه 
موضوع مربوطه( و تجربه عملی و آشنایی با مسائل طراحی 

و مشاور  با راهنمایی و مشورت اساتید راهنما یبرنامه درس
 2نفر از متخصصان تا رسیدن به حد اشباع 9تعداد  انتخاب شدند.
 آمده است. 1 جدولمشخصات نمونه در  انتخاب شدند.

 .1جدول 

 اطالعات دموگرافیک نمونه
 5 مرد جنسیت

 4 زن
 3 مجرد تأهلوضعیت 

 6 متأهل
 0 سال 1-9 سابقه کار

 2 سال 14-20
 2 سال 19-15
 2 سال 24-20
 3 سال به باال 25

 3 علوم تربیتی )دکتری( علمییئته سمت
 وپرورشآموزشدبیر 

 در رشته علوم تربیتی
 )دکتری(

3 

 وپرورشآموزشدبیر 
 )فنی( کاردانش

 لیسانس()فوق

3 

                                                           
1 .purposful 

2. saturation 

کیفی )مصاحبه(  حاضر از روش قیکه در تحق جهتازآن
ه پرداخت بهره گرفته شده، در زیر به شیوۀ اجرای مصاحبه

برای انجام مصاحبه، استفاده  اتخاذشدهشود. روش مقدماتی می
 صورتینبدبا سؤاالت باز بود.  یافتهساختاز مصاحبۀ نیمه 

که محقق در ابتدا تعدادی از سؤاالت باز را بر اساس اهداف 
تحقیق، از قبل طراحی نموده و سپس اقدام به مصاحبۀ 

برای  ع انجام شد.نمود. مصاحبه تا رسیدن به حد اشبا فردفردبه
ردید نیز استفاده گ شوندگانمصاحبهافزایش صحت نتایج، از 

 دربارۀ شوندگانمصاحبه هاییفتوصبه  استناد یعنی محقق با

 و برای اعتباریابی را دریافت یبندمقولهها، اعتباریابی مقوله

به ارزیابی  درخواست گردید تا شوندگانمصاحبهاز  نیز تحلیل
بخش  هایبپردازند. بدین ترتیب، اعتبار یافته محقق هاییلتحل

کیفی پژوهش با تلفیقی از سه سویه سازی )مصاحبه و مشاهده 
های متفاوت(، تجربۀ طوالنی و صرف زمان ها و زماندر زمینه

در محیط، تشریح جزئیات و چگونگی مراحل تحقیق، استفاده 
ل یو مرور همتا توأم گردید. برای تحل شوندگانمصاحبهاز 
استفاده  3کالیزی-ها از رویکرد پدیدارشناسی توصیفیداده

های مطالعۀ توصیف ازجمله، استگردید که شامل چندین گام 
، هانآ، بیرون کشیدن معنا از کنندگانمشارکتارائه شده توسط 

 .هاآنبندی خوشه

 هایافته

 maxqda افزارنرمدر این بخش با استفاده از تحلیل کیفی و 
عه مطال دقتبهی صورت گرفته در تحقیق هاحبهمصاکلیه 

گردید و ابتدا کدها یا مضامین پایه استخراج شد. برای تعیین 
الگوی برنامه درسی کاردانش برای ارتباط با صنعت در گام 

مضمون پایه شناسایی شد که با ترکیب برخی مضامین  79اول 
 ه بهمورد رسید. در گام بعدی مضامین پایه ک 64تعداد آن به 

لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیک بودند در یک گروه یا خوشه 
 یدرس برنامه مضمون اصلی الگوی ششگردید.  یبنددسته

اند از: اهداف، محتوا، کاردانش برای ارتباط با صنعت عبارت
 یادگیری، راهبردهای هایفعالیت محتوا، ویژگی یدهسازمان
 زیر عناصر اصلییادگیری و ارزشیابی. در جدول  هایفعالیت

 نشان داده شده است. شدهاستخراجو مضامین پایه 

 
 

3Colaizzi-descriptivephenomenological approach 
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 .2جدول 

 مضامین پایه و عناصر اصلی الگوی برنامه درسی کاردانش برای ارتباط با صنعت
 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی

 درسی الگوی برنامه
کاردانش برای ارتباط با 

 صنعت

 اهداف

 هاآموزشودن عملی و کاربردی ب

 نهادینه شدن خالقیت و نوآوری

 تشویق به سمت کارهای مشارکتی و همکاری با دیگران

 ایجاد توانمندی برای دنبال کردن اهداف جهت حصول نتیجه مطلوب

 های فنی و غیرفنیتلفیقی از شایستگی

 و ترکیب مناسبی از دانش، مهارت و نگرش نگرکل

 نطباق با نیازهای صنعتپذیرش نقش و ا
 های تفکر و حل مسئلهیتقابلبهبود 

 ایجاد توانمندی برای پاسخ به نیازهای آینده صنعت
 آموزانایجاد انگیزه و عالقه برای دانش

 نهادینه شدن ارزش به رشته کاردانش

 محتوا

 و مطالب مصور هاکتاباستفاده از 

 تخصصی بودن برنامه درسی

 تخصصی در صنعت هایمهارتجه به تو

 توجه به نیازهای صنعت در محتوای برنامه درسی

 صنعت یازموردنی تخصصی هاکتابافزایش حجم 

 های واقعی حرفه در بخش صنعتیتموقعمنطبق با 

 متناسب با نیازهای صنعت در منطقه

 متناسب با عالقه یادگیرندگان و تقاضای صنعت

 لب اضافی و غیرکاربردی در صنعتفاقد مطا

 هاکتاببودن  حجمکم

 محتوا یدهسازمان

 درکقابلی هابخشتبدیل محتوا به 

 متناسب با زمان آموزش دهیسازمان

 ی در صنعتاحرفهمتناسب با سطوح صالحیت  دهیسازمان

 در صنعت یازموردنمتناسب با موضوعات  دهیسازمان

 مسائل آسان به سخت از دهیسازمان

 تجربی و عملیاتی صورتبهمطالب درسی  دهیسازمان

 یادگیری هایفعالیتویژگی 

 قابلیت اجرا در صنعت

 هنرجویان هایمهارت کنندهیتتقو

 مفید و مربوط بودن به نیازهای صنعت

 ایجاد اشتیاق و رقابت سازنده در میان هنرجویان

 پیشرفت گرا

 ری در محیط واقعی صنعتیادگی
 انآموزدانشکسب تجربه برای 

 تشویق ارتباط با دنیای کار و صنعت
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 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی
 یرپذانعطاف

 تسهیل گر پیوند بین مباحث نظری و عملی

 هایفعالیتراهبردهای 
 یادگیری

 کارورزی و کارآموزی

 روش بارش مغزی

 الگوی یادگیری مبتنی بر عمل

 ایفای نقش

 ی مشارکتی و تیمیهاروش

 ای و نمونه کاریادگیری پروژه

 یادگیری فعال اکتشافی

 روش حل مسئله

 های آموزشییلمفاستفاده از 

 های واقعی در صنعتیطمحبازدید از 

 تدریس افراد متخصص در صنعت

 ارزشیابی

 خودارزیابی

 ارزیابی فرایندی و نتیجه محور

 مبتنی بر عملارزشیابی 

 همتایان وسیلهبهارزشیابی 

 توسط متخصصان در صنعت یابیارزش

 ارزشیابی استادکاری
 سازییهشب وسیلهبهارزشیابی 

 مستمر و عملکردی مبتنی بر نیازهای صنعت در دنیای کار
 ارزشیابی جامع و کامل

 کمی محور جایبهارزشیابی کیفی محور 

 های واقعی صنعتیطمحدر ارزشیابی 

 ارزشیابی گروهی

برای شناسایی موانع ارتباط برنامه درسی کاردانش با 
مضمون پایه شناسایی گردید که با  27صنعت در گام اول 

مورد رسید. در گام  21ترکیب برخی مضامین تعداد آن به 
بعدی مضامین پایه که به لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیک بودند 

شدند. چهار مضمون موانع  یبنددستهگروه یا خوشه در یک 

 التاند از: مشکارتباط برنامه درسی کاردانش با صنعت عبارت
 ارتباطی، مشکالت و ساختاری ارزشی، مشکالت و فرهنگی
درسی. در  محتوای و آموزشی منابع، مشکالت و امکانات

ان نش شدهاستخراججدول زیر عناصر اصلی و مضامین پایه 
 شده است.داده 

 .3جدول 

 مضامین پایه و عناصر اصلی موانع ارتباط برنامه درسی کاردانش با صنعت
 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی

 برنامه ارتباط موانع
 با کاردانش درسی

 صنعت
 مشکالت فرهنگی و ارزشی

 ی کاردانشهارشتهبه  یتوجهکم
 های صنعتیینهزمان به آموزدانشعالقه کمتر 

 به مسائل و مشکالت آموزشی کاردانش ارزشیبو  انگارانهسادهدیدگاه 
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 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی
 ی یادگیرندگان در مدارساحرفهعدم توجه به نیازهای آموزشی 

 عدم دیدگاه مناسب مراکز صنعتی به یادگیرندگان و مقایسه با کارگران غیرماهر
 ارس کاردانشیادگیرندگان در مد هایآموزشاعتماد کمتر به 

 مدارس کاردانش به نیازهای صنعت توجهییب

 مشکالت ساختاری و ارتباطی

 مدیریت متمرکز مراکز آموزشی کاردانش
 عدم ارتباط ساختاری، رسمی و قانونی صنعت و مدرسه

 نداشتن ارتباط مناسب مسئوالن کاردانش با صنعت
 ین مدارس و صنعتعدم وجود سازمان واسط مناسب برای ارتباط ب

 عدم ارائه مسائل و مشکالت و نیازهای صنعت به مدارس کاردانش
 های صنعتیطمحکمبود بازدیدهای یادگیرندگان و مدیران و معلمان از 

 مشکالت امکانات و منابع

 وپرورشآموزشی زیاد و متعدد در هابخشوجود 
 تجربی و عملی هایالیتفعبرای  یافزارنرمو  یافزارسختنبود امکانات 

 صنعت یازموردنمهارتی  هایآموزشکمبود منابع مالی برای اجرای 
 های صنعتی جهت یادگیری یادگیرندگانیطمحوجود خطرات در 

 مشکالت آموزشی و محتوای درسی

 کم بودن میزان شناخت مدارس از مشکالت مراکز صنعتی
 نیازهای صنعتبروز نبودن محتوای مدارس کاردانش با 

 نامطلوب در مدارس کاردانش هایآموزشارائه 
 کاردانش در صنعت هایآموزشکاربردی نبودن 

برای شناسایی راهکارهای ارتباط برنامه درسی  یتدرنها
مضمون پایه شناسایی  29کاردانش با صنعت در گام اول 

 مورد رسید. 20گردید که با ترکیب برخی مضامین تعداد آن به 
در گام بعدی مضامین پایه که به لحاظ معنایی به یکدیگر 

گردید. سه  یبنددستهنزدیک بودند در یک گروه یا خوشه 

مضمون راهکارهای ارتباط برنامه درسی کاردانش با صنعت 
 ارساخت صنعت، بهبود مهارتی هایآموزش اند از: بهبودعبارت

 و مدارس امکانات صنعت، بهبود و مدارس ارتباط و سازمانی
انگیزه یادگیرندگان. در جدول زیر عناصر اصلی و مضامین 

 نشان داده شده است. شدهاستخراجپایه 

 .4جدول 

 مضامین پایه و عناصر اصلی راهکارهای ارتباط برنامه درسی کاردانش با صنعت
 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی

 راهکارهای
 برنامه ارتباط

 اب کاردانش درسی
 صنعت

 مهارتی صنعت هایآموزشبهبود 

 ی کارورزیهاطرحآموزش اولیه یادگیرندگان در مراکز صنعتی در قالب 
 روز کردن محتوای مدارس کاردانش با نیازهای صنعتبه

 اجباری نمودن کارورزی اثربخش یادگیرندگان در محیط صنعت
 ی عملی و مهارتی در مدارس کاردانشهاتجربهکسب 

 اثربخش و کاربردی در مدارس کاردانش هایآموزش ارائه
 منطقه موردنیازنیازسنجی آموزشی در صنایع 

 بهبود ساختار سازمانی و ارتباط مدارس و صنعت
 بهبود ساختار سازمانی مدارس متناسب با نیازهای صنعت

 شکارگیری متخصصان صنعت و مشاور در ساختار سازمانی مدارس کاردانبه
 جذب متخصصان و معلمان مهارتی و مجرب
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 )مضامین پایه( هامؤلفه عناصر اصلی مضمون کلی
 ارائه اختیار بیشتر برای مدیران مدارس برای تغییرات

 دریافت مشاوره از متخصصان دانشگاهی و برنامه درسی
 مشاوره گرفتن از مدیران صنعت

 بخش صنعت در مدارس کاردانش گذاریهسرماکردن  پررنگ
 مدارس و نظارت بر آنایجاد دفاتر ارتباط صنعت و 

 شناسایی تقاضای نیرو در آینده برای صنعت

 بهبود امکانات مدارس و انگیزه یادگیرندگان

 پاداش ارائههای کاری و یطمحکارگیری یادگیرندگان در به
 در مدارس یافزارنرمو  یافزارسختفراهم آوردن امکانات 

 اردانشمنابع مالی مناسب در مدارس ک یسازفراهم
 ان برای کسب مهارت و ارتباط با صنعتآموزدانشایجاد انگیزه و عالقه در 

 نهادینه نمودن ارزشمندی در مدارس و مراکز صنعتی نسبت به یادگیرندگان

 گیرییجهنتبحث و 

شمسی سه بار تغییر نظام  1390تا  1350 برای پنج دهه از
نکه در ای توجهقابله آموزشی در ایران اتفاق افتاده است و نکت

همه این تغییرات یکی از دالیل اصلی برجسته کردن تغییر نظام 
آموزی و آموزشی، غفلت نظام آموزشی از توجه به مهارت

آموزان برای سازی دانشنیازهای اجتماعی و اقتصادی و آماده
سیل ان به گآموزدانشمحیط کار و توجه افراطی مربیان و اولیاء 

ه ک یاگونهبهشگاه و معضل کنکور بوده است جوانان به دان
نظام آموزشی از هیچ مهارتی برخوردار نیستند  آموختگاندانش

و در بازار کار توان دستیابی به شغل و انجام کار معینی را 
شدن و غفلت نظام آموزشی از  رنگکمندارند. به عبارتی، 

و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و  یآموزمهارتتوجه به 
ان برای محیط کار به ناتوانی آموزدانش یسازمادهآ

دوره متوسطه در دستیابی به شغل منجر شده  آموختگاندانش
که با اهداف تعلیم و تربیت سازگار نیست. برای تشریح بهتر 

توان به نتایج پژوهش حاضر اشاره نمود. در این امر می
پژوهش حاضر، مضامین شناسایی شده بر اساس مطالعه 

موانع برنامه درسی کاردانش با صنعت، شامل  ارشناسیپدید
ارزشی،  و فرهنگی از: مشکالت اندعبارتچهار مضمون 

منابع،  و امکانات ارتباطی، مشکالت و ساختاری مشکالت
درسی. همچنین راهکارهای  محتوای و آموزشی مشکالت

ارتباطی برنامه درسی کاردانش با صنعت، شامل سه مضمون 

 ارساخت صنعت، بهبود مهارتی هایآموزش بهبود از: اندعبارت
 و مدارس امکانات صنعت، بهبود و مدارس ارتباط و سازمانی

 یادگیرندگان. انگیزه
، عهموردمطالدر مقایسه با تحقیقات گذشته در مورد زمینه 

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات موحدی نسب 
(، مداحیان و 1397(، زارع و همکاران )1398و همکاران )

عامریان و (، بنی1396(، تابش و همکاران )1396همکاران )
(، عبدالهی 1396(، جلیلیان و همکاران )1396همکاران )

(، 1393(، آیتی و فتحی )1394(، جعفری هرندی )1395)
 Hu and(، 2020) و همکاران Hanh Tien(، 1392) یمیسل

Xie (2019 ،)Reza and Khalid (2017 ،)Kirya (2016 ،)
Heik (2014 همسو )است. 

 یراپذناجتنابهای این پژوهش، به مسائلی ضروری و یافته
بیین قابل ت برنامه درسی تلفیقی اشاره دارد که بر اساس مدل

است. تلفیق برنامه درسی یک نیاز رو به توسعه است که عمدتًا 
دازد. پرهای درسی متداول میها و معایب برنامهیکاستبه دلیل 
در پژوهش حاضر عبارت بودند از: بهبود  شدهمطرحمسائل 
و کاربردی کردن آموزش مهارت  هایمهارت هایآموزش

آموزان به کار واقعی برای کار کردن و نیز درگیر نمودن دانش
و ارتقا امکانات  آموزانبه شیوه فعال با هدف یادگیری دانش

یده و را موجب گرد هامهارتیابی آنان در مدارس، تسلط
شود و آموزان میباعث ایجاد انگیزه و تقویت روحیه دانش

استعداد نهفته آنان را بارور و نیز به کارآفرین شدن 
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نماید. همسو با نتایج تحقیق حاضر، آموزان کمک میدانش
Kirya (2016 در تحقیق خود نشان داد که محتوای )
 یآموزشی، تجهیزات و امکانات مالی، ارزشیاب هایفعالیت
فنی  هایآموزشعملی کارآموزان در ارتباط  هایمهارت
 است. مؤثرای با صنعت حرفه

از امکانات، تجهیزات و فضای کارگاه،  مؤثراستفاده 
نقشه  های تدریس، تهیهترین شیوهبهترین و متنوع کارگیریبه

کار مناسب برای تدریس عملی در کارگاه، مدیریت یادگیری 
ابزارها،  موقعبهر محیط کار، تهیه ان دآموزدانشو ارتباط 

سازی محیط برای و آماده موردنیازتجهیزات و مواد اولیه 
مواردی هستند که با فراهم کردن این موارد  ازجملهتدریس 

ارتباط  گردد. با ایجادیمبستر الزم برای ارتباط با صنعت فراهم 
وان تو صنایع مرتبط، می کاردانش هایآموزشتنگاتنگ میان 

را  یدهدآموزشیاز صنایع و جامعه به نیروی کار ماهر با افراد ن
 همسو نمود.

 یهاییتمحدودانجام این تحقیق نیز همچون هر پژوهشی با 
خاص، زمان محدودی که متخصصان و  طوربهمواجه بود. 

اساتید برای همکاری با این تحقیق صرف کردند، باعث 
 ها شد.وری دادهآتر شدن روند اجرای تحقیق و جمعطوالنی

های پژوهش حاضر، پیشنهادهایی به شرح بر اساس یافته
های ارتباطی برنامه درسی کاردانش با زیر برای ادامۀ راه

مدارس  یشیاندهمشود: برگزاری جلسات صنعت، ارائه می
های رایج دو طرف کاردانش با صنعت در جهت بهبود ذهنیت

ر بینش ایجاد تغییر د متقابل و یاعتمادسازنسبت به یکدیگر و 
آموزش کشور؛ جذب متخصصان و معلمان مهارتی و مجرب؛ 
ایجاد دفاتر ارتباط صنعت و مدارس و نظارت بر آن؛ فراهم 

های آموزشی مناسب؛ اصالحات کردن ابزارها و تکنولوژی
ساختاری و نهادی برای ارتباط آسان مدارس با صنعت و 

دمات فنی و ساماندهی مدارس کاردانش برای ارائه خ
ی به صنایع مرتبط. همچنین، به پژوهشگران آتی امشاوره

تر و با شود مشابه چنین تحقیقی را در ابعاد گستردهتوصیه می
استفاده از نظرات متخصصان بیشتری از چندین دانشگاه 

 مختلف اجرا کنند.

 سپاسگزاری

مراتب سپاس ژرف خود را از همکاری و همگامی صمیمانه 
رایش با گ یتیعلوم تربنظران رشته ید و صاحباساتتمامی 

که در راه گردآوری  ریزی درسی، دبیران شاخه کاردانشبرنامه
های پژوهش حاضر با ما نهایت همکاری را داشتند به یافته

 .آوریمعمل می

 تعارض منافع

 تعارض گونهیچهکه  کنندیم منویسندگان مقاله حاضر اعال
 .وجود نداردمنافعی در نگارش این پژوهش 

 منابع

بررسی وضعیت یادگیری عملکرد سیستم آموزش (. 1388آزاد، ا. )
ی احرفهتهران: گزارش مرکز آموزش فنی  .یاحرفهفنی 

 تهران.
ی هامؤلفه(. بررسی جایگاه 1396کریمیان، ر. ) .، وآقامحمدی، ج

شخصیتی کارآفرینی در اجرای عناصر برنامه درسی از 
ی احرفهی فنی و هاهنرستاننرجویان دیدگاه هنرآموزان و ه

مجله رشد آموزش فنی و شهرستان دیوان دره،  کاردانشو 
 .35-25، 1 ،کاردانشی و احرفه

(. بررسی ارتباط برنامه درسی 1393و فتحی، م. ) .،آیتی، م
ای با فنی و حرفه هایآموزشعمومی(  هایمهارت)

، 2، یآموزمهارتفصلنامه نیازهای بازار کار شهر بیرجند. 
35-59. 

حسن مبارکی، م. و ، .، خدایی، ا.، جوادی پور، م.بنی عامریان، م
ی احرفه(. مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و 1396)

بر قصد کارآفرینانه در بین  یدتأک)رسمی و آکادمیک( با 
فصلنامه کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران. 

 .174-143، 45 مطالعات برنامه درسی ایران،
(. بررسی و تحلیل 1396پورمحمدی، آ. )و ، .، قائمی، ا.تابش، م

شریه نمرتبط با آب و فاضالب دانشگاه تهران.  هاینامهیانپا
 .54-71، 4علوم مهندسی آب و فاضالب، 

(. بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه 1394جعفری هرندی، ر. )
در  1390تا  1388 هایسالای طی فنی و حرفه

فصلنامه مطالعات ی استان یزد، احرفهی فنی و هاآموزشکده
 .189-173، 9، و ارزشیابی آموزشی گیریاندازه
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(. بررسی 1396مرعشی، س.م. )و ، .، مهرعلیزاده، ی.جلیلیان، س
ی با نیازهای احرفهفنی و  هایآموزشمیزان انطباق 

فصلنامه آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر. 
-132، 1، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشیعلمی 

158. 
(. جایگاه اشتغال 1391. )م ،مطورو  ،.ع ،صدری .،م .س ،حسینی

ای و کاردانش در وحرفهفنی یهاآموختگان هنرستاندانش
-107(، 17)6 ،آموزشی یهاپژوهش در نظام .شهر شیراز

127. 
(. 1397، م. )زادهیفشرو ، .، نوشادی، ن.، احمدوند، م.زارع، ا

 آموختگاندانشواکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی 
هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه 

-215، 1، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانپیگیرانه، 
226. 

ای: (. برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه1392سلیمی، ج. )
 پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در

، 1، فصلنامه مهارت آموزشی، احرفهفنی و  هایآموزش
35-53. 

 .وپرورشآموزش(. 1390سند تحول بنیادین. )
برقراری  شدهتجربه یسازوکارها(. ارزیابی 1395عبدالهی، ش. )

ی رسمی و بازار کار در احرفهارتباط بین آموزش فنی و 
 .167-152، 22 درسی، یزیربرنامهپژوهش در ایران. 

 هایآموزش(. بررسی تناسب 1390، و سعادتمند، ز. ).لهی، شعبدا
فصلنامه رهبری و ی با عناصر برنامه درسی. احرفهفنی و 

، 3مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، 
81-100. 

(. موانع 1396سالجقه، س. ) و ،.، منظری توکلی، ع.مداحیان، ش
له مجکی در ایران، های علوم پزشتعاملی صنعت و دانشگاه

 .226-214، 2، تحقیقات کیفی در علوم سالمت
(. 1398حاتمی، ج. )و ، .، احمدی، غ.، عصاره، ع.موحدی نسب، ع

برنامه درسی جدید رشته الکترونیک شاخه  شناسییبآس
نشریه علمی پژوهشی ی در استان یزد. احرفهآموزش فنی و 

 .100-79، 1 فناوری آموزش،
. تهران: یادواره درسی یزیربرنامهاصول (. 1386یارمحمدیان، م. )

 کتاب.
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