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  مهمقد

هـاي آموزشـی بـه    با درك شرایط براي اصـالح نظـام   راهبرديهايآموزشریزان برنامه

تحلیـل محـیط بیرونـی و     ،هـاي تحصـیلی  دوره همۀمنظور استقرار یک نظام کارآمد در 

انـد و  ریـزي مـورد توجـه قـرار داده    عزیمـت و شـروع برنامـه   درونی را به عنوان نقطه

هـاي  اي در سـال نظام آموزش فنی و حرفه .ریزي تعاملی حاصل این اندیشه استبرنامه

المللی، ملی و محلی در کشورهاي مختلف و به ویژه در کشور ایـران  اخیر در سطح بین

ـ با تغییرات و چالش گـذاري  تأثیربـه دلیـل ماهیـت و    . رو شـده اسـت  ه هاي مهمی روب

اصــلی بســیاري از  ۀآنهــا دغدغــرآیی و اثربخشــیاي، کــافنــی و حرفــه هــايآمــوزش

شـرایط جهـانی و همچنـین ملـی ایـران      . گذاران دولتی و غیر دولتی بوده است سیاست

  .اي به دنبال داشته استهاي آموزش فنی و حرفهوضعیت خاصی براي نظام

المللی در اقتصاد ملی و بین ۀالمللی ما شاهد چند تغییر اساسی در عرصدر سطح بین

  :هاي زیر هستیممینهز

گـذاري مسـتقیم و   هاي ملی از طریق تجارت، سـرمایه غام گسترده و عمیق اقتصاداد

در بسـیاري از   فنّاوريو پیچیدگی آورهاي سرسامهزینه. 2. دیگر اشکال جریان سرمایه

هـا از  اي شدن اقتصاد بـه همـراه چـرخش بـازار    رایانه. 3.و اساسی راهبرديهاي بخش

فضـایی اطالعـات و   ی ـ  راکم شدن زمـان متفیایی به الکترونیکی که منجر بهارمناطق جغ

  ). 1383زاده، ، نقل در مهرعلی1999،کوبرین(گیري شده استتصمیم

. بدیهی است عوامل مذکور نشانگر تفوق و برتري جریان تفکر ادغام جهـانی اسـت  

و متراکم شـدن   نّاوريفآور، پیچیدگی هاي سرسامآزاد، هزینه ۀهاي سرمایترتیب جریان

ۀفضایی اطالعات همگی گویاي آن است که سرعت انتقال مهارت براي توسـع ـ   زمانی

هـاي بـازار کـار و    توان انتظـار داشـت، نظـام   در نتیجه می. بسیار ضروري است فنّاوري

ثر مهـارت را بـر عهـده دارنـد     ؤاي از گسـترش مـ  آموزش و کارآموزي که بخش عمده

  .شوند روروبههاي اساسی با چالشرها کشو ۀدر هم احتماالً

 ،اقتصــادي، سیاســی ۀدر کشــور ایــران شــاهد تحــوالتی در عرصــ ،در ســطح ملــی

گـذاري ملـی بـراي پیـاده     سیاسـت  ،ترین این تغییراتمهم. و فرهنگی هستیم ،اجتماعی

ایـن  . هاي مختلـف دولتـی اسـت   بخشسازيقانون اساسی و خصوصی 44سازي اصل 
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ـ  يورزو مهـارت  يسـاز هاي مهارتبراي اقتصاد ایران و نظام ديجدیالزامات  ،اصل ه ب

ات جهـانی و همچنـین تغییـر و    تـأثیر فوق یعنی  ۀدو مسئل ،بنابراین.وجود خواهد آورد

مستلزم توجـه   1404تحول در نظام اقتصادي و اجتماعی کشور و چشم اندازهاي ایران 

بـدون شـک   .در کشور است يزسااز مهارت جدیديبیشتر به بازنگري و طراحی نظام 

بـا   ،تعامـل آن ۀ اي در سایمرتبط با فنی و حرفه هايآموزشیی و اثربخشی آافزایش کار

افـراد و   )ج هـاي آن راهبرددولت و  )باشتغالو  بازارکار)الف:ها یعنینظامدیگر خرده

هـاي  نظـام صـالحیت   )هنظام آمـوزش و پـرورش عمـومی و عـالی      )د هاي آنانانگیزه

).1384اده، زمهرعلی(اي قرار دارد رفهح

سـت کـه بـدون    ا المللـی و ملـی بیـانگر آن   مبانی نظري و نیز تجارب و سوابق بین

-وها، موفقیت نظام آمـوزش فنـی  نگري، هماهنگی و برقراري تعامل بین این نظامجامع

اي حرفـه به تعبیر دیگر، نظام آموزش فنی و . خواهد شد روروبههایی اي با چالشحرفه

هاي پشتیبان، نیازمند نظامی مستقل، چابک و نظامضمن تعامل و هماهنگی با دیگر خرده

چنین نظامی ضمن ایجاد ارتباط مستقیم بـا دولـت و مراجـع دسـت اول    . استمنعطف 

گیري، قادر خواهد بود اعتبارات الزم را به دست آورد و بـه نحـو مـؤثري مـورد      تصمیم

تر، موضوع چگونگی هماهنگی آمـوزش و کـارآموزي،   ان روشنبه بی.استفاده قرار دهد

 توسـعۀ هاي مربوط بـه  هاي روابط صنعتی و فعالیتکار، تحقیق و توسعه، سیاستبازار

ایـن  .آوردهاي اجتماعی را به وجود میهاي اجتماعی به منظور باال بردن مهارتظرفیت

اي نیـروي انسـانی مـاهر    پیرامون چگونگی تعدیل عرضه و تقاضـا بـر   مسائلیموضوع،

هـاي  شود و اینکـه سیسـتم  سازد که موجب تشویق براي باال بردن مهارت میمطرح می

  .شودمهارت  يریزي شوند که موجب ارتقااي برنامهبه گونه يسازموجود مهارت

هاي فراوان در راستاي ایجـاد تحـول و تغییـر در فرآینـد     تالش رغم به، با وجود این

متـولی ارائـه    يهـا هنـوز نظـام   ،در کشـور  يسـاز صالح نظـام مهـارت  سازي و اتوانمند

اي و مهارتی با مسائل و مشکالت زیادي دسـت و پنجـه نـرم    فنی و حرفه هايآموزش

بـا   ،دهـد انجام یافته در سطح کشور نشان می هايکه بررسی پژوهشطوريهب. کنندمی

گـذاران و  مورد توجه سیاست ايحرفهو  مهارتی و فنی هايآموزشۀوجود اینکه توسع

ریزان آموزشـی کشـور بـوده اسـت، ولـی بـه دلیـل عـدم اجـراي نیازسـنجی یـا            برنامه
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نـاموزون   ۀتـوان آن را توسـع  اي شده است کـه مـی  هاي مستمر منجر به پدیدهارزشیابی

سـوم   ۀتوسـع  ۀچنانچه در دفتر سـوم مسـتندات برنامـ   ). 1383وهمکاران،نادري(نامید

 :ها چنین اشـاره شـده اسـت   صادي و فرهنگی کشور به ضعف این آموزشاقتاجتماعی،

اي با نیازهاي بازار کـار در  حرفهوهاي آموزش فنیعدم هماهنگی بخشی از دوره)الف

اي و جنسـیتی  عدم تعادل منطقـه ) ب هاي اثربخشنیازسنجی یا ارزشیابی اجرا نکردناثر 

وکمبود مربیان آمـوزش فنـی  )ج  ايحرفهوفنی هايآموزشۀئدر توزیع امکانات و ارا

  ).1378نصریته،(اي از نظر تعداد و روزآمديحرفه

اي کشـور کـه در حـال حاضـر داراي متولیـان      فنـی و حرفـه   هايآموزشهماهنگی 

فعلی دولت و جامعه نیست، بلکه چند دهـه بالتکلیفـی را بـراي     ۀمتعددي است، دغدغ

بخشی و دسـتیابی بـه نظـام    در تالش براي انسجام .به همراه داشته است هااین آموزش

هایی مانند آموزش فنـی  هاي متعددي در حوزهسازي در کشور ایران تالشجامع مهارت

هـاي  دانـش و آموزشـگاه  واي، دانشگاه علمی و کاربردي و مقاطع متوسطه کارو حرفه

 نبـود دن و هـا بـه دلیـل بخشـی بـو     اما ایـن تـالش  . اي به عمل آمده استفنی و حرفه

. شماري مواجه بـوده اسـت  بی يبا فراز و فرودها ،گرا و جامع و سیستمیرویکردي کل

اي، تغییرات به عمـل  فنی و حرفه هايآموزشدار شواهد مختلف از عملکرد نظام سابقه

ـ  به بعد و رویکرد نسـبتاً  1367هاي آمده در تغییر نظام آموزشی از سال خر دانشـگاه  أمت

ها هنـوز نظـام   این سازمانهايست که در کنار موفقیتا گواه آن همۀعلمی و کاربردي 

هـا و  موریـت أسازي ایران دستخوش نابسامانی، ناهماهنگی، انحـراف در م جامع مهارت

  .اهداف و دستاوردهاي قابل انتظار است

 سـو، ها و تهدیدهاي بیرونی از یکشناسی فرصتانجام مطالعات آسیب ،در این راستا

سـازي نظـام نـوین آمـوزش     بـراي پیـاده   ،هاي درونی از سوي دیگرضعف ها وتوقو 

اسـتان خوزسـتان بـه     ،بـر ایـن اسـاس   . ضرورت دارد هاي کشور،استان همۀمهارتی در 

ترین استان کشور، از لحاظ برخورداري از منابع گاز و نفت و برخورداري از عنوان غنی

نیروي انسانی متخصـص و مـاهر  بـه    نقش عظیم در اقتصاد کشور باید بتواند با تربیت 

 ،نیـاز بـازار کـار را رفـع کنـد و هـم       ،اي صحیح از این امکانات استفاده کند تا همگونه

  .استان را بهبود بخشد ، سیاسی و فرهنگیاوضاع اقتصادي، اجتماعی
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اي حرفهوفنی هايآموزشدیرینه در امر  ۀاستان خوزستان نیز با سابق ،بر این اساس

تا تحلیلی علمی از شرایط و بسـترهاي موجـود    ، ضرورت دارددست آمدهه ب و تجارب

ست که شرایط موجود در کشور ایران و استان خوزسـتان  ا اصلی آن ۀلئاما مس. کندارائه 

سـازد؟ پذیر مـی اي برتر را امکانهاي فنی و حرفهمهارت بهتا چه اندازه دستیابی جامعه 

ها در استان خوزستان ظرفیـت  ضعفوهاتا، قوها، تهدیدهآیا وضعیت موجود فرصت

فـراهم    فنّـاوري استقرار مطلوب نظام جامع ملـی مهـارت و   براي طراحی و را مناسبی

  خواهد ساخت؟

و عوامـل  ) تهدیدهاو  هافرصت(عوامل بیرونی شناسی هدف کلی پژوهش حاضرآسیب

بـر اسـاس   سـتان اي استان خوزوحرفهنظام آموزش فنی )هايها و ضعفقوت(درونی 

 فنّـاوري در چارچوب اهداف و انتظـارات سـازمان آمـوزش مهـارت و     SOWTالگوي

االت زیـر  ؤبه منظور تحقق هدف فـوق، سـ  . است1389-1390ایران در سال تحصیلی 

  .اند بندي شده صورت

  ند؟ااي خوزستان کدامنقاط قوت نظام آموزش فنی و حرفه. 1

  ند؟ااي خوزستان کدامهنقاط ضعف نظام آموزش فنی و حرف. 2

  ند؟ااي خوزستان کدامهاي نظام آموزش فنی و حرفهتهدید. 3

  ند؟ااي خوزستان کدامهاي نظام آموزش فنی و حرفهفرصت. 4

  ند؟ااي خوزستان کدامراهکارهاي رسیدن به شرایط مطلوب نظام آموزش فنی و حرفه. 5

ها در سزاي این آموزشب تأثیرمیت و مهارتی، بر اه هايآموزشۀادبیات موجود در زمین

بنـل (کیـد دارنـد   أپیشرفت اقتصادي و تحقق یافتن اهداف فردي و اجتماعی ت
١

؛ 1996، 

بیشاپ
٢

اعتقاد بر این است که این نظام بیشتر به تربیت نیـروي   به طور معمول). 1998، 

 گمارد و تربیت نیـروي انسـانی متخصـص بـر عهـده نظـام      انسانی نیمه ماهر همت می

بنابراین، هدف بنیادي نظام آموزش مهارتی، تربیت نیروي انسـانی  .  آموزش عالی است

اما شواهد موجود حاکی از عدم تحقـق یـافتن کامـل    . براي رفع نیازهاي بازار کار است

                                                                                                                              
1. Bennel

2. Bishap
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این هدف در برخی از کشورها به ویـژه در کشـورهاي کمتـر توسـعه یافتـه و در حـال       

؛ لیتزل1987کاسترو (توسعه است 
١

هـاي  از جمله مسـائلی کـه از محـدودیت   ). 1991، 

نظام آموزش مهارتی در بسیاري از کشـورها عنـوان شـده اسـت، نداشـتن تخصـص و       

میجـر (آموختگان این نظام است التحصیالن و دانشمهارت کافی از سوي فارغ
٢

؛ 1991، 

مایر
٣

؛ گوست1992، 
٤

؛ بیلت2002، 
٥

 ،2004.(  

مهارتی در کشور  هايآموزشاثربخشی  ةباردرپیشین که هاينتایج بررسی پژوهش

افـزوده  مهارتی در کشـور نـه تنهـا ارزش   هايآموزشحاکی از آن است که شده،انجام

هاي بسیاري را به خـود  شور ختم نشده بلکه منابع و هزینهنداشته و به رشد اقتصادي ک

رود کـه  انتظار می هاي مهارتیالتحصیالن شاخهاز فارغ ،به عنوان مثال. انداختصاص داده

) 1381(امـا بررسـی سـعیدي     .زایـی کننـد  جذب بازار کار شوند و یا براي خود اشتغال

متوسـطه، میـان    ةمندي به ادامه تحصیل پس از اتمـام دور دهد که از نظر عالقهنشان می

دانش تفاوت معناداري وجود واي و کارآموزان فنی و حرفهآموزان نظري و دانشدانش

هـاي مهـارتی نـه    شاخهنالتحصیالاو نشان داده است که فارغ هکه مطالعر حالید. ندارد

بـه  .انـد تحصیل نیز وضعیتی نامطلوب داشته ۀاند بلکه در ادامتنها جذب بازار کار نشده

تخصص، تجربـه و مهـارت نیـاز دارنـد نـه بـه       کارشناسان، صنعت و بازارکار به ةعقید

با تحلیـل   ،)1388(حال آنکه صالحی و همکارانش. التحصیالن بدون مهارتمدرك فارغ

آموختگـان و  هاي کارفرمایان دریافتند کـه سـطح پـایین کیفیـت مهـارتی دانـش      دیدگاه

در جـذب ایـن    ناعتمادي آنـا یمورد نیاز امروز بازار کار سبب بهاي ناآشنایی با مهارت

  .آموختگان استدانش

ـ   انجام شده در کشور بیان هايپژوهش مروري بر  ۀگر این مـطلب اسـت کـه در زمین

موضــوع حاضــر پژوهشـی بـه صـورت مســتقیم و جـامع انجـام نگرفتـه اسـت، امــا          

اي و اثـرات آن در جامعـه    هاي مربوط به آمـوزش فنـی و حرفـه    هایی در زمینه پژوهش

                                                                                                                              
1. Castro&Leitzel
2. Meijer
3. Mayer&
4. Chost
5. Billet
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  :شودها به طور خالصه اشاره می انجام گرفته است که به برخی از این پژوهش

ارزیـابی  (عنوان  با، در پژوهشی )1384(هنی ییالقی و کریمیزاده، شبررسی مهرعلی

گیري ، با بهره)اي کشورهاي آموزش صنعتی در مراکز فنی و حرفهکمیت و کیفیت دوره

از عناصر سازمانی کافمن و هرمن از دیدگاه کارآموزان، مربیـان، مـدیران و کارشناسـان    

میـانگین ضـوابط پـذیرش     هـا در کـل مقیـاس  )الـف :  هاي صـنعتی نشـان داد کـه   رشته

درسی از دید ۀ، میانگین مطلوبیت برنام)، متوسط5از  14/3(کارآموزان از دید سه گروه 

، 46/2(، مطلوبیت تسهیالت)، نامطلوب93/2(، کیفیت مربیان)، متوسط76/2( سه گروه 

ــامطلوب ــانگین ارزشــیابی مهــارت) ن ز دیــد ســه هــاي کســب شــده کــارآموزان او می

نقاط ضعف درونـی بیشـتر   SWOTدر تحلیل محیطی  )ب. است) امطلوب، ن45/2(گروه

هاي بیرونی قابـل تـوجهی در اسـتان    اما براي بهبود کیفیت فرصت، از نقاط قوت بودند

اي بـا نیازهـاي   هـاي آموزشـی فنـی و حرفـه    هـاي دوره برنامه )خوزستان وجود دارد ج

را ران و کارشناسان مطابقـت الزم  صنعت و بازار کار از دیدگاه کارآموزان، مربیان و مدی

  .ندارد

اي، میـزان اثربخشـی عناصـر    شناسی نظام فنی و حرفه، در بحث آسیب)1385(آزاد 

اي را بررسـی  اي و میزان کارآیی عناصر نظام آموزش فنی و حرفـه آموزش فنی و حرفه

 هاي درسی را به دلیـل عـدم و یـا کمبـود نیـروي انسـانی بـا صـالحیت،        و برنامه کرده

اي و فضاي ناکافی، بدون اثربخشی و تجهیزات نامناسب، مدیریت فاقد صالحیت حرفه

کــارآیی قلمــداد کــرده اســت و متناســب بــا شــرایط اقتصــادي، اجتمــاعی، فرهنگــی و 

ها و اهداف را الزم روش ةبراي اصالح و تجدیدنظر در حوزهاي هر کشور اقدامارزش

هـاي  در سـال ،)1374(بنائیـان سـفید  وياز سـ که ی در پژوهش.و ضروري دانسته است

اي کشور هاي موجود در نظام آموزش فنی و حرفهانجام گرفته نارسایی، )1367-1363(

.نمایان شده است

هاي آموزشی و بازار کـار  هاي ارتباط نظامدر هنگام بررسی نارسایی )1378(نفیسی 

ت بـازار کـار نشـئ    هـاي اي از نیازهاي فنـی و حرفـه  نتیجه گرفت که، گسترش آموزش

میـان   .کنـد گیرد بلکه بیش از هر چیز از امکانات مالی، انسانی و کالبدي تبعیت مـی نمی

به خاطر ایـن بیگـانگی،   . گونه ارتباطی وجود ندارداشتغال هیچ ۀمراکز آموزشی و عرص
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مراکـز   ،خبرند و به همـین ترتیـب  مراکز اشتغال از ظرفیت و توانایی آموزش دیدگان بی

، نیـز  )1378(همچنین نفیسـی . نیز از میزان و تنوع مراکز اشتغال اطالعی ندارند آموزشی

اي از مهـارت الزم  التحصیالن فنی و حرفهخود بیان کرده است که فارغ هايدر پژوهش

برزگر و . برخوردار نیستند و در مراکز صنعتی قبل از شروع به کار نیاز به آموزش دارند

اي التحصیالن فنی و حرفـه بر بیکاري و عدم اشتغال فارغ مؤثر، عوامل )1381(همکاران

  .دانستندهاي کسب شده میرا کافی نبودن و مناسب نبودن مهارت

نشـان داد کـه اگـر چـه درونـداد و       ،)1388(پژوهش صالحی و همکارانش در سال 

اي وجود داشـته امـا برونـداد    هاي فنی و حرفهفرایندهاي مناسب و مطلوبی در هنرستان

، بـه نقـل   )1380(خداوردیان و حسینی.دنها به طور کلی در سطح نامطلوبی ارزیابی شآ

 هايآموزشکردند که عدم رغبت کارآموزان به ، بیان )1370(از سازمان برنامه و بودجه 

. اسـت هـا در جامعـه   اي به خاطر پایین بودن منزلت و جایگاه این آمـوزش فنی و حرفه

اند که کارآموزانی که مطالب آموزشی ، نشان داده)1380(همچنین خداوردیان و حسینی 

اي آنان مفید بـوده نسـبت   براي آنان قابل فهم و محتواي آموزشی در رفع نیازهاي حرفه

  ). 1380اکرامی، ازنقل (اند به سایر کارآموزان از سودمندي بیشتري برخوردار شده

یج حاصـله از تحلیـل   تـا ن ،، انجـام گرفـت  )1370(قهرمانی  از سويدر پژوهشی که 

ی از نظـام  یترین عامل، تمرکز زدا و اصلی ترینمهمبه عنوان ،ها حاکی از آن بود که داده

اي یک ضرورت بوده و با افزایش سطح تحصیالت، میزان گـرایش   آموزش فنی و حرفه

 .اسـت  مـؤثر به نظام آموزشی غیرمتمرکز افزایش یافته و همچنین افزایش سابقه کار نیز 

هـاي آموزشـی   ، به طراحی الگویی براي ارزشیابی عملکرد آموزشـی دوره )1388(قائدي

نیـز بـه ضـعف    ) 1377(میر ابراهیمی . اي مراکز تربیت مربی کرج پرداختفنی و حرفه

التحصیالن  اشاره داشته و نتیجه گرفته است که دلیل عدم تمایل هاي عملی فارغمهارت

اي، عـدم اعتمـاد   التحصیالن فنی و حرفـه  فارغمدیران واحدهاي تولیدي در به کارگیري 

پـژوهش سـقاي   . التحصـیالن اسـت  هاي کسب شده ایـن گـروه از فـارغ   ها به مهارتآن

 ةمندي به ادامه تحصیل پس از اتمام دوردهد که از نظر عالقهنشان می ،)1381(سعیدي 

انـش تفـاوت   دواي و کارآموزان فنی و حرفهآموزان نظري و دانشمتوسطه، میان دانش

  .معناداري وجود ندارد
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تواننـد در  اي تا حد زیـادي مـی  فنی و حرفه هايآموزش، بیان کرد )1383(امین بیدختی 

اشتغال نیروي انسانی ماهر در مناطق مختلف مـؤثر باشـند و همچنـین     ۀتأمین نیازهاي ساالن

سـوم مـؤثر    ۀتوسـع هاي شغلی مناسب هماهنگ بـا برنامـه  آوري فرصتتوانند در فراهممی

نتـایج پـژوهش   . کننـد توانند مشاغل هماهنگ با بازار کار منطقـه ایجـاد   باشند و همچنین می

هاي کار و دانـش و فنـی و   هاي رشته، نشان داده است که، یکی از ضعف)1378(جاللی پور

نتــایج تحقیقــات دشــتی و . اســتاي جــذب کــارآموزان داراي پایــه علمــی ضــعیف حرفــه

کـار مربیـان بـر     ۀکـار عملـی و معلومـات شـغلی و سـابق      ۀتجرب تأثیرر ، نشانگ)1373(زوار

 کنـد مـی ، در مورد تخصص مربیان بیان )1377(بیرانوند .استهاي آموزشی سودمندي دوره

، بـه  )1375(حمـزه لـوئی   . انـد هاي ضمن خدمت را نگذرانـده درصد از مربیان، دوره 65که 

، در بررسی و تعیین نیازهـاي  )1378(می مقدم قدی. علمی کارآموزان اشاره کردند ۀضعف پای

اي در سطح اسـتان خراسـان بـه ایـن نتیجـه      آموزشی و تعیین نیازهاي آموزش فنی  وحرفه

رسید که تنگناهاي آموزشی موجود این استان را ناشی از هماهنگ نبـودن اطالعـات عملـی    

 هـاي آمـوزش بـا   ن مـرتبط از سوي مسئوالمربیان، با تکنولوژي روز وجدي نگرفتن موضوع 

اي، عدم رغبت کارفرمایان به مشارکت در امر آموزش و عدم رغبت کـارآموزان  فنی و حرفه

هـاي  عدم تجانس بین کـارآموزان و سیاسـت   در جهت کسب مهارت نسبت به اخذ مدرك،

فقدان مکانیسم مناسب براي سنجش مستمر همـاهنگی   کشاورزي، ۀاصلی کشور براي توسع

بینـی فراینـد مطمـئن بـراي انتقـال و      عدم پـیش  اي با مشاغل،و حرفهمحصول آموزش فنی 

گردش اطالعات مربوط به تخمین و برآورد نیاز به نیروي انسـانی و هـدایت ایـن بخـش از     

اي و ها در بسـتر جامعـه، نبـودن وحـدت اداره امـور نظـام آمـوزش فنـی و حرفـه         آموزش

  .انداي دانستهفهحرپذیر نبودن گسترش برخی از مراکز فنی وتوجیه

اي  فنـی و حرفـه   هـاي آموزشپژوهش خود نتیجه گرفت که ، در)1374(قربان حسینی 

التحصـیالن در کـاربرد   بیشتر به محفوظات تکیه دارند و این امر موجب ضعف کارآیی فـارغ 

و ) 1377(همچنین نتایج تحقیقات عـرب زاده مقـدم   .هاي دوران تحصیل شده استآموخته

هـا و  هاي آموزشی مطلوب بر سـودمندي دوره ر تأثیر مثبت روشگ، نیز بیان)1370(ظریفیان 

، نشان داده است که تجهیزات و لـوازم آموزشـی   )1370(ظریفیان . استپیشرفت کارآموزان 

از طـرف دیگـر،   . اي تأثیر بسـزایی داشـته اسـت   براي افزایش کارآیی کارآموزان فنی و حرفه

ضعیف بین امکانات و تجهیزات آموزشی و موفقیـت   ۀرابط، نیز بیانگر )1373(تحقیق دشتی 
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، نیـز بــه  )1377(، و بیرانونـد )1375(، عـدلی  )1375(حمـزه لــوئی  . اسـت کـارآموزان دوره  

، نیـز  )1379(امرایی. ه دارندراي اشاهاي فنی و حرفهنارسائی امکانات و تجهیزات در آموزش

اي هـاي فنـی حرفـه   بر روي آموزشنشان داده است که افزایش فضاها و تجهیزات آموزشی 

فنـی و   هـاي آمـوزش در خصـوص  ، )1378(رحیمـی قـات حـاجی میر  نتایج تحقی. تأثیر دارد

وري در ها  منجر به افزایش سطح دانـش فنـی و بهـره   دهد که این آموزشاي نشان میحرفه

 تـأثیر حاکی از  1990ۀانجام گرفته در ده هايکشورهاي صنعتی شده است و بیشتر پژوهش

ها در راستاي افزایش تولید درآمدهاي باالتر اقتصـادي  ها  نسبت به سایر آموزشاین آموزش

  .است

، )1379(، امرایـی  )1381(، برزگـر و همکـاران  )1383(هاي نـادري و همکـاران   بررسی 

ــی  ــدم )1378(نفیس ــدیمی مق ــف  )1378(، ق ــبگو منص ــدري)1378(، ش ، و )1378(، حی

هاي بازار کار  و نیازهـاي  هاي مهارتی و نیازنگی بین رشتهعدم ارتباط و هماه،)1377(کهک

.اندبخش خدمات و کشاورزي رانشان داده

باکـار و هانـافی   از سوينتایج پژوهشی که 
١

، انجـام گرفـت نشـان داد کـه نظـام و      )2007(

ات تـأثیر اي در مـالزي  آموزشی فنی و حرفـه  ۀتدریس و یادگیري در یک مؤسس راهبردهاي

علمی در بین زنـان و   ۀهاي پایه و کیفیت اشخاص و تقویت بنیمهارت ۀوي توسعمثبتی بر ر

 هـاي آموزش، نشان داده که، )1997(نتایج پژوهش وودهال . مردان در این کشور داشته است

هـاي فـردي و بـازده اجتمـاعی و همچنـین در بازگشـت       اي در افزایش قابلیتفنی و حرفه

بوکس. ته استمثبت داش تأثیرهاي آموزشی هزینه
٢

هـا و  کنـد هنرسـتان  ، نیز بیان می)1988(

آموزي به فراگیران الزم اسـت بـا توجـه بـه دیـدگاه صـاحبان       مراکز مهارتی در جهت حرفه

هـا و آمـاده کـردن فراگیـران بـراي ورود بـه       علمی مهـارت  هايآموزشصنایع به مشاغل و

  .کنندمشاغل تالش 

لویس
٣

 اي نیز معتقد است که آموزش فنی و حرفه يهاآموزشنظران از صاحب ،)1996(

هـاي   هـاي شخصـی، مهـارت    و مهـارت هـا  نگرش ۀهایی از قبیل توسع باید در زمینه مهارتی

                                                                                                                              
1. Bakar&Hanafi
2. Box
3. Lewis
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سـاخاروپولوس .زایی عمل کند هاي اشتغال اي و مهارت ارتباطی و رایانه
١

، اسـتدالل  )2002(

بعضی از اهـداف از جملـه   اي ابزار مناسبی براي رسیدن به فنی وحرفه هايآموزشکه  کرده

- ها بیان مـی او براي بهبود و باال رفتن آموزش استافزایش رشد اقتصادي و کاهش بیکاري 

کـار و  اي را بـه بـازار  هـاي فنـی و حرفـه   کند که باید از راهکارهایی استفاده کرد تا آموزش

ي فنـی  هاهمچنین آموزش کرد؛کار و صنعت تعامل ایجاد صنعت مربوط ساخت و بین بازار

اي دیگـر،  در همـین رابطـه در مطالعـه   . اي باید در جهت تخصصی شدن گام بـردارد و حرفه

اي هـاي فنـی و حرفـه    کشـور در مـورد آمـوزش    9، از دستاوردهاي )2002(ساخاروپولوس 

- علت آن را بـه جامعـه، فرصـت   . اند به اهداف اقتصادي برسنداستدالل کرد که آنها نتوانسته

  .کردو نیازهاي آموزشی مربوط  فنّاورانههاي شغلی و تغییرات

المن و اورند از سويدر تحقیقی که 
٢

شناسی دانشگاه آکـرون و  ، از بخش جامعه)2002(

هـاي بـازآموزي   بخش جامعه شناسی دانشگاه دیوك به منظور بررسی کارآیی و کیفیت دوره

نشـان داده شـد   ساله صورت گرفت  45- 61اي بر روي کارگران میانسال مراکز فنی و حرفه

هـاي خـود را   نداشته بلکه کارگران مهـارت  تأثیرهاي بازآموزي بر مهارت کارگران که، دوره

در ضمن کار به دست آوردند و کارگران بیشتر به خـاطر بـه دسـت آوردن رتبـه و ارتقـاي      

  .اندها شرکت کردهشغلی در این دوره

نیومن و زیدرمن
٣

ي حقـوقی کـارگرانی کـه در    هـا ، در تحقیقی که در مـورد رده )2003(

اي تحصیل کرده بودند با دستمزد کارکنـانی کـه تحصـیالت دبیرسـتانی و     مراکز فنی و حرفه

اند که عمومـاً تحصـیالت   دانشگاهی داشتند و آنها را با هم مقایسه کردند به این نتیجه رسیده

ا نشان داده شـده  هر چند که در بیشتر کشوره ؛شوداي منتهی به دستمزد باال نمیفنی و حرفه

بـا ایـن    ،اي نسبت به تحصیالت دبیرستانی بازدهی باالتري دارندکه تحصیالت فنی و حرفه

کمـی  اي توجـه افزایش حقوق نیروي کاري فارغ التحصـیالن فنـی و حرفـه    ۀوجود در زمین

بویس. استشده
٤

، نیکالس
٥

، کندال
٦

، الیزابـت 
٧

، رامسـدن 
١

، جـان 
٢

، در بررسـی و  )1999(

                                                                                                                              
1. Psacharopoulos
2. Elman & Orand 
3. Neuman&Ziderman
4. Buys
5. Nikolas
6. Kendall
7. Elizabeth
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اي بـراي افـراد نـاتوان    هاي فنی و حرفـه نقش و اهمیت و کیفیت باالي آموزش تحقیق روي

 اسـت؛ ن قرار دارد سـودمند  ها در رفع موانعی که بر سر راه معلوالکه این آموزش کردندبیان 

 ۀدسترسـی بـه انتخـاب مهـارت، بـه دسـت آوردن درآمـد مثبـت، شـرکت و ادامـ           ۀاز جمل

ـپلم  راشـناید . تحصیالت تا مقطع فوق دی
٣

، یکـی از عوامـل موفقیـت نظـام فنـی و      )1989(

نقـل  (است  کردهپذیري کارآموزان اعالم شی و اشتغالاي آلمان را توجه به مهارت آموزحرفه

  ).1383در پرویزیان،

بـه عـدم    هـاي انجام گرفته است، بعضی از پـژوهش  که هايدر مجموع از میان پژوهش

کـارآموزان، ضـعف    ار، فقـدان مهـارت کـافی در   کـ اي با بازارهاي فنی و حرفهتناسب رشته

. انـد هاي عملی پرداختـه اي، ضعف مهارتبودن جایگاه آموزش فنی و حرفهها، پایینمهارت

ـ     هـا همچنین بسیاري از پـژوهش  ضـعیف، عـدم تناسـب     ۀبـه جـذب کـارآموزان داراي پای

موزان جهـت  روز، نارسایی امکانات و تجهیـزات و عـدم رغبـت کـارآ     فنّاوريها با آموزش

  .کسب مهارت

  پژوهشروش

)آمیختـه (روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی 
٤
روش پـژوهش  . خواهـد بـود   

هاي کمی و کیفی در یک مطالعه منفرد یـا  ها و تفسیر دادهاي از تحلیل آمیخته شامل مجموعه

مونـه بـه   یـک ن . شودابق مطالعات طبیعی هستند بررسی میدر یک سري از مطالعات که مط

جانسون و وان یوگ بـازي  ۀوسیل
٥

، کشـف الگوهـا  شـامل  کـه آن بررسـی    اسـت ) 2004( 

زیـرا یـک    ؛سازي بهتر براي فهم نتایج اسـت کشف و روشنو  ها آزمایش فرضیه ها و نظریه

. منطقی و شهودي است که ارتباط بین پارادایم کمـی و کیفـی را فـراهم کـرده اسـت      ۀوسیل

کالین، وان یوگ بازي و اسـتون ). 1391مهرعلی زاده و همکاران،(
٦

پـژوهش روش  ) 2006(

است که این فرایند در شـکل  مرحله مجزا  13دانند که شامل  را مفهومی می) آمیخته(ترکیبی 

  ).  1391،زاده و همکارانمهرعلی ازنقل (نشان داده شده است  )1(

                                                                                                                              
1. Ramsden
2. Jun
3. Eshnayder
4. Mixed method
5. Johnson & Onwuegbuzie
6. Collins, Onwuegbuzie & Sutton
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 ازنقل  2006کالین، وان یوگ بازي و استون ،  (یخته ق آمیمراحل فرایند تحق )1(شکل 

)1391زاده و همکاران مهرعلی

نوشتن سواالت 

  تحقیق

Reformulate 
Research 

Question(s) 
(13)

  تعیین اهداف ترکیبی

Determine Research/ 
Mixing Purpose(s) (4)

تحقیق

  تعیین اهداف مطالعه 

Determine the Goal of the Study (1)

تنظیم موضوعات تحقیق

Formulate Research 
Objectives (2)

  تعیین نسبت ترکیب تحقیق

Determine the 
Research/Mixing 

Rationale (3)

  انتخاب طرح تحقیق آمیخته

Select Mixed Methods 
Research Design (7)

  نوشتن گزارشات تحقیق آمیخته

Write Research Report (12)

  تعیین سواالت تحقیق

Determine Research 
Question(s) (5)

  انتخاب طرح نمونه گیري

Select Sampling 
Design (6)

Re-evaluate 
Research 

Question(s)

  هاتحلیل داده

Analyze Data (9) 

  هاآوري دادهجمع

Collect Data (8) 

  هاروایی و اعتبار داده

Validate Data (10)

  هاتفسیر داده

Interpret Data (11) 
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آوري جمـع ) سطحی، کم عمق و عمیق(در روش پژوهش آمیخته، دو عامل زمان و شدت 

  :پژوهش حاضر بر اساس جدول زیر هدایت شده است بنابراین،. اطالعات مهم هستند

  ل پژوهشمراح )1(جدول 

  زمان  نوع فعالیت  ردیف
سطحی، کم (شدت 

  )عمق و عمیق
  توضیحات

1  
بررسی اسناد و مدارك آموزش فنی و 

  اي استان خوزستانحرفه
  SWOTشناسایی   عمیق  شروع کار

  SWOTشناسایی   عمیق  1بعد از مرحله   گذشته هايررسی سوابق و پژوهشب  2

  مصاحبه اولیه  3
 1بر اساس تحلیل مراحل 

  2و 
  SWOTشناسایی   طحیس

4  

نامه در قالب بحث پرسش ۀتهی

  گروهی و تخصصی

  نامهتوزیع پرسش

 1بر اساس تحلیل مراحل 

  3و  2و 

  عمیق

  سطحی

SWOTشناسایی وضعیت
  استان خوزستان

  هاي استانبررسی وضعیت شاخص  5
 1بر اساس تحلیل مراحل 

  3و 2و 
  SWOTشناسایی   عمیق

  هاي ثانویهمصاحبه  6
حلیل  مراحل بر اساس ت

  5و  4
  SWOTوزن دهی   عمیق

اي استان مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهمدیران و  ۀپژوهش شامل کلی جامعۀ آماري

گیـري در پـژوهش حاضـر،    روش نمونـه  .بود 1389-1390خوزستان در سال تحصیلی 

سپس با توجه به تعـداد کـل و بـزرگ بـودن     . اي بوده استاي چند مرحلهروش خوشه

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسـیم  : ناحیه 5پژوهش، استان خوزستان به  ۀعجام

بـه  ) مرکـز 24(نفـر  140اي، تعداداي چند مرحلهگیري خوشهو با استفاده از روش نمونه

داراي چـارت و فاقـد   (مرکز  24نمونه منتخب پژوهش شامل . عنوان نمونه انتخاب شد

به دلیل اینکه مراکـز   ؛اکز داراي چارت بوددر این پژوهش تأکید روي مر.است) چارت

شـامل  (سپس از هر مرکز پـنج نفـر   . کردفاقد چارت کمک چندانی به امر پژوهش نمی

از مراکز .نامه انتخاب شدگویی به سؤاالت پرسشبراي پاسخ)نفر مربی3مدیر، معاون و

کـزي بـودن،   نفـر بـه علـت مر   15اي هم نفر و از اداره کل فنی و حرفه15)ع(امام علی

  .به عنوان نمونه انتخاب شدتعداد افراد بیشتري
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سـه سـویه سـازي   ها از طریق گردآوري داده ،در این پژوهش
١

انجـام  نامـه، پرسـش 

اي فنـی و حرفـه  بررسـی و تحلیـل اسـناد و مـدارك نظـام      نیمه هدایت شده، ۀمصاحب

اي نی و حرفهنظام ف ۀنگذشته در زمی هايو همچنین بررسی سوابق و پژوهش خوزستان

  :استان خوزستان انجام گرفت

  مصاحبه)الف

 .نیمه سازمان یافته استفاده شـده اسـت   ۀبراي انجام مصاحبه از مصاحب ،در این پژوهش

در . پردازدهاي آزمودنی میبر اساس پاسخ سؤاالتپذیري به تنظیم این روش با انعطاف

.ثانویـه  ۀلیـه و مصـاحب  او ۀمصـاحب : مصاحبه در دو بخـش انجـام گرفـت    ،این پژوهش

ـ     ۀمصاحب سـاي مراکـز   ؤکـل و همچنـین سـه تـن از ر     ةن ادارااولیـه بـا رئـیس و معاون

صـورت گرفـت، سـپس از طریـق تکنیـک دلفـی،       ) دزفول، آبادان و بهبهان(شهرستانی 

به دست آمد و با توجه بـه ایـن   ) فرصت، تهدید، قوت، ضعف(راهبردهاي چهار مؤلفه

 10هـا  گویه، ضعف10ها گویه، قوت12گویه، تهدیدها  10ا هفرصت(گویه  42عوامل، 

ثانویه نیز در کـار گروهـی    ۀمصاحب. نامه به دست آمد، براي تهیه و توزیع پرسش)گویه

اسـتان خوزسـتان شـامل     ايکل سازمان فنی و حرفـه  ةمتشکل از پنج نفر از اعضاي ادار

ریـزي بـراي   ش و برنامـه هـاي آزاد و مسـئول پـژوه   مسـئول آموزشـگاه  ن،مدیر، معاونا

  .نامه انجام شددهی به سؤاالت پرسشزنو

  نامهپرسش)ب

هـاي بـه دسـت    که براساس یافتـه  استساختهمحقق ۀناممورد استفاده، پرسش نامهپرسش

خیلـی  (اي لیکرتگذاري آن با مقیاس پنج درجهنمره ةشیو. اولیه تهیه شد ۀآمده از مصاحب

تهدیـدها، هـا، لفه فرصـت ؤم 4االت به ؤاین س،است) زیادکم، کم، متوسط، زیاد و خیلی 

هـا و  هـا و تهدیـد  فرصت،به طوري که عوامل بیرونی ؛نداها تفکیک شدهو ضعفهاقوت

 ۀگویـ  10است کـه  گویه 42شامل و  دهندرا تشکیل میهاها و ضعفعوامل درونی، قوت

گویـه مربـوط بـه     10،دهاخارجی تهدیـ گویه مربوط به عوامل  12،هافرصتآن مربوط به 

اي اسـتان خوزسـتان   نقاط قوت سـازمان فنـی و حرفـه   گویه مربوط به 10و نقاط ضعف 

                                                                                                                              
1. Traiangulation
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 140از تعـداد   .شـد  توزیعو مربیان مراکز انتخاب شده ها در بین مدیران نامهپرسش. است

  .آوري شدپرسش نامه جمع 131توزیع شده  امهنپرسش

  پژوهشاجرايمراحل

 اي ه از تحصیالت تکمیلی دانشگاه و مراجعه به سازمان فنی و حرفـه نامگرفتن معرفی

.خوزستان

 ن خوزسـتان و  اي اسـتا حلیل و بررسی اسناد و مدارك نظـام آمـوزش فنـی و حرفـه    ت

اي کشور گذشته در مورد آسیب شناسی نظام فنی و حرفه هايبررسی سوابق و پژوهش

.و استان خوزستان

اي ایـن شـهر و   و دو تن از معاونان آموزش فنی و حرفـه هاي اولیه با رئیس مصاحبه

.هاي استان خوزستانهمچنین با سه تن از مدیران مراکز و شهرستان

هـا بـا اسـتفاده از    هـا و ضـعف  ها، تهدیدها، قوتاي از فرصتتهیه و تدوین مجموعه

.اطالعاتی که از مراحل قبل جمع آوري شده است

نامه و تکمیل آنساختن پرسش.

اي نامه با هماهنگی مسؤالن آموزش فنـی و حرفـه  گیري روایی و پایایی پرسشاندازه

.ها و مربیان آنهااي شهرستاناستان، مراکز آموزش فنی و حرفه

 ـ  (اي اسـتان  تشکیل کارگروهی از مدیران فنی و حرفـه ن و رؤسـاي  ادو تـن از معاون

.نامهاالت پرسشسؤدهی براي وزن) اي استان خوزستانحرفهمراکز فنی و 

 و بـراي هـر مـورد     شـد اختصاص داده  وزن درصديبه هر مورد به صورت جداگانه

ـ این ضریب اهمیت با توجه به میانگین .شدضریب اهمیتی در نظر گرفته  دسـت  ه هاي ب

تـر  که بـه مـوارد مهـم   به طوري ؛نظر گرفته شدها درنامهو تحلیل پرسش هآمده از تجزی

هـر   درصدي که بـه ،ر این مرحله در هر لیستد. شد اختصاص داده5تا  3ضریبی بین 

 در نهایـت، شـد و  خواهـد  در ضریب اهمیـت آن ضـرب    ،شوداختصاص داده می مورد

این مراحل براي هر لیست جداگانه انجام و براي هـر   .شودمیموارد حساب همۀجمع 

.ت آمددسه لیست یک جمع نهایی ب

هـا بـا یکـدیگر    ضـعف هـا و قوتتهدیدها،ها،فرصتهاي جمع نهایی لیستۀ مقایس

همچنین . هاها بر تهدیدها غالب است یا تهدیدها بر فرصتبراي تشخیص اینکه فرصت
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،در نهایـت . هاها بر قوتها غالب است یا ضعفها بر ضعفبراي تشخیص اینکه قوت

لـی آمـوزش   اي استان خوزستان بـا توجـه بـه سـازمان م    فنی و حرفهبراي تقویت نظام 

  .و راهکارهایی ارائه شد راهبردهامهارت کشور 

  گیرينتیجه

ند؟ااي کدامهاي سازمان آموزش فنی و حرفهفرصت    

رویدادهاي اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،    ،هامقصود از فرصتدر پژوهش حاضر، 

دي تواننـد بـه میـزان زیـا    و رقابتی است که می فنّاوريمحیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، 

  .درآینده به سازمان منفعت برسانند

  اي استان خوزستانهاي آموزش فنی و حرفهفرصترتبه بندي ) 2(جدول

  )هافرصت( عوامل خارجی   ردیف
ضریب 

  اهمیت عوامل

  جدي

)4-5(  

  نسبی

)1-3(  
  جمع کل

1  
نیاز بازار کار استان به نیروي ماهر و کارآزموده و افزایش 

  پذیري آن افانعط
12  4    48  

  48    4  12  وجود صنایع و کارخانجات مختلف در استان خوزستان  2

3  
در اسناد فرادستی ايفنی و حرفهبه آموزش ویژه توجه

انداز و نقشه جامع علمی کشورویژه سند چشم به
11    3  33  

4  
هاي فنی و و نقش آن در آموزش 44اجراي اصل 

  سانیاي در تربیت نیروي انحرفه
11    3  33  

5  
هاي جدید مرتبط با ها و دانشفنّاوريپرشتاب  ۀتوسع

صنعت
11  4    44  

6  
سازي دستاوردهاي مناسب براي تجاري  ۀوجود زمین

علمی و پژوهشی در سطح استان
10    3  30  

7  
وضعیت جغرافیایی مناسب جهت تبدیل به قطب 

خلیج فارس ۀمنطقآموزشی در
10  4    40  

8  
هاي فنّاوريگیري از  ت استان و امکان بهرهامکانا ۀتوسع

  نوین اطالعات و ارتباطات
9    3  27  

9  
ها و  مناسب براي ارتباط با نخبگان، دانشگاه ۀوجود زمین

مراکز آموزشی و تحقیقاتی استان
8  4    32  

  12  2    6اي هاي علمی دانشگاهی و منطقه وجود قطب  10

  347      100  کل  
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هـاي سـازمان   ین پـژوهش ده عامـل بـه عنـوان فرصـت     ها در ابراي بررسی فرصت

اند که بیشترین میزان تأثیرگـذاري  اي استان خوزستان شناسایی شدهآموزش فنی و حرفه

  :ند ازابه ترتیب عبارتهادر میان عوامل ناشی از فرصت

  آزموده و افزایش انعطاف پذیري آن،نیاز استان به نیروي ماهر و کار. 1

  ات مختلف در استان خوزستان،ارخانجوجود صنایع و ک .2

اي در اسناد فرادستی به ویژه سند چشم انـداز  توجه ویژه به آموزش فنی و حرفه. 3

  .و نقشه جامع علمی کشور

  :ند ازاها عبارتکمترین میزان تأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از فرصتو

  ،ايهاي علمی دانشگاهی و منطقهوجود قطب .1

هـا و مراکـز آموزشـی و    مناسب براي ارتبـاط بـا نخبگـان، دانشـگاه     ۀوجود زمین .2

  .هاعدم ارتباط با سایر سازمانتحقیقاتی استان به دلیل 

نـاهمخوان  ) 1384(زاده و همکـاران نتایج این پژوهش بـا نتـایج پـژوهش مهرعلـی    

هـاي  زاده و همکـاران صـورت گرفـت فرصـت    مهرعلی از سويدر پژوهشی که .است

ولی در پـژوهش  ل توجهی  نسبت به تهدیدها در استان خوزستان وجود داردبیرونی قاب

همچنـین نتـایج  ایـن سـؤال بـا نتـایج       . هـا غلبـه دارد  حاضر عامل تهدیدها بر فرصـت 

و نقش آن در آموزش هاي  44اجراي اصل (4، با اولویت )1370(قهرمانیهاي پژوهش

امکانـات   ۀتوسع(8، با اولویت )1379(، امرایی)اي در تربیت نیروي انسانیفنی و حرفه

، با )1382(نیا ، قلی)هاي نوین اطالعات و ارتباطاتفنّاوريگیري از  استان و امکان بهره

اي در تربیت نیـروي  هاي فنی و حرفهو نقش آن در آموزش 44اجراي اصل (4اولویت 

فنـی و   هـاي آموزشتوجه ویژه به (3، با اولویت )1378(، و حاجی میر رحیمی)انسانی

  . در پژوهش حاضر همخوانی دارد،)ايحرفه

ترین استان کشـور، بـه   توان گفت استان خوزستان به عنوان غنیدر تبیین این سؤال می

ایـن اسـتان   . تواند بستر رشـد و توسـعه در کشـور باشـد    علت دارا بودن ذخایر طبیعی می

ا در تبدیل منابع طبیعـی بـه   ر تأثیرترین نقش وهمچنین داراي نیروي جوانی است که مهم

تواند به عنوان فرصـتی بـراي   این مهم میهاي انسانی و مادي قابل استفاده دارند وسرمایه

بیشتر این منطقه و رشد بیشتر صنایع آن وجود مراکـز   ۀاین منطقه تلقی شود و براي توسع

 ۀدر راسـتاي توسـع  و کنندآموزشی که بتوانند نیروي انسانی مورد نیاز این منطقه را تامین 
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موجود در این استان، در  هايتوانمنديهمچنین با توجه به . الزم استکشور گام بردارند،

: توان نتیجـه گرفـت  بنابراین، می.اي شده استاسناد باالدستی نیز به این مسئله توجه ویژه

و نفـت   ترین استان کشور، از لحاظ برخورداري از منابع گازاستان خوزستان به عنوان غنی

و برخورداري از نقـش عظـیم در اقتصـاد کشـور بایـد بتوانـد بـا تربیـت نیـروي انسـانی           

اي صحیح از این امکانات استفاده کند تا هم، نیـاز بـازار کـار را    متخصص و ماهر به گونه

  .رفع کند و هم، اوضاع اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان را بهبود بخشد

کدامند؟ايحرفهوفنیآموزشسازمانتهدیدات  

رویدادهاي اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، محیطـی، سیاسـی، قـانونی،        ،تهدیدهاازمقصود

  .توانند به میزان زیادي در آینده به سازمان زیان برسانندیو رقابتی است که م فنّاوريدولتی، 

  اي استان خوزستانهاي آموزش فنی و حرفهتهدیدرتبه بندي ) 3(جدول

  )تهدیدها(عوامل خارجی    ردیف
ضریب اهمیت 

  عوامل

جدي

)4 -5(  

نسبی

)1 -3(  

جمع

  کل

  50    5  10ايهاي موازي در زمینه آموزش فنی و حرفهوجود سازمان  1

2  
ریزي و ارزیابی گذاري، برنامههاي ملی براي سیاستضعف نهاد

مهارتی هايآموزش
10  5    50  

3  
هاي  بر فعالیتغلبه مشکالت اقتصادي، رفاهی و معیشتی 

آموزشی در استان خوزستان
10  5    50  

4  
در عدم توجه کافی به قانون الزام به کارگیري دانش آموختگان 

سطح ملی و استان خوزستان
10  4    40  

  40    4  10  غیر رسمی در کشور هايآموزشهاي متولی تعدد دستگاه  5

6  
ندي باي در فرآیند طبقهفنی و حرفه هايآموزشکم توجهی به 

سطوح شغلی
9  4    36  

7  
استقبال کم نیروهاي انسانی نخبه، خالق و مبتکر استان خوزستان 

  ايبراي جذب در آموزش فنی و حرفه
8    3  24  

8  
آموزي به جاي دریافت پایین بودن سطح فرهنگ مهارت

نامه مهارتگواهی
8    3  24  

9  
ا ناپایداري و تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات در رابطه ب

  مهارتی هايآموزش
8    3  24  

10  
اي نارسایی قوانین و مقررات در پشتیبانی از آموزش فنی و حرفه

در سطح ملی و استانی
7  4    28  

  15  3    5مسکوت ماندن سیاست اعزام نیروي کار ماهر به خارج از کشور  11

  15  3    5  اعتیاد ةروند گسترش پدید  12

  396      100  کل  
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در ایـن پـژوهش دوازده عامـل بـه عنـوان تهدیـدهاي سـازمان        براي بررسی تهدیـدات  

اند که بیشترین میـزان  استان خوزستان در جدول فوق، شناسایی شده ايحرفهآموزش فنی و 

  :از اندعبارتتأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از تهدیدها به ترتیب اولویت 

  اي،حرفههایی به صورت موازي در زمینه آموزش فنی و وجود سازمان .1

  هاي مهارتی،ریزي و ارزیابی آموزشگذاري، برنامهضعف نهادهاي ملی براي سیاست .2

هـاي آموزشـی در اسـتان     مشـکالت اقتصـادي، رفـاهی و معیشـتی بـر فعالیـت       ۀغلب.3

  ،خوزستان

عدم توجه کافی به قانون الزام به کارگیري دانش آموختگـان در سـطح ملـی و اسـتان      .4

  ،خوزستان

  .هاي غیر رسمی در کشورهاي متولی آموزشدستگاه تعدد .5

  :از اندعبارتتأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از تهدیدها کمترین میزانو

  نیروي کار ماهر به خارج از کشور، مسکوت ماندن سیاست اعزام. 1

  گسترش پدیدة اعتیاد،. 2

  .اي در سطح ملی و استانینارسایی قوانین و مقررات در پشتیبانی از آموزش فنی و حرفه .3

7و  1،4،5هـاي  در اولویـت ،)1378(نتایج سؤال فوق با نتایج تحقیقـات قـدیمی مقـدم    

عدم توجه کـافی بـه قـانون     ،ايحرفهآموزش فنی و  ۀزمین هاي موازي دروجود سازمان(

هـاي  تعـدد دسـتگاه  ، الزام به کارگیري دانش آموختگان در سطح ملی و استان خوزستان

استقبال کم نیروهـاي انسـانی نخبـه، خـالق و     ، غیر رسمی در کشور هايآموزشمتولی

،)1374(، و سـفیدبنائیان )ايمبتکر استان خوزستان براي جذب در آموزش فنی و حرفـه 

استقبال کم نیروهاي انسانی نخبه، خالق و مبتکر اسـتان خوزسـتان بـراي    (7با اولویت 

پـایین بـودن سـطح    (8، بـا اولویـت   )1378(، نفیسی)ايجذب در آموزش فنی و حرفه

ناپایداري و تغییـرات  (10و 9هاي ، با اولویت)1375(رضوي ، و)آموزيفرهنگ مهارت

نارسـایی قـوانین و مقـررات    ، مهارتی هايآموزشناگهانی قوانین و مقررات در رابطه با 

. د، همخــوانی دار)اي در ســطح ملــی و اســتانیدر پشــتیبانی از آمــوزش فنــی و حرفــه

پایین بودن (8و 7، با اولویت )1380(خداوردیان و حسینی  هايژوهشهمچنین نتایج پ

  .، در این پژوهش همخوانی دارد)آموزيسطح فرهنگ مهارت
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اي از با توجه به اینکه تهدیدات در واقع مجموعهتوان گفت در تحلیل این سؤال می

گذارنـد و حتـی   أثیر منفـی مـی  عوامل بیرونی و خارج از سازمان هستند که بر سازمان ت

ممکن است که نقاط ضعف سازمان را افزایش دهند، سازمان باید با توجه بـه شناسـایی   

در واقـع بایـد گفـت چـون     . این عوامل تأثیرگذار در واقع بـا آنهـا بـه رقابـت بپـردازد     

هاي موازي وجود دارد و اکثر آنها نیز از این توانـایی برخوردارنـد کـه خـدمات     سازمان

تواننـد  در نتیجه به عنـوان یـک رقیـب هسـتند و مـی     . تر و بهتري را ارائه بدهنداسبمن

یکی دیگر از مواردي کـه خیلـی مهـم شناسـایی     . کننده براي سازمان باشندعاملی تهدید

تواند تهدیدي براي سازمان ریزي است که میگذاري و برنامهضعف سیاست ،شده است

گـذاري الزم برخـوردار   هـا و سیاسـت  ان از برنامـه که سـازم بنابراین، در صورتی.باشد

  .شودهاي ناقص و نامناسب باعث ایجاد تهدید مینباشد، خود این برنامه

کدامند؟ايحرفهوفنیآموزشنظامقوتنقاط  

مدیریت سازمان هستند که سـازمان آنهـا را    هاي قابل کنترلزمره فعالیتدرهاقوت

  .دهدبسیار عالی انجام می ةبه شیو

  اي استان خوزستانآموزش فنی و حرفههايقوترتبه بندي )4(جدول 

ف
دی

ر
  

  )هاقوت(عوامل داخلی 

  ضریب

اهمیت 

  عوامل

  جدي

)4-5(  

  نسبی

)1-3(  

جمع

  کل

1  
مهارتی و باال بودن کیفیت  هايآموزشباالي سازمان در  ۀتجرب

  ها در مقایسه با سایر متولیان آموزشآموزش
16  5    80  

  65    5  13  مهارتی هايآموزشمعیت جوان و مستعد براي فراگیري وجود ج  2

3  
اي در استان براي پراکندگی و تنوع مراکز آموزش فنی و حرفه

دسترسی همگان
13  4    52  

  48    4  12نامه مهارتگواهی ۀارای  4

5  
استان  ايحرفههاي نیروي انسانی سازمان فنی و گیري رویکرد و جهت

هاي اطالعاتی و ارتباطیفنّاوريخوزستان به 
11  4    44  

6  
توانمندي نیروي انسانی  يهاي الزم جهت ارتقاوجود زیرساخت

کشور
8  4    32  

7  
سسات آموزشی ؤتمایل به تعامالت و همکاري تخصصی دوسویه با م

و پژوهشی معتبر مرتبط داخلی و خارجی
8    3  24  

8  
-ائه آموزشساختار منعطف در طراحی، پیاده سازي و اجرا براي ار

ايهاي فنی و حرفه
7    2  14  

  18  3    6رویکرد حمایت از نخبگان و نوآوران در سازمان  9

  18  3    6آموزش ئۀهاي ارا آوري به ایجاد تنوع شیوهروي  10

  395      100  کل  
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براي بررسی نقاط قوت در این پژوهش ده عامل به عنوان نقاط قوت مورد بررسی قـرار  

با توجه به نتایج حاصله، بیشـترین  . اندبندي شده مل در جدول فوق رتبهکه این ده عاگرفت،

  :از اندعبارتبه ترتیب اولویت هامیزان تأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از قوت

  ،مهارتی هايآموزشجربه باالي سازمان در ت. 1

  ،ها در مقایسه با سایر متولیان آموزشباال بودن کیفیت آموزش.2

  ،مهارتی هايآموزشعیت جوان و مستعد براي فراگیري وجود جم. 3

  ،اي در استان براي دسترسی همگانپراکندگی و تنوع مراکز آموزش فنی و حرفه .4

  . نامه مهارتگواهی ۀارای. 5

  :از اندعبارتها کمترین میزان تأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از قوتو

  سازمان، ت از نخبگان و نوآوران دررویکرد حمای .1

  .آموزش ئۀهاي اراآوري به ایجاد تنوع در شیوهروي .2

، )1377(، عـرب زاده )1373(دشـتی و زوار   هـاي نتایج این تحقیق با نتایج پـژوهش 

تجربه بـاالي سـازمان در   (1، در اولویت )1378(، وحاجی میر رحیمی)1370(ظریفیان 

، )سه با سایر متولیـان آمـوزش  ها در مقایمهارتی و باال بودن کیفیت آموزش هايآموزش

ي الزم جهـت ارتقـاي نیـروي    هاوجود زیرساخت( 6، با اولویت )1383(امین بیدختی 

( 5، در اولویـت  )1378(همخوانی دارد ولی با نتـایج تحقیـات قـدیمی مقـدم     ) انسانی

اي اسـتان خوزسـتان بـه    هاي نیروي انسانی سازمان فنی و حرفـه گیريرویکرد و جهت

  .ناهمخوانی دارد )عاتی و ارتباطیاي اطالهفنّاوري

تواند در کنترل درونـی  مؤثري که مییکی از عوامل توان گفت در تحلیل این سؤال می

بـه  هـایی در خـور آنهـا    آموزش ۀآموزش نیروي انسانی سازمان و ارائخود سازمان باشد،

ند کـارآیی خـود   توانیروي انسانی ما زمانی می. استاطالعات  فنّاوريۀدر زمین خصوص

تخصـص   ۀهاي الزم را در زمینکه آموزش کندرا نشان دهد و به اثر بخشی سازمان کمک 

منـد  هـاي مختلـف بهـره   هاي علمـی در زمینـه  و بتوانند از آخرین یافته کنندخود دریافت 

تـر داشـته باشـند و    بخشی دارند که نیروي انسانی متخصصهایی اثرامروزه سازمان. شوند

هاي اثربخش که به عنوان نقـاط  یکی دیگر از جنبه.کنند نش این نیروها را به روز بتوانند دا

اي قوت در این سازمان به دست آمده است، پراکندگی و تنوع مراکز آموزش فنی و حرفـه 
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. شـود اي میهاي فنی و حرفهدر استان است که این امر باعث دسترسی همگان به آموزش

مکانی بیشتري برخوردار باشند، دسترسی افـراد مختلـف و   هر چه مراکز آموزشی از تنوع 

ا که مراکز آموزش فنـی و  جاز آن. شودها بیشتر میاز طبقات متفاوت جامعه به این آموزش

اي در استان خوزستان نیز از تنـوع و پراکنـدگی برخوردارنـد و در نـواحی مختلـف      حرفه

امکـان دسترسـی همگـان بـه ایـن       پردازنـد، استان این مراکز تأسیس شده و به فعالیت می

ها نیز فراهم شده است و با توجه به گستردگی استان خوزستان، این مراکز نیـز در  آموزش

جا که استان خوزسـتان یکـی   همچنین از آن.پردازندنقاط مختلف این استان به فعالیت می

آن  و جمعیت جوان آن نیز درصد زیـادي از جمعیـت   استهاي پرجمعیت کشور از استان

اي در ایـن  هاي آموزش فنی و حرفـه دهد، امکان آموزش و یادگیري مهارترا تشکیل می

ـ  آوري به ایجاد تنـوع در شـیوه  روي. شودبیشتر میاستان نیز متعاقباً آمـوزش و   ۀهـاي ارائ

حمایت از نخبگان و نوآوران نیز کمترین میزان تأثیرگـذاري را در میـان عوامـل ناشـی از     

توان گفت که هر چند وجود نیـروي  در این خصوص می. انداص دادهقوت به خود اختص

آموزش متناسب بـا تخصـص نیروهـاي انسـانی سـازمان بـراي        ۀانسانی متخصص و ارائ

هـاي نـو و   آموزش بـه شـیوه   ۀها نیازمند ارائند اما این آموزشاکارآیی و اثربخشی آن الزم

ـ   از تخصـص  هاي نوین آموزش و همچنین اسـتفاده استفاده از روش  ۀهـاي افـراد در زمین

  .آموزش است

  

ند؟ااي استان خوزستان کدامنقاط ضعف نظام آموزش فنی و حرفه  

گیرند که سازمان آنها را هاي قابل کنترل درون سازمان قرار میها در زمره فعالیتضعف

  .دهدبسیار ضعیف انجام می ةبه شیو
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  اي استان خوزستانهاي آموزش فنی و حرفهناسایی ضعفبررسی و ش )3(جدول 

  )ضعف ها(عوامل داخلی   ردیف

ضریب 

اهمیت 

  عوامل

  جدي

)4 -5(  

  نسبی

)1 -3(  

جمع

  کل

  52    4  13کارآفرینی پایدار ۀنهادینه نشدن روحی  1

2  
التحصیالن آموزش مهارتی در برخی از فارغ کارآمديضعف 

هاي استانرشته
11  4    44  

  40    4  10گیري محدود از استنادات و مدارك علمی در تصمیم استفاده  3

4  
گرایی در نظام آموزشی  گرایی بر کیفیت تسلط تفکر کمیت

کشور و استان
10  5    50  

5  
هاي حمایتی  نارسایی و عدم جامعیت و استمرار در نظام

نخبگان
10  4    40  

  30  3    10یفقدان نظام جامع و کارآمد ارزیابی و نظارت درونی و برون  6

  27  3    9ايهاي فنی و حرفهپایین بودن اثربخشی و کارآیی درونی دوره  7

8  
 هايآموزشهاي نظام عدم تناسب ساختار موجود با مأموریت

  آموزش مهارتی کشور
9    3  27  

9  
رسانی روز کمبود تسهیالت مالی و اعتباري براي احداث و به

امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش آموزش
9    2  18  

  18  2    9هاآموزش ۀنیروي انسانی متخصص در ارائضعف  10

  346      100  کل  

بنـدي  دسته) 4-24(براي بررسی نقاط ضعف در این پژوهش ده عامل که در جدول 

میـزان  بیشتریننتایج نشان داد،. اند، به عنوان نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفتشده

  :از اندعبارتبه ترتیب اولویت هااز ضعفتأثیرگذاري در میان عوامل ناشی 

  هاي استان،التحصیالن آموزش مهارتی در برخی از رشتهضعف کارآمدي فارغ .1

  .کارآفرینی پایدار ۀنهادینه نشدن روحی .2

  :از اندعبارتها کمترین میزان تأثیرگذاري در میان عوامل ناشی از ضعفو

ت و احـداث و بـه روز رسـانی امکانـا    کمبود تسهیالت مـالی و اعتبـاري بـراي    . 1

  تجهیزات مورد نیاز بخش آموزش،

  .هاضعف نیروي انسانی در ارائه آموزش .2

، طلـوع )1373(زاده ، عبـدالغنی )1384(نتایج این پژوهش بـا نتـایج مطالعـات آزاد    

تسـهیالت  کمبـود  (8، با اولویت )1377(، بیرانوند )1375(لویی ، حمزه)1373(هاشمی 

، )روزرسانی امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش آمـوزش  عتباري براي احداث و بهمالی و ا
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9، بـا اولویـت   )1374(همچنین نتایج پژوهش سـفید بنائیـان  . این پژوهش همخوانی دارددر

و بـا  ) آمـوزش مهـارتی   هـاي آمـوزش هـاي نظـام   عدم تناسب ساختار موجود با ماموریت(

ــی   ــات میرابراهیم ــی، جال)1377(تحقیق ــورل ــزه)1378(پ ــویی ، حم ــان )1375(ل - و قرب

در ایـن   )مهارتی هايآموزشالتحصیالن ارغضعف کارآمدي ف(2در اولویت ) 1374(حسینی

  .پژوهش همخوانی دارد

هـا و  کارآموزان این مراکز به آموزش بودن عالقهتوان گفت که بیدر تبیین این مسئله می

ا، ناکارآمدي اسـاتید و مربیـان، در برخـی مـوارد     ه ها در برخی از رشتهبه روز نبودن آموزش

ها در ایـن مراکـز منجـر بـه ضـعف      کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز در بعضی از رشته

. هاي استان خوزستان شده اسـت التحصیالن آموزش مهارتی در برخی از رشتهکارآمدي فارغ

شـود،  ایـن مراکـز ارائـه مـی    هـایی کـه در   همچنین عدم تناسب نیازهاي بازار کار با آموزش

بنـابراین،  .شـود تحصـیل مـی   ۀبراي ادامـ  نالتحصیالن و بی انگیزگی آناموجب بیکاري فارغ

اي اسـت کـه   هاي پیش روي آموزش فنـی و حرفـه  توان گفت این مسئله یکی از چالشمی

  . هاي مورد نیاز نظام آموزشی است ناشی از عدم درك مهارت

درك یروي انسانی مورد نیاز جامعه اسـت؛ بنـابراین،   ن ۀتهی ،یکی از اهداف نظام آموزشی

هاي آموزشی و مهارتی مناسبی را بـه  تواند برنامهمنطقی حاکم بر بازار کار و تحوالت آن می

هـا از بعـد   ناکارآمـدي آمـوزش  . ها ارائـه دهـد  هاي درسی این نوع از آموزشطراحان برنامه

همچنـین عـدم   . ینی پایـدار تأثیرگـذار بـوده اسـت    کـارآفر  ۀمحتوا نیز بر نهادینه شدن روحی

نشـدن کـارآفرینی در   ها و ابداعات نیز بر نهادینـه نوآوري ۀحمایت از افراد کارآفرین در زمین

  . فوق تأثیر گذاشته است سازمان

هــا بـا نیازهــاي بــازار کـار، نبــود افـراد متخصــص بــراي    عـدم همــاهنگی آمـوزش  

پایین بودن اثربخشـی و کـارآیی سـازمان شـده     هاي مهارتی، موجب نارسایی و آموزش

اي بـا نیازهـاي بـازار کـار     فنـی و حرفـه   هـاي آمـوزش در این زمینه منطبق بودن . است

کمبود تسهیالت مالی و اعتبـاري بـراي احـداث و بـه روز رسـانی      . تواند مؤثر باشدمی

زمان امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش از دیگر عوامل موجود در نقاط ضـعف سـا  

امکانات  ۀتوسع ۀبنابراین، در این رابطه باید اعتبارات بیشتري در زمین. آیدبه حساب می

  .و افزایش تجهیزات اختصاص داده شود

اي براسـاس  نظام آمـوزش فنـی و حرفـه   ) تهدید، قوت و ضعف ، فرصت(وضعیت 
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 انایـر  فنّاوريچارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و در SWOTالگوي 

  چگونه است؟

اي خوزسـتان در چهـار مؤلفـه قـوت، ضـعف،      وضعیت نظام آموزش فنـی و حرفـه  

 ۀهـاي قـوت و ضـعف زیرمجموعـ    فرصت و تهدید مورد بررسی قرار گرفت که مؤلفه

. هاي عوامل بیرونی قرار گرفتندمجموعههاي فرصت و تهدید زیرعوامل درونی و مؤلفه

هاي قوت داراي میـانگین بیشـتري   درونی مؤلفهبر اساس نتایج پژوهش، در میان عوامل 

از بین عوامـل بیرونـی، میـانگین تهدیـدها بیشـتر از      .هاي ضعف هستندنسبت به مؤلفه

  .ها بوده استمیانگین فرصت

  اي استان خوزستاننی و حرفهآموزش فها و تهدیدهاي ها، فرصتها، قوتامتیازضعف) 1(نمودار 

و در راستاي راست آزمایی مجدد مراحل قبلـی   6ۀبا توجه به تحلیل نتایج در مرحل

دهد که، در ارزیابی عوامل بیرونی پژوهش، نتایج به دست آمده در این مرحله  نشان می

 بیشتر است و در ارزیابی عوامـل درونـی  ) 347(هافرصت ةاز نمر) 396(ها تهدید ةنمر

) 6(رحلـه بنـابراین، در ایـن م  . بیشتر اسـت ) 346(هاضعف ةاز نمر) 395(هاقوت ةنمر

هـا و در  در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدیـد بـر فرصـت    نتایج حاکی از آن است که

هـا بـا   ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبهارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف

 ، مطلـوب آن راهبردهـا توان گفت در تدوین می بنابراین،؛استسو نامه همنتایج پرسش

و افـزایش   هـاي درونـی  قـوت گیـري از  بـا بهـره   ايآموزش فنی و حرفهست که نظام ا

 الزم اسـت همچنـین  . استفاده الزم را ببـرد  ،، از عوامل درونی و بیرونی محیطهافرصت

  هافرصت

347

  هاتهدید

396

  هاضعف

346

  هاقوت

395

  امتیاز

SWOT
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اهش اثـرات منفـی   بـراي کـ   راهبردهاییدر صورت امکان اي آموزش فنی و حرفهنظام 

، )1384(زاده و همکاران نتایج این تحقیق با تحقیق مهرعلی .کندتهیه و تدوین  تهدیدها

زاده و همکاران نقاط ضعف بیشـتر از نقـاط قـوت    در پژوهش مهرعلی. ناهمخوان است

در تبیـین ایـن   . انـد هستند ولی در پژوهش حاضر نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف بوده

تطـابق نقـاط قـوت و     راهبـردي یکی از ابزارهاي SWOTماتریس : فتتوان گسؤال می

از دیـدگاه ایـن   . ها و تهدیدهاي برون سیسـتمی اسـت  ضعف درون سیستمی یا فرصت

ها و تهدیدها را ها را به حداکثر و ضعفها و فرصتمناسب، قوت راهبردماتریس، یک 

  .است) SO ،ST،WO ،WT(راهبرد4این ماتریس داراي .رساندبه حداقل می

  

ضعف

  فرصت

  قوت

محافظه کارانهراهبرد تهاجمیراهبرد

WO  SO
WT ST  

تدافعیراهبرد )سپر(انفعالیراهبرد

  تهدید

  

ها کند تا با توجه به نقاط قوت، از فرصت، تالش میSOسازمان در حالت بنابراین،

کنـد تـا   ، سازمان تالش میSTلت در حا). حالت تهاجمی(بهترین استفاده را داشته باشد

). حالت انفعـالی (با استفاده از نقاط قوت از تهدیدهاي پیش روي سازمان جلوگیري کند

هـا نهفتـه   هایی که در فرصـت کند که از مزیتتالش می WOهمچنین سازمان در حالت

سـازمان در   ،و در نهایـت  )حالـت رقـابتی  (هـا اسـتفاده کنـد   ضـعف است، براي جبران 

هـا را بـه حـداقل    هـاي ناشـی از تهدیـدات و ضـعف    کند تا زیانتالش می، WTحالت

و  ،)SO،ST،WO ،WT(هـا راهبـرد با توجه به این  ،براین اساس). حالت تدافعی(برساند

اي اسـتان خوزسـتان داراي یـک    هاي به دست آمده، سازمان فنی و حرفهبر اساس یافته

هـا و عامـل   فرصـت عامل تهدیدها بر به دلیل اینکه در این سازمان ؛حالت انفعالی است

اي اسـتان  بنـابراین، بـراي آنکـه سـازمان فنـی و حرفـه      . ها غلبـه دارد ها بر قوتضعف

و به سـمت یـک حالـت تهـاجمی گـام       شودخوزستان بتواند از این حالت انفعالی رها 

  :شودپیشنهاد می )4(بردارد، راهبردهاي مطرح شده در جدول 
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  اي استان خوزستانتدوین راهبردهاي نظام فنی و حرفه )4(جدول 

)W(نقاط ضعف (S)نقاط قوت ماتریس 

SWOT

WO:ها و برداري از فرصتبهره

  بهبود بخشیدن به نقاط ضعف

 مهارت محورکردن دورهاي

آموزشی

آموزشکده  ۀتقویت و توسع

تربیت مربی

 جذب سرمایه از صنعت از

فکري  هايطریق مدیریت سرمایه

التحصیالنفارغ

گیري از تجارب استادان بهره

دانشگاه و افراد کارآفرین درارائه 

هاآموزش

همیت دادن به قانون الزام ا

ايفنی و حرفه هايآموزش

SO:برداري از استفاده از نقاط داخلی براي بهره

  هاي خارجیفرصت

 ارائه  هايآموزشارزشیابی مستمر از کیفیت

  شده توسط سازمان

استفاده از تجارب المللی وانجام مطالعات بین

فنی و  هايآموزشۀعلمی سایر کشورها در زمین

ايحرفه

 جذب مربیان توانمند، ارتقاي و توانمندسازي

منابع انسانی سازمان

 توسعۀارتقاي کیفیت مراکز آموزشی و

اي در نواحی مختلف فنی وحرفه هايآموزش

استان

تحقق عدالت اجتماعی

آموزي متناسب با بازار فرهنگ مهارت ۀعتوس

کار

 به روز رسانی امکانات و وسایل آموزشی

هاکارگاه

هاي آموزش مشاغل نو، زیرساختۀتوسع

خانگی و کار از راه دور

 طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و

فنّاوري

فرصت

  )O(ها

WT : کم کردن نقاط ضعف

داخلی و پرهیز از تهدیدات 

  خارجی

هاي هارتسنجش م

التحصیالن مراکز فنی و فارغ

اههاي آناي وارتقاي مهارتحرفه

 ارتقاي سطح بهداشت روانی

پرسنل مراکز فنی و کارآموزان و

اي به صور مختلفحرفه

ST: استفاده از نقاط قوت داخلی براي کاهش

  دادن اثرات ناشی از تهدیدات

قبال مهارتی در هايآموزشمند کردن نظام 

ايموزش فنی و حرفهسازمان آ

التحصیالن هاي مالی به فارغاعطاي کمک

سازمان

 عضویت در سازمان جهانی مهارت و

  المللی کارسازمان بین

T)(تهدیدها
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  عملیاتیپیشنهادهاي

اي اسـتان خوزسـتان در چـارچوب اهـداف و انتظـارات      براي تقویت نظام فنی و حرفه

توان راهکارهاي مطرح شده ذیل را پیشـنهاد  ایران می فنّاوريسازمان آموزش مهارت و 

:از اندعبارتداد که اهم این راهکارها 

فنّاوريهاي مهارتی و برداري از ظرفیتهاي سازمان جهت بهرهاجراي برنامه 

  ،المللیها و مؤسسات بینشرکت

 بستر مناسب جهت ایجاد مراکز آموزش مربی مشترك با صنایع معتبر  کردنفراهم

  ،تان بر اساس توافقات سازماندر سطح اس

ها براساس طرح پژوهشی شهرستان ۀتدوین سند آموزشی براي اداره کل و کلی

  ،نیازسنجی آموزشی

هاي هاي استان براساس دستورالعملبندي مشاغل حرفهاجراي طرح الگوي طبقه

  ،سازمان

هاي وري بنگاهافزایش توانمندي نیروي انسانی و الزام ارتقاي مهارت با بهره

  ،اقتصادي استان

هاي پیشرفته در فنّاوريها و هاي فنی و تخصصی مهارتتشکیل و استقرار کارگروه

  ،استان

شناسی استانداردهاي آموزشی و شغلی در استانآسیب،  

گذاري و مدیریت سازي، سیاستهاي سازمان در راستاي یکپارچهاجراي برنامه

  ،فنی و تخصصی مهارتی در استان هايآموزش

 جذب اعتبارات الزم براي توانمندسازي، ارتقاي مهارت و ارائه خدمات آموزش

  ،نامهپذیر اجتماعی با انعقاد تفاهماي به اقشار آسیبفنی وحرفه

وري مربیان و استفاده از خالقیت و ایجاد انگیزه و نشاط کاري ارتقاي بهره

  ،توانمندي
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شغلی بر فردي ـ توسعۀیزه یان جهت تقویت انگهاي حمایتی مرباجراي برنامه

  ،هاي سازماناساس سیاست

با افزایش  نکارکنان و خانواده آنا ةهاي ورزشی تربیتی و آموزش ویژاجراي برنامه

  ،ها متناسب تعداد پرسنلورزشی استان ۀبودج

یري آموزي و التزام نهادهاي دولتی و غیردولتی در به کارگارتقاي فرهنگ مهارت

  رت آموخته،نیروهاي انسانی مها

شهرستان و ها در سطح استان گیريگرایش به سمت غیر متمرکز ساختن تصمیم ،

  اي، مراکز فنی و حرفه

 مهارتی، هايآموزشۀهاي پیشرفته در توسع فنّاوريبه کارگیري  

هاي آموزشی و مهارتی از مربیان هر رشته و استفاده از مربیان با  تشکیل کارگروه

  موزشی و مهارتی،به عنوان سرگروه آتجربه 

سازمان متناسب با نیاز بازار کار هايآموزشآمار و اطالعات  ۀدهی و توسعمانزسا،

هاي هاي بازآموزي براي مربیان در استان، همراه با نیازسنجی از نیازبرگزاري دوره

مهارتی و علمی مربیان،

اي،اندازي بخش مشاوره در مراکز آموزشی فنی و حرفهایجاد و راه

اي براي کمک به کیل واحدي به نام کاریابی و اشتغال در مراکز فنی و حرفهتش

  لتحصیالن براي ورود به بازار کار،افارغ

اي،محوري در نظام آموزش فنی و حرفهلزوم به کارگیري ویژگی پژوهش  

هاي اقتصاديهاي مختلف با توجه به نیاز بخشتوزیع متناسب کارآموزان در حرفه،

کمی و کیفی توسعۀها با رویکرد ایجاد تعامل بین آموزشکیفی  ۀتوسع،

ايها در مراکز آموزش فنی و حرفهدانشگاه به کارگیري متخصصان و استادان.  

سـازمان  در ایـن پـژوهش    بوده که جامعه مورد مطالعههاي این تحقیق از محدودیت

-ن به سایر سازمانتعمیم نتایج آ بنابراین،؛استاي استان خوزستانفنی و حرفه آموزش

بین آنچه افراد باور دارند و آنچـه کـه    معموالًن همچنی. باید با احتیاط صورت پذیردها 
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هایی وجـود دارد و در برخـی مواقـع افـراد از اظهـار نظـر واقعـی        کنند تفاوتابراز می

  .شودتواند منجر به کاهش دقت نتایج پژوهش کنند و این میخود،خودداري می

تاثیر آسیب هاي فوق را بر عملکرد  شودحققان آینده پیشنهاد میاتمه به مدر خ

  .کنندکشور بررسی  ايحرفهمراکز استانی و ادارات کل آموزش فنی و 
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