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  چکیده

اي و کـار و   و حرفـه   هـاي فنـی   آموختگان مهارتی آمـوزش  اشتغال دانشاین پژوهش با هدف بررسی جایگاه 

 370اي نمونـه  در این پژوهش. روش تحقیق، روش توصیفی ـ پیمایشی بود . دانش در شهر شیراز انجام گرفت

گیـري از جـدول تعیـین حجـم نمونـه کرسـی و مورگـان         اي تصادفی و با بهره گیري طبقه نفره با روش نمونه

سـاخته اسـتفاده شـد کـه روایـی آن از طریـق روایـی         ها از پرسشنامۀ محقـق  دادهبراي گردآوري . انتخاب شد

ـاي آمـار   تکنیکازها  دادهبراي تحلیل . برآورد شد 89/0برابر با نباخ وآلفاي کرآن از طریق پایایی محتوایی و  ه

ـاي اسـتنباطی    و آزمون) جدول توزیع فراوانی، نمودار و درصد(توصیفی ) اسـمیرنوف  مـوگروف و کل (ه

ـا مـدرك دیـپلم، در مشـاغل      درصد از دانش 8.11دهدکه فقط نتایج پژوهش نشان می. استفاده شد آموختگان ب

آموختگان رضایت شغلی کمی دارند، بـین   اکثر دانش. اند فردي، به صورت قراردادي و تمام وقت مشغول شده

هزارتومـان   201آموختگـان   د، درآمد اکثر دانشآموختگان تناسبی وجود ندار شغل و رشتۀ تحصیلی اکثر دانش

اي و کار و دانش در حد کم به نیازهاي شغلی افـراد پاسـخگو هسـتند و     و حرفه  هاي فنی به باالست، آموزش

آموختگان ندارد و براي انجـام وظـایف شـغلی     ها کاربردي در شغل دانششده در هنرستانهاي آموخته مهارت

اي و کـار و   و حرفـه   هـاي رسـمی فنـی    اینکه، در شرایط فعلی ارتباطی بین آمـوزش  نتیجه. اصالً کافی نیستند

  .دانش با اشتغال وجود ندارد

  .هاي مهارتی کار و دانش، شهر شیرازاي، آموزش هاي مهارتی فنی و حرفهاشتغال، آموزش: واژگان کلیدي

                                                                                                                              

و کارشـناس پژوهشـی پژوهشـگاه    ) تربیت معلم تهران(ریزي درسی دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتراي برنامه *

مطالعات آموزش و پرورش

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی **

  )تربیت معلم تهران( ریزي درسی دانشگاه خوارزمیرنامهکارشناس ارشد ب ***

12/4/91: تاریخ پذیرش        8/4/90: تاریخ دریافت
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  مقدمه

کار و دانـش در نگـاهی    اي و و حرفه هاي مهارتی فنی تأمل در مفهوم و رسالت آموزش

هـا در نظـام آمـوزش    التحصـیالن ایـن آمـوزش    المللی و تعمق در وضعیت فـارغ  ملی و بین

تـر، در   بـه بیـانی دقیـق   . ضی اساسی و آسیبی جدي حکایـت دارد متوسطه کشور، از تعار

هـاي  اي و کار و دانش به آمـوزش  و حرفه  هاي مهارتی فنی نگاهی ملی، تعریف آموزش

افـراد و بـه فعالیـت    دانـش  هاي الزم و ارتقاء شرایط و موجبات ایجاد مهارتمهیاکنندة 

درآوردن استعدادهاي نهفته آنان، آماده کردن افراد براي احراز شـغل، حرفـه و کسـب و    

کلیـات نظـام   (کار و یا افـزایش کـارآیی، توانـایی و مهـارت آنـان بـراي انجـام کارهـا         

) 1368اي،  و حرفـه   ي عالی هماهنگی فنی ، دبیرخانه شورا1373جدیدآموزش متوسطه، 

اعتالي سـطح فرهنـگ و دانـش عمـومی و پـرورش ملکـات و       «و ترسیم اهدافی چون 

آموزان و  صفات اخالقی، بینش سیاسی و اجتماعی، شناخت بهتر استعداد و عالیق دانش

ي و احراز آمادگی نسـبی بـرا  ایجاد زمینۀ مناسب براي هدایت آنها به سمت اشتغال مفید 

بـراي آنـان و در   ) 1379ملکـی،  (» )فنّـاوري (هاي علمی و کـاربردي  ادامۀ تحصیل در رشته

تحقق اهداف فرهنگی صـلح، توسـعۀ پایـدار مبتنـی بـر      «نگاهی جهانی، ترسیم رسالتی مانند 

محیط زیست سالم و همبستگی اجتماعی و شهروندي اجتمـاعی و تربیـت نیـروي انسـانی     

هـاي پـیش روي آن   معه در عصر حاضر متناسب بـا چـالش  هاي مختلف جامورد نیاز بخش

آمـوزش دومین کنگرةجهانی (» ...مانند انفجار دانش، اطالعات و انقالب فنّاوري اطالعاتی و

، نقشی چون کمک به کاهش فقـر، افـزایش امنیـت غـذایی و ارتقـاء      )1999، اي و حرفه  فنی 

فردي افراد، بهبود ارتبـاط   ي فنی و بینها انسجام اجتماعی، ارتقاء مهارت و توانایی و ظرفیت

یونسکو(بین آموزش و دنیاي کار
1

از قبیـل  » اي بـراي آینـده   رشـد حرفـه  «، کمک به )2012، 

کمک به افراد در پیدا کردن شغل، کمک به رقـابتی شـدن مشـاغل در اسـترالیا و کمـک بـه       

هـاي   صـت هـاي بـا کیفیـت بـاال و ایجـاد فر     ن آمـوزش موفقیت جوامع از طریق مهیا کرد

هنري(یادگیري براي نیروي کار 
2

، کمک به رفاه شغلی افراد به دلیل نیـاز اکثـر   )2004، 

                                                                                                                              
1. UNESCO 
2. Henry, John
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انجمن اسـترالیایی خـدمات اجتمـاعی   (شاغالن به آموزش
1

و همچنـین ارتقـاء   ) 2007، 

کارمل، مارك و نگـوین (اي  و حرفه  هاي فنی درآمدهاي افراد شرکت کننده در آموزش
2

 ،

ها از جایگاه و وضعیت مناسبی در نظام آموزشـی  این آموزش کند که ایجاب می) 2009

امـا بـر   . کشور برخوردار بوده و بروندادهاي آنها، کارآیی و اثربخشی باالیی داشته باشند

هـا وضـعیتی   التحصـیالن ایـن آمـوزش    رسد که فارغ نظر می هاي پژوهشی به اساس یافته

گیـرد کـه   نتیجـه مـی  )1380(ورپ حسنهمسو با اهداف قصد شده ندارند، به نحوي که 

کـه  سازدنشان میخاطر)1380(اکرامیدرصد است،  16.2التحصیالن  فارغنرخ اشتغال 

میزان رضایت از شـغل و رضـایت از  درصد و  21.2التحصیالن برابر با  نرخ اشتغال فارغ

ددرص 56کند که  تأیید می)1383(امیري، اي پایین و کم است و حرفه هاي فنی آموزش

دار مشکل اولویـت )1382(چرخیباقرياند، شاغل در مشاغل غیرمرتبطالتحصیالن  فارغ

،دانـد نبودن حقوق مـی ارتباط بین رشتۀ تحصیلی و شغل و کافیالتحصیالن را عدمفارغ

کـار،  دختران با بـازار تحصیلیهايتناسب رشتهگیرد که عدمنتیجه می) 1381(لرستانی

ها موجب آموزشبودنمعیاردانش و بدونو  کارهايان به آموزشدخترفراوانجذب

علـت  باالتر شده اسـت، بـه  تحصیلیمدارجاشتغال دختران و گرایش آنها به سمتعدم

نـد،  االتحصیالن در مشاغل غیرمرتبط مشغول فارغدرصد  54.3شغل مرتبط با رشته،نبود

و بـه دلیـل عـدم   وجـود نداشـته   ر تناسـبی  هاي کاردانش و نیازهاي بازارکابین آموزش

هـاي نظـري سـوق    هاي کاردانش به سمت آمـوزش ، آموزشهاي الزمرعایت استاندارد

ـ  بین داشتن دیـپلم ) 1380(میرهادي، از نظر اندیافته آوردن شـغل  دسـت ه کـاردانش و ب

ــا رشــته و ــین مــرتبط ب ــین آمــوزش همچن ــی هــايب شــغل  شــده و نــوع دریافــت فن

  .ارتباطی وجود نداردتحصیالنال فارغ

و  هـاي مهـارتی فنـی    اندازي مبهم از تحقق اهـداف و رسـالت آمـوزش    وجود چشم

ها از بسـتر  التحصیالن این آموزش اي و کار و دانش و متأثر بودن نرخ اشتغال فارغ حرفه

هـاي  اجتماعی، اقتصادي، تولیدي و فرهنگی از یک طـرف و ارزش و اهمیـت آمـوزش   

ها توسعۀ پایدار، در رشد مـنش و  اي و کار و دانش چون نقش این آموزشفنی و حرفه

                                                                                                                              
1. the Australian Council of Social Service
2. Karmel, Tom; Mark, Kevin; Nguyen, Nhi
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هاي درك و فهـم، اظهـار وجـود و سـازگاري آنهـا بـا        شخصیت افراد و تقویت توانایی

، کـاهش فاصـلۀ طبقـات    )1374زاده،  یونسکو به نقل از عبـدالغنی (هاي گوناگون محیط

تــوان تولیــد اجتمــاعی، کــاهش اجتمــاعی از طریــق اشــتغال افــراد جامعــه و بــاالرفتن 

کـاردان،  (ها با هم  هاي بین کار یدي و فکري از طریق همراه نمودن این فعالیتنابرابري

و پرورش دو نوع حس مسئولیت نسبت به خود و دیگران تا بـر اسـاس آن بـه    ) 1380

هویت خود شکل بدهند و در حق دیگران ستم و ظلم نکرده و حقـوق آنهـا را رعایـت    

مسئولیت نسبت به طبیعت و اشیاء، تا بر اساس آن از تضییع و اسـراف در   کنند و حس

از ) 1380بـاقري،  (طبیعت خودداري و اشیاء را در حد نیاز و حوائج خود استفاده کننـد  

طرف دیگر، سبب شد تا این پژوهش طـی سـؤاالت زیـر بـه بررسـی جایگـاه اشـتغال        

و کـار و دانـش در شـهر شـیراز      اي و حرفـه  هـاي فنـی   آموختگان مهارتی آموزش دانش

  :بپردازد

اي و کـار و دانـش    و حرفـه  هاي فنـی  آموختگان مهارتی آموزش میزان اشتغال دانش

  چقدر است؟

اي و کـار و دانـش    و حرفـه  هاي فنی آموختگان مهارتی آموزش شرایط اشتغال دانش

  چیست؟

اي و کـار و   هو حرف هاي فنی آموختگان مهارتی آموزش میزان رضایت از شغل دانش

  دانش چقدر است؟

اي و  و حرفه  هاي فنی آموختگان مهارتی آموزش تناسب شغل و رشتۀ تحصیلی دانش

  شاغل چقدر است؟ التحصیالنفارغکار و دانش 

  میزان درآمد افراد شاغل چقدر است؟

به نیازهاي شغلی افراد چقدر  کار و دانشاي وهاي فنی و حرفهآموزشپاسخگویی 

  است؟

بـه   کـار و دانـش  اي وحرفـه فنی وهاي شده در هنرستانهاي آموختهبرد مهارتکار

آموختگان در شغل خود چقدر است؟ وسیلۀ دانش

شده در هنرستان براي انجام وظایف شغلی افراد تا چه حد کافی هاي آموختهمهارت

بوده است؟
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  پژوهش  روش

. ـ پیمایشـی اسـتفاده شـد   توصـیفی    پـژوهش از روش تحقیـق   سؤاالتبه  براي پاسخگویی

کـار و  و اي  و حرفـه  فنـی  ي هـا  هنرسـتان آموختگان  دانش ۀپژوهش شامل کلی جامعۀ آماري

 170(نفـره   370اي  بـود کـه نمونـه    1385- 86الـی   81- 82سـال   5 شهر شیراز طـی   دانش

بــا اســتفاده از روش ) کــار و دانــشآموختــه  دانــش 200و  اي و حرفــه  فنــی آموختــه  دانــش

گیري از جدول تعیین حجم نمونـه کرسـی و مورگـان     اي تصادفی و با بهره ري طبقهگی نمونه

ن منـدرج در  شـاغال   ابـزار ایـن پـژوهش، پرسشـنامه    . انتخـاب شـد  ) 1375به نقل از بوال، (

یـی آن از  با جـرح و تعـدیل بـود کـه روا    ) 1373(مشاوران بانک جهانی، هانتیک و دیگران 

بـا اسـتفاده از   نیـز  آن پایـایی  ل محتوا بدست آمـد و  ن و تحلیطریق نظرخواهی از متخصصا

 از نیـز  گـردآوري شـده   هـاي  دادهبـراي تحلیـل   . بـرآورد شـد   89/0برابر بـا  نباخ وآلفاي کر

و ) ريیجـدول توزیـع فراوانـی، نمـودار فراوانـی و درصـدگ      ( آمار توصیفی هاي تکنیک

   .استفاده شد) اسمیرنوف کلموگروفو  (هاي آمار استنباطی  آزمون

  ها یافته

  :ها به شرح زیر است براساس سؤاالت پژوهش، یافته

چقـدر   کار و دانشاي و  و حرفه ي فنی ها آموزشآموختگان مهارتی  میزان اشتغال دانش

  است؟

  کار و دانشاي و  و حرفه ي فنی ها آموزشآموختگان مهارتی  میزان اشتغال دانش )1(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  انآموختگ وضعیت اشتغال دانش

  کل  سرباز  بیکار  دانشجو  شاغل

  اي و حرفه  فنی 
  170  7  21  121  21  تعداد

  %100  %4.12  %12.35  %71.18  %12.35  درصد

  کار و دانش
  200  5  30  156  9  تعداد

  %100  %2.5  %15  %78  %4.5  درصد

  کل
  370  12  51  277  30  تعداد

  %100  %3.24  %13.78  %74.87  %8.11  درصد

Sig(2-sided)=0.01  Df=3  =196.4   اي و حرفه  فنی  

Sig(2-sided)=0.01  Df=3  =306.84  کار و دانش  

Sig(2-sided)= 0.03  Df=3  =8.77  کل  
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نفـر   30التحصیل نمونۀ پژوهش، فقـط   فارغ 370دهد که از مجموع  نشان می) 1(جدول 

ـیل داده     74.87اند و بخـش   درصد شاغل شده 8.11یعنی  ایـن  . انـد  درصـد آنهـا ادامـه تحص

هاي فنـی  آموختگان مهارتی آموزش درصد براي دانش13.35وضعیت به تفکیک رشته شامل 

  .هاي کار و دانش استگان مهارتی آموزشآموخت درصد براي دانش4.5اي و  و حرفه 

ــون خــی  دهــد کــه تفــاوت بــین ســطوح اشــتغال   دو نشــان مــی همچنــین نتیجــه آزم

اي و کار و دانش هم بـه تفکیـک رشـته و     و حرفه هاي فنی آموختگان مهارتی آموزش دانش

  .اند ها ادامه تحصیل دادهآموختگان این آموزش دار بوده و اکثر دانش هم در کل معنی

اي و کـار و دانـش    و حرفـه  هـاي فنـی   آموختگان مهـارتی آمـوزش   شرایط اشتغال دانش

مدرك زمـان اشـتغال بـه    «هاي  از مؤلفه التحصیالنفارغاشتغال  براي بررسی شرایطچیست؟

» مدت زمان اشـتغال «و » نوع استخدام«، »مؤسسه محل اشتغال«، »نحوه پیداکردن شغل«، »کار

  . استفاده شد

  کاربهشتغالازمانمدرك

  مدرك زمان اشتغال به کار : آموختگان شرایط اشتغال دانش )2(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  مدرك زمان اشتغال به کار

  کل  دیپلم فوق  دیپلم

  اي و حرفه  فنی 

  21  4  17  تعداد

  %100  %19.05  %80.95  درصد

  کار و دانش

  9  2  7  تعداد

  %100  %22.22  %77.78  درصد

  کل

  30  6  24  تعداد

  %100  %20  %80  درصد

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=2.25 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.41کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=2.68کل  

آموختگان شاغل دیپلم  دانش درصد 80دهد که مدرك تحصیلی  نشان می )2(جدول 

دیپلم و  درصد 80.95ین وضعیت به تفکیک رشته شامل ا. دیپلم است فوق درصد 20و 

اي و  و حرفـه  ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگان شـاغل   دیپلم براي دانش فوق درصد 19.05
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ي هـا آموزشآموختگان شاغل  دیپلم براي دانش فوق درصد 22.22دیپلم و  درصد 77.78

  .است کار و دانش

دهد که تفاوت بین سـطوح   ـ اسمیرنوف نشان می  کلموگروفهمچنین نتیجۀ آزمون 

اي و کار و دانش هم به  و حرفه هاي فنی آموختگان شاغل آموزش مدرك تحصیلی دانش

ها دیپلمه آموختگان این آموزش دار بوده استو اکثر دانش تفکیک رشته و هم در کل معنی

  .هستند

  شغلپیداکردننحوه

  لنحوه پیداکردن شغ: آموختگان شرایط اشتغال دانش )3(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  نحوه پیداکردن شغل

هاي  آگهی

  استخدامی

معرفی 

  دوستان

  مراجعه مستقیم

  یا موسسه کارگاه به

ادارات و 

  مراکز کاریابی

اندازي  راه

  شخصی شغل

شغل 

  پدري
  کل

و   فنی 

  اي حرفه

  34417221  تعداد

19.05%19.05%4.76%33.33%9.52%100%%14.29  درصد

  کار و دانش

2001519  عدادت

0%0%11.11%55.56%11.11%100%%22.22  درصد

  کل

544212330  تعداد

13.33%13.33%6.67%40%10%100%%16.67  درصد

Sig=0.18Kolmogorov-Smirnov Z=1.09   اي و حرفه  فنی  

Sig=0.21Kolmogorov-Smirnov Z=1.06  کار و دانش  

Sig=0.02Kolmogorov-Smirnov Z=1.50  کل  

ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگـان   از دانـش  درصـد  16.67دهد که  نشان می )3(جدول 

از  درصـد  13.33هاي اسـتخدامی،   شغل خود را از طریق آگهی کار و دانشاي و  وحرفه

سسـه و  ؤمیـا کارگـاه از طریق مراجعه مسـتقیم بـه   درصد13.33طریق معرفی دوستان، 

ـ   از طریق اد درصد  6.67  شـغل  درصـد  40انـد،   دسـت آورده ه ارات و مراکـز کاریـابی ب

  .اند در شغل پدري خود شاغل شده درصد 10اند و  اندازي کرده شخصی راه

دهـد کـه تفـاوت بـین      اسـمیرنوف نشـان مـی   کلمـوگروف ـ   همچنین نتیجـه آزمـون   
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کـار و  اي و  و حرفـه  ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگان شاغل  هاي پیداکردن شغل دانش روش

) فـردي (ی شـغلی شخصـ   هاآموزشآموختگان این  دار بوده و اکثر دانش درکل معنی انشد

  . ها، تفاوتی در نحوه پیداکردن شغل وجود ندارد گرچه به تفکیک رشته. اند کرده اندازي راه

  اشتغالمحلۀمؤسس

  مؤسسه محل اشتغال: آموختگان شرایط اشتغال دانش )4(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  غالمؤسسه محل اشت

  یا مؤسسات

  هاي دولتی شرکت

  مؤسساتادارات، 

  هاي خصوصی یا شرکت

  ها شرکت

  و مشاغل تعاونی

  مشاغل

  )شخصی(فردي 

  کل

  اي و حرفه  فنی 

1721121  تعداد

33.33%9.52%52.38%100%%4.76  درصد

  کار و دانش

11079  تعداد

11.11%0%77.78%100%%11.11  درصد

  کل

2821830  تعداد

26.67%6.67%60%100%%6.67  درصد

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.60 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.03Kolmogorov-Smirnov Z=1.40کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=2.09کل  

  

ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگـان   از دانـش  درصـد  6.67دهد کـه   نشان می )4(جدول 

در ادارات،  درصـد  26.67هاي دولتـی،   سسات یا شرکتؤدر م کار و دانشاي و  وحرفه

 60هـا و مشـاغل تعـاونی و     در شرکت درصد 6.67هاي خصوصی،  یا شرکت مؤسسات

  .اند شاغل شده) شخصی(در مشاغل فردي  درصد

 ۀدهد که تفاوت بین مؤسس اسمیرنوف نشان میکلموگروف ـ  آزمون  ۀهمچنین نتیج

و اسـت  دار بـوده   کل معنـی آموختگان شاغل هم به تفکیک و هم در ل دانشمحل اشتغا

  .اند مشغول شده) شخصی(در مشاغل فردي  هاآموزشآموختگان این  اکثر دانش
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  استخدامنوع

  نوع استخدام: آموختگان شرایط اشتغال دانش )5(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  نوع استخدام

  کل  رسای  اي حق الزحمه  روزمزد  قراردادي  رسمی

  اي و حرفه  فنی 
01353021  تعداد

61.90%23.81%14.29%0100%%0  درصد

  کار و دانش

125019  تعداد

22.22%55.56%011.11%100%%11.11  درصد

  کل
115103130  تعداد

50%33.33%10%3.33%100%%3.33  درصد

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.62 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.20Kolmogorov-Smirnov Z=1.07کار و دانش  

Sig=0.02Kolmogorov-Smirnov Z=1.50کل  

  

ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگـان   از دانـش  درصـد  3.33دهد کـه   نشان می )5(جدول 

 33.33در مشـاغل قـراردادي،    درصـد 50در مشـاغل رسـمی،    کار و دانـش اي و  وحرفه

در سـایر   درصـد  3.33اي و  الزحمـه  در مشاغل حق درصد10، مزد در مشاغل روز درصد

دهـد   اسمیرنوف نشان مـی کلموگروف ـ  آزمون  ۀهمچنین نتیج.اند مشاغل استخدام شده

و اکثــر اســتدار بــوده  آموختگــان شــاغل معنــی کــه تفــاوت بــین نــوع اســتخدام دانــش

  .اند در مشاغل قراردادي مشغول شده هاآموزشآموختگان این  دانش

  اشتغالزمانمدت

  مدت زمان اشتغال: آموختگان شرایط اشتغال دانش )6(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  مدت زمان اشتغال

  کل  )فقط فصولی از سال(فصلی  موقتی  تمام وقت

  اي و حرفه  فنی 

165021  تعداد

23.81%0%100%%76.19  درصد

  کار و دانش

4329  تعداد

33.33%22.22%100%%44.44  درصد

  کل

208230  تعداد

26.67%6.67%100%%66.66  درصد

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=2.15 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.53Kolmogorov-Smirnov Z=0.81کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=2.23کل  
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نـی  ي فهـا آمـوزش آموختگـان   از دانـش  درصـد  66.67دهد که  نشان می) 6(جدول 

 6.67شـغلی مـوقتی و    درصـد  26.67وقت دارند،  ، شغلی تمامکار و دانشاي و  وحرفه

دهـد کـه    اسمیرنوف نشان میکلموگروف ـ  همچنین نتیجه آزمون . شغلی فصلی درصد

آموختگـان   دار بـوده و اکثـر دانـش    آموختگان شاغل معنی تفاوت بین نوع استخدام دانش

  .اند ول شدهدر مشاغل تمام وقت مشغ هاآموزشاین 

وکـار واي حرفـه و فنیيهاآموزشمهارتیآموختگان دانششغلازرضایتمیزان

  است؟چقدردانش

  آموختگان میزان رضایت از شغل دانش )7(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  آموختگان رضایت شغلی دانش

  کلزیاد خیلیزیادکمکم خیلی  اصالً

  اي و حرفه  فنی 

35103021  تعداد

23.81%47.62%14.29%0%100%%14.29  رصدد

  کار و دانش

105129  تعداد

0%55.56%11.11%22.22%100%%11.11  درصد

  کل

45154230  تعداد

16.67%50%13.33%6.67%100%%13.33  درصد

Sig=0.07Kolmogorov-Smirnov Z=1.28 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.47Kolmogorov-Smirnov Z=0.85کار و دانش  

Sig=0.03Kolmogorov-Smirnov Z=1.44کل  

  

آموختگان اصـالً رضـایتی از شـغل خـود      از دانش درصد 13.33،  7براساس جدول 

کـم، رضـایت شـغلی     دهندگان در حد خیلی از پاسخ درصد 16.67ندارد، رضایت شغلی 

دهنـدگان   از پاسـخ  صددر 13.33دهندگان در حد کم، رضایت شغلی  از پاسخ درصد 50

. زیـاد اسـت   دهنـدگان در حـد خیلـی    از پاسخ درصد 6.67در حد زیاد و رضایت شغلی 

دهد کـه تفـاوت بـین سـطوح      اسمیرنوف نشان میـ   همچنین نتیجه آزمون کلموگروف

آموختگان شاغل رضایت کمی  دار بوده و اکثر دانش آموختگان معنی رضایت شغلی دانش

  . از شغل خود دارند
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واي حرفـه و فنیيهاآموزشمهارتیآموختگان دانشتحصیلیرشتۀوشغلاسبتن

  است؟چقدرشاغلالتحصیالنفارغدانشوکار

  آموختگان دانش رشتۀ تحصیلیتناسب شغل و  )8(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  آموختگان دانش رشتۀ تحصیلیتناسب شغل و 

  کلزیادکمکم خیلی  اصالً

  اي و حرفه  فنی 

1114521  دتعدا

4.67%19.05%23.81%100%%52.38  درصد

  کار و دانش

53109  تعداد

33.33%11.11%0%100%%55.56  درصد

  کل

1645530  تعداد

13.33%16.67%16.67%100%%53.33  درصد

Sig=0.02Kolmogorov-Smirnov Z=1.52 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.27Kolmogorov-Smirnov Z=1کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.78کل  

ي فنی هاآموزشآموختگان شاغل  از دانش درصد 53.33، از نظر )8(براساس جدول 

نـدارد، تناسـب   شـان  رشتۀ تحصـیلی تناسبی با  ، شغل آنها اصالً کار و دانشاي و  وحرفه

کـم، از   هنـدگان در حـد خیلـی   د از پاسخ درصد13.33از نظر  رشتۀ تحصیلیبین شغل و 

همچنین نتیجه . نیز درحد زیاد است درصد16.67در حد کم و از نظر  درصد16.67نظر 

دهد که تفاوت بـین سـطوح تناسـب شـغل و      اسمیرنوف نشان میکلموگروف ـ  آزمون 

 رشتۀ تحصیلیو تناسبی بین شغل و  است دار بوده آموختگان معنی دانش رشتۀ تحصیلی

  .تگان وجود نداردآموخ اکثر دانش

  است؟چقدرشاغلافراددرآمدمیزان

به تفکیک و در  کار و دانشاي و  و حرفه ي فنی هاآموزشآموختگان شاغل  درآمد دانش

  :است) 9(جدول کل به شرح 
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  میزان درآمد افراد شاغل )9(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  درآمد افراد شاغل

 50.000تا  

تومان

تا  101.000

نتوما 150.000

تا 151.000

تومان 200.000

201.000  

  تومان به باال
  کل

و   فنی 

  اي حرفه

0741021  تعداد

033.33%19.05%47.62%100%  درصد

کار و 

  دانش

12159  تعداد

22.22%11.11%55.56%100%%11.11  درصد

  کل
1951530  تعداد

30%16.67%50%100%%3.33  درصد

Sig=0.18Kolmogorov-Smirnov Z=1.09 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.21Kolmogorov-Smirnov Z=1.06کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.65کل  

ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگـان شـاغل    از دانـش  درصد 3.33، درآمد )9(براساس جدول 

 150تـا   101بـین   رصـد د 30هزار تومان است، درآمـد   50کمتر از  کار و دانشاي و  وحرفه

ـین  درصد 16.67هزار تومان، درآمد   201،  درصـد 50هـزار تومـان و درآمـد     200تـا   151ب

دهـد کـه    اسمیرنوف نشـان مـی  کلموگروف ـ  همچنین نتیجه آزمون . هزارتومان به باال است

آموختگـان   و درآمد اکثر دانـش  است دار بوده آموختگان معنی تفاوت بین سطوح درآمد دانش

.تومان به باالستهزار201

چقـدر افـراد شغلینیازهايبهدانشوکاروايحرفهوفنیيهاآموزشپاسخگویی

  است؟

به نیازهاي شغلی افراد هاآموزشپاسخگویی  )10(جدول 

  رشتۀ تحصیلی
  به نیازهاي شغلی افراد هاآموزشپاسخگویی 

  کلزیادکمکم خیلی  اصالً

  اي و حرفه  فنی 
658221  تعداد

23.81%38.10%9.52%100%%28.57  درصد

  کار و دانش
31419  تعداد

11.11%44.44%11.11%100%%33.33  درصد

  کل
9612330  تعداد

20%40%10%100%%30  درصد

Sig=0.13Kolmogorov-Smirnov Z=1.67 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.48Kolmogorov-Smirnov Z=0.84ار و دانشک  

Sig=0.04Kolmogorov-Smirnov Z=1.39کل  
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آموختگــان شــاغل  از دانــش درصــد 30دهــد کــه از نظــر  نشــان مــی )10(جــدول 

اصـالً پاسـخگوي نیازهـاي     هـا آمـوزش ، این کار و دانشاي و  حرفهي فنی وهاآموزش

از  درصـد 20به نیازهاي شغلی افراد از نظر  هاآموزششغلی آنها نیست، پاسخگویی این 

نیـز   درصـد 10در حـد کـم و از نظـر     درصد 40کم، از نظر  دهندگان در حد خیلی پاسخ

دهد که تفاوت  اسمیرنوف نشان میکلموگروف ـ  همچنین نتیجه آزمون . درحد زیاد است

به نیازهاي شـغلی افـراد    کار و دانشاي و  ي فنی وحرفههاآموزشبین سطوح پاسخگویی 

در حـد کـم بـه نیازهـاي      کار و دانشاي و  ي فنی وحرفههاشآموزو  است دار بوده معنی

  .شغلی افراد پاسخگو هستند

توسـط دانشوکاروايحرفهوفنیيهاهنرستاندرشدهآموختهيهامهارتکاربرد

  است؟چقدرخودشغلدرآموختگان دانش

در شغل خود هاهنرستاندر شدهآموختهي هامهارتکاربرد  )11(جدول 

  تۀ تحصیلیرش

  در شغل شدهآموختهي هامهارتکاربرد 

  کلزیادکمکم خیلی  اصالً

  اي و حرفه  فنی 

954321  تعداد

درصد100درصد14.29درصد19.05درصد23.81درصد42.86  درصد

  کار و دانش

31419  تعداد

درصد100درصد11.11درصد44.44درصد11.11درصد33.33  درصد

  کل

1268430  تعداد

درصد100درصد13.33درصد26.67درصد20درصد40  درصد

Sig=0.03Kolmogorov-Smirnov Z=1.44 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.50Kolmogorov-Smirnov Z=0.83کار و دانش  

Sig=0.05Kolmogorov-Smirnov Z=1.35کل  

ي هاآموزشغل آموختگان شا از دانش درصد40دهد که از نظر  نشان می )11(جدول 

اصـالً کـاربردي    هاآموزشاز این  شدهآموختهي هامهارت، کار و دانشاي و  فنی وحرفه

 درصـد  26.67کـم، از نظـر    کـاربردي در حـد خیلـی    درصد 20در شغل ندارند، از نظر 

همچنـین  . نیـز کـاربردي درحـد زیـاد دارد     درصـد  13.33کاربردي در حد کم و از نظر 
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ـ نتیجه آزمون  دهـد کـه تفـاوت بـین سـطوح کـاربرد        نشان می اسمیرنوف کلموگروف 

ي هـا مهـارت دار بـوده و   در شـغل خـود معنـی    هـا هنرستاندر  شدهآموختهي هامهارت

 از ســويکــاربردي  کــار و دانــشو اي و حرفــه  فنــی ي هــاهنرســتاندر  شــدهآموختــه

  .آموختگان در شغل خود ندارد دانش

کـافی حدچهتاافرادشغلیوظایفانجامرايبهنرستاندرشدهآموختهيهامهارت

  است؟بوده

در هنرستان براي انجام وظایف شغلی شدهآموختهي هامهارتکفایت  )12(جدول 

  رشتۀ تحصیلی

  در هنرستان شدهآموختهي هامهارتکفایت 

  کلزیادکمکم خیلی  اصالً

  اي و حرفه  فنی 

9110121  تعداد

4.76%47.62%4.76%100%%42.86  درصد

  کار و دانش

32409  تعداد

22.22%44.44%0%100%%33.33  درصد

  کل

12314130  تعداد

10%46.67%2.33%100%%40  درصد

Sig=0.18Kolmogorov-Smirnov Z=1.09 اي و حرفه  فنی  

Sig=0.21Kolmogorov-Smirnov Z=1.06کار و دانش  

Sig=0.01Kolmogorov-Smirnov Z=1.67کل  

آموختگــان شــاغل  از دانــش درصــد 40دهــد کــه از نظــر  نشــان مــی )12(جــدول 

براي انجام  هاهنرستاني آموخته در هامهارت، کار و دانشاي و  ي فنی وحرفههاآموزش

 درصد 46.67کم، از نظر  در حد خیلی درصد10وظایف شغلی اصالً کافی نیستند، از نظر

  .نیز درحد زیاد کفایت دارند درصد 3.33در حد کم و از نظر 

دهد که تفاوت بین سـطوح   اسمیرنوف نشان میکلموگروف ـ  همچنین نتیجه آزمون 

دار بوده و  براي انجام وظایف شغلی معنی هاهنرستاندر  شدهآموختهي هامهارتکفایت 

ام بـراي انجـ   کـار و دانـش  و اي و حرفـه   فنـی  ي هاهنرستاندر  شدهآموختهي هامهارت

  .وظایف شغلی اصالً کافی نیستند
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  گیرينتیجه

تولیـدي از کشـاورزي بـه     هاي نوزدهم و تغییر نظام انقالب صنعتی در قرن  ۀظهور شاکل

و آموزش نیـروي  کند پیدا  مضاعفی انسانی ارزش و اهمیت  صنعتی سبب شد تا نیروي 

ي رسـمی بـه   هاوزشآمچنین امري سبب رواج . اول اهمیت قرار گیرد  ۀانسانی در درج 

یی کـه در شـرایط   هاآموزش. اي به طور اخص شد ي فنی و حرفههاآموزشطور اعم و 

اي و  فعلی در کشور ایران به دو شکل رسمی و غیررسمی و با دو گرایش فنی و حرفـه 

و روانـه   وزان و یادگیرنـدگان زیـادي را جـذب، آمـوزش    آم هر ساله دانش کار و دانش

و  کاسـتی . هسـتند  رورو بـه  هاي مختلفی  و کاستی هاچالشد با اما خو. کنند جامعه می

، کـار و دانـش  اي و  هاي فنی و حرفه آموزان به رشته گرایش دانش یی چون عدمهاچالش

براساس امکانات مالی، انسانی و کالبدي موجـود   هاآموزشهاي کمی، گسترش نارسایی

عدم هماهنگی بـین نیازهـاي    و محلّی،کار ملّی و نه براساس نیازهاي فعلی و آتی بازار

هـاي ایـن    ، کیفیـت پـایین ورودي  هـا آموزش، کیفیت پایین این هاآموزشجامعه و این 

، توجه به مطالب قالبی و محفوظات ذهنی شاگردان به عنوان مبناي قضاوت و هاآموزش

اسـب و  ي مجدد و منهاآموزشو درنتیجه نیاز به  هاآموزشکاربردي بودن  ارزیابی، عدم

مالحظـه  تفاوت کیفی و قابل بازآموزي شاگردان متناسب با شرایط و محیط کاري، عدم

نظـري از نظـر    ۀهـاي متوسـط   اي و کاردانش و دیپلمه بین فارغ التحصیالن فنی و حرفه

هـاي فـردي و شـرایط اسـتخدام      هاي کاري، توانـایی  سطح تحصیالت، شرایط و ویژگی

  ).1377ندیمی و بروج،  ؛1382نویدي،  ؛1385زاده،  شریعت ؛1378نفیسی، (

کـار و  و  اي و حرفـه   فنی ي مهارتی هاآموزشهاي اساسی  و کاستی هاچالشیکی از 

ایـن   بنـابراین . است هاآموزشآموختگان این  ، نامناسب بودن جایگاه اشتغال دانشدانش

و  ي فنـی  هـا آمـوزش آموختگان مهارتی  اشتغال دانشپژوهش به بررسی و تبیین جایگاه 

ــایج آن نشــان مــی  کــار و دانــشاي و  حرفــه ــه و نت دهــد کــه  در شــهر شــیراز پرداخت

ن داراي مدرك دیپلم هسـتند، در  ند، اکثر شاغالآموختگان شاغل از دانش درصد8.11فقط

اکثـر  . انـد  ، به صورت قـراردادي و تمـام وقـت مشـغول شـده     )شخصی(مشاغل فردي

اکثـر   رشـتۀ تحصـیلی  تناسبی بـین شـغل و    آموختگان رضایت شغلی کمی دارند، دانش

تومـان بـه باالسـت،    هزار 201آموختگان آموختگان وجود ندارد، درآمد اکثر دانش دانش
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در  شـده آموختهي هامهارتدر حد کم به نیازهاي شغلی افراد پاسخگو بوده،  هاآموزش

ي هـا مهـارت و  آموختگـان در شـغل خـود نـداده     دانـش  کـاربردي توسـط   هـا هنرستان

  . براي انجام وظایف شغلی اصالً کافی نیستند هاهنرستاندر  شدهآموخته

ها بـا   هاي قبلی نشانگر همسویی یافتهنتایج این پژوهش با پژوهش ۀبررسی و مقایس

هـاي   آموختگان با یافته بودن نرخ اشتغال دانش به نحوي که پایین. پژوهشی است ۀپیشین

 21.2مبنی بـر اشـتغال   ) 1380(درصدي، اکرامی 32مبنی بر نرخ اشتغال )1383(امیري

مبنی ) 1380(پور درصدي، حسن16.96مبنی بر نرخ اشتغال )1377(درصدي، شعبانلو

آموختگـان   دانـش  8/24اشتغالنرخمبنی بر ) 1382(نیکخواه درصدي،  2/16بر اشتغال 

التحصـیالن   رغمبنی بر اشتغال دو سوم از فـا ) 2000(همخوانی دارد ولی به یافته مارسل

قراردادي بودن اکثـر  . اي یک سال پس از اتمام تحصیل در تضاد است ي حرفههاآموزش

 شـاغالن درصـد از   4/44که خاطرنشـان مـی سـازد    ) 1380(پور با نتیجه حسن شاغالن

کـه  ) 1383(امیري ۀاشتغال در مشاغل شخصی با نتیج. قراردادي هستند، همخوانی دارد

انـد   آموختگان از طریق خود اشـتغالی شـاغل شـده    صد از دانشدر 56/32کند  عنوان می

کـه  ) 1380(آموختگان شاغل با یافتـه اکرامـی   مشابهت دارد، رضایت شغلی پایین دانش

را پـایین و کـم عنـوان     ايحرفهي فنی وهاآموزشمیزان رضایت از شغل و رضایت از 

مبنـی  ) 1381(لرستانی افتهو شغل با ی رشتۀ تحصیلیارتباط  کند، مشابهت دارد، عدم می

 ۀدرصد فارغ التحصـیالن در مشـاغل غیرمـرتبط مشـغول هسـتند، نتیجـ       3/54بر اینکه 

ي فنی دریافت شده و نوع شـغل  هاآموزشمبنی بر اینکه ارتباطی بین ) 1380(میرهادي

درصـد   55مبنـی بـر اینکـه حـدود     ) 1374(التحصیالن وجود ندارد و یافته فرشاد فارغ

خـود   رشـتۀ تحصـیلی  اي در مشاغل غیرمرتبط با  هاي فنی و حرفه رشته حصیالنالتفارغ

اشتغال دارند، همسو است، ولی به یافته هاردي
1

رشـتۀ  مبنی بر تناسب شغل و ) 2000(

ــش 60تحصــیلی ــک و  درصــد از دان ــارغ 100آموختگــان مکانی التحصــیالن  درصــد ف

ارتبـاطی قـوي بـین سـطح      مبنـی بـر وجـود   ) 2004(گري، یافته کارمل و نگوین منشی

  . تحصیالت و درآمد و عایدات افراد از بازار کار در تضاد است

                                                                                                                              
1. Hardy, Marcelle
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پژوهشـی داخلـی    ۀها براسـاس پیشـین   هاي این پژوهش و تأیید یافته متناسب با یافته

و  اي و حرفـه   فنـی  ي رسمی هاآموزشتوان گفت که ارتباط چندانی بین تحصیل در  می

ي مهـارتی  هـا آموزشفعلی وجود ندارد و با این روند،  و اشتغال در شرایط کار و دانش

هـاي   در نظام آموزش متوسطه کشور، جـز اتـالف هزینـه    کار و دانشاي و  فنی و حرفه

انسانی آموزش و پرورش و کشـور و اتـالف زمـانی و هزینـه فرصـت از       ۀمالی، سرمای

 آیی بیرونـی که کـار آنضمن. دیگري دربر نخواهد داشت ۀدست رفته هنرجویان، نتیج

، تا حـد زیـادي   )هاي اساسی آن است التحصیالن یکی از مؤلفه که اشتغال فارغ(آموزش 

اي  ي فنی و حرفههاآموزشرسد که  به نظر می ،بنابراین. نشانگر کارآیی درونی آن است

پیشنهاد  ،بنابراین. از نظر کارآیی درونی نیز وضعیت مناسبی نداشته باشند کار و دانشو 

براساس شـرایط، منـابع و موانـع کشـور تعیـین       هاآموزشاوالً، رویکرد این هشود ک می

دهـد کـه در سـطح     نشـان مـی  اي حرفـه  و مرور ادبیات و تاریخچـه آمـوزش فنـی   . شود

سـازي   اي شـامل رویکـرد آمـاده    حرفه و سه نوع رویکرد عمده بر آموزش فنیالمللی بین

هـاي   آمـوزان بـراي زمینـه    ازي دانشس آموزان براي یک شغل خاص، رویکرد آماده دانش

حـاکم بـوده   نگـر و تلفیقـی در فراینـد یـاددهی و یـادگیري      و رویکـرد کـل  عام شغلی

روجِوسکی(است
1
، گراي2002،

2
ـ     1999،   ۀ، مرکز ملـی اسـترالیا بـراي پـژوهش در زمین

اي آموزش حرفه
3
، هـاي علمـی دقیـق    بررسـی نیاز اسـت بـا مطالعـه و     بنابراین. )1993،

و ثانیـاً، در طراحـی و تـدوین، اجـرا و ارزشـیابی       سب کشور انتخاب شـود رویکرد منا

. اسـتفاده شـود   محـوري  ، از رویکـرد منطقـه  کار و دانـش و  اي و حرفه  فنی ي هاآموزش

کـامالً متمرکـز در وزارت آمـوزش و    ) تواند بـه سـه شـکل الـف     ریزي درسی می برنامه

. محـور انجـام گیـرد    مدرسـه )و جهاي اسـتانی   محور و در اداره کل منطقه) پرورش، ب

محور که در حـد بـاالي آن اسـتان از قـدرت تـدوین و تولیـد        ریزي درسی منطقهبرنامه

برنامه درسی برخوردار است، نظامی است که در آن، منطقه درباره اینکه برنامـه درسـی   

گیـرد  چه باید باشد، چگونه باید اجرا شود و چگونه بایـد ارزشـیابی شـود تصـمیم مـی     

                                                                                                                              
1. Rojewski
2. Gray
3. National Centre for Vocational Education Research (NCVER)
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 متکی بودن بربه دلیل  کار و دانشو  اي و حرفه  فنی ي هاآموزش. )1387رمحمدي، مه(

افراد براي اشـتغال  و آماده کردن  مختلفمناطقفرهنگیواقتصاديمختصات اجتماعی،

آموزان در  هاي درسی متمرکز که براي تمامی دانش توانند از برنامه نمی در این مختصات

دي، سیاسی و فرهنگی مختلف یکسان هستند، بر رویکـرد  هاي اجتماعی، اقتصا موقعیت

اند و کمترین توجهی به تنوع جغرافیایی، فرهنگی، اجتمـاعی   مبتنی» آموزش به بازارکار«

اي باشـند، تـا هـم براسـاس      بلکه باید مبتنی بر شـرایط منطقـه  . ندارند، تبعیت کنند... و 

ریـزي   هم بازار کار در فرایند برنامه و ارزشیابی شوند، ءنیازهاي بازار کار تدوین و اجرا

التحصـیالن بـه دلیـل مشـارکت      و هم دورنماي اشـتغال فـارغ   کنددرسی آنها مشارکت 

و ارزشـیابی   ءبنابراین طراحـی، تـدوین، اجـرا    .بازارکار و بخش خصوصی روشن باشد

اي تواند جایگزین مناسبی بـر  محور می منطقه کار و دانشو  اي و حرفه  فنی هاي  آموزشی

شـود بـراي بهبـود و ارتقـاء ایـن       همچنـین پیشـنهاد مـی   . سیستم متمرکز آموزشی باشد

هـاي آمـوزش و   هـاي مبـانی، رویکردهـا، روش    در ابعاد مختلـف، در زمینـه   هاآموزش

، تجربیـات کشـورهاي موفـق و    کـار و دانـش  و  اي و حرفـه   فنی ي هاآموزشارزشیابی 

هـاي متعـددي   بهبود شرایط موجـود پـژوهش  ناموفق در این زمینه و علل و راهکارهاي 

    .درآید ءطراحی و به اجرا
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  منابع

ــارآیی بیرونیبررســی میــزان ). 1380. (حاکرامــی،  ــه  هــاي فنــی هنرســتانک اي و  و حرف

شـوراي تحقیقـات سـازمان    ، گلسـتان،  دبیرستانهاي کارودانش در استان گلستان

  .آموزش و پرورش

و   دیـدگان سـازمان آمـوزش فنـی      شـتغال آمـوزش  بررسی وضـعیت ا .)1383(. امیري، م

، تهـران،  )بررسی میدانی شهر تهران(اي و برآورد الگوي عوامل مؤثر بر آن  حرفه

  .اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

، چکیده مقـاالت منتخـب جایگـاه و    ايحرفهفنی واخالق و تربیت  .)1380(. باقري، خ

، همایش ساالنه انجمن ایرانی تعلـیم و  ياحرفهي فنی و هاآموزشانداز در  چشم

  .شهریور 8و7تربیت، ارومیه، 

اي و  هاي فنی و حرفه شاخه بیرونیدرونی و کارآیی بررسی . )1382(. چرخی، ب باقري

شـوراي تحقیقـات    ، آذربایجـان شـرقی،  کارودانش در اسـتان آذربایجـان شـرقی   

  .سازمان آموزش و پرورش

 .، ترجمـه خ هاي آموزشی براي توسعهها و برنامهبی طرحارزشیا. )1373(. اس .اچ ،بوال

  .مرکز انتشارات ،هاي آموزش بزرگساالنالمللی روشموسسه بین: تهران، ابیلی

  

اي در  و حرفـه   آموختگان کـاردانش و فنـی    بررسی جایگاه دانش. )1380(. پور، ح حسن

  .، اردبیل، شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورشاستان اردبیل

و   فنـی  فرهنـگ اصـطالحات   .)1368(اي  و حرفـه   فنـی  عالی هماهنگی دبیرخانه شوراي

  .آموزش و پرورش، ترجمه از منابع یونسکو، تهران، وزارت اي حرفه

 اي و حرفـه   هاي فنی آموزش. )1999(، سئولاي و حرفه  فنی آموزشدومین کنگره جهانی 

تهـران، پژوهشـکده تعلـم و     عبدالحسـین، . ، ترجمـه نفیسـی  یکـم  و درقرن بیست

  .تربیت

اي کاردانش با نیازهـاي   طراحی الگوي انطباق و سازگاري رشته.)1385(. زاده، م شریعت

، ســازمان آمـوزش و پــرورش اســتان تهــران، شــوراي  بازارکـار در شــهر تهــران 

  .تحقیقات سازمان آموزش و پرورش
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نظـام   ايهـاي فنـی و حرفـه   کارآیی بیرونیآموزشتحقیق پیرامون . )1377(. ك، شعبانلو

شـوراي  ، آذربایجان غربی، جدید آموزش متوسطه، مثال موردي آذربایجان غربی

  .تحقیقات سازمان آموزش و پرورش

، اي و حرفـه   هـاي فنـی   آمـوزش گیري کـارآیی درونـی    اندازه. )1374(. زاده، م عبدالغنی

  .شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورشاصفهان، 

، تهـران،  اشـتغال بـا   ايهـاي فنـی و حرفـه   آمـوزش بررسـی رابطـه   . )1374(. م، فرشاد

  .پژوهشکده تعلیم و تربیت

، چکیـده مقـاالت   اي و حرفـه   فنـی  ي هـا آمـوزش هاي تربیتی  جنبه .)1382(. ع ،کاردان

، همـایش سـاالنه   اي و حرفـه   فنـی  ي هاآموزشمنتخب جایگاه و چشم انداز در 

  .شهریور 8و7ارومیه،  انجمن ایرانی تعلیم و تربیت،

، دفتـر  آموزش و پرورشتهران، وزارت  .)1373(.آموزش و پرورشکلیات نظام جدید 

  .آموزش عمومی

  

التحصیالن کاردانش اسـتان کرمانشـاه،    بررسی وضعیت اشتغال فارغ. )1381(. لرستانی، ا

  .، شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورشکرمانشاه

  

فنـی و  آمـوزش   نظامهـاي  ارزیـابی  . )1373(تیک و دیگـران مشاوران بانک جهانی، هان

ي ضمن هاآموزشاداره کل  :تهران. مشایخ .ف ، ترجمه)راهنماي عمل(ايحرفه

  .خدمت

  .سمت :تهران .مبانی برنامه ریزي درسی آموزش متوسطه. )1379(. ح ،ملکی

  .سمت: تهران.هاانداز رویکردها و چشم ها، نظرگاه: برنامه درسی.)1387(. مهرمحمدي، م

بررسی میزان اشتغال فارغ التحصـیالن مهـارتی کـاردانش در    . )1380(. م .میرهادي، س

شـوراي تحقیقـات   ، اصـفهان،  1379مشاغل مرتبط در اسـتان اصـفهان در سـال    

  .سازمان آموزش و پرورش

  

، و متوسطهراهنمایی . ابتدایی آموزش و پرورش. )1371(. ح. بروج، مو ، .ت. ندیمی، م

  .مرداد :رانته

هاي ارتباط نظام آمـوزش و پـرورش و بازارکـار و     بررسی نارسایی. )1378(. نفیسی، ع
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  .مدرسه :، تهرانهاي اصالحی حل ارائه راه

  

 :، تهـران اي و حرفـه   راهنماي عملی ارزشـیابی برنامـه آمـوزش فنـی     .)1382(. نویدي، ا

  .پژوهشکده تعلیم و تربیت

و   ییدرونیوبیرونیشــــــــــــــــاخۀفنی بررسیکارآ.)1382(.م ،نیکخــــــــــــــــواه

، دانشـگاه اصـفهان،   1375ـ80هايایآموزشمتوسطۀشهرستانشهرکردطیسال حرفه

.ارشد نامه کارشناسی دانشکده علوم تربیتی، پایان
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