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Background and Objectives: Technical and vocational training plays an important role in
the formation of human capital by providing skilled workers to the market work across the
world. These trainings in the developing countries are not only responsible for training the
workforce but also help solve the problem of unemployment by preparing the ground for
self-employment. These trainings also have the advantage of short-term or medium-term
efficiency, which is the reason that countries are paying more attention to technical and
vocational training. Considering the role of expansion of technical, professional and
vocational branches in production boom, job creation, and reduction of unemployment, it
is very important to study the factors influencing this field. The aim of the study was
investigating the challenges of spreading technical and vocational branches in the
educational system of the Tabriz City, in order to identify the existing damages and take
actions about these majors scientifically and expertly.
Methods: The research was done using a mixed methods approach. The teachers of
vocational schools in Tabriz (n=1028) were selected as the population of qualitative
research and students of these branches were selected as the quantitative sample
(n=14464). Twenty experts were interviewed in the qualitative section. The sample of
students based on the Cochran's formula (373) were selected by a purposeful sampling
method. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics
by SPSS software. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 17
items whose validity was confirmed by faculty members and its reliability was calculated
with Cronbach's alpha (0.82).
Findings: After reviewing the interviews of the expert group, six main components were
considered as the focal point of all branches damages, which include: 1-Curriculum
(Teaching Methods, Educational goals, Evaluation System, Textbooks); 2-Management
(Absorption in the market , inspiring motivation to study in these branches, force
evaluation, relation with industry, existence of effective higher-order documents,
decentralization); 3-Cultural field (media, group of friends and family perspectives); 4Equipment and resources (Existence of workshop facilities, safety); 5- Financial budget
(attention to the needs of the audiences and the amount of equipment upgrades); and 6eacher training (relationship between training and real life, appropriate teachings and
adequacy of tests(
Conclusion: In the equipment field, the main challenge based on the respondents’ views
was related to lack of safety equipment with correlation coefficient of 0.683%. In terms of
curriculum and content, response to the needs of the audiences was undesirable (23/7%)
due to neglecting local potentials. In the field of education improvement of human
resources, lack of connection between trainings and real life (3/1%) and in the cultural
dimension, inappropriate attitudes of groups of friends and parents (21/1%) were
recognized as damages. In terms of financial resources and facilities, the amount of budget
allocated to meet the needs of technical workshops has been very low (25%). The results
of Pearson correlation coefficient in the student population showed that about 90% of the
damages of these branches depend on the management methods. Therefore, it is
necessary to train and empower the principals of technical and vocational schools and to
design appropriate mechanisms in their recruitment according to their expertise and
efficiency of the field.
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نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفامیکنند .این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نهتنها عهدهدار
تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها میباشند ،بلکه ازطریق بسترسازی خوداشتغالی،
بهحل مشکل بیکاری نیز کمك مینمایند .اینآموزشها همچنین از مزیت بازدهی درکوتاهمدت و یا میانمدت
برخوردار میباشند ،بههمین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنیوحرفهای مبذول داشتهاند.
با توجه به نقش گسترش شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در رونق تولید ،اشتغالزایی و کاهش بیکاری ،بررسی
عوامل موثر در این حوزه اهمیت فراوان دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی آسیبهای گسترش شاخههای –
فنیوحرفهای و کاردانش در آموزشوپرور شهر تبریز بوده است ،تا با شناسایی آسیبهای موجود ،در تصمیم سازیهای
آینده در خصوص شاخههای فوق بهصورت علمی و کارشناسی شده اقدامگردد.

روشها :تحقیق با روش تلفیقی انجام شد .هنرآموزان شاغل در آموزشوپرورش تبریز که تعداد آنها  1028نفر بود،
جامعه تحقیق کیفی و هنرجویان هنرستانهای تبریز ،بهعنوان جامعه پژوهش کمی انتخاب شدند که تعداد آنها
 14464نفر بودند .با 20نفر از خبرگان که از طریق نمونهگیری گلوله برفی معرفی میشدند ،در بخش کیفی،
مصاحبه شد .نمونه هنرجویان براساس فرمول کوکران 370نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای
هدفمند سهمیهای انتخاب شدند که هر هنرستان فنیوحرفهای و کاردانش ،با توجه به تعداد و متناسب با آن در
نمونهگیری نقش داشت .دادههای کمی با روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،درصد) و آمار استنباطی
(آزمون ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرمافزار  spssتجزیهوتحلیل شدند .ابزار پژوهش ،یك پرسشنامه
 17سوالی محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن از طریق نظرسنجی از اساتید مرتبط ،تایید شد و پایایی آن با
آلفای کرونباخ 0/82محاسبه گردید.
یافتهها :پس از بررسی مصاحبههای گروه خبره ،شش مؤلفه اصلی بهعنوان محل بررسی آسیبهای کلی شاخهها
در نظر گرفته شد .که عبارت بودند از  -1حوزه برنامهریزی درسی و محتوا شامل (روشهای تدریس ،اهداف آموزشی،
سیستم ارزشیابی ،کتب درسی)  -2حوزه مدیریت شامل (احتمال جذب در بازار کار ،ایجاد انگیزش و عالقمندی
نسبت به تحصیل در شاخههای مذکور ،ارزیابی نیروها ،ارتباط با صنعت ،وجود اسناد باال دستی موثر ،عدم
تمرکزگرایی)  -3حوزه نگرشی و فرهنگی شامل (دیدگاه رسانهها ،گروه دوستان و خانوادها) -4 ،تجهیزات و منابع
شامل (وجود امکانات کارگاهی ،ایمنی و ورزشی) ،بودجه مالی شامل (پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و میزان به
روز رسانی تجهیزات) ،تربیت معلم و نیروی انسانی شامل (ارتباط آموزشها با زندگی واقعی ،تناسب آموزشها و
کفایت آزمونها).
نتیجهگیری:در بخش تجهیزات کارگاهی ،آسیب اساسی از نظر مخاطبان ،مربوط به کمبود تجهیزات ایمنی با ضریب
همبستگی پیرسون ( )%0/683بوده است .از لحاظ برنامهدرسی و محتوا ،بهدلیل عدم استفاده از پتانسیل بومی در
کتابهای درسی در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش ،پاسخگویی به نیاز مخاطبان ،مطلوبنبوده ( ،)%23/7در حوزه
آموزش و بهسازی نیروی انسانی ،عدم ارتباط آموزشها با زندگی واقعی ( )%3/1و در بعد فرهنگی ،نگرش نامناسب
گروه دوستان ( )%21/1و در درجه بعد ،نگرش منفی والدین و عدم تولید و پخش برنامههای ویژه تلویزیونی بهعنوان
آسیب شناخته شدند .از نظر امکانات مالی و تجهیزات ،بنا به اظهار مخاطبان ،میزان ،پاسخگویی بودجه تخصیصی
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برای تأمین نیازهای کارگاههای فنیوحرفهای بسیار پایین بوده است ( .)%25همچنین ،نتایج ضریب همبستگی
پیرسون در جامعه هنرجویان نشان داد ،حدود  %90از آسیبهای این شاخهها به روشهای مدیریتی مربوط بوده
است ،که براین اساس میبایست طراحی سازوکارهای مناسب در گزینش مدیران هنرستانها با توجه به تخصص
کارآمد در این حوزه و آموزش و بهسازی این قشر از اولویتهای آموزشوپرورش باشد.

مقدّمه
ثروت واقعی یکك ملکت نکه بکه سکککرمکایکه فیزیکی آن ملکت ،بلککه بکه توانکایی
مردمی بسککتگی دارد که بتوانند از آنچه برای آنها فراهم اسککت حداک ر
اسکتفاده را ببرند [ .]1از این رو کشکورهای صکنعتی و نیز کشکورهای در
حال رشککد برای تسککریع هر یه بیشککتر حرکت خود در جهت توسککعه
اجتماعی ،اقتصکادی در صکدد بهره برداری بهتر و اقتصکادی تر از منبع
مهم تولید خود یعنی نیروی انسکانی میباشکند .زمینه آموزش و پرورش
فنیوحرفکهای و ککارورزی ککه در دوران انقالب صکککنعتی در اروپکا و
آمریکای شکمالی به عنوان قسکمتی از فلسکفه تولیدگرایی به وجود آمد و
بسکیار موثر بود ،امروزه با عناوین مختلف در پی ایجاد شکایسکتگیهای
الزم در افراد جکامعکه برای ورود بکه بکازار ککار جهکانی اسکککت [ .]2تکداوم
اشکککتغال در اقتصکککاد یین که روزگاری توقع میرفت باید مسکککتخدم
«کاسکه آهنی داشکته باشکد و تا زمان بازنشکسکتگی شکغل خود را حف
کند ،اکنون به شکایسکتگیهای به روز رسکانی شکده و قدرت کارآفرینی
افراد در دورههای کوتاه مدت بستگی دارد [.]3
آموزشهای فنی و حرفهای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از
طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف
جهان ایفا می کنند .این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها
عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین
کشورها می باشند ،بلکه ازطریق بسترسازی خود اشتغالی ،به حل مشکل
بیکاری نیز کمك می نمایند.از دیدگاه ویزاریا«این آموزشها راه میانبری
در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند ،یرا که از یك سوبا
توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای
پذیرفته شده آموزشهای کالسیك راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه
عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع
فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند
تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید.
از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این
امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با
نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها
در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی فراهم گردد.این آموزشها همچنین
از مزیت بازدهی در کوتاه مدت ویامیان مدت برخوردار می باشند .در
حالیکه آموزشهای کالسیك به دلیل هزینه باال ،طوالنی بودن دوره
آموزش ،سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهرهمندی اندك
از عملیات کارگاهی ،از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کارو لذا جذب
در آن دیار مشکل میباشند .به همین دلیل کشورهای جهان توجه
روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفهای مبذول داشته اند ،به طوریکه
این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهای آکادمیك این کشورها

نیزنفوذ کرده است [.]4مزیتهایی که برای آموزشهای فنیوحرفهای
مورد اشاره قرار گرفت منوط به وجود برخی شرایط درارائه این آموزشها
میباشد که از آن جمله میتوان به ضرورت برنامهریزی مدون برای این
آموزشها ،برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب ،انتخاب
کارآموزان بر اساس تواناییهای عمومی و انگیزه های قوی ،استفاده از
مربیان مجرب و عال قه مند ،سهم مناسب آموزشهای عملی و نظری در
این دورهها و طراحی زمان مناسب برای هر یك از دورهها اشاره نمود.
از منظر نظریه سکرمایه انسکانی ،آموزش عمومی موجد سکرمایه عمومی
اسکت و آموزش فنیوحرفهای موجد سکرمایه اختصکاصکی اسکت ،مزیت
سکرمایه دوم این اسکت که به اتکای مهارت های کسکب شکده دارندگان
آن را برای به دسکت آوردن جایگاه های شکغلی بیشکتر آماده می سکازد و
همین بینش باعث گردیده اسکت که در بیشکتر کشکورهای جهان حتی
در سکیسکتمهای تعلیم و تربیت آنها از دیر بازدرکنار مقاطع تحصکیلی
آموزشکککهکای عمومی،آموزش هکای فنی و حرفکه ای نیز مورد نظر واقع
گردنکد [.]5مطکالعکات انجکام گرفتکه این واقعیکت را نشکککان دادهانکدککه
جنبکههکای وراثتی در پرورش افراد ککارآفرین موثر بودهانکد [ ]6ولی
نمیتوان تکاثیر فرصکککتهکای فراهم آمکده در محیط را در این رابطکه انککار
نمود«.آموزشکککهکای فنیوحرفکهای بکا توام نمودن آموزشکککهکای نظری و
عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسککویی
بیشکتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای
جذب آنها در فعالیتهای اقتصککادی -اجتماعی فراهم گردد [.]4امروزه
اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهایی مانند هلند و آلمان به سمت تحرك
اقتصکککادی رفتکهانکد و میخواهنکددانشآموز ،مکدرسکککه و ککارفرمکا را از
محکدودیکتهکا آزاد کننکد تکا آنهکا بتواننکد بکه راحتی و فراتر از مرزهکا بکه
سکمت اقتصکاد پویا بروند و با یادگیری زبان دوم به اشکتغال مطلوب در
سکایر کشکورها دسکت یابند .به طوری که یشکمانداز حاکم بر اتحادیه
اروپا برای بینالمللی سکازی اقتصکاد و تحرك اقتصکادی تربیت«کارمند
انعطاف پذیر بینالمللی و ماهر برای اسککتفاده در همهجا تعریف شککده
اسکت [.]7این در حالی اسکت که بنا براعالم سکازمان برنامه و بودجه«از
جملکه مشککککالت مطروحکه در بخش آموزش فنیوحرفکهای بکه ویژه در
کشککور ما مشککخص نبودن الگوی توسککعه کشککورودر نتیجه نامشککخص
بودن جهکتگیری منکاسکککب آموزش هکای فنی و حرفکه ای در کشکککور
اسکککت[. «]8آموزشهکای فنیوحرفکهای ککاربردی و اصکککولی در اک ر
کشکورهای پیشکرفته جزال الینفك آموزش نوجوانان محسکوب میشکود،
به عنوان نمونه ژاپن کشکوری اسکت که از شکرایط نامسکاعد اقتصکادی ،با
سککرعت اعجاب آور رهایی یافته و به یکی از قدرتهای اقتصککادی در
جهان بدل شکده اسکت ،این کشکور اهداف نظام آموزشکی دوره متوسکطه
خود را بر تربیکت ککارگران مکاهر دارای گواهینکامکه صکککالحیکتهکای

ملیحه اصغری ،تورج هاشمی

()168

حرفکهای ،تکاکیکد بر ینکد حوزه یکادگیری بکا توجکه بکه رویکرد ککلگرایکانکه،
ایجکاد شکککغکل پس از  18سکککالگی و ایجکاد اعتمکاد بکه نفس در جوانکان
متمرکز نموده اسکت[.]9مالزی نیز از جمله کشکورهایی اسکت که توسکعه
آموزش های فنی و حرفه ای در کنار برنامه های متنوع را در دسکککتور
کار خود قرار داده اسککتودر این خصککوص تنها به منابع داخلی بسککنده
ننموده ،بلککه برای انتقکال تکنولوژی بکه بخش صکککنعکت ،موسکککسکککات
آموزشکی فنی و حرفه ای مشکترکی را با سکه کشکور انگلسکتان ،فرانسکه و
آلمان در آن کشورها تاسیس نموده است.
دراقتصکاددانش محور،مهمترین عامل تولید،نیروی کاروسکرمایه نیسکت،بلکه
دانش،مهکارت وفنکاوری افراداسکککت .امروزه کشکککورهکایی ککه میتواننکد بکه
نیروهای کار کیفی خود مباهات و افتخار کنند ،معمو ًال کشکورهایی هسکتند
ککه در زمینکه آموزش فنی و حرفکهای سکککرمکایکهگکذاری کردهانکد .برای مکال
جاللی در تحقیق خود به جمهوری کره و سکنگاپور اشکاره دارد که«پس از
سککرمایه گذاری در این زمینه به مدت بیسککت سککال ،در حال حاضککر از
نیروهای کارآ با لیاقت و اقتصکاد پویا بهره مند شکده اند .تجربه فوق نشکان
میدهکد ککه آموزش هزینکه کردن نیسکککت ،بلککه یکك نوع سکککرمکایکه گکذاری
اسکت [ .]10با گسکترش شکاخههای فنی و حرفهای و کارودانش ،انتظار
میرود تحصکیل کردههای نظام آموزشکی با ورود به بازار کار یرخهای
اقتصکککاد مقکاومتی را سکککریع تر بکه حرککت در آورنکد .بکه عنوان نمونکه
آموزشهکای فنی و حرفکه ای در آلمکان بکه دو گونکه کلی ،یکی در قکالکب
سککیسککتم مشککهور دوگانه و دیگری در قالب سککیسککتم آموزش فنی و
حرفهای تمام وقت عرضکه میشکود.سکیسکتم دوگانه از آن جهت بدین نام
نامیدهمیشکود که آموزش و یادگیری به دو بخش تقسکیم شکده و در
دومحیط انجکام میگیرد :یکی در محیط ککارمکاننکد ککارخکانکه ،ککارگکاه،
دفکاتر خکدمکاتی و دیگری در مکدارس پکارهوقکت فنی و حرفکه ای « .بکه
عبکارت دیگر فردی ککه بکه سکککبکك دوگکانکه مهکارت حرفکه ای میآموزد،
همزمان به عنوان کار آموزی در محیط کار و دانشآموزی در مدرسککه
به حسککاب میآید [ .]11در یین که اکنون به قطب اقتصککادی دنیا
تبدیل شکده اسکت ،برای گسکترش آموزشهای فنی و حرفهای تقویت
همکاری بین مدارس و شککرکتهای اقتصککادی مد نظر بوده اسککت ،که
این امر با  3روش انجام میپذیرد -1 :هر دانشآموز سکاالنه یك ماه در
شککرکتها به صککورت آزاد و بدون تکلیف ،حضککور دارد  -2واگذاری
مدارس آموزش و پرورش به شکرکتهای خصکوصکی اقتصادی با توجه به
قرار داد  -3مدارس مشکککالت آموزشککی را با یك قرار داد خاص در
شککرکتها مطرح میکنند و به دنبال حل آنهاهسککتند [ .]12عالوه بر
این ایکس وو در مقاله خود بیان میدارد«تمام محصککالن دوره ابتدایی
و متوسکطه در سکال 4هفته بهاجبار به کارهای عملی (فنی-کشکاورزی-
خدماتی) می پردازند و این کار اجباری لزوما باید به تولید منجر گردد
[ .]13تقریبا هر نظام آموزشکی امروز با دو تهدید و فشکار روبهرو اسکت:
فشککار از جهت اعداد و ارقام (رشککد جمعیت و گسککترش مدارس) و در
همان زمان فشککارهای پیشککرفت تکنولوژی در جهان ،که تحصککیالت
نظام آموزشکی باید مردم را برای آنها آماده کند[.]14بنابر اعالم وزارت
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آموز ش و پرورش «جهت اجرای برنامههای توسعه ملی به نیروی انسانی
ماهر و کاردان نیاز اسککت ،مسککئولیت عمده این امر را در نظام آموزش و
پرورش شککککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش بر عهکده دارنکد.این
آموزشهاموجبات ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارتهای الزم و به فعلیت
در آوردن اسکککتعکدادهکای نهفتکه آنکان را فراهم میآوردتکا آنهکا را برای
احرازشکغل،حرفه وکسکب وکارمشکخص آماده سکازد [.]15کورتیس فینچ به
ارزش تحصکیالت فنی اشکاره مینماید :امروزه اهمیت آموزشکهای فنی و
حرفه ای و تاثیر آن بر توسکعه اقتصکادی بر کسکی پوشکیده نیسکت و تحول
در این آموزشککها و هماهنگسککازی آن با دنیای کار از جمله تالشهای
پیوسکککتکه ای اسکککت ککه در اغلکب کشکککورهکای جهکان در حکال اتفکاق
اسکت [.]16با وجودی که پیشکرفت بسکیاری از کشکورها با تکیه بر افزایش
مهارت نیروی انسانی حاصل گردیده است اما پژوهشهای بسیار از جمله
تحقیق سککلیمی فر و مرتضککوی از عدم تناسککب آموزش این مهارتها با
نیکازهکای بکازار ککار جکامعکه مکا خبر میدهنکد و نگرانی در رابطکه بکا عکدم
حصکول اهداف رشکتههای فنیوحرفهای و کاردانش رو به افزایش اسکت«
[.]17آسکیبشکناسکی از ابزارهای مدیریت و برنامهریزیآموزشکی اسکت
که برای نشکککان دادن یالشکککهکا در زمینکه مورد مطکالعکه بکهکارمیرود و
زمینههای بهبود را مشکخصکمیکند .در واقع آسکیبشکناسکی ابزاری برای
تولید اسکتراتژیهای آینده اسکت و برای برنامهریزیهای پیشکرو اسکتفاده
از آسککیب شککناسککی بسککیار راهگشککا خواهد بود .در مطالعات تطبیقی
آموزش و پرورش نیز برای مشککخص کردن تفاوتها و شککباهتها و سککایر
کارکردهای نظامها از آسککیبشککناسککی اسککتفاده میشککود.رشککتههای
فنیوحرفکهای و ککاردانش در کشکککور مکا بخکاطر وجود تنوع اقلیمی و
قومی عالوه بر کارکرد عمومی خود دارای کارکردهای اختصککاصککی نیز
میباشکند .گسکترش این شکاخهها در نظام آموزشکی ایران که از پتانسکیل
بسکیار باالیی در ابعاد انسکانی ،اقلیمی  ،فرهنگی و  ...برخوردار اسکت از
مسکایل مهمی اسکت که نیاز به آسکیبشکناسکی و ارائه راهکاردارد.در
پکژوهکش پکورفکرج«بککا تکوجککه بککه اعکالم مکرککز آمککار ایکران در سککککال
2015بیکاری کشکور به 10/8درصکد رسکیده اسکت .این رقم لزوم توجه
به آموزشهایی که به مبارزه با این پدیده میپردازند را آشککارمیسکازد،
تا آسکیبهای اصکلی این حوزههامشکخص شکده و با تالش برای حذف
موانع ،سککرمایه عظیم انسککانی کشککور عزیزمان با دریافت آموزشککهای
مناسکب یرخهای علم و صکنعت کشکور را عالمانه و ماهرانه به حرکت
در آورند .با توجه به این که هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینههای
آمکوزش عکمکومکی و فکنکیوحکرفککهای دولککت بکر رشککککد اثکر مک کبککت
دارد [.]18توجکه بکه آسکککیکبهکای گسکککترش حوزه فنیوحرفکهای و
کاردانش در دوران بحرانهای اقتصکادی ضکروری به نظرمیرسکد.شکایان
ذکر اسکککت نظامهای موفق در آموزش فنیوحرفهای اهتمام ویژه برای
حل مشککالت این شکاخهها داشکتهاند به عنوان نمونه شکاخصکه اصکلی
نظام آموزش فنی و حرفه ای آلمان در کنار آزمون استعدادها ،حمایت
از قشکککر بکازمکانکده از تحصکککیکل در این حوزه و حمکایکت افرادی ککه
دسککترسککی به امکانات ندارند،میباشککد[.]19در حوزه فنیوحرفهای و
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ککاردانش ،فکار التحصکککیالن نظکام مکا دیکار نوعی شکککککاف در دانش
شکناختی و مهارتی موجود و مطلوب هسکتند که از اشکتغال مفید آنها
در حوزههای مورد نیاز صکنعت جلوگیری میکند و الزم به نظرمیرسکد
تا با انجام پژوهشکهایی این فاصکلههای دانشکی و مهارتی شکناخته شکده و
برای حذف آنها تالش شککود .این فاصککله دانش و مهارت رامیتوان به
صورت نمودار ذیل به تصویر کشید:

Gap
Target knowledge

Current knowledge

شکل  :1توصیف وضعیت دانش در حوزه آسیبهای گسترش شاخههای فنیوحرفهای و
کاردانش
Fig. 1: Describing the status of knowledge in the area of the damage of the
technical and vocational branches

شکهر تبریز نیز با داشکتن اقلیم و جغرافیا ،فرهنگ ،روابط بینالمللی و...
از مسکتعدترین شکهرها برای بسکط و گسکترش شکاخههای فنیوحرفهای و
کاردانشدر ایران می باشد .این پژوهش برآن بودتا در شهر تبریز با ارائه
یك مدل پاتولوژی عملی آسکیبهای گسکترش فنیوحرفهای و کاردانش
را یافته و راهکارهایی برای رفع موانع آن ارائه دهد.
نتایج اک ر تحقیقات نشان میدهند که برای ثمردادن تالشها در حوزه
فنیوحرفهای و کاردانش نیاز به آسکیبشکناسکی و اهتمام ویژه برای حل
مشکککالت این شککاخههامیباشککد .لین ،اسککویت و انیسککف ،مهارتها،
شکایسکتگیها و توانمندیهای شکغلی مورد نیاز بازار کار را به سکه گروه
اصککلی تقسککیم کردهاند که شککامل مهارتهای آکادمیك ،مهارتهای
مدیریت فردی و مهارتهای کار گروهی اسککت .پژوهش این محققان
نشککان داد که به احتمال زیاد کارفرمایان نیروهای خود را از میان کار
آموزان آزاد به جای فار التحصککیالن دانشککگاهی اسککتخدام میکنند و
علکت آن شکککایکد عکدم وجود ارتبکاط معتبر بین فکار التحصکککیالن و
کارفرمایان باشککد[.]20در پژوهشککی که وبر و همکاران در خصککوص
دامنکههای صکککالحیکت آموزش حرفه ای در آلمان انجام دادهاند به این
نتیجه رسککیدند که یکی از مهمترین مشکککالت آموزش و پرورش در
آلمان ،بلکه در همه کشککورهای صککنعتی ،آماده سککاختن جوانان برای
افزایش پیچیکدگی وظکایف در محکل ککارمیبکاشکککد .در واقع فقط بیکان
"صکککالحیکت مورد نظر" برای دانش آموزان ککافی نیسکککت ،بلککه بکایکد
شکایسکتگی آموخته شکده را به یك یاریوب نظری پیوند دهیم و آنها
را بکه بکازار ککار فعلی و نیکازهکای مربوطکه مرتبط کنیم .بکه این معنکا ککه بکه
صکورت سکاختاری (کدام نوع دانش ،مهارت و نگرش) با توجه به محتوا
(حسکابداری،کارآفرینی و )...بیشکتر به عنوان ادعاهایی قابل تدریس و
یادگیری کاربرد دارند[.]21دکتر عباسزاده در پژوهشککی به بررسککی و
مقایسکه ی مهارت های زندگی دانشآموزان دختر و پسکر سکه شکاخهی
نظری ،فنیوحرفهای و کاردانش مقطع متوسکطهی شکهرسکتان گرمسکار
بر اسککاس الگوی وایلز و باندی در سککال 2008-2009پرداخته اسککت.
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نتایج نشکان داد «در سکه شکاخهی نظری ،فنیوحرفهای و کاردانش در
متغیرهکای رفتکار همککارانکه و آمکاده برای تغییر اختالف معنی دار
موجوداسکت .در مورد متغیرهای پیشکرفت تحصکیلی ،جسکتجوی دانش،
عادتهای خوب عقلی و جسکمی ،رفتار همکارانه وجهت یابی به آینده
بین دختران و پسکککران با اطمینان دسکککت کم 0/95و در متغیر آماده
برای تغییر ،بین دختران و پسکککران بکا اطمینکان  0/93اختالف وجود
داشت [.]22
صکالحی در پژوهشکی به ارزشکیابی کیفیت هنرسکتانهای فنی حرفهای
دخترانه شکهر تهران ،با اسکتفاده از رویکرد سکیسکتمی و ارائه راهکارهای
بهبود کیفیت برای آنها پرداخته اسکت نتایج تحقیق نشکان داد«کیفیت
بخشهای درونداد و فرایند در سطح (به نسبت مطلوب) و بخش برونداد
در سککطح (نامطلوب) قرار دارد و کیفیت هنرسککتانهای دخترانه شککهر
تهران در سطح نامطلوب است [.]23
مقکالکهای توسکککط دیکانکومنتشکککر شکککده اسکککت ککه آموزشوپرورش
فنیوحرفه ای وهمچنین توسعه مهارتهای افراد درمناطق روستایی و به
طورعمده فعالیتهای مرتبط با کشکاورزی وبررسکی تفاوتهای جنسکیتی
موجودرا بررسککی کرده اسککت .آموزش وپرورش فنیوحرفهای وتوسککعه
مهارتهای افراد درمناطق روسکتایی ازتمرکزاسکاسکی برآموزش وپرورش
دوره ابتدایی،که منجربه غفلت ازآموزش وپرورش بعدازآن شککده اسککت
واز گنجانده نشکدن آموزشهای مذکور دراهداف توسکعه هزاره سکازمان
ملل رنج میبرد .این مقاله اسککتدالل میکندکه«بسککیاری ازمداخالت
آموزشکی به رفع نیازهای خاص زنان که دربرنامههای آموزشکی رسکمی
نشککان داده شککده کمك نمیکند واغلب موجب ایجادمشککاغل معمولی
برای زنکان میشکککود [.]24پیج طی مقکالکهای نقش آموزش وپرورش را
درواقع آموزش افرادبرای انجکام وظایف فردا(آینده)مینامد ،بهطوری که
هریك از افراد درکمك به رفاه اقتصادی کشورسهم داشته باشند[.]14

سوال اصلی
سککوال اصککلی این پژوهش ،آسککیبشککناسککی گسککترش شککاخههای
فنیوحرفهای و کاردانش در شککهر تبریز (با اسککتفاده از مدل پاتولوژی
پیشکنهادی ) بوده اسکت.سکواالت فرعی به بررسکی آسکیبهای دسکتهبندی
شده در6شاخه کلی میپردازد:
 .1آسکککیکبهکای حوزه نگرشکککی و فرهنگی گسکککترش شکککاخکههکای
فنیوحرفهای و کاردانش در شهر تبریز یه مواردی هستند؟
 .2آسکککیبهکای حوزه مکدیریتی گسکککترش شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و
کاردانش در شهر تبریز یه مواردی هستند؟
 .3آسککیبهای حوزه تربیت معلم و بهسککازی نیروی انسککانی گسککترش
شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش در شکککهر تبریز یکه مواردی
هستند؟
 .4آسکککیکبهکای حوزه برنکامکه درسکککی و محتوا گسکککترش شکککاخکههکای
فنیوحرفهای و کاردانش در شهر تبریز یه مواردی هستند؟
 .5آسکیبهای حوزه بودجه و امور مالی گسکترش شکاخه فنیوحرفهای و
کاردانش در شهر تبریز یه مواردی هستند؟

ملیحه اصغری ،تورج هاشمی

 .6آسکککیکبهکای حوزه منکابع و تجهیزاتی گسکککترش شکککاخکههکای
فنیوحرفهای و کاردانش در شهر تبریز یه مواردی هستند؟

M. Asghari, T. Hashemi

()170

کار اطالعاتی از فار التحصکککیالن دارند و جذب فار التحصکککیالن را
برعهده دارند.

روش تحقیق

ابزار جمعآوری اطالعات

پژوهش حاضکر بر اسکاس اهداف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش
تحقیق تلفیقی از نوع کمی و کیفی بود ککه بکا اسکککتفکاده از اجرای
پرسککشککنامه برای جامعه اصککلی هنر جویان و اجرای مصککاحبه برای
هنرآموزان و مکدیران هنرسکککتکانهکاو مکدیران اداری فنیوحرفکهای اجرا
گردید.

در بخش کیفی مصکککاحبکه بکه صکککورت بکاز پکاسکککخ انجکام گردیکد .تمکام
پاسخهای مصاحبه شوندگان در تحلیل لحاظ گردیدند.
در بخش کمی به علت موجود نبودن پرسککشککنامه اسککتاندارد مرتبط با
ویژگیهای تحقیق ،از ابزار محقق سکاخته اسکتفاده شکد .پرسکشکنامه با
توجه به  6شکاخه اصکلی پژوهش شکامل 17گویه بود وپاسکخهابر طبق
طیف لیکرت مرتب شکککد .به دلیل اینکه این پژوهش به صکککورت ویژه
برای شکهرسکتان تبریز انجام شکد و کلیه ابزارها پژوهشکگر سکاخته بوده و
پرسککشککنامه آماده در این رابطه موجود نبود لذا پایایی و روایی ابزارها
پس از طراحی اولیه مورد سککنجش قرار گرفت .برای سککنجش روایی
پرسکشکنامه از شکیوه سکنجش روایی محتوایی اسکتفاده شکد بدینصکورت
که پس از مصکاحبه با خبرگان آسکیبهای اسکاسکی شکناخته شکده در
حوزه فنی انتخاب شکدند پس از تنظیم پرسکشکنامهها نیز سکواالت به
یندین نفر از اسکاتید حوزه ،خبرگان ،مدیران و هنرآموزان ارائه شکد و
پس از تایید آنها اقدام به اجرای پرسکشکنامهها گردید .پایایی پرسکشنامه
بر اسکاس آلفایکرونباخ 0/82محاسکبه گردید .دادهها توسکط روش آمار
توصککیفی (میانگین ،انحراف معیار ،درصککد) و آمار اسککتنباطی (آزمون
ضکریب همبسکتگی پیرسکون)و با اسکتفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.

جامعه آماری و روش نمونهگیری در بخش کمی و کیفی
در این پژوهش در بخش کمی از روش نمونکهگیری طبقکهای هکدفمنکد
سککهمیهایStatic fieldاسککتفاده شککد که هر هنرسککتان فنی و حرفهای و
کاردانش با توجه به تعداد و متناسکب با آن در نمونهگیری نقش داشکت.
جکامعکه آمکاری تحقیق هنرجویکان شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش
نواحی پنجگانه تبریز که در سکالتحصکیلی2017مشکغول به تحصکیل (در
هنرستانهای دولتی – غیر دولتی – بزرگسال) بودند را شامل میشدکه
تعداد جامعه آماری بنا بر اعالم اداره آموزش و پرورش استان 14464نفر
بود .بر اسکککاس فرمول کوکران حجم نمونکه حکدود  375نفر محکاسکککبکه
گردید.
در بخش کیفی جامعه هنرآموزان صککاحبنظر و مدیران (خبرگان) در
دسکککترس1028نفر بودنکد ککه بکا نمونکهگیری گلولکه برفی از بین آنهکا
تعکداد  20نفر انتخکاب شکککدنکد و بکا اجرای مصکککاحبکه بکاز برای هر مکدیر
هنرسکتان و هنرآموز موثر نفرات دیگری معرفی شکدند که دایره افراد را
بیشکتر نمودند.نمونه شکامل10مدیر هنرسکتان5 ،هنرآموز،معاون آموزش
متوسکککطکه و فنی حرفکهای اسکککتکان آ.ش ،رییس اداره فنی و حرفکه ای
آموزش و پرورش کل اسککتان آ.ش ،کارشککناس آموزش فنیوحرفهای
ناحیه 2تبریز،یك نفر از اسکاتید رشکته مدیریت دانشکگاه شکهید بهشکتی
و یك تن از کارکنان پژوهشکده تعلیم و تربیت بودند.
در بخش کیفی سکواالت مصکاحبه باز پاسکخ پس از طراحی به تایید دو
تن از اسکاتید دانشککده علومتربیتی دانشکگاه شکهید بهشکتی و دانشکگاه
تبریز رسککید .پس از انجام مصککاحبه به روش تحلیل کیفی تلخیصککی
پاسکخهای جامعه خبرگان مورد بررسکی قرار گرفتند و مقولههای اصکلی
از پاسکخ آنهابه سکواالت اسکتخراج گردید.در طی این تحقیق با 3طیف
خبرگکان در اجرای مصکککاحبکه مواجکه بودهایم ککه پکاسکککخهکای آنکان بکه
سواالت مصاحبه باز پاسخ ،گویههای پرسشنامه را تشکیل داد:
 .1خبرگان علمی شامل:مدرسان آموزشکدههای فنی
 .2مدرسان ارشد ،متخصصان برنامه درسی آموزش فنیوحرفهای(اساتید
دانشکده علوم تربیتی)
 .3خبرگکان تجربی ،صکککنعتی:مکدیران هنرسکککتکانهکای فنیوحرفکهای،
کارکنان ستادی آموزش و پرورش
 .4خبرگان :بهرهبرداران نهایی در صککنعت و افرادی که در بخش اداره

نتایج و بحث
نتایج بخش کیفی
پس از انجکام مصکککاحبکه بکا تعکداد  20نفر از خبرگکان علمی ،تجربی و
بهرهبرداران صکنعتی و تحلیل محتوای متن پاسکخهای آنان به پرسکشکهای
بکاز پکاسکککخ مصکککاحبکه ،مراحکل الگوی کیفی جهکت تحقیق (تلخیص –
طبقهبندی – تحلیل -تفسیر) مدنظر قرار گرفت.

تلخیص
اهم اظهارات و دغدغههای خبرگان به صکککورت جدول2خالصکککهبندی
گردید:

طبقهبندی
برای طبقکهبنکدی اظهکارات خبرگکان الگویی طراحی گردیکد ککه در 6
شککاخه اصککلی حوزههای مرتبط شککاخههای فنیوحرفهای وکاردانش را
مورد بررسی قرارمیداد:

تحلیل و تفسیر مدل آسیبشناسی
در این الگو آسکیبهای گسکترش شکاخههای فنیوحرفهای و کاردانش از6

منظر مورد توجه قرارمیگیرد:
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Attitudes, cultures

The field of equipment and
resources

Curriculum and content scope

Areas related to the expansion of
technical and vocational branches
and work and knowledge

Financial budgeting area

Teacher training area and human
resources

Management area

 الگوی علمی پاتولوژی گسترش شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش با توجه به شرایط و اقتضائات شهر تبریز:2 شکل
Fig. 2: Scientific model of pathology of the expansion of technical, vocational and knowledge based work
branches according to the conditions and requirements of Tabriz

 قابلیتاطمینان و پایایی مقیاس «گسترش شاخههای فنی وحرفهای و کاردانش:1جدول
Table 1: Reliability of the scale ‘expansion of technical and vocational branches’

Scale

Expansion of
technical and
vocational
branches in
education

Items

Factor
loads

Do you think that the teaching and learning methods of technical and vocational and knowledge
based work branches are appropriate?

0.787

Are the routine practices of educational evaluation system responsive to the fields of technical and
vocational disciplines and knowledge based work?

0.738

Do you think that the existing textbooks respond to the needs of students in technical, vocational and
knowledge based work branches?

0.729

Are the training and development of the existing forces in the education of the technical and vocational
branches and its practitioners appropriate and up to date?

0.709

What are the motivational factors and increased interest in the activities of the students in the
technical, vocational and knowledge based work branches?

0.598

Is the evaluation of the existing forces (professional and technical education students and their
teachers effective?

0.731

Do you think the existing requirements and documents for cooperation with external education
organizations are satisfactory?

0.778

Who are the graduates of the technical and vocational branches?

0.621

What is the relationship between the lessons learned in the technical and vocational fields and the
application of knowledge to the real world?

0.767

How do you rate students' interest in technical, vocational and knowledge based work branches?

0.789

How much does the workshop equipment of the vocational schools meet the needs of the students?

How much technical and vocational training and knowledge works workshops are required?

0.586

0.780

How positively do you evaluate the Media attitudes on technical, vocational and knowledge based
work branches ?

0.769

How positive is the peer's point of view when choosing a field of study in relation to technical,
vocational and knowledge based work branches ?

0.682

How positive is your parent's view of choosing a course in technical, vocational and knowledge based
work branches ?

0.740

How effective is the technical expertise of high school administrators in improving the performance
and academic achievement of students?

0.770

Is the technical expertise of managers effective In students' satisfaction
about activities in vocational schools?

0.840

Cronbach's
alpha

a=0.805

ملیحه اصغری ،تورج هاشمی
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جدول  :2تلخیص نظرات خبرگان در خصوص شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش
Table 2: Summary of experts' views on technical and vocational branches
Classification of experts' views on the technical
Experts
and vocational branches
The mismatch of specialized technical and
professional textbooks with the needs of the
labor market
Inefficiencies of specialist teacher for students
Inadequate information about the student's
career prospects
Not paying attention to the comprehensiveness
of training for skilled worker
Negative view among teenagers towards
technical and vocational students
Failure to introduce successful persons in the
field of technical and vocational education in the
community
Economic sanctions and reluctance to produce
Financial problems for entrepreneurs among
technical and vocational graduates
The lack of efficient managers in the field of
technical and vocational
Non-relevance of academic training to industryspecific needs
The lack of communication between education
planners and industrial managers as employers
Failure to finance technical and vocational
projects

•

آسیبهای مربوط به حوزه مدیریت:

Scientific
•
•

در سکککطکح ککالن پکرداخکتکن بککه بکحککث آمکوزش فکنکیوحکرفککهای نکوعی
سکرمایهگذاری می باشد که جامعه و فرد را به بسیاری از اهداف مطلوب
خودمیرساند:

•
•
•

شکککاخکههکایفنیوحرفکهایوککاردانش نیزمولفکههکای گونکاگونی دخیکل
هسکککتند که آسکککیب در هر کدام از آنها منجر به عدم موفقیت برنامه
درسی شاخههای مذکورمیگردد.

Experimental

ینکانچکه بکه اختصکککار فرهنکگ را مجموعکه ارزشهکا ،بکاورهکا دانشهکای
مشکککترك و پکذیرفتکه شکککده یکك گروه دانسکککتکه و ککار را فعکالیکتهکای
اقتصکککادی منجر بکه ارزش افزوده در نظر بگیریم فرهنکگ ککار عبکارت
اسکت از :مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهای مشکترك و پذیرفته شکده
یك گروه کاری در انجام فعالیتهای معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش
افزوده.

•
•
•
•
Industrial
•
•

مفکاهیم بحکث برانگیز از دیکدگکاه خبرگکان طبق جکدول  3برای تجزیکه و
تحلیل دقیق تر در یهار حوزه دستهبندی گردیدند:
جدول  :3حوزههایمورد بحث در خصوص فار التحصیالن و شاخههای فنیوحرفهای و
کاردانش
Table 3: Controversial areas regarding graduates and technical - vocational
branches
Rows

Rows

Possibility of employment or unemployment

a

Adaptation to the needs of the labor market and Employer
Satisfaction

b

Effectiveness of graduates' knowledge and skills

c

The field of continuing education at the university

d

آسیبهای مربوط به برنامهریزی درسی و محتوا
برنامه درسکی سکیسکتمی بسکیار پیچیده و متشککل از مولفههای گوناگون
و در حال تعامل با یکدیگ ر اسکت .نباید انتظار داشکته باشکیم که با تغییر
در برخی مولفکههکاو نکادیکده گرفتن تنگنکاهکا و نکاهمکاهنگیهکادر سکککایر
مولفههابه اصالح مطلوب و تحول بهینه دست یابیم[.]25
جدول شماره  :4آسیبهای حوزه برنامه درسی
Table 4: Curriculum domain damages
Curriculum and content damage

Rows

Teaching methods
Educational goals
Evaluation system

c.

Educational textbooks

d.

آسیبهای مربوط به حوزه نگرشی و فرهنگی

a.
b.

اصککالح برنامه های درسککی مراحل ،الگوها و متغیرهای موثر در تغییر و
اصکککالح برنکامکههکای درسکککی امری ضکککروری اسکککت[.]26در حوزه

جدول شماره  :5آسیبهای حوزه مدیریت
Table 5: Management domain damages
Management hardships
Recruiting forces
Training and development of existing
forces (knowledge of equipment
of the day - updating the training
of students and coinciding with the
(science of the day
Motivation and increased interest
in work
Evaluation of force performance
and compensation system

Rows
a.
b.

c.
d.

Interaction with industry
)and extra systems (Ministry

e.

The need for decentralization in
the country's major education
planning
Lack of binding documents for full cooperation and
connection of industry with education

f.

g.

بکاتوجکه بکه تعریفی ککه ارایکه شکککد آموزشهکای فنی وحرفکه ای نقش مهم
وپررنگی رادربهبودوارتقکای فرهنکگ ککارایفکامینمکایکد.بعکد دیگر اهمیکت
آموزشهای فنی و حرفهای در نقش فرهنگی و اجتماعی آن است که یکی
از نمودهای نابرابریهکای اجتمکاعی ،محرومیکت از تحصک کیکل به علکل گوناگون
اسککت .برخورداری تودههای وسککیعی از مردم از آموزشهای فنیوحرفهای
باعث میشککودکه فاصککله قشککرهای اجتماعی تا حدودی کمتر شککود .توان
ککاری افراد بکاال رود و در نتیجکه گروه ک یری از مردم در تولیکد اجتمکاعی
شککرکت کنند .اگر آموزش فنی و حرفهای در آموزش و پرورش ،با کیفیت
گسکترش یابد و کار یدی و مغزی هر دو در پیوند با هم اهمیت پیدا کنند،
ارزشکهای نوینی در جامعه پدیدار میگردد .یعنی کار یدی محقر نمیشکود
و به کار اداری یا تنها فکری بیش از حد ارج نمینهد .حال بایسکتی عواملی
که در سککطح نگرشها و فرهنگ مانع شکککوفایی رشککتههای شککاخههای
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فنیوحرفهای و کاردانش میشکوند را شکناسکایی نموده و برای از میان رفتن
آنها راهکار عملی ارائه داد.
جدول شماره :6آسیبهای حوزه نگرشها
Table 6: Damages regarding Attitude domain
Attitudes and Cultures

Rows

media view
Group friends' view

a.
b.
c.

family's view
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آمار استنباطی
با توجه به اینکه سککطح معنیداری حاصککله کمتر از  0/05میباشککد
فرضکیه صکفر رد و فرضکیه تحقیق تایید میشکود .یعنی بین متغیرهای
پیشککنهادی وگسککترش شککاخههای فنی و حرفه ای و کار دانش رابطه
وجود دارد .در ضکمن رابطه بین دو متغیر مذکور مسکتقیم میباشکد که
بدین معناسکت که هر یه متغیرهای پیشکنهادی موجود باشکد ،میزان
گسترش شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش نیز باالتر است.

آسیبهای مربوط به حوزه تجهیزات و منابع

بحث

تجهیزات موجود در هنرسکککتکانهکای شکککهر تبریز در این مولفکه مورد
بررسی قرار گرفت.

یکی از سکواالت تحقیق حاضکر این اسکت که«آسکیبهای حوزه نگرشکی و
فرهنگی گسککترش شککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در شککهر تبریز
یه مواردی هسکتند؟ بر اسکاس جدول ، 9بیشکترین میزان تاثیر ،مربوط
بکه گویکه «میزان عالقمنکدی هنرجویکان بکه شکککاخکههکای فنی و حرفکه ای و
کار دانش را یگونه ارزیابی میکنید؟ با 42/7درصککد و کم ترین میزان
تاثیر ،مربوط به گویه « دیدگاه رسکانهها در خصکوص رشکتههای فنی و
حرفکه ای و ککار دانش را تکا یکه میزان م بکت ارزیکابی میکنیکد ؟ بکا
45/5درصکد بوده اند .نتیجه بررسکی سکوال اول پژوهش نشکان میدهد:
همسکاالن و والدین نسکبت به انتخاب رشکته در این حوزهها نگرشکی م بت
نککدارنککد .ولی بککا توجککه بککه جککدول  16متغیر نگرشهککاوفرهنککگ بککا
0/775ضککریب همبسککتگی با گسککترش شککاخههای فنی و حرفهای و
کاردانش ،کمترین تاثیر را بر گسترش شاخههای مذکور دارد.
سککوال دوم پژوهش این اسککت که «آسککیبهای حوزه مدیریتی گسککترش
شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش در شکککهر تبریز یکه مواردی
هسکتند؟ نتیجه حاصکل از بررسکی سکوال دوم نشکان داد تخصکص فنی
مکدیران بیشکککترین تکاثیر را برگسکککترش شکککاخکههکای فنی و حرفکه ای و
ککاردانش دارد همچنین از نظر مخکاطبکان آنچکه ککه در حوزه مکدیریتی بکه
عنوان آسک کیکب گسکککترش شکککاخکههکای فنی و حرفکه ای و ککاردانش را
تهدیدمیکند عدم کارایی و اثربخشکی الزم در ارزشکیابی عملکرد موجود
نیرو ها(هنر آموزان شکککاخههای فنیوحرفهای و کار دانش) میباشکککد بر
اسککاس جدول ، 10بیشککترین میزان تاثیر ،مربوط به گویه « به نظر شککما
پس از فکار التحصکککیلی در شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش تکا یه
میزان موفق به ارتباط با حوزه صکنعت خواهید شکد؟ با 43/8درصکد و کم
ترین میزان تکاثیر ،مربوط بکه گویکههکای « ککارگکاههکای شکککاخکه فنی و حرفه
ای و کار دانش تا یه حدی دارای تجهیزات میباشکند ؟ با 30/2درصکد
بودهاند.نتایج تحقیق بیانگر تاثیرگزاری ارتباط با حوزه صکنعت پس از فار
التحصکککیلی بر گسکککترش شکککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش اسکککت.
همچنین بر اسکاس جدول 16بیشکترین همبسکتگی با گسکترش شکاخههای
فنیوحرفهای و کاردانش با  0/906ضککریب همبسککتگی متعلق به متغیر
روشهای مدیریتی میباشکککد .تحقیقی در این زمینکه [ ]27انجکام شکککده
اسککت که نشککان میدهد بین دانش مدیریتی مدیران سککتادی با رشککته
تحصکیلی مرتبط و مدیران با رشکته تحصکیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری
وجود ندارد ولی تحقیق حاضکر تخصکص مدیران با رشکته تحصکیلی مرتبط
را موثر میداند.

آسیبهای مربوط به حوزه بودجه مالی
تامین بودجه و امکانات و منابع در سککطح اسککتانی از مقولههای مهمی
اسکت که بر گسکترش شکاخههای فنی و حرفه ای و کار دانش اثر بسکیار
دارد.
جدول شماره  :7آسیبهای حوزه تجهیزات
Table 7: Equipment domain damages
Hazards in the field of equipment and
resources

Rows

laboratory equipment

a.

Shopping equipment

b.

Hygienic equipment

c.

Sports equipment

d.

در این حوزه نیز مخاطبان بیشککترین آسککیب را به عدم تامین بودجه
جهت ایمنی الزم در کارگاههای شکککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش
اختصاص دادهاند.

آسیبهای مربوط به حوزه تربیت معلم و نیروی انسانی
برای جامعه بازدهی سککرمایهگذاری به شکککل نیروی کار باسککطح مهارت
وشکایسکتگی فنی باالتر وقدرت تولیدفزاینده اسکت که به نوبه خود تداوم
توسعه ورشد اقتصادی-صنعتی راممکن میسازد.
جدول شماره  :8آسیبهایحوزه آموزش معلمان
Table 8: Teacher training domain damages
The threats of teacher training and human resources

Rows

Train forces
During the days of the courses

a.
b.

Your interest in technical and vocational activities and
knowledge based work
Training communication with practice

c.
d.

نتایج بخش کمی
آمار توصیفی
در جدول15مشکککاهده میگردد با توجه به اینکه دامنه طیف در حالت
تئوریك بین 1و 5است و میانگین شاخص به شرح جدول میباشد ،لذا
به جز گسکترش شکاخههای فنیوحرفهای و کاردانش که در حد باالیی
است ،تمام شاخصها در حد متوسطی هستند.

M. Asghari, T. Hashemi
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 توزیع پاسخگویان برحسب نگرشهاو دیدگاههای فرهنگی:9جدول
Table 9: Distribution of respondents according to cultural attitudes and views

Number
70
20
39
74

Percent
18.2
5.2
10.2

91
67
77

68

17.4
21.01

19.3

Number

Percent
24.5
19.5

Number
108
121
106

114

Very much

32.0

74
54

Much

27.6

19.3
15.4

100

30.2

53

28.1

Percent

Number

Percent
15.4

53
74
64

73

26.0

Number

Percent
13.8
19.0

Medium

21.1

375

375
375

How positively do you evaluate the
perception of families about choosing a
field in the field of technical and vocational
knowledge and knowledge based work ?

Low

16.7

375

100.0

When choosing a field of study in the
technical and vocational field and
knowledge-based work How positive is the
group perspective of friends?

100.0

How positively do you evaluate the media
outlook on technical and vocational
disciplines and knowledge based work ?

100.0

Attitudes and cultural views

How much do you rate students' interest in
technical and vocational activities and
knowledge based work ?

Very low

Number

Total

Percent

Items

100.0

Dimension

 توزیع پاسخگویان بر حسب روشهای مدیریتی:10جدول
Table 10: Distribution of respondents according to managerial methods

Number
38
56
59

71

9.9
14.6
15.4

18.5

89
67
98

89

Percent

Very much

Number

Percent
23.2
17.4
25.5

25.3

Number
153
76
105

101

Percent
40.9
20.8
29.2

26.6

53
60

63

Much

53

16.9
13.8

Medium

Number

Percent
13.8

116
60

16.4

Number
42

30.2
16.1

51

Percent
12.2

375

375

Low

375

How relevant are technical and vocational
education and knowledge-based work to
the real world?

13.3

375

100.0

How do you equip the workshop
equipment in the education sector to work
in the technical and vocational field and
knowledge based work ?

100.0

What is the possibility of communication
with industry after graduation in technical
and vocational education?

100.0

Managerialt methods

Do you think that the teaching and
learning methods of technical and
vocational
branches and knowledge
based work are appropriate?

Very low

Number

Total

Percent

Items

100.0

Dimension

 توزیع پاسخگویان بر حسب «امکانات موجود در حوزه منابع و تجهیزات:11 جدول
Table 11: Distribution of respondents in terms of ‘facilities in the field of resources and equipment’

14.6

56

8.6

33

Number

67
44

Percent

17.4
11.5

Number

75
90

Percent

20.8
24.2

Number

61
71

Percent

16.9
20.1

Number

116
137

Percent

Very much

30.2

Number

Much

35.7

Percent

medium

375

Number

Low

375

How far are the
workshop sites from the sanitary facilities
in technical and vocational schools?

Very low

100.0

How do you evaluate the workshop
equipment available in education for
technical and vocational activities and
knowledge-based work?

Total

Percent

Items

100.0

Facilities in the field of resources and
equipment

Dimension
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 توزیع پاسخگویان بر حسب «فعالیتهای موجود در حوزه تربیت و بهسازی نیروی انسانی:12 جدول
Table 12: Distribution of respondents in terms of ‘practices in the field of teacher training and human resource development’

Number

Percent
9.9

38
12
59

60
91

3.1

16.9
25.5

15.4

Number

179
112

89

Percent

46.6
29.2

155

84

23.2

Percent
40.9

Very much

50

53

Much

Number

medium

Number

Percent
22.1
13.8

13.8

Number
43
62

40

Percent
12.2
11.2
16.1

375
375

What is the relationship between technical
and vocational courses and knowledgebased work with the real world?

Low

375

How many ordinary examinations do you
have for technical, vocational and
knowledge based work branches ?

100.0

100.0

Do you think that the teaching and learning
methods of technical and vocational
branches and knowledge based work are
appropriate?

Very low

Number

Total

Percent

Items

100.0

Teacher Training and Human Resource
Improvement

Dimension

 توزیع پاسخگویان بر حسب « برنامه درسی و محتوا:13جدول
Table 13: Distribution of respondents according to ‘curriculum and content’

Number
38
45
59

12

Percent
9.9
11.7
15.4

3.1

Number
84
72
92

65

Percent
23.2
18.8
25.5

16.9

Number
157
94
112

170

Percent
40.9

Very much

25.8

46.6

Much

29.2

Number
53
72
53

85

Percent
13.8
20.1
13.8

22.1

Number
42
91
59

43

Percent
12.2

medium

23.7

11.2

Low

16.1

375
375

What is the connection between the
technical and vocational courses and the
knowledge-based work you have learned
with practice in the real world?

100.0

Do the existing textbooks respond to the
needs of students in technical, vocational
and knowledge based work branches?

375

100.0

How many ordinary examinations do you
have for technical, vocational and
knowledge based work branches?

375

100.0

Do you think that the teaching and
learning methods of technical and
vocational branches and knowledge
based work are appropriate?

Very low

Number

Total

Percent

Items

100.0

Curriculum and content

Dimension

 توزیع پاسخگویان بر حسب «امکانات موجود در حوزه بودجه و امور مالی:14 جدول
Table 14: Distribution of respondents according to ‘Available funds in the field of budget and finance’

9.9

38

3.1

12

Number

84
65

Percent

23.2
16.9

Number

157
170

Percent

40.9
46.6

Number

53
85

Percent

13.8
22.1

Number

42
43

Percent

Very much

12.2

Number

Much

11.2

Percent

medium

375

Number

Low

375

How much budget and funding is
needed to equip vocational schools?

Very low

100.0

How much does the existing budget
of vocational schools meet the needs
of workshops and equipment?

Total

Percent

Items

100.0

Budget and Finance

Dimension

: گویه ایجاد شده است که آمارههای توصیفی این شاخصها به شرح جدول میباشد4 شاخصهای مدل «در ادامه با تلفیق
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 آمارههای توصیفی شاخصهای مدل آسیبشناسی گسترش شاخههایفنیوحرفهای و کاردانش:15جدول
Average deviation

Average

Standard deviation
of elongation

Elongation

Skewed deviation

Skidding

Standard deviation

Maximum

At least

Number

Table 15: Descriptive statistics of the pathology model indicators for the development of technical-vocational branches

Attitudes and cultural views

0.04628

2.9277

0.248

0.274

0.125

0.216

0.90697

5

1

375

Managerial practices

0.04538

2.8901

0.248

0.194

0.125

0.088

0.8834

5

1

375

Facilities in the field of resources and
equipment

0.06426

2.5547

0.248

0.294

0.125

0.098

0.25928

5

1

375

Teacher Training and Human Resource
Improvement

0.04504

2.9783

0.248

0.035

0.125

0.316

0.88264

5

1

375

Curriculum and content

0.04397

2.9206

0.248

0.086

0.125

0.294

0.86161

5

1

375

Budget and Finance

0.05306

2.7370

0.248

1.839

0.125

0.476

1.03967

4.50

1

375

Expand technical, vocational and
knowledge based work branches

0.03988

2.8814

0.248

0.320

0.125

0.317

0.78152

5

1

375

Indicator

 ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشنهادی وگسترش شاخههای فنی و حرفه ای و کار دانش:16جدول
Table 16: Correlation coefficients between proposed variables and extension of technical, vocational and knowledge based work branches
Title
Correlation coefficient between Facilities in the field of
budget and finance about the expansion of technical and
vocational branches in urban and rural areas.
Curriculum and content and the expansion of technical,
vocational and knowledge based work branches in urban
and rural areas
practices in the field of teacher training and the
improvement of human resources and the expansion of
technical, vocational and knowledge based work
branches in urban and rural areas.
Facilities in the field of resources and equipment and the
expansion of technical, vocational and knowledge based
work branches in urban and rural areas
Managerial methods and extension of technical,
vocational and knowledge based work branches in urban
and rural areas
Cultural attitudes and views and the development of
technical and vocational
branches and knowledge based work

Number

The significance level

Pearson

0.000

0.815

375

0.000

0.867

375

0.000

0.827

375

0.000

0.683

375

0.000

0.000

فنیوحرفهای در انگلسککتان انجام شککده اسککت و بیان میدارد"مدارس
می توانند به تدریج به مدارس نوآورانه تبدیل شکوندو در غیاب حمایت
 اما آنها نمیتوانند بدون دریافت،خارجی به اصکککالحات دسکککت بزنند
.]28[ "حمایت مستمر از منطقه و ادارات دیگرنوآورانه باقی بمانند
سکوال یهارم تحقیق حاضکر این اسکت که«آسکیبهای حوزه تربیت معلم و
بهسکازی نیروی انسکانی گسکترش شکاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در
،شکهر تبریز یه مواردی هسکتند؟ تحلیلهانشکان دادبیشکترین میزان تاثیر
مربوط بکه گویکه «آیکا آموزش و بهسکککازی نیروهکای موجود در آموزش و
پرورش شکاخههای فنی و حرفهای و کاردانش مناسکب و بهروز میباشکد؟

0.906

0.775

375

375

سککوال سککوم تحقیق در این مورد اسککت که «آسککیبهای حوزه منابع و
تجهیزاتی گسکترش شاخههای فنی و حرفهای وکاردانش در شهر تبریز یه
 مربوط به، بیشککترین میزان تاثیر11 مواردی هسککتند؟ بر اسککاس جدول
گویکه « تجهیزات ککارگکاهی موجود در آموزش و پرورش برای فعکالیکت در
شاخه فنی و حرفهای و کاردانش را یه میزان پاسخگوی نیازها میدانید؟
 مربوط بکه گویکه « ککارگکاههکای، درصکککد و کم ترین میزان تکاثیر32 بکا
شکاخههای فنیوحرفهای و کاردانش تا یه حدی دارای تجهیزات بهداشکتی
. درصد بودهاند55/8 میباشند ؟ با
این نتیجه در راسکتای تحقیقی اسکت که در خصکوص طرح شکاخههای
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با 17/5درصکد و کمترین میزان تاثیر نیز مربوط به همین گویه با 40درصکد
بودهاند .نتایج تحقیق با پژوهشکی که به بررسکی وضکعیت مراکز آموزش فنی
و حرفهای اسککتان کردسککتان در خصککوص تربیت نیروی انسککانی و تولید
سکرمای انسکانی و نیز پرورش روحی کار و اشکتغال پرداخته اسکت در یك
راسکتاسکت[ ]29همچنین آنچه که به عنوان آسکیب در این حوزه مد نظر
مخاطبان اسکت عدم تناسکب و به روز نبودن آموزش و بهسکازی نیروهای
موجود در آموزش و شککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش می باشککد این
پژوهش نشکان داد در حوزه فنی و حرفهای در خصکوص بازنگری برنامههای
درسککی و کیفیت آموزشهای موجود ،نیاز به دقت عمل بیشککتری هسککت.
همچنین ،در صکککورت در اختیکار گکذاردن منکابع مکالی و سکککرمکایکهای،
فار التحصککیالن توانایی بیشککتری برای حرکت بهسککمت خوداشککتغالی و
کارآفرینی خواهند داشت.
سکوال پنجم به این موردمیپردازد که آسکیبهای حوزه برنامه درسکی و
محتوا در رابطه با گسکککترش شکککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در
شکهر تبریز یه مواردی هسکتند؟ نتیجه نشکان میدهد که با توجه به
نظرسککنجیها کتابهای درسککی موجودپاسککخگوی نیاز هنرجویان در
شکاخههای فنیوحرفهای و کاردانش نمیباشکند .بر اسکاس جدول ،13
بیشکککترین میزان تکاثیر ،مربوط بکه گویکه «آموزشهکای انجکام شکککده در
حوزه شکککاخکههکای فنیوحرفکهای و ککاردانش تکا یکه میزان بکا عمکل در
دنیای واقعی مرتبط هسککتند؟ با 40/9درصککد و کمترین میزان تاثیر،
مربوط بکه گویکه «آیکا کتکابهکای درسکککی موجود پکاسکککخگوی نیکازهکای
هنرجویان در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش میباشند؟ با

• Lack of technical
expertise of
managers
• The ineffectivence of
evaluating students

• Lack of required
safety in workshop
equipment
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43/8درصکد بودهاند.در این راسکتامیتوان به اصکالحات برنامه درسکی
آموزش عالی حرفهای در اسکتان ژجیانگ یین بهعنوان نمونه کاربردی
اشاره نمود که وظایف اصلی آن عبارتند از:
نخسکککت  ،ایجکاد مککانیزم انتخکابی ینکدگکانکه ،پس از یکك ترم یکادگیری
تطبیقی ،دانشآموزان میتواننکد حکداقکل دو انتخکاب را هنگکام انتخکاب
رشکتهها داشکته باشکند ،اگر آنها بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند،
مجاز به فار التحصکیلی زودتر یا دیرتر در دو رشکته هستند ،در واقع به
تدریج سککیسککتم اعتباری و سککیسککتم انعطافپذیر در این برنامه اجرا
میشککود .دوم ،بهینهسککازی سککیسککتم انتخاب که شککامل ماژول برنامه
درسی اصلی و ماژول برنامه درسی اختیاری است [.]30
محققان[ ]31پیشکنهاد کردهاندطراحی و اجرای سکیاسکت آموزش فنی باید
بر اسکاس تحقیقات عملی باشکد تا فرد بتواند توسکط آن فرصکتی برایاجرای
شکخصکی داشکته باشکد و از سکطح مدارس ابتدایی و راهنمایی باید تغییر
پککارادیم بککه سکککمککت آموزشهککای فنکی بککه دانشآموزان آموزش داده
شکود.همچنین تحقیقی[ ]32انجام شکد که نشکان داد در خصکوص مواردی
یون بازنگری برنامههای درسی و کیفیت آموزشهای موجود ،نیاز به دقت
عمل بیشکتری هسکت .همچنین ،در صکورت در اختیارگذاردن منابع مالی و
سکککرمایهای ،فار التحصکککیالن توانایی بیشکککتری برای حرکت به سکککمت
خوداشتغالی و کارآفرینی خ واهند داشت.
سکوال شکشکم پژوهش این اسکت که آسکیبهای حوزه بودجه و امور مالی
گسکککترش شکککاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در شکککهر تبریز یه
مواردی هستند؟

• Negative view of the
friends group when
choosing a field of
study in the
technical and
vocational branch

Cultural
dimension

Manageri
al
diminsion

& Supplies
equipmen
t
dimension

• Lack of proper
training of existing
forces

Pathological model
technical, vocational and
knowledge based work
branches in education of
Tabriz city

Teacher
& training
upgrading
diminsion

• Inadequate text
books do not meet
the needs of the
audience

Curriculu
&m
content
diminsion

• Lack of budget and
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Fig.3: Pathological model of technical, vocational and knowledge based work branches in education of Tabriz city
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در این حوزه نیز مخاطبان بیشکترین آسکیب را به عدم تامین بودجه جهت
ایمنی الزم در ککارگکاههکای شکککاخکه فنیوحرفکهای و ککاردانش اختصکککاص
دادهاند .بر اسکاس جدول  ،14مشکاهده میگردد توزیع افراد نمونه بر حسکب
میزان تاثیر « کم یا زیاد هریك از گویههای شکاخص «امکانات موجود در
حوزه بودجه و امور مالی نشکان میدهد که بیشکترین میزان تاثیر ،مربوط
بکه گویکه « بودجکه ککارگکاههکای شکککاخکه فنی و حرفکهای و ککار دانش تکا یکه
حدی برای گسترش شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش کفایت میکند؟
با  25درصکککد و کمترین میزان تاثیر ،مربوط به گویه «تجهیزات کارگاهی
موجود در هنرسکتانها یه میزان پاسکخگوی نیازهای هنرجویان میباشکد؟
با0/5درصکد بوده اند.در تکمیل این بحث میتوان به نتایج تحقیقی []33
اشکاره نمودکه در مطالعهای به بررسکی روش مناسکب تخصکیص منابع مالی
عمومی به آموزش بر اسکاس رویکردهای عرضکه و تقاضکا با اسکتفاده از روش
تحلیل سککلسککله مراتبی در آموزش عالی پرداختهاند .نتایج تحقیق نشککان
میدهند در بین روشهای تخصکیص مالی براسکاس رویکرد عرضه سفارش
خدمت و پیشخرید خدمات و محصککوالت دانشککگاهی نسککبت به سککایر
متغیرها تأثیر بیشتری بر انواع کاراییها دارند.
بهطور خالصککه میتوان نتایج تحلیل پرسککشککنامه هنرجویان را که بر
اسککاس تحلیل محتوای مصککاحبه خبرگان طراحی گردید ،را در نمودار
زیر به تصویر کشید:

نتیجهگیری
نتکایج نشکککان داد کمترین برخورداری از نظر هنرجویکان در گسکککترش
شککککاخککههککای فککنککیوحککرفککهای و کککاردانککش مککربککوط بککه
مولفکهتجهیزاتککارگکاهیبکاضکککریکبهمبسکککتگیپیرسکککون()0/683بوده
اسکت.همچنین توجهبهنتیجه آزمون ضکریبهمبسکتگی پیرسکون در جامعه
هنرجویان()0/906نشکانداد بیشکتر آسکیبهای شکاخههای فنیوحرفهای و
کاردانش وابسکته به روشهای مدیریتی بوده اسکت.در بعد برنامه درسکی و
محتوا به جهت عدم اسکتفاده از پتانسکیلهای بومی در سکرفصکلهای کتب

مشارکت نویسندگان
دراینمقکالکه میزان مشککککارککت نویسکککنکدگکان بکهصکککورت()%60
نویسندهمسئولو ()%40نویسندهدوم بودهاست.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از داوری مداقانه دستاندرکاران مجله کمال
سپاسگزاری را اعالم مینمایند ،همچنین از هنرآموزان و هنرجویان
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