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 چكیده

درک و  یهـایسـت یجهت کسـ  شا کارآموزان یبرا یتیترب یهابا هدف تدارک فرصت یریادگی یهاامهبرن امروزه
 یزیرمـهو برنا تیریمـد یندهایساختار و فرا بهبودپژوهش با هدف این است.  یمورد توجه جد ،ای حرفه تیاصالح موقع

اسـت و  بنیـاد داده یپردازهیـش از نـو  نررپژوه صورت گرفته است. روش ندهیآ یها برایست یو شا هامهارت یراهبرد
و  ینرر ی. با توجه به مباناست عیو صاحبان صنا رانیآموزان، مدهنر ،انیمرب ،ایحرفهو  یآموزش فن نفعانیذ :آن ۀجامع

هـا و گزاره ،هشد یگذارکد ایحرفهو  یمنابع بخش آموزش فن و  هامصاحبه ،افزار اطلسبا استفاده از نرمتحقیق و  پیشینه
در گـزاره لـذا  .اسـت یهـا از روش توافـق درون موعـو مصـاحبه ییایـابـزار و پا یـیروا .مشخص شدند یمقوالت اصل

چارچوب و  جادیا :دو راهبرد« دانش»در گزاره  ؛یریو انعطاف پذ یورمهارت آموخته، بهره تیفیک :سه راهبرد« مـهـارت»
اصالح  یسازوکارها جادیسه راهبرد  ا« هاارزش»گزاره  در ؛یجهان یامنطبق با استاندارده  یاحرفه تیصالح یمل یمتول

متوسـطه و  ،یدر کنار آموزش  مـوم یاو حرفه یاشتغال و استقالل سازمان نرام آموزش فن یهاسازوکار جادیفرهنگ، ا
 ؛ پیشنهاد شد.ی ال

 
 .یزشآمو ی، طراحهاراهبرد نده،یآ ینظام آموزش ،یستگیشا ها،مهارت :هادواژهیکل
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 مقدمه .1

 به بر آموزش  مومی که  الوه استابعادی از فرایند آموزش  متکی بر، ایو حرفهربیت و آموزش فنی ت

موارد دی ر  [.23] پردازدحِرَف میها، ادراک و دانش ن رش های  ملی،ها و  لوم مرتبط، مهارتمطالعه فناوری

 یهارشته یبرا یسازآمادهسیله ب( و ؛یاز آموزش  موم ی: الف( بخش بارتند از ایحرفهی و فن تیآموزش و ترب
 یریپذتیمسئول یبرا یآمادگ العمر ومادام  یریادگیاز  یکار؛ ج( وجهــ یایمشارکت مؤثر در دن یو برا ایحرفه

 یبرا یاهشیوهـ(  ست؛یز طیمح راز نر داریمتعادل و پا هوسعت یارتقا یبرا ید( ابزار ؛یشهروند یدر زندگ
  [.4]قرزدایی ف لیتسه

ی مانند ؛ تحقق اهداف439۱آذر  29 کشور مورخو مهارتی  ایحرفهقانون نرام جامع آموزش و تربیت فنی،  در
آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناس  با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان »

  [.40] شده است توجه «منرور توسعه کارآفرینی های انسانی بهسازی سرمایهفعال»و  «کارآفرینی

و  یمل یهابا بافت که است هامهارتتوسعه  یهااز فرصت یشامل طیف وسیع ایحرفهی فنی و هاآموزش
غیر ) رعی  یهامهارتمحاسبه،  یهامهارت و گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سوادهماهنگ می یمحل
 [.44هستند ] ایحرفهناپذیر آموزش و تربیت فنی و یجدای یهامؤلفه یز ازن یشهروند یهامهارتو  (فنی

دهند: نشان میرا ای حرفه -های فنیشکاف مطرح در آموزش ی  مدهبنابراین، مسائل تحقیق بر این محورها
ردهای بهبود و راهب های  مومیمهارت ،العمرها، تعالی اجتما ی، یادگیری مادامهای نیروی کار، توانمندیمهارت

 .ایحرفه -های فنیو توسعه آموزش
  

 پژوهش پیشینهمبانی نظری و  .2

ای خود را دنبال توانند کارهای توسعههای میها و طرحها با استفاده از پروژهآنجا که سازمان از نرری.مبانی 
تقاعاها، امکانات و سیاست ها، ها، تن ناها، فرصتبا دنیایی مملو از محدودیت یآموزش یهاکنند، امّا برنامه

بالندگی  یو تحلیل فرایندهای یادگیری برا یررسباید واحد ب یآموزش یها. برنامهشوندیهای اداری روبرو مبازی
 نیها تلقی شوند. لذا اجرا پس از تدوها، تعهدات و رسالتها به سوی اهداف، مأموریتو پیشروی  ملیات سازمان

در هر سازمان نه تنها به آمادگی و شرایط  یدرسبرنامه  ی. استقرار نرام اجراشودیآغاز م یدرس یهابرنامه
ها و برنامه نیوکارها، تدوهای راهبردی کس سازمانی بست ی دارد بلکه پس از تدوین برنامه ونپذیرش در

 یاجرا یهامه. هدف ارائه ال وی تدوین برناشودیبه زنجیره ارزش دانش دروس هم وابسته م ییال وهای اجرا
 ،یزیربرنامه نیهدف ا ماکارکنان است. ا یهایتوانمندی حل مسائل و توانمند یارتقا ،یآموزش یهادوره
 یریگو نحوة بهره یو تحول در محتو دیتول یو راهکارها یدرس یهابرنامه یمحتوا یها و ال وهاگام ییشناسا

 شود.  سریآنها م یاز آنها است تا امکان تداوم اجرا
های های محوری استقرار مدلها بر پایه توانمندیسازمان یدرسبرنامه  یو یا شکست نرام اجرا موفقیت

 های زیر باشد:برمجمو ه فعالیت یمتک دیقرار دارد که با یبانی ملیاتی زنجیره پشت
وه ابتکار است. ق تیو انتقال آنچه به نرر آنها دانش حل مسائل و تقو میجل  مشارکت هم انی در تهیه، تسه -

بندی دروس به شناسایی، گردآوری، ارزیابی مقدماتی، پاالیش و تصحیح، طبقه ییاجرا یهابرنامه نیسیستم تدو
تواند ارزش دانش داشته باشد، و خارج از سازمان، هر آنچه که می یهای داخلتحول و نوآوری و تنریم ورودی

 وابسته است؛
 دهندگان؛به آموزش جیو ا الم نتا یآموزش یهات و عبط برنامهثب ها،یازمندیارزشیابی نهایی ن -
 های برتر؛ها، تشویق و ترغی  دانش آموختهبندی ارزشی درسطبقه -
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های ابتکار و زمینه ،یکار یازهایسازی آنها از طریق شناخت و تنریم نو بهن ام یهای منابع درستهیه نقشه -
های دروس، نشر و اشا ه آنها به افراد، ا ضای تیم یسازی محتواو غنیتولید  یهااحتماال جدید برای فعالیت

 برداری و خدمات فنی مربوط؛پژوهشی، مهندسی فرآیند، بهره
برای  یآموزش یهابرنامه یهای تخصص محتوامبتنی بر نقشه شناسائی و تعیین مخازن دانش دروس -

 آنها؛گردآوری، سازماندهی، ذخیره، حفظ، بازیابی و انتقال 
 ها؛در چارچوب اشکال گوناگون برنامه یآموزش یجذب و گنجاندن محتوا ،یتهیه انوا  منابع آموزش -
جهت استفاده مناس  و گسترده از  دهندگانمیریزی، هماهن ی و نرارت برای تنریم ارتباطات با تعلبرنامه -

های اطال  رسانی، اشتراک دانش و ربط، از طریق شبکههای فردی و سازمانی مسئولین و کارکنان ذیدانش
 رندگان؛یگآموزش

و  یهای فرآیندهای آموزشها؛ تنریم ساختارهای بازخوردی و بازبینی مستمر چرخهیادگیری و آموزش مهارت -
 اجزای آن و ا مال اصالحات الزم. 

( 3( خالقیت، تعلیم و تجربه؛ 2ها؛ ( محتوا و مهارت4های درسی باید ترکیبی بر پایه این موارد باشد: برنامه اجرای
( تجربیات بر پایه ۵های تولید؛ ها و ارزش( نرم و ترتی ، فرایندهای کس  ن رش1اطال ات، اکتشاف و آگاهی؛ 

 شاگردی. -روش استادبه دریس( کس  دانش، موعو ات درسی و ت۱مشارکت و همکاری؛ و 
 سلسله یك بر  موماًای حرفه -و فنیکاربردی  -میهای  لبرای آموزش راهبردی ریزیبرنامهریزی و طرح    

 نیازمند آنها توسعه همچنین و هااین آموزش تداوم و بقاء .است استوار سازمانی برون و درون مختلف هایفرض
 که هاییبن اه .است راهبری قا ده در تغییرات و آتی سناریوهای و محیطی هایفرصت هن امبه درکشناخت و 

های آموزشی و سناریوهای مبتنی بر برنامه شناختیآینده درچارچوب را آتی هایراهبری جدید ا دقو  درک توان
 یهاتوانمند جدید، هایفنآوری را موجود قوا د. یابندمی هافرصت از مندیبهره برای بیشتری یست یشا دارند،

 راهبری برای نوینی کامالً شرایط و ساخته دگرگون توانندمی نوین هایروش و بنیاندانش هاین رش ،راهبردی
های ها معموال در این مرحله، بیانیه. بن اهبیافرینندها وکار بن اههای مورد نیاز کس آموزش سناریونویسی و

کنند. آنها در این بیانیه باید دالیلی برای حضور در ماموریتی خود را هن ام ورود به  رصه رقابت، تدوین می
جای آن که  ملیات سازمان را مطابق دارند، اما نباید بهاز آینده، به صورت مکتوب ا الم اندوکار و چشمکس 

اکتفاء کرده و از تطابق  ها بر روی دیوارانداز هدایت، نرارت و کنترل کنند، صرفاً به نص  بیانیهماموریت و چشم
شان چیست، و کنند که هویتمشخص نمی هازنند. در این صورت، این بن اه ملیات روزمره بن اه با آن، سرباز 

وکار خود به دنبال خدمت به مشتریانش هستند یا نه. چنین بیانیه و ا المیه چه فراگیرانی دارند؟ آیا آنها در کس 
 اندازی فقط هدر دادن وقت و کاغذ خواهد بود.ماموریت و چشم

کنند. ا محیط نقش بارزی ایفا میراهبردها در موفقیت یا شکست نهادهای تجاری و تعامالت آنها ، ب
شوند که با استمرار یادگیری هایی با افزایش ناپایداری و پیچیدگی در شرایط نااطمینانی محیط، موفق میشرکت

قادر به پاسخ ویی سریع به تغییرات محیط رقابتی باشند و همواره خود را با وععیت بهینه جدید انطباق دهند. 
توانمندی موفقیت  ریزی راهبردی ترکی   واملی است که به بن اهها در کنار برنامهکس  مزیت رقابتی از آموزش

، برتری در های بن اهبخشد. سرچشمه مزیت رقابتی معموال  بارتند از: منابع و قابلیتهای پویا میدر محیط
 اجرای راهبرد، کیفیت، زمان، نوآوری و خالقیت.

هر قدر بر میزان پویایی و منحصر  ای دارند.مرتبط خصوصیات ویژه هایهای اصلی حِرَف و آموزششایست ی
 [.8]یابدهای آموزشی افزایش میها افزوده شود، احتمال موفقیت برنامهفرد بودن شایست یبه
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به  ایحرفهو  یآموزش و پرورش فن ل م از طریق یریادگیدر  ( 204۵) مختار و احمد  پیشینه تحقیق.
 یبرا یابی. ارزشودتوجه می موثر در اجرا  وامل ییو شناسا ایحرفهمعلمان  یریادگی یابیت ارزیفعال یبررس

( یکیزی)ف یشناخت( و روانیو ذهن ی)احساس ی(،  اطفی)فکر یشناخت یهاییتوانا یابیقادر به ارز ،یریادگی
. چارچوب شوندمی یابیزار یریادگی ندیها در طول فرااست. آن یالزامات فلسفه آموزش مل یدر راستا کارآموزان

 یهر کس کندمی دیو تاک رندیخود را بر  هده ب  یریادگی تیسازد تا مسئولیرا قادر م کارآموزانبرنامه،  نیا
 [.9] شوندخود آماده  یریادگیتوسعه  تیمسئول رشیپذ یبرا باید کارآموزان لذادارد  تیموفق ییتوانا

 ایحرفهفنی و  ی کارآفرینی در برنامه آموزشهامهارت در پژوهش (204۵) و همکاران اسما یل 
ی هابرنامهیکی از  اظهار داشتندچ ون ی برنامه درسی  شناختهای فدرال فناوری نیجریه با هدف، دانش اه

است که  های تخصصی و  ملیمهارت ،آوری در نیجریهی فنهادانش اهدر  ایحرفهآموزش و پرورش فنی و 
که به طور مستقیم با ث تاثیر بر وجود دارد ت  و کمبود قابل توجهی درموعو اتی اس نرریهای کمتر از دوره

گیری، ی شغلی مانند حل مسئله و تصمیمهامهارت. در نتیجه، کمبود شوندمی ها و توسعه صفات مهارتین رش
برای طراحی هایی توانایی و شایست ی الزم در میان فارغ التحصیالن وجود دارد. توصیه ،یادگیری درازمدت
و  ملی با تاکید بر یازده مهارت  مومی شغلی،  نرریهای وزش فناوری، با تعداد برابر دورهبرنامه درسی آم

  [.43] ، انجام شده استشیو ن رمهارتی 
 ایحرفههای های طراحی آموزشی برای آموزش الکترونیکی در دبیرستانشاخص بررسیدر  (204۵) تریونو

 تعریف مدل طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی هب کانونیگروه  و از مطالعه اکتشافیاندونزی با استفاده 
که باید با استفاده از  ی یادگیری نیاز به بررسی  وامل داخلی و خارجی داردهابرنامه ایشان اظهار داشت. پرداختند

  [.41] صورت گیرد ایحرفهشایست ی  ورویکردهای یادگیری 
 :(، اظهار شده است که2041نی آموزش و یادگیری )بادر گزارش دیده

 میزان یادگیری با انجام کار  باال است ولی هنوز ایحرفههای فنی و نام در آموزشنرخ ثبت
 ؛متقا دکننده نیست

 ؛در جهت افزایش کیفیت آموزش ایحرفهو  یفن یهاآموزشهای مستمر اهداف سازین ری و بهباز  

 [.۵] های یادگیری مادام العمرجهت تقویت ان یزهزیابی اهداف در سنجش و ار 

به دانش،  کارآموزانپروژه آینده آموزش و پرورش با هدف کمك به کشورهای جهان برای دستیابی 
که در آینده برای رشد و شکل دادن به جهان و همچنین نحوه ایجاد و  استهایی ها و ارزش، ن رشهامهارت
گیری نرام آموزشی جهت مبناییاین چارچوب یادگیری، بینش و اصول ارند. نیاز دهای آموزشی سیستم بهبود

  2030سال یو توسعه برا ی ضو سازمان همکار یکشورها یریادگیمدل  ،4 شکل در .دهدبرای آینده ارائه می
 [.۵] نشان داده شده است

 
 2030مدل یادگیری کشورهای  ضو سازمان همکاری و توسعه برای سال  .4شکل
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 شناسی پژوهششرو .3

های نیروی کار بر پایه چه این تحقیق با پنج سوال محوری در تالش است به اهداف خود دست یابد: مهارت
هایی برای تعالی اجتما ی ای از چه مولفهحرفه -های فنیآموزشد؟ نگیرهایی شکل میها و شایست یتوانمندی

؟ یابدکارکرد می ایحرفه -های فنینایی در آموزشالعمر بر چه مبیادگیری مادام کند؟خود استفاده می
توان برای بهبود و چه راهبردهایی می از ؟چیست ایحرفه -های فنی مومی مورد نیاز در آموزشهای مهارت

انتخاب  مندهدفگیری دهندگان براساس نمونهپاسخ ای استفاده به  مل آورد؟حرفه -های فنیتوسعه آموزش
نفر شامل مدیران، معلمان و  3۵در زمینه اصلی مطالعه شرکت کنند. تعداد پاسخ دهندگان  توانندتا بهشدند 

 مل مشتمل بر پژوهش از روش گالسر  نی. در اباشدمی کارآموزانهای آموزشی و همچنین سرپرستان گارگاه
حول  قیدق لیحلو ت هیتجزباز(، روش اشتراس  ی)کدگذار موجود یهابه تمام داده هیاول یهاافزودن برچس 

ی )کدگذار یمحورموارد مربوط به دسته ییمحدود به شناسا گذاریکد( و یمحور ی)کدگذار دسته «محور»
 .(2)شکل  ( استفاده شده استیانتخاب

ها، جمله مصاحبه :ها، از سه روش اصلی جمع آوری دادهپژوهشه اهداف و پاسخ به سواالت برای دستیابی ب
. های باز انجام شدای از پرسشنامه. جلسات مصاحبه با استفاده از مجمو هشدفاده مشاهدات و تحلیل سند است
 بررسی،  به طول انجامید. دهندگاندقیقه بسته به زمان در دسترس پاسخ 90تا  ۱0جلسات مصاحبه معموال بین 

های اساسی به اطال ات بیشتری در فرآیند کندمیگران کمك ، زیرا به پژوهشهم صورت گرفتو تحلیل اسناد 
  [.2و  1] ورندآدست 
 

 
 محور پژوهش یست یآموزش شا بهبود یمدل مفهوم .2 شکل

 

، از اساتید حوزه آموزش و )ارزیاب) کدگذار برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موعو ی دو
الزم جهت کدگذاری  نکاتهش مشارکت کنند. همکار )کدگذار( در پژو در کسوتپرورش درخواست شد تا 

ر مشابه توافق و کدهای غی مثابه، با مشابه کدهای، هامصاحبهها به ایشان انتقال داده شد. در هرکدام از مصاحبه
 مورد ارزیابی قرار گرفتمطابق رابطه زیر دم توافق مشخص شدند. میزان صحت و پایایی تحقیق ه مصداق ب
  .(4 جدول)

 موعو ی درون درصد توافق=  × 2 توافقات تعداد/ کدها کل عدادت × ٪ 400
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 نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار .4جدول 

 تعداد توافقات تعداد کل کدها  نوان مصاحبه ردیف
 پایایی باز آزمون

 )درصد(

 ۱۱ 4۵ 31 آینده شغلی 4

 ۱۵ 41 10 های شغلیمهارت 2

 1۵ 44 29 خالقیت و آینده 3

 11 1 4۱ در آینده ایحرفه -نیآموزش ف 1

 ۱3 ۵ 42 یادگیری با انجام کار ۵

 ۱2 ۵۵ 433 جمع 

 

 هاو یافته هاتحلیل داده. 4
 کنندظهور میو تحلیل و همچنین کدهای روابطی  ، بررسیهادادهآوری ، جمعهاها در طول فرآیند برنامهایده
با استفاده از کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی مورد  هاداده [.24]شوندیافت می های موعو ینرریهثبت که در 

، مفاهیم براساس تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تطبیقی به طور همزمان اجرا شد و در مقایسه رویدادها
، با مفاهیم دی ر مقایسه شد. این فرآیند برای مقایسه ظهور یظهورنو استخراج گردید. هر مفهوم ۱ جدول

گذاری باز که در در مرحله کد اصلی گالسر . سه سوالندشوهای اصلی تشکیل بندیدسته ه یافت تااداممفاهیمی 
 دهد؟کدام دسته؛ مفهوم مورد نرر محقق را نشان می(الف؛ کندمیشناسایی مقوالت کمك 

در  ت؟کنندگان چیسدغدغه اصلی شرکت (ج دهد؟هایی این مفهوم را نشان میهایی و از چه دستهچه ویژگی( ب
روایـت های مربوط به آن قرار دارد. این نرریـه بایـد حول مقوله اصلی و زیر شاخه نرریهنهایت، دستاورد نهایی 

و در جدول منابع استفاده شده  تعدد، 2در جدول  [.2و  1] ای از نررات افراد خاص را توعیح دهدمفهومی خالصه

 توسـعه، کـار یرویـن یتوانمندسـازی، انسـان یروین یاجتما  یتعال، ندهیآ، هاارزششامل،  مقوالت اسناد تنو ، 3
، هـان ـرشی،  مـوم یهـامهـارتی، فن یهایست یو شا هامهارت، مهارت، دانش، و تجربه ینیکارآفر ت،یخالق

 .نداان داده شدهنش مادام العمر یریادگی و یو اقتصاد یآموزش یهانرام یهماهن 
 

 منابع پژوهش تعدد .2جدول

 دتعدا منابع

 49 (هاها، مقاالت، کتابلمیف)  اسناد

 ۱ کارآموزانمصاحبه با 

 1 مصاحبه با مدیران

 3 مصاحبه با معلمان

 4۵ مصاحبه با نخب ان آموزشی

 1 مصاحبه با نخب ان صنایع
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 اسناد در مقوالت . تنو 3جدول 

                              اسناد                                             

 مقوالت
 جمع 71 70 66 36 33 34 8 20 3 2

 23 1 4 0 4 1 3 0 1 3 3 ارزش

 44 0 0 0 2 0 0 ۵ 1 0 0 هاارزش

 20 2 0 0 4 1 3 0 1 3 3 آینده

 29 3 2 2 4 1 3 ۵ 1 2 3 تعالی اجتماعی انسان

 3۵ 3 0 2 2 ۵ 3 ۵ 1 ۱ 3 توانمندسازی نیروی کار

 23 1 4 0 4 1 3 0 1 3 3 توسعه خالقیت، کارآفرینی 

 9 4 0 0 0 0 0 2 0 ۵ 4 دانش

 24 4 0 0 4 1 3 ۵ 1 4 2 مهارت

های ها و شایستگیمهارت

 فنی

0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 

 4۱ 4 0 0 0 4 3 ۵ 1 4 4 های عمومیمهارت

 41 4 1 2 0 4 3 ۱ 0 0 0 هانگرش

هاااای همااااهنگی نظاااام

 آموزشی و اقتصادی

4 ۵ 0 2 0 0 0 0 0 4 9 

 24 4 0 0 4 1 3 ۵ 1 4 2 یادگیری مادام العمر

 231 21 ۱ ۱ 40 32 21 10 3۱ 32 22 جمع

 
 محاسبه شد.عری  همبست ی بر اساس قدرت رابطه بین دو کد مشابه 

 کارآموزان،با  مصاحبه (هاها، مقاالت، کتابلمی)ف اسناد، از پژوهش یهامقوالت و گزاره م،یمفاه. هایافته

و  ،1 جدول در مهارتگزاره استخراج شدندکه و با کمك نرم افزار اطلس تی آی  معلمانو رانیمد با مصاحبه
 شـد تـالش  (۵ و 1جدول )محـوری  کدگـذاری مرحلـه در .اندنشان داده شده ۵ در جدولگزاره دانش و ارزش 

 یهاداده مرحلـه ایـن در  بارتـی بـه. شـود داده جدیدی نشـان شـکل در مقـوالت ارتبـاط و بنـدیطبقه تـا
 پدیـده تـری ازکامل و تـردقیق تبییـن تـا شـدند گـردآوری دوبـاره بـاز، کدگـذاری فراینـد در شکسـته شـده

 قالــ  در محـوری و ال ـوی کدگـذاری از اسـتفاده بـا هـاآن میـان روابـط و مقـوالت پسس .شـود ارائـه
 گـر ومداخله راهبردهــا، شـرایط ـی، لـّ  ای، شــرایطزمینــه ــزی، شــرایطمرک پدیــده هایبرچســ 

  .شـدند بنـدیپیامدهـا طبقه
 از منابع استخراج شده مهارت  مفاهیم، مقوالت و گزاره. 1 جدول

 مفاهیم مقوالت گزاره مفاهیم مقوالت گزاره

ت
ار

اا
اا

اا
اه

اا
اا

اا
اا

ما
 

ت
ار

مه
ی

تگ
س

شای
و 

ها 
ی

 فن
ی

ها
 

قرار نرام آموزش مبتنی بر اســت
 کارآمدی

ت
ار

اا
اا

اا
اه

اا
اا

اا
اا

ما
 

ار
 ک

ی
رو

 نی
ی

از
س

ند
نم

وا
ت

 

 سازی شدهیادگیری شخصی

 استفاده از تمامی منابع
استفاده از ابزارهای به روز در 

 آموزش

 اشتغال کامل انتقال مهارت و شایست ی

 اصالح نشدن هرم شغلی آموزش مبتنی بر شایســت ی

برقراری ارتباط نزدیك با بخش 
 تولید

 ایجاد سیستم ارزیابی قوی

برقراری نرام آموزش مبتنی بر   ایهای جــوار کارخانهآموزش
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 مفاهیم مقوالت گزاره مفاهیم مقوالت گزاره

 شایسـت ی
 فراهم آوردن آموزش فنی و

 برای همه ایحرفه

باال بردن درک کارفرمایان از منافع  
 آموزش در افزایش کیفیت تولید

های کارآموزی تفراهم کردن فرص
 برای هنرجویان در صنایع

گیری به تفویض اختیارات تصمیم
 مسئوالن محلی

های ایجاد بستر افزایش آگاهی
 در آموزش  مومی ایحرفه

 سازیتوانمند

مربیان دارای تخصص و مهارت 
 استفاده از تکنولوژی

 معلمان ایحرفهتوسعه 

 توسعه شایست ی محور

یابی هم زمان به برابری و دست
 برتری در شغل و زندگی

گرایش به تمرکززدایی و تفویض 
 اختیار

مر
الع

م 
ادا

ی م
یر

دگ
یا

 

اهمیت فرآیند آموزش در برابر 
 خروجی آن

ی
سان

 ان
ی

رو
 نی

ی
اع

تم
اج

ی 
عال

ت
 

 استانداردهای باالی آموزشی

 آموزشی دنیا نرامن بهتری
توی استفاده از برنامه درسی و مح

 تکنولوژی مبنا

جزء الزم  ایحرفهآموزش فنی و
 یادگیری مادام العمر

آموزش بر اساس شایست ی، 
 موفقیت برای همه

 جذابیت مدرسه
آموزش به  نوان شرط اصلی 

 ی جوامعتوسعه

 سا ات آموزشی
باال بردن کیفیت و برابری در 

 آموزش برای همه

 ربیت  شهروند خوبت فضای آموزشی بدون دیوار
 تربیت انسان کامل کالس شناور

 تعالی اجتما ی نیروی انسانی مطال  حجیم درسی

 مدیریت قوی، مدارس موفق یادگیری مادام العمر

ت
ار

مه
ی

وم
عم

ی 
ها

 

 نیازهای فردی دانش آموزان آموزش در بافت زندگی واقعی
 دی دانش آموزوععیت اقتصا برورش قوای حسی و تفکری

 وظایف چند گانه معلمان به فعلیت رساندن نبوغ
پرورش و توسعه ی قوه خالقیت 

 دانش آموزان
 همکاری و کارگروهی

 یادگیری با انجام کار پرورش همه ابعاد مهارتی و ذهنی
 یادگیری شخصی سازی شده تربیت نیروی محلی

توجه به نیاز های زندگی محلی 
 یادگیری فردی و اجتما ی ای جلوگیری از مهاجرتبر

 رابطه ی هنر با تفکر

 

 از منابعاستخراج شده ارزش و دانش های مفاهیم، مقوالت و گزاره. ۵جدول 

 مفاهیم مقوالت گزاره  مفاهیم مقوالت گزاره 

ش
اا

اا
دان

 

 

م 
ظا

ی ن
نگ

اه
هم

و 
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ی
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و 
ی 

ش
وز

 آم
ی

ها
 

به توسـعه  ایحرفهوجهت دادن آموزش فنی 
 پایدار

ش
رز

ا
 

ش
رز

ا
 ها

گذاری پایین جامعه بـر آمـوزش فنـی در ارزش
 برابر نرری

های آموزش دهنـده بـا بهـره ارتباط دست اه
 بردار

 تربیت برای کنکور نه زندگی

امکان برقراری ارتباط بـا صـنایع و مشـاغل 
 محلی

 تغیییر فرهنگ درباره ارزشمندی شاخه فنی 
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 مفاهیم مقوالت گزاره  مفاهیم مقوالت گزاره 

ــیوه انت ــمنی در ش ــش ع ــتقیم دان ــال مس ق
 کارآموزی

هــای فنــی شــأن و منزلــت اجتمــا ی آمــوزش
 ایحرفهو

از ارکـان توســعه   ایحرفهآمــوزش فنی و 
 پایدار

تـرین نقـش در نیـل بـه  امل انسـانی اصـلی
 اهداف توسعه

آموزش فنی، آمـادگی  فـرد بــرای ورودبـه 
 دنیای کار

هـای ی آمـوزشفقدان یك مبنای نرـری بـرا
 ایحرفهفنی و

 برآوردهای  لمی دقیق صالحیت

ش
گر

ن
 ها

ــولی در  ــرد قب ــر از رویک ــری غی ــه راه دی  ارای
 دانشــ اه

 شناخت کامل دانش آموز بررســی  لمی مشکالت
بروکراسی اداری مانع اجرای درست وظـایف 

 آموزش

  دم اولویت مسایل نرام آموزشی در کشور

ـور کـردن نرـام آمـوزش فنی بژوهـش مح
 و حرفه 

  دم توجه به کارآمدی نقش برورشی این نرام

  دم رشد خالقیت در این نرام به روز نبودن این آموزشها
پرداخت بیشتر برای جذب  افراد با صالحیت 

 ایحرفه
  القه دانش آموز و جذابیت محتوی

پژوهـش محـور کـردن نرـام آمـوزش فنی 
 و حرفه 

گــردش مــالی بــاالی  صــنعت کنکــور  امــل 
 ناکارآمدی نرام

محتوای آموزشی توسط دانـش آمـوزان ایجـاد  تهیه اســتاندارد آموزشــی شایست ی 
 شودمی

 محتوای درسی حجیم و بالاستفاده در زندگی رویکرد توسعه ی درونی
 مدرسه محوری های تولیدکاستن از عایعات وهزینه

 هاکمبود مشاوران حاذق و مطلع در هنرستان

ید
ول
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ج
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مشـارکت کارفرمایان در فرایند برنامه درسی و 
 آموزش

 افزایش سهم سرمایه انسانی درزنچیره تولید ایحرفهکمبود معلمان با صالحیت 
های تولیدی و خـدماتی در ت بخشمشــارک
 آموزش

 پیشرفت صنعتی

ـــی  ـــش خصوص ـــال بخ ـــارکت غیرفع مش
 های فنی درآموزش

نهادهـای رابـط میـان صنعــت و آموزشـهای 
 فنی 

 تشکیل نهاد سیاست ذار واحد نارسایی قوانین ومقررات
نرـــام تضمیـــن و کنتـــرل کیفیـــت در 

 های فنی آموزش

 متمرکز گیریتصمیم

سطح هماهن ی مهارت بین ارائـه دهنـدگان 
 آموزش 

 توسعه کارآفرینی

درک نیازهای صـنعت بـرای بـه کـارگیری در  ایحرفهنبود ن رش جامع به آموزش فنی و 
 برنامه درسی

 های فنی دسترسـی کامل  به آموزش ایحرفههای فنی و هزینه بر بودن آموزش

 رشــد تولید ناخالص داخلی ســرانه ی آموزشی و اقتصادیهاهماهن ی نرام

ر 
 د

ها
گی

ست
شای

ی 
بین

ش 
 پی

 و
ده

آین

ده
آین

ار 
 ک

زار
با

 

 وری اقتصادیرشد بهره ها و مراکز لمی و پژوهشیارتباط  بادانش اه
وری اقتصادی با توانمندسازی نیروی رشد بهره آمادگی برای آینده

 انسانی

هـا و برابـری فرصـت ل تغییـربازارکار در حا
 برای همه افراد 

 شاخص توسعه انسانی

 قدرت رقابت در بازارهای جهانی باســخ ویی به نیازهای بــازار کار

هـای مـورد پر کردن شکاف مهارت در شغل
 نیاز آینده

 کمك به تولید ثروت و خود اشتغالی
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 مفاهیم مقوالت گزاره  مفاهیم مقوالت گزاره 

گـذاری بـرای آموزش سـودآورترین سـرمایه
 آینده

 کشــف راهکارهای کاربردی

 های انسانیکم توجهی به تشکیل سرمایه های مصوبسیاست
 کمبود اطال ات جدید مربوط به نیروی کار سیستم فعلی ناکارآمد

 کمبود مراکز پژوهشی قوانین مصوب
کارآموزی، حفـظ مزیـت رقـابتی در اقتصـاد 

 جهانی
 گذاری واحدتنداشــتن متولی و مرکز سیاســ

 نرام ناکارآمد یافتن راهکارهای متناس  با تغییرات زمان 
 نقش زیربنایی نرام آموزشی درپیشرفت ناشناخته بودن نیازهای کیفی بازارکار

ناهماهن ی میان خروجی مدارس با نیازهای 
 جامعه

نیاز روز افزون اقتصاد جهانی به نیروهای ماهر 
 تکنولوژی 

دن تعامل و تناســـ  میـان بـازار کـار و نبو
 آموزش

 امــل مهــم دســتیابی بــه توســعه توجــه بــه  
 های فنی آموزش

 

 توجـه بـا. گرفـت صـورت هـامقوله بهبـود سـازی ویکپارچه فراینـد «انتخابـی کدگـذاری» مرحلـه در. مدل جامع

 مفاهیـم از هامصاحبه از حاصـل کدهای بـر  الوه نتخابـیا کدگـذاری مرحلـه ایـن در بنیادداده روش از اسـتفاده بـه
ها در نرام یست یتوسعه مدل مهارت و شا مرحله ایـن از نتایـج. اسـت شـده اسـتفاده نیـز پیشـین هـاینرریه در منـدرج

 نشان داده شده است.   3در شکل  ی آیندهو مهارت ایحرفه ،یفن تیآموزش و ترب
 

 
نررات خبرگان  از بنیادداده یپردازهیبا روش نرر یو مهارت ایحرفه ،یفن تینرام آموزش و ترب یهایست یل مهارت و شامد بهبود .3شکل 

 یآموزش
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 قـرار بررسـی چندگانـه مـورد داده بنیاد روش بـه افـراد بـا سـاختاریافته نیمه  میـق یهامصاحبه یهاداده
 موجـود هـای نرریه از اسـتفاده نرریـه، توسـعه فراینـد از مشـخص مراحـل درمطابق این روش . گرفـت
 شرایطی مجمو ه:  لی شرایط. شودبرقرارمی اصلی مقوله و هازیرمقوله پارادایم، میان ال وی. شودمی ممکـن
 دایجا آن برمحور هامقوله و مفاهیم که است رخدادی یا حادثه ایده،: پدیده. شودمی پدیده پیدایش سب  که است
 نیز( پدیده) مقوله خصایص شامل زمینه. دارد قرار آن در پدیده که است ایویژه شرایطگر نشان: زمینه. شوندمی
 چ ون ی بر و دهدمی رخ درآن( مقوله) پدیده که هستند ایگسترده ساختاری زمینه: میانجی شرایط. شودمی

 میانجی شرایط با و زمینه یك در: کنش یراهبردها. موثراست آن پیامدهای یا آن، به دادن نشان واکنش
 پیامدهایی اقدامی، و هرکنش: پیامدها. شودمی پذیرامکان اقدامات، یا راهبردها از مشخصی مجمو ه مشخص،

مهارتی  و ایحرفه فنی، تربیت و آموزش نرام در هاشایست ی و مهارت مدل بر این اساس ال وی توسعه. دارد
 (.1ارائه می گردد )شکل 

راهبردهای « ـارتمـه»در گزاره  هامصاحبه. بر اساس مقوالت اصلی استخراج شده از منابع و اهبردهار 
 گردد:ذیل پیشنهاد می

 کیفیـت الزم  بایـد از لمـی وکـاربردی(  -ایحرفـه )فنـی و های مهارتیهای آموزشلیتمحصول فعا
 ؛خته برخوردار باشدمهارت آمو

  ؛وری(پر کردن فرصت شغلی است )بهره مانندتعیین شده تناس  این محصول با اهداف از پیش  

 العمـل نشـان دهـد و متناسـ  بـا ایـن کار به سر ت  کـس بتواند در مقابل تغییرات سریع بازار نرام
 تغییرات خود را به روز ن ه دارد )انعطاف پذیری(

 شنهادیپ لیذ یبردهاراه« دانش»در گزاره  هامصاحبهاستخراج شده از منابع و  یبر اساس مقوالت اصل
 گردد:یم

  ؛منطبق با استانداردهای جهانی 4ایحرفهارچوب ملی صالحیت چایجاد 

 ا تباربخشـی  وحـدت رویـه و ایجادهای مهارتی به منرور گذار و آموزشستنهاد سیایك  شدنمتولی
 رسیدن به استانداردهای جهانی برای

 شنهادیپ لیذ یراهبردها« هاارزش»در گزاره  هابهمصاحاستخراج شده از منابع و  یبر اساس مقوالت اصل
 گردد:یم

 و منزلـت   اهیجا یتقارا ایحرفههای فنی و های اصالح فرهنگ ارزشی در مورد آموزشکارایجاد سازو
 یارتقاو  ایحرفهو  یفن یهارشته کارآموزانسهم  شیافزا یالزم برا یهاجاذبهآن از جمله،  یاجتما 

 ؛تیفیبا ک ایحرفهو  یفن یهاآموزش هیارا قیر کشور از طرفرهنگ کار و تالش د

 اشـتغال  شیبـه منرـور افـزا ینیکارآفر یهاگسترش آموزشکامل از جمله  اشتغالهای کارایجاد سازو
 ؛یکاریمولد و کاهش ب

  کنار آموزش  مومی، متوسطه و  الی.در  ایحرفهاستقالل سازمان نرام آموزش فنی و 
های ارتباطی لنداشتن پوجود پ با بخش اقتصادی و تولید و ایحرفههای فنی و آموزشهمسو نبودن  زمینه.

بپردازد که چندان  که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی شودمیجامعه با ث  بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی
دانش به ، بلکه ایحرفهو  یتجربه شخصبه تنها  نهپژوهش ر  زیرا های تولیدی جامعه نباشدمورد نیاز بخش

 .استاو  قیتحق نهیزمکه  ای هم نیاز داردپیشینه

                                                                                                                                                               
1 National Qualification Framework (NQF) 
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 .گذارنداثر می اراهبردهکه بر  ایویژه شرایط نشانهشرایط . این گرشرایط مداخله
 از ، عـرورت دارد افـراد کشـور در هـر بخـشکشورهاکار در  یایدن یهایدگیچیپ و یفناور راتییتوجه به تغ اب 

دانـش  هجامعـ مهارت و ن رش خود را توسعه دهند تـا در دانش، خود به طور مستمر، ایهحرفو  یاجتما  یزندگ
و  یهـای فنـآموزش اثربخشی افزایش برای دنیاروز  تکنولوژیانتقال ت عرور. و کار هدفمند باشد یمحور، زندگ

 گذاران قرا گیرد.گیرندگان و سیاستباید مورد توجه تصمیم ایحرفه
 ییاز توانا یو  مل ینرر یهاآموزش توام نمودن لیبه دل ایحرفه و یفن یهاآموزش، دانشحوزه . پیامدها

حوزه آموزش انتقال دانش و تجربه  .هستندبرخوردار  یدانش انکارگر تیترب و یانسان هیسرما لیکدر تش یادیز
 ناصر در  یبازن ر مهارتی و یهابودن آموزش کشورهای توسعه یافته، با توجه به پرهزینه از ایحرفهفنی و 

های ی و حمایتنیکارآفرتوسعه  ت،یتوسعه خالق ،ارزشحوزه ، نمنابع، آزمو زات،یبر آموزش مانند تجه تاثیرگذار

ی و پژوهش ، تقویت مراکزایحرفهو  یفن یهاآموزش یشأن و منزلت اجتما اجتما ی از کارآفرینان، ارتقای 
 ها. گیریدر تصمیم پژوهشنقش از  تیحما

ا زام و ) انیمرب تیارتقا و ترب، ایحرفهو  یفن یهاآموزش تیفیک نیارتقاء، بهبود و تضم .مهارت هحوز
  (.1()شکل کار برجسته به خارج از کشور یرویآموزش ن

 

 
 پژوهش نهاییمدل  .1شکل 

 گیری و پیشنهادنتیجه. 5
با هدف انتقال  هاآموزشاین  .ور بودکش یاو حرفه یفن یهاآموزش بهبود نرامچ ون ی  نییو تب یبررس تحقیقهدف 
 تیترب یاو حرفه یفن یهاآموزش ید. از آنجا که هدف اصلنشویمنمایان  آنهااشتغال  زیو ن رانیمختلف به فراگ یمهارتها

دانش، مهارت و قدرت  یهاییتوانا شیها، افزاآموزش نیهدف از ا، استمختلف جامعه  یهابخش ازیکار مورد ن یروین
 یریپذبه سب  انعطاف یاو حرفه یفن یهااست. آموزش یشغل فیتر کار در محدوده وظاراد و انجام مطلوبدرک اف

الزم  یهامهارت جادیا برایآموزش ماهیت و نو   لیبه دل زیکشور و ن یکار و اوعا  اقتصاد ربازا یهاصهیخص متناس  با
خاص مورد  یهاها هم مهارتآموزش نیدر اشتغال دارد. ا ییدر احراز مشاغل، نقش به سزا ییتوانا جهت کس در افراد 

 فنآوری راتییتغ لیکه به دل ینیشاغل یبرا نیسازد و همچنیبازار کار را فراهم م ی موم یهاصنعت و هم مهارت ازین
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 یبرا یابزار، هانو  آموزش نیلذا به ا سازد.میمهارت را فراهم  لیشوند امکان به روز شدن و تکمیم ییدچار کاهش کارا
در  است. یجهانملی و در اقتصاد  راتییاز تغ یکه ناششود یمهم  ستهین ر یساختار یکاریباالخص ب یکاریمقابله با ب
قادر  ،یافراد پس از کس  مهارت و تخصص دانش فن زیرااست،  «ینیکارآفر»پرورش  ینو  ها،وزشآم نیا صهیواقع خص

 ی. از اهداف آموزشندینما جادیا یفرصت شغل تیدر نها ایدست آورند و  به یمناسب یشغل یهاخواهند بود فرصت
 یافهو حر یآموزان است. آموزش فنمهارت یو تخصص یفرد یهاییبهبود توانا ،یاو حرفه یفن یهادر آموزش ینیکارآفر

 را ارتقاء بخشد.  ینیکارآفر یبازار شده و سطح تقاعا یهافرصت شیبا ث افزا ،ییدانش افزا قیتواند از طر یم
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