
  

1 

 

اجتماعی مؤثر بر گرایش  -تبیین نقش عوامل فرهنگی

ای در نظام های فنی و حرفهدانشجویان به کسب آموزش

 آموزشی کشور

  )نویسنده مسئول(3آبادیردکتر سولماز نو، 2مبینا پیروی ،1معصومه خلفی
 

  تهران سانی دانشگاه شاهد.ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انکارشناسی ارشد رشته برنامه دانشجوی .1

Email:  masoomeh.khalafi@shahed.ac.ir 

 تهران  ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.کارشناسی ارشد رشته برنامه دانشجوی. 2

Email: mobina.peirovi@shahed.ac.ir 

 . تهرانشاهد دانشگاه انسانی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استادیار .3

 Email: nourabadi@shahed.ac.ir 

 چکیده

ای در جهت تربیت نیروی کار متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و تاثیرگذار توسعه اقتصادی و های فنی وحرفهآموزش 

های کلی اشتغال ابالغی مقام معظم سیاست 2شود. کشور ما طبق بند اجتماعی و تا حدی فرهنگی در هر کشوری محسوب می

رهبری باید به آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار با مسئولیت سه نظام آموزشی 

اجتماعی و فرهنگی  ای و آموزش عالی بپردازد. در این پژوهش تالش شد که عواملآموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه

وزارت  ،ای در نظام آموزش رسمی )وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای فنی و حرفهحاکم بر نگرش دانشجویان به آموزش

 مورد ای( کشور مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. روشآموزش و پرورش( و نظام غیررسمی )سازمان آموزش فنی و حرفه

عوامل تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی در بررسی باشد. اساس این پژوهش می تحلیلی – یفیتوص روش پژوهش، این در استفاده

گرایی و شکاف آموزشی در عرصه تئوری و عمل میان دانشجویان، ارتقاء میان دانشجویان، عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ مدرک

های صورت گرفته در گذاریسیاست ها وبرنامههای اجرایی انجام شده توسط نهادهای اجرایی، آموزی، برنامهفرهنگ مهارت

ای در نظام های فنی و حرفههای میان آموزشای، بررسی تفاوتهای فنی و حرفهسازی اجتماعی آموزشراستای فرهنگ

های جایگاه ارزشی مناسب برای آموزش فقدان نتایج حاکی از آن است که .استآموزش رسمی و نظام آموزش غیررسمی کشور 

ها، عدم وجود فرهنگ نیازمندی مستمر بازارکار و دنیای های متولی ارائه آن آموزشکشور و وزاتخانه ای درو حرفهفنی 

گذاران گرایی، عدم توجه سیاستجای مهارتگرایی بکار، مدرکر ازبا آموزش، تمایل به کسب درآمدهای باال بدون توجه به نیاز

محور شدن دورس ، تئوریکار اندازی کسب وراه یالت مالی برای تامین سازوکاربه ارتقای سطح مهارت از طریق اعطای تسه

های غیرفنی در ، عدم وجود مبانی شایستگیگذاری به فرهنگ کارضعف نظام آموزشی و خانواده در ارزشای، فنی و حرفه

عدم ایجاد امکان اشتغال  ،ایحرفه های فنی وپذیر بودن آموزشای، عدم سفارشهای فنی و حرفهمحتوای برنامه درسی آموزش

برای گرایش دانشجویان از لحاظ  یدر نهایت راهکارهای که است بدست آمده از عواملی هستند که در پژوهش حاضر ،فردی

 ارائه شد.ها فرهنگی و اجتماعی به این آموزش

 کلیدی هایواژه

  عی.ای، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماآموزش فنی و حرفه 
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 هدم. مق1

های رود. آموزشمی گذاری در نیروی انسانی، مهمترین عامل تحقق توسعه پایدار به شمارامروزه آموزش به مثابه نوعی سرمایه

که به عنوان یکی از عوامل  شودمی ورینتیجه ارتقای بهره ای سبب ارتقای توان بالقوه انسان در انجام کارها و درفنی و حرفه

دهد در کشورهای در استمرار آن رشد اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. نتایج تحقیقات نشان می و تولید است

بر رشد آن باشند، نرخ بازدهی آموزش و شدت تاثیر رو میدیده و متخصص روبکمبود نیروی کار آموزش حال توسعه که با

 .(22ص  :1331)امانی،  باشدیافته میها در کشورهای توسعهآموزش وری نیروی کار، بیش از نرخ ایناقتصادی از طریق بهره

 نظری هایآموزش در انسانی منابع طوالنی توقف از رفتبرون هایراه از یکی ورزانهمهارت و ایحرفه و فنی هایآموزش امروزه

 این انحراف به منجر آنها به وجهت عدم که دارد وجود فراوانی مالحظات ای،حرفه و فنی هایآموزش توسعه منظر از. است

 شیوه بتواند ای،حرفه و فنی هایآموزش رودمی انتظار لذا .بردمی راههبی به را بیفتد اتفاق باید آنچه و گرددمی هاآموزش

 هایتمهار آموزش. نماید ارائه دانشجویان به را بایسته هایآمادگی و الزم هایمهارت که کند طراحی ایگونه به را آموزش

 به تبدیل افراد این عمال و داشت نخواهد را آنها جذب قدرت جامعه، اینصورت غیر در. باشد جامعه نیازهای راستای در باید الزم

 باید باشد، متناسب آن یافتگیتوسعه سطح و جامعه نیازهای با باید آنکه ضمن هامهارت آموزش. گردندمی ناکارآمد نیروهای

. داد قرار غفلت مورد را جامعه فرهنگ نباید هامهارت آموزش در همچنین. دهد قرار توجه مورد نیز را یننو هایفناوری بتواند

 ،باشد جامعه فرهنگی رشد با متوازن و همگام باید تکنولوژی توسعه آن تبع به و ایحرفه و فنی نیروهای پرورش منظر این از

 و خنیفر) شودمی منجر تکنولوژی از نامطلوب و نادرست استفاده به ،تکنولوژی و فرهنگ بین توازن و هماهنگی نبودن زیرا

 (.111 ص: 1331 عبدالحسینی،

ها شود، اما در حال حاضر اینگونه برنامهای موجب افزایش رقابت اقتصادی میهای پیشرفته فنی و حرفهاگرچه برنامه

های فنی و سازند. از سوی دیگر، برنامهبرای کار آماده نمی یکار شکست خورده و جوانان را به طرز مناسب بازار در تامین نیاز

های آموزش (.2111، 1)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اندای، از جهان مدرن و در حال تغییر اقتصاد فاصله گرفتهحرفه

 نظامند برخوردار نیست.ای در ایران، برخالف دو نظام آموزش و پرورش عمومی رسمی و آموزش عالی، از ساختاری فنی و حرفه

های توسعه اول تا ششم، در سه دهه اخیر به تصویب رسیده، از ها، که در قوانین برنامهبر اساس تعریف رسمی اینگونه آموزش

، ص 1331 های سطح عالی )عبدالهی،های رسمی و آموزشهای غیررسمی، آموزشآموزش سه جزء عمده تشکیل شده است:

113).  

و  عوامل تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی در میان دانشجویانبه بررسی این پژوهش  یحات ارائه شده، دربا توجه به توض

ساز در پرداخته و عوامل زمینهای های فنی و حرفهآموزشدر عوامل تاثیرگذار بر شکاف آموزشی در عرصه تئوری و عمل  نیز

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آموزی، ارتقاء فرهنگ مهارت
 

 

 . روش پژوهش2
 توصیفی پژوهشی و بوده کیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش موضوع، ماهیتو نیز  پژوهش این در مطالعاتی منابع به توجه با

های مورد پدیده یا شرایط کردن توصیف آنها، هدف که شودمی شامل را روشهایی مجموعه توصیفی، پژوهش است. تحلیلی-

 «باشدمی موضوع یا موقعیت یک خصوصیات منظم و واقعی عینی، توصیف دنبال به پژوهشگر توصیفی روش در»بررسی است. 

 فرایند به دادن یاری یا موجود شرایط بیشتر شناخت برای تنها تواندمی توصیفی پژوهش (. اجرای1331نراقی،  سیف و )نادری

 یا مجموعه مفاهیم بهبود و فهم از است عبارت تحلیلی پژوهش هدف سویی، (. از1331همکاران،  و باشد )سرمد گیریتصمیم

 در به اجرا را هاپژوهش و نموده بندیساخت را مسائل بیان، را مقاصد تفسیر، را تجربه آنها حسب بر که مفهومی ساختارهای

 از آموزنده و دقیق تصویری خواهدمی و است مفاهیم به بخشیدن وضوح تحلیلی، پژوهش هدف دیگر، عبارت به آوریم.می

 (.1333دهد )شورت،  بدست مفهوم ماهیت

                                                           
1. OECD 
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 هایافته. 3

 میان است الزم دیگر، سوی از. هستند گرانتر هزینه لحاظ از نظری، هایآموزش با مقایسه در ایحرفه و فنی هایآموزش

 توسعه حال در کشورهای عمدۀ هایضعف از یکی. باشد داشته وجود هماهنگی و تناسب کار بازار نیاز و شده عرضه هایآموزش

 نظام منظم طورب غرب صنعتی کشورهای که حالی در .اندکرده الگوبرداری غرب از خود انسانی نیروی پرورش برای که است این

 حال در کشورهای در هانوآوری نوع این .دهندمی قرار بازنگری مورد جهان اقتصادی -فنی جدید شرایط با را خود آموزشی

 و کنند توجه تکنولوژی سریع تحوالت به کشور، اقتصادی هایبخش سایر و صنعت یایستبنابراین بشود. نمی مشاهده توسعه

 بهبود سریعا یتکنولوژیک هایپیشرفت با متناسب را خود آموزشی استانداردهای و هارشته باید نیز ایحرفه و فنی هایآموزش

 مؤثر تکنولوژی پیشرفت در که جدیدی رشتۀ به نعتص نیاز احساس صورت در صنعتی کشورهای در دلیل همین به. بخشد

 هایمالک از یکیشود. به عبارتی می اندازیراه صنعتی آموزشی مراکز در رشته آن است ممکن زمان کوتاهترین طی باشد،

 این .ستا کار بازار نیاز مورد انسانی نیروی تربیت در هاآموزش توانمندی این ای،حرفه و فنی هایآموزش اثربخشی اصلی

 تربیت از مشاغلی دسته آن برای انسانی نیروی باید ایحرفه و فنی هایآموزش اینکه اول: است مفهوم اصلی دو حاوی عبارت

 هایآموزش اینکه دوم برخوردارند، کار بهتری بازار از دیگر بیان به یا دارند بیشتری اهمیت دیگر مشاغل به نسبت که کنند

 از شغلی مؤثر نقش ایفای الزمۀ که دهد آموزش را هاییمهارت و هااز دانش دسته آن باید غلیش تربیت در ایحرفه و فنی

 .(31ص  :1332است )سلیمی،  شاغل سوی

 :دارد وجود ایحرفه آموزشی فنی و نظام نوع سه کشورها در حاضر، حال در

 و سازماندهی اجرا، رورشپ مدتا آموزش وع که است ایحرفه فنی و از آموزشهای دسته آن منظور: رسمی آموزشی نظام. 1

 تحصیلی باالتر به سطوح فراگیران ارتقای امکان و رسمی مدرک تحصیلی اعطای آنها اصلی مشخصۀ و شودریزی میبرنامه

 علوم، وزارت در و کاردانش و ایتحصیلی فنی وحرفه شاخۀ دو در رورشپ آموزش و وزارت اکنون در هم هاآموزش این. است

 .استا اجر حال و کاربردی در علمی دانشگاه جامع نیز و ایفنی وحرفه دانشکدۀ در فناوری ات وتحقیق

 ایفنی وحرفه آموزش عمدتا سازمان که است ایحرفه فنی و هایآموزش دسته از آن منظور: غیررسمی آموزش نظام. 2

 های فنی وآموزشگاه و) شد تشکیل 1313 سال در شینهاد آموز سه ادغام از که اجتماعی رفاه و کار وزارت تعاون، به وابسته

 و سازماندهی ریزی،مشابه، برنامه هایدستگاه و ایحرفه فنی و آموزش به سازمان وابسته کشــور، سطح در موجود ایحرفه

 به را ورود آنها یا دهندمی افزایش را انسانی نیروی ایهای حرفهصالحیت و هستند مدتکوتاه هاآموزش اغلب این. شودمی اجرا

 و هستند جریان در نیاز های موردمهارت تناسب به شغلی هایفعالیت امتداد معموال در به عالوه،. کنندمی آسان کار دنیای

و  غلش بر مبتنی مدت،کوتاه هایآموزش این. قرار داد بزرگساالن ایحرفه فنی و هایآموزش زمرۀ در را آنها بتوان شاید

 .معتبر هستند تحصیلی مدرک فاقد و ایهحرف هایمهارت

صورت جامعه جریان دارد و عمدتا ب در که است ایحرفه فنی و هایآموزش از آن دسته منظور: نایافتهسازمان آموزش . نظام3

وام و ق که توان ادعا کرددارند و حداقل می هها قدمتی چند هزار سالشود. این آموزششاگردی یا خودآموزی انجام می-داستا

ها نداشتن ها بوده است. وجه مشخصه این آموزشنها در گروه این آموزشآدوام جامعه گذشته و مداومت مشاغل و تولیدات 

-ریزی شده بدون مدرک تحصیلی است. هم اکنون در بسیاری از کشورها نظام استادبرنامه درسی و اجرای متنوع و غیربرنامه

 .(13ص : 1331 ،)سبحانی ای رسمی قرار گرفته استموزش فنی و حرفهآم شاگردی بازتعریف شده و در زمره نظا

 منابع و مدیریت روش، محتوا، ساختار، اهداف، از پیوسته بهم ایمجموعه غیررسمی ایحرفه و فنی آموزش نظام

 نظام کل از سوم بخش نظام این. گرددمی ارائه رسمی، آموزش نظام مکمل که باشدمی کشور غیررسمی ایحرفه و فنی آموزش

 نظام دوم بخش و است آن متولی پرورش و آموزش وزارت که عمومی آموزش نظام آن اول بخش که است کشور آموزش

 سوم بخش باالخره و است آن متولی غیردولتی بخش همکاری با فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه که است عالی آموزش
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 محسوب آن متولی هایدستگاه سایر همکاری با کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان مدتکوتاه و غیررسمی آموزش نظام که

 (.12 ص: 1331 سعادتمند، و عبدالهی)  شودمی

 زندگی شیوه و چگونگی با که است مفاهیمی از اجتماعی توسعهضروری است.  عوامل اجتماعیدر این میان توجه به 

 شرایط ایجاد طریق از عمومی زندگی سطح بردن باال بر ناظر بیشتر عینی بعادا در و دارد تنگاتنگ پیوندی جامعه یک افراد

 بر. باشدمی فراغت اوقات گذران چگونگی و آموزش اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، فقرزدایی، هایزمینه در بهینه و مطلوب

 با همراه خاص جامعه یک در که ستا متقابلی کنش متفاوت اشکال اجتماعی توسعه از منظور» که است شده گفته مبنا این

 به الزاما نوع دو هر و اندپدیده یک پیوسته و مکمل هایجنبه فرهنگی توسعه و اجتماعی توسعه. دهدمی رخ تمدن توسعه

 بیانگر و توسعه فرایند اصلی ابعاد از یکی اجتماعی توسعه الزم به ذکر است«.شوندمی منجر جامعه فزاینده تمایز وجوه ایجاد

 زندگی کیفیت افزایش اجتماعی، انسجام و یکپارچگی ایجاد اجتماعی، عدالت به دستیابی راستای در اجتماعی سیستم یفیتک

 :به قرار زیر است اجتماعی توسعه هایشاخص .(33 ص: 1331 بابایی، حاجی) باشدمی هاانسان کیفیت ارتقای و

 اجتماعی توسعه یکمّ هایشاخص :الف

 برای مناسبی شغل بتواند باشد مایل و قادر ی کهکس هر آن در که است وضعی کامل اشتغال از نظورم: کامل اشتغال .1

 .باشد درصد 2 مثال طور به مطلوب سطح حداقل مساوی یا کمتر بیکاری نرخ و آورد دست به خود

 .آیدمی دستب( هسران درآمد) تولید جمعیت، کل بر ملی ناخالص تولید کل تقسیم از( : سرانه درآمد) تولید .2

 معرفی همچنین و تولید به مربوط هایفعالیت در تولید جدید هایروش و اختراعات کاربرد: خالقیت و نوآوری .3

 .است اجتماعی توسعه هایشاخص دیگر از جدید محصوالت

 و داده آنها به شتریبی تنوع بتوانند پوشاک مسکن، غذایی، مواد حداقل تأمین بر عالوه افراد اگر: زندگی باالی سطح .2

 .برخوردارند باالتری زندگی سطح از نسبی طورب باشند، برخوردار غیره و فراغت آموزش، خوب، بهداشت نظیر دیگر خدمات از

 مرگ خطرهای به توجه با که است هاییسال تعداد تولد بدو در زندگی به امید از منظور: تولد بدو در زندگی به امید .1

 .کند زندگی تولد از بعد کودک رودمی انتظار ،افتدمی اتفاق جمعیت سنی مختلف هایهگرو برای که میر و

 چه هر. هستند نوشتن و خواندن به قادر که باالتری و سال 1 افراد درصد از است عبارت باسوادی نرخ: باسوادی نرخ .1

 .ودب خواهد تر بیش اجتماعی توسعه سطح و جامعه رفاه باشد، بیشتر باسواد جمعیت

 ممکن آنها بدون شایسته زندگی ادامه که هستند کاالهایی ضروری کاالهای: همه برای ضروری کاالهای وجود .1

 .پزشکی هایمراقبت و حمایت مسکن، پوشاک، غذا، مانند نیست

 اجتماعی رفاه باشد، کمتر سالگی 2 تا تولد بدو از کودکان میر و مرگ میزان چه هر: کودکان میر و مرگ پایین نرخ .3

 .یابدمی افزایش

 هابیماری مقابل در سازیمصون برای پیشگیری طب یعنی بهداشت هایهزینه هرچه: درمان و بهداشت هایهزینه .3

 .شودمی بیشتر اجتماعی توسعه سطح نتیجه درو  باشدمی ترمرفه جامعه باشد، کمتر درمان هایهزینه و بیشتر

 منافع مقابل در گرفته قرار اجتماع کل دسترس در یا شده حاصل منافع به: خدمات و کاالها تولید اجتماعی منافع .11

 مؤثر نظام از ناشی خارجی هایجوییصرفه شود،می فراهم انتظامی نیروهای توسط که امنیت و حمایت جمله از افراد، شخصی

 .شودمی گفته باسواد جمعیت یک منافع گسترده و وسیع اثرات و بهداشتی خدمات عرضه

 یا گیرد؟می تعلق تولید عوامل به چگونه تولید از حاصل درآمد یعنی درآمد توزیع: عادالنه صورت به درآمد توزیع .11

 توسعه درجه گیرد، صورت ترعادالنه جامعه یک در درآمد توزیع چه هر است؟ چقدر حاصله درآمد از اقتصادی هایبخش سهم

 .است باالتر جامعه آن اجتماعی
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 طول یعنی انسانی توسعه اصلی بعد سه در را کشور هر هایموفقیت میانگین شاخص این: انسانی توسعه خصشا .12

 .کندمی برآورد زندگی مطلوب سطح و دانش عمر،

 ندکنمی مشارکت سیاسی و اجتماعی هایفعالیت در که افرادی تعداد نسبت: اجتماعی هایفعالیت در مشارکت نرخ .13

 نرخ نیستند، روبرو اجتماعی هایفعالیت برای محدودیتی با و( باال به سال 11) دارند قرار فعالیت سن در که جمعیتی به

 .دهدمی دستب را اجتماعی هایفعالیت در مشارکت

 و اقتصادی اجتماعی، زندگی در فعاالنه توانندمی زنان آیا که است آن نشانگر معیار این: جنسیتی تقویت معیار .12

 کلیدی هایعرصه در جنسی نابرابری ارزیابی به و است استوار مشارکت بر جنسیتی تقویت معیار نه؟ یا کنند شرکت سیاسی

 .دارد نظر هاگیریتصمیم و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مشارکت

 و درمانی اجتماعی، تأمین بیمه انواع پوشش تحت افراد نسبت چه هر: بازنشستگی و درمانی هایبیمه پوشش نرخ .11

 .(21-33 صص: 1331 بابایی، حاجی) بود خواهد باالتر کشور اجتماعی توسعه درجه باشد، بیشتر بازنشستگی

  اجتماعی توسعه کیفی هایشاخص :ب

 : از اند عبارت نیستند؛ گیریاندازه قابل تقریبا که اجتماعی توسعه کیفی های شاخص ترینعمده

 آزادی از دارد اختیار در مختلفی هایحلراه هایشخواسته برآوردن یبرا که ایجامعه: جامعه یک انتخاب آزادی .1

 .است برخوردار انتخاب

 ریزیبرنامه بودن، منطقی شامل است الزم اجتماعی -یاقتصاد پایدار رشد برای که هاآرمان این: نوسازی هایآرمان .2

 .گرددمی شدهاصالح هایبرداشت و نمادها و اجتماعی -یاقتصاد برابری ،اجتماعی -یاقتصاد

 هایانتخاب و هاگیرینتیجه مستقل، و هدفدار آگاهانه، قاطعانه، هایتصمیم سیاسی، اراده از منظور: سیاسی اراده .3

 اصالحات طریق از بیکاری و فقر نابرابری، بردن بین از نظیر هاییزمینه در مملکت سیاسی یانهاده یا و هامقام مشخص

 .است نهادی و اقتصادی جتماعی،ا هایساخت در مختلف

 احترام، افزایش جهت در اشاقتصادی و سیاسی اجتماعی، نهادهای و هانظام که هنگامی جامعه، هر: نفس عزت .2

 .شودمی مندبهره بیشتری نفس عزت از باشد غیره و خودتصمیمی کمال، شأن، ارتقای

 و تأکید مورد اجتماعی، و اقتصادی مثبت فعالیت گونه هر لیاص بستر عنوان به امنیت و ثبات: جامعه امنیت و ثبات .1

 (.21 ص: 1331 بابایی، حاجی)  ستا هامکتب کلیه ویژه عنایت

 بعد به 1331 دهه اوایل در فرهنگی توسعه مفهومنیز ضروری است. عوامل فرهنگی عالوه بر عوامل اجتماعی، توجه به 

 هایبخش سایر به نسبت که است مفاهیمی از و شده مطرح توسعه مباحث در فرهنگی سازمان یک عنوان به یونسکو طرف از

 غیرمادی نیازهای بر بیشتری تأکید و است برخوردار بیشتری ارزشی بار و ابعاد از اجتماعی و اقتصادی توسعه چون توسعه

 هاقابلیت ها،انسان گرایشی و شناختی ادراکی، هایحوزه در تغییراتی ایجاد با آن طی در که است فرایندی بنابراین. دارد جامعه

 که است خاصی هایکنش و رفتارها ها،قابلیت و باورها این حاصل که آوردمی وجودب آنها در را ایویژه شخصیت باورها، و

 است ایتوسعه نامناسب هایفرهنگ خرده گذاشتن کنار فرهنگی، توسعه فرایند حاصل عبارتی به. باشدمی توسعه مناسب

 (.23 ص: 1331 بابایی، جیحا)

 تجارب و هاسنت بازسازی و بازاندیشی بلکه ،نیست هاسنت از گسستن معنای به فرهنگی توسعه که جایی آن از

 از نوع این تحقق برای. سازدمی شکوفا را هاانسان بالقوه هایتوانایی باشد؛می تازه شرایط و نیازها اساس بر و نو از گذشته

 بدین. شود نهادینه جامعه در توسعه فرهنگ که است الزم است، شده بنا انسان محور بر توسعه، ابعاد سایر از بیش که توسعه

 و نمود ترویج و تشویق باشد، توسعه تحقق برای عاملی تواندمی که را جامعه در موجود هایآرمان و هاارزش ها،سنت که معنا

 مراد. است انسانی سرمایه کردن باور دارد، اهمیت فرهنگی توسعه در نچهآ. گمارد همت فرهنگ در نامطلوب عناصر پاالیش به

 کمیّت در فقط نباید را انسانی سرمایه اینرو از. است انضباط و نظم نهایت در و تجارب ها،قابلیت دانش، و علم سرمایه، از
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 توسعه. است وابسته کشور یک فکری و ایحرفه فنی، علمی، توانایی درجه به انسانی سرمایه بلکه کرد؛ جستجو دانشجویان

-پیش مراتب جای به عقلی، مراتب کردن جانشین جهت در جامعه فکری انبساط یعنی آن کالن هدف به توجه با فرهنگی،

-بهره و سالم ایجامعه تحقق برای مردم، کارآمدی سطح ارتقای و صحیح تربیت و تعلیم مستلزم گیری،تصمیم قواعد در فرضی

 و آموزش دینی؛ -یمذهب باورهای از اعم فرهنگی توسعه ابعاد به توجه با ایحرفه و فنی هایآموزش. است مفید اتامکان از مند

 متناسب عملی و علمی هایآموزش ارائه طریق از خود فرد به منحصر ماهیت دلیل به فناورانه؛ و جمعی ارتباطات و ریزیبرنامه

 فناوری و علوم هایپیشرفت و تغییرات کردن لحاظ با جامعه، فرهنگی و سیاسی اعی،اجتم اقتصادی، شرایط و کار بازار نیاز با

 سازینهادینه و تقویت جهت در آن آموزشی هایبرنامه بر تربیتی رویکرد حاکمیت و نگرشی و مهارتی دانشی، هایحوزه در

 به پایبندی پذیری،مسئولیت پذیری،نظم ،نوآوری و خالقیت روحیه کارآفرینی، و کار فرهنگ جمله از مذهبی -یدین باورهای

 فرهنگی توسعه اهداف تحقق سوی به را جامعه تواندمی سالم، اجتماعی ارتباطات و ملی هویت کاری، وجدان و ایحرفه اخالق

 در ی،احرفه و فنی هایآموزش در موجود فرهنگی و هنری هایرشته تنوعالزم است به این نکته اشاره شود که . سازد رهنمون

های انجام شده در زمینه در ادامه به برخی پژوهش (.22 ص: 1331 بابایی، حاجی)  است فرهنگی هایشاخص ارتقای راستای

 ای اشاره می شود.های فنی و حرفهشآموز

های فنی و شده برقراری ارتباط بین آموزشهای تجربهارزیابی سازوکار»( در تحقیق خود تحت عنوان 1331عبدالهی )

های دریافت که در حال حاضر سازوکار اثربخشی به منظور برقراری ارتباط بین آموزش «کار در ایران ای رسمی و بازارحرفه

های نیازسنجی آموزشی و از ضرورت بازنگری در روش حاکیهای دیگر نین یافتهچکار وجود ندارد. هم ای و بازارحرفه فنی و

های نظری، ها در مقایسه با آموزشمهارتی در آموزش های عملی ونگ کار، تاکید برجنبهنیز استانداردهای مهارتی، توسعه فره

های فنی ای، توسعه آموزشهای فنی و حرفههای آموزشهای دولتی و نیز بخش صنعت به همکاری واقعی با بخشالزام دستگاه

 ی آموزش فنی وور و نیز پرهیز از توسعه کمّای در چارچوب برنامه کالن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشو حرفه

 .است ایحرفه

 معضالت کاهش بیکاری، سطح کاهش نظیر متعددی فرهنگی -یاجتماع تغییرات در ایحرفه و فنی هایآموزش

 نوسازی و بازسازی بیکاری، منفی تبعات کاهش بزرگ، شهرهای به جوانان رویهبی مهاجرت از جلوگیری در کمک اجتماعی،

 زندگی، عرصه توسعه زندگی، به امید افزایش روانی، بهداشت و سالمت افزایش بهتر، زندگی برای افراد توانمندسازی شی،آموز

 بسیار...  و افراد نمودن پذیرجامعه اجتماعی، هنجارهای و هاارزش انتقال انسانی، مناسبات و اجتماعی روابط بهبود حرفه، و کار

 .(23 ص: 1331 بابایی، حاجی)  دارد اهمیت

 نشان «مهارت داری افراد و مهارت فاقد افراد فقر از ناشی اجتماعی هایآسیب مقایسه» در( 1331) همکاران و ثابتی

 طوریب .دارد وجود رابطه اجتماعی هایآسیب سایر و بیکاری و فقر از ناشی جرم وقوع و افراد آموزیمهارت وضعیت بین که داد

 همچنین. شودمی کمتر نیز آنان اجتماعی هایآسیب وقوع میزان مختلف، هایحرفه در افراد یمهارت دانش رفتن باال با که

 .(1 ص: 1332 صالحی،جهانیان و ) است بیشتر اجتماعی هایآسیب میزان مهارت فاقد افراد بین در که شد مشاهده

های فنی و دانشگاه ادامه تحصیل درثر برای ؤها و عوامل مبررسی زمینه»ی با عنوان در پژوهش (1331)صالحی عمران 

علل انگیزشی جذب دانشجو به رشته فنی و اینکه: عبارتند از  . این نتایجبه نتایج جالب توجهی دست یافته است «ایحرفه

بازارکار و آینده شغلی، همبستگی  دار با استعداد و توانایی دانشجو، همبستگی مثبت معنادار باای همبستگی مثبت معنیحرفه

دار با کوتاه مدت بودن دوره و جذب سریع به بازارکار، دار با  وضعیت اقتصادی دانشجو، همبستگی مثبت معنیمنفی معنی

دار با وضعیت یدار با خوداشتغالی و همبستگی مثبت معنیدار با شغل والدین، همبستگی مثبت معنهمبستگی منفی معنی

 .(1331)صالحی عمران،  نواده دارددار با تشویق خایتحصیلی، همبستگی مثبت معن

های قابل انتقال به دانشجویان بر کسب مهارت( 2111) 2جیالنی و همکاران های صورت گرفته توسططی پژوهش

سسات آموزش ؤهای قابل انتقال باید توسط مکند. مهارتالتحصیل شدن را تاکید میهای شغلی آینده بعد از فارغبرای موفقیت

های دانشجویان را بر اساس نیاز کارفرمایان بیمه کند. او در پژوهش خود با اینکه یشرفته ارائه شود تا مهارتای پفنی و حرفه

مطالعه خود را برای کاهش  ،های قابل انتقالی برای محیط کار الزم استاطالعات محدودی در خصوص اینکه چه نوع مهارت

                                                           
2. Jailani, Mohd Salleh, Sern & Colleuges 
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های بهتر در آینده صورت ی دانشجویان، مربیان و کارفرمایان تا همکاریلذا توجه به محیط کار واقع شکاف موجود ادامه داد.

  گیرد.

گیرند باید در محیط واقعی  هایی که دانشجویان باید فراد که مهارتدانشان نتایج ( 2113) 3یولنیا و گامد در پژوهش

های فنی و موزشآه و تقویت بخش رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شدت به توسع کار و مبتنی بر نیاز صنعت باشد.

 .ای وابسته استحرفه

باشد. آموزش یمتنوع و مختلف م یرانبه فراگ یبا تمرکز بر مهارت آموزش یاو حرفه یفن یآموزش یهادوره یمحتوا

منطبق با  که به انتقال دانش و مهارت یاست بر محتوا و دروس یجامعه، مبتن یواقع یازهایمرتبط با ن یمؤثر در مراکز آموزش

 یموزان و آماده ساختن براآکار یم( تعل1باشد: یم یسه نقش اساس یدارا آموزشی یشده باشد. محتوا ینو تدو یهبازار کار ته

ها علوم و ارزش آن یتو قادر ساختن آنان در درک اهم ن( بهبود دانش و مهارت شاغال2 ؛در جامعه یفهوظ یفایاحراز شغل و ا

 یآموزش یهاکه هدف ییها به سورنامهب ینو سوق دادن ا یآموزش یهابرنامه یو کمک به اجرا یبانی( پشت3 ؛یدر زندگ

 یزانرا دارد که مقدار و م یژگیو ینا ؛و لمس کردن است یدنشن یدن،قابل د یکه محتوا و مواد آموزشیننظر به ا. برآورده شود

 یننشان داده است که ب یقاتتحق یجزان انتخاب گردد. نتادرک و هوش کارآمو یتآموزش مورد نظر و متناسب با قابل یآن برا

همسو بودن عبارتند از: تناسب  یلدر سطح متوسط تناسب وجود دارد و از جمله دال فبا بعد اهدا یاو حرفه یفن یهاآموزش

برنامه  یهایقانونمندهمسو نبودن محتوا: عدم تناسب با  یلو از دال یبعد یهایادگیریو  یاتاستعداد، تجرب یق،محتوا با عال

کاربرد  یتها و فرهنگ و عدم قابلآلیدها یرنظ عیاجتما یها)تعادل محتوا و انسجام محتوا(، عدم تناسب با ارزش یدرس

 (.1331سعادتمند، و  یآموزش ارائه شده در جامعه )عبداله

 ینتریست و وزارت عتف به عنوان اصلاحراز هر شغل ا یبرا یازمورد ن یهایتوانمند یناز مهمتر یکیدارا بودن مهارت 

 یـاز مـورد ن  یهـا کسب مهارت یکشور در تالش است تا علم را با عمل همراه سازد و بستر الزم برا یدانشگاه یهارکن آموزش

کـه الزم اسـت در وزارت عتـف و     یصورت گرفته، اهم اقـدامات  یهای. با بررسوردفراهم آ یلرا در طول دوران تحص یاندانشجو

منـد  از آن بهـره  یآمـوز مهـارت  یهـا بهبود دوره یمهم به آن توجه نموده و در راستا ینبه ا یلن یتابعه در راستا یهاعهمجمو

 گردند، عبارتند از :

 ینئشده و به همراه آ های مهارتی پیشنهادی تهیهها: عناوین کلی دورهآموزی در دانشگاههای مهارتساماندهی دوره-

ها تهیه و ارائه شده است. بنابراین الزم است هر دانشگاه آموزی در دانشگاههای مهارتندهی دورهای به منظور سامانامه

 های مناسب با شرایط خود و منطقه را طراحی نمایند.تر دورههای دقیقبا بررسی

 ی تخصصی هاهای مناسب با منطقه و مخاطبین، برگزاری دورهها برای شناسایی مهارتدهی دانشگاهتشویق و جهت

  .صورت ساالنهتی برگزار شده توسط وزارت عتف بهای مهارمهارتی مرتبط و نیز پایش دوره

 تفاهم با  ین: ایو فناور یقاتکشور و وزارت علوم، تحق یاو حرفه یسازمان آموزش فن ینب یآموزش ینامه همکارتفاهم

  :است یگیریدر دست پ یلاهداف ذ

 کشور به  یازو برآوردن ن یموختگان دانشگاهآو دانش یاندانشجو یاحرفه یهایتها و صالحیستگیشا ارتقاء

  .یاو حرفه یمهارت ی،تجارب فن یکارآمد و دارا یمنابع انسان

 یمختلف دانشگاه یهاآموختگان رشتهاشتغال مولد دانش یبسترها یسازفراهم. 

 یسازمان یفها و تکالیترانجام مأمو یدر راستا ینطرف یو پژوهش یآموزش یهایتاز ظرف استفاده.  

 آموختگان و دانش یبرا یابیو کار ییافزاو مهارت ینیها در حوزه کارآفرموفق دانشگاه یاتتجرب یسازمستند

  .هاآن یجترو

 قانون در حال  ینا یسازیی: اجرا«یو مهارت یحرفه ا ی،فن یتقانون نظام جامع آموزش و ترب»نمودن  اجرایی

 مرتبط عبارتند از :  یاصل یبوده و محورها یگیریپ

                                                           
3. Gamede, BT& Uleanya, C.  



  

8 

 

 یهامهارت یو ابالغ طرح توسعه و ارتقا یمهارت یهادوره یها، ساماندهدر دانشگاه یآموزمهارت یهابرنامه پایش -

 .یاندانشجو یاو حرفه یشغل

 .هادر دانشگاه یمهارت یهاتوسعه دوره یمناسب برا یهاو مشوق یالتتسه ساماندهی -

 .یاحرفه یتچارچوب نظام صالح یسازیادهو پ ینرت عتف در تدووزا یبرنامه راهبرد تدوین -

به منظور همسو نمودن  یاحرفه یتصالح یینو تع یو مهارت یا، حرفهیفن یتبا مرکز سنجش آموزش و ترب هماهنگی -

 .تابعه وزارت عتف یرسم یهاامر آموزش یانمتول ینب یهماهنگ یجادو ا یرسم یهاآموزش یابیارزش یهانظام

 یابیارزش یها و سازوکارهابرنامه یبو تصو یو مهارت یاو حرفه یفن یتآموزش و ترب یعال یدر جلسات شورا کتشر -

 .ینیکارآفر یشافزا یمؤثر برا یهاروش ینها و تدودر دانشگاه یکارآموز یهادوره یبرگزار یوهدر ش یو سامانده یبازنگر

ها و دانشگاه یالنالتحصاشتغال فارغ یششاخص: پا ینمناسب از او استفاده  یآموختگان دانشگاهاشتغال دانش پایش -

دفتر ارتباط با  یهاو برنامه یمقاومت یمحوله در ستاد اقتصاد یفها از وظادانشگاه یبندموضوع در رتبه ینا یرتأث

 دفتر) فته استآن صورت گر نمودن یاتیعمل یبرا یهاول یهااهنگیو هم ،ها اعالمدانشگاه هموضوع ب ینصنعت است. ا

 .(1331ارتباط با صنعت، 

 

 گیری. نتیجه4

اشاره  در ذیل ایحرفه و فنی هایآموزش کسب راهکارهای گرایش دانشجویان بههای پژوهش، نتایج حاصل از یافتهبر اساس 

و دانشجویان  ویژهنگی گریبان نیروهای جوان کشور بها و معضالت اجتماعی و فرهدر شرایط تحریم امروزه بحرانشود. می

گران ابزار تهاجم فرهنگی و القای نیاز های بکارگرفته شده سلطهلذا یکی از سالح .موختگان دانشگاهی را فراگرفته استآدانش

به این مقوله  ریزان کشورگذاران و برنامهکنند. لذا عدم توجه سیاسترا دنبال می به وابستگی است و از این طریق اهداف خود

های فنی ثر در این امر ارائه مناسب آموزشؤلذا یکی از راهکارهای م .د نمودهناپذیری به اصل نظام کشور وارد خوالطمه جبران

ترین با توجه به اینکه یکی از پربازده. ها خواهد بودپذیری این آموزشهای اشتغالای و شناخت دقیق و کامل زمینهو حرفه

-یان به سمت کسب مهارتتوجه به عوامل ذیل در گرایش دانشجو ،کارآفرین استگذاری بر تربیت نیروهای ماهر و سرمایه

 آموزی مورد تاکید است:

 گذاری و نه هزینه؛ای به عنوان سرمایههای فنی و حرفهگذاران به آموزشتوجه مسئولین و سیاست -1

 ؛سیما و ویژه صداای از طریق وسایل ارتباط جمعی و بهای فنی و حرفهشناساندن آموزش -2

  ؛نآاندازهای ای و چشمهای فنی و حرفهبروشور در خصوص آموزش و ها، مقاالت،ها، کتابتهیه کتابچه -3

 ؛ها و دانشجویان در هفته مهارتدانشگاه ،های اجرایی کشوردستگاه وریزی برای شناخت بیشتر نهادها برنامه -2

-و تقویت مهارت های مهارتیرغبت به آموزش فرین موفق برای ایجاد انگیزه وآتشکیل سمینار با حضور افراد کار -1

 ؛گراییگرایی به جای مدرک

  ؛تشکیل فن بازارها و رویدادهای مهارتی -1

 ؛ایهای فنی و حرفهارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش -1

-های مهارتها و شرکتدانشگاهی برای ورود به بازار کار و ایجاد تعاونی نالتحصیالایجاد تسهیالتی خاص برای فارغ -3

 ؛بنیانبنیان و دانش

 ؛کشور های فنی و حرفه ای درتقویت جایگاه ارزشی مناسب برای آموزش -3

 ؛موزشی کشورآهای کار و نظام تقویت ارتباط و تعامل بازار -11
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 ؛پروریخوداشتغالی به جای تفکر استخدامرای تقویت جایگاه اشتغال فردی و ایجاد سازوکارهایی ب -11

 ؛کار راه اندازی کسب و سازوکار اعطای تسهیالت مالی برای تامین -12

  ؛ها و اجتماعات فرهنگی در خصوص اهمیت فرهنگ کارخانوادهبه بخشی آگاهی -13

 ؛ایهای فنی و حرفههای غیرفنی در محتوای برنامه درسی آموزشتهیه و تدوین مبانی شایستگی -12

  ؛ایهای فنی و حرفهموزشآپذیر کردن سفارش -11

  ؛ایتقویت جایگاه اخالق کار و اخالق حرفهای و تربیت مربیان فنی و حرفه -11

  .محل استقرار دانشگاه و اصناف همان منطقه یعجات، صنااز کارخانه یانسان یروین یسنجیازن -11

کار در  بازار فرهنگی و اجتماعی ارتباط با -های اقتصادیهایی در خصوص نقش جنبهه پژوهشبشایسته است همچنین 

 21ای در بند الف ماده های فنی و حرفهموزشآهمچنین مردمی نمودن  و رسمی و غیررسمیهای آموزشی کشور اعم از نظام

  نیز پرداخته شود.قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
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