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بررسی ميزان انطباق آموزشهای فنی و حرفهای با نيازهای آموزشی بخش صنایع در
شهرستان کنگان
منيژه

رحيمی 1

 1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسنده مسئول)

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان انطباق آموزشهاي فنی و حرفهاي با نيازهاي آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان
انجام گرفته است .این پژوهش از نظر روش تحقيق توصيفی است که از نوع پيمایشی می باشد و از نظر هدف کاربردي است.
دادهها با استفاده از آمارهاي توصيفی مانند جداول و نمودارهاي مربوط ،شاخص هاي گرایش مرکزي (ميانگين) و شاخصهاي
گرایش پراکندگی (واریانس ،انحراف معيار) هر یک از ابعاد آن و در سطح آمار استنباطی هر یک از فرضيه هاي پژوهش با
استفاده آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماري شامل کليه سازمان ها و شرکت ها(صنایع کوچک ،متوسط و بزرگ
شهرستان مطابق اطالعات ثبت شده در اداره صنایع ،وزارت صنایع و معادن ،معاونت توسعه صنعتی ،دفتر آمار و اطالع رسانی)
که  220شرکت برآورد شد و مرکز فنی و حرفه اي شهرستان کنگان ،در بخش صنعت می باشد.
واژههای کليدی :آموزش ،آموزش هاي فنی و حرفه اي ،نيازهاي آموزشی ،بخش صنایع ،شهرستان کنگان
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مقدمه و بيان مسئله
امروزه ،آموزشهاي فنی و حرفه اي و پژوهش هاي ناظر بر این آموزش ها یکی از محورهاي اساسی در توسعه همه جانبه،
به ویژه تحقق سياست هاي کالن اشتغال زایی در کشور ما محسوب می شوند (نفيسی .)1390،با پيشرفت صنعت و فن آوري،
بهره برداري از نيروي انسانی ماهر و کارآزموده از جمله مؤلفه هایی بود که مورد توجه و مطالعه عميق صنعتگران و متخصصان
نظام آموزشی در سراسر جهان قرار گرفت .در گذشته مسئوليت مهارت آموزي نسل جوان بر عهده بزرگان و اصناف بود .این
مسئوليت با گسترش صنایع ماشينی و نياز مردم به آموزش و بازآموزي جویندگان کار فاقد مهارت و شغل به بخش هاي
توليدي ،تجاري و کشاورزي بر عهده نظام آموزش فنی و حرفه اي گذارده شد .نقشی که آموزش فنی و حرفه اي در تربيت
نيروي انسانی ماهر مورد نياز جوامع و در راستاي تحوالت سریع در صحنه علوم و فن آوري به ظهور رسانيد ،موجب توجه بيش
از پيش کشورهاي جهان به موضوع اموزش هاي فنی و حرفه اي شد (صابري)1391،
لذا با توجه به اهميت آموزش هاي فنی و حرفه اي و هدفی که این سازمان برعهده دارد ،یکی از هدف هاي اصلی نظام
آموزش فنی و حرفه اي تربيت نيروهایی است که بتوانند از مهارت هاي کسب شده در جریان اموزش به طور موفقيت آميزي
در محيط کار بهره برداري کنند و با کارایی باال به انجام امور بپردازند .به عبارت دیگر ،افزایش کيفيت آموزش هاي فنی و حرفه
اي موجب باالرفتن کارایی و کارآفرینی نيروي انسانی براي کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در جهت بهبود کيفيت زندگی
مردم گردد .تحقق این هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نيازهاي در حال تغيير بازار کار (نياز سنجی) و کارایی و انعطاف
پذیري نظام آموزشی است .از این رو از جمله موانع عمده بر سر راه اجراي نظام جدید آموزشی و تحقق اهداف آن ،نبود زمينه
ها و شرایط الزم براي تحقق این ویژگی هاست .
با پيشرفت صنعت و فن آوري ،بهره برداري از نيروي انسانی ماهر و کارآزموده از جمله مؤلفه هایی بود که مورد توجه و
مطالعه عميق صنعتگران و متخصصان نظام آموزشی در سراسر جهان قرار گرفت .در گذشته مسئوليت مهارت آموزي نسل
جوان بر عهده بازرگانان و اصناف بود .این مسئوليت با گسترش صنایع ماشينی و نياز مردم به آموزش و بازآموزي جویندگان
کار فاقد مهارت و شغل به بخش هاي توليدي ،تجاري و کشاورزي بر عهده نظام آموزش فنی و حرفه اي گذارده شد .نقشی که
آموزش فنی و حرفه اي در تربيت نيروي انسانی ماهر مورد نياز جوامع و در راستاي تحوالت سریع در صحنه علوم و فن آوري
به ظهور رسانيد ،موجب توجه بيش از پيش کشورهاي جهان به موضوع اموزش هاي فنی و حرفه اي شد (صابري .)1390 ،
لذا با توجه به اهميت آموزش هاي فنی و حرفه اي و هدفی که این سازمان برعهده دارد ،یکی از هدف هاي اصلی نظام
آموزش فنی و حرفه اي تربيت نيروهایی است که بتوانند از مهارت هاي کسب شده در جریان آموزش به طور موفقيت آميزي
در محيط کار بهره برداري کنند و ب ا کارایی باال به انجام امور بپردازند .به عبارت دیگر ،افزایش کيفيت آموزش هاي فنی و حرفه
اي موجب باالرفتن کارایی و کارآفرینی نيروي انسانی براي کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در جهت بهبود کيفيت زندگی
مردم گردد .تحقق این هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نيازهاي در حال تغيير بازار کار (نياز سنجی) و کارایی و انعطاف
پذیري نظام آموزشی است .از این رو از جمله موانع عمده بر سر راه اجراي نظام جدید آموزشی و تحقق اهداف آن ،نبود زمينه
ها و شرایط الزم براي تحقق این ویژگی هاست (.مهر عالی زده )1391،
در حال حاضر آموزش هاي فنی و حر فه اي در ایران به سه صورت در حال اجرا است ،آموزش هاي فنی و حرفه اي دانش
بنياد که عمدتاً توسط وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم تحقيقات و فنآوري (دانشگاه علمی و کاربردي) و به صورت پراکنده
اما زیر پوشش دانشگاه علمی و کاربردي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت جهاد و کشاورزي ارائه می شود .آموزش
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هاي فنی و حرفه اي مهارت بنياد که عمدتاً توسط و با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در مراکز ثابت آموزشی،
آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي ،مراکز آموزش صنعت ارائه می گردد و آموزش هاي فنی و حرفه اي سازمان نایافته که
عمدت ًا به صورت استاد شاگردي و پراکنده در حوزه هاي وسيع شغلی در جریان است و دانش آموختگان این نوع آموزش ها،
مدرک و گواهينامه خاصی را دریافت نمی کنند .اما می توانند با کسب مجوز از مقامات ذیصالح به کار اشتغال ورزند( .آزاد ،
)1386
مطابق با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ( ،)1394-1390فصل دوم  -علم وفناوري ماده 21
دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهاي از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در
محيط ،اصالح هرم تحصيلی نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمایه هاي انسانی ،کاهش فاصله سطح شایستگی نيروي کار
کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهاي جدید شغلی و حرفهاي براي جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش هاي فنی و
حرفهاي براي نظام آموزش فنی وحرفهاي و علمی-کاربردي کشور اعم از رسمی ،غيررسمی و سازمان نایافته ،ظرف یکسال از
تاریخ تصو یب این قانون در نظام اموزش فنی و حرفهاي کشور را فراهم سازد اما عليرغم اهميت و تأکيد برنامه هاي مختلف
توسعه کشور در خصوص آموزش هاي فنی و حرفه اي به ویژه در بخش صنعت هنوز این حوزه از آموزش ها با مسائل و
مشکالت فزایندهاي روبه رو می باشد از مهمترین مشکالت آموزش هاي فنی  -و حرفه اي در کشور و استان بوشهر مسأله
انطباق آموزش ها با نيازهاي استان ،شهرستان و صنایع موجود است .بخشی از این عدم انطباق ناشی از فرآیندهاي پيچيده
نيازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزیابی آموزش هاي فنی وحرفه اي بوده است  .لذا مساله اصلی تحقيق حاضر این است که ميزان
انطباق آموزشهاي فنی و حرفه اي با نيازهاي آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان چگونه می باشد؟
پيشينه تحقيق
حسنی (  )1393در پژوهشی به نيازسنجی آموزش هاي مهارتی اداره ي کل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان
غربی در حوزه ي صنعت پرداخت .یافته ها حاکی از آن بودند که .1کارفرمایان وضعيت مطلوب شاخص هاي ارزیابی را به طور
معنی داري باالتر از وضعيت موجود ارزیابی نمودند. 2 .از نظر مربيان و کارآموزان اختالف معنی داري بين ميانگين وضع موجود
و مطلوب شاخص ارزیابی وجود داشت.
آیتی و فتحی( )1393در پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط برنامه ي درسی (مهارت هاي عمومی) آموزش هاي فنی وحرفه
اي با نيازهاي بازار کار شهر بيرجند" حاکی از آن است که برنامه ي درسی (مهارتهاي عمومی) آموزش هاي فنی و حرفه اي در
اکثر موارد با نيازهاي بازار کار کامالً و یا تا حد زیادي منطبق است و در مواردي عدم انطباق دیده می شود.
فاميان ( )1390در تحقيقی با عنوان " بررسی ميزان هم سوئی آموزشهاي فنی وحرفه اي با نيازهاي بازار کار" نشان داد که
آموزش هاي فنی و حرفه اي متناسب با نيازهاي ب ازار کار طرح ریزي شده است و بين آموزش هاي فنی و حرفه اي و نيازهاي
بازار کارهمسویی و تناسب وجود دارد.
بوتانگ ( ) 2011در پژوهشی با عنوان ضرورت انطباق نيازهاي آموزشی با بازار کار به این نتيجه رسيدند که باید بين
نيازهاي آموزشی کارکنان در بخش صنعت با آموزش هاي فنی و حرفه اي انطباق به وجود بياید .همانطور که در مورد تمام
برنامه ها ایجاد مشارکت قوي با صنعت امري ضروري می باشد.
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موزاکيتيس ( ) 2010در پژوهشی به این نتيجه رسيد که ارتباط مداومی بين طراحی برنامه ها ودوره هاي آموزشی فنی و
حرفه اي مؤثر و ورود به بازار کار وجود دارد.
اهداف تحقيق
هدف اصلی
-

تعيين ميزان انطباق آموزش هاي فنی و حرفه اي با نيازهاي آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان

اهداف فرعی
-

تعيين رابطه ي دانش فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي و اشتغال در صنایع

-

تعيين رابطه ي مهارت فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي و اشتغال در صنایع

-

بررسی رابطه مهارت فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي بر انطباق دانش و مهارت تخصصی با نيازهاي بازار کار در
بخش صنایع

سواالت تحقيق
-

از نظر مدیران صنایع  ،فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي  ،تا چه اندازه از دانش کافی جهت اشتغال در مراکز
صنعتی مرتبط ،برخوردار هستند؟

-

از نظر مدیران صنایع  ،فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي  ،تا چه اندازه از مهارت جهت اشتغال در مراکز صنعتی
مرتبط برخوردار هستند؟

-

از نظر مدیران صنایع  ،مهارت داشتن فارغ التحصيالن هنرستانهاي فنی و حرفه اي رسمی تا چه اندازه می تواند
به انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نيازهاي بازار کار ،تأثير داشته باشد؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي است و از نظر جمع آوري اطالعات ،توصيفی و از نوع پيمایشی
است .جامعه آماري شامل کليه ساز مان ها و شرکت ها(صنایع کوچک ،متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطالعات ثبت شده در
اداره صنایع ،وزارت صنایع و معادن ،معاونت توسعه صنعتی ،دفتر آمار و اطالع رسانی) که  220شرکت برآورد شد و مرکز فنی
و حرفه اي شهرستان کنگان.

ابزارهای اندازه گيری
• بررسی اسناد و مدارک موجود در صنایع شهرستان ،مطابق با اطالعات ثبت شده در اداره صنایع استان ،وزارت صنایع
ومعادن ،معاونت توسعه صنعتی ،دفتر آمار و اطالع رسانی و سند توسعه استانی و نيز اطالعات موجود در مرکز فنی و حرفه اي
شهرستان کنگان به منظور شناسایی نيازهاي آموزشی بخش صنعت.
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• پرسشنامه :این ابزار شامل سه بخش دوره هاي عمومی ،دوره هاي مدیریتی و دوره هاي تخصصی است .بخش تخصصی
متنا سب با فعاليت هر شرکت طراحی خواهد شد .الزم به ذکر است که سؤاالت پرسشنامه مجموعه اي از دوره هاي آموزشی
مستقل را در بر می گيرد که به لحاظ نظري ،انتظار می رود بين آنها همبستگی وجود داشته باشد.
روش تجزیه و تحليل
داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفی نظير (فراوانی ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد) و در سطح آمار
استنباطی ( تی تک نمونه اي  ،همبستگی پيرسون و  ) ...و توسط نرم افزار  spssنسخه  22تجزیه و تحليل شد.
یافتهها
 توزیع فراوانی نمونهها بر حسب متغيرهای جمعيتشناختی
به منظور ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگیهاي افراد مورد مطالعه ،در این قسمت توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب
برخی متغيرهاي اساسی ارائه گردیده است .همچنين به منظور مقایسه بهتر چگونگی توزیع افراد مورد مطالعه ،عالوه بر بيان
تعداد افراد بر حسب متغيرهاي جمعيتشناختی ،این ارقام به صورت درصدي نيز بيان شده است.
 توزیع فراوانی نمونهها بر حسب جنسيت
در جدول  ،1-1نسبت پاسخدهندگان مرد و زن ارائه شده است 81 .درصد از افراد نمونه ( 179نفر) را مردان تشکيل
دادهاند .همچنين حدود  19درصد از پاسخدهندگان یعنی  41نفر از آنها زن بودند .این دادهها در نمودار دایرهاي  1-4نيز
نشان داده شدهاند.

جدول  1-1فراوانی نمونهها بر حسب جنسيت
جنسيت

مرد

زن

مجموع

تعداد

179

41

220

درصد

81

19

100
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نمودار  1-1وضعيت جنسی نمونهها
 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن
جدول و نمودار  ، 2-1ویژگی نمونه آماري بر حسب سن را نشان میدهد .با توجه به جدول  ،2-4مشخص میشود که 34
نفر از نمونه آماري این پژوهش را افراد بين  31-30سال ( 15درصد)  97نفر ( 44درصد) از نمونه آماري را نيز افراد 31-40
سال تشکيل میدهند 71،نفر ( 32درصد) از نمونه آماري را نيز افراد  41-50سال تشکيل میدهند و بقيه افراد نمونه نيز یعنی
معادل  18نفر و  9درصد از آنها سن بين  51-60سال داشتهاند.

جدول  2-1درصد و فراوانی نمونهها بر حسب سن
سن

30-21

40-31

50-41

60-51

مجموع

تعداد

34

97

71

18

220

درصد

15

44

32

9

100
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نمودار  2-1وضعيت سنی نمونهها
 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب ميزان تحصيالت
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب ميزان تحصيالت در جدول  ،3-1نشان داد که  26درصد از افراد ( 57نفر) ،داراي مدرک
تحصيلی کاردانی و ( 103نفر) معادل  47درصد از افراد نمونه داراي مدرک ليسانس بودهاند 51 .نفر ( 23درصد) ليسانس  9نفر
هم دکتري بودهاند .این تعداد افراد در نمودار  ،3-4به صورت عينی قابل مشاهده میباشد.

جدول  3-1فراوانی نمونهها بر حسب ميزان تحصيالت
تحصيالت

کاردانی

ليسانس

فوقليسانس

دکتری

مجموع

تعداد

57

103

51

9

220

درصد

26

47

23

4

100
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نمودار  3-1فراوانی نمونهها بر حسب ميزان تحصيالت
 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب ميزان سابقه خدمت
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه خدمت در جدول  ،4-1نشان داد که  5درصد از افراد ( 12نفر) ،داراي سابقه
خدمت بين کمتر از  1سال بودند 87 ،نفر معادل  40درصد از اعضاي نمونه بين  5-1سال سابقه خدمت داشتند 62 ،نفر (28
درصد) بين  6تا  10سال و  59نفر هم بيشتر از  11سال ( 26درصد) سابقه خدمت داشتند .این تعداد افراد در نمودار  ،4-1به
صورت عينی قابل مشاهده میباشد.

جدول  4-1فراوانی نمونهها بر حسب سابقه خدمت
سابقه

کمتر از  1سال

5_1

10_6

11_...

مجموع

تعداد

12

87

62

59

220

درصد

5

40

28

26

100
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نمودار  4-1فراوانی نمونهها بر حسب سابقه خدمت
براي جوابگوئی به سوال دوم می بایست آزمون  Tتک نمونه اي را براي  Factor2که متشکل از  8سؤال استت (ستؤالهاي 11
تا  18پرسشنامه) انجام می دهيم.
از آنجایی که نمرة تعلق گرفته به گزینه کم در نمره دهی  3می باشد ،لذا ميانگين آن تعداد سؤال ضربدر  3خواهد شتد ،یعنتی
داریم  ،8  3=24سپس ميانگين آزمودنی ها در  factor2را که  27/71و انحراف استاندارد  3/08می باشد با  24مقایسه متی
کنيم و با  95درصد اطمينان اختالف معنی داري بدست می آید .یعنی مدیران صنایع دانش فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي را
بيش از کم می دانند ،از طرفی نمرة تعلق گرفته به گزینه زیاد  4می باشد و داریم  ،8  4=32لذا بار دیگر آزمون  Tتک نمونته
اي را براي عدد  32اجرا می کنيم ،که با  %95اطمينان معنی دار به دست می آید.
براي جوابگویی به سؤال سوم می بایست آزمون  Tتک نمونه اي را براي فاکتور  3که متشکل از 10سؤال است( .سؤال هاي 19
تا  28پرسشنامه) انجام دهيم .از آنجایی که نمرة تعلق گرفته به گزینه کم در نمره دهی  3متی باشتد ،لتذا ميتانگين آن تعتداد
سؤال ضربدر  3خواهد شد ،یعنی داریم  3  10=30پس ميانگين آزمودنی ها در فتاکتور  3را کته  37/01و انحتراف استتاندارد
 4/041می باشد با  30مقایسه می کنيم و با  95درصد اطمينان اختالف معنی داري بدست می آید .از طرفی نمرة تعلق گرفته
به گزینة زیاد  4است و داریم  ،4  10=40لذا بار دیگر آزمون  Tتک نمونه اي را براي عدد  40اجرا می کنيم که با  94درصتد
اطمينان معنی دار به دست می آید .یعنی مدیران صنایع مهارت فارغ التحصيالن فنی و حرفه اي رستمی را کمتتر از زیتاد متی
دانند .در مجموع نتيجه می گيریم که مدیران صنایع مهارت فارغ التحصيالن را در حد متوسط می دانند.
آزمون تک نمونه اي را براي فاکتور  7که متشکل از  5سؤال است (سؤاالت  47الی  )51انجام داده ایم .از آنجائی که نمره تعلق
گرفته به گزینه زیاد در نمره دهی  4می باشد .لذا ميانگين آن تعداد ستؤاالت ضتربدر  4خواهتد شتد ،یعنتی داریتم 4  5=20
سپس ميانگين آزمودنی ها در فاکتور  7را کته  21/81و انحتراف استتاندارد  0/241استت مقایسته متی کنتيم و بتا  95درصتد
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اطمينان اختالف معنی داري به دست می آید .یعنی مدیران صنایع مهارت داشتن در  ICTرا براي فارغ التحصتيالن بيشتتر از
زیاد می دانند .از طرفی نمرة تعلق گرفته به گزینة خيلی زیاد  5است و داریم .5  5=25

نتيجه گيری
با توجه به اینکه آموزش کارورزان هنرستانهاي فنی و حرفه اي ،به طور کلی در دو قسمت آموزش هاي نظري و آموزش
هاي مهارتی صورت می گيرد ،بنابراین طبق تحقيقی که صورت گرفته است ،دانش فارغ التحصيالن که بيشتر مربوط به امور
تئوریک این رشته است ،در حد متوسط می باشد.
نتایج تحقيقاتی که نتيجة مورد بحث را مورد تأئيد قرار می دهند شامل:
خانم نازنين مالح ( )81-1380در تحقيق خود نشان می دهد که:
-

آموزشهاي هنرستانهاي حرفه اي دولتی دخترانه استان گلستان از نظر ميزان هماهنگی آموزشهاي هنرستانی با
نيازها و شرایط واقعی محيط کار در وضعيت متوسط تا نسبتاً خوب قرار دارند.

-

آموزشها از نظر تأثير در جذب بازار کار شدن فارغ التحصيالن و هماهنگی رشتة تحصيلی با شغل فارغ
التحصيالن داراي شرایط خوبی می باشند.

-

فارغ التحصيالن در انجام وظایف شغلی در بدو شروع به کار داراي توانائی نسبتاً خوب یا متوسطی می باشند.

-

رحيميان ( )1375در مطالعه اي پيرامون موانع جذب فارغ التحصيالن آموزشهاي فنی و حرفه اي دیپلم و باالتر
گزارش می کند که فقدان زمينه هاي کافی براي اشتغال فارغ التحصيالن و ضعف بازار کار در جذب آنان به دليل
تراکم نيروي انسانی در بازرار کار و عدم ایجاد فرصتهاي شغلی جدید که هم مسأله متناسب با ميزان فارغ
التحصيالن فنی باید اضافه شود ،یکی از موانع اساسی جذب فارغ التحصيالن می باشد که غالب ًا به اشتباه ،این
معضل را به ناکارآمدي دروس و آموزشهاي فنی آنها تبيين می نمایند .آنچه که قابل تأمل است این است که،
اگرچه سطح دانش فارغ التحصيالن در حد متوسطی می باشد ،اما شایان ذکر است که حد متوسط با ایده آلها و
آنچه که الزمة توسعه صنعتی مورد نظر سياستگذاران می باشد ،نيست .پس با توجه به این امر ،ضرورت اصالح و
بازنگري برنامة درسی مدارس فنی و حرفه اي مطرح می گردد .که به عنوان عاملی پراهميت در بهبود اهداف،
ساختار وروشهاي برنامه ریزي درسی ،مد نظر قرار می گيرد .در زیر به ارائه تحقيقات و پيشنهاداتی که در این
مورد در کشورهاي دیگر صورت گرفته است می پردازیم ،و سپس پيشنهاداتی را جهت اصالح برنامة درسی ارائه
می نمائيم.

-

تحقيق در کانادا ،راجع به مهارتهاي اساسی مورد نياز بازار کار از دیدگاه کارفرمایان ،لروکس و الفير ()1995
مهارتهایی که به افزایش شانس اشتغال افراد کمک می کند را در سه گروه ذیل دسته بندي کرده اند:

 -1مهارتهاي علمی ،شامل مهارتهاي ارتباطی ،تفکر انتقادي ،توانائی حل مسئله ،تشخيص اهميت نياز به یادگيري
براي زندگی.
 -2مهارتهاي مدیریت شخصی شامل توانایی تعيين اهداف ،اقدام مسئوالنه ،اعتماد به نفس ،پيش قدمی در امور و
دارا بودن دیدگاههاي قابل پذیرش.
 -3مهارتهاي کار تيمی شامل توانائی کار با دیگران ،احترام قایل شدن نسبت به دیگران و توانائی رهبري و هدایت
دیگران.
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پژوهشگران در یک پروژه تحقيقی در بریتانيا که در صدد تعيين جایگاه آموزش عمومی از دیدگاه کارفرمایان مراکز صنعتی
و تجارتی بودند ،به این نتيجه رسيدند که ،نظام تعليم و تربيت باید نسبت به الف) گسترش و توسعه دید دانش آموزان ب)
بهبود نقش و مهارت آنان در ارتباط و ج) افزایش دانش عمومی آنان به عنوان یک بستر اساسی در این آموزشها اهتمام می
نمایند.
مطالعه اي دیگر در آمریکا نشان می دهد که کافرمایان در جستوي نيروهایی هستند که می دانند چگونه یاد بگيرند ،در
حل مسایل توانا باشند ،بطور خالق فکر می کنند ،اعتماد به نفس باالیی دارند ،اهداف خود را تعيين می کنند ،در رشد شخصی
و شغلی خود کوشا می ب اشند و در روابط اجتماعی و مذاکره در گروه تسلط داشته و در جهت اثربخشی سازمان و رهبري آن به
سوي اهداف مورد نظر تالش می کنند.
بنابراین با توجه به مطالعات و تحقيقات به عمل آمده و نگاه نوین به رویکردهاي جدید برنامة درسی اصالح و پيشرفت
برنامة درسی آموزشهاي فنی و حرفه اي در رابطه با این دو گرایش مورد بررسی (الکترونيک و الکتروتکنيک) پيشنهادات زیر
ارائه می گردد:
 -1توانایی دانش آموزان را در خواندن و درک مطلب ،مهارتهاي ارتباط نوشتاري و گفتاري ،مهارتهاي ریاضی
کاربردي ،روشهاي تفکر و حل مسئله و پردازش اطالعات افزایش دهند.
 -2فرصتهاي بيشتري را براي دانش آموزان ایجاد نمایند تا در تيمهاي کاري مختلف فعاليت نمایند ،مسائل را حل
کنند ،با تغييرات سازگار گردند ،توانائی رهبري خویش را آشکار سازند و براي یادگيري خود مسئوليت بپذیرند.
 -3در کالسهاي درس تمرکز بر معلم و کتاب درسی را به حداقل برسانند.
 -4بر آموزش زبانهاي خارجی اهتمام نمایند.
سؤالهاي سوم و چهارم تحقيق:
تحقيق که نتيجة مورد بحث را مورد تأئيد قرار می دهد شامل:
مهري نوحی ( ،) 1375در تحقيق خود ،اشتغال فارغ التحصيالن دختر آموزشکده هاي فنی و حرفه اي را بررسی نموده و به
این نتيجه رسيده است که اکثر فارغ التحصيالن دختر در رشته تخصصی خود جذب بازار کار شده اند و همچنين اکثر مدیران
کارخانجات ميزان مهارت فارغ التحصيالن را درسطح قابل قبولی دانسته اند.
جهت افزایش سطح مهارت فارغ التحصيالن در این زمينه ،افزایش سرمایه گذاري هم از لحاظ تجهيزات و منابع کالبدي و
هم از لحاظ نيروي انسانی کارآزموده تر در این بخش از طرف مسؤالن و سياستگذاران امري ضروري و با اهميت است.
پر واضح است که هر روز تجهيزات و ابزارهاي مورداستفاده در کارخانه ها ،پيشرفته تر و پيچيده تر خواهد شد که استفاده
کردن از آنها مستلزم دانش و مهارت ویژه می باشد .بنابراین جهت همراهی کردن هنرستانهاي فنی با این پيشرفتها ،الزم است
که کارگاههاي این هنرستانها هم مجهز به دستگاه ها و ابزار آالت پيشرفته باشند تا بتوانند همگام و در جهت نيازمندیهاي بازار
کار گام بردارند .که این امر مستلزم سرمایه گذاري بيشتر در این بخش می باشد .از طرف دیگر افزایش سطح مهارت فارغ
التحصيالن هنرستانها مستلزم استفاده از مربيان آموزشی کارآمد و مجربی است که دانش و مهارت آنها در سطح نسبتاً باالئی
بوده و همچنين دانش و مهارت آنها (مربيان آموزشی) با پيشرفتهاي فناوري همگام و به روز باشد ،جهت تحقق این امر ،اهتمام
و توجه بيشتر به برنامه هاي آموزشی این مربيان که در مراکز و مؤسسات آموزش عالی تحصيل می کنند ،امري ضروري بوده و
از طرف دیگر استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمتی که بتواند نوآوري ها و پيشرفتهاي حاصله را در بخشهاي تخصصی
مربوطه ،به این مربيان انتقال دهد امري الزم و ضروري است.
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در کنار توسعه و تغيير ماهيت اقتصاد جوامع به «اقتصاد اطالعات محور» و تالش براي ارائه یک الگوي اداري بهتر و
کارآمدتر که بر پتانسيل بکارگيري از تکنولوژي برتر مبتنی است ،توسعه شبکه هاي ملی کامپيوتري و انجام امور اداري یاز
طریق ارتباطات الکترونيکی ،ضرورت تسلط و کارآمدي افراد در سواد کامپيوتري را بعنوان یک نياز اساسی نيروي کار آینده
مطرح می کند.
بهره گيري سریع از تکنولوژي و ضرورت مشارکت فعال در محيط هاي کاري که در آن تغيير بصورت یک نورم درآمده
است توجه صاحبنظران آموزش و پرورش را به مهارتهاي اساسی مورد نياز جلب نموده است .توانایی استفاده از تکنولوژي
اطالعات و بهره گيري مؤثرتر از اطالعات به یکی از مهارتهالی مشترک مورد نياز نيروي انسانی مورد نظر بازار کار تبدیل شده
است .در واقع وجود کارگرانی با آگاهی و دانش باال دیگر یک خيال دور از دسترس نيست .زمينه هاي شغلی سنتی محو شده
اند طوریکه اکنون کارفرمایان و مدیران صنایع و کارخانجات به شدت بدنبال جذب نيروهاي انعطاف پذیري هستند که با
قابليت هاي فردي برجسته می توانند نقش هاي متعددي را در زمانهاي مختلف ایفا نمایند و قادرند مهارتها و فرایندهاي جدید
را فرا گيرند.
پيشنهادها
-

ارتباط آموزش هاي فنی و حرفه اي را با نيازهاي بازار کار از دیدگاه مدیران هنرستانها و مربيان آنها بررسی
نمایند.

-

ارتباط آموزش هاي فنی و حرفه اي را با نيازهاي بازار کار از دیدگاه فارغ التحصيالن هنرستانها ،بررسی نمایند.

-

در استفاده از ابزارهاي جمع آوري داده ها به پرسشنامه بسنده نکرده ،خصوصاً از مصاحبه هاي آزاد استفاده شود.

-

توصيه می شود چنانچه پژوهشگران مایل به ارایه یافته هاي ارزشمند باشند به جاي استفاده از شيوه هاي
مطالعات عرضی و مقطعی از شيوه هاي طولی استفاده نمایند.

منابع فارسی
-

حکيمی ،محسن ،)1374(،مدیریت آموزش فنی و حرفه اي .انتشارات یونسکو در ایران.

-

دالور ،علی ،)1380(،مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،چاپ اول از ویرایش جدید،
انتشارات رشد

-

دالور ،علی ،)1375(،روش تحقيق در روان شناسی و علوم تربيتی ،چاپ دوم ،نشر ویرایش

-

دالور ،علی ،احتماالت و آمار کاربردي در روان شناسی و علوم تربيتی ،چاپ پنجم ،انتشارات رشد ()1380

-

سيف ،علی اکبر ،)1370(،روان شناسی پرورشی ،تهران ،انتشارات آگاه.

-

 ،)1378( ،---- ،----روش هاي اندازه گيري و ارزشيابی آموزشی ،چاپ سوم ،انتشارات آگاه.

-

سبحان الهی ،محمدعلی ، )1381( ،فصلنامة علمی تخصصی مدیریت و توسعه ،شماره  .15زمستان 1381

-

سلطانی ،حسين ،)1379( ،بررسی ارتباط برنامة درسی آموزشهاي فنی و حرفه اي رسمی با نيازهاي بازار کار در
شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکدة روان شناسی و علوم تربيتی.

-

عزیزي ،نعمت اهلل ،)1381( ،ارتباط آموزش و توسعة اقتصادي ،فصلنامة تعليم و تربيت شماره  55و .56

-

عالقه بند ،علی ،)1373(،جامعه شناسی آموزش و پرورش ،انتشارات بعثت.
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. نشر ویرایش، مبانی برنامه ریزي آموزشی،)1380(، یحيی،فيوضات

-

، بررسی وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن رشته الکترونيک آموزشکده هاي فنی،)1370(، الرم الملوک،الهيجانيان
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 پایان نامة، بررسی و تخمين کارایی و بهره وري سيستم آموزش و پرورش در ایران،)1379(، حسين،ميکائيل پور
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. انتشارات سمت، مبانی برنامه ریزي آموزشی،)1379(، بهرام،محسن پور
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 انتشارات مدرسه، تهران.هاي اصالحی

منابع غيرفارسی
-

-

-

-

-

Hughes, M. C. (2010). Industry Involvement in the Vocational Education and
Training system. International Encyclopedia of Education (Third Edition), p.
455462.
Hwangjeng, j. (2002). Curriculum standard of vocational and technical educational
in taiwan, R, O, C. International Journal of Educational Development, Vol, 30,
Issue 4, July 2010, P,438-446.
-Kagaari, J. (2007). Evaluation of the effects of vocational choice and practical
training on students' employability. Source: Wol, 31.
Kahak, F. (1998). A study of the compatibility of Technical and Vocational
Educational requirements Semnan Province and technical and professional
manpower needs assessment in the next seven years, Research Project, Semnan
Province Office of Education (in Persian).
Keshtiaray, N, Yusefi, A & Mosavi, S. (2012). A study of the match industrial
sector needs with vocational educational of schools for boys and girls (case study,
Felaverjan city), jornal of New Approach in Educational Management, vol.3, No, 2;
p, 119-138 (in Persian).
Larijani, A (2010). Fifth Five-Year of country Development Plan, P, 21 (in
Persian).
-Marquardt, N.; Robelski, S. & Hoeger, R. (2010). Human Factors: The Journal of
the Human Factors and Ergonomics Society.p., 52-308.
Mehrali Zadeh, Y. (2004). Globalization and educational systems with emphasis on
the country of Iran: rasesh (in Persian).
Mehrali Zadeh, Y. (2007). assessment skills of knowledge in the Field of labor and
industry and conformity with the present situation in the Third-Five Year of
country development plan in Khuzestan province, Khuzestan Institute of Education
of research project (in Persian).

99

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1400  شهریور،40  شماره،سال چهارم

Assessing the compliance of technical and vocational education with the
educational needs of the industrial sector in Kangan city

Manijeh Rahimi: Master of Educational Management, Bushehr Branch, Islamic Azad
University, Bushehr, Iran

Abstract
The aim of this study was to investigate the compliance of technical and vocational education
with the educational needs of the industrial sector in Kangan city. This research is descriptive
in terms of research method, which is a survey type and is applied in terms of purpose. Data
using descriptive statistics such as related tables and graphs, central tendency indices (mean)
and dispersion tendency indices (variance, standard deviation) of each of its dimensions and
at the level of inferential statistics of each research hypothesis using t-test Was investigated.
The statistical population includes all organizations and companies (small, medium and large
industries of the city according to the information registered in the Department of Industries,
Ministry of Industries and Mines, Deputy of Industrial Development, Bureau of Statistics and
Information) which was estimated 220 companies and Technical and Vocational Center O
Kangan city, it is in the industrial sector.

Keywords: education, technical and vocational training, educational needs, industry
department, Kangan city
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