
  -130 .صص، 1395تابستان ، 70، شماره هجدهمفصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال 



١١٩ 

  

سازمان آموزش فنی و ) ممتاز(ۀ ماه18بررسی عملکرد طرح آموزشی  

  شهرهاي کشور موردي یکی از  کالنۀمطالع: ايحرفه

 
  

  3مهران طاهري و 2، سکینه شاهی1زادهیداهللا مهرعلی

  

هاي رشه اي یکی از کالن سازمان فنی و حرفه) ممتاز( ماهه 18این پژوهش به بررسی عملکرد اجرایی طرح  :چکیده 

 انجام مصاحبه، تحلیل اسناد و اجراي  در این پژوهش روش آمیخته بر پایۀاستفادهروش مورد. کشور پرداخته است

گذاري هر مقیاس و گویه  نمرهة اولیه با چهار گروه ساخته شد که نحوبه مصاحبۀنامه باتوجهپرسش. نامه استپرسش

 تمامماهه، 18 کارآموزان طرح تماممتشکل از آماري این پژوهش  ۀجامع. استبه شدت ضعف و نامطلوب بودن آن باتوجه

 که کارآموزان ، و کارفرمایانی است،اند که در زمان اجراي طرح مسئولیت داشته است،مربیان طرح، مدیران و کارشناسانی

اي و در فی طبقهگیري سرشماري و تصادگیري در بخش کمی روش نمونه روش نمونه.انداهه را استخدام کردهم18طرح 

نامطلوب بودن   ضعف و میانگین درجۀ ـالف: نتایج پژوهش نشان داد که. استگیري هدفمند بخش کیفی روش نمونه

 47/3، تجهیزات و امکانات آموزشی )نامطلوب (39/3، توانمندي مربیان )نامطلوب (64/3) 5(مقیاس مدیریت دوره از 

و میانگین  است) بسیار نامطلوب (87/3، تناسب آموزشها با نیاز بازار کار )لوبنامط (38/3، استاندارد آموزشی )نامطلوب(

وانمندي، انگیزه، استعداد  ت ـ ب؛است) نامطلوب (5 از 54/3 ضعف و نامطلوب بودن پنج مقیاس پاسخ چهار گروه به درجۀ

  ـ پ؛هاي طرح  نبوده است  ورودیهاي طرح متناسب با اهداف، استاندارد آموزشی و محتواي آموزشی رشتهو عالقۀ

اند مهارتهاي مصوب در استاندارد آموزشی هر رشته طرح را به طور کامل و باکیفیت به یندهاي آموزشی طرح نتوانستهافر

هاي آموزشی طرح با نیازهاي صنعت و بازار کار از دیدگاه چهار گروه   خروجیهاي، برنامه ـ ت؛کارآموزان آموزش دهند

  .اندشتهمطابقت الزم را ندا
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 مقدمه .1

يا آموزشهاي فنی و حرفه
1

هدف افزایش توانمندي و اشتغال افراد مطرح شد و مفهوم اصلی آن   با

 و ،منظور کاهش بیکاري جوانان، فقر صتها و چالشهاي فعلی و آینده به مهارتها به سمت فرۀتوسع

اي این است که کارآموزان  هاي درسی فنی و حرفههدف کلی از برنامه. استالمللی پذیري بینرقابت

دست  هاي و هم در محل کار ب  و نگرشها هم در مدارس حرفه،روابط معناداري بین دانش، مهارت

مسیر مبتنی : اي دو مسیر اصلی وجود دارددر آموزش فنی و حرفه). 2011، نبارتمدي بررویج ( آورند

 بخشی از آموزشهاي مهارتی بر در کشور ما، وظیفۀ). OECD ،2009(بر مدرسه و مسیر مبتنی بر کار 

   ). 1385 زاد،آ (اي قرار داده شده است  سازمان آموزش فنی و حرفهةعهد

ماهه 18 طرحهاي ،شوداي ارائه می کز ثابت سازمان فنی و حرفهیکی از این آموزشها، که در مرا

 صنایع ۀاي کشور و اتحادی  که بین سازمان آموزش فنی و حرفه،اياین طرح بر اساس موافقتنامه. است

 ماه 18مند و واجد شرایط، به مدت   به افراد عالقه،به امضا رسیده است1364فدرال آلمان در سال 

 با  آموزشی راةشود و افرادي که این دوراستانداردهاي مصوب، ارائه میا بآموزش تخصصی برابر 

اي هاي اولیهدر مصاحبه. شوند ممتاز شناخته میبا درجۀر عنوان نیروي کار ماه طی کنند، به موفقیت

شهر  اي کالن  سازمان فنی و حرفهۀماه18 کارشناسان و کارآموزان طرح ـکه با مربیان و مدیران 

عه و همچنین کارفرمایان در ارتباط با عملکرد و کارایی طرح و همچنین مشکالت طرح موردمطال

ماهه با مشکالت و موانعی در اجرا مواجه است که به 18 که طرح دست آمد این نکته به ،انجام شد

اند که شامل این مشکالت در سه بخش کلی بوده.  استانجامیده 1390تعطیلی طرح از سال 

  نبودنتناسبممشکالت فرایندهاي آموزشی، . است  به ورودیها، فرایندها و خروجیهامشکالتی مربوط

شده با نیازهاي بازار کار و صنعت و میزان پایین اشتغال کارآموزان به دادهها و مهارتهاي آموزش رشته

 یسی،نف ؛1384و همکاران،  زاده،مهرعلی (است... علت استقبال کم کارفرمایان از کارآموزان طرح و

ماهه در یکی از استانهاي 18 اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد اجرایی طرح ۀئللذا مس). 1387

ماهه، توانمندي 18به ارزیابی و شناسایی مشکالت و نقایص پنج مقیاس، مدیریت طرح کشور باتوجه

ناسب ها، امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین بررسی مقیاس ت مربیان، استاندارد آموزشی رشته

 که همگی بر کارایی درونی و بیرونی و عملکرد اجرایی طرح تأثیرگذار استآموزشها با نیاز بازار کار 

 . اندبوده
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   تحقیقپیشینۀ .2

ی نیز  اقتصادي و دارایگذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران وابسته به وزارت امورسازمان سرمایه

اي   توان فنی و مهارتهاي حرفهءارتقاو نیز در خارج از کشور گذاري ایران  بهینه از سرمایهة استفادبراي

گذاریهاي ایران در آلمان  در رابطه با سرمایه1363سانی موردنیاز صنایع کشور از اوایل سال نیروي ان

 که با ایران ، تعدادي از شرکتهاي آلمانیاًًاي آلمانی در ایران و نهایتهگذاریهاي شرکتفدرال و سرمایه

 اقداماتی را در خصوص همکاري آنان با متولیان آموزش فنی و ، بازرگانی دارندستردةهمکاري گ

 د که اتحادیۀشمند به همکاري مذکور سبب  گستردگی شرکتهاي عالقه. دکراي ایران آغاز  حرفه

  سازمان .دشو آلمانی طرفهاي خدمات ارائۀ سازماندهی مسئولیت دارعهده آلمان صنایع فدرال

 در اختیار سازمان آموزش فنی و ،بودشده ه یدین ترتیب تدارك داه که ب امکاناتی را، گذاريسرمایه

ت ایرانی به کشور آلمان فدرال سازمان آموزش فنی ئ مطالعاتی هیاز سفرِ پس. اي کشور قرار داد حرفه

 در ده وکریري گگذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران موضوع را پیاي و سازمان سرمایه و حرفه

نویس طرح همکاري ایران و آلمان در زمینه اي کشور پیش چهارچوب نیازهاي آموزش فنی و حرفه

اي بین سازمان آموزش فنی و نامه توافق27/5/1364در تاریخ . دشاي تهیه  آموزش فنی و حرفه

ضاء به ام» کارل دوسبرگ«المنفعه سسه عامؤ فدرال صنایع آلمان و همچنین مۀاي و اتحادی حرفه

  ). 1370؛ نیکوي1389 نژاد و همکاران،ثابت(رسید 

  :ند ازا اصلی عبارتده حرفۀ

سیسات آب أ ت، جوشکاري، مکانیک خودرو،)عمکانیک صنای(آالت صنعتی تعمیرکار ماشین، ابزارماشین

 ، الکترونیک صنعتی و رادیو و تلویزیون،برق صنعتی و ماشینهاي الکترونیکی،  مطبوعو گاز و تهویۀ

 کشی نقشه،سازي مدل،گريذوب فلزات و ریخته

  

  ماهه18هاي سرفصل دروس و مهارتهاي آموزشی در دوره:  1 جدول

  زمان  سرفصل دروس  رشته  ردیف

فلزکاري، برق صنعتی، جوشکاري گاز و برق، تراشکاري مقدماتی، فرزکاري مقدماتی،   )گرایش تراش(ابزار ماشین  1

  ه تراش، تراش تخصصیحنی، صفزسنگ

2800 

  ساعت

فلزکاري، برق صنعتی، جوشکاري گاز و برق، تراشکاري مقدماتی، فرزکاري مقدماتی،   )گرایش فرز( ابزارماشین  2

  تخصصی زنی، صفحه تراش، فرزسنگ

2800 

  ساعت

  ،قدماتیابزار تراش و فرز مفلزکاري، برق صنعتی، جوشکاري گاز و برق، ماشین  مکانیک صنایع  3

کشی، ، آهنگري، لولهکاري، اجراي کارهاي مکانیکیکاري، فرم ظریف،کاريورق

اندازي هیدرولیک و پنوماتیک و یابی و نصب و راهگري، مونتاژ و دمونتاژ، عیبریخته

  کارورزي

2800 

  ساعت

 جوشکاري اري، جوشکاري با گاز استیلن،ککاري نرم و سخت، برشیمفلزکاري، لح  مکانیک اتصاالت  4

 ياهیشا آزمCo2   قوس الکتریکی دستی، مهارت جوشکاري یا گاز محافظ و،برق

  تخریبی و غیرتخریبی جوش، تکرار کارهاي عملی و ساخت پروژه

2800 

  ساعت
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سیستم جلوبندي، سیستم ترم مکانیکی و هیدرولیکی، سیستم برق و الکترونیک   صنایع اتومبیل  5

 عملکرد و موتورهاي دیزل، سیستمهاي مختلف اي انتقال قدرت،هخودرو، دستگاه

هاي مختلف فرمان، عملیات تعمیراتی در روي موتورهاي ، سیستماکسل جلو و عقب

  )انژکتور(پیشرفته 

2800 

  ساعت

الکترونیک مقدماتی، الکترونیک پیشرفته، ) ساختمان و صنعتی( فلزکاري، برق عمومی  برق صنعتی  6

 PLCآزمایشگاه   ،DCکنترل موتورهاي 

2800 

  ساعت

 آزمایشگاه ، برق صنعتی پیشرفته،)صنعتی و ساختمان( فلزکاري، برق عمومی  الکترونیک صنعتی  7

 PLCماشینهاي الکترونیکی، الکترونیک صنعتی، آزمایشگاه 

2800 

  ساعات

 حرارت سیساتأکشی عمومی، مکانیک لوله و اتصاالت، تفلزکاري، برق صنعتی، لوله  سیسات مکانیکی ساختمانأت  8

 اوريفنّسیسات گازرسانی، پمپ و پمپاژ سیاالت و أ مطبوع، تسیسات تهویۀأ ت،مرکزي

)L.T.I(  

2800 

  ساعت

ابزار تراش و فرز مقدماتی، برق فلزکاري، جوشکاري گاز و برق مقدماتی، ماشین  مگاترونیک  9

  پیچی مقدماتی، الکترونیک صنعتی و تخصصیصنعتی مقدماتی، سیستم

2800 

  ساعت

  

   تحقیقاهداف .3

شهر اي کالن سازمان آموزش فنی و حرفه) ممتاز (ۀماه18هدف کلی بررسی عملکرد اجرایی طرح 

  . موردمطالعه بوده است

  

  یئهدفهاي جز

  شهر موردمطالعهاي کالن ماهه در سازمان آموزش فنی و حرفه18 بررسی ورودیهاي طرح .الف

  شهر موردمطالعهاي کالن ان آموزش فنی و حرفهماهه در سازم18 طرح آموزشی یندهايافر  بررسی.ب

  شهر موردمطالعهاي کالن حرفه و ماهه در سازمان آموزش فنی18 طرح آموزشی خروجیهاي  بررسی.پ

  

  پژوهش شناسیروش .4

 انتخاب ترکیبی، تحقیق روش. است شده استفاده) کیفی و یکم (آمیخته روش از حاضر پژوهش در

 تحقیق، اهداف میان که ايگونهبه است آنها مطلوب ترکیب و ناسبم کیفی و یکم تحقیق روشهاي

 در. دشومی برقرار الزم سازگاري تحقیق، پرسش به پاسخ براي آنها، تحلیل و هاداده گردآوري ةشیو

 نیز هاپدیده این ابعاد سایر موردمطالعه، هايهپدید پذیراندازه ابعاد داشتن منظور بر عالوه ،روش این

  .)1393 همکاران، و زادهمهرعلی (گیرد می قرار هموردتوج

 نظري، تحقیقات پیشینۀاساس  این مدل بر. دهد مدل مفهومی پژوهش را نشان می1نمودار 

مها ست سیۀنظری. ن تدوین شده استا محققۀ زیستۀن و تجربا محققۀهاي اولیگذشته، مصاحبه

 و تعامل با ،داد، فرایند، برونداد، پیامد درونازعنوان یک سیستم فرض شده است که  طرح بهعمومی 

  .  است برخوردارمحیط
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 مدل مفهومی پژوهش: 1 شکل

  

  مراحل انجام پژوهش: 2 جدول

  هاروش تحلیل داده  گروه نمونه  هاآوري دادهروش جمع  مراحل تحقیق

اسناد مرتبط  بررسی .1

  با موضوع

  کیفی و ترکیبی توسط محقق  ماهه18 طرح خصوص در نتاینتر و کتابخانه و  بایگانیبررسی   شخصی محققمطالعۀ

 مصاحبه .2

  

 نفر 9اي،   کل آموزش فنی و حرفهاز ادارة کارشناس و مدیر 12  شدهمنظم و هدایت نیمهمصاحبۀ

 طرح پیشین نفر از کارآموزان 15ماهه، 18مربیان طرح از 

   نفر از کارفرمایان4ماهه و 18

تحلیل نتایج بر اساس چارچوب 

   طراحی شده توسط محققۀیاول

اساس  نامه برتدوین پرسش  نامهپرسش. 3

 تحقیق  و مدل اولیۀ2 و 1ۀ مرحل

شده توسط محقق که تدوین

عوامل فردي و سازمانی را پوشش 

  پرسش 60 با  همراهدهد

صورت سرشماري  کارشناس و مدیر در بخشهاي مختلف به16

ي مجري طرح اي و کارگاهها  کل آموزش فنی و حرفهدر ادارة

 نفر از 50ماهه، 18 طرح پیشین نفر از مربیان 12ماهه، 18

 که  نفر از کارفرمایانی9اند، کارآموزانی که طرح را گذارنده

  اندماهه را استخدام کرده18کارآموزان طرح 

اساس چارچوب  تحلیل نتایج بر

شده توسط محقق  طراحیاولیۀ

 ، مقایسۀنامهو نتایج پرسش

مده از مصاحبه و آدستهنتایج ب

  هانامهپرسش

شده براي بررسی  هدایتۀمصاحب   ثانویه مصاحبۀ.4

-  پرسش3 تر نتایج مرحلۀعمیق

  هاي اولیهنامه و مصاحبه

اساس   مدیر بر5ماهه و 18نفر کارشناس و مربیان طرح  23

 نفر از 9 نفر کارآموز و 28گیري هدفمند، روش نمونه

  ي هدفمندگیرکارفرمایان بر اساس نمونه

  هاتحلیل نتایج مصاحبه

  3 نتایج مرحلۀ با نتایج مقایسه

 4 و 3 مقایسه نتایج مرحلۀ      بنديجمع .5

  ژوهش پ
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  نتایج تحقیق .5

خصوص ر و کارفرمایان د، کارشناسان،نظرات کارآموزان، مربیان، مدیرانمجموعاً، در این مطالعه 

اس مربوط به توانمندي مربیان، مقیاس مربوط مقیاس مدیریت دوره، مقیاس امکانات و تجهیزات، مقی

 نتایج. ماهه، مقیاس مربوط به نیاز بازار کار موردبررسی قرار گفت18به استاندارد آموزشی طرح 

  . تسه شده ائآمده در جدول زیر ارادستهب

  

   برحسب مقیاسهاي موردمطالعهدهندگانوزیع میانگین نظرات پاسخ تمقایسۀ:  3 جدول

میانگین 

 کلی

استاندارد  نیاز بازار

 آموزشی

تجهیزات و 

 امکانات

توانمندي 

 مربیان

  دهندگانپاسخ  نظرات  مدیریت طرح

 

 میانگین 97/3  62/3 77/3 84/3 20/4 84/3

 تعداد 50 50 50 50 50 50

 انحراف استاندارد 89/0 83/0 74/0 54/0 47/0 63/0

  

  کارآموزان

 

 ینمیانگ 19/4 57/3 68/3 24/3 54/3  64/3

 تعداد 12 12 12 12 12 12

 انحراف استاندارد 67/0 94/0 58/0 61/0 67/0 59/0

  

  مربیان

 

 میانگین 97/2 01/3 16/3 15/3 53/3  16/3

 تعداد 16 16  16 16 16 16

 انحراف استاندارد 78/0 73/0 63/0 85/0 42/0 68/0

  

  مدیران و کارشناسان

 

 نگینمیا 43/3 38/3 28/3 31/3 24/4 52/3

 تعداد 9 9 9 9 9 9

  انحراف استاندارد 78/0  73/0 63/0 85/0 42/0 51/0

  

  کارفرمایان

 

 میانگین 64/3 39/3 47/3 38/3 87/3 54/3

 تعداد 87 87 87 87 87 87

 انحراف استاندارد 73/0 80/0 64/0 71/0 49/0 67/0

  

  کل نظرات

 

  

  شهر موردمطالعه   اي کالن ان آموزش فنی و حرفهماهه در سازم18 بررسی ورودیهاي طرح :هدف اول

 کارشناسان و کارفرمایان ـآمده از دیدگاه کارآموزان، مربیان، مدیران دستهبه نتایج ب باتوجه

  فنی وماهۀ18هاي آموزشی طرح نام در دوره متقاضیان ثبت: ورودیهاي طرح چنین ارزیابی شد

 با و نبودند مند عالقه فنی نجکاوي نسبت به طرز کار وسایلاي به دروس عملی، کار در کارگاه، کحرفه

همچنین هدف کارآموزان از . اندکردهاي مراجعه نمی نام به مراکز فنی و حرفه  کافی براي ثبتعالقۀ

 کارآموزان با اهداف متفاوتی در از برگزاري این طرح متناسب نبود وهدف سازمان  شرکت در دوره با

. بوده است... کردن وقت و فشار خانواده و هدف بیشتر آنها گرفتن مدرك، پر ؛اندطرح شرکت کرده

اند از توانایی و استعداد الزم براي یادگیري مهارتهاي نام کرده طرح ثبتاین اکثر کارآموزانی که در 

اي  هاي فنی و حرفه که رشتهاند کرده تصور بلکهاند هاي آموزشی برخوردار نبودهعلمی و عملی دوره

نظر توانایی و  کننده در طرح ازطورکلی کارآموزان شرکتبه. تر استها آسان نسبت به دیگر رشته

. اند کافی براي اشتغال در بخش صنعت را نداشتهاند و عالقه و انگیزةاستعداد در حد مطلوبی نبوده
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هاي ناسب با استانداردشهر موردمطالعه در امر پذیرش کارآموزان مت اي کالن بنابراین سازمان فنی و حرفه

 فنی و که از طرف کارشناسان صنعتی و آموزشی فدرال آلمان و سازمان آموزشماهه، 18مصوب طرح 

رسانی قوي براي طرح، ده و نتوانسته است با ایجاد جذابیت و اطالعمان ناتوان ،اي مقرر شده بود حرفه

بنابراین سازمان فنی و . جذب کندازار متناسب با استاندارد آموزشی و نیاز بو  کارآموزان توانمند

عالقۀ ا متناسب با ههاي آموزشی صورت دهد تا آموزشاي باید تغییراتی در محتوا و شیوه حرفه

 .یا براي جمعیت مخاطب خود تعریف جدیدي از طرح ارائه دهدباشد متقاضیان 

شهر  اي کالن مان آموزش فنی و حرفهماهه در ساز18یندهاي آموزشی طرح ا بررسی فر:هدف دوم

 موردمطالعه  

 و به دلیل نداشتن ه و دانش مربیان این طرح متناسب با نیاز باز کار نبود،توانایی، تخصص، مهارت

  باو به صورت کامل و مناسبکنند اند اهداف و استانداردهاي طرح را درك تخصص الزم نتوانسته

به طور کلی مربیان مجربی براي آموزش . دهند آموزش را هماه18 طرح هاي رشته ،سرفصلها و دروس

بدون آموزش و کارآموزي نزد مربیان این طرح اکثراً . داشته استماهه وجود ن18استانداردهاي طرح 

اند که این امر عنوان مربیان طرح شروع به تدریس کرده  در شرکتها و صنایع به،ترمربیان باتجربه

طبق این سند مربیان باید براي یادگیري مدیریت آموزشی . استاهه م18مصوبات سند طرح مخالف 

به مدت داري و مدیریت کارگاهها و همچنین، یادگیري مهارتهاي الزم براي تدریس  کالسةو نحو

به توجهتوان گفت با می. و در کالسهاي آموزشی شرکت کننددورة کارآموزي بگذرانند نیم وسالیک

اي  ماهه مطرح شد، سازمان فنی و حرفه18رة فرایندهاي آموزشی طرح بامسائل و مشکالتی که در

 انجام فعالیتهاي براي که کسب مهارتهاي الزم ،شهر موردمطالعه نتوانسته است به اهداف طرح کالن

منظور دستیابی به   مهارت نیروي انسانی بهءاي، ارتقا  مناسب با موقعیتهاي حرفهۀاي و مواجه حرفه

.  عمل بپوشاندستم آموزشی و بازار کار است، جامۀ و برقراري ارتباط مستحکم میان سیوري باالتربهره

 احتیاج به تحول دارند و باید از روزمرگی بیرون موردنظرخصوص طرح اي و به آموزشهاي فنی و حرفه

داشته ار کار همخوانی آیند و از لحاظ ساختار، محتوا و کیفیت متحول شوند و با نیازهاي اشتغال و باز

بنابراین . اوري خود را با این دگرگونیها هماهنگ سازندموازات تغییرات سریع و وسیع فنّباشند و به

ترین متخصصان براي بهبود طرح الگویی ارائه براي ایجاد این تحول الزم است تا بهترین و برجسته

 در این طرح وجود اساس آن راه مشخص شود و براي حل مشکالت، نواقص و ضعفهایی که دهند تا بر

  .   به دنبال چه چیزي هستیماین طرحگیري صورت گیرد تا مشخص شود در دارد تصمیم

  شهر موردمطالعه  اي کالن ماهه در سازمان فنی و حرفه18  بررسی خروجیهاي طرح :هدف سوم

رمایان، کارشناسان و کارف ـآمده از دیدگاه کارآموزان، مربیان، مدیران دستهبه نتایج بتوجه با

شاخص کلی به بررسی خروجیهاي به چند در این بخش باتوجه. خروجیهاي طرح چنین ارزیابی شد
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 رضایت ، میزان اشتغال آنها،ماهه18توانمندي کارآموزان طرح : این شاخصها شامل. پردازیممیطرح 

ا نیازهاي بازار  و میزان انطباق آموزشهاي طرح ب،کارفرمایان از توانمندي شغلی و مهارتی کارآموزان

  .استکار 

توان چنین گفت که سازمان  به دیدگاه چهار گروه میتوجهبارة میزان توانمندي کارآموزان بادر

شهر موردمطالعه نتوانسته است تمام توانمندیها و مهارتهاي موردنیاز بازار  اي کالن آموزش فنی و حرفه

. شی هر رشته را به کارآموزان آموزش دهدشده در استاندارد آموزکار و همچنین، مهارتهاي تصویب

یعنی کارآموزان است مهارتهاي آموزش داده شده از انسجام و یکپارچگی موردنظر برخوردار نبوده 

 این امر با روح کلی و اهداف طرح مغایرت . نهاند و برخی دیگر رادیده  برخی از مهارتها را آموزش

 ماهري است که عالوه بر آشنایی با مسائل فنی در ارِ آموزش نیروي ک، چراکه هدف اصلی طرح؛دارد

داري و  صحیح کار با ادوات و ابزار را بداند و موارد نگهةمهارت داشته باشد، نحود بایهم محیط کار 

 . ندکآالت را رعایت تعمیرات ماشین

ن ماهه ساختار مدیریتی متمرکز و بدو18ضعفهاي مدیریت طرح ترین یکی از مهمبه طور کلی 

تواند  ساختار مدیریتی سازمان به علت تمرکز باال نمی. استماهه 18انداز بلندمدت براي طرح چشم

 همچنین، ساختار .بگیردي جبران کاستیها و کمبودهاي طرح موقع و ضروري برابه تصمیمهاي

. شودینفعان در این آموزشها ممتمرکز مانع از همکاري مربیان، کارآموزان، کارفرمایان و دیگر ذي

توانند  هاي آموزشی طرح نمی  اصلی برنامهمجري آموزشی و ۀترین حلق مهمکهعنوان مثال مربیان  به

 نقاط بارةتوانند اطالعات مهمی در این در حالی است که آنها می. گیري دخالت کننددر امر تصمیم

ماهه و 18نات طرح هاي درسی، استاندارد آموزشی و تجهیزات و امکا ضعف، کمبودها و قدرت برنامه

موقع و حیاتی براي باال بردن گیریهاي بهکارآموزان در اختیار مربیان قرار دهند و موجب تصمیم

  . کیفیت آموزشها شوند

  

 گیريبحث و نتیجه .6

   :این موارد استدست آمده بیانگر هنتایج ب.  حاضر با سه هدف انجام گرفتۀمطالع

شهر موردمطالعه ازنظر توانایی و استعداد در   کالنماهۀ18کننده در طرح ، کارآموزان شرکتنخست

 ،بنابراین. اند کافی براي اشتغال در بخش صنعت را نداشتهاند و عالقه و انگیزةحد مطلوبی نبوده

با استانداردهاي مصوب  متناسب کارآموزان پذیرش امر در موردمطالعه شهر کالن اي حرفه و فنی سازمان

اي مقرر  سان صنعتی و آموزشی فدرال آلمان و سازمان آموزش فنی و حرفهکه از طرف کارشناطرح، 

رسانی قوي براي طرح، کارآموزان  ناتوان بوده و نتوانسته است با ایجاد جذابیت و اطالع،شده بود

به عبارت . باشنددیده آموزشتوانمندي را جذب کنند که متناسب با استاندارد آموزشی و نیاز بازار کار 
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سطح تحصیالت باال و توانمند را جذب کند و در جذب این ي با تواند افراد  نمیبردهسازمان نام ،دیگر

 اي باید تغییراتی در محتوا و بنابراین سازمان فنی و حرفه. افراد مشکل داشته است

هاي آموزشی صورت دهد تا آموزشها متناسب با متقاضیان باشد یا براي جمعیت مخاطب خود شیوه

 .یدي از طرح ارائه دهدتعریف جد

شهر  اي کالن یندهاي آموزشی طرح در سازمان آموزش فنی و حرفها بررسی فردوم اینکه،

شهر موردمطالعه نتوانسته است به  اي کالن  کل آموزش فنی و حرفهة ادارکهنشان داد  موردمطالعه

 مناسب با موقعیتهاي ۀاي و مواجه  انجام فعالیتهاي حرفهبرايهاي الزم  اهداف طرح که کسب مهارت

 و برقراري ارتباط مستحکم ،وري باالترمنظور دستیابی به بهره  مهارت نیروي انسانی بهياي، ارتقا حرفه

خصوص اي و به آموزشهاي فنی و حرفه.  عمل بپوشاندستم آموزشی و بازار کار است، جامۀمیان سی

رون آیند و از لحاظ ساختار، محتوا و کیفیت  احتیاج به تحول دارند و باید از روزمرگی بیبردهنامطرح 

موازات تغییرات سریع و متحول شوند و با نیازهاي اشتغال و نیاز بازار کار همخوانی داشته باشند و به

 الزم است تا  و بهبود طرحبنابراین براي ایجاد این تحول.  خود را هماهنگ سازند،اوريوسیع فنّ

اساس آن راه مشخص  ي  بهبود طرح الگویی ارائه دهند تا برترین متخصصان برابهترین و برجسته

گیري صورت گیرد  تصمیم، که در این طرح وجود دارد،شود و براي حل مشکالت، نواقص و ضعفهایی

  .  ماهه به دنبال چه چیزي هستیم18تا مشخص شود در آموزشهاي 

شهر  اي کالن فهماهه در اداره کل آموزش فنی و حر18 بررسی خروجیهاي طرح در آخر،

رضایت ، میزان اشتغال، توانمندي کارآموزان طرح: به چند شاخص کلی شاملتوجهموردمطالعه با

 و میزان انطباق آموزشها با نیازهاي بازار کار نشان ،کارفرمایان از توانمندي شغلی و مهارتی کارآموزان

  .  در این زمینه وجود داردفراوانیداد که مشکالت 

اداري،  ویاي آن است که این طرح ازنظر ساختاري و سازمانی، مدیریتی و گباالمشکالت 

تر ارتباط با صنعت  تجهیزاتی و منابع مالی و آموزشی و فرایندهاي یاددهی و یادگیري و از همه مهم

 تحقیقات بیشتر در  بایداي موضوعی که سازمان آموزش فنی و حرفه. نیازمند بازنگري اساسی است

  . ندک این حوزه دنبال

  

  ها و راهکارها  پیشنهاد .7

 مشخص مربیان، استانداردهاي آموزشی، مدیران و کارشناسان، و متقاضیان  در چند حوزةاهپیشنهاد

  :بررسی استقابل

  کوش به  نان ضرورت دارد اعزام مربیان شایسته و سختآ مربیان و توانمندسازي در حوزة

 وهاي طرح  منظور تدریس دروس رشته از بهکشورهاي خارجی براي یادگیري مهارتهاي موردنی
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کارآموزان، کارفرمایان  اساس نیازسنجی از مربیان، کالسهاي بازآموزي براي مربیان بربرگزاري 

ماهه و 18 همانند زمان طرح ،ماه18مربیان باید به مدت . و مدیران در اولویت قرار داده شود

 یعنی در ابتدا خودشان .آموزش ببینند ،متناسب با سرفصلها و استاندارد آموزشی هر رشته

 که ، تا با مهارتهاییبیاموزندکه باید آموزش دهند، ، هاي طرح را مهارتهاي موردنیاز رشته

را ها  توانند تمام مهارتهاي رشته می در این صورت ؛ آشنا شوند،گیرندکارآموزان باید فرا

 .دهند متناسب با استاندارد آموزشی طرح آموزش

 توان استاندارد آموزشی هر   لذا می،بینی شده استکنونی از نظر زمانی طوالنی پیش داستاندار

استاندارد آموزشی براي هر ( ها را به سه پودمان با زمانهاي کمتر تبدیل کرد یک از رشته

یک   استاندارد آموزشی براي کارگر درجه،دو  استاندارد آموزشی براي کارگر درجهپودمان شامل 

یک به استاندارد آموزشی براي کارگر ممتاز یا طرح   تبدیل استاندارد آموزشی درجهو در ادامه

براي هر . دشو اهمیت دارد تا استاندارد موجود بازنگري ،بنابراین). دشوماهه طراحی و اجرا 18

ايباید بازبینهرشته 
1

.  متناسب با آن رشته تهیه کرد...  شامل مهارتها، تواناییها، رشته، سن و

 باید ،همچنین. باشندداشته  تعیین کرد که کارآموزان باید چه مهارتهاي ورودي د از پیشبای

بدانند که در پایان دوره ... تعیین کرد تا مربیان، کارآموزان واز پیش اي امتحانی را هسرفصل

 .باشندداشته  طرح باید چه مهارتهایی ۀنام براي دریافت گواهی

 توان با شرکتهاي  ماهه می18 تجهیز کارگاههاي طرح هدف براي جذب سرمایه و بودجه با

 آن در ها را تجهیز کنند و درعوضِ د تا آنها  کارگاهکربزرگ و کوچک بومی قراردادهایی امضا 

تر  گذاري از کارآموزان توانمند براي تولید محصوالت باکیفیت پایان دوره به میزان سرمایه

 . مند شوند بهره

 ماهه تنظیم کنند که شامل 18 داخلی براي طرح راهبردي یک سند مدیران و کارشناسان باید

 سازمانی براي رسیدن به این اهداف و همچنین راهبردهايبیان مأموریت، اهداف طرح و 

بیشتر بین نیازهاي عالوه ایجاد هماهنگی هرچه  آموزش مهارتها به کارآموزان و بهۀبهبود ساالن

مکانات آموزشی و توانمندي مربیان مطابق با ، تجهیزات و ابازار کار و اهداف طرح

 .  باشند،دهند  که از بخش صنعت انجام می،نیازسنجیهایی

 متقاضیان ن اجراي طرح استان  متشکل از مربیان طرح، مسئول آموزش و مسئوالکارگروهی

از طریق مصاحبه، وضعیت جسمی و روحی، شخصیتی و انگیزشی را آموزشهاي طرح 

 نام به عمل مند ثبت زیابی قرار دهند و فقط از افراد واجد شرایط و عالقهمتقاضیان را موردار

____________________________________________________________________ 
 

  »لیستچک «ة معادل مصوب فرهنگستان براي واژ.1
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 ، پذیرش کارآموزان هر رشته باید طبق یک مشاوره صورت پذیرد تا سن، انگیزه، توانایی.آورند 

ي و عملی سرعت بیشتري نظر با این کار آموزشهاي ؛ باشندداشتهو استعداد تقریباً یکسانی 

 .گیرد می

 ي متناسب با سرفصلها و استاندارد آموزشی هر رشته براي نظرمونهاي عملی و برگزاري آز

شامل مهارتهاي ( یک دفترچه راهنما که شامل شرح رشته ۀتهی. واجد شرایطجذب کارآموزان 

براي شرکت در رشته و ) دروس و سرفصلهاي رشتهبارة موردنیاز، بازار کار رشته، و جزئیاتی در

شامل میزان عالقه، انگیزش، سن، سطح (آموز براي شرکت در رشته بخشی باعنوان شرایط کار

براي جذب کارآموزان تهیه شود و )  موردنیاز کارآموزۀتحصیالت و  دانش و مهارتهاي  اولی

 .نام براي مطالعه در اختیار آنها  قرار داده شود  از ثبتپیش
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