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: اي تحلیل محتواي مقاالت حوزه کیفیت آموزش عالی فنی و حرفه

 اي منظور شناسایی عوامل ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه به
 

 

کریم نصیریان ثمرین
عیسی ثمري،  1 

 و یوسف نامور 2 
 3 

   

  وهش مقاالت حوزهاي و بررسی رویکرد پژ فهی و حرت آموزشی در دانشگاه فنقاي کیفیهدف این پژوهش، شناسایی عوامل ارت :چکیده

امل مقاالت پژوهشی ش: جامعه آماري پژوهش. تحلیل محتواي کیفی و تحلیل اسنادي است:  روش پژوهش. اي است ی و حرفه عالی فن آموزش

هاي  مربوط به سال) ه خارجیمقال7 مقاله فارسی و 9( مقاله 17 تعداد. اي است ی و حرفهن آموزش عالی فهت آموزشی در حوزمرتبط با کیفی

ر بر کیفیت آموزشی در ثیم مرتبط با عوامل مؤمفاه. اند گیري هدفمند، موارد مطلوب انتخاب شده ، با استفاده از روش نمونه1396 تا 1386

. بندي شدند قه مقوله فرعی طب29د، سپس با ادغام مفاهیم مشابه و مشترك در شمفهوم شناسایی 106اي به تعداد  ی و حرفهدانشگاه فن

ی و اکثر ابزارگردآوري اي ایران از نوع کم ی فنی و حرفهعال شناسی مقاالت نشان داد که رویکرد اکثر تحقیقات آموزش همچنین بررسی روش

 با ،ور کلیبه ط .ها مصاحبه است تحقیقات خارجی، به صورت کیفی و ابزار گردآوري داده نامه است؛ در مقابل، رویکرد اصلی درها پرسش داده

شود، اما نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمتر از  اي احساس می هاي کیفی و ترکیبی، آموزش عالی فنی و حرفه اینکه نیاز به پژوهش

  اند اي ایران، با رویکرد کیفی و ترکیبی انجام شده هاي مورد بررسی در حیطه آموزش عالی فنی و حرفه  درصد از پژوهش23

 

  اي، کیفیت آموزشی، ارزشیابی، تحلیل محتوا، تحلیل اسنادي دانشگاه فنی و حرفه :کلیديياه  هواژ
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 مقدمه .1

اي  حرفه و یفن هاي  آموزش قالب در انسانی نیروي تربیت
1
 بیـستم  قـرن  اوایـل  و نوزدهم قرن اواخر از 

ی هاي فن   ه آموزش  ب هتوج المللی،  بین هاي  سازمان است و  گرفته قرار جهان کشورهاي اغلب هتوج مورد

یونسکو گزارش به بنا .دانندپایدار می  هتوسع و به رشد  دستیابی در مهم عوامل از اي را   حرفه و
٢
  انسان ،

هتوسع محورِ
3
با توجه به تأثیر     ).1390محمدعلی،(است   اي  حرفه و یفن هاي  آموزش آن، کلید و پایدار 

 بـه  بیشتر هرچه توجه بیکاري در ایران، عضلم اي در اشتغال و کارآفرینی و وجود ی و حرفه  آموزش فن 

دیگران،  و محمدعلی( سازد    می نمایان اي را بیش از پیش      حرفه و یفن دانشگاه آموزشی تکیفی ارتقاي

 ، اکرامـی  )1380( عطّاریـان  ،)1395( دیگـران  پـور و   یافتـه توسـط خـانی     انجـام  هاي  پژوهش ).1392

 نبـودن  بخـش رضـایت  بـر  )1382(، برزگـر    )1381( همکـاران  و برزگـر  ،)1379( پور  جاللی ،)1380(

 .دارنـد  بـا نیازهـاي جامعـه و بازارکـار داللـت           اي  حرفه و   یفن هاي  آموختگان آموزش   هاي دانش   مهارت

به نیروي  صنایع نیاز صنعت، بودن نوپا دلیلبه در ایران،) 1388(طبق نظر صالحی و دیگران    همچنین  

 ارتقـاي  اهـداف،  قکیفیـت تحقـ   میـزان و  از ار و نیاز به آگاهی    ت جوان جویاي ک   وفور جمعی  کار ماهر، 

تکیفی
4
  .رسد می تر بنظر ضروري بسیار اي حرفه و ینف  آموزش نظام 

: جملـه  از هـایی در داخـل کـشور        خصوص پـژوهش  هیافته، ب    مطالعات انجام   بررسی  از طرف دیگر،  

 ت کیفیـ ارتقاي هاي اکنون مؤلفهدهدکه ت نشان می) 1393( هرندي و جعفري) 1391(برزگر  و نویدي

ی و فنـ  هـاي  آمـوزش  هدهنـد  عنوان تنهـا دانـشگاه دولتـی ارائـه       اي به   ی و حرفه  آموزشی در دانشگاه فن   

سراسـر    دانـشکده و آموزشـکده در  173 هـزار دانـشجو و   200اي در ایران با داشتن نزدیک بـه   حرفه

 به کیفیت   از بعدي خاص   هرکدام بلی،هاي ق   چرا که پژوهش   نشده است؛  طور جامع شناسایی    کشور، به 

 صـحت و خالقـی   ؛کارآیی بیرونی)1393(  هرندياند، براي نمونه جعفري پرداختهآموزشی در دانشگاه 

را بررسـی   ؤثر برادامه تحصیل در دانـشگاه       عوامل م ) 1391( صالحی عمران    ؛ و تسبک مدیری ) 1391(

اي در جـاي خـود        ائل دانشگاه فنی و حرفـه      در شناسایی مس   ها  اند که نقش هریک از این پژوهش        کرده

 .صورت جامع اسـت     هثیرگذار ب أعوامل ت ه  نیازمند شناسایی هم   ارتقاي کیفیت آموزشی     ااهمیت دارد، ام  

ت آموزشـی در   عوامـل و متغیرهـاي کیفیـ      هبنـدي همـ     بلی و جمع  هاي ق   ت پژوهش براي بررسی کیفی  

عنوان رویکرد پـژوهش کیفـی ضـرورت          به يگیري از روش تحلیل محتواي اسناد       بهره تحقیقات قبلی، 
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عوامل ارتقـاي    بلی و شناساییهاي ق  شناسی پژوهش   پژوهش حاضر درصدد بررسی روش     رو،  ازاین .دارد

 از . اسـت ع بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا    طور جام اي به ی و حرفه کیفیت آموزشی در دانشگاه فن    

ـ    هش مورد  که روش پژو   شود   مطرح می   پرسشاین   آنچه بیان شد   هـاي موردبررسـی      هاسـتفاده در مقال

  ر شده اسـت؟اي از کدام عوامل متأث  و حرفهچگونه است؟کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی

  

  نظري مبانی .2

ت در  تعریـف کیفیـ   . ود دارد ت وجـ  هاي متفاوتی از کیفیـ       و برداشت  هاریفآموزشی تع ه  ات حوز در ادبی 

 تفـاوت   .ی انسان سروکار دارد   یعن جود روي زمین؛  ترین مو   اسآموزش چالش مهمی است؛ چون با حس      

شـده    هاي غیر آموزشی در این است که محصوالت صنعتی، کاالهاي تمام            ت در آموزش با سازمان    کیفی

 در بخـش آمـوزش هرگـز        مـا اگیـرد،     هـا صـورت نمـی     ي بر روي آن   یند دیگر اهستند و بعد از تولید، فر     

 شده قلمداد توان محصول تمام وختگان آن را هم نمیآم ی دانشاي وجود ندارد و حت شده صول تماممح

 فرایندي که سـفر انـسان را   . رشد در تمام طول عمر آدمی است   هنقش آموزش فراهم کردن زمین    . کرد

العمـر  یادگیري مـادام (دهد   گور تحت پوشش قرار می     از گهواره تا  
1

یـادگیري  ). 1393مـنش،   عرفـان ) (

در   از فراغـت از تحـصیل      پـس دگی فرد اعم از حین تحـصیل یـا          العمر را به یادگیري در طول زن        مادام

  .دهند نسبت می کار و خانواده  محیط دانشگاه، جامعه،

ت ي است که به میزان زیـادي بـه وضـعی          ت در آموزش عالی مفهومی چندبعد     کیفی نظر یونسکو  از

ت یا شرایط و استانداردهاي    ورینظام دانشگاهی، مأم  ) زمینه(محیطی  
2

 .ی بـستگی دارد    دانـشگاه  ه رشت 

ت آموزشی با رویکـرد سیـستمی       کیفی تعریف در چنانچه
3
، فراینـد داد،  درون( آموزشـی  نظـام  عناصـر  ،

 نظـام  تکیفیـ  گرنمایان تواند  می عناصر، از هریک تکیفی بگیریم، نظر در را )پیامد و دادبرون محصول

دنبـال     سیـستمی بـه    رداسـتفاده از رویکـ     این پـژوهش نیـز بـا       ).1394بازرگان،(شود   لحاظ آموزشی

  .شناسایی عوامل ارتقاي کیفیت آموزشی است

 ت آموزشـی، مـستلزم اسـتفاده از   ر بـر کیفیـ  ثؤمـ  ت آموزشی بعد از شناسایی عوامل ارتقاي کیفی

ت آموزشیکیفی الگوهاي ارزیابی
4

 ت آموزشی وجودمختلفی براي ارزیابی کیفی هاي الگو . مناسب است

ارد که اعتبارسنجید
5

نـوعی  اعتبارسنجی عبارت است از  .است ترین الگو مطرح شناخته شده نعنوابه 
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الگـوي  . گیـرد   اي انجـام مـی      سسه یـا برنامـه    ؤتصمیم رسمی از جانب نهادي معتبر که براي سنجش م         

ارزیابی درونی  اعتبارسنجی از دو قسمت   
1

 و ارزیابی بیرونی   
2

در : ارزیـابی درونـی   ) الف .شود   تشکیل می  

 ؛گیـرد   مـورد بررسـی قـرار مـی        وسیله خـود اعـضا    ه  ب آموزشی نظامه  دهند تشکیل ارزیابی، عوامل این  

واقف شده، سـپس بـا       تهدیدهاي نظام  ها و   ها، فرصت   ضعف ها،  تاندرکاران نظام به قو     که دست   وريط  به

 :ارزیـابی بیرونـی   )ب  ).1394بازرگـان،  ( کننـد  مـی  ریـزي  برنامه ت براي بهبود کیفیمشارکت یکدیگر

اطمینـان   گـویی و جلـب اعتمـاد و    ت، پاسخ ارتقاي کیفیق اهداف، حفظ و  ونی به دنبال تحق   ارزیابی در 

کسب تأییـد هیـأت همتایـان      براي  انجام ارزیابی بیرونی     ا ام نفعان است، ذي
3

 و تثبیـت نتـایج ارزیـابی      

ي ت موردترسیم در ارزیابی درونی با اسـتانداردها       انجام این امر الزم است که وضعی       جهت   .درونی است 

بـود  بهبـه    با توجه    ).1384 محمدي،( مطابقت داده شود   از پیش تعیین شده، یا رسالت و اهداف نظام        

ـ  توان  می ،)از جمله ایران  (استانداردهاي مشخص در اغلب کشورها        هـا و  جـاي اسـتانداردها از هـدف     هب

  ).1386بازرگان و همکاران، ( استفاده کرد انتظارات

  

   پژوهشهپیشین .3

  :به شرح زیر است اي ی و حرفههاي فن ارتباط با کیفیت آموزش گرفته دراي انجامه ترین پژوهش مهم

آموزش عالی  در ت اروپایی تضمین کیفی    مؤسسه
4 

سسه آموزش عالی موفـق     ؤمعیارهاي یک م  ) 2014(

مدیریت استراتژیک :ده استکررا به شرح زیر اعالم 
5
 آموختگـان،  اشـتغال دانـش   علمی، هاي ت موفقی،

هتوسع نفعان، تعهد به پژوهش،ذي تدریس، رضایت يت باالکیفی
6
اجتمـاعی و اقتـصادي و فرهنگـی،     

سازي بازشناخت منافع اجتماعی آموزش، پایبندي به جهانی
٧

  .آموزشی عدالت ، ارتقاي

 و یـابی ارزش هايفراینـد  و معیارها اهداف، بررسی هدف را با  پژوهشی )1395(محمدي و دیگران    

 عبـارت اسـت از     شـده هاي شناسـایی    مؤلفه .اند  انجام داده  جهان پیشرويکشور   17کیفیت در  تضمین

 کـارآموزي،  و  یادگیريـ هیآموزشی، کارآموزي، یادد هاي برنامه ها و فراگیران، دوره آموزشی، کارکنان
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 مـدیریت،  دهـی،   سـازمان  ،هـا  برنامـه  و اهـداف  ،هـا داد  بـرون  جامعـه،  و صنعت با ارتباط بهبود مستمر، 

 .فناوري و فیزیکی منابع امکانات، ي،ریز برنامه

نـشان   »محـور  هـاي مهـارت   ارزیـابی آمـوزش  «با عنوان ) 1392(نتایج پژوهش دوستی و خراسانی  

میزان تحقق اهداف رفتاري، میـزان حـل مـشکالت، میـزان            : از نداپژوهش عبارت  هاي  شاخص دهد  می

ـ  هـاي   روش میـزان تـأثیر    و هـا   یتواقع با انطباق روش کاري    ،همچنـین  .در بهبـود عملکـرد     شـده   هارائ

ترین دالیل اثربخش  مهم
١

محور، نامناسـب بـودن زمـان یـادگیري و انطبـاق      هاي مهارت  نبودن آموزش

  .ها با دنیاي کار بیان شده است نداشتن آموزش

نفعــان  دیــدگاه ذي بررســیهــدف بــا) 1392(زاده  عمــران و قاســم  پــژوهش دیگــري را صــالحی

. انـد  هاي عمومی موردنیاز بازار کار انجـام داده  اي در خصوص شناسایی مهارت هفنی و حرف  هاي  آموزش

هـاي ارتبـاطی و کـار     هاي تعهد و احـساس مـسئولیت، مهـارت    مهارت ؛هنتایج نشان داد که شش مؤلف    

وري کارگیري فنـا   به هاي  دهی، مهارت   ریزي و سازمان    برنامه هاي  گروهی، خالقیت و حل مسئله، مهارت     

  .اي دارند فنی و حرفه هاي آموزش کیفیت ارتباط مثبتی با ی،هاي عملی و دانش تخصص مهارت روز،

 هـاي   آمـوزش  مؤثر بـر کیفیـت     هاي  نقش عامل «باعنوان   )1394( و همکاران    نتایج پژوهش عمانی  

هاي  روش محتـوا، کیفیـت :نشان داد » کشاورزي اهواز هآموزشکد اي از دیدگاه دانشجویان     فنی و حرفه  

دانـشـجویان،   تحصیلـیه  عالقه بـه رشـت   ها،  زیرساخت کیفیـت امکانـات و   ، کیفیت تدریس،  آموزشـی

  .اي نقـش مؤثري دارد  وحرفهفنی هاي  دانشـجویان بـرکیفیـت آموزشهمعـدل دانشـجویان و انگیـز

بیـشتر بـه بررسـی کیفیـت آموزشـی در        هـا   ایـن پـژوهش    دهـد   بررسی تحقیقات قبلی نشان مـی     

هـاي فنـی و    و دانـشکده ) وابسته به وزارت کـار (اي  اي، سازمان فنی و حرفه  فنی و حرفه  هاي    هنرستان

در  کـه  گرفتـه انجـام    هـاي محـدودي     اي پـژوهش    در دانـشگاه فنـی و حرفـه        .مهندسی پرداخته است  

منظور پر کردن خـأل   این پژوهش به. هاي پژوهش با رویکرد کمی استفاده شده است       از روش  آنهابیشتر

اي به روش پـژوهش کیفـی    فنی و حرفه دانشگاه اندرکاران  ارائه راهکارهاي اجرایی به دستپژوهشی و

  .شود انجام می

  

  روش پژوهش .4

روش تحلیل محتواي   این تحقیق،  روش پژوهش مورداستفاده در   
2
 
 

 .کیفی از نوع تحلیل اسنادي اسـت      

هـاي   پـژوهش ه در حیطـ نظر هدف  از تحلیلـی اسـت و ـ  نظر ماهیت، پژوهش توصیفی از این تحقیق

____________________________________________________________________ 
 

1. Effectiveness 

2. Content Analysis 
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برلسون .شود  بندي می   کاربردي طبقه 
1
عنـوان یـک روش تحقیـق         به پژوهش تحلیل محتوا را   ) 1959( 

 کـه   درحـالی .  و کمی محتـواي آشـکار پیـام تعریـف کـرده اسـت              ، منظم مندنظام براي توصیف عینی،  

استون هولستی و 
2

برحـسب   هـایی    پژوهـشی بـراي اسـتنباط      فنـی تحلیـل محتـوا     « معتقدند )2001(

 در ایـن تعریـف ویژگـی اسـتنباطی         .» است هاي خاصی در یک متن      مند و عینی ویژگی     نظام شناسایی

بـه نقـل از     ( شـده اسـت     برحسب مقوالت مفهومی به رسمیت شـناخته       کدگذاري واحدهاي نوشتاري  

  ).1394 مهربان، عادل

 آمـوزش عـالی     هجامعه آماري پژوهش شامل مقاالت پژوهشی مرتبط با کیفیت آموزشـی در حـوز             

اي  فنی و حرفه  
3

مقالـه پژوهـشی   17 درمجمـوع  1با توجه به هدف پژوهش طبق جدول شـماره        .  است 

عنـوان نمونـه      به) 1386-1396(ساله   مقاله خارجی در دوره زمانی ده      8مقاله فارسی و     9تعداد  : شامل

  دردسـترس، گیـري هدفمنـد مـوارد مطلـوب و     از روش نمونـه  در انتخاب مقاالت  انتخاب شد،  پژوهش

العـات را در مـورد عوامـل    نبال اسنادي بودیم که بیـشترین اط ددار به صورت هدف   زیرا به  استفاده شد؛ 

اي داشته باشد و امکان دسترسی به آن اسناد در اینترنـت        حرفهو  عالی فنی     ثر بر کیفیت در آموزش    ؤم

 مجلـه   10 در   .سـی شـد    آمـوزش برر   ه علمی حـوز   ه مجل 21براي انتخاب مقاالت فارسی،     . ممکن باشد 

هم مقاله مـرتبط بـا کیفیـت آموزشـی دانـشگاه فنـی و                مجالت موردبررسی حتی یک مورد    از  %) 52(

شـده   به لحاظ محدود بودن تعـداد مقـاالت شناسـایی         . ساله چاپ نشده بود   اي در دوره زمانی ده      حرفه

 پژوهشی و نام مجالت      عناوین مقاالت  1جدول  . شماري انتخاب شد     مقاله به روش تمام    9فارسی، همه   

  .دهد علمی منتخب را نشان می

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Berelson 
2. Eston 

 اوت قابل توجه با شرایط آموزش فنیاي به لحاظ تف حرفه مدت فنی وهاي کوتاه هدور و) هنرستان(مقاالت مربوط به مقطع متوسطه . 3

 . کنار گذاشته شداي حرفه و
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  پژوهش عنوان نمونهشده به مقاالت انتخاب:1جدول 

 عنوان مقاله پژهشی نام مجله پژوهشگران

ادریس و مبوداي(
1

مجله آموزش و پرورش فنی و  )2016، 

اي حرفه
2

 

هاي  چالش: ايآموزش فنی و حرفه

 سازي جوانان  توانمند

اي در ی و حرفهمجله آموزش فن )2017 دیگران، ابیل و(

آسیا
3

 

 اي  و حرفهیتحول در آموزش و پرورش فن

یمجله آموزش حرفه اي و فن )2008 ودیگران، روئوسکی(
4

 اي  ی و حرفههاي آموزش فن روند پژوهش  

مجله مدیریت بازرگانی )2015الکسودیگران،  فیس(
5

 ی وهاي فن دانشکده عوامل موثّر بر مدیریت 

 ساختاري معادالت مدل یک: خصوصی اي حرفه

اي در ی و حرفهمجله آموزش فن )2016مهدامین،(

 آسیا

تضمین کیفیت در آموزش فنی و  فرایند

 اي حرفه

مینگهات و یاسین(
6

 ،

2010( 

علوم اجتماعی و علوم رفتاري
7

 ايحرفه و فنی آموزش براي چارچوب  یکهارائ 

اي در  و حرفهمجله آموزش فنی  )2016 هوك،(

 آسیا

 تضمین کیفیت روشی براي حمایت از بازارکار

اي در  و حرفهمجله آموزش فنی )2013 رشیدي،(

 آسیا

 و عمومی آموزشی نهادهاي همکاري ارزیابی

 کیفیت بهبود در آن اهمیت و خصوصی صنایع

 اي و حرفه آموزش فنی

گیري و  فصلنامه مطالعات اندازه )1393هرندي،  جعفري(

 رزشیابی آموزشیا

بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و 

 اي حرفه

، زاده حاتمی و حسن(

1394( 

هاي  هاي تحصیل در رشته بررسی علل و انگیزه نامه آموزش عالی

 اي در ایران فنی و حرفه

 هادام براي مؤثر عوامل و ها زمینه بررسی آموزيمهارته فصلنام )1391صالحی عمران ،(

 اي  حرفه و فنی هاي دانشگاه رد تحصیل

 کشور مهارتی هاي آموزش مدیریت شناسی آسیب آموزي مهارته فصلنام )1393عمران،   صالحی(

____________________________________________________________________ 
 

1. Idris & Mbudai  
2. Journal of Technical Education and Training (JTET) 
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  1ادامه جدول 

 عنوان مقاله پژهشی نام مجله پژوهشگران

ـا  مـدیران  رهبـري  سـبک  و خالقیـت  رابطـه  آموزش فناوري )1391 صحت وخالقی،(  بهـره  ب

 اي حرفه و فنّی هاي شکدهآموز در آموزشی وري 

ـان  دانـش  کمـی  رشـد  آموزش فناوري )1396صدري و همکاران، (  اي حرفـه  و فنـی  آموختگ

ـاي  و کشور ـاهر  انـسانی  نیـروي  تقاض  منظـور  بـه  م

 درسی هبرنام بازنگري در

ــصلنام )1394عمانی و دیگران،( ــدیریته ف ــوزش م  آم

 کشاورزي

ــش ــل نق ــاي  عام ــؤثر ه ــر م ــ ب  تکیفی

 از اي حرفـه  و فنـی  رديکـارب  هـاي  آمـوزش 

 کــشاورزي هدانــشجویان آموزشــکد دیــدگاه

 اهواز

ت در کیفی بررسی وضعیت ارزشیابی نامه آموزش عالی )1394محمدي و همکاران،(

 هاي کاربردي آموزش

  

منظور تحلیل  به .شد هاي کیفی آغاز می  تحلیل دادهفرایندپژوهشی  مقاالت پس از انتخاب

 محوريگذاري کدلیل اسناد پژوهشی از کدگذاري باز و هاي کیفی حاصل از تح داده
 

د، در شاستفاده 

پژوهشی و تحلیل هاي کیفی حاصل از تحلیل اسناد  از طریق مرور داده )کدگذاري باز( مرحله اول

معنادار  هاي  و عبارتهاه شناسایی شد و تمـام جمـللیهاو) کدهاي(العات، مفاهیم جزء این اط جزءبه

هاي معنایی یک کد   و دادههاه به هرکدام از جمل)کدگذاري محوري( بعد در گام.  شداسناد استخراج

کوربین و اشتراوس .اختصاص داده شد
1

 بـراي تواند از سه منبـع معتقدند پژوهشگر می) 1990(

دارد؛   مربوطـه وجـودهمجموعه مفاهیمی که در رشته یـا حـوز: گذاري کدهاي خود استفاده کند نام

که  کننـد؛ و عباراتی  مربوطه از آنها استفاده مـیهکه متخصصان حوزاست  و اصطالحاتی هاواژه

 در این پژوهش نیز با استفاده از هر سه منبع .کنند کنندگان در پژوهش از آنها استفاده می شرکت

 بعد از کدگذاري تمام .آمده از اسناد، کد مناسب اختصاص داده شد دست هاي به یادشده براي داده

در مرحله دوم  .مقوله فرعی درآمد با یکدیگر داشتند، تحـت یـک آنها بر اساس اشتراکاتی که ها، داده

تر، نسبت به  کلی هیک مقول هدهند هاي فرعی نشان بندي مقوله از طریق دسته )کدگذاري محوري(

 داده نمایش )1(ها در نمودار  داده بندي مراحل کدگذاري و مقوله. اقدام شد هاي اصلی تعیین مقوله

  .است شده 

____________________________________________________________________ 
 

1. Corbin and Strauss 
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  ها داده بندي مراحل کدگذاري و مقوله: 1نمودار 

  

هـا برحـسب توزیـع فراوانی،  بنـدي داده هـا از روش آمار توصیفی ماننـد دسـته در تحلیـل داده

  .ده استشها و نمودار اسـتفاده  درصد فراوانی، رسم جدول

  از شده در اختیار دو نفرتورالعمل کدگذاري تدوینها، دس بخشی به کدگذاري ییدر رابطه با روا

جهت اطمینان از  .نها، اصالحات الزم انجام شد  بعد از دریافت نظرات آ؛ متخصص قرار گرفتانادتاس

عنوان کدگذار استفاد شد، سپس ضریب پایایی با استفاده از فرمول از دو نفر به پایایی پژوهش،
1

 ویلیام 

اسکات
2

،  است75آمده بیشتر از دست ضریب پایایی به  با توجه به اینکه مقدار. محاسبه شد 91% 

  .بسیار خوب و قابل قبول است توان گفت که پایایى پژوهش حاضر در سطح می

گویی به  به دنبال پاسخ پژوهش حاضر  با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتواي اسناد پژوهشی

ابزار ) 2فاده در اسناد موردبررسی چگونه است؟ مورداست رویکرد پژوهش) 1:  استهاپرسشاین 

 آموزشی براساس  ارتقاي کیفیتعوامل بندي دسته )3 ؟نداها در اسناد موردبررسی کدام گردآوري داده

اي از کدام عوامل متأثر شده   و حرفهت آموزشی در دانشگاه فنیکیفی) 4 چگونه است؟ اسناد پژوهشی موجود

  ؟کدام اند اي شامل کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه هدهند عناصر تشکیل )5 اسـت؟

  

  هاي پژوهش یافته .5

  گردآوري هاي مربوط به تحلیل رویکردهاي پژوهشی و ابزار یافته )الف

 نظـر  از و ترکیبـی  و ی،کیفـی کمه سـه دسـت   در رویکـرد پژوهـشی،   نظـر  از موردبررسـی  هـاي  مقاله

ــزار  مــدارك و تحلیــل اســناد مــصاحبه، مــه،نا پرســشه ســه دســت هــا در داده آوري جمــع اب

 چنـد   وحیطـه  هـر  کـه  اسـت  ممکـن  هـا  مقالـه  از برخـی  کـه  اسـت  ذکر به الزم .بندي شدند دسته

. نداشـته باشـد   همخـوانی  مقالـه  تعـداد  بـا  حیطـه  آن حجـم  دلیـل،  همـین  به شوند، شامل را دسته

____________________________________________________________________ 
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2. William Scott 
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 مـصاحبه  از هـم  و امـه نپرسـش  از هـم  هـا،   داده آوري  جمـع  ابـزار  نظـر  از اسـت  ممکـن  مثـال،  طورهب

مقـاالت را نـشان    هـا   و نـوع ابـزار گـردآوري داده    رویکردهـاي پـژوهش  2جـدول . باشـد  شده استفاده

  .دهد می

  

  شدههاي مقاالت تحلیل  و ابزار گردآوري داده رویکردهاي پژوهشه مقایس:2جدول 

  

با  مورداستفاده در اسناد موردبررسی چگونه است؟  رویکرد پژوهش1پرسش به گویی  در پاسخ

ی، کم  درصد7/77در مقاالت فارسی  پژوهشی د، رویکردکرتوان عنوان   می2توجه به جدول 

 5/62مقاالت خارجی  پژوهشی در مقابل رویکرد. درصد ترکیبی است 1/11درصد کیفی و 1/11

 رویکرد غالب در مقاالت فارسی ،بنابراین.  درصد ترکیبی است5/12 ی ودرصد کم25، درصد کیفی

می. ی و در مقاالت خارجی کیفی استکم تنهایی قادر به حل مسائل و ی بهتوان گفت رویکردهاي کم

از رویکردهاي  باید اي ایران نیست، پژوهشگران ایرانی روي آموزش عالی فنی و حرفههاي پیش چالش

  .کننداده کیفی و آمیخته نیز استف

 ،2ند؟ با توجه به جدول اها در اسناد مورد بررسی کدام  ابزار گردآوري داده2پرسش گویی به  در پاسخ

 درصد تحلیل 1/11 مصاحبه، 2/22نامه،  درصد پرسش8/88ها در مقاالت فارسی  آوري داده ابزارگرد

تحلیل   درصد5/37نامه و  درصد پرسش5/37درصد مصاحبه،  50اسنادي و در مقاالت خارجی 

 .ی داردـاز آنجا که انتخاب ابزار گردآوري تا حدود زیادي به رویکرد پژوهش بستگ .اسنادي است

 به رویکرد غالب کمی و در مقاالت خارجی مصاحبه بر مبناينامه  رو در مقاالت فارسی پرسشازاین

  .بیشترین کاربرد را داشته است

 
 
  

 ها ابزارگردآوري داده رویکرد پژوهش

تحلیل اسنادي نامهپرسش مصاحبه آمیخته کیفی یکم 

 پژوهش

فراوان درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ي

 درصد

 1/11 1 8/88 8 2/22 2 1/11 1 1/11 1 7/77 7 فارسی

 5/37 3 5/37 3 50 4 5/12 1 5/62 5 25 2 خارجی

 5/23 4 7/64 11 2/35 6 7/11 2 2/35 6 9/52 9 مجموع
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  :ایی عوامل ارتقاي کیفیت آموزشیهاي مربوط به تحلیل و شناس یافته) ب

ــه  ــت آموزشــی در د3پرســش   در پاســخ ب ــه  کیفی ــی و حرف ــشگاه فن ــأث  ان ــل مت ــدام عوام ر اي از ک

  شده اسـت؟ 

کدهاي مرتبط با عوامل  در مرحله اول کدگذاري باز، از طریق تحلیل محتواي اسناد پژوهشی،

در مرحله دوم . شدمفهوم شناسایی 151اي به تعداد مؤثر بر کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه

. اي در یکدیگر ادغام شدند هاي مشابه و مشترك از طریق تحلیل مقایسه کدگذاري باز، مفاهیم و مقوله

ها   این مقوله6، 5، 4، 3هاي  در جدول. بندي شدند  مقوله فرعی طبقه29مفاهیم در  براین اساس

  .بر اساس فراوانی نشان داده شده است) عوامل(

بندي عوامل ارتقاي کیفیت آموزشی بر اساس اسناد پژوهشی   دسته3پرسش سپس در پاسخ به 

  موجود چگونه است؟

ها انجام  اي داده تحلیل مقایسه بار دیگر هاي کلی،  تعیین مقولهبراي کدگذاري محوري  مرحله در

سه شد و مقای با یکدیگر) در مرحله قبل(  فرعیهشدهاي کدگذاري بدین صورت داده. گرفت

چهار  هاي کلی در مقوله .بندي شدند طبقه تر  کلیههم تناسب داشتند، در یک مقول هایی که با مقوله

سازمانی،  عوامل برونـ 4 ،داديعوامل برون ـ3، يفرایندعوامل  ـ2، دادي عوامل درونـ1ه دست

  گذاري شدند؛ نام بندي و طبقه

دادي دیدگاه سیستمی در ي و برونفراینددي، داهاي کلی درون بندي مقوله نظریه غالب طبقه

دادي، درون (ه دیگري وجود داشت که در سه مقولهشد عوامل شناسایی. ارزشیابی آموزشی است

اي، محیط و جامعه مربوط  گنجید و به بیرون از دانشگاه فنی و حرفه نمی) داديي و برونفرایند

 نیز با) محیطی( سازمانی برون مقوله. شدگذاري  امن) محیطی(سازمانی  شد که با عنوان عوامل برون می

نظام  )زمینه(آموزش عالی به میزان زیادي به وضعیت محیطی  ت دربر اینکه کیفییونسکو مبنی  نظر

  .مطابقت دارد) 1394بازرگان،(دانشگاهی بستگی دارد 

مل متأثر شده اي از کدام عوا کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه 4پرسش ی به یگو در پاسخ

  اسـت؟

شده  ت ذکریفراوانی و اولو با قید 6 و 5 ،4 ،3هاي  آمده از تحقیق در جدول دست به مقوله فرعی 29

  .است
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  اي بر کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه دادي مؤثرن عوامل درو:3جدول 

 اولویت درصد فراوانی پژوهشگران مقوله فرعی

حاتمی و ) (2017  و دیگران،2ابیل (،)2015 دیگران،  و1الکس فیس( ریزي درسی برنامه

 محمدي و همکاران،(، )1391 صالحی عمران، (،)1394زاده،  حسن

، )2016، 4رشیدي) (2016 ،3هوك (،)1391 نویدي و برزگر، (،)1394

 )2016، 5ادریس و مبوداي(

9 9/52 1 

، 7مهدامین (()1393 عمران،  صالحی (،)2008، 6کیم روئوسکی، آسوندا و ( استاد

هوك،  (،)1391نویدي و برزگر،  (،)1394 ،محمدي و همکاران (،)2016

2016( 

6 9/52 2 

عمانی و  (،)1391 ،صالحی عمران ( (،)1394 زاده، حاتمی و حسن( دانشجو

 ،)1394محمدي و همکاران ، (،)2016، مهدامین (،)1394 دیگران،

 )2010، ٨هات و یاسین مینگ(

6 9/52 2 

زات و فضاي تجهی

 فیزیکی 

نویدي و برزگر،   (ریال)2016امین،  مهد (ریال)1394 عمانی و دیگران،(

 )2016هوك، (، )2016ومبوداي،  ادریس (ریال)2016هوك،  (ریال)1391

6 2/35 2 

مأموریت و اهداف 

 آموزشی 

رشیدي، ( ریال)1391 برزگر، و نویدي (ریال)2016امین،  مهد(

 )1396صدري و همکاران،  (ریال)2016داي، مبو و ادریس( ریال)2016

5 4/29 3 

 ،)1391نویدي و برزگر،  (،)2016، مهدامین (،)1393 ،عمران  صالحی( کارکنان اداري

 )2010یاسین،  هاتو مینگ(

4 5/23 4 

 5 8/5 1 ) 1394 ، محمدي و همکاران ( منابع مالی

 5 8/5 1 ) 2017 ابیل و دیگران،( ساختار تشکیالت

توا و مح

 موادآموزشی

 5 8/5 1 )2016مبوداي،  و ادریس (

استانداردهاي 

 آموزي مهارت

 5 8/5 1 )  2016رشیدي، (

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Phusalux 
2. Ebil 
3. Hoque 
4. Rashidi 
5. Idris & Mbudai 
6. Rojewski، Asunda and Kim 

7. Mohd Amin 
8. Minghat & Yasin 
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 بــر کیفیــت آموزشــی بــر اســاس دادي مــؤثرعوامــل درون نتــایج کدگــذاري و تحلیــل محتــوا،

اســتاد  ، درصــد9/52درســی ریــزي برنامــه: ایــن عوامــل شــامل .دهــد درصــد فراوانــی را نــشان مــی

 و ، مأموریـــت درصـــد2/32 فیزیکـــی فـــضاي و ، تجهیـــزات درصـــد9/52، دانـــشجو درصـــد9/52

ــداف ــی اه ــد4/29آموزش ــان،  درص ــد 3 /5اداري  کارکن ــابع،درص ــالی   من ــد 8/5م ــاختاردرص   س

ــشکیالت  ــد8/5ت ــوا درص ــواد و ، محت ــی  م ــد8/5آموزش ــتانداردهاي درص ــارت ، اس ــوزي مه   8/5آم

  ).2جدول (هستند درصد 

ــین عو ــل دادر ب ــه  رونم ــل برنام ــه عام ــتن      دادي س ــا داش ــشجو ب ــتاد، دان ــی، اس ــزي درس ری

ــشگاه فنــی و حرفــه  ینبیــشتر ــی اهمیــت زیــادي در بهبــود کیفیــت آمــوزش دان اي دارد کــه   فراوان

در بـین سـایر     . انـد   پژوهشگران داخلـی و خـارجی هـر سـه عامـل یادشـده را مـورد توجـه قـرار داده                     

 فراوانــی در  درصــد8/5مــالی بــا  منــابع آموزشــی و وادمحتــوا و مــ عوامــل بــا فراوانــی کمتر،عوامــل

ري هـستند، چـرا کـه در        تایـن عوامـل نیازمنـد بررسـی و توجـه بیـش            . اولویت آخر قرار گرفته اسـت     

. اي سرفــصل دروس و منــابع آموزشــی مربـوط بــه چنــدین ســال قبــل اســت  دانـشگاه فنــی و حرفــه 

 بـراي تـامین وسـایل و تجهیـزات     هـاي نظـري   اي در مقایـسه بـا آمـوزش    هـاي فنـی و حرفـه      آموزش

  . کارگاهی و آزمایشگاهی نبازمند منابع مالی بیشتري هستند

  

  اي ربر کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفهثي مؤفرایندعوامل : 4جدول 

 اولویت درصد فراوانی پژوهشگران مقوله فرعی

 - یـــــاددهیفراینـــــد

ــادگیري  ــرد (یــ رویکــ

 )عملی

الکس و  فیس ( ،)2008کیم،  ، آسوندا و روئوسکی( 

مهدامین،  (،)1394عمانی و دیگران،  (،)2015دیگران، 

 و ادریس( ،)2016رشیدي، (، )2016هوك،  (،)2016

 )2010یاسین،  و هاتمینگ( ،)2016مبوداي، 

9 9/52 1 

خالقی،  و صحت( ،)2015دیگران،  و الکس فیس(  روش مدیریت

-مینگ( ،)2016رشیدي،  (،)2016امین،  مهد (،)1391

 )2010یاسین،  و هات

5 4/29 2 

 ،)1394 محمدي و همکاران، (،)2016امین ،  مهد( ارزشیابی تحصیلی

 )2016رشیدي،  (،)2016هوك، (

4 5/23 3 

دیگران،  و الکس فیس(  ،)1394 همکاران، و محمدي( ارتباط با بازار کار

 )2016مبوداي،  و ادریس (،)2016رشیدي، ( ،)2015

4 5/23 3 

 ادریس( ،)2016رشیدي، ( ،)1394 ،محمدي و همکاران( موزيکارآ

 )2010یاسین،  و هاتمینگ( ،)2016مبوداي،  و

4 5/23 3 

 4 7/11 2 )2010یاسین،  و هات مینگ (،)2016امین ،  مهد( العمر یادگیري مادام
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) رصد فراوانید(آموزشی بر اساس اولویت و تعداد تکرار بر کیفیت  ري مؤثفرایند عوامل 4جدول 

 ، روش درصد9/52 )رویکردعملی( یادگیري  ـیاددهیفرایند: ي شاملفراینددهد که عوامل  نشان می

، کارآموزي درصد5/23کار  بازار با ، ارتباطدرصد 5/23تحصیلی  ، ارزشیابی درصد4/29مدیریت 

 .هستند درصد 7/11العمر  مادام ، یادگیريدرصد5/23

ي، در نظام دانشگاهی فرایندري داراي بیشترین فراوانی در بین عوامل یادگی ـ یاددهیفرایند عامل 

توجهی برخوردار است، بهبود کیفیت آموزشی اي از اهمیت قابل خصوص در دانشگاه فنی و حرفهه ب

اي تا حدود زیادي به استفاد از رویکرد عملی منطبق با شرایط واقعی محیط کار  فنی و حرفه دانشگاه 

اي زمانی موفق  هاي فنی و حرفه توان گفت آموزش می.  یادگیري بستگی دارد ـهییادد فراینددر 

 به سمت تدریس عملی و منطبق با شرایط واقعی محیط کار سوق نظريتدریس از  که خواهد شد

آموزشی هم، شرایط واقعی محیط کار وسایل کمک بعضی موارد حتی استفاده از  چرا که در.داده شود

  .کنددهی و یادگیري فراهم نمی یادفراینددر را 

  

  اي بر کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه دادي مؤثر عوامل برون:5جدول 

 اولویت درصد فراوانی پژوهشگران مقوله فرعی

الکس و دیگران،  فیس (،)1394عمانی و دیگران، ( آموختگان  اشتغال دانش

محمدي و همکاران،  (،)2016امین،  مهد (،)2015

مبوداي،  و ادریس (،)1391نویدي و برزگر،  (،)1394

 )1396صدري و همکاران،  (،)2016

7 1/41 1 

کارآفرینی 

 آموختگان دانش

مبوداي،  و ادریس(، )2010یاسین،  و هاتمینگ(

محمدي و  (،)1396صدري و همکاران،  (،)2016

 )1391نویدي و برزگر، (،)1394همکاران، 

5 4/29 2 

رشیدي،  (،)2016هوك، (،)2016امین،  مهد( رضایت کارفرمایان 

 و ادریس (،)1396صدري و همکاران، (،)2016

 )2016مبوداي، 

5 4/29 2 

 جعفري (،)2008کیم،  روئوسکی، آسوندا و (  تحقق اهداف

 )1391خالقی،  و صحت(، )1393هرندي،

3 6/17 3 

 4 7/11 2 )2016امین، مهد (،)1394محمدي و همکاران ،( آموختگان رضایت دانش

 4 7/11 2 )2016 هوك،( ،)2016امین،  مهد( پذیري آموزش رقابت

 نظام به  گویی  پاسخ

 اجتماعی

 هرندي، جعفري (،)2008کیم،  و  روئوسکی،آسوندا(

1393( 

2 7/11 4 

 5 8/5 1 )2016رشیدي،  ( اي اخالق حرفه
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) درصد فراوانی(اد تکرار ت و تعدیبر کیفیت آموزشی بر اساس اولو رثدادي مؤ عوامل برون5جدول 

آموختگان  دانش ، کارآفرینیدرصد1/41آموختگان دانش اشتغال: دادي شاملدهد که عوامل برون نشان می

، درصد7/11آموختگان  دانش ، رضایتدرصد6/17اهداف  ، تحققدرصد4/29کارفرمایان  ، رضایتدرصد4/29

  .  هستند درصد8/5اي  حرفه ، اخالقدرصد7/11ی اجتماع نظام به  گویی ، پاسخدرصد7/11آموزش پذیري رقابت

هاي  اي تربیت نیروي کار ماهر و کارآفرین براساس نیازمندي یکی از رسالت دانشگاه فنی و حرفه

آموختگان و مهارت کارآفرینی آنها نشانگر کیفیت آموزشی   میزان اشتغال دانش،رو اینکار است، از بازار

بخش خواهد  اي زمانی رضایت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه کیفیت ، همچنین.آن دانشگاه است

آموختگان و کارفرمایان را به همراه داشته  مندي دانش مداري، رضایت بود که بر اساس اصل مشتري

 .باشد

  اي بر کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه رثمؤ سازمانی  عوامل برون:6جدول 

 تالوی درصد فراوانی پژوهشگران مقوله فرعی

 ،)1394 زاده، حاتمی و حسن( کار هاي شغلی در بازار فرصت

محمدي  (،)2016مهدامین، (

صدري  (،)1394 و همکاران،

 )1396و همکاران، 

4 5/23 1 

 و فنی دانشگاه به جامعه نگرش

 اي حرفه

 ،)1394 زاده، حاتمی و حسن(

صدري و  (،)2016مهدامین، (

 )1396همکاران، 

3 6/17 2 

 ،)1393 عمران،  صالحی(  نیازمندي بازارکارنظام اطالعاتی

 )1396صدري و همکاران، (

2 7/11 3 

 4 8/5 1 )2016مهدامین، ( هاي برابر آموزش فرصت

 4 8/5 1 )1394محمدي و همکاران، ( آموختگان حمایت دولت از دانش

  

درصد  ( و تعداد تکرارت آموزشی بر اساس اولویتبرکیفیسازمانی مؤثر  برون عوامل 6جدول 

، درصد5/23کار  بازار در شغلی هاي فرصت: سازمانی شامل دهد که عوامل برون نشان می) فراوانی

، درصد7/11کار  بازار نیازمندي اطالعاتی ، نظامدرصد6/17اي  حرفه و فنی دانشگاه به جامعه نگرش

 سازمانی عوامل برون . هستند  درصد8/5آموختگان  دانش از دولت ، حمایت درصد8/5آموزش  برابر هاي فرصت

اي، محیط و جامعه  به بیرون از دانشگاه  فنی و حرفهکه مؤثر بر کیفیت آموزشی عواملی هستند 

به اهمیت عامل . دهد می ثیر قرارأتاي را تحت  کیفیت آموزشی دانشگاه  فنی و حرفهوشد  مربوط می

هاي شغلی کافی براي اشتغال  فرصت اگر در جامعه .شود کار اشاره می بازار در شغلی هاي فرصت
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 بیکاري :آموختگان با مشکل بیکاري مواجه خواهند شد  دانش،آموختگان وجود نداشته باشد دانش

  .شود آموختگان سبب کاهش عالقه و انگیزه تحصیل در دانشجویان و افت کیفیت آموزشی می دانش

ــخ ــراي پاس ــه  ب ــویی ب ــشکیل5پرســش گ ــر ت ــد  عناص ــی در ددهن ــت آموزش ــه کیفی ــشگاه فن ی و ان

  چه عناصري هستند؟ اي شامل حرفه

ت آموزشـی  کیفیـ  عوامـل ارتقـاي  (نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش، مـدل مفهـومی پـژوهش        بر اساس

  :صورت زیر حاصل شد به )اي ی و  حرفهدانشگاه فن
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  )اي حرفهت آموزشی دانشگاه فنی و کیفی عوامل ارتقاي(دل مفهومی پژوهش  م:2نمودار 
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  گیري تیجهبحث و ن .6

عـالی فنـی و    کـه رویکـرد اصـلی در تحقیقـات آمـوزش      توان گفـت  شده، میبا توجه به مقاالت بررسی   

اصـلی   در مقابـل، رویکـرد  . نامـه اسـت  ها نیز پرسـش  آوري داده ابزار جمع اي ایران از نوع کمی و     حرفه

آوري  بـزار جمـع  اي خـارج از کـشور از نـوع کیفـی  و ا        پژوهش در تحقیقات آموزش عالی فنی و حرفه       

 تحلیـل  «بـا عنـوان  ) 1392(  و همکـاران ها مصاحبه بوده است کـه بـا نتـایج پـژوهش عابـدینی                 داده

  .همسو است» عالی آموزشه حوز منتشره در مقاالت هاي ویژگی

اي در ایـران مـسیري دیگـر     ی و حرفـه نـ هاي مرتبط با آموزش عـالی ف  رسد که پژوهش به نظر می  

هـاي    دهـه  در تربیـت  و تعلیمه  شناسی پژوهش در حوز     روش نظران،   از صاحب  به باور بعضی  . پیماید  می

     ا ترکیبـی   کیفی به رویکـرد آمیختـه یـ        ی به کیفی، سپس از رویکرد     اخیر شاهد چرخش از رویکرد کم

با این حال رویکرد تحقیقات در ایران هنوز هم در چنـدین دهـه گذشـته                ). 1386مهرمحمدي،  (است  

  .هیچ تغییري نکرده است

  تـوان در چنـد عامـل     ی را میدالیل گرایش پژوهشگران حوزه آموزش عالی در ایران به رویکرد کم

ـ        هاي ایران همان     دانشگاه انادتاس :دلیل اول . دکرخالصه   ی را  طوري که چندین سال قبل رویکـرد کم

 )1392(  و همکـاران   عابـدینی    :دلیل دوم  .دهند   را آموزش می   یرد کم  هنوز هم رویک   ،اند  آموزش دیده 

ـ       نگاه اغلب اعضاي هیأت تحریریه مجالت به پژوهش، برگرفته از نگاه دهه            ی هاي گذشته به صورت کم

رویکرد باالتر است و در نتیجه پژوهشگران متمایل به انجام تحقیقـات         ایناست، احتمال چاپ مقاله با      

اي را فقـط بـا     و حرفهعالی فنی آموزش هاي توان گفت که مسائل و چالش   می .کیفی و ترکیبی نیستند   

توان حل کرد و بدون بهره گیري از رویکردهاي کیفی و ترکیبی نمی یرویکرد کم .  

 4اي در     ت آموزشی دانـشگاه فنـی و حرفـه        یکیف عوامـل ارتقاي  هاي تحقیق،   از یافته  بر اساس نتایج حاصل   

 ) عامـل 5(سـازمانی  و بـرون )  عامـل 8(دادي ، بـرون  ) عامـل  6(ي  فراینـد ،  ) عامـل    10(دادي  درون: عامل اصـلی  

  .بندي شد گذاري و طبقه نام

 و استاد، دانـشجو، تجهیـزات   درسی، ریزي  برنامه: شامل شده  مقوله شناسایی10داددر سطح درون

 آموزشی، ساختار مواد و مالی، محتوا اداري، منابع فیزیکی، مأموریت و اهداف آموزشی، کارکنان فضاي

هاي قبلی همـسویی دارد؛   نتایج این پژوهش با پژوهش .آموزي است ارتمه تشکیالت، و استانداردهاي

ي تأکیـد   دادریزي از عوامل درون     هاي دانشجو، استاد و برنامه      ت مقوله ینیز به اهم  ) 1394(بازرگان   که طوريهب

 هـاي  بـه مقولـه  ) 1396(زاده کردبارانی و دیگـران   و حسن) 1384( موسوي و دیگران ،همچنین. دارد

ـ عوامل مؤثر بـر کیف  عنوان به تشکیالت ساختار مالی و فیزیکی، منابع فضاي و تتجهیزا ت آموزشـی  ی

هـاي    براسـاس نیـاز  هـا اي باید سرفصل درس ریزي درسی آموزش فنی و حرفه   در برنامه . اند  کرده   اشاره
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س دروس کـاري و مـاهر در تـدری       تجربـه  با انادتصورت عملی و کاربردي تدوین شود و اس       بازار کار به  

  .عملی جذب شود

 روش یـادگیري بـا رویکـرد عملـی،     ـ  یـاددهی  فراینـد شده شامل  شناسایی مقوله فرایند سطح در

 هسـس ؤکـه م  العمـر اسـت     بازار کار، کارآموزي و یادگیري مـادام       ارتباط با  ت، ارزشیابی تحصیلی،  یمدیر

، صـالحی عمـران و   )1395(فـر   ، محمـدي و زمـانی     )1394(، بازرگان   )2014( اروپایی تضمین کیفیت  

 یادگیري کارآموزي و  ـ یاددهیفرایند ، مدیریتنیز به عوامل روش) 1392(و امانی  )1392( زاده قاسم

  .اند کرده  اشاره بازار کار با ارتباط  ارزشیابی و

آموختگـان،    آموختگان، کـارآفرینی دانـش      اشتغال دانش : دادي شامل  برون  شده  شناسایی هاي  مقوله

اجتمـاعی   نظام  به  گویی  پذیري، پاسخ   آموختگان، رقابت   دانش رمایان، تحقق اهداف، رضایت   کارف رضایت

 دسـت   نتـایج بـه   . تأثیر دارنـد   اي  حرفه و فنی در دانشگاه  آموزشی است که برکیفیت   اي  و اخالق حرفه  

زاده   صـالحی عمـران و قاسـم      ) 1395(، درویـشی    )1395(فـر     هـاي محمـدي و زمـانی        با پژوهش  آمده  

  .همسو است) 1392( و دوستی و خراسانی) 1392(

 جامعـه  بازارکار، نگـرش    هاي شغلی     فرصت: از اند  عبارت شده  سازمانی مقوله شناسایی    برون درسطح

آمـوزش و   برابـر  هـاي  شـغلی بـازار کـار، فرصـت     نیازمنـدي  عاتیاي، نظام اطال  حرفه و فنی دانشگاه به

اقتـصادي و    اجتمـاعی، ه  هـاي توسـع     به مقوله ) 2014 (ین کیفیت اروپایی تضم ه  سسؤم .دولت حمایت

ادي و فرهنگـی منجـر   اقتص اجتماعی،ه توسعه مقول. کند تأکید می آموزشی برابر هاي فرهنگی و فرصت 

اشــتغال ه ایجــاد زمینــ. شــود آموختگــان مــی اشــتغال دانــش بــراي کــار، بــازار  در بــه ایجــاد ظرفیــت

ت آموزشی را به همراه     دنبال آن بهبود کیفی     د و به  شوآموختگان سبب ایجاد عالقه به تحصیل می        دانش

  .خواهد داشت

 نظـر  در را اي  حرفـه  و فنی دانشگاه در آموزشی کیفیت ارتقاي عوامل سیستمی رویکرد با چنانچه

 کیفیـت  گـر نمایـان  توانـد  مـی  پـژوهش  این در شدهشناساییه گان29عوامل   از یک هر کیفیت بگیریم،

 داشـته  پـایین  کیفیـت  عوامـل  ایـن  از هریـک  شـود؛ اگـر   لحـاظ  اي دانـشگاه فنـی و حرفـه    آموزشـی 

 عوامـل  پـژوهش،  نتایج اساس بر میان این در داشت، خواهد همراه  به را آموزشی کیفیت باشند،کاهش

 فراینـد  فیزیکی، فضاي امکانات، و تجهیزات دانشجو، استاد، درسی،  هبرنام مانند فراوانی بیشترین داراي

  بـازار ز هـاي شـغلی ا   آموختگان، رضایت کارفرما فرصـت  شتغال و کارآفرینی دانش   یادگیري ا ـ   یاددهی

 اتزتجهی درسی،ه  برنام اگر مثال، عنوانهب. هستند برخوردار بیشتري تهشی اهمی در اسناد پژو   کار از 

 هـاي تدریس درس  براي کافی مهارت و انگیزه از استاد ولی باشد، استاندارد و روز  به آموزشی امکانات و

 داشـته  رای  بـاکیفیت  آمـوزش  انتظـار  نبایـد  نباشـد،  برخـوردار  کافی عالقه و انگیزه از دانشجو یا عملی
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تـري بودنـد در       لویت در سطح پـایین    ودر بررسی اسناد عواملی شناسایی شد، از نظر فراوانی و ا          . باشیم

یکـی از  ) 1 :شـود  اشـاره مـی   ثیر آنها در کیفیت آموزشی قابل توجه است؛ به چندین عامـل       أکه ت   حالی

 تا فرد در طـول  »یادگیري براي یادگرفتن است«العمر ایجاد مهارت  هاي مرتبط با یادگیري مادام    جنبه

  آمـوزش فراینـد  در »العمـر  یـادگیري مـادام   « هتوجهی به اید    بی. بیاموزدعمر خود در هر مکان و زمان        

 .شـود  ، قدیمی و تـاریخ گذشـته   آموختگان شود که بعد از زمان کوتاهی دانش و مهارت دانش    سبب می 

دلیـل نبـود   شـود، دانـشجویان بـه    کار در ایران سبب مـی  نبود نظام اطالعاتی نیازمندي شغلی بازار ) 2

یکـی از   ) 3. کـار جـذب شـوند      هاي شغلی رشته تحصیلی خود نتواننـد در بـازار           اطالع کافی از فرصت   

یـک از  هاي آموزشـی اسـت کـه هـیچ       ان در بین سازم    عوامل مهم ارتقاي کیفیت آموزشی وجود رقابت      

هـاي    اي در مقایـسه بـا آمـوزش         هاي فنی و حرفه     آموزش) 4. اند  پژوهشگران داخلی به آن اشاره نکرده     

مین و نگهداري وسایل و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی نیازمند منابع مالی بیـشتري    أنظري، براي ت  

 ارتقـاي  کـه  باشـند  داشـته  توجـه  اي  حرفـه  و فنـی  عالی  آموزش نظام نرااندرکا  دست روازاین .هستند

شده در این پژوهش    عوامل شناسایی  تمام به توجه   مستلزم اي  حرفه و فنی دانشگاه در آموزشی کیفیت

  .است

  

  هاپیشنهاد .7

شده، راهکارهاي اجرایی زیر از این پژوهش و مباحث مطرح آمدهدست گرفتن نتایج بهبا در نظر 

  :شود اي پیشنهاد می موزشی دانشگاه فنی و حرفهمنظور ارتقاي کیفیت آ به

 اي فنی و حرفه عالی هاي آموزش گیري بیشتر از رویکردهاي کیفی و ترکیبی در پژوهش بهره .  

 هاي شغلی در صنعت و خدمات و هدایت دانشجویان به  از نیازمندي عاتی اطالنظام ایجاد

 .نیازهاي مورد رشته

 کاري مرتبط در صنعت    عملی و داراي تجربههايدریس درسگیري از استادان با مهارت ت بهره

 .و خدمات

 هاي بازارکار ملی و محلی اي با نیازمندي هاي آموزش فنی و حرفه متناسب کردن برنامه.  

 اي در سطح جهانی و بومی کردن  فنی و حرفه هاي موفق آموزش شناخت و آگاهی از تجربه

  .اي و نیازهاي جامعه ایران  و حرفهاه فنیها متناسب با شرایط دانشگ شاین نوع آموز

 منظور اجراي موثر  ایجاد ساختار مناسب براي همکاري و ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت، به

  .هاي کارآموزي و بازدیدهاي صنعتی دوره
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 اي در راستاي  هاي دانشگاه فنی و حرفه و کارگاه هاآزمایشگاهه نوسازي، تجهیز و توسع

  .هاي بازار و جامعه ازمنديآموزي و نی مهارت

 مندي از  بهره منظور العمر در دانشجویان به ایجاد سازوکار مناسب براي مهارت یادگیري مادام

 .دانش و مهارت نوین
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