
  
  
  
  

بر  اي حرفهفنی و  هاي هنرستان هنرآموزان اي حرفه هاي شایستگینیازسنجی 
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  چکیده
 اي حرفه هاي شایستگیبندي لویتوشناسایی و ا ،نیازسنجیپژوهش هدف اصلی این 

را  تحقیق این آماري جامعه. باشد میکادر مدیریتی  و از منظر هنرآموزان اي حرفههنرآموزان فنی و 
هاي  تمامی هنرستان )فنی و آموزشیمدیران و معاونین (و کادر مدیریتی) زن و مرد(کلیه هنرآموزان

. دهند می تشکیل 1390-1391 تحصیلی سال در اي دخترانه و پسرانه شهر همدان حرفه فنی و
هر (نفر  30نفر و حجم جامعه کادر مدیریتی حدود  178حجم جامعه هنرآموزان حدوداً شامل 

 ،مورد نظر جامعه بودن دبا توجه به محدو. می باشد) معاون آموزشی و فنی 2مدیر و  1هنرستان 
 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفتسرشماري  به صورت  هر دو گروه هنرآموزان و کادر مدیریتی

این پژوهش در دو مرحله . ندشدبررسی مدیریتی کادر  28هنرآموز و  122تعداد  ،در نهایتکه 
با و از دیدگاه خودشان  اي حرفههنرآموزان فنی و  اي حرفه هاي شایستگینخست  .انجام گردید

و طبق مدل نیازسنجی بوریچ  اي حرفهفنی و  معلمان اي حرفه هاي شایستگیاستفاده از پرسشنامه 
 باشند میداراي باالترین اولویت ای حرفهشایستگی  7نتایج این بخش نشان داد که . مشخص گردید

                                                   
                            aminkhandaghi@gmail.com)(دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزي درسی  دانشیار –نویسنده مسئول  -1
  دانشگاه فردوسی مشهدبرنامه ریزي درسی  دانش آموخته کارشناسی ارشد -2
  دانشگاه فردوسی مشهدبرنامه ریزي درسی دانشیار  -3
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زایی براي هنرجویان فنی و ریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامهاولویت اول به ترتیب شامل  5که 

هاي آموزش فنی و  اي؛ همکاري با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي برنامه حرفه
استفاده از منابع،  ،اي تخصصی مربوط به خود حفظ و تداوم دانش فنی در حوزه حرفه ،اي حرفه

و تجزیه و تحلیل  ،اي وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع موجود در جامعه محلی و منطقه
در مرحله دوم با استفاده از . باشد میمربوط به خود  اي استعداد و توانایی هنرجویان فنی و حرفه

از دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی  اي حرفه هاي شایستگیکوآدرانت، مدل تحلیل 
ان و کادر مدیریتی فنی و از دید هنرآموز نتایج نشان داد که. بندي شداولویتشناسایی و ها هنرستان

اولویت اول به  5آموزشی مطرح شدند که  هاي اولویت به عنوان اي حرفه شایستگی 46 ،اي حرفه
اي، همکاري با  زایی براي هنرجویان فنی و حرفهریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامهترتیب شامل 

استفاده از  ،اي حرفه هاي آموزش فنی و بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي برنامه
اي، تجزیه و  منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع موجود در جامعه محلی و منطقه

حفظ و تداوم دانش فنی در وهاي استخدام در سطح محلی و ملی،  تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه
نیازهاي  ترین ممهبه عنوان  ها شایستگیاین . باشد میاي تخصصی مربوط به خود  حوزه حرفه

همچنین مقایسه نتایج حاصل از مدل بوریچ و . شدند شناخته اي حرفههنرآموزان فنی و آموزشی 
تحلیل کوآدرانت به منظور تطبیق دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی نشان داد که هر دو گروه 

بوده و با هم در هاي مورد نیاز یک هنرآموز فنی و حرفه اي  داراي دید یکسانی در مورد شایستگی
همچنین چنین برداشت می شود که کادر مدیریتی هنرستان هاي فنی و حرفه اي . توافق می باشند

  . صحیحی از شایستگی هاي مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه اي دارند شناخت نسبتاً
  

  :واژگان کلیدي
، شایستگی نتبوریچ، مدل تحلیل کوآدرانیازسنجی مدل ، اي حرفهرش فنی و وآموزش و پر

  .بر شایستگی  درسی مبتنی، برنامهاي حرفه
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  بیان مسئله مقدمه و 
بوده  آن اي هر کشور آموزش فنی و حرفه یهاي نظام آموزش ترین بخش یکی از مهم
هاي اساسـی کشـورها بـراي تربیـت نیـروي انسـانی        مشیاز جمله خطو این نوع آموزش 

، مهـارت و  در ایـن میـان، کیفیـت   ). 1388نوابخش،(استکارامد در سطح پیش از دانشگاه 
اي تا حد زیادي تابع کـارایی   وحرفه لتحصیالن نظام آموزش و پرورش فنیا فارغ شایستگی

هـا و وسـایل نـوین     بـه روش آنـان  براي تدریس، آگاهی  نهنرآموزان این نظام، آمادگی آنا
ــد آموزشــی و تحــوالت  ــشروزآم ــی  دان ــذا، ). 1370میرمحمــدعلی، (باشــد م ــاي ل ارتق

تضمین کیفیت  براي اي، از جمله تدابیر مؤثر اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی
صـالحی و  (اسـت  بهبـود مسـتمر کیفیـت آن    ،اي و متعاقب آن در نظام آموزش فنی و حرفه

شـود   از آنجا آشـکار مـی   هنرآموزان اي هاي حرفه لزوم توجه به شایستگی .)1388، دیگران
 و )1389ران، دیگـ راد و (نبود هنرآمـوزان باکفایـت  در ایـن بـاب   هاي انجام شـده  کهپژوهش

ــی    ــري و عمل ــوزش دروس نظ ــه آم ــص در زمین ــروي متخص ــاي رشــتهمحــدودیت نی   ه
 دادنشـان  ) 1389(نویدي مثالً اند؛را نشان داده )1381 ،لنکرانی و عمادزاده(ايحرفه  -فنی

هـاي تـدریس و نحـوه برخـورد هنرآمـوزان بـا        هاي علمی، مهارت ا و تواناییه که ویژگی
ـ ده مـی نشـان   هـا  پـژوهش همین .هنرجویان چندان مطلوب نیست  هکـه هنرجویـانی کـ    دن

دارنـد، پیشـرفت تحصـیلی    بـاالیی  ) شایسـتگی (شان به لحاظ علمی صـالحیت  نرآموزانه
هـاي   آموزشـی و صـالحیت   هاي دیگري نیز بـر نقـش تجـارب    پژوهش. اند باالتري داشته

ــه ــدارس   حرف ــت م ــادگیري و کیفی ــاي ی ــوزان در فض ــی اي هنرآم ــه-فن ــد أت ايحرف کی
از سوي دیگر، در واکنش به تغییرات و نیازهاي جدید . )1388ران، دیگصالحی و (اند داشته

ي تولیـد نیـروي کـار مـاهر و     المللـی بـرا   هاي بین هاي صنعت و تجارت، رقابت در بخش
و  تـر  ایمتفـاوت  حرفهجدید و به دنبال آن الزمات  هاي حرفه، ایجاد )2001امفادي،(شایسته
هـاي آموزشـی جدیـد     اي شایسته و برنامه نیاز به معلمان حرفه ،)1982، 1سندري(رت پیچیده

اي  حرفـه وفنـی  بسیار مهم در آمـوزش   یبنابراین، شایستگی عامل بیش از پیش الزم است؛

                                                   
1 Sandry 
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هایی هستند که معلمـان   ها، رفتارهاي مؤثر و یا قضاوت مهارت، هادانش1ها شایستگی. است

 هـا،  دانـش  همـه 3اي حرفـه شایستگی  و) 2،1979گالسون-کاکس(دکنن می شاناثربخش ابراز
 بایـد  اي حرفـه  و فنـی  هنرآموز یک کههستند  هایی توانایی و وظایف ها، نگرش ها، مهارت

  ).4،2001امفادي(اباشد اردآنها را موفق  تدریس براي
منـابع   ،هاي مورد نظر در هنرآموزان منوط به وجود شرایط تحقق یافتن شایستگی

بیـت  دار تردرسـی مراکـز و مؤسسـات عهـده    هـاي  کـه از آن جملـه برنامـه    استو ابزاري 
هاي درسـی   کنندگان برنامهتدوین). 1386مؤمنی مهموئی، (اي است هنرآموزان فنی و حرفه

و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامـه   در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست
را ) هـا  ها و نگرش دانش، مهارت(هاي الزم ي تدوین شود که شایستگیا درسی باید به گونه

  نـدگی و شـغلی ایجـاد   هـاي متفـاوت ز   آموختگان براي موفقیت آنان در موقعیتدر دانش
ـ    ). تـا کرمی و مؤمنی، بی(و تقویت کند   هـاي  راي تقویـت صـالحیت  بـه عبـارت دیگـر، ب
بـه خـوبی    راهاي مـورد انتظـار    صالحیتریزان تابرنامه معلمی الزم است )يها شایستگی(

. مبناي طراحی نظام تعلیم و تربیت هنرآموزان قـرار گیرنـد   هاتا این شایستگیند کنتدوین 
یسـتم آموزشـی   سنیـاز  پـیش ) نیازسنجی(آموزشیدر این میان، بررسی و شناخت نیازهاي 

ریـزي آموزشـی و   است که معموالً این اقدام اولـین گـام در برنامـه    در این خصوص موفق
بهسـازي نیروهـاي مـاهر و    هاي آمـوزش و   نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی برنامه

نیازسنجی فرایند مشخص کردن آن چیزي است کـه بایـد آموختـه شـود؛     . متخصص است
ـ   درسـی  گیري کلـی برنامـه  یعنی تعیین جهت ود و نارسـایی در دانـش و   و تشـخیص کمب

باشـد  مطلوب رنامه درسی بریزي و اجراي اي براي طرح تواند پایه سنجی مینیاز. ها مهارت
  ).1389ان، دیگرعسگري و (ت و دانش مورد استفاده قرار گیردو جهت افزایش مهار

اي نیـز نیازسـنجی و    هاي فنـی و حرفـه   ریزي درسی آموزشدر طراحی و برنامه  
  بـراي جـذب،تربیت   بـه طـوري کـه    ؛)1388صـدري، (دارد خاصـی   برآورد نیـاز اهمیـت  

                                                   
1 competencies 
2 Cox-Glosson 
4 professional competency 
4 Mfadi 
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 و آموزشـی  هـاي و نیـازآفرینی  هـا  سنجینیاز هنرآموزان اي حرفه هاي پرورش صالحیت و 

 از سـوي دیگـر  آنـان   خـدمت  ضمن آموزش هاي دوره کیفیت و ارتقاي یکسو از پرورشی
 فراینـد  چـه  هـر ). 1388ان،دیگـر صـالحی و  (آیـد میشمار به گرتسهیل و اثربخش اقدامی

 اعتبـار  شغلی هاي مهارت و تعیین دانش،نگرش نیز و مشاغل به منظور شناسایی نیازسنجی
 اطمینـان  کـار  بـازار  در موختگـان آمـدي دانـش  اکار به توان می ،باشدشتهبیشتري دا دقت و

  ).1390عبدالهی و سعادتمند،(داشت بیشتري
الزم اسـت تـا    ،در امـر تـدریس   اي حرفـه  و هنرآموزان فنیسازي به منظور آماده

نرآموز شایسـته چیسـت،   هیک مشخصات که اي بدانند  حرفهفنی و مربیان تعلیم و تربیت 
، و چگونـه شایسـتگی   اسـت  کـدام شایسـته   زبهترین برنامه درسی براي پـرورش هنرآمـو  

هـاي   ه شناسـایی شایسـتگی  از آنجا ک ).1،1927اشبورن(دکرگیري توان اندازه میرا هنرآموز 
باشد، ضـروري اسـت کـه     هاي تربیت معلم می به طور عام کلیدي براي طراحی برنامهممعل

هـاي آمـوزش    اي مناسبو مورد نیاز به منظور طراحـی و انتقـال برنامـه    هاي حرفه شایستگی
مفیـد اسـت، شناسـایی و معرفـی      اي آینـده مناسـب و   اي که براي هنرآموزان حرفـه  حرفه
با فرایند  یماًمستقطرف یک از  يا حرفههنرآموزان فنی و از آنجا که ). 2001مفادي، ا(شوند

ایـن   ،)2001(به زعم امفادي، و از طرف دیگر بودهو جریان آموزش و یادگیري در ارتباط 
  ، همچنـین  بـا توجـه بـه     هسـتند  آنان عملکرد قابل اعتمادترین منبع در ارزیابیهنرآموزان 

به عنوان یکی از عناصر سیستم آموزشی بر روي  ها کادر مدیریتی  هنرستانثیر گذار بودن تأ
هاامکان تحقق صحیح چنین هدفی  گفت بدون کمک آن توان یمتا آنجا که  -آموزشفرایند 

که در یک سیسـتم آموزشـی همـه عناصـر و     و با توجه به این واقعیت  -میسر نخواهد بود
  اثرات قابل مشـاهده و قابـل تـوجهی    تواند ینصر ماند و تغییر در یک ع اجزا به هم وابسته

 يا حرفـه یها یسـتگ یشا، پژوهش حاضـر بـر آن شـد تـا     را روي عناصر دیگر داشته باشد 
به این امید که کارشناسان و ؛دکناز منظر این دو گروه بررسی  را يا حرفههنرآموزان فنی و 

با استفاده  ،هنرآموزان اشتغال دارنداندرکاران مراکزي که به امر تربیت و پرورش این دست

                                                   
1 Ashburn 
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هـاي   هاي نوینی را براي اصالح و بهبـود برنامـه   هاي مورد نیاز، تالش از فهرست شایستگی

  .آغاز کنند هاي الزمدر جهت تقویت شایستگی خدمت حینهاي قبل و  درسی در آموزش
هنرآمـوزان فنـی و    اي هایحرفـه  شایسـتگی بندي در این پژوهش جهت شناسایی و اولویت

مـدل  . از دو مدل ارزیابی نیازهاي بوریچ و تحلیل کوآدرانت اسـتفاده شـده اسـت    اي حرفه
هـا بـراي ارزیـابی نیازهـاي آموزشـی       تـرین مـدل   یکـی از جـامع  1ارزیابی نیازهاي بوریچ 

مدل ارزیابی نیازها اساساً یک فرایند خودارزشیابی ). 1387راد،پزشکی(باشد میآموزشگران 
بـه  ). 1980بـوریچ، (شان مبتنی است مورد عملکرد شخصی که بر قضاوت معلمان در است

مبتنی است که معلمان قابل اعتمادترین منبع  بنیاديفرض پیشاین  برعبارت دیگر، این مدل 
ــرد ــابی عملک ــودهشــان خود در ارزی ــه   ب ــان را ارائ ــورد نیازهایش ــازخورد در م ــزوم ب   و ل

این مدل بر پایه اختالف نمره بین میزان اهمیت موضوع آموزشی و ). 2001امفادي،(دنکن می
بوریچ  ).1390گهی و خالدي،آزرافشانی،(مهارت فرد در آن زمینه بنا نهاده شده استمیزان 

تعیین تناسب بین آنچـه بایـد انجـام شـود و آنچـه      «مدعی است که مفهوم اصلی این مدل 
توانـد   و آنچـه معلـم مـی   چه معلم باید به انجام آن قادر باشد باشد، یعنی، بین آن هست، می
توانند  هاي آموزشی در دو وضعیت می و پیشنهاد کرد که برنامه) 2001امفادي، (»انجام بدهد

هاي آموزشی انـدازه گیـري شـده     ها، و شایستگی رفتارها، مهارت: از این مدل استفاده کنند
تواند براي  اختالفات بین این دو می. زشی باشدچیست و چه چیزي باید اهداف برنامه آمو

  هـاي قابـل دفـاعی     هاي آموزشی استفاده شـود، همچنـین داده   اندازه گیري اثربخشی برنامه
  کند که در آنهـا نیـاز بـه دانـش بیشـتر را آشـکار        در شناسایی موضوعات مهمی فراهم می

  ).39،ص2،1993هال(کند می
 کـه  هـاي رایـج نیازسـنجی برتـري دارد     وشبـر ر از آن رو مدل نیاز سنجی بوریچ 

در این مدل، عالوه بر تعیین اهمیت موضوعات آموزشی، میزان مهارت خود را مخاطبان در 
افراد فاصله بین آنچه که قـادر هسـتند    ،بدین ترتیب. نمایند نیز مشخص میآن موضوعات 

در مـدل بـوریچ بـر    . زننـد  باشند را تخمین میبه انجام آن انجام دهند و آنچه که باید قادر 

                                                   
1 Borich Needs Assessment Model 
2 Hale 
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تفاوت نمره اهمیـت   بااساس تعریف نیاز، فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، 

نیازهـایی  . شـود  گویان مشخص مینیازهاي پاسخ ،و بدین وسیله آیدمیو مهارت به دست 
در صورتی . کم باشد اهها زیاد و مهارت افراد در آن که اهمیت آن دارندلویت را وباالترین ا

گویان مورد همیت موضوعات آموزشی از دید پاسخهاي نیازسنجی رایج، فقط ا در روشکه 
در پردازند؛  بندي نیازها میلویتوسنجش قرار گرفته و سپس بر اساس میانگین اهمیت به ا

است علی رغم اهمیت موضوعات آموزشی، مهارت افراد در آن زمینه بـاال   ممکن این حال
  نیازسـنجی تنهـا    ،بـدین ترتیـب  . نداشـته باشـند  جدي در آن نیازي به آموزش آنان ده و بو

بـرآورد  اسـت  ممکـن   که در روشهاي سنتی متـداول اسـت،   بر اساس میانگین اهمیت نیاز
هاي دیگر ارزیـابی   مدل). 1390زرافشانی، آگهی و خالدي،(نباشداز نیازها و واقعی  صحیح
را  خاصی خواهند شایستگی از معلمان می فقطکه ) 1سورت-یوثل تکنیک دلفی و کم(نیازها

ــه  ــا رتب ــابی ی ــی     ارزی ــوع مبتن ــت موض ــم از اهمی ــات معل ــر ادراک ــا ب ــد، تنه ــدي کنن   بن
  .)2001امفادي،(هستند

از منظر هنرآمـوزان   اي هایحرفه شایستگیبندي و اولویت ، مقایسهبه منظور شناسایی
) 1981( 3گبـل، پچیـون، و گیالنـگ    .استفاده شد2و کادر مدیریتی از مدل تحلیل کوآدرانت

مـدل تجزیـه تحلیـل کوآدرانـت را یـک      اینان هر چند .نداهدکرایجاد و تدوین این مدل را 
آموزشـی کارکنـان ضـمن خـدمت در رشـته       هاي اولویت تعیینروش ارزیابی نیازها براي 

بـراي هـر رشـته    نـد کـه ایـن مـدل     اهآموزش و پرورش استثنایی ارائه کردند، استنتاج کرد
 تعیـین مدل تحلیل کوآدرانت روش ارزیابی نیازها براي . قابل کاربرد است نیزدیگر آموزشی

هـاي  لویـت وا  افراد را در زمینهگروههاي مختلف که میزان توافق تهاي آموزشی اسلویتوا
ایـن مـدل شـامل سـه مرحلـه      . )1390زرافشانی، آگهی و خالـدي، (کند آموزشی تعیین می

ایــن  بنـدي لویــتوهـا، و ا  هـا، محاسـبه تفــاوت   ناســایی و تعیـین شایســتگی ش: باشـد  مـی 
دهد؛  مدل کوآدرانت، احتمال خطا در نیازسنجی را کاهش می .)2001امفادي، (ها شایستگی

بـدین ترتیـب، هـم    . اي وجـود دارد  هـاي حرفـه   زیرا قضاوت دو طرفه در مورد شایستگی

                                                   
1 Q- Sort 
2 Quadrant Analysis model 
3 Gable, Pecheon & Gillung 
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اي از دیـد خـود آنـان و هـم      حرفـه اي محسـوس هنرآمـوزان فنـی و     هاي حرفه شایستگی
اي نامحسوس آنان از دید کارشناسان در فرایند تشخیص و شناسـایی   هاي حرفه شایستگی
بدین ترتیب، به وسـیله  .  شونداي دخیل می اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی

هـاي   اي واقعی هنرآمـوزان کـه ترکیبـی از شایسـتگی     هاي حرفه مدل کوآدرانت، شایستگی
  ). 1390زرافشانی، آگهی و خالدي،(شود و غیرمحسوس آنان است مشخص میمحسوس 

  :دشدناالت زیر مطرح ؤس پژوهش حاضر، اي اهدافتدر راس
خود آنان با  ازدیدگاه اي فنی وحرفه موزانمورد نیاز هنرآ اي حرفه هاي شایستگی -1

 استفاده از مدل بوریچ کدامند؟

خود دیدگاه  از اي فنی وحرفه مورد نیاز هنرآموزان اي حرفه هاي شایستگی -2
بر اساس مدل تجزیه و  اي هاي فنی و حرفه کادر مدیریتی هنرستانو نهنرآموزا

 دامند؟ک تحلیل کوآدرانت

  کوآدرانت و مدل بوریچ چه نتایجی را نشانمقایسه نتایج حاصل از مدل  -3
 می دهد؟ 

  
  روش تحقیق

هادادهو از لحاظ گردآوري ی، از نظر هدف کاربردي این پژوهش از نظر ماهیت کم 
مـدیران و  (کـادر مـدیریتی   ورا کلیـه هنرآمـوزان    تحقیق این آماري جامعه. استپیمایشی 

 تحصـیلی  سـال  در اي شـهر همـدان   حرفـه  هـاي فنـی و   هنرستان )ن فنی و آموزشیمعاونا
محدود بودن تعـداد هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی،     با توجه به . دادند تشکیل 1391-1390

گرفت که با توجه به عدم همکاري  رارق و پژوهش مورد بررسیتمامی افراد هر دو جامعه 
در نهایـت   هـا از جانـب هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی،      تعدادي از پرسشـنامه  نگشتنو باز
  .شدندکادر مدیریتی در پژوهش حاضر بررسی و مطالعه نفر 27هنرآموز و  122تعداد

  معلمـان فنـی   اي هایحرفه شایستگییک پرسشنامه مربوط به  ها دادهابزار گردآوري  
گویـه   95پرسشـنامه مرکـب از   ایـن  . ده استکرتدوین  )2001(مفاديابود که  اي حرفهو  
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، روابـط  1اي مبانی تخصص حرفـه  مؤلفه فتکه در ه بوداي  حرفه هاي شایستگیمربوط به 

، عمـل  5، مـدیریت آموزشـی  4، طراحـی آموزشـی  3، راهنمـایی و مشـاوره  2جامعـه -مدرسه
ابزار اندازه گیري ممکـن اسـت   اما از آنجا که .بوده تنظیم شد7ارزشیابی آموزشی ،6آموزشی

براي اندازه گیري یک خصیصه ویژه یا در یک جامعه داراي اعتبار باشد، در حالی که براي 
هـیچ گونـه اعتبـاري برخـوردار     سنجش خصیصه دیگـري و یـا روي جامعـه دیگـري از     

آمـوزش فنـی و    افراد متخصص در زمینه، لذا با توجه به نظر )170، ص1376سرمد،(نباشد
نامه موجود تغییراتی داده شد؛ سواالت تکراري حذف و گویه هایی کـه  اي در پرسشحرفه 

با هم همپوشی و تداخل داشتند در یکدیگر ادغام شده و تحـت عنـوان یـک گویـه ارائـه      
به هفت مؤلفه پرسشـنامه   »ابعاد اعتقادي و اخالقی«همچنین، مؤلفه دیگري با عنوان . شدند

ر فـوق بـا جسـتجو در اسـناد و مـدارك موجـود د       مؤلفـه گویه هاي . مذکور اضافه گردید
راي صـادره ششصـد و چهـل و    (متوسـطه سازمان آموزش و پرورش ماننـد اهـداف دوره   
ي مرتبط با موضوع فوق و ها کتاب، مطالعه )هفتمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش

و بـه   ي معلـم ایجـاد  ا حرفـه ي انجـام شـده پیرامـون اخـالق     ها پژوهشبررسی مقاالت و 
سوال  79در نهایت، پرسشنامه ي مورد اجرا با هشت مولفه و  .پرسشنامه مذکور اضافه شد

  . مورد استفاده قرار گرفت
 و بـر مبنـاي  با استفاده از داوري تخصصی این پرسشنامه  و محتوایی صوريروایی 
 ايهـاي حرفـه  ي و شایستگیا حرفهکه در زمینه آموزش فنی و  8ن دانشگاهیانظر متخصص

ازمان آمـوزش و  ي سـ ا حرفـه کار کرده بودند، کارشناسان فعال در بخش آمـوزش فنـی و   
بـا  (يا حرفـه ي فنـی و  هـا  هنرسـتان ، هنرآمـوزان و مـدیران خبـره    پرورش اسـتان همـدان  

                                                   
1 foundations of vocational specialty 
2 school-community relations 
3 guidance and counseling 
4 instructional planning 
5 instructional management 
6 Instructional practice 
7 instructional evaluation 

  برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و بوعلی سیناي همدان انادتاس - ٨
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هایی نظیر سطح تحصیالت کارشناسی ارشـد، سـابقه تـدریس ده سـال بـه بـاال در        یژگیو

یید نهایی پرسشنامه، براي تعیین میزان أاز ت پس .به دست آمد) ...و  يا حرفهآموزش فنی و 
آلفـاي کرونبـاخ و    ضـریب  محاسبه هاي پرسشنامه از روشپایایی و همسانی درونی گویه

اسـتفاده   یا مهـارت در آنهـا   و سطح عملکرد موضوعات روش بازآزمایی در سطح اهمیت
هنرآمـوز زن و مـرد    20پرسشنامه بین  20که ابتدا  بودروش بازآزمایی به این صورت . شد

دو هفتـه بعـد همـان    . ي مورد نظر را پر کنندها پرسشنامهتوزیع و از ایشان خواسته شد که 
میزان همبستگی بین . پر شد نآناخود تعداد پرسشنامه بین همان هنرآموزان توزیع و توسط 

نمـره   اتموضـوع دو بار اجراي پرسشنامه محاسبه شد که در نهایت براي سـطح اهمیـت   
. دسـت آمـد   84/0ي نمره ا حرفهدر آن موضوعات  یستگیشایا و براي سطح عملکرد  81/0

نفر از هنرآموزان زن و  40پرسشنامه بین  40همچنین به منظور بررسی مجدد پایایی ابزار، 
ي توزیع و تکمیل شد کـه بـراي سـطح اهمیـت شایسـتگی      ا حرفهو ي فنیها هنرستانمرد 

به  90/0آلفاي ضریب  یا مهارت در آن شایستگی سطح عملکردو براي  97/0يآلفاضریب 
  .دست آمد

بین هنرآموزان و  ها ، پرسشنامهها اي پژوهش حاضر و گردآوري دادهبه منظور اجر
از افراد مذکور خواسته شد که هر . اي توزیع شد حرفه و هاي فنی هنرستانکادر مدیریتی 

به این ترتیب که ابتدا میزان اهمیت و . اي را دو بار رتبه بندي کنند شایستگی حرفه
براي ضرورتی ندارد تا نمره  1نمرة (اي در یک مقیاس پنج گزینه را ضرورت هر شایستگی

میزان (سطح عملکرد وه مذکور،دو گرسپس، . دکننبندي رتبه) است براي بسیار ضروري 5
ی بر اساس یک مقیاس پنج در هر شایستگباز هم اي را  حرفهو هنرآموزان فنی ) شایستگی

آن براي توانایی بسیار باال در  5توانایی در عملکرد تا نمره براي عدم 1از نمره (اي گزینه
 79لویت هر وا هاي بوریچ،مدل ارزیابی نیازبا استفاده از . بندي کردندرتبه) عملکرد

به عبارت دیگر، براي . مشخص شد اي حرفهاز دید هنرآموزان فنی و اي حرفهشایستگی 
 MWDS(1(»میانگین وزنی نمرات تفاوت«هنرآموزان اي هاي حرفه بندي شایستگیرتبه

) 1معادله (فرديهر شایستگی به صورت  »نمره تفاوت«به این منظور، ابتدا . دیگرد محاسبه
                                                   

1  mean weight discrepancy score(MWDS) 
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در . محاسبه شد )2همعادل(اي هر فرد براي شایستگی حرفه» نمره تفاوتوزن «و سپس 

 »میانگین وزنی نمرات تفاوت«پایان، با جمع وزن نمرات تفاوت تقسیم بر تعداد افراد، 
اي بر اساس  شایستگی حرفه 79و تعداد ) 3معادله ( گردیداي محاسبه  هاي حرفه شایستگی

  . نددبندي شرتبه این میانگین
    I-C= نمره تفاوت ) 1 معادله -
  I (I-C) =زن نمره تفاوتو)2معادله  -
∑= نمرات تفاوت یمیانگین وزن) 3معادله  - ( )  

آموزان، تعداد هنر= nمیزان داشتن شایستگی و = Cمیزان اهمیت، = Iدر روابط باال، 
  ). 1387پزشکی راد،(باشد یا کادر مدیریتی می
بیشترین نیاز  ،باشد 4باالي  ها آنلویت وا  نمرهموضوعات آموزشی که  ،در این مدل
نیازهاي  وباشد جز 3و  2بین  ها آنلویت وا  نمرهموضوعاتی که . دنبه آموزش را دار

 ،باشد 2زیر  ها آنلویت وا  نمرهموضوعاتی که  و اما نیاز به تقویت دارند ،آموزشی نبوده
  . نیاز به آموزش ندارند

هنرآموزان فنی و  اي حرفه هاي شایستگیتطبیق  منظورق، به یدوم تحق  مرحلهدر 
از مدل تحلیل  ها هنرستانکادر مدیریتی اي مدنظر حرفههاي شایستگیبا  اي حرفه

این مدل، جهت مشخص نمودن نقاط اشتراك از دیدگاه هنرآموزان . کوآدرانت استفاده شد
این نقاط . است اي حرفه هاي شایستگی  زمینهدر  ها هنرستانو کادر مدیریتی  اي حرفهفنی و 

لویت هاي واهر دو گروه  که از دیدگاه باشد میموضوعات آموزشی آن دسته از اشتراك 
در اصل، مدل تحلیل کوآدرانت روي دو بعد منطقی مبتنی . ندباش  نمودهباالیی را کسب 

   شکلآموزشگران لویت دادن به آموزش ورا براي ا 2×2باشد که یک ماتریس  می
میزان اهمیت و ضرورت اختالف میانگین بین  هاي نمرهیک بعد این مدل . دهدمی

براي  اي حرفهشایستگی  79را در هر شایستگی و میزان برخورداري از شایستگی 
میزان اهمیت و ضرورت شایستگی و اختالف میانگین بین  هاي نمرهو بعد دوم  هنرآموزان

محاسبه را براي کادر مدیریتی  اي حرفهشایستگی  79در هر میزان برخورداري از شایستگی 
 :)2001امفادي،(دوشمیبه چهارربع تقسیم  )Graph(در نهایت، این نمودار.کند می
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اي با نمره اختالف باال بین سطح اهمیت و سطح  هاي حرفه شایستگی که )1(ربع 
 .کندمیهنرآموزان و هم کادر مدیریتی ارائه  از نظرعملکرد هم 

اي با نمره اختالف باال بین سطح اهمیت و عملکرد  هاي حرفه شایستگی که )2(ربع 
کادر مدیریتی  از نظررا براي هنرآموزان و نمره اختالف پایین بین سطح اهمیت و عملکرد 

  .کند ارائه می
اي با نمره اختالف پایین بین سطح اهمیت و  هاي حرفه شایستگی که) 3(ربع 

کادر  از نظر ان و نمره اختالف باال بین سطح اهمیت و عملکرد عملکرد براي هنرآموز
  .کند را ارائه می یمدیریت

اي با نمره اختالف پایین بین سطح اهمیت و  هاي حرفه شایستگی که )4(ربع 
  .دکنمیارائه  یکادر مدیریت از نظر عملکرد را هم براي هنرآموزان و هم 

شایستگی  هاي اولویتگیرند،  موضوعاتی که در ربع یک قرار می ،ین ترتیبه اب 
گیرند،  قرار می 3و  2هايموضوعاتی که در ربع ؛دهند اي را تشکیل می حرفه

موضوعاتی که در  و ولی نیاز به تقویت دارند ،اي نبوده شایستگی حرفه هاي اولویتوجز
  ).1390آگهی و خالدي،  زرافشانی،(گیرند، نیازي به آموزش ندارند میقرار  4ربع 

اي در این چهار ربع بر اساس میزان نمره  هاي حرفه شایستگیطبق نمودار زیر، در نهایت، 
  .   اختالف به ترتیب از باال به پایین رتبه بندي خواهند شد

                            

1( 

  باال، باال
2( 

  باال، پایین

در 
 کا

راي
ف ب

تال
 اخ

مره
ن ن

نگی
میا

یتی
دیر

م
  

 
یان

جو
هنر

و 
  

)3( 

 پایین، باال

)4( 

 پایین، پایین

  هاي اختالف براي هنرآموزان میانگین نمره
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اي هنرآموزان از منظر  هاي حرفه لویت بندي شایستگیوجهت شناسایی و ا

تحلیل کوآدرانت، از نرم بوریچ و مدل مدل دو هنرآموزان و کادر مدیریتی با استفاده از 
  .مدل در این نرم افزار انجام شد هاي این استفاده شده و تمام مراحل و گام Excelافزار 

  
  ها یافته

اي  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه بندي شایستگیشناسایی و اولویت) الف
  با استفاده از مدل بوریچ

حاصل از مدل های یافته، 1توجه به جدول شماره با در پاسخ به سؤال اول پژوهش، 
نیازهایی با اینها و بوده  4باالتر از  اي حرفهیستگی شا 7لویت وا  نمرهبوریچ نشان داد که 

ریزي و برنامه) 1(: عبارتند از به ترتیب این شایستگی ها.باشند میلویت آموزشی وباالترین ا
همکاري با بازار کسب و کار ) 2(اي،  زایی براي هنرجویان فنی و حرفهاجراي طرح اشتغال

حفظ و تداوم دانش ) 3(اي،  هاي آموزش فنی و حرفه برنامهو صنعت در طراحی و اجراي 
استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت ) 4(اي تخصصی مربوط به خود، فنی در حوزه حرفه

تجزیه و تحلیل استعداد و ) 5(اي،  و منطقهکسب و کار و صنایع موجود در جامعه محلی 
هاي  تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه) 6(، اي توانایی هنرجویان فنی و حرفه

  سازي تجارب یادگیري با الزامات یکپارچه) 7(استخدام در سطح محلی و ملی، و 
  .و نیازهاي بازار کار
نشان  کهبود  2کمتر از نیزای هحرفشایستگی  31نمره اولویت ، 3شماره  طبق جدول

با کمترین نمره از  اي حرفهشایستگی  5. ي به آموزش ندارندنیاز هادهد این شایستگیمی
مشی وزارت آموزش دهی مطابق با خطتدوین و تنظیم سیستم نمره) 1( :این نوع عبارتند از

ایجاد و حفظ ) 3(، هنرستانها و وظایف مربوط به  مشارکت در فعالیت)2( ،و پرورش
معرفی مقدماتی ) 4(ها و اقدامات انجام شده،  سیستم بایگانیبه منظور مستندسازي فعالیت

داري و حفظ نگه) 5(درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در پایان کالس،  و 
  .اي سوابق دقیق و مستند از عملکرد هنرجویان فنی و حرفه
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نیازمند  شناسایی و اولویت بندي شایستگی هاي حرفه اي با نمره اولویت باال و   - 1جدول

  آموزش از دیدگاه هنرآموزان

  
شناسایی و اولویت بندي شایستگی هاي حرفه اي نیازمند بحث و تقویت و تلفیق  -2جدول 

  از دیدگاه هنرآموزاندرون برنامه هاي درسی 
میانگین   اي شایستگی حرفه  ردیف

  اهمیت
میانگین 
  عملکرد

نمره 
  الویت

  64/3  63/3  60/4  حسن نیت داشتن روحیه انتقادپذیري و نقد توأم با  8
هاي مختلف ارزشیابی به منظور  ها و روش استفاده ازمدل  9

  اي سنجش میزان یادگیري هنرجویان فنی و حرفه
89/3  75/2  63/3  

برقراري ارتباط با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تبادل   10
  علمی و اطالعاتی

89/3  75/2  62/3  

در ابعاد مختلف (هنرجویانهاي رشدي  اشراف بر ویژگی  11
  ...)جسمانی، عاطفی، ذهنی، هیجانی و

36/4  37/3  54/3  

  51/3  51/3  47/4  اي تعیین نیازها و عالیق هنرجویان فنی و حرفه  12
اي  تدوین استانداردهاي ارزشیابی که به هنرجویان فنی و حرفه  13

  .امکان دهد تا میزان پیشرفت شخصی خود را ارزشیابی کنند
47/4  52/3  48/3  

  46/3  5/3  45/4  اي براي هنرجویان الگو بودن هنرآموز فنی و حرفه  14
هاي داراي ضعف و قوت در آموزش فنی و  شناسایی حوزه  15

  اي حرفه
  

54/4  63/3  38/3  

میانگین   اي شایستگی حرفه      ردیف
  اهمیت

میانگین 
  عملکرد

  نمره الویت

 26/6  58/2  24/4  اي   زایی براي هنرجویان فنی و حرفهریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامه  1

  85/5  81/2  23/4  اي هاي آموزش فنی و حرفه همکاري با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي برنامه  2
  38/4  3/47  63/4  اي تخصصی مربوط به خود              حفظ و تداوم دانش فنی در حوزه حرفه  3
  28/4  3  23/4  اي استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع موجود در جامعه محلی و منطقه  4
  23/4  44/3  57/4  اي تجزیه و تحلیل استعداد و توانایی هنرجویان فنی و حرفه  5
  21/4  18/3  26/4  هاي استخدام در سطح محلی و ملی تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه  6
  15/4  31/3  45/4  سازي تجارب یادگیري با الزامات و نیازهاي بازار کاریکپارچه  7
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اي براي انتقال از  ارائه خدمات مورد نیازهنرجویان فنی و حرفه  16

  آموزش عالیهنرستان به بازار کار یا ورود به مؤسسات 
31/4  26/3  35/3  

به کارگیري پژوهش علمی در بررسی و مطالعه آموزش فنی و   17
  اي           حرفه

01/4  10/3  28/3  

هاي  اي براي انتقال مهارت سازي هنرجویان فنی و حرفهآماده  18
  اي از یک شغل به شغل دیگر حرفه

89/3  90/2  15/3  

  70/3  54/3  40/4  بر اساس نتایج ارزشیابی ها و فنون آموزشی تجدیدنظر در روش  19
  3.05  3.53  38/4  شناسایی هنرجویان نیازمند به راهنمایی و مشاوره  20
  3  31/3  18/4  طراحی و تدوین محتوا، دروس و واحدهایی براي آموزش  21
هاي انگیزشی مختلف در سطوح فردي و  به کارگیري تکنیک  22

  اي گروهی براي هنرجویان فنی و حرفه
13/4  26/3  96/2  

  2.94  3.37  22/4  هاي متنوع تدریس استفاده از روش  23
افزاري در هاي نرم هاي کامپیوتر و بسته استفاده عملی ازفناوري  24

  اي تدریس و آموزش فنی وحرفه
17/4  31/3  91/2  

اي که از سوي  اشراف بر قوانین مرتبط با آموزش فنی و حرفه  25
  .شده استوزارت آموزش و پرورش تدوین 

18/4  34/3  88/2  

  2.85  3.88  63/4  انتخاب و استفاده از مواد و منابع مناسب آموزشی  26
  2.82  3.70  47/4 اي برانگیختن و تقویت عالیق هنرجویان فنی و حرفه  27
تالش براي پیشرفت کشور، آسایش هموطنان و حفظ وحدت و   28

  یکپارچگی
63/4  3.90  2.73  

  2.56  3.57  30/4 عنوان پایه و ستون دین و اداي آن در اول وقتاعتقاد به نماز به   29
واکنش مناسب به روندهاي تغییر فناوري در درون آموزش فنی   30

  اي و حرفه
70/4  30/3  56/2  

 -هاي شناختی، روانی طبقه بندي اهداف آموزشی برحسب حیطه  31
  حرکتی و عاطفی

37/4  67/3  52/2  

  51/2  95/3  62/4  شناسیبا کار و وظیفهداشتن رفتار آموزشی مطابق   32
هایی که میزان حصول به اهداف دوره را  طراحی و تدوین آزمون  33

  .گیري کننداندازه
45/4  77/3  47/2  

  45/2  13/4  76/4  رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین هنرجویان  34
و  ها، ابزار طراحی سیستمی براي تعمیر و نگه داري دستگاه  35

  اي وسایل آموزش فنی و حرفه
97/3  22/3  42/2  

حفظ و مدیریت جذاب و مناسب محیط کالس درس،   36
  آزمایشگاه و کارگاه

40/4  76/3  30/2  

  28/2  43/3  11/4  اي تنظیمفلسفه شخصی براي آموزش فنی و حرفه  37
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  24/2  91/3  52/4  برقراري و حفظ محیط یادگیري امن، مثبت و سازنده  38
  23/2  63/3  29/4 رعایت قوانین و مقررات و کوشش در جهت ترویج آنها  39
  21/2  14/4  72/4  شخصیت دادن و احترام گذاشتن به دیگران  40
تعیین ضوابط و معیارهایی براي ارزشیابی عملکرد هنرجویان   41

  اي فنی و حرفه
40/4  79/3  18/2  

نیازهاي ها و وظایف الزم براي تأمین و تدارك  شناسایینقش  42
  اي هنرجویان فنی و حرفه

10/4  46/4  14/2  

  14/2  35/3  4  اي هاي علمی براي هنرجویان فنی و حرفه سازماندهی گردش  43
  12/2  61/3  22/4  برقراري و حفظ روابط دوستانه مثبت و مؤثربا والدین  44
  10/2  91/3  49/4  داشتن خلوص نیت در انجام کارها  45
هاي فنی مطرح در  اي با آموزش حرفه هاي فنی و پیوند آموزش  46

  هاي کشور ها و دانشگاه دانشکده
17/4  55/3  09/2  

  06/2  83/3  40/4  اي تدوین اهداف عملکردي براي هنرجویان فنی وحرفه  47
اي بر  تنظیم اهداف کلی و اهداف جزئی آموزش فنی و حرفه  48

 اساس رشته تخصصی        

27/4  68/3  06/2  

  
از شناسایی و اولویت بندي شایستگی هاي حرفه اي با نمره اولویت پایین و بدون نیاز به آموزش  -3جدول 

  دیدگاه هنرآموزان
میانگین   اي شایستگی حرفه  ردیف

  اهمیت
میانگین 
  عملکرد

نمره 
  الویت

هاي ارتباطی کالمی و غیرکالمی  استفاده از انواع مهارت  49
  اي دربرخورد با هنرجویان فنی و حرفه

44/4  89/3  99/1  

هاي هنرجویان فنی و  ها و مهارت ها، نگرش ارزشیابی دانش  50
 اي حرفه

42/4  87/3  98/1  

هاي آموزشی،  کاربرد اصول ایمنی عمومی در فعالیت  51
  ها ها و کارگاه آزمایشگاه

39/4  3.84  97/1  

داشتن ثبات عاطفی و روانی به منظور جلب اعتماد هنرجویان   52
  نسبت به خود

52/4  4  94/1  

  89/1  81/3  34/4  اي  مدیریت کارامد زمان در آموزش فنی و حرفه  53
  87/1  95/2  59/3  هاي اولیه کسب دانش کمک  54
شناسایی وسایل و ابزارهاي جدید و مورد نیاز آموزش فنی و   55

  اي براي سال تحصیلی مربوط حرفه
29/4  80/3  72/1  
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  68/1  12/4  57/4  رفتار و گفتارپایبندي به رعایت حیا و عفت در   56
  66/1  90/3  36/4  اي توجه و ابراز عالقه کردن به فرد فردهنرجویان فنی و حرفه  57
  64/1  75/3  22/4  اي ایجاد روابط کاري سازنده بین هنرجویان فنی وحرفه  58
  57/1  73/3  19/4  هدایت روند بحث و گفتگو در محیط آموزشی  59
شفاهی و کتبی در آموزش فنی و هاي ارتباط  کسب مهارت  60

  اي حرفه
23/4  80/3  50/1  

آموزي عملی هنرجویان فنی و راهنمایی و نظارت بر تجربه  61
  اي در آزمایشگاه یا کارگاه حرفه

48/4  13/4  29/1  

اي براي  هاي مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفه تعیین فعالیت  62
  استفاده از امکانات خارج از کالس درس

14/4  81/3  11/1  

  11/1  84/2  26/3 اي درك و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه  63
اي  راهنماییو ارائه توضیحات روشن به هنرجویان فنی و حرفه  64

  در حین تدریس
59/4  29/4  10/1  

هاي آموزش فنی و  تشریح اصول فلسفی و سیاست  65
  ایمدنظر نظام آموزش جمهوري اسالمی ایران حرفه

27/3  86/2  09/1  

  07/1  36/3  72/3  اي برقراري و حفظ روابط خوب با دیگر مدارس فنی و حرفه  66
اي بر اساس آموزش و  هاي هنرجویان فنی و حرفه تعیین نمره  67

  تجربه کسب شده در آزمایشگاه و کارگاه
29/4  03/4  92/0  

داري از اي در تمیزکردن و نگه هدایت هنرجویان فنی و حرفه  68
 اي آزمایشگاه یا کارگاه آموزش فنی و حرفه

28/4  03/4  89/0  

اي در مورد موضوعات و مسائل  تعامل با هنرجویان فنی و حرفه  69
  اجتماعی - شخصی

82/3  55/3  84/0  

  77/0  07/4  29/4  برقراري و حفظ روابط کاري خوب با مدیریت مدرسه  70
  76/0  01/4  23/4  داشتن تواضع و فروتنی و پرهیز از کبر و غرور  71
هاي کوچک و  توانایی عملی براي کار با افراد در گروه  72

  هاي بزرگ گروه
18/4  96/3  75/0  

  54/0  67/3  84/3  رعایت استانداردهاي آموزشی در رفتار مورد انتظار هنرجویان  73
  51/0  90/3  06/4  تهیه و تدوین طرح درس  74
عملکرد هنرجویان داري و حفظ سوابق دقیق و مستند از نگه  75

  اي فنی و حرفه
08/4  94/3  46/0  

معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در   76
  پایان کالس

31/4  24/4  23/0  

هاو  ایجاد و حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازي فعالیت  77
 اقدامات انجام شده

67/3  63/3  12-/0  
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  0/-12  64/3  60/3  مربوط به مدرسهها و وظایف  مشارکت در فعالیت  78
دهی مطابق با خط مشی وزارت تدوین و تنظیم سیستم نمره  79

 آموزش و پرورش

72/3  72/3  02-/0  

  
از منظر  اي اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه و اولویت بندي شایستگی شناسایی) ب

 با استفاده از مدل تحلیل کوآدرانت هنرآموزان و کادر مدیریتی

اي موردنظر هنرآموزان وکادر  هاي حرفه شایستگیدر پاسخ به سؤال دوم پژوهش، 
هاي  شایستگی وارائه  1اي از طریق مدل تحلیل کوآدرانت در نمودار  مدیریتی فنی و حرفه

اي از دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی با استفاده از مدل  اي هنرآموزان فنی و حرفه حرفه
  فهرست  5تا 2چهارگانه به صورت مجزا در جداول هايدر ربعتحلیل کوآدرانت نیز 

حاصل از مدل کوآدرانت نشان داد که  هاي یافتهول، انمودار و جداین با توجه به . اندشده
در اي حرفهشایستگی  11، 2در ربع  اي حرفهشایستگی 1،2در ربع  اي حرفهشایستگی  38

هاي  بر اساس تفاسیر ارائه شده، یافته. ددارنقرار  4در ربع اي حرفهشایستگی 28و  3ربع 
اي به  تحلیل کوآدرانت که از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی فنی و حرفهو مدل تجزیه 
اي به آموزش ضمن خدمت  دهد که هنرآموزان فنی و حرفه نشان می است دست آمده

نیاز شده بررسیاي  شایستگی حرفه 79اي از  شایستگی حرفه 38فوري و ضروري در 
نیاز به بحث،  اند،ارائه شده 3و  2 هايربعاي که در  شایستگی حرفه 13به عالوه، . دارند

 شایستگی 28. اي دارند هاي درسی هنرآموزان فنی و حرفه تقویت و تلفیق درون برنامه
هاي آماده  که طی برنامههستند هایی  شایستگی اند،هطبقه بندي شد 4ربع که در نیز دیگر

زش ضمن خدمت اند و به آمو آمیزي درك شدهبه طور موفقیت تر، پیشهنرآموزانسازي 
  .بیشتر نیازي ندارند
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  اي هنرآموزان وکادر مدیریتی فنی و حرفه از نظر مدل تحلیل کوآدرانت: )1(رنمودا

  
  

کادر مدیریتی با اي از دیدگاه هنرآموزان و  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی 1ربع ) : 4(لجدو
  استفاده از مدل تحلیل کوآدرانت

تفاوت نمره کادر   اي شایستگی حرفه  ربع
  مدیریتی

تفاوت نمره 
  هنرآموزان

زایی براي هنرجویان فنی و ریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامه  1
 اي   حرفه

92/1 44/1 

همکاري با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي   
  اي آموزش فنی و حرفههاي  برنامه

  
92/1  

  
32/1  

استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع   
  اي موجود در جامعه محلی و منطقه

29/1  01/1  

هاي استخدام در سطح  تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه  
 محلی و ملی

33/1 96/0 

  94/0  25/1اي تخصصی مربوط به  حفظ و تداوم دانش فنی در حوزه حرفه  

٠

٠.٢۵

٠.۵

٠.٧۵

١

١.٢۵

١.۵

٠ ٠.٢۵ ٠.۵ ٠.٧۵ ١ ١.٢۵ ١.۵ ١.٧۵ ٢

ان
وز

رآم
 هن

ف
تال

اخ
ه  

مر
ن

نمره اختالف کادر مدیریتی
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  خود  

برقراري ارتباط با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تبادل   
  علمی و اطالعاتی

55/1  93/0  

  93/0  4/1  سازي تجارب یادگیري با الزامات و نیازهاي بازار کاریکپارچه  
  92/0  85/0  اي هنرجویان فنی و حرفهتجزیه و تحلیل استعداد و توانایی   
هاي مختلف ارزشیابی به منظور  ها و روش استفاده ازمدل  

  اي سنجش میزان یادگیري هنرجویان فنی و حرفه
33/1  84/0  

  81/0  51/1  اي             به کارگیري پژوهش علمی در آموزش فنی و حرفه  
 در ابعاد مختلف(هاي رشدي هنرجویان اشراف بر ویژگی  

  ...)جسمانی، عاطفی، ذهنی، هیجانی و
11/1  81/0  

هاي  اي براي انتقال مهارت سازي هنرجویان فنی و حرفهآماده  
  اي از یک شغل به شغلی دیگر حرفه

03/1  81/0  

  79/0  29/1  داشتن روحیه انتقادپذیري و نقد توأم با حسن نیت  
  78/0  11/1  اي تعیین نیازها و عالیق هنرجویان فنی و حرفه  
اي  تدوین استانداردهاي ارزشیابی که به هنرجویان فنی و حرفه  

  .امکان دهد تا میزان پیشرفت شخصی خود را ارزشیابی کنند
48/1  77/0  

اي براي انتقال از  ارائه خدمات مورد نیازهنرجویان فنی و حرفه  
  مدرسه به بازار کار یا ورود به مؤسسات آموزش عالی

30/1  77/0  

  77/0  03/1  اي براي هنرجویان بودن هنرآموز فنی و حرفهالگو   
هاي داراي ضعف و قوت در آموزش فنی و  شناسایی حوزه  

  اي حرفه
92/0  74/0  

  71/0  74/0  طراحی و تدوین محتوا، دروس و واحدهایی براي آموزش  
  69/0  11/1  ها و فنون آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی تجدیدنظر در روش  
افزاري در هاي نرم هاي کامپیوتر و بسته عملی ازفناوري استفاده  

  اي تدریس و آموزش فنی وحرفه
1  69/0  

اي که از سوي  اشراف بر قوانین مرتبط با آموزش فنی و حرفه  
  .وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است

85/0  69/0  

  69/0  07/1  شناسایی هنرجویان نیازمند به راهنمایی و مشاوره  
  69/0  96/0  هاي متنوع تدریس از روش استفاده  
واکنش مناسب به روندهاي تغییر فناوري در درون آموزش فنی   

  اي و حرفه
48/1  63/0  

ها، ابزار و  داري دستگاهطراحی سیستمی براي تعمیر و نگه  
  اي وسایل آموزش فنی و حرفه

07/1  61/0  
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  61/0  85/0  انتخاب و استفاده از مواد و منابع مناسب آموزشی  
تالش براي پیشرفت کشور، آسایش هموطنان و حفظ وحدت   

  و یکپارچگی
92/0  59/0  

اعتقاد به نماز به عنوان پایه و ستون دین و اداي آن در اول   
  وقت

88/0  59/0  

 -هاي شناختی، روانی بندي اهداف آموزشی برحسب حیطهطبقه  
  حرکتی و عاطفی

1  57/0  

  55/0  1  اي فنی و حرفهتنظیم فلسفه شخصی براي آموزش   
هایی که میزان حصول به اهداف دوره  طراحی و تدوین آزمون  

  .گیري کنندرا اندازه
88/0  55/0  

  54/0  22/1  رعایت قوانین و مقررات و کوشش در جهت ترویج آنها  
  54/0  7/1  شناسیداشتن رفتار آموزشی مطابق با کار و وظیفه  
  53/0  92/0  اي آموزان فنی و حرفهدانشهاي علمی براي  سازماندهی گردش  
  52/0 92/0  هاي اولیه کسب دانش کمک  
ها و وظایف الزم براي تأمین و تدارك نیازهاي  نقش شناسایی  

  اي آموزان فنی و حرفهایمنی دانش
92/0 52/0  

حفظ و مدیریت جذاب و مناسب محیط کالس درس،   
  آزمایشگاه و کارگاه

88/0  52/0  

  
ریزي و اجراي برنامه) 1(هاي  شایستگی ،2 جدولدر ج ربع یک نتایبا توجه به 

همکاري با بازار کسب و کار و ) 2(اي،  زایی براي هنرجویان فنی و حرفهطرح اشتغال
استفاده از منابع، ) 3(اي،  هاي آموزش فنی و حرفه صنعت در طراحی و اجراي برنامه

تجزیه و ) 4(اي،  وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع موجود در جامعه محلی و منطقه
حفظ و تداوم ) 5(ستخدام در سطح محلی و ملی، و هاي ا تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه

آموزشی را  هاي اولویتترین  اي تخصصی مربوط به خود مهم دانش فنی در حوزه حرفه
باال بین سطح اهمیت و سطح نمره اختالف  ،ماتریس کوآدرانت 1و در ربع  تشکیل داده

  .اند هاشتعملکرد را هم براي هنرآموزان و هم براي کادر مدیریتی د
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اي از دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی با  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی 2ربع : )5(لجدو

  استفاده از مدل تحلیل کوآدرانت
تفاوت نمره 
 هنرآموزان

تفاوت نمره کادر 
 مدیریتی

  ربع اي هاي حرفه شایستگی

فردي و هاي انگیزشی مختلف در سطوح  به کارگیري تکنیک 07/0 71/0
 اي گروهی براي هنرجویان فنی و حرفه

2 

  اي برانگیختن و تقویت عالیق هنرجویان فنی و حرفه  07/0  63/0

  
  

اي از دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی با  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی 3ربع ): 6(لجدو
 استفاده از مدل تحلیل کوآدرانت

تفاوت نمره 
 هنرآموزان

تفاوت نمره کادر 
 مدیریتی

  ربع اي هاي حرفه شایستگی

 3 رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین هنرجویان 1 51/0

  برقراري و حفظ روابط دوستانه مثبت و مؤثربا والدین  92/0  5/0
  برقراري و حفظ محیط یادگیري امن، مثبت و سازنده  81/0  49/0
اي بر  و اهداف جزئی آموزش فنی و حرفه تنظیم اهداف کلی 74/0 48/0

 اساس رشته تخصصی

  داشتن خلوص نیت در انجام کارها  03/1  46/0
  شخصیت دادن و احترام گذاشتن به دیگران  77/0  46/0
  اي مدیریت کارآمد زمان در آموزش فنی و حرفه  85/0  43/0
هنرجویان داشتن ثبات عاطفی و روانی به منظور جلب اعتماد   74/0  42/0

  نسبت به خود
شناسایی وسایل و ابزارهاي جدید و مورد نیاز آموزش فنی و   74/0  4/0

  اي براي سال تحصیلی مربوط حرفه
  هدایت روند بحث و گفتگو در محیط آموزشی  81/0  37/0
  اي توجه و ابراز عالقه کردن به فرد فرد هنرجویان فنی و حرفه  74/0  35/0
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 2هاي که از دید هنرآموزان و کادر مدیریتی در ربعاي  هاي حرفه ترین شایستگی مهم

هاي انگیزشی مختلف در سطوح  به کارگیري تکنیک) 1(: ودند ازعبارت ب،قرار گرفتند 3و 
برانگیختن و تقویت عالیق هنرجویان ) 2(اي،  فنی و حرفه هنرجویانفردي و گروهی براي 

) 4(رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین هنرجویان، ) 3(اي،  فنی و حرفه
برقراري و حفظ محیط ) 5(با والدین، و  ربرقراري و حفظ روابط دوستانه مثبت و مؤث

هاي لویتوا ءجز ها شایستگیاین  همان طور که گفته شد، .یادگیري امن، مثبت و سازنده،
  .آموزشی نبوده، ولی نیاز به تقویت دارند

  
اي از دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی با  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی 4ربع : )7(لجدو

  استفاده از مدل تحلیل کوآدرانت
تفاوت نمره کادر   اي شایستگی حرفه  ربع

  مدیریتی
تفاوت نمره 
  هنرآموزان

 5/0 29/0 هاي کشور ها و دانشگاه هاي فنی مطرح در دانشکده اي با آموزش هاي فنی و حرفه پیوند آموزش  4

  46/0  66/0  اي تعیین ضوابط و معیارهایی براي ارزشیابی عملکرد هنرجویان فنی و حرفه  
  46/0  48/0  اي تدوین اهداف عملکردي براي هنرجویان فنی وحرفه  
  44/0  7/0  اي هاي هنرجویان فنی و حرفه ها و مهارت ها، نگرش دانش ارزشیابی  
 44/0 7/0 ها ها و کارگاه هاي آموزشی، آزمایشگاه کاربرد اصول ایمنی عمومی در فعالیت  

  44/0  59/0  اي هاي ارتباطی کالمی و غیرکالمی دربرخورد با هنرجویان فنی و حرفه استفاده از انواع مهارت  
  39/0  66/0  رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتارپایبندي به   
  38/0  51/0  اي ایجاد روابط کاري سازنده بین هنرجویان فنی وحرفه  
  35/0  29/0  اي هاي ارتباط شفاهی و کتبی در آموزش فنی و حرفه کسب مهارت  
  34/0  66/0  اي درك و فهم تحوالت تاریخی در حوزه آموزش فنی و حرفه  
ایمدنظر نظام آموزش جمهوري  هاي آموزش فنی و حرفه و سیاست تشریح اصول فلسفی  

  اسالمی ایران
62/0  33/0  

  28/0  7/0  اي در آزمایشگاه یا کارگاه آموزي عملی هنرجویانفنی و حرفهراهنمایی و نظارت بر تجربه  
  28/0  66/0  اي برقراري و حفظ روابط خوب با دیگر مدارس فنی و حرفه  
اي براي استفاده از امکانات خارج از کالس  مورد نیاز هنرجویان فنی و حرفههاي  تعیین فعالیت  

  درس
62/0  26/0  

  24/0  62/0  اي در حین تدریس و ارائه توضیحات روشن به هنرجویان فنی و حرفه راهنمایی  
  22/0  29/0  اجتماعی - اي در مورد موضوعات و مسائل شخصی تعامل با هنرجویان فنی و حرفه  
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اي بر اساس آموزش و تجربه کسب شده در آزمایشگاه و  هاي هنرجویان فنی و حرفه نمرهتعیین   

  کارگاه
29/0  21/0  

داري از آزمایشگاه یا کارگاه آموزش فنی و اي در تمیزکردن و نگه هدایت هنرجویان فنی و حرفه  
  اي حرفه

44/0  2/0  

  18/0  55/0  برقراري و حفظ روابط کاري خوب با مدیریت مدرسه  
  18/0  55/0  داشتن تواضع و فروتنی و پرهیز از کبر و غرور  
  18/0  22/0  هاي بزرگ هاي کوچک و گروه توانایی عملی براي کار با افراد در گروه  
  14/0  51/0  رعایت استانداردهاي آموزشی در رفتار مورد انتظار هنرجویان  
  12/0  0  تهیه و تدوین طرح درس  
  11/0  29/0  اي دقیق و مستند از عملکرد هنرآموز فنی و حرفهداري و حفظ سوابق نگه  
  05/0  37/0  معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در پایان کالس  
  03/0  4/0  هاو اقدامات انجام شده ایجاد و حفظ سیستم بایگانی به منظور مستندسازي فعالیت  
  03/0  18/0  مدرسهها و وظایف مربوط به  مشارکت در فعالیت  
  006/0  18/0  دهی مطابق با خطمشی وزارت آموزش و پرورشتدوین و تنظیم سیستم نمره  

  
داري و حفظ سوابق دقیق و نگه) 1(هاي  شایستگی ،5 با توجه به نتایج جدول

معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و ) 2(اي،  فنی و حرفه نمستند از عملکرد هنرجویا
ایجاد و حفظ سیستم بایگانیبه منظور مستندسازي ) 3(در پایان کالس، خالصه کردن درس 

ها و وظایف مربوط به مدرسه، و  مشارکت در فعالیت) 4(ها و اقدامات انجام شده،  فعالیت
وزارت آموزش و پرورش،  مشیخطدهی مطابق با تدوین و تنظیم سیستم نمره) 5(

توانایی و قابلیت الزم  ها آندر اجراي  اي حرفهکه هنرآموزان فنی و هایی هستند  شایستگی
  .نداشتهنیاز به آموزش ندا ها شایستگیرا از خود نشان داده و براي انجام این 

  مقایسه نتایج حاصل از مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) ج
به منظور مشخص نمـودن نقـاط اشـتراك دیـدگاه     و  یقدر پاسخ به سوال سوم تحق

  یسـه شایسـتگی هـاي    ابـه مق  ،مدیریتی هنرستان هاي فنـی و حرفـه اي  هنرآموزان و کادر 
در نهایـت  ). 1نمـودار  (مـی شـود  حرفه اي از منظر هنرآموزان و کـادر مـدیریتی پرداختـه    

اولویت اول شایستگی هاي حرفه اي که از منظـر هنرآمـوزان موضـوعاتی     7مشخص شد 
کوآدرانت نیز از منظر هنرآمـوزان   للیدر مدل تح ،بودند که بیشترین نیاز آموزشی را داشتند
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  شایستگیهایی بودند که هنرآمـوزان فنـی و حرفـه اي در اجـراي     38 و کادر مدیریتی جزء

  بـراي اجـراي  ها با نقص و کمبود مواجه بوده و نیاز به آموزش ضمن خدمت فـوري   آن 
هایی  شایستگی حرفه اي که در مدل بوریچ جزء شایستگی 31از همچنین، .  ها داشتند آن 

شایسـتگی حرفـه اي همـان     28بودند که طبق نظر هنرآموزان نیازي به آمـوزش نداشـتند،   
شایستگی هایی بودند که طبق مدل تحلیل کوآدرانت از نظر هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی،    
هنرآموزان فنی و حرفه اي در اجراي آن ها صالحیت ها و قابلیـت هـاي الزم را از خـود    

همسـانی   بـه بـا توجـه   . ن شایستگی ها نیاز به آموزش بیشتر نداشـتند نشان داده و زمینه ای
تقریبی حاصل از این دو مدل، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی        

داراي دید یکسانی در مورد شایستگی هاي مورد نیـاز یـک   هنرستان هاي فنی و حرفه اي 
  همچنـین مـی تـوان چنـین     . باشـند  هنرآموز فنی و حرفه اي بوده و با هـم در توافـق مـی   

برداشت کرد که کادر مدیریتی هنرستان هاي فنـی و حرفـه اي شـناخت نسـبتا درسـتی از      
  . شایستگی هاي مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه اي دارند

  
  بحث و نتیجه گیري

اي هنرآموزان  هاي حرفه بندي شایستگیهدف کلی این پژوهش شناسایی و اولویت
اي با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و تطبیق آن بـا دیـدگاه کـادر مـدیریتی      حرفهفنی و 

بنـدي  اولویـت . اي بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل کوآدرانـت بـود       هاي فنی و حرفـه  هنرستان
اي از دید خود آنان با استفاده از مدل بوریچ  اي هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه شایستگی

  ایــن . باشــد اي داراي بــاالترین اولویــت آموزشــی مــی حرفــه شایســتگی 7نشــان داد کــه 
زایی براي هنرجویان فنی و ریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامه) 1: (شایستگی ها عبارتند از

هـاي   همکاري با بازار کسب و کـار و صـنعت در طراحـی و اجـراي برنامـه     ) 2(اي،  حرفه
اي تخصصی مربـوط   ر حوزه حرفهحفظ و تداوم دانش فنی د) 3(اي،  آموزش فنی و حرفه

استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع موجـود در جامعـه   ) 4( به خود،
) 6(اي،  تجزیه و تحلیل استعداد و توانایی هنرجویان فنـی و حرفـه  ) 5(اي،  محلی و منطقه

) 7(و  هـاي اسـتخدام در سـطح محلـی و ملـی،      تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویـه 
نتایج به دست آمده در بـاال  . سازي تجارب یادگیري با الزامات و نیازهاي بازار کاریکپارچه
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هـاي مـذکور بـا نقـص و      اي در اجراي شایستگی دهد که هنرآموزان فنی و حرفه نشان می

هاي آموزشی  هاي فوق در برنامه کمبود مواجه هستند و نیاز به آموزش فوري در شایستگی
 2اي نیز کمتر از  شایستگی حرفه 31طبق همین جدول، نمره اولویت . ارندضمن خدمت د
اي بـا   شایسـتگی حرفـه   5. ها نیازي به آموزش ندارنـد دهد این شایستگیبود که نشان می

  دهـی مطـابق بـا    تـدوین و تنظـیم سیسـتم نمـره    ) 1: (کمترین نمره از این نوع  عبارتنـد از 
هـا و وظـایف مربـوط بـه      شـارکت در فعالیـت  م )2(مشی وزارت آموزش و پرورش، خط

ها و اقدامات انجام  به منظور مستندسازي فعالیت ایجاد و حفظ سیستم بایگانی) 3(هنرستان
معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه کردن درس در پایان کالس، و ) 4(شده، ، 

هاي  یافته. اي حرفه داري و حفظ سوابق دقیق و مستند از عملکرد هنرجویان فنی ونگه) 5(
هـاي   اي قادر بـه انجـام شایسـتگی    به دست آمده بدین معناست که هنرآموزان فنی و حرفه

  . دهند ها از خود نشان می اي مذکور بوده و قابلیت و صالحیت الزم را در اجراي آن حرفه
وزان اي از دید هنرآم هاي حرفه هاي مدل تحلیل کوآدرانت به منظور تطبیق شایستگییافته 

اي به آموزش ضمن  اي نشان داد که هنرآموزان فنی و حرفه و کادر مدیریتی فنی و حرفه
اي مورد بررسی  شایستگی حرفه 79اي از  شایستگی حرفه 38خدمت فوري و ضروري در 

زایی براي هنرجویان فنی و ریزي و اجراي طرح اشتغالبرنامه) 1(هاي  شایستگی. نیاز دارند
هاي  اري با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي برنامههمک) 2(اي،  حرفه

استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و صنایع ) 3( اي، آموزش فنی و حرفه
هاي  تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه) 4(اي،  موجود در جامعه محلی و منطقه

اي  وم دانش فنی در حوزه حرفهحفظ و تدا) 5(استخدام در سطح محلی و ملی، و 
کادر  هایی بودند که از منظر هنرآموزان و تخصصی مربوط به خود، از جمله شایستگی

ماتریس  1ترین شایستگی هاي حرفه اي در ربع  اي به عنوان مهم مدیریتی فنی و حرفه
این بدان . هاي آموزشی شناسایی و مطرح شدند کوآدرانت قرار گرفته و جزء اولویت

هاي فوق از نظر هر دو گروه، از طرفی بیشترین میزان اهمیت و  است که شایستگیمعن
ها با نقص و  اي در انجام آن ضرورت را داشته و از سوي دیگر هنرآموزان فنی و حرفه

در . ها ندارند هاي الزم را براي اجراي این شایستگی کمبود مواجه بوده و توانایی و قابلیت
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وهش هاي انجام شده اهمیت وضرورت شایستگی هاي فوق را این میان، یافته هاي پژ

اي  هاي فنی و حرفه هاي متعددي در باب آموزش در دهه اخیر پژوهشآشکار می سازد؛ 
ها و تحقیقات صورت گرفته آنچه بیش  با بررسی این پژوهش. رسمی به عمل آمده است

ال و بازار کار و هماهنگی ها به موضوع اشتغ گیرد پرداختن آن از همه مورد توجه قرار می
ها  و سوال اساسی که در این پژوهش باشد اي با این دو مقوله می هاي فنی و حرفه آموزش

مورد بررسی قرار گرفته، میزان اشتغال دانش آموختگان و میزان هماهنگی و ارتباط میان 
ا نشان دهنده ه هاي این پژوهش یافته. ها و نیازهاي بازار کار بوده است محتواي این آموزش

سعیدي رضوانی و بینقی، (گفته شده در هر دو بعد بوده است هاي ي عدم توفیق آموزش
هاي واقعی  اي رسمی از مهارت هاي فنی و حرفه عقب افتادگی محتواي آموزش). 1387

هاي تحقیق شریف و  یافته. هاي زیادي مورد تایید قرار گرفته است شغلی نیز در پژوهش
ي تحصیلی  التحصیالن و عدم تناسب رشته پایین بودن نرخ اشتغال فارغ) 1386(همکاران

نیز در پژوهشی نتیجه گرفت که ) 1380(شاهرخ نیا. دهد آنان را نشان می شاغالن با اشتغال
جذب مشاغل مربوط به رشته ) تا حدي(اي هاي فنی و حرفه الن دختر رشتهالتحصی فارغ

به نقل از (رضوي. اند شگاهی هم دست یافتهدانتحصیلی خود شده و به تحصیالت عالی 
اي و اشتغال را در استان  که رابطه آموزش فنی و حرفه) 1389شکاري و صدیقی ارفعی، 

فارس بررسی کرده است، نشان داد که در کشور ما همواره جنبه نظري آموزش بر جنبه 
ت رسمی و هایی تحت عنوان آموزش فنی به صور عملی آن غلبه دارد و اگر هم فعالیت

نتایج پژوهش صالحی و  .غیر رسمی وجود دارد، نتایج درخشانی در پی نداشته است
هاي دخترانه فنی و  نیز، از وضعیت نامطلوب عامل اشتغال در هنرستان) 1388(همکاران

به زعم ایشان، تناسب شغل با رشته تحصیلی در وضعیت . کند اي حکایت می حرفه
 اندك تناسب ویژه به اشتغال، کننده نگران اي که  وضعیتبه گونه  نامطلوبی قرار دارد،

 ناکارآمدي در نشانگرها ترین مهم از یکی هدف، در جامعه تحصیلی رشته و شغل میان

   .رود می شمار به شهر تهران دخترانه اي حرفه و فنی هاي هنرستان
هاي فنی و  هاي آموزش ترین مشکالت و چالش یکی از مهم) 1390(محمد علی

به نقل از (نفیسی .کند اي در ایران را ناشناخته بودن نیازهاي کیفی بازار کار عنوان می حرفه
ز اي اعم ا هاي فنی و حرفه در بررسی علل نارسایی آموزش) 1387سعیدي و بینقی،
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اي اصوالً از نیازهاي  هاي فنی و حرفه گسترش آموزش«گیرد  متوسطه و عالی نتیجه می

اي رسمی و  ایشان در مقایسه آموزش فنی و حرفه. »گیرد نشأت نمی فعلی و آتی بازار کار
اي غیر رسمی به علت آن که داوطلبان آن  هاي فنی و حرفه غیر رسمی معتقد است آموزش

هاي فنی و  آورند ، بیش از آموزش تحت تأثیر نیاز بازار کار به حرفه آموزي روي می
نیز، یکی از ) 1380(به زعم لنکرانی. کنند اي رسمی از نیازهاي بازار کار تبعیت می حرفه

اي از دید هنرجویان عدم تناسب امکانات و  هاي آموزش فنی و حرفه مشکالت و چالش
هم معتقد است که ) 1390(علی محمد. ها با نیازهاي بازار کار می باشد تجهیزات هنرستان

ها، نبود  ین آموزشاي به دالیل بسیار از جمله؛ به روز نبودن ا هاي فنی و حرفه آموزش
تعامل و تناسب میان بازار کار و آموزش از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نیازمند 

اي میان این نوع از  هاي فنی و حرفه همچنین، به رغم رشد آموزش. اصالحات جدي است
آموزش و بخش صنعت تعاملی ایجاد نشد و محتواي آموزش با نیازهاي صنعت منطبق 

اي، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی،  ین رو نظام آموزش فنی و حرفهاز ا. نگردید
رزي را به دست کشاو توانایی پاسخ گویی به نیازهاي کشور در بخش صنعت، خدمات و

ها با نیازهاي  هاي آموزشی هنرستان چنین نتیجه گرفت که برنامه) 1376(مهدي زاده. نیاورد
 نظر نیز دریافتند که از) 1385(همکارانو شریعت زاده  .بازار کار متناسب نیست

 باشد، می آموزشی مناسب محتواي نظر از درسی و آموزشی کشاورزي، برنامه کارشناسان

کار  بازار نیازهاي با انطباق و کردن برآورده براي تناسب الزم اجرا شیوه و عملی نظر از اما
 دیدگاه محتواي در تحلیل )1388(مکارانصالحی و ه. باشد نمی دارا را کشاورزي

 آموختگان هاي دانش توانمندي درباره سطح اعتمادي -بی دالئل زمینه در کارفرمایان

بر  آنان بیشتر دادند که نشان شد، منجر آنان کارگیري به در رغبتی کم به که ها هنرستان
 در امروز نیاز مورد هاي مهارت با ناآشنایی و آموختگان دانش مهارتی کیفیت نازل سطح

 دیدگاه نیز، دریافتند که از) 1385(شریعت زاده و همکاران. اند داشته کار اذعان بازار

 کارگاهی و تجهیزات و مهارتی و عملی دروس تدریس کارشناسان کشاورزي، شیوه

 این .باشد می دارا انطباق را با نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار میزان ترین کم آزمایشگاهی
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متوسطه  مراکز آموزش و ها هنرستان در عملی هاي آموزش ارائه در ضعف تأییدکننده امر

 .باشد می کارشناسان دیدگاه از کشاورزي

با توجه به شایستگی همکاري با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و اجراي 
اي و شایستگی استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب  هاي آموزش فنی و حرفه برنامه

در پژوهشی استنتاج ) 1380(اي، یوسیلیانی امعه محلی و منطقهصنایع موجود در جو کار و 
ها و مؤسسات خارج از وزارت آموزش و  کرد که بنا به نظر مدیران و دبیران، سازمان

اي ندارند، و این  پرورش همکاري الزم را در اجراي شاخه کار دانش و فنی و حرفه
فعال بخش  نیز، مشارکت غیر) 1390(محمد علیاز نظر . باشد میهمکاري در حد کم 
هاي  ترین مشکالت و چالش اي از جمله مهم هاي فنی و حرفه خصوصی در آموزش

کند که یکی دیگر از تنگناها و  اي در ایران بوده و بیان می هاي فنی و حرفه آموزش
نبودن شود  اي که مانع پاسخ گویی آن به نیازهاي صنعت می مشکالت آموزش فنی و حرفه

کند که با  شواهد پژوهشی که ذکر شد بر این داللت می .ارتباط میان این دو بخش است
اي با  هاي فنی و حرفه توجه به ارتباط ناقص نظام برنامه ریزي آموزشی و درسی آموزش

اي  هاي فنی و حرفه بازار کار، و دشواري تغییر و تحوالت در نظام آموزش رسمی، آموزش
هاي مورد نیاز بازار کار و هم از حیث کاربردي  دادن رشته هدف قرار رسمی ، هم از حیث

  ).1387سعیدي رضوانی و بینقی،(ها، با نارسایی مواجه هستند موزشبودن محتواي آ
اي  اهمیت و ضرورت شایستگی حفظ و تداوم دانش فنی هنرآموزان در حوزه حرفه

یکی از  هاي انجام شدهشود که پژوهش  تخصصی مربوط به خود، از آنجا تبیین می
مهمترین مشکالت براي کسب سه ویژگی کارایی، انعطاف پذیري و پاسخ گویی به 
نیازهاي بازار کار را نبود پشتوانه علمی براي ارتقاي کیفی آموزش هاي فنی و حرفه اي 

) 2001به نقل از امفادي، ( 1این در حالی است که  مور). 1390(محمد علی مطرح می کند
ت که معلمان فنی و حرفه اي باید در حوزه شغلی و حرفه اي شان به طور عالی معتقد اس

آماده شوند و در به روزترین تکنیک هاي تدریس براي اینکه قادر باشند یک نیروي کار 
نیز، آموزش ) 2001(به زعم امفادي. ماهر براي بازار کار جهانی آماده سازند، تسلط یابند

                                                   
1  Moor 
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رنامه هاي تربیت معلم  فنی و حرفه اي با سه بعد مهم از فنی و حرفه اي و به خصوص، ب

این ابعاد عبارتند . تغییري که از تربیت معلم فنی و حرفه اي انتظار می رود، مواجهه هستند
رشد و توسعه ) 3(تغییرات تکنولوژیکی و اقتصادي، و ) 2(اصالحات آموزشی، ) 1: (از

هاي کاري یک فرایند مداوم خواهد  تغییرات تکنولوژیکی در محیط. اجتماع و جمعیت
بنابراین، معلمان فنی و حرفه اي در کالس ها و آزمایشگاه ها و کارگاه ها مسئولیت . بود

بسیاري از جنبش . هاي چندگانه اي خواهند داشت که به دانش و تجربه بیشتري نیاز دارد
، و توانایی هاي اصالحات آموزشی تالش دارند تا مهارت هاي ضروري، دانش، نگرش ها

هاي مورد نیاز معلمان را به منظور آماده کردن دانش آموزانی با مهارت هاي شغلی گسترده 
و کمک به آنها براي حرکت همزمان با تغییرات شغلی، اجتماعی، تکنولوژیکی، و اقتصادي 

 . حاضر و آینده شناسایی کنند

عالوه بر تجهیزات و  بنابراین در یک مرکز آموزش فنی و  حرفه اي ایده آل و موثر
وسایل مدرن از نظر کیفی و کمی، به روز نگه داري معلومات کارکنان به ویژه هنرآموزان 
در راستاي تحوالت تکنولوژیکی جامعه و بازار کار داراي اهمیت زیادي است، و قسمت 

به منظور . مهمی از فعالیت هاي مربوط به بهبود سازمان به آموزش اختصاص می یابد
بخشیدن به آموزش و در نهایت یادگیري هنرجویان الزم است تا هنرآموزان در  کیفیت

شایستگی و ) 1386 کریمی،(خود و به روز شدن دانش و مهارت زمینه رشته تخصصی
  .قابلیت هاي الزم و ضروري را کسب کنند

ارائه شده، به آموزش  3و  2اي که در کوآدرانت  شایستگی حرفه 13به عالوه، 
اي مورد بحث،  هاي درسی هنرآموزان فنی و حرفه اما باید درون برنامه ،زي نداشتهبیشتر نیا

با توجه به یافته هاي به دست آمده از پژوهش حاضر، . تقویت و تلفیق قرار گیرند
هاي انگیزشی مختلف در سطوح فردي و گروهی  به کارگیري تکنیک) 1(هاي  شایستگی

برانگیختن و تقویت عالیق هنرجویان فنی و  )2(اي،  براي دانش آموزان فنی و حرفه
برقراري ) 4(رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین هنرجویان، ) 3(اي،  حرفه

برقراري و حفظ محیط یادگیري ) 5(و حفظ روابط دوستانه مثبت و مؤثر  با والدین، و 
از دید هنرآموزان و  اي بودند که هاي حرفه ترین شایستگی امن، مثبت و سازنده، از مهم
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هاي فوق، جزء  شایستگی. جدول کوآدرانت قرار گرفتند 3و  2کادر مدیریتی در ربع 

هاي درسی  اولویت هاي آموزشی نبوده ولی نیاز به بحث و تقویت و تلفیق درون برنامه
  .اي دارند هنرآموزان فنی و حرفه

هایی بودند  ایستگیبندي شدند، شطبقه 4اي که در کوآدرانت  شایستگی حرفه 28 
 و براي هاي الزم بوده ها داراي توانایی و قابلیت اي در اجراي آن که هنرآموزان فنی و حرفه

با توجه به نتایج جدول ربع چهار ماتریس . شان به آموزش ضمن خدمت نیاز نداشتندانجام
ز نگه داري و حفظ سوابق دقیق و مستند ا) 1(هاي  کوآدرانت، مشخص شد که شایستگی

معرفی مقدماتی درس در آغاز کالس و خالصه ) 2(اي،  عملکرد هنرآموز فنی و حرفه
به منظور مستند سازي  ایجاد و حفظ سیستم بایگانی) 3(کردن درس در پایان کالس، 

ها و وظایف مربوط به مدرسه، و  مشارکت در فعالیت) 4(ها و اقدامات انجام شده،  فعالیت
نمره دهی مطابق با خط مشی وزارت آموزش و پرورش، تدوین و تنظیم سیستم ) 5(

هایی هستند که نیازي به آموزش نداشته و ارزش اختالف پایین را بین سطح  شایستگی
  .اند اهمیت و سطح عملکرد هم براي هنرآموزان و هم براي کادر مدیریتی ارائه کرده

همچنین، مقایسه نتایج از حاصل از مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت بـه منظـور   
 7تطبیق دیدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی هنرستان هاي فنی و حرفه اي مشخص کرد که 

اولویت اول شایستگی هاي حرفه اي که از منظر هنرآموزان موضوعاتی بودند که بیشـترین  
تحلیل کوآدرانت نیز از منظر هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی     نیاز آموزشی را داشتند در مدل

شایستگی هایی بودند که هنرآموزان فنی و حرفه اي در اجـراي آنهـا بـا نقـص و      38جزء 
.  کمبود مواجه بوده و نیاز بـه آمـوزش ضـمن خـدمت فـوري بـراي اجـراي آنهـا داشـتند         

ــین، از  ــاز   31همچن ــوزان نی ــر هنرآم ــق نظ ــه طب ــه اي ک ــتگی حرف ــوزش شایس ــه آم   ي ب
شایستگی حرفه اي همان شایستگی هایی بودنـد کـه طبـق     28، )طبق مدل بوریچ(نداشتند

  مدل تحلیل کوآدرانت از نظر هنرآمـوزان و کـادر مـدیریتی، هنرآمـوزان فنـی و حرفـه اي       
هـاي الزم را از خـود نشـان داده و در زمینـه ایـن      -در اجراي آن ها صـالحیت و قابلیـت  

با توجه به همسانی تقریبی حاصـل از ایـن دو   . آموزش بیشتر نداشتند شایستگی ها نیاز به
مدل، می توان نتیجه گرفت که هنرآموزان و کادر مدیریتی هنرستان هاي فنـی و حرفـه اي   
داراي دید یکسانی در مورد شایستگی هاي مورد نیاز یک هنرآموز فنی و حرفه اي بـوده و  
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ـ  -همچنین مـی . با هم در توافق می باشند   وان چنـین برداشـت کـرد کـه کـادر مـدیریتی       ت

هنرستان هاي فنی و حرفه اي شناخت نسبتا درستی از شایستگی هاي مورد نیاز هنرآموزان 
البته ذکر این نکته ضروري است که با توجه به محدودیت هاي این . فنی و حرفه اي دارند

عـداد زیـاد گویـه هـاي     تحقیق مانند عدم همکاري تعدادي از هنرآموزان به دالیلی ماننـد ت 
؛ و از آن جـا کـه   ...پرسشنامه و طوالنی بودن زمان پاسخ به آن، داشـتن مشـغله کـاري و    

گردآوري داده هاي مرتبط با شایستگی هاي حرفه اي با استفاده از پرسشنامه و به صـورت  
کمی انجام گرفت، داده هاي به دست آمده ي این پژوهش نیز از محـدودیت هـا و موانـع    

ــژوهش ــد  پ ــی باش ــتثنی نم ــی مس ــاي  . کم ــتگی ه ــنجی از شایس ــه نیازس ــه آنک ــر ب   نظ
حرفه اي هنرآموزان به صورت کلی و نه بر اساس زمینه و رشته تخصصـی هـر هنرآمـوز     

صورت گرفت، در نتیجه میزان دقـت، صـحت و تعمـیم یافتـه هـاي بـه دسـت آمـده بـا          
  .محدودیت مواجه می شود

یابی به وضعیت مطلوب، یعنی ایجاد و  دست در راستاي نتایج این پژوهش و براي  
اي که این هنرآموزان  به گونه - اي اي در هنرآموزان فنی و حرفه هاي حرفه تقویت شایستگی

ها  هاي الزم و کافی براي انجام این شایستگی ها و صالحیت ها، قابلیت داراي توانایی
 :ریزان درسی استامهگشاي برناي راه اقدامات و پیشنهادات زیر تا اندازه -باشند

هاي ایجاد شده باید مبنایی براي تدوین، اجرا، و  فهرست نهایی شایستگی -
  اي را  هاي درسی تربیت معلم حرفه ارزشیابی، و همچنین ارتقاي برنامه

 .شکل دهد

اند، بندي شدههایی که در این پژوهش شناسایی و اولویت فهرست شایستگی -
اکز تربیت معلم و مؤسسات آموزش عالی باید به عنوان راهنمایی براي مر

اي تدارك  هاي درسی قبل و ضمن خدمت را براي معلمان حرفه که برنامه
 .بینند، در نظر گرفته شود می

اي که از نظرسطح اهمیت و عملکرد از دید هنرآموزان  هاي حرفه شایستگی  -
توانی اند، نشان دهنده نقص و ناو کادر مدیریتی اختالف نمره باالیی داشته
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 هاي آموزشی دراولویت ها بوده و باید به عنوان هنرآموزان در اجراي آن

 .شوند اي مطرح هاي درسی ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه برنامه

زایی براي ریزي و اجراي طرح اشتغالهاي برنامه با توجه به این که شایستگی
صنعت در طراحی و اجراي اي، همکاري با بازار کسب و کار و  هنرجویان فنی و حرفه

اي، استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و  هاي آموزش فنی و حرفه برنامه
هاي  اي، تجزیه و تحلیل نیازهاي بازار کار و رویه صنایع موجود در جامعه محلی و منطقه

اي تخصصی  استخدام در سطح محلی و ملی و حفظ و تداوم دانش فنی در حوزه حرفه
اي به عنوان  از منظر هر دو گروه هنرآموزان و کادر مدیریتی فنی و حرفه ط به خود،مربو
ها قرار گرفتند،  اي در نخستین اولویت هاي یک هنرآموز فنی و حرفه ترین شایستگی مهم

هاي درسی تربیت معلم قبل و ضمن خدمت نسبت به ایجاد و تقویت این  باید در برنامه
 .اي شود توجه ویژهها در هنرآموزان  شایستگی

ها و نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، موضوعات و  همچنین با توجه به یافته         
اي در  عناوین پژوهشی زیر که نیاز است به منظور بهبود وضعیت آموزش فنی و حرفه

  : آینده نزدیک مطالعه و بررسی شود، پیشنهاد می شود
توانایی و توانایی کم هنرآموزان فنی و بررسی علل و عوامل موثر بر عدم  -

ها  علی رغم اینکه این شایستگی(اي هاي حرفه اي در اجراي شایستگی حرفه
پژوهش هاي کمی   ، نیازمند انجام)باشد براي حرفه و شغلشان ضروري می

 .و کیفی می باشد

اي  هاي حرفه تحقیق و بررسی دقیق تر و همه جانبه تر در مورد شایستگی -
اي نیازمند انجام پژوهش هاي کیفی مانند مشاهده  ن فنی و حرفههنرآموزا

بیعی محیط شایستگی هاي حرفه اي در رفتار هنرآموزان و در موقعیت ط
 آموزشی و کالس درس است

  اي به  هاي مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه نیاز است تا در مورد شایستگی   -  
نه صنعت، خدمات، ایشان در سه زمی  یک رشته هاي تخصصیتفک

ها پژوهش هاي کمی و کیفی بیشتري  هاي مرتبط به آن کشاورزي و رشته
  .انجام شود
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223  

 

 .../ اي  هاي فنی و حرفه اي هنرآموزان هنرستان هاي حرفه نیازسنجی شایستگی                           

 
ادگی و فردي عوامل اجتماعی، خانو). 1389(شکاري، عباس و صدیقی ارفعی، فریبرز 

هاي پژوهش در برنامه  مجله تازه ،اي دانش آموزان هاي فنی و حرفه موثر بر انتخاب رشته
 35-48، صص )1( 1، درسی

 سیستمی رویکرد کاربست). 1388(صالحی،کیوان؛ زین آبادي، حسن رضا و پرند، کورش 
 فنی هاي هنرستان ارزشیابی از موردي: اي حرفه فنی هاي هنرستان کیفیت ارزشیابی در

  152-203صص)8( ،29 ،آموزشی هاي نوآوري فصلنامه ،تهران شهر دخترانه اي حرفه
هاي فنی و  بررسی تناسب آموزش). 1390( هو سعادتمند، زهر الدین شهابعبدالهی، 

فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد . اي با عناصر برنامه درسی حرفه
  81-100، صص )3( 5، اسالمی واحد گرمسار

هاي  شاغل در خانه بهورزاننیاز سنجی آموزشی ). 1389(و همکاران ... عسگري، هدایت ا
مجله ایرانی آموزش در علوم  ،هاي بهداشت و درمان استان اصفهان بهداشت شبکه

 668-674، صص )5(10 ،)ویژه نامه توسعه آموزش(پزشکی 

بازار کار جهانی و تأثیر آن بر طراحی ).بی تا(کرمی، مرتضی و مؤمنی مهموئی، حسین
، صص ها فرصتو  ها چالش: جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی ،برنامه درسی

1137-114  
ماهنامه ، ویژگی هاي یک مرکز آموزش فنی و حرفه اي ایده آل). 1386(کریمی، منیژه 

 16-22،  صص 52، شماره مهارت

بررسی مشکالت اجرایی ارائه آموزش هاي ). 1381( لنکرانی، مهناز و عمادزاده، مصطفی
از دیدگاه هنرجویان، هنرآموزان و مدیران یه اي و کاردانش در واجدهاي آموزشفنی و حرف

  51-57، صص 14، شماره مجله آموزه. 79- 80شهر اصفهان سال تحصیلی 
 مجله ،هاي اصالح آن اي و راه هاي فنی و حرفه آموزش ).1390( محمدعلی، محبوبه

 10-18صص  ،)1(7، اي رشد آموزش فنی و حرفه

: برنامه ریزي درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی). 1386( ؤمنی مهموئی، حسینم
  1- 21ص، ص19ه، شمارفصلنامه رویش، ها التحصیالن دانشگاه گامی در جهت اشتغال فارغ

 انتشارات مدرسه: چاپ اول، تهران ،آموزش فنی .)1370( یمیرمحمد، عل



1391و زمستان  پاییز •شماره دوم  •سال اول  •دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزي آموزشی /        224  

 
، ماهنامه اي هاي فنی و حرفه هاي نوین و توسعه آموزش دیدگاه). 1388( نوابخش، حسین

 4-5صص،)111( 10، رسانیآموزشی،پژوهشی و اطالع

اي در وزارت  هاي کاردانی آموزش فنی و حرفه ارزشیابی دوره). 1389( نویدي، احد
 56-61صص،)2( 6، مجله رشد آموزش،آموزش و پرورش

هاي فنی و  بررسی مشکالت و موانع اجرایی ارائه آموزش). 1380(لی یوسیلیانی، غالمع
اي و کار دانش در واحدهاي آموزشی شهر تهران از دیدگاه دانش آموزان،  حرفه

شوراي تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش شهر : ، طرح پژوهشی، تهرانمدیران و دبیران
  .تهران، ص چکیده
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