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گیري  نمونه روش به کههستند  آموزش حوزه خبرگان ،دوم مرحله آماري جامعه .شدند انتخاب دسترس
 تحلیل و تجزیه براي .شدند دهی سازمان هدفمند روش به نفره شش کانونی گروهشش  در قضاوتی
 نظریه راهبرد از استفاده )توصیفی آمار و کمی و کیفی محتواي تحلیل( آمیخته روش از اطالعات

 از عبارتند مقوله شش در تحقیق هاي یافته .است شده استفاده MAXQ.D.A افزار نرم و بنیاد داده
 وبندي  تقسیم پیامدها وگر  مداخلههاي  مقوله اي، زمینههاي  مقوله ،راهبرديهاي  مقوله ،یعلّهاي  همقول

  .شد ارائهزمینه  این در هاییپیشنهاد
  :واژگان کلیدي

  .مهارت ،اي حرفه و فنی ،دانشجویان بنیاد، داده ،آموزش
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  مقدمه .1

 نقش ،مختلف کشورهاي در کار بازار نیاز ردمو ماهر نیروي تربیت طریق از اي حرفه و فنیي ها آموزش
دار  عهده تنها نه توسعه حال کشورهاي در در ها آموزش این .کنند می ایفا انسانی سرمایه تشکیل در مهمی
سازي  بستر طریق از بلکه هستندها  کشور این مختلفي ها بخش نیاز مورد کار نیروي تربیت

 تربیت مسیر در میانبري راه ها آموزش این .کنند یم کمک نیز بیکاري مشکل حل به ،خوداشتغالی
 و علمی مبانی از ها آموزش اینمندي  بهره به توجه با سو یک از چراکه ،آیند می شمار به انسانی نیروي

 عملی تجربه مبناي بر یادگیري از را خود راه ،کالسیکي ها آموزش ۀشد پذیرفتهي ها روش از استفاده
 این از تا است کرده کوتاه را فراگیري نوع این عملیِ غیر و مدت دراز راه ،ریقط این از و کرده جدا صرف
  .شود فراهم اجتماعی ـ اقتصادي يها فعالیت در جذب براي بیشتري امکان ،طریق

 به دهیچیپ عصر تحوالت با متناسب دیبااست که  جامعه انکار نیتر مهم از یکی یآموزش نظام
 از یکی یدانشگاه ختگانآمو دانش ياریکب ،دیگر سوياز .بپردازد توامح و ساختار در یاساس اصالحات
 نیازهاي به عالی آموزش نظام نبودنِ همسو و توجهی کم .ماست شورک در ياقتصاد معضالتین تر بزرگ
 یک اساسی نیاز که درصورتی ؛است نالتحصیال فارغ ياریکب و بحران بروز دالیل از یکی جامعه
 ؛است مهارت ،جامعه تخصصیي ها مسئولیت پذیرش و شغل به رسیدن براي دانشگاهی التحصیل فارغ

 رفتاريي ها ویژگی همچنین و تحصیالت سطح و یکیفیز ،ذهنیهاي  توانایی داشتنبر  عالوه فرد یعنی
 دوران طول دررا  نیاز موردي ها مهارت باید فرديي ها ارزش و انگیزش ،نگرش نوع ،شخصیت چون

 از کار بازار آنچه با دانشگاه آموزشی مواد وها  دوره بینشود که  می مشخصنجا ازای .کند کسب تحصیل
یالتحصیل فارغ ازپیش  ،دیگر سوياز. است نشده برقرار منطقی تناسب ،طلبد می علمی و فنی مهارت عدب 

 .دندار وجودها  آن عملی و علمی توانمندي حداقلنظر  از ارزیابی براي مناسبی معیارهاي ،دانشجویان
 و خود مفید کارکردن  پیدا براي را دانشجویان علمی روحیه خوبی به نتوانسته یآموزش ستمیس همچنین

 ،دانشمندان یبرخ زعم به هک دهد می رخ یحال در ها دانشگاه نالتحصیال فارغ ياریکب .کند تقویت جامعه
 به شتریب امروزه اند، بوده وابسته شیخو يماد منابع به جهان يشورهاک روزید اگر و است دانش عصر
  اند. وابسته شیخو دانش سطوح و یانسان منابع

 به شان یدانشگاههاي  آموخته از ستندین قادر ها دانشگاه نالتحصیال فارغ ازبسیاري  زین ما شورک در
 از شورک ارک بازار و یآموزش نظاممیان  حاضر حال در .شوند ارک بازار وارد و ردهک استفاده یمطلوب شکل

 به عالی آموزش نظام نیب یهماهنگ جادیا لیدل نیهم به و ندارد وجود یمنطق ارتباط یمک و یفکی نظر
 یآموزش نظام در .]1[دارد ضرورت منابع اتالف از يریجلوگبراي  ارک بازار نظام با نالتحصیال فارغ تناسب
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 ها، نشکوا نیا وستنیپ هم به با .است يریگ لکش حال در يا ندهکپرا يا رهیزنجهاي  نشکوا ،يامروز هنهک
 اریبس يسازگار طیمح قیعم و عیسر تحوالت با هک شد خواهد بنا يدیجد یآموزش نظام يادهایبن
نیز  يماهو تفاوت هکبل ،است متفاوت يابزار و یلکش ابعاد از تنها نه ندهیآ نظام .داشت خواهد يادتریز

 و يمجازهاي  السک و رانیفراگ توسط يا انهیاري ها سیستم از استفاده به تنها ندهیآ برتر نظام .دارد
 و لیتحص ،السک ،ارک ،آموزش ،یلیتحص كمدر ،ریفراگ چون یمیمفاه هکبل ،شود ینم محدود آن رینظا

  .شد خواهند تحول دچار شان يامروز يمعنا به نسبت آنمانند 
، است آن براي دهش لئقا اهمیت با متناسب و آموزش به وابسته مختلف ابعاد در پیشرفت و توسعه

 در .]2[است اي بیهوده امرشک  بی ،آن اثربخشی از حاصل نتایج به توجه بدون آموزش به پرداختن ولی
 براي و زمانی هر در و روشی هر با آموزشی نوع هر آیا که شود می مطرحدست  این ازهایی  پرسش واقع
 سازمانی ارزشمند منابع صرف ارزش آید، به دست می آموزش از کهاي  نتیجه آیا ؟است کارساز کسی هر
هاي  دوره ایآ هکاند  بوده مواجه پرسش نیا با همواره آموزش ارانکاندر دست و رانیمد .]3[؟دارد را

 اکنون هم دهد می نشان شده انجامي ها پژوهش و مطالعات ؟برخوردارند یواقع یاثربخش از یآموزش
تبدیل  یآموزش يواحدهابراي  اریع تمام اي دغدغه هب یآموزش يها دوره یواقع جینتا و اتتأثیر شینما

 خواهان ،شده صرف منابع وها  نهیهز قبال درها  سازمان انگذار سیاست و رانیمد هکآن چه ؛است شده
  .]4[هستند یآموزشهاي  دوره یواقع ياثرگذار ۀدربار ینیع و یعمل يها گزارش

 در هرگز یآموزشهاي  دوره يمحتوا از یمین از شیباند  داده نشان متعددي ها پژوهش و مطالعات
 اتالف یآموزش منابع از یمهم بخش هک تسمعنا بدان امر نیا .شوند نمی گرفته ارک به شغل و ارک

 در یروزافزون توجه از ،یآموزشهاي  دوره از یناش رفتار رییتغ زانیم یابیارزش امروزه رو نیا از ؛شود می
 يو منظور .ردک مطرح را سوم سطح یابیارزش واژه بار نخستین ،1یکپاتر .است شده برخوردارها  سازمان

ي ها مهارت و دانش يریادگی ماحصل عنوان به یشغل رفتار در حاصله راتییتغ زانیم سنجش ،واژه نیا از
 دوره یط آنچه هک است آن یابیارزش نوع نیا يربنایز یاصل ۀدیا .]5[است یآموزشهاي  دوره در دیجد

 يبهتر ردکعمل سازمان قیطر نیا از تا شود گرفته ارک به حرفه ای شغل در دیبا الزاماً ،شود می گرفته ادی
 و يتصد مورد شغل در ای ابدین انتقال ارک طیمح به هرگز شده آموختهي ها مهارت اگر .باشد داشته

 يابر ینفع چیه هک است ردهک جادیا رایی ها مهارت آموزش ،نشود بسته ارک به آن با مرتبط فیوظا
  .ندارد همراه به ،است شده متقبل را آنهاي  نهیهز هک یسازمان

 براي اجتماعی تقاضاي افزایش ،مالی منابعهاي  محدودیت با چالش در آموزش اناندرکار دست
 نرخ افزایش ،وري بهره کاهش چون پیامدهایی و یالملل بین عرصه در تحوالت و آموزش از برخورداري

                                                        
1. Patrick 
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 کوشند می جامعه نیازهاي با شده داده آموزشي ها مهارت با محتوا اهماهنگین و اقتصادي تورم ،بیکاري
 شده شمرده بر موارد درنظرگرفتن با .باشند داشته بیشتري تعامل اجتماعی نظام کالنهاي  سامانه دیگر با

 از بیش آموزشی هايفرایند اجراي و طراحی ،يگذار سیاست براي مناسب سازوکاري از استفاده ضرورت
  .شود دوچندان می پیش

 هاي برنامه که باورند این بر انسانی منابع توسعه حوزه اندیشمندان و اننظر صاحب از بسیاري امروزه
 امروزین هاي سازمان نیازهاي يگو پاسخ ،آیند یدرم اجرا به کشورها در که ها دانشگاه و عالی آموزش
 این .]6[است گرفته قرار توجهی کم وردم کشور در مهم این آمده عمل به بررسی به توجه با .نیستند
 را دیگري تدابیر خود خاص نیازهاي رفع براي تا است داشته آن بر را ها سازمان ارشد مدیران واقعیت

 هاي برنامه و راهبردها با همسو را کارکنان نیاز مورد يها مهارت و دانش بتوانند اساس آن بر تا ندیشندابی
 میدان در را خود حضور و داده افزایش را سازمانی يها قابلیت ترتیب بدین و کنند تأمین خود واقعی
 را متعددي دالیلی توان می چه اگر .است تدابیر این از یکی مهارتی آموزش ۀتوسع .]7[کنند حفظ رقابت
 سطح يارتقا از است عبارت دلیل ینتر مهم تردید بیبرشمرد،  سازمانی يها ضرورت آموزش براي

 سازمان خدمات و محصوالت یکم و کیفی سطح يارتقا و افزایش سبب که اي گونه هب کارکنان عملکرد
 از تنها ها سازمان در وري بهره و کیفیت افزایش و کارکنان کاري عملکرد در تغییر تردید بی .]8[شود

 پایدار اقتصادي توسعه دراي  ویژه جایگاه مهارتی يها آموزش .است پذیر امکان مهارتی آموزش طریق
 آماده کار و کسب وها  حرفه ،شغل احراز براي را فرد دنتوان می کههستند یی ها فعالیتو در واقع  ارندد

 در تا کند می کمکیی ها آموزش چنین .دهد افزایشامور  انجام در را وي توانایی و کارایی یا دنکن
 مختلفي ها شبخ در و شغل به مربوط خاصهاي  دانش همراه به ،وابسته علوم و فناوري راستاي

  .]9[شود کسب الزمي ها مهارت فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي
 ،نگهداري ،دانش کسب موجب که دانست هاییفرایند مجموعه توان می راآموزي  مهارت مدیریت

 در محور مهارت آموزش سازي پیاده و اجرا صورت در تنها؛ بنابراین شود می آن از استفاده و زایی اشتغال
 توانمندسازي همچنین و سازمانی کار و آموزش بین راهبردي یکپارچگی ایجاد آن هدف که سازمان

 رسالت و بود خواهد الزم اثربخشی و کارایی داراي سازمان ،ستها آن يها مهارت و دانش افزایش و اعضا
 اهداف به دستیابی و رقابتی مزیت حفظ ،محیطی متغیر شرایط با انطباق و سازگاري کهرا  خود اصلی

 در انگلستان در یپژوهش طرح یک در 1استارتاپ و پولن .]10[بخشید خواهد تحقق ،است مانیساز
 نیا بهو  بودند يتجار و یصنعت زکمرا انِیارفرماک دگاهید از یعموم آموزش گاهیجا نییتع درصدد 1985

 دید ۀتوسع و گسترش :ندک اقدام موارد نیا به نسبت دیبا یآموزش نظام هک دندیرس جهینت

                                                        
1. Pullen & Startop 
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 عنوان به یعموم دانش شیافزا و نظر مورد يارک توان در آنان مهارت و نقش بهبود ،ختگانآمو نشدا
  .آموزش یاساس بستر

 براي شغلی استعدادهاي پرورش هب 3- 7 و 3- 5 بندهاي کشور فناوري و علم نظام اهداف در
 جهانی معیارهاي با متناسب کار نیروي مهارت و دانش سطح به دستیابی و جامعه نیازهاي برآوردن

 بر )8 کالن راهبرد( کشور در فناوري و علم توسعه براي ملی اقدامات و راهبردها بخش در و شده اشاره
 مختلف يها بخش در خالق و کارآفرین هاي انسان پرورش محوریت با انسانی سرمایه پرورش و تربیت
 به است مکلف ، دولت21 دهما وريافن و علماهداف نظام  دوم فصل همچنین .است شده تأکید کشور
 در واقعی کار انجام به نگرش با مهارت و دانش افزایش طریق ازاي  حرفه شایستگی گسترش منظور
 سطح ۀفاصل کاهش ،انسانیهاي  سرمایه توانمندسازي و ارتقا و کار نیروي تحصیلی هرم اصالح ،محیط

 براياي  حرفه و شغلی جدید هاي تفرص ایجاد و جهانی استاندارد سطح با کشور کار نیروي شایستگی
 کاربرديـ  علمی و يا وحرفه فنی آموزش نظام برايرا اي  وحرفه فنی يها آموزش جایگاه ارتقاي و جوانان
 نظام در قانون این تصویب تاریخ از سال یک ظرف ،نیافته سازمان و غیررسمی ،رسمی از اعم کشور

  .سازد فراهم کشور اي وحرفه فنی آموزش
 از یکی ،دارد عهده بر سازمان این که هدفی واي  وحرفه فنی يها آموزش اهمیت به توجه با
 آموزش جریان در شده کسب يها مهارت از بتوانند که است نیروهایی تربیت ،نظام این اصلی هاي هدف

 عبارت به .بپردازند امور انجام به باال کارایی با و کنند برداري بهره کار محیط در آمیزي موفقیت طور به
 نیروي کارآفرینی و کارایی باالرفتن موجبتواند  میاي  وحرفه فنی يها آموزش کیفیت افزایش ،دیگر

 این تحقق .شود مردم زندگی کیفیت بهبود جهت در اشتغال و اقتصادي رشد به کمک براي انسانی
 و کارایی و )نیازسنجی( بازار کار تغییر حال در نیازهاي شناخت نخست نیازمند مرحله در هدف

 تحقق و آموزشی جدید نظام اجراي راه سر بر عمده موانع جمله از .است آموزشی نظام پذیري انعطاف
  .ستها ویژگی این تحقق براي الزم شرایط وها  زمینه نبود ،آن اهداف
 بازدهی سطح يارتقا و تشکیل دراي  وحرفه فنی يها آموزش که اتیتأثیر به توجه با طورکلی به
 يها آموزش انطباق ،پژوهش 71 از بیش در آمده عمل به هاي بررسی در ،بردارد در سانیان نیروي

 نبودنِ کافی بهبا صراحت  پژوهشگران .است گرفته قرار مطالعه مورد بازار کار نیازهاي بااي  وحرفه فنی
 و اتخدم ،صنعت( اقتصادي ۀگان سه يها بخش نیازهاي بااي  وحرفه فنی آموزشهاي  برنامه انطباق

 و طراحی به سپس وشوند  شناسایی نیازها ابتدادر اینجا الزم است که  اند. کرده اشاره )کشاورزي
 يها آموزش اهمیت به توجه باکرد. در ادامه باید  اقدام مهارتی آموزشی هاي دوره بندي اولویت

 دراي  وحرفه فنی شآموزهاي  برنامه گسترش براي منسجماي  مجموعه بازار کار نیازهاي واي  وحرفه فنی
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 يها آموزش انطباق میزان بررسی ،پژوهش این از هدف ،راستا این در .شود ارائه صنعت زمینه
 و ریزي برنامه ،گذاري سیاست در تحقیق این نتایج رود می انتظار .است کشور نیازهاي بااي  وحرفه فنی

  .گیرد قرار برداري بهره مورد اي حرفه و فنی يها آموزش اجراي

  تحقیق نظري مبانی. 2

  تاریخچه. 2- 1

 نیز شغلی و اي حرفه آموزش و ندارد معینی شروع تاریخ که است بشري يها فعالیت دسته آناز  آموزش
 شناخت با رابطه در خود فرزند به پدر که آموزشی گفت بتوان شاید .است نبوده قاعده این از متفاوت
 .است بودهاي  حرفه يها آموزش نخستین از ،است داده می آن از استفاده شیوۀ و طبیعت و محیط

 کار میالدي 1965 سال تا ،علمی عدب از .نیست طوالنی چندان آموزشی ارزشیابی ۀسابق باوجوداین،
 گسترش و رشد ،اخیر قرن یمن در ولی .است نداشته وجود زمینه این در توجهی قابل و مهم چندان

 از بسیاري در مستقل اي رشته عنوان به و شده ایجاد تربیتی علوم از تخصصی ۀشاخ این در یفراوان
  .]11[است شده شناخته رسمیت به جهان معتبر يها دانشگاه
 نهیهز يمحور مهارت ۀتوسع در MIT دانشگاه در دالر اردیلیم 1686 از شیب يالدیم 2003 سال در

 نیا .ردک می ینتأم صنعت را دانشگاه نیا یقاتیتحق بودجه درصد بیست ،2002 سال در .است شده
 ارتباط لیدال از یکی دگاهید نیا و است داشته تأکید علمکردن  ياربردک بر سیتأس يابتدا از دانشگاه
 عالی هاي آموزش مؤسسهترین  یمیقد از یکی جیمبرک دانشگاه .شود می یابیارز صنعت با مکمستح

 ارتباط جمله از مختلفي ها روش دنبال به یمال منابع تأمین منظور به 1980 سال از که است انگلستان
 سیتأس »جیمبرک سان ولف یصنعت واحد« نام به يدفتر ،1982 سال در .است بوده صنعت و دانشگاه

 نهاد نیا تینها در ؛بود MIT دانشگاه ۀویش به صنعت و دانشگاه ارتباط یبررس آن هدف هک شد
 هک وکیتو دانشگاه .گرفت عهده هب را دانشگاه نیا در يفناور انتقال و صنعت با يارکهم تیمسئول

 سال در .است ردهک فایا یمهم نقش صنعت و دانشگاه ارتباط بهبود در ،است ژاپن دانشگاهترین  یمیقد
هاي  نهیزم ،یسازمان راتییتغ دنبال به .شد سیتأس وکیتو دانشگاه در یپژوهشهاي  يارکهم زکمر 1995

 صنعت با یقاتیتحقهاي  پروژه دهی سازمان يبرا یعاتاطال کبان نهیزم نیا در و جادیا صنعت با يارکهم
 ارائه مجوز صدور ،عیصنا با وکیتو دانشگاههاي  يارکهم تیتقو در مهم اقدامات از گرید یکی .شد ایجاد
 .بود عیصنا به علمی هیئت ياعضا ۀمشاور
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  باالدستی اسناد و ها ارزش ،اصول در يمحور مهارت. 2- 2

 نکمم وجه نیبهتر به هک دارد می دوست را يارک اهل و عامل متعال خداوند« :فرماید می )ص(اکرم پیامبر
 ]13[»یهست آن ولئمس هک باش مشغول يزیچ به« :فرماید می (ع)یعل حضرت .]12[»دهد انجام را خود ارک
 (ع)صادق امام طور همین .]13[»است يورز مهارت و عمل منؤم شعار« :فرماید می دیگر جاي در و

 يروز آوردن دست به و کار و کسب دنبال به و باشد یفن و حرفه يدارا فرد هر دارم دوست من« :فرماید می
 ۀعهد بر که هم دیگري کارهاي از یکی« اند: فرموده يمحور مهارت بارۀدر رهبري معظم مقام .]14[»برود

 هزاره در تیریمد بزرگ اننظر صاحب از یکی رکدرا تریپ .]15[»هاست مهارت ۀتوسع ،است دولتی نمسئوال
 بخوانند توانند نمی ای و سندیبنو توانند نمی هک ستندین یآنان میک و ستیب قرن سوادان یب« :است معتقد سوم

  .]16[نندک يآموز مهارت توانند نمی هک اند یآنان هکبل ،ندارند تراکد یحت ای
 سهم افزایش بر ،عهتوس ششم برنامه کلی يها سیاست »نوآوري و فناوري ،علم امور« بخش از 76 بند
 براي نظام کلیي ها سیاست یک ماده ششم بند .دارد تأکید کشور آموزشی نظام در مهارتیي ها آموزش

 دستیابی براي مناسب بسترهاي ایجاد« بر ،15/1/1377 مصوب کشور تحقیقاتی و علمی توسعه و رشد
 بخشی تنوع با مند عالقه و ستعدم افراد براي معتبر تخصصی و فنیي ها مهارت کسب ،علم تحصیل به آسان

 بند ،3 بخش .کند می تأکید »مردمی مشارکت از استفاده و خصوصی بخش از حمایت ،عالی آموزش نظام به
 که آنجا از« :داردتوجه  مهارت و پژوهش ،تربیت با آموزش تلفیق بر نیز کشور علمی جامع نقشه 1 فصل 2

 فعلى نظام بر حاکم تفکیکی يالگو باید ،است کشور پایدار و جانبه همه پیشرفت عامل زمان هم عمل و علم
 ابتدایی آموزش از باید تلفیق این منظور، بدین .یابد تحول تلفیقی الگویی يسو به سرعت به يفناور و علم
 به را خود يجا فعلى مدار حافظه آموزشی يالگو نتیجه در و یابد ادامه آموزشی يها دوره تمام در و آغاز
 نظام رد .بدهد پژوهش و ها مهارت پرورش و ها انسان تربیت همراه به دانش يیادگیر بر نیمبت يالگو

  .»شد خواهد تقویت محورى پژوهش رویکرد نیز عالی آموزش
 سازمان« :دارد می اشعار )کارمندان توانمندسازي( کشوري خدمات مدیریت قانون نهم فصل 58 ماده
 کارمندان آموزش نظام ، ییاجراي ها دستگاه اثربخشی و کارایی سطح يارتقابه منظور  است موظف
 نگرش و مهارت ، دانش ساختن متناسب با همراه که کند طراحی اي گونه به رایی اجراي ها دستگاه

 تأمین آموزش فرایند در کارمندان مستمر مشارکت براي را الزم هاي انگیزه ،نظر مورد شغل با کارمندان
 سرانه حداقل از و شود برقرار آموزش و مدیران و کارمندان يارتقامیان  اي رابطه که اي گونه به کند؛

 مدیریت قانون نهم فصل 62 ماده .»شوند برخوردار سال هر در مربوط مقررات براساس آموزشی ساعت
 به نسبت همواره موظفند کارمندان« :دارد می اشعار نیز )کارمندان توانمندسازي( کشوري خدمات

 و ها شیوهیی اجراي ها دستگاه .کنند اقدام خود شغلیهاي  توانایی و ها مهارت افزایش و توانمندسازي



  79  بنیاد داده نظریه از استفاده با اي حرفه و فنی براي دانشجویان محوري مهارت طراحی الگوي

 

 ابالغ و تهیه سازمان توسط که را خود کارمندان مداوم سنجی توان و توان افزایش براي الزم الگوهاي
  .»گذارد خواهند اجرا مورد به ،شود می

  آموزش. 2- 3

 آموزشی نیازهاي تأمین و شناسایی طریق از هک است مستمر و هماهنگ ،جمعی تالشی آموزش
 نیز و اهداف تحقق براي را زمینه ،آنان يها مهارت و دانش توسعه و رشد هاي فرصت تدارك و کارکنان

 ها مهارت یا دانش ،نگرش تغییر براي شده ریزي برنامه يفرایند آموزش .]17[سازد می فراهم سازمان تحول
 ها فعالیت از اي مجموعه یا فعالیت یک در افراد عملکرد رهگذر این از تا است یادگیري تجارب طریق از
رفع  و افراد هاي توانایی ۀتوسع از است عبارتنیز  کار محیط در آن هدف .یابد تغییر مؤثري شکل به

ي ها روش :شوند می تقسیم کلی ۀدستچهار  به آموزش يها روش .]18[سازمان ۀآیند و حال نیازهاي
ي ها روش .تجربیي ها آموزش و محور فرد يها روش ،کار از خارج آموزش يها روش ،کار ضمن آموزش
 و ها روش 1شماره جدول  .نامند می کالسی آموزش يها روشدر اصطالح  را کار محیط از خارج آموزش

  .دهد می نشان تفکیک به را آموزش فنون
  و فنون آموزش ها روش .1شماره جدول 

  فن آموزشی  وزشروش آم  فن آموزشی  روش آموزش

  آموزش ضمن کار

  آموزش حین کار
  چرخش شغلی

  مربیگري
  شاگردي ـ استاد

  تجربیي ها آموزش

  مطالعات موردي
  يکار و کسبهاي  بازي

  ایفاي نقش
  ي رفتاريساز مدل

  آموزش کالسی

، بحث و کنفرانس ،سمینار
هاي صوتی و تصویري  رسانه
فیلم و ( هاي پویا رسانه شاملِ
  ت از راه دورارتباطا، )ویدئو

  ي فردمحورها آموزش

  جزوهبر  مبتنیي ها آموزش
  کامپیوتربر  مبتنیي ها آموزش
  اینترنتبر  مبتنیي ها آموزش

بر  مبتنیي ها آموزش
  کامپیوترهاي هوشمند

  يمحور مهارت. 2- 4

 شغل هر استانداردهاي با متناسباي  حرفه سطح در شغل یک به مربوط کارهاي انجام توانایی ،مهارت
 ريییادگ و تمرین ،رارکت با که ستا آموختنی رفتاري مهارت .]19[است دانش کاربرد همان مهارت .ستا

 که است دانش از فراتر زيیچ مهارت ،دیگر عبارت به. بخشید بهبود را آن تیفیک توان می ،هیاول اصول
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 عمل در دانش آن رگیريکا به توانایی و دانش از متشکل هکبل ،دارد اشاره فرد نظريهاي  آموخته به تنها
 در طوالنی یزمان مدت طی ،تدریج به که است آموزش و تیترب ،تجربه حاصل مهارت ،واقع در .است

 و شود نمیپذیر  امکان علمی هاي نظریه فراگرفتنِ باتنها  مهارت کسب؛ بنابراین شود می ایجاد شخص
  .]20[است واقعی هاي تیموقع در تجربه و تمرین ازمندین

 مهارت ،علم یا هنر ،تخصص ،هوش با بیترک در عملی دانش معناي به لغت فرهنگ رد مهارت
 تعاریف بیترت بدین .است یخاص ۀنیزم در تواناییو  زيیچ درك یا دانش بزرگ هدف ،دستی

 هر در کارایی شامل تعاریف این .رندیگ می دربر را کارها دادنِ انجام خوب ۀنظری همگی مهارتاي  نامه لغت
 مهارت عبارت :است معتقد مهارت ۀدربار باور .است ذهنی و یدي مهارت شامل یکزییف و روانی ۀجنب دو

 دامنه ،شایستگی .شود می استفاده ها مهارت مختلف انواع ککیتف بدون ،آموزشی معاصر محافل ۀدربار
 را فرد تواند می که برخوردهاست و ها نگرش ،صفات ،ها توانایی ،ها مهارت دانش شامل ها ویژگی از عییوس

 تواند می ویژگی این و برساند پایان به بخشی جهینت و اثربخش طرز به را خود مهارت و کار تا سازد قادر
 نیب یهماهنگ حداقل مهارت .]21[شودگیري  اندازه خوبی به ردکعمل ياستانداردها و ارهایمع براساس

 ارجاع یعمل يها مهارت به معموالً هک است یستگیشا ای يتوانمند به دنیرس يبرا جسم و ذهن
 معموالً هک است شغل ای فهیوظ ۀماهران انجام يبرا شده نیتمر و یتسابکا ییتوانا ؛ همچنینشود می
 با متناسباي  حرفه سطح در شغل یک به مربوط يارهاک انجام ییتوانا ،مهارت .دارد يدی یتیماه

براي  خاص يکار انجام اکتسابی ناییتوا و دانش اربردک همان مهارت .است شغل هر ياستانداردها
 مانند هستند عمومی ها مهارتبرخی  .است مشخص زمان در شده نییتع شیپ از جۀینت به رسیدن
 اما ،آن نظایر و استرس کنترل ،دیگران با مؤثر ۀرابط ،خالق رکتف ،مسئله حل ،يگیر تصمیم توانایی
 ذاتی الزاماً که داردهایی  توانایی به رهاشا ،مهارت اصطالح .است خاص یشغل به مربوط دیگر برخی

 انعکاس او ۀبالقوهاي  توانایی در نه و فرد ۀوظیف انجام شیوۀ در ویژه و به هستند پرورش قابل اما ،نیستند
 از است عبارتآموزي  مهارت .]8[است متغیر شرایط در مؤثر اقدام ،مهارت اصلی ۀضابط؛ بنابراین یابند می

 اکتساب و مدیریتی امور در ورزیدگی ،فنی تالش ،نییماشاي  حرفه تخصص کسب در جهت تالش
  .]22[اجتماعی قیدق مسائل مقابل در متناسب برخوردهاي و ها روش

 و ذهن در مهارتی خزانه ایجاد به منجر کهیی ها آموزش مجموعه از است عبارت مهارتیي ها آموزش
 کاري و زندگی محیط در عمیق تأثیر و گري شکن ۀآماد را وي و شود می آموزش تحت فرد رفتاري نظام
 انجام خوبی به را کاري وظایف تواند می ماهر فرد یک .شود تزریق مهارت فرد ۀخزان در یعنی کند؛ می

 با عملی درگیري ضمن ،واقعی موقعیت در که است انسان در توانایی نوعی مهارت گفت باید .]23[دهد
 یادگیري حاصل توانایی این .شود می منجر تولید و ريگ آفرینش و عملی کشف به ،مهارت موضوع
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 واژگان قالب در کمتر چه اگر .یابد می تجلیها  دست فعالیت و توانایی در مهارت .است شهودي و تدریجی
 سنجش قابل و معینهایی  هدف داراي مهارت آموزش .است دانش ازاي  درجه نیازمند اما ،گیرد می قرار

اي  مقوله مهارت واقع در .بیاموزند را آن ،کاربرد از نظر صرف توانند می افراد که است معلومهاي  معیار با
 گفت توان می مجموع در .شود می دانش به تبدیل خود ۀنوب به و هستند آن واجد برخی که است عینی

و  بوده آموزش و تربیت ،تجربه حاصل که است یمعین ۀرشت در تخصصی و عمیق دانش و درك ،مهارت
 یکسان توانایی با مهارت مفهوم ،منظر یک از .شود می ایجاد شخص در طوالنی یمدت طی ریجتد به

 از .آید می میان به سخن نیز کفش بند بستن مهارت و روي پیاده مهارت از؛ بنابراین شود میانگاشته 
 تا و شود می آغاز تدریس و نقاد ،خالق تفکر مانند ادراکیي ها مهارت از مهارت ۀدامن دیگر منظري
 ازتر  وسیع بسیار دیدگاه این که رود می پیش اخالقی و عاطفیي ها مهارت نیز و یديي ها مهارت حیطه

ي ها مهارت بتوان اگر حتی که شود می استنباط چنین ،توانایی عنوان به مهارت تعریف در .است اول نگاه
 این دلیل .است تردید قابل ربانیمه و دوستی مانند عواطفیکردن  وارد ،گنجاند آن در نیز را ادراکی
 ورزیدگی نه عواطف در ، ولیاست نماد یک ورزیدگی ،مهارت در .یافت عواطف ماهیت در باید را تردید
 به .نیست یکسان ورزیدگی باکردن  مهار است بدیهی و یابد می موضوعیتها  آن مهار و ابرازشیوۀ  بلکه

 منجر دانش سبک و آموزش .دانست مهارت نوعِ از را امید و مهربانی مانند عواطفی توان نمی دلیل همین
 .]24[شود می جادیا مهارت ،شود همراه يارک ۀتجرب با تخصص اگر .شود می افراد در تخصص جادیا به

  :شود می پیشنهاد زیر شرح به مرحلهچهار آموزي  مهارت نظام طراحی براي
 توصیف ،اطالعاتی بانک تشکیل ،آموزي مهارت کاري گروه تشکیلهاي  مؤلفه شامل :طراحی پیش. 1

 نظامهاي  مأموریت و آرمانیهاي  دیدگاه ،کلیي ها سیاست تعیین ،اطالعاتیهاي  ساخت زیر
 و بنیادي راهبردهاي تعیین )،تهدید و فرصت ،قوت ،ضعف نقاط( سازمان تحلیل و تجزیه ،آموزي مهارت
 تعیین و سنجی نیاز اجراي طریق از آموزش ساختار تعیین ،تحلیل نتایج بهتوجه  با آرمانی اهداف

  ؛آیندههاي  گیري جهت به توجه با آتی و فعلیآموزي  مهارت نیازهاي
 تعیین ،آموزي مهارت نیازهاي براساس اهمیت تعیین و تدوین شامل :آموزي مهارت نظام طراحی. 2
  آموزي؛ مهارتي ها روش انتخاب و اهداف توالی تعیین ،آموزي مهارت سطوح
 ،درسی برنامه محتواي وها  حوزه تعیین ،یادگیريهاي  رسانه مشخصهاي  مؤلفه شامل :جراا. 3
  ؛بهسازي و آزمایشی اجراي ،یادگیريهاي  مشوق تعیین
 ارزشیابی اجراي ،اثربخشی سنجش معیارهايهاي  مؤلفه شامل :دوباره مهندسی و ارزشیابی. 4

 نتایج گزارش و دوباره مهندسی ،برنامه کیفیت مستمر ارتقاي و بهسازي )،بیرونی و درونی(
  .]25[ارزشیابی
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  :]26[هستند زیر شرح بهآموزي  مهارتهاي  شیوه از برخی
 و داده ارآموزک به خاص تیوضع ای واقعه یک از یمبسوط شرح ،روش نیا در :خاص موارد یبررس. 1

 معموالً .کند شنهادیپ را یراه آن رفع يبرا و ابدیب را لکمش ،آن تحلیل و تجزیه با شود می خواسته او از
 گروه اریاخت در اظهارنظر و بحث يبرا ،یتبک گزارش صورت به را خود یبررس ۀجینت دیبا ارآموزک
 چه ،داده صیتشخ شده طرح مورد در ،یاصل مسئله را يزیچ چه سدیبنو دیبا یعنی .دهد قرار ارآموزانک

 نیا طرفداران .کند می آن حل يبرا يشنهادیپ و هیتوص چه و است آورده عمل به آن از یتحلیل و تجزیه
 آموختهرا  آنچه از يشتریب حجم و آموخت يشتریب مطالب توان میبا این روش  معتقدند یآموزش روش
 قواعد و اصول آموزش یتواننا ،است شده وارد روش نیا بر هک يانتقاد .کرد ثبت ذهن دراست،  شده

  .است روش نیا از استفاده با یلک
 استفاده یروان مارانیب درمانبراي  نقش يفایا روش از 1930 دهه در بار نخستین :نقش يافیا. 2

 .است بوده موفق اریبس هاي لیتعد با نانکارک آموزش يبرا روش نیا از استفاده ،مدت نیا خالل در .شد
 اتیخصوص .نندک يباز را آن تا شود می واگذار یخاص نقش گروه ياعضا از یک هر به روش نیا در

 ،دهند می نشان خود از گرانید مقابل در هکهایی  واکنش وها  پاسخ ،ها آن اتکحر در گرانیباز یتیشخص
 یمسائل و کنند برقرار رابطه گریدیک با چگونه هک شود می آموخته نانکارک به روش نیا با  .شود می ظاهر

 زین خاص موارد یبررس روش در البته .کنند حل ،دیآ می وجود به یانسان ارتباطات در معموالً هک را
 در و گذارند می ندهگیر تصمیم يجا را خود ،است شده دادهها  آن به هکاي  مسئله حل يبرا ارآموزانک

 به تر پیش هکرا اي  مسئله ،خاص موارد یبررس روش در هک یحال در یول ،کنند می فایا را او نقش ،واقع
 با افراد برخورد ضمن مسائل نقش يفایا روش در ،ندک حل تادهند  می ارآموزک بهاست  آمده وجود

 دیبا و شود می مطرح و دیآ می وجود به است شده محولها  آن به هک ینقش يفایا نیح در و گریدیک
 هک یانتزاعاي  مسئله با تنها ارآموزانک ،نقش يفایا روش در؛ بنابراین دهند نشان نشکوا موقع همان

 رفتار یاحساسهاي  جنبه و ستندین مواجه ،نندک حلش ییعقال يها با روش و شندیندایب آن به دیبا
  .ابدی می دخالت امر نیا در زین انسان
 ردیگ می عهده به را يریمد نقش ارآموزک هک است لکش نیبد قیطر نیا از آموزش :شغل نیتمر. 3

 میتصم و ندک یدگیرس ،شود می داده او به هکاي  پرونده ای نامه به ،نیمع یمهلت و زمان در دیبا هک
ها  آن با شغلش انجام ضمن در رود می انتظار هک شود می مطرح یمسائل ارآموزک يبرا .بگیرد یمناسب
 آموختن نه ؛است ارآموزکگیري  میتصم قدرت و مهارت پرورش ،ناتیتمر نیا از یاصل هدف .شود مواجه

 را خودهاي  يگیر تصمیم يمبنا و لیدل شود می خواسته ارآموزک از ناتیتمر انجام از پس .تازه يزهایچ
 یابیارز و نقد ماتیتصم نیا .کند دفاعها  آن بودنِ جا به از دهد و حیتوض ارآموزانک ریسا و معلم يبرا
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 نیمؤثرتر از یکی را روش نیا رو ؛ ازاینشود می مطلع خود ردکعمل یچگونگ از ارآموزک و شوند می
  اند. آورده شمار به یبحران طیشرا درگیري  میتصم آموزش يها روش
 گرفته ارک به ریمد تیترب يبرا هکاي  تازه و متداول اریبسي ها روش از یکی :یتیریمدهاي  يباز. 4

 زمان آن از .شد استفاده روش نیا از بار نخستین 1957 سال در .است یتیریمدهاي  يباز ،شود می
 موجود بازار در و شده نوشته ریمد تیترب ای ارمندک آموزش يبرا يوتریامپک برنامه هزار از شیب نونکتا

 کارآموزان از و طراحی ،یفرض سازمان یک اتیعمل و ها فعالیت براساس یمدلها  برنامه نیا در .است
 سازمان و تیهدا را اتیعمل ،خود ماتیتصم با و رندیبگ قرار مسئول رانیمد نقش در تا شود می خواسته

 هک یهنگام .شود یطراح ارآموزانک از یگروه ای ارآموزک یک يبرا تواند ) میآموزش( يباز .کنند اداره را
بر  عالوه ،زندیخ میبر رقابت به گریدي ها گروه با و دهند می لکیتش را یگروه گریدیک با ارآموزک چند

 زین را گریدیک با مراوده و رابطه جادیا یچگونگ ،یتیریمد مسائل ۀدربارگیري  میتصم فنون آموختن
 نسبت هک است برخوردار بزرگ تیمز نیا از ،آموزش يبرا یروش عنوان به یتیریمدهاي  يباز .آموزند می
 هک هایی میتصم آثار و جینتا از زود یلیخ ارورزک ودارد  يشتریب ییایپو ،یآموزشي ها روش ریسا به

 هب و آورد یدرم زنده صورت به ارآموزک يبرا راها  يباز نیا آنچه ،نیابر  عالوه .شود می آگاه گرفته است،
 يزیگر خود پیشین هاي میتصم جینتا از ارآموزک هک است نیا ،سازد می تر یکنزد یواقع يایدن قیحقا

 درها  آن از هکهایی  يباز یطراح .ندک جبران را آن دیبا ،باشد شده بکمرت یاشتباه اگر و ندارد
 روش نیا از استفاده ۀعمد التکمش از یکی .ستین نقص و بیع بی معموالً ،شوند می استفادهسازي  هیشب

 و رکف ،یآموزش مهم و یاصل اتکن به توجه يجا بهها  يباز نیا در ارآموزک رایز ،است نیهم از یناش زین
 دایپ راها  آنکردن  مغلوب راه ،لهیوس نیبد تا کند می افراد ریسا ضعف نقاط افتنی متوجه را خود ذهن

 روش نیا هک است نیا گرید لکمش .آموختن نه شود می هدف يباز درشدن  برنده ،گرید عبارت به .ندک
 از استفاده ،نیابر  عالوه .است الزم یطوالن یزمان ،يباز هر طراحی براي .است ریگ وقت و نهیرهزپ اریبس
   .دارد نهیهز زین ارآموزانک آموزش و وتریامپک

  يمحور مهارت الگوهاي. 2- 5

 و انسانی ،فنی :ورزند می تأکید مهارت سه بر اغلب نمدیراي ها مهارت زمینه در شده انجام مطالعات
 .است ردهکبندي  طبقهشده  دستۀ گفته سه در را رانیمد ازین مورد يها مهارت 1کاتز رابرت .]22[ادراکی
 ازاي  حیطه فنی يها مهارت :اند کرده تعریف گونه این را انسانی و ادراکی ،فنی يها مهارت جونز و جورج
 رفتارهاي کنترل و تغییر درك توانایی شامل انسانی يها مهارت ؛دنگیر می بر در رااي  ویژه شغل یا دانش

                                                        
1. Kats 
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 معلول و علت تشخیص و موقعیت تحلیل و تجزیه توانایی ادراکی يها مهارت شوند؛ و می گروهی و فردي
به دست  تفکر و تجربه ،رسمی آموزش طریق از اغلب ها مهارت این هستند. حوادث و موضوعات

  .]27[دآین می
 ارک بازار ازین مورد یاساسي ها مهارت زمینۀ در اناداک در )1995( 1ریالف و سکلرو یپژوهش طرح در

 گروه سه در ،دننک می کمک افراد اشتغال فرصت شیافزا به هکیی ها مهارت ،انیارفرماک دگاهید از
 ،مسئله حل ییتوانا ،يانتقاد رکتف ،یارتباطي ها مهارت شامل یعلمي ها مهارت :اند شدهبندي  دسته
 اقدام ،اهداف نییتع ییتوانا شامل شخص تیریمدي ها مهارت ؛یزندگ در ازین تیاهم صیتشخ
 یگروه ارکي ها مهارتو  ؛رشیپذ قابلهاي  دگاهید بودنِ دارا و امور در گامیشیپ ،نفس به اعتماد ،والنهئمس

 .]28[گرانید تیهدا و يرهبر ییتوانا و نگراید به نسبتشدن  لئقا احترام ،گرانید با ارک ییتوانا شامل
  اند: داده قرار دسته چهار در راویکم  بیست قرن براي الزم يها مهارت نامحقق برخی
 سواد، علمی سواد، بصیرتی سواد، پایه سواد :ستها گزینهاین  شامل که :تالیدیج عصر سواد .1

  ؛جهانی آگاهی ،فنی سواد ،چندفرهنگی سواد ،اقتصادي سواد ،اطالعاتی
 ،دگییچیپ مدیریت با قیتطب تیقابل: شوند می تقسیم دسته چند به توانایی این :خالق رکتف. 2
  ؛قوي استدالل ،اويککنج ،خطرپذیري ،خودفرمانی ،تیخالق

 تیمسئول ،گروهی کار و اريکهم :ردیگ می قرار دسته چند در توانایی این :اثربخش ارتباط .3
  ؛متعامل تباطاتار ،افراد نیب يها مهارت ،فردي
 .است متکی فناوري به شدت به اقتصاد آن در که میکن می زندگی شرایطی در ما :باال دیتول قدرت .4
 و اطالعات فناوري به مربوط يها مهارت جهت نیهم به ؛است اطالعات ،اقتصاد اصلی انرژي درواقع

  .کند می نییتع را امروزي کار رويین ستکش و تیموفق ،ارتباطات
  شوند: دو دسته تقسیم می به ها مهارت انواع ي،دیگربندي  یمتقس در
 ،سازمان يها فعالیت و ها تالش یکپارچگی و هماهنگی ایجاد در توانایی ):تحلیلی( فکري مهارت. 1

 در توانایی و یکدیگر با سازمان اجزاي ارتباط چگونگی درك ،کل یکدر قالبِ  سازمان درك توانایی
  ؛سازمان در رتغیی یک اثرات بینی پیش
 تخصصی دانش از برخورداري به وطمرب فنون و ها دستورالعمل از استفاده در توانایی :فنی مهارت .2
  ؛امر تحت ۀمجموع به مربوط
  .ها آن در انگیزش ایجاد و درك ،ها گروه و افراد با کار توانایی :انسانی مهارت. 3
  سیم هستند:قابل تق دسته چهار به ها مهارت دیگر بندي دسته یک در

                                                        
1. Langfour & Newcomb 
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  )؛واکنش سرعت و حرکتی واپایش ،دستی کارهاي انجام( حرکتی ـ حسی. 1
  )؛توجه و فضایی ،ادراك ،سپاري خاطر به ،یکم ،اندیشه تولید و استدالل ،کالمی( شناختی. 2
  )؛هماهنگی و تعامل ،پذیري انعطاف ،استقامت ،بدنی قدرت( جسمی. 3
  .]24[)گفتن سخن و شنوایی ،بینایی( احساسی. 4

  .شده استارائه انواع الگوهاي مرتبط با مهارت  2جدول شماره در 
  الگوهاي مرتبط با مهارت .2شماره  جدول

  ها مهارت  الگو
      مهارت ادراکی  مهارت انسانی  مهارت فنی الگوي رابرت کاتز

س و کالگوي لرو
  ریالف

  مدیریتي ها مهارت  علمیي ها مهارت
کار ي ها مهارت

  گروهی
    

 شایستگیالگوي 
  )اتا( هوافضا
متحده ایاالت 

  امریکا

هاي  شایستگی
  شخصی

هاي  شایستگی
  دانشگاهی

هاي  شایستگی
  محیط کار

  فنیهاي  شایستگی
  بخش صنعت

هاي  شایستگی
  فنی

  خاص شغل
هاي  شایستگی

  مدیریت
        

  الگوي شایستگی
  زیستیعلوم 

 هاي شایستگی
 توانمندسازِ
  شخصی

هاي  شایستگی
  آکادمیک

هاي  شایستگی
  محیط کار

هاي  شایستگی
  صنایع

  عمومی ـ فنی

هاي  شایستگی
  صنایع

  تخصصی ـ فنی
 هاي شایستگی

  خاص شغلفنی 
هاي  شایستگی

  مدیریتی
      

  الگوي احمدیان
 حسیي ها مهارت
  حرکتی ـ

ي ها مهارت
  شناختی

  جسمیي ها مهارت
ي ها مهارت

  احساسی
  

  آموزي مهارتي ها نظام. 2- 6

  دانشگاه جوار یآموزش زکامر جادیا طرح. 2- 6- 1

 در اي حرفه و فنی آموزش اریس زکمرا جادیا با قبل دهه یک به ها دانشگاه در يآموز مهارت ۀسابق
 ،یمهارت يها آموزش انیمتقاض از گروه نیا به خاص توجه لیدل به 1387 سال در .گردد یم بر ها دانشگاه

 يها افزار نرم بخش در آموزش ۀارائ به و شد جادیا شورک يها دانشگاه در یدانشگاه جوار زکمر 130
 جوار زکمر 70 حدود حاضر حال در .پرداختند )غیرهو ینیارآفرک ،ارک و سبک( نرم يها مهارت و یتخصص
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 و خدمات ،صنعت يها حوزه در اي حرفه و فنی يها آموزش ۀارائ به هک است فعال شورک در یدانشگاه
  .پردازند یم يشاورزک

 ناکامی و شکست دلیل به که هستند سازمانی درون آموزشی امکانات ،انیسازم يها دانشگاه
 دیگر سوي از و مدت کوتاه يها آموزش و دانشگاهی يها آموزش غنی يمحتوا به یافتن دست در ها سازمان

 بین يراهبرد یکپارچگی ایجاد طریق از و آمدند وجود به العمر مادام يیادگیر به فراوان نیاز دلیل به
 و اجرا صورت در تنها؛ بنابراین دارند تأکید کارکنان دانش و ها مهارت افزایش بر ،سازمانی کار و يیادگیر
 کار و آموزش بین راهبردي یکپارچگی ایجاد آن هدف کهـ  سازمان در سازمانی دانشگاه سازي پیاده

 الزم اثربخشی و کارایی داراي سازمان ست ـها مهارت و دانش افزایش و اعضا توانمندسازي ،سازمانی
 و رقابتی مزیت حفظ ،محیطی متغیر شرایط با انطباق و سازگاري کهرا  خود اصلی رسالت و بود خواهد

  .]10[بخشید خواهد تحقق ،است سازمانی اهداف به دستیابی
 آموزش ،محور انسان و پایدار توسعۀ کلید ،وکیونس جمله از یالملل بینهاي  سازمان گزارش در

آموزي  حرفه اي، وحرفه فنیي ها آموزش اصلی هدف و رسالت عبارتی به .است شده معرفی اي حرفه و فنی
 براي موجودي ها مهارت سطح ارتقايو  ،کار بازارهاي  ازمنديین با ارتباط در افراد بهآموزي  مهارت و

 ۀردربا که آن هستند پی در یالملل بینهاي  سازمان و وکیونس است. مشاغل ازهايین به ییگو پاسخ
 نیولئمس شتریب هرچه آشنایی نۀیزم اي، وحرفه فنیي ها آموزش مدیریت وریزي  برنامه ،گذاري استیس

 درها  آن کاربست با کشورها این تا کنند فراهم عرصه این در ،یالملل بین نوین ردهايکروی با را آموزش
  .]29[باشند ها آموزش این اثربخشی بهبود شاهداي  وحرفه فنیي ها آموزش نظام

  يمحور مهارتهاي  چالش و مشکالت. 2- 7

 هک است يافراد به ها آموزش نیا ارائه ،یمهارتي ها آموزش یاثربخش اهشک یاصل علل از یکی. 1
  ؛اند نشده جذب ای نشیگز ،انتخاب درستی به
 ضمن یشآموزهاي  دوره در اجبار .ندارند ییباال یهوش بیضر ای زهیانگ هک شود می ارائه يافراد به آموزش. 2

 شود می سبب امر نیا .است شدهدانسته  مهارتیي ها آموزش يارآمدکنا عوامل از یکی زین نانکارک خدمت
که  نندک تکشرها  دوره نیا در اجبار به طیشرا ریسا وها  زهیانگ ،استعدادها ،قیعال به توجه بدون افراد ۀهم

  ؛اند نشده انتخاب هدفمند هک يافراد به موزشآ ارائه یعنی ؛باشد پیشین عامل بروز بر یلیدل تواند می خود
 یبرخ نییپا ۀزیانگ ،یمهارت آموزش نظام در موجودي ها ضعف وها  بیآس از یکی. 3

 انتخاب ای ها آموزش بودن ياجبار جمله از یمختلف علل از یناش تواند می که است رندگانیگ آموزش
  ؛باشد رشته نامناسب
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 خود زین نیا هک شوند می یمهارتهاي  دوره وارد كمدر افتیدر صدق بهتنها  ،افراد از يادیز عده. 4
  ؛باشد یادگیري در افراد ۀزیانگ اهشک و ها آموزش یاثربخش اهشکسبب  تواند می

 با شده ارائه يمحتوا تناسبفقدان  و ها آموزش در شده ارائههاي  سرفصل نبودنِ روز به موضوع. 5
 عیسر رییتغ به توجه باو  ستندین روز بهها  سرفصل است.آموزي  رتمها موانع دیگر از ،ارک بازار يازهاین

 در یآموزشهاي  برنامه يمحتوا یهمپوشان سویی، از .است نشده جادیاها  آن در يرییتغ فناوري و علوم
  ؛است شده رندگانیگ آموزش در ديیناام و أسی احساس جادیا سبب مختلفهاي  دوره و مقاطع
 ها آموزش در يواحد تیریمداست  شده موجب النکهاي  يزیر برنامه ویژه به ریزي برنامه در الکاش. 6
 هرچند .است شده ها آموزش گونه نیا انیمجرمیان  يادیزهاي  یناهماهنگ به منجر هک باشد نداشته وجود

 و جامع ۀبرنام و نداشته وجوداي  نقشه نونک تا اما ،است شده آغاز زمینه این درریزي  برنامهتازگی  به
  ؛است نداشته وجود یمهارتي ها آموزش يبرا اي حرفه و فنیي ها دانشگاه سطح دراي  پارچهیک

 است. موانع دیگر از سازمانی هاي الزام بهتوجهی  بی و یمهارتهاي  دوره يبرگزار ناصحیح ۀشیو. 7
 در ورزي مهارت افزایش براي نیاز مورد سازمانیهاي  آمادگی و ها زیرساخت ،سازمانی هاي الزام از منظور

 ارزیابیي ها سیستم ،گرا نتیجه ییگو پاسخ ،نمسئوال حمایت همچون عواملی شامل که است دانشجویان
  .]30[است اخالقی و رفتاري انتظارات و عملکرد

  تحقیقپیشینه . 3

خودرو  رانیت اکشر خدمت ینح يها آموزش یاثربخش یبررس«با عنوان  یقیدر تحق )1383( انیعباس
آموزشی  يها نسبت به دوره ینش مطلوبکران وایه فراگکد یجه رسین نتیبه ا »یکل پاترمد براساس

 .ران شده استیفراگ ش سطح دانشیافزاسبب  یدر حد مطلوب یآموزش يها شده نشان دادند و دوره اجرا
مشخص همچنین  .شود می مشاهده یسطح نسبتاً مطلوب ،رانیشده در رفتار فراگ جادیرات اییاز نظر تغ

 ،دوره بوده است ياجرا یه هدف اصلک يارک اهش دوبارهکدرصد در  13صرفاً  یآموزش يها د دورهش
 یآموزش کردیرو ۀرابط یبه بررس )1395( پور عمران مانیمقدم و سل یگرام .داشته است تأثیر

 یلاستان خراسان شما یانتظام یفرمانده رانیکارکنان و مد کاراییو  یاثربخش شیبا افزا محور مهارت
و  یاثربخش شیبا افزا سیپل محور مهارت یآموزش کردیرو نیکه بند دیرس جهینت نیپرداخته و به ا

درصد خطاها و  توان یم محور مهارت يها آموزشبا  جهینت در ؛وجود دارد يمعنادار ۀکارکنان رابط کارایی
مناسب در حوزه  تیریبا مد ینوع کمتر کرد و به یسیپل يها تیرا در مأمور یاشتباهات عوامل انسان

  .دیسازمان را ارتقا بخش تینها کارکنان و در کاراییو  یاثربخش توان یآموزش کارکنان م
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نشان داد  ،است کارمند اجرا شده 1023روي  1996چین که در سال  1شده در شنزن تحقیق انجام
ن خدمت و ي ضمها آموزش ،ي رسمیها آموزش :گذار بر حقوق کارکنان عبارتند ازتأثیرسه عامل 

کاري ۀ و تجرب ها مهارترفتن  عامل اصلی باال ضمن خدمتي ها آموزشدر این میان  .آموزش بزرگساالن
 امریکادر  ضمن خدمتي ها آموزشدرصد  90گزارش داد  1993در سال  2دترمن. ]31[کارکنان بود

میلیون دالر در  90 راینبناب ؛اند به کارکنان انتقال داده نشده ها آموزشغیراثربخش بودند و اهداف این 
آموزشی  هاي محتواي دوره :دالیل این عدم اثربخشی چنین عنوان شده است .رود سال به هدر می
و در  سرعت به ها مهارتها این بوده است که  هدف دوره ؛هاي کاري کارکنان نبوده است متناسب با زمینه

اضطراب و ایجاد فشار بر کارکنان  سببامر این  ترین زمان ممکن به کارکنان انتقال داده شود که کوتاه
گرفتند چه باید آموزش داده شود و  تنها مدیران ارشد تصمیم می ؛ها شده است کننده در دوره شرکت

 ها نداشتند و چگونه باید این کار انجام شود که در نتیجه کارکنان نقشی در انتخاب محتواي دوره
  .]31[انجام نگرفته است توان نتیجه گرفت نیازسنجی می کلی طور به

  تحقیق روش. 4

 .است اکتشافی رویکرد با تحلیلی ـ توصیفی ،روش و ماهیت نظر از واي  توسعه هدف نظر از قیتحق این
هاي  نمونه کهاست  يمحور مهارت با مرتبط نظري مبانینخست،  مرحلهدر  تحقیق آماري جامعه
 خبرگان ،دوم مرحله آماري جامعه .شدند خابانت دسترس در و سادهگیري  نمونه روش به شده مطالعه

 هدفمند روش به نفره شش کانونی گروه شش در قضاوتیگیري  نمونه روش به کههستند  حوزه
 ،موضوع از عمیق شناختی به دستیابی ضمن ،کیفی هاي تحلیل بااست  شده تالش .شدند دهی سازمان

 ،رو پیش هاي پرسش و اهداف به توجه با .آید فراهم نیز نتایج صحت و پذیري تعمیم افزایش ۀزمین
 و اي کتابخانه روش به نیاز مورد اطالعات آن در که استکرده  استفاده آمیخته اکتشافی طرح از محقق
 ،کیفی محتواي تحلیل تکنیک از استفاده با و آوري جمع ،کانونیي ها گروه و نظري مبانی از میدانی
 مرتبط هاي مؤلفه و مفاهیم MAXQUDA افزار نرم از استفاده با و شناسایی مفهوم 557 تعداد
 و یدانشگاه اساتید شامل پژوهش نیا در مراجعه مورد خبرگانِ کانونیي ها گروه .شدند بندي دسته

 ۀسابق و تحقیقات ،تألیفات دارايآموزي  مهارتزمینۀ  در که بودند آموزش و مدیریت حوزه اننظر صاحب
  .هستند حوزه نیا در پروژه انجام

 یا نهایی گزارش کنند می پیشنهاد کیفی تحقیقات روایی بارۀدر )،1996( 4بادورا و )1391( 3کرسول
                                                        
1. Shenzhen 
2. Detterman 
3. kersoul 
4. Badura 
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 را نتایج درستیها  آن آیا کنید مشخص و برگردانید کنندگان شرکت به را خاص مضامین وها  توصیف
 ۀدوبار گرداندنِبر را اعتبارسنجی هاي راه بهترین از یکی آذر و فر ضرغامی طور همین ؟کنند می تأیید

 و اعضا تأیید از ،پژوهش روایی بررسی براي مطالعه این در .]32[داند می اصلی افراد به موضوع
 تحقیق در کننده مشارکت افراد به مطالعه ۀنتیج که صورت بدین شد؛ استفاده کنندگان مشارکت
 پایایی بررسی براي رسولک .آمد عمل به الزم اصالحات و دریافت آنان اصالحی هاينظر و شد برگردانده

؛ ]33[کند می پیشنهاد را رمزگذار چند یا دو بین رمزگذاري همسانی در توافق ،کیفی يها پژوهش در
 توافق ضریب وشد  استفاده کنندگان مشارکت بین همخوانی یا توافق روش از ،پایایی زمینه دربنابراین 

 تحلیل نوعی همچنین .است بنیاد داده نظریه روش قلب ها، داده تحلیل و تجزیه .آمد دست به درصد 78
ها  آن بین ارتباط ایجاد وها  مقوله تولید .شود می تعبیر مستمر ۀمقایس به آن از که ستها دادهاي  مقایسه

 هدف .شود می حاصل یکدیگر باها  مقوله وها  مقوله با رویدادها ،یکدیگر با رویدادها بین ۀمقایس طریق از
  .برویانیمها  داده میان از راها  مقوله که است این یندفرا این تمام در کلی

 رود می شمار به بنیاد داده پردازي یهنظر در کلیدي يفرایند است تحلیل و تجزیه همان که گذاري کد
 ،شده گردآوريهاي  داده مرور با گذاري کد در .شوند می تحلیل و تجزیه شده آوري گرد يها دادهدر آن،  که
 یا نظري اهمیت از که شود می داده اختصاصدهنده  تشکیل اجزاي برخی بههایی  برچسب وها  نام

 تحلیل و تجزیه ها، داده وريآگرد با زمان هم .]33[برخوردارند بررسی مورد موضوع ۀدربار خاصی برجستگی
 نام یک انتخاب و پیشامد مفهومِ درك طریق از باز گذاري کد .است شده انجام باز کدگذاري طریق از
 ،آن طریق از که است تحلیلی يفرایند ،واقع در .شود می انجام مستمر ۀمقایس طریق از و آن رايب

 که شود می مشخص مقوله هرهاي  مشخصه و ها ویژگی بعدي گام در .شوند می شناسایی مفاهیم
 یا ممفاهی تواند ها می مشخصه این .است مقوله هر تفصیلی جزئیات باها  مقوله و تمایزها ۀکنند بیان

 صورت به روش این .است شده حاصلها  آنبندي  جمع از اصلیهاي  مقوله که باشند فرعی یهای مقوله
  .است شدهبیان  مواردي براي مثال .به دست آمد نظري اشباع تا یافت ادامه قدر آن برگشتی و رفت

  ي تحقیقها یافته. 5

  :است زیر شرح به تحقیق آموزي مهارت الگوي گانۀ شش ابعاد ،حاضر تحقیق در
 و وقایع ،حوادث به ،است مقدم شرایط یا یعلّ شرایط حاصل کهها  مقوله این :یعلّ متغیرهاي. 1
  شود؛ گفته می ،انجامد می پدیده گسترش و رشد یا وقوعبه  کههایی  اتفاق
ها  ولهمق رسای ازتر  انتزاعی ،حاضر تحقیقهاي  مقوله از کدام هیچ اینکه دلیل به :محوريهاي  مقوله .2
 عنوان به نیاز موردي ها مهارت وشد  انتخاب تحقیق موضوع با متناسب نام محوري پدیده براي ،نبود
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  ؛گرفت قرار الگو قالب در ها همقول سایر قلب در محوري ۀپدید
 شرایط نشانگر ،هستند معروفنیز اي  زمینههاي  مقوله به کهها  مقوله این :محیطیهاي  مقوله .3
  ؛دنده می قرار تأثیر تحت را هبردرا که است خاصی
 ،کنترل براي راهبردهایی ،هستند معروف هم میانجی به کهها  مقوله این :اي واسطههاي  مقوله .4
  ؛دنده می ارائه ،محوري ۀپدید با برخورد و اداره

  .ستندهآن  کنترل و اداره براي یا پدیده با مقابله در راهبردهااز  حاصل ۀنتیج :آمدي پیهاي  مقوله .5
 اي زمینه و گر مداخله یطشرا یرتأث که تحت هایی تعامل و رفتارها: )تعامالت و ها راهبردها (کنش. 6

  .شود یحاصل م
، باید ؟اند کدم اي حرفه و فنی دانشجویان يمحور مهارت الگويکه  پژوهش اصلیپرسش  به توجه با
 خصوص در یافته تشکیل کانونیي ها گروه و نظري مبانی از شده آوري گرد اطالعات تحلیل نتایجگفت 

 در نمودار ،محوريهاي  مقوله 1شماره شکل  در .استشده  ارائه 3شماره جدول  شرح به ،متغیرها
 3شماره شکل و در  يمحور مهارتي ها آموزش الگوي 2شماره شکل در  ها، مقولهبندي  اولویت 1شماره 
  .استشده  هئارا اي حرفه و فنیي دانشجویان محور مهارتالگوي 

  نیاز موردي ها مهارتانواع  .3 شماره جدول

فراوانی  شاخص  مؤلفه  عدب  

  
  
  
  
  

  محوريهاي  مقوله
  
  
  
  
  
  

  شخصیتی ـرفتاري 

 ،تفکر خالق ،خودگذشتگی ایثار و از ،پذیري انعطاف
 سیستمی و انتقادي

 ،ورزشیـ  حرکتی ،قاطعیت و سرعت عمل ،جدیت
 و خودانگیزيخوداتکایی 

 ،سرعت ،پذیري ریسک ،خودارزیابی و خودکنترلی
 دقت و هوشمندي

ي ها مهارت ،آوري مهارت تاب ،مدیریت زمان
  فیزیکی

77  

  ارتباطی ـ اجتماعی

 ،خارجیهاي  تسلط به زبان ،ارتباط با دیگران
 ،حضور در جمع ،جلب اعتماد ،رجوع تکریم ارباب

 ،ساساتکنترل اح ،گرایی قانون ،روابط عمومی
 ،مهارت بیان ،سازي مذاکره و اقناع ،دادن گوش
همدلی و  ،نقادي کار تیمی و گروهیي ها مهارت

  مهارت شنود مؤثر ،محبت

75  
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فراوانی  شاخص  مؤلفه  عدب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي محوري مقوله

  فرهنگی

بازیابی پس از  ،ينگر آینده ،انجام تکالیف دینی
تعامل با  ،پایبندي به اخالق اسالمی ،بصیرت ،شکست

 ،تیزیس ساده ،حفظ محیط زیست ها، سایر فرهنگ
 ،جویی صرفه ،صراحت لهجه ،صداقت ،شادي و نشاط
  ،پذیري یتمسئول ،یاندیش مثبت ،قناعت

38  

  اي رسانه

 ،بهینه از فضاي مجازي ۀاستفاد ،استفاده از اینترنت
 ،زات فناوري اطالعات و ارتباطاتیآشنایی با تجه

مهارت کار با  ،هاافزار نرمکار با  جوي اطالعاتو جست
  رایانه

25  

  سیاسی ـي ادار
 ،مکاتبات اداري ،اقدام مسئوالنه ،مدیریت شخصی

 ،منطقیگیري  موضع ،پذیرش نظرات متفاوت
  شناخت محیط ،نویسی گزارش

21  

  مالی
 ،سازي تجاري ،بازاریابی ،بازارهاي پول و سرمایه

مهارت تجارت و  ،مدیریت منابع مالی، حسابداري
  هوش تجاري ،بازرگانی

19  

  علمی
 ،پژوهی آینده اي، مطالعه حرفه ،یادگیري فعال

  تحقیق و پژوهش
13  

  6  سرعت ،دقت ،تسلط به کار  عملی و یدي

  و صنعتیاي  حرفه

 ،عملیاتیریزي  برنامه ،آشنایی با تجهیزات
 ،بهسازي و بازسازي تجهیزات ،برندسازي شخصی

کار با  ،خالقیت و نوآوري ،تعمیر و نگهداري
  تکنترل کیفی ،کارآفرینی ،تجهیزات

28  

  مسئلهحل  ،يگیر تصمیم ،گذاري هدف  ریزي برنامه

  دهی سازمان  58
 ،استعدادیابی ،مدیریت اطالعات ،مدیریت منابع

  مدیریت منابع انسانی
  ادراکی ،مدیریت تعارض ،مدیریت بحران ،تفویض اختیار  هدایت و رهبري

  
  گر مداخلههاي  مقوله

  

  ساختاري
تنوع  ،گستردگی ساختار سازمان ،بودن محور تتجهیزا

  سابقه و تجارب موفق ها، وجود تعامل بین سازمان ،ها فعالیت
7  

  
  نیروي انسانی

منابع انسانی متعهد و  ،اساتید متخصص و متعهد
 ،وجود مدیران متعهد و متخصص ،متخصص

13  
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فراوانی  شاخص  مؤلفه  عدب  
  
  

  گر هاي مداخله مقوله

  
  نیروي انسانی

نیروي انسانی  ،نفس به اعتمادروحیه خودباوري و 
روحیه  ،مند به تحصیل هو عالقجوان 

  وجود افراد نخبه ،پذیري مسئولیت

  امکانات و تسهیالت

 ،وجود مراکز آموزشی متعدد ،بودن محور تجهیز
هاي  ساخت زیر ،تجهیزات و امکانات مناسب

متنوع و هاي  و رسانه ها هنشری ،اطالعاتی و ارتباطی
گستردگی امکانات آموزشی در سطح  ،مختلف

  بنیان دانشهاي  ود شرکتوج ،کشور

21  

  اي هنزمیهاي  مقوله

  فرهنگی

حمایت  ،گرایی مدركهاي  آسیبشدن  مشخص
 ،دسترسی به منابع غنی اسالمی ،افکار عمومی

به یک مطالبه شدن  تبدیل ها، حمایت رسانه
 ،عزم و اراده ملی براي توسعه مهارت ،عمومی
ملی هاي  انگیزه ،باال به ادامه تحصیل ۀانگیز

  يمحور مهارت ارزشمندبودنِ ،بیمذه

14  

  منابع و امکانات

 ،فضاي مجازي و اینترنت ،ی کارالملل بینسازمان 
 ،جمعیت جوان کشور ،موفقهاي  تجارب کشور

 ،بودن فراگیري مهارت بازدهزود ،نرخ باالي بیکاري
  نویني ها فناوريظهور و گسترش 

19  

  یاسناد باالدست

رویکرد مثبت اسناد  ،ي مثبت اسالمی و ملیها ارزش
و تدابیر  ها فرمان ،حمایت فرماندهی کل قوا ،باالدستی

ی در تبر اقتصاد مقاوم تأکید ،فرماندهی کل قوا
حمایت  ،کشورهاي  مشی و خط ها سیاست

  آموزي مهارتی از الملل بینهاي  سازمان

10  

  
  
  

  راهبردها
  
  
  

  سازي فرهنگ

 ایجاد جو ،ن و مقرراتترویج پایبندي به قوانی
 ۀفضاي توسعکردن  سازگار ،یافتگی فردي توسعه خود

 ،و سمینارهاي مرتبطها  برگزاري همایش ،ها مهارت
اندازي شبکه  سیما و راه و استفاده از ظرفیت صدا

ایجاد و توسعه  ،ترویج فرهنگ کار و تولید ،مهارت
  آموزي مهارت يها برگزاري کارگاه ،فرهنگ یادگیري

13  

و بستر ها  ساخت زیر ۀتوسع
  يمحور مهارتالزم 

توسعه  ،محور مهارتفنی و ي ها آموزش ۀتوسع
 ۀایجاد و توسع ،هاي کوچک و متوسط بنگاه

34  
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فراوانی  شاخص  مؤلفه  عدب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهبردها

  
  

ها و  ساخت توسعۀ زیر
  محوري بستر الزم مهارت

حمایت مدیران و مسئوالن  ،نسل چهارمي ها دانشگاه
 ،مدیریت دانشسازي  پیاده ،مهارتیي ها آموزشاز 

ي ها روشاستفاده از  ،بنیان دانشهاي  توسعه شرکت
مراکز  ۀتوسع ،نوین آموزشی و آموزش از راه دور

دستیابی به آخرین  ،مهارتبر  مبتنیآموزشی 
تجهیز مراکز آموزشی به  ،يمحور مهارتهاي  یافته

اساتید و سازي  توانمند ،سازها و سمیالتورها شبیه
و محتواي ها  بازنگري در سرفصل ،مربیان موجود

 ،يمحور مهارتمدیریت یکپارچه و متمرکز  ،آموزشی
  يمحور مهارتجذب مربیان توانمند در حوزه 

ي متناسب با گذار سیاست
  يمحور مهارت

 ،توسعه مهارتبر  مبتنیبازنگري در سیستم آموزشی 
 ها، مهارتی به تمام سطوح و الیهي ها آموزشتوسعه 

 ۀعتشویقی براي توسي ها سیاستتدوین 
ي ها آموزشهاي  تدوین استاندارد ،يمحور مهارت
مورد نیاز ي ها مهارتسازي  استاندارد ،يمحور مهارت
طراحی نظام  ،زودبازدهي ها مهارتتمرکز بر  ،مشاغل
اصالح  ،ها آموزش کردنِ نیازمحور ،آموزي مهارتجامع 
هاي  تعیین هدف ،مهارتبر  مبتنیو انتصاب  ارتقا فرایند

شناسایی دقیق  ،نیازبر  مبتنیآموزشی دقیق و 
بر  مبتنیجذب  فراینداصالح  ،مورد نیازي ها مهارت

 ،گزینش و جذب کارکنان فراینداصالح  ،مهارت
ترسیم  ،پرداخت حقوق و مزایاي متناسب با مهارت

  مهارت يارتقابر  مبتنیمسیر پیشرفت شغلی کارکنان 

22  

بهینه از منابع و  ۀاستفاد
  امکانات موجود

هاي آموزش  و سازمان همکاري بین دانشگاه ۀتوسع
تجربه در زمینه  تعامل با سایر کشورهاي صاحب ،مهارتی

 ،يمحور مهارتهاي  برگزاري کارگاه ،آموزش مهارتی
 ،اي حرفه و فنیدانشگاه ي ها ظرفیتهمه  کارگیري به

استفاده  ها، دانشگاه و سازمان ،افزایش تعامل بین صنعت
هاي  ياستفاده از توانمند ،معهاز ظرفیت خانواده و جا

در تراز اي  حرفههاي  استفاده از شایستگی ،کارکنان نخبه
  استاندارد جهانی

21  
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  )عمومیي ها مهارت( محوريهاي  مقوله. 1شماره  شکل
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  انیبر مبناي فراو )عمومیي ها مهارت( محوريهاي  مقولهبندي  اولویت .1شماره  نمودار

  
  مهارتیي ها آموزشالگوي . 2شماره شکل 
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  اي حرفه و فنیي دانشجویان محور مهارتالگوي . 3شماره شکل 

  پیشنهادها و يریگ جهینت. 6

 شناسایی اولیه مفهوم 600 تعداد ،کانونی گروه هاي هجلس نتایج و نظري مبانی کیفی محتواي تحلیل با
 .شدندبندي  طبقه و شناسایی راهبردها واي  زمینه اي، خلهمدا ،محوري ،یعلّ متغیرهاي ۀمقول شش در و
 ترتیب به تخصصی و فنی ،مدیریتی ،عمومی مهارت ،آمده دست به فراوانی و توصیفی آمار به توجه با

ي ها مهارتمیان  از .دارند قرارنخست  اولویت در عمومیي ها مهارت و بوده فراوانی بیشترین داراي
 ،سیاسی و اداري اي، رسانه ،فرهنگی ،تباطیار و اجتماعی ،شخصیتی ـ اريرفتي ها مهارت نیز عمومی

 که بیان )1396( با نتایج تحقیق کاشانیهستند. این امر  فراوانی بیشترین داراي ترتیب به علمی و مالی
 مهرعلیزاده قرار دارد و نتایج تحقیقات ها مهارترفتاري و شخصیتی در اولویت ي ها مهارتکند  می

 يزخدمات و کشاور ،صنعتي ها بخشمهارتی و نیازهاي هاي  که به ارتباط و هماهنگی رشته )1396(
که تربیت نیروي انسانی کارآفرین  اي حرفه و فنیهمچنین با رسالت دانشگاه  .کند می مطابقت ،پردازد می

  .تطابق دارد ،به جامعه است
 ،مقاومتی اقتصاد بر تأکید ،جانبه همههاي  تحریمشود:  موارد زیر می شامل یعلّ شرایط
 پایین مهارت ،بیکاري باالي نرخ ،مهارت فراگیري بودنِ زودبازده ،کشور جوان جمعیت ،سازي خصوصی



  97  بنیاد داده نظریه از استفاده با اي حرفه و فنی براي دانشجویان محوري مهارت طراحی الگوي

 

 ،باالدستی اسناد هاي الزام ،نویني ها فناوري گسترش و ظهور ،محیطی سریع تغییرات ،کار متقاضیان
ـ  فنیي ها مهارت ۀتوسع ،عمومیي ها ارتمه ۀتوسع شامل محوريهاي  مقوله و جوان ۀنخب افراد وجود

 ۀتوسع ،امکانات و منابع از بهینه ۀاستفاد يراهبردها ،مدیریتیي ها مهارت ۀتوسع ،تخصصی
 متغیرهايسازي  فرهنگ وآموزي  مهارت با متناسب گذاري سیاست ،يمحور مهارت الزمهاي  ساخت زیر

 اسناد مثبت رویکرد ،رهبري معظم مقام یرتداب و ها فرمان ،کار یالملل بین سازمان شامل مداخله
 فضاي و اي حرفه و فنی يها آموزش به جامعه مثبت نگرش ،ملی و اسالمی مثبت يها ارزش ،باالدستی

 و انسانی نیروي و تسهیالت و امکانات ،فرهنگی ،ساختاري شاملاي  زمینه شرایط ،اینترنت و مجازي
 بهبود ،اقتصاديي ها شاخص بهبود ،خودکفایی ،یمل تولید افزایش ،کارآفرینی توسعه يمدهااپی

  .سیاسی امنیت و اجتماعی توسعه و نخبگان مهاجرت کاهش ،کار و کسبي ها شاخص
 اي حرفه و فنیي ها آموزش در يمحور مهارت ۀتوسعدر  اجرایی و کاربردي هاي پیشنهاد به ادامه در
  :شود می اشاره
شود.  برگزار حضوري برخی و مجازي صورت به لبمطا برخیو  شده کوتاه بایدها  دوره طول. 1
هاي  تجربه با همکاران ریسا کنار در گرفتن قرار زیرا ،شود حفظ گریکدی با کارآموزان یکیزیف تماس

  ؛دارد کارآموزان رفتار در بسزایی تأثیر ،گوناگون
 واحدها سايؤر و پژوهشیهاي  معاونت حضور با اي حرفه و فنی دانشگاه رئیسه یئته در یکارگروه. 2

دربارۀ  آن در وکند  برگزار ساعته چهارکم  اي دست جلسه بار یک ماه شش هر کارگروه این .شود تشکیل
 ربط ذي مبادي به اجرا براي ییراهکارها پایان در و ،شود بحث يمحور مهارت ۀتوسع و بهبود يراهکارها
  شود؛ پیگیري بازخوردها و موانع ،نتایج ،جدید کار دستور ضمن بعدي جلسه در وشود  ابالغ

 ۀتوسع و بود خواهد بخش انگیزه دانشجویان و کارکنان براي سازمانی یادگیري فرهنگ یک خلق. 3
 یادگیري بر تواند می سازمان در یادگیري فرهنگ فقدان کند. می تسهیل پیش از بیش راها  آن مهارت

 و کارکنان و باشد داشته وجود گیريیاد قبال در منفی رویکردي که صورتی در و بگذارد منفی تأثیر
 يها آموزش موفقیت ،نباشند برخوردار یادگیري فرایند در مشارکت براي کافی ۀانگیز از دانشجویان

  ؛شد خواهد مواجه چالش با مهارتی
 ۀانگیز باید بنابراین ؛دارد دانشجویان مهارت ۀتوسع بر چشمگیري تأثیر ،صنعت مدیران حمایت. 4
  شود؛ فراهم دانشجویان مهارت ۀتوسع هاي برنامه در مشارکت براي صنعت مدیران از هگرو این در کافی
 یاثربخش توان می عالقه با و مناسبهاي  يورود جذب و رشیپذ يردهایکرو رییتغ قیطر از. 5
  داد؛ ارائه جامعه بهرا  يتوانمندهاي  یخروج و داده شیافزا را دانشجویان یمهارت یآموزش
ي ها آموزش يامدهایپ و ایمزا ،اربردهاک با رابطه در اطالعات ارائه و هیتوج قیرط از توان یم. 6
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 افراد يبرا را الزمهاي  زهیانگ ،مدرك از ریغ ییایمزا ۀارائ ای و افراداي  حرفه و یشغل یزندگ در یمهارت
  ؛ردک جادیا یمهارتي ها آموزش در کننده تکشر

 فعلی يازهاین صرفاً نه یآت يازهاین بینی پیشباید  یمهارتي ها آموزش جینتاکردن  نهیبه يبرا. 7
 ییشناسا يبرا ها بخش ریسا و آموزش بخش نیب تعامل با امر نیا .ردیپذ انجام جامعه مختلفي ها بخش

  ؛دنباش یاجتماع و یسازمان ،يفرد ازین نوع سهبر  مبتنی دیبا ها آموزش .بود خواهد ریپذ انکامها  تیاولو و ازهاین
 ،یشگاهیآزما زاتیتجه و اناتکام کردنِ فراهم ،سازها شبیه ،یآموزش کمک زاتیتجه از دهاستفا. 8

 عوامل ،باشد داشته وجودها  آن يبرا عمل در تیخالق انکام هک ییفضا در افراد آموزش ،ارگاهیک
  ؛شوند می یمعرف ها آموزش نیاسازي  نهیبه در يمؤثر

 زمان آن خاص طیشرا و يفناور و دانش با متناسب زمان هر در شده ارائه یمهارتي ها آموزش. 9
کردن  روز به ،رندییتغ حال در سرعت با مختلف علوم و يارک يهافرایند ،يفناور هک آنجا از .شود می ارائه

  ؛است يضرور ،مداوم و مستمر طور به دگانید شآموز دانشِ
 مورد ارزشیابی نتایج براساس و ارزشیابی شده هاي ارائه آموزش اثربخشی ،بار یک سال هر چهار. 10
  قرار گیرند؛ بازنگري
 عناوین مرور و تجدیدنظر همواره ،آن ناپذیر اجتناب تحوالت و تغییر و زمان گذشت به توجه با. 11
 و ها روش و آزمایش و آموزشهاي  شیوه و کتب و مدارك و آموزشیهاي  برنامه و تدریس مواد و آموزش
  ؛گیرد قرار دستورکار در ،مقررات و قوانین

 باها  طرح از یک هر و فیتعر کالن طرح دو قالب در ها هینشر و کتب یرسان روز به و يبازنگر. 12
  شود؛ واگذار اجرا يبرا دانشگاهی واحدهاي به مشخص داوران و ناظران ،زمان مدت ،اعتبار

 و کاربردي و مندسود ،روز به باید دوره محتواي .گیرد صورت بازنگري باید ها آموزش محتواي در. 13
  .باشد انگیزشی
  :است زیر شرح به يمحور مهارت ۀتوسعبراي  پیشنهادي راهکارهاي دیگر

  ؛اي حرفه و فنی دانشگاه درآموزي  مهارت نظام طراحی. 1
  ؛مهارتی آموزش از صنعت مدیران معنوي و فکري حمایت. 2
  ؛اي حرفه و فنی آموزش مراکز تجهیز. 3
 ـ ایرانی فرهنگ با متناسب مهارتی آموزش ۀحوز در موفق کشورهاي از الگوگیري و کاوي بهینه. 4

  ؛پیشرفت اسالمی
  ؛مهارتی آموزشهاي  انجمن تشکیل. 5
  .اي حرفه و فنی يها دانشگاه سطح در مهارتی علمی هیئت اعضاي ۀتوسع و جذب. 6
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