ارزش�يابي دورهه�اي كاردان�ي آم�وزش فنيوحرف�هاي

احد نويدي
محمود برزگر

*

**

چکیده

يوحرفه ِ
اي وزارت آموزش و
براي ارزشيابي ابعاد مختلف برنامة كارداني آموزش فن 
پرورش ،و پاسخ به سئوالهايي در خصوص جایگاه قانونی ،ساختار سازمانی ،برنامهها و
محتوای درسی ،نیروی انسانی ،فضاي آموزشي ،امکانات و تجهیزات آموزشکدههای فنی
و حرفهای ،پايگاه اجتماعياقتصادي و ویژگیهای شناختی و عاطفی دانشجويان و دانش
يوحرفهاي ،تعداد 2300
آموختگان و نيز وضعيت اشتغال فارغالتحصیالن آموزشكدههاي فن 
نفر از دانشجويان 793 ،نفر از فارغالتحصيالن  39رشته تحصيلي 500 ،نفر از مدرسان و 121
يوحرفهاي كشور به شيوة نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند.
نفر از مديران آموزشكدههاي فن 
دادههاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامههاي محقق ساخته ،مصاحبه و فرمهاي اطالعاتي
جمعآوري شد .براي پردازش و تحليل دادههاي ك ّمي از شاخصهاي آماري (درصد فراواني و
نسبت) و براي تحليل اطالعات كيفي از شيوههاي ناظر بر مطالعات كيفي (طبقهبندي ،تلخيص،
تركيب) استفاده شد .مهمترين يافتههای پژوهش به شرح زير خالصه شده است:
شواهد بهدست آمده بر وجود ابهامها و تعارضهاي متعدد درباره فلسفه ،اهداف ،سياستهاي
يوحرفهاي ،داللت دارند .تفكيك
كالن ،راهبردها و جایگاه قانونی دورههاي كارداني آموزش فن 
برنامهریزی و اجرای دورة پنج ساله بهصورت یک دوره سه ساله و سپس دوة دو سالة
يوحرفهاي را با مانع بزرگي مواجه
كارداني ،پیوستگی و انسجام عملی برنامههاي آموزش فن 
ساخته است .ك ّميت و كيفيت منابع انساني ،امكانات كالبدي و فضاي آموزشي آموزشكدهها
رضايتبخش نيست .ویژگیهای شناختي و عاطفي اغلب دانشجويان و فارغالتحصيالن با
تاريخ دريافت مقاله90/8/27 :

تاريخ شروع بررسي90/9/11 :

تاريخ پذيرش مقاله91/2/12 :
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انتظارات رشته تحصیلی آنها هماهنگ نيست .وضعيت اشتغال فارغالتحصيالن آموزشكدهها
مناسب ارزيابي نميشود .بيكاري حدود 28درصد افرادي كه به اميد اشتغال زودتر و بهتر به
آموزشكدهها روي آوردهاند از وجود مسئلهاي جدّ ي حكايت ميكند .در مجموع ،با توجه
به يافتههاي این تحقيق ،پيشنهادهايي براي تجديدنظر در برنامههاي كارداني آموزش فني و
حرفهاي ارائه شد.
يوحرفهاي و كارآموزي  ،تربيت
كليد واژهها :ارزشيابي ،برنامه آموزشي ،آموزش فن 
تكنيسين ،اشتغال ،فارغالتحصيالن

مقدمه

با وقوع انقالب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم ،روش استاد -شاگردي براي تربيت نيروهاي
ماهر كارايي خود را از دست داد .با پيشرفت انقالب صنعتي و توسعه صنايع ماشيني ،تقاضا
براي بهکارگيري نيروهاي ماهر بهطور روز افزوني افزايش يافت .اين امر موجب شد آموزش
يوحرفهاي وارد نظام مدرسهاي شود و مدارس حرفهاي تأسيس شود .در واقع ،در غرب در
فن 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،آموزش فني و حرفهاي در ميانة بحثها و مجادلههایی
دربارة ماهيت آموزش حرفهاي در آموزش عمومي متولد شد و يک توافق عمومي در بارة اهميت
تأسيس آموزش حرفهاي در مدارس دولتي ،به عنوان جايگزين آموزشهاي نظری کالسيک،
حاصل شد (راجسکي .)2002 ،1اين سئوال در خصوص آموزش فني و حرفهاي همواره مطرح
بوده است که برنامههاي دوره متوسطه و بعد از آن بايد بر چه چيزي تأکيد داشته باشند؛ که باید
گفت اين تأکيد ممکن است بر يک شغل يا حرفه خاص ،خوشهاي از مشاغل ،کار به مفهوم کلي
و يا بر مهارتهاي کلي زندگي باشد (گراب .)1997 ،2مرور ادبيات موجود و تاريخچة آموزش
فنیوحرفهاي (گراب1977،؛ مركز ملي استراليا براي پژوهش در زمينه آموزش حرفهاي3،1993؛
گري1999 ،4؛ راجسكي )2002،نشان ميدهد كه در سطح بين المللي سه نوع رويکرد عمده بر
آموزش فنیوحرفهای حاكم بوده است كه اّ
خلقي ( )1388آنها را به شرح زير خالصه كرده
است:
 .1رويکرد آماده سازي دانشآموزان براي يک شغل خاص.
 .2رويکرد آماده سازي دانشآموزان براي زمينههاي عام شغلي.
 .3رويکرد کل نگر و تلفيقي در فرايند ياددهي و يادگيري.
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اين رويكردها كه متناسب با شرايط زمان و موقعيت اقتصادي -اجتماعي كشورها توسط
يوحرفهاي هستند .در عينحال ،تمايز
نظامهاي آموزشي اتخاذ شدهاند،مصاديق مفهوم آموزش فن 
اين رويكردها از یکدیگر بهحدي است كه اتخاذ هريك به شرايط خاصي وابسته است .در واقع،
هزينه -فايدة تجويز هر سه رويكرد براي شرايط واحد بسيار متفاوت است .جايي كه يكي از
اين رويكردها مناسب ارزيابي شود ،اتخاذ رويكرد ديگر ميتواند پيامدهاي زيانباري داشته باشد.
واقعیت این است که ،اين سه رويكرد نه یک باره ،بلکه در يك فرايند تكاملي شكل گرفته و در
طي چند دهة اخير از رويكرد اول به رويكرد سوم تحول پيدا كرده است.
در ايران ،پس از تأسيس دارالفنون ،توجه به معارف جديد بيشتر شد و عالوه بر ايجاد مدارس
عادي كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده ميشد ،چند مدرسه تخصصي نیز داير شد (مرجاني،
 .)1370در طول نزديك به يك قرن و اندي برنامه هاي آموزش فنيوحرفهاي ايران عليرغم
تحمل فراز و نشيبهاي زياد ،به لحاظ كمي از رشد نسبي برخوردار بود .تربيت نيروي انساني
ماهر (تكنيسين درجه )1براي تأمين نياز بازار كار از سال تحصيلي  1344-45هجري شمسي در
قالب انستيتوهاي تكنولوژي با پذيرش  184دانشجو در پنج رشته تحصيلي در 4واحد آموزشي
آغاز به كاركرد .اين برنامه آموزشي به تدريج توسعه يافته و در سال  1356-57به  49واحد
آموزشي 16320 ،دانشجو و 25رشته تحصيلي رسيد و طي اين چند سال  21888نفر از اين مراكز
فارغالتحصيل شدند .از طرف ديگر ،به منظور ت ًامين معلم فني هنرستانها ،در سال  1338مركز
تربيت معلم فنيوحرفهاي با پذيرش  40نفر ،در دو رشتة فلزكاري و اتومكانيك كار خود را آغاز
كرد .سپس بر این مراکز افزوده شد طوری که در سال  1357تعداد آنها به  11واحد رسيد .در
اين مراكز  4920نفر دانشجو در  5رشته مشغول به تحصيل بودند و تا سال  1359حدود 2351
نفر فارغالتحصيل شدند (دفتر امور مدارس عالي فنيوحرفهاي .)1379 ،پس از پيروزي انقالب
اسالمي ،در سال  ،1358واحد ستادي انستيتوهاي تكنولوژي و بهداشت مدارس در دفتر امور
يوحرفهاي ادغام شد و دفتر امور مدارس عالي فنيوحرفهاي شكل گرفت
مراكز تربيت معلم فن 
و پس از آن واحدهاي آموزشي وابسته به اين دفتر فعاليتهاي آموزشي خود را ،با پذيرش
مجدد دانشجو ،در قالب «آموزشكدههاي فنيوحرفهاي» ادامه دادند .از سال  ،1365-66دفتر
امور مدارس عالی ،به موازات اجرای دورههای کاردانی ناپیوسته ،به تربیت دبیر فنی در سطح
کارشناسی ناپیوسته توسط برخی از آموزشکدهها (انستیتوهای تکنولوژی) اقدام كرد.
طراحي برنامه درسي شاخه فنيوحرفهاي در نظام جديد آموزش متوسطه به صورت پنجساله
درقالب برنامه تربيت تكنيسين ،از جمله اقداماتي بود كه جهت اصالح نظام آموزش متوسطه
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،كاهش تراكم تقاضا براي ورود به دانشگاهها و پاسخگويي به نياز بخشهاي اقتصادي به نيروي
انساني ماهر و آموزش ديده ،صورت گرفت .به دنبال تصویب و اجرای نظام جدید آموزش
متوسطه ،از سال تحصیلی  1374-75دوره دو ساله کاردانی پیوسته در رشتههای فنیوحرفهای
در کلیه آموزشکدههای فنیوحرفهای کشور به اجرا درآمد .تعداد آموزشكدههاي فنيوحرفهاي به
سرعت گسترش يافت و روز به روز برتعداد رشتهها و تعداد دانشجويان ،نیز افزوده شد .بهطوري
كه تعداد كل آموزشكدهها از  27واحد در سال  1373-74به  149واحد در سال 1383-84رسيد.
تعداد آموزشكدههاي دختران نيز از يك مركز در سال 1358-59به  46مركز در سال1383-84
افزايش يافت .تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل درآموزشكدهها در سال تحصيلي1358-59از
 3400نفر به حدود  150هزار نفر درسال 1383-84رسيد .بدين ترتيب ،نقش وزارت آموزش
و پرورش توسعه يافت و بخشي از مسئوليت آموزش عالي را بهعهده گرفت .باوجود اين ،پس
از گذشت سالهاي اولية اجراي برنامه و با افزايش تعداد متقاضيان ،و در مقابل ،ناكافي بودن
ظرفيت دورههاي دوساله (کاردانی پیوسته) تنها بخشي از فارغالتحصيالن دوره سهساله شاخه
فنيوحرفهاي توانستند وارد دورههاي كارداني شوند .بنابراین ،اجراي برنامة پنجساله ناكام ماند.
از یک سو برنامهریزی و اجرای دورة سه ساله آموزش فنیوحرفهای در آموزش و پرورش ،و
از سوی دیگر برنامهریزی دورة دو سالة كارداني وفق قوانین و مقررات آموزش عالی ،پیوستگی
و انسجام عملی برنامههاي پنج ساله آموزش فني و حرفهاي را با مانع بزرگي مواجه ساخت.
در نتيجه ،پيوستگي دورههاي سهساله ودوساله رعايت نشد .اجرای ناپیوسته و متفاوت بودن
دستگاههای برنامهریزی درسی و اجرای دورة سه ساله و دو ساله ،در حال حاضر مسايلي را
بهوجود آورده كه استمرار فعاليت آموزشكدههاي فني و حرفهاي را تهديد ميكند.
اظهارات صاحبنظران ،برنامهريزان و مجريان آموزشهاي كارداني فنيوحرفهاي از وجود
ابهامهاي متعدد در بارة مباني نظري دورههاي كارداني آموزش فنيوحرفهاي ،جايگاه مدارس
عالي آموزش فنيوحرفهاي در ساختار آموزشوپرورش ،برنامة توسعه آموزشكدهها ،پيوسته
بودن دورههاي كارداني ،ارتباط آموزشكدهها با وزارت آموزش و پرورش ،شرايط ورود به
آموزشكده ،ارتباط آموزشكدهها با وزارت علوم ،تحقيقات و فنّآوري ،كيفيت جذب و استخدام
نيروي انساني ،منابع مالي ،فضا وتجهيزات و ...حكايت ميكند .باوجود اين ،شواهد قابل استنادي
نیز در این زمینه فراهم نشده است و تصوير روشني از وضع دورههاي كارداني فنيوحرفهاي
وجود ندارد .در نتيجه ،چشمانداز اين دورهها در هالهاي از ابهام پوشيده شده است .در چنين
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شرايطي فراهم كردن شواهد علمي به منظور زدودن برخي ابهامها ضروري ب ه نظر ميرسد .با
درك اين ضرورت ،ارزشيابي دورههاي كارداني فنيوحرفهاي در دستور كار گروه پژوهشي
آموزشهاي فنيوحرفهاي پژوهشكده تعليم و تربيت قرار گرفت و پس از تصويب شوراي گروه،
مطالعة حاضر براي ارائه تصويري نسبت ًا روشن از چند مؤلفة اصلي برنامههاي قصد شده و اجرا
شده توسط وزارت آموزش و پرورش ،انجام شد .در پرتو اين مطالعه ميتوان وضع موجود و
يوحرفهاي را ،در زمان تصدي وزارت آموزش و پرورش بر آنها ،به
عمكرد آموزشكدههاي فن 
عنوان خط پايه ترسيم كرد و براساس آن در باره بهبود شرايط و مديريت اين مراكز ،در دورة
تصدي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بر آنها ،داوري كرد .اگرچه در اثر محدوديتهاي
فراوان ،اين مطالعه نتوانسته همه زواياي پيچ در پيچ برنامه مورد بحث را روشن سازد .با
وجود اين ،با استفاده از اطالعات جمعآوري شده ميتوان درباره برخي از جنبهها و مؤلفههاي
يوحرفهاي (جایگاه قانونی ،ساختار سازمانی ،برنامهها و محتوای
دورههاي كارداني آموزش فن 
درسی ،نیروی انسانی ،فضاي آموزشي ،امکانات و تجهیزات آموزشکدههای فنیوحرفهای ،پايگاه
اجتماعياقتصادي و ویژگیهای شناختی و عاطفی دانشجويان و وضعيت اشتغال فارغالتحصیالن
آموزشكدههاي فنيوحرفهاي) قضاوت كرد.

روش تحقيق

اين مطالعه از نوع مطالعات ارزشيابي است .جامعة آماري مطالعه را دانشجويان شاغل به
تحصيل در آموزشكدههاي فنيوحرفهاي كشور ،فارغ التحصيالن آموزشكدههاي فنيوحرفهاي
كه حداقل  2سال قبل از انجام اين مطالعه از دورة كارداني فارغالتحصيل شده بودند ،و نیز مديران
و مدرسان آموزشكدههاي فنيوحرفهاي سراسر كشور تشكيل ميدهند.

نمونه آماري و شيوه نمونهگيري

نمونه آماري شامل  2300نفر ( 1470مرد و  830زن) از دانشجويان شاغل به تحصيل
در  39رشته793 ،نفر ( 447مرد و  346زن) از فارغالتحصيالن  39رشتة تحصيلي 500 ،نفر
از مدرسان رشتههاي مختلف و  121نفر از مديران آموزشكدههاي فنيوحرفهاي كشور بوده
است .براساس طرح نمونهگيري ،در هر آموزشكده از هر رشته تحصيلي 5نفر دانشجو 3 ،تا 4
نفر فارغالتحصيل ،سه نفر مدرس و همه مديران آموزشكدهها به پرسشنامههاي محقق ساخته
پاسخ دادند .عالوه براين ،با  15نفر از مسئوالن ستادي و رؤساي آموزشكدهها در تهران مصاحبه
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شد .براي انتخاب دانشجويان ،فارغالتحصيالن و مدرسان از شيوة نمونهگيري تصادفي استفاده
شد .نمونه فارغالتحصيالن از ميان كساني انتخاب شد كه حداقل دو سال قبل از زمان مطالعه
فارغالتحصيل شده و از فرصت الزم براي اشتغال برخوردار بودند.

ابزارها و شيوه جمعآوري دادهها

بخش عمدهاي از دادههاي موردنياز از پرسشنامههاي محقق ساخته جمعآوري شد .براي
جمعآوري اطالعات مربوط به نيروي انساني ،تجهيزات ،فضا و اعتبارات ،از فرمها و جدولهاي
مختلف استفاده شد .براي كسب اطالعات مورد نیاز دربارة سياستگذاري و برنامهريزي
دورههاي كارداني آموزش فنيوحرفهاي با تعدادي از مسئوالن ستادي و رؤساي آموزشكدهها
در تهران مصاحبه به عمل آمد .براي بررسي روايي پرسشنامهها از نظرات كارشناسان آگاه
حوزة ستادي استفاده گردید ،و براي بررسي پايايي پرسشنامهها از آلفاي كرونباخ استفاده شد.
ِ
مطالعات ارزشيابي ،ابزارهاي جمعآوري اطالعات ،معموالً ،براي
البته ،بايد توجه داشت كه در
كسب اطالع از وقوع رويدادي معين يا وجود واقعيتي خاص تدوين ميشوند و تا حدودي شبيه
فهرست بازبيني بوده و متفاوت از ابزارهايي هستند كه براي سنجش سازههاي روان شناختي
فراهم شدهاند .در نتيجه ،رعايت قواعد و كليشههاي ناظر بر حوزة روانسنجي نهتنها ضرورتي
ندارد ،بلكه ميتواند گمراه كننده باشد .مطالعات ارزشيابي نسبت به پژوهشهاي علمي محض
از انعطاف بيشتري برخوردارند .ضرايب پايايي براي پرسشنامههاي مختلف از  ./630تا ./852
متغير بود .پرسشنامهها و فرمها و جدولهاي اطالعاتي به همراه شيوهنامه اجرايي و دستور اقدام
از حوزه ستادي آموزش و پرورش ،به كلية آموزشكدهها ارسال شد .تكميل پرسشنامهها توسط
گروههاي تعيين شده و نيز تكميل فرمهاي اطالعاتي توسط مسئوالن آموزشكدهها در طول چهار
ماه انجام شد.

يافتههاي تحقيق

يافتههاي اين مطالعه در چند محور بهشرح زير خالصه شدهاست:
جایگاه قانونی و ساختار سازمانی آموزشکدههای فنی و حرفهای
مسئوالن ستادي و مدیران آموزشکدههای فنیوحرفهای ،اذعان دارند كه این مراکز ،ازنظر
تابعيت ،بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري معلقاند .مث ً
ال در
حالی که پذیرش دانشجو ،آییننامهها و مقررات آموزشی و مالی طبق مصوبات و مقررات
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وزارت علوم ،تحقیقات و فنّآوری است تأمين منبع مالي و مديريت آموزشكدهها به عهده
وزارت آموزش و پرورش است .در اثر همين توليت دوگانه ابهاماتي در تعيين استانداردهاي
ناظر بر عوامل آموزشي به وجود آمده است .براي نمونه ،تعريف كاركنان آموزشي اين مراكز
مبهم است و معلوم نيست كه اين افراد عضو هيأت علمي دانشگاه هستند يا دبير فنيوحرفهاي.
همچنين ،معلوم نيست كه دانش تخصصي و مهارت حرفهاي كاركنان آموزشي اين مراكز در چه
سطحي بايد باشد .در نتيجه ،كاركنان ،دانشجويان و فارغالتحصيالن اين آموزشكدهها از جايگاه
و منزلت اجتماعي خود ناراضياند و اين نارضايتي را در پاسخ به پرسشنامهها بيان كردهاند .بنا
به اظهارات مدیران ،دانشجویان ،فارغالتحصیالن و مدرسان ،آموزشکده در چشم مسئوالن همانند
هنرستان ديده ميشود .دانشجویان انتظار دارند که آموزشکدهها از نظر تسهیالت ،مدرسان ،نوع
برخورد و ساير شرایط همانند مؤسسات آموزش عالی باشند و حتی اداره این مراکز به وزارت
علوم واگذار شود .درحالي كه تعدادی از مدیران اظهار داشتهاند که با توجه به ماهیت کاربردی
این آموزشها و تفاوت آن با آموزشهای وزارت علوم ،بهتر است اجراي اين برنامهها به عهده
وزارت آموزش و پرورش باشد.
تقسیم آموزشکدهها به دو دستة معین (مستقل) و اقماری سبب شده است که آنها از امکانات،
مزایا و اختیارات متفاوتی برخوردار باشند .در حالی که بیش از  150آموزشکده فنیوحرفهای
وجود دارد ،ا ّما ،تنها حدود يكسوم آنها از نظر سازمان مدیریت و برنامهريزي سابق بهرسمیت
شناخته شده و دارای تشکیالت و پستهای مصوب سازمانی هستند .وضعیت آموزشکدههای
اقماری از نظر سلسله مراتب اداری مبهم است به گونهای که ارتباط آنها با سازمانهای آموزش
و پرورش استانها و مناطق چندان مشخص نیست .از یک طرف ،آموزشکدهها به اعتبار
وابستگیشان به آموزش و پرورش انتظار دارند تسهیالت و مساعدتهایی از ادارات آموزش و
پرورش دريافت كنند و از سوی دیگر ،ادارات آموزش و پرورش در قبال آموزشکدهها چندان
مسئولیتی احساس نمیكنند .دراثر حاكميت اين وضع ،نظارت تعريف شده و منسجمی بر کار
آموزشکدهها اعمال نميشود .بخش ستادي متولی آموزشکدهها زیر مجموعه یک معاونت در
وزارت آموزش و پرورش است و اين معاونت با توجه به گستردگی آموزشکدهها نميتواند در
خصوص کمیت و کیفیت نیروی انسانی پاسخگو باشد .گروههای مختلف مورد مطالعه به توسعه
بیرویه آموزشکدههای فنیوحرفهای اشاره كردهاند .مصاحبه شوندگان نیز همین نظر را داشتهاند.
اين گسترش بيرويه را ميتوان به عوامل مختلف نسبت داد كه در رأس آن تقاضاي اجتماعي
براي آموزش عالي قرار دارد .با توجه به گرایش جامعه به آموزش عالی ،در مناطق مختلف کشور
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از طرف مسئوالن محلی فشارهاي زیادی برای ایجاد آموزشکده اعمال ميشود .در حالی که برسر
راه توسعه آموزشكدهها موانع متعددي وجود دارد و با وجود نارساییهای ياد شده و همچنین
محدودیتهای مالي و انتظارات دانشجویان ،توسعة آموزشکدهها بدون در نظر گرفتن امکانات
و منابع و تجهیزات و نیازهای واقعی مناطق ،منطقی به نظر نمیرسد .از طرف ديگر ،در شرايط
یوحرفهای امکان ورود به
موجود تنها حدود  15درصد فارغ التحصیالن دورة سه ساله شاخه فن 
آموزشکده را کسب میكنند و حدود  85درصد بقیه نميتوانند به دورههای كارداني راه يابند.

یوحرفهای
برنامهها و محتوای درسی آموزشهای کاردانی فن 

چنانكه در مقدمه بيان شد ،برخالف طرح اولية نظام جديد آموزش متوسطه ،پيوستگي
دورههاي سهساله و دو ساله در عمل رعايت نشد .اجرای ناپیوسته از یک سو ،و متفاوت بودن
دستگاههای برنامهریزی درسی و اجرای دوره سه ساله و دو ساله از سوی دیگر ،سبب شده است
که بعضی از موضوعات و سرفصلها در هر دو دوره تکرار شود و در بعضی موارد خالء محتوایی
یوحرفهای طبق موازین آموزش
وجود داشته باشد .برنامهریزی و اجرای دورة سه سالة آموزش فن 
و پرورش و دورة دو ساله كارداني طبق قوانین و مقررات آموزش عالی ،پیوستگی و انسجام عملی
برنامههاي پنج ساله آموزش فنيوحرفهاي را با مانع بزرگي مواجه ساخته است .دانشجویان،
فارغالتحصیالن و مدیران ،یکی از اشکاالت برنامههای درسی را وجود محتوای تکراری در دورة
دو ساله كارداني و سه سالة متوسطه میدانند .بيش از نيمي از دانشجويان مورد مطالعه ،کیفیت
ارائه دروس نظری را مطلوب ندانستهاند و به ضعف هماهنگی بین آموزشهای نظری و عملی
رشتة خود اشاره كردهاند .اغلب مدیران آموزشكدهها دربارة بازبینی و اصالح منظم برنامههای
درسی و هدفهای دوره نظر مثبتی ندارند .تنها  42درصد دانشجویان مورد مطالعه ،تأثیر دروس
تخصصی آموخته شده در انجام وظایف شغلی را مطلوب ميدانند.

یوحرفهای
نیروی انسانی آموزشکدههای فن 

شواهد بهدست آمده از پايين بودن سطح دانش تخصصي ،مهارت حرفهاي و انگيزش كاركنان
آموزشكدهها حكايت ميكنند .از مهمترین نارساییهای عنوان شده توسط مدیران در زمينه
نيروي انساني ،کمبود شدید نیروی انسانی برخوردار از صالحيتهاي حرفهاي است .در بعضي
از آموزشكدهها ،تعدادي از پستهای سازمانی موجود خالی است .اغلب پستهای سازمانی
مصوب مراکز به امور اداری ،تدارکاتی و خدماتی تعلق دارد و سهم ناچيزي به پستهای
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آموزشی ،به ویژه هیئت علمی ،اختصاص يافتهاست .به عنوان مثال ،در يكي از آموزشكدهها،
از  29پست سازمانی 19 ،پست اداری و پشتیبانی و  10پست آن آموزشی است و  110نفر به
عنوان نیروی حقالتدریس در آن مشغول به کار هستند .در مرکزی دیگر از  190پست مصوب
سازمانی 58 ،درصد مربوط به سمتهای اداری ،پشتیبانی و خدماتی و  42درصد آن آموزشی
است که از این  42درصد تنها  16درصد پست هیأت علمی است .در مجموع ،کمتر از  7درصد
کل پستهای این مرکز به هیئت علمی اختصاص يافتهاست .در مراکز اقماری و غیر مستقل،
وضعیت وخيمتر است .بهطوري كه در اثر نبود پست سازمانی ،بخشي از نیروهای آموزشی اين
مراكز از طرف آموزش و پرورش مأمور شده و اكثر مدرسان به صورت حقالتدریس مشغول
هستند .ويژگيهاي حرفهاي مديران آموزشكدهها نيز مناسب ارزيابي نميشود .حدود  53درصد
مدیران آموزشکدهها لیسانس هستند و  18درصد آنها کمتر از سه سال سابقه مدیریت دارند.
برنامه مشخص و مدونی برای آموزش مدیران به ویژه قبل از تصدی پست مدیریت آموزشكده
وجود ندارد .از ميان مدرسان مورد مطالعه 61 ،درصد دارای مدرک تحصيلي لیسانس37 ،
درصد فوق لیسانس و کمتر از  2درصد دکترا هستند .نسبت بزرگي از مدرسان آموزشكدهها را
هنرآموزان هنرستانها تشكيل ميدهند که به صورت موظف و یا حقالتدریس در آموزشکدههای
فنیوحرفهای مشغول تدریس هستند .تنها  3درصد مدرسان نمونه آماري حقوق و شرایط
خدمت خود را مطلوب دانستهاند 48 .درصد مدرسان ،دانش ،عملکرد واقعی و انگیزه و
تالش اين گروه را برای موفقیت در تدریس ،مطلوب ندانستهاند .مدیران نیز تالش و عملکرد
مدرسان را رضایتبخش ندانستهاند .مدرسان نمونه آماري ،اشتغال به تدريس را به شرایط کاری
مطلوب ( 34درصد) ،عالقه به رشته تحصیلی و آموزش ( 29درصد) ،داشتن ثبات شغلی (17
درصد) ،کسب درآمد ( 8درصد) ،کسب پرستيژ ( 9درصد) و رهايي از بیکاری ( 3درصد) نسبت
دادهاند .مدرسان يكي از نیازهاي اساسي آموزشکدهها را افزایش دانش و صالحیتهای مدرسان
گزارش کردهاند و افزایش حقوق و مزایای خود را ضروری دانستهاند 68 .درصد مدرسان،
ضوابط گزینش و استخدام خود را رضایت بخش ندانستهاند .باتوجه به نظرات دانشجویان و
فارغالتحصیالن ،وضعیت مدرسان از نظر ویژگیها ،تواناییهای علمی ،مهارت در تدریس و
مسائل عاطفی و برخورد با دانشجویان ،چندان مطلوب نیست .يكي از اعتراضات مهم دانشجویان
نیز پایین بودن سطح کیفی نیروی انسانی و نداشتن مدرسان ثابت است .در حالیکه دانشجويان
با انتظار آموزش عالی وارد آموزشكدهها شدهاند ،سطح تخصصي نیروی انسانی مراکز را در حد
دوره متوسطه میيابند.
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یوحرفهای
فضای آموزشی ،امکانات و تجهیزات آموزشکدههای فن 

اظهارات دانشجویان ،فارغالتحصیالن ،مدیران و مدرسان بر رضايتبخش نبودن كميت و

كيفيت امكانات كالبدي و فضاي آموزشي آموزشكدهها داللت دارد .مدرسان و دانشجويان،

رسیدگی به فضای آموزشی آموزشکدهها را يكي از اقدامات ضروري دانستهاند .مدیران
هم ،کمبود و نامناسب بودن فضای آموزشی و پشتيباني و مشترک بودن ساختمان بعضي از
آموزشکدهها با هنرستانها و مراکز تربیت معلم را از مشكالت عمدة آموزشكدهها دانسته و

یکی از موارد اعتراض دانشجویان را «کمبود خوابگاه ،سلف سرویس ،کتابخانه و فضای ورزشی»
ذكر كردهاند .درخصوص فضاهای غیرآموزشی مانند خوابگاه ،سالن اجتماعات ،فضای ورزشی،
آشپزخانه و  ...کمبود بیشتری وجود دارد .براساس گزارش گروههاي مورد مطالعه ،تجهیزات

آموزشکدههای فنیوحرفهای کافی و مناسب نيست .مدیران آموزشکدهها یکی از مشکالت و
نارساییهای آموزشكدهها را به روز نبودن تجهیزات موجود میدانند .تجهیزات موجود فرسوده

و قدیمی است و با سرفصلها و نیازهاي بازار کار سازگار نيست .بر اساس گزارش مديران ،یکی

از مهمترین موارد اعتراض دانشجویان به مجهز نبودن کارگاهها و آزمایشگاهها مربوط ميشود.
گرانی تجهیزات و عدم تخصیص کامل و به موقع اعتبارات آن سبب میشود که آموزشکدهها،

به ویژه مراکز تازه تأسیس ،با مشکالت جدّ ی مواجه شوند .حدود  80درصد مدرسان وضعیت
تجهیزات آموزشکدهها را مطلوب ندانستهاند .مدرسان مهمترین اقدام فوری در آموزشکدهها را

تأمین تجهیزات کافی و بهروز دانسته و کمبود امکانات را در افت تحصیلی دانشجویان مؤثر
ميدانند .اغلب دانشجویان و فارغالتحصیالن مورد مطالعه ،یکی از مؤثرترین عوامل افزایش

کیفیت و بهبود آموزش در آموزشکدهها را تأمین تجهیزات کافی ،بهروز و متناسب با شرایط
بازار کار ميدانند .کمبود منابع مالي از مهمترین مسائل مبتالبه آموزشکدهها و مانعي اساسي بر

سر راه جذب نیروی انسانی ،تجهیز کارگاهها ،توسعه فضای آموزشی و غیرآموزشی است .میزان

اعتبارات در مقایسه با آموزشهای مشابه در وزارت علوم بسیار کمتر است .براساس نظراغلب

مدیران ،تقسیم اعتبارات بین آموزشکدهها ناعادالنه است و در توزيع منابع ،شرایط خاص ،تازه
تأسیس بودن ،نوع رشتهها ،شرایط اقلیمی ،محرومیت و نیازها لحاظ نمیشود .در نتیجه ،ممکن

است برخي مراکز از اعتبارات بیشتری در مقایسه با مراکز مشابه برخوردار شوند .همچنین،

حاكميت رابطه بهجاي ضابطه در برخورداری از منابع مالي نقش دارد.
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پايگاه اجتماعياقتصادي و ویژگیهای شناختی و عاطفی دانشجويان و دانش آموختگان

براساس برخي از شاخصهاي اقتصادي -اجتماعي بهدست آمده شايد بتوان گفت كه اغلب
دانشجويان و فارغالتحصيالن آموزشكدها به طبقه ضعيف جامعه تعلق دارند .حدود  72درصد
والدین فارغ التحصیالن و  61درصد والدین دانشجویان بیسواد بوده و یا میزان تحصیالت آنها از
دوره راهنمایی فراتر نمیرود .تنها  28درصد والدین فارغ التحصیالن و  39درصد والدين دانشجویان
دارای تحصیالت متوسطه و باالتر هستند .حدود  92درصد مادران دانشجویان و فارغالتحصیالن
خانهدار هستند .حدود  62درصد پدران فارغ التحصیالن و دانشجویان نیز در مشاغل کارگری
و کشاورزی ،آزاد و نظامی اشتغال دارند 37 .درصد دانشجویان و  29درصد فارغالتحصیالن در
خانوادههای  7نفره يا بشتر زندگی میکنند .حدود دو سوم دانشجویان و فارغالتحصیالن ،درآمد
خانواده خود را خيلي کمتر از هزينههاي ضروري خانواده گزارش كردهاند.

بر اساس نظر مدیران ،ویژگیهای ورودی دانشجویان با انتظارات رشته تحصیلی آنها تناسب

قابل قبولی ندارد .اگرچه کیفیت ورودیهای آموزشکدهها طی سالهای اخیر بهبود یافته ،ا ّما

همچنان ضعف در دروس علوم پایه به ویژه در فارغ التحصیالن شاخة کاردانش بسيار مشهود
است .مدرسان نظر بدبینانهتری دارند و تناسب ویژگیهای شناختی (هوش ،استعداد و آموختههای
عمومی قبلی) دانشجویان را با ویژگیهای رشته بسيار کم ارزيابي كردهاند .مدرسان ،فقدان انگیزه

و پایین بودن سطح استعداد تحصیلی و ضعف آموختههای دوره متوسطه را از عوامل مؤثر در افت
تحصیلی دانشجویان ميدانند .مهمترین انتظار دانشجویان پس از دوره کاردانی ،ادامه تحصیل در

سطوح باالتر میباشد .حدود  70درصد افراد مورد مطالعه حداقل یک بار 30 ،درصد حداقل دو

بار و  10درصد حداقل سه بار در آزمون مؤسسات آموزش عالی شرکت کردهاند .با وجود این،
تنها حدود  17درصد فارغالتحصیالن مورد مطالعه توانستهاند به تحصیالت خود ادامه بدهند.

پيشينة تحصيلي دانشجويان بر ضعف نسبي ويژگيهاي شناختي آنان داللت دارد .معدل دیپلم

16درصد دانشجویان و 21درصد فارغالتحصیالن و معدل فوق دیپلم  31درصد فارغالتحصیالن

کمتر از  14است .در حالي كه معدل دیپلم  27درصد دانشجویان و 17درصد فارغالتحصیالن

و معدل فوق دیپلم حدود  13درصد فارغ التحصيالن 17 ،و باالتر است .میانگین معدل دیپلم

دانشجویان زن  16/75و دانشجویان مرد  14/98است .زنان و مردان فارغالتحصیل میانگین معدل

دیپلم خود را به ترتيب 16/18 ،و  14/48اعالم كردهاند .معدل فوق دیپلم فارغالتحصیالن زن
و مرد نیز به ترتیب  15/78و  14/23میباشد .متوسط اندازههاي خودپنداره دانشجویان كه با
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استفاده از پرسشنامة خودسنجي در يك مقياس  20درجهاي اندازهگيري شدهاست ،در زمينههاي

مختلف (هوش16/57 ،؛ وجدان کاري18/15 ،؛ نظم در کار18/05 ،؛ پشتکار 16/98؛ احساس
مسئولیت18/32 ،؛ اعتماد به نفس16/91 ،؛ عالقه به کار گروهی16/5 ،؛ استعداد و توانایی ادامه
تحصیل )17/35 ،نسبت ًا رضايتبخش ارزيابي ميشود .باوجود اين ،دانشجویان عالقه زیادی به

دروس عمومی و نظری ندارند .میانگین نمره عالقه دانشجویان به دروس نظری  ،15/6دروس

عمومی رشته  15/1و به دروس تخصصی رشته  17/89است .معدل نمره عالقه دانشجویان به

آموزشکده  13/6میباشد .براساس پاسخ دانشجویان 54 ،درصد افراد برای تحصیل در رشته
خود مشکلی نداشتهاند .ا ّما ،ظاهرا ً  46درصد آنها با مشکالتی مواجه بودهاند .تنها  32درصد

دانشجویان ،مهمترین دلیل انتخاب آموزشکده فنیوحرفهای برای ادامه تحصیل را عالقه شخصي

به مشاغل مربوط به رشته اعالم كردهاند .حدود  38درصد فارغالتحصیالن ،تحصیل در رشته
خود را به دوستان و نزدیکان توصیه نمیکنند و داليل خود را عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع

باالتر ،کمبود فرصتهای شغلی ،ضروری بودن سرمایه جهت خوداشتغالی و فقدان جایگاه

مطلوب آموزشکدهها در جامعه ،اعالم كردهاند 57 .درصد فارغالتحصیالن اظهار داشتهاند که در

صورت نداشتن محدودیت ،رشتهای به جز رشته فعلی خود را انتخاب ميكردند .از اين اطالعات
چنین استنباط میشود که بخش قابل توجهی از دانشجویان به آموزشکده عالقه ندارند.

يوحرفهاي
وضعيت اشتغال فارغالتحصیالن آموزشكدههاي فن 

از مجموع  793نفر فارغ التحصیل كه وضعيت شغلي خود را مشخص كردهاند 56/20 ،درصد

شاغل ( 54/3درصد زنان و  57/7درصد مردان) 7/5 ،درصد در حال تحصیل ( 5/8درصد زنان
و  9درصد مردان) 1/8 ،درصد در حال خدمت سربازی ( 3/1درصد مردان) 6 ،درصد خانهدار

( 14/2درصد زنان) و  28/2درصد بیکار ( 25/7درصد زنان و  30/2درصد مردان) هستند17 .

درصد از فارغالتحصيالن مورد مطالعه به دورههای باالتر راه یافتهاند .حدود  37درصد شاغالن

دارای شغل قبلی بودهاند و  25درصد بیکاران هم قبال شاغل بودهاند ،ولی در حال حاضر بیکار
هستند .براساس پاسخ  641نفر از فارغ التحصیالن 30 ،درصد افراد حداکثر سه ماه 10 ،درصد

سه تا شش ماه 5 ،درصد شش تا نه ماه 13 ،درصد نه ماه تا یک سال و حدود  24درصد بیشتر

از دو سال بعد از فارغالتحصیل شدن بیکار ماندهاند .توزيع فراواني فارغالتحصيالن مورد مطالعه
بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك جنس در جدول شماره  1ارائه شدهاست.
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جدول شماره  :1توزيع فراواني فارغ التحصيالن دورههاي كارداني بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك جنس
اشتغال

شاغل

سرباز

در حالتحصیل*

خانهدار

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

گروه

فراواني

بیکار

درصد فراواني درصد

فارغ التحصيالن زن

188

54/3

20

5/8

-

-

49

14/2

89

25/7

فارغ التحصيالن مرد

258

57/7

40

9

14

3/1

-

-

135

30/2

446

56/2

60

7/5

14

1/8

49

6/02

224

28/2

جمع

*اشتغال به تحصيل در دوره كارشناسي

توزيع درصد فراواني فارغالتحصيالن زن بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك رشته تحصيلي
در جدول شماره  2ارائه شدهاست .اطالعات مندرج در جدول شماره  3نشان ميدهد كه نسبت
اشتغال زنان در رشتههای نقاشی برابر75درصد ،کامپیوتر73درصد ،طراحی و دوخت62درصد و
نقشهکشی معماری61درصد بوده و باالتر از دیگر رشتهها است .بیشترین نسبت فارغالتحصیالن زن
که به خانهداری اشتغال دارند ،مربوط به رشتههای مربی بهداشت با  33درصد و صنایع شیمیایی با
 27درصد و کمترین نسبت زنان خانهدار مربوط به رشتههای گرافيك،حسابداری و کامپیوتر است.
جدول  :2توزيع درصد فراواني فارغالتحصيالن زن بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك رشته تحصيلي
گروه
رشته تحصیلی

درصد شاغل

درصد در حال
تحصیل*

درصد
خانهدار

درصد بیکار جمع درصد

کامپیوتر

73

2

10

15

100

نقشهکشی معماری

61

8

12

19

100

حسابداری

38

11

11

40

100

صنایع شیمیایی

31

13

27

29

100

نقاشی

75

8

-

17

100

کودکیاری

52

3

14

31

100

طراحی و دوخت

62

-

18

20

100

مربی بهداشت

33

7

33

27

100

گرافیک

58

7

7

28

100

*اشتغال به تحصيل در دوره كارشناسي
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توزيع درصد فراواني فارغالتحصيالن مرد بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك رشته تحصيلي
در جدول شماره  2ارائه شدهاست .اطالعات مندرج در جدول شماره  3نشان ميدهد كه نسبت
اشتغال مردان در رشتههای الکتروتکنیک برابر 73درصد ،نقشهکشی معماری 71درصد ،ساخت و
تولید و صنایع نساجی 69درصد ،نقشهکشی صنعتی و عمومی  66درصد و تأسیسات 65درصد
است.
جدول  :3توزيع درصد فراواني فارغالتحصيالن مرد بر حسب وضعيت اشتغال به تفكيك رشته تحصيلي
گروه

درصد در حال
درصد شاغل
تحصیل*

درصد
سرباز

درصد بیکار

جمع درصد

کامپیوتر

48

7

-

45

100

نقشهکشی معماری

71

-

6

23

100

حسابداری

50

13

7

30

100

الکترونیک

57

15

-

28

100

الکتروتکنیک

73

2

5

20

100

ساختمان

46

19

6

29

100

نقشهکشی صنعتی وعمومی

66

-

-

34

100

مکانیک خودرو

62

3

3

32

100

ساخت و تولید

69

2

4

25

100

تأسیسات

65

6

-

29

100

متالورژی

47

12

6

35

100

رشتههای دریائی

45

-

10

45

100

صنایع نساجی

69

8

-

23

100

صنایع فلزی

46

-

-

54

100

صنایع چوب و کاغذ

66

-

12

22

100

رشتههای کشاورزی

36

37

-

27

100

گرافیک

37

19

-

44

100

رشته تحصیلی
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اين اطالعات نشان ميدهد كه رشته تحصیلی فارغ التحصیالن در اشتغال آنان تأثیر دارد.
صرفنظر از نقش رشته تحصيلي در اشتغال ،اطالعات مندرج در جدول شماره  1نشان ميدهد كه
حدود  30درصد مردان و  26درصد زنان اعالم كردهاند كه بیکار هستند .حدود  54درصد زنان و
 58درصد مردان نیز شاغل هستند .این تفاوتها از نظر آماری معنادار نیست .با وجود این ،نسبت
اشتغال مردان قدری بیشتر از زنان است .صرف نظر از این که فارغ التحصیالن آموزشکدههای
فنی و حرفهای از چه رشتهای فارغالتحصیل شده باشند .دانشجویان آموزشكدهها يكي از شرايط
بهبود وضعیت آموزشهای فنی و حرفهای را فراهم شدن زمینه اشتغال دانشآموختگان دانستهاند.
بيشتر والدین دانشجویان نیز رشته تحصیلی فرزند خود را دارای آینده شغلی خوب و ارزشمند
میدانند .در مجموع ،دانشآموختگان آموزشكدهها در انتظار اشتغال مناسب هستند .باوجود
اين ،بهنظر مي رسد انتظارات آنان قدري خوشبينانه بوده و با واقعيتهاي موجود همخواني
ندارد .مديران و مدرسان آموزشكدهها درخصوص آينده شغلي فارغالتحصيالن چندان خوشبين
نيستند .بيش از  80درصد مسئوالن و مدرسان ،امکان اشتغال فارغ التحصیالن آموزشکدهها را
در حد مطلوب نميدانند.

رضایت شغلی فارغالتحصیالن شاغل

اطالعات به دست آمده نشان ميدهد كه  50درصد فارغالتحصیالن شاغل و یا افراد دارای
تجربه شغلی از شغل خود رضایت دارند و نیمی از افراد رضایت قابل قبولی نداشته یا اص ً
ال
راضی نبودهاند .رضایت شغلی از جنسیّت افراد متأثر میشود 58 .درصد زنان از شغل خود
رضایت دارند ،در حالی اين نسبت براي مردان  44درصد است.
بر اساس اطالعات حاصله ،نارضایتی شغلی فارغالتحصیالن را ميتوان ،به ترتیب ،به کافی
نبودن حقوق و درآمد ،بیارتباط بودن شغل با رشته تحصیلی ،نامساعد بودن شرایط کاری ،نظير
سختی و پر مخاطره بودن کار ،و دوری راه محل کار نسبت داد.

تناسب رشتة تحصیلی فارغالتحصیالن با مشاغل احراز شده

در پژوهش حاضر ،برای مطالعة رابطة میان شغل و رشته تحصیلی فارغالتحصیالن شاغل و
نیز افراد دارای سابقة شغلی ،از دو روش استفاده شد .در روش اول ،عنوان شغل هر فرد با عنوان
رشته تحصیلی وی مقایسه و رابطه این دو متغیر بر اساس تشخیص پژوهشگر تعیین شد .در
روش دوم از نظرات خود فارغالتحصیالن استفاده شد .بر اساس قضاوت پژوهشگر 69 ،درصد
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افراد شاغل ( 77درصد زنان و  63درصد مردان) در مشاغل مرتبط با رشتة تحصیلی خود اشتغال
دارند .تفاوت نسبتهای مربوط به دو جنس در سطح آلفای  0/01معنادار است و اشتغال مناسب
از جنسیّت فارغالتحصیالن تأثیر میپذیرد .همچنین 76 ،درصد شغلهای قبلی افراد شاغل و 67
درصد تجارب شغلی افراد بیکار ،در حال خدمت سربازی و در حال تحصیل ،با رشته تحصیلی
آنها مرتبط است .از مجموع  780شغل احراز شده توسط افراد شاغل و یا دارای سابقه شغلی،
 66درصد مشاغل با رشته تحصیلی افراد ( 72درصد زنان و  62درصد مردان) مرتبط 30 ،درصد
غیر مرتبط و  4درصد مبهم است .براساس قضاوت خود فارغ التحصیالن 44 ،درصد افراد (54
درصد زنان و  38درصد مردان) تناسب آموختههای تخصصی رشته و شغل خود را قابل قبول
ارزیابی کردهاند ،حدود  30درصد افراد معتقدندکه این تناسب تا حدودی وجود دارد و  26درصد
افراد این ارتباط را ناچیز دانستهاند.
حدود  26درصد فارغالتحصيالن آموزشكدهها مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل را يكي
از عوامل مؤثر بر اشتغال ميدانند .توزيع فراواني فارغالتحصيالن آموزشكدهها برحسب نظر آنان
درباره عوامل مؤثر بر اشتغال در جدول شماره  2ارائه شدهاست.
جدول شماره  .4توزیع فراوانی فارغالتحصیالن بر حسب نظر آنان درباره عوامل مؤثر بر اشتغال
زنان

زنان و مردان

مردان

عوامل مؤثر بر اشتغال
فارغالتحصیالن

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

عالقه و انگيزه اشتغال به كار

102

30/2

105

27/8

207

29

داشتن مهارت شغلي كافي

64

19

57

15/1

121

16/9

نياز مالي شديد

39

11/6

87

23

126

17/6

مرتبط بودن رشته تحصيلي با شغل

88

26/1

96

25/4

184

25/7

نيازشديد بازار كار به اين رشته

30

8/9

26

6/9

56

7/8

ساير

14

4/1

6

1/6

20

2/8

جمع

337

100

377

100

714

100

تناسب و کیفیت مهارتهای کسب شده فارغالتحصیالن و تأثیر آن بر اشتغال

يافتههاي مطالعه حاضر نشان ميدهد كه تناسب و كيفيت مهارتهاي فارغ التحصيالن
آموزشكدههاي فنيوحرفهاي رضايتبخش نيست .در خصوص هماهنگي آموزشهاي دوره
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كارداني آموزش فنيوحرفهاي با نيازهاي بازار كار ،تنها  25در صد از فارغالتحصیالن به وجود
هماهنگی باال اشاره كردهاند .درحالي كه حدود  66درصد فارغالتحصیالن ،اطالعات و تجارب
تخصصي را در یافتن شغل مؤثر دانستهاند .در پاسخ به سوالي ديگر،كمتر از نيمي از فارغ
التحصيالن مورد مطالعه (  44درصد افراد) دروس تخصصی آموخته شده را در انجام وظایف
شغلی مؤثر دانستهاند .این تأثیر را  31درصد افراد ،متوسط و  27درصد افراد ناچیز ارزيابي
كردهاند .دانشجویان مورد مطالعه نیز مهارتهای کسب شده را در جهت اشتغال و انجام وظایف
شغلی تا حدودی مؤثر دانستهاند .فارغالتحصیالن که عم ً
ال با شرایط و مقتضیات بازار کار مواجه
شدهاند ،نسبت به دانشجویان نظر بدبینانهتری دارند و این مهارتها را چندان مؤثر نمیدانند.

بحث و نتيجهگيري

يوحرفهاي از يك مبناي نظري قابل
انتظار منطقي اين است كه توسعة آموزشكدههاي فن 
دفاع تبعيت كند و افزایش تعداد آموزشکدهها و دانشجویان و ایجاد رشتههای جدید متناسب با
امکانات و منابع موجود انجام شود و همچنين ،در ايجاد آموزشكده به نیازهای جامعه و فراگيران
توجه شود تا از انباشت فارغالتحصیالن در بعضی از رشتهها جلوگيري شود .در حاليكه از
شواهد موجود چنين استنباط ميشود كه مبناي نظري و تدابير عملي ناظر بر برنامههاي مورد
بحث مناسب نيست .شواهد حاصل از مطالعه حاضر بر رضايتبخش نبودن كميت و كيفيت
منابع انساني ،امكانات كالبدي و فضاي آموزشي آموزشكدهها داللت دارند .بیشتر پستهای
سازمانی مصوب مراکز به امور اداری ،تدارکاتی و خدماتی مربوط است و تعداد معدودي از
آنها (کمتر از  7درصد کل پستهای موجود) به پستهای آموزشی ،به ویژه هیئت علمی،
اختصاص داده شده است .در مراکز اقماری و غیر مستقل ،وضعیت نامناسبتر است .بيشتر
نیروهای آموزشی حقالتدریس هستند .ويژگيهاي حرفهاي مديران آموزشكدهها نيز مناسب
نيست .حدود  53درصد مدیران و  61درصد مدرسان آموزشکدهها داراي مدرك لیسانس هستند
و نسبت بزرگي از مدرسان آموزشكدهها را هنرآموزان هنرستانها تشكيل ميدهند .تجهیزات
موجود فرسوده و قدیمی است و با سرفصلها و نیازهاي بازار کار انطباقی ندارد .نسبت بزرگي
از مدرسان آموزشکدهها وضعیت تجهیزات آموزشي را مطلوب ندانستهاند .براساس پاسخهای
مدیران میتوان گفت كه اکثر آموزشکدهها یا فاقد فضای مشخص و مستقل به ویژه برای کارگاه
و آزمایشگاه است و یا اینکه فضاهای اختصاص داده شده برای کارگاه و آزمایشگاه ،با توجه به
طراحی اولیه آنها برای هنرستان ،مراكز پیشدانشگاهی و يا تربیت معلم ،با استانداردهای مربوط
فاصله زیادی دارد .بدون ترديد اطالق “توسعة بيرويه” در مورد آموزشكدهها صدق ميكند.
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دیده میشود که گاهي با فشار مقامات محلي ،بهويژه كساني كه در پي رأي مردم براي حفظ
مقام نمايندگي در مجلس شوراي اسالمي بودند ،يكي از هنرستانهاي منطقه آموزشي ،بدون
توجه به ضوابط و استانداردهاي آموزشي ،به آموزشكده تبديل شدهاست .شواهد پژوهشی
متعددی (براي مثال ،حنيفي1380 ،؛ شريعتي1374 ،؛ اسفيني1382 ،؛ باباييپيرنعيمي1376 ،؛
برزويي1381 ،؛ يوسيلياني1380،؛ فرزانجو1378 ،؛ لنکرانی1380،؛ سوداگری1381 ،؛ بشارتي،
يوحرفهاي نيز از تجهيزات
 )1376نشان میدهند كه نه تنها آموزشكدهها ،بلكه هنرستانهاي فن 
و نيروي انساني مطلوب برخوردار نيستند واين امر به افت كيفيت آموزشهاي فنيوحرفهاي
منجر ميشود.
با توجه به معدل ديپلم و فوق ديپلم دانشجويان و فارغالتحصيالن مورد مطالعه و نظر
مدیران و مدرسان ،چنین استنباط میشود كه ویژگیهای ورودی دانشجویان( شناختي ،عاطفي
و روانيحركتي) با انتظارات رشته تحصیلی آنها تناسب قابل قبولی ندارد .ضعف در دروس
علوم پایه به ویژه در ديپلمههاي شاخة کاردانش بسيار مشهوداست .مدرسان ،فقدان انگیزه
و استعداد تحصیلی پایین و ضعف آموختههای دوره متوسطه را از عوامل مؤثر در افت
تحصیلی دانشجویان ميدانند .برخي از شواهد پژوهشي از اين يافته حمايت ميكنند .نفيسي
()1378گزارش داد كه ،عمدت ًا ،وروديهاي فنيوحرفهاي (هنرستانها) از نظر علمي نسبت
به دانشآموزان رياضي و تجربي (دبیرستانها) ضعيفترند .رحمانی دباغ ( ،)1380گزارش
داد که هنرجویان فنیوحرفهای در دروس علوم پایه ضعف دارند .ساير پژوهشگران (براي
مثال ،گلمحمدي1377 ،؛ بشارتي1376 ،؛ نويدي1374 ،؛ افشاري1375 ،؛ مهديزاده1376 ،؛
جالليپور1379 ،؛ اكرامي1380،؛ برزگر )1382،نيز به اين مشكل اشاره كردهاند .با وجود ضعف
ياد شده و برخالف اين انتظار كه فارغالتحصیالن دوره کاردانی به عنوان تکنیسین ،شرایط ورود
به بازار کار و اشتغال را کسب کرده باشند ،دانشآموختگان این دوره همانند فارغالتحصیالن
دوره متوسطه و رشتههاي نظري بر ادامه تحصیل اصرار دارند و نمیتوانند به راحتی از آن
صرف نظر نمایند .ساير شواهد پژوهشي (براي مثال ،جالليپور1379،؛ برزگر و همكاران1381،
برزگر1382 ،؛ عطاريان1380 ،؛ حسيني1381 ،؛ غريب1375 ،؛ فتحآبادي )1380 ،نيز بر انگيزه
باالي دانش آموختگان فنيوحرفهاي براي ادامة تحصيل در دورههاي باالتر داللت دارند .به نظر
ميرسد صرف نظر از اهداف رسمي اين آموزشها و دوره و شاخه تحصيلي ،دانشآموختگان
فنيوحرفهاي همانند دانشآموزان و دانشجويان رشتههاي نظري ،تمايل شديدي به ادامه تحصيل
دارند و راه سعادت و كاميابي خود را از مسير ادامه تحصيل جستوجو ميكنند .بنا به گزارش
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زاهدي ( ،)1386اكثر مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش و پرورش ،هدف و فلسفه
اصلي آموزشكدهها را پاسخ به درخواست ادامه تحصیل هنرجویان ميدانند .روشن است که
تبديل دوره كارداني فنيوحرفهاي به پلي براي ادامه تحصيل با هدف اصلي اين دورهها ،كه بر
تربيت تكنسين تأكيد دارد ،تعارض دارد.
در برخي از مطالعات به وجود رابطة معنادار ميان تحصيل در آموزشكدههاي فنيوحرفهاي و
اشتغال فارغالتحصيالن اشاره شده است .محمدیان و دلیلی( )1378براي بررسی وضعیت اشتغال
فارغالتحصیالن آموزشکده سمیة اصفهان 412 ،نفر از فارغ التحصیالن این مرکز را مورد مطالعه
قرار داده و نتیجه گرفتند که رشته تحصیلی و جنس فارغالتحصیالن با شانس اشتغال آنان رابطه
یوحرفهای با اشتغال آنها در
دارد .برائمی و فضیلتی ( )1370پس از بررسی رابطه آموزشهای فن 
آموزشکدة شهید صدوقی یزد گزارش دادند که بین آموزشهای فنیوحرفهای و اشتغال ،ارتباط
قوی و مستقیمی وجود دارد .نوحی ( )1379به هنگام مطالعه مسائل اشتغال فارغالتحصیالن
یوحرفهای به این نتیجه دست یافت که نسبت اشتغال
دختر هنرستانها و آموزشکدههای فن 
فارغالتحصیالن کاردانی از دیپلمههای فنیوحرفهای بیشتر است .تفسير منطقي اين يافتهها به رفع
نگراني دربارة تحقق اهداف دورههاي تربيت تكنسين منجر نميشود .چرا كه وجود رابطه تنها
شرط الزم است و نشان ميدهد كه اين رابطه تصادفي نيست .ا ّما ،بايد توجه داشت كه حداقل
انتظار از برنامه موردنظر اين است كه بتواند شانس اشتغال فارغالتحصيالن را نسبت به گروههاي
ديگر افزايش دهد .با توجه به اين اصل ،يافتههاي پژوهش حاضر بر نامناسب بودن وضعيت
اشتغال فارغالتحصيالن آموزشكدهها داللت دارد .بيكاري حدود  28درصد افرادي كه به اميد
اشتغال زودتر و بهتر به آموزشكدهها روي آوردهاند از وجود مسئلهاي جدّ ي حكايت ميكند.
باوجود اين ،براي قضاوت دقيقتر در خصوص شانس و كيفيت اشتغال اين فارغالتحصيالن ،به
شواهد بيشتري نياز داريم.
مطالعة حاضر نشان داد كه تناسب رشتة تحصیلی فارغالتحصیالن با مشاغل احراز شده آنان
رضايتبخش نيست .همچنين ،شواهد بهدست آمده بر رضايتبخش نبودن تناسب و كيفيت
مهارتهاي فارغالتحصيالن آموزشهاي فنيوحرفهاي داللت دارند .شايد بتوان نتيجه گرفت که
رابطه بین آموختههای تخصصی و شغل افراد در رشتههایی که سرعت تغییرات در بازار کار زیاد
است ،کمتر است و آموزشهای ارائه شده پاسخگوي نیازهای بازار کار نیست .از طرف دیگر،
این نتيجه مبّین كافی نبودن فرصتهای شغلی مربوط به رشته تحصیلی میباشد .برائمی و فضیلتی
یوحرفهای و اشتغال در آموزشکده فنیوحرفهای شهید
( )1370در بررسی رابطه آموزشهای فن 
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صدوقی یزد گزارش دادند که  70درصد فارغالتحصیالن جذب مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی
خود شدهاند و ارتباط بسیار قوی بین آموزشهای فنیوحرفهای و اشتغال وجود دارد .این
رابطه در رشتههای گروه مکانیک ،به دلیل وابسته بودن اکثر این رشتهها به ابزار کار ،ضعيفتر
از سایر رشتهها است .فخر رحیمی ( )1379به هنگام ارزشیابی فارغالتحصیالن آموزشکدههای
یوحرفهای سیستانوبلوچستان ،نتیجه گرفت که 67درصد فارغالتحصیالن شاغل دارای شغل
فن 
غیر مرتبط و تنها  23درصد دارای مشاغل مرتبط با تحصیالت خود هستند .وی نبودن شغل
متناسب با رشتة تحصیلی در محل ،عدم کسب مهارتهای الزم برای انجام شغل مرتبط ،پايين
بودن درآمد مشاغل مرتبط ،بیعالقگی به رشته تحصیلی و زیاد بودن داوطلب برای شغلهای
مرتبط با رشته تحصیلی را از عوامل مؤثر بر اشتغال نامناسب دانستهاست .برخي از پژوهشهاي
انجام شده (خاني1380،؛ عطاريان1380،؛ اكرامي1380،؛ جاللي پور1379،؛ برزگر و همكاران
1381،؛ برزگر )1382،بر رضايتبخش نبودن تناسب و كفايت مهارتهاي فارغ التحصيالن
يوحرفهاي داللت دارند .بهنظر میرسد تناسب شغلی فارغالتحصیالن کاردانی
آموزشهاي فن 
فنیوحرفهای از مهارت آموختگان دوره متوسطه آموزشهای فنیوحرفهای باالتر است .این نتیجه
منطقی به نظر میرسد ،زیرا آموزشها از دورههای تحصیلی باالتر از دیپلم ،تخصصیتر شده و
با تخصصیتر شدن رشته و آموختهها ،افراد کمتر تمایل دارند در مشاغلی که با آموختههای آنها
ارتباطی ندارد ،مشغول به کار شوند .حدود  70درصد فارغالتحصیالن توانایی خود را در زمینه
مهارتهای مورد انتظار رشته تحصیلی كافي ارزیابی کردهاند ،ا ّما با توجه به ساير شواهد بهدست
آمده و نيز مجموعه شرايط آموزشكدهها (كافي نبودن و بهروز نبودن تجهیزات ،وضعیت نامناسب
نیروی انسانی ،عدم انجام کامل و صحیح کارآموزی در محیطهای واقعی کار ،عدم تطابق محتوا
با نیازهای روز تکنولوژی و بازار کار و پررنگ شدن صبغه دانشگاهی و نظری آموزشکدههای
یوحرفهای) نمیتوان در زمینه پاسخگویی آموزشها به نیازهای شغلی اطمينان داشت.
فن 
يافتههاي مطالعه حاضر و ساير شواهد پژوهشي (براي مثال ،يوسفينژاد1379 ،؛ فرزانجو،
 )1378بر وجود ابهامها و تعارضهاي متعدد درباره مباني نظري دورههاي كارداني آموزش
يوحرفهاي ،جايگاه قانوني آموزشكدههاي فنيوحرفهاي ،پيوستگي يا گسستگي دورههاي
فن 
كارداني ،توليت آموزشكدهها و ارتباط آن با وزارتخانههايآموزشو پرورش و علوم ،تحقيقات
و فنّآوري ،كيفيت جذب و استخدام نيروي انساني ،منابع مالي ،فضا وتجهيزات ،داللت دارند.
مشخص نبودن جایگاه قانونی اين آموزشكدهها دغدغة اصلي مسئوالن آموزشكدهها را تشكيل
ميدهد .در زمان انجام اين مطالعه تنها حدود يكسوم آموزشكدهها دارای تشکیالت و پستهای
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مصوب سازمانی بودند .وضعیت آموزشکدههای اقماری از نظر ساختار و مديريت بسيار مبهم
است و دراثر اين ابهام ،برنامهاي منسجم ونظارتي تعريف شده بر کار آموزشکدهها وجود ندارد.
زاهدي ( )1386هم به اين مشكالت اشاره كرده و گزارش كردهاست كه نیمی از صاحبنظران و
بسياري از کارشناسان ستادی و مدیران اجرایی مرتبط ،نقطة ضعف اصلي آموزشكدهها را وجود
ابهام در جايگاه قانوني و نبود ساختار مناسب میدانند.
صرفنظر از تدابير عملي و مشكالت اجرايي ،بهنظر ميرسد مبناي نظري و رويكرد حاكم بر
برنامههاي دوره كارداني فنيوحرفهاي كه بر آمادهسازي فراگيران براي اشتغال در مشاغل خاص
تأكيد دارد ،اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شده است .در اواخر قرن بيستم ديدگاه جديدي
تحت عنوان حرفهگرائي جديد در آمريکا بهوجود آمد كه با تفسيري نو از انديشههاي ديوئي
بر تلفيق دانش نظري و عملي تأكيد ميكرد (مرجاني .)1381 ,در رویکرد تلفیقی یک تعادل و
تعاملی بین محدودهها و حوزهها برقرار میکنند .یعنی ،نشانگرهای منفك از هم را دریافت کرده
و در سطحی دیگر ،به یادگیری معتبر و معنادار از آن دست مییابند و آنها را در بافت کلگرا
توسعه میدهند .پایههای فلسفی این رویکرد به دیدگاههای دیویی و نیز نظریههاي ساختنگرایی
برمیگردد (آرکاوی 5و شونفلد1992 ،6؛ هریس 7و آلکساندر1998 ،8؛ کافمن 9و بروکس،10

 .)1996طرفداران این دیدگاه معتقدند که دانش توسط خود فرد و تحت تأثیر تجربه مستقیم او
ساخته میشود (گوتک2004 ،11؛ بودنر1986 ،12؛ توبین 13و تیپینز.)1993 ،14
حرفهگرائي جديد و ديدگاههاي ناظر برآن ،رويکرد جديدي در تربيت حرفهاي مطرح كرده
که بر اساس آن آمادهسازي فراگيران براي يک شغل خاص به رويکرد آمادهسازي عموم جوانان
براي سازگاري مؤثر با دنياي كار و مشاغل دانشمحور تغيير يافت .در حرفهگرايي جديد بر
پرورش مهارتهاي پايه تأكيد ميشود .شواهد تجربي نشان داده است که در عصر حاضر غفلت
از مهارتهاي پايه اشتغالپذيري را کاهش ميدهد .به همين دليل ،در توصيههاي سازمانهاي
يوحرفهاي تأکيد ميشود
جهاني مانند يونسکو و يونيوک بر اهميت مهارتهاي پاية آموزش فن 
(يونسکو2001 ،15؛ استاز 16و بوديلي .)2004 ،17در واقع ،تلفيق دروس نظري و عملي (آموزش
حرفهاي) در يک برنامة درسي واحد ،عنصر حساس و مه ِم کوششهاي اصالحطلبانه در آموزش
فنيوحرفهاي است(لينچ ،18اسميت 19و راجسکي .)1994 ،مورد پژوهيهاي انجام شده (يونسكو،
 )1986در خصوص تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فنيوحرفهاي بهطور آشكار نشان ميدهند
كه در تعدادي از كشورها پيشرفتهايي حاصل شده است .با وجود اين ،نظامهاي آموزشي در
استفاده از رويكرد كلنگر و تلفيقي متناسب با شرايط و مقتضيات موقعيت منطقهاي خود عمل
ميكنند و رسيدن به وضع مطلوب مستلزم پيمودن راهي طوالني و تاحدي ناهموار است .به
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يوحرفهاي در كشور ما رويكردهاي جديد را مورد
نظر ميرسد مسئوالن برنامههاي آموزش فن 
غفلت قرار داده و با استفاده از منابع ملي و بدون احساس نياز به پاسخگويي به توسعه بيرويه
آموزشكدههاي فنيو حرفهاي پرداختهاند .در نتيجه ،رشد ناموزون آموزشكدههاي فنيوحرفهاي
و تحول بيمارگونه اين مراكز مسئلهساز شده و استمرار فعاليت آموزشكدهها به يكي از مسايل
اصلي وزارت آموزش و پرورش تبديل شده بود .ظاهرا ً براي حل اين مسئله ،در سالهای اخیر
مسئوليت تربيت تكنسين و مديريت آموزشكدههاي فنيوحرفهاي به وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري مح ّول گردید و دانشگاه فنیوحرفهای تشكيل شد كه با  165دانشکده و آموزشکده
فنیوحرفهای ( 114واحد پسرانه و  51واحد دخترانه) در استانهای مختلف کشور ،در دو سطح
کاردانی پیوسته با  54رشته و کارشناسی ناپیوسته با  26رشته و در قالب دو نوبت آموزشی
خدمات خود را به  230هزار دانشجو ارائه میدهد.
نابساماني در نظام اقتصادي كشور ،رواج اقتصاد مبتني بر واسطهگري و غلبه آن بر اقتصاد
توليدي و به تبع آن مستقل بودن كار و تالش از رفاه شخصي و منزلت اجتماعي ،ميتواند موفقيت
برنامههاي آموزش فنيوحرفهاي را تهديد كند .توسعه نيافتگي جامعه ما و متكي بودن اقتصاد
كشور به درآمد حاصل از فروش نفت خام و ساير منابع طبيعي و بهتبع آن گسيختگي موجود
در بخشهاي صنعت ،خدمات و كشاورزي ،ميتواند ضعف برنامههاي آموزش فنيوحرفهاي را
توجيه كند .اهميت و جايگاه آموزشهاي فنيوحرفهاي در نظام تصميمگيري كالن كشور چندان
روشن نيست .مشكل اصلي آموزشهاي فنيوحرفهاي (در دورههاي متوسطه و كارداني) از
مجموعه شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي حاكم بر كشور برخاسته است و حل آن مستلزم
اتخاذ سياستها و راهبردهاي مناسب در سطح كالن خواهد بود .بهنظر ميرسد در شرايط
موجود بسياري از فارغالتحصيالن دورههاي كارداني فنيوحرفهاي ويژگيهاي موردانتظار را
كسب نميكنند و عموم ًا ،در زمينه مهارتهاي اصلي ضعف اساسي دارند.
برخالف اهداف اصلي دوره کاردانی در خصوص تربيت تکنیسین ،دانشآموختگان این
دوره بر ادامه تحصیل اصرار دارند .وضعيت اشتغال فارغالتحصيالن آموزشكدهها مناسب ارزيابي
نميشود .از طرف ديگر ،با توجه به گسترش دورههاي كارداني فنيوحرفهاي توسط دانشگاه
علمي -كاربردي و ساير مؤسسات دولتي و غيردولتي و فراهم بودن فرصتهاي نسبت ًا فراوان
براي دسترسي به اين نوع آموزش ،تجديدنظر در سياستگذاري و ادامه كار آموزشكدههاي
يوحرفهاي در زير چتر دانشگاه فنيوحرفهاي ضرورت دارد .پيشنهاد ميشود مسئوالن
فن 
برنامههاي آموزش فني و حرفهاي در كشور ضمن توجه به رويكردهاي جديد در زمينه تربيت
تكنيسين به بازبيني فلسفه ،اهداف و سياستهاي كالن دورههاي مورد بحث بپردازند.
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فني و حرفهاي استان هرمزگان( پايان نامه كارشناسي ارشد).مركز آموزش مديريت دولتي ،تهران.

1391 تابستان، سال یازدهم،42 شمارة.فصلنامه نوآوریهای آموزشی
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