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ارائة الگوی تناسب آموزش های 
فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار

 از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد 
بر اساس نظریة داده بنیاد

محسن شاکری*                    کاظم برزگر بفروئی**                    محمدعلی جمشیدی*** 

مقالة حاضر در پی ارائة الگویی برای تبیین تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار 
از دیدگاه صاحبان صنایع شــهر یزد است. به لحاظ کفایت نداشتن مدل های ارائه شده در ادبیات 
موجود برای تبیین تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار و برای به دست آوردن 
داده هایی متناســب با زمینة مورد مطالعه، از روش کیفی نظریة داده بنیاد استفاده شد. داده های 
مطالعه از مصاحبه با 14 نفر از صاحبان صنایع و مدیران سازمان فنی وحرفه ای شهر یزد گردآوری 
شــد. با طبقه بندی مفاهیم، مقوله های فرعی و محوری و یافتن مقوله محوری با استفاده از روش 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مقوله های شکل دهندة الگوی تناسب آموزش های فنی وحرفه ای 
با نیازهای بازارکار و روابط بین آن ها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شــامل موجبات عّلی 
)هفت مقوله(، مقوله محوری )هم راســتایی آموزش ها(، راهبردها )هشت مقوله(، شرایط محیطی 

)شش مقوله(، ویژگی های زمینه ای )چهار مقوله( و پیامدها )سه مقوله( می شود.
بر اســاس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت با استفاده از راهبردهای نیازسنجی، مشارکت 
ذینفعان، آموزش مربیان، همکاری های داخلی و خارجی، آینده پژوهی شغلی، آمایش سرزمینی و 
برنامه ریزی، آشنایی کارآموزان با بازارکار، و مشاوره و هدایت شغلی، می توان تناسب آموزش های 

فنی وحرفه ای با نیاز های بازارکار را محقق کرد.
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 مقدمه
آماده ســازی جوانان برای بازارکار يکی از مســئولیت های کلیدی نظام آموزشــی کشورهاســت 
)فورســتر و بول1، 2018(. بر همین مبنا، تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآمد و استفادة بهینه از 
آن، در مرکز توجه برنامه ريزان قرار گرفته اســت )خواجه شــاهکوهی، عباســی و خوش فر، 1391(. 
پايین بودن ســطح مهارت ها، طرفداران آموزش های حرفه ای و آموزش های کالســیک را به نوعی به 
تقابل کشانده اســت. ســرعت تغییرات فناوری و انتظار بازارکار از نیروی ماهر و به تبع آن تشــديد 
ضــرورت آموزش های حرفه ای در قالــب آموزش های حین کار هم، به شــدت اين تقابل دامن زده 
اســت، به گونه ای که در بســیاری از کشورهای در حال توســعه )به ويژه کشورهای آسیايی( انتخاب 
بین آموزش های عمومی و حرفه ای يک تصمیم دشــوار قلمداد می شــود )يونسکو، 2010، به نقل از 
ســلیمی، 1393(. آموزش فنی وحرفه ای بــه عنوان يک راه حل کارآمد بــرای کاهش بیکاری جوانان 
مورد توجه سیاســت گذاران قرار گرفته اســت )بلونیوا، بیلینا، و راسانوســکی2، 2015(. آموزش، به 
ويژه آموزش های فنی وحرفه ای، وســیله ای در خدمت به نیازهای توســعه ای جامعه است )کاووسی، 
1387(. يکی از جنبه های مثبــت آموزش های فنی وحرفه ای و دوره های کارآموزی، تحرک اجتماعی 
جوانان و کاهش بیکاری آنان است )اندرسون3، 2018(. آموزه های فنی وحرفه ای، فعالیت هايی هستند 
که فرد را برای احراز شــغل، پیشــه و کســب و کار آماده می کنند يا کارايی و توانايی وی را در انجام 
آن هــا افزايش می دهند )خالدی و رفعتی، 1391(. آموزش های فنی وحرفه ای ابزار مهمی برای بهبود 
پويايی، انطباق پذيری و بهره وری نیروی کار اســت. به همین دلیل، در افزايش توان رقابت بنگاه های 
اقتصــادی، صنعتــی و تولیدی نقش دارد و زمینــة کاهش نبود توازن در بازارکار را فراهم می ســازد 

)خواجه شاهکوهی و همکاران، 1391(.
 بیشــتر کشــورهای جهان برای تقويت آموزش های فنی وحرفه ای تالش های گســترده ای را آغاز 
کرده اند )احمدی و آتشک، 1394(. اصالح نظام آموزش فنی وحرفه ای به عنوان ابزار مهمی برای تربیت 
و افزايش کارايی و بهره وری نیروهای انســانی به منظور زمینه ســازی اصالحات و توســعة اقتصادی، 
می تواند از اولويت های اصلی نظام آموزشی کشور باشد )خالقی، 1391(. افزايش کیفیت آموزش های 
فنی وحرفه ای به باالرفتن کارايی و کارآفرينی نیروی انسانی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در 

جهت بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می کند.
تحقق اين هدف در مرحلة اول مســتلزم شــناخت نیازهای در حال تغییر بازارکار )نیازســنجی( و 
کارايی و انعطاف پذيری نظام آموزشی است )جلیلیان، مهرعلیزاده و مرعشی، 1396(. بر اساس توصیة 
يونســکو، همة کشــورها به يک خط مشی منسجم آموزشی نیاز دارند، به نحوی که در آن، آموزش های 
فنی وحرفه ای به عنوان بخشی اساسی از اين سیستم يکپارچه ديده شده باشد. اين در حالی است که از 
جمله مشــکالت مطروحه در بخش آموزش فنی وحرفه ای، به ويژه در کشور ما، مشخص نبودن الگوی 
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توســعة کشور و در نتیجه نامشخص بودن جهت گیری مناسب آموزش های فنی وحرفه ای است )ربیعی 
و خادمی ورنامخواســتی، 1392(. در کشورهای موفق در زمینة آموزش های فنی وحرفه ای، مانند آلمان، 
ونزوئال، چین، ايتالیا و هلند، به جای تأکید بر دانش حرفه ای، به مهارت های حرفه ای تأکید می شــود. 
در برخی از اين کشــورها آموزش های فنی وحرفه ای می شــود بر اســاس نیاز جامعه ارائه می شود. لذا 
مطالعات نظرســنجی، ارزشــیابی و تحقیقات در اين زمینه مورد اســتفادة برنامه ريزان است. )سپه پناه، 

فرشاديان، ايمانی هرسینی و ظاهری، 1394(.
 به کارگیــری يک رويکــرد نظام مند در ايجاد رشــته های آمــوزش فنی وحرفه ای جديــد مبتنی بر 
فناوری های نو، اين اطمینان را در پی دارد که رشته های آموزشی جديد و تمهیدات پشتیبانی مورد نیاز، 

به طور مستمر در چارچوبی مؤثر و کارآمد توسعه می يابند )احمدی و آتشک، 1391(.
آموزش فنی وحرفه ای در نقطة اتصال با اقتصاد جامعه قرار دارد و به طور مستقیم در خدمت اقتصاد 
است. بنابراين، توجه به عرضة دوره های آموزش فنی وحرفه ای بازار محور، از مهمترين چالش های پیش 
روی نظام های فنی وحرفه ای اســت. آموزش فنی وحرفه ای به دلیل ويژگی های منحصر به فرد خود و با 
توجه به هزينه بر بودن، بايد بتواند خود را با نیاز بازارکار و تغییرات فناوری منطبق سازد )امیری، 1388(.
دويچر و وينتر1 )2018( در پژوهش خود دريافتند، در طول آموزش های حرفه ای، عملکرد کارآموزان 
در آزمــون دانش و توانايــی حرفه ای، به طور معناداری بهبود می يابــد و اين کمک می کند کارآموزان 

صالحیت کار در يک حوزة مشخص را کسب کنند.
 زيلیچ5 )2018( در پژوهش خود تأثیر اصالحات آموزشــی اجرا شده در سال های 1976-1975 و 
1978-1977 در کرواسی را بر پیامدهای آموزشی و بازارکار بررسی کرده است. نتايج حاکی از آن است 

که اصالحات بر انتظارات افراد از بازارکار تأثیر مثبتی نداشته است.
يافته های پژوهش بهروزی )2014( حاکی از آن اســت که آموزش های فنی وحرفه ای به دســتیابی 
کارآموزان به شــغل خوب و رضايتمندی آنان از کارشــان منجر نمی شــود. نتايــج پژوهش جلیلیان و 
همکاران )1396( نشان داد، بین عملکرد موجود آموزش های فنی وحرفه ای با وضعیت مطلوب )نیازها 

و محورهای آموزش شناسايی شدة دارای اولويت( شهرستان خرمشهر، انطباق وجود ندارد.
 ســپه پناه وهمکاران )1394( در پژوهش خود به اين نتیجه رســیدند که شــاخص اشــتغال در 
بخش صنعت، پس از گذراندن دوره های مهارتی و کســب شــغل به 27/33 درصد رســیده اســت. 
همچنین، مشــخص شــد که 68/29 درصد از مشــاغل کســب شــده، پس از دوره، ارتباط کاملی با 
دورة مهارتی داشــته اســت. ســلیمی )1393( در پژوهش خود به اين نتیجه رســید که آموزش های 
فنــی وحرفه ای موفق شــده اند نقش به نســبت موفقی در پــرورش نیروی کار ماهر يــا همان تولید 
ســرماية انســانی و تربیت نیروی انســانی خوداشــتغال و کارآفرين داشته باشــند و می توانند ابزار 
و راهــکار اصلی تولید، توســعه و بهســازی ســرماية انســانی باشــند. يافته های پژوهــش ربیعی و 
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همکاران )1393( نشــان می دهد، موانع ســازمانی بیشــترين مانع کارآفرينــی و موانع فردی کمترين 
مانــع در میــان مهــارت آموختگان دوره هــای فنی وحرفه ای هســتند. نتايج پژوهــش آيتی و فتحی 
)1393( نشــان داد، برنامة درســی )مهارت هــای عمومی( آموزش های فنی وحرفــه ای در اکثر موارد 
کامــاًل و تــا حد زيادی بــا نیازهای بازارکار منطبق اســت و در مواردی هم انطباقی ديده نمی شــود.

 خواجه شکوهی و همکاران )1391( به اين نتیجه رسیدند که مهم ترين عوامل مؤثر بر اشتغال به 
کار آموزش ديدگان مراکز آموزش فنی وحرفه ای جويندة کار در استان گلستان، به ترتیب عبارت اند از: 
گويه های بی ارتباط دانش نظری ارائه شده در دورة آموزشی با نیاز بازارکار، نداشتن تجربة علمی کافی 
در طول دوران آموزشی و تناسب نداشتن رشتة تحصیلی با رشته ای که در دورة آموزش فنی وحرفه ای 
گذرانــده اند. نويــدی و برزگــر )1391( در پژوهش خود به اين نتیجه رســیدند که دربارة فلســفه، 
اهداف، سیاســت های کالن، راهبردها و جايــگاه قانونی دوره های کاردانی آمــوزش فنی وحرفه ای، 
ابهام هــا و تعارض هــای متعدد وجود دارد. کمیت و کیفیت منابع انســانی، امکانات کالبدی و فضای 
آموزشی آموزشکده ها رضايت بخش نیست. ويژگی های شناختی و عاطفی اغلب دانشجويان و فارغ 

التحصیالن با انتظارات رشتة آن ها هماهنگ نیست.
بیکاری حدود 28 درصدی افرادی که به امید اشتغال زودتر و بهتر به آموزشکده ها روی آورده اند، 
از وجود مسئله جدی حکايت می کند. خالدی و رفعتی )1391( در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند 
که مقايســة اثربخشی آموزش های رســمی و غیررسمی گويای آن است که در حالت کلی، آموزش های 
غیررسمی، )مراکز فنی وحرفه ای( نسبت به آموزش های رسمی از نظر تأثیر و توانمندی شغلی و افزايش 

مهارت شاغالن مزيت دارند.
نتايج پژوهش امیری )1388( نشــان داد دوره های آموزشی ســازمان فنی وحرفه ای به طور کامل 
بر نیاز بازارکار نیســت مهم ترين علــل نبود انطباق بین دوره های آمــوزش فنی وحرفه ای با نیازهای 
بازارکار، به روز نبودن ســرفصل های آموزشــی، تجهیزات و مواد آموزشــی و نبود ارتباط ســازمان 
آموزش فنی وحرفه ای با صنعت، در تدوين برنامه های آموزشــی است. کاووسی )1387( در پژوهش 
خود به اين نتیجه رســید که 17/4 درصد از گروه نمونة فنی وحرفه ای و 15 درصد از گروه نمونة کار 
و دانش، در مشــاغل مرتبط با رشــتة تحصیلی اشتغال دارند و به طور کلی پسران بیشتر از دختران در 
مشــاغل مرتبط با رشــته تحصیلی اشتغال دارند. همچنین، نتايج نشــان دادند که بخشی از مشکالت 
اشتغال فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای به محدوديت های بازارکار و قسمتی هم به چگونگی برنامه های 

آموزشی مربوط می شود.
 نتايج پژوهش قديمی مقدم )1378( حاکی از آن اســت که میان آموزش فنی وحرفه ای و بازارکار 
اســتان رابطة چندانی سمنان وجود ندارد. نتايج پژوهش نفیسی )1378( حاکی از آن است که گسترش 

آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار متناسب نیست.
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در تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار عوامل زيادی نقش دارند. نیازســنجی، 
ارتبــاط بــا صنعت، کیفیت آموزش هــا، تأمین و تخصیص منابــع مالی، مدرســان و ويژگی های آن ها، 
برنامه های درســی، ساختار ســازمانی، قوانین و مقررات از جمله عوامل شناسايی شده اند. اين عوامل 
بــه لحاظ پژوهشــی دارای اعتبار هســتند، ولی چند نکتــه را بايد مورد توجه قــرار داد: اول اينکه هر 
تحقیق از روش شناسی های متفاوتی بهره گرفته است؛ دوم اينکه موقعیت ها و جوامع هدف اين تحقیقات 
متفاوت بوده اند؛ نکتة ديگر اينکه عوامل شناســايی شده بسیار پراکنده و به اقتضائات زمانی، مکانی و 
موقعیتی وابسته بوده اند. بنابراين می توان استدالل کرد که اعتبار اين عوامل مستقل از زمینه نبوده است 
و اين مبین وجود شکاف اصلی در ادبیات موجود است. اين نکته، کاربردپذيری نتايج تحقیقات را در 
موقعیت های متفاوت از زمینة مورد بررســی دچار مشکل می ســازد. لذا تحقیق حاضر با کاربرد روش 
شناســی مناســب )نظرية داده بنیاد( در پی پاســخ به اين سؤال اســت که الگوی مناسب برای تناسب 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای با نیازهای بازارکار در جامعة ايران به طور عام و در شــهر يزد به صورت 

خاص و متناسب با موقعیت و زمینة فرهنگی آن چیست؟

 روششناسی
بــه دلیل محدود بــودن پژوهش ها و روش نبودن مفاهیم شــکل گرفته برای تناســب آموزش های 
فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار و برای دستیابی به توصیف عمیق از تجربه ها، ادراکات و نگرش های 
صاحبان صنايع و مديران فنی وحرفه ای شــهر يزد و منظور تبیین ابعاد توســعه ای و شــرايط حاکم و 
پیامدهای آن، از روش کیفی نظرية داده بنیاد استفاده شده است. روش تحقیق نظرية داده بنیاد شیوه ای 
از پژوهش کیفی است که به وسیلة آن، با استفاده از يک دسته داده، نظريه ای تکوين می يابد؛ به طوری که 
اين نظريه در يک سطح وسیع، يک فرايند، يک عمل يا يک تعامل را تبیین می کند. اين روش استقرايی 
و اکتشافی است و به پژوهشگران حوزه های گوناگون امکان می دهد به جای اتکا به نظريه های موجود، 
خود به تدوين نظريه ای از طريق تحلیل مقايسه ای مشاهدات، اقدام کنند و از آنجاکه اين نظريه از داده ها 
برخاسته است، با موقعیت مورد مطالعه متناسب است و تبیین بهتری از نظريه های موجود برای موقعیت 

نامعین فراهم می آورد )بازرگان، 1387(.
از آنجا که تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار يکی از موضوعات مهم و اثرگذار 
جامعه است، با مديران صنايع و مديران سازمان فنی وحرفه ای شهر يزد، با هدف کشف الگوی تناسب 
آموزش هــای فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار، مصاحبه هايی ترتیب داده شــد. منظور از آموزشــهای 
فنی وحرفه ای در اين پژوهش، آموزش هايی اســت که در مراکز سه گانة سازمان فنی وحرفه ای شهر يزد 
بــرای کارآموزان هنرســتان های کار و دانش آموزش وپرورش و کارآموزان آزاد برگزار می شــود. برای 
جلوگیری از سوگیری، ابزار نیمه ساختمندی با 12 سؤال حول محور ابعاد، ويژگی ها و مؤلفه های تناسب 
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آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار، عوامل مؤثر بر الگوی تناسب آموزش های فنی وحرفه ای 
بــا نیازهــای بازارکار و نیز راهبردهای متناســب کردن آموزش های فنی وحرفه ای بــا نیازهای بازارکار 
در قالب ويژگی ها و الزامات، افراد و گروه های درگیر، موانع و عوامل تســهیلگر تناســب آموزش های 
فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار، تغییرات ايجاد شــده و موارد مشــابه مطرح شد که محتوا، راهبردها، 
شــرايط زمینه ای و محیطی و نیز پیامدهای تناســب آموزش های فنی وحرفه ای بــا نیازهای بازارکار را 
استخراج می کند. مدت زمان انجام مصاحبه ها بین 60 تا 120 دقیقه و به صورت حضوری بود که موارد 

مطروح شده به شکل صوتی ضبط و بعد از آن پیاده سازی شد.
مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، 14 نفر از صاحبان صنايع و مديران سازمان فنی وحرفه ای شهر 
يزد بودند که برمبنای منطق تکرار )گال، بورگ و گال، 1396( و به منظور ساخت نظرية هدفمند انتخاب 
شدند و با عنوان نمونه گیری نظری )استراوس و کربین، 1395( از آن ياد می شود. مبنای انتخاب صاحبان 
صنايع و مديران سازمان فنی وحرفه ای شهر يزد، ايجاد حداکثر گوناگونی در پاسخ به سؤاالت، به منظور 
تکوين نظريه بود. در اين راســتا تالش شد از صاحبان صنايع متفاوت استفاده شود و مصاحبه ها تا آن 
جا ادامه پیدا کرد که اشــباع6 در اطالعات گردآوری شــده حاصل شود. در فرايند گردآوری اطالعات، 
به تدريج مفاهیم و گزاره ها در اين خصوص انباشــته می شــدند تا اينکه از مصاحبة دهم جمع بندی و 
بررسی گزاره ها، به مقولة اصلی »هم راستايی آموزش ها« رهنمون شد؛ بعد از آن نیز سعی شد سؤاالت 
بعــدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه يابند. در مصاحبة دوازدهم تا حدودی اشــباع نظری داده ها 
محرز شــده بود، ولی بــرای اطمینان از اين موضوع و پرکردن حفره هــای مفهومی مدل، مصاحبه ها تا 
مصاحبة چهاردهم هم ادامه يافت. برای حصول اطمینان از روايی پژوهش، يعنی دقیق بودن يافته ها از 
منظر پژوهشگر، مشارکت کنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش )کرسول و میلر7، 2000(، از راهبردهای 
تطبیق توســط اعضا8، بررســی همکار9 و مشارکتی بودن و انعکاس پذيری پژوهشگر استفاده شد که در 
طول آن ها برخی از مشارکت کنندگان گزارش نهايی مرحلة نخست، فرايند تحلیل يا مقوله های به دست 
آمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آن ها ابراز کردند. چند تن از استادان علوم تربیتی به يافته ها را 
بررسی و دربارة آن ها اظهار نظر کردند. به طور هم زمان، در تحلیل و تفسیر داده ها از مشارکت کنندگان 
کمک گرفته شد و با توجه به پیشینة محقق در حوزة علوم تربیتی، سعی شد تحقیق با تکیه بر پرسیدن 
ســؤاالت بــاز و نیز کدگــذاری با ذهن باز و با توجه به مســئلة اصلی پژوهــش در قالب مدل نظام مند 

»استراوس و کربین« به پیش رود تا در حدامکان از سوگیری ها احتراز شود.

 یافتهها
در تحلیل مرحله ای يافته ها با اســتفاده از تکنیک های تحلیلی اســتراوس و کربین )1395(، مفاهیم 
به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جمالت مورد توجه قرار گرفتند 
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و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط يا پاراگراف ها، تالش شــد کدهای باز 
استخراج شوند. از طريق کدگذاری باز، 1024 مفهوم به دست آمد که با طبقه بندی آن ها، 50 مقولة فرعی 
شکل گرفتند. اين مقوله ها در مرحلة کدگذاری محوری، حول 29 مقولة اصلی طبقه بندی شدند )شکل 1(.

مرحلة کدگذاری باز: 1024 گزارة مفهومی اولیه

مرحلة کدگذاری محوری 29 گزارة مقولة اصلی و 50 مقولة فرعی

ë الف. موجبات علی: 1. توجه به اســتانداردهای کمی و کیفی آموزش؛ 2. حرفه مندی؛ 3. توجه به نیازهای بازارکار؛ 4. توســعه 
متوازن آموزش فنی وحرفه ای؛ 5. انگیزش؛ 6. بهره گیری از شیوه ها و امکانات مناسب آموزشی؛ 7. نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت.
ë ب. راهبردها: 1. نیازسنجی؛ 2. مشارکت ذینفعان؛ 3. آموزش مربیان؛ 4. همکاری های داخلی و خارجی؛ 5. آینده پژوهی شغلی؛ 
6. آمایش سرزمینی و برنامه ریزی )آمایش سرزمینی، برنامه ریزی(؛ 7. آشنایی کارآموزان با بازارکار؛ 8. مشاوره و هدایت شغلی صحیح

ë پ. ویژگی های زمینه ای: 1. درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنی وحرفه ای؛ 2. مالیه آموزش فنی وحرفه ای؛ 3. ساختار سازمان 
فنی وحرفه ای؛ 4. پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی.

 ë ت. شــرایط محیطی: 1. محیط فرهنگی اجتماعی؛ 2. محیط سیاســی؛ 3. محیط کالن سیاســت گذاری؛ 4. محیط اقتصادی؛
5. محیط فناوری؛ 6. محیط بین المللی.

ë ث. پیامدها: 1. پیامدهای فردی؛ 2. پیامدهای سازمانی؛ 3. پیامدهای اجتماعی.

پدیدة اصلی )مقولة محوری(: هم راســتایی آموزش ها )هم راســتایی آموزش ها با وضعیت اشــتغال، هم راستایی آموزش ها با 
برنامه های اقتصادی و توسعة صنعتی، هم راستایی آموزش ها با پیشرفت تکنولوژی، هم راستایی آموزش ها با نیازهای سنی(.

مراحل کدگذاری انتخابی: ابعاد شش گانة مدل
شرایط علّی )7(؛ مقولة اصلی هم راستایی آموزش ها )هم راستایی آموزش ها با وضعیت اشتغال، هم راستایی آموزش ها با برنامه های 
اقتصادی و توسعة صنعتی، هم راستایی آموزش ها با پیشرفت تکنولوژی، هم راستایی آموزش ها با نیازهای سنی(؛ مقولة راهبردها )8(؛ 

ویژگی های زمینه ای )4(؛ شرایط محیطی )6(؛ پیامدها )3(

 شکل 1.   فرایند مدیریت داده ها و تکامل مدل در سه مرحلة کدگذاری                                                                               

در طــول فراينــد کدگذاری انتخابــی و فرايند تلفیق برای يکپارچه ســازی و پااليــش نظريه، متن 
مصاحبه های انجام شده چندين بار بررسی شد. و بعد از مشخص شدن مقولة مرکزی )پديدة اصلی( و 
استفاده از آن برای نزديک کردن مقوله ها، عبارت ها و ايده هايی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و 
فرعی بودند، مورد توجه قرار گرفتند. بر همین اساس، روابط بین مقوله های اصلی و الگويی پاراديمی 
تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار شکل گرفت. در نهايت مقوله های آشکار شده در 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ارائة الگوی تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

46
ë شمارة 71 

ë سال هجدهم 
ë پاییز 1398

قالب ابعاد شش گانة مدل پارادايمی، با روابطی که بین آن ها وجود دارد، به اين صورت شکل گرفتند: 
شرايط عّلی )هفت مقوله(، مقولة اصلی )هم راستايی آموزش ها(، راهبرد )هشت مقوله(، شرايط محیطی 

)شش مقوله(، ويژگی های زمینه ای )چهار مقوله( و پیامد )سه مقوله(، )شکل 2(.

 شرایط محیطی:

1. محیط فناوری    2. محیط بین المللی
3. محیط اجتماعی ـ فرهنگی    4. محیط سیاسی

5. محیط اقتصادی    6. محیط کالن سیاست گذاری

پیامدهاراهبردهاپدیدة اصلیشرایط عّلی

1. توجه به 
استانداردهای کمی و 

کیفی آموزش
2. حرفه مندی

3. توجه به نیازهای 
بازارکار

4. توسعة متوازن 
آموزش فنی وحرفه ای

5. انگیزش
6. بهره گیری از 

شیوه ها و امکانات 
مناسب آموزشی

7. نظام ارزشیابی و 
تضمین کیفیت

هم راستایی آموزش ها 
 ë هم راستایی آموزش ها

با وضعیت اشتغال
 ë هم راستایی آموزش ها

با برنامه های اقتصادی و 
توسعة صنعتی

 ë هم راستایی آموزش ها
با پیشرفت تکنولوژی

 ë هم راستایی آموزش ها
با نیازهای سنی

1.  نیاز سنجی
2. مشارکت ذینفعان

3. آموزش مربیان
4. همکاری های داخلی 

و خارجی
5. آینده پژوهی شغلی

6. آمایش سرزمینی و 
برنامه ریزی

7. آشنایی کارآموزان با 
بازارکار

8. مشاوره و هدایت 
شغلی صحیح

 1. پیامدهای فردی
)رضایت مندی، 
پیشرفت شغلی(

2. پیامدهای سازمانی
    )بهره وری، توسعة 

منابع انسانی، 
جذب فراگیرندگان، 

نگهداشت نیروی کار، 
پاسخ گویی(

 3. پیامدهای اجتماعی
)خود اتکایی، 
کارآفرینی و 

اشتغال زایی، توسعة 
پایدار اقتصادی، 
تحرک و عدالت 

اجتماعی(

ویژگی های زمینه ای:

1. درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنی و حرفه ای
2. مالیة آموزش فنی و حرفه ای

3. ساختار سازمان فنی و حرفه ای
4. پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی

 شکل 2.   الگوی پارادایمی تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار                                                                          
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مالحظه می شــود که در ايــن الگو کانون توجه اطالع رســانان )مقولة کانونــی( پديدة اصلی يعنی 
هم راســتايی آموزش هاســت. پديدة اصلی عبارت از مقوله ای اســت که به ما می گويد »چه چیزی در 
جريان اســت«. اطالع رسانان، اين پديده را از طريق موجبات علی آن توضیح می دادند و می خواستند 
بیان کنند چه موجباتی در فرايند شــکل گیری اين پديده تأثیر دارند و اين فرايند در کدام زمینه و با چه 
ويژگی ها و در چه شــرايط محیطی صورت می گیرد و چه مداخالت و راهبردهايی می توانند بر آن اثر 

بگذارند )فراستخواه، 1387(.
 در تحقیق حاضر، »هم راســتايی آموزش ها« مقوله ای اســت که همــة عوامل و تأثیرات در جهت 
توصیــف آن حرکــت می کنند. اين مقوله عبارت از درجه ای اســت که صاحبان صنايع شــهر يزد، اين 
آموزش ها را متناسب با نیازهای بازارکار می دانند. هم راستايی آموزش ها شامل هم راستايی با وضعیت 

اشتغال، برنامه های اقتصادی و توسعة صنعتی، پیشرفت تکنولوژی، و نیازهای سنی است.
چگونگی اکتشاف مقولة اصلی را می توان به چندين نقل قول از مصاحبه شوندگان ارجاع داد. يکی از 
مصاحبه شوندگان، اين گونه اين مفهوم را رساند: »باوجود ارتقای دانش فنی در حوزة صنعت و ارتقای 
دانش فنی در کشــاورزی کشور و تعريف شغل های جديد در حوزه های فناوری، متأسفانه آموزش های 
فنی وحرفــه ای از نظر کیفی تغییر قابل مالحظه ای نکرده اند و دوره های آموزشــی موجود پاســخگوی 
نیازها شغلی نیستند و يا آموزش های ارائه شده با بازارکار موجود متناسب نیست و کارآموزان از دانش 
و مهارت کافی برخوردار نیســتند«. يکی ديگر از مصاحبه شــوندگان چنین اظهار نظر کرد: »با توجه به 
جهانی شدن صنعت و همچنین پیشرفت تکنولوژی و واردات تکنولوژی و واردات دستگاه های پیشرفته، 
بــه خصوص در بخــش صنعت، آموزش مهارت هــای فنی وحرفه ای به دلیل به روز نبودن و نداشــتن 
استانداردهای آموزشِی مطابق با تکنولوژی های به روز و پیشرفتة جهان، از کیفیت و اثر بخشی مناسب 

برخوردار نیست«.
می توان گفت که ســرماية انسانی مورد نیاز بخش های مختلف نظام اجتماعی زمانی فراهم می شود 
که نوعی تطابق بین نیازها و آموزش ها وجود داشــته باشد )سلیمی، 1393(. بنابراين، خلق شرايطی که 
بتواند آموزش های هم راســتا با نیازهای ذينفعان را ارائه کند، تناســب آموزش های فنی وحرفه ای را با 

نیازهای بازار کار افزايش خواهد داد.

 بحث
 موجبات عّلی

موجبات عّلی شــامل عواملی است که به طور مستقیم به پديدة اصلی هم راستايی آموزش ها منجر 
می شوند. موجبات عّلی خود از هفت مقولة اصلی تشکیل يافته است:

è توجه به استانداردهای کمی و کیفی آموزش: توجه به استانداردهای کمی و کیفی آموزش های 
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فنی وحرفه ای يکی از مهم ترين مقوله هايی اســت که به طور مستقیم تناسب آموزش های فنی وحرفه ای 
بــا نیازهای بازارکار را در پی دارد و بی توجهی به آن، دســتیابی به هدف متناسب ســازی آموزش ها با 
نیازهای بازارکار را ناممکن می سازد. مصاحبه شوندگان دربارة آن چنین اظهارکرده اند: »کیفیت دوره های 
آموزشی مراکز فنی وحرفه ای با استانداردهای موجود در بازارکار متناسب نیست و بازدهی و اثربخشی 
الزم آموزش در بخش صنعت را ندارد البته اين موضوع به تجديد نظر در استاندارهای آموزشی مربوط 
می شود. بايد در تدوين استاندارد تجديد نظر کرد و مطابق با آن ها و شرايط بازارکار مباحث را تدوين 

و تدريس کرد«.

è حرفه مندی: تحقیات آراسته و محمودی راد )1382( نشان داد، مهارت های تخصصی در آموزش 
اثربخش ايفای نقش می کنند. مقولة حرفه مندی شــامل حرفه مندی مربیان و حرفه مندی مديران اســت. 
مصاحبه شوندگان دربارة آن چنین گفته اند: »مربیان آموزش فنی وحرفه ای بايد برای افزايش مهارت خود 
در راســتای هدف ســازمان تالش کنند و همچنین با افزايش توانايی و مهارت در رشته های متنوع فنی 
و خدماتی، به باال رفتن کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای کمک کنند«. برنامه ريزی کارا، ســازمان دهی 
کارا، ارزشیابی کارا، ويژگی های فردی مدير، روابط انسانی واجتماعی مدير و همکاران او و مهارت های 

ذيربط، در افزايش کارايی واحد آموزشی تأثیر گذارند.

è توجه به نیازهای بازارکار: توجه به نیازهای بازارکار در سیاست گذاری و برنامه ريزی آموزش های 
فنی وحرفه ای، به طور مستقیم و بی واسطه آموزش ها را با نیازهای بازارکار متناسب می کند. در اين باره 
مصاحبه شــوندگان چنین اظهار کردند: »با توجه به اينکه کارآموزانی که برای اســتخدام به اين کارخانه 
معرفی می شوند، از آموزش های الزم برخوردار نیستند، الزم است مسئوالن مراکز آموزش فنی وحرفه ای 

آموزش هايی را ارائه کنند که مورد نیاز بازارکار باشد«.

è توســعة متوازن آموزش های فنی وحرفه ای: سیاست گذاری توسعة آموزش فنی وحرفه ای بايد 
به نحوی صورت گیرد که تمامی مناطق بتوانند از مزايای آن ها بهره مند شوند و بخش هايی از جامعه 
مجبور نباشند برای دستیابی به اين آموزش ها، هزينه های مازاد بپردازند. مصاحبه شوندگان در اين باره 
بیان کردند: »توســعة نامتوازن آموزش های فنی وحرفه ای يکی از مهم ترين موانع تناسب آموزش های 
فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار اســت«. »نداشــتن دسترســی کامل دانش آموزان، به ويژه دختران 

روستايی، به آموزش های فنی وحرفه ای، از موانعی است که بايد به آن توجه داشت«.

è انگیزش: انگیزه ها نیازها، تمايالت و سائق های رفتاری هستند که مبین چرايی رفتار افرادند و 
اساســًا بر رفتار مقدم هســتند )لیزيو و ويلسون10، 2009(. مقولة انگیزش شامل انگیزش کارآموزان و 
انگیزش ســرمايه گذاران اســت. مصاحبه شوندگان در مورد آن گفتند: »به هر شکل، تغییر نگاه جامعه 
بايد به واسطة اقداماتی برای ايجاد انگیـــزة الزم در افراد شکل گیرد. لذا ضرورت فرهنگ سازی در 
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ارتباط با مزيت های سیستم آموزش دوگانة فنی وحرفه ای همـراه بـا کـار، ضروری به نظر میرسد«.

è بهره گیری از شــیوه ها و امکانات مناسب آموزشــی: توجه به بودجه های تحقیقاتی و تجهیز 
آزمايشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی به امکانات به روز و کافی می تواند زمینه ساز حضور بانشاط 
و مؤثر پژوهشــگران در برآورده کردن انتظارات ذينفعان از مراکز آموزشــی باشد. مصاحبه شوندگان 
در مــورد آن اينگونه گفتند: »خالقیت متولیان آموزش هــای فنی وحرفه ای در ارائة  آموزش ها کیفیت 
آموزش ها را باال می برد و مهارت آموزان را بیشــتر جذب می کند. الزم به ذکر اســت، اگر خالقیت در 
آموزش های مطابق با تکنولوژی روز و منطبق با نیازهای بازارکار باشــد، می تواند تأثیر بســزايی در 

مهارت آموزی بگذارد«.

è نظام ارزشــیابی و تضمین کیفیت: ارزيابی کیفیت به عنوان ابزاری است که مؤسسه ها و نهادها 
اهداف برنامه هايشــان را با نتايج اندازه گیری شــدة آن مقايســه می کنند )تريپاثی و جیــوان11، 2009(. 
مصاحبه شوندگان در مورد آن گفتند: »نبود نظام تضمین و کنترل کیفیت درآموزش های فنی وحرفه ای از 

چالش های فرا روی تناسب آموزش ها با نیازهای بازارکار محسوب می شود«.

 راهبردها
مطابق نظر اســتراوس و کربین، راهبردها، اعمال، تعامالت و کنش هايی هســتند که افراد در عمل 
عادی و مديريت موقعیت ها در هنگام مواجهه با مســائل به کار می برد؛ رفتارهايی که مردم، ســازمان ها 
و جوامع انجام می دهند يا می گويند )اســتراوس و کربین، 1395(. در اين پژوهش هشــت دسته راهبرد 
اساســی برای انجام مداخله شناسايی شد: نیازسنجی؛ مشارکت ذينفعان؛ آموزش مربیان؛ همکاری های 
داخلی و خارجی؛ آينده پژوهی شــغلی؛ آمايش ســرزمینی و برنامه ريزی؛ آشنايی کارآموزان با بازارکار؛ 

مشاوره و هدايت صحیح شغلی.

è نیازسنجی: نیازســنجی دقیق و مداوم می تواند نیازهای جامعه به نیروی انسانی مورد نیاز را در 
همة بخش ها تأمین کند. مصاحبه شوندگان در مورد آن اين گونه بیان می کردند: »مبنای منطقی هر برنامه 
وجود نیاز يا مجموعه ای از نیازهاست. برنامه ريزان آموزش های مهارتی در مراکز آموزش فنی وحرفه ای 
ناگزيرند برای تدوين برنامه ها و طرح های آموزشی خود، با نیازهای بازارکار متناسب باشند و نسبت به 
جمع آوری و تحلیل اطالعات در خصوص بازارکار منطقه اقدام کنند که در سال های اخیر تا حدودی 

اين گونه رفتار شده است«.

è مشارکت ذینفعان: در اين مقوله، مصاحبه شوندگان بر مشارکت ذينفعان به دلیل نقش مؤثر آن ها 
در رويارويی و مواجهة مؤثر با چالش ها تأکید دارند. تصديقی )1381( مشــارکت را فرايندی می داند 
کــه افراد در گروه های تعامل، با ارتباط اثربخشــی تالش می کنند با بــه میدان آوردن توانايی های ذهنی 
و روحی خود، برای مســئله يا هدف خود راه حل يا راهبردهای مناســب پیدا کنند. مصاحبه شــوندگان 
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دربــارة آن چنین اظهار کردنــد: »مديرانی که به کارکنان خود اعتماد و اطمینــان می کنند و آن ها را در 
تصمیم گیری ها مشارکت می دهند و محیطی به وجود می آورند که کارمندان در آن قدر و منزلت، احترام، 
احســاس شــخصیت، امنیت و آرامش کنند، می توانند انجام کار را از نظر کمیت و کیفیت به باالترين 

درجة سودمندی برسانند«.

è آموزش مربیان: نیازهای بازارکار همراه با تغییرات محیط دچار تغییر می شوند. رفع نیازهای جديد 
مســتلزم آن است که مربیان به طور مســتمر از آموزش های به روز برخوردار شوند. مصاحبه شوندگان 
درباره آن چنین اظهار کرده اند: »دانش کافی نداشتن مربیان برای آموزش حرفه های جديد، با توجه به 
نیاز بازارکار، از چالش هايی است که بايد با تأمین و تربیت مربیان مورد نیاز سازمان، و تنظیم و اجرای 
برنامه های آموزشی کاربردی )کارگاهی( و ارتقا دهندة دانش فنی مربیان و آشنا کنندة آنان با فناوری های 

جديد، بر آن فائق آمد«.

è همکاری های داخلی و خارجی: سازمان فنی وحرفه ای همانند ساير مؤسسه های آموزش عالی 
بايد با بخش های گوناگون، به خصوص صنعت، در ارتباط باشد. به هر حال، همکاری های دوجانبة اين 
دو نهاد فعالیت هايی را در بر می گیرد که هیچ کدام از آن ها به تنهايی قادر به انجام دادن آن ها نیســتند 
)شفیعی و آراسته، 1383(. مصاحبه شوندگان دربارة آن چنین گفتند: »به هر حال، امروزه چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، ناگزيريم با ديپلماســی مناسِب مهارت و فناوری، بدون اتکا به منابع نفتی، نقشی شايسته 
در اقتصاد جهانی ايفا کنیم. کســب جايگاه مناســب در منطقه و جهان مستلزم شناخت و تعیین اصول 

دپیلماسی مهارت و فناوری است«.

è آینده پژوهی شــغلی: در محیط متغیر امروزی، بســیاری از مشــاغل، در برهة زمانی کوتاهی 
امکان زيســت خود را از دســت می دهند و مشــاغل جديدی جايگزين آن ها می شوند. در اين باره، 
مصاحبه شوندگان اظهار کردند: »نشناختن آيندة حرفه ها و مشاغل آينده، فناوری اطالعات، روباتیک، 
نانوتکنولوژی، فناوری زيســتی، اســتفاده از انرژی های نو وتربیت نیروی مناســب و توانمند با اين 
مشــاغل و حرفه های جديد آينده، از موانع تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار 

هستند«.

è آمایش سرزمینی و برنامه ریزی: آمايش سرزمین يعنی ايجاد تعادل بین سه عنصر انسان،  فضا و 
فعالیت که دربارة انسان »مديريت« مطرح است، دربارة فضا »اقلیم« و دربارة فعالیت مقولة »برنامه و 
برنامه ريزی« برجسته می شود )خنیفر، 1389(. هدف اساسی از مديريت و برنامه ريزی آمايش سرزمین، 
توزيع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشــکار و پنهان، با توجه به تحوالت و 
دگرگونی هــای زمان و نیازهاســت که به طور عمده با ديدی درازمــدت و به منظور بهره برداری بهینه از 
امکانات آن و همچنین هويدا کردن و مســئولیت خاص هر منطقه براســاس توانمندی ها و قابلیت های 
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آن به طور هماهنگ با ديگر مناطق است )نسل سراجی و همکاران،  1396؛ به نقل از عابدينی، 1396(. 
مصاحبه شوندگان در مورد آن اين گونه بیان می کردند: »سازمان آموزش فنی وحرفه ای بايد برنامه ريزی های 
آموزشی را تحت عنوان معادلة آموزش، تولید و بازاريابی و فروش در هر استان، متناسب با ظرفیت های 
اســتان و بر اساس آمايش سرزمین، برنامه ريزی کند تا برنامه ها براساس نیازهای هر منطقه شناسايی و 

آموزش ها بر همان اساس صورت گیرند«.

è آشــنایی کارآموزان با بازارکار: آشــنايی کارآموزان با بازارکار از مهم ترين راهبردهايی اســت 
که می توان برای دســتیابی به هدف متناســب ســازی آموزش ها با نیازهای بازارکار از آن بهره جست. 
مصاحبه شوندگان در مورد آن اين گونه گفتند: »ناآشنايی کارآموزان فنی وحرفه ای با بازارکار، قبل و حین 
انتخاب رشتة مهارتی، از موانع تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار است. در اين باره 
پیشنهاد می شود يک دفترچة اطالعاتی کامل در مورد نیاز انواع شغل ها و نیاز کارگاه ها تهیه و در اختیار 

مراجعان گذاشته شود«.

è مشاوره و هدایت شغلی صحیح: پیش بینی منابع انسانی و توجه به تفاوت های فردی و هدايت 
آن ها به سمت شکوفايی در راستای تأمین نیروی انسانی، کاری بسیار سخت است و هماهنگی زيادی 
را می طلبد. برخی مشــاغل برای افراد سربه زير و ساکت مناسب اند، درحالی که برخی ديگر برای افراد 
برونگرا و سازگار مناسب به نظر میرسند )علی آبادی، 1392؛ به نقل از عابدينی، 1396(. مصاحبه شوندگان 
در مورد آن اين گونه گفتند: »مراکز آموزش فنی وحرفه ای بايد برای افزايش میزان اثربخشی، به کارآموزان 

مشاوره و هدايت شغلی بدهند تا آموزش متناسب با استعداد و قابلیت فرد انجام شود«.

 ویژگی های زمینه ای
آموزش های فنی وحرفه ای از بســترهايی متأثر است که در آن راهبردهای تناسب اين آموزش ها با 
نیازهای بازارکار شکل می گیرند و در نهايت هم اثرات آن ها در راهبردها و پیامدها ظاهر خواهند شد. 
در مطالعــة حاضر، ويژگی های زمینه ای در قالب چهار مقولــة »درک ارزش مهارت و جايگاه آموزش 
فنی وحرفه ای، مالیة آموزش فنی وحرفه ای، ســاختار ســازمان فنی وحرفه ای، پايگاه اطالعاتی به روز و 

نظام منسجم مهارتی«، شناسايی شدند.

è درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنی وحرفه ای: يکی از مهم ترين بسترهايی که راهبردهای 
ايجاد تناسب میان آموزش های فنی وحرفه ای و نیازهای بازارکار می توانند در آن تحقق پیدا کنند، درک 
ارزش مهارت و جايگاه آموزش فنی وحرفه ای اســت. مصاحبه شوندگان دراين باره چنین گفتند: »سنگ 
زيربنای موفقیت،  به درک افراد، شرکت ها و دستگاه های دولتی از ارزش مهارت ها وابسته است. بیشتر 
افراد و سازمان ها بايد متقاعد شوند که موفقیت درآينده به ارتقای سطح مهارت ها وابسته است. اگر افراد 

و سازمان ها باور کنند که ارتقای مهارت ها ارزشمند است، آن را در اولويت قرار می دهند«.
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è مالیــة آموزش فنی وحرفه ای: راه های متعددی را می توان تعییــن کرد که از طريق آن ها منابع 
میان برخوردارشــوندگان از خدمات آموزشــی و عرضه کنندگان خدمات آموزشی اختصاص می يابد 
)نادری، 1383(. مصاحبه شوندگان در مورد آن چنین گفتند: »از آنجا که آموزش فنی وحرفه ای نسبت 
به آموزش های عمومی پرهزينه تر است، دولت ها در توسعة اين آموزش ها نقش تعیین کننده ای دارند. 
اين بدان معنی است که دولت ها بايد در تخصیص منابع مالی به آموزش فنی وحرفه ای توجه ويژه ای 

را به اين آموزش ها معمول دارند، چرا که سرمايه گذاری نامناسب بازده مناسب نخواهد داشت«.

è ســاختار سازمان فنی وحرفه ای: ساختار ســازمانی بايد به گونه ای باشد که دو کار مهم انجام 
دهد. اين ســاختار بايد در مورد مســئولیت ها چارچوبی ارائه دهد. همچنین، بايد بتواند بین ارکان 
اصلی ســازمان ارتباط برقرار کند و ســازمان را به صورت مجموعه ای منســجم و واحد درآورد که 
همة فعالیت های درون آن هماهنگ باشــند )دفت، 1378(. مصاحبه شــوندگان دربارة آن چنین گفتند: 
»ســاختار مديريت در آموزش های فنی وحرفه ای بايد انعطاف کافی داشــته باشــد و آمادگی الزم را 
برای تغییر، با توجه شرايط بازارکار و حرفه ها و صنايع داشته باشد، بر روابط افقی در ساختار مراکز 
فنی وحرفــه ای، به جای روابــط عمودی، تأکید کند. همچنین، قائم به فرد نباشــد، يعنی با جابه جايی 
مدير ســازمان، محیط ســازمان فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهد و در راستای پیشبرد اهداف 

سازمان حرکت کند«.

è پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی: امروزه بدون داشتن يک پايگاه اطالعاتی به روز 
و نظام منســجم مهارتی نمی توان سیاست ها و برنامه های کارآمدی را برای آموزش های فنی وحرفه ای 
تدارک ديد. مصاحبه شــوندگان دربارة آن چنین اظهار کردند: »دســتیابی به اين سیاســت ها و راهبردها 
زمانی میســر است که قوانین و مقررات موجود همگرا باشــند و دستگاه يا نهاد معینی را برای اجرای 
دوره های آموزش فنی وحرفه ای تعیین کنند و به رسمیت بشناسند تا تغییرات رفتاری مورد نظر به نحو 
مطلوب ايجاد کنند و کلیة برنامه های آموزش با محوريت اجرايی آن نهاد و با بهره گیری از امکانات الزم 
به اجرا درآيند. تداخل وظايف و نبود انســجام، وجود ضوابط و قوانین متفاوت برای مقاصد واحد و 

يکپارچه نبودن، ازآفت های نبود انسجام در نظام مهارتی است«.

 شرایط محیطی
تحلیل مصاحبه ها نشــان می دهد، عالوه بر شــرايطی که به طور مســتقیم هم راستايی آموزش ها را 
متأثر می ســازند، عواملی وجود دارند که اين شــرايط مرتبط هســتند و تداوم داشــتن يا نداشتن آن را 
موجب می شــوند )استراوس و کربین، 1395(. موجبات عّلی پديدة تناسب آموزش های فنی وحرفه ای، 
نه در خأل، بلکه در شــرايط محیطی شــکل مــی گیرند. در نتیجه، توضیح فرايند تناســب آموزش های 
فنی وحرفه ای، به فهم شرايط محیطی نیاز دارد. در مطالعة حاضر، شرايط محیطی از شش مقولة اصلی 
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مسائل فرهنگی- اجتماعی، محیط سیاسی، محیط کالن سیاست گذاری، محیط بین المللی، محیط فناوری، 
و محیط اقتصادی تشکیل شده است.

è محیط فرهنگی-اجتماعی: فرهنگ مهم ترين سطح شرايط محیطی را تشکیل می دهد )فراستخواه، 
1387(. مصاحبه شــوندگان در اين مــورد اين گونه اظهار نظر کردند: »با توجــه به مدل های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی هـر جـامعه و تفـاوتهـای بنیـادين روش هـای آموزش کشورها، در ابتدا الزم است 
برای بومی سازی نظام آموزش دوگانة فنی وحرفه ای، همـــراه بـــا کـــار در ايران و انطباق آموزش ها با 
شرايط موجود کشور، تالش شود تا بتوان برای حل مشکل بی کاری و ارتقای ســـطح مهـارت نیـروی 

کار گام های مؤثری برداشت«.

è محیــط سیاســی: درجوامعی مانند ايران کــه دولت به داليل تاريخی و ســاختاری نقش مهمی 
در شــکل گیری شــرايط محیطــی آن دارد، ويژگی های ســاختی- کارکردی دولت می توانــد در فرايند 
مهارت آمــوزی تأثیر مثبت يا منفی بگذارد )فراســتخواه، 1387(. مصاحبه شــوندگان در اين باره چنین 
گفتند: »دولت می تواند با تخصیص پاداش سیاسی بابت تأثیر مثبت اقتصادی و اجتماعی آموزش های 

فنی وحرفه ای، نقش مؤثری در برطرف کردن نیازهای بازارکار ايفا کند«.

è محیط کالن سیاست گذاری: سیاســت گذاری آموزشی دولت ها يکی از نخستین فعالیت های 
سیاست گذاری در حیطة ادارة امور عمومی است، زيرا مبدأ جامعه پذيری و تحرک افراد جامعه به سوی 
ديگر سیاست ها به شمار میرود )نیازآذری، اسماعیلی شاد و ربیعی دوالبی،1390(. مصاحبه شوندگان 
در مورد آن گفتند: »نبود سیاست گذاری سازمانی برای بسترسازی مناسب آموزش های فنی وحرفه ای 
مطابق با بازارکار و روشن نبودن راهبرد تحقیقاتی درازمدت سازمان، از جمله موانع درون سازمانی 

هستند«.

è محیط بین المللی: جهانی شدن و بین المللی شدن آموزش فنی وحرفه ای آن را در شرايطی رقابتی 
قرار می دهد و ضرورت توجه به کیفیت آن را بیشتر می کند. مصاحبه شوندگان در اين باره بیان کردند: 
»امروزه آنچه اقتصاد جهانی را بیش از پیش تحت تأثیر خود قرار می دهد، بازارهای کار و اشتغال ملی 

و بین المللی هستند که هر روز متفاوت تر و متنوع تر از قبل می شوند«.

è محیــط فناوری: در محیطی که به طور مداوم فناوری های جديد، به بازار عرضه می شــوند، اين 
ضرورت احســاس می شــود که به منظور همگام شدن با تکنولوژی های جديد ناچار به آموزش افرادی 
هستیم که می خواهند از اين فناوری ها بهره مند شوند. مصاحبه شوندگان گفتند: »توجه نکردن به چگونگی 
امــکان بــه روز نگهداری کارگاه ها وتجهیــزات فنی اين مراکز، در عصری کــه فناوری ها و روش ها به 

سرعت قابل تغییرند وتغییر وتبديل تجهیزات در هر مرحله اعتبارات قابل توجهی نیاز دارند«.

è محیط اقتصادی: در اقتصاد توســعه يافته صنعت رشــد خواهد يافت. در نتیجه، مشاغل صنعتی 
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افزايش می يابند و به دنبال آن بازارکار نیروی انسانی اين بخش افزايش خواهد يافت. مصاحبه شوندگان 
دربــارة آن گفتند: »آموزش های فنی وحرفه ای، به ســبب انعطاف پذيری نشــئت گرفته از خصیصه های 
بــازارکار و اوضاع اقتصادی کشــور و نیز به دلیل ايجاد مهارت هــای الزم در افراد برای توانايی احراز 

مشاغل، نقش بسزايی در اشتغال دارد«.

 پیامدها
مطابق الگوی پارادايمی استراوس و کربین )1395( انجام يا عدم انجام هر عملی که به منظور اداره يا 
حفظ وضعیتی از سوی فرد يا افرادی انتخاب شوند، پیامدهای خواسته يا ناخواسته ای را پديد می آورند. 

پیامدها در پژوهش حاضر شامل سه دستة کلی می شوند: فردی، سازمانی و اجتماعی.
è پیامدهای فردی: يعنی نتايجی که فرايند تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار 
برای افراد شــرکت کننده در آموزش در پی خواهد داشــت. در پژوهش حاضر، پیامدهای فردی از دو 
مقولة رضايت مندی و تعهد کارکنان و پیشــرفت شغلی تشکیل شده است. مصاحبه شوندگان دربارة آن 
چنین گفتند: »در مورد پیامدهای تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار می توان به ورود 
افراد به بازارکار و دســتیابی به شغل های پايدار و با ثبات، افزايش نیروی کار خالق و کارامد، افزايش 
اشــتغال مولد، بهبود فضای کســب و کار، استفادة بهینه از فرصت های شغلی، و افزايش کارايی نیروی 

انسانی اشاره کرد«.

è پیامدهای سازمانی: پیامدهای سازمانی به بروندادهای اشاره دارد سازمان هايی که افراد آن ها از 
اين آموزش ها برخوردار می شوند. اين برونداد ها عبارت اند از: مقوالت بهره وری، توسعة منابع انسانی، 
جذب فراگیرندگان، نگهداشت نیروی کار، و پاسخگويی. مصاحبه شوندگان دربارة آن چنین بیان کردند: 
»تربیــت افراد کارآفرين، کارآمــد و دارای فرهنگ غنی از اخالق و وجدان کاری، افزايش توانايی های 
دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدودة وظايف شغلی، باال بردن توانايی 
الزم برای اشــتغال در حرفة مورد نظر، بازدهی آموزش های فنی وحرفه ای در میان مدت و کوتاه مدت و 
ارتقای مهارت نیروی کار شــاغل، از پیامدهای تناســب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار 

است«.

è پیامدهــای اجتماعی: پیامدهــای اجتماعی به بروندادهايی که فراتر از فرد اســت و اجتماع را 
نیز در بر می گیرد و شــامل مقوالت خوداتکايی، کارآفرينی و اشــتغال زايی، توســعة پايدار اقتصادی، 
تحرک و عدالت اجتماعی می شــود. مصاحبه شوندگان دربارة آن چنین اظهار نظر کردند: »انتظار میرود 
با متناسب سازی آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار بتوان اهدافی چون هزينة کمتر، بازدهی 
سريع تر اقتصادی، انعطاف پذيری و قابلیت انطباق با تغییرات تکنولِوژی، باالبردن زمینة خود اتکايی و 

کارآفرينی، بهره وری بیشتر و دستیابی به حد اکثر راندمان تولید را محقق ساخت«.
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 نتيجهگيری 
»طراحی الگوی تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار« هدف 
اصلــی پژوهش حاضر بود. در اين راســتا، از رويکرد پژوهشــی کیفی بهره برديم. 
پژوهشــگر از طــرح نظام مند نظرية داده بنیاد )اســتراوس و کربیــن، 1395( برای 
شناسايی پديدة تناسب آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای بازار کار بهره گرفته و 
با تحلیل داده های کیفی، در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی 
الگوی پارادايمی پژوهش دست يافته است. الگوی پارادايمی حاکی از آن است که 
پديدة اصلی هم راستايی آموزش ها تحت تأثیر عواملی از قبیل توجه به استانداردهای 
کمی و کیفی آموزش، حرفه مندی، توجه به نیازهای بازارکار، توسعة متوازن آموزش 
فنی وحرفه ای، انگیزش، بهره گیری از شــیوه ها و امکانات مناســب آموزشــی، نظام 
ارزشــیابی و تضمین کیفیت ايجاد می شــود و بدون وجود و کارکرد درســت آن ها، 
دســتیابی به تناسب آموزش ها ممکن نیســت. در اين میان، راهبردهايی از ديدگاه 
مصاحبه شــوندگان و بــا عنايت به تجربه ها و ادراک آنــان از وضعیت آموزش های 
فنی وحرفه ای به دســت آمد که عبارت اند از: نیازسنجی، مشارکت ذينفعان، آموزش 
مربیــان، همکاری های داخلی و خارجی، آينده پژوهی شــغلی، آمايش ســرزمینی 
و برنامه ريزی، آشــنايی کارآموزان با بازارکار، مشــاوره و هدايت شــغلی صحیح. 
ايــن راهبردها در تناســب آموزش هــا با نیاز بازارکار نقش شــايان توجهی دارند. 
ولی برای اســتقرار و پیاده ســازی آن نبايد از نقش شــرايط محیطی از قبیل محیط 
اقتصادی، محیط سیاسی، مسائل فرهنگی- اجتماعی، محیط کالن سیاست گذاری، 
محیط بین المللی، محیط فنــاوری و همچنین نقش ويژگی های زمینه ای مانند درک 
ارزش مهارت و جايگاه آموزش فنی وحرفه ای، مالیة آموزش فنی وحرفه ای، ساختار 
سازمان فنی وحرفه ای، پايگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی غافل شد. در 
نهايت، با وجود اين کنش ها و واکنش ها و با دستیابی به آموزش های متناسب با نیاز 
بازارکار، بايد منتظر پیامدهايی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی باشیم. بازارکار 
ايران با چالش های عديده ای روبه رو ســت. باال بودن نرخ بیکاری، ارتباط نداشتن 
نظام آموزشــی با بازارکار، نبود تعادل در بازار از لحاظ جنسیتی، سنی و تحصیلی، 
ترکیب نامتناسب شــاغالن از نظر تحصیل و مهارت و توزيع نامتناسب نیروی کار 
در بخش های اقتصادی، از جملة اين مشکالت هستند )امیری، 1388(. تحصیالت 
زمانــی به افزايش کارايی افراد منجر می شــوند که ضمن توجــه به مباحث نظری، 
جنبه های کاربردی آموزش را نیز در نظر گرفته باشند )نفیسی، 1379(. آموزش های 
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فنی وحرفــه ای با توأمان کردن آموزش های علمی و نظری اين امکان را برای افراد 
آموزش ديده فراهم می کنند که هم سويی بیشتری با نیازهای بازارکار داشته باشند و 
از اين طريق امکان بیشــتری برای جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی 

فراهم شود )افروزمنش و شمسايی، 1393(.
 برخــی از محدوديت هــای پژوهش عبارت اند از: بهره مند نشــدن از نظرات 
مهارت آمــوزان. از آنجــا کــه آموزش های فنی وحرفــه ای برنامه ای اســت برای 
مهارت آموزان و کمک به آن ها، شــايد وجود نظرات آنان مدل و استنباط ديگری 
را ايجاد کند؛ بهره مند نشــدن از نظرات سیاست گذاران حوزة فنی وحرفه ای. اين 
افــراد به دلیل فعالیت زيــاد در اين حوزه، اطالعات فراوانــی در اختیار دارند و 
کمک آن ها می تواند الگو را کامل تر کند؛ در نهايت، فراهم نبودن شرايط برگزاری 
مصاحبه های جمعی به صورت گروه های کانونی نیز از ديگر محدوديت های اين 

پژوهش بود. بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، پیشنهاد می شود:

1. آموزش های فنی وحرفه ای بر اســاس نیازســنجی دقیق و مداوم طراحی و 
اداره شوند.

2. تمامی ذينفعان در طراحی و اجرای سیاســت ها مشارکت داشته باشند.
3. تعامــالت و همکاری هــای داخلــی و بین المللــی با تمامی ســازمان ها و 
افرادی که میتوانند به ايجاد تناســب آموزش هــا با نیازهای بازارکار کمک 

کنند، در دستور کار قرار گیرد.
4. آينده پژوهی شــغلی مبنای سیاســت گذاری حوزة آمــوزش فنی وحرفه ای 

قرار گیرد و به طور مستمر پی گیری شود.
5. سیاســت های توســعة آمــوزش فنی وحرفه ای بر مبنای آمايش ســرزمینی 
طراحی شــوند و توازن توســعة ايــن آموزش ها در تمام نقاط کشــور در 

دستور کار قرار گیرد.
6. برنامه های متنوعی برای آشــنايی کارآموزان با بازارهای کار طراحی شود 
تــا بتوان پیوند مناســبی میان اين آموزش ها بــا نیازهای بازارکار به وجود 

آورد.
7. برای رفع کمبودهای آموزش های فنی وحرفه ای، منابع مالی مشــخص تأمین 

شوند و تخصیص يابند.
8. مشــاوره و هدايــت شــغلی صحیــح جــزو جدايــی ناپذيــر آموزش های 

فنی وحرفه ای تعريف شود.
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 Presenting a model for tailoring the technical and vocational
 training with the labor market needs from the viewpoint of
Yazd industry owners based on the grounded theory

This paper aims at presenting a model, tailoring the vocational and technical edu-
cation with the needs of the labor market from the viewpoint of the industries’ 
owners of Yazd city. The qualitative method of grounded theory was used due to 
the limited models in the current literature to explain the fitness of the vocational 
and technical education with the needs of the labor market and gathering the data 
suitable with the study. The data was collected through interview with 14 industry 
owners and vocational and technical organization managers in Yazd city. By clas-
sifying the concepts, minor and major subcategories, and finding the core category 
using the open, axial and selective coding, the categories which could develop a 
model for tailoring the vocational and technical education with the needs of the 
labor market and the relationships among them were appeared in a paradigmatic 
model. The model includes causal triggers (7 categories), Core category (training 
alignment), strategies (8 categories), environmental conditions (6 categories), con-
textual features (4 categories) and the consequences (3 categories). Based on the 
research findings, it could be concluded that the fitness of the technical and voca-
tional education to the needs of the labor market could be realized using the strate-
gies of need assessment, stakeholders’ participation, instructor training, internal 
and external cooperation, occupational future studies, land use planning, trainees 
acquaintance with the job market, along with counseling and career guidance.
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