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چکیده
آموزشهای عالی فنی و حرفهای ازجملۀ ابزارهای تو سعه صنعتی و بهتبع آن توانمند سازی اقت صادی ا ست .این
نوع آموزشها با توجه به ماهیت منعطفِ منتج از ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی ،تأثیر ویژهای در ظرفیتسازی
برای ایجاد ا شتغال و کارآفرینی در بازار کار دارد .لکن تبلور ظرفیت فوق در چرخه اقت صادی ک شور ما به دالیل
مختلف ازجمله فقدان مدل توســعه مقــتقل ،تعدد مراکز تصــمی گیر ،عدم توجه وافی به نیازهای واقعی بقــتر
جامعه ،تقاضـــا م ور نبودن ه راســـتا با بازار هد .و ...با افتراق معناداری از میاهی مورد انت ار و نیازهای
کاربردی ،عموماً با اقتضــاتاب بخ های صــنعتی ،خدماتی و کشــاورزی انطباق ندارد .بر این مدار در پژوه
پی رو باهد .بازافزایی در شیوههای مهاربآموزی دان شگاه فنی و حرفهای بهعنوان یکی از عمدهترین متولیان
امر در حوزه آموزشهای عالی مهارتی در کشــور و ســنج

تجربی ســطو آن بهعنوان رویکردی ت لیلی به

واکاوی روابط میان تأثیراب عوامل م یطی بر شاخصههای فنآموزی و کارآفرینی آن پرداخته شده است .بر این
ا ساس پر س

ا صلی پژوه

عبارب ا ست از :با اتکا به کدام رویکردها و سیا ستهای راهبردی ،زمینه ارتقا و

بهرهوری مناســا از ظرفیت مهارتی دانشــگاه فنی و حرفهای بهعنوان پیشــران آموزشهای عالی فنی و تربیت
حرفهای در کشــور ه ســو با نیازهای بهروز جامعه در ارتباط با بازار کار فراه میآید؟ در این راســتا ،روش
ت قیق در قدم اول شــامل مطالعاب اســنادی و کتابخانهای با اســتیاده از شــیوه توصــییی پیمایشــی بوده که در
بررســیهای میدانی با ابزار پرســشــنامه و مصــاحبههای نیمهســاختار یافته از جامعه آماری  70نیری از اســاتید
دان شگاه ،صاحبان صنایع و کارآفرینان ،کن شگران اجتماعی و دان شجویان دان شگاه تکمیل و مورد ارزیابی قرار
گرفت .بر اســاس یافتهها ،آموزش در دانشــگاه میرو

با توجه به ماهیت پیدای

و تأســی

آن ،دارای الگوی

پذیرفته است.
2ـ دکتری ،گروه معماری و شهرسازی ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ایرانahad_beheshti@yahoo.com .
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ترکیبی بوده و فراگیران ضمن یادگیری میاهی و اصول تئوریک ،آموزشهای عملی و کاربردی را در کارگاهها و
آزمای شگاههای مربوط گذرانده سپ

وارد چرخه کار در بازار می شوند .نتایج پژوه

امتزاج راهکارهایی همچون کارب قت آموزش دوال در میهوم کارکردی خود ،ا صال

ن شانگر آن ا ست که با
ساختار و سرف صلهای

دروس ،بهروز نمودن م توا و هدفمند کردن آموزشها بر مبنای نیازهای صــنعت و اقتصــاد ،همگرایی نهادهای
تصمی گیر و کیییتبخشی آموزشهای عملی با سرمایهگذاری در مبادی آن میتوان در اصال موارد فوق قدم
برداشت.
واژگان کلیدی:
دانشگاه فنی و حرفهای ،آموزشهای عالی مهارتی ،آموزشهای عالی فنی و حرفهای ،اشتغال

 .1مقدمه
آموزشهای مبتنی بر م توای فنی و مهارتی ،شـــیوهای اســـت برای ارتقای کیییت و کمیت تواناییهای ذهنی،
عملی و اجتماعی فراگیران در بقـــتر جامعه؛ بهطوریکه ن ام آموزش عالی مهارب م ور بهعنوان ارزندهترین
سازوکار برای تعریف و بازافزایی در ایجاد اشتغال پایدار ،بهرهوری مناسا از سرمایههای انقانی ،رشد اقتصادی

ارزیابی بازدهی آموزه های یادشـــده در چرخه تولید ثروب و بازخورد آن در بره کن های اجتماعی مبین آن
است که ،ساختار ن ام آموزش عالی در مقیاس کالن تجقدی از چش انداز متعین برای عملیاتی شدن برنامهها و
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و کمک برای د ستیابی به یک تو سعه پایدار م قوب می شود( سلیمی .)1391 ،لکن در حال حا ضر اح صای و
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الگوهای پیشــرفت نبوده و عمدتاً به دلیل تکیهبر رویکردهای ســنتی و بهروز نشــده در مقابل فناوریهای نوین
جهانی ه ســو با راهبردهای توســعه آتی کشــور و اثربخشــی آن در شــرایط با کن های اجتماعی ،حرکت
نکردهاند(صــال ی عمران .)1393 ،بر این رأی اســت که در موازنه میزان و کیییت مهارب مکتقــبه در اهدا.
تکلییی ،بهرهوری خروجی ســـیقـــت فوق در جام عه و منتج از آن در بازار کار ت ناســـبی مشـــهود ادرا
نمیشــود(م مدیزاد ،عزیزی ،صــال ی عمران .)1398 ،با فه چنین رویهای و بهمن ور مواجهه با این نقصــان،
نو شتار حا ضر ق صد دارد در م دوده معطو .به تبیین و بازافزایی در سنجههای تأثیرگذار در ارتباط با ارتقای
ظرفیت مهارتی تربیت حرفهای دانشگاه فنی و حرفهای ضمن پاسخگویی به پرس

پژوه

برای رفع بخشی از

این خأل علمی ب ث م قتدلی را اراته نماید .با اتکای به کدام رویکردها و سیا ستهای راهبردی ،زمینه ارتقا و
بهرهوری مناســا از ظرفیت مهارتی دانشــگاه فنی و حرفهای بهعنوان پیشــران آموزشهای عالی فنی و تربیت
حرفهای در ک شور ه سو با نیازهای بهروز جامعه در ارتباط با بازار کار فراه میآید؟ به عبارب دقیقتر ،هد.
این نوشــتار ،شــناســایی چال های پی رو در میزان اثربخشــی مناســا رویکردهای متصــور برای ارتقای ن ام
مهارتی ک شور در دان شگاه فنی و حرفهای بهعنوان دان شگاهی کارآفرین(ن قل سوم) ،با نیازها و اقت ضاتاب حوزه
صنعت ،اقت صاد ،خدماب و ک شاورزی در طول اهدا .تو سعهای ک شور و ت لیل کارکردی آنها ست .یافتهها
بیانگر آن اســت که شــاکله ن ام آموزشــی در دانشــگاه فنی و حرفهای در ارتباط با اقتضــاتاب حوزه صــنعت،
خدماب ،کشاورزی و اقتصاد؛ انتقال میاهی و اسلوبهای کارکردی به صورب ترکیبی با تمقک از رویکردهای
عملی جهت ملموس نمودن شرایط بازار کار در ب قتر جامعه میبا شد .بر این منوال با تکیهبر شیوه تو صییی ـ
پیمای شی و اتکا به رویکرد مورد پژوهی بر پایه گردآوری اطالعاب مبتنی بر برر سیهای کتابخانهای و میدانی با
استیاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبههای نیمه ساختاریافته از جامعه آماری  70نیری متشکل از اساتید دانشگاه،
صاحبان حِرَ .و صنایع کارآفرین ،فعالین اجتماعی حوزه بازار کار و دانشجویان منتخا دانشگاه جهت حصول
نتایج مقــتدل گام برداشــته شــده اســت .به ن ر میرســد علیرغ فرازوفرودهای متعدد پی رو در ســاختار
آموزش های عالی مهارتی با تکیهبر راهبردهایی همچون به کارگیری ظرفیت مغیول و مقـــتتر مانده در کارکرد

ه سونگری و اعتالی م توای آموزشها؛ میتوان در ا صال و تعمیق ری شههای یک چنین ن اماب پایدار قدم
برداشت.
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آموز شی ــــ مهارتی دان شگاه فنی و حرفهای و ه پیوندی با معیارهای منطبق بر نیازهای جامعه ،ا شاعه رویکرد
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 .2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
آموزش ،تالشــی جمعی هماهنو و مقــتمر اســت که از طریق شــناســایی نیازهای یادگیری فراگیران و تدار
فرصـــت های رشـــد و توســـ عه دان

و م هارب های آ نان ،زمی نه را برای ت قق ا هدا .و ت ول فراه

می سازند(قهرمانی .)1388 ،مهارب نیز که همان کاربرد دان

ا ست؛ شامل توانایی انجام کارهای مربوط به یک

شغل در سطح حرفهای متنا سا با ا ستانداردهای هر شغل ا ست(لطیی جاللآبادی و همکاران .)1398،بر این
ا ساس ،بهطورکلی من ور از کاربرد واژه آموزش همراه با صیت فنی یا مهارتی ،نوع خا صی از آموزش ا ست که
هد .آن آماده سازی افراد برای کار است(نویداده  ،شییعزاده .)1395،که در نهایت باعث پیدای
در ذهن و تشـــخب اب عاد رف تاری شـــخب گشـــ ته و موج باب بره کن

قالا مهارتی

های اجت ماعی را فراه میآورد.

آموزشهای عالی فنی و حرفهای در ایران با الگوگیری از تجربیاب کشــورهای پیشــرو در این زمینه و شــرایط
داخلی ک شور جهت تربیت حرفهای و میانی نیروهای ان قانی در ارتباط با نیازهای صنعت شکل گرفت .امروزه
این آموزش ها و پژوه

های ناظر بر آن ،یکی از م ورهای اســـاســـی در توســـعه ه مه جانبه بهویژه ت قق

سیا ستهای کالن ا شتغالزایی در ک شور ما م قوب می شود( صدری ،زاهدی .)1388،بدین من ور در را ستای
بهبود جایگاه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای در ســاختار ن ام آموزشهای عالی ،دانشــگاه فنی و حرفهای
بهعنوان دان شگاه ن قل سوم با رویکرد بازارگرایی و ایراد شای قتگی جهت تقویت الگوی خودا شتغالی شکل
گرفت .دراینبین با مقایقـــه دورنمای دانشـــگاه فنی و حرفهای با رویکرد دانشـــگاههای ه تراز در ن امهای
آموز شی مدرن ،تبلور این مو ضوع بارز ا ست که هد .غایی اراته آموزشهای مهاربم ور برای دان شجویان،
ایجاد و تو سعه ارتباط عملی و شغلی با صنعت و بازیافت مباحث علمی و در کل دان

مطروحه با کاربردهای

پاسخدهنده در جامعه هد .و نیازهای بازار کار و متقاضیان میباشد(م مدیزاد و همکاران .)1398 ،بر این مبنا
با رهیافت در میاهی طر شده ،ویژگیهای غالا مورد انت ار در برنامهریزیهای آتی ساختارهای مهارب م ور
همچون دانشـــگاه فنی و حرفهای بدین قرار میباشـــد(کالر  :)1998 ،الف) .ســـاختار مدیریتی ن اممند ،ب).

پژوه های علمی و عملی سازگار با ر سالت و فرهنو دان شگاه( سازماندهی) ،ه) .پیوند با شبکههای حمایتی
مالی پایدار.
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توســـعه پی رونده ،ج) .تعیین و اجرای الگوهای کارآفرینی(نوســـازی اهدا .و راهبردها) ،د) .فعالیت ها و
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نمودار شماره :1الگوی پیشرونده در ارتقای مفهوم ساختارهای عالی فنمحور

سنجههای زمینهای

سنجههای کالبدی

ـ تالش در زمینه استانداردسازی الگوهای آموزشی
ـ افزای کیییت و خالقیت مهاربآموزی با استیاده از
رویکرد خوداشتغالی و اشتغال پایدار
ـ بازخوانی و ارتقای کیییت م توای دروس
ـ ارایه فرهنو و شیوه راهبری کارآفرینانه
ـ لزوم باور به اهدا .کارافرینی و توسعه در ساختارهای
علمی و آموزشی
ـ ت صیل بهروز اقتضاتاب علمی و عملی در بره کن های
اجتماعی ،تالش در اراته مقیر و دریافت بازخوردها

ـ احصای نیازهای صنعت در حوزههای مشتر و تالش در
ارایه راهبردهای مناسا
ـ برخورداری از حمایتهای مالی و سرمایهگذاری در بخ -
های متنوع
ـ همقویی با فعالیتها و کقا و کارهای نوپا و بهروز
ـ اشترا در طر های علمی ملی همقو با اهدا .عالیه در
جهت تربیت حرفهای
ـ ایجاد مراکز رشد و نوآوری
ـ برخورداری از ساختار منعطف

نتایج و پیامدها

تناسا با

ـ اصال شیوه برنامهریزی درسی منطبق با رویکردهای
نو در بازار کار
ـ فعالیت در زمینه الگوهای علمی و پژوهشی هدفمند
ـ هماهنگی میان شاخههای متنوع و متعدد اسلوبهای
مهارتی
ـ استیاده از منابع انقانی متخصب و متعهد در طول
مقیر
ـ آموزشهای مبتنی بر نیازهای واقعی احصا شده از
لگوهای
کار وو ااصال
بازار
آموزی اشتغالزایی
مهاربجهت
بازار کار
نیازهای
خواستها

شکل

نگرفت و سیا ستگذاریهای کالن و حتی خرد در خ صوص تعریف اهدا .و تعیین راهبردها در طی ت والب
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در

ـ حرکت به سمت توسعه اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی
ـ پاسخگویی به نیازهای بیرونی
ـ بهبود مهارب آموزی و منتج از آن ارتقای
کیییت فعالیتهای مرتبط با بازار کار
ـ ایجاد رغبت در جامعه هد .جهت حرکت
در مقیر کارآفرینی(خوداشتغالی ،بروز زمینه
اشتغال پایدار و)...
ها
دانشگاه
حقوقی
شخصیت
مقتقل شده
بقترهای فراه شده بهدرستی در
اینـمیان

راهبردها
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حادث شده و در مقاطع زمانی مختلف دچار نابقامانیهایی گردید که خود باعث تعویق در دسترسی به اهدا.
مشــخب شــده و درنتیجه افول کمی و کییی در برخی راهبردها گردید .لذا جهت فه هرچه بیشــتر شــرایط
مطروحه و برونرفت از و ضعیت گذار فعلی ،لزوم برر سیهای عالمانه و تدقیق ن ر در ک و کیف ساختارهای
عالی مهاربم ور و برنامه های توســـعهای ملزوم ،با بازاندیشـــی در میاهی بنیادی و مؤثراب آن در گام های
کارکردی بی ازپی

ضـــروری مینماید(نمودار شـــ ماره .)1در ادامه ،آنچه ازن ر مرور ادبیاب درباره ت قق

انگارههای آموزشهای عالی فنی و حرفهای(مهاربم ور) در شئون مختلف جامعه قابل خوان

است ،آن است

که تالش در بازخوانی و بهبود عملکرد ن ام آموزشی یاد شده و کارب قت آن در اوضاع اقتصادی ــــ اجتماعی
کشــورها با پیشــرفت فزاینده فناوریهای نوین ،به امری ضــروری بدل گشــته اســت .بر این منوال پژوه های
جامعی در تجقـــد نمود کارکردی و بازارگرایی آموزشهای عالی مهارتی بهعنوان اهرم برنامهریزیهای کالن و
باالدستی ،انجام پذیرفته است .لکن بررسی پژوه های گذشته در خصوص برنامهریزی آموزش فنی و حرفهای
در کشــور نشــان میدهد که در ارزیابی تجارب گذشــته ،اکاراً بر جنبههای عملکردی کمی برنامهها و مقایقــه
هد.ها و اعتباراب مصوب تأکید شده است(صدری ،زاهدی .)1388،در موضوع دانشگاه فنی و حرفهای با نق
واسط بازارگری با توجه به پشتوانه نی قرنی فلقیه وجودی ،آنچه قابل ادعا میباشد این است که در حال حاضر
پژوه شگران حوزه مطالعاب برنامهریزی آموز شی ک شور اقبال کمتری برای کنکاش حول تأثراب و ساختارهای
این دان شگاه از خود ن شان دادهاند و ظرفیت قابلاعتنای کارکردی و عملکردی آن ازجمله تجهیزاب ،کارگاهها و
ص ـر .گذاره بالقوه بهســوی فعلیت تدقیق شــده گذر نکرده اســت.
آزمایشــگاهها ،مغیول و مقــتتر مانده و از ِ
معالو صف مطالعاب مرتبطی ه که به سرانجام ر سیدهاند در شناخت مجموعه و ت شریح افقهای آتی در م قیر
ریلگذاری شده توسعه آن اثرگذار بودهاند .بر این مبنا ،لطییجاللآبادی( )1398ضمن معرفی شیوههای آموزش
مهارب م وری برای دانشجویان فنی و حرفهای ،پارامترهای مؤثر در توسعه آنها اراته میدهد(لطییجاللآبادی،
و همکاران .)1398 ،همچنین م مدیزاد( )1398در پژوه شی انتقادی ضمن تبیین ا سلوبهای آموزشهای فنی

که علیرغ تنا سا سیا ستهای اجرایی دان شگاه مذکور با ا سناد باالد ستی ،چال های پی روی دان شگاه در
حوزه های ســــاخ تاری ،م توایی و ...عمالً بخشـــی از توا نایی های بالقوه آن را ت ت شـــ عاع قرار داده
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م شخب می شود
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است(م مدیزاد ،عزیزی ،صال ی عمران .)1398،در پژوهشی دیگر مهاجرانی( )1397ضمن تدقیق در شیوههای
بازارگرایی دانشگاه فنی و حرفهای کشور با برشمردن عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مجموعه ،ارتباط با صنعت و
پروژههای صنعتی را از مه ترین شاخصهها در بازارگرایی دانشگاه مذکور میداند(مهاجرانی ،و همکاران.)1397،
همچنین نوید اده ( )1395با برشــمردن چال های ن ام آموزشهای مهارتی ،به بقــط و توســعه راهبردهای
مرتبط با آن ا شاره مینماید(نوید اده  ،شییعزاده .)1395،در ادامه بهزادی( )1393با واکاوی حول میاهی جاری
در حوزه دانشــگاه کارآفرین ،الگوهای تعالی مرتبط را در مؤلیههای مقــتقل عرضــه میدارد(بهزادی ،رضــوی،
ح قینی .)1393،صدری( )1388ه با برر سی ن ام تربیت تکن قینهای آموز شکدههای فنی و حرفهای ازجمله
میزان ا شتغال ،انطباق با موقعیت شغلی و ...در صدد ا صال چارچوب تربیتی با میزان ا شتغال فراگیران در بازار
کار را دارد(صـــدری ،زاهدی .)1388،همچنین از پژوه های انجامگرفته خارجی در حوزه مرتبط با موضـــوع
میتوان به بواهین )2018(3اشــاره کرد که با بررســی پارامترهای مؤثر در افزای

بازدهی آموزشهای مهارتی به

ارت باط آن با بازار کار و همخوانی بیشـــتر با ســـ یاســـت های اجرایی میپردازد(بواهین .)2018 ،همچنین
کینو )2010(4در پژوهشـــی با هد .بررســـی ن وه ارتقای کیییت آموزش های مهارتی ،برنامهریزی منجر به
افزای

اثرگذاری آموزش های مهارتی را مورد تدقیق ن ر قرار داده اســـت(کینو .)2011 ،بریج )2008(5ه با

خوان

روشهای متنوع کارآفرینی ،ارتباط آن را با الگوهای اراته آموزشهای مهارتی ســـنجیده اســـت(بریج،

 .)2008بر این اساس اه مطالعاب صورب گرفته در جوانا مختلف موضوع آموزشهای مهارتی و چارچوب
دان شگاه فنی و حرفهای در صدد ا ست شیوههای کارکردی و مؤلیههای عملکردی زمینه ساز ارتقای مهاربهای
فنی و حرفهای در ادبیاب اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه را معرفی نماید.

 .3روششناسی پژوهش
پژوه

حا ضر به ل اظ هد ،.کاربردی بوده و ازن ر ماهیت از روش تو صییی ـــــ پیمای شی با رویکرد مورد

پژوهی(پدیدارنگاری) بهره گرفته شــده اســت .روش گردآوری دادهها و مدار نیز مبتنی بر اطالعاب اســنادی

-King

4

Bridgesـ

7

5
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میبا شد .مبنای روایی پژوه  ،روایی ن ریهای بود و برای د ستیابی به آن از راهکارهای مطالعه میدانی گ قترده
و تدقیق ن ر متخ ص صان ا ستیاده شده ا ست .در برر سیهای میدانی ،اراته پر س شنامه و اخذ م صاحبههای نیمه
ساختار یافته بهصورب سؤاالب چندگزینهای و وزنی ساده از جامعه آماری 70نیری از صاحان ران دانشگاهی
و کارآفرینان مرتبط با این حوزه ،کن شگران اجتماعی و دان شجویان منتخا دان شگاه ،چهارچوب دان شگاه فنی و
حرفهای از من ر دانشـــگاهی با رویکردهای بازارگرایی و با اراته مباحث کاربردی همچون کیییت برنامهریزی

آموز شی ،دان افزایی ،منابع ان قانی ،شیوههای تو سعه و ...در مقای قه با ساختار آموزشهای عالی ایران ت قق
یافت .برای ت لیل یافتهها نیز از روش ت لیل ا سناد و در خ صوص پر س شنامه و م صاحبه نیز از شیوه ت لیل
م توای کییی بهره گرفته شد(جدول شماره.)2

ردیف

نمونه آماری
(برحقا تعداد
نیراب)

میزان ت صیالب

حوزه فعالیت /م ل فعالیت

درصد
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مرد

زن

1

7

3

دکتری تخصصی

2

عضو هیأب علمی /دانشگاه فنی و حرفه-

14.28

ای
5

_

دکتری تخصصی

عضو هیأب علمی /بازنشقته

7.14

4

3

کارشناسی ارشد

عضو هیأب علمی /بازنشقته دانشگاه فنی

9.33

و حرفهای
3

4

3

کارشناسی ارشد

مدیرعامل /شرکتهای خصوصی

9.33

4

2

1

کارشناسی

مدیرعامل /شرکتهای خصوصی

4.28

5

3

1

کارشناسی ارشد

مدیرعامل /شرکتهای خصوصی(فارغ-

5.71

6

4

ـ

کارشناسی ارشد

7

1

ـ

دکتری تخصصی

8

5

5

کارشناسی ارشد

9

7

3

کارشناسی

الت صیل دانشگاه فنی و حرفهای)
مدیرعامل /شرکتهای

5.71

خصوصی(کارآفرین در حوزه ساختارهای
مهارتی)
مدیرعامل /شرکتهای

1.42

خصوصی(همکاری با دانشگاه فنی و
حرفهای)
صاحان ر /عضو غیرهیأب علمی

14.28

دانشگاه فنی و حرفهای
صنعت /خوداشتغالی(فارغ الت صیل

14.28

دانشگاه فنی و حرفهای)
10

3

1

کارشناسی ارشد

فعال در حوزه خبررسانی صنعت و اقتصاد

5.71

11

3

3

دانشجوی

دانشجوی دانشگاه فنی و حرفهای

8.57

کارشناسی

 .4یافتهها
 .4.1انگارههایی از نظام آموزش عالی مهارت محور
] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-26

9

 /10فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دوازده * شماره سوم* پاییز 1399

بهطور ســنتی ،آموزش و پژوه

مأموریت اصــلی دانشــگاهها بوده اســت(مهدی .)1394،در این میان ،بررســی

ساختار آموزشهای مهارتی در ن امهای آموزشی ،مبین دو نوع ن ام آموزشی منبعث از یک نگرش جامع رسمی
6

میباشد(هوگت  ،کوراتکو:)2005 ،

الف) .شیوه آموزش عمومی که به صورب پایهای جهت آماده سازی فراگیران برای ورود به ن ام آموزش عالی و
تا حدودی بازارکار با مهاربهای میانی طر میشود.
ب) .رویکرد آموزشهای فنی و حرفهای(مهارتی) جهت ا شاعه مهارب عملی برای کارب قت در امور تخ ص صی
مانند بازار کار یا ارتقا در دورههای باالتر.
حال براساس ساختار و وضعیت داخلی جوامع مختلف ازجمله شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و دیدگاههای
توسعهای ،یکی از این دو رویکرد یا هردو بهصورب ه زمان و موازی اجرا میگردد(عقکری و همکاران.)1396،
در ک شور ما و در حال حا ضر ،دو ن ام آموزش ر سمی و غیرر سمی در این حوزه طراحی و م قتقر شده ا ست.
بدین صورب که متولیان آموزش ر سمی در سطح متو سطه وزارب آموزشوپرورش و در سطح عالی ،وزارب
علوم ،ت قیقاب و فناوری میباشــد .همچنین ن ام آموزش غیررســمی کشــور بر عهده ســازمان فنی و حرفهای
ـــزیرمجموعه وزارب کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ـــ و متولی ن ام آموزش عالی مهارتی رسمی ،دانشگاه فنی و
حرفهای است(سلیمی()1391،نمودار شماره.)3
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نمودار شماره :3ساختار نظام آموزشی کشور
بازار کار

دکتری

فارغ التحصیالن

آموزشهای فنی و حرفهای غیر رسمی

کارشناسی ارشد  /دکتری حرفهای
فارغ التحصیالن
کارشناسی ناپیوسته

فارغ التحصیالن

کاردانی پیوسته فنی و حرفه-

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کاردانی

پیش دانشگاهی
فارغ التحصیالن
کار و دانش

فنی و حرفهای

نظری

آموزش متوسطه

آموزش راهنمایی

آموزش ابتدایی
نمودار شماره : 3ن ام آموزش کشور از در هر دو حوزه آموزش و پرورش و وزارب علوم ،مأخذ( :عقکری و همکاران.)1396،

نیروهای انقــانی ماهر میباشــد چراکه اصــل اســاســی در تمییز میزان ترقی کشــورها در عرصــههای یادشــده
برخورداری از سرمایههایی همچون نیروی انقانی آموزشدیده(ماهر) میباشد .بر این اساس در بررسی شیوهها

11
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و رویکردهای آموزش های عالی مهارتی در جوامع توســـعهیافته ،چنین متبادر میشـــود که حدود یکســـوم
آموزشها ،مربوط به مباحث تئوریک(ن ری) و مابقی مربوط به آموزش ا صول مهارتی در حوزه تربیت حرفهای
می شود .لکن در ک شور ما بر ا ساس پیمای های میدانی و مطالعه ا سنادی چنین برمیآید که به دلیل فقدان مدل
م قتقل تو سعه منتج از تعدد مراکز ت صمی گیر ،عدم توجه وافی به معیارهای بینالمللی ،تقا ضا م ور نبودن(نبود
انقــجام میان آموزش و تقاضــا) ،نبود معیار قابل عرضــه در ســیاســتگذاریهای مهارتی و ...حدود یکپنج
م توای آموزش های عالی ،مبتنی بر ســـاختار مهاربم ور در مراکز عالی حرفهای همچون دانشـــگاه فنی و
حرفهای میباشد(نویداده  ،شییعزاده .)1395 ،بدین سبا است که تأثراب این نقصان در حوزه صنعت ،اقتصاد،
خدماب و ...منجر به ناکارآمدی برنامههای ا صالحی در بطن ساختار آموز شی ،علمی و پژوه شی ک شور گردیده
است.

 .4.1.1شناخت و سیر تحول دانشگاه فنی و حرفهای
دانشـــگاه فنی و حرفهای با قدمتی بی

از  50ســـال ،در میهوم کارکردی خود ،با هد .تربیت حرفهای نیروی

انقانی مهاربم ور ،از اوایل دهه  40شمقی و با تأسی

سازمان نمونه تعلی و تربیت حرفهای در سال 1341

شروع بهکار نمود و دو سال بعداز آن با عنوان انی قتیتوهای تکنولوژی فعالیت خود را پهنه آموز شی ک شور و با
در اختیار داشتن مراکز متعدد ،از سر گرفت .ت والب حادث شده در ساختار دانشگاه فوق در حوزههای مختلف
از جمله تغییر متولیان امر ،بازبینی ر شتهها و سرف صلهای متنوع واب قته و ...از همان زمانها شروع و در ادوار
بعدی ادامهدار بوده و در هربار ت ول ،وظاییی جدید با ساختار مدیریتی تغییریافته ،جایگزین شد .لکن ت والب
پی در پی حادث شده بر پیکره دانشگاه فنی و حرفهای بهعنوان پیشران مهارتی کشور از بدو تأسی

به صورب

آکادمیک تاکنون ،برنامهریزان و آموزشدهندگان را در شـــماری از موارد ســـاختاری و زمینهای به نوعی دچار
بالتکلییی نموده و بدین سبا است که جهت حصول برخی نتایج پی بینی شده در دورنمای آتی دانشگاه دور
از انت ار مینماید(جدول شماره.)4
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جدول شماره :4سیر تحوالت تاریخی دانشگاه فنی و حرفهای(جبلعاملی)1396،

تأملی بر بازشناسی جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموزشهای عالی مهارتی در ایران13/
ر

عنوان مجموعه

عمده تحوالت حادث شده

محدوده زمانی

د
ی
ف

1

سازمان نمونه تعلیم و تربیت

1341

ـ  :1341نظارت بر هنرستانهای صنعتی و آموزشهای فنی و حرفهای

حرفهای
2

معاونت تعلیمات عالیه و فنی و

1343-1341

ـ  :1343نظارت بر عملکرد ادارات کل تعلیمات فنی و حرفهای و تعلیمات عالیه

حرفهای

1363-1344

ـ  :1344فعالیت زیر نظر معاونت تعلیمات فنی و حرفهای وزارت فرهنگ با هدف تربیت تکنسین
فنی

3

ـ  : 1346انتزاع اداره کل تعلیمات عالیه از آموزش و پرورش و انتقال آن به وزارت علوم
ـ تشکیل معاونت آموزش فنی و حرفهای در آموزش و پرورش و اداره امور انیستیتوهای انرزی در

انیستیتوهای تکنولوژی

این معاونت
ـ  : 1354تغییر اداره امور انیستیتوهای تکنولوژی به دفتر امور مدارس عالی
ـ  :1357انتقال معاونت آموزش فنی و حرفهای به سازمان آموزش فنی و حرفهای
ـ  :1358تشکیل مجدد معاونت آموزش فنی و حرفهای و زیر پوشش قرار دادن انیستیتوهای
تکنولوژی
ـ  :1363ایجاد مجتمع آموزش فنی و حرفهای

4

مجتمع آموزش فنی و حرفهای

1363

5

آموزشکدههای فنی و حرفهای

1374-1370

6

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم

1387

ـ  :1387ایجاد مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ع)

7

دانشگاه فنی و حرفهای

1390

ـ  :1390انتزاع از وزارت آموزش و پروش و انتقال به وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری تحت

ـ  :1370تغییر عنوان مجتمع آموزش فنی و حرفهای به آموزشکدههای فنی و حرفهای
ـ  :1374ادغام معاونت آموزش فنی و حرفهای و معاونت آموزشی در آموزش و پرورش

عنوان دانشگاه فنی و حرفهای کشور
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بر این اساس ضمن اعمال برخی اصالحاب در جنبههای علمی مهارتی در حوزه آموزش ،توسعه فرهنو کار و
نیازسنجی آموزشی مطابق با بازار هد ،.بازاندیشی در ساختار آموزشکدههای فنی وابقته به آموزش و پرورش
با قدمت بی

از پنجاه ســـال ،بهعنوان یک ت ول بنیادی در قالا مجموعه دانشـــگاهی گقـــترده با بازتعریف

رویکردها ،سیاستها و شاکله آن ،با عنوان دانشگاه فنی و حرفهای شکل گرفت .در حال حاضر نیز دانشگاه فنی
و حرفهای بهعنوان دانشـــگاهی فنگرا با ســـاختاری مبتنی بر آموزشها و کارکردهای فنی و حرفهای مترتا با
خاســـتگاه صـــنعت ،وظییه تربیت نیروی انقـــانی کاردان و ماهر ،با تمرکز بر آموزش مهاربهای عمومی و
تخ ص صی را در ب قتر جامعه بر عهده دارد .مجموعه فوق با گ قترهای و سیع در پهنه جغرافیایی ک شور ،ه اکنون
دارای  181دانشکده و آموزشکده شامل  200رشته در مقاطع آموزشی کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی
پیوسته در رشتههای مهارتی متنوع و بالغ بر  155000دانشجو ،در اقصینقاط کشور میباشد.

 .4.1.2ساختار ماهیتی آموزش در دانشگاه فنی و حرفهای
با بررســی موارد پی گیته و ت لیل منابع اســنادی و نیز اســتیاده از ن راب مصــاحبهشــوندگان ،به اختصــار
ویژگیهای دان شگاهی با رویکرد بازارگرایی را به صورب بالقوه میتوان چنین بر شمرد(م مدیزاد و همکاران،
:)1398
ـــ ضمن مشخب نمودن اهدا .و اولویتها ،دیدگاه راهبردی و سیاستهای اجرایی درونسر در عر

ه را

برای دستیابی اهدا .متعین اتخاذ نماید.
ـ پیشگامی در پرورش و خلق ایدههای نوآورانه مرتبط با نیازهای جامعه و تالش در تنوعبخشی و واجد ارزش
نمودن و ت کی جایگاه ارزشمندی داراییهای فکری و ذهنی.
ــــ اییای نق

واسط در بهبود م یطهای خالقانه کقا و کار با راهکارهای نوین با همکاری و ترابط و تالزم

کافی با دولت و حوزه صنعت.
همچنین توســعه دانشــگاهی کارآفرین همچون دانشــگاه فنی و حرفهای بهعنوان یک پدیده الزماالجرا از طریق

من قج کارآفرینی و دان شگاهی ،بکارگیری فنآوری اطالعاب و ارتباطاب ،سیا ستگذاری با رویکرد کارآفرینی
و...؛ می قور خواهد گ شت(مو سوی و همکاران .)1396 ،همچنین برر سی ساختار دان شگاه فنی و حرفهای در

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-26

اعمال مقولههایی مانند ت شکیل ن ام پی شنهاداب ،ا صالحاب شورایی دان شگاه ،طراحی و ا ستیاده از یک مدل

تأملی بر بازشناسی جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموزشهای عالی مهارتی در ایران15/

ایجاد ترابط مکیی با حوزههای متنوع اقتصــاد ،صــنعت و ...در قالا جدول ســوآب( )Swotنشــاندهنده وجود
ظرفیت و قابلیت درونی توانمند همچون شــاخب ظرفیت آموزش مترقی ،نیروهای متخصــب انقــانی در کنار
نقاط ضــعیی همچون ســرفصــلهای بعض ـاً ناهمقــو با نیازهای واقعی بازار ،عدم بهرهوری و بازدهی مناســا
امکاناب ،موانع بازدارنده برون دان شگاهی و عدم تعامل م قتمر دو سویه و...؛ میبا شد(جدول شماره .)5در این
بین با مقای قه دورنمای دان شگاه فنی و حرفهای و دان شگاههای ه سو در ن امهای آموز شی مهارتی ،تج قد این
موضوع بارز است که هد .غاتی اراته آموزشهای مهاربم ور برای دانشجویان ،ایجاد و توسعه ارتباط عملی
و شغلی با صنعت و بازیافت مباحث علمی ،به کاربردهای پا سخدهنده در جامعه هد .و نیازهای متقا ضیان در
بازار کار(م مدیزاد و همکاران .)1398 ،معالوصـــف ماهیت کاربردی مباحث مطروحه فوق در نمودارهای
مکشوفه از ن راب مصاحبهشوندگان بخوبی بارز و نمایان است.

15
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نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت

تهدید

 .1برخورداری از شــبکه گقــترده و مجهز

 .1ضـــعف م توای ســـرفصـــل برخی

 .1تربیت سرمایههای انقانی متناسا با

 .1دخــالــتهــا و و اعمــال ن راب

آزمایشـــگاهی ،کارگاهی و کشـــاورزی و

رشتهها(عدم بروز رسانی)

ن یاز های شـــغلی و ارت قای جای گاه

غیرکارشـــناســـی عوامل بیرونی در

نیرو های ف عال و آموزش د یده(مرب یان) و

ارزشـــم ندی ن ام م هارتی در م نابع

ساختار مدیریتی و آموزشی دانشگاه

امکان عرضه برخی تولیداب

انقانی

 .2برخورداری از جایگاه ر سمی دولتی در

 .2عدم شناخت و آشنایی کافی مجموعه

اراتــه آموزشهــای فنی و حرفــهای در

از سوی فراگیران

ساختار ن ام آموزشهای عالی

 .2گقـــتردگی جغراف یایی با تو جه به

 .2عدم ارت باط علمی و پژوهشـــی

واحدهای آموزشــی در ســطح

دوســویه مقــتمر کافی با موســقــاب

پراکن
کشور

داخلی و بینالمللی

 .3گقـــترهای وســـیع در پهنه جغرافیایی

 .3توســـ عه نامتوازن مراکز رشــــد و

 .3ظرف یت باالی آموزش های عالی

 .3م شکالب ساختاری ن ام آموزش

کشور از حیث تعدد مراکز آموزشی

کارآفرینی در دانشگاه

مهارب م ور در بازارگرایی

عالی کشور

 .4ورودی مناســا و پیوســته فراگیران از

 .4عدم عضویت در سازمان بینالمللی

 .4کمک به خلق م شاغل نو به موازاب

 .5برخورداری از امکاناب ســـختافزاری

 .5عــدم خودبــاوری در بخشـــی از

مناســا در راســتای آمادهســازی عملی

دان آموخت گان بهع لت عدم ت عادل در

فراگیران برای ورود به بازار کار

نیازسنجی شرایط بازار

توسعه فنآوریهای نوین

مراکز آموزشی(هنرستان و)...

 .5فه و احصــای نیازهای صــنعت و

تامین نیازهای آن در حوزه توانمندی-
های دانشـــ گاه (مان ند م هارب آموزی

فراگیران)
 .6بــازارگرایی و اشـــتغــال حــداکاری

 .6ایجــاد م یط واجــد ارزش برای

دان آموخت گان بهعنوان نیروی کار ماهر

دان شجویان جهت ادرا بهتر بازار کار

در ارتباط با توانمندیهای اخذ شده

همانند مراکز رشـــد و تجاری ســـازی
م صوالب

راهنما :نمودارها بر اساس فراوانی پاسخها در انتخاب آیتمهای موجود در پرسشنامه و حداکثر در  6اولویت تنظیم گردیده است.
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 .4.2چالشهای فراروی دانشگاه فنی و حرفهای

تأملی بر بازشناسی جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموزشهای عالی مهارتی در ایران17/

 .4.2.1ساختارهای مدیریتی و کالن
در بررســی چال های پی روی آموزشهای عالی مهارتی در کشــو ر در م دوده گزارههای متعین و بر مبنای
رویکردهای جامعه آماری میرو

 ،و نیز راهبردهای ا صل احی برای مقابله با آن موارد زیر به عنوان پارامترهای

تأثیرگذار مشخب گردید(جدول شماره  .)6بر این اساس از مهمترین آسیاها میتوان به نبود یک سیاستگذار
کالن نیروی ان قانی در ک شور و عدم هماهنگی نهادهای مختلف اراته کننده خدماب آموزش مهارتی در جامعه،
عدم ارتباط کافی با عوامل تو سعه برون سر و و عدم د ستر سی به اطالعاب بازار کار ا شاره نمود( صال یعمران،
.)2014

ردیف

جدول شماره :6چالشهای تاثیرگذار در تحقق اهداف پیشروی دانشگاه فنی و حرفهای(طبق پرسشنامه)

2

تعدد مراکز تصمی گیر و آموزش دهنده

3

عدم مشاوره ت صیلی مهارتی مناسا

4

عدم توجه وافی به ارتباطاب و معیارهای بینالمللی

5

تقاضا م ور نبودن برخی رشتهها و حج انبوه سرفصلها

6

اولویت بندی بر مبنای خواست اجتماعی و روانی جامعه نه بر اساس نیازهای حوزههای صنعت ،اقتصاد ،خدماب و کشاورزی

7

بودجه پایین دانشگاه

8

عدم تابیت ساختار مدیریتیو نبود یک سیقت جامع ارزیابی

9

ضعف علمی ورودیهای دانشگاه در دروس ن ری(بیرغبتی و ک انگیزگی)

10

ضعف در برنامهریزی آموزشی مبتنی با نیازهای بازار کار(شیوه نگاه سنتی)

11

ساختار غیرمنطبق و افتراق خروجی با اهدا .متعین در چهارچوب علمی و مدیریتی دانشگاه

12

شناخت ناکافی دانشگاه از سوی جامعه و عدم ارتباط کافی با صنعت

بر مبنای مطالا جدول فوق و اولویتبندی مطروحه از سوی م صاحبه شوندگان ،اه موارد آ سیاها در حوزههای م شخب شده با درن ر گرفتن اولویتهای ذکر
گردیده در جامعه آماری ،بدین قرار میباشد:
اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

17

محدوده کمی اولویتها در نظرسنجی
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ضعف چهارچوب مشخب

عدم تو جه کافی به رو ند

ارتباط ناکافی با حوزه صـــنعت

و مقتقل جهت دستیابی به

آموزش در دانشـــگاه فوق از

به دالیلی همچون ساختار علمی

ا فقهــای آ تی در ز م ینــه

سوی سیا ستگذار امر همانند

و پژوهشی ناکارآمد و نیز فقدان

توســعه دانشــگاه بر مبنای

عدم اعمال اعتبار بخشی کافی

مهــاربهــای ک ـافی در علوم

نیازهای جامعه بدلیل تعدد

داخلی و بینالمللی در مدار

مکتقبه دان آموختگان.

مرا کز تصــــ م ی گ یر و

و گواهی نامه های صـــادره از

دخالتهای عوامل بیرونی.

ســوی دانشــگاه بدلیل تیاوب
در ماهیت و م توای آموزش-
ها.

 .4.2.2بررسی ساختارهای آموزشی(یاددهی و یادگیری)
با بررســـی های بهعمل آمده در ســـاختارهای منقـــوب به ن ام یاددهی و یادگیری موجود در دانشـــکده و
آموز شکدههای فنی و حرفهای ک شور نتایج زیر شامل مولیهها و آ سیاها ا ستخراج گردید(جدول شماره.)7
معاأل سف در حوزه یاد شده بر ا ساس پیمای ها و شواهد میدانی ،تج قد و ضعیت مطلوبی که ن شانگرکارب قت
الگوی جامع در ساختار ن ام یاددهی ـــ یادگیری باشد مشاهده نگرید .لکن با رویکردهای اتخاذ شده آتی و نیز
اصـــال فرآیندهایی که مورد ب ث قرار گرفت ،تالش گردید تأثراب نقایب مطروحه به حداقل مقدار ممکن
تنزل پیدا کند.
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تأملی بر بازشناسی جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموزشهای عالی مهارتی در ایران19/
جدول شماره :7بررسی ساختار انتقال مفاهیم در بستر کالسهای عملی
مولیه

عدم تعادل

آسیب

عدم بهروز نمودن تکنیکهای یاددهی و

عدم آشنایی با اصول علمی بهروز و عدم فهم بهتر

یادگیری(الگوی نظام سنتی)

مباحث

عدم تقویت چشمانداز مشارکت

ضعف در انجام کارهای گروهی

دانشجویان توسط اساتید
عدم تقویت انگیزش مناسب در
فرآیندهای یاددهی و
یادگیری در حوزه ن ام

بیانگیزگی در ایجاد اشتغال پایدار

دانشجویان توسط اساتید
نبود الگوی جامع یاددهی و ارزیابی

در بازار کار

آموزشی دانشگاه فنی و
حرفهای

عدم توفیق در ارائه علمی مباحث و کاربست آن

عدم آموزش کافی در ارائه فنون مناسب

آشنایی ناکافی با ادوات مورد استفاده در رشتههای

تدریس در حوزه عملی دروس به

مرتبط و ضعف در بازنمود تواناییها

اساتید
عدم برنامهریزی مناسب در

عدم برخورداری از اعتماد به نفس کافی جهت

توانمندسازی دانشجویان برای مواجهه

مواجهه با اقتضائات بازار کار

با اقتضائات بازار کار
ارتباطدهی حداقلی مباحث مطروحه در

شناخت ناقص از نیازمندیهای بخشهای مختلف

کالسها بصورت عینی با نیازهای

بازار کار و عدم توفیق در بازدهی مناسب

طیفهای مختلف صنعت و...
عدم وجود مطلوبیت کافی در گزینش

مغفول ماندن آموزش نکات اصلی و ضعف در

مباحث مطروحه

ارائه عملی مباحث در بازار کار

عدم توجه کافی به عالقمندیهای

عدم کسب رضایت شغلی کافی در آینده اشغال

علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان

دانشجویان

در مجموع میتوان گیت ن ام یاددهی جاری در دانشـــگاه فنی و حرفهای عالوه بر مزیتهای متعددی که برای
آن متصور است ،دارای عدم تعادلها و آسیاهایی میباشد که نمود آن در وجه برون دانشگاهی سبا مخدوش

برر سی عالمانه و مو شکافانه عوامل دخیل جهت د ستیابی به یک ساختار هماهنو در اراته راهبردها ضروری
مینماید.
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شــدن هویت و کارآمدی آن در قلمرو آموزش و پژوه

شــده اســت(تر زاده و همکاران .)1396 ،از اینرو
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 .4.2.3سیاستهای کالن ،اهداف و راهبردهای دانشگاه فنی
در را ستای پا سخگویی به سوال پژوه

و با ا ستناد به نتایج حا صل از پیمای های میدانی در خ صوص یافتن

پارامترهایی جهت اصـــال چال ها و آســـیاهای پی روی دانشـــگاه فنی و حرفهای در امور مربوطه جهت
ه خوانی با م توا و موازین ،تج قد موارد زیر مه مینماید(جدول شماره  .)8با در ن ر گرفتن موارد فوق ،در
ا سناد دان شگاه نیز ضمن تاکید بر اراته الگویی از یک دان شگاه ارزشمدار و بازارگرا ،تنوعبخ شی به فر صتهای
آموزشی داخل و خارج از م یط دانشگاه با تاکید م یطهای واقعی کار ،اتخاذ رویکردی حمایتگرا از نوآوری،
خالقیت ،ایدهپردازی و تولید دان شگاهی ،نیاز سنجی و برنامهریزی اجرای دورههای آموز شی با تمرکز بر فرآیند
توسعه فناورانه و[ ]...در دستور قرار گرفته است(م مدیزاد و همکاران .)1398 ،در نهایت در سایه سیاستها
و راهبردهای فوق نتایجی حاصل می شود که از جمله آن میتوان به مقئولیتپذیری و استقالل دانشگاه بهعنوان
دو بخ

جداییناپذیر دانشــگاه کارآفرینانه ،اشــاره نمود(موســوی و همکاران .)1397 ،بر مدار این ســخن ،از

اهدا .متصــور جاری در ارکان دانشــگاه فوق ،اراته نمونه دانشــگاهی کارآفرین در راســتای تربیت حرفهای
نیروهای متخصـــب جهت ه پوشـــانی نیازهای جامعه در حوزه بازار کار و نق آفرینی بهعنوان یک الگوی
بازارگرایی بهروز شده منطبق بر نیازها و اقتضاتاب اقتصادی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی ،مدن ر است.
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جدول شماره :8اهداف ،سیاستها و راهبردهای کالن اولویتدار در دانشگاه فنی و حرفهای
سیاستها

راهبردها

اهداف

ــــــ ایجاد ســاختار ســازمانی منعطف(ه خوانی با

ــــ عقد قراردادهای پژوه شی با سازمانهای

ــــ ارتباط مقتمر و پیوسته عملی با کقا و کارهای

نیازسنجیها)

دولتی و کقا و کارهای خصوصی

مرتبط با حوزه آموزش

ـ وجود آییننامههای تقهیلگر در حوزه کارآفرینی و

ــــــ ســـوق دادن م توای دروس به میاهی

ــــ تقویت درآمدزایی دانشگاه از طریق تجاری سازی

ارتباط با صنعت

کاربردی و کارگاهی مورد نیاز

ـــ برپایی مراکز رشد جهت ایجاد شرکتهای زایشی

ــــــ بهکارگیری بیشــتر رویکردهای عملی و

و دخیل نمودن دانشجویان در گرای

به سمت آنها

ــــ ایجاد بقتر مناسا برای پرورش فرهنو پذیرش

اجرایی در آموزشدهندگان از جمله اســـاتید
ب جای اراته م باحث صـــرفاً تئوریک ج هت

ایدههای نو و فناورانه

تقویت الگوهای اولیه کارآفرینی در دانشجویان

ــــ ایجاد انگیزه در انجام فعالیتهای گروهی تو سط

ــــــ اصـــال ن وه پــذیرش داوطلبین در

فراگیران

دان شگاه(دخیل نمودن میزان تواناییهای عملی

ـ تطبیق م توای آموزش با فعالیتهای تولیدی

داوطلبین)

م صوالب قابل تولید مراکز و عرضه آنها
ـ انطباق آموزشهای اراته شده و تواناییهای فراگیران
با نیازهای بازار کار
ـــــ آموزشهای مبتنی بر نازســنجیهای منطقهای با
توجه به گقــتردگی مراکز آموزشــی دانشــگاه فنی و
حرفهای
ـ اصال رویکرد آموزشی دانشگاه
ـ استقالل مالی دانشگاه

ــــ بازنوی قی سرف صلهای ر شتههای ملزوم
جهت انطباق با نیازهای بازار
ـ ایجاد ارتباط و بهرهگیری از تجارب بینالمللی

بر مبنای مطالا جدول فوق و اولویتبندی مطروحه از سوی مصاحبهشوندگان ،اه راهبردها با بدین قرار میباشد:
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

ایجاد ســـاختار ســـازمانی

تغییر در ســـرفصــــل ها و

جذب منابع مالی و داشـــتن

منطبق بر الگوی توســـعــه

م توای دروس

کانال مالی مقتقل

م دوده کمی اولویتها در ن رسنجی

دانشگاه کارآفرین
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هد .از نگارش این مقاله ،تالش در بازخوانی م توای کییی و کمی و شــیوههای ارتقای آن در دانشــگاه فنی و
حرفهای بهعنوان یکی از عمدهترین متولی آموزشهای عالی مهارتی دولتی اســت .از آنجاییکه ایجاد و توســعه
دانشگاه با رویکرد بازارگرایی در ترابط مقتقی و دوسویه با ن ام اقتصادی مبتنی بر دان

است لذا توسعه کمی

و کییی و راهبردهای منتهی به آن از اصول بنیادی ن ام آموزشی مهاربم ور است .دانشگاه فنی و حرفهای بنابر
ماهیت وجودی خود ،با هد .تربیت حرفهای نیروهای انقانی ماهر تغییراب ساختاری و م توایی متعددی را از
سر گذرانده ا ست .لکن امروزه این ت والب با توجه به سیا ستها ،ا ستراتژیها و رویکردهای تو سعهای اتخاذ
شــده در این حوزه از غنای باالیی برخوردار نبوده و لذا جایگاه ویژه این موضــوع و ابعاد ماهوی آن با در ن ر
گرفتن تمایالب تو سعه کمی مراکز آموزش عالی با قطع فرار شد ماهیتی آن متاثر از برخی کن های درون سر و
بیرونی عرضــی در ادوار گذشــته دچار چال
خواهد نمود .یافتههای این پژوه

گردیده که بالطبع تداوم آنها مقــیر توســعه دانشــگاه را م دود

را میتوان در یک برداشــت کلی و از من ر ت لیل ســاختارهای آموزشــی و

میزان کاربقـــت رویکردهای نوین و جایگاه برداشـــتهای ســـنتی در حصـــول نتایج را همقـــو با یافتههای
پژوه های اشاره شده در بخ

ادبیاب ن ری و پیشینهشناسی ت قیق حاضر دانقت چراکه عوامل کمی و کییی

یاد شده در ذیل ،عموماً در ت لیلهای یاد شده ب صورب قابل اعتنایی در شنا سایی چال ها و شیوههای رفع
موانع قابل ادرا است .بدین صورب که در بخ

کمی نتایج بررسیها و آسیا شناسیهای الگوهای کارکردی

ن ام جامع آموزشهای مهارتی در دان شکدهها و آموز شکده-های فنی و حرفهای بهعنوان زیرمجموعه دان شگاه
فنی و حرفهای ک شور علیرغ برخورداری از جایگاه مطلوب در سی قت یاددهی مهارتی قابل اعتنا ،موید وجود
کا ستیهایی نیز در حوزههای ساختاری ،عملکردی و میهومی ن ام یاد شده میبا شد .لزوماً بروز آ سیا و نقاط
ضعف در حوزههای ساختاری ،بهتدریج دامنه آنرا در سایر زمینهها و به موازاب فرآیندهای یاددهی و یادگیری
در قلمرو سنجههای آموز شی و پژوه شی ت قَ ری خواهد داد .بدین معنا که در ارزیابی و اجرای الگوهای مذکور
انت ار پیامدهای مطلوب دور از دســترس خواهد بود و بالطبع اثربخشــی فعالیتهای علمی و عملی مراکز تابعه

ا ساس رویکردهای ن اممند پی بینی شده متأثر از و ضعیت کنونی شیوههای یاددهی و یادگیری علوم و فنون
مهارتی مورد ا شاره ،ضروری و مه مینماید .همچنین در بخ

ارزیابی کییی ،فرآیند ت لیل صورب پذیرفت.
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بدین صورب که ،عوامل موثر در بروز زمینههای آسیا در حوزههای مطروحه از طریق پرسشنامه و مصاحبه از
جامعه آماری مشخب شده شناسایی گردید .از جمله این موارد میتوان ،فقدان مدل توسعه منتج از تعدد مراکز
تصمی گیر ،تقاضا م ور نبودن برخی آموزشها ،عدم انطباق ساختار با اهدا .متصور ،عدم ارتباط کافی کافی با
سازمانهای بینالمللی مرتبط و ...اشاره نمود که هر کدام به طریقی چال هایی را در مقیر توسعه قرار میدهند.
بر این ا ساس از موارد پر اهمیت در بازآموزی ا صول کاربردی ـــــ اجرایی دان شگاه فنی و حرفهای میتوان به
برنامهریزی پویای درسی متناسا با نیاز بازار ،آینده پژوهی ،تجاری سازی م صوالب ،استیاده از توانمندیهای
بومی مراکز و ســرمایههای انقــانی ،خلق فرهنو یادگیری ســازمانی ،حمایت و دخیل نمودن حداکاری مدیران
موفق صنعتی در امور م شتر میان دان شگاه و صنعت ،ا شاره نمود .لذا جهت د ستیابی به ا صول پایدار مطروحه
لزوم ا شاعه تاریخ شیاهی دان شگاه در جامعه حرفهای و اجتماعی دان شگاه و تغییرب ملزوم در ساختار کمی و
کییی دانشگاه(دانشکدهها و آموزشکدهها) در قدم اول امری اجتنابناپذیر خواهد بود .در این راستا جهت تعالی
بخشیدن به م توای عملکردی دانشگاه فنی و حرفهای ،پیشنهاداب طر بدین صورب بیان گردید:
 .1لزوم گزین

رویکردهای منطبق بر ن ام آمای

منطقهای و تطبیق ســند راهبردی 4ســاله بازارگرایی اســتانی

مراکز عالی فنی و حرفهای با واقعیاب بازارکار.
 .2نهادینه کردن ثباب مدیریتی جهت پیادهسازی مناسا اهدا .متعین
 .3تدوین ن ام جامع آموزش و ارزیابی جهت کاربقـــت آن در برنامههای کوتاه مدب ،میان مدب و بلند مدب
سند راهبدی مراکز استانی
 .4اصال و بهروز رسانی سرفصلها و م توای دروس با نیازها و اقتضاتاب ضروری بازار کار
 .5تدوین بقته جامع سرمایهگذاری در جذب و ارتقای زیرساختها همچون کارگاهها بهعنوان بازوی انتقال فن
و مهارب
 .6اصال ساختار علمی دانشگاه فنی و حرفهای و تامین کادر آموزشی مورد نیاز در برنامهای کوتاه مدب
در عین حال با امتزاج راهکارهای مکملی همچون همگرایی نهادهای موثر تصـــمی گیر در ت والب دانشـــگاه،

ساختار ارگانهای همقو با اهدا .عالیه ـــ موثر در افزای

23

عالقمندی فراگیران به این نوع آموزشها و افزای
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اعتبار فراملی این دان شگاه ــــ میتوان در این م قیر راهگ شا بود .از اینروی اتکا بر ری شههای عمیق یک چنین
ن اماب پایدار ،جزو اصول بنیادین این نوع آموزشها م قوب میگردد.
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سلیمی ،جمال ( .)1391آموزشهای فنی و حرفهای در قرن  :21سیا ستهای یون قکو در خ صوص
آموزش فنی و حرفهای در عصـــر اطالعاب و مقایقـــه جایگاه آموزش فنی و حر فهای ایران با آن
سیاستها .فصلنامه پژوه



در ن امهای آموزشی.25-43 ،

ع قکری ،مهدی؛ الهیمن  ،م مدح قن؛ پریزاد ،ر ضا ( .)1396مقای قه سی قت آموز شی (مهارتی)
جمهوری ا سالمی ایران با ژاپن از من ر سیا ستگذاری آموز شی .ف صلنامه سپهر سیا ست،)13(4 ،
.158-127



قهرمانی ،م( .)1388مدیریت آموزش سازمانی .تهران ،انشاراب دانشگاه شهید بهشتی.



لطیی جاللآبادی ،م صطیی؛ فرهادی ،علی؛ روایی ،سلطنت؛ غالمی ،م مود ( .)1398طراحی الگوی
مهاربم وری برای دانشـجویان فنی و حرفهای با اسـتیاده از ن ریه دادهبنیاد .ف صلنامه کارافن،46 ،
.100-71



ســازوکارهای آموزشهای فنی و حرفهای در تناســا با موازین دانشــگاه کارآفرین(مطالعه موردی:
دانشگاه فنی و حرفهای) .دوفصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی.1-28 ،)16(8 ،

25
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م مدیزاد ،سمیه؛ عزیزی ،نعمتاله؛ صال یعمران ،ابراهی ( .)1398تأملی انتقادی بر سیا ستها و
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 اراته مدل.)1396(  جعیر، مقصود؛ توفیقی، فراستخواه،  ابراهی، سیدح قین؛ صال ی عمران،موسوی



.1-28 ،)76(19 ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران.توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران
 طراحی و تبیین.)1398(  اکبر، شـــهر یار؛ عال تبریز، بهمن؛ عزیزی، فاط مه؛ حاجیپور،م هاجرانی



 ف صلنامه مطالعات.الگوی عوامل موثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشــگاه فنی و حرفهای کشــور
.199-228 ،)1(11 ،میان رشتهای در علوم انسانی
 بررســی چال ها و راهبردهای آموزشهای مهارتی در.)1395(  حمید، مهدی؛ شــییعزاده، نویداده



.7-21 ،)20(5 ، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی.ایران
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