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چکیده
این پژوهش با هدف طراحی الگوی اسالمی ـ ایرانی مهارتآموزی در مدارس متوسطه
کشور با استفاده از رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین ( )3131برای نظریه دادهبنیاد و به
روش کیفی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه صاحبنظران ،کارشناسان و
مدیرانی بود که در یکی از عرصههای مهارتآموزی رسمی (آموزشوپرورش) و غیررسمی
(سازمان فنی و حرفهای کشور) تجربه و حضور داشتند .باتوجهبه رویکرد پژوهش ،تمرکز
اصلی بر خبرگان آشنا با مسائل مهارتآموزی در مدارس متوسطه کشور بود که درنهایت 31
نفر از ایشان بهصورت هدفمند و براساس راهبرد گلوله برفی برای انجام مصاحبههای عمیق
بدون ساختار انتخاب شدند .تحلیل دادهها بهطور همزمان با استفاده از روش کدگذاری باز،
انتخابی و نظری انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد" :مهارتها و شایستگیهای پایه و غیرفنی
دانشآموزان ،مهارتهای فنی و شغلی دانشآموزان ،تربیت حرفهای میتنیبر مهارت و
شایستگی ،تقویت ارزشهای اسالمی و ایرانی کار ،انعطافپذیری در برابر تغییر و
تخصصگرایی در آموزشوپرورش" بهعنوان کانونی یا مقوله محوری مطرح شدهاند.
"مقولههای کیفیت آموزش و تدریس و یادگیری ،توجه به شایستهساالری و شایستهگزینی،
رویکرد و راهبرد در مهارتآموزی ،وجود معلمان ماهر و کارآمد ،تخصصگرایی ،آیندهپژوهی
و آیندهنگری و کیفیت آموزش و تدریس" بهعنوان عللی تلقی میشوند که نقش فعال در
مهارتآموزی داشته و تا این عوامل مهیا نشوند ،مهارتآموزی شکل نمیگیرد .مهمترین
راهبردهای اتخاذشده در این پژوهش عبارتند از" :فرهنگسازی ،تحول در برنامه درسی ،تحول
در محیطهای یادگیری ،تحول در روشهای سنجش و ارزشیابی ،تحول در کتابها و محتوای
درسی ،بهداشت و ایمنی کار ،زیرساختها و تجهیزات ،همکاری و ارتباطات بینالمللی
آموزشی و پژوهشی ،نیازسنجی و تأمین منابع مالی" .شرایط بستر در پژوهش کنونی
مقولههای"توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی ،ساختار سازمانی ،انگیزه حمایت از تغییر و
مدیریت عملکرد تغییرمدار" هستند .مقولههای "محدودیتها و مشکالت قانونی ،عدم باور و
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تعهد به مهارتآموزی و مشکالت آموزشهای مهارتآموزی" بهعنوان شرایط مداخلهگر
الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفتهاند .پیامد پژوهش حاضر پیشرفت و اشتغالزایی است.
کلیدواژهها :مهارت؛ مهارتآموزی؛ اشتغال؛ الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت؛ نظریه دادهبنیاد
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مقدمه و بیان مسئله
باعنایتبه اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران و بهویژه سند تحول بنیادین

آموزشوپرورش و مبانی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،یکی از مؤلفههای اصلی پیشرفت و

توسعه پایدارنظاماسالمی،اهتمامجدیبهرشدوتعالیانسانهابهمنظوردستیابیبهحیاتطیبه
است .این مهم نمایانگر مسئولیت خطیر سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران امر تعلیموتربیت
تعلیموتربیت مندرج در سند تحول بنیادین
جامعه اسالمی است .باتوجهبه ساحتهای ششگانه  
تعلیموتربیت
تعلیموتربیت اجتماعی و سیاسی  ،
تعلیموتربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی  ،
(شامل  
تعلیموتربیت
حرفهای  ،
تعلیموتربیت اقتصادی و  
تعلیموتربیت زیباشناختی و هنری  ،
زیستی و بدنی  ،
،توجهبهساحتاقتصادیوحرفهایکهنقشمهمیدرساختارهویتیهرانسانی

علمیوفناورانه)
دارد،ازاهمیتباالییبرخورداراست .
نگرشجامعبهاینموضوعنگریستوهمهابعادتعیینکنندهآنرامورد

ازاینرو،الزماستبا

بررسیقرارداد.یکیازارکانمهماینمبحث،موضوعمهارتآموزیاست.دراینراستا،درسند

تحول بنیادین یکی از راهکارها برای این مورد ،گسترش و تنوعدادن به حرف و مهارتهای
ریزیشده آن در همه دورههای تحصیلی و برای همه
موردنیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه 
دانشآموزانموردتوجهقرارگرفتهاست .
 
در نقشه جامع علمی کشور ( )9831که بهعنوان نقشه راه توسعه علم و فناوری محسوب
ایدادهشدهاستکهبهعنوانیکیازارزشهایبنیادین


آموزیاهمیتویژه

شود،بهمهارت

می
وپرورشومهارتبهعنوانویژگیاصلی


آید.همچنینموضوعتلفیقآموزش

شمارمی

اینسندبه
الگوینظامعلموفناوریکشوردراینسندمطرحشدهاست.ضمناًمطابقباسندتحولبنیادین
وپرورشبایددرجهتپرورشتربیتیافتگانیعملکندکهدین اسالم


وپرورش،آموزش

آموزش
بهعنوان نظام معیارمیشناسند و به آن باور دارند و آگاهانه،آزادانه،
را حق میدانند و آن را 
مرتبهای از حیاتطیبه و

شجاعانه و فداکارانه برای تکوین و تعالی اخالقی خود و دستیابی به
مینمایند و به رعایت احکام و مناسک
استقرار حکومت عدل جهانی مهدوی(عج) از آن تبعیت 
دانشهای

آموزانیکهبافراگیریمهارتهایاساسی،از

هستند .
دانش

دین و موازین اخالقی مقید
کشفپدیدهها و رویدادها

پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی ،توان تفکر ،درك و
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ومهارتها و روحیۀ

بهعنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش ،بینش

مواجهۀ علمی و خالق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند (سند تحول
آموزشوپرورش .)9811،

چشمانداز آموزشوپرورش در آینده ،دورنمای نظام بسیار پیچیدهای است که در نگاه اول

پیشبینی و غیرقابلتصور دارد ،ولی آینده آموزشوپرورش براساس
بروندادهای نهایی غیرقابل 

دیگر،موقعیتهایجدید،حاصلپویاییوتحرك


عبارت

شود،به

بینیمی

عملکردگذشتهآنپیش
در موقعیتهای گذشته است (گودمان و همکاران .)0191 ،9برای آمادهکردن نسل حاضر برای
زندگی در آینده ،آموزشوپرورش باید با شناخت روح زمانه و نیازهای نشئتگرفته از آن،
پاسخگوی تقاضاهای مبتنیبر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق سازد .با انباشت مسائل
طوردائمپویاوتغییرپذیر،آموزشوپرورشناگزیراستباتدوینراهبردهای


جهانیوملیوبه
رابهاو
بینانه،خودراباحرکتنسلامروزهماهنگکندوبامسائلحلنشدهواضط 


منطقیوواقع
روشود.ازاینرو،اقدامبهتحوالت

بحرانهایناشیازآنهمچونهویت،اشتغالوکنکورروبه

عنوانزیربنایتوسعهوبرپایهنیازهایامروزوتجربههایجهانی،


وپرورشبه

اساسیدرآموزش
ضرورتیاجتنابناپذیراست(مازرولیوهمکاران.)0190،

بهعنوان معضل مهم کشور مطرح
فارغالتحصیالن  
ازطرفدیگر ،در جامعه ما بحث بیکاری  

است(زعفرانیان9831،؛ زرافشانیوهمکاران9831 ،؛ وزارتکارواموراجتماعی)9811،ودر
ایجزتغییردرنگرش،فرایندمهارتافزاییوچگونگیکاربردمحتوایآموزش


اینعرصهچاره
زسویدیگر ،افزایش جمعیت ،افزایش شمار دانشگاهها و

نداریم .این در صورتی است که ا
مؤسسات آموزش عالی ،ضعف در تدوین و اجرای درست برنامههای توسعه اقتصادی ،نبود
های فراگیر و همهسونگر برای پرورش نیروی انسانی متخصص و مواردی ازایندست از
برنامه 

اشتغالدانشآموختگانآموزشعالی»تبدیل

مهمترینعواملیاستکهامروزهبهمشکلیباعنوان«

ترینمشکالتیاستکهدرزمانحاضروجودداردوعلیرغمتوجه


شدهاست.بیکاریازپیچیده
مسئوالن برای ایجاد کار در ایران همواره با انبوهی از دانشآموختگان جویای کار روبهروست
(زعفرانیان)9831 ،؛ دانشآموختگانی که با هزینهای هنگفت و چندین سال صرف وقت،
هاییکسبکردهاند.ازآنجاکهاینامر،مشکلیاجتماعیواقتصادیاستوممکناست


تخصص
1 - Goodman A, Mensch JM, Jay M, French KE, Mitchell MF, Fritz SL
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کردنآنبهبرنامهریزیدرستوهماهنگ

در آیندهبهیک«بحران» تبدیل شود،برایبرطرف
نیازمندیم .
افزایش نرخ بیکاری میان جوانان تحصیلکرده در نگاه اول بهمعنای این است که آنها فاقد
هایالزمجهتاشتغالهستند،درصورتیکهعللوعواملاینمعضلاجتماعی،متعددو

مهارت
درهمتنیده است .ازجمله این عوامل میتوان به عوامل فردی مؤثر در بیکاری اشاره کرد که

صاحبنظرانبراهمیتمهارتهایاساسیومرتبطبهکارجهتپاسخبهنیازهایشغلیتأکید

ورزند.ازاینزاویه،نظامآموزشینهتنهادرشکلگیریسرمایهانسانیافرادسهیماست،بلکه


می
آمیزمسئولیتپذیر


دهدکهبایددریکجامعهپرفرازونشیبومخاطره

افرادماهریراپرورشمی
نظرمیرسدکهنقشنظامآموزشییکجامعهجهت


باشند.دراینارتباطذکرایننکتهالزمبه
مقابلهبامعضلبیکاریتنهادرمحافظتازجوانانخالصهنمیشود.بلکهمعطوفبهآیندهشغلی

آنهانیزمیشود(بروملوبچ .)0113،9

صاحبنظران به بیکاری بهعنوان یکی از عوامل هدررفت تواناییهای فردی ،اجتماعی و

کیازشکایتهاییکههموارهازبیکاریجوانانمیشود،درمقیاسی

اقتصادیتوجهمیکنند.ی
وسیع،انعکاسخطاهاینظامآموزشیدراینارتباطاست؛نهادهایآموزشیمهارتهایاساسی

را آموزش نمیدهند و جوانان را برای بازار کار آماده نمیسازند .بهطوریکه بنا به نظر
هایآموزشیارائهشدهدر


هاوبرنامه

درچندسالگذشتهدوره
راسانووسکیودیگران ،)0192( 0
توجهبودهاند.

مراکزآموزشیبانیازهایشغلی،بیارتباطونسبتبهتغییراتومسائلاقتصادیبی

ازنظر آنان کیفیت بسیار پایین دانش و مهارت نیروهای جوان و نرخ بیکاری با نامناسببودن
آموزشهایارائهشده،مرتبطاست.محققاندیگرهمانندشکلتن()0118وباینر()0111نیزبیان
داشتهاند که فقدان مهارتهای الزم در افراد ،بهعنوان یکی از عوامل مداخلهگر در مشکالت
بازارکار ،مسائلی را در جریان انتقال فارغالتحصیالن از محیط آموزشی به محیط کار بهوجود
شدنافرادغیرماهربهمشاغلوموقعیتهایشغلیناپایدارمنجر


تبهمحدود
میآوردکهدرنهای

شود.اینناپایداریوموقعیتمسئلهآفرینبازار کارباچندینعاملدیگر،مثلتغییراتسریع


می
هایصنعتیوفناورانه،بحرانهایاقتصادی،تغییراتعمدهدرشرایطکار،افزایشحضور


شیوه
1 - Brumels, K., Beach, A.
2 - Rusanovskiy, V., Blinova, T. & Bylina, S.
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قبیل،تشدیدمیشود(محمدی .)9812،


هایخارجازخانهوعواملیازاین

عالیت
بانواندرف
تغییرات اقتصادی از طرق مختلف بر ماهیت مهارتهایی که باید بهوسیله نظام آموزشی به
جوانانجامعهآموختهشود،تأثیرگذاشتهاست.بامقایسهمراحلمختلفتوسعهیافتگیدرجوامع

هاوقابلیتهایموردنیازهرمرحله،میتوانبهدومعناوشکلمختلف

توسعهیافتهوماهیتمهارت

هایکهنهوقدیمومهارتهاینو.بدیهیاستکهتغییراتسریع


هااشارهکرد:مهارت

ازمهارت
اقتصادیوصنعتی،مؤسساتونهادهایآموزشیراواخواهدداشتتادرجهتآموزشاشکال
تواناییهاوگرایشهایمتناسببانیازهایمتغیربازارکارتالشکنند(مازرولیو

جدیدمهارتها،

رسدکهتغییراتاقتصادی،سیاستگذارانآموزشیرادرجهتتجدید

).بهنظرمی
همکاران 0198،
ساختارنظامآموزشیبهمنزلهراهیبرایبهبوداستانداردهایآموزشیتشویقخواهدکرد.بنابراین،

هایموجودبینمهارتهایقدیموجدید،درایجادتغییراتآموزشی


کناستتشریحتفاوت
مم
الزمبهسیاستگذارانکمککند(عزیزی .)9831،
وپرورشراآموزشخواندنونوشتنمیدانند،

اگرچهمعموالًعموممردم،نقشاصلیآموزش
ولی اهداف متعالی دیگری ،بسیار مهمتر از سواد خواندن و نوشتن در آموزشوپرورش ایران
منظورشدهکهیکیازآنهاتوسعهعلوموفنونومهارتهایموردنیازافرادجامعهاست.لیکن

امروزه شواهد بسیاری ،عدم دستیابی به این خواسته را تأیید مینمایند .درحالیکه یکی از
دانشآموزانبرایزندگیفرداستو
سازی 


وپرورشکشور،آماده

کارکردهایمهمنظامآموزش
تنهانبایدبهبعدآموزشیدرمدارسکشورپرداختهشود.متأسفانهنظامآموزشوپرورشمانمره

دانشآموزان برای مقابله با سختیهای زندگی کسب نمیکند و
خوبی را در زمینه آمادهسازی 
دانشآموزان
دانشآموزان را شکوفا نماید و بیشتر استعدادهای  
کمتر توانسته است استعدادهای  

دانشآموزانبعدهامتوجهمیشوندسنخیتچندانیبینتحصیالتمتوسطهبا
سرکوبشدهاست .

بازارکاروتقاضایموردنیازبنگاههایاقتصادیوجودندارد .

براساسآمار،بیشاز 80میلیوننفرازجمعیتکشورزیر 81سالقراردارندوبخشیازاین
دلیلسیاستگذارینادرستنقشیدر


شودکهبه

جمعیتبالقوهجزونیرویفعالکارمحسوبمی
صنعت و فعالیتهای اقتصادی ندارند (زند کریمی .)9811 ،لطفآبادی ( )9831معتقد است:
مهارتهای شهروندی9

آموزشوپرورش ایران اگر بخواهد هویت ملی و نظام ارزشی و

"
1 - Citizenship skills

تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی مهارتآموزی در مدارس متوسطه کشور
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عصرجهانیشدن در

کودکان و نوجوانان را تحکیم و اعتال بخشد ،باید آنان را برای زندگی در
برنامههای درسی و

آموزشوپرورش به

قرون حاضر آماده کند .برای این منظور ،نگرش
آموزشهای درسی،

افزونبر

فعالیتهای کالس و مدرسه در آموزش عمومی باید تغییر یابد و

مهارتهای زندگی

تحکیم هویت و نظام ارزشی انسانی و دینی و ملی ،آموزش شهروندی و
برنامههای آموزشی و تربیتی قرار

فردی و اجتماعی و اقتصادی و علمی و فرهنگی را محور
دهد" .
در نقشه جامع علمی کشور ( )9831که بهعنوان نقشه راه توسعه علم و فناوری محسوب
عنوانیکیازارزشهایبنیادیناین


استوبه
آموزیاهمیتویژهایدادهشده 


شود،بهمهارت

می
سند بهشمار میآید .همچنین موضوع تلفیق آموزشوپرورش و مهارت بهعنوان ویژگی اصلی
الگوینظامعلموفناوریکشوردراینسندمطرحشدهاست .درترسیمدورنمایعلموفناوری،
افزایشتواناییکشوردرتولیدوتوسعهعلموهمچنینپیشرووپیشتازبودندرمرزهایدانشو
لیرابهویژهدرزمینهتوسعهعلم،

گذاریشدهاستکهآموزشهایمهارتیوشغ


فناوریهدف
دانشآموزانبرایورودبه
توانبهکسبآمادگی 


ازاهدافبخشیاینسندمی
آورمینماید.


الزام
زندگیمستقلوهمچنیندستیابیبهسطحدانشومهارتنیرویکاراشارهنمود.اینمادهقانونی،
دستگاههای وزارت آموزشوپرورش ،وزارت کار ،رفاه و تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای

مربوطهراملزممینمایددراینخصوص،اقداماتمؤثریراانجامدهند .

گونهایمتفاوتاز
هابه 
آموزانامروزدرمقایسهبانسلقبلتفاوتهایزیادیدارند.آن 

 
دانش
شود.بنابراین،باتوجهبهتغییرات


طورمتفاوتیدرآنهاانگیزشایجادمی

گیرندوبه

گذشتهیادمی
الگوهاوفرضیات جدیددرباره نحوهتدریسویادگیریاستفاده
نسل جدید ،الزماستکهاز 
کنیم .فضای یادگیری آینده ،چگونگی اداره آن برای یادگیری ،انتخاب شیوههای ارتباطی و
دانشآموزانهموارهباید
آموزیویادگیری 


ابزارهاییادگیریمواردیاستکهدرالگویمهارت
رعایتشود(ویتواورویس .)0191،9
مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را  09/3درصد اعالم کرده که تقریباً دو برابر نرخ
متوسط بیکاری در ایران است .به گزارش بانک مرکزی ایران ،در سال  00/1 ،9831درصد از
خانوادههایایرانبدونفردشاغل 11/2،درصددارای 9فردشاغل 0/91،درصددوفردشاغلو

1 - Witt & Orvis
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اند.درعینحال،درسال311،111،9811فرصتشغلی


شترفردشاغلبوده
2/1درصددارای0وبی
خانوادههایبدون

ازدسترفتهکهمعادل 93میلیارددالرتولیدبوده است.همچنیندرسال 9818

رسیدکهازاینمیان11،درصدیکنفرشاغل%91/1،دونفرشاغلو8/1دارای

فردشاغلبه%02
شتربودهاند.براساسنتایجطرحآمارگیرینیرویکارسال9811کهتوسطمرکز

سهنفرشاغلوبی
آمارایران منتشرشد،نرخبیکاری درسالجاری باافزایش  9/2درصدی 2/98 ،درصداعالمشد.
همچنین  20درصد فارغالتحصیالن ایران بیکار هستند .مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری
فارغالتحصیالن دانشگاهی را در سال  93/1 ،9811درصد اعالم کرد و بیان داشت که حدود

هایفوقدیپلمبهباالبیکارند(مرکزآمارایران.)9811،بنابراین،در

میلیوننفرازتحصیل 
کرده


یک
التحصیالنبهعنوانمعضلمهمکشورمطرحاست(زعفرانیان.)9831،


جامعهمابحثبیکاریفارغ
تاجاییکه مقام معظم رهبری سال  9811را سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نامیدند و

،ازبیکاریبهعنوانیکیازمعضالتفعلیکشورنامبردند .

رئیسجمهورهمدرخردادماه9811

فاقدتواناییهایفردی9و

دانشآموختگان ،
بنابهگفتهاکثرمتخصصان،یکیازدالیلبیکاری  
کسبوکار مناسب است (زند کریمی .)9811 ،این امر،

مهارتهای الزم برای راهاندازی 

.ازاینرو،

درآنانمسلممیسازد

مهارتهایشغلی 0

رابهوسیلهتوسعه
فارغالتحصیالن  
آمادهسازی 

دانشگاهها میباید با ارائه برنامههای مناسب برای تربیت نیروهای

مراکز آموزشوپرورش و 
متخصص و ماهر 8و گسترش فعالیتهای نوآورانه اجتماعی و اقتصادی ،پرورش و آمادهساختن
منظورپاسخگوییبهنیازهایواقعیجامعهدرزمینههای


شایستهوماهربه
نیرویانسانیکارآمد ،
نیازهای کشور
گوناگون،نقشاساسیایفانمایند.مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد ،تغییر 
فرصتهای جدید

تحصیلکرده،ماهر ومتخصص است .برای استفاده از

به سمت جذب نیروهای
نیازهای فعلی جامعه در ارتباط با نیروی انسانی متخصص،
در عرصه جهانی و پاسخگویی به 
تواناییهایی که مورد استفاده

مهارتها و

میباید درراستای تغییر الگوهای آموزشی ،پژوهشی و

بنابراین،امروزپرداختنبهمسئلهمهارتآموزیمدارس

میگیرد ،اقدام نمود(یعقوبی.)9831،
قرار 
شمارمیرود)ازاوجبواجبات


ترینراهکارهابرایکاهشبیکاریبه

آموزان(کهازمهم
و 
دانش

وازمهمترینمسائلاجتماعیوفرهنگیاست .

1 - Individual abilities
2 - Develop job skills
3 - Experts and skilled
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مرور ادبیات نظری و تجربی پژوهش ،این نتیجه را دربر داشت که گرچه در زمینه
پژوهشهایفراوانیانجامشدهاست،

مهارتآموزیهمدرداخلکشوروهمدردنیا،مطالعاتو

آمدهاززمانتدوینوابالغسندتحولبنیادینآموزشوپرورش،باوجود

هایبه 
عمل

امابابررسی
تأکیداتفراواندرخصوصموضوعمهمومحوریاشتغالوایجادتوانمندیهاوشایستگیهای
الگوها و
پژوهشهایمشخصییافتنشدوبرایاینسؤالکه«:چه 

حرفهایدردانشآموزان،
روشهایی برای تحقق این هدف وجود دارد؟ و یا درحال شکلگیری است؟» پاسخ مشخصی
پژوهشهای بنیادی خوبی

بهدست نیامد .همچنین در ارتباط با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،

انجام شده است و حتی مرکزی به همین نام (مرکز الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت) در تهران
اندیشکدهدرمرکزمذکورنهتنهااندیشکدهایتخصصیبامأموریت

وجوددارد،اماباوجود 03
فوق (مهارتآموزی جامعه تحت تعلیم در مدارس جمهوری اسالمی ایران) وجود ندارد ،حتی
یکچنین مأموریتی و یا مشابه آن به هیچیک از اندیشکدههای موجود نیز سپرده نشده است و

بالطبع پژوهشی نیز در این خصوص صورت نپذیرفته است .ازآنجاکه محقق برآن است؛
مهارتآموزی 9را ذیل الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ساختارمند نموده تا الگویی بومی با

میارائهدهد،ازاینمنظر،کارمستقلیرانیافتهوبهلحاظاحساسضرورتو

شاکلههایایرانیاسال

فقدانتجربیاتاثربخشدراینزمینه،مبادرتبهپژوهشنمودهاست .
دستاندرکاران
قابلتقدیری ازطرفمسئوالنو 
اگرچهدرسهدههگذشتهتالشهایوافرو 

نظام تعلیموتربیت برای بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور بهعمل آمده است ،لیکن هنوز
روستوبروندادآندرطرازجمهوریاسالمیایرانو

وپرورشباچالشهایجدیروبه


آموزش
نیست(سندتحولبنیادینآموزشوپرورش.)9810،

پاسخگویتحوالتمحیطیونیازهایجامعه
همچنین باتوجهبه اینکه از مهمترین اهداف عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین
)ایناستکهفارغالتحصیالندارایحداقلیکمهارتمفیدبرایتأمین

آموزشوپرورش(9810

ایکه درصورت جدایی از نظام تعلیموتربیت رسمی در هر مرحله،
گونه 
به 
معاش حالل باشند  ،
تواناییتأمینزندگیخودواداره خانوادهراداشتهباشند .بنابراین،مسئلهاصلیاینپژوهشاین
ایرانیمهارتآموزیدرمدارسمتوسطهکشورچگونهاست؟ 

استکهالگویاسالمیـ
بنابراین،پرداختنبیشتربهاینمسئلهوبررسیوواکاویآن،ضرورتیناگزیراست؛چراکهتا
1 - Training
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روشن نشود که ابعاد و مؤلفههای مهارتآموزی کدامند ،نمیتوانند درراستای اجرای موفق
آموزیتالشکنند.بهرغماهمیتیکهاینمسئلهدارد،تاکنونهیچپژوهشیدرایراندر


مهارت
خصوصآنصورتنگرفتهاستوتحقیقحاضرباتدوینالگویمهارتآموزیبرمبنایالگوی

تواندبهروشنشدناینمسئلهکمککند.نتایجاینپژوهشبرایکلیه


ایرانیپیشرفتمی
اسالمیـ
سیاستگذران و دستاندرکاران حوزه تعلیموتربیت ،سازمان آموزشوپرورش ،شورای عالی

هاومؤسساتآموزشعالیوکلیهپژوهشگرانحوزهتعلیموتربیت،مفید


انقالبفرهنگی،دانشگاه
ومثمرثمرخواهدبود .


اهداف پژوهش
هدف از انجام این مطالعه کیفی ،ارائه الگوی اسالمی ـ ایرانی مهارتآموزی در مدارس
متوسطه با بهرهگیری از تجارب زیسته صاحبنظران و دستاندرکاران بخشهای رسمی
(آموزشوپرورش) و غیررسمی (مانند سازمان آموزش فنی و حرفهای) است که در چارچوب

اهداففرعیزیربررسیشدهاست :
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور؛

.9شناساییمقولهاصلی9
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور؛

.0شناساییشرایطعلّی0
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور؛

.8شناساییراهبردهای8
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور؛

ییشرایطزمینهای2

.2شناسا
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور؛

مداخلهگر1

.1شناساییشرایط
مهارتآموزیمدارسمتوسطهکشور .

.6شناساییپیامدهای6


1 - Core category
2 - Causal conditions
3 - Ctrategy
4 - Context
5 - Environment
6 - Consequences
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مبانی نظری
مهارتدرفرهنگدهخدابهمعنای زیرکی ورسایی درکارواستادی وزبردستی

مهارت:9
پیشبینی نتایج با
استعدادانجامدادنیا  

آمدهاست.مهارتقابلیت یادگیری استیا بهزبانی دیگر ،
حداقلصرفزمانوانرژیاست.مهارت،حداقلهماهنگیبینذهنوجسمبرایرسیدنبهیک
میشود(فالحی .)9811،
توانمندییاشایستگیاستکهمعموالًبهمهارتهایعملیارجاع 
مهارت شغلی :0آنچه در این پژوهش بیشتر مدنظر است ،همین جلوه از مهارت است؛ یعنی
توانایی اکتسابی و تمرینشده برای انجام ماهرانه وظیفه یا شغل که معموالً ماهیتی یدی دارد.
حرفهای متناسب با استانداردهای هر
مهارت،تواناییانجامکارهایمربوطبهیکشغلدرسطح 
شغل است.مهارت ،همان کاربرد دانش است که اغلبوابستهبهمتغیرهای زیادی است (زارعی،
 .)9831
مهارت ،قابلیتیاستکهبااطمینانمعینوصرفحداقلانرژییازمانکاریبهنتیجهبرسد.
ماهر ،فردیاستکهمهارترابااطمیناننسبیوباصرفحداقلانرژیاجرانماید.مهارتها
مهارتهای حوزه

اغلب به دو دسته تقسیم میشوند :الف) مهارتهای حوزه عمومی؛ ب) 
مثالدرحوزهکاری،بعضیازمهارتهایعمومیمیتوانندشاملمدیریتزمان،

تخصصی  .
برای
مهارتهای حوزه

درحالیکه 

کار گروهی ،رهبری ،خودجوشی ،خود انگیزشی و ...باشند .
هایفنیوحرفهای


بیشترشاملمهارت
توانندفقطبرایبعضیازمشاغلبهکارروندو

تخصصیمی
میشوند(مازرولی.)0191،

دانشآموزان و معلمان" (توماس ،)0191 ،8انواع
مهارتهای قرن  09برای  

در کتاب "
صاحبنظران،

دانشآموزان قید شده است .مطابق با نظر نویسندگان و 
مهارتهای الزم برای  

یسنتیآموزشبرمفاهیمیمانندحوزههایموضوعیمانندریاضیات،علوم،هنرهایزبانی

الگوها

ومطالعاتاجتماعیتأکیددارند .
فراتحلیلپژوهشهایانجامشده در

ارجمندنیاوهمکاران()9811درپژوهشخودباعنوان"
یگرایشبیشازحدبه

بهطورکل
حوزهآدابومهارتهایزندگیدرایران" بیانداشتهاستکه 

1 - Skill
2 - Job Skills
3 - Thomas L. Good

 / 13پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،62دوره جدید ،شماره  ،14زمستان 4031

بیشازحدبراستفادهازپرسشنامهوعدماستفادهمناسبازمصاحبهو
پژوهشهایکمّی،تأکید  

ازحدبرمهارتهای

مشاهده،عدم مشاهدهیک مطالعهدقیقتطبیقیدراین حوزه،گرایش بیش
ییبهمهارتهایشغلیمتناسببافرهنگایرانی ـ

کماعتنا
زندگیموردنظر درفرهنگغربو 
ها،عدمدقتدرروشهایدقیق


ازفرضیهوسؤالدربسیاریازپژوهش
همزمان 
اسالمی،استفاده 
کردنمهارتهایزندگیوعدم

تکه 
تکه
ریننمونههایموردنیاز ،

کردنبهکمت


یوبسنده
نمونهگیر

روششناختی و محتوایی
همزمان به مجموعه مهارتها در مطالعات ازجمله نقایص  
توجه  
مهارتهاست(عابدیجعفریوبنافی .)9812،

انجامشدهدرحوزه
پژوهشهای 

تهایاساسیدرسیرهمعصومان"
فیاضوکریمی()9831درمقالهخودباعنوان"بررسیمهار 
بهمعرفیالگویمناسبیازمهارتها ،متأثرازسیرهائمهمعصومین(ع)پرداختهاست.ویمعتقد

است فراگیری روابط بین فردی صحیح ،اهمیتی بسزا در ایجاد سالمت روانی ،رشد شخصیت،
بهرهوریشغلی،افزایشکیفیتزندگی،افزایشسازگاریو خودشکوفایی
تیابی،افزایش 
هوی 
استعدادوخالقیتکاریدارد .
مطابق با برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( )9811حوزههای مختلفی در زمینه
تعلیموتربیتوجوددارندکهحوزهتربیتویادگیریکاروفناوریدراینپژوهشمدنظرهستند.

بهرهور و کسب
حوزه کار و فناوری شامل کسب مهارتهای عملی برای زندگی کارآمد و  
هایمرتبطبافناوریوعلوموابسته،بهویژهفناوریاطالعاتوارتباطات،جهتتربیت


شایستگی
فناورانهوزندگیسالمدرفضایمجازیونیزآمادگیورودبهحرفهوشغلدربخشهایمختلف

اقتصادیوزندگیاجتماعیاست.قلمرواینحوزهشاملچهاردستهشایستگیاست:
شایستگیهایمحوریغیرفنیدنیایکار؛ 

.9
شایستگیهایپایهفنیموردنیازنیرویکارحرفومشاغلگوناگون؛ 

.0
شایستگیهایمربوطبهفناوریاطالعاتوارتباطات؛

.8
حرفهای(گودرزیوساالری.)9831،
مادامالعمرفنیو 
شایستگیهایمربوطبهیادگیری 

.2
هایزندگی،مهارتهای


هایمختلفمهارتنیزوجودداردکهشاملمهارت

همچنینزمینه
یشودکهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد :
ارتباطیو...م 
هایزندگیوشغلیومهارتهایفناورانه،


هاینوآوری،مهارت

هاییادگیری،مهارت

مهارت
دانشآموزانومعلمان"
امبرای 

مهارتهایقرن09

رسانهواطالعات،مهارتهاییهستندکهدر"
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ذکرشدهاست .
هایسوادوتوانمحاسباتی،مهارتهایارتباطی،حل


هایشخصیویادگیری،مهارت

مهارت
مسئله،فناوریاطالعاتوتواناییکارگروهیوهمچنینمهارتهای شغلینیزدر"برنامه درسی

مهارتهای

مهارتهای زندگی و 

مهارتهایی برای یادگیری ،

برای تعالی ،ساخت برنامه درسی ،
کار"قیدشدهاست .
)بهمهارتهایارتباطیوشغلی

درمقاله"مهارتهایقرن 09ام"(،ویتواورویس0191،
اشاره شده است که شامل :تفکر تحلیلی و خالقانه ،ارتباطات شفاهی و کتبی ،رهبری و کار
مگیری
سکپذیری،تصمی 
گروهی،سوادکمّیودیجیتال،نگرشجهانی،سازگاری،ابتکاروری 
اخالقی،مهارتفنی،مهارتکار،مهارتفناوریو...ذکرشدهاست .
الزار )0111( 9در مقاله خود باعنوان "خواندن و نوشتن برای سواد مدنی :راهنمای اساسی
برایتقویتمهارتهایخواندن،نوشتن،

دانشآموزانرا 
نیاز 
شهروندانبرایبالغتاستداللی"  
تفکر و کار برای مشارکت در جامعه مدنی مورد تأکید قرار داده است و برنامههای درسی و
تمرینهایکالسیبرایمعلمانتداركدیدهاستکهبرایفهممواضعایدئولوژیک،الگوهای

بالغیواشتغالکارسازاست .
در کتاب "برنامه درسی برای تعالی ،ساخت برنامه درسی ،چهار مهارت برای یادگیری،
یکبازهگستردهبرایمهارتهادراسکاتلندمعرفینموده

مهارتهایکار"

مهارتهایزندگیو

یسازد تا
دستهبندی بهصورت مهارتهای فردی و یادگیری که افراد را قادر م 
است و این  
پنجگانه ارتباطات،
حسابکهشاملمهارتهای 

یادگیرندگانمؤثریدرزندگی باشند،سوادو
حرفهای
ومهارتهایفنیو 

یشود 
حساب،حلمسئله،فناوریاطالعاتوهمکاریبادیگرانم 
یباشد(گودرزیوساالری .)9831،
یشود،م 
کهبهمهارتهایشغلیمربوطم 

ویت و اورویس ( ،)0191در پژوهش خود باعنوان "راهنمایی برای مدرسه آینده" یک
هارابهصورت:تفکرتحلیلیوتفکرخالقوحلمسئله،ارتباطاتشفاهیو


یازمهارت
دستهبند

مکتوبپیچیده،رهبریوکارگروهی،سواددیجیتالوکمّی،دیدگاهجهانی،سازگاری،ابتکارو
مگیریاخالقی،مهارتفنیوشغلیعنواننمودهاست.
سکپذیری،تصمی 
ری 
دانشآموزان
درپیشینهپژوهشوباتوجهبهنقشمهارتهایموردنیاز 

باتوجهبهمواردذکرشده 

1 - Lazare
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آموزیدرمدارسکشوربیشازپیشبایدموردتوجهقرار


دررشدوارتقایآنان،توجهبهمهارت
گیرد .بنابراین ،در این پژوهش ،محقق درنظر دارد ،به تدوین و تبیین الگوی ایرانی ـ اسالمی
ارزشها و باورهای

تآموزی باتوجهبه مهارتهای شغلی بپردازد .باتوجهبه این موضوع که 
مهار 
دینی ،غرایز بشر را درجهت صحیح هدایت کرده و خواستهها و تمایالت او را اصالح کرده و
بهعنوان
ینماید کهقادربهبالندگیکشورشانباشند ،تربیتدینی 
انسانهاییبرایجامعهتربیتم 

بهطور متعادل ،هماهنگ و در چارچوب ارزشهای الهی
راهی برای شکوفاکردن قوای انسان  
شزمینه
).بنابراین،لزومتوجهبهارزشهایدینیوپی 

یآید (نصیریوهمکاران9811،
بهحساب م 

دینیواسالمیدراینالگوامریانکارناپذیراست .
هایتعلیموتربیتجمهوریاسالمیایران


وزیرنظام
درسندتحولبنیادینمقررشدهاستنظام
هابرنامهیدرسی


درسندتغییریابد.یکیازاینزیرنظام
بینیشده
پیش 
بهتدریجبراساسراهکارهای 

است .در این سند تأکید شده است در طراحی و تدوین راهنما و اصل برنامه درسی ،موضوع
شایستگیمحوری ،کانون تمرکز قرارگیرد .در مبانی نظری سند تحول بنیادین ،شایستگیها

جنبههای
مجموعهای ترکیبی از صفات ،توانمندیها و مهارتهای فردی و جمعی ناظر به همه  

هویت (فردی و جمعی) تعریف شده است که یادگیرندگان درجهت درك موقعیت خود و
دیگران و عمل فردی و جمعی برای بهبود مستمر آن براساس نظام اسالمی ،باید آنها را کسب
کنند.دراینسند آمدهاست" :سازماندهی محتوایبرنامهیدرسیبایدبااتکابررویکردتلفیقی
مسئلهمحور و تأکیدبر مفاهیم ،مهارتها و ایدههای اساسی در هریک از ساحتهای تربیت:

( .9ساحتتربیتاعتقادی،مبادیواخالقی؛  .0ساحتاجتماعیوسیاسی؛  .8ساحتزیستیو
زیباییشناختی و هنری ؛  .1ساحت اقتصادی و حرفهای و  .6ساحت علمی و

بدنی؛  .2ساحت 
فناوری) صورت گیرد تا فرصت تجربیات دست اول برای کسب شایستگیها جهت درك و
اصالحمداومموقعیتازسوییادگیرندگانبراساسنظاممعیاراسالمیرافراهمکنند(سندتحول
بنیادینآموزشوپرورش) .

دانشآموزانو
هایعمومی 


عنوانمهارت
درپژوهشحاضر،بهبررسیمهارتهایشغلیبه

عنوانمهارتهایتخصصیبرایورودبهبازارکارپرداختهشدهو


هایفنیوتکنیکیبه

مهارت
مؤلفههایاصلی مهارتآموزیدرمدارسمتوسطه کشور برمبنایالگویاسالمی ـ ایرانی مورد

بررسیقرارخواهدگرفت .
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بهمعرفیالگوییبرایآموزشاینمهارتهااقدامخواهدشد.الزمبهذکراستکه

پسازآن

هابادرونمایهدینیباتوجهبهنکاتیاستکهبه


کردنهریکازایندستهمهارت

آموزشونهادینه
ارزشهای دینی و اسالمی را درونی کرد .پس از شناسایی الگو و جایابی

یتوان 
کمک آنها م 
هریک از این مهارتها ،باید درنظر داشت که درراستای آموزش هریک از مهارتها به
هایالزمدرشیوههایتربیتیمدرسه،خانوادهوفضایفیزیکیمدرسههمواره


آموزان،زمینه
 
دانش
مدنظرقرارگیرد .


پیشینه پژوهش
فارغالتحصیالن" انجام
نادری و همکاران ( ،)9812پژوهشی باعنوان "واکاوی اشتغالپذیری  
مهارتهای عمومی،مهارتحلمسئله،مهارتهای عددیو

مؤلفههای 
دادند.نتایجنشانداد در 
تهای فردی ،مهارتهای ارزیابی و یادگیری توسعه شغلی از توانمندی مطلوبی
حسابی ،کیفی 
نتر ازحدمطلوببود.
یدارپایی 
بهطور معن 
برخوردارند.امامیانگینمؤلفه معرفیخودبهکارفرما 
قاسمیان ( ،)9812پژوهشی باعنوان "بررسی نقش آموزشهای مهارتی بر میزان اشتغال
آموزشهای

دانشآموختگان باکمکتکنیکمعادالتساختاری" انجامداد.نتایجنشاندادکه 

مهارتی،نقشمهمیدرتشکیلسرمایهانسانیازطریقتربیتنیرویکارماهرموردنیازبازارکاردر
یکند .نتیجه اینکه آموزشهای مهارتی  1/88بر میزان اشتغال
کشورهای مختلف جهان ایفا م 
داشته است .اشراقی و همکاران ( ،)9818پژوهشی باعنوان "بررسی میزان
فارغالتحصیالن تأثیر  

حرفهای شهرستانایالمازدیدگاهکارفرمایان" انجام
مهارتکارآموختگانمراکز آموزشفنیو 
یداری بین متغیرهای انطباق و هماهنگی شغلی،
دادند .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معن 
توانمندی شغلی ،رضایتمندی کارفرما و مهارتهای شغلی کارآموختگان وجود دارد .رفیعی و
ستههای فرهنگکارمطلوبازمنظرامیرالمؤمنین" انجام
همکاران(،)9810پژوهشیباعنوان"بای 
برنامهریزی و اتقان و
عملآمده ،مواردی چون وجدان کاری ،نظم و  
به 
دادند .در بررسی  
تههای فرهنگ کار مطلوب ازمنظر امیرالمؤمنین علی(ع)
مهمترین بایس 
محکمکاری در کارها از  

یتر هرکدام از این عناوین کلی ،این مقاله سامان یافته است.
یباشند که با تحلیل عناصر جزئ 
م 
اوحدی،مظاهریومعافی(،)9819در پژوهشخودبا هدف بررسی میزان اعتبار علمی برنامه
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صاحبنظران ،نتایج پژوهش را شامل

مهارتهای زندگی از دیدگاه

درسی آموزش آداب و
هارتهای زندگی ،مبانی نظری حاکم بر

ارائهشده از آداب و م
ضرورت بازنگری در تعریف 
تفاوتهای جنسیتی در برنامه و همچنین رعایت

اصول برنامه ،رویکرد حاکم بر برنامه ،توجه به
نمودهاند.گودرزیوساالری
یک نقشۀ مفهومی مناسب برای سطوحابتدایی تا متوسطهتمرکز 
(،)9831پژوهشیباعنوان"یادگیری ترکیبیرویکردینویندرآموزشوتوسعهکارآفرینیدر
یتواندیکرویکردامیدبخشبرایآموزشویادگیری
سازمانها"انجامدادند.یادگیریترکیبیم 

چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط با

باشد .رحمانی و کتولی ( ،)9830پژوهشی باعنوان "
چالشها عبارتند از .9:عدم تناسب بین ظرفیت

انجامدادند.مهمترین این 

فارغالتحصیالن" 
اشتغال  
فعلی پذیرش دانشجو دردانشگاه و نیازهای آتی بازار کار .0 ،عدم تناسب بین محتوای آموزش با
خدمترسانی

دانشگاههادرایجادوتقویتروحیهعلمیوانگیزه

مهارتهایشغلی.8،عدمتوفیق

قابلیتهای مهارتی ،علمی و عملی برای

مشخصنبودن حداقل 

به جامعه در دانشجویان .2 ،
مهارتهایموردنیاز،فرایندونحوهانجام

هیئتعلمیبا
التحصیلشدن.1،عدمآشناییاعضای 


فارغ
فارغالتحصیالن .6 ،فقدان زمینه
امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی  
هیئتعلمی در تربیت نیروی
آموزشهای علمی و کاربردی .1 ،ناکارآمدی اعضای  

مناسب برای 
بهعنواناولویتاول
.مطرحنبودنمسائلعلمیوپژوهشی 

کارماهرومتخصصموردنیازجامعه3،
دانشگاهها .

در
تانوموان 9و همکاران ( ،)0191پژوهشی باعنوان "تأثیر صالحیتهای معلم بر مهارتآموزی
یداری بین
دانشآموزان" انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معن 
شغلی  
دانشآموزان وجود دارد .هرچه صالحیتهای
صالحیتهای معلمان با مهارتآموزی شغلی  

دانشآموزاندبیرستانیبیشترخواهد
آموزی 


یواطالعاتشغلیمعلمانبیشترباشد،مهارت
حرفها

بود .سانشین و همکاران ،)0191( 0پژوهشی باعنوان "عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی
انجامدادند.نتایجاینپژوهشنشاندادکهمهمترینعاملتأثیرگذاربرعملکرد

فارغالتحصیالن" 

آموختهشده دررشتهتحصیلیدرمدرسهاستوهرچه

التحصیالن،مهارتهایشغلی


شغلیفارغ
وعملکردشغلیفارغالتحصیالنبهتر

دانشآموزاندرمدرسهبیشترباشد،موفقیت 
آموزی 


مهارت
1 - Thanomwan Prasertcharoensuka
2 - Sunshine B. Alos, Lawrence C. Caranto, Juan Jose T. David
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خواهد بود .گابورنا ،)0192( 9پژوهشی باعنوان "آموزش معلمان برای ترکیب برنامه آموزش
حرفهایوشغلی" انجامدادند.نتایجاینپژوهشنشاندادکهبرای
مهارتهای زندگیباتدریس 

مهارتهای زندگی و شغلی در معلمان باید با برنامههای آموزشی مدون و دقیق ابتدا

افزایش 
حرفهایمعلمانراباالبرد.مایکلوهمکاران(،)0192درپژوهشیباعنوان
مهارتهای شغلیو 

مهارتهای زندگی

"برنامه درسی برای تعالی ،ساخت برنامه درسی ،چهار مهارت برای یادگیری ،
مهارتهای کار" یک بازه گسترده برای مهارتها در اسکاتلند معرفی نموده است و این

و
یسازدتایادگیرندگانمؤثری
صورتمهارتهایفردیویادگیریکهافرادراقادرم 

دستهبند 
یبه

پنجگانه ارتباطات ،حساب ،حل مسئله،
در زندگی باشند ،سواد و حساب که شامل مهارتهای  
رفهای که به مهارتهای
یشود و مهارتهای فنیو ح 
فناوری اطالعات و همکاری با دیگران م 
یباشد .اچینگ ،)0191( 0پژوهشی باعنوان "عوامل مؤثر بر کسب
یشود ،م 
شغلی مربوط م 
دانشآموزان" انجام داد .نتایج نشان داد از عوامل مهم در کسب
حرفهای و فنی  
مهارتهای  

مهارتآموزی ،برنامه درسی ،ویژگیهای معلم ،طول دورهها ،محیط و فضای کالس و از همه

یباشند .
مهمترامکاناتم 

دانشآموزان
درپیشینهپژوهشوباتوجهبهنقشمهارتهایموردنیاز 

باتوجهبهمواردذکرشده 

بیشازپیشبایدموردتوجهقرار
دررشدوارتقایآنان،توجهبهمهارتآموزیدرمدارسکشور  

گیرد .بنابراین ،در این پژوهش ،محقق درنظر دارد ،به تدوین و تبیین الگوی ایرانی ـ اسالمی
هاوباورهای

هایشغلیبپردازد.باتوجهبهاینموضوعکهارزش


بهمهارت

آموزیباتوجه

مهارت
دینی،غرایزبشررادرجهتصحیحهدایتکردهوخواستههاوتمایالتاورااصالحنمودهو

بهعنوان
ینماید کهقادربهبالندگیکشورشانباشند ،تربیتدینی 
انسانهاییبرایجامعهتربیتم 

بهطور متعادل ،هماهنگ و در چارچوب ارزشهای الهی
راهی برای شکوفاکردن قوای انسان  
شزمینه
).بنابراین،لزومتوجهبهارزشهایدینیوپی 

یآید (نصیریوهمکاران9811،
بهحساب م 

دینیواسالمیدراینالگو،امریانکارناپذیراست .
هایارتباطی،مهارتهای


هایمختلفمهارتنیزوجودداردکهشامل:مهارت
همچنینزمینه
هایشغلی،مهارتهایفناورانه،رسانه


هایزندگی،مهارت

هاینوآوری،مهارت

یادگیری،مهارت
1 - Gabureanu Simona
2 - ACHIENG
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هایقرنبیستویکمبرایدانشآموزانومعلمان"


مهارت
واطالعات،مهارتهاییهستندکهدر"

هایسوادوتوانمحاسباتی،مهارتهای


هایشخصیویادگیری،مهارت

ذکرشدهاست.مهارت
ارتباطی،حلمسئله،فناوریاطالعاتوتواناییکارگروهیوهمچنینمهارتهای شغلینیزدر

مهارتهایکاروفنآوری

مهارتهایزندگیو

"برنامهدرسیملی"مهارتهاییبراییادگیری،
قیدشدهاست.
رغماهمیتیکهمهارتآموزیدروضعیت


شویمکهبه

شدهمتوجهمی

بابررسیتحقیقاتانجام
کنونیدارد،تاکنونهیچتحقیقیدرایراندرخصوصآنصورتنگرفتهاستوتحقیقحاضربا
تواندبهروشنشدناینمسئلهکمککند.بنابراین،


آموزیدرمدارسمی

تدوینالگویمهارت
پرداختن بیشتر به این مسئله و بررسی و واکاوی آن ،ضرورتی ناگزیر است ،چراکه تا روشن نشود
مهارتآموزی باتوجهبه مهارتهای شغلی

که ابعاد و مؤلفههای تبیین الگوی ایرانی ـ اسالمی 
پرسشهایی

نمیتوان درراستای بهبود وضعیت بیکاری و اشتغال تالش کرد و همچنان 
کدامند  ،
بیپاسخدراذهانباقیخواهدماند .



روش پژوهش
ازآنجاکهرویکردکیفی،رویکردمناسبیدرجهتکشفدادههایجدیدوغیرمنتظرهاستو

بهزبانیسادهتربرایمطالعاتتوصیفیواکتشافیمناسبهستند(کرسول،)0198،ازاینرویکرد

هایمهارتآموزیاستفادهشد.جامعهآماریاینپژوهش،شامل


درجهتشناساییابعادومؤلفه
احبنظران،کارشناسانومدیرانیاستکهدریکیازعرصههایمهارتآموزیرسمی
کلیهص 
(آموزشوپرورش) و غیررسمی (سازمان فنی و حرفهای کشور) تجربه و حضور دارند .جهت

گیریهدفمند 9تااشباعنظریاستفاده

نمونهگیریبرایانجاممصاحبههایعمیقازروشنمونه

پژوهشازروشنمونهگیری گلولهبرفی استفاده

شد .درپژوهشکنونی برای انتخابنمونههای 
کنندهدرپژوهشمارابهشرکتکنندگاندیگر یا گلولهبرفی


شرکت
شدهاستکهدرآنیک 
هاینمونهانتخابشدهدرجدولزیرارائهشدهاست :

یکند.ویژگی
هدایتم 

1 - Purposive

11/
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جدول  :4ویژگیهای نمونه انتخابشده پژوهش حاضر
عرصه فعالیت مهارتآموزی رسمی
تحصیالت

مهارتآموزی غیررسمی

جمع ردیف

(آموزشوپرورش)

(سازمان فنی و حرفهای کشور)

دانشجوی کارشناسی ارشد

-

2

2

دانشجوی دکتری

3

2

1

عضو هیئتعلمی

5

5

31

جمع ستون

6

3
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یشدهبهنقطه
باانجاماینتعدادمصاحبه،تشخیصمحققاینبودهاستکهاطالعاتگردآور 
اشباعرسیدهونیازیبهانجاممصاحبههایبیشترنیست.درانتخاباینتعدادنمونه،مسائلیچون
زمان ،دردسترسبودن مصاحبهشوندگان و میزان همکاری آنها مورد توجه بوده است .در این
جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات
پژوهش برای  
ایاستفادهشدهاست.اینمطالعاتشاملبررسیپژوهشهایموجودومرتبطباموضوع،


کتابخانه
ندستی و اسناد باالدستی و نیز از شبکه
کتب ،مقاالت ،رسالهها ،پایگاههای اطالعاتی ،اسناد پایی 
دادهها و اطالعات برای سؤاالت پژوهش در این
بهمنظور جمعآوری  
جهانی اطالعات 9بود و  
نیمهساختاریافتهاستفادهشدهاست .
پژوهشازابزارمصاحبه 
دراینپژوهشازنظریهمفهومسازیبنیادیاستفادهشدهاست.دراینپژوهشبااستفادهاز
روش کدگذاری باز و محوری به تحلیل و تفسیر یافتهها پرداخته شد .در ابتدا با استفاده از
مصاحبهها و بحثهای کارشناسی خبرگان ،کارشناسان و

مطرحشده در 

کدگذاری باز صفات 
مدیران حوزههای مهارتآموزی رسمی و غیررسمی ،شناسایی ،استخراج و کدگذاری شد .در
مرحلهدومکدگذاریمحوری،تمامیاینصفاتدستهبندیویا طبقهبندیشدهودرنهایت این
دستآمدهدرچندمقولهاصلیبااستفادهازکدگذاریانتخابیجمعبندیشدند .
به 
طبقات 


یافتههای پژوهش
در این بخش اطالعات حاصل از مصاحبهبا 91نفرازخبرگانودانشگاهیانمتخصصدر
گرفتهاند :

حوزهآموزشمهارتآموزیکشور،شامل011مفهوم است که تحت 26مقوله جای

1 - Internet
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جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
مقوله  .4وجود معلمان ماهر و توانمند
مهارتهای بینفردی
اعتمادبهنفس
تخصص در حیطه محتوا
شایستگیهای حرفهای
مفاهیم

مهارت و خالقیت در آموزش و تدریس
داشتن مهارتهای ارتباطی
مهارت و دانش شغلی
دانش عملی و کاربردی
دانش محیطی
مقوله  .9توجه به شایستهساالری و شایستهگزینی
توجه به شایستگیهای شغلی در استخدام ارتقای شغلی
درنظرگرفتن شایستگیهای تخصصی در استخدام و کارراهه شغلی

مفاهیم

درنظرگرفتن استعدادهای افراد در انتصابات
انتصاب با قاعده افراد به مناصب شغلی
توجه به شایستهگزینی
مقوله  .9مهارتها و شایستگیهای پایه و غیر فنی دانشآموزان
مسئولیتپذیری
مشارکت و همکاری
مدیریت
خالقیت
داشتن ایده تازه

مفاهیم

حس کنجکاوی
خودآگاهی
آگاهی فرهنگی و اجتماعی
شایستگی تفکر
ارتباطات
شایستگی کسبوکار
نگرش سیستمی
مقوله  .1مهارتهای فنی و شغلی دانشآموزان
آشنایی با مشاغل
مهارت جستجوی شغل
دانش شغلی

مفاهیم

شناخت و کشف فرصتهای شغلی
مهارتهای دستی و بدنی
عملکردن بهجای منفعلبودن
کاربرد تعاملی ابزارها
درک تجاری و اصول کسبوکار

تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی مهارتآموزی در مدارس متوسطه کشور

ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
ادامه مقوله  .1مهارتهای فنی و شغلی دانشآموزان
وقتشناسی
بهبود شایستگیهای رفتاری
مفاهیم

آشنایی با ابزارها و وسایل مختلف
آشنایی با مقررات و قوانین کاری
آشنایی با نکات بهداشتی و ایمنی
آشنایی با مشاغل
مقوله  .5تربیت حرفهای مبتنیبر مهارت و شایستگی
خواندن کاربردی
نوشتن کاربردی
محاسبات کاربردی
آموزش صحیح دخلوخرج (مدیریت مالی)
سواد علمی
سواد مالی

مفاهیم

سواد مدنی و فرهنگی
یادگیری برای عمل
دانش محیطی
دانش بین فردی
پودمانهای شایستگی و مهارتی
بسته مهارتآموزی
پروژه محوری
واحد مهارتآموزی
مقوله  .6کیفیت آموزش و تدریس و یادگیری
آموزش عملی
روشهای فعال و خالق
کارگروهی و حل مسئله
پاسخگویی به نیازهای جامعه و دانشآموزان
تنوع ابزارها و روشها
تلفیق نظریه و عمل
مشارکت دانشآموزان

مفاهیم

استفاده از فناوریهای نوین
ارائه آموزشی جدید و نو
محتوای متمایز عملی
انتخاب مکان مناسب آموزش و تدریس
نتیجه محوری و فرایندمحوری
کاربردیبودن
استفاده از روشها ،ابزارها و راهکارهای متنوع
دستورزی و تمرین عملی
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
مقوله  .1توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی
شناخت گرایشات اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان
تناسب موضوع و فعالیت با شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه
مفاهیم

احساس نیاز به موضوع و محتوا از سوی جامعه و مردم
محوریت قراردادن نیازهای دانشآموزان و جامعه
واقعبینی نسبت به امکانات محیطی
مقوله  .8فرهنگسازی
آموزش خانوادهها
تقویت فرهنگ کار ازطریق انجمن اولیا و مربیان
مشاوره و راهنمایی درست دانشآموزان و خانوادهها
توجه به ارزش کار و فعالیت و تالش
فرهنگسازی ازلحاظ اقتصادی
فرهنگسازی ازلحاظ اجتماعی

مفاهیم

فرهنگسازی ازطریق رسانهها ،صداوسیما و ..
حضور و استفاده مستمر در رسانههای مختلف جهت مهارتآموزی
استفاده از رسانههای مختلف برای ارتباط با ذینفعان
اطالعرسانی به والدین ،جامعه و ..در زمینه مهارتآموزی
مطلعنگهداشتن اعضا از قواعد و مقررات مهارتآموزی شغلی
اطالعرسانی مناسب در زمینه قوانین مهارتآموزی شغلی
ایجاد آگاهی در مدارس در معرفی ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات از قبیل پردازش لغت ،پایگاه دادهها،
گفتگو و ...در فرایند ویکی ،بالگ ،پادکست ،اتاق گفتگو و یاددهی ـ یادگیری؛
مقوله  .3تحول در برنامه درسی
تقسیم دروس به الزامی ،انتخابی و اختیاری
دروس بینرشتهای
توجه به آموزش استاد ـ شاگردی
توجه به آموزش کارآفرینی در برنامه درسی
توجه به پژوهشمحوری و پروژهمحوریبودن

مفاهیم

حرکت از جدایی برنامههای آموزشوپرورش به برنامه درسی یکپارچه
حرکت از برنامه درسی تکوجهی به چندوجهی
استفاده از بسته یادگیری
تنوعبخشی
انعطافپذیری
تأکیدبر عملگرایی
حرکت از تربیت گلخانهای به محیط واقعی کار
مقوله  .41تحول در محیطهای یادگیری
مهارتآموزی در محیط واقعی کار

مفاهیم

کارگاه ـ کالسی
آزمایشگاه (شاگرد محوری)

تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی مهارتآموزی در مدارس متوسطه کشور

ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
ادامه مقوله  .41تحول در محیطهای یادگیری
کارگاه (تولیدی)
عملیات میدانی
مفاهیم

کارگاه مرکزی
کارآموزی در محل کار
محیط استاد ـ شاگردی
استفاده از همه محیطها و رسانهها درجهت یادگیری
مقوله  .44تحول در روشهای سنجش و ارزشیابی
تنوع ابزارها و روشها در بهرهگیری از شایستگی در موقعیت
شواهد کافی و متنوع برای قضاوت
ارزشیابی متنوع و مستمر باتوجهبه موضوع یادگیری
خودآگاهی و خودارزیابی
مشارکت سایر دانشآموزان در دستیابی به سطوح شایستگی

مفاهیم

مشارکت سایر دانشآموزان و والدین در سنجش
کارگروهی و حل مسئله
تکالیف عملکردی در سنجش
استفاده از آزمونهای مهارتی
شبیهسازیها
مشاهده عملکرد
مقوله  .49تحول در کتابها و محتوای درسی
نرمافزارهای آموزشی
فیلم آموزشی
اسالیدها و اپلیکیشنهای آموزشی
کاربینی و بازدیدها
محتواهای گویا و مفید و مختصر

مفاهیم

بروز
صحیح و دقیق
سریع و معتبر
راهنما و راهگشا
تلفیق منابع یادگیری الکترونیکی ،کتابی ،کارگاهی و عملی با منابع دیگر
یادگیری ترکیبی
محتوای آموزش شغلی مناسب
مقوله  .49رویکرد و راهبرد در مهارتآموزی (دیدگاه جامع به مهارتآموزی)
اتخاذ سیاستهای کلنگر در مهارتآموزی
داشتن چشمانداز روشن در مهارتآموزی

مفاهیم

داشتن راهبرد برای مهارتآموزی
رویکرد منظم به مهارتآموزی
تبیین واضح خطمشی و رویههای نظاممند
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
ادامه مقوله  .49رویکرد و راهبرد در مهارتآموزی (دیدگاه جامع به مهارتآموزی)
ایجاد ساختار و سازمان مهارتآموزی در آموزشوپرورش (زیرنظر و زیرمجموعه آموزشوپرورش)
مفاهیم

مشخصکردن وظایف ،اهداف و مأموریتهای سازمان برای مهارتآموزی
برنامهریزی برای شایستهگماری
برنامه جامع مهارتآموزی (تربیت حرفهای) از پیشدبستان تا پایان
مقوله  .41تأمین منابع مالی
شرایط اقتصادی (پولداشتن)
وجود امکانات مالی مؤسسات آموزشی
حمایتهای دولتی
حمایت بخش خصوصی

مفاهیم

بودجه
حمایت و اختصاص منابع الزم برای رشد فرد
افزایش سرمایهگذاری در آموزشها فنی و حرفهای
تنوع منابع مالی
حمایت از آموزشهای فنی و حرفهای
خیرات و وقفها و تبرعات
مقوله  .45محدودیتها و مشکالت قانونی
قوانین و مقررات دستوپاگیر
محدودیت در تدوین قانون جامع مهارتآموزی
قوانین و مقررات ممانعتکننده
تدوین سند چشمانداز مهارتآموزی

مفاهیم

قوانین مندرآوردی در زمینه مهارتآموزی
مشخصنبودن فرایند اجرایی مهارتآموزی برای مدارس
ضعف در مستندات قانونی برای ارجاع در موارد لزوم در مهارتآموزی
بیقانونی در فرایند ارتقای مهارتآموزی
اجرای قوانین متناسب با نظر عدهای خاص
قوانین و مقررات دستوپاگیر
مقوله  .46نیازسنجی
نیازسنجی شغلی
نیازسنجی دانشآموزان
نیازسنجی ذینفعان

مفاهیم

نیازسنجی بازار کار
نیازسنجی آموزشی
جمعآوری اطالعات درباره مشاغل
نیازسنجی فناورانه و نیروی انسانی
نیازسنجی منطقهای
مقوله  .41عدم باور و تعهد به مهارتآموزی

مفاهیم

عدم باور مدیران به مهارتآموزی
عدم تعهد مدیران و سازمان به مهارتآموزی
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
ادامه مقوله  .41عدم باور و تعهد به مهارتآموزی
التزام نداشتن سازمان به مسائل شغلی و مهارتی
مفاهیم

عدم اجرای برنامهها و اهداف تعیینشده برای مهارتآموزی
متعهدنبودن سازمان و مدیران به طی مسیر درست مهارتآموزی شغلی
نبود متولی
مقوله  .48مسئولیتپذیری و پاسخگویی آموزشوپرورش
پذیرفتن مسئولیت توسط مدیران درمقابل تصمیمگیریهای مهارتآموزی
توجه مدیران ارشد نسبت به رعایت مهارتآموزی
توجه به شاخصهای تخصص و شایستگی و موفقیت در مهارتآموزی از طرف مدیران در طی مسیر شغلی
توجه مدیران به شکایتهای مردم ،صاحبان حرفه و متخصصان در زمینه مهارتآموزی دانشآموزان
پاسخگویی به شکایت ذینفعان

مفاهیم

مسئولیت نسبت به برونداد و نتایج آموزشوپرورش
مسئولیت نسبت بی بیکاری فارغالتحصیالن
پاسخگویی به نیازهای ذینفعان
پاسخگویی به درخواستهای ذینفعان
جدیت و عالقه به اجرا
عمل کردن به برنامه مهارتآموزی
گفتگو درباره مهارتهای مناسب برای دانشآموزان
مقوله  .43آیندهپژوهی و آیندهنگری
دارابودن واحد پژوهش و توسعه برای گسترش مهارتآموزی
توجه به پژوهشهای طولی و تغییرات مناسب با توجه به تجارب
پژوهشهای میدانی جهت شناخت نیازهای ذینفعان

مفاهیم

آیندهپژوهی فناورانه
آیندهپژوهی شغلی
آیندهپژوهی بازار کار
آیندهپژوهی مشاغل جدید
آیندهپژوهی مهارتهای موردنیاز
مقوله  .91همکاری و ارتباطات بینالمللی آموزشی
ارتباط با نهادهای آموزشی بینالمللی
مشارکت شرکتهای خارجی در برگزاری دورههای آموزشی مهارتآموزی
وجود ارتباطات مناسب با مؤسسات آموزشی بینالمللی
همکاری با مؤسسات بینالمللی آموزشی برای مهارتآموزی

مفاهیم

استفاده از تجارب بینالمللی مهارتآموزی
استفاده از تجربههای بینالمللی
اعزام گروهی کارکنان و معلمان برای شرکت در دورههای آموزشی
دعوت از مهارت آموزان موفق برای برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی
گسترش ارتباطات با آموزش کشورهای موفق
همکاری مشترک با مؤسسات برتر آموزشی
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
مقوله  .94تأمین و آمادهسازی نیروی انسانی
استفاده از افراد متخصص و صاحبنام
استفاده از معلمان و مربیان کارآزموده
جذب ،استخدام و توسعه نیروهای کارآمد
جذب نیروی انسانی خالق و نوآور
جلب مشارکت افراد کارآفرین کلیدی یا آموزشدهندگان موفق
آموزش کارکنان برای مهارتآموزی
مفاهیم

توانمندسازی کارکنان
آموزشهای ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان
ارزیابی مداوم عملکرد کارکنان
برگزاری کارگاهها ،دورهها و پودمانهای آموزشی
وجود ارتباطات مناسب با متخصصان و صاحبنظران مهارتآموزی
تربیت معلم کارآمد
ارتباط بین آموزشوپرورش و بهرهبرداران
مقوله  .99انعطافپذیری در برابر تغییر
انعطافپذیری

مفاهیم

عدم ترس از تغییر
داشتن تمایل به تغییر و نوآوری
مقوله  .99ساختار سازمانی
عدم تمرکز سازمانی
نظام سازمانی مناسب برای جذب ،استخدام و ارتقا
در نظام گزینش و استخدام براساس معیارهای شایستهساالری
انعطافپذیری سازمانی
رسمیت سازمانی

مفاهیم

تشکیل سازمان (زیرساختاری) مهارتآموزی در آموزشوپرورش
نظم سازمانی
تفویض اختیار و آزادی عمل مدارس
سازماندهی پویا و انعطافپذیر در جهت اصالح کار
انسجام و همراستایی بخشها و دوایر در جهت اهداف مهارتآموزی
تناسب قوانین و مقررات ،آییننامهها و اختیارات با مهارتآموزی
مقوله  .91زیرساختها و تجهیزات
زیرساختهای فنی
زیرساخت قانونی

مفاهیم

زیرساخت مادی
زیرساختهای ارتباطی
زیرساخت فرهنگی
تجهیزات الزم
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
مقوله  .95تخصصگرایی
داشتن تیم تخصصی برنامهریزی
داشتن تیم تخصصی مهارتآموزی
مفاهیم

استفاده از نیروهای متخصص
تخصص در مهارتآموزی شغلی
تخصص در محتوا
تخصص گرایی در وظایف
مقوله  .96تقویت ارزشهای اسالمی و ایرانی کار
ارزش کار حالل
سختکوشی
تالش و فعالیت
پرهیز از اسراف
نظم و انضباط

مفاهیم

تعهد کاری
وجدان کاری
حقوق متقابل (مشتری ،صاحب کار ،کارگر)
عرق ملی
پرهیز از تنبلی
تقدس کار
ارزش کاال و تولیدات ایرانی
مقوله  .91مدیریت عملکرد تغییر مدار
مدیریت عملکرد متناسب با تغییر
مدیریت رفتارهای سازمانی متناسب با اهداف رفتاری تغییر
نظام ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف تغییر
کنترل و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان

مفاهیم

خلق محیط رقابتی در عمل به ارزشها و اهداف رفتاری تغییر
ساماندهی کنکور
توسعه و ترویج ارزشهای حامی تغییر
توسعه و ترویج ارزش نوآوری و خالقیت
تغییر نظامات آموزشی
مستندسازی مهارتآموزی
مقوله  .98انگیزه حمایت از تغییر
مشارکت فراگیر کارکنان در تغییر (مشارکت در تصمیمگیری ،مشارکت در تحلیل و ارزیابی ،مشارکت فکری و
دانشی ،مشارکت در نظارت بر تغییر)

مفاهیم

مشوقهای مالی و معنوی در تغییرات موفق به سوی مهارتآموزی
بینش مشترک نسبت به چشمانداز و مأموریت سازمان
اقناع کارکنان درمورد تغییر
تفویض اختیار و آزادی عمل
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ادامه جدول  :9مقولهها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
ادامه مقوله  .98انگیزه حمایت از تغییر
توسعه ظرفیتهای مسئولیتپذیری
کارکنان حامی تغییر
توسعه و تقویت مشارکتجویی کارکنان
مفاهیم

بینش مشترک نسبت به چشمانداز و مأموریت سازمان
توانمندسازی تغییرمحور
توسعه و ترویج ارزشهای حامی تغییر
اعتمادسازی ذینفعان
مقوله  .93بهداشت و ایمنی کار
فضا و مکان مناسب برای مهارت آموزشی
ایمنی دانشآموزان

مفاهیم

بهداشت محیط کار
بیمه دانشآموزان
امکانات بهداشتی
لباس و و تجهیزات مناسب
مقوله  .91مشکالت آموزشهای مهارتآموزی
کندبودن
پرهزینهبودن
زمانبربودن
نیازمند فضا و تجهیزات زیاد

مفاهیم

نیازمند توجیه و اقناع والدین
مدرکگرایی جامعه
موانع فرهنگی
چالش ادراکی
چالش ساختاری
کمبود متخصص
مقوله  .94پیامدها
افزایش اشتغال
رشد و پیشرفت کشور
مسئولیتشناسی
امید به آینده
بهبود بهرهوری

مفاهیم

شایستهساالری
دانشآموزان با مهارت و خالق
توسعه پایدار
رونق اقتصادی
کاهش فقر و تولید ثروت
احساس رضایت
استقالل کشور



مداخلهگر

ـ محدودیتها و مشکالت قانونی

ـ عدم باور و تعهد به مهارتآموزی

ـ مشکالت آموزشهای مهارتآموزی

پیامدها

ـ استقالل و پیشرفت کشور

ـ افزایش اشتغال و امید به آینده

ـ مسئولیتشناسی

ـ بهبود بهرهوری و توسعه پایدار

ـ مهارتآموزی دانشآموزان و رضایت

ـ کاهش فقر

ـ فرهنگسازی
ـ تحول در برنامه درسی

راهبردها
یادگیری

شرایط علّی
ـ کیفیت آموزش و تدریس و

تبرعات

خدا ،خیررسانی ،وقف ،ایثار و

ـ ترویج روحیه خدمت به بندگان

ـ کیفیت آموزش و تدریس

ـ آیندهپژوهی و آیندهنگری

ـ تخصصگرایی

ـ وجود معلمان ماهر و کارآمد

ـ رویکرد و راهبرد در مهارتآموزی

شایستهگزینی

ـ تحول در محیطهای یادگیری
مقوله محوری

ـ تخصصگرایی در آموزشوپرورش

ـ انعطافپذیری در برابر تغییر

ـ تقویت ارزشهای اسالمی و ایرانی کار

ـ تربیت حرفهای مبتنیبر مهارت

ـ مهارتهای فنی و شغلی دانشآموزان

دانشآموزان

ـ مهارتها و شایستگیهای پایه و غیر فنی

ـ توجه به شایستهساالری و

ـ تحول در روشهای سنجش و
ارزشیابی
ـ تحول در کتابها و محتوای درسی
ـ بهداشت و ایمنی کار
ـ زیرساخت ها و تجهیزات

زمینه :بستر پدیده

ـ همکاری و ارتباطات بینالمللی
ـ نیازسنجی

آموزشی و پژوهشی
ـ تأمین منابع مالی

ـ ساختار سازمانی

ـ توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی و اصالح فرهنگ کار در کل جامعه
ـ انگیزه حمایت از تغییر
ـ مدیریت عملکرد تغییرمدار
ـ مزیتهای ملی و آمایش سرزمینی

شکل  :4کدگذاری محوری براساس الگوی پاردایم
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گونهکهقبالًهماشارهشددراینپژوهشبا استفاده از پارادیمی که کوربین و استراس
همان 

استخراجشده را درقالب الگو پارادایمی شناسایی نمودیم.

کردهاند ،نقش مقوالت

( )9812ارائه
الگوپارادایمی دارای اجزای زیر است:
کدگذاری محوری

کدگذاری باز

زمینه

مقوله

مقوله

مقوله

مقوله

شرایط علّی

مقوله یا پدیده اصلی

راهبردها

پیامدها

شرایط واسطهای

مقوله

شکل  :9الگوی پارادایمی کوربین و استراس ()4931


ارائهشده
باگذراندنمراحلفوق،الگویاصلیپژوهشارائه شد(شکل 2ـ.)0گرچهالگوی 
بهاختصارعبارتنداز :
دستآمده 
به 
معالوصفمراحل 
(شکل2ـ0خودگویاست ،
یهای پایه و
مهارتهاوشایستگ 

مقوله محوری:درپژوهشحاضرازمیانمقولههایموجود"
تنیبر مهارت و
حرفهای مب 
دانشآموزان ،تربیت  
مهارتهای فنی و شغلی  

دانشآموزان ،
غیرفنی  
تخصصگرایی

انعطافپذیری دربرابرتغییر و

ارزشهای اسالمی وایرانی کار،

شایستگی،تقویت 
بهعنوانکانونییامقولهمحوریمطرحشدهاند .
زشوپرورش" 
درآمو 
مقولههای کیفیت آموزش و تدریس و یادگیری،
شرایط علی :از میان مقولههای موجود " ،
ستهگزینی،رویکردوراهبرددرمهارتآموزی،وجودمعلمانماهرو
ستهساالریوشای 
توجهبهشای 
بهعنوانعللی
ندهنگریوکیفیت آموزشوتدریس"  
ندهپژوهی وآی 
تخصصگرایی،آی 

کارآمد،
آموزیداشتهوتااینعواملمهیانشوند،مهارتآموزی


شوندکهنقشفعالدرمهارت

تلقیمی
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شکلنمیگیرد .

فرهنگسازی،تحولدر

مهمترینراهبردهایاتخاذشدهدراینپژوهشعبارتنداز" :
راهبردها :
روشهای سنجشوارزشیابی،تحول در
طهای یادگیری،تحول در 
برنامهدرسی،تحول درمحی 
رساختها وتجهیزات،همکاری وارتباطات

کتابهاومحتوای درسی،بهداشت وایمنی کار،زی

نالمللیآموزشیوپژوهشی،نیازسنجیوتأمینمنابعمالی".
بی 
بسترزمینه:شرایطبستردرپژوهشکنونیمقولههای"توجهبهفرهنگوشرایط اجتماعی،
ساختارسازمانی،انگیزهحمایتازتغییرومدیریتعملکردتغییرمدار"هستند .
تهاومشکالتقانونی،عدم باورو
گر:درپژوهشحاضرمقولههای"محدودی 


شرایطمداخله
عنوانشرایطمداخلهگرالگوی

مهارتآموزی"  
به

آموزشهای 

تعهدبهمهارتآموزی ومشکالت 

گرفتهاند .
پارادایمیموردتوجهقرار 
مهمترین پیامدهای
اشتغالزایی است  .

اشتغالزایی ،پیامد پژوهش حاضر پیشرفت و 

پیامدها :
استخراجشده در این پژوهش عبارتند از" :افزایش اشتغال و امید به آینده ،استقالل و پیشرفت

دانشآموزانورضایت و
مهارتآموزی  

بهرهوری وتوسعهپایدار،
تشناسی،بهبود  
کشور،مسئولی 
کاهشفقر" .


بحث و نتیجهگیری
در جوامع امروزی ،سازمانها نقشی اساسی در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه ایفا
میکنند .یکی از سازمانهای بسیار حساس و ضروری در هر جامعه نظام تعلیموتربیت است که

مأموریتورسالتآنپاسخگوییبهانتظاراتونیازهایتربیتیوآموزشیجوامعاست.ایننظام
بهمنظورپاسخگوییبهانتظاراتونیازهایاعضایجامعهبهمدیریتمناسبمنابعشنیازمنداست.

طوریکهبرای


هاست؛به

بروبنیادیانسان

ای،زمان

طرف،نیازبهتربیتیکیازنیازهایریشه

ازیک
هایبلندمدتینیازاستوازطرفدیگر،محیطیکه


هاوفعالیت

ساختنآنبهبرنامه
انجاموجا 
ری
نظام تعلیموتربیت را احاطه کرده است ،محیطی متغیر است و اولویتهای تربیتی و آموزشی
اعضایجامعهبهشدتدرحالتغییراست.در چنینشرایطی مدیریتِنظامتعلیموتربیت ،مستلزم

هادرفعالیتهای


هایبلندمدتوتعقیبوپیگیریآناهدافوراهبرد

فوراهبرد
داشتناهدا
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عملیاینسازماناست .
یکیازاهدافمهمنظامآموزشیکشور،پرورشنیرویانسانیمتخصصوموردنیازجامعه
هاییدراینزمینهزدهاند،


هاومؤسساتآموزشعالیکشوردستبهتالش

است.اگرچهدانشگاه
نداشتندرسهایدانشگاهیومدرسهبانیازهایجامعهباعثشدهاستکه


ولیمتأسفانههمخوانی
دانشآموختگان و فارغالتحصیالن از تخصص و کارآیی الزم برخوردار نباشند .ازاینرو ،در

سالههای گذشته باتوجهبه روند افزایش جمعیت و تقاضا برای ورود به بازار کار از یکسو و

اهمیتویژهاییافتهاست .

مهارتآموزی»

مشکالتاقتصادیدولتازسویدیگر،مسئله«
بهرهور در تمامی حرف و مشاغل برای بخشهای مختلف
کشور ما نیازمند نیروی کار  
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیاست.آموزشوتربیتمهارتمدارباکیفیت،کاراواثربخش،یکی
رایاینمهماست.آموزشوتربیتمهارتآموزباکیفیت،کاراواثربخش

ازگزینههایاصلیب

یکی از گزینههای اصلی برای این مهم است که باتوجهبه شرایط فرهنگی ،آموزشی حرف و
اجتماعی کشور ،کسب شایستگیها و ایجاد صالحیتهای نیروی کار برای ورود به حرف و
یسازد .
امکانپذیرم 

مشاغلسطوحابتداییومیانیرا
مهارتآموزیدرمدارسمتوسطه

هدفنهاییپژوهشحاضر،ارائهالگویاسالمی ـ ایرانی 
یرغم بیکاری و عدم مهارتآموزی
یدهد که اوالً عل 
کشور بود .بررسی ادبیات موجود نشان م 
دانشآموزان با مسائل و
دانشآموزان در مدرسه ،کیفیت این آموزشها و آمادهسازی  
 
حدودیتهای زیادی مواجه بوده است .ازسویدیگر ،تاکنون پژوهشی درمورد مهارتآموزی

م
مدارس در ایران انجام نشده است .باتوجهبه اینکه در آموزشوپرورش و تدریس بهعنوان یک
نفعوذیعالقهبهنحویدرفرایندیاددهی ـ یادگیریدخالت

یربط،ذ 
ی
نظام،هریکازافرادذ 
هاوفعالیتهای


آموزیوتفاسیرآنانازکوشش
ركهریکازآنانازویژگیهایمهارت

دارند،د
یدهد،بررسیادراکاتآنانبهروش
الزمبرایپرورشانسانکهواقعیتنظامآموزشیشکلم 
یتوان با قوانین حاصل از
مناسب نیاز دارد .عوامل اجتماعی و تأثیرشان بر یادگیری را نم 
دانشآموزان
آموزی 


بینیکرد.بنابراین،کاربردرویکردکیفیدربررسیمهارت
اثباتگراییپ 
یش

یازاینپدیدهبهدستدهدو

مناسبتر

یتواندتبیین
درمدارسبهعنوانیکپدیدهآموزشیم 

شدهاند ،برای شناخت
دانشپژوهان و روششناسانی نظیر بازرگان ( )9831یادآور  
گونهکه  
همان 

یادگیریدرمحیطهایآموزشیودستیابیبهتبیین

دههایآموزشیورفتارهاییاددهی ـ 
بهترپدی 
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هایفرااثباتگراییورویکردهایمربوطهیعنیتحقیقاتکیفیرابه


مناسبازآنهابایدپاردایم
مددگرفت .
یرغم مزایایی که در تبیین پدیدههای اجتماعی ـ
باید توجه داشت که این تحقیقات نیز عل 
وابستهبهشرایطفرهنگیزمینهموردبررسیهستند.تحقیقاتانجامشدهدر

فرهنگیدارند،غالباً 
زمینه مهارتآموزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه
وابستهبودنتحقیقات

دیگرباتوجهبهزمینهـ 


آموزیدرمدارسانجامنشدهاستوازطرف

مهارت
دانشآموزان
آموزی 


ایازمهارت
کیفیمطالعاتخارجیانجامشده(آنهانیزغالباً برجوانبو 
یژه
دانشآموزان در
یتوانند تصویری روشن از مهارتآموزی  
کردهاند) ،نیز نم 
در مدرسه تأکید  
تههای ناچیز
مدارس ایران بهدست دهد .باتوجهبه این نکته و اینکه رجوع صرف به دادهها و یاف 
گمراهکنندهباشد،نیاز

یتواند
ینههایفرهنگیمتفاوتم 
پسزم 
مرتبطباموضوعدرسایرکشورهابا 
یشد.
به بررسی عمیق این پدیده متناسب با شرایط حاکم بر دوره متوسطه در ایران احساس م 
درجهت ارائه تبیین معتبر از این پدیده در ایران در بخش ادبیات نظری با مرور و بررسی
هایمرتبط،چارچوبیمفهومیبرایشناختمهارتآموزی،برنامهدرسی،اشتغالوحرفه


پژوهش
بهرهگیریازادبیاتموضوعتبیین
بهطورخالصهنتایجپژوهشارائهوبا 
ارائهدادیمودراینفصل 
شدهاست .
مهارتآموزی در مدارس متوسطه

ازآنجاکه هدف پژوهش ،تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی 
کشور بود ،لذا نظریه برخاسته از داده ،از میان روشهای کیفی انتخاب شد .همچنین از میان
ارائهشد،ازطرحنظاممند

صاحبنظران

طرحهایمختلفیکهبراینظریهبرخاستهازداده،ازسوی

(اشتراسوکوربین)9812،9استفادهشدهاست .
)مفاهیمبهعنوان

ستفادهازفنهایتحلیلیاشتراسوکوربین(9812

درتحقیقحاضرنیزباا
واحدتحلیلدرسطوحمتنکلمصاحبه،پاراگراف،عبارتوجمالتموردتوجهقرارگرفتندوبا
تفکیکمتنمصاحبهبهعناصردارایپیامدرداخلخطوطیاپاراگرافهاتالششدتاکدهایباز

تعددزیادمفاهیماستخراجشده(بیشاز 8هزارمفهوم)کدگذاریبازطی

استخراجشوند.بهدلیل

بزرگتریقرارگرفتند()611مفهوم.بعد

دومرحلهانجامشدکهدرآنمفاهیمدرقالبمقولههای
طبقهبندی شوند.
از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز درقالب دستههای بزرگ مفهومی  
1 - Strauss, Anselm & Juliet Corbin
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طبقهبندیآنها 68مقولهحاصلشد.درمرحله
درنهایت 812مفهومکلیدیاستخراجشدکهبا 
کدگذاری محوری و انتخابی مقولههای پیشگفته درقالب  89مقوله اصلی به شرح زیر جای
گرفتند :
بهصورت
ششگانه مدل پارادایمی  
ویکگانه اصلی درقالب ابعاد  
ی 
نهایتاً این مقولههای س 
دانشآموزان در مدرسه (در  6مقوله
شرایط علی ( 1مقوله) ،مقوله اصلی؛ یعنی :مهارتآموزی  
مداخلهگر محیطی( 8مقوله)وپیامدها(90

فرعی)،راهبرد( 99مقوله)،زمینه( 1مقوله)،شرایط
مقوله)جایگرفتند .
یکی از اهداف مهم هر نظریه برخاسته از داده ،کشف پدیده اصلی و تبیین اجزا و عناصر،
شرایط و پیامدها براساس آن پدیده است .در تحقیق حاضر ،محور اصلی مهارتآموزی
دانشآموزان،
یهای پایه و غیرفنی  
مهارتها و شایستگ 

دانشآموزان در مدارس متوسطه" :
 
تنیبر مهارت و شایستگی ،تقویت
حرفهای مب 
مهارتهای فنی و شغلی دانشآموزان ،تربیت  

ارزشهای اسالمی و ایرانی کار ،انعطافپذیری در برابر تغییر و تخصصگرایی در

آموزشوپرورش"کهدرمرحلهکدگذاریانتخابیآشکارومتعاقبآنروابطبرقرارشد.الزمبه

یگوید "چهچیزیدرجریان
یادآوریاستکهپدیدهاصلیعبارتازمقولهایاستکهبهمام 
مقولهای است که همه عوامل و تأثیرات درجهت
مهارتآموزی"  

است؟" در تحقیق حاضر "
دانشآموزان
یکنند و این مهارتآموزی بهعنوان هدف مهم تحصیل  
توصیف آن حرکت م 
یآید .بررسی چندباره متن مصاحبههای پیادهشده و مورد توجه قراردادن جمالت و
بهحساب م 

دانشآموزان تحت تأثیر
ایدههای بیانگر ارتباط بین مقولهها ،نشان داد که مهارتآموزی  

ستهگزینی،
ستهساالری و شای 
مقولههای کیفیت آموزش و تدریس و یادگیری ،توجه به شای 
" 
رویکرد و راهبردی در مهارتآموزی ،وجود معلمان ماهر و کارآمد ،تخصص گرایی،
دانشآموزان با
ندهنگری و کیفیت آموزش و تدریس" است .مهارتآموزی  
ندهپژوهی و آی 
آی 
فرهنگسازی،تحولدربرنامهدرسی،تحولدر

تأثیرپذیریازشرایطعلی،منجربهشکلگیری"
تحولدرکتابهاومحتوایدرسی،

تحولدرروشهایسنجشوارزشیابی،

طهاییادگیری،
محی 
نالمللی آموزشی و
ساختها و تجهیزات ،همکاری و ارتباطات بی 

بهداشت و ایمنی کار ،زیر 
عالوهاینکنشهادربستر"توجهبهفرهنگو


شود.به
پژوهشی،نیازسنجیوتأمینمنابعمالی"م 
ی
شرایط اجتماعی ،ساختار سازمانی ،انگیزه حمایت از تغییر و مدیریت عملکرد تغییرمدار" شکل
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تها و مشکالت قانونی ،عدم باور و تعهد به مهارتآموزی و
همزمان از "محدودی 
یگیرند و  
م 
مشکالتآموزشهای مهارتآموزی" تأثیرمیپذیرند.نهایتاًاینکهچنینکنشهاوواکنشهایی
پیامدهاییفردی،بیرونیوناخواستهبههمراهآوردهو"افزایش اشتغالوامید بهآینده ،استقاللو
دانشآموزان،
مهارتآموزی  

تشناسی ،بهبود بهرهوری و توسعه پایدار ،
پیشرفت کشور ،مسئولی 
یشود .
انتقالوکاربردآموختههاورضایتوکاهشفقر"راموجبم 

یک فردبرای ورودبهدنیای کارورسیدن بهخودکفایی فردی ،اجتماعی واقتصادی ،نیازمند
مهارتها مربوط به نحوه انجام شغل

مهارتهای بسیاری است .بخش کوچکی از این 

یادگیری 
معطوفبهآموزشمهارتهایعمومیومشترك

بیشترینتمرکزدرآمادگیشغلیباید
استو 
گونهای طراحی و
به 
حرفهای  
ش 
در مشاغل مختلف شود؛ بنابراین ،باید برنامه شغلی در دوره پی 
مهارتهافراهمشود .

تدوینشودکهزمینهبرایآموزشاین


پیشنهادهای کاربردی
بهروزرسانی و تدوین سازوکار و ابزاری برای شناسایی نیازهای مهارتی فعلی و آینده،
ـ 
بهمنظور اطمینان از ارتباط برنامههای آموزشهای فنی و حرفهای با بازار کار بهسرعت درحال

تغییر،اقتصادوجامعه.
ـ ارتقای مهارتهای چندگانه ،ازقبیل حل مسئله و تفکر انتقادی ،مهارتهای کارآفرینی و
ظرفیتسازی برای انطباق رفتار ،بهمنظور تجهیز یادگیرندگان به مهارتهایی برای زندگی و

معیشتپایدار.
ای،باایجادپایگاهاطالعرسانیوترویجبیشتر


هایفنیوحرفه

تقویتپژوهشدرآموزش
ـ
گذاریمبتنیبرشواهدپژوهشی.


سیاست
ـ تلفیق مناسب تربیت اقتصادی و حرفهای با تربیت رسمی و عمومی در همه مراحل تربیت
رسمیوعمومی.
آوردننیازهایفردی،تحولمشاغلوحرفههادرجامعه.


حساب
ـ 
به
هایهمکاریمنطقهایو


ایدرچارچوبطرح

هایفنیوحرفه

توسعهمشارکتدرآموزش
ـ
ناحیهای.
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ـ تنوع در منابع مالی با درگیرکردن همه ذینفعان ،بهویژه ازطریق استفاده از سازوکارهای
تشویقیمنابع.
دهیموقعیتهاییادگیری؛


گیریازتأمینکالسدرسبهسامان
ـ 
جهت
جهتگیری از انحصار یادگیری در کالس درس به تنوعبخشی به محیطهای تربیتی و
ـ 
یادگیری.
جهتگیریازنگاهتفکیکیبهفضایفیزیکیمدارسبهنگاهفرایندیبهتربیتوساخت
ـ 
مجتمعهایتربیتی.

جذبسرمایهگذاریدرآموزشوتأمیننیرویانسانی.

ـ
فراهمکردنزمینهمشارکتبخشخصوصیوصنعتدرآموزشوتربیت.
ـ 
ووقفهاوتبرعاتدرتأمینمنابع.

فراهمسازیزمینهمشارکتمردمبااستفادهازخیرات
ـ 
سازیوفراهمکردنزمینهمشارکتوحمایتبخشخصوصی.


خصوصی
ـ
ـتوجهبهارزشکاروفعالیتوتالش
فرهنگسازیازلحاظاقتصادی

ـ
فرهنگسازیازلحاظاجتماعی

ـ
رسانهها،صداوسیماو...
فرهنگسازیازطریق 

ـ
مهارتآموزی 

اطالعرسانیبهوالدین،جامعهو...درزمینه
ـ 
منابع
اشتراوس ،آنسلم و جولیت کوربین ( ،)3134اصول روش تحقیق کیفی ،نظریه مبنایی رویهها و شیوهها ،ترجمه
بیوک محمدی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ارجمندنیا ،علیاکبر؛ غیاثی ندوشن ،سعید؛ خوشنام ،مژگان و مقیمیان شیاده ،مائده ( ،)3131فراتحلیل پژوهشهای
انجامشده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی در ایران ،فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی-316 :
.346
اوحدی ،محمود؛ مظاهری ،حسن و معافی ،محمود ( ،)3133اعتباربخشی راهنمای برنامه درسی آموزش آداب و
مهارتهای زندگی ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی.386 - 365 :
(بدون تاریخ) ،پایگاه جامع اطالع رسانی آموزشوپرورش ،کد مطلب .15d11
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ()3131
رفیعی ،ناصر؛ حسینی محمد؛ رنجبر و باباخانیاه ،اعظم ( ،)3132بایستههای فرهنگ کار مطلوب ازمنظر
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امیرالمومنین علی ،نشریه حدیث و اندیشه .دوره  ،3شماره .33 -321 :35
رحمانی ،رامین و نظری کتولی ،علی ( ،)3182مقاله چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال
فارغالتحصیالن ارائهشده در اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشو ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
زارعی ،عطااله ( ،)3183بررسی دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان درمورد بهکارگیری
تکنولوژیهای  Web.2در تدریس و یادگیری ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی ،دانشگاه
پیام نور تهران.
زارعی متین ،حسن؛ امامی ،مصطفی و رستگار ،عبدالغنی ( ،)3185بررسی تأثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد
سازمانی کارکنان ،مدیریت فرهنگ سازمانی.
زرافشانی ،کیومرث ؛ صی محمدی ،سمیره و بارانی ،شهرزاد ( ،)3183ارائه راهبردهای تدریس اثربخش در
دورههای آموزش کارآفرینی دانشگاهها ،اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی ( 21و 28
بهمن  83ـ شیراز).
زعفرانیان و همکاران ( ،)3183ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی کارآفرینی ،اولین کنفرانس بینالمللی
مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی 21و  28بهمن .3183
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( ،)3133روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،چاپ چهاردهم،
تهران :انتشارات آگاه.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش (بدون تاریخ) ،وزارت آموزشوپرورش.
عزیزی ،نعمتاله ( ،)3185درآمدی بر توسعه آموزشعالی در ایران باتأکیدبر علوم انسانی ،تهران :پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی .
عزیزی ،نعمت اله و گوازی ،آرش ( ،)3188ارزیابی کارآیی بیرونی آموزشوپرورش استان کردستان ،گزارش
پژوهشی ارائهشده به کارگروه پژوهش ،آمار و فناوری اطالعات معاونت برنامهریزی استانداری کردستان.
فیاض ،ایراندخت و کریمی ،مرضیه ( ،)3183بررسی مهارتهای ارتباطی بینفردی در سیره معصومان ،تربیت
اسالمی 1 ،ـ .28
قاسمیان ،الهام ( ،)3134بررسی نقش آموزشهای مهارتی بر میزان اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی با کمک
تکنیک معادالت ساختاری ،نشریه مهارتآموزی ،بهار ،شماره .33
گودرزی ،احمد و ساالری ،ضیاءالدین ( ،)3183مقاله یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در آموزش و توسعه
کارآفرینی در سازمانها ،ارائهشده در اولین کنفرانس مدیریت و نوآوری شیراز.
محمدی چمناری ،حسین؛ نعمتی ،محمدعلی و کرمیپور ،مجتبی ( ،)3134رابطه مهارتهای ارتباطی و مهارتهای
کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و خوارزمی ،فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.
معافی ،محمود ( ،)3188مبانی علمی آموزش آداب و مهارتهای زندگی ،تهران :سازمان پژوهش و برنامهریزی
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. دفتر برنامهریزی و تالیف کتابهای درسی،آموزشی
، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی،)3134(  مریم، عزتاهلل و سیفنراقی،نادری
. دفتر تحقیقات و انتشارات بدر:تهران
 درونیکردن ارزشهای،)3131(  اژدر، احمدحسین و شمخانی، شیرین؛ فالحی، فخرالسادات؛ ایزدی معز،نصیری
 مهر و،58  و51  شماره، نشریه مهندسی و فرهنگی،اسالمی در میان دانشآموزان از دیدگاه مربیان تربیتی
.85  ـ14 ،3131 آبان
. شورای عالی انقالب فرهنگی،)3132( نقشه جامع علمی کشور
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