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چکیده
سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران با توجه به رسالت خود در ارائه آموزشهای غيررسمی در سالهای اخير با تمرکز و
توجه به بخش روستایی برنامههای خاص آموزشی مهارتی را برنامهری ی کرده و به شيوه های متنوع و متفاوتی ارائه می دهز  .اجزرای
بهينه این آموزشها مستل م رص مستمر و آسيب شناسی این آمزوزشهاسزت هز ا از اجزرای ایزن ت آيزب آسزيبشناسزی اجزرای
آموزشهای مهارتی روستایيان و عشایر در استان ایالم است رویکرد پژوهش کيفی و اب ار جمع آوری دادهها مصاحبههزای ميز انی بزا
مربيان آموزش روستایی ،کارشناسان آموزش روستایی است ت آيب از نظر ه ا کاربردی و از نظر نوع ج ء دسته ت آيآزا توصزيفی
م سوب میشود جامعه آماری  88نفر از مربيان فعال در حوزه آموزش روستایی در استان ایالم بودن  ،که با توجه به کم بزودن تعز اد
آنها از روش تمام شماری بهره گرفته ش اب ار گردآوری دادهها پرسشنامهای م آب ساخته بوده اسزت کزه روایزی آن بزه روش روایزی
م توی و پایایی آن با استفاده از روش پيش آزمون مورد تایي قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان داد که بيشتر پاسزخوویان بزا
 26/26درص حِرا مورد اجرا در مناطب روستایی و عشایری استان را در با درجه خيلی زیاد متناسزب بزا ویزعيت روسزتا یزا کزانون
عشایری میدانن ؛  44/66درص پاسخوویان نبود مواد مصرفی در کارگاهها را مهمترین آسيب اجرای دورههای آموزشزی در روسزتاها
دانسته ،و  05درص پاسخوویان مهمترین نياز آموزشی در روستاها و کانونهای عشایری را آمزوزش در زمنيزه کشزاورزی مزی داننز ،
همچنين ت ليل یافته ها نشان داد که  46/11مربيان مورد مطالعه مهمترین مشکل خود را حوزه آمزوزش روسزتایی عز م تفزاو در
اشل دریافتی نسبت به سایر مربيان با توجه به بع مسافت میدانن
کلمات کلیدی :آموزشهای مهارتی ،فنی و حرفه ای ،روستا و مناطب عشایری ،آسيب شناسی

Pathology implementation of skills training villagers and nomads
()Case Study: Department of Technical and Vocational Training Ilam Province
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Abstract
Technical and Vocational Training Organization of Iran with regard to its mission of
providing informal education in recent years by focusing on rural areas, special programs training
plan and offers a great variety of ways. This tutorial requires continuous monitoring and pathology
optimal implementation of this training. The aim of this study pathologies in the implementation
of skills training villagers and nomads in Ilam province. Qualitative research approach, data
collection instruments and field interviews with managers of rural education, rural education
experts. The aim of the research is applied and the type is descriptive research category. The
population of the 88 coaches in the field of rural education in Ilam province, due to the low
number of census method was used. Data collected has been collected. The validity of the method
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validity and reliability of the test method has been approved. The results showed that most
respondents (with 63.62%) in the letter run in rural areas of the province with the focus very much
compatible to the village or tribal know; 44.32% of respondents did not waste the workshop
considered the most vulnerable implementing training programs in rural areas, And 50% of
respondents the most important educational needs in rural and nomadic education centers in
agricultural fields know, The analysis also showed that coaches 43.18% case your main problem
of rural education received no difference in scale than other coaches due to know the distance.
Keywords: skills training, vocational, villages and tribal areas, pathology

مقدمه
آین هی هر کشوری بستوی به توسعهی منابع انسانی آن جامعه دارد و آموزش به عنوان اب اری
ق رتمن تواناییهای متع دی را به نيروی انسانی میبخش و با شکوفا ساختن استع ادها موجبا اف ایش
ق ر و بازدهی آنان را فراهم کرده و در نتيجه پيشرفت جامعه را امکانپذیر میسازد اما بای توجه داشت که
الزمه ی دستيابی به چنين موقعيت ممتازی آن است که شرایط اجرای بهينه و موثر این آموزشها با
برنامهری ی های دقيب و منسجم فراهم آی در این ميان نآش آموزشهای فنی و حرفهای به عنوان سازمان ارائه
دهن ه خ ما آموزشی در حرفههای مختلف ،غير قابل انکار است .اما پيش از آموزش حرفههای مختلف،
تعيين نياز جامعه یروری می باش .
ت وال جمعيت روستایی نشاندهن هی رش آرام آن طی چن دههی اخير میباش  ،بهطوری که
جمعيت روستایی طی مآاطع زمانی  ۵۵۳۱ ،۵۵۳۱ ،۵۵۳۱ ،۵۵۱۱به ترتيب  ۲۵/۲۲،۲/۵۳،۵۱/۳و ۲۲/۲ميليون
نفر بوده است به تناسب کاهش نرخ رش جمعيت روستایی ،سهم آن از جمعيت کل کشور ني در حال کاهش
است زیرا نسبت روستانشينی بالغ بر  ۱۲/۳درص در سال  ۱۱/۵ ،۵۵۱۱درص در سال  ۵۵۳۱و  ۵۳/۵درص
در سززال  ۵۵۳۱و  ۵۵/۱۳درص در سال  ۵۵۳۱بوده است توزیع جمعيت و آبادی برحسب طبآا جمعيت
نشان میده که بيشترین سهم مربوط به روستاهای کمتر از  ۵۱۱نفر ( ۱۵درص ) و کمترین آن مربوط به
روستاهای باالتر از  ۱۱۱نفر ( ۳درص ) میباش در مآابل ،از حيث جمعيت بيشترین سهم مربوط به گروه بيش
از  ۱۱۱نفر ( ۳۱درص ) و کمترین سهم مربوط به گروه کمتر از  ۵۱۱نفر ( ۱/۳درص ) است یمن آن که ۲۵
درص روستاهای کشور خالی از سکنه میباش طی دورهی  ۳۱-۳۱سهم کليهی طبآا جمعيتی از حيث
شمار آبادی ،رون صعودی داشته ،ليکن از حيث جمعيت تنها گروه بيشتر از  ۱۱۱نفر رو به رش بوده است
در سن چشم ان از جمهوری اسالمی ایران در افب  4141هجری شمسی ،آمایش سرزمين و رفع
م روميتها بویژه در مناطب روستایی کشور به عنوان رسالت آمایشی سرزمين مطرح می شود؛ همچنين در
بن «و» مواد  14و  491قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ني بر توسعه آموزشهای
مهارتی روستائيان و آموزشهای فنی و حرفهای مستمر ایشان ،تأکي ش ه است.
توسعه روستایی از اه اا اصلی پروژه ها و برنامه های اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
است در این راستا آموزش و ارتآاء مهار روستایيان از عوامل اساسی و مهم در تآویت و پای اری توسعه
روستایی است .در تعریف توسعه پای ار در سن چشم ان از توسعه ،به عنوان ظرفيتی مستمر برای آین های بلن
م تعریف ش ه است(چلتن هام)4991،
توسعه روستا بای در چشم ان از وسيعت تری مورد بررسی قرار گيرد با توجه به رابطه مستآيم
آموزش و توسعه می بایست آموزشهای روستایی ني در چارچوب ت وال اقتصادی و اجتماعی نهادها و روابط
و فرآین ها در مناطب روستایی برنامه ری ی گردد .تجهي نيروی انسانی و حرکت به سوی توسعه پای ار زمانی
ميسر است که روستایيان به ح کافی تعليم دی ه و مهار های متنوع و مفي و کاربردی را فرا گيرن و طی
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این آموزشها تغييرا مفي ی در زن گی روستایيان ایجاد گردد .نواهی گوتاه به ویعيت اجرای آموزشهای
فنی و حرفه ای روستایی در کشور بيانور این نکته است که با اف ایش جمعيت و باالرفتن نرخ بيکاری و تمایل
روستایيان به مهاجر به شهرها به منظور یافتن شغل ،نياز به آموزش نيروی انسانی ماهر در زمينه های فنی
حرفه ای یروری و مهم م سوب می شود
در این راستا این پژوهش به عنوان ت آيآی کيفی به دنبال آسيب شناسی اجرای آموزش های فنی و
حرفه ای در ميان روستایيان و عشایر و تبيين ویع موجود و ارائه راهکارهای برای بهبود آن است
بیان مساله و ضرورت تحقیق
تربيت نيروی انسانی مورد نياز جوامع در قالب آموزشهای فنی و حرفهای از اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بيستم ،مورد توجه بسياری از کشورهای جهان قرار گرفت در پی پيشرفت های علمی و صنعتی پس
از جنگ جهانی دوم ،این آموزش ها به ن و بی سابآهای در جهان گسترش یافت تا آن جا که امروز آموزش
های فنی و حرفه ای پس از آموزش و پرورش ،در بسياری از کشورها خصوصا جوامع صنعتی در جهت پاسخ
گویی هر چه بيشتر به نيازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت و تکاپو میباش .
از سوی دیور بای توجه داشت که روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را
تشکيل میده تجربه توسعه به ویژه در این گروه ازجوامع نشان مي ه که توسعه روستایی نآش مهمی در
رسي ن به اه اا توسعه در سطح ملی دارد به گونهای که بسياری از صاحبنظران ،توسعه روستایی را موتور
م رکۀ توسعه در کشورهای جهان سوم به خصوص در مراحل اوليه توسعه دانسته و دستيابی به آن را یرورتی
اجتناب ناپذیر میدانن  .رسي ن به توسعه به عوامل و شرایط مختلفی بستوی دارد که بای در کنار هم قرار
گيرن تا اه اا توسعه م آب شود .تجربۀ توسعه در کشورهای جهان سوم ح اقل در بخش روستایی نشان
میده که ن وة نورش به توسعه و روشها و راهبردهای اتخاذ ش ه نآشی کلي ی در موفآيت یا ع م موفآيت
برنامههای توسعه دارد بسياری از صاحبنظران دليل ع م موفآيت در بهبود ویعيت جامعۀ روستایی و شکست
برنامههای توسعه در روستاها را به ن وة نورش به توسعه روستایی و راهبردهای اتخاذ ش ه مربوط می دانن .
دی گاهها و روشهای توسعۀ روستایی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی و مسائل مبتال به نکاتی،
مانن اف ایش بازده کشاورزی ،اف ایش دسترسی به امکانا و خ ما  ،تأمين نيازهای اساسی ،اف ایش سطح
درآم و کاهش فآر توجه کردهان تغيير دی گاههای توسعه در یکی دو دهۀ اخير یمن آشکار ساختن خال
مورد اشاره تأکي ی بر این مسئله ني است که توسعۀ روستایی بای به عنوان فرآین و نه تولي نوریسته شود .
زیرا نتيجه عمل فرآین هاست که در طول زمان به ت ریج ظاهر میشون فرآین توسعه در چرخۀ خود براساس
شرایط زمانی و مکانی از عوامل مختلف تأثير میپذیرد و بنابراین بای آن را در ارتباط با عوامل و شرایط
مختلف مورد توجه قرار داد .یکی از فرآین های مهم جهت توسعه آموزشها در روستاها و مناطب عشایری
اجرای بهينه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در روستاها و مناطب عشایری است که بطبع اجرای بهينه
آنها نيازمن اجرای برنامه های آسيب شناسی م ون است
آسيب شناسی معادل کلمه پاتولوژی است مراد از آن شناسایی علل و ریشه عواملی است که در بروز
ب ران در پ ی ه های مختلف نآش دارن و این عوامل می توان رون بالن گی و کارآم ی پ ی ه ها را مختل
سازن  .ه ا از آسيب شناسی یافتن علت یا علل رکود یا ب ران در رون طبيعی پ ی ه ها و فعاليتهاست
آسيب شناسی فراین ی است نظامن از جمع آوری داده ها به منظور تعامل اثربخش و سودمن در راستای حل
مشکال ،چالش ها ،فشارها و م ودیت های م يطی در سازمان (ان رو مان ینی)1442،
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چارچوب نظری تحقیق
م ل بکار رفته در این ت آيب م ل سه شاخوی است م ل سه شاخکی در طبآه بنز ی مز ل هزا از
نوع م ل های منطآی است که بسياری از مفاهيم ،روی اد ها و پ ی ه ها را می توان در قالب نظری سه شاخکی
(ساختار ،رفتار و زمينه) مورد بررسی ،مطالعه و تج یه و ت ليل قرار داد بر اساس این رویکرد مسائل و آسزيب
های نظام آموزش مهارتی روستایيان و عشایر را می توان از سه منظر ساختار ،رفتار و زمينه مورد بررسی قزرار
داد در این مآاله با م ور قرار دادن رویکرد سه شاخکی و ترکيبی از سایر رویکرد ها تالش می گردد تزا نظزام
آموزش های مهارتی در روستاها و عشایر استان آسيب شناسی و چارچوب مفهومی خاصی بزرای ارتآزاء نظزام
آموزش مهارتی در این بخش ب ست آی منظور از عوامل رفتاری (م توایی) کليزه عوامزل مربزوط بزه نيزروی
انسانی که م توای سازمان را تشکيل می دهن مانن انوي ش ،روحيه کار و ریایت مربيان شزامل مزی شزود؛
عوامل ساختاری در برگيرن ه مجموعه روابط منظم حاکم بر اج ای داخلی سازمان که ب نزه آن را مزیسزازن
مانن ساختار سازمانی ،قوانين و مآررا میباش ؛ و سرانجام عوامل زمينهای شامل م يط و شرایط بيرونی که
سبب ساز عوامل رفتاری و ساختاری هستن  ،می گردد (ميرزایی)4711،
در این ت آيب آسيب های اجرای آموزش مهارتی روستایيان و عشایر در چهار حوزه دسته بن ی شز ه
است:
 آسيب های مربوط به بستر اجرای آموزش های مهارتی در روستاها و مناطب عشایری؛ آسيب های مربوط به قوانين و مآررا آموزش؛ آسيب های مربوط به ساخت نظام آموزش های مهارتی در روستا ها و مناطب عشایری؛ و آسيب های مربوط به فآ ان یا یعف فرآین آموزشقلمرو طرح
قلمرو این ت آيب شامل موارد زیر است:
الف) قلمرو زمانی :م زمان درنظر گرفته ش ه برای اجرای طرح فوق ،مبنی بر آسيب شناسی ویع موجود
اجرای آموزش های مهارتی و ارائه راهکارهای الزم برای رسي ن به ویع مطلوب نيمه دوم سال  4791هجری
شمسی تعيين گردی ه است
ب) قلمرو مکانی :قلمرو مکانی طرح سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،ادرا کل استانی ،مراک آموزش
فنی و حرفهای استان ها ،در نظر گرفته ش ه است
ج) قلمرو مویوعی :قلمرو مویوعی پژوهش آسيب شناسی اجرای دوره های مهارتی برای روستایيان و عشایر
(آموزش روستایی) است
مواد و روش ها
تفسيرگرایی4

است،
پژوهش حایر ،به ل اظ نوع نواه به پژوهش و شناخت واقعيا موجود که مبتنی بر
پژوهشی به روش کيفی 5است برای گردآوری دادهها از چک ليستها ،پرسشنامه های بازپاسخ ،اسناد و م ارک
و به ویژه فرم مصاحبه نيمه ساختارمن که به ل اظ ویژگیهای فنی مورد بررسی قرار گرفت ،استفاده گردی ه
است به نظر بازرگان ( ،) 4794مایه اصلی ت آيآا کيفی ،گردآوری تفصيلی دادهها از منابع چن گانه است در
پژوهش پيش روی تالش ش ه داده های مورد نياز با استفاده از چن اب ار گردآوری داده ،به ویژه استفاده از
. interpretive
. Qualitative Research
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نظرا مربيان شاغل در حوزه آموزش روستایی و کارشناسان مراک گردآوری شود مراحل گردآوری دادهها به
شرح زیر بوده است:
 تهيه یک فرم مصاحبه تلفنی برای دریافت مشکال اجرای آموزش های مهارتی در روستاها و مناطبعشایری با استفاده از نظر مربيان
 فرم پرسشنامه باز پاسخ برای جمع آوری و احصاء آسيبهای وارد بر اجرای آموزشهای مهارتی ازنظر کارشناسان آموزش روستایی مراک و استان
 استفاده از فن ت ليل م توی – با استفاده از سه مرحله ک گذاری باز ،م وری و انتخابی -جهتاستخراج نتایج حاصل از اب ارهای ان ازهگيری
 ت ليل داده ها به تفکيک بخشهای مصاحبه ش ه (مربيان ،کارشناسان مراک  ،کارشناسان مسئولآموزش روستای ادارا کل استانی)
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش مربيان ،کارشناسان آموزش روستایی مراک  ،و کارشناسان مسئول آموزش
روستایی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و ادارا کل تابعه استانها به تع اد  11نفر می باش که با
توجه ب ه م ود بودن تع اد افراد جامعه آماری از روش تمام شماری بهره گرفته ش ه است
نتایج و یافتهها
در این بخش از ت آيب به ت ليل و توصيف عم ه مشکال اجزرای آمزوزشهزای مهزارتی در جامعزه
آماری مورد مطالعه پرداخته ش ه است ،این نتایج به شرح زیر است


تحلیل وضعیت حرف و رشتههای آموزشهای فنی و حرفه ای در روستاها

نتایج این پژوهش نشان داد که  26/26درص پاسخوویان حرا مورد اجرا در مناطب روستایی و عشزایری
استان را در با درجه خيلی زیاد متناسب با ویعيت روستا یا کانون عشایری می داننز  ،همچنزين  6/41درصز
ني اذعان داشتن که حرفه مورد اجرا در منطآه با نيازهزای سزاکنان روسزتا بزه ميز ان خيلزی کزم سزنخيت و
همخوانی دارد(ج ول شماره )1
جدول ( :) 1توزیع فراوانی وضعیت تناسب حرفه یا رشته آموزشی با وضعیت روستا
تناسب حرفه با ویعيت روستا

فراوانی
3
8
41
9
64

جمع

88

خيلی کم
کم
تاح ودی
زیاد
خيلی زیاد



درص
3/14
9/4
43/41
41/13
43/41
411

تحلیل وضعیت مهمترین مشکل اجرای آموزشهای مهارتی در روستا

ت ليل دادهها نشان داد که  44/66درص پاسخوویان نبود مواد مصرفی در کارگاههزا را مهمتزرین آسزيب
اجرای دوره های آموزشی در روستاها دانسته ان  ،همچنين  60/61درص پاسخوویان عز م وجزود مکزان دائزم
اجرای آموزش ها در روستا آسيب اجرای این دسته از آموزش ها است(ج ول شماره )6
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جدول ( :)2توزیع فراوانی مهمترین مشکل اجرای آموزشهای مهارتی در روستا
مشکل اجرا آموزش مهارتی



فراوانی
11
42

نبود مکان دائم آموزش
ع م استآبال روستایيان
نبود مواد مصرفی
کمبود تجهي ا آموزشی

39
8

جمع

88

درص
12/18
49/31
11/31
9/19
411

تحلیل وضعیت مهمترین نیازهای آموزشی در روستاها و کانونهای عشایری

نتایج این پژوهش نشان داد که  05درص پاسخوویان مهمترین نيزاز آموزشزی در روسزتاها و کزانونهزای
عشایری را آموزش در زمنيه کشاورزی می دانن  ،همچنين  16/0درص  ،آمزوزش در حزوزه داموزروی62/14 ،
درص آموزش در حوزه صنایع دستی و  11/62دصز آمزوزش در زمينزه خز ما را مهمتزرین نيزاز آموزشزی
روستاها می دانن (ج ول شماره )6
جدول ( :)3توزیع فراوانی مهمترین نیازهای آموزشی در روستاها و کانونهای عشایری



مهمترین نیاز آموزشی در روستا

فراوانی

درصد

آموزش در حوزه کشاورزی

11

61

آموزش در حوزه دامپروری

44

41/6

آموزش در حوزه صنایع دستی

13

14/41

آموزش در حوزه خدمات

41

44/34

جمع

88

411

تحلیل وضعیت مهمترین مشکالت مربیان حوزه آموزش روستایی و عشایری

ت ليل یافته ها نشان داد که  46/11مربيان مورد مطالعه مهمترین مشکل خود را حوزه آموزش روسزتایی
ع م تفاو در اشل دریافتی نسبت به سایر مربيان با توجه به بع مسافت دانسته ان  ،همچنزين  66/06دصز
آنها در رتبه دوم مهمترین مشکل خود را ع م همکاری کارآموزان جهزت شزرکت در جلسزه آزمزون در مراکز
شهرستان ها می دانن  ،ج ول شماره ( )4این مورد را نشان می ده
جدول ( :) 4توزیع فراوانی مشکالت مربیان حوزه آموزش روستایی و عشایری
مهمترین مشکال مربيان
نبود سرویس ایاب و ذهاب
ع م تفاو در اشل دریافتی نسبت به سایر
مربيان با توجه به بع مسافت
یعف در دوره های بازآموزی
ع م همکاری کارآموزان جهت شرکت در
جلسه آزمون در مراک شهرستان ها
جمع

پیشنهادات اجرای مبتنی بر نتایج
2
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در راستای این موارد یشنهادا زیر ارائه می گردد :
 عآ تفاهم نامه ب ا اداره امور عشایری جهت تامين مکان ،ایاب و ذهاب ،امنيت مکان و تجهي ا
تجميع متآایيان عشایر در یک مکان آموزشی
 تخصيص اعتبار جهت آموزش حرفه های متنوع و ج ی در روستاها و کانونهای عشایری
 اجرای آموزش ها بصور کوتاه م و یا بخشی از استان ارد

و ني

 پرداخت ه ینه ایاب و ذهاب و تفاو اشل حب الت ریس مربيان روستایی و عشایری
تشکر و قدرانی
ب ین وسيله مراتب تشکر و ق ردا نی خود را از کليزه مز یران و مسزئوالن واحز های پزژوهش ادارا کزل
استانی آموزش فنی و حرفهای و همه ع ی انی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساني ه ان  ،ابراز می داریم
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-

وزارت آموزش و پرورش .)1605( .آموزشهای فنی و حرفهای .نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت ،تهران

-

جولی ،ر .،دوکانت ،هه ،.و سینکر وفیونهاویلیون .)1621(.اشهتغال در جههان سهوت ،ترجمهه احمهد خ ایهی،
انتشارات وزارت امورخارجه ،تهران.

-

صیافی ،ت .)1601(.رابطه آموزشهای فنی و حرفهای با اشتغال در استان مرک ی ،معاونت آموزش متوسهطه
وزارت آموزش و پرورش ،تهران.

-

عسگری ،ج .)1615(.تحلیلی بر وضعیت اشتغال کشور ،نشریه تعاون ،شماره .150

-

میر کمالی ،ت .)1606( .تحلیلی بر توانمندسازی شغلی فارغ التحصیالن دانشگاه ،فصهلنامه پهژوهش و برنامهه
ری ی در آموزش عالی ،انتشارات وزارت علوت تحقیقات و فناوری ،شماره  ،4زمستان .1606

-

ارفعی ،ت ،.فرج الهی حسینی ،ج .)1612( .بررسی نقش دوره های آموزش فنی و حرفهای غیر رسمی وزارت
جهاد کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال روستاییان آموزش دیده استان آذربایجان غربی ،نشریه جهاد (ترویج
کشاورزی و توسعه روستایی) ،آذر و دی  ،1612شماره  ،615صص .45-66

-

احمدی ،ع ،.دوریش ،ح .)1610(.مبانی کارآفرینی  ،تهران  ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه پیات نور.

-

امین بیدختی ،ع .)1616(.نقش آموزش های فنی و حرف های در توسعه ی خوداشتغالی در سمنان.

-

ایمانی ،ت ،.عاشقی ،ت ،.و تقی آذرتش .)1611(.کارآفرینی .تهران  ،چاپ دوت ،انتشارات فرهنگ سب .

-

سعیدی کیا ،ت .)9831(.اصول و مبانی کارآفرینی .تهران ،چاپ شان دهم  ،انتشارات کیا.

-

سلجوقی ،ت .)9831(.کارآفرینی ایجاد و توسعه کسب و کار جدیهد ،چهاپ سهوت ،کرمهان  ،انتشهارات خهدمات
فرهنگی.

-

فرهادیان  ،همایون  .)1614(.بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حرفهای در توسهعه منهابع انسهانی  ،مازنهدران،
انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران.

-

قارون.ج .)9838( .مروری بر برنامه های آموزش فنی و حرفهای در سطوح متوسطه و عالی در برخی کشورهای
جهان .قسمت اول ،تهران ،سال اول ،شماره نهم.
0

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
 اثر بخشی دوره های آموزش فنی و حرفهای غیر رسمی در مراکه آمهوزش کشهاورزی.)1616( . ع،کارپیشه

-

. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،  تهران،  پایان نامه کارشناسی ارشد، استان فارس ازدیدگاه فراگیران
 پایهان نامهه، بررسی ارتباط و تناسب آمهوزشههای مههارتی بها نیازههای بهازار کهار.)1615( . ط،کاووسی

-

. دانشکده روانشناسی و علوت تربیتی، دانشگاه تربیت معلم،کارشناسی ارشد
 نگاهی به تجارب، بررسی نقش و جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای در توسعه اقتصادی.)1614(.  ن،ع ی ی

-

.کشورهای توسعه یافته
 تهران،  ترجمه ابوالفضل ملکی شمس آبادی. روندها و توسعه ی آموزش فنی و حرفهای.)9831(. الف.هولینشد

-

. مرک انتشارات یونسکو در ایران،
-

-

Barabasch, A., Huang, S., & Lawson, R. (2009). Planned policy transfer: The impact of
German model on Chinese vocational education. Compare, 39(1), 5-20.
Blossfeld, H. P., & Stockmann, R. (1999). The German dual system in comparative
perspective. International Journal of Sociology, 28, 3-28.
Central Institute of Career and Technical Education (CICTE), (2009). New century
Chinese vocational education development: 2004-2007 report. Beijing, China: Ministry of
Education, the People‘s Republic of China. Higher Education Publishing House.
Cooke, F. L. (2005). Vocational and enterprise training in China: Policy, practice and
prospects. Journal of the Asia Pacific Economy, 10(1), 26–55.
Federal Institute for Vocational Education and Training. (2014a) Data sheet – Dual VET
in Germany. Available
from:http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Datenblatt_Berufsbildung_-_GOVET__EN(3).pdf [Accessed May 2015].
Legislative Council Secretariat. (2015) Essentials on Vocational training in Germany and
its policy implications. LC Paper No. ISE06/14-15.
OECD. (2010) Learning for Jobs: OECD Reviews of Vocational Education and Training
in Germany. Available from: http://www.oecd.org/germany/45668296.pdf [Accessed
May 2015].
WZB Berlin Social Science Center. (2014) The German vocational education and training
system: Its institutional configuration, strengths, and challenges. Available from:
http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2014/i14-502.pdf [Accessed May 2015].

1

