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Abstract 

The present study was conducted to investigate the needs of the 

labor market for the specialization of students in technical-

vocational branches of Qom province. This research is a survey in 

terms of practical purpose. The statistical population included all 

teachers in Qom province and the sample according to Cochran's 

formula was 259 people, and sampling method was the stratified 

quota. Data were collected by a researcher-made questionnaire and 

a checklist of disciplines in the technical-professional branch (40 
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disciplines) and the vocational branch (161 disciplines). Content 

validity was evaluated positively by the relevant professors, and 

reliability was calculated to be 0.78 with Cronbach's alpha. 

Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, and Friedman test 

were used to analyze the data. Mechanical equipment (with an 

average rank of 15/31), carpet handicrafts (with an average rank of 

14.74); and in its field of expertise, troubleshooting computer 

systems, production and development of Internet sites, electric 

machines and computer game programming in the branch of 

expertise are market priorities in the work market of Qom province. 

In this study, new cases for educational management in the field of 

technical-vocational branches and skills in Qom province were 

introduced, which ultimately provides a good platform for 

employment growth and reducing unemployment among high 

school students. It is suggested that educational administrators 

include the identified priorities in their plans and base their 

educational activities on the results of scientific research, including 

the present study, in order to make the provided training effective. 

Introduction 
In order to accelerate their movement towards social and 

economic development, industrialized and developing countries 

seek to better and more economically exploit their important source 

of production, namely manpower (Genmaoui, 1991). The 

importance of technical-vocational education and its impact on 

economic development is not hidden from anyone. Today, 

technical-vocational education leaders, with great responsibility and 

wisdom, must take advantage of the potential opportunities that the 

new era brings along, by providing flexible leadership for their 

institutions (binNasir, 2021). There is a lot of evidence that 

increasing the level of skills by increasing investment in vocational 

training has enhanced the economic potential of countries 

(Abdollahi, 2016). Any inconsistency between the needs of the 

community and the skills of the graduates can be prevented by 
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conducting a needs assessment for the vocational education 

curriculum (Rosina et. al, 2021). With regard to the relationship of 

the technical-vocational training impact on the job-creating skills 

(Abdullah et. al, 2021), Technical-professional training is one of the 

main methods of training specialized personnel. In this regard, the 

more the managers have a clear knowledge and understanding of 

their vision and direction, the more they can clearly define 

organizational goals and strategies for employees (Eyni, 2020). The 

progress of many countries has been achieved by relying on 

increasing the skills of human resources; however, based on 

existing research findings, it seems that in our country, the 

graduates of these trainings are not in line with the intended goals 

(Abbaszadeh et. al, 2018 . ) In order to improve the quality of 

technical and vocational education curricula, it is necessary to tailor 

the curricula to the professional needs of businesses and the link 

between employers and planners (Shafi, 2021). In fact, having a 

perspective, as well as defined goals and missions for achieving the 

determined goals is the introduction of getting acceptable results 

from training (Hadavand, 2020). Although in the field of vocational 

education implementation, the influence of determining factors 

related to resources and stakeholders is very vital (Caves et al., 

2021), it seems that some levels of education are not organized in 

technical schools (Sangita, 2021). Paying attention to creating a 

connection between technical education and the labor market and 

trying to measure the climate needs in the distribution of technical 

disciplines will increase the efficiency of the professional technical 

field and is one of its needs. According to the Supreme Leader, the 

economic progress is not possible without work-affair enhancement 

and look at work (Statement in the meeting between teachers and 

workers, 1378/2/19). Considering that the lack of connection 

between the field of education and the labor market causes the 

waste of national capital, efforts to create information and 

communication bridges is essential to link industry and the job 
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market to in-school training. In fact, short-term and medium-term 

goal setting in the education of the provinces based on the results of 

field research in the field of labor market and industry needs, paves 

the way for development, so the question can be asked: what are the 

labor market needs of Qom with regard to the skills of the graduates 

of this field? 

Theoretical framework 
A review of theoretical foundations and already-done research 

shows the importance of technical-vocational training in developed 

countries; for example, vocational training in Germany is often 

presented as a dual system, i.e. teaching and learning is done in two 

environments: One in the workplace such as factories, workshops, 

service offices, and the other in part-time technical-vocational 

schools, and whoever learns skills in a dual style is both a 

workplace intern and a student at school (Alavi Ilkhchi and 

Khosravi Babadi, 2014). Findings of Jalilian et.al (2017) showed 

that there is no correspondence between the existing performance 

of technical-vocational education and the desired situation 

(identified needs and 

priorities of education) in Khorramshahr city. Research results 

demonstrate the importance of needs assessment in the branches of 

technical-vocational to be adapted to the labor market. 

Methodology 
The present study was applied in terms of purpose; and 

descriptive and survey in terms of data collection method. The 

statistical population of the study consisted of all students working 

in education colleges in Qom province in the academic year 2020-

0212 , which according to the organization of Education were 796 

people. In this research, the quota targeted stratified sampling 

method was used in which each technical-vocational conservatory 

was involved in sampling according to its number and proportion. 

The sample size was determined through Cochran's formula of 259 
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people. Data were collected by means of library, field, 

questionnaire methods and evaluation checklists. Thus, by studying 

in the field of research, the main axes in two areas of external 

factors (recruiting the graduates in the labor market, tendency to 

employ graduates, matching market needs with the learning of the 

graduates) and internal factors (launching new disciplines 

equipment, course content, management style, teaching method) 

were identified and researcher-made questionnaire questions were 

designed based on these areas. 

Discussion and Results 

Prioritization of labor market needs of Qom province in the field 

of technical-vocational fields according to the significance of 

Friedman test related to the field of automotive mechanics with an 

average rank of 15.65 in the first priority, the field of mechanical 

installations with an average rank of 15.31 in the second priority, 

and the field of handicrafts (carpet) with an average rank of 14.74 

was in the third priority of the needs of the labor market of Qom 

province. The field of photography with an average rank of 11.16 

has the lowest needs of the labor market of Qom province. The 

field of troubleshooting computer systems with an average rank of 

25.55 is the first rank and the most need of the labor market of Qom 

province in the field of its specialized fields. Also, the field of 

shielding gas welding with an average rank of 21.14 is the forty-

sixth rank and has the lowest needs of the labor market of Qom 

province. 

Conclusion 

The purpose of this study was to investigate the needs of the 

labor market in relation to the expertise of students in technical-

vocational branches of Qom province. By comparing the findings, 

it was found that the highest and lowest needs of the labor market 

in Qom province in the field of technical-vocational are as follows: 

the field of automotive mechanic in the first priority, the field of 
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mechanical installations in the second priority, and the field of 

handicrafts (carpets) in the third priority. The field of photography 

has the lowest needs of the labor market of Qom province. The 

acquired results are consistent with the results of research that 

introduces training in the field of machine industry and mechanics 

as a priority of technical-professional training. This study showed 

that the main priority of the labor market needs of Qom province in 

the field of expertise is the computer systems troubleshooting in the 

first place.Also, the field of shielding gas welding with an average 

rank of 21.14 takes the forty-sixth rank and has the lowest needs of 

the labor market of Qom province. These results are in line with the 

research findings that the priority of staff training is information 

skills and technical skills. According to this study, the lack of skills 

of professional technical graduates and their skills is related to the 

lack of workshop equipment in vocational schools. These findings 

are in line with the results of researches according to which 

business tools and equipment are among the first priorities of 

professional competence for students, and require more serious 

attention to the motivational, equipment, training and structural 

dimensions. This research was conducted during the corona 

outbreak, which made it difficult to access the addressed people 

directly, and to solve this problem, some questionnaires were sent 

to them through cyberspace. Considering the effect of using 

research findings in scientific decision-making, it is suggested that 

managers with technical expertise are employed in the field of 

management in vocational schools. Also, in order to equalizing the 

trainings in the teacher training level and the level of function in the 

art-schools, a close connection should be created between these two 

levels so that students can be in the atmosphere of conservatories 

from the beginning of entering teacher training and get acquainted 

with the needs and issues of students and complete their teaching 

skills in relation to these needs. In the end, it is also suggested that 

the mass media produce and offer special programs in this regard at 
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the time of the selection of the field, so that the students does not 

feel alienated from choosing the field in the technical-vocational 

branches. 

Keywords: Labor market, technical and vocational branches, 

needs assessment, education management. 
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 یهاآموختگان شاخهاستان قم نسبت به تخصص دانش کاربازار  یازسنجین

 کاردانش و یاحرفه -یفن

  1یاصغر حهیمل

 2ساری انیجعفر دیحم
 

  دهیچک

 یاحرفه - یفن یهاشاخه انیهنرجوبه تخصص  نسبتبازار کار  یازهاین یحاضر با هدف بررس پژوهش

 هیکل شامل یآمار جامعهاست  یو ازنظر هدف کاربرد یشیمایپژوهش پ نیا. استان قم انجام شده است

بود.  یاطبقه یاهیسهم یریگنمونه روش ونفر  259نمونه طبق فرمول کوکران  و قم استان هنرآموزان

( و شاخه رشته 40) یاحرفه -یها در شاخه فنرشته ستیها توسط پرسشنامه محقق ساخته و چک لداده

با  ییایشد و پا یابیمربوطه مثبت ارز دیمحتوا توسط اسات ییشد.. روا ی( جمع آوررشته 161) کاردانش

تک  t رنوف،یاسم کولموگروفها از آزمون داده یبررس یبرامحاسبه شد.  78/0کرونباخ  یآلفا

 یهارشته یاحرفه - یفن یهاداد در حوزه آموزش نشان هاافتهی .استفاده شد دمنیآزمون فر ،نمونه

(، 31/15 یارتبه نیانگیم با) یکیمکان ساتیتأس ،(65/15 یارتبه نیانگیخودرو )با م کیمکان

 ،یاانهیرا یهاستمیس یابیبی( و در شاخه کاردانش، ع74/14 یارتبه نیانگیفرش )با م یدستعیصنا

 ،یاانهیرا یهایباز یسینوو برنامه یکیالکتر یهانیماش ،ینترنتیا یهاگاهیدهنده پاو توسعه دیتول

در حوزه  یآموزش تیریمد یبرا یدیجد مواردپژوهش  نیبازار کار استان قم هستند. در ا یهاتیاولو

رشد  یبرا یبستر مناسب تیکه درنها دیگرد یمعرفو کاردانش در استان قم  یاحرفه یفن یهاشاخه

 یآموزش رانیمد شودیم شنهادی. پآوردیها فراهم مهنرستان انیجوهنر یکاریاشتغال و کاهش ب

خود را بر اساس  یآموزش یهاتیفعال یخود بگنجانند و مبنا یهارا در برنامه شدهییشناسا یهاتیاولو

                                                 
 .رانیا ،تهران ،یبهشت دیشه دانشگاه یروانشناس و یتیدانشکده علوم ترب یو توسعه آموزش یگروه رهبر یدکتر یدانشجو . 1

M_asghariajiri@sbu.ac.ir 

 .رانیا ،قم، قم انیدانشگاه فرهنگ یطالقان اهللتیآ سیپرد ،ییگروه آموزش ابتدا ار،یاستاد. 2
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 یارائه شده به اثربخش یهاحاضر قرار دهند تا آموزش قیازجمله تحق یعلم قاتیحاصله از تحق جینتا

 .انجامدیب

 .آموزش تیریمد ،یازسنجین کاردانش، ،یاحرفه یفن کار، بازار: یدیکل یاهواژه

 مقدمه

حرکت خود در  شتریهر چه ب عیتسر یدر حال رشد برا یو کشورها یصنعت یشورهاک

خود  دیاز منبع مهم تول تریبهتر و اقتصاد یبرداردرصدد بهره یاقتصاد ،یجهت توسعه اجتماع

 ریو تأث 1یاحرفه -یفن یهاآموزش تیاهم (.,1991Genmaoui) باشندیم یانسان یروین یعنی

از  دیبا یاحرفه -یامروزه رهبران آموزش فن ست،ین دهیپوش یبر کس یآن بر توسعه اقتصاد

و خرد فراوان، با ارائه  تیبا مسئول آوردیبه ارمغان م دیکه دوران جد یابالقوه یهافرصت

نشان  ی(. شواهد فراوانbinNasir,2021مؤسسات خود استفاده کنند ) یمنعطف برا یرهبر

توان  یاحرفه -یفندر آموزش  یگذارهیسرما شیافزا قیسطح مهارت از طر شیاند که افزاداده

برنامه  یبرا یازسنجین یبا اجرا. (Abdollahi,2016) کشورها را ارتقا داده است یبالقوه اقتصاد

جامعه و مهارت  یازهاین نیب یاز بروز هرگونه ناسازگار توانیم یاآموزش حرفه یدرس

 (.,2021Rosina etal) کرد یریآموختگان جلوگدانش

 تیاست، مسئول ازیماهر و کاردان ن یانسان یرویبه ن یتوسعه مل یهابرنامه یجهت اجرا

و کاردانش بر عهده دارند.  یاحرفه -یفن یهاوپرورش شاخهامر را در نظام آموزش نیعمده ا

صنعت و بازار کار اجرا شود با باال  ازیمتناسب با ن کهیدرصورت یاحرفه -یفن یهاآموزش

کمک  یبه رشد و توسعه اقتصاد قیطر نیداده و از ا شیافزا زیرا ن دیتول ،یوربردن بهره

 یزیربرنامه نیمسئول اقتصاد، تیوضع به توجه با . ) ,2019haji ali akbari etal(کردخواهد 

 شیافزا جهتدر  یانسان هیبر توسعه سرما شتریب دیبا یاو حرفه یحوزه فن در یآموزش

 یمهم و جد یهااز دغدغه یکیامروزه  (.Tufa, 2021) تمرکز کنند یخوداشتغال

                                                 
1. TVET (Technical and Vocational Education and Training) 
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و  افتهیدر همه کشورها اعم از توسعه یآموزش یهانظام زانیو برنامه ر گذاراناستیس

 .&etal,2020ه انتقال دانش آموزان از مدرسه به بازار کار و اشتغال است )توسعدرحال

(Ghahar 
 Abdullah) ینیکارآفر یهامهارت بر یاو حرفه یآموزش فن یاثربخش ارتباط به توجه با

)2021etal,، متخصص است یروین تیعمده ترب یهاوهیاز ش یکی یاحرفه -یفن یهاآموزش، 

 داشتهخود  حرکت ریانداز و مساز چشم یشناخت و درک روشن رانیمدهرچقدر راستا  نیدر ا

 ندینما فیکارکنان تعر یسازمان را واضح برا یو راهبردها یاهداف سازمان توانندیم باشند،

)2020Eyni, ). حاصل یانسان یروین مهارت شیبر افزا هیاز کشورها با تک یاریبس شرفتیپ 

در کشور ما  رسدیموجود به نظر م یپژوهش یهاافتهیاساس  براما  است، دهیگرد

 Abbaszadehهمسو با اهداف قصد شده ندارند ) یتیها وضعآموزش نیآموختگان ادانش

2018etal,.) یسازمتناسب ،یاو حرفه یآموزش فن یدرس یهابرنامه تیفیک یمنظور ارتقابه 

 ازین زانیرو برنامه انیکارفرما نیب وندیپ ووکارها کسب یاحرفه یازهایبا ن یدرس یهابرنامه

 ،اندازداشتن چشم ،قابل قبول از آموزش جیبه نتا یابیدست ازینشیپدرواقع  ، ),2021Shafi(تاس

 .),2020Hadavandشده است ) نییتحقق اهداف تع یشده برا فیتعر تیاهداف و مأمور

مرتبط با  کنندهنییعوامل تع ریتأث ،یاآموزش حرفه یسازادهیحوزه پ درکه  یوجود با 

از سطوح  یبرخ رسدی، به نظر م(,2021Caves etal(است  یدیکل اریبس نفعانیمنابع و ذ

 نیب ارتباط جادیا(. توجه به Sangita ,2021(ستین افتهی سازمان یآموزش در مدارس فن

 یفن یهارشته عیدر توز یمیاقل یازهاین سنجش یبرا تالش وو بازار کار  یفن یهاآموزش

 به. .رودیآن به شمار م یازهایخواهد شد و از ن یاحرفه یحوزه فن یبازده شیباعث افزا

 ریپذمسائل کار و نگاه به کار امکان تیبدون تقو یتوسعه اقتصاد یرهبر معظم مقام فرموده

 نیعدم ارتباط ب کهنیبه ا توجهبا  (.19/2/1378کارگران، و معلمان دارید در اناتیب) ستین

 یهاپل جادیا یتالش برا ،شودیم یملّ یهاهیحوزه آموزش و بازار کار موجب هدر رفت سرما

ها مرتبط درون هنرستان یهاکه حوزه صنعت و بازار کار را به آموزش یو ارتباط یاطالعات
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وپرورش در آموزش مدتانیمدت و مکوتاه یگذاراست. درواقع هدف یضرور اریکنند، بس

 یراه را برا ،بازار کار و صنعت یازهایدر حوزه ن یدانیم یهاپژوهش جیها بر اساس نتااستان

قرار  یمطرح و موردبررس لیموضوع پژوهش سؤاالت ذ ی. جهت بررسکندیتوسعه هموارتر م

 گرفت:

 یارفهح -یفن یهاشتهبازار کار استان قم مربوط به کدام ر یازهاین نیکمتر و نیشتریب - 1

 است؟

شاخه کاردانش  یهابازار کار استان قم مربوط به کدام رشته یازهاین نیکمتر و نیشتریب-2

 ( است؟یخدمات و کشاورز ،هنر صنعت،)

 زات،یاز تجه کیو کاردانش به کدام  یاحرفه یفن آموختگاندانشمهارت  یکاست -3

 است؟مربوط  سیو روش تدر تیریمد محتوا،

 پژوهش نهیشیپو  ینظر چارچوب

 یاحرفه -یفن یهاآموزش

رشد و  یدر راستا یانسان یروین یآموزمهارت ،یاز اهداف نظام آموزش یکی دیتردیب

 یبرتربه  یابیدست یبرا یدر رقابت جهان Fazelikebria etal,2018) .است ) یتوسعه اقتصاد

استدالل را مطرح  نیا یو پساصنعت یصنعت شرفتهیپ یدر کشورها گذاراناستی، سیاقتصاد

تا در  سازندیکشورها را قادر م نیا ،با سطح دانش و مهارت باال یانسان یرویناند که کرده

 ونیسیکم دیجد یهامثال برنامه مهارت یبرارقابت کنند،  تیبا موفق یمحور جهاناقتصاد دانش

 یو نوآور یورعنوان محرک بهرهسطح باال را به یهامنتشر شد، مهارت 2016اروپا که در سال 

به دانش  یاندهیفزا ازین یاحرفه یهاتوسعه آموزش یبرا و کندیم فیتوص ییدر جوامع اروپا

 & ,.Oeben(. مطالعه ),2017Bathmaker(کند یم ینیبشیرا پ یو مهارت سطح باالتر

Klumpp,2021 )ییهابر آموزش دیبا یاو حرفه یکه مؤسسات آموزش فن کندیم مشخص 
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سازد  قادروکارها را و کسب دهدارائه  ینوآور یهاآموختگان مهارتتمرکز کنند که به دانش

 .ابندیدست  یرقابت تیمز جهیدر بازار و درنت شرویتا به عملکرد پ

آخر قرن گذشته و به دنبال آن  یهادر دهه یصنعت یدر کشورها 1محورظهور اقتصاد دانش

 ینقش 2یانسان هینشان داد که سرما نیالت یکایو آمر ایآس یجنوب شرق یاز کشورها یبرخ در

اکثر  امروزهنموده است.  فاءیا دیورود به اقتصاد جد یکشورها برا نیا قیدر توف یمحور

 ،اندداشته مبذول یاو حرفه یفن یهارا به آموزش یجهان توجه روزافزون یکشورها

 است کردهنفوذ  زین یدانشگاه یهاآموزش ستمیبه درون س یها حتآموزش نیا کهیطوربه

Visaria, 2003).) 

با  یریادگی یهاهمسو کردن برنامه ،یسطح جهان در یاآموزش حرفه یرو شیچالش پ

در  یصنعت یازهاین شکافن محدود کرد حالنیها در صنعت و درعمهارت یباال برا یتقاضا

 یمهارت یهااوصاف پرداختن به شکاف نیبا ا (.(Okita,2021است  یمؤسسات آموزش

 یورو بهره یاقتصاد سعهتو یبرا یامو کاردانش گ یاحرفه -یفن یهاآموختگان رشتهدانش

 وپرورش خواهد بود.در آموزش

 رانیا و جهانمختلف  یدر کشورها یاحرفه -یفن یهاآموزش

عنوان اند، بهبها داده اریبس یفن یهادر جهت توسعه خود به آموزش شرفتهیپ یکشورها

 یعنی شود،یارائه م 3دوگانه  ستمیصورت سدر آلمان اکثراً به یاحرفه- یفننمونه آموزش 

 ،کارگاه کارخانه، مانند کار طیمح در یکی: ردیگیانجام م طیدر دو مح یریادگیآموزش و 

که به سبک دوگانه مهارت  یو فرد یاحرفه-یفنوقت س پارهدر مدار یگریو د یخدمات دفاتر

 Alaviشود )یآموز در مدرسه محسوب مکار و دانش طیزمان کارآموز در محهم آموزدیم

)2014Ilkhchi and Khosravi Babadi, یاآموزش و آموزش حرفه ستمیس کهیی. ازآنجا 

                                                 
1. Knowledge base Economy 

2. human capital. 

3. dual 
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 یالمللنیب اریمع کی ،یاها و مدارس حرفهدوگانه آن در شرکت یریادگی طیبا مح1آلمان 

 یآموزش یهاستمیکشورها و س ریبه سا کردیرو نیها با هدف انتقال ااز پروژه یاریاست، بس

دوگانه از آلمان به تونس است  ستمیپروژه خاص انتقال س هاتیفعال نیاازجمله  رندیگیم انجام

 یانداز براچشم فیتعر "و  "تیفیک نیتضم"در تونس را  ستمیس نیا تیموفق یکل عواملکه 

از  باًیدوگانه تقر یاآموزش حرفه دهیا. (,2021Oeben) کندیم ییشناسا "آموختگاندانش

. اصالحات افتیشد، توسعه  لیتبد 1919کشور مستقل در سال  کیبه  لهستانکه  یزمان

 یهاحوزه ریو سا داز صنعت رو به رش تیحما یبرا ریاخ یهاسال یط یفنآموزش 

 سهیمقا. ( ,2021Wołodźko etalشده است ) یریگیتوسعه اقتصاد در لهستان پدرحال

 دهدیچک و آلمان نشان م یجمهور ش،یدر اتر یاآموزش حرفه یداخل کشور یهابرنامه

 انیتر از همتاموفقآموختگان در بازار کار (، دانششیدوگانه )آلمان و اتر یهاستمیکه در س

 .(,2021Hoidn and Šťastný) خود هستند

 یاقتصاد یهاالشچ فعر یبرا یراهکاررا  تیفیباک یاحرفه -یفن یهاآموزش انگلستان

 یعنوان عاملبه ایدر استرال یاحرفه -یآموزش فن .(,2018Newton) ردیگیدر نظر م ندهیآ در

 .(2018l,Wheelahan eta) شودیدر نظر گرفته م داریو توسعه پا یعدالت اجتماع جادیا یبرا

مقابله  ینینشهیتا با حاش ردکز داآموزان محروم تمردانش یبر رو لیدر برز یاآموزش حرفه

 کیدر کشور بلژ .(2021azorotto,Brکند ) لیها به بازار کار را تسهکند و ورود کامل آن

با توجه به  زیرو برنامه شودیانجام م یبا نظام آموزش یمواز قیبه طر یمهندس – یآموزش فن

و  گرددیختم م ینیکه به سقف مع کندیم نیرا تدو یابرنامه یو ضوابط آموزش عیصنا ازین

 .(,2017Salehi Imran etal) ستین ریپذدر آن شاخه امکان لیادامه تحص

در مقطع متوسطه  کهاست  ینیکارآفر یدر اندونز یااز موضوعات آموزش حرفه یکی 

بازار کار،  یازهاین وها فرصت لیوتحلهی، تجزینیکارآفر هیپرورش روح شودیارائه م

                                                 
1. VET(Vocational Education and Training) 



 
 1400شمارة سوم )پیاپی نهم(، پاییز  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        194 

 یزیرو برنامه یمنابع انسان یابی، بازاردیتول تیری، مدیسنج، مطالعات امکانیتجار یزیربرنامه

 (.,2017Yulastri and Hidayatتوسعه تجارت است )

 -یوزش فنآم تیبه اهم راًیعمان، قطر اخ ت،یمانند کو یاتوسعهدرحال یکشورها 

اند، برده یوساز( پمثال، نفت، برق و آب، ساختعنواناقتصاد )به یاتیح یهادر بخش یاحرفه

 از یکیا به مهاجران ر یبه کاهش وابستگ ازیکار غالب هستند و ن یرویکه در آن مهاجران ن

 قیتحق کهیطوربه. (2021i,Al-Al) اندداده رقرادولت  یانانس یروین یباال یراهبردها

(2021Alhajeri, اعالم م )یرات متحده عربدر اما یتنها زمان یاحرفه -یآموزش فن داردی 

، کنند یاحرا طر یدیجد یهایموفق خواهد بود که جوانان با استفاده از منابع موجود، فناور

 دیتول یالمللنیو ب یمصرف داخل یرا برا یرا استخدام و آموزش دهند و محصوالت یافراد محل

ا هدف ر یتنوع صنعت ،2040در سال  خودتوسعه  یاز استراتژ یعنوان بخشعمان به کشور کنند.

ه ات نفت غلبخود به صادر یتا بر وابستگ دهدیکشور اجازه م نیاامر به  نیقرار داده است. ا

 (.,2021Langthaler) کند ادجیخود اشتغال ا عیدر حال رشد سر تیجمع یو برا نموده

 یستگیشا اول یهاتیکه اولو ه( نشان داد,2013Khandaghi, &etal) پژوهش جینتا 

 ییزارح اشتغالط یو اجرا یزیربرنامه ،هاهنرستان یتیریهنرآموزان و کادر مد یبرا یاحرفه

 یو اجرا یوکار و صنعت در طراحبا بازار کسب یهمکار ،یاحرفه -یفن انیهنرجو یبرا

وکار است. کسب تزایو تجه لیوسا منابع، از استفاده ،یاحرفه -یفنآموزش  یهابرنامه

 -یفن یهاعملکرد موجود آموزش نیب که داد نشان (,2017Jalilian. etalپژوهش ) یهاافتهی

 هرستانش تیاولو یدارا شدهییشناسا یآموزش یو محورها ازهایمطلوب )ن تیبا وضع یاحرفه

 .دانطباق وجود ندار شهرخرم

کارآموزان در  ییآشنا زانی، میاحرفه -یکارآموزان فن یهادر خصوص مهارت یامطالعه

 یهامهارت ،یو حسابدار یمال یهامهارت ،یابیوکار، مهارت بازارکسب یاندازموارد راه

 ,Moradnezhadi) است داده نشاناز حد متوسط  ترنییپا یو مهارت منابع انسان یتیریمد

seyedi and mahdizade,2018). 
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 ندینمایامر داللت م نی( بر اSalimifar& Mortazavi,2006) قیآمده از تحقدستبه جینتا

 یروین تی( و تربیانسان هیکار ماهر )سرما یرویدر پرورش ن یاحرفه -یفن یهاکه آموزش

در جهت توسعه  برانیراه م کیعنوان به توانندیو م بوده ( مؤثرنیاشتغال )کارآفر -خود یانسان

 ،یزاتیتجه ،یزشیبه ابعاد انگ تریبه توجه جد ازی، نوجودنی. بااندینما نقش یفایا یانسان هیسرما

 ها است.در هنرستان یو ساختار یآموزش

 یازسنجین یهادر روش یبازنگر ضرورتنشان داد  (Abdollahi,2016)پژوهش  یهاافتهی

در  یو مهارت یبر جنبه عمل دیتوسعه فرهنگ کار، تأک ،یمهارت یو استانداردها یآموزش

برنامه کالن  چارچوب رد یفن یهاتوسعه آموزش ،ینظر یهابا آموزش سهیها در مقاآموزش

 و یرسم یاحرفه و یفن آموزش نیارتباط ب یشده برقرارتجربه یسازوکارها یتوسعه اقتصاد

آموزش  یهاتیاولو یاو حرفه یفن. ازنظر کارآموزان شاغل در باشندیم رانیا در کار بازار

 است بوده خدمات وفرهنگ و هنر  ،یصنعت، کشاورز بیبه ترت یاحرفه -یفن

)2016Moradkhani& Jabbarim,( اساس. بر ( 2014پژوهشHasani,اولو )یازسنجین یهاتی 

 تدر حوزه صنع یجان غربیاستان آذربا یاو حرفه یاداره کل آموزش فن یمهارت یهاآموزش

 یساز پنجرهدرب و  یهاساختمان، دوره یکشو نقشه یکشمیس یهاعبارت بوده از: دوره

 رکاریتعم ،یبهداشت ساتیتأس یکشلوله ،یخانگلوازم رکاریتعم ،یساز نتیکاب ،هاساختمان

 .بوده است نیسنگ آالتنیماش کیمکان ،یتجار یهادوره ،یشوفاژ گاز جیپک

 -یفن یهاگسترش شاخه ،یرهبر معظم مقام دگاهید از دیتول رونق ضرورت به توجه با

وزه ح نیرتبط با اابعاد گوناگون م ییراستا است و شناسا نیدر ا یاساس یهاتیاز اولو یاحرفه

 یشورهاکدر  یکاریو کاهش نرخ ب ییزااست. اشتغال تیاهم یدارا حیصح یزیرجهت برنامه

 لیجوانب تحص یشده است. بررس یگذارهیپا یاحرفه -یفن یهاآموزش قیاز طر افتهیتوسعه

 از یاریبس نی. همچنخواهد بود دیمف زین ییزاجهت اشتغال درجامعه ما  یها براشاخه نیدر ا

 -یفنانشگاه استان قم، د یدیتول عیصنا ،وپرورشوزارت آموزش یردولتیو غ یمؤسسات دولت

 .کنندطرح استفاده  جینتا از توانندیم یاحرفه
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 پژوهش شناسی روش

ها از نوع داده یبه لحاظ روش گردآور و یکاربردنوع  از هدفلحاظ  بهحاضر  پژوهش

 یهاهنرستان در شاغلهنرآموزان  هیکل را قیتحق یآمار جامعهاست.  یشیمایو پ یفیتوص

ها بنابر که تعداد آن دهندیم لیتشک 1399-1400 یلیتحص سال دروپرورش استان قم آموزش

 یاطبقه یریگروش نمونه از قیتحق نیا درنفر بوده است.  796وپرورش اعالم سازمان آموزش

ر دتعداد و متناسب با آن  با توجه به یاحرفه -یفنهنرستان  هر که شداستفاده  یاهیهدفمند سهم

 یبراشد.  نیینفر تع 259 کوکران فرمول قیطر از نمونه. حجم داشتنقش  یریگنمونه

 یابیارز یهاستیپرسشنامه و چک ل ،یدانیم ،یاکتابخانه یهااطالعات از روش یگردآور

وزه در دو ح یاساس یبا مطالعه در حوزه موضوع پژوهش محورها بیترت نیاستفاده شد. بد

 ،آموختگاندانش یریکارگبه لیتما ،کار بازار در آموختگاندانش جذب) یسازمانعوامل برون

 یاندازراه) یسازمانآموختگان( و عوامل دروندانش یهابازار با آموخته یازهایتطابق ن

 و دی( مشخص گردسیروش تدر ت،یریسبک مد ،دروس یمحتوا ،زاتیتجه ،دیجد یهارشته

 .دیگرد یمحورها طراح نیحول ا ساخته محققسؤاالت پرسشنامه 

 پژوهش ابزار

 ییرواشد و  میتنظ کرتیل فیط اساس بربود که  یسؤال 18محقق ساخته  پرسشنامه -1

و  یارفهح -یفن کارشناسان و( نفر 3) انیدانشگاه فرهنگ دیآن ازنظر اسات ییمحتوا

 نییتع ی. براشد یابیارز ثبتمنفر(  5وپرورش استان قم )کاردانش اداره آموزش

شوندگان قرار آزمون ارینمونه پرسشنامه در اخت 30 یطرح مقدمات یبا اجرا ییایپا

 SPSSافزار آمده با استفاده از نرمدستبه جیشد. نتا لیگرفت و توسط آنان تکم

کرونباخ  یبا آلفا آن ییایپا بیقرار گرفت و ضر لیوتحلهیتجز مورد( 22) شیرایو

 .است مناسب ییایپا انگریب که بود 78/0که برابر با  دیمحاسبه گرد
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و  یاحرفه -یفن یهاشاخهموجود در  یهارشته ستیعدد چک ل دودوم شامل  ابزار  -2

 ینترنتیا تیموجود در سا یهارشتهاز  ستیساخت چک ل یبراکه  بودکاردانش 

استفاده  (11/5/1398) وپرورشآموزشو کاردانش وزارت  یاحرفه -یفنمعاونت 

 قرار گرفت. مورداستفاده بندیاولویتابزار  عنوانبه وشد 

 یفیآمار توص یهاو از روش 22SPSS افزارنرم از شدهیآورجمع یهاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

 یروهگتک  تی ،رنوفیاسم کولموگروف یها)آزمون یآمار استنباطو درصد( و  یفراوان عی)توز

 .ها( استفاده شدرشته یبندرتبه یبرا دمنیو آزمون فر

 پژوهش یهاافتهی

 درصد 2/40 و مرد دهندگانپاسخ از درصد 8/59 که داد نشان گرفته صورت یهایبررس

 سال، 30 ریز نمونه یاعضا درصد 1/20 و بود مردان به مربوط یفراوان نیشتریب و بودند زن

 سن سال 50 یباال درصد 9/6 و سال 50 تا 40 نیب درصد 2/38 سال، 40 تا 30 نیب درصد 7/34

 پلم،ید ریز ونهنم اعضا از درصد 7/2.بود سال 50 تا 40 گروه به مربوط یفراوان نیشتریب. داشتند

 اعضا از درصد 9/52 پلم،یدفوق نمونه اعضا از درصد 5/8 پلم،ید نمونه اعضا از درصد 1/3

 مونهن اعضا از درصد 5/1 و ارشد یکارشناس نمونه اعضا از درصد 3/31 ،یکارشناس نمونه

 نیمچنه. بود سانسیل التیتحص با اعضا به مربوط یفراوان نیشتریب. بودند یدکتر التیتحص

 6/23 ر،کا بازار در تیفعال سابقه سال 5 از کمتر نمونه یاعضا از درصد 6/38 که شد مشخص

 یاعضا از درصد 6/16 کار، بازار در تیفعال سابقه سال 12 از کمتر نمونه یاعضا از درصد

 سال 20 از شتریب نمونه یاعضا از درصد 2/21کار، بازار در تیفعال سابقه سال 20 از کمتر نمونه

 سال 5 ریز ابقهس با نمونه یاعضا به مربوط یفراوان نیشتریب. داشتند کار بازار در تیفعال سابقه

 .بود کار بازار در تیفعال

استفاده شده است.  دمنیتک نمونه و فر tها در پرسشنامه از آزمون  هیگو یبررس یبرا

ها است که داده نیسؤاالت پرسشنامه ا یبررس یتک نمونه برا tآزمون  یهافرضشیاز پ یکی
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سؤاالت پرسشنامه از آزمون  ازینرمال بودن امت یبررس ینرمال باشند. برا عیتوز یدارا

آزمون کولموگروف  جینتا 1 شمارهاستفاده شده است. جدول  1رنوفیکولموگروف اسم

 :دهدینشان م قیحقت از سؤاالت کیهر  یرا برا رنوفیاسم

 هافرض نرمال بودن داده یبررس یبرا رنوفیاسم کولموگروفآزمون  جینتا .1 جدول

 یداریمعن سطح S–test K تعداد ها هیگو

1 259 08/1 188/0 

2 259 78/0 56/0 

3 259 30/1 06/0 

4 259 96/0 31/0 

5 259 97/0 29/0 

6 259 90/0 39/0 

7 259 70/0 69/0 

 نانیبا اطم ست،ا 05/0 از شتریب ها هیگو یدر مورد تمام یداریمقدار سطح معن نکهیتوجه به ابا 

پاسخ  ید. برااستفاده نمو tاز آزمون  توانیسؤاالت پرسشنامه نرمال است و م ازیدرصد امت 95

 مورد tآزمون  توسطها رشته ستیپرسشنامه و چک ل یها هیابتدا گو ،دادن به سؤاالت پژوهش

پاسخ  جیه نتاب الًیمن شدند که ذ دیوارد آزمون فر دییقرار گرفتند و در صورت تأ یاعتبار سنج

 :شودیم پرداختهبه سؤاالت 

 یاحرفه -یفن یهابازار کار استان قم مربوط به کدام رشته یازهاین نیکمتر و نیشتریب .1

 ؟است

 طهیان قم در حبازار کار است یازهاین یبندتیاولو 2جدول شماره  یهاتوجه به داده با

 :راستیبه شرح ز دمنیآزمون فر یبا توجه به معنادار یاحرفه -یفن یهارشته

با  یکیمکان ساتیرشته تأس ،اول تیدر اولو 65/15 یارتبه نیانگیخودرو با م کیمکان رشته

در  74/14 یارتبه نیانگی)فرش( با م یدستعیدوم و رشته صنا تیدر اولو 31/15 یارتبه نیانگیم

                                                 
1Kolmogorov–Smirnov test 
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 16/11 یارتبه نیانگیبا م کیبازار کار استان قم هستند. رشته فتوگراف یازهایسوم ن تیاولو

گفت با توجه به  توانیبازار کار استان قم را به خود اختصاص داده است. م ازین نیکمتر

اقبال  ،یسنت یکاالها فروشو  ییو ارائه خدمات خودرو یو خارج یگردشگران داخل رشیپذ

 است. ییفرش در حد باال یدستعیخودرو و صنا کیمکان یهاقم به رشته استانبازار کار 

 یاحرفه -یفن یهارشته طهیبازار کار در ح یازهاین یبندتیاولو یبرا دمنیآزمون فر جینتا .2جدول 

یرد
ف

 

هیگو
تبه 
ر

ند
ب

ی
 

جه
در

 ازین 
زار

با
 

کار
 

خودرو کیمکان 1  65/15  1 

یکیمکان ساتیتأس 2  31/15  2 

(فرش) یدستعیصنا 3  74/14  3 

دوخت و یطراح 4  54/14  4 

مبلمان و چوب عیصنا 5  52/14  5 

40/14 ساختمان 6  6 

افزارنرم و شبکه 7  76/13  7 

ییغذا عیصنا 8  44/13  8 

یمعمار یکشنقشه 9  28/13  9 

یفلز عیصنا 10  16/13  10 

یداخل یمعمار 11  99/12  11 

یبدنتیترب 12  97/12  12 

یدام امور 13  93/12  13 

کودک تیترب 14  91/12  14 

75/12 چاپ 15  15 

یحسابدار 16  74/12  16 

ابزارنیماش 17  42/12  17 

ونقلحمل 18  95/11  18 
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کیسرام 19  86/11  19 

یزراع امور 20  82/11  20 

کیگراف 21  76/11  21 

یونیزیتلو یهابرنامه دیتول 22  60/11  22 

یباغ امور 23  18/11  23 

کیالکترون 24  16/11  24 

کیفتوگراف 25  16/11  25 

یآزاد درجه یمعنادار سطح   

24 000/0  

 

 کاردانش است؟ یهابازار کار استان قم مربوط به کدام رشته یازهاین نیکمتر و نیشتریب .2

 یهارشته در بازار کار استان قم یازهاین یبندتیاولو 3شماره  جدول جینتا به توجه با

 :راستیبه شرح ز دمنیآزمون فر یکاردانش با توجه به معنادار

بازار  ازین نیشتریو ب رتبه اول 55/25 یارتبه نیانگیبا م یاانهیرا یهاستمیس یابیبیع رشته

ته رش نی. همچندهدیکاردانش را به خود اختصاص م یهارشته طهیکار استان قم در ح

ازار کار ب ازین نیرتبه چهل و ششم و کمتر 14/21 یارتبه نیانگیگاز محافظ با م یجوشکار

و  یتالیجید یوکارهابه کسب یعموم اقبالاستان قم  در .دهدیاستان قم را به خود اختصاص م

 بهاست.  یاانهیرا یهاستمیحاصل از آن از علل درخواست متخصص در حوزه س یدرآمدها

 صصتخ نیا یاجرا یبرا درخواست محافظ، گاز یجوشکار کار یتیامن زاتیتجه فقدان لیدل

 است. نییقم پا استان جامعه سطح در
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 ردانشکا شاخه طهیبازار کار در ح یازهاین یبندتیاولو یبرا دمنیآزمون فر جینتا .3 جدول

 فیرد هیگو یبندرتبه کار بازار ازین درجه

 1 یاانهیرا یهاستمیس یابیبیع 55/25 1

 2 ینترنتیا یهاگاهیپا دهندهتوسعه و دیتول 03/25 2

 3 یکیالکتر یهانیماش 99/24 3

 4 یاانهیرا یهایباز یسینوبرنامه 86/24 4

 5 زنانه لباس یاطیخ 85/24 5

 6 ساختمان یعموم یکارها 82/24 6

 7 یمال یحسابدار 76/24 7

 8 یبرق یخانگلوازم ریتعم 31/24 8

 9 یصنعت برق یتابلوساز 30/24 9

 10 ساختمان برق 27/24 10

 11 یهتلدار 00/24 11

 12 ساختمان یداخل ناتییتز 99/23 12

 13 آسانسور سیسرو و نصب 81/23 13

 14 یجنگلدار و نهال دیتول 87/23 14

 15 یکاریکاش و یکارسنگ 76/23 15

 16 عروس و شب لباس یاطیخ 74/23 16

 17 سالمندان یاریمدد 72/23 17

 18 یتالیجید یرسازیتصو 67/23 18

 19 قیدق ابزار ریتعم 64/23 19

 20 برق یجوشکار 63/23 20

 21 سبک یخودروها فروش از پس خدمات 62/23 21

 22 داده گاهیپا یسینوبرنامه 61/23 22

 CNC 23 یتراشکار 57/23 23

 24 ساختمان یبهداشت ساتیتأس 52/23 24

 25 یاانهیرا یهاجلوه و یرسازیتصو 45/23 25

 26 یاچندرسانه دکنندهیتول 44/23 26
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 CNC 27 یفرزکار 29/23 27

 28 فرش ینقاش و یطراح 26/23 28

 29 یتراشکار 25/23 29

 30 ساختمان یکشنقشه 17/23 30

 31 یفرزکار و یتراشکار 14/23 31

 32 یشینما یهالباس هیته یاریدست 11/23 32

 33 یصنعت کیالکترون 11/23 33

 34 یصنعت برق 08/23 34

 35 یکیالکترون یمحتوا دیتول 05/23 35

 36 لعاب و سفال 04/23 36

 37 مبلمان یبازساز 97/22 37

 38 یپزشک یهادستگاه ریتعم 94/22 38

 39 یریتصو و یصوت یهاستمیس 92/22 39

 40 یبرودت و یحرارت ساتیتأس 83/22 40

 41 خودرو موتور ریتعم 63/22 41

 42 یعموم ینساج 55/22 42

 43 (دوخت) لباس یطراح یاریدست 75/21 43

 44 کارکیپالست 59/21 44

 45 عیصنا کیمکان 37/21 45

 46 محافظ گاز یجوشکار 14/21 46

 یآزاد درجه

45 

 یمعنادار سطح

00/0 

 

 ،محتوا زات،یز تجها کیو کاردانش به کدام  یاحرفه یآموختگان فنمهارت دانش ی. کاست3

 ؟مربوط است سیو روش تدر تیریمد

معنادار و در جهت  p<0.05 یدر سطح معنادار زاتیتجه 4شماره  جدول جینتا به توجه با

و  یاحرفه یآموختگان فنمهارت دانش یکاست ،دهندگانازنظر پاسخ رونیمثبت است ازا
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کتب  یروز نبودن محتواو سپس به هنرستان در یکارگاه زاتیتجه کمبود به مربوط کاردانش

 است. یدرس

 آموختگانمهارت دانش یکاست ییشناسا یتک نمونه برا tآزمون  جهینت .4 جدول

ها هیگو نیانگیم تعداد  اریانحراف مع   

 یخطا

انحراف از 

نیانگیم  

 tمقدار 
درجه 

یآزاد  

سطح 

یمعنادار  

زاتیتجه  259 40/3  16/1  07/0  650/5  258 00/0  

 یمحتوا

کتب 

یدرس  

259 13/3  13/1  07/0  96/1  258 05/0  

سبک 

تیریمد  
259 04/3  17/1  07/0  58/0  258 56/0  

سیتدر  259 98/2  02/1  06/0  24/0-  258 80/0  

Test value=3 

 گیری نتیجه و بحث

 نیز ااهدف  دار،یو توسعه پا یدر رونق اقتصاد یمهارت یهاآموزش ریتوجه به تأث با

استان  یاحرفه - یفن یهاشاخه انیهنرجوبه تخصص  نسبتبازار کار  یازهاین یبررس پژوهش

 :دیصل گردحا ریز جینتا ،یبررس مورد قیتحق اتیبا ادب هاافتهی سهی. با مقااست بودهقم 

 -یزه فندر حو قم استان کار بازار یازهاین نیکمتر و نیشتریب هایتوجه به بررس با .1

در  یکیمکان ساتیرشته تأس ،اول تیخودرو در اولو کیمکان یهابه رشته مربوط یاحرفه

 ازین نیمترک کیسوم هستند. رشته فتوگراف تی)فرش( در اولو یدستعیدوم و رشته صنا تیاولو

 که ییهاپژوهش جهیآمده با نتدستبه جیبازار کار استان قم را به خود اختصاص داده است. نتا

 یمعرف یارفهح -یفن یهاآموزش تیاولو را آالتنیماش کیمکان و صنعت حوزه در آموزش

 .دارد یهمخوان کند،یم
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 ردانشکا شاخه دربازار کار استان قم  یازهاین یاصل تیاولو داد نشان پژوهش نیا  .2

افظ با گاز مح یرشته جوشکار نیهمچنرتبه اول است  در یاانهیرا یهاستمیس یابیبیع

به خود اختصاص  بازار کار استان قم را ازین نیرتبه چهل و ششم و کمتر 14/21 یارتبه نیانگیم

 یهاها به کارکنان را مهارتآموزش تیاولو که یپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نی. ادهدیم

 .همسو است کندیاعالم م یمهارت فن ،یاطالعات

 مربوط یررسب نیا اساس برو کاردانش  یاحرفه یفن آموختگاندانشمهارت  یکاست .3

اساس  برکه  هاییشپژوه جینتابا  هاافتهی نی. ااست هاهنرستاندر  یکارگاه زاتیکمبود تجه به

 ،هنرآموزان یبرا یاحرفه یستگیشا اول هایاولویتاز  وکارکسب زاتیو تجه لیآن وسا

 دانند،یم یضرور را یو ساختار یآموزش ،یزاتیتجه ،یزشیبه ابعاد انگ یتریجدتوجه  و است

 صورتهببه مخاطبان  یانجام شد که دسترس کرونا وعیپژوهش در دوران ش نیادارد.  ییسو هم

 یفضا قیاز طر هاپرسشنامه یمشکل برخ نیرفع ا یو برا کردیممشکل مواجه  بارا  یحضور

 .دیمخاطبان ارسال گرد یبرا یمجاز

 شودیم شنهادیپ یعلم هایسازی میدر تصم یپژوهش یهاافتهیاستفاده از  ریتأثتوجه به  با 

 شود، تهجس بهره هستند یفن تخصص یدارا که یرانیمد از هاهنرستاندر  یتیریحوزه مد در

 ارتباط ،تانو عملکرد در هنرس معلمتربیتدر سطح  هاآموزشمتجانس بودن  یبرا نیهمچن

در  معلمتربیترود به و یاز ابتدا آموزانهنر  کهنحویبهشود  جادیا سطح دو نیا نیب تنگاتنگ

 هاازین نیت به اآشنا شوند و نسب انیهنرجو مسائلو  ازهایو با ن رندیقرار گ هاهنرستان یفضا

با فصل  زمانهم شودیم شنهادیپ زین انی. در پاندیخود نما سیتدر یهامهارت لیاقدام به تکم

تا  ندیه نماو عرض دیخصوص تول نیدر ا یاژهیو یهابرنامه یجمع یهارسانهانتخاب رشته 

 یگانگیب و کاردانش احساس یاحرفه -یفن یهاشاخهنسبت به انتخاب رشته در  نیمخاطب

 نداشته باشند.
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 یقدردان و تشکر
 سطآن تو یاجرا نهیکه هز استدر استان قم  یطرح پژوهش یحاضر حاصل اجرا مقاله

 .است دهش نیاستان قم تأم وپرورشآموزشاداره کل 
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