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 چکيده

  ای با رویکردعالی فنی و حرفه آموزش در تدریسکیفیت  راهکارهای ارتقایبررسی  هدف این پژوهش، 

کنندگان مشارکتبه انجام رسیده است.  اکتشافی ترکیبی با هدف کاربردی و با روش این پژوهش. زایی بوداشتغال

درسی، اعضای هیأت علمی دانشگاههای فنی و حرفهای  صاحبنظران حوزه برنامهشامل،  بخش کیفیدر  ی پژوهشبالقوه

نها انتخاب شد. آنفر از  18عداد ت برفی گیری هدفمند و روش گلولهکه با رویکرد نمونهکشور و کارفرمایان بوده است 

ای گیری طبقهای شریعتی تهران بود که به روش نمونهجامعه آماری بخش کمی نیز تمامی مدرسان دانشگاه فنی و حرفه

نامه یافته و پرسشهای پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختارنفر از آنها انتخاب گردید. داده 230متناسب با حجم تعداد 

، ت تجربیهای تدریس مبتنی بر فعالیاستفاده از روشآوری شد. طبق نتایج تحقیق در بخش کیفی جمعمحقق ساخته 

ده از استفا، گروهی کارفاده از آموزش مبتنی بر است، در عمل، تدریس در محیط واقعی کارکاربست دانش نظری 

واند بر کیفیت تاست که می راهکارهاییاز تعاملی بودن ارتباط استادکاران و دانشجویان و  هخبرهای کارگاهی تکنسین

ریس مؤثر بهبود کیفیت تددر تبیین شده  راهکارهایهمچنین، نتایج در بخش کمی آشکار ساخت؛ . تدریس مؤثر باشد

یری متفاوتی گ-جهتای در آموزش عالی فنی و حرفهی تدریس شیوهالزم است پژوهش،  است. بنابراین، بر اساس نتایج

  باشد. زایی مبتنیمحوری و اشتغالهای آموزش عالی داشته، و بر مهارتزیرنظامنسبت به سایر 
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 مقدمه
نیاز بازار کار، های مورد جوانان به علت عدم تستتلط بر مهارت و بیکاری اشتتتغال ،کارامروزه، 

، و علیزاده مهرعلیزاده ،عمران صالحی، تجری)است  کشورهاهای اقتصادی ترین چالشیکی از مهم

با چنین  برای(. 9201، 1یائو؛ 1397، شتتتریفیخنیفر، اردیبهشتتتتت و مقیمی، ؛ 1398 هه  مواج

ظامهایی، چالش یا،ن به عنوان ایی فنی و حرفههاآموزش های اقتصتتتادی دن یکی از ابزارهای  را 

سعهکارآمد برای توانمند ستیابی به تو سخ  ی پایدار ملی، ممانعت از بیکاری، سازی افراد جهت د پا

و بهبود کیفیت های شغلی وری و دستیابی به فرصتافزایش بهره ماهر، کار به نیروی به نیاز جوامع

سنگ) انددر نظر گرفتهزندگی  سری و بان شادفر ؛2013، 2تاب سانگ لیتکه؛ 1394، جمالی، نیلی و  ، 3و 

 (. 2016، 5یونسکو ؛2009، 4نیرر؛ 2015

ستگذاران نظامآموزش فنی و حرفهدر ایران نیز  سیا آموزش عالی بوده  ای از دیرباز مورد توجه 

 انستتتیتوهای تکنولو یتحت عنوان  1344ای در کشتتور در ستتال فنی و حرفههای استتت. آموزش

سنامه سا سابق( با ا ساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) ای مشخص و به منظور برا

تکنیک تهران امنای پلی هیأتنظر تربیت تکنسین درجه یک )کمک مهندس و مهندس عملی( تحت

سال با سطح شد. در  ساله تأسیس  حت پوشش ای تمراکز تربیت معلم فنی و حرفه 1348بندی دو 

ای وزارت آموزش و پرورش نیز آغاز به کار نمودند. در ستتال دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه

های ها و مراکز آموزش عالی کشتتتور، تغییرات بنیادی در برنامههمزمان با تعطیلی دانشتتتگاه 1359

آموزش  ها و مراکزدرستتی و آموزشتتی انستتتیتوهای تکنولو ی اعمال و پس از بازگشتتایی دانشتتگاه

ای و ضتتتوابط شتتتورای عالی انق ب های فنی و حرفهعالی، با تکیه بر اصتتتول حاکم بر آموزش

دار اجرای دورههای کاردانی با هدف تربیت تکنیستتین فنی در فرهنگی، مراکز مذکور مجدداً عهده

رشتتتههای مختلف مورد نیاز بخشهای صتتنعتی کشتتور گردیدند. از ستتال 66-1365 دفتر امور 

مدارس عالی، به موازات اجرای دورههای کاردانی ناپیوستتتته، اقدام به تربیت دبیر فنی در ستتتطح 

کارشتتناستتی ناپیوستتته توستتط برخی از آموزشتتکدهها )انستتتیتوهای تکنولو ی( نمود و از ستتال 

تحصتتیلی75-1374  و به دنبال تصتتویب و اجرای نظام جدید آموزش متوستتطه، دوره 2 ستتاله 

شور به اجرا  شکدههای فنی وحرفهای ک شتههای فنی و حرفهای در کلیه آموز سته در ر کاردانی پیو

شگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفهای در  شگاه فنی و حرفهای بهعنوان تنها دان درآمد. نهایتاً دان

کشتتور، از ستتال 1390 با مجوز رستتمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز نمود. 

مأموریت دانشتگاه فنی و حرفهای، تربیت تکنستینهای ماهر، شتایستته و کاردان به منظور ارتقای 

                                                           
1. Yao 
2. Tubsree & Bunsang  
3. Littke & Thång 
4. Nyerere 
5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  
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ای بازار کار، انتقال دانش الزم در زمینه خود اشتتتغالی به مهارت آموختگان و توانمندستتازی حرفه

صدی مجموعه ستافراد برای ت سیا ست.  شتة تحصیلی ا شاغل مرتبط با ر جهت  گذاری درای از م

های شتتناخت بستتترهای الزم توستتعه مشتتاغل موجود و نیازهای آینده بازار کار و تعریف فرصتتت

وزارت  تیفیک نیو تضم یابیمرکز نظارت، ارز)های این زیرنظام قرار دارد جدید شغلی در اولویت

 (. 1396، تفع

ن توان ماهر و باال برد در تربیت نیروی انستتتانیای های فنی و حرفهبا توجه به نقش آموزش

شورها و نیز  صادی ک سعه جوامع بر عهده دارند توجه بهبالقوه اقت شد و تو شی که در ر کیفیت  نق

شگاه فنی و حرفه ست. دردان ضروری ا سعة برنامة پنجم ای  شور تو  راکزم بندیرتبه نیز که به ک

 فرایند اجرایی، های مدیریتشتاخص براستاس رستمی غیر و رستمی ایحرفه و فنی هایآموزش

سانی، نیروی یادگیری، -یاددهی شتیبانی و شاخص منابع توسعه و تحقیق ان شاره یرهغ و فراگیران پ  ا

و  فرکید قرار گرفته استتتت )محمدی، زمانمورد تأ مراکز اینآموزشتتتی کیفیت  به توجه کند،می

 (. 1394، یمندصادقی

الدین، پور، تاجخانی(، 1396)عامریان و همکاران بنیتوستتط های انجام شتتده مطالعه پژوهش

ینی ، کریمی، ام(، فروزش1393، 1382)(، جعفری هرندی 1395)نویدی اخ قی، زیرک آبدارلو و 

و  (، مستتتلمی1391) نویدی و برزگر(، 1392) زادهو قاستتتم عمران(، صتتتالحی1394) و خنجری

 برزگر(، 1382)نیکخواه (، 1383)عمران (، صتتالحی1386) نیکخواه(، شتتریف و 1394) موستتوی

آن است  حاکی از( 1380) اکرامی ( و 1380) ارانا(، عط1386و پرند )صالحی آبادی، زین(، 1382)

ا در رته استتتت کارایی الزم ای در کشتتتور ما آن طور که باید نتوانستتتهای فنی و حرفهکه آموزش

 زایی داشته باشد. اشتغال

فنی و  اشتتتغال دانشتتجویان وضتتعیتکیفیت یادگیری و یکی از عواملی که نقش به ستتزایی در 

های . نتایج پژوهشاستتتتیادگیری  -ی تدریس یا به عبارتی فرآیند یاددهیشتتتیوه ای دارد،حرفه

(، عمانی، کمایی 7201) 3(، ادریس و مبودای2016) 2مهد امین (،2015) 1ستتتوان و فونگ الکسوزاف

مؤید این مطلب استتت.  (، 1397) و نامور ثمری ،ثمرین نصتتیریان( و 1394)و نوراله نوری وندی 

 یادگیری بر تنها نه فرایند این کیفیتدر این زمینه حاکی از آن استتت که  شتتده انجام هایپژوهش

ست، مؤثر کارآموزان شتغال  بر بلکه ا  نیز آموزشی دوره اتمام پس از آن با مرتبط متغیرهای و آنان ا

 (. 1389، و صدراالشرافی )ذاکری، نوقابی است تأثیرگذار

                                                           
1. Phusalux & Fongsuwan 
2. Mohd Amin 
3. Idris & Mbudai 
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ست عبارت یادگیری - یاددهی فرایند  افزایش منظور به کارآموزان و مربی بین که فرایندی از ا

 است آموزش مطلوب وضعیت فرایند این کیفیت د.یابمی جریان ایحرفه و فنی هایمهارت و دانش

ند یاددهی  (.2000، 1گرونلندو  )لین افتدمی اتفاق کارآموزان در یادگیری پدیده آن در که  –فرای

ترین عناصتتر برنامه درستتی استتت که نقش مهمی را در تحقق اهداف برنامه یکی از مهمیادگیری 

تنها بر یادگیری کارآموزان مؤثر استتت، بلکه بر وضتتعیت کیفیت این فرایند نهکند. درستتی ایفا می

ست.  شی، تأثیرگذار ا شتغال آنان و متغیرهای مرتبط با آن، پس از اتمام دوره آموز مدرس باید بعد ا

ها و انتقال ها، نگرشروش مناستتبی جهت آموزش مهارتاز انتخاب محتوا و قبل از تعیین وستتیله 

های پیشتتنهادی برای یادگیری فراگیران، شتتیوه و انتقال ع فعالیتانتخاب نماید. انوا دانش کاربردی

ها و دهی آنها، حجم مطالب و ستتتازمانتوالی فعالیتاط عات با انتخاب یا حذف مطالب خاص، 

  (.1381)ک ین،  یادگیری است –کام ً تحت تأثیر عنصر یاددهی مواردی مانند آن، 

ند یاددهی تأکید این ای حستتتاس میحرفهوهای فنیآموزشا در ریادگیری  -آنچه فرای کند، 

ست. و حرفه ها و فنون انجام کارهاها بر یادگیری مهارتآموزش ست اینها شخص ا ست  آنچه م ا

ستیابی که،  سومی که با روشای، به اهداف فنی و حرفهروش د سایر نظامهای مر شی های آدر  موز

ر متفاوت است. سیابپردازد، میو اط عات تئوری به انتقال دانش گیرد و تنها مورد استفاده قرار می

طور اغذی و کتبی بهک -های ارزشتتیابی مدادهای آموزشتتی همچون ستتخنرانی و روشلذا با شتتیوه

ای حرفهو های فنیهای درستتی آموزشای پرداخت. در برنامهوحرفه توان به آموزش فنیکامل نمی

های ای افراد برای اشتتتتغال در بخشهرشتتتد مهارتمنظور یادگیری را به -های یاددهیباید فرایند

 .(1397رحیمی، ) کردطراحی ها گونه آموزشافزایش کارایی و کیفیت برونداد اینمختلف و 

رتباط میان ابه منظور برقراری ، یابیمدر می ای به الگوهای آموزش فنی و حرفهگذرا با نگاهی 

هار توان آنها را در چمی  شتتکل گرفته استتت کهمختلفی آموزشتتی الگوهای  ،محیط کار و آموزش

 (:1381بندی کرد )خ قی، دسته طبقه

   یط کار های معلم، محور ارتباط مدرستتته با محفعالیتدر این الگو : «محور معلم» الگوی

 تأکید بر افزایش دانش معلمان نسبت به دنیای کار است.است و بیشتر 

  طه کار و آموزش در تماس دانشدر این الگو : «محورفراگیر»الگوی با راب محیط کار آموز 

  .آموزان در محیط کار استتأکید بر حضور مستقیم دانشگیرد و بیشتر شکل می

   کل شتتتدر این الگو ارتباط کار و آموزش از طریق برنامه درستتتی : «محور برنامه»الگوی

 گیرد. می

 وزش های آموزشتی توستط تولیدکنندگان آمعرضته دوره در این الگو: «محور بازار» الگوی

  شود. ای انجام میفنی و حرفه

                                                           
1. Linn & Grounlund 
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 و مبتنی الگوها این از هریک در کار محیط با آموزش ارتباطشتتتود طور که م حظه میهمان

صر از یکی فعالیت بر متمرکز شی عنا ست کار بازار و برنامه شاگرد، معلم، یعنی آموز  فرایند و ا

به منظور های اخیر همچنین، در ستتال .گیردمی شتتکل هافعالیت این براستتاس یادگیری -یاددهی

ای بیشتتتتر از ی فنی و حرفهدر حوزهیادگیری  –، فرآیندهای یاددهی زاییکارآفرینی و اشتتتتغال

شود. های مختلفی دنبال میبا فعالیت گذشته مورد توجه قرار گرفته است و در کشورهای مختلف 

کار  هانی  مان ج قل از بنی2015، 2011)طبق گزارش ستتتتاز کاران، ، ن یان و هم  (1396عامر

 ه، های پروهای مهارتی، ایجاد تیمگروهی، کارورزی، برگزاری کنفرانس هایی همچون کارفعالیت

های گروهی در پژوهش و های واقعی کارسازی از محیط، مدلسازیبازدید از مراکز صنعتی، شبیه

در حوزه فنی های یاددهی یادگیری ترین فعالیتاز جمله کانادا و آلمان از مهم های مختلفکشتور

سنتی و غیر فعال و  یادگیری در کشور مافرآیند یاددهی در حالی که،  د؛هستنای و حرفه همچنان 

 .استمحدود به چند روش سخنرانی، توضیحی و کار در کارگاه 

ای و تأثیر آن بر کیفیت اهمیت فرآیند یاددهی یادگیری در آموزش عالی فنی و حرفه با وجود

شی،  سایی آموز شنا ست که به  صورت نگرفته ا  راهکارهای ارتقایهنوز مطالعات دقیق و عینی 

( در 1397) و همکاران مقیمی بپردازد. ای ش فنی و حرفهکیفیت فرایند یاددهی یادگیری در آموز

اند. پرداختهای ارائه الگوی آموزش مهارت محور در آموزش و پرورش فنی و حرفهپژوهشتتتی به 

ترین عواملی مانند منابع مالی، انستتانی، آموزشتتی، مرکز آموزش، ستتازمان و خانواده ازجمله مهم

مقایسه پژوهشی به ( در 1396عامریان و همکاران )بنیپژوهش آنها تعیین شد.  مقوالت اصلی در

ای کشتتور ایران با کشتتورهای هند، کانادا و آلمان پرداختند. نتایج این فنی و حرفهبرنامه درستتی 

برنامه اهداف، محتوا، فرایند یاددهی یادگیری و ارزشتتتیابی تفاوت بین  یپژوهش نشتتتان دهنده

  . درسی کشور ایران با کشورهای منتخب بود

 بر ترکیبی آموزش( در پژوهشتتتی به تأثیر 1396)ستتتلیمی و منصتتتوری  محمدی، مرزوقی،

ضایت و موفقیت شان پژوهش نتایجاند. ای پرداختهحرفه و فنی آموزش نظام فراگیران ر  که داد ن

شی یهدور در محتوا یادگیری میزان  صورت به بود شده اجرا ترکیبی یادگیری رویکرد با که آموز

( در پژوهشی به 1394) و همکاران فروزشه است. بود بیشتر سنتی گروه در یادگیری از معناداری

ای استان اصفهان های مهارتی بازار محور در اداره کل آموزش فنی و حرفهبررسی کیفیت آموزش

پرداختند. نتایج این پژوهش نشتتان داد که بین انتظارات کارآموزان و عملکرد آموزشتتی اداره کل 

سه بعد ارزیابی فنی و حرفه سات، عملکرد و اعتبار، اعتمادملم)ای در  صلهو ی معنادار وجود ( فا

سنتی به فرآیند آموزش  دارد که تا حد زیادی به علت غالب بودن رویکردهای ک سیک و نگرش 

های فنی فرایند یاددهی یادگیری در آموزشو ارزیابی به بررسی ( 1389)ذاکری و همکاران است. 
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شان داد ای پرداختهو حرفه شگاه در آموزش کیفی سطحاند. نتایج این پژوهش ن  و فنی هایآموز

سیار تا خوب از کلی طوربه ایحرفه ست شده ارزیابی خوب ب صول رعایت میزان کارآموزان .ا  ا

 آموزش کارآموزان یادگیری سطح .اندکرده ارزیابی زیاد خیلی تا زیاد بین مربیان توسط را آموزشی

شگاه در دیده سط از باالتر ایحرفه و فنی هایآموز ست متو سئولین و مدیران مربیان،و  ا  از نیز م

 .اندکرده رضایت ابراز کارآموزان یادگیری وضعیت

های ای: چالشهای فنی و حرفهآموزش»(، در پژوهشی با عنوان 2017) ادریس و مبودای

ای پرداختند. های رویاروی آموزش فنی و حرفهها و نارساییبه بررسی چالش «توانمدسازی جوانان

هایی مواجه ای با مشک ت و نارساییهای فنی و حرفهآنها نشان داد که آموزشنتایج پژوهش 

های ای به لحاظ محتوا غنی است و مهارتهای درسی فنی و حرفهاست. آنها گزارش کردند برنامه

به اهداف موردنظر ملی ضعیف  سازی و دستیابیدهد ولی به لحاظ پیادهمورد نیاز را پوشش می

های تدریس مدرسان کارآمد آموزش فنی و ویژگی ( به بررسی درک عمیق0182) 1سِید است.

تتترین مستتائل مهتتمنیز ( 2010) 2، اجمال و رحمانپتتژوهتش شتتاه پرداخت.ای حرفه

آموزشهای کاربردی و فنی و حرفهای کتشتور پاکستتان را در عتدم ثبتات و نظارت متطلوب، 

بتودجه ناکافی، کتمبود و نتقص ارتتباط بین آموزشهای فتنتی و حرفتهای و بخش صنعت و 

 همچنین عدم یک برنامه ملی مدرن و کاربردی برشمرد. 

هداف اهمیتی که فرایند یاددهی یادگیری در تحقق ا با وجودشود همان طور که م حظه می

که به  ای و بهبود کیفیت آموزشی آن دارد، مطالعه خاصی وجود نداردآموزش عالی فنی و حرفه

با توجه  ین رو،ابپردازد. از ای بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت این فرایند در دانشگاه فنی و حرفه

ول فه مغبتأمین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و با عنایت به اهمیت این موضوع در اشتغال و 

رتقای ماندن کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری ، هدف پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای ا

ها بر بهبود آنتعیین میزان تأثیر  ای و ادگیری در دانشگاه فنی و حرفهی -ی کیفیت فرایند یادده

 دهد.یمو به سؤاالت پژوهشی زیر پاسخ ای است از دیدگاه مدرسان دانشگاه فنی و حرفه کیفیت

 حرفه چیست؟ و فنی راهکارهای ارتقای کیفیت تدریس در دانشگاه. 1

 و فنی انشگاهد یادگیری - یاددهی فرایند کیفیت بهبود بر اندازه چه تا آمده دست به . نشانگرهای2

 ؟ است مؤثر ایحرفه

 پژوهشوش ر
مدل  زیر) اکتشتتافی ترکیبی این پژوهش بر مبنای هدف، تحقیقی کاربردی استتت که با روش  

یک ابزار  تدوین به کیفی پژوهش طریق از معموالً روش این به سرانجام رسیده است. در سازی(ابزار

                                                           
1. Said 
2. Shah, Ajmal, & Rahman 
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تعیین  به کیفی هایدهدا تحلیل و آوریجمع مقصتتتود، با این شتتتود. برایمی پرداخته گیریاندازه

ها برای پی بردن به دیگر، تحلیل داده شتتود. حالتی مورد نظر پرداخته میپدیده اصتتلی  هایجنبه

ست های مقولهداده شاپ، کرسول، اونیلپ نوک رک)ای ا و پ نوک رک،  2؛ کرسول2008، 1گرین و 

ع وه بر  ه،های انجام شتتدهای بخش کیفی یعنی مصتتاحبهدر پژوهش حاضتتر نیز از یافته .(2007

نامه گیری و تدوین پرسشای برای تهیه ابزار اندازهپاسخگویی به سوال اول پژوهش به عنوان وسیله

   استفاده شد. در بخش کمی

 پژوهشکنندگان شرکت

شارکت صاحبنظران برنامه کنندگان پژوهشم شامل  شور، در بخش کیفی،  سطح ک سی در   در

تی ای شریعفنی و حرفه ریزی درسی دانشگاهتخصصی برنامه هایعلمی عضو کمیته هیأتاعضای 

ای را استتتخدام های فنی و حرفهآموختگان دانشتتگاهدانشتهران و همچنین کارفرمایانی بودند که 

تعداد  رفیب گلولهی هدفمند و ریگنمونهبخش کیفی پژوهش به روش ی ریگنمونهبرای بودند.  کرده

شامل   18 ضای  متخصصان برنامهنفر از  6نفر  صفهان و الزهرا، 7 نفر از اع شگاههای ا سی دان در

ای شتتریعتی تهران و 5 نفر از کارفرمایان، انتخاب شتتدند. بدین علمی دانشتتگاه فنی و حرفه هیأت

 آمدندیم شماربه بارز هاینمونه پژوهش اهداف و موضوع که درباره شدند افرادی انتخاب، که معنا

جامعه آماری (.389 :1383 /1996، بورگ و گالگال، بودند ) برخوردار ارزشتتمندیاط عات  از و

شگاه فنی و حرفهی همهدر بخش کمی، شامل این پژوهش  ال سای شریعتی تهران در مدرسین دان

صیلی  شامل  1397-98تح ستفاده از  فرمول کوکران تعداد نفر( بودند  571) نفر از آنها  230که با ا

ن، از ای متناسب با حجم انتخاب شدند. به این صورت که همگی مدرسیگیری طبقهبه روش نمونه

ر گروه نف 28نفراز گروه آموزشتتی معماری،  32از این تعداد  های مختلف انتخاب شتتدند.دانشتتکده

نفر  16نفر گروه آموزشتتی کامپیوتر،  35نفر گروه آموزشتتی تربیت بدنی،  22الکترونیک، آموزشتتی 

نفر  10نفر گروه آموزشتتی هنر،  17نفر گروه آموزشتتی علوم اداری،  26گروه آموزشتتی علوم پایه، 

نفر گروه آموزشتتتی  25 و نفرگروه آموزشتتتی طراحی و دوخت، 19گروه آموزشتتتی کشتتتاورزی، 

 کشی صنعتی بودند. هنقش

 

 ابزارهاي پژوهش

از ای به منظور بررستتتی راهکارهای بهبود کیفیت تدریس دانشتتتگاه فنی و حرفهدر بخش کیفی 

بر شد.  تأیید صوری روایی روش با مصاحبه سؤاالت روایی. شدمصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده 

استتاس این راهبرد ابتدا چند ستتؤال متناستتب با اهداف و ستتؤاالت پژوهش طراحی گردید. بعد از 

                                                           
1. Plano Clark, Creswell, O’Neil Green, & Shope 
2. Creswell 
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ای دانشتتگاه شتتریعتی تهران و چند متخصتتص در فنی و حرفهی بازبینی چند متخصتتص در حوزه

شد. برنامهحوزه  ص حاتی تدوین  صاحبه با ا صفهان، فرم نهایی م شگاه ا سی در دان  برایریزی در

صاحبه پایایی برآورد  گروه متخصصان از چهار نفر را شده تعیینی هامقوله مطالب و خ صه ها،م

ی افراد کاوش به وستتیلهروش ، از همچنینتأیید کردند.  و بازنگری اصتتفهان دانشتتگاه تربیتی علوم

ی تعیین شده در اختیار هامقولهها و نیز استفاده گردید. به این صورت که متن مصاحبهمورد مطالعه 

صاحبه ص ح، تغییر یا تجدید آشوندگان قرار گرفت و از چند تن از م شد تا هرگونه ا سته  نها خوا

 نظری دارند اع م کنند. 

 روش تحلیل کرستتولبه پیروی از  مصتتاحبه های حاصتتل ازداده تحلیل در این پژوهش برای 

 تلخیص و تقلیل ،2هاداده ستتازماندهی ،1هاداده ستتازی مراحل زیر به کار گرفته شتتد: فراهم (2007)

 یارائه نهایت، در و کدها 4کردن ترکیب و متمرکز ها از طریق کدگذاری ودر قالب مقوله 3هاداده

صویر، صورت به هاداده صاحبهبحث. به  جدول و یا ت صورت که م  پیاده سپس با ها انجام واین 

شده، مقولهمصاحبه کردن  بعد ازکیودا انجام گرفت.  – مکس افزارنرم کمک با هاآن بندیهای انجام 

و در پایان  های مربوطه قرار گرفتها در مقولهگزاره و شده مطرح موارد و بندیهمقولانجام پایایی، 

 د. ها ارائه گردیافتهی

به منظور  ها برپژوهشتتتگر در بخش کمی پژوهش،  تأثیر راهکار ی تعیین میزان  قای کیف ت ارت

شگاه فنی و حرفه سشتدریس دان ست. ای، از پر ستفاده کرده ا ساخته ا سنجشنامه محقق   جهت 

سش شد از روایی نامهروایی پر شش  ستفاده گردید و کو سش صوری ا سؤاالت پر  نامه معرفتا 

شد که ضر، به منظور  محتوایی با ستا در پژوهش حا صد بررسی آن وجود دارد. در همین را عیین تق

های دیلی و انجام تمامی اص حات و تع( پس از طراح1377) ها،  طبق نظر هومنروایی پرسشنامه

شنامه در اختیار  س شاور، برای تعیین روایی آن، پر ساتید محترم راهنما و م فت نفر از همورد نظر ا

ین زمینه اریزی درسی دانشگاه اصفهان که در کیفیت و اساتید گروه برنامه بهبود  حوزه متخصصان

ا را هقرار گرفت و آنان با نظرات اصتت حی، روایی پرستتشتتنامهاز تخصتتص الزم برخوردار بودند، 

شنامه پایایی برآورد برایمورد تائید قرار دادند.  س سخه 30 نیز پر شنامه از ن س  جامعه فرادا میان پر

 محاسبه گردید.  86/0کرونباخ   آلفای ضریب روش طبق آن، پایایی ضریب و توزیعآماری 

استفاده  نباطی مناسب و بای آمار توصیفی و استهاشاخصبخش کمی پژوهش نیز با استفاده از 

  تحلیل گردید. SPSSافزار از نرم

 

                                                           
1. preparing 
2. organizing 
3. reducing 
4. condensing 



 31          ...ارتقای کیفیت تدریس در آموزش عالی فنی و حرفه ای با 

 هايافته
 کيفی بخش هاييافته( الف

 ای چیست؟ حرفه و فنی دانشگاهکیفیت تدریس در راهکارهای ارتقای ترین مهمسوال اول: 

شانگر مندرج در جدول  شش شگاهراهکارهای ارتقای ترین مهم 1ن  فنی کیفیت تدریس در دان

ای و های فنی و حرفهعلمی دانشگاه هیأتاز دیدگاه متخصصین برنامه درسی، اعضای ای حرفه و

ها ارائه در ادامه مطرح و همراه با مختصتتری از گزیده مصتتاحبهدهند که کارفرمایان را تشتتکیل می

 گردد. می
 شوندگانز دیدگاه مصاحبهای احرفه و فنی کیفیت تدریس در دانشگاهراهکارهای ارتقای ترین مهم .1جدول 

 اي از شواهد گفتاريگزيده درصد فراوانی هاشاخص

 استتتتتتتفتتاده از  -1

هتتای تتتدریتتس روش

فعالیت مبتنی بر کار و 

 تجربی

18 100 

تدریس به صتتورت عملی،  درگیر کردن دانشتتجویان در 

عال  هارت محور، ف تدریس م یادگیری،  تدریس و  ند  فرای

کردن دانشتتتجویتان در امر یتادگیری، آموزش مبتنی بر 

 های کاری، آموزش مبتنی بر شغلواقعیت

مل  -2 تلفیق علم و ع

 در تدریس
18 100 

شیوه کاربست دانش نظری در ت ش اساتید در نشان دادن 

کاربردی و  به صتتتورت  حث نظری  با مل، تشتتتریح م ع

عملیاتی برای دانشتتجویان، بیان کاربرد مفاهیم، اصتتول و 

هتتای واقعی کتتار، مکمتتل بودن هتتا در موقعیتتتنظریتته

 های نظری و عملی درسقسمت

محیط تدریس در  -3

یا محیط کار  -واقعی 

شبیه شده های  سازی 

گاه  و  مایشتتت ثل آز م

 کارگاه

17 4/94 

یادگیری در  فراهم ستتتازی امکان تدریس در محل کار، 

آزمایشتتگاه و کارگاه به دلیل مشتتابهت و نزدیکی با محیط 

 واقعی

استتتفاده از آموزش  -4

گروهی و  مبتنی بر کار

 مشارکتی

12 6/66 

سئولیت پذیری و احترام متقابل در تقویت وجدان کاری، م

یادگیری مشتتتارکتی؛ تدارک میان دانشتتتجویان با فرایند 

های آموزشتتتی برای درگیر کردن و مشتتتارکت فرصتتتت

 دانشجویان در فرایند آموزش و یادگیری

-از تکنسین استفاده -5

هتتای کتتارگتتاهتتی و 

گاهی خبره  مایشتتت آز

جتتهتتت تتتدریتتس 

 واحدهای عملی

12 6/66 

تستتلط استتاتید بر محتوای عملی دروس، داشتتتن علم و 

مورد موضتتتوع تدریس، اط عات کاربردی و به روز در 

ای استتتاتید، تعامل و ارتباط ی کار حرفهداشتتتتن ستتتابقه

، استفاده از متخصصین زدیک اساتید با بازار کار و صنعتن

 حرفه در صورت نیاز

تعاملی بودن ارتباط  -6

و استتتتتتتتادکتتاران 

و  دانشجویان جهت رد

 بدل کردن مهارت

11 1/61 

دانشجویان و های فنی به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت

به  یادگیرندگان  با  باط  کدیگر، برقراری ارت با ی ید  استتتات

مند کردن های مختلف به منظور جلب توجه و ع قهروش

 آنها
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: این نشتتانگر بهبود هاي تدريس مبتنی بر شتتايستتت ی و فعاليت تجربیاستتتفاده از روش .1

 100کننده )نفر از افراد شرکت 18ای توسط فههای درسی دانشگاه فنی و حربرنامهتدریس کیفیت 

 درصد( در پژوهش توصیه و مورد تأکید قرار گرفت. 

عمومی و های ای صتتتورت بگیرد که شتتتایستتتتگیپرورش افراد برای دنیای کار باید به گونه

های های درسی و شیوهشود مگر آنکه برنامهالزم را در آنها ایجاد نماید و این محقق نمیتخصصی 

شوند. از ویژگیتدریس آن بر  ستگی و مهارت محوری طراحی و اجرا  شای صلی این مبنای  های ا

توان به تمرکز بر عملکرد شغلی، تسهیل تلفیق محتواهای قابل کاربرد برای شغل، حمایت روش می

 . کننده اشاره کردکننده و تحریکاز استق ل فردی، تبدیل نقش مدرسان به تسهیل

توان به این مهم اشاره کرد که در تدریس ریس با تدریس سنتی میی تفاوت این شیوه تددرباره

شتر اتفاق می ست. در حالی که در این روش انتقال دانش جزء سنتی آنچه که بی افتد انتقال دانش ا

ستموزشی های آکوچکی از برنامه ست. و مهم ا تر از آن کسب مهارت، توانایی، نگرش و انگیزه ا

 که فرد شایستگی و مهارت را در عمل بیاموزد.  در این روش سعی بر آن است

 کند:به مثابه متخصص برنامه درسی در این زمینه بیان می 1مصاحبه شونده شماره 

ای دانشتتجو در پی آن استتت که مهارت و کار را در با توجه به اینکه در دانشتتگاه فنی و حرفه»

ها باشد. بهترین متفاوت از سایر دانشگاههای تدریس نیز در این دانشگاه باید عمل یاد بگیرد، شیوه

در این نوع آموزش به  ی بر کار و فعالیت تجربی استتت.نوع آموزش در این دانشتتگاه، آموزش مبتن
ها و مفاهیم ذهنی باشد، دستش درگیر انجام جای اینکه ذهن دانشجو درگیر محتوای نظری ، تئوری

 «.کندمیکار است و ذهن و فکرش نیز در راستای عمل و اص ح مهارت، فعالیت 
 :به مثابه متخصص برنامه درسی 9مصاحبه شونده شماره به زعم 

شگاه، همان آموزش» های قدیمی ما است که افراد تعمیرکاری را بهترین نوع آموزش در این دان
مستتتتقیم درگیر انجام فعالیت و  طوربهگرفتند. در این نوع آموزش، فرد تعمیرکار یاد می پیش یک

 «.گرفتی عمل یاد میهای الزم را در عرصهها و شایستگیشد و مهارتکار می
 به عنوان کارفرما معتقد هستند:  14و  13شماره های مصاحبه شونده

شگاه واقعیتای باید آموزش مبتنی بر آموزش فنی و حرفه» سی در این دان شد. ک های کاری با
ها و شایستگی های مورد نیاز مشاغل را به تر شود و مهارتشود که بتواند به شغل نزدیکموفق می

 .«صورت عملی بیاموزد

ست  -2 شيوه کارب شان دادن  شجويانن این نشتتانگر بهبود  :دانش نظري در عمل براي دان

شگاه فنی و کیفیت  سط ای حرفهتدریس در دان شرکت کننده  18تو صد( در  100)نفر از افراد  در

 پژوهش توصیه و مورد تأکید قرار گرفت.
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یاموزند، مفاهیم و اگر دانشتتتجویان چگونگی ارتباط مطالب نظری را با موقعیت های عملی ب

ان به یابد و دانشجویگردد و مفاهیم جدید بهتر انتقال میهای نظری برای آنان قابل درک میآموخته

ند توانستتتت آموخته به و راحتی خواه ند. تجر کار گیر به  یای شتتتغلی  های نظری خود را در دن

از طرف دیگر  ول علمی پیوند داده شتتود.آزمایشتتگاه، کارگاه و یا مشتتارکت در پرو ه باید با اصتت

و شان توضیح داده شود. در واقع، هر آنچه دانشجفنی از طریق کاربردهای عملی ها و مباحثنظریه

ها های واقعی کار و یا آزمایشگاهمحیط آموزد باید درتئوری و نظری می در دانشگاه فنی به صورت

 با کاربردهای عملی تشریح گردد.  

ای در مورد اهمیت به عنوان عضتتو علمی دانشتتگاه فنی و حرفه 10مصتتاحبه شتتونده شتتماره 

 کند: کاربست دانش نظری در عمل بیان می

ستاد» شجویان کاربردش را  مبحثی را که ا صورت تئوری ارائه دهد، اگر برای دان ست به  قرار ا

ستفاده می سمت کارخانه ا ست، در عمل بیان کند و بگوید این درس در کدام ق شود و اهمیتش چی
ای امنیت و اعتماد بیشتتتری برای گوش دادن این درس پیدا دانشتتجوی مهارت محور فنی و حرفه

آموزد چه کاربردی افتد و  دانشی که او میاند در کارخانه چه اتفاقی میکند. دانشجوی ما باید بدمی
 «.ددار

شماره  شونده  صاحبه  شگاه فنی و حرفه هیأتبه عنوان  17م ای درباره تلفیق محتوای علمی دان

 کند:نظری و عملی بیان می

سی فنی و حرفهبرنامه» شد. مؤثرترین روش های در شته با ست که ای باید حالت تلفیقی دا آن ا
آموزش تئوری و عملی به صورت همزمان ارائه شود. یعنی در همان زمان که استاد قسمت دانشی 

شجو میدرس را می شجو آن را به صورت عملی اجرا کند. در این صورت دان تواند پیوند گوید دان
باحث را در عمل م کاربرد آن م ند و  لب تئوری و عملی برقرار ک طا باط عمیقی بین م توجه و ارت

 .«شود

سازي شده مثل هاي شبيهمحيط واقعی کار يا محيطآموزش محتواي تئوري و عملی در  -3

ش اه  و کارگاه: شانگر بهبود کیفیت تدریس برنامه آزماي شگاه فنی و حرفهاین ن سی دان ای های در

 گرفت.درصد( در پژوهش توصیه و مورد تأکید قرار  4/94نفر از افراد شرکت کننده ) 17توسط 

سازی دانشجویان برای فعالیت و حضور مؤثر در بازار کار، بهتر است تدریس و به منظور آماده

شغل نزدیک شود تا فرد به  شود و با دنیای واقعی کار عجین آموزش در محیط واقعی کار انجام  تر 

یشتر با شود. هر چه قدر که محیط آموزش با محیط کار مشابهت بیشتری داشته باشد، دانشجویان ب

 های مشاغل آشنا خواهند شد. ها و محدودیتهای بازار کار، ویژگیواقعیت

 کند:به مثابه متخصص برنامه درسی در این زمینه بیان می 1مصاحبه شونده شماره 
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ای بتواند خودش یک محیط واقعی جهت آموزش مهارت در اختیار اگر دانشتتگاه فنی و حرفه»

ای همانند یک تکنسین اتاق در این صورت دانشجویان فنی و حرفهداشته باشد بسیار مطلوب است 
عمل که مهارتش را در اتاق عمل یاد گرفته استتت، خواهد توانستتت تکنیک و مهارت مورد نظر را 

های واقعی . در صورت فراهم نشدن شرایط جهت ایجاد محیطدر یک محیط واقعی کار کسب کند
های آموزشتتی آنها ها از محیطراکز صتتنعتی و کارخانهتعامل با متوان از طریق ها، میدر دانشتتگاه

 «.جهت تدریس بهره گرفت
شماره  شونده  صاحبه  صی برنامه هیأتبه عنوان  6م ص ضو کمیته تخ سی علمی و ع ریزی در

 کند:بیان می درباره اهمیت تدریس در محیط کار ایدانشگاه فنی و حرفه

صورت گیرد که ازاگر تدریس د» سخت ر مکانی  شد و امکانات الزم برای نظر  افزاری مجهز با

درگیر کردن دانشتتجویان با حرفه و نیز شتترایط الزم برای یک تدریس عملی و مهارت محور مهیا 
شته ست که بهترین مکان برای تدریس ر ضح ا ساتید در اجرا موفق خواهند بود. پر وا شد، ا های با

نزدیکی و قرابت را با شغل دارد و تمام امکانات  ، همان محل کار است که بیشترینایفنی و حرفه
 «.الزم  برای یک تدریس عملی در آن محیط مهیا است

 کند:به مثابه متخصص برنامه درسی در این زمینه عنوان می 12مصاحبه شونده شماره 

 ای باید کار را به صورت عملی یاد بگیرند وبا توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه»

جام شتتتود که اکثر واحدها و دروس آنها عملی استتتت بهتر استتتت تدریس و آموزش در محلی ان
دهد در عمل اجرا کنند. بدون شک یکی از زمان هر آنچه که استاد توضیح میدانشجویان بتوانند هم

های ک ستتتیک همین مستتتئله استتتت. یعنی در ای با آموزشهای فنی و حرفههای آموزشتفاوت

 .آموزش تئوری و عمل در محیط کار استای که بیشتر بر توانایی تأکید دارد، و حرفه دانشگاه فنی
که  در آموزش نایی تکیه دارد، در حالی  که بیشتتتتر بر دا کار های ک ستتتیک  آموزش تئوری و 

 «.شودآزمایشگاهی در محیط دانشگاه انجام می

شارکتی و تيمی -4 ستفاده از آموزش م شانگر بهبود ا سی کیفیت تدریس برنامه: این ن های در

شگاه فنی و حرفه سط دان شرکت کننده ) 12ای تو صیه و  6/66نفر از افراد  صد( در پژوهش تو در

 مورد تأکید قرار گرفت.

های درسی مؤثر است هایی که بر بهبود کیفیت برنامهشوندگان، یکی از مؤلفهبه اعتقاد مصاحبه

شارکتی و گروهی ستفاده از روش آموزش م ست. آنها معقدند، با های فنی و حرفهدر آموزش ا ای ا

های ای نسبت به سایر زیرنظامهای درسی فنی و حرفههای عملی برنامهتوجه به پررنگ بودن جنبه

شته باشند، آموزش عالی، ضروری است بر جنبه های مشارکتی و گروهی تدریس توجه بیشتری دا

ای خود به دستتت ای انجام کار گروهی را در آینده حرفهها و آمادگی الزم برتا دانشتتجویان مهارت

قدند یکی از چالش ها معت هایی که در خصتتتوص کار تیمی وجود دارد این استتتت که آورند. آن
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ود مگر آنکه شتتتهای مربوط به کار تیمی را یاد بگیرند و این محقق نمیدانشتتتجویان باید مهارت

 ریزی شود. اس پایهآموزان بر این استدریس و آموزش مهارت

 کند:به عنوان متخصص برنامه درسی در این زمینه بیان می 9مصاحبه شونده شماره 

ای قرار استتت به زودی وارد بازار کار با توجه به اینکه دانش آموختگان دانشتتگاه فنی و حرفه»

ها نیز شتتوند و در تعامل با ستتایر افراد و همکاران به ایفای نقش بپردازند بنابراین شتتیوه تدریس آن
های گروهی در باید متمرکز بر کارگروهی و تیمی باشتتتد تا آنها به بهترین نحو برای انجام فعالیت

رند با گروه همکاران خود کار بگی آموزان یادآینده آماده شتتتوند. در کار تیمی الزم استتتت مهارت
 «.کنند

شماره  شونده  صاحبه  سی نیز در ارتباط با ا 4م صص برنامه در همیت یادگیری به عنوان متخ

 کند:مشارکتی بیان می

ها را یادگیری مشارکتی کنش متقابل بین فراگیران برای انجام وظایف شغلی و تسلط بر مهارت»
کند و از به همراه دارد و شخص از طریق تعامل با گروه درست و غلط عملکرد خود را ارزیابی می

سطریق بازخوردهایی که از اعضای گروه دریافت می ص ح کند ا شیوه یادگیری خود را ا تراتژی و 
 «.کندمی

 ای:به عنوان هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه 11به زعم مصاحبه شونده شماره 

های افراد با تجربه گروه به افراد کم تجربه انتقال شود مهارتهمکاری اعضای گروه باعث می»

عملکرد خود را به حداکثر  کنندیابد. در این روش فراگیران از طریق بحث با یکدیگر ستتتعی می
 «.برسانند

 

ستفاده از  -5 سينا ش اهی خبره جهت تدريس واحدهاي عملی: تکن هاي کارگاهی و آزماي

شانگر بهبود کیفیت تدریس برنامه شگاه فنی و حرفهاین ن سی دان سط ای تهای در نفر از افراد  12و

 قرار گرفت.درصد( در پژوهش توصیه و مورد تأکید  6/66شرکت کننده )

ستتازد الزم تدریس دروس عملی چون به صتتورت مستتتقیم دانشتتجو را با دنیای کار مرتبط می

سیار حرفه سیار نزدیک با صنعت و کارخانهاست توسط افراد متخصص و ب ها دارند ای که تعامل ب

شصورت پذیرد. این افراد باید کام  به دانش حرفه شاغل آگاه با ند تا ای روز و آخرین تغییرات م

 ها را به فراگیران منتقل نمایند.بتوانند به روزترین اط عات و مهارت

شماره  شونده  صاحبه  صص برنا 12م ضوع به مثابه متخ سی درباره اهمیت این مو بیان مه در

 کند: می
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تأکید ما این است که اول از همه زا شود، قرار است مهارت محور و اشتغال چون دانشجوی ما»

ای، ی کار حرفهمتبحر باشد. وقتی استاد به صورت مستقیم از دانشگاه بدون داشتن سابقهاستادمان 
شگاه فنی و حرفه شود و خودش جایی مشغول به کار نبوده است، ای وارد میجهت تدریس به دان

 نباید انتظار داشته باشیم که دانشجو بتواند مهارت را از چنین استادی یاد بگیرد. واحدهای عملی را
های عملی هستتتند باید ماهر که در صتتنعت مشتتغول به کار و درگیر حوزه یهااستتاتید و تکنستتین

 «.تدریس کنند
 به مثابه کارفرما: 14به زعم مصاحبه شونده شماره 

های های آموزشی دانشگاه فعالیت داشته باشد و با واقعیتی فعالیتمحدودهاگر استاد فقط در »
شنا نب شان آ شغل شد روز به روز روشبازار کار و  شدها و توانمندیا چون با  ،هایش کهنه خواهد 

شگاه فنی و حرفهفن ست. ما در دان شنا نی ستادی نیاز نداریم که مبانی نظری آوری جدید آ ای به ا
شتری می ستند و بر کار عملی و مهارت عملی بی ستاد کار ه ساتیدی نیاز داریم که ا داند بلکه ما به ا

 .«اند و تجربه دارندت آموختهاند، مهارکار کرده ها در یک حوزهتسلط دارند و سال
صص دانشتگاه فنی و حرفهعلمی  هیأتبه عنوان عضتو  3مصتاحبه شتونده شتماره  ای و متخ

 کند:ای در این زمینه بیان میهای درسی فنی و حرفهبرنامه

ساتیدی هم که این ها باید متناسب با نیازها و تقاضای بازار کار طور که سرفصلهمان» باشد، ا

کنند باید با بازار کار و نیازهای آن آشتتتنا باشتتتند. اینکه ما استتتاتیدی از دروس را تدریس می
ای را مانند دیگر های  دانشتتگاه فنی و حرفههای دیگر دعوت کنیم و بخواهند ستترفصتتلدانشتتگاه

های دیگر ایجاد نخواهد دانشگاه التحصی ن این دانشگاه باها تدریس کنند، تفاوتی بین فارغدانشگاه

 «.شد

این نشانگر : و بدل کردن مهارت تعاملی بودن ارتباط استادکاران و دانشجويان جهت رد -6

نفر از افراد شرکت کننده  11توسط  ای های درسی دانشگاه فنی و حرفهبهبود کیفیت تدریس برنامه

 درصد( در پژوهش توصیه و مورد تأکید قرار گرفت. 1/61)

ای مؤثر های تدریس در دانشتتتگاه فنی و حرفهبر بهبود کیفیت روش راهکارهایی کهیکی از 

ط استتتادکاران با استتت برقراری ارتباط و تعامل دو ستتویه میان دانشتتجویان و استتاتید استتت. رواب

گذارد. تعامل دو ستتتویه میان ای بر انگیزه و پیشتتترفت آنها تأثیر میطور گستتتتردهآموزان بهمهارت

شود و این خود سبب ایجاد ع قه تادکار و دانشجو سبب درگیری دانشجو در فرایند آموزش میاس

دهد. به ای آنها را تحت تأثیر قرار میشتتتود و زندگی حرفهشتتتود و این ع قه حفی میدر آنها می

ستاد و دانشجو یکی از کلیدهای تجارب حرفه ای مرتبط با رشد و زعم مصاحبه شوندگان، تعامل ا

 پیشرفت مهارت آموزان است. 

 ای معتقد است:به مثابه متخصص برنامه درسی فنی و حرفه 2مصاحبه شونده شماره 
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شگاه فنی و حرفه» صلی در دان ستگیبا توجه به اینکه هدف ا شای ست، آموزش ای آموزش  ها ا

شگاهها، آتلیهباید در کارگاه صلی این نوع ها و آزمای ست که ها انجام پذیرد. ویژگی ا آموزش این ا
شجو برقرار ارتباط و تعامل خیلی نزدیک ستاد و دان سطهمیتری بین ا شجویان به وا ی شود و دان

شجویان مهارت ستاد و دیگر دان سب های فنی و حرفهبرقراری این رابطه با ا کنند و در میای را ک

 «.شودمی ها میان آنها رد و بدلمهارتواقع این 
شماره شونده  صاحبه  سی  هیأتبه عنوان  6 م صی برنامه ریزی در ص ضو کمیته تخ علمی و ع

 کند:ای در این زمینه بیان میدانشگاه فنی و حرفه

ای باید از استاد محوری فاصله گرفته و به سمت دانشجو محوری اساتید دانشگاه فنی و حرفه»

فراگیران بپردازند و به ی پرستتتشتتتگری و کنجکاوی در حرکت نمایند. آنها باید به ترویج روحیه
ی اط عات شتتخصتتیت دانشتتجویان احترام بگذارند و به جای اینکه صتترفا خودشتتان انتقال دهنده

های خود را با ها و مهارتباشتتند بستتتری فراهم کنند تا دانشتتجویان نیز بتوانند آزادانه شتتایستتتگی
 «.ها و اساتید به اشتراک بگذارندهمک سی

 کمی بخش هاييافته( ب

 يادگيري ياددهی فرايند کيفيت بهبود بر اندازه چه تا آمده دست به شان رهاين: دوم سوال

  است؟ مؤثر ايحرفه و فنی دانش اه

سوال، از آزمون  برای سخ به این  شد که نتایج آن در جدول تک نمونه tپا ستفاده  آورده  2ای ا

 شده است.
 

 میزان تأثیر راهکارها بر بهبود کیفیت تدریس ای برای تعییننمونهتک   tنتایج آزمون  .2جدول 

 ميان ين هاگويه رديف
انحراف 

 معيار
t 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 001/0 229 468/25 80/0 35/4 استفاده از تدریس مبتنی بر عمل 1

2 
نشان دادن شیوه کاربست دانش نظری در 

 عمل برای دانشجویان
36/4 79/0 113/26 229 001/0 

3 
آموزش محتوای تئوری و عملی در محیط 

 شبیه سازی شده هایمحیطواقعی کار یا 
39/4 79/0 600/26 229 001/0 

4 
استفاده از آموزش مبتنی بر کارگروهی و 

 مشارکتی
39/4 74/0 358/28 229 001/0 

5 
های کارگاهی و استفاده از تکنسین

 آزمایشگاهی خبره
43/4 73/0 674/29 229 001/0 

 001/0 229 423/28 74/0 39/4 تعاملی بودن ارتباط استادکاران و دانشجویان 6
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ی نشتتتانگرهای مؤثر بر کیفیت فرآیند حاکی از آن استتتت که میانگین همه 2های جدول یافته

شگاه فنی و حرفه ای،  سط باالتر  طوربهیاددهی یادگیری دان ستمعنی داری از حد متو و این به  ا

ی این نشتتانگرها بر ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی معنای آن استتت که از دیدگاه مدرستتین همه

های کارگاهی و آزمایشگاهی خبره استفاده از تکنسین» ای مؤثر است. نشانگریادگیری فنی و حرفه

س از تدری استتتفاده»بیشتتترین میانگین و نشتتانگر  43/4با میانگین  «جهت تدریس واحدهای عملی

یانگین  «مبتنی بر عمل برای آموزش مهارت یانگین را به خود اختصتتتاص پایین 35/4با م ترین م

 اند. داده

 
 ای دانشگاه فنی و حرفهتدریس کیفیت نشانگرهای مؤثر بر  اثر جنسیت و رشته تحصیلی بر تحلیل واریانسنتایج  .3جدول

 سطح معنی داري F ميان ين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات تغييرات منبع

 899/0 016/0 002/0 1 002/0 جنسیت

 780/0 597/0 064/0 8 512/0  رشته تحصیلی

 

بهبود کیفیت  رها برنشتتتانگ دهد که بین نمرات میزان تأثیرنشتتتان می 3نتایج مندرج در جدول 

شگاه فنی و حرفه تدریس صیلیدان شته تح سیت و ر سب جن ستتفاوت معنی ای بر ح این . دار نی

شی تفاوتی وجود ندارد و  سیت و گروه آموز سب جن سین بر ح ست که بین نظرات مدر بدان معنا

نظرات مشتتابهی در مورد نشتتانگرهای مربوط به بهبود کیفیت روش تدریس آموزش عالی همگی 

 اند. ای داشتهفنی و حرفه

 گيريبحث و نتيجه
و کارآفرینی و نقش آن در تأمین  اشتتتتغال در ایحرفه و فنی با توجه به تأثیر آموزش عالی

سانی و از طرف دیگر وجود نارساییسرمایه  ها و مشک ت متعدد این دوره از جمله رضایتی ان

گاندانش هاینبودن مهارت بخش ناستتتب ، نبود روشایحرفه و فنی هایآموزش آموخت های م

بیشتتتر به ارتقای کیفیت تدریس و شتتکاف ستتطح آموزش با نیازهای روز صتتنعت توجه هر چه 

سازد. برای ارتقای کیفیت آموزش عالی ای را بیش از پیش نمایان میآموزشی دانشگاه  فنی و حرفه

ست چرا که فرایند تدریس بهبود کیفیت ای، فنی و حرفه ضروری ا از فرایند تدریس در این حوزه 

 هدف راستا، همین در .دشوای محسوب میاساسی تحقق اهداف آموزش عالی فنی و حرفه عوامل

 با ایحرفه و فنی عالی آموزش در تدریس کیفیت ارتقای راهکارهای بررستتتی حاضتتتر، پژوهش

 . بود زاییاشتغال رویکرد

شگاه فنی و راهکارهای ارتقای در مورد بخش کیفی های با توجه به یافته کیفیت تدریس در دان

های تدریس مبتنی بر استتتتفاده از روش توان گفت مصتتتاحبه شتتتوندگان معتقد بودندمیای، حرفه
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سازی های شبیهفعالیت تجربی، تلفیق علم و عمل در تدریس، تدریس در محیط واقعی کار یا محیط

های خبره جهت تدریس واحدهای عملی، استتتفاده از رویکرد آموزش استتتفاده از تکنستتین شتتده،

 هستند. تدریس  یفیتکراهکارهای ارتقای ترین گروهی و مشارکتی از جمله مهم

(، 2015) فونگستتتوانو  فوزاالکسهای یافتهنتایج به دستتتت آمده در این بخش از پژوهش با 

یان  کاران ثمرین نصتتتیر مانی و 1397)و هم کاران(، ع هد امین 1394) هم  1(، هوک2016)(، م

 نوقابی، شتتتعبانعلی فمی و ایروانینظری  ،(2017)ادریس و مبودای  (،2013) (، رشتتتیدی2016)

با رویکرد تجربی و عملی( مبنی 1389) تدریس  یت  بر  مل مؤثر بر کیف به عنوان یکی از عوا

دوزی کرد، یمنزاده بارانیپژوهش حسنسو است. همچنین با نتایج ای همهای فنی و حرفهآموزش

(، امینی، گنجی و 1394) و همکاران  (، فروزش1396)ستتترخابی، صتتتالحی عمران و خراستتتانی 

یادگیری و برقراری تعام ت میان  مبنی بر فعال کردن دانشتتجویان در فرایند( 1391)یزدخواستتتی 

ستفاده از روش ستادکاران، ا شجویان و ا های های گروهی، تدریس در مکانهای فعال و فعالیتدان

شی مانند کارخانه صنایع همآموز ستسو ها و  ، برزگر بفروئی و شاکری افزون بر این، با نتایج .ا

(، 1397) ، نجفی و شتریعتیبیدختی(، امین1397و همکاران )ثمرین صتیریان (، ن1398) جمشتیدی

(، هوک 2016) (، مهد امین2004) 2لوماس(، 1392) و شتتتیرمحمدی آبادیدولت ،االستتت مییخشتتت

ی های خود بر لزوم استفاده از استادان با سابقهدر پژوهشکه نیز   (1391) (، نویدی و برزگر2016)

ی نظر و تأثیر استتتاد و نحوه ای و تخصتتصتتی در شتتغل موردای و  اهمیت دانش حرفهکار حرفه

 . استسو هماند تاکید کردهتدریس بر بهبود کیفیت آموزشی 

شگاه کیفیت های پژوهش، بهبودطبق یافته شی دان ستگی  زیادی حدود تا ایحرفه و فنی آموز ب

شتود. گرفتن از طریق انجام دادن می منجر به یادکه دارد هایی استتفاده از تدریس عملی و روش به

 به نظری تدریس از که شد موفق خواهد زمانی ایهحرف و فنی هایآموزش گفت تواندر واقع، می

دیگری که  راهکارستتوق داده شتتود.  کار محیط واقعی شتترایط با و منطبق عملی تدریس ستتمت

پیوند دانش نظری با دانش عملی و یا به عبارتی مؤثر باشد تدریس تواند در جهت بهبود کیفیت می

شکاف بین سان باید بین مباحث تئوری و حیطه پر کردن  ست. در واقع، مدر های نظری و عملی ا

با انستتتجام و هم باط برقرار کرده و دانش تئوری و عملی را  ئه عملی ارت به کارآموزان ارا اهنگی 

سیای در د. در بحث کیفیت مراکز فنی و حرفهنماین شور برر شانک دهد که رویکرد غالب می ها ن

های آموزش سنتی است. از طرفی، در راهبردهای آموزشی مربیان نظام آموزشی رفتارگرایی و شیوه

سایی شجویان در فرایند یادگیری، بیهایی از جمله بیخ  و نار شارکت دان توجهی به توجهی به م

شجویسکارگروهی، ارتباط یک کارگیری رویکردهای عملی در تدریس ان و عدم بهویه مربیان و دان

                                                           
1. Hoque 
2. Lomas 
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سئله کارایی آموزشبه چشم می دهد و شکاف عمیقی بین آموزش و ها را کاهش میخورد و این م

 کند. عمل ایجاد می

های فنی و ای استتاتید در بهبود کیفیت آموزشی کارحرفههمچنین، طبق نتایج پژوهش، ستتابقه

نعت منجر اط و تعامل مستقیم مدرسان  با حرفه و حضور آنها در صای بسیار مؤثر است. ارتبحرفه

ا متناسب با ای آنهبه کسب تجارب واقعی و متناسب با نیاز بازار کار و نیز به روز شدن دانش حرفه

شرفت شد. در واقع، مدرسی که در عرصهآخرین تغییرات و پی شغلی خواهد  ی عمل حضور های 

صورت تجربی  ست و به  شته ا شجویان را با تغییرندا ست دان ست نخواهد توان ات آموزش ندیده ا

 سریع تکنولو ی امروز و نیازهای در حال تغییر بازار کار هماهنگ نماید. 

ید قراربهره تأک تدریس نیز در پژوهش مورد  های گروهی و مشتتتارکتی در   گیری از رویکرد

د و ناشتتتببر تربیت گروهی داشتتتته ها به جای تربیت انفرادی، باید تأکید گرفت. در واقع، آموزش

ند. فراهم یادگیری بپرداز یت و  عال به ف کدیگر  با ی که  یب کرد  ید ترغ با زی ستتتادانشتتتجویان را 

آنها  شودهای یادگیری از طریق مشارکت و برقراری ارتباط دانشجویان با یکدیگر سبب میفرصت

ر برقرار زندگی کنند و تعامل مؤثای تربیت شتتتوند که بتوانند در محیط کاری با دیگران به گونه

ر محیط کاری دنمایند. هر چه قدر که تعامل دانشجویان با یکدیگر بیشتر باشد، این تعامل در آینده 

 کند. و در ارتباط با همکاران نمود پیدا می

 یادگیری یاددهی فرآیند بهبود کیفیت نشتتتانگرهای یهمه میانگین کمی، بخش هاییافته طبق

 تمامی که معناست بدین این و است باالتر متوسط حد از داریمعنی طوربه ای،حرفه و فنی دانشگاه

 تدریس کیفیت ارتقای راهکارهای عنوان به و هستتتتند مؤثر تدریس کیفیت بهبود بر نشتتتانگرها

سان تأیید مورد مهارتی هایآموزش شگاه مدر  از بخش این نتایج. اندگرفته قرار ایحرفه و فنی دان

تایج با پژوهش  و فوزاالکس ،(1394) همکاران و عمانی ،(1397) همکاران وثمرین  نصتتتیریان ن

و  ، گروگیانیس، تستتینیدو(2013) رشتتیدی ،(2016) هوک ،(2016) امین مهد ،(2015) فونگستتوان

  است. سوهم (2010) 1فیتسیلیس

 فنی عالی آموزش مدرستتتان که ضتتتروریستتتت پژوهش کمی و کیفی بخش نتایج به توجه با

صله سنتی تدریس هایروش از یادگیری یاددهی فرایند کیفیت بهبود منظور به ایحرفه  و گرفته فا

 پیوند استتتت الزم طرفی از. نمایند استتتتفاده فعال و تجربی فعالیت بر مبتنی تدریس هایروش از

 نظری صتتتورت به آنچه کاربرد با دانشتتتجویان تا ستتتازند برقرار عملی و نظری دانش بین عمیقی

 هایمحیط یا کار واقعی محیط در تدریس همچنین. شتتتوند آشتتتنا کار واقعی محیط در آموزندمی

سانی از و شود انجام شده سازیشبیه ستفاده مدر ارتقای . دارند صنعت در کار یتجربه که شود ا

                                                           
1. Tsinidou, Gerogiannis, & Fitsilis 
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ای مستلزم توجه به تمام راهکارهای ارتقای شناسایی شده کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه

 شود:این پژوهش است. بر این اساس پیشنهاد میدر 

عالی فنی و  شهای تدریس ستتتنتی و استتتتفاده از رویکردهای عملی تدریس در آموزروش .1   

ها و صتتنایع برای تدریس گیری مناستتب از فضتتا، امکانات و تجهیزات کارخانهای و نیز بهرهحرفه

  بازنگری شوند. دروس عملی

ستتازی زمینه برای حضتتور دانشتتجویان در مراکز صتتنعتی و کار و فراهم به یادگیری در محل .2   

شجویان ها به منظور آمادهکارخانه ضور مؤثرتر در بازار کار و نزدیکسازی دان شدن به برای ح تر 

 توجه گردد. مشاغل

ی متخصصین حرفه و اساتیدی که با صنعت و بازار کار ارتباط مستقیم دروس عملی به وسیله .3   

، تدریس ی مورد نظر آشتتتنایی کامل دارندهای بازار کار و حرفهتری دارند و با واقعیتنزدیکو 

 شود.
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 منابع
 

 فارسی .الف

 های دبیرستان و ای حرفه و فنی های هنرستان بیرونی کارایی میزان بررسی(. 1380حمید. ) اکرامی،

 و آموزش سازمان تحقیق گزارش .1378 تا 1376 التحصی ن فارغ گلستان، استان کاردانش

 گلستان. استان پرورش

شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر (. 1397). شریعتی، فرهاد و نجفی، محمود ؛امین بیدختی، علی اکبر

 (،3)6 ،تدریس پژوهیای با رویکرد آمیخته. های فنی و حرفه ای: مطالعهبر کیفیت آموزش

23-38. 

های (. ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته1391علی. )یزدخواستی، محمد و  گنجی، ؛امینی، محمد

فصلنامه آموزش مهندسی (. مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)مهندسی از دیدگاه دانشجویان 

 .87-61 (،55)14 ،ایران

 و ساختمان کشینقشه هایرشته آموختگان مهارت اشتغال وضعیت مطالعه(. 1382محمود. ) برزگر،

 و آموزش سازمان پژوهشی طرح .تهران هایشهرستان در دانش و کار شاخه حسابداری

 .تهران های شهرستان پرورش

خدایی، ابراهیم و مبارکی،  ؛درانی، کمال ؛زاده، رضوان؛ حکیمجوادی پور، محمد ؛عامریان، مریمبنی

ای )رسمی و آکادمیک( با مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه(. 1396محمدحسن. )

فصلنامه برنامه . قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایرانتأکید بر 
 .147-143 (،45)12درسی ایران، 

 الگویی (. طراحی1398علیزاده، محسن. ) و مهرعلیزاده، یداله ؛صالحی عمران، ابراهیم ؛تجری، مجتبی

فصلنامه زایی.  اشتغال بر رویکرد تاکید با علوم تربیتی، در دانشگاهی سیستم بازسازی منظور به

 .78-45 ،(41)11، مشاوره شغلی و سازمانی

 اصفهان استان ایحرفه و فنی هایهنرستان بیرونی کارایی بررسی(. 1382جعفری هرندی، رضا. )
 طی حسابداری و دوخت و طراحی تولید، و ساخت خودرو، مکانیک برق، هایرشته در

 شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان. اصفهان: .1379، 1378، 1377ی هاسال

 فصلنامه .ای حرف و فنی دانشگاه بیرونی کارآیی میزان (. بررسی1393رضا. ) هرندی، جعفری

 .198-173 (،9)5، و ارزشیابی آموزشی گیری انداز مطالعات

برنامه درسی کارآفرینی در  تبیین عناصر(. 1394و شادفر، حوریه. ) نیلی، محمدرضا ؛جمالی، بتول

 .21-7 (،12) 3 ،فصلنامه مهارت آموزی. ایههای فنی و حرفآموزش
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اباصلت.  خراسانی، و ابراهیم عمران، صالحی؛ محمد سرخابی، دوزییمن ؛سودابه کرد، باران زادهحسن

 )موردمهندسی   فنی عالی آموزش در کیفیت ارتقاءدهنده و بازدارنده عوامل (. تبیین1396)

علوم تربیتی دانشگاه تهران.  شهر دولتی های مهندسی دانشگاه و فنی های دانشکده :مطالعه

 .202-179 (،1)24 ،شهید چمران

 نویدی، و علی آبدارلو، زیرک ؛سیدمحمدفرشید اخ قی، ؛عبدالرحیم الدین،تاج ؛النبین ام پور،خانی

 پایدار. توسعه و اشتغال آموزشی، مهارت در ای حرفه و فنی آموزش (. نظام1395محمدعلی. )

 سازمان تهران. .اشتغال و آموزی مهارت المللی همایش بین چهارمین و ملی همایش پنجمین

 .کشور ایهحرف و فنی

های فصلنامه نوآوری(. الگوهای ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار. 1381اصغر. )خ قی، علی
 .52-35 (،2)1 ،آموزشی

(. بررسی فرایند یاددهی یادگیری 1389صدراالشرافی، مسعود. ) و نوقابی، رسول ؛علیرضاذاکری، 

 .11-1 (،1)5 ،فناوری آموزشای. های فنی و حرفهدر آموزش

های درسی: تأکید بر برنامه فراتحلیلی به آموزش های فنی و حرفه ای با(. 1397) .رحیمی،  بهروز

  .20-15(، 1)14 ،فنی و حرفه ای و کار و دانش مجله رشد آموزش .ها و راهکارهاچالش

(. ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی، 1386و پرند، کوروش. ) صالحی، کیوان ؛رضاآبادی، حسنزین

پژوهش ای دخترانه شهر تهران. های فنی و حرفهاجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان

 .163-139  (،2) 5 ،زنان

ارائة الگوی تناسب (. 1398شاکری، محسن؛ برزگر بفروئی، کاظم و جمشیدی، محمدعلی. )

ای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس وحرفههای فنیآموزش

  .58-39(، 3)18 های آموزشی،فصلنامه نوآوری. نظریة داده بنیاد

ای آموزش متوسطه بیرونی شاخه فنی و حرفه کارایی(. 1386)، محمد. نیکخواه و شریف، مصطفی

ی مجله التحصی ن.شهرستان شهرکرد بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ
 .66-55 (،27)14 ،دانشور رفتار

های ارزیابی آموزش(. 1392و شیرمحمدی، محمدناصر. ) آبادی، سروه؛ دولتاالس می، صباشیخ

(: مطالعه موردی SWOT)ای با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک فنی و حرفه

 .73-59 (،6)2 ،آموزیفصلنامه مهارتاستان کردستان. 
ای . حرفه و دیدگان فنی آموزش کاریابی بر مؤثر عوامل (. بررسی1383صالحی عمران، ابراهیم. )

 .116-87 (،12) 4نامه علوم انسانی و اجتماعی، پژوهش
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 سازیکیفی با مرتبط عمومی های مهارت (. بررسی1392آناهیتا. ) زاده، مقاسو  ابراهیم عمران، صالحی

-24 (،4)2، آفرینی ارزش و نوآوری فصلنامه دو ذینفعان. منظر از ایو حرفه فنی هایآموزش
41. 

 شاخة آموختگاندانش اشتغال با مرتبط عوامل و اشتغال وضعیت بررسی(. 1380نادره. ) عطاران،

 .خراسان استان پرورش و آموزش کل اداره شهر مشهد. در کاردانش

 کیفیت بر مؤثر های عامل (. نقش1394آزاده. ) وندی، نوری عباس و نوراله کمایی، ؛احمدرضا عمانی،

 اهواز. کشاورزی آموزشکده دانشجویان دیدگاه از ایو حرفه فنی کاربردی هایآموزش

 .26-15، 33 ،کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه

های (. بررسی کیفیت آموزش1394خنجری، سعید. ) و امینی، اعظم ؛منیژه ،کریمی ؛فروزش، علی

ای استان اصفهان بر اساس مدل مهارتی بازار محور در اداره کل آموزش فنی و حرفه

 .110 -99(، 11) 3 ،فصلنامه مهارت آموزیسروکوال. 

ترجمه محمود مهرمحمدی، در کتاب  .الگوهای طراحی برنامته درسی .(1381)ک ین، فرانسیس. 

تتدوین محمود مهرمحمدی؛ مشهد:  .اندازهاها، رویکردها و چشمبرنامه درسی: نظرگاه

  انتشارات آستتان قتدس رضوی.

تحقیق کمی و کیفی در علوم  هایروش(. 1383 /1996) .جویسگال، و  والتر، بورگ ؛مردیت گال،

 .همکاران. تهران: انتشارات سمتترجمه احمدرضا نصر و  شناسی.تربیتی و روان

 در کیفیت ارزشیابی وضعیت (. بررسی1394فاطمه. ) مندی،مریم و صادقی فر، زمان ؛رضا محمدی،

 .151-121 (،30) 8، عالی آموزش نامه های کاربردی. آموزش

 آموزش (. تأثیر1396و منصوری، سیروس. ) سلیمی، قاسم ؛اهللرحمت ؛ مرزوقی،محمدی، مهدی

مجله مطالعات آموزش ای. حرفه و فنی آموزش نظام فراگیران رضایت و موفقیت بر ترکیبی

 .108-91 (،1)9 ،ویادگیری

گزارش تحلیل و ارزیابی راهبردی (. 1396) .عتفمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت 

 تهران. .های آموزش عالیزیرنظام

(. ارزیابی کیفیت برنامه ریزی درسی از دیدگاه مجریان آموزش 1394و موسوی، علی. ) مسلمی، ناهید

ی برقکار صنعتی و برقکار ی موردی: حرفهمطالعه)ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

 .68-57 (،14)4 ،فصلنامه مهارت آموزیساختمان(. 

(. ارائه 1397خنیفر، حسین؛ اردیبهشت، محمدمهدی و شریفی، سید مهدی. )مقیمی، سید محمد؛ 

(، 4)11، توسعه کارآفرینیای. محور برای توسعه کارآفرینی رسانهالگوی آموزش مهارت

681-700. 
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تحلیل محتوای مقاالت حوزه کیفیت (. 1397ثمری، عیسی و نامور، یوسف. ) ؛کریم ،نصیریان ثمرین

منظور شناسایی عوامل ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه فنی ای: بهآموزش عالی فنی و حرفه

 .67-33  (،77)20، فصلنامه آموزش مهندسی. ایو حرفه

 رضایت های مؤثرعامل (.1389)ایروانی، هوشنگ.  وحسین  فمی، شعبانعلی ؛سعیده نوقابی، نظری

  ،ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات مجله عملی کشاورزی. هایآموزش از دانشجویان

43(2) ،271-279. 

ی فصلنامهای. های کاردانی آموزش فنی و حرفه(. ارزیابی دوره1391نویدی، احد و برزگر، محمود. )
 .186-161(، 42)11، های آموزشینوآوری

ای آموزش متوسطه ی فنی و حرفهبررسی کارایی درونی و بیرونی شاخه(. 1382نیکخواه، محمد. )
 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. .1380 -1375های شهرستان شهرکرد طی سال

 .. تهران: انتشارات سمتهای پژوهش در علوم رفتاریپایه(. 1377هومن، حیدرعلی. )
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English Abstract 

 

Improving Teaching Quality in Vocational and Technical 

Higher Education with Emphasis on Job Creation and 

Skill-Oriented Approach 

 

Mahboobe Mohammad Shafi, Mohammad Reza Neyestani, 

Sayed Ebrahim Mirshah Jafari, Vida Taghvaei 
 

Adopting the employment approach, the present study aimed to identify the strategies 

for improving teaching quality in vocational and technical higher education. This was an 

applied research with mixed methods design. The statistical population involved in the 

qualitative phase consisted of curriculum experts, faculty members of technical and 

vocational universities and employers in Iran, among whom 18 participants were selected 

via a purposive sampling method. The statistical population of the quantitative phase, on 

the other hand, consisted of all lecturers at Shariati University of Technical and 

Professional Affairs in Tehran, among whom 230 participants were selected via the 

stratified random sampling method. Research data were collected through the semi-

structured interviewing technique and a researcher-made questionnaire. Content validity 

was used to determine the validity of the interview questions and the questionnaire and 

Cronbach's alpha coefficient was used to estimate the reliability of the questionnaire. As 

the results of the qualitative research indicated, using work-based teaching methods and 

empirical activities, applying theoretical knowledge in practice, teaching in real work 

environments or simulated environments such as labs and workshops, employing group-

based and collaborative learning, using expert laboratory technicians to teach practical 

units, and interacting with faculty and students to exchange skills are the most important 

strategies that can affect the quality of teaching. The results of the quantitative phase also 

made it clear that the stated strategies are effective in improving the quality of teaching. 

Therefore, based on the results of this study, in order to improve the quality of technical 

and vocational higher education and achieve its goals and missions, it is necessary to 

adopt a different approach to teaching and training in relation to other higher education 

subsystems, and focus on skills, and be employment- and skill-based.  

Keywords: quality, teaching, job creation, technical and vocational higher education 
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