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  چکیده

 هدف، برحسب پژوهش روش این. دارد ي مختلف جهان قرارها دولت توجه مرکز در اشتغال و کارآفرینی امروزه
 هدف پژوهش، گلیزري است.براي دستیابی به رویکرد با بنیاد داده نظریه - کیفی اطالعات، گردآوري برحسب و بنیادي

گیري  ا استفاده از روش نمونهب اي،  ي مهارتی، کارآفرینی و رسانهها حوزهحداقل دو حوزه از  با خبرگان آشنا از نفر15
 باز، يها يکدگذار از يا مجموعه از استفاده بازمان  هم فیي کیها داده شده و انتخاب عمیق يها مصاحبه براي هدفمند
ي ممیزي پژوهشی، روند ها ياستراتژبر  عالوه ها افتهبراي اطمینان از کیفیت ی .شدند نگاري تحلیل یادنوشت و انتخابی

. ن نیز رسیدشوندگا مصاحبه از توسط محققان خبره نظارت شد و نتایج به تائید چهارنفر ها يکدگذاراستخراج مفاهیم و 
رو کسب مهارت، با مقوالت اصلی  ازاین  در افراد است. نداشتن مهارت ،شوندگان مصاحبه نگرانی نیتر مهم نشان داد: نتایج
 سمت به حرکت شد. مقوله محوري پژوهش تعیینعنوان  به خانواده، و سازمان آموزش، مرکز مالی،انسانی،آموزشی، منابع

پژوهش انتخاب شد  هیپا اجتماعی مقوله فرآیند عنوان بهاصلی درونداد، فرآیند و برونداد نیز  طبقه  سهاي با  هکارآفرینی رسان
  .کنند رفع راشوندگان  مصاحبهنگرانی  زمان طول در توانند یمبه همراه توجه به عوامل محیطی در هر دو مقوله یادشده  که

  

  اي، رویکرد گلیزري کارآفرینی رسانه، وکار  کسبآموزش مهارتی،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
. اسـت  متخصـص  نیـروي  تربیـت  در عمـده  هـاي  شـیوه  یکـی از  اي حرفه -فنی هاي آموزش

 عامـل  و بـوده  حیـاتی  امـري  امـروزي،  جوامـع  در اي حرفه -فنی هاي آموزش در گذاري سرمایه
 کـاهش  نتیجـه  در و مختلف هاي بخش در اشتغال براي افراد هاي رشد مهارت جهت در مؤثري

  ).1394 (جمالی زواره، است بیکاري
 آموزي، مهارت حوزه در اي رسانه ابزارهاي برپایه الکترونیکی هاي آموزش ترویج زمینه در

 الکترونیکـی  محتـواي « ،»افـزاري  سـخت  و افـزاري  نرم سازهاي شبیه تولید«هایی همچون  موضوع
 افزارهـاي  نـرم « ،»هنـر  و فرهنـگ  ،خدمات کشاورزي، صنعت، ي حوزه در مهارتی هاي آموزش

 «،»هوشــمند هــاي تلویزیــون و هــا تلفــن هــا، تبلــت همــراه ابزارهــاي رایانــه، بــر مبتنــی آموزشــی
 محـور  عنـوان  هبـ  »آمـوزي  مهـارت  در نو و خالقانه هاي ایده« و »مجازي آموزش هاي سایت وب

  ).1391پرند،( است گرفته قرار اي حرفه-فنی  آموزش سازمان هاي آموزش
 ؛ترین مشـکالت اقتصـادي جوامـع امـروز جهـان اسـت       افزایش بیکاري جوانان یکی از مهم

در طـول دهـه آینـده، بایـد     عه. و در حـال توسـ  کمتر توسعه یافتـه  طور مشابه براي کشورهاي  به
 میلیـون 40میلیون جوان در حـال حاضـر بیکـار و    73میلیون شغل جدید براي جذب 475حداقل 

  ).Unesco,2016-2021(د وجود آور ید در بازار کار بهجد نهساال نفر براي ورود
 يفضـا  خـود  تیشخصـ ي و نوآور ،يانرژ ؛ از یک سو باهستند جوامع اساس و هیپا جوانان

 يرویـ ن و خـالق  ياسـتعدادها بـا   ،سوي دیگر ازو  کنند یم فیتعر را ملت کی تیامن و توسعه
 شوند ی جامعه میاجتماع و یاسیس اهداف به یابیدست و ياقتصاد هاي شرفتیپضامن   شان،کار

)Olori & Olori,2018(.  
 از کـار  بـازار  موردنیـاز  هـاي  مهـارت  فقدان ایران در بیکاري دالیل از یکی اینکه به توجه با
 بیکـاري  میـزان  کـاهش  در بسزایی نقش مهارتی هاي آموزشئه ارا  است، کار جویندگان سوي

و علوم مرتبط  اورياي دربرگیرنده  مطالعه فن حرفه -فنی آموزش). 1391(چهاربند، کند می ایفا
هـاي   نگـرش، درك و دانـش مربـوط بـه مشـاغل در بخـش       عملـی، هاي  با آن و کسب مهارت

   .)(Clark &Olumese,2013 استمختلف حیات اجتماعی و اقتصادي 
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سـازي افـراد    و همچنـین آمـاده   تولیـد  دانش به لیتبد ،اي حرفه-نقش آموزش فنی ،در واقع
 و تغییـرات  کیـ تکنولوژ عیبا توجه به تحـوالت سـر  وکار و آموزش عالی  براي زندگی، کسب

  )(Hatisaru & Küçükturan,2009است  دنیاي کار
چه فرآینـدي بایـد    شان اینکه براي تحقق ي یادشده،ها رغم مشخص بودن ایده به  حال با این

مسـئله   ،تـر  سـاده  بیـان بـه   ت.اسـ  نامشـخص   هستند، فرآیند چه اینو عوامل دخیل در  شودطی 
بایـد براسـاس چـه     ،هـاي آمـوزش دهنـده مهـارت     اصلی پژوهش حاضر این است کـه سـازمان  

 اي موفـق منجـر    هاي خود را به افراد ارائه دهند تا به خروجی کـارآفرینی رسـانه   الگویی مهارت
آن هـا و سـایر شـرایط     ثر بـر آن، مولفـه  ؤ، عوامـل مـ  یادشـده  . بنابراین از آنجـا کـه فراینـد    شود

صورت کیفی و براسـاس رویکـرد ظاهرشـونده     هرو درصدد است ب تحقیق پیشِ ،ناشناخته است
هـاي الگـوي    ویژگـی  خـواهیم  کنـد. درواقـع  مـی    را شناسـایی  موردنظرالگوي  ،بنیاد نظریه داده

را  اي حرفـه -اي در مراکز آموزش  فنی محور براي توسعه کارآفرینی رسانه هاي مهارت آموزش
   بشناسیم.  

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 بـه  کـه  را فعالیتیهر  )2005( 2هواگبار  ، نخستین1اي رسانه ینیفرآکاربراي تعریف مفهوم  

 3این تعریـف توسـط آخـتن هـاگن     اما کرد. مطرح منجر شود، ها رسانه به صدا یک شدن اضافه
نوشـت توسـط یـک فـرد      انـدازي یـک وب   راه کـه ، با این مثال مورد انتقاد قرار گرفت )2008(

اي را  هاي کارآفرینی رسانه ویژگی کاريهاست، اما چنین  اضافه شدن یک صدا در عالم رسانه
ــدارد ــزل . مطــابق رویکــرد ن ــگ و ون وی ــه  اي را مــی کــارآفرینی رســانه  ،)2007(4هان ــوان ب ت

وکار و سودآوري  کسب هاي مناسب که با هدف استخراج فرصت اي هاي  کارآفرینانه فعالیت"
 یهـا از کـارآفرین   تـرین تبیـین   اطـالق کـرد. در یکـی از جـامع     "شوند در صنعت رسانه انجام می

 :تعریـف کردنـد   شـرح این مفهـوم را بـه ایـن     ،)2011(روشندل اربطانیئیان و  اي، خواجه رسانه
                                                        

1. Media entrepreneurship (ME) 
2. Hoag  
3. Achtenhagen 
4. Hang and Weezel  
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منـابع  هاي کوچکی که بـا شناسـایی یـک فرصـت مناسـب سـودآور در بـازار،         یا شرکت افراد«
کنند، و بـا گـردهم آوردن مهـارت، دانـش و تجهیـزات، بـه عرضـه         کوچک مالی را فراهم می

فرآورده جدیدي در بازار رسـانه بـا نـوآوري در محصـول، فراینـد، کانـال توزیـع، و یـا منطقـه          
  »کنند. می اقدام جغرافیایی

یکی از  و(Thompson&Tilden,2009)مطرح بوده  وکار کسب  اندازي راه از بعد کارآفرینی
ــه ـــیاري       مقول ـــت، هوش ـــخیص فرص ـــارآفرینی و تش ـــث ک ـــت در بح ـــا اهمی ـــیار ب ـــاي بس ه

ــه رســانه، صــنعت).1397اســت(طالبی،کارآفرینانــه  ــراي خــورده دســت کمتــر و بِکــر اي زمین  ب
 بــر  کارآفرینی اصول شگرف ثیرپذیريأت از نشان نیز مطالعات.شـود مـی محـسوب کارآفرینـان

  )Hoag & Sseo,2005( است رسـانه در موجود هاي ظرفیت ي دهنده نشان که دارد رسـانه
 توانمندســازي بــراي ابــزار ثرترینؤمــ 1اي حرفـه -فنــی پــرورش و آمــوزشاز طـرف دیگــر،  

 کـاهش  ،زنـدگی  کیفیت بهبود اشتغال، افزایش ملی، پایدار توسعه به دستیابی جهت شهروندان
 دیدگاه، این به گذرا نگاهی. است دموکراسی و آزادي صلح، فرهنگ ترویج و بیکاري و  فقر

 کـار،  عـادت  دانـش،  عملـی،  هـاي  مهـارت  عنوان به را اي حرفه-فنی پرورش و آموزش اهداف
  .)Olori & Olori,2018( کند می مشخص ها آموزش این گیرندگان به دیگر هاي ارزش و نگرش

  .دهد می نشان رااي  رسانه کارآفرینی ي درباره شده انجام مطالعات از اي خالصه، 1جدول
اي)، توجـه بـه     شود، وجه مشترك تحقیقـات کـارآفرینی (رسـانه    گونه که  مشاهده می همان

ها و شناخت و تعامل با بازار کـار اسـت. در ایـن تحقیـق در مرحلـه نخسـت،        استفاده از فرصت
اي  رسـانه رسد و آمـاده ورود بـه نظـام کـارآفرینی      تحت نظام آموزش مهارتی، فرد به شغل می

هاي مهارتی دور قبـل   اي و فناورانه، آموزش شود. در این مرحله با استفاده از ابزارهاي رسانه می
  شود.    اي تربیت می تکمیل شده و کارآموز واجد شرایط کارآفرینی رسانه

  

                                                        
1. Technical and Vocational Education and Training 
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  پیشین مطالعات خالصه .1جدول 
 محقق هدف روش ها یافته

ـــل اي شــامل رســانه کــارآفرینی الگــوي ـــایی عوام ـــابع( زیربن  و من
 و مـشتریان و بـازار اي، رسـانه کـارآفرین( روبنـایی ،)مـداري انـسان

ـــت ـــه/دولـ ـــه و) جامعـ ـــده موازنـ ـــات،( کننـ ـــا، ارزش ارتباطـ  هـ
  است.)اقتصادي -اجتمــاعی نظــام و هنجارهــا

 بنیاد داده-کیفی
طراحی مدل 
 اي کارآفرینی رسانه

 و مقیمی نژاد، نیک
 ندلروش

)1391( 

 عوامـل  سـاختاري،  عوامـل   اساسـی:  ارائه مدلی کـه شـامل سـه بعـد    
 اي است. زمینه عوامل و) محیطی( رفتاري

  بنیا داده-کیفی
 شناسی شناخت
 رسانه در کارآفرینی

 رضوي و سلیمانی
)1393(  

ــه کــارآفرین طــی اقــدامات ــیش اصــلی مرحلــۀ ســه کارآفرینان  از پ
 مفهــوم توســعۀ و فرصــت ارزیــابی و پیشــنهاد، کشــف( انــدازي راه

) بـرداري  بهره و اجرا فعالیت، برنامۀ تدوین( اندازي راه ،)وکار کسب
  است.)وکار کسب از خروج و رشد( اندازي راه  از پس و

 داده -کیفی
  بنیا

 فرایندي مدل طراحی
 کارآفرینی

 الهوتیان و رحمتی خنیفر،
)1395( 

 تشـخیص  شـامل  الکترونیکـی  فرایند کـارآفرینی  اصلی مرحله چهار
 کارآفرینی فرآیند  کیفی  سنجی است. امکان بازار و تحلیل ایده، کشف فرصت،

  الکترونیکی
  آباد،نوري زارع میرك

)1394(  
 و خلق حالت دو هر که کارآفرینانه گیري تصمیم براي ارائه الگویی

 .داشت وجود آن در فرصت تشخیص
 گیري تصمیم الگوي  کیفی

 کارآفرینانه
 1همکاران و مین

)2015( 
:  از دارد،عبارتنـد  نیــاز  کـارآفرین  یک که هایی توانایی از سطح سه

 واجتمـاعی،  ارتبــاطی  هــاي  مهــارت : ماننـد  عمومی هاي . مهارت1
   مهارت و . دانش2  محیط؛ از آگاهی

 -آمیخته
  اکتشافی

 مدل طراحی
  کارآفرینی

 2کام جیسی
)2009(  

  خـوب فرهنگـی کارآفرین یک هاي ویژگی بیان به پژوهش این
  هـا، فرصـت برابـر در هوشـیاربودن: مثـل هایی ویژگی پردازد؛ می

 اقتصـاد که مثل دیگر چیزهاي و اول ي درجه در هنر به تعهد و عشق
  گیرند. می قرار تر پایین درجات در

  کیفی
 شناسایی

 هاي مؤلفه
  کارآفرینی

 3کالمر
)2011(  

 شناسی روش
بنیاد بهـره   نظریه داده-کیفیاز روش و از نظر رویکرد،  بنیادي ،پژوهش حاضر از نظر هدف

آوري مبـانی   بـراي جمـع   ها و اطالعـات در پـژوهش حاضـر    روش گردآوري داده .گرفته است
و به  میدانیاي،  دست آوردن و ارائه الگوي کارآفرینی رسانه براي به و  بوده اي کتابخانه نظري،

هـاي   با توجه به فرآینـدمحور بـودن آمـوزش    پژوهش ینا دربوده است.  عمیق صورت مصاحبه
ــارتی و کــارآفرینی رســانه  ــد  مه ــین تأکی ــزر اي و همچن ــهگلی ــر اینک ــد ب ــه بای ــیش از  نظری ب

هـا را ظـاهر کنـد (گلیـزر،      هاي افـراد احتـرام گذاشـته و آن    به دیدگاه هاي محقق  دیدگاه

                                                        
1. Maine, et al 
2. Jeesi cum 
3. Klamer 
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 1گلیـزري ظاهرشـونده    ویکـرد ر از بنیـاد،  داده سازيِ نظریه مختلف ویکردهاير بین از، )1992
 در ، 2کـوربین  و استراوس رویکرد با هایی مشابهت رغم به  ویکردر ینا ه است.شد گرفته بهره

  .دارد آن با اساسی هاي تفاوت مواردي
 سـوابق  و براسـاس دارابـودن    هدفمنـد  صـورت  بـه  هـا  ابتـدا نمونـه   پـژوهش  ایـن  در رو ازاین
 مهـارت،  حـوزه  سـه  از زمینـه  دو حـداقل  در اجرایـی  هـاي  فعالیـت  و..)و مقالـه،کتاب ( پژوهشی

 بـه  رسیدن و خبره نفر15 با عمیق هاي مصاحبه با انجام سپس  .شدند رسانه انتخاب و کارآفرینی
از مصاحبه سیزدهم بـه بعـد کـد جدیـدي دریافـت نشـد، امـا بـراي حصـول           ،نظري اشباع معیار

  اطمینان دو مصاحبه دیگر نیز انجام گرفت.
 .طـول کشـید   دقیقـه 70 تـا  30 بـین   کنندگان مشارکت ازیک هر با فردي عمیق هاي مصاحبه

سپس از طریق تحلیل اسناد، با . صورت نظري و به روش هدفمند انجام گرفت به هم گیري نمونه
هـاي آن   هـا و شـاخص   ، مؤلفـه اي ه کـارآفرینی رسـانه  مطالعه و بررسی نظریات موجود در زمینـ 

 شناسـایی  اي ایجـاد کـارآفرینی رسـانه    کارهـاي  راه، بنیاد داده نظریهو با راهبرد  شده آوري جمع
  .شد

هـا)در تمـام    از آنجا کـه تأییـد روایـی و پایـایی نتـایج یـک پـژوهش کیفـی (کیفیـت یافتـه          
هـــاي کیفـــی از جملـــه رویکـــرد گلیـــزري، اســـتراس کـــوربینی و... تفـــاوت چنـــدانی   روش

 رعایـت  بـر  عـالوه  پایایی، و روایی به دستیابی براي نیز ژوهشپ این در)، 1387فر، ندارند(دانایی
 در فـرم  یـک  در تولیدشده کدهاي ها نیز استفاده شد. هاي ممیزي، از تأیید کدگزاري استراتژي

ــار ــارنفر اختی ــوندگان  از چه ــاحبه ش ــت  مص ــرار گرف ــت، در. ق ــع  نهای ــا جم ــدي ب ــابی بن  ارزی
 نظریـه  بـا  متخصصان آشنا از تن دو همچنین. شد تأیید نتایج پایایی و روایی کنندگان، مشارکت

 نظریه نظـارت  تدوین و مقوالت استخراج سازي، مفهوم کدگذاري، مختلف مراحل بر بنیاد داده
 وتحلیـل شـد.   ها نیز با روش کدگذاري کیفـی تجزیـه   هاي کیفی حاصل از مصاحبه . دادهداشتند

طـی مراحـل کدگـذاري بـاز یـا      لیزري ها در رویکرد گ وتحلیل داده مراحل و فرآیندهاي تجزیه

                                                        
1. Glaserian Grounded Theory 
2. Strauss and Corbin's Approach 
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 نظري سازي متراکمیا  نگارشو  انتخابی کدگذاري ، نظري کدگذاري، نگاري یادنوشتواقعی، 
 بـدون  زیـادي  کدهاي بنابراین شود، می کدبندي چیزي هر باز کدگذاري در  گیرد. صورت می

). در این مرحله از طریق تجمیع کـدهاي  1978 گلیزر،(شد خواهد پیدا ها آن بین روابط به توجه
شود. در مرحله  می فرموله دیگران به ارائه برايهاي محقق، کدها تکمیل شده و  باز با یادنوشت

هـا انجـام شـده و     بنـدي آن  سازي کدها از طریق دسـته  بعد که کدگذاري نظري است، یکپارچه
کـه    نظري سازي متراکم درود. ش وسیله کدگذاري انتخابی روابط بین کدها تشریح می سپس به

 بنیـاد  داده سازي نظریه محصول  هستند، مرتبط مرکزي متغیر به و دیگریک  به مختلف هاي مقوله
 ادبیـات  و نوشـتاري  سـبک  لحـاظ  از بنیاد داده نظریه درنهایت .شود می نظریه شبیه و شده  نوشته

  ).1394همکاران، و فرد دانایی(شود می تحویل انتشار براي سرانجام و شده ویرایش

  مصاحبه در کنندگان مشارکت جزئیات .2 جدول

  جنسیت  سن  تحصیالت  ردیف
سابقه در 
حوزه 

  کارآفرینی

سابقه در 
حوزه 
  رسانه

سابقه  در 
حوزه 
  مهارت

  کد شناسایی

 M1  بله  بله  بله  مرد  58  مشی خط-دکتراي مدیریت دولتی  1
  M2  خیر  بله  بله  مرد  43  دکتراي کارآفرینی سازمانی  2
  M3  بله  بله  خیر مرد  45  دکتراي مدیریت رسانه  3
  M4  بله  بله  خیر مرد  48  دکتراي مدیریت ارتباطات  4
  M5  خیر  بله  بله مرد  51  تاریخی ابنیه احیاي و مرمت - دکتراي هنر  5
  M6  بله  بله  خیر مرد  53 شناسی اجتماعی دکتراي مدیریت جامعه  6
  M7  بله  بله  بله مرد  47  بیوتکنولوژي-دکتراي کشاورزي  7
  M8  بله  بله  بله مرد  43  دکتراي علوم سیاسی  8
  M9  بله  بله  بله مرد  39  افزار دکتراي کامپیوتر، نرم  9

  M10  بله  بله  بله مرد  43  چوب-دستی فوق لیسانس صنایع  10
  M11  بله  بله  بله مرد  44  فوق لیسانس مکانیک  11
  M12  بله  بله  بله مرد  38  وقدرت فوق لیسانس برق  12
  M13  بله  بله  بله مرد  49 تجارت الکترونیک- ITفوق لیسانس   13
  M14  بله  خیر  بله مرد  45  اصالح نباتات-فوق لیسانس کشاورزي  14
  M15  بله  بله  بله مرد  48  فوق لیسانس معدن  15

  ها یافته
جـدول  ایـن   بـه  توجه با. دهد می نشان را ها مصاحبه در کنندگان مشارکت جزئیات 2 جدول

  .کرد حاصل اطمینان پژوهش هاي نمونه از متناسب بودن توان می
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 هـر  مختلـف  هـاي  بخش و شده پیاده هاي مصاحبهه چندبار خواندن با محقق ،پژوهش این در
 هـا  مقولـه  و کدها مفاهیم، ،ها و پاراگراف ها  هجمل عبارات، کلمات، تک تک تحلیل و مصاحبه

  شناسایی کرد. را

  اي تعاریف نظام کارآفرینی رسانه )الف
 کردنـد،  ذکـر  اي رسـانه نظـام کـارآفرینی    مـورد  در شـوندگان  مصـاحبه  کـه چیـزي   نخستین

 ارائـه شـده   تعاریف ترین مهم از بود. برخی آن پیرامون توضیح و مفهوم این از یمختلف تعاریف
 .است آمده 3 جدول در

  کنندگان مشارکت دیدگاه از اي رسانهنظام کارآفرینی  تعاریف. 3 جدول
  تعریف  کننده مشارکت
M1  وکار است و بخش  اي از دو بخش تشکیل شده؛ بخش کارآفرینی که ناظر به داشتن  کسب کارآفرینی رسانه

  رسانه که در برگیرنده استفاده از انواع تکنولوژي براي آموزش است.
M2  گذرد. اي می حرفه-هاي آموزش  فنی میان کارگاهاي مقصد است و مسیر رسیدن به آن از  کارآفرینی رسانه  
M3  اي براي  ایجاد مهارت است.  اي در واقع استفاده از ابزارهاي رسانه کارآفرینی رسانه  

M4  افـزار بـراي ایجـاد شـغل و کـارآفرینی را نشـان        افزار بـه نـرم   وضوح، حرکت از سخت اي به کارآفرینی رسانه
  دهد. می

M5  هاي مهارتی نیازمند بسترسازي است که براي رسیدن بـه آن ابتـدا بایـد      در بخش آموزش اي کارآفرینی رسانه
  هاي متناسب داشت. نیروي انسانی و سپس کارگاه

M6  اي مستلزم تغییر دیدگاه مدیران ارشد و اجرایی جامعه است.  کارآفرینی رسانه  

M7  ایجـاد شـغل و درنهایـت      اي استفاده حداکثري از امکانات فناورانه براي تربیت افراد مهارتی کارآفرینی رسانه،
  رسیدن به کارآفرینی است. 

  اي رسانه کارآفرینی نظام هاي چالش) ب
 ایـن  بـه  توجـه  بـا  -اي، رسـانه نظام کارآفرینی  مورد در کنندگان مشارکت اصلی هاي چالش

 هاي آموزش طریق از اي رسانه کارآفرینی نظام الگوي به دستیابی مسیر پژوهشکه در این  مهم
در ایجـاد   متعدد مشکالت وجود -گذرد می اي حرفه-فنی  آموزش مراکز ارائه شده در مهارتی

 شوندگان هاي مصاحبه نگرانی ترین مهم از برخی. بود اي حرفه -فنی این نظام در مرکز آموزش 
  .است آمده 4 جدول در

 ،آن مختلـف  هاي بخش جزءبه جزء تحلیل همچنین و اجراشده هاي ت مصاحبهاکلی بررسی
هاي مهارتی در وهله  آموزش« را به این شرح نشان داد: کنندگان مشارکت هاي چالش ترین مهم
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و در نهایـت بـه    نشـده  و شـغل بـراي فـرد    وکـار  کسـب موجـب ایجـاد    1طور که باید نخست آن
 و کننـدگان  مشـارکت  اصـلی  نگرانـی  بـه  توجـه  بـا  ادامه در رو، ازاین .شود نمی ختم کارآفرینی

  شد. هدایت مقوله این شدن غنی سوي به ،ها بیشتر مصاحبه پژوهش، محوريه مقول

 اي نظام کارآفرینی رسانه مورد در کنندگان مشارکت اصلی هاي چالش .4 جدول
  نمونه نقل قول  ها روایت

M1  اي، بسـیار   رسـانه  ابزارهـاي  از اسـتفاده  با شغل به منجر آموزشی برنامه یک اجراي براي مدیر کردن توجیه مواقع بسیاري در
  است. سخت

M2  ایـن  فاقـد  اي حرفـه -فنـی   آموزش هاي کارگاه از توجهی قابل تعداد آنکه حال برسد، شغل به فرد باید ابتدا کارآفرینی براي 
  هستند. قابلیت

M3  کارآموزان  به آن ارائه و قابلیت این یا و هستند الزم مهارتی و اي رسانه سواد فاقد یا اي حرفه-فنی  آموزش مراکز در مربیان
  ندارد. وجود در آنان به اندازه کافی

M4  عامل این بنابراین هستند، مزایا و حقوق لحاظ به  دولت کارمندان درآمدترین کم جزو اي حرفه-فنی  آموزش سازمان مربیان 
  است. شده ها آن میان در عملکردي انگیزه کاهش موجب

M5  وجـود  شـود،  مـی  آموزشـی  رشـته  درست انتخاب براي کارآموزان هدایت و راهنمایی موجب که عواملی ترین مهم از یکی 
  است. الزم کارایی فاقد ولی دارد، وجود آموزشی مراکز در اکنون هم گرچه که است کارآمد شغلی مشاوره سیستم یک

M6  
 در اسـتعداتر  کـم  افـراد  و نظـري  هـاي  رشـته  در اسـتعداد  بـا  آمـوزان  دانـش  کـه  داشت وجود جامعه در دیدگاهی گذشته در

 چنـدان  هـا  خانواده نزد مهارتی هاي آموزش و دارد وجود همچنان بیش و کم دیدگاه این شوند. می پذیرفته مهارتی هاي رشته
  نیستند. ارزشمند

M7  اعتبارات موقع به و الزم تخصیص عدم  
  کار ادارات از شده معرفی افراد و دانش- کار آموزان دانش به آموزشی هاي کارگاه ظرفیت تخصیص 
  کارآفرینی و مهارتی هاي آموزش به دولت کافی توجه عدم 

  

  اي رسانه کارآفرینی نظام هاي مقوله) ج
 تولیـد  را کـدها  از انبـوهی  ،محقـق  هاي یادنوشت در کنار اجراشده هاي مصاحبه کدگذاري

 شد. شناسایی فرعیه مقول 42 و اصلیه مقول 23 ها آن بندي دسته و ها مشابهت بررسی با که کرد
 بـین  روابـط  اي حاصـل کـرد،    براي آنکه بتوان درك جامعی از نظـام کـارآفرینی رسـانه    سپس
طبقـه اول:   مفاهیم: اند قابل تقسیم کلیه طبق در سه دست آمده به مقوالتمشخص شد.  ها مقوله

  .مقوله فرعی است 20مقوله اصلی و  10شامل  نظام آموزش مهارتی

                                                        
  شوند.  می شغل ایجاد به منجر مهارتی هاي آموزش درصد 40 متوسط طور )، به1390همکاران(براساس تحقیق پرند و . 1
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  نظام آموزش مهارتی پژوهش هاي مقوله جزئیات .5 جدول
  نمونه منبع کد  مقوله فرعی  مقوله اصلی  طبقات ردیف

1  

داد
ون 

در
  

 m1,m3,m4,m5  امکانات و تجهیزات  منابع مالی

 m4,m5,m6,m7,m12  بودجه و اعتبارات  2

 m1, m2, m3,m4,m5 ,m10, m8  کارآموز  منابع انسانی  3
 m1, m3,m4, m8,m6, m10  مربی  4

5  
  منابع آموزشی

 m2,m7,m8,m10,m11  شایستگی  استاندارد آموزشی
 m1, m2,m7, m10  ریزي درسی برنامه  6

 m8,m9, m10,m11  قوانین و مقررات  7

8  

یند
فرا

  

  مرکز آموزش
 m3, m4,m9,m6,m7,m11  هاي اجرایی فعالیت

 m2,m5,m9,m11  مدیریت منابع مالی  9
 m1, m6, m7,m9,m11,m2,m10  هاي آموزشی برنامه  10
 m2,m4,m8,m12  مشاوره شغلی  11
 m1,m3,m6,m4,m9,m11  مربی  منابع انسانی  12
 m3,m5,m9,m12,m6,m10,m11  کارآموز  13

 m6,m11,m12  نیازسنجی آموزشی  سازمان  14
 m4,m7,m8  ارزیابی آموزشی مرکزآموزشی  15
 m3,m7,m10  نوع نگرش  نقش خانواده  16
 m5,m12,m7  تحصیالت 17

18  

داد
ون 

بر
  

 m11,m12,m10,m9,m8  التحصیل فارغ  مرکز آموزش
 m3,m5,m7,m12,m6,m9,m10,m11 کارآموز  منابع انسانی  19

 m2,m4,m8,m12  گواهینامه با کد بین المللی  سازمان  20
  

مقولـه فرعـی    19مقولـه اصـلی و    9شـامل   اي بـوده  رسانهنظام کارآفرینی : طبقه دوم مفاهیم
  .دهد می نشان را محوريه مقول به مربوط1»پایه اجتماعی فرایند«که است 

  نظام آموزش مهارتی پژوهش هاي مقوله جزئیات .6 جدول
  نمونه منبع کد  مقوله فرعی  مقوله اصلی  طبقات ردیف

1  

  درون داد

 m1,m4,m5,m3  تجهیزات فناورانه  منابع مالی

 m4,m12,m5,m6,m7  حقوق ومزایاي مکفی  2
 m5,m10,m11,m1, m2, m3,m4, m8,m12,  کارآموز  منابع انسانی  3
 m1, m3,m4, m8,m6, m10,m12  مربی  4

 m2,m7,m8,m10,m11  شایستگی  استاندارد آموزشی  منابع آموزشی  5
 10م ,7م,m1, m2  ریزي درسی برنامه  6

 m3, m4,m9,m6,m7,m11  هاي اجرایی فعالیت  مرکز آموزش  فرایند  7

 m2,m5,m9,m11  مدیریت منابع مالی  8

                                                        
1. Basic Social Process (BSP) 
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  نمونه منبع کد  مقوله فرعی  مقوله اصلی  طبقات ردیف
 m1, m5,m6, m7,m9,m11  هاي آموزشی برنامه  9

m2,m10,m12 
 m2,4m,m8,m12  مشاوره شغلی  10
 m1,m3,m6,m7,m8,m4,m9,m11  مربی  منابع انسانی  11
 m3,m5,m11,m12  کارآموز  12

 m11,m12,8مm2,m4,m6,m  فرصت  اقدامات کارآفرینانه  13
 m1,m2,m4,m7,m8,m9  کشف ایده  14
 m3,m7,m10  نوع نگرش  نقش خانواده  15
 m3,m5,m6,m12  تحصیالت  16

 8m  ,m  9  ,m  10,   11m,m6,m7,m12  التحصیل فارغ  مرکز آموزش  برون داد  17
 m2,m4,m8,m12  گواهینامه مهارتی  سازمان  18

  

بر دو نظام آموزش مهـارتی و کـارآفرینی    ثیر عوامل محیطیأتسوم، عبارت از  طبقه مفاهیم
   است. مقوله فرعی 4مقوله اصلی و  4که شامل  بوده اي رسانه

 عوامل محیطی پژوهش هاي مقوله جزئیات .7 جدول
  نمونه منبع کد  مقوله فرعی  اصلیمقوله   طبقات ردیف

1  

طی
محی

مل 
عوا

  

 m1,m3,m5,m6,m7,m8,m12,m9  و براساس اینترنت هاي فناوري زیرساخت  انواع رسانه و تکنولوژي

 m2,m4,m5,m8,m10,m12  هاي مهارتی و کارآفرینی حمایت دولت از آموزش  اقتصادي  2
 m2,m7,m10,m11,m1,m4,m9  هاي دولت گیري تصمیم  سیاسی  3
 m2,m5,m6,m7,m11  فرهنگ جامعه  اجتماعی  4

  

 1هـاي محقـق، شـکل     هاي کیفـی و بـا در نظـر داشـتن یادنوشـت      هاي یافته با توجه به مؤلفه
  دهد. ها را نشان می ترین روابط بین آن الگوي پارادایمی (بصري) مقوالت اصلی و مهم

زیرا تا فـرد   ،است مهارتی آموزش واقع در محوري مقوله ،دهد می نشان باال شکل دردقت 
از  .پـرداختن بـه بحـث کـارآفرینی بیهـوده اسـت       ،ي دست یابـد وکار کسب نتواند به مهارت و 

 و بسـتگی دارد  بـه عوامـل متعـددي    اي رسانهتبدیل یک کارآموز مهارتی  به کارآفرین  ،طرفی
اننـد منـابع   عوامـل محیطـی و زیربنـایی م    تـأثیر  شاید .نیست کارآموز وابسته شخص خود به تنها

  .باشد خود شخص از بیشتر مالی و آموزشی به مراتب انسانی،

  گیري بحث و نتیجه
بــراي  اي رسـانه کـارآفرینی   ارائـه الگـویی در مـورد    دنبـال  بـه  کیفـی  روش بـا  پـژوهش  ایـن 

 ،پـژوهش  پایـایی  و روایی از اطمینان براي  است. هاي مهارتی هاي مبتنی بر آموزشوکار کسب
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 ایـن  تـوان  مـی  کننـدگان  مشـارکت  نظـرات  بندي با جمع. رسید شوندگان مصاحبه تأیید به ها یافته
هـاي   مجموعـه فعالیـت   اي رسـانه کارآفرینی « :کرد ارائه  اي رسانهنظام کارآفرینی  از را تعریف

جامعـه اسـت کـه بـا هـدف       اي رسـانه مبتنی بر استفاده بهینـه از فضـاي فناورانـه و     ي هوشمندانه
منظــور شناســایی و اســتفاده از   بــه اي، حرفــه-فنــی موزان مراکــز آمــوزش ســازي کــارآ آمــاده

 ،)2007هانـگ و ویـزل(   نظـرات  با تعریف این» گیرد. هاي سودآور در بازار صورت می فرصت
)، مـین و همکـاران   2009)، جیسـی و کـام(  2011، کالمر()2011ئیان و روشندل اربطانی( خواجه

  .مشابهت دارد) 2015(
  

  
  
 
  

  عوامل محیطی
  
  

  
  
 

  اي هاي نظام کارآفرینی رسانه مقولهروابط بین . 1شکل 
  

بـا   اي حرفه -فنی نظام آموزش مهارتی در مراکز سازمان آموزش  ،در بخش نخست تحقیق
، منابع مالی و منابع آموزشی بررسی شده منابع انسانی  شامل: در نظر داشتن سه مقوله دروندادي
ی کـارآموز در انتخـاب رشـته    هاي شخصیت انگیزش و ویژگیاست. در مقوله منابع انسانی، باید 

 انسانیمنابع  - 
 منابع آموزشی - 
 منابع مالی  - 

 منابع انسانی - 
 مرکز آموزش  - 

 سازمان -
 خانواده - 

 کارآموز مهارتی رسانه اي 

 منابع انسانی -
 منابع آموزشی -
 منابع مالی -

 منابع انسانی - کارآفرین رسانه اي 
 اقدامات کارآفرینانه -
 مرکز آموزش -
 خانواده -

 گواهینامه بین المللی 

گواهینامه بین 

نظام 
کارآفرینی 

 رسانه اي

نظام آموزش 
 مهارتی
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هـاي ایـن بخـش بـا      مهارتی و ارتباط، تعامل و میزان تحصیالت مربی مدنظر قـرار گیرنـد. یافتـه   
  ) مشابهت دارد.1396زمانی ( پژوهش

 موردنیاز اي رسانههاي موردنیاز فناورانه و  توجه به زیرساخت، مقوله منابع مالیدر  -
  تبارات حائز اهمیت است.موقع اع ها و تخصیص کافی و به ارگاهک

 بایدبندي آموزشی  و توجه به بودجه تطابق استاندارد با نیاز بازار نیزمقوله منابع آموزشی در 
زیـرا   ،عنوان ورودي از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت     هسه مقوله ذکر شده ب موردتوجه باشد.

هـاي   پـژوهش با نتیجـه   موارداین  ذاشت.گخواهد ن تأثیر را در خروجی آموزش برجاي بیشتری
) مشـابهت  1393)، سـلیمانی و رضـوي(  1395قاسـمیان(  )،1395والهوتیان()، خنیفر 1397طالبی(

  دارد.
  شامل این موارد است:فرآیند آموزش  در مقولهنظام آموزش مهارتی 

 اجـراي  و تدوین در گام ترین اساسی و نخستین :بندي آموزشی نیازسنجی و اولویت -الف

 ایـن  در خطـا  میـزان  .اسـت  نیازسـنجی  فرایند واقعیت بر مبتنی و صحیح اجراي آموزشی، برنامه
مرکز آموزش  -ب .دارد آموزش دوره پایان در کارآموزان اشتغال عدم با مستقیم ارتباط بخش

 ،آموزشـی  اسـتانداردهاي  و هفتگـی  درسـی  برنامـه  قبیـل  از آموزشی هاي برنامه از طریق کنترل
 پـژوهش کند.موارد اعـالم شـده بـا     هاي آموزشی را برقرار می نیازهاي بازار و فعالیت ن بینتواز

ــد ــت. 1391( چهاربن ــو اس ــت  -ج ) همس ــراهم آوردن موقعی ــارورزي    ف ــراي ک ــب ب ــاي مناس ه
شناسایی نقاط ضعف و قدرت و مـدیریت   -د .منظور آشنایی با محیط واقعی کار کارآموزان به

نگهـداري سـوابق و    ،هـا  مین بخشی از هزینـه أبراي ایجاد درآمد و ت ریزي منابع مالی مانند برنامه
وضـعیت   بررسـی  و پیگیـري  و کننـد  مـی  سپري را مهارتی هاي آموزش مدارك کارآموزانی که

انـد،  بـه دلیـل     کرده شرکت اي حرفه  -فنی مهارتی هاي کالس در که آموختگانی مهارت اشتغال
مبنـی   ،سازي خواسته سازمانی از مربیان مـرتبط  شفاف -ـه .است هاي بعدي حائزاهمیت حمایت
همسـویی خـانواده و    -و .سازي خواسته بازار در کارگاه آموزشی داراي اهمیـت اسـت   بر بومی

مهدي  پژوهشمشابهت با . (ثر استؤآموزشی م تشویق و ترغیب کارآموزان در پیشبرد اهداف
انی اسـت کـه توانـایی ایجـاد یـک      خروجی چنین فرآیندي تربیت کارآموز -ز.))1395زیودار(
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مجهـز بـه یـک مهـارت موردنیـاز       است کـه  افرادي براي یا حداقل دارند. را مستقل وکار کسب
)، 1396)، زمانی (1395اولیایی( هاي پژوهشجامعه و بازار کار هستند.موارد اعالم شده با نتیجه 

 ) مشابهت دارد.1394قاسمیان( و )1390)، حسینی سنو(2012لی(
ایـن مـوارد    کـه شـامل   قـرار دارد عوامـل محیطـی    تحت تأثیر همچنین هاي مهارتی آموزش

  :است

  الف: تکنولوژي و رسانه
آمـوزش شـده    موضـوع هـاي نـوین در    هاي اخیر توجه زیادي به اسـتفاده از رسـانه   طی سال

هـاي مناسـب بـراي تشـخیص      آوردن فرصـت  هـا بـا فـراهم    هاي جدید مانند رایانـه  است. فناوري
  .کند استعدادها، عالیق و تفکر خالق فراگیران، به بهبود نظام آموزشی کمک شایانی می

  فرهنگی -ب: عوامل  اجتماعی
    مربوط است. هاي مهارتی رویکرد مثبت جامعه به آموزش به عدماین عوامل   

  عوامل اقتصادي :ج
ات تخصیصـی بـه   هـا کـه تبلـور آن در اعتبـار     حمایت الزم دولت از این آموزش مانند عدم 

حقوق و دستمزد مربیـان ایـن سـازمان جـزو      است. مشاهدهقابل  اي حرفه -فنی سازمان آموزش 
  ترین سطح دستمزدها در کشور است. پایین

  سیاسی عوامل :د
 بـر  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  و نیسـت  پـذیر   امکـا  اقتصـادي  عوامـل  از عوامل سیاسی کردن جدا 

 هـاي  محـدودیت  عنوان به عوامل سیاسی از .گذارد می اثر رسانه و تبلیغات فضاي در کارآفرینی
 زیرسـاختی  و اي زمینه رکودهاي ،گفت توان می طورکلی به. شود می برده نام اجتماعی و فکري

 پورروسـتایی هـاي   پژوهش نتیجه با مشابهت( .روند می شمار  به سیاسی عوامل اصلی پیامدهاي از
  )).  1395بهشت( ) و اردي1390نژاد و مقیمی( ، نیک)1396( اردکانی

  اي رسانهنتایج بخش دوم تحقیق: نظام کارآفرینی 
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آیـد. شـرط ورود    پدید می فرآیند و برونداد در سه طبقه درونداد، اي رسانهنظام کارآفرینی 
کـار  و در نظام آموزش مهارتی به کسب -الف :افراد به درونداد نظام این است که توانسته باشند

هـاي   حداقل شاخص -ب .و یا حداقل یک مهارت موردنیاز بازار کار را فراگرفته باشند ،برسند
نتــایج مشــابهت بــا (کــارآفرینی ماننــد انگیــزه انجــام و هوشــیاري کارآفرینانــه را داشــته باشــند. 

ــق ــاي  تحقی ــوانی،(  ه ــتانی و ال ــالبی کوهس ــدي()1397ط ــر )،1396،عب ــی ،)2011(کالم  و جیس
روز و امکانـات و   همرکز آموزش نیز منابع آموزشی ب -ج).)2015( همکاران و مین ،)2009(کام
 اتتحقیقـ  نتیجـه  بـا  شـده  اعالم آورد. موارد زات کارگاهی و فناورانه مناسب را فراهم مییتجه

  دارد. مشابهت)1396زمانی( و )1394( غیاثی
   :و در مقوله اصلی اي رسانهدر فرآیند نظام کارآفرینی 

 هاي آموزشبر  عالوه کار، بازار جذب براي ،است معتقد )2004( بع انسانی، گیبمنا  -الف
 قابلیـت  کـانونی،  شایسـتگی  توانمندي، معیارهايمانند  دیگري هاي آموزش مهارتی، و اي حرفه

 یـابی کـارآموز بـه بـازار کـار،      . از عوامـل راه اسـت  نیـاز هـم مورد  اساسی هاي مهارت و اشتغال
سـازي خواسـته بـازار در کارگـاه      مبنی بر بـومی  ،سازمانی از مربیان مرتبطسازي خواسته  شفاف

 تـدریس (آموزش کیفیت متغیر دو آموزشی و نیز شناخت مربی از بازار کار است. همچنین بین
 کیفیـت  اگرمعناداري وجود دارد.  رابطه ،و کارآفرینی اشتغال به و امید )منابع تخصیص مربیان،

 و دهـد  افـزایش  اي حرفـه -فنی کارآموزان در را اشتغال به امید اندتو می ،باشد مطلوب آموزش
 )، 1394( دنگالنـی،  اتتحقیقـ نتیجـه    بـا  مشـابهت ( .کنـد  بین خوش شان کاري آینده به ها را آن

    ).)1390( مقیمی و نژاد نیک، )1396آباد( زارع میرك
ثر ؤآموزشـی مـ  همسویی خانواده و تشـویق و ترغیـب کـارآموزان در پیشـبرد اهـداف       -ب

هاي کارآفرینانـه بـراي کـارآموزان ماننـد تشـخیص و اسـتفاده از        آوردن زمینه فراهم -ج  .است
 اي رسـانه با دستیابی به هـدف کـارآفرینی    ،راه براي آینده ها و کشف ایده و ترسیم نقشه فرصت

 همکاران و مین ،)2009(کام و جیسی ،)2011(کالمر (همسویی با تحقیقات رابطه مستقیم دارد.
هـاي آموزشـی و بـا     کنتـرل برنامـه   و مرکز آموزش از طریق مدیریت منـابع مـالی   –د  ).)2015(

 شـود  موجـب مـی   ،کارگـاهی  آموزشـی مجهـز بـه تجهیـزات مناسـب  فناورانـه و       فضـاي  ایجاد



  696 1397 زمستان، 4 شمارة ،11 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

ــارآموزان ــزه کـ ــتري انگیـ ــراي بیشـ ــادگیري بـ ــته باشند یـ ــات زارع  داشـ ــویی باتحقیقـ .(همسـ
  )).1395)،خنیفر و الهوتیان(1396)،عبدي(1396)،زمانی(1396آباد( میرك

 کـارآفرینی  توسـعه  و گسترش در مهم ابعاد از یکی کارآفرینی، هاي مهارت برنامه آموزش

 اندازي راه از بعد و در حین ، وکار کسب از قبل : شوند می تقسیم عدب سه به ها آموزش این . است

  .(Thompson&Tilden,2009)وکار کسب
  عبارتنــد از: اولویــت ترتیــب بــه الکترونیکــی آمــوزش بــر موفقیــت ثرؤمــ آموزشــی عوامـل 

 نحـوه  آموزشـی،  و کمـک  تکمیلـی  منابع ارزشیابی، کیفیت فراگیر، سطح با شده محتواي ارائه
 هـاي  دوره تصـویر،  و صـوت  از اعـم  رسـانه  انواع مختلـف  با محتوا ارائه محتوا، ارائه چگونگی
ــی ــوري،امکانات تکمیل ــزار و حض ــاز اب ــراي موردنی ــراري ب ــاط، برق ــتگی ارتب ــجام پیوس  و انس

 . آموزشـی  مطالـب  بـه  دسترسـی  سـهولت  و صـفحه  و سـایت  طراحی محتوا، مختلف هاي بخش
  )).1390(حسینی سنو(همسویی با نتیجه تحقیق 

 یـادگیري  -یاددهی یند فرا ارکان اصلی از یکی : ارزشیابی اي رسانهبرونداد نظام کارآفرینی 
شـاخص معرفـی    ،شـده  کسـب  مهـارت  و شـده  اجرا هاي توانایی آموزشسنجش   براي است و

  )).1389(ذاکر و نوقابیکند.  (مشابهت با تحقیق  می
 پذیرش ،اول :دندان می جامعه در تغییر عاملِ پنج فعالیت، انجامدلیل  به را اي رسانه کارآفرین

 هاي ارزش فقط نه( اجتماعی یا و فرهنگی هنري، هاي ارزش انواع حفظ برخی و ایجاد موریتأم

 درگیرشدن ،سوم موریت؛أم این انجام براي جدید هاي فرصت تعقیب و درك ،دوم ؛) اقتصادي

نبـودن   دسـترس  درآنکـه   بـی  نقش اجراي ،چهارم یادگیري؛ و تطابق نوآوري، فرایند مستمر در
نتـایج خلـق    بـه  مسـئولیت  شـدید  حس نمایش ،پنجم شود؛ او براي محدودیت ایجاد باعث منابع
نـژاد و   نیـک  ،)1396(طـالبی  تحقیقـات  نتیجـه  بـا  شـده  اعالم موارد  (Achtenhagen,2008).شده

  .دارد ) مشابهت1395)، خنیفرو الهوتیان(2016آباد( )، زارع میرك1390مقیمی (

  هاپیشنهاد
برنامهاي جامع براي همکاري  ،با توجه به مدل موضوعی پژوهش، در نظام آموزش مهارتی

-ش  فنـی هـاي آموزشـی سـازمان آمـوز     و انعکاس نیازهاي صنایع و اصناف که یکـی از گونـه  
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ثیر واحد راهنمایی و مشاوره شغلی براي هـدایت  أنقش و تاي است، تدوین شود.همچنین  حرفه
  افراد مورد مطالعه قرار گیرد.

هـاي تکمیلـی بـراي افـراد اسـت.       زشهایی که کمتر موردتوجـه قـرار گرفتـه، آمـو     از بخش
(ارتباطات، بازاریابی و کـاربرد رسـانه در    هاي تکمیلی آموزش نقش بازآموزي و دورهبنابراین 

  مربیان بررسی شود.کارآموزان و براي   ،هاي تخصصی بر دوره عالوه ،آموزش)
کـه در  اي است  اي، کمبود سواد رسانه حرفه-یکی از مسائل موجود در مراکز آموزش  فنی

نقـش سـواد    شـود   فرض در نظر گرفته شده بـود. بنـابراین پیشـنهاد مـی     عنوان پیش این تحقیق به
سـرمایه اجتمـاعی و    يارتقا همچنین برايهاي مهارتی بررسی شود.  و فناورانه در رشته اي رسانه

بـا   اي حرفـه -فنـی  ، مدل جـامع تعامـل سـازمان آمـوزش      استفاده حداکثري از توان و تجهیزات
  .شود ها و نهادهاي مرتبط طراحی  ستگاهد
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