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 چكيده

آموزان  جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش. پردازد اي در شهرستان اروميه مي فهحر و پژوهش حاضر به ساماندهي و نيازسنجي شاخه فني
نفر عوامل اجرايي و تعداد نامعلوم  333آموز،  دانش 3434پسر، معلمان و كارفرمايان مرد و زن شهرستان اروميه است كه مشتمل بر  دختر و

كارفرما بنابه نظر  10معلم و  20آموز برآورد و تعداد  دانش 322جهت تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسي و مورگان . كارفرمايان است
نامه  ابزار پژوهش شامل سه پرسش. باشد پيمايشي مي -پژوهش از نوع كاربردي و روش آن توصيفي. اي انتخاب شدند اساتيد به شيوة تصادفي طبقه

ها در سطح توصيفي از فراواني، ميانگين و انحراف  جهت تجزيه و تحليل داده. سؤال بود  35در نظر گرفتن روايي و پايايي مشتمل بر محقق ساخته با 
نتايج پژوهش نشان داد . دو نمونة مستقل و آزمون فريدمن استفاده شدtراهه،  تك متغيره، تحليل واريانس يك tاستاندارد و در سطح استنباطي از 

تري دارند و بين نگرش  آموزان نگرش مثبت معلمان نسبت به دانش. اي در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد حرفه و هاي فني عيت موجود رشتهكه وض
هاي  ها از ديدگاه گروه همچنين اولويت رشته. آموزان دختر و پسر تفاوتي وجود ندارد آموزان با كارفرمايان و دانش معلمان با كارفرمايان، دانش

اي  حرفه و هاي فني اند تا ضمن شناخت نيازهاي جامعه مورد مطالعه موجبات آمايش رشته بندي و مورد بحث و بررسي قرار گرفته ورد مطالعه، جمعم
 .فراهم آيد
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 مقدمه 
المللي و تحوالت ناشي از توسعه و پراكندگي  هاي بين روند اقتصاد، افزايش رقابت بروز پديده جهاني شدن در

اكثر كشورها در اصالحات سيستم . بخشد جغرافيايي در بازار كار اهميت نياز به استراتژي سيستم آموزش را افزايش مي
هاي  هند در حالي كه آموزشد هاي عمومي و دانشگاهي تمايل بيشتري نشان مي آموزشي خود نسبت به گسترش آموزش

اي بخشي از  حرفه و هاي فني عالوه در اكثر كشورها آموزشه ب. اي در اين مقايسه جايگاه چندان با اهميتي ندارند حرفه و فني
يابند،  هايي كه فارغ التحصيالن آن بنا بر نوع تقاضاي جامعه به دانشگاه راه مي سيستم آموزش متوسطه و يا دانشكده

ها راضي نيستند و غالباً  دهد كه كارفرمايان از كيفيت اين گونه آموزش ارزشيابي از اين سيستم نشان مي. شود محسوب مي
سازمان ( هاي كاربردي كارآموزان و عدم تناسب محتواي آموزشي رضايت ندارند از كيفيت ناچيز آموزش و فقدان مهارت

يعني شرايط و چگونگي عملكرد بازار كار و ظهور اقتصاد ماهيت عصر حاضر ). 3 :1387اي كشور،  حرفه و آموزش فني
مهرعلي زاده و نائلي، ( اي را ضروري ساخته است حرفه و هاي فني محور، توجه به منابع انساني توانمند، داراي مهارت -دانش
م و اوايل قرن بيستم، اي از اواخر قرن نوزده حرفه و هاي فني تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش). 1381

هاي علمي و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم، اين  در پي پيشرفت. مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت
اي وزارت كار و امور اجتماعي  حرفه و هاي فني اي در جهان گسترش يافت تا آنجا كه آموزش ها به نحو بي سابقه آموزش

ي از كشورها خصوصاً جوامع صنعتي در جهت پاسخگويي هر چه بيشتر به نيازهاي پس از آموزش و پرورش، در بسيار
در واقع امروزه دغدغه اصلي كشورهاي دنيا، چگونگي ). 38 :1383 بيدختي، امين( اقتصادي و اجتماعي در حركت مي باشد

گيري از منابع انساني كارآمد است؛  هافزايش توليدات با استفاده از انواع ابزارها و اهرم هاي تكنولوژيكي و مديريتي و بهر
 . موضوعي كه در كشور ما جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است

شد،  گذاري مي هاي آموزشي كشور بر توسعه منابع هماهنگ و همگام با كيفيت نيروي انساني پايه ريزي يقيناً اگر برنامه
البته دليل آن هم كامالً روشن است؛ زيرا ما همواره . بوديمرو ن اكنون با اين نرخ فزايندة بيكاري تحصيل كردگان روبه

برخالف كشورهايي نظير ژاپن كه ساالنه  -هاي آموزشي و شغلي ها و نيازسنجي نيروي كار كشورمان را بدون بررسي
 .كنيم مي وارد دانشگاه و سپس بازار كار -كنند هاي شغلي نيروي كارشان مي سنجي ها دالر صرف مطالعات و امكان ميليون

وري  درصدي اقتصاد كشور، حاصل از ارتقاء بهره 8درصد از رشد  5/2انداز بيست ساله بايد  مطابق اهداف سند چشم
نياز  در واقع اين يك اصل پذيرفته شده است كه پيش). 30 :1390متين، ( باشد كه متأسفانه اهدافمان با واقعيت فاصله دارند

) نيازسنجي آموزشي( ريزي آموزشي، بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ام برنامهيك سيستم آموزشي موفق و نخستين گ
 .است

بر است و مطالعات تطبيقي  اي در مقايسه با آموزش عمومي بسيار گران و هزينه حرفه و هاي فني از سوي ديگر آموزش
1F؛ تسانگ1984ساخاروپولوس، (كند  هاي اين دو نظام، اين مدعا را تأييد مي هزينه

بنابراين الزم است بين ). 1997، 1
هاي   با اين وجود از مطالعات و يافته. هاي عرضه شده و نياز بازار كار تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد آموزش

اي  اين است كه،  حرفه و هاي آموزش فني يابيم كه يكي از عوامل بازدارندة موفقيت برنامه پژوهشي و ساير شواهد درمي
اي براي شناسايي نيازهاي جامعه هستند و براي برقراري  اي فاقد برنامه حرفه و ريزان آموزش فني برنامه گذاران و سياست

                                                      
1- Tsang 
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). 45 :1390نويدي و محمدي، (اي و نيازهاي جامعه، نيز فاقد تدبيرند  حرفه و هاي فني ارتباط و هماهنگي كافي ميان آموزش
هاي شغلي و نيازهاي شغلي فعلي و  فرصت. اشتغال وجود ندارددر حال حاضر رابطه منظم و سيستماتيك بين آموزش و 

كه كشورهاي  در حالي. گيرد شود و لذا تربيت نيروي انساني براساس آن نيازها انجام نمي آينده به طور دقيق مطالعه نمي
دهند ولي  ر مياقتصادي جهان مورد تجديد نظر قرا -طور منظم نظام آموزشي خود را با شرايط جديد فنيه صنعتي غرب ب

رو به منظور  از اين). 84 :1390عبدالهي، سعادتمند،(شود  حال توسعه مشاهده نمي ها در كشورهاي در اين نوع نوآوري
ها در تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار،  بخشي اين آموزش هاي جامعه و نياز فرد و اثر برقراري تعادل بين نياز

هاي الزم را براساس نيازها و مقتضيات جامعه به  اي طراحي شود كه دانش و مهارت بايد به گونهاي   حرفه و هاي فني آموزش
 . آموختگان آن مشكلي از مشكالت جامعه را پاسخگو باشند هنرجويان ارائه نمايد و دانش

شناسايي قرار هاي آموزشي، مشاغل مورد نياز بازار كار مورد  ريزي الزمه تحقق چنين هدفي آن است كه در برنامه
ريزي درسي سپرده  هاي شغلي به متخصصان  برنامه گيرند و سپس مشاغل شناخته شده براي تعيين دانش، نگرش و مهارت

آموختگان در بازار كار  توان به كارآمدي دانش هر چه فرايند نيازسنجي از اعتبار و دقت بيشتري برخودار باشد مي. شوند
زسنجي در حوزه آموزشي و درسي ضرورتي اجتناب ناپذير است اما با توجه به اينكه انجام نيا. اطمينان بيشتري داشت

توان ضرورت تبعيت  هاي خاص شغلي است، مي هاي نظري معطوف به مهارت اي بيشتر از آموزش حرفه و هاي فني آموزش
ها هم از حيث  اين آموزش. ستهاي نظري دان اي را بيشتر از آموزش حرفه و هاي فني از فرآيند نيازسنجي در حوزه آموزش

عبداللهي و ( آوري و بازار كار است هاي شغلي بسيار متأثر از تغييرات و تحوالت فن شغل و هم از حيث دانش و مهارت
 ).85 :1390سعادتمند، 

 
 مباني نظري

انطباق  هاي انجام شده مشخص شده است كه مسائلي از قبيل عدم هاي به دست آمده از پژوهش با توجه به يافته
آمد، عدم تعادل بين  آموختگان ناكار ها، دانش كار و عدم توانايي در پاسخگويي به نياز هاي بازار هاي مهارتي با نياز آموزش

هاي مهارتي، عدم  اي، عدم رعايت برابري آموزشي، وجود نگرش منفي نسبت به آموزش عرضه و تقاضا با نيازهاي منطقه
هاي نظام آموزش  واي آموزشي، عدم همخواني شغل با تخصص از جمله محدوديتهاي درسي با محت تناسب برنامه

؛ 1389شريفي،  ؛ مام1385مهر،  ؛ كيان1375؛ كريمي، 1374فرشاد، (اند  ها عنوان شده اي در بسياري از كشور حرفه و فني
؛ 1370؛ صفارحيدري، 1366؛ جمال فر، 1364مفرد،  كالم ؛ زيبا1381؛ خالقي، 1378؛ حسن فاميان، 1380حوله كيان، 

2F؛ هنان1371نسب،  حسيني

3F؛ پرايس2003، 1

2 ،2009.( 
 1اي در ناحية  حرفه و هاي موجود شاخه فني با توجه به آنچه گفته شد؛ هدف تحقيق حاضر، ساماندهي و نيازسنجي رشته

 :تحقيق عبارتند از هاي سؤال. باشد شهرستان اروميه مي 2و 
آموزان، معلمان  و كارفرمايان چگونه  اي در شهرستان اروميه از ديدگاه دانش حرفه و هاي فني وضعيت موجود رشته .1

 است؟ 

                                                      
1- Hannan 
2- Price 
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اي در شهرستان اروميه  حرفه و هاي موجود شاخه فني آموزان، معلمان و كارفرمايان به رشته آيا بين نگرش كلي دانش .2
 تفاوت وجود دارد؟

 اي در شهرستان اروميه تفاوت وجود دارد؟ حرفه و هاي موجود فني ان به رشتهآيا بين نگرش دختران و پسر .3

 اي براساس نياز بازار كار، منابع و نحوه آموزش در شهرستان اروميه چگونه است؟ حرفه و هاي فني بندي رشته اولويت .4

 
 پژوهشروش 

آموزان، معلمان و  اروميه از ديدگاه دانش 2و  1اي در ناحية  حرفه و هاي فني در اين پژوهش ساماندهي و نيازسنجي رشته
جامعه آماري اين پژوهش را كليه . باشد پيمايشي مي -لذا تحقيق توصيفي. كارفرمايان مورد بررسي قرار گرفته است

كل جامعه آماري . اند اي اروميه تشكيل داده حرفه و آموزان پسر و دختر، معلمان و كارفرمايان مرد و زن شاخه فني دانش
براي تعيين حجم نمونه از جدول . مشخص كارفرمايان بودند نفر عوامل اجرايي و تعداد نا 333 آموز، دانش 3434ود حد

هاي مورد نياز در اين پژوهش با توجه به سطح  تعداد نمونه. استفاده شده است 1970» كرجسي و مورگان«تعيين حجم نمونه 
با توجه به تعداد . نفر برآورد گرديد 322آموزان  حجم نمونه دانش) درصد 5با خطاي نمونه گيري ( درصد 95اطمينان 

فرما به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته  كار 10معلم و  20محدود معلمان و تعداد نامشخص كارفرمايان بنا به نظر اساتيد، 
« گيري آن، روش نمونه آماري و تنوع مورد نظر در اين پژوهش به منظور ملحوظ داشتن خصوصيات اعضاء جامعه. شدند

هاي سه گروه متناسب با  نامه پرسش. باشد نامه محقق ساخته مي گيري، پرسش ابزار اندازه. باشد مي» اي تصادفي طبقه
نامه توسط  روايي پرسش. ريزي گرديده است اي ليكرت طرح سؤال براساس طيف پنج درجه 35هاي تحقيق به تعداد  هدف

بار  نامه با استفاده از نتايج يك پايايي پرسش. تربيتي دانشگاه اروميه به تأييد رسيده است ومنظران و اساتيد گروه عل صاحب
نفر از اعضاء جامعه مورد بررسي و ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و پس از به دست  40روي حداقل  اجراي آزمايشي بر

 . ابزار نهايي تدوين شد 77/0آمدن ضريب قابل قبول 
در سطح توصيفي از . هاي پژوهشي در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته است دهتجزيه و تحليل دا

دو نمونه tراهه،  تك متغيره، تحليل واريانس يكtفراواني، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون 
 .مستقل و آزمون فريدمن استفاده شده است

 -90در سال تحصيلي : غربي و شهرستان اروميه اي و كاردانش در استان آذربايجان فهحر و هاي فني وضعيت آموزش
جو  نفر هنر 11580هاي دوم و سوم تحصيلي تعداد  اي استان آذربايجان غربي در پايه حرفه و هاي فني در هنرستان 1389

ها در مقطع متوسطه و در  آموزان همان پايه دانشدرصد از تعداد كل  24/16اند كه اين رقم برابر مشغول به تحصيل بوده
 2/19ها  بيني شده در پايان برنامه چهارم توسعه براي اين آموزش اين درحالي است كه سهم پيش. همان سال تحصيلي است

 .درصد بوده است
و سوم تحصيلي هاي دوم  هاي كاردانشاستان آذربايجان غربي در پايه در هنرستان 1389 -90همچنين در سال تحصيلي 

ها  آموزان همان پايه درصد از تعداد كل دانش 19/22اند كه اين رقم برابر جو مشغول به تحصيل بوده نفر هنر 15825تعداد 
بيني شده در پايان برنامة چهارم توسعه  اين درحالي است كه سهم پيش. در مقطع متوسطه و در همان سال تحصيلي است

 .بوده استدرصد  2/25ا  براي اين آموزش 
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برابر  1389 -90اي و كاردانش در استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي  حرفه و بنابراين مجموع سهم هنرجويان فني
اين آمار . درصد تعيين و پيش بيني شده است 4/44 ها درصد است كه در برنامه چهارم توسعه، سهم اين آموزش 43/38 با

 .ر جداول زير آورده شده استبه تفكيك شاخه و پايه تحصيلي و جنس د
 

 1389-90آموزان مقطع متوسطه در استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي  توزيع آماري دانش: 1جدول 

 مقطع
 پايه

 كاردانش اي حرفه و فني نظري
 جمع كل

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 35211 5124 2583 3970 1898 10228 11408 سال دوم

 36108 5470 2648 3916 1796 10734 11544 سال سوم

 10594 5231 7886 3694 20962 22952 جمع
71319 

 15825 11580 43914 جمع كل

 
 1389-90توزيع درصدي دانش آموزان مقطع متوسطه در استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي : 2جدول 

 مقطع
 پايه

 كاردانش اي حرفه و فني نظري
 جمع كل

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 37/49 18/7 62/3 57/5 66/2 34/14 16 سال دوم

 63/50 70/7 71/3 50/5 51/2 05/15 19/16 سال سوم

 85/14 33/7 05/11 17/15 40/29 18/32 جمع
100 

 19/22 24/16 57/61 جمع كل

آموزان  از سوي ديگر بر طبق اطالعات كسب شده از اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، تعداد دانش
به تفكيك جنس و شاخه تحصيلي به  1389 -90اروميه در سال تحصيلي 2و  1اي و كاردانش ناحيه  حرفه و هاي فني شاخه

 . اند ذكر شده 3و  2باشد كه در جداول  قرار زير مي
 

 اي اروميه حرفه و آموزان شاخه فني تعداد دانش: 3جدول

 بخش
 خدمات كشاورزي صنعت

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 955 871 36 96 62 1416 فراواني

 1826 132 1476 جمع

 3434 جمع كل
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 آموزان شاخه كاردانش اروميه تعداد دانش: 4 جدول

 بخش
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 1165 214 1363 جمع

 2742 جمع كل

هاي  دهد كه يكي از داليل عقب ماندن استان و شهرستان اروميه در زمينه توسعه كمي آموزش هاي باال نشان مي آمار
بدين صورت كه بيشترين . اي و كاردانش، از برنامه چهارم توسعه رعايت نشدن برابري آموزشي بوده است حرفه و فني

اي و كاردانش متعلق به پسران و كمترين پوشش را دختران به خود اختصاص  حرفه و هاي فني تحصيلي در شاخهپوشش 
 .برابر بوده است 2در واقع نسبت پوشش پسران به دختران حدود . اند داده

 
 ها يافتهبحث و 

را به ) آموزان، معلمان و كارفرمايان دانش( هاي سه گروه نامه هاي توصيفي پرسش جداول مذكور در اين پژوهش، يافته
 :دهند خوبي نشان مي

آموزان و كارفرمايان  اي در شهرستان اروميه از ديدگاه معلمان، دانش حرفه و هاي فني وضعيت موجود رشته: 1سؤال 
 چگونه است؟ 

 
 ه است؟آموزان چگون اي در شهرستان اروميه از ديدگاه دانش وحرفه هاي فني وضعيت موجود رشته* 

داري و وضعيت  براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا اطالعات مربوط به ميانگين، آزمون تي تك متغيره، سطح معني
ها در پايين  درج گرديده است و توضيح و تفسير مربوط به هر يك از آن 6ها بر اساس سواالت تحقيق در جدول هنرستان

 جدول ارائه شده است. 
) صورت گرفته است. 1386( ها براساس مقياس بازرگان و همكاران زمينه وضعيت موجود رشتهگيري در  براي تصميم

) براساس استاندرد 1386( شود بازرگان و همكاران كه در اين جدول مشاهده مي اند. چنان ارائه شده 5اين معيارها در جدول 
را در سطح نسبتاً مطلوب   67/3تا   34/2امطلوب، را در وضعيت ن 33/2تا  1مورد نظر نتايج بدست آمده حاصل از ميانگين 

  كنند. را در ضعيت مطلوب ارزيابي مي 5تا   67/3و 
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 دست آمدهه براي ارزيابي نتايج ب) 1386(استاندارد بازرگان و همكاران: 5جدول

 5تا   67/3  67/3تا   34/2  33/2تا  1

 مطلوب   نسبتاً مطلوب  نا مطلوب

طالعات دقيقي از ) ا3گيري تنها به باال بودن ميانگين از سطح متوسط (ميانگين فرضي  كردن تصميمجايي منوط  از آن
كند محقق بر آن شد تا براساس اين استاندارد به توصيف وضعيت موجود  ير مورد نظر ارائه نميوضعيت موجود متغ

 اي در شهرستان اروميه بپردازد.   حرفه و هاي فني رشته

 اي از ديدگاه دانش آموزان حرفه و ضعيت موجود رشته هاي فني: بررسي و6 جدول

 وضعيت سطح معني داري tآماره  )M=3تفاوت ميانگين ( انحراف استاندارد ميانگين سوال

 نسبتاً مطلوب 001/0 79/7 50/0 20/1 51/3 1

 نسبتاً مطلوب 001/0 31/4 22/0 95/0 22/3 2

 مطلوبنسبتاً  04/0 02/2 10/0 93/0 10/3 3

 نسبتاً مطلوب 001/0 78/5 29/0 95/0 29/3 4

 نسبتاً مطلوب 001/0 83/11 61/0 96/0 61/3 5

 نسبتاً مطلوب 001/0 59/9 52/0 01/1 52/3 6

 نسبتاً مطلوب 001/0 52/5 30/0 01/1 30/3 7

 نسبتاً مطلوب 001/0 67/5 17/0 56/0 17/3 كل

 
نيز در  3باشد. آماره تي سوال  دار مي معني 001/0در سطح  7، و 6، 5، 4، 2، 1با توجه به جدول فوق آماره تي سواالت 

 3داري بيشتر از ميانگين فرضي  گر آن است كه ميانگين سؤاالت به طور معني دار مي باشد. اين امر نشان معني 05/0سطح 
ها نسبتاً مطلوب  دهد كه وضعيت گويه ي) نيز نشان م1386براساس معيارهاي بازرگان و همكاران ( ها باشد. بررسي سوال مي
 آموزان است. اي ديدگاه دانش حرفه و هاي فني گر نسبتاً مطلوب بودن رشته باشد. وضعيت كلي نيز نشان مي

 
 اي در شهرستان اروميه از ديدگاه معلمان چگونه است؟ هاي فني وحرفه وضعيت موجود رشته* 

) استفاده شده. همچنين براي بررسي 3متغيره (با ميانگين فرضي براي پاسخگويي به اين سؤال از آزمون تي تك 
گزارش شده  7ها از معيار مطرح شده در سوال قبلي استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل در جدول  وضعيت موجود رشته

 است.
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 اي از ديدگاه معلمان حرفه و : بررسي وضعيت موجود رشته هاي فني7 جدول

 وضعيت سطح معني داري tآماره  )M=3تفاوت ميانگين ( استاندارد انحراف ميانگين سوال

 مطلوب 001/0 21/5 1 85/0 4 1

 مطلوب 001/0 60/5 90/0 71/0 90/3 2

 نسبتاً مطلوب 01/0 85/2 60/0 94/0 60/3 3

 مطلوب 002/0 68/3 75/0 91/0 75/3 4

 مطلوب 001/0 66/5 85/0 67/0 85/3 5

 نسبتاً مطلوب 01/0 79/2 65/0 03/1 65/3 6

 مطلوب 003/0 34/3 85/0 13/1 85/3 7

 نسبتاً مطلوب 001/0 43/4 49/0 49/0 49/3 كل

 
 7و  6، 4، 3 هاي باشد.  آماره تي سوال دار ميامعن 001/0در سطح  5، 2، 1 هاي با توجه به جدول فوق آماره تي سوال

به طور  ها توان نتيجه گرفت كه ميانگين سوال بودن آماره تي ميباشد. با توجه به مثبت  دار ميامعن 01/0نيز در سطح 
هاي  دهد كه از نظر معلمان، وضعيت گويه ها نيز نشان مي باشد. بررسي وضعيت گويه مي 3داري باالتر از ميانگين فرضي امعن

 و هاي فني كلي رشته باشد. با توجه به جدول وضعيت ها نسبتاً مطلوب مي مطلوب و وضعيت بقيه گويه 7و  5، 4، 2، 1
 باشد. اي، نظر معلمان نسبتاً مطلوب مي حرفه 

 اي در شهرستان اروميه از ديدگاه كارفرمايان چگونه است؟ هاي فني وحرفه وضعيت موجود رشته *
 گزارش شده است. 8براي پاسخگويي به اين سوال از آزمون تي تك متغيره  استفاده شده. نتايج اين آزمون در جدول

 
 اي از ديدگاه كارفرمايان حرفه و : بررسي وضعيت موجود رشته هاي فني8 جدول

 وضعيت سطح معني داري tآماره  )M=3تفاوت ميانگين ( انحراف استاندارد ميانگين سوال

 مطلوب 001/0 74/3 1 66/0 4 1

 نسبتاً مطلوب 19/0 40/1 30/0 67/0 30/3 2

 نسبتاً مطلوب 10/0 -80/1 -40/0 69/0 60/2 3

 نسبتاً مطلوب 1 0 0 66/0 3 4

 نسبتاً مطلوب 01/0 3 1 05/1 4 5

 نسبتاً مطلوب 02/0 58/2 90/0 10/1 90/3 6

 نسبتاً مطلوب 19/0 40/1 30/0 67/0 30/3 7

 نسبتاً مطلوب 12/0 71/1 21/0 39/0 21/3 كل

 
 توان نتيجه گرفت  باشد. با توجه به مثبت بودن آماره تي مي دار ميامعن 6و  5، 1هاي  آماره تي گويه 8با توجه به جدول 
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 3داري از ميانگين اتفاوت معن ها بيشتر است. بقيه سوال 3داري از ميانگين فرضي اطور معنه ب ها كه ميانگين اين سوال
نظر كارفرمايان نسبتاً دهد كه وضعيت گويه يك مطلوب و وضعيت بقيه گويه از  ها نشان مي ندارند. بررسي وضعيت گويه

 اي را نسبتاً مطلوب ارزيابي كردند. حرفه و هاي فني باشد. با توجه به جدول، كارفرمايان وضعيت كلي رشته مطلوب مي
 

اي در شهرستان  حرفه و هاي موجود شاخه فني آموزان و كارفرمايان به رشته آيا بين نگرش كلي معلمان ، دانش: 2سؤال 
 ارد؟اروميه تفاوت وجود د

شاخص هاي توصيفي نگرش كلي  9 براي بررسي اين سؤال از آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شد. در جدول
 بر حسب گروه ارائه شده است.

 اي برحسب گروه حرفه و : شاخص هاي توصيفي نگرش كلي نسبت به رشته هاي فني9جدول 

 ميانگينخطاي استاندارد  انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

 03/0 56/0 17/3 342 دانش آموزان
 12/0 39/0 21/3 10 معلمان

 11/0 49/0 49/3 20 كارفرمايان
 02/0 56/0 19/3 372 كل

 نتيجه آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس نگرش كلي در سه گروه ارائه شده است. 10در جدول 
 

 ها واريانس نگرش در گروه: نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني 10جدول

 سطح معني داري d.f.1 d.f.2 آماره لوين

87/0 2 369 42/0 

توان نتيجه گرفت كه واريانس نگرش كلي در هر سه  باشد. لذا مي دار نمي با توجه به جدول فوق آماره لوين معني
 نتيجه آزمون تحليل واريانس گزارش شده است. 11باشد. در جدول گروه برابر مي

گروه  توان نتيجه گرفت كه حداقل ميانگين دو باشد، بنابراين مي دار ميامعن 05/0در سطح  Fآماره  11با توجه به جدول
 .نتايج آن گزارش شده است 12استفاده شد كه در جدول  LSDبراي بررسي بيشتر از آزمون تعقيبي . باهم تفاوت دارد

 
 نتايج آزمون تحليل واريانس يك راهه جهت بررسي تفاوت نگرش گروه ها به رشته هاي فني و حرفه اي :11 جدول

 سطح معني داري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 05/0 04/3 93/0 2 92/1 بين گروهي
   31/0 369 60/116 درون گروهي

    371 53/118 كل
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 اي حرفه و براي بررسي تفاوت گروه ها در نگرش به رشته هاي فني LSDنتايج آزمون : 12جدول 

 سطح معني داري خطاي استاندارد تفاوت ميانگين گروه گروه

 83/0 18/0 04/0 دانش آموز كارفرما
 01/0 12/0 32/0 دانش آموز معلم
 19/0 21/0 28/0 كارفرما معلم
 

با بررسي . باشد دار ميامعن 01/0آموزان در سطح  هاي معلمان با دانش با توجه به جدول فوق تفاوت بين ميانگين
اي نسبت به  حرفه و هاي فني تري به رشته توان نتيجه گرفت كه معلمان نگرش مثبت هاي اين دو گروه مي ميانگين

 .باشد دار نمي آموزان معني كارفرمايان و كارفرمايان با دانش هاي ديگر يعني معلمان با تفاوت گروه. آموزان دارند دانش
 

 اي در شهرستان اروميه تفاوت وجود دارد؟ حرفه و هاي موجود فني آيا بين نگرش دختران و پسران به رشته: 3سؤال 
همگني واريانس  براي جواب دادن به اين سؤال از آزمون تي دو نمونه مستقل استفاده شد. نتايج آزمون لوين براي بررسي

نتايج آزمون تي  ).F=2/12, sig=0/15باشد ( دار نبود، بنابراين واريانس دو گروه در نگرش برابر مي هاي دو گروه معني
 گزارش شده است. 13ها در جدول  با فرض برابري واريانس

 
 حرفه اي: نتايج آزمون تي براي بررسي تفاوت نگرش دختران و پسران به رشته هاي فني و 13 جدول

 دارياسطح معن درجه آزادي t خطاي استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

 07/0 340 -84/1 03/0 55/0 13/3 222 پسر
    05/0 59/0 25/3 110 دختر

دختران و پسران توان نتيجه گرفت كه تفاوتي بين  باشد. لذا مي دار نمي با توجه به جدول فوق نتايج آزمون تي معني
 اي وجود ندارد. حرفه و هاي فني آموز از لحاظ نگرش نسبت به رشته دانش

 
اي براساس نياز بازار كار، منابع و نحوه آموزش در شهرستان اروميه چگونه  حرفه و هاي فني بندي رشته اولويت: 4سؤال 
 است؟

اي با توجه به منابع، بازار كار و نحوه آموزش  حرفه و نيهاي مختلف ف با توجه به اين كه هدف از اين سوال رتبه بندي رشته
نتايج . باشد، لذا جهت پاسخ به اين سوال از آزمون فريدمن استفاده شد آموزان، معلمان و كارفرمايان مي از ديدگاه دانش

 .اند ارائه شده 14اين آزمون در جدول 
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 اي حرفه و صنعت و خدمات شاخه فنيهاي كشاورزي،  نتايج آزمون فريدمن  در بخش: 14جدول 
 دارياسطح معن درجه آزادي آماره خي تعداد نمونه گروه ها بخش

 *كشاورزي

 13/0 3 64/5 14 آموز دانش

 63/0 3 72/1 20 معلم

 19/0 3 70/4 10 كارفرما

 صنعت

 001/0 11 24/90 149 آموز دانش

 05/0 11 76/19 20 معلم

 001/0 11 104/35 10 كارفرما

 خدمات

 001/0 11 24/185 180 آموز دانش

 02/0 11 76/22 20 معلم

 001/0 11 45/49 10 كارفرما

گانة صنعت، كشاورزي  هاي سه هاي موجود در بخش بندي رشته هاي حاصل از آزمون فريدمن ترتيب اولويت براساس يافته
 .اند  درج گرديده 15باشد كه در جدول  هاي مورد بررسي به قرار زير مي و خدمات از ديدگاه گروه

 
 آزمون فريدمناي براساس نتايج  حرفه و اولويت بندي رشته هاي مختلف فني: 15جدول

 بخش
 كارفرمايان آموزان دانش معلمان و كارشناسان

 رشته رتبه رشته رتبه رشته رتبه 

ت
صنع

 

 ساختمان 1 مكانيك خودرو 1 الكترونيك 1

 مكانيك خودرو 2 الكتروتكنيك 2 مكانيك خودرو 2

 نقشه كشي عمومي 3 الكترونيك 3 تأسيسات 3

 بردارينقشه  4 ساختمان 4 الكتروتكنيك 4

 صنايع فلزي 5 نقشه برداري 5 نقشه برداري 5

 الكترونيك 6 صنايع فلزي 6 ساخت و توليد 6

 ساخت و توليد 7 ساخت و توليد 7 نقشه كشي عمومي 7

 تأسيسات 8 نقشه كشي عمومي 8 متالوژي 8

 الكتروتكنيك 9 تأسيسات 9 ساختمان 9

 صنايع شيميايي 10 صنايع شيميايي 10 صنايع شيميايي 10

 متالوژي 11 متالوژي 11 چوب و كاغذ 11

 چوب و كاغذ 12 چوب و كاغذ 12 صنايع فلزي 12

كشاورزي
* 

 امور دامي 1 امور دامي 1 امور دامي 1

 امور زراعي و باغي 2 امور زراعي و باغي 2 امور زراعي و باغي 2

 هاي كشاورزيماشين  3 ماشين هاي كشاورزي 3 ماشين هاي كشاورزي 3

 صنايع غذايي 4 صنايع غذايي 4 صنايع غذايي 4
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ت
خدما

 
 كامپيوتر 1 نقشه كشي معماري 1 كامپيوتر 1

 حسابداري و بازرگاني 2 كامپيوتر 2 نقشه كشي معماري 2

 نقشه كشي معماري 3 تربيت بدني 3 تربيت بدني 3

 بدنيتربيت  4 حسابداري و بازرگاني 4 حسابداري و بازرگاني 4

 مديريت خانواده 5 موسيقي ايراني 5 مديريت خانواده 5

 موسيقي جهاني 6 موسيقي جهاني 6 موسيقي ايراني 6

 كودك ياري 7 نمايش 7 گرافيك 7

 طراحي و دوخت 8 گرافيك 8 موسيقي جهاني 8

 گرافيك 9 مديريت خانواده 9 طراحي و دوخت 9

 ايرانيموسيقي  10 كودك ياري 10 نمايش 10

 انيميشن 11 طراحي و دوخت 11 انيميشن 11

 نمايش 12 انيميشن 12 كودك ياري 12

دهد آماره خي در نتيجه آزمون فريدمن در بخش كشاورزي  نتايج آزمون فريدمن نشان مي 15با توجه به جدول * 
آموزان، معلمان و  دهنده اين موضوع است كه از ديدگاه دانش داري اين آزمون نشان عدم معني. باشد داري نميامعن

) هاي كشاورزي و صنايع غذايي دامي، امور زراعي و باغي، ماشين امور(هاي مربوط به اين شاخه  كارفرمايان بين رشته
 . تفاوتي وجود ندارد

 
 گيري بحث و نتيجه

. موزش و نياز بازار كار يكي از مشكالت كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه استتعادلي در امر آ نظمي و بي بي
هاي  ها سخت در تالشند تا با ايجاد نظام امروزه ملت. هاي مشكالت اشتغال، آموزش افراد است ترين راه حل يكي از مناسب

حتي مردم كشورهاي در  -در حقيقت همة افراد. ندسازي افراد براي اشتغال، منابع خود را مورد استفادة بهينه قرار ده آماده
هاي تخصصي  هاي نوين از مهارت توانند در بازار كار رقابت كنند كه در كاربرد تكنولوژي به شرطي مي -حال توسعه

وري  رههاي مورد نياز براي افزايش به ها و مهارت از اين رو تنها راه مجهز كردن نيروي انساني به توانمندي. برخوردار باشند
هاي  هاي مؤثر و در زماني كوتاه صورت پذيرد از طريق آموزش كار كه در كشورهاي در حال توسعه لزوماً بايستي به شيوه

به عبارت . ها حكايت دارند بخشي پايين اين آموزش هاي مختلف از اثر با اين وجود مطالعات و پژوهش. اي است حرفه و فني
به همين دليل تحول در ). 34 :1390متين، ( ي ياد شده در ايران محقق نشده استها ديگر هدف و فلسفة وجودي آموزش

توان زمينة مرتفع شدن  هاي نيازسنجي مي هاي دقيق مبتني بر يافته ريزي در واقع از طريق برنامه. اين حوزه از ضروريات است
اي متناسب با  حرفه و هاي فني يك از بخشها در هر بسياري از مسائل و مشكالت از جمله ساماندهي و توسعة متوازن رشته

اما بيش از هر . هاي اين تحقيق نيز به اين مسئله اشاره دارد نيازهاي جامعه و در راستاي پيشرفت فراهم خواهد شد، كه يافته
. ها احتمال دارد زنگ خطري براي نظام آموزشي باشد چيز ذكر اين نكته ضروري است كه وضعيت نامطلوب برخي رشته

. ها به معناي صرف نظر كردن از آنها و دلخوش بودن نسبت به آنها نيست ا وضعيت نسبتاً مطلوب يا حتي مطلوب رشتهام
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هاي گوناگون دائماً در حال تغيير و تحول است، از اين رو  بايد توجه داشت كه جامعه، نيازها و بايستهاي آن در حوزه
بنابراين . اي نه چندان دور به وضعيت نامطلوب مبدل شود آينده احتمال دارد كه وضعيت نسبتاً مطلوب و مطلوب در

شود و بايد رويكردي جامع در زمينة بهبود وضعيت  ريزي براي بهبود وضعيت موجود منحصر به عوامل نامطلوب نمي برنامه
 .گانه صورت گيرد هاي سه اي در هريك از بخش حرفه و هاي فني و ساماندهي و آمايش آموزش

اي از ديدگاه سه گروه مي پرداخت نشان  حرفه و هاي فني سؤال اول پژوهش كه به بررسي وضعيت موجود رشتهنتيجه 
اي را نسبتاً مطلوب  حرفه و هاي موجود در شاخة فني آموزان و كارفرمايان وضعيت كلي رشته دهد كه؛ معلمان، دانش مي

، )1385( مهر تحقيق كيان همسو بوده است و با) 1375( ، كريمي)1378( هاي فاميان اين يافته با يافته. اند ارزيابي كرده
از جمله داليل . ناهمسو بود) 1370(حيدري ، صفار)1374( ، فرشاد)1366( فر ، جمال)1364( مفرد ، زيبا كالم)1381( خالقي

ناشي از عدم تناسب و  پژوهشگران از جمله داليل ناهمسو بودن را. باشد همسو بودن، تناسب آموزشها با نيازهاي جامعه مي
هاي  بنابراين آموزش. دانند هاي دانش آموختگان  مي كار و ناكافي بودن مهارت اي و بازار ها با نيازهاي منطقه انطباق آموزش

 .زايي آموزش ديدگان طراحي شوند اي بايد با توجه به نيازهاي واقعي جامعه به منظور اشتغال حرفه و فني
هاي موجود  آموزان و كارفرمايان به رشته مبني بر اين كه بين نگرش كلي معلمان، دانشنتيجة سؤال پژوهشي دوم، 

اي نسبت به  حرفه و هاي فني تري به رشته اي تفاوت وجود دارد، حاكي از آن است كه؛ معلمان نگرش مثبت حرفه و فني
اين .باشد دار نمي آموزان معني رمايان با دانشهاي ديگر يعني معلمان با كارفرمايان و كارف آموزان دارند و تفاوت گروه دانش

تسينگ شوچين در پژوهش خود با . باشد همسو نمي) 1389( و مام شريفي) 1992( يافته با نتايج پژوهش تسينگ شوچين
آموزان و  اي، نتيجه گرفت كه دانش هاي حرفه شان نسبت به آموزش آموزان دبيرستاني و والدين هدف تعيين نگرش دانش

 . اي دارند حرفه و هاي فني ن نگرش مثبتي به آموزشوالدي
نشان داد كه؛ علي  "اي تفاوت وجود دارد حرفه و هاي موجود فني بين نگرش دختران و پسران به رشته"نتيجه سؤال سوم 

اين . نداردآموزان دختر و پسر وجود  باشد، تفاوتي بين نگرش دانش رغم اينكه نسبت پوشش پسران به دختران دو برابر مي
در تحقيق خود به به ) 1389( مام شريفي. هاي صورت گرفته در زمينه برابري آموزشي مطابقت ندارد يافته با نتايج بررسي

هاي  يكي از داليل اين نابرابري طبق يافته. كند غربي اشاره مي مسئله عدم رعايت برابري آموزشي در استان آذربايجان
آموزان پسر به علت درصدهاي كمتر اشتغال  آموزان دختر نسبت به دانش كم دانشرغبت ) 1371( نسب پژوهش حسيني

 .باشد آموزان دختر مي دانش
اي و  حرفه و هاي فني بندي رشته با توجه به اينكه يكي از اهداف پژوهش حاضر، گردآوري اطالعاتي راجع به اولويت

ها از طريق ارائه  هاي موجود و توسعه رشته هگيري در خصوص آمايش و ساماندهي رشت در نهايت كمك به تصميم
آموزان  دهد كه از نظر معلمان، دانش هاي موجود، نشان مي هاي مرتبط با اولويت بندي رشته باشد، ماحصل يافته راهبردها مي

ذكر  16ر جدول ترين اولويت هستند به ترتيبي كه د اي كه داراي باالترين و پايين حرفه و هاي فني و كارفرمايان اولويت رشته
 .باشد اند، مي شده
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 رشته هاي داراي باالترين و پايين ترين اولويت: 16جدول
 رشته بخش

ني
ف

 و 
رفه

ح
 

 اي

 صنعت
 مكانيك خودرو؛ الكترونيك؛ نقشه برداري باالترين

 چوب و كاغذ؛ متالوژي؛ صنايع شيميايي پايين ترين

 امور زراعي و باغي؛ ماشين هاي كشاورزي؛ صنايع غذاييامور دامي؛  يكسان ارزيابي شده اند كشاورزي

 خدمات
 كامپيوتر؛ نقشه كشي معماري؛ حسابداري بازرگاني باالترين

 انيميشن؛ نمايش؛ كودك ياري پايين ترين

 
با ها  ها گوياي آن است كه اين يافته هاي به دست آمده از اولويت بندي رشته نكتة حائز اهميت در رابطه با يافته

غربي در خصوص وضعيت  هاي آماري ادارة كل آموزش و پرورش استان آذربايجان اطالعات كسب شده از سالنامه
در نتيجه به منظور تطابق هر چه . اي كه در اين مقاله نيز به آن پرداخته شده است؛ همخواني دارد حرفه و آموزش هاي فني

هاي  كار و ايجاد تعادل و توازن در توسعه و ايجاد رشته گيران و بازارهاي آموزشي و مهارتي با نيازهاي فرا بيشتر برنامه
ريزان استراتژيك در آموزش و پرورش جهت آمايش و  تري براي برنامه تواند مبناي  عيني ها مي اي، اين يافته حرفه و فني

هايي  بخشي برنامه ي و اثراي فراهم آورد و در نهايت كارآي حرفه و هاي شاخه فني ساماندهي و توسعه و گسترش رشته
 .آموزشي را نيز افزايش دهد

 پيشنهادات
ها و  ها به فرصت ها و ضعف تواند منجر به تبديل تهديد با توجه به اينكه حركت در راستاي بهبود و تحول شرايط مي
بنابراين براساس هاي مهارتي و فني در جامعه گردد،  نقاط قوت شود و موجب ساماندهي و توسعه و پيشرفت آموزش

 : رسد هاي زير الزم به نظر مي هاي صورت گرفته راهبردها و راهكار بررسي
اي و بومي با هدف شناسايي  المللي، ملي، منطقه هاي جامع و مستمر با توجه به نيازهاي بين سنجي اجراي دقيق نياز *

 .كار ندارند هايي كه بازار ذاري در رشتهگ ها و اجتناب از سرمايه ها و مشاغل مورد نياز به منظور گسترش آن رشته
اي  و قانوني نمودن  حرفه و ها از طريق سازمان فني ها، كارخانجات و كارگاه ها، شركت جلب مشاركت آموزشگاه *

 هاي مورد آموزش جهت تأمين نيروي كار ماهر مورد نياز بازار كار ها جهت پربار نمودن مهارت اين فعاليت
كار و بهبود و ارتقاء وضع امكانات  تجهيزات با هدف نزديكي هر چه بيشتر به بازار روزآمد كردن امكانات و *

 آموزشي و كارگاهي 
هاي نوين آموزشي و  ارتقاي سطح علمي مربيان و كارشناسان از طريق تخصيص منابع كافي، استفاده از روش *

 تجهيزات مدرن آموزشي
كار  ها با نيازهاي اساسي جامعه، بازار ه بيشتر محتواي برنامههاي درسي به منظور نزديكي هر چ بازنگري در برنامه *

 و كارفرمايان
اي با هدف آمايش  گيري به مسئوالن محلي براي توجه به نيازهاي محلي و منطقه تفويض اختيارات تصميم *

 هاي آموزشي و اجرايي با نيازهاي واقعي سرزمين و تطبيق برنامه
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 منابع

 فارسي
پژوهشنامه اي در توسعه خوداشتغالي در استان سمنان،  حرفه و نقش آموزش هاي فني .)1383( .امين بيدختي، ع ا •

 .50 -37، سال چهارم، شمارة شانزدهم، صص علوم انساني و اجتماعي
گرايش و طرز تلقي دانش آموزان از آن در : اي حرفه و آموزش فني .)1376( .فر، س جمال •

 .طرح پژوهشي آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي،
، شوراي كار اي با نيازهاي بازار حرفه و هاي فني ميزان همسويي آموزش .)1378( .حسن فاميان، م •

 .108تحقيقات ادارة كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، ص 
لي آموزش و پرورش با توجه به نياز هاي مختلف تحصي بررسي ميزان كارآيي رشته .)1371( .نسب، د حسيني •

 .86 -95، صص 20، شمارة فصلنامة تعليم و تربيتجامعه در استان آذربايجان شرقي، 
اي  حرفه و هاي فني آموزان مستعد به هنرستان بررسي راههاي جذب دانش. )1380( .كيان، س حوله •

ه كل آموزش و پرورش شوراي تحقيقات ادار. 79 -80و كاردانش استان همدان در سال تحصيلي 
 .استان همدان

. اي استراليا حرفه و هاي فني هايي از آموزش درس: اي ايران حرفه و هاي فني اصالح آموزش .)1381( .خالقي، ع ا •
 تهران، پژوهشگاه تعليم و تربيت. مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش

اي در ايران و  حرفه و هاي فني و بررسي تطبيقي آموزشمقايسه  .)1364( .كالم مفرد، ف زيبا •
 .نامة كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي ، پايانهندوستان

اي مؤسسات خدمات  حرفه و هاي فني ، مدرنيزه كردن آموزش)1387(اي كشور؛  حرفه و سازمان آموزش فني •
 .BIBB .مشاوره اي

اي ايران و  حرفه و بررسي تطبيقي نظام آموزش و پرورش فني .)1370( .ري ثابت، حصفارحيد •
 .تهران، دانشگاه تربيت مدرس. نامة كارشناسي ارشد ، پايانژاپن

فصلنامه اي با عناصر برنامه درسي،  حرفه و هاي فني بررسي تناسب آموزش. )1390( .سعادتمند، ز .عبدالهي، ش •
 .81 -100، صص3، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار، سال پنجم، شمارة رهبري و مديريت آموزشي

تا  1363هاي  اي با اشتغال فارغ التحصيالن سال حرفه و هاي رسمي فني بررسي رابطه آموزش .)1374( .فرشاد، م •
، پژوهشگاه تعليم و مركز تحقيقات آموزشيطرح پژوهشي ها، ، وزارت آموزش و پرورش،  هنرستان 1368

 .بيت، تهرانتر
كار از نظر  اي رسمي با نيازهاي بازار حرفه و بررسي ارتباط آموزش هاي فني .)1375( .كريمي، م •

نامه كارشناسي ارشد،  ، پايانهنرجويان، مديران و مسئولين صنايع در استان آذربايجان شرقي
 .دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

نشريه تعاون، شمارة هاي اقتصادي كشور،  اي و تناسب آن با نياز حرفه و هاي فني آموزش .)1385( .ع مهر، م كيان •
 .1385، شهريور 269پياپي  ،180
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اي و كاردانش و ارائه الگوي توسعه  حرفه و هاي فني شناسي هنرستان آسيب .)1389( .شريفي، ا مام •
وهشي آموزش و پرورش استان ، طرح پژغربي ها در استان آذربايجان كمي و كيفي اين هنرستان

 .5آذربايجان غربي، ص 
ريزي آموزشي دانشگاهي در ايران،  پيامدهاي جهاني شدن بر برنامه .)1381( .نائلي، م ع .مهرعلي زاده، ي •

 .، سال هجدهم، دورة جديد، بهارپژوهشي دانشگاه شريف -فصلنامه علمي
 .30، ص4، دورة ششم، شماره اي حرفه و فنيهاي  ضرورت تحول در آموزش .)1390( .اهللا، م نعمت •
 و ، رشد آموزش فنيهاي مهارتي در شاخه كاردانش برنامه آموزش .)1390( .محمدي، س .نويدي، ا •

 .45، ص 4اي، دوره ششم، شماره  حرفه 
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