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  1گفتار پيش 
 

  گفتارپيش

ة تعلـيم و  پژوهشـكد » اي هـاي فنـي و حرفـه    آمـوزش «كوشي گروه پژوهشي  با توكل بر ايزد منان و هم
هـدف از انتشـار چنـين    . به صورت كتاب حاضـر انتشـار يافـت   » ها پژوهش چكيدة«تربيت، جلد پنجم 

ات اي، افـزايش دانـش و اطالعـ    هـاي فنـي و حرفـه    آمـوزش  توسـعة پـژوهش در حـوزة    ،ييهـا  مجموعه
از  .اسـت رسـاني بـه پژوهشـگران     اندركاران اين حوزه و كمك به گسترش فرهنگ پژوهش و ياري دست
  :توان دريافت مياي  هاي فني وحرفه موزشآ هاي انجام شده در حوزة پژوهشاجمالي  ةمطالع

 بـوده  ها خالي از فايده ن هاي انجام شده، اين پژوهش هاي عمده در پژوهش ها و نارسايي با وجود ضعف
اي در كشور فراهم  هاي آموزش فني و حرفه ها تصويري از وضع موجود برنامه با انجام اين پژوهش. است

هرچند كه اين تصوير چندان روشن و دقيق نيست، وجود آن براي هشدار و اعالم خطـر بـه   . شده است
راه ها، بخشي از  وهشاز طرف ديگر، با انجام اين پژ. مسئوالن تعليم و تربيت و پژوهشگران ضروري است

شـده اسـت و    اي پيمـوده  زمينة آموزش  فنـي و حرفـه  تمرين و كارورزي براي انجام پژوهش در  دشوار
سـال   چنـد ايـن انتظـار در   . رود كه در آينده شاهد عملكرد بهتر پژوهشگران اين حوزه باشيم انتظار مي

 .اخير، تا حدي تحقق پيدا كرده است

 ريزي، تدارك امكانات و  گذاري، برنامه سياست(هاي مختلف  اي از جنبه رفههاي آموزش فني و ح برنامه
  .با مشكالت و موانع اساسي مواجه است) منابع، اجرا و ارزشيابي برنامه

 ريـزان   توجه بيشتر برنامه(هايي  منابع و فرصت ،اي هاي آموزش فني و حرفه براي تغيير و اصالح برنامه
ريزي و پژوهش در كشور، توجه ويژه مسئوالن كشـور بـه    برنامه تي، توسعةتربيو مجريان به دانش علوم 

  .در اختيار داريم...) اي و  هاي فني و حرفه آموزش

  اي  حرفـه هاي فني و  آموزش زمينةوجود مشكالت متعدد و عملكرد ضعيف دستگاه تعليم و تربيت در
ابي ارزشـي )، بريـزي  اسـتمرار برنامـه   )الـف  : آورد دو ضرورت را براي مسئوالن تعليم و تربيت پيش مي

  .ها و انجام اصالحات الزم دار برنامه نظام
 300حـدود   ةاز آغاز شروع به كار خود تاكنون چكيـد  مفتخر استاي  گروه پژوهشي فني و حرفه

ر مؤسسـات  گيو د ها ، دانشگاههاي مختلف كشور رورش استانپژوهش انجام شده در سازمان آموزش و پ
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تهيه، تدوين اند  دهكراي اقدام  فني و حرفه ةكه به نحوي نسبت به انجام پژوهش در حوزرا هايي  و كانون
  .كه فهرست آن در پيوست اين جلد آمده است و منتشر كرده

گيـري   ردار نيستند، اتخاذ تصـميم هاي انجام شده از كيفيت يكسان برخو با توجه به اينكه پژوهش
ار در ايـن  اميد است انجام كـ . شود ميگذاشته كاربران  ةعهد رها ب كارگيري نتايج پژوهش هدر خصوص ب

  .باشدها  گونه پژوهش حد بتواند راهنماي خوبي براي مخاطبان اين
ويژه اعضاي گـروه  اند، به  سازي و انتشار اين اثر همكاري داشته كساني كه در تدوين، آماده ةاز هم

ـ دكتر نعمت اله متين، دكتر احد نويـدي، نصـرت    ،اي پژوهشي فني و حرفه احمـد   ه بـدري و ال
چـين   انتشارت پژوهشگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش و حـروف     ةو همكاران ادار واسوكاليي رمضاني

مـا را از   مداريـ خواننـدگان تقاضـا    ةو از كليـ  كنـيم  مـي گزاري  صميمانه سپاس ،ليال خيريخانم  ،متن

  .مند سازند انتقادهاي عالمانه و سازنده خود بهره
  

  
  هاجر تحريري نيك صفتدكتر 

  مطالعات آموزش و پرورش گاه پژوهش سرپرست
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  مقدمه
به منظور ايفاي اين نقش به صورت مـؤثر،  . بر كسي پوشيده نيست توسعةانساني در نقش نيروي 

اي  هاي فني و حرفـه  شآموز. هاي ملي به حساب آورد ضروري است تربيت نيروي انساني را جزء اولويت
حـال   دربـه صـورت بسـيار گسـترده      را به خود جلب كـرده توجه بسياري از كشورهاي جهان  كه اينك

 مـان  در ميهن اسـالمي . شود كشورها شمرده مي توسعةاي كه يكي از اهداف مهم  به گونه گسترش است
وزش و تربيت نيـروي انسـاني   هاي صنعت، كشاورزي و خدمات وجود دارد، آم در بخش ةكه امكان توسع

  .مات اساسي توسعه استااي از استلز فني و حرفه در حوزة
اي تنهـا از طريـق انجـام     هاي آمـوزش فنـي و حرفـه    كيفي برنامه مناسب و ارتقاي توسعةشك  بي
 ي پژوهشـي، هـر اقـدامي در جهـت توسـعة     هـا  اتكا به يافته بدونپذير است و  هاي معتبر امكان پژوهش
بعضي از مؤسسات علمي و مراكز پژوهشي چنين . اي به سرانجام نخواهد رسيد هاي فني و حرفه آموزش

هـاي   اي تـالش  فـه هاي فني و حر آموزش ةر جهت كيفيت بخشي به برنامشرايطي را احساس نموده و د
  .اند به عمل آورده خوبي

هـاي فنـي و    پژوهش و مديريت و پشتيباني پژوهشي مربوط به آمـوزش  توسعةبا توجه به اين كه 
بـه عنـوان مـدير گـروه      ،اين مقدمه ةاي به آگاهي از وضعيت مطالعات موجود وابسته است، نگارند حرفه

  .داند ي، بيان چند نكته را ضروري ميا هاي فني و حرفه ژوهشي آموزشپ
هاي  پژوهش ةتقريباً شامل هم» تحقيقات ة چكيد/اي  هاي فني و حرفه آموزش«پنج جلدي  مجموعة -1

اگـر چـه در   . انـد  گذشته انتشار يافته اي است كه در طول دهة فني و حرفه انجام شده در حوزه آموزش
وجود دارد اما به  پيشنهادهاها و  شناسي، يافته در خصوص روش ييها ها و نارسايي ستيها كا اين پژوهش

هاي ستادي و اجرايي و مسئوالن  اندركاران حوزه هاي مفيدي براي پژوهشگران و دست رسد پيام نظر مي
  .اي دربر دارند فني و حرفه هاي آموزش ةحوز

از  ،مراحـل پـژوهش   توانـد در همـة   شـده مـي   هـاي منتشـر   عـه اين مجموعه و سـاير مجمو  مطالعة -2
  .كمك كند ،مخاطبان ديگرپيشنهادها به پژوهشگران و  ا ارائةتيابي  مسئله



4  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  

هـاي   ها و سـاير كـانون   هاي پژوهشي معاونت كميته  هاي آموزش و پرورش، تحقيقات سازمان يشورا -3
گيـري و نقـد و    ناسي، تصميمش توانند از اين مجموعه براي روش پژوهشي در حوزه آموزش و پرورش مي

  .شده كمك بگيرند گفتههاي  هاي پژوهشي در زمينه شدن از فعاليت  ها و مطلع بررسي
اي در كشـور از   هاي آمـوزش فنـي و حرفـه    ها به صورت روشن آمده است كه برنامه در اكثر پژوهش -4

آموزش  هاي برنامه. كند و در اين بخش ضعف اساسي وجود دارد مدون و روشن تبعيت نمي يها سياست
هـاي   از اولويـت . شود ها تناقض و ابهام ديده مي سياست، بنابراين در متعدد دارد متوليان اي فني و حرفه
شـن و اعمـال مـديريت    هـاي رو  اي، تدوين مباني نظري و سياسـت  هاي آموزش فني و حرفه مهم برنامه

  .اثربخش است
اي اشـاره   هاي فنـي و حرفـه   يازهاي جامعه و آموزشها به عدم ميزان تناسب بين ن در بيشتر پژوهش-6

  .شده است
نيازهاي  ياراي ب هاي آموزش فني و حرفه نبودن انطباق برنامه كافيبه آشكار پژوهشگران به طور 

هاي جديد،  ها و ايجاد رشته رسد به گسترش رشته به نظر مي. اند هاي مختلف اقتصادي اشاره كرده بخش
تنظـيم   بـراي . شـود  ختلف توجه كافي نمـي توجه به امكانات و نيازهاي مناطق متهيه و تدوين محتوا با 

توانـد در ايـن خصـوص     آموزشي مناسب، نيازسنجي آموزشي و آشنايي بيشتر با نيازهاي بازار مي ةبرنام
هـاي   التحصـيالن رشـته   دهد كه بخش قابل توجهي از فارغ شواهد پژوهشي موجود نشان مي. دتأثيرگذار

تحصـيلي خـود مشـغول بـه كـار       ةاي يا بيكارند يا بسياري از آنها در مشاغل مرتبط با رشت فني و حرفه
  .اند نشده

 آمـوزش فنـي و   توسـعة ها اشاره شده است كه مشـاركت بخـش خصوصـي در     در تعدادي از پژوهش-7
ها، الزم است به  گير نيست و به منظور ارتقاي كيفيت و منزلت اجتماعي اين گونه آموزشاي چشم حرفه
ال هاي مشاركت بخش خصوصي را به منظور ياري رساندن بـه ايـن حـوزه فعـ     جاذبه ،هاي مختلف روش

ينـد برنامـه   ااند كه ضوابط و معيارهاي هدايت تحصـيلي و نيـز فر   ها اشاره كرده تعدادي از پژوهش. دكر
هاي مطلوب برخـوردار   ها از ويژگي آموزان در اين رشته اي از دانش هدايت تحصيلي مناسب نيست و عده

در . اند اي پرداخته هاي فني و حرفه ها به مشكالت اجرايي و آموزشي آموزش تعدادي از پژوهش .نيستند
هيـزات آموزشـي و كمـك    آموزشـي، فضـاهاي آموزشـي، تج    ها اشاره شده است كـه سـرانة   پژوهش اين
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آن گونه كه بايد  ،هاي آموزشي ها و ساير عناصر مربوط به برنامه ها و كارگاه از جمله آزمايشگاه ،آموزشي
  .ندبخش نيست رضايت

  :توان دريافت كه هاي انجام شده مي در يك نگاه كلي به پژوهش

 راين بـه يافتـه آنهـا    بناب. مطلوب برخوردار نيستندهاي انجام شده از كيفيت  بخشي از پژوهش
 .توان اعتماد نمود هاي اساسي نمي گيري براي تصميم

 هـاي فنـي و    آمـوزش  ةدهد آن گونـه كـه بايـد در حـوز     ها نشان مي كيفيت و كميت پژوهش
ل مهـم و اساسـي ايـن    شود و بخشي از مسائ جام نميهاي الزم و مورد نياز ان اي پژوهش حرفه

 .اند حوزه هنوز پژوهيده نشده

 ها داراي نقص است گاهي فرآيند پژوهش به درستي طي نشده  ژوهش اكثريت پژوهشپ  روش
 .گيري اشاره نشده است نمونه يوةشپژوهش به جامعة آماري  است و حتّي در

 تـوان   انجام آنها خالي از فايده نبوده و مـي ها،  ها و نقايص موجود در پژوهش رغم نارسايي علي
اي در كشور فراهم شده  هاي آموزش فني و حرفه برنامه ادعا نمود كه تصويري از وضع موجود

ريـزان   گذاران و برنامه اگر چه اين تصوير بسيار روشن نيست، اما وجود آن براي سياست. است
 .الزم و ضروري است

توان نتيجـه گرفـت كـه توسـعه و      هاي انجام شده بيان شد مي با توجه به آنچه كه درباره پژوهش
اي و كيفيت بخشي به آنها از ضروريات نظام آمـوزش و   ر بر حوزه فني و حرفههاي ناظ گسترش پژوهش

وهشي در اين حوزه نسـبت  هاي پژ و الزم است براي سرعت بخشيدن به فعاليت. ملي كشور است توسعة
هـا و   هاي پژوهشي، تعيين اولويـت  هاي پژوهشي، جذب و گزينش پژوهشگران، افزايش بودجه به آموزش

  .اين خصوص توجه ويژه به عمل آورديابي در  مسئله

  
  متين ...ادكتر نعمت   

اي مدير گروه پژوهشي فني و حرفه  
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  بخش اول  

  
  
  

  هاي توصيف و ارزشيابي برنامه
 اي آموزش فني و حرفه
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  هاي كشور هاي آموزشي رياضي هنرستان بررسي نظام
  

  محمد ابراهيمي مطلق  :پژوهشگر* 

  دكتر اسماعيل بابليان  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد ةنام پايان: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان قم -1385  :و محل انتشار سال* 
  
  

  بيان مسئله
ها و دبيرسـتان و پـيش دانشـگاهي و حـدود ده      ي در هنرستانآموزش رياض ةبا بيست سال تجرب

بـا ايـن    ،رياضـي ناحيـه و اسـتان    ياي و ده سال سـرگروه  هاي فني و حرفه سال تدريس در آموزشكده
 و نـدارد ) شـمول شـقاقي  (هـا بـا هنرجويـان سـنخيت      مسئله مواجه بودم كه آموزش رياضي هنرسـتان 

  .هستند نهان بسيارو پها دچار افت تحصيلي آشكار  هنرستان
به صورت تخصصي هر رشته و تأليف كتاب  75و 74هاي سال در سال 5تأليف كتاب رياضي تغيير 

صورت تخصصـي هـر رشـته و تـأليف      هب 74-75ها در سال  رشته صورت مشترك براي همة هب 5رياضي 

1 
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ران و و اعتـراض عمـومي مـدي    76-77هـا در سـال    رشـته  ةصورت مشترك براي هم هب 5كتاب رياضي 
كتـاب در سـال تحصـيلي      مجـدد به تـأليف  سنگين بودن محتواي كتاب  آموزان به دليل دبيران و دانش

يا با  است ها موفق نبوده حكايت از همين فرضيه دارد كه نظام آموزش رياضي هنرستان انجاميد 83-82
  .شناختي ذهن هنرجويان پيوند ندارد ارساخت

اي در  هـاي فنـي و حرفـه    م دولت، با رويكـرد گسـترش رشـته   چهار هبرنام ةبا توجه به روند توسع
 ،اي و كـاردانش  هاي فني و حرفـه  آموزان به تحصيل در رشته آموزش متوسطه و تقاضاي روزافزون دانش

 اسـت   بنـابرين ضـروري   .مشهود اسـت   ها كامالً گذاري كالن در آموزش رياضي هنرستان نياز به سياست
گـروه  ) آمـوزش رياضـي  كارشناسان ارشد (هاي رياضي كشور  ل گروهها شام تشكيالت آموزش هنرستان

ها نيـز تشـكيل    هنرستانتحصيلي   ريزي ها و گروه رياضي نواحي فعال و انجمن برنامه نرياضي فني استا
هـاي   هـا ارائـه شـود و پـژوهش     يك استاندارد آموزش رياضي در هنرسـتان و در نتيجة آن  ديا فعال شو

گيرند و با نگاه  كه هنرجويان در ارزشيابي مينباشيم ام گيرد تا شاهد صفرهايي رياضي در اين حوزه انج
اصـلي افـت    دليـل  وعامل عدم اعتماد به نفس  ،كه خود شوند دچار افسردگي روحي و رواني مي هانآبه 

تفكـر منطقـي و    ،با عقل سـليم  و انگيزه و هدف و توانايي ،با نشاطبايد التحصيالن  تحصيلي است، فارغ
هاي علمي و علـم آمـوزش رياضـي از     نيروي كار ماهر و سالم در خدمت توليد ملي قرار گيرند و با روش

اي هـ  هـاي افـت تحصـيلي آشـكار و پنهـان و هزينـه       كار و هزينـه  هدر رفتن نيروي انساني جوان آمادة
ش در ايـن  لذا تحقيق و پژوه. آيد عمل بهبازآموزي هنرجويان و ترك تحصيلي و تغيير كتاب جلوگيري 

كــالن آمــوزش رياضــي در هــاي  گيــري و آغــازي بــراي تصــميمئله يــك مســئلة الزم و ضــروري مســ
  .ستها هنرستان
  

  اهداف پژوهش
  :اهداف كلي

نظام فعلي بـا   و )ترمي(نظام جديد  هاي كشور نظام قديم، ياضي هنرستانهاي آموزش ر بررسي نظام -1
  .ه اهداف آموزش همواره مورد توجه استهدف اصالح نظام آموزش رياضي در جهت دستيابي ب
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نظريـة  (شـناختي   اربـا توجـه بـه سـاخت     ها رياضي براي هنرستان آموزش ةالگوي مناسب برنام ةارائ -2
حركتي بلوم و متـأثر از مـدل آمـوزش     هاي شناختي و روان رجويان و حيطههن)  آزوبليادگيري معنادار 

MAPS.  
  :يئف جزاهدا

ار رياضي و با چه روش آموزش رياضي به هنرجويان آمـوزش دهـيم تـا بـا     چه نوع رياضي و چه مقد -1
  .ها مواجه شويم هنرستان ةپيشرفت و توسع

گذاران آموزش   تشناسايي و مدنظر سياس ،آموزان دبيرستاني بارز هنرجويان نسبت به دانش  ويژگي -2
هـاي آمـوزش    گذاري ر سياستو تأثير آن د) علمي اي و پيشينة حرفه –هنري  –فني  روحية(قرار گيرد 

  .بررسي شود رياضي
قـوي و   اتالف نيروي انسـاني و تقويـت روحيـة    ،هاي هنگفت افت تحصيلي جلوگيري از صرف هزينه -3

  .اعتماد به نفس و ايجاد نظام باورهاي سازنده در هنرجويان
  

  پژوهشهاي  سؤال
اد  عتقـ اسـال دوم و سـوم    هـا بـراي   هاي رياضي هنرسـتان  كتاب) جداكردن(ي كردن آيا به تخصص -1
  د؟اريد
 هاي هنرستان باشد؟ هاي بارزي از هنرجويان بايد مورد نظر مؤلفان كتاب چه ويژگي -2

را بـر   فنـي  ةنيازهـاي رشـت  توانـد   كه ميفعلي به عنوان كتاب رياضي  3هاي رياضي  آيا با سرفصل -3
 يد؟طرف كند موافق

خشيدن بستان در كنار تجديدي براي اعتال بدر تا 2رياضي  جبراني افزايش يك نوبت امتحانبا آيا  -4
 يد؟به مفهوم پودماني موافق

 دار موافقيد؟ آيا با كتاب رياضي به عنوان بهترين مالك استاندارد در آموزش هدف -5

  ها معلّم است؟ ترين عامل پيشرفت تحصيلي رياضي در هنرستان آيا مهم -6
  

  روش پژوهش
  .اي و موردي يا علّي است زمينه ،روش تحقيق
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  ها  هاي تجزيه و تحليل داده و شيوه ها آوري داده ابزار جمع
مراجعـه بـه مقـاالت و     ،اينترنـت  ،كتابخانـه : منابع زير انجام شده اسـت اين پژوهش با استفاده از 

نظـر اسـاتيد بـا نگـاه      ،هـا  ها و آموزشـكده  شخصي در هنرستان هاي هتجرب ،ها نامه علمي و پايان هايباكت
هـاي   هـدف  مبـاني آمـوزش رياضـي و   سازي و علمي بودن تحقيق بـا   بررسي غنيفراشناخت به موضوع 
امكانـات و   ،اصول آموزش رياضي ،)پودماني روش فعال(نوين آموزش  هاي روش ،اي آموزش فني و حرفه

ة پيشـين  ،اسـتانداردهاي آمـوزش رياضـي بـه عنـوان ادبيـات تحقيـق        ،اصول آموزش و پرورش تطبيقي
 هـا،  ب آمـوزش رياضـي هنرسـتان   پيشنهادهايي براي الگوي مناسـ  ارائةبا  شخصي هاي هربپژوهش و تج

ـ  هاي قم و دانشجويان آموزشكده آماري دبيران هنرستان ةتحقيق ميداني از جامع  ةهاي پسرانه و دختران
  .ي تأييد سؤالو استفاده از آمار توصيفي برا ،قم

  
  هاي پژوهش يافته

درصـد افـراد جامعـه     75/93. انـد  ها موافـق  نرستانكردن رياضي ه ا تخصصيدرصد افراد ب 72/90
و ) حركتـي  روان(يـدي   ةاي، هنـري، روحيـ   حرفـه  –هاي فني  ويژگيدر تأليف معتقدند كه مؤلفان بايد 

آمـاري موافـق تـدريس كتـاب      ةدرصد افراد جامع 51/96. قرار دهند ة علمي را مورد توجه عمليپيشين
ـ  بايـد  آن اسـت كـه   ةنشـان دهنـد   در ارائة محتـوا چ ازپن 5/3ة اكتسابي ولي نمر .فعلي هستند  ةدر ارائ

در  2اضـي  ري جبرانـي  ند كه يـك نوبـت امتحـان   ا درصد موافق 77/96. ها بازنگري شود محتواي فعاليت
  . ي انجام شودندر كنار تجديدي براي اعتال بخشيدن به مفهوم پودما تابستان

ولي در پـژوهش   ،اند  دانستهر و مالك آموزشي درصد افراد جامعه آماري كتاب را بهترين ابزا 100
كه محتواي كتاب با روش موجـود بـا    دهد ميدهند و اين نشان  كتاب ترجيح مي رجزوه گفتن دبير را ب

ريـزي   رياضي شوراي برنامـه  ةاين در حالي است كه برنام .شناختي ذهن دانش آموز پيوند ندارد ارساخت
  . توا نياز به بازسازي داردمح ارائةولي  ،كامالً استاندارد است

داننـد و بنـا بـر     ترين عامل پيشـرفت تحصـيلي در رياضـي مـي     معلم را مهم ةدرصد جامع 91/98
يعنـي  لـذا سـه ويژگـي معلّـم     . كنـد  هاي كلي را پر مي معلّم شكاف بين كتاب و هدف Timssپژوهش 

نيـروي   مسـئوالن بـر  . اساس شخصيت معلم خوب است» اي، نظام باورها دانش تخصصي، دانش حرفه«
ريزي آموزش دبيري را طوري تنظيم  هاي ضمن خدمت برنامه انساني آموزش و پرورش است كه آموزش

  .مند شوند آموزش رياضي بهره دبيران در زمينةكنند كه از دانش 
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  پيشنهادهاي پژوهش
رياضـي   محتـواي  چنين هم .هاي رياضي هنرستان اختصاصي شود هاي پژوهش، كتاب بر اساس يافته -1

  .اخير باشد ها در دو دهة پاية رياضي همة رشتهها در سال دوم و سوم مفاهيم  هنرستان
هاي كشورهاي توسـعه   محتواي رياضي هنرستان وهاي ايران  محتواي آموزش رياضي هنرستان ميان -2

  .آيد مقايسة تطبيقي به عملاي مانند آلمان، آمريكا، ژاپن، انگلستان  يافته، از نظر فني و حرفه
هـاي شـهودي و    هاي آموزش رياضي با بيان شيوا و روش فعاليت محور با اقتباس از مثال متن كتاب -3

متـر بلنـدي سـاختمان     سـانتي  30توان با يـك خـط كـش     چگونه مي( براي مثال. تأليف شودكاربردي 
بل از ترمزكـردن  توان از روي خط قرمز اتومبيل سرعت اتومبيل را ق مدرسه را اندازه گرفت يا چگونه مي

  ...يا  ه كردمحاسب
روش . دشـو گـذاري   ترين ابزار و مالك اسـتاندارد در آمـوزش سـرمايه    در تأليف كتاب به عنوان مهم -4

جايي فصول كتاب  هكه جاب ادار حفظ شود، بدين معن كتاب به عنوان يك الگوي نظامو چينش ساختمان 
  .كلي را دنبال كند هدف يك پذير نباشد و ساختمان كتاب پيوسته امكان

درسي اصالح كتاب و محتواي كتاب را با تغيير فصول كتاب،  هاي ريزي و تأليف كتاب سازمان برنامه -5
رتبـاط افقـي و عمـودي    ا هـا و فصـول و   ، شروع محتـوا، نظـم بخـش   بدون در نظر گرفتن سازمان كتاب

 .ريزان آموزشـي انجـام ندهنـد    رنامهبا نگاه كارشناسي فردي و بدون هماهنگي مؤلفان و ب تنها و ها كتاب
  .دباش 72چاپ  4و  3فعلي، فصل شانزدهم كتاب رياضي  2رياضي  كتاب ل فصل اولابراي مث

ها با جـديت انجـام    ضي هنرستانبا توجه به اهميت معلم در آموزش، آموزش ضمن خدمت براي ريا -6
رياضي با  ةكنند يا با رشت ريس ميتخصصي فني رياضي تد ةزيرا خيلي از دبيران هنرستان با رشت شود،

 ةل يكي از دبيران براي محاسبامثبراي [ .اهداف رفتاري كتاب آشنا نيستند
x

y


 ةبراي تابعي به ضابط 

1 3xy  دكر گيري را بيان مي نماد مشتق 2در رياضي.[  





  
  
  
  
  
  

مشكالت اجرايـي و   در بارةاي  حرفههاي فني و  بررسي نظرات مديران هنرستان
  82- 83در سال تحصيلي اي استان قم  هاي فني و حرفه آموزشي هنرستان

  ناصر الياسي   :پژوهشگر* 

  دكتر حسين حنيفر  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد پايان نامة: نوع سند* 

  پرورش استان قمو سازمان آموزش  -1383 :و محل انتشار سال* 
  
  

  هبيان مسئل
هويـت فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي،      ةنهاد آموزش و پرورش بسـتر رشـد و شـكوفايي و سـازند    

بايد تمدن بشري را مديون اين نهـاد اجتمـاعي    ،به بيان ديگر. دآي هر ملتي به حساب مي... جتماعي و ا
اد ها، شناخت ماهيت خود اين نه با شناخت تأثير قطعي نهاد آموزش و پرورش و سرنوشت ملت. دانست

ـ  پـذير در هـر    نـا  تنـاب ضـرورت اج  ،آن ةو دريافت و تشخيص پارامترهاي تأثيرگذار مثبت و منفي بر بدن
د و از آسـيب  شـو بديهي است اگر كل اين نهاد به عنوان سيستم نيروبخش جامعـه حفـظ   . جامعه است

2
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، شـود  نمي و نه تنها مشكلي از جامعه حل رود آن از دست مي كاراييماند، كم كم ضربات منفي مصون ن
  .بلكه خود به مشكلي بزرگ تبديل خواهد شد

همـواره آمـوزش متوسـطه منبـع تـأمين نيـروي        ،كشورهاي جهان در ميان مقاطع تحصيلي همة
هـاي   برنامـه اي در ميـزان موفقيـت در    آيد و از اين رو تـأثير ويـژه   انساني ماهر و نيمه ماهر به شمار مي

توسـعه و تعميـق    ،يكـي از اهـداف نظـام آمـوزش متوسـطه      .اجتماعي دارد توسعة اقتصادي، سياسي و
راي ورود بـه بـازار   سازان كشور ب آموزان جهان و آينده اي و آماده ساختن دانش هاي فني و حرفه آموزش

هـاي   اي و تربيت نيروي متخصص براي دولت هزينـه  هاي فني و حرفه ا كه آموزشنجاز آ .كار بوده است
دولـت بـه    بـازده  بي هاي گذاري اي از سرمايه و در اين راستا بخش عمدهسنگيني به دنبال خواهد داشت 

هاي  ايجاد فرصت ،هاي مالي و معنوي و براي جلوگيري از خسارت آيد به حساب مينوعي اتالف سرمايه 
هـاي   هاي هنرستان هدف فعاليت ،برابر براي دستيابي به شغل و بازار كار و كمك به حل مشكل بيكاري

ت مشـكالت  هـاي اجرايـي و شـناخ    گيري اقـدام  ريزي و تصميم لذا دقت در برنامه. ي استا فني و حرفه
توانـد   هايي است كه مـي  ه روشدر نظر گرفتن مداوم عوامل و موانع بازدارنده از جمل اجرايي و آموزش و

  .اي را همراه داشته باشد فني و حرفه ةپايدار شاخ توسعة
اي در  فنـي و حرفـه   شـاخة حـي آموزشـي و اجرايـي در    انجـام گرفتـه در طرا   هاي تالش با وجود

توانــا ســاختن  كــه آمــوزش هنرجويــان در زمينــة  ايــن مبنــي بــر وجــود دارد هــا، شــواهدي هنرســتان
و  ردندا كاراييخويش در صنعت چندان  ةها براي احراز مشاغل مرتبط با رشت التحصيالن اين رشته فارغ

التحصـيالن اثرگـذار    پايين فارغ كاراييها در  وزشي هنرستانها و مشكالت اجرايي و آم نقايص و نارسايي
ي انسـاني مـاهر و   آموزش متوسطه را تربيت نيرو ةمتخصصان تعليم و تربيت يكي از وظايف عمد. است

نياز افـراد  هاي مورد  آموزشي با مهارت ةصنايع و تكنولوژي كشور و كم كردن فاصل متخصص براي ادارة
هـاي فكـري مسـئوالن و     تـرين دغدغـه   وضـوع اشـتغال امـروزه يكـي از مهـم     م .داننـد  براي اشتغال مي

  .ة ماستمردان جامع دولت
ريـزي   ند كه مشكالت هر طرح برنامـه هستترين مجريان آموزشي  ها يكي از مهم مديران آموزشگاه

لذا اين تحقيق در پي بررسي مشـكالت اجرايـي و   . شود اول متوجه اين افراد مي ةآموزشي در درج ةشد
  .اي استان قم از ديد مديران است هاي فني و حرفه آموزشي هنرستان
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  اهداف پژوهش
با مشكالت  رتباطاي در ا هاي فني و حرفه هدف كلي اين پژوهش بررسي نظرات مديران هنرستان

  .اي استان قم است هاي فني و حرفه اجرايي و آموزشي هنرستان

  پژوهش جزئياهداف 
آموزشي با توجه بـه   ةسران ةاي در زمين فني و حرفه شاخةآموزشي  -يبررسي ميزان مشكالت اجراي -1

  ؛اي هاي فني و حرفه ها از ديدگاه مديران هنرستان در اين نوع آموزش هانآبربودن  هزينه
فضـاهاي آموزشـي و    زمينـة اي در  فنـي و حرفـه   شـاخة آموزشـي   -بررسي ميزان مشكالت اجرايـي  -2

  ؛اي هاي فني و حرفه آموزان از ديدگاه مديران هنرستان نشكارگاهي و تناسب آن با ظرفيت دا
صـص و  زمينة نيروي انساني متخاي در  فني و حرفه شاخةآموزشي  -بررسي ميزان مشكالت اجرايي -3

  ؛اي هاي فني و حرفه هاي نظري و عملي از ديدگاه مديران هنرستان تحصيل كرده و ماهر براي آموزش
هنرجويان نسبت بـه   ةزمينة عالقاي در  فني و حرفه شاخةآموزشي  -يبررسي ميزان مشكالت اجراي -4

  ؛ها تحصيلي خود از ديدگاه مديران هنرستان رشتة
اسـتفاده از راهنمـايي    زمينـة اي در  فنـي و حرفـه   شاخةآموزشي  –بررسي ميزان مشكالت اجرايي  -5

  ؛ها مشاوران به ميزان كافي براي هنرجويان از ديدگاه مديران هنرستان
همـاهنگي بـين محتـواي     زمينـة اي در  فني و حرفه شاخةآموزشي  -بررسي ميزان مشكالت اجرايي -6

  ؛ها دروس نظري و عملي از ديدگاه مديران هنرستان
هـاي   همـاهنگي رشـته   زمينـة اي در  فنـي و حرفـه   شـاخة آموزشي  -بررسي ميزان مشكالت اجرايي -7

  ؛ها ن در اشتغال آنان از ديدگاه مديران هنرستانالتحصيال فارغ كارايياي و  تحصيلي فني و حرفه
كـادر اجرايـي و    زمينـة اي در  هاي فنـي و حرفـه   آموزشي هنرستان -بررسي ميزان مشكالت اجرايي -8

  .اي از ديدگاه مديران هاي فني و حرفه آموزشي مجرب در هنرستان

  كاربردياهداف 
هاي آموزشي هر چه بهتر نظـام جديـد آمـوزش     پيشنهادها به منظور رفع مشكالت و نارسايي ارائة )الف

   ؛اي فني و حرفه شاخةمتوسطه در 
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هاي اجرايي هـر چـه بهتـر نظـام جديـد آمـوزش        پيشنهادها به منظور رفع مشكالت و نارسايي ارائة )ب

   .اي فني و حرفه شاخةمتوسطه در 
  

  هاي پژوهش سؤال
در  هـا نآبر بـودن   اي با توجه به هزينه و حرفههاي فني  آموزشي هنرستان ةآيا از ديدگاه مديران سران -1

  ؟ها كافي است اين آموزشگاه
اي متناسـب بـا    هـاي فنـي و حرفـه    فضاهاي آموزشي و كارگاهي در هنرسـتان  ،آيا از ديدگاه مديران -2

  آموز است؟ ظرفيت دانش
هاي فنـي و   ستانكرده و ماهر در هنر نيروي انساني متخصص و تحصيل  آيا از ديدگاه مديران، نگرش -3

  هاي نظري و عملي وجود دارد؟ اي براي آموزش حرفه
خـود مشـغول    اي در رشـتة مـورد عالقـة    هاي فني و حرفه نرستانآيا از ديدگاه مديران هنرجويان ه -4

  ند؟ا تحصيل
هـاي فنـي و    راهنمايي و مشاوره به ميـزان كـافي بـراي هنرجويـان هنرسـتان      ،آيا از ديدگاه مديران -5

  گيرد؟ صورت مي اي حرفه
بين محتواي نظري و عملي و زمان تعيين شده براي تـدريس همـاهنگي الزم    ،آيا از ديدگاه مديران -6

  وجود دارد؟
التحصـيالن و   فـارغ  كـارايي اي و  فنـي و حرفـه   شـاخة هاي تحصيلي  بين رشته ،آيا از ديدگاه مديران -7

  اشتغال آنان هماهنگي وجود دارد؟
  اي از كادر اجرايي مجرّب برخوردارند؟ هاي فني و حرفه هنرستان ،رانآيا از ديدگاه مدي -8
  

  روش پژوهش
كه پژوهشـگر در    همچنين به دليل اين. در انجام اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است

بـه   ،نظـام آموزشـي اسـت   ها و تجربيات مجريان ايـن شـاخه از    پي كشف عقايد، افكار، و تجسم ترجيح
لذا اين پژوهش از نـوع   .پردازد مشكالت اجرايي و آموزشي مي در بارةنظرات مديران  ررسيگردآوري و ب

  .پيمايشي است
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  آماري جامعة
هنرسـتان   7هنرسـتان پسـرانه و    8كه  استمدير هنرستان دولتي  15آماري اين پژوهش  ةجامع

  .شود دخترانه را شامل مي

  
  گيري آماري و روش نمونه ةنمون

. از روش سرشماري اسـتفاده شـده اسـت    ،كه در اين پژوهش دن جامعة آماريبو محدودبه دليل 
آماري است  ةآماري برابر جامع ةدر واقع حجم نمون. يعني از تمام مديران نظرخواهي به عمل آمده است

  .نفر است 15 هانآكه تعداد 

  
  ها آوري داده ابزار جمع

در ايـن پرسشـنامه از   . است استفاده شدهسؤال  38با  نامهپرسشيك از  در پژوهش مورد نظر تنها
دسـت آمـده    هدرصد ب86آلفاي كرونباخ با اعتبار و بهره گرفته اي ليكرت  سنج چهار درجه مقياس نگرش

  .است

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

ر هاي آمـا  دست آمده در اين پژوهش با استفاده از شاخص هاطالعات ب ،براي تجزيه و تحليل آماري
ها پس از كدبندي از طريق رايانه تحليل و به تعيين فراوانـي   داده ندا بندي شده ، خالصه و طبقهتوصيفي

  .و درصدگيري پرداخته شده است

  
  هاي پژوهش يافته

هاي فنـي   تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج از كشور در خصوص مشكالت اجرايي هنرستان
آن است كه مشكالت اجرايي و آموزشي از ديدگاه مـديران  بيانگر  ،اي و نيز نتايج پژوهش حاضر و حرفه

درصـد مربـوط بـه فضـاهاي      60 ،آموزشـي  ةدرصد مربـوط بـه سـران    40اي  هاي فني و حرفه هنرستان
درصد مربوط بـه تحصـيل در    20 ،درصد مربوط به نگرش نيروي انساني متخصص و ماهر 53 ،ها كارگاه
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درصد مربوط بـه محتـواي نظـري و     47 ،هنمايي و مشاورهدرصد مربوط به را40 ،هاي مورد عالقه رشته
درصد مربوط بـه   33و بيروني  كاراييمورد تحصيلي با  ةدرصد مربوط به تناسب رشت 27 ،عملي دروس

درصـد   40 و آموزشـي  ةدرصد فاقد مشكالت سران 60 ،كه از ديدگاه مديران در حالي. كادر اجرايي است
و  نگـرش مثبـت دارنـد    نيروي متخصص و ماهربه درصد  47. اند داراي كارگاه و فضاي آموزشي مناسب

دمات رفـاهي و  درصد فراگيران از خـ 60. اند را انتخاب كرده يتحصيل رشتةدرصد فراگيران با عالقه  80
درصـد بـين    73.درصد بين محتواي نظري و عملي دروس هماهنگي وجود دارد 53. ندمند مشاوره بهره

ــان ارتبــاط وجــود دارد كــاراييهــا و  رســتانفراگيــران در هن يتحصــيل رشــتة درصــد  67 .بيرونــي آن
  .نداي كادر اجرايي مجرب دار هاي فني و حرفه هنرستان
  

 پيشنهادهاي پژوهش

  ؛ها و مدارس و تخصيص به موقع آن با توجه به تورم مناسب براي هنرستان تأمين بودجة -1
ري اسـتان بـا دعـوت از    راي عـالي ادا شـو  اي و طـرح در جلسـة   فني و حرفه شاخةبررسي مشكالت  -2

   ؛اي استان هاي فني و حرفه نظر هنرستان مديران صاحب
  ؛التحصيالن اي و نياز فارغ هاي فني و حرفه هماهنگي بين آموزش -3
  ؛ها و در صورت امكان در سطح كشوري ناهاي مشابه اين پژوهش در ساير است انجام پژوهش -4
تا راهكارهاي  درسبها  اي و مديران هنرستان فني و حرفه شاخةن ئوالنتايج اين پژوهش به اطالع مس -5

  شود؛ارائه  هانآرفع براي عملي 
گسـترش و  نظري و توسـعه و   تنهاها در برابر دروس  اي در هنرستان بها دادن به دروس فني و حرفه -6

هـاي   وار كارخانهاي در ج هاي فني و حرفه هنرستان عمق بخشيدن به محتواي دروس كارگاهي و توسعة
   ؛دولتي

بر بودن  آموزشي با توجه به هزينه ةاي در بخش سران هاي فني و حرفه تجديدنظر در قوانين هنرستان -7
  ؛ها اين گونه آموزش

نسبت به افزايش كيفي  ،در سازمان آموزش و پرورش استان ويژه هتغيير نگرش در مسئوالن استان ب -8
ر كشـو  ةسـوم توسـع   ةرسمي و غير رسمي با توجه به عملكرد برنامـ اي  هاي فني و حرفه و كمي آموزش
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درصـد اسـتان قـم نسـبت بـه شـاخص        3/3عقـب افتـادگي   (مورد نظر  براي دستيابي به اهداف برنامة
  ؛)كشوري

هاي ضمن خـدمت   فني يا مديريتي و افزايش دوره رشتةانتخاب مديران بر اساس مدرك تحصيلي و  -9
  ؛ل اجرايي و آموزشياستاني و كشوري براي عوام

اي از طريـق وزارت   هـاي فنـي و حرفـه    دروني و بيروني آمـوزش  كاراييگذاري بيشتر براي  سرمايه -10
ها در درون آموزش عمومي از كودكستان تا دبيرسـتان مـدنظر    بهتر است اين آموزش آموزش و پرورش؛

  ؛ريزان تعليم و تربيت قرار گيرد برنامه
پذيرش  برايسنج و تحصيلي  هاي رغبت علمي و صحيح و انجام آزمون شاورةرساني دقيق و م اطالع -11

  ؛اي هاي فني وحرفه مند در رشته هآموزان مستعد و عالق دانش
 و هماهنگ با شرايط اقليمي و صنعتي منطقـة صنايع داخلي هر منطقه با  هاي منطبق ايجاد رشته -12

  آموزان؛ شجذب دان
  ؛هاي موجود ها با توجه به رشته در انتخاب و ساخت هنرستان يرعايت حداقل استانداردهاي مل-13
تـر در   كارگيري هر چه بهتر و سـريع  هب براياي  التحصيالن فني و حرفه تشكيل بانك اطالعاتي فارغ -14

  .هاي توليدي و خدماتي رساني به شركت صنايع و اطالع





  
  
  
  
  
  

اي و  رفـه هـاي فنـي و ح   بررسي ميزان مشاركت بخـش خصوصـي در آمـوزش   
  جلب مشاركت آنان  راهكارهايي براي ارائةكاردانش و 

  

  فرشته امامي  :پژوهشگر* 

  محمدتقي آئينه بيگي  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
جاد توانايي و مهارت در افـراد بـراي كسـب شـغل و     اي با اهداف اصلي اي هاي فني و حرفه آموزش

 ةحرفه، هم اكنون به عنوان يكي از منابع اصلي تـأمين نيـروي انسـاني مـاهر مـورد نيـاز جهـت توسـع        
تربيـت ايـن نيروهـا در مقايسـه بـا      . اي در نظام آموزش كشورها دارد اقتصادي و اجتماعي، جايگاه ويژه

اگر اين نيروها به درسـتي تربيـت نشـوند يـا بـه شـكل       . اهدخو تري مي نظري هزينة سنگين هاي رشته
  .ها را به دنبال خواهد داشت صحيح به كار گرفته نشوند اتالف هزينه

3  
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پذيرد و به همراه آن نقش دولت در آموزش و تربيت فنـي   با توجه به اين كه دنياي كار تحول مي
كند  هاي خصوصي را ناگزير مي ها و بخش كند و تحوالت ژرف اقتصاد جهاني، دولت اي تغيير مي و حرفه

اي بازانديشـي   يت فني و حرفهكه نسبت به تنظيم راهبردها در سطح عمومي و به ويژه در آموزش و ترب
هـاي   لذا پژوهش حاضر درصدد است ضمن اين كه به ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش كنند؛

راهكارهـا و   ارائـة و در نهايت بـه   يز مشخص كندرد، مشكالت آنان را ناي و كاردانش پي بب فني و حرفه
  .جلب مشاركت بيشتر اين بخش بپردازد برايي يپيشنهادها

  

  اهداف پژوهش
و كاردانش، پسران و دختران اي  هاي فني و حرفه برآورد ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش -1

  ؛در شهر بجنورد) 1375-1385( در دهة
  ؛اي هاي فني و حرفه وصي در آموزششناخت موانع اقتصادي بخش خص -2
  ؛اي و كاردانش هاي فني و حرفه شناخت موانع فرهنگي بخش خصوصي در آموزش  -3
  ؛اي هاي فني و حرفه شناخت موانع مديريتي بخش خصوصي در آموزش -4
  .جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي پيشنهادها و راهكارهايي براي ارائة -5
  

  هاي پژوهش سؤال

  : صليسؤال ا) الف
-1375( اي و كـاردانش در دهـة   ي فنـي و حرفـه  هـا  ميزان مشاركت بخش خصوصي در آمـوزش 

  ؟ه اندازه استچ) 1385

  :فرعي هاي سؤال) ب
-1375( اي و كاردانش پسران در دهـة  و حرفههاي فني  ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش -1

  ؟چه اندازه است) 1385
-1375( ةاي و كاردانش دختران در ده هاي فني و حرفه ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش -2

  ؟است چه اندازه) 1385
  اي مؤثر است؟ هاي فني و حرفه آيا موانع اقتصادي در مشاركت بخش خصوصي آموزش -3
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  اي مؤثر است؟ هاي فني و حرفه آيا موانع فرهنگي در مشاركت بخش خصوصي آموزش -4
  اي مؤثر است؟ هاي فني و حرفه صي آموزشآيا موانع مديريتي در مشاركت بخش خصو -5
  ند؟ا ها كدام راهكارهاي افزايش جلب مشاركت بخش خصوصي در اين آموزش -6

  
  روش پژوهش

روش . اسـت تحقيـق از نظـر پـژوهش كـاربردي      ،با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و اهـداف آن 
  .است) يابي زمينه(اجراي پژوهش حاضر از نوع توصيفي پيمايشي 

  
  آماري جامعة

اي  حرفه هاي فني و مديران مراكز خصوصي در ارتباط با آموزش ةآماري پژوهش حاضر كلي ةجامع
  .هستندكار و امور اجتماعي  ةآموزش و پرورش و ادار ةوابسته به ادار و كاردانش شهر بجنورد
  .نفر است و اكنون مشغول به كارند 62تعداد اين مديران 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

استفاده  گيري تصادفي ساده بدون جايگزين تعيين حجم نمونه از روش نمونه در اين پژوهش براي
  . شده است

  :ده استشبراي تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده 

222

22

.)1(

..

SZNd

SZN
n


  

  N   96/1  =Z= آماري  حجم جامعة      
  d= خطاي مجاز            S2=   واريانس نمونه          
 n= حجم نمونه                    

نفـر   42 ،مـدير  62در ده نمونه در نظر بگيريم از ميان تعداد را  S ،40/1  =d ،62  =N=  80/7كه اگر 
  . دنشو انتخاب مي
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  ها آوري داده ابزار جمع
با توجه بـه نـوع اطالعـات الزم در انجـام ايـن پـژوهش از روش بررسـي اسـناد و مـدارك بـراي           

هاي  پژوهش ةبا مطالع. ادبيات و سوابق موضوع تحقيق استفاده شده است زمينةآوري اطالعات در  جمع
هـاي قبلـي، پژوهشـگر از ابـزار      هـا در پـژوهش   انجام شده در اين زمينه و بررسـي ابـزار گـردآوري داده   

ـ   پرسشنامه 10در . ده استها استفاده كر براي گردآوري دادهپرسشنامه  ة اوليـه تكميـل   اي كـه در نمون
  .است% 71 دست آمده هدار آلفاي بمق شده،

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هـاي آمـاري توصـيفي شـامل رسـم       هـا و مشـاهدات از روش   در پژوهش حاضر براي توصيف داده
هاي مركزي و پراكندگي نظير ميانگين، ميانه، انحراف معيار و  جداول، توزيع فراواني، نمودارها و شاخص

بـراي اسـتنباط آمـاري از    . ده اسـت اسـتفاده شـ   spssافزار  هاي آماري از نرم هبراي تجزيه و تحليل داد
اسـتفاده شـده    يتـك متغيـر   Tهاي برآورد ميانگين واقعي افراد تربيت شده و همچنين آزمون  شاخص

  .است

  
  هاي پژوهش يافته

ر سال اي و كاردانش آمار ثبت نام شدگان د هاي فني و حرفه در مشاركت بخش خصوصي در آموزش -1
آموختگان در سال  همچنين ميزان دانش. برابر افزايش داشته است 31/8 ، 1375نسبت به سال  1385
ــه ســال  1385 ــزايش اســت 22/6داراي  1375نســبت ب ــر اف در مشــاركت بخــش خصوصــي در . براب
ـ  15/12تا  1376اي و كاردانش پسران، آمار ثبت نام شدگان پسر از سال  هاي فني و حرفه آموزش ر براب

نسـبت بـه سـال     1385آموختگان پسر نيـز در سـال    در مورد دانش. افزايش يافته است 1385در سال 
اي  هـاي فنـي و حرفـه    مشاركت بخـش خصوصـي در آمـوزش   . برابر افزايش همراه است 33/4با  1375
و آمـار   بـوده همـراه   1375برابر افزايش نسـبت بـه سـال     42/6با  1385شدگان دختر در سال  نام ثبت
  .است داشته برابر افزايش 65/5 ،1375نسبت به سال  1385آموختگان دختر نيز در سال  نشدا



  27 اي  آموزش فني و حرفههاي  توصيف و ارزشيابي برنامه 

هاي دولتي، مشـكالت   ميزان وام دريافتي از دستگاه(موانع اقتصادي در اين پژوهش با شش شاخص  -2
 تجهيزات و وسـايل كارگـاهي، تـأمين    ارگاهي و آزمايشگاهي، تأمين هزينةوام دريافتي، تأمين فضاي ك

از  را شاخص ميزان وام دريافتي بيشترين تـأثير . دشيده سنج) منابع مالي و مدت زمان برگشت سرمايه
و ميـانگين واقعـي آن   ) 18(هاي ميزان وام دريـافتي   بين ميانگين نظري داده. شوندگان دارد ديد آزمون

صـادي در ميـزان   دار مشاهده شد و محقق بدين نتيجه دست يافت كه موانـع اقت  اتفاوت معن) 023/21(
  .استمشاركت بخش خصوصي مؤثر 

گـذاري جامعـه،    شها، ميزان ارز ن، نگرش خانوادهاسطح آگاهي مراجع(هاي  موانع فرهنگي با شاخص -3
يده سـنج ) اي، تأثير فاكتور جنسيت هاي فني و حرفه اي كردن آموزش آموزان، منطقه ميزان سواد مهارت

بين ميانگين نظري . شوندگان دارد از ديد آزمون را ن تأثيرن بيشترياكه شاخص سطح آگاهي مراجع دش
يـزان  دار وجود داشت و تـأثير موانـع فرهنگـي در م    معنا يتفاوت) 21/21(ين مشاهده شده و ميانگ) 18(

  .دمشاركت بخش خصوصي آشكار ش
س، جذب نيروي انساني متخصص و ماهر، تهيه و تدوين محتواي درو(هاي  ا شاخصموانع مديريتي ب -4

تناسب محتواي دروس با نيازهاي بازار كار، ميزان تبادل اطالعات بين مركز و ساير مراكز علمي، ميـزان  
) هـا  ريگيـ  هـا و تصـميم   ارتباط با آموزش و پرورش محلي، ميزان اختيارات مدير در تدوين دستورالعمل

زار كـار بيشـترين   شوندگان شاخص تناسب محتوي دروس با نيازهـاي بـا   كه از نظر آزمون سنجيده شد
 .وجود نداشت معنادار يتفاوت) 82/18(و ميانگين مشاهده شده ) 18(و بين ميانگين نظري  دتأثير را دار

نظـر   هاي مؤثر ب هاي فني و حرفه موانع مديريتي در ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش ،بنابراين
  .آيد نمي

  
  پيشنهادهاي پژوهش

تـر مـورد بررسـي     صورت علمي و دقيـق  هاي ب هاي فني و حرفه موزشعوامل اقتصادي و فرهنگي در آ -1
  .قرار گيرد

رفـع   بـراي  و زنـد پردابهاي خصوصي و دولتي  كارشناسان خبره و متخصص به ارزيابي شرايط بخش -2
  .نواقص راهكارهاي علمي ارائه شود
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  .دها بپرداز زد رسانهاي در ن حرفه هاي فني و بخش دولتي بيشتر به معرفي منزلت و موقعيت آموزش -3
  .دها با نياز بازار كار صورت شو وزشارزيابي به منظور بررسي هماهنگي نوع آم -4
  .شودآموزان نيز انجام  اندركاران و مهارت بررسي موانع بخش خصوصي از ديدگاه ساير دست -5
  .اي قرار گيرد هاي فني و حرفه در اختيار مراكز خصوصي آموزش قاتنتايج تحقي -6
  .اي گسترش يابد ظرفيت پژوهش نيروهاي شاغل در آموزش فني و حرفه -7
  .اي شوراي تحقيقات اولويت داده شود هاي فني و حرفه هاي پژوهش مربوط به آموزش به طرح -8
عمـل   ههاي تحقيقاتي ب اي و كاردانش در طي طرح هاي آموزش فني و حرفه ارزشيابي جامع از برنامه -9

  .آيد
تحقيقـات   ،اي در سـطح اسـتان   هـاي فنـي و حرفـه    علم دسترسي به آمار دقيق آموزشبا توجه به  -10

  .اي در اين زمينه انجام گيرد گسترده



  
  
  
  
  
  

سـاخت و توليـد در    رشـتة التحصـيالن   بيروني و اثربخشي فارغ كاراييبررسي 
  78تا75هاي  سال

  

  حسن اميني  :پژوهشگر* 

  مهندس حميد منصورنيا  :ناظر *

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  اي  دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
در آمـوزش و  ) بيروني و اثربخشـي  كارايي(ساخت توليد  رشتة در بارةها و تحقيقاتي كه  با بررسي

جـه بـه   همچنين بـا تو . تحقيقي در اين راستا صورت نگرفته است كه دپرورش به عمل آمد مشخص ش
ساالنه اعتبـار   ،هايي كه در اين رشته از ساليان دور انجام شده و تا به امروز نيز ادامه دارد گذاري سرمايه

گذاري در آمـوزش   سرمايه .شود و نگهداري در اين رشته ميقابل توجهي صرف خريد تجهيزات و تعمير 
گذاري  باشد از بهترين نوع سرمايهاي در صورتي كه نرخ بازدهي اجتماعي آن باال  و پرورش فني و حرفه

4  
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گذاري هماهنگ با تحوالت تكنولوژي و گسـترش ارتباطـات و    اگر اين سرمايه.  كشور است توسعةبراي 
بيروني اين نظام آموزشي مورد سؤال قرار خواهـد   كارايينيازهاي معقول جامعه طراحي و تنظيم نشود، 

آمـوزش و پـرورش فنـي و     شـاخة قيمـت در   رانهـاي پرهزينـه و گـ    در حال حاضر يكي از رشته. گرفت
هـاي فنـي را    تعداد قابل توجهي از هنرجويان رشـته  ،از طرف ديگر .ساخت و توليد است رشتة اي حرفه

هـا   ميان آمـوزش  ةرابط در بارةاين در حالي است كه  .دهند ساخت و توليد تشكيل مي رشتةهنرجويان 
اين پـژوهش در نظـر دارد بـه    . اطالعات دقيقي وجود ندارد ساخت و توليد با نيازهاي بازار كار رشتةدر 

تـا از نتـايج آن در    زدپـردا بساخت و توليـد   رشتةالتحصيالن در  بيروني و اثربخشي فارغ كاراييبررسي 
  .ريزي آموزشي هنرجويان استفاده شود برنامه

  

  اهداف پژوهش
هـاي   سـاخت و توليـد هنرسـتان    شتةرآموختگان  تعيين ميزان ارتباط و بازدهي كيفي دانش:  هدف كلي

  فني ايران متناسب با بازار كار
  ؛ساخت و توليد در مشاغل مرتبط رشتةآموختگان  بررسي ميزان اشتغال به كار دانش -1
 ؛ساخت و توليد رشتةالتحصيالن  بررسي عملكرد فارغ -2

 ؛ساخت و توليد با بازار كار رشتةبررسي تناسب  -3

 ؛اخت و توليد در بازار كارس رشتةالتحصيالن  چگونگي جذب فارغ -4

 ؛التحصيالن در مقاطع تحصيلي باالتر بررسي نوع جذب فارغ -5

 ؛التحصيالن در سطوح باالتر شده است بررسي راهكارهايي كه موجب موفقيت فارغ -6

 ؛بررسي نيازهاي آموزشي نوين بازار كار -7

  .ار و غيرهتحصيل، جذب بازار ك ةادام ةالتحصيالن در زمين فارغ بررسي علل موفق نبودن -8

  
  پژوهشهاي  سؤال

رضـايت صـاحبان مشـاغل را تـأمين      ،ساخت و توليد رشتةآموختگان  هاي دانش آيا مهارت و توانايي -1
  كند؟ مي
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هاي  ساخت و توليد و مهارت رشتةآموختگان  هاي مورد نياز محيط كار دانش آيا تفاوتي ميان مهارت -2
  ها وجود دارد؟ آموخته شده در هنرستان

هـا بـوده    آموزشي اين رشته برنامةساخت و توليد به مشاغلي كه در هدف  رشتةآموختگان  ا دانشآي -3
  اند؟ دست يافته ،است

التحصـيالن   ساخت و توليد به افزايش شانس گزينش فارغ رشتةاي در  آيا گذراندن دورة فني و حرفه -4
  ؟انجامد ربط مي در مشاغل ذي

  اند؟ ساخت و توليد به خوداشتغالي و كارآفريني دست يافته ةرشتالتحصيالن  چه ميزان از فارغ -5
  تحصيل دهند؟ ادامةاند  ساخت و توليد توانسته رشتةالتحصيالن  چه ميزان از فارغ -6

  
  روش پژوهش

  .با استفاده از روش توصيفي استروش تحقيق 

  
  آماري جامعة

تـا   1368هـاي   ختران بين سالاي د فههاي فني وحر التحصيالن هنرستان فارغ ةآماري كلي ةجامع
  .هنرستان دخترانه در سراسر كشور وجود دارد 269طور كلي  هب. در سراسر كشور است 1372

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

كشـور تعـدادي انتخـاب     هـاي  اسـتان اول از بين  ةدر مرحل .گيري در چند مرحله انجام شد نمونه
  :ده استشزير استفاده  ةاز رابط هانآبراي تعيين تعداد  .ندشد
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  =N  كه در آنN حجم نمونه، p داراي صفت مـورد نظـر    افراد ةنسبت جامع

در . شـود  جدول تعيين ميبا توجه به ضريب اطمينان از  Tاشتباه مورد قبول  E .(1-p : Q (جامعه در
 هان، آذربايجـان شـرقي، سـمنان، يـزد و    خراسان، تهران، اصف: هاي منتخب عبارت بودند از ننتيجه استا

  .گيالن



32  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

كـه بـا توجـه بـه آمـار       شـويم  گيري مـي  ها وارد مرحلة دوم نمونه نابراي انتخاب نمونه از اين است
بجنورد نيز در نمونـه   ،در خراسان به دليل كمبود نمونه .كنيم ها را انتخاب مي مراكز استان ها، هنرستان

شهرهاي دامغان و مهدي شهر در  ،التحصيالن در مراكز استان ود فارغدليل كمب هوارد شده و در سمنان ب
نفـر آنـان پاسـخ     221التحصيالن پرسشنامه ارسال شـد كـه تنهـا     فارغ نفر از 596به . نظر گرفته شدند

  .اند داده
  

  ها آوري داده ابزار جمع
  )اسناد، مدارك، كتب ةمطالع(هاي  نوابررسي كتابخ) الف
مديران براي سؤال  16 ،التحصيالن فارغبراي سؤال  27 :سؤال 73 باشنامه سه پرس  :پرسشنامه) ب

  .ها كارگاهسرپرستان  برايسؤال  30ها و  آموزشكده

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

ها تنظيم و در جداول توزيع فراواني و درصدي در محـدودة   پرسشنامه آوري شده از اطالعات جمع
آوري شـده را   عسپس براي اينكه بتوانيم نظـرات و اطالعـات جمـ   . اند شده آمار توصيفي تجزيه و تحليل

ل تحقيـق و بررسـي كنـيم از    را در مقابل متغيرهـاي مسـتق   هانآبودن  معنادارو تفاوت  تجزيه و تحليل
  .كنيم مي استفاده  مجذورآن

  
  هاي پژوهش يافته

 رشـتة التحصـيالن   ي آموزشـي فـارغ  بيروني و اثربخشـ  كارايي(نتايجي كه از انجام پژوهش حاضر يعني 
تواند تحت عناوين نتايج حاصل از مطالعات ادبيات موضوع و نتايج بـه   دست آمد، مي هب) ساخت و توليد

هـاي   هـاي آمـاري، سـؤال    بررسي، تجزيه و تحليل و استنباط(هاي آماري  دست آمده در اثر اعمال روش
  .دشوبيان ) هاي مورد استفاده در انجام پژوهش پرسشنامه

بيشترين توانايي در  ،التحصيالن در ارتباط با ميزان توانايي شغلي فارغ دست آمده با توجه به نتايج به -1
ـ   هاي دستي و نقشـه  هاي تراشكاري و مهارت مهارت هـا   دسـت آمـده اسـت كـه ديگـر مهـارت       هكشـي ب
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هاي تـراش و فـرز    اهگري، تعمير دستگ زني ابزار، جوشكاري، ريخته سازي، صفحه تراشكاري، سنگ قالب(
  .استاز سطح كم تا متوسط ) شناسايي مواد و استفاده از جدول استاندارد

مند بودنـد كـه واحـدهاي كـارآموزي خـود را       هدرصد عالق 67/46التحصيالن  با توجه به نظرات فارغ -2
  .مرتبط با رشته و در كارخانجات صنعتي بگذرانند

حل مشكالت ساخت و توليـد بـه ترتيـب بهبـود امكانـات و       يالتحصيالن برا فارغ با توجه به نظرات -3
سـوم   درجـة دوم و اصالح محتواي دروس در  ةافزايي هنرآموزان در درج اول و دانش درجةتجهيزات در 

  .اعالم شده است
ـ  در خصـوص عـدم تـوازن مباحـث تئـوري و عملـي       ،التحصيالن با توجه به نظرات فارغ -4 كـارگيري   هب

ـ   داشـته اسـت، بـه ويـژه آنكـه      التحصـيالن  ري را در افت فارغتأثير بيشت ،تجهيزات كـارگيري   هميـزان ب
  .تجهيزات كم مباحث تئوري و عملي از توازن پاييني برخوردار است

التحصـيالن نشـان دهنـده ناكـافي بـودن       از فـارغ  هانآبا توجه به نظرات صاحبان كار ميزان رضايت  -5
  .تاسالتحصيالن  هاي فارغ مهارت و توانايي

پيشـرفت كـار    آنـان  )درصـد در سـطح زيـاد و خيلـي زيـاد      61/58(با توجه به نظرات صاحبان كار  -6
انـد اعـالم    از كساني كه كار را به صورت تجربي ياد گرفته بيشتر ساخت و توليد را رشتةالتحصيالن  فارغ
  .اند كرده

انـد كـه    اعـالم كـرده   لتحصيالنا درصد فارغ 9/64اشتغالي در اين رشته با توجه به درصد پايين خود -7
  .اند شاغل

 تحصـيلي متوسـط تـا    رشتةانتخاب براي هاي مشاور را  راهنمايي ،التحصيالن درصد فارغ 80بيش از  -8
  .استنقش ضعيف مشاور در اين خصوص  دهندة اند كه نشان كم اعالم كرده

كـه عوامـل تأثيرگـذار    برخي دروس تخصصي داراي سـاختي اسـت    ،التحصيالن با توجه به نظر فارغ -9
پراكندگي اطالعات، نامفهوم بودن اطالعات، گستردگي اطالعات، حجم زيـاد و عـدم    ،جهت اين سختي

  .ارتباط با رشته عنوان شده است
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تناسـب شـغل و    اند ولي التحصيالن ميزان رضايت از رشته را زياد اعالم كرده كه فارغبا توجه به اين -10
التحصيالن به شغل مرتبط بـا رشـته كـم     گرفت كه ميزان دستيابي فارغ توان نتيجه مي رشته كم است،

  .است
التحصيالن اطالعات فني و تحصيلي را در به دست آوردن شـغل مـؤثر اعـالم     با توجه به اينكه فارغ -11

  .اند ولي از شغل خود رضايت چنداني ندارند كرده
سـاخت و توليـد در سـطح     رشـتة لتحصيالن فارغ ا) درصد 28/59(التحصيالن  با توجه به نظر فارغ -12

كنند كه در به دست آوردن شغل از كساني كه فاقـد تحصـيالت ايـن رشـته      زياد و خيلي زياد تصور مي
  .هستند شانس بيشتري دارند

سـاخت و توليـد    رشـتة اي بـراي   فني و حرفـه  ةآموزش سه سال ،التحصيالن با توجه به نظرات فارغ -13
  .ي نيستفاالتحصيالن ك توانمند كردن فارغ براي
شـرايط احـراز بـراي    ) درصـد  07/46(التحصيالن اعالم شـد   با مشكالت و مسائلي كه از طرف فارغ -14

  .نيستنديكسان  اين شزايط اند كه التحصيالن را اعالم كرده تحصيل براي تمام فارغ ةكارداني و ادام دورة
  .خصوصي و دولتي تفاوت چنداني نداردتعداد نفرات شاغل در بخش  ،بررسي به عمل آمده با -15
ظرف كمتـر   ،التحصيالن اين رشته فارغ بيشتر) درصد 57/88(التحصيالن  با توجه به از نظرات فارغ -16

  .اند از يكسال مشغول به كار شده
نبـود  بيشـتر آنـان   ) درصد در سطح زياد و خيلـي زيـاد   74/61(التحصيالن  با توجه به نظرات فارغ -17

  .اند استخدام را بيشترين عامل در امر بيكاري اعالم كرده ةياست غيرمنصفانسرمايه و س
دروس  cncكشي به كمك كـامپيوتر، آمـوزش    دروس نقشه ارائةالتحصيالن  با توجه به نظرات فارغ -18

  .ساخت و توليد ضروري است رشتة ةسه سال ةدر دور سازي قالب
ساخت و توليد را با عالقـه و   رشتةكه اند  اعالم كرده آنانبيشتر  التحصيالن، با توجه به نظرات فارغ -19
  .اند دهاهي و شناخت بازار كار انتخاب كرآگ

ابتداي سال تحصيلي به مـدت يـك،   برخي دروس تخصصي در  ،با توجه به نظرسنجي انجام گرفته -20
  .اند سه هفته معلم نداشته دو يا
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شـاغل  ) نمونـه (التحصيالن كه نزد صاحبان كار  فارغوضعيت تعداد  ،با توجه به نظرات صاحبان كار -21
التحصيالن با شناخت كافي همـراه   اين است كه نظرات صاحبان كار نسبت به فارغ اند، نشان دهندة بوده

  .بوده است
هـاي آموختـه شـده نسـبت بـه       ميـزان مهـارت   كـه  مشـخص شـد   ،آمده دست بهبا توجه به نتايج  -22

  .سط استا متوهاي محيط كار كم ت مهارت
ـ  آنـان  از نظرات صاحبان كـار،  درصد 33/48با توجه به  -23  ة كـاري در حـين تحصـيل، آمـوزش    تجرب

هـاي الزم در انتخـاب رشـته     صنعتگران، افزايش امكانات، افزايش سـاعات عملـي و تخصصـي و آگـاهي    
را بـه   همچنين آمـوزش تجهيـزات جديـد در صـنعت    . دانند التحصيالن مي هاي توانمندسازي فارغ را،راه

  .اند عنوان يك ضرورت اعالم كرده
ن رضايت پايين معرف ميزا ،التحصيالن فارغ هاي آموخته شدة كار نسبت به مهارتنظرات صاحبان  -24

  .صاحبان كار است

  
  پيشنهادهاي پژوهش

د و مـل شـو  تجهيـزات كا  ،هاي اين رشته نياز است ساعات كارگاهي افزايش يابد براي تقويت مهارت -1
برخـي از   وتـر   محتـواي دروس تخصصـي غنـي   كننـد،   فرسوده را از سيستم آموزشـي خـارج   تجهيزات
  ؛دشوارتباطي با رشته حذف  دليل بي هها ب مهارت

  ؛رساني در آينده انتخاب رشته و اطالع براياي  ن تخصصي در امر فني و حرفهاستفاده از مشاورا -2
   ؛براي هنرآموزان) زرو  دانش(هاي تخصصي و فني و مهارتي  اجراي دوره -3
اي كه خالقيـت   د به گونهندروس تخصصي نياز به بازنگري و اصالح دار ،دست آمده هبا توجه به نياز ب -4

  ؛دنرا در فن و علم بيشتر همراه داشته باش
  ؛دشودهي  وضعيت حضور هنرآموزان در ابتداي سال تحصيلي سامان -5
  :كارآموزي جراي دورةا سه پيشنهاد براي -6
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 ،هنرستان با استفاده از تجربيات معاون فني، مشاور، مشاركت انجمن و اوليا و مربيـان هنرسـتان   )ف ال

جـذب   بـراي سـاخت و توليـد    رشـتة ي مـرتبط بـا   هـا  كارگـاه ها و صنايع و  هايي را با شركت هماهنگي
  ؛هنرجويان انجام دهند

كـارآموزي بـا نظـارت     ةورهنرستان در تابستان بـه عنـوان يـك كارگـاه توليـدي جهـت اجـراي د        )ب 
  ؛دشوهنرآموزان فعال 

اي كه هنرجويـان بـا گذرانـدن     به گونه راندن دورة كارآموزي برقرار شودمهارتي براي گذ طرح دورة )ج 
  ؛دوره را به پايان برسانند ،گواهي ارائةها و  اين مهارت

  ؛دشوساماندهي ) تعويض تجهيزات فرسوده، تكميل تجهيزات(ساخت و توليد  رشتةتجهيزات در  -7
  ؛التحصيالن بيشتر جذب فارغ بخش خصوصي براي مشاركت در تسهيالت به ارائة -8
  ر امر خود اشتغالي؛د التحصيالن براي فعاليت الي به فارغتسهيالت م ارائة -9

اي  گونه وقفه ساخت و توليد بدون هيچ رشتةالتحصيالن  فارغ براي پيدا كردنشرايط  ختنسا فراهم -10
  ؛ساله پنج برنامةكارداني با توجه به  ةردر دو

  ؛متالوگرافي موادبراي ساخت و توليد  رشتةايجاد يك واحد آزمايشگاهي در  -11
  .ساخت و توليد رشتةطرح تكميل و تجهيز واحد آزمايشگاهي  -12



  

  
  
  
  
  

كاردانش از نظر محتوا، امكانات و روش اجرا در  شاخةبررسي نقاط ضعف و قوت 
  ن از ديدگاه دبيران و مسئوالناستان سمنا

  

  حميد باباخاني :پژوهشگر* 
  دكتر عالءالدين اعتماد اهري  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان سمنان -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
تعـدادي از مشـكالت موجـود در آمـوزش     تغيير بنيادي نظام آمـوزش و پـرورش در جهـت حـل     

  .بود» كاردانش«نام  هجديدي از تحصيل ب شاخةايجاد  ،متوسطه انجام شد كه يكي از تغييرات
گيـري بـراي    اصوالً هر تغييري در مناسبات و ساختار آموزشي و فرهنگي جامعه و هر نوع تصميم

نظام آموزشي به همراه دارد  برنامةها و  فهايي در ساختار و هد هاي نو نارسايي جايگزيني روابط و پديده

5 
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ي، اجتمـاعي  هاي سياسي، اقتصـاد  در گذر زمان قدرت انطباق با دگرگوني هانآكه مجموعه يا بخشي از 
  ).31 ةكاردانش شمار ةمجل(بازنگري شود  هانآبايد در  در جامعه را ندارند و

سي، اقتصادي و اجتماعي به ويـژه  رسد نظام آموزش و پرورش ما به داليل مختلف سيا به نظر مي
هاي اقتصادي و اجتماعي آن گونه كـه   هاي شتابان آن در عرصه هاي اخير و با توجه به دگرگوني در دهه

خود موجب ايجاد معضل و بحران بيشتري  در برخي مواردتوسعه نبوده و  برنامةبايد پاسخگوي نيازهاي 
التحصـيالن در بـازار كـار و     و عـدم جـذب فـارغ    متوسـطه  ةآمـوزي دور  دانـش  م جامعةتور.  شده است

سبب نوآوري در جهت رفع معضـالت و   ،اند و مشكالت ديگر سردرگمي كساني كه به دانشگاه راه نيافته
كاردانش در سـال   شاخةتنگناهاي موجود در نظام آموزشي متوسطه شد كه يكي از پيامدهاي آن ايجاد 

شاخه و استفاده از امكانات متنـوع آموزشـي در داخـل و    با تأسيس اين . بوده است 1371-72تحصيلي 
ا ين تحول كـه  . شود ريزي و آموزش داده مي برنامه ،مهارتي ج آموزش و پرورش، بيش از هزار رشتةخار

 توجـه شـود و بـراي    هـا نآاست كـه بايـد بـه     بلنديدر نظام آموزشي متوسطه ايجاد شده داراي اهداف 
تـوان يافـت كـه     اي را نمـي  صورت گيرد، بدون شك هيچ طرح و برنامـه اقدامات اساسي  هانآرسيدن به 

ها را در جريـان عملـي و    معايب و نارسايي. دور از اشكال و نارسايي باشد هآن ب ةهاي اولي حداقل در سال
  .آن زدود ةاز بدنتوان  ميهاي كلي نظام  ساختار و هدف زدن به لطمهبدون 

تحصـيلي   شـاخة خـورد كـه بعـد از ده سـال اجـراي       م ميدر نظام آموزشي ما اين مسئله به چش
ند بايد مشـخص شـو   كه استداراي نقاط قوت و ضعفي  يتحصيل ةاين شاخ ،كاردانش در استان سمنان

  .تر تقويت شوند و نقاط ضعف تا حد امكان از بين بروند اجراي صحيح تا نقاط قوت براي
  :ر است كهيافتن جواب اين پرسش پژوهش مورد نظ ،در تحقيق حاضر

كـاردانش از نظـر محتـوا، امكانـات و روش اجـرا چيسـت و دبيـران و         شـاخة نقاط قوت و ضعف «
  »؟كاردانش شهرستان شاهرود در اين زمينه چه نظراتي دارند شاخةمسئوالن 

  

  اهداف پژوهش
  ؛كاردانش از نظر محتوا در شهرستان شاهرود شاخةبررسي نقاط ضعف و قوت  -1
 ؛كاردانش از نظر امكانات در شهرستان شاهرود اخةشبررسي نقاط قوت و ضعف  -2
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 ؛كاردانش از نظر روش اجرا در شهرستان شاهرود شاخةبررسي نقاط قوت و ضعف  -3

ايـن شـاخه از نظـر محتـوا،      نقـاط قـوت و ضـعف    در بارةكاردانش  شاخةنظرات مسئوالن  مقايسة -4
 ؛و روش اجرا در شهرستان شاهرود امكانات

نقاط قوت و ضعف اين شاخه از نظر محتوا، امكانـات   در بارةكاردانش  ةشاخنظرات دبيران  مقايسة -5
 .و روش اجرا در شهرستان شاهرود

  
  هاي پژوهش فرضيه

كاردانش در مورد نقاط قوت و ضعف اين شاخه از نظـر محتـوا    شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -1
  .تفاوت وجود دارد

نش در مورد نقاط قوت و ضعف اين شاخه از نظر امكانات كاردا شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -2
  .تفاوت وجود دارد

كاردانش در مورد نقاط قوت و ضعف ايـن شـاخه از نظـر روش     شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -3
  .اجرا تفاوت وجود دارد

يـن  كاردانش شهرستان شاهرود در مورد نقاط قـوت و ضـعف ا   شاخةبين ميانگين نظرات مسئوالن  -4
  .شاخه از نظر محتواي آموزشي، امكانات آموزشي و روش اجرا تفاوت وجود دارد

كاردانش شهرستان شـاهرود در مـورد نقـاط قـوت و ضـعف ايـن        شاخةبين ميانگين نظرات دبيران  -5
  .شاخه از نظر محتواي آموزشي، امكانات آموزشي و روش اجرا تفاوت وجود دارد

  
  روش پژوهش

تحقيقـات كـاربردي از نـوع ميـداني و روش تحقيـق توصـيفي از نـوع         ةپژوهش حاضـر در حيطـ  
  .پيمايشي است
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  آماري ةجامع
كـاردانش اسـتان سـمنان تشـكيل      شـاخة دبيـران و مسـئوالن    همةآماري اين پژوهش را  جامعة

در اسـتان سـمنان مشـغول بـه تـدريس دروس مهـارتي و        1382-83دهند كه در سـال تحصـيلي    مي
  .استبوده نفر  358 شاناند كه تعداد ودهتخصصي در اين شاخه ب

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

آماري در اسـتان   ةجامع نداشتن به همة با توجه به تعداد افراد جامعه و پراكندگي آن و دسترسي
گيـري   نـه صورت تصادفي ساده انتخاب شد و سـپس بـه صـورت روش نمو    هسمنان، شهرستان شاهرود ب

از  .نفـر در نظـر گرفتـه شـد     39ن مسـئوال  ةنفر و حجم نمون 118دبيران  مونةاي حجم ن تصادفي طبقه
افراد مذكور به عنوان نمونه انتخاب شـدند يـا    همةهاي ياد شده  دليل معدود بودن نمونه هب ،طرف ديگر

صورت سرشماري نظرسـنجي بـه عمـل     هنفر ب 157 ها يعني شاهرود از همة نمونهدر واقع در شهرستان 
  .آمد

  
  ها آوري داده ر جمعابزا

براي برآورد پايايي ايـن پرسشـنامه از روش آلفـاي كرانبـاخ     . محقق است ةابزار پژوهش پرسشنام
  .استفاده شده است

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

در ايـن   .ها در اين پژوهش از طريق آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفته است تجزيه و تحليل داده
هاي دو گروه مستقل مسـئوالن و   ميانگين براي مقايسة tها از آزمون آماري  مون فرضيهپژوهش براي آز
ـ   شاخةنقاط قوت و ضعف  مقايسةدبيران در مورد  طـور   هكاردانش از نظر محتوا، امكانات و روش اجـرا ب

بررسـي نظـرات    آماري تحليل واريانس يك طرفه بـراي  از آزمون همچنين. جداگانه استفاده شده است
شـود و بـا آزمـون     محتوا، امكانات و روش اجرا باهم اسـتفاده مـي   ه حيطةسئوالن و دبيران در مورد سم

  .شود گيري و تفسير مي نتيجه ،نظرات مسئوالن و دبيران در مورد مشخص و در نهايت ،تعقيبي فيشر
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  هاي پژوهش يافته
عف اين شاخه از نظـر محتـوا   كاردانش در مورد نقاط قوت و ض شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -1

  .تفاوت وجود ندارد
كاردانش در مورد نقاط قوت و ضعف اين شاخه از نظر امكانـات   شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -2

  .تفاوت وجود ندارد
كاردانش در مورد نقاط قوت و ضعف ايـن شـاخه از نظـر روش     شاخةبين نظرات دبيران و مسئوالن  -3

  .رداجرا تفاوت وجود ندا
كاردانش شهرستان شاهرود در مورد نقـاط قـوت و ضـعف ايـن      شاخةبين ميانگين نظرات مسئوالن  -4

  .شاخه از نظر محتواي آموزشي، امكانات آموزشي و روش اجرا تفاوت وجود دارد
كاردانش شهرستان شاهرود در مورد نقاط قوت و ضعف اين شاخه  شاخةبين ميانگين نظرات دبيران  -5

  .واي آموزشي، امكانات آموزشي و روش اجرا تفاوت وجود دارداز نظر محت

  
  پيشنهادهاي پژوهش

كـاردانش بـا توانـايي اسـتعداد و نيازهـاي       ش معلـوم شـد كـه محتـواي آموزشـي دورة     از اين پژوه -1
شود وزارت آموزش و پرورش محتواي مطالب را تغييـر   بنابراين پيشنهاد مي .آموزان متناسب است دانش

  .دهد در اين حد باشد ر تغيير ميندهد و اگ
هـا   شود با پيگيري از تمام دبيران بخواهند كـه مطالـب خـود را بـا سرفصـل      به مديران پيشنهاد مي -2

  .منطبق كنند
هــاي درســي چــاپ كنــد و در اختيــار تمــام  شــود وزارت آمــوزش و پــرورش كتــاب پيشــنهاد مــي -3

و از جـزوه اسـتفاده   تدريس شوند ند دروس عمومي ها مان هاي كاردانش بگذارد تا همين كتاب آموزشگاه
  .نكنند

 ، مطالبها ي درسرپذي آموزان تكاليف بيشتري بدهند و با توجه به انعطاف شود به دانش پيشنهاد مي -4
  .تدريس كنند و دروس تغيير نكنند هانآآموزان را به  مورد نياز دانش



42  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 
 رشـتة  در بـارة آمـوزان بـا علـم روز دنيـا      نـش در محتواي مطالب به اين موضوعات توجه شود تـا دا  -5

  .شان آشنا شوند تحصيلي
بنـابراين  . و جزوات درسي كمتر از متوسط است ها بادر تحقيق مشخص شد كه توالي و مداومت كت -6

هاي دوم و سوم هر رشـته تجديـدنظر شـود بـه طـوري كـه        ها و جزوات سال شود در كتاب پيشنهاد مي
آموزان بتوانند مطالب تئـوري   تر باشد تا دانش هاي پايين مكمل مطالب سالها و جزوات سال سوم  كتاب
  .طور كامل ياد بگيرند هتحصيلي خود را ب رشتة

توان با توجه به اظهار نظر مسئوالن و دبيران در مورد امكانـات   كه رد شد مي) 2( در مورد فرضية
  :دادزير را ارائه  يپيشنهادها ،كاردانش شاخةآموزشي 

هاي مورد نياز توجه كند و با توجه بـه ايـن نيازهـا     مان آموزش و پرورش استان سمنان به رشتهساز -1
  .قرار دهد Ĥنهاامكانات و تجهيزات در اختيار هنرست

توانايي رفـع   ،و امكانات و تجهيزات كننددبيران از تمام امكانات و تجهيزات در آموزش خود استفاده  -2
  .باشندان را داشته آموز نياز متناسب با روز دانش

به كمك  تا كند مديريت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود با يك نيازسنجي، امكانات الزم را تهيه -3
  .بتوان نيازها را رفع كرد آن
شود در مورد كشاورزي با توجه به وضـعيت آب و هـوايي منطقـه و صـنايع مـورد نيـاز        پيشنهاد مي -4

آموزان مستعد  ا و سيما و ساير رسانه صورت گيرد تا بتوان دانشتبليغات بيشتر از طريق صد ،شهرستان
  .ها جذب كرد و بيشتر را در اين رشته

  :شود زير ارائه مي يپيشنهادها ،كه رد شد) 3( ةدر مورد فرضي
 آموزان به اين شاخة حصيلي دانشدر مورد هدايت ت كه شود به وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد مي -1

  .كندتجديدنظر  يتحصيل
 ،در سـطح شهرسـتان  انجـام شـده   شود كه هر سال با توجه به نيازسـنجي   پيشنهاد مي مسئوالنبه  -2

  .هاي كاردانش ايجاد كنند هاي مورد نياز را در هنرستان رشته
اي  اي فني و حرفهه كاردانش در سطح شهرستان گسترش بيشتري يابد و مستقل از هنرستان شاخة -3

  .ددر شهرستان باش
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جهـاد كشـاورزي در آمـوزش     اي و بعـد از آن ادارة  هپژوهش مشخص شد كه سازمان فني و حرفدر  -4
 ،هـا نيسـت   هـا در هنرسـتان   م رشـته شود اگر امكان ايجاد تمـا  لذا پيشنهاد مي .آموزان موفق است دانش

  .ندستاين دو سازمان ه ،ها براي آموزش نبهترين مكا
تجديدنظر  ها كارگاههاي تئوري دروس مهارتي و  ر كالسآموزان د شود در آموزش دانش پيشنهاد مي -5

  .موزان در حين تحصيل به صورت جدي انجام گيردآ كارورزي دانش ،شود و عالوه بر اين
 .اسـت  هاي بيكار موفق بـوده  و ديپلمه افزايشاز كاردانش در جلوگيري  شاخةپژوهش نشان داد كه  -6

در گسترش آن با توجه به نيازهاي شغلي جامعه اقدام  شاخه،به اين  توجه بيشترا شود ب لذا پيشنهاد مي
  .شود

همـاهنگي بـين    راكز صنعتي، خـدماتي و كشـاورزي بـراي   اعالم نيازهاي م شود پس از پيشنهاد مي -7
هـاي تخصصـي مـورد نيـاز در      التحصيالن هر شاخه از طريق آمار و ارقام به رشته  نيازهاي جامعه و فارغ

  .قدام شودسطح شهرستان شاهرود ا





  
  
  
  
  
  

  اي در وزارت آموزش و پرورش هاي كارداني آموزش فني و حرفه ارزشيابي دوره
  

  محمود برزگر  :پژوهشگر* 

  مهندس عبدالحسين نفيسي  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  تعليم و تربيت ةپژوهشكد -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
ريـزان و مجريـان    گـذاران، برنامـه   نظـران و سياسـت   نظـرات صـاحب  منتشـر شـده و    هاي گزارش

در  گونـاگون هـاي   هـا و سـؤال   هـا و تعـارض   نشـانگر وجـود ابهـام    ،اي هاي كارداني فني و حرفـه  آموزش
ها و بالتكليفي بين دو وزارتخانه، جايگاه مدارس عالي فني  جايگاه قانوني آموزشكده :هاي زير است هزمين

ها، كارداني پيوسته يا ناپيوسته، ارتباط  آموزشكده ار آموزش و پرورش، ميزان توسعةساختاي در  و حرفه
هـا، وابسـتگي    ها و آموزش و پرورش مناطق، ورودي ناهاي آموزش و پرورش است ها با سازمان آموزشكده
انتظارات آموزش عالي از سـوي دانشـجويان و مشـكالتي     ،ها به آموزش و پرورش و در مقابل آموزشكده

6  
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خدام و جـذب نيـروي انسـاني،    ها به ويژه در دروس تئوري و علوم پايه، كيفيت اسـت  مانند ضعف ورودي
ها و كمبود  ك با هنرستانها، فضاي مشتر سريع آموزشكده ناسب نبودن اعتبارات در مقايسه با توسعةتم

  ...ات و ا، كمبود و نامناسب بودن تجهيزشديد فض
ـ  حرفـه  هاي فنـي و  آموزشكده لذا ارزشيابي كـارداني پيوسـته كـه بخـش عمـده       دورةويـژه   هاي ب

  .ضرورت دارد ،دهد دانشجويان اين مراكز را تشكيل مي
اي در مراحل مختلف تدوين و اجرا نيازمند ارزشيابي اسـت، حتـي اگـر از     از طرف ديگر، هر برنامه

برنامه در حين اجرا و پـس  . بينانه، اطمينان كافي وجود داشته باشد اي مناسب و واقع نظر تدوين برنامه
بينـي شـده،    پـيش  برنامـة توانـد سـبب انحـراف از     از آن نيازمند ارزشيابي است و غفلت از اين مهم مي

  .توجيه كافي براي صرف اعتبارات مالي و رو به زوال گذاشتن برنامه شود نداشتن
مفهـوم  . كنـد   تـر اثربخشـي را توجيـه مـي     آموزي ضرورت بررسـي دقيـق   نسبتاً باالي حرفه ةهزين

اثربخشـي   .وري و بهـره  كـارايي اثربخشـي،  : گيرد اثربخشي هزينه سه اصطالح مربوط به هم را در بر مي
مقدار آن برابر است با بهبودي كـه در  . دست آيد همشابه ب ةبهتري با هزين دهد كه نتيجة وقتي روي مي

پرورش مهارت كاركنان حاصل اي سازمان يا در پاسخ به نيازه آموزي در حل مسائل عملكردي حرفه اثر
وري  بهـره  .شود كه يك هدف مشخص با حداقل هزينه محقق شـود  هنگامي حاصل مي كارايي .شود مي

  .)1382نفيسي،  ةمولدر، ترجم. ام(كمتر فراهم شود  ةدهد كه نتايج بهتر با هزين هنگامي روي مي
اطمينان از كيفيت جزو اصـول  اي، حصول  تر براي آموزش فني و حرفه براي تضمين موقعيت عالي

هاي معتبـر ارزشـيابي و    صدور گواهينامه، استفاده از شيوه فراينداستانداردهاي صالحيت، . اساسي است
هاي استاندارد در  آيند و بايد همچون عالمت توليد محصوالت قابل قبول، از عوامل كليدي به حساب مي

  .)1382، ترجمه نفيسي، 1999يونسكو، (شوند اي معتبر شاخته  هاي آموزش فني و حرفه نظام كلية
در . اسناد و مدارك مـدون وجـود نـدارد    ،كارداني هاي مربوط به دورة واقعيت در بارة ،با وجود اين

انـد و   در يك فضاي تاريك و مبهم قرار گرفته ها دورهگيران اين  گذاران و تصميم اثر اين كمبود، سياست
در . شـود  ي مورد نظر بدون اتكا بـه شـواهد واقعـي اتخـاذ مـي     ها رهدومعموالً تصميمات كالن مربوط به 

 ةدور برنامةتواند تصوير كلي  آوري، پردازش و تلفيق شواهد و اطالعات پراكنده مي جمع ،چنين شرايطي
به همين دليل، تحليل وضع موجود . هاي عمده را بزدايد اي را فراهم سازد و تاريكي كارداني فني و حرفه
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كـارداني فنـي و    برنامةتحليل . ورد نظر با تأكيد بر پيامدهاي مثبت و منفي آن ضرورت داردي مها دوره
د و نـ كگذاران و مجريان فراهم  سياستهاي مختلف آن را براي  تواند تصوير روشني از جنبه اي مي حرفه

نقاط قـوت و   توان نسبت به رفع مي ،بر اساس نتايج اين تحليل. نقاط قوت و ضعف برنامه را آشكار سازد
  .ها اقدام كرد ضعف و نارسايي

  

  اهداف پژوهش
اي و مشـخص شـدن    هاي عالي فني و حرفـه  از وضعيت موجود آموزش روشنتصويري نسبتاً  ارائة

  نقاط قوت و ضعف 

  
  پژوهشهاي  سؤال

 شود؟ اي توسط وزارت آموزش و پرورش چگونه ارزيابي مي هاي فني و حرفه گسترش آموزشكده -1

 چگونه است؟) ها ستاد، آموزشكده(ها  انساني آموزش وضعيت نيروي -2

 ها چگونه است؟ وضعيت ساختار و تشكيالت و جايگاه قانوني آموزشكده -3

 ها چگونه است؟ وضعيت فضاي آموزشكده -4

 ها چه وضعيتي دارد؟ تجهيزات و امكانات آموزشكده -5

 ؟هاي آنان چگونه است ها و مهارت التحصيالن آموزشكده وضعيت اشتغال فارغ -6

 ها از چه وضعيتي برخوردار هستند؟ ورودي آموزشكده -7

 اي چگونه است؟ هاي عالي فني و حرفه هاي درسي و محتواي آموزشي آموزش وضعيت برنامه -8

 اي چگونه است؟ هاي فني و حرفه هاي آموزش اعتبارات و هزينه -9

  

  روش پژوهش
يـابي   زمينـه  ،شـده  هاي تحقيق انتخـاب  روش پژوهش حاضر كه با توجه به هدف پژوهش و سؤال

  .است
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  آماري جامعة
  : هاي زير است امل گروهآماري پژوهش فعلي ش جامعة

   ؛83-84اي سراسر كشور در سال تحصيلي  فني و حرفه شجويان شاغل به تحصيل در آموزشكدةدان -1
دختران (سال  3اي كشور كه حداقل  هاي فني و حرفه هاي مختلف آموزشكده التحصيالن رشته فارغ -2
 ؛اند التحصيل شده كارداني فارغ قبل از اين مطالعه از دورة )سال 2

 ؛اي سراسر كشور هاي فني و حرفه مديران آموزشكده -3

 ؛اي سراسر كشور هاي فني و حرفه مدرسان آموزشكده -4

  .اي هاي كارداني فني و حرفه ريزان و مجريان آموزش برنامه -5

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

 ةآموزشـكد  132رشـته از   39در ) زن 830مرد و  1470(شاغل به تحصيل دانشجوي  2300تعداد  -1
   ؛اي كشور فني و حرفه

 52ة دختـران و  آموزشكد 34تحصيلي و  رشتة 39از ) زن 345مرد و  455(التحصيل  نفر فارغ 800 -2
  ؛پسران كشور آموزشكدة

  ؛راي كشو هاي فني و حرفه هاي مختلف آموزشكده نفر از مدرسان رشته 500 -3
  ؛اي كشور هاي فني و حرفه نفر از مديران آموزشكده 121 -4
  .اي هاي كارداني فني و حرفه ريزان و مجريان آموزش نفر از برنامه 10 -5

نفر از هر رشته بـا توصـيه    5التحصيالن نيز حداقل  نفر از هر رشته، در گروه فارغ 5در گروه دانشجويان 
نفر به روش  3آماري، در گروه مدرسان از هر آموزشكده  ةش نمونجبران ريز دو برابر براي افزايش آن به

  .ها تعيين شدند ها براي پاسخگويي به پرسشنامه آموزشكده ةتصادفي و مديران هم
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  ها آوري داده ابزار جمع
ايــن  .محقــق ســاخته اســتفاده شــد پرسشــنامة 4هــاي مــورد نيــاز از  دادهبــه منظــور گــردآوري 

هاي مورد نياز بـراي پاسـخگويي    و بسته طراحي و محتواي آن با توجه به داده صورت باز هها ب پرسشنامه
 ةپرسشـنام  -2التحصـيالن   فـارغ  ةپرسشـنام  -1: نـد از ا هـاي تحقيـق تعيـين شـد كـه عبـارت       به سؤال

  .مديران، و فرم مصاحبه ةمدرسان، پرسشنام ةپرسشنام -3دانشجويان 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

فراوانـي، درصـد، ميـانگين،    (هـاي توصـيفي    ها از روش تجزيه و تحليل داده هش، برايدر اين پژو
همچنـين از آمـار اسـتنباطي    . گيـري متغيرهـا اسـتفاده شـد     متناسب با سطح اندازه) انحراف استاندارد

  .هاي ناظر بر مطالعات كيفي استفاده شد و روش) اي دو و برآورد فاصله ، خيTو آزمون  Zآزمون (

  
  هاي پژوهش يافته
  :هاي پژوهش به شرح زير خالصه شده است ترين يافته مهم

خـود را بـه دوسـتان و نزديكـان خـود توصـيه        ةالتحصيالن، تحصيل در رشـت  درصد فارغ 38حدود  -1
تحصيلي خود  رشتةاي جز  التحصيالن نيز در صورت نداشتن محدوديت، رشته درصد فارغ 57. كنند نمي

دانشجويان از  ةكمي عالقه و انگيز. زيادي به آموزشكده ندارند شجويان نيز عالقةدان. كردند اب ميرا انتخ
  .هاي افت تحصيلي دانشجويان است سبب

اي در دروس نظري به ويژه علوم پايه ضعف دارند و بين  هاي فني و حرفه پذيرفته شدگان آموزشكده -2
رسـد   همچنين به نظـر مـي  . وجود دارد تحصيلي تناسب زيادي رشتةهاي  و ويژگي هانآتوانايي شناختي 

  .شود كه مشاوره و هدايت تحصيلي و شغلي به درستي انجام نمي
زيادي ندارنـد و از خالقيـت و اعتمـاد بـه نفـس بـااليي برخـوردار         دانشجويان به كار گروهي عالقة -3

  .نيستند
درصد  8/1ل تحصيل، درصد در حا 5/7درصد شاغل،  2/56 ،التحصيل مورد مطالعه نفر فارغ 800از  -4

التحصـيالن بـه    درصد فـارغ  17حدود . درصد بيكارند 2/28دار و  درصد خانه 6در حال خدمت سربازي، 
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درصد بيكـاران داراي شـغل قبلـي     25درصد شاغالن و  37حدود . اند ي باالتر تحصيلي راه يافتهها دوره
 13مـاه،   9تـا   6درصـد   5 ،مـاه  6تا  3درصد  10ماه،  3درصد افراد حداكثر  30مدت بيكاري . اند بوده

  .اند التحصيل شدن بيكار بوده درصد بيشتر از دو سال بعد از فارغ 24ماه تا يك سال و حدود  9درصد 
درصـد از   25. انـد  التحصيالن شغل خود را از طريق دوسـتان و آشـنايان پيـدا كـرده     درصد فارغ 42 -5

مسـتقيم بـه    ةدرصـد بـا مراجعـ    5محل كارآموزي،  درصد با دعوت به كار از 16طريق آگهي استخدام، 
ها مشغول بـه كـار    درصد با ساير شيوه 5درصد با مراجعه به مؤسسات كاريابي و  5هاي اقتصادي،  بنگاه
  .اند ترين عامل در اشتغال به كار افراد دانسته التحصيالن را مهم مديران نيز ابتكار فردي فارغ. اند شده

درصـد   44التحصيالن مربوط به بخـش خصوصـي،    فارغ حراز شده از سويدرصد مشاغل ا 46ود حد -6
بـا   .درصد مربوط به بخش تعاوني است 2درصد مربوط به كارهاي شخصي و  8مربوط به بخش دولتي، 

ت درصد افراد شاغل بـه صـور   15وجود اشتغال نزديك به نيمي از شاغالن در بخش دولتي، تنها حدود 
هاي دولت مبني بر محدود كردن استخدام در بخش  با وجود سياست. ندررسمي و پيماني مشغول به كا

و نه (هاي صنعتي و اقتصادي  اي براي پاسخگويي به نياز بخش هاي فني و حرفه دولتي و ماهيت آموزش
بـه ويـژه در   (التـدريس   درصد شاغالن در بخش دولتي و عمدتاً به صورت قـراردادي و حـق   44، )اداري

  .اند به كار گمارده شده) ها اي و تا حدودي هنرستان و حرفههاي فني  آموزشكده
اي و تخصصـي و آشـنايي بـا بـازار كـار و تحـوالت رشـته،         هاي حرفه التحصيالن، مهارت از نظر فارغ -7

ترين ويژگي مورد توجه كارفرمايان اسـت و آمـوزش دروس كارگـاهي و تخصصـي بيشـتر از سـاير        مهم
  .ه قرار گيردموضوعات و دروس بايد مورد توج

آنان، بـه ترتيـب    ي نبودنضاترين داليل ر مهم. درصد از افراد شاغل رضايت شغلي ندارند 50حدود  -8
تحصيلي، سختي و پرمخاطره بـودن كـار و    رشتة ارتباط بودن شغل با وق و درآمد، بيكافي نبودن حق«

  .است» دوري محل كار
انـد كـه ايـن     تحصيلي خود شاغل شـده  رشتةبا التحصيالن شاغل در مشاغل مرتبط  درصد فارغ 69 -9

مشـاغلي چـون كـار و تـدريس در آموزشـكده و      . درصـد اسـت   63و براي مـردان   77نسبت براي زنان 
دهد، صرف نظر از اين كه چـه دروسـي    هنرستان كه نسبت بااليي از شاغالن به ويژه زنان را تشكيل مي

اند يا خير، مرتبط تلقـي   الً براي تدريس تربيت شدهكه اصودر نظر گرفتن اينكنند و بدون  را تدريس مي
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هاي تخصصي رشته  التحصيالن، تناسب قابل قبولي بين آموخته درصد فارغ 44بر اساس نظر . شده است
هاي تخصصي رشته با مشاغل افـراد در   تحصيلي و شغل و آموخته رشتةتناسب . وجود دارد هانآو شغل 

هايي كه سرعت تغييـرات در بـازار كـار     هاي تخصصي در رشته تهآموخ. هاي مختلف متفاوت است رشته
  .زياد است، تناسب كمتري با مشاغل دارد

هـاي شـغلي مربـوط بـه      به ترتيب، كمبود فرصت ،التحصيالن ترين عوامل مؤثر بر بيكاري فارغ مهم -10
التحصـيالن فنـي و    رغارشته، ناعادالنه بودن انتخاب و گزينش افراد در مؤسسات، ترجيح ساير افراد بر ف

 ةانگيـز «ترين عوامـل مـؤثر در اشـتغال افـراد      مهم. كارفرمايان و نداشتن سرمايه است اي از سوي حرفه
  ».تحصيلي، نياز مالي، مهارت كافي و نيز بازار كار بوده است رشتةمرتبط بودن شغل و » اشتغال به كار

صد افراد، تأثير قابل توجهي در به دست در 35اطالعات و تجارب كسب شده در آموزشكده از نظر  -11
هـاي كـارداني و    التحصيالن معتقد به هماهنگي باالي آمـوزش  درصد فارغ 25. آوردن شغل داشته است
هـاي كسـب شـده در     التحصـيالن مـورد مطالعـه، مهـارت     دانشجويان و فـارغ . نيازهاي بازار كار هستند

  .اند ثير دانستهآموزشكده را در اشتغال و انجام وظايف شغلي كم تأ
برخورد مدرسان بـا دانشـجويان چنـدان     ةهاي تدريس و نحو هاي علمي، مهارت ها و توانايي ويژگي -12

درصـد داراي مـدرك             فـوق     37درصد مدرسـان داراي مـدرك ليسـانس و     61. مطلوب نيست
ميـانگين حقـوق   . دهنـد  اكثر مدرسان را نيروهاي رسمي آموزش و پرورش تشكيل مي. ليسانس هستند

. هزار تومان است 247مدرسان مورد مطالعه 
4
درصد مدرسان زن داراي شغل دوم  14مدرسان مرد و  1

اي  مسـكن شخصـي ندارنـد و ارزش منطقـه     هـا نآدرصد  30. هزار تومان هستند 220با ميانگين درآمد 
وضـع حقـوق و شـرايط خـدمت      هانآدرصد  3ا تنه. متوسط و پايين است  هانآدرصد  95محل سكونت 
به داليلي چون نداشتن پست سازماني، عدم امكان استخدام، بازنشسـته  . اند بخش دانسته خود را رضايت

هاي فني و كارگاهي،  هاي فني، ناآشنايي نيروهاي جديد با آموزش شدن تدريجي نيروهاي موجود رشته
كمبود شديد نيروي انساني با كيفيت وجود  ،آموزشي مشابه ها نسبت به ساير مراكز پايين بودن پرداخت

  .ندا وقت و حق التدريس پاره ،مدرسان بخش عمدة. دارد
كمتـر از   هانآدرصد  18. باالترند داراي مدرك ليسانس و بقيه درصد مديران آموزشكده، 53حدود  -13

د و ميانگين حقـوق آنـان   درصدشان مسكن شخصي ندارن 38. مديريت آموزشكده دارند سه سال سابقة
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درصـد   40. پايين اسـت  متوسط و هانآدرصد  88اي محل سكونت  ارزش منطقه. هزار تومان است 313
  .كنند ند و از آن طريق درآمدي كسب ميدارشغل دوم  مديران

عالوه بر كمبود تجهيزات، تجهيزات موجـود  . تجهيزات از نظر كمي و كيفي وضعيت نامناسبي دارد -14
  .مدتاً فرسوده و قديمي است و تناسبي با نيازهاي روز بازار كار نداردنيز ع

فضا به ويژه فضاي كارگاهي، آزمايشگاهي،  سمعي و بصـري، سـايت، سـالن اجتماعـات،      زمينةدر  -15
فضاي ورزشي، خوابگاهي، كمبـود وجـود دارد و بعضـي از فضـاهاي موجـود نيـز مسـتقل، متناسـب و         

  .استاندارد نيست
هـا   آموزشـكده  ها و توسعة يست و تناسبي با هزينهها كافي ن بارات اختصاص يافته به آموزشكدهاعت -16

هـا عادالنـه نيسـت و سـبب برخـورداري بيشـتر        معيارهـاي اختصـاص اعتبـارات بـه آموزشـكده     . ندارد
اعتبـارات تجهيـزات و   . شود هاي كم سابقه مي هاي برخوردار و عدم بهبود وضعيت آموزشكده آموزشكده

اعتبـار  . ناپـذير اسـت   اعتبار فصول مختلف غير متوازن و انعطـاف . يابد كارهاي عمراني دير اختصاص مي
هـاي معـين،    هاي اقمـاري از طريـق آموزشـكده    اختصاص اعتبارات آموزشكده. ساير فصول ناكافي است

پرداخـت   بـراي از اعتبـارات آمـوزش و پـرورش    . دكن هاي اقماري ايجاد مي موزشكدهمشكالتي را براي آ
  .شود هاي مديريت آنان استفاده مي هاي اقماري و پست حقوق بخشي از كاركنان آموزشكده

 ةكـل زيـر مجموعـ    ها به ويـژه بـه عنـوان يـك ادارة     كدهساختار و تشكيالت بخش ستادي آموزش -17
ن و اي جايگـاه روشـ   هاي فني و حرفه آموزشكده. ها ندارد تناسبي با وسعت آموزشكده ،معاونت متوسطه
شوند و اعتبارات و ساختار  آموزش عالي تلقي مي ها نوعي مؤسسة دهاز طرفي آموزشك. دنمستحكمي ندار

در حـالي كـه   . انـد  وزارت آموزش و پـرورش  مجموعةيرد و زنو تشكيالت متناسب با آموزش عالي را ندار
ان، مدرسـان و  دانشـجوي . دانـد  اين بخش را تحميل شده به خـود مـي   آموزش و پرورش در بعضي موارد

همانند ديگـر مؤسسـات آمـوزش     انه آ و ادارةها  آموزشكدهانتظار دارند ربط،  هاي ذي بعضي از ديگر گروه
  .از آموزش و پرورش مستقل باشندعالي 

هاي ارائه شـده   بخشي از محتوا و سرفصل. هماهنگي كاملي بين دروس نظري و عملي وجود ندارد -18
دروس تخصصي  ةدرصد دانشجويان مطالع 58از نظر . سه ساله است دورة دو ساله تكرار مطالب دورةدر 

بـين  . شـود  دروس عملي به همراه مباحث نظري آن ارائه نمي. در انجام وظايف شغلي تأثير بااليي ندارد
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هاي معتبر دانشـگاهي، از جـزوه    ها و نياز بازار كار انطباق وجود ندارد و به جاي استفاده از كتاب آموزش
كارشناسي  دورةمحتوا تناسب و انسجامي با محتواي . ها باال نيست سطح كيفي آموزش. شود ده مياستفا

  .ندارد و دانشجويان در دروس علوم پايه ضعف اساسي دارند
  

  پيشنهادهاي پژوهش
اي بـه ويـژه مدرسـان از نظـر      هاي فني و حرفه پژوهش حاضر نشان داد كه نيروي انساني آموزشكده -1

به دليل محدوديت استخدام، نداشـتن  . و مهارتي شرايط مطلوبي ندارد ينايي علمي، آموزشانگيزش، توا
گـذاري آموزشـي روي    امكان جذب مدرس با صالحيت و سرمايه... پست سازماني، پايين بودن حقوق و 

شي و هاي آموز اي مهارتريزي براي شناسايي نيروهاي آموزشي موجود و ارتق لذا برنامه. وجود ندارد هانآ
  .و جذب نيروهاي با كيفيت و با صالحيت ضرورت دارد هانآپرورشي 

آموزي به تجهيزات و امكانات و وضعيت نامناسب تجهيـزات و از   با توجه به وابستگي مستقيم مهارت -2
هـاي   ، تدابيري چون گذراندن آمـوزش  هانآروز نگهداري مداوم  طرف ديگر عدم امكان تجهيز كامل و به

به رفـع و كـاهش ايـن مشـكل      تواند سسات صنعتي و خدماتي و استفاده از سميالتورها ميعملي در مؤ
  .دكمك كن

ها متناسب با وضـعيت   اي باشد كه آموزشكده ها به گونه معيارهاي تخصيص اعتبارات بين آموزشكده -3
  .و شرايط خود از اعتبارات الزم برخوردار شوند

هي از هـاي اخيـر و اختصـاص بخـش قابـل تـوج       سـال  درهـا   آموزشكده ةروي با توجه به گسترش بي -4
انداردهاي با است... هاي برنامه مانند نيروي انساني، تجهيزات، فضا و  مؤلفه اعتبارات و درعين حال فاصلة
هـا،   كمي و مطالعات و مالحظات الزم در ايجاد آموزشكده و افزايش رشـته  مربوط، محدود شدن توسعة

هـاي   هـا در هنرسـتان   ايـن آمـوزش   ارائـة رسد كه راه حل اساسـي،   به نظر مي البته. در نظر گرفته شود
هـا در مراكـزي جـدا از     ايـن آمـوزش   ارائـة پنج ساله يا در صورت ضرورت  برنامةموجود به عنوان تداوم 

ايـن اقـدام، همچنـين    . مسئوليت آموزش و پـرورش باشـد   ةها از حوز هنرستان، خارج كردن آموزشكده
عنـوان  امكان بيشتري براي پرداختن وزارت آموزش و پرورش به آموزش عمومي و به  تواند فرصت و مي

  .رسالت اصلي خود فراهم كند



54  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 
اي و از  آموختگان فنـي و حرفـه   با توجه به اهميت خالقيت، اعتماد به نفس و كار گروهي براي دانش -5

  .ها اقدامات الزم صورت گيرد يها، جهت تقويت اين ويژگ تر دانشجويان در اين زمينه طرفي نمرات پايين
از . زيادي به دروس عمومي و نظـري ندارنـد   ةآموختگان زمينه و عالق بر اساس نتايج پژوهش، دانش -6

كـارداني را   دورةمحتـواي   ةاي بخـش عمـد   هـاي فنـي و حرفـه    طرفي برخالف ماهيت و اهداف آموزش
در غيـر ايـن   . هاي درسي الزم است رنامهدر نتيجه نياز به اصالحاتي در ب. دهد مباحث نظري تشكيل مي
اي كه افراد بـا توانـايي نظـري     به گونه رش و گزينش دانشجو تجديدنظر شودصورت بايد در شرايط پذي

  .دنها شو باالتر وارد آموزشكده
تحصيلي و تناسب بيشتر بـين   رشتةبه منظور دخالت دادن عاليق و استعداد دانشجويان در انتخاب  -7

خـدمات مشـاوره و راهنمـايي مناسـب بـه       ارائةهاي تحصيلي،  اختي و خصوصيات رشتههاي شن ويژگي
  .سه ساله ضرورت دارد دورةها و همچنين در  دانشجويان در آموزشكده

هـاي فنـي و    تر از طريق تحصيل در آموزشكده آموختگان مبني بر اشتغال آسان با وجود انتظار دانش -8
ها مانند كشاورزي، علوم دريايي، صنايع شـيميايي، بهداشـت    رشته رسد در بعضي از اي به نظر مي حرفه

. تواننـد جـذب بـازار كـار شـوند      التحصيالن به راحتي نمـي  و مديريت خانواده، فارغ ياري كودكمدارس، 
ها بر اساس نياز واقعي مناطق به نيـروي انسـاني باشـد و بـا انجـام       اين آموزش ةرود كه توسع انتظار مي

آموختگـان   اشتغال دانش برايالتحصيالن، اقدامات الزم  و بررسي وضعيت اشتغال فارغ مطالعات پيگيري
  .صورت گيرد

 دورةي بـاالتر و از طرفـي اهـداف    هـا  دورهياد دانشجويان به تحصـيل در   با عنايت به تمايل و عالقة -9
رسـد كـه    هـاي اقتصـادي، بـه نظـر مـي      كارداني مبني بر تأمين نيروي انساني ماهر و تكنيسين بخـش 

التحصيالن كارداني تمايل زيادي به ورود به مشـاغل فنـي، حـداقل در سـطح نيـروي كـار مـاهر و         فارغ
و تجديدنظر  ردتهي به تربيت تكنيسين جايگاهي ندانكارداني پيوستة م دورةلذا عمالً . تكنيسين ندارند

  .طلبد اي آموزش و پرورش را مي هاي فني و حرفه ريزي و اجراي آموزش در برنامه
اي و تخصصي و اهميت دروس كارگاهي، عملي و تخصصي، توجـه   هاي حرفه نظر به اهميت مهارت -10

هـاي عملـي و    درسي بيشتر شود تا امكـان آمـوزش مهـارت    برنامةبه دروس تخصصي به ويژه عملي در 
  .اي ورود به بازار كار فراهم آيدآماده شدن افراد بر
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بـا مقتضـيات بـازار     هانآبهبود ارتباط  برايدرسي و محتواي آموزشي  هاي بازنگري و ارزيابي برنامه -11
  .دار و مستمر انجام گيرد كار، به صورت نظام

ير كـم تـأث  يـرون از آمـوزش و پـرورش و     التحصيالن به ب بيكاري فارغ با توجه به ارتباط علل عمدة -12
 ةم وظايف شـغلي، در ايـن شـيو   كردن شغل و انجا افراد در پياده هاي كسب شدة بودن تخصص و مهارت

  .متوسطه و كارداني تجديدنظر به عمل آيد دورةهاي تخصصي در  اي در قالب رشته آموزش فني و حرفه
هـا بـه ويـژه     هريك از رشته زها به ويژه بررسي وضعيت اشتغال، ا در مطالعات مربوط به آموزشكده -13

اي انتخاب شود كـه قابـل    آماري به گونه ةاد نمونالتحصيل زيادي ندارد، تعد هايي كه توسعه و فارغ رشته
 در بارةهمچنين نظرات كارفرمايان . آيدهاي مختلف فراهم  تعميم به جامعه باشد و امكان مقايسة رشته

  .آموختگان كارداني دريافت شود دانش
زارت اي و هـاي فنـي و حرفـه    آموزشـكده (اي  ي مختلف كارداني فني و حرفهها دورهاي بين  مقايسه -14

هاي مختلـف انجـام    از جنبه) كاربردي و دانشگاه آزاد اسالمي –آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي 
  .شود





  

  
  
  
  
  

 هـاي  هنرستانكاردانش و اي  هاي آموزشي مدارس فني و حرفه وردهابررسي فر
   1381تا1376 هاي سالشهر يزد در  ةدختران

  

  اي برقهبتول  :پژوهشگر* 

  باح فرعليرضا مص :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان يزد -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله

آموزش فني : اي چنين آمده است فني و حرفه هاي آموزشاول توسعه در خصوص  برنامةدر قانون 
لـه و كسـب و كـار آمـاده     ي است كه فرد را بـراي احـراز شـغل محو   هاي فعاليت ،اي بنا به تعريف و حرفه

  .دهد پرورش مي هانآو توانايي وي را در انجام  كاراييكند يا  مي
طوالني دارد، هنوز هم به اهداف اصلي اين طرح  اي در كشور سابقة موزش فني و حرفهآ كه  اينبا 

  .ايم بين كارگر و كارشناس دست نيافته خألتأمين يعني ترميم هر شغلي، تربيت تكنسين و 

7 
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عـدم تعـادل در    ةدهنـد نشـان   ،هـاي تحصـيلي   ها و رشـته  آموزان در شاخه ي به توزيع دانشنگاه
درصـد   48/6درصـد پسـران و    91/9در اسـتان يـزد    80-81در سال تحصـيلي  . استگذشته  هاي سال

 شـاخة متوسـطه جـذب    دورةآمـوز   درصـد دختـران دانـش    11/10اي و  فني و حرفـه  شاخةدختران در 
اي  فني و حرفه هاي آموزشآموزان به  ها و دانش گرايش خانواده ةن روند نشان دهنداي. اند هكاردانش شد

در صـورتيكه اطالعـات   . دست يـافتني اسـت  شغلي و تحصيلي  ةيابي به آيند و كاردانش در جهت دست
اي در دسـت نـداريم و    هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه     هوردفرا شتغالو مستدلي در خصوص ميزان ا دقيق

هاي آموزشي بسـياري   ظاماند كه آموزش و پرورش در كشور ما بر خالف ن دد نشان دادهمتع هاي پژوهش
  .پيوند متناسب و سازنده ندارد ،با بازار كار از كشورها

  

  اهداف پژوهش
آن  مقايسـة اي و كاردانش شهرستان يزد و  هاي آموزشي مدارس فني و حرفه وردهابررسي فر: هدف كلي

  .با نيازهاي شغلي جامعه
  :جزئياف اهد

اي و كـاردانش   التحصـيالن دختـر مـدارس فنـي و حرفـه      توزيع و پراگندگي فـارغ  مقايسةبررسي و  -1
  ؛هاي مختلف شهرستان يزد در رشته

  ؛اي و كاردانش شهرستان يزد هاي فني و حرفه التحصيالن دختر رشته بررسي وضعيت اشتغال فارغ -2
  ؛اي و كاردانش شهرستان يزد هاي فني و حرفه رشتهالتحصيالن دختر  بررسي ميزان توانايي فارغ -3
  ؛التحصيالن دختر از رشته و شغل خود بررسي ميزان رضايت فارغ -4
  ؛اي و كاردانش دختران هاي مخلتف فني و حرفه بررسي نيازهاي شغلي بازار كار رشته -5
هنرسـتاني در  هـاي   التحصـيل رشـته   بررسي ديدگاه كارفرمايان نسـبت بـه عملكـرد دختـران فـارغ      -6

  .مؤسسات و كارخانجات
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  پژوهشهاي  سؤال
  .اي و كاردانش تفاوت وجود دارد هاي مختلف فني و حرفه التحصيالن رشته بين ميزان توانايي فارغ -1
تحصـيلي خـود    رشـتة اي و كاردانش در مشـاغل مربـوط بـا     هاي فني و حرفه التحصيالن رشته فارغ -2

  .ندكار مشغول به
  .تحصيلي خود راضي هستند رشتةاي و كاردانش از  هاي فني و حرفه يالن رشتهالتحص فارغ -3
  .آي و كاردانش از توانايي الزم براي وظايف شغلي برخوردارند هاي فني و حرفه التحصيالن رشته فارغ -4
  .اي و كاردانش با بازار كار تناسب ندارد التحصيالن فني و حرفه تحصيلي فارغ رشتة -5
كارگـاه   ن مؤسسةاي و كاردانش بيشتر از ساير شاغال هاي فني و حرفه ن رشتهوري شاغال هميزان بهر -6

  .يا كارخانجات است

  
  روش پژوهش

هدف محقق از اين پژوهش توصيف عيني، واقعي و منظم . يابي است روش پژوهش توصيفي زمينه
  .خصوصيات يك موقعيت يا موضوع است

  
  آماري جامعة

  :آماري شامل جامعة
شـهر   ةاي و كاردانش دختران فني و حرفه هاي هنرستانالتحصيل  نفر هنرجويان فارغ 3847 ) الف 
هـاي تحصـيلي    رشـته  .اند التحصيل شده هنرستان فارغ 18رشته از  19كه در  81تا 76 هاي ساليزد در 
نايع دستي، الكترونيك، امور اداري، امور مالي، تصويربرداري، حسابداري، دوخت تزييني، ص: ند ازا عبارت

صنايع شيميايي، صنايع غذايي، طراحـي فـرش، طراحـي و دوخـت، عكاسـي، كـاربرد زبـان انگليسـي،         
  ، گرافيك، مديريت خانواده، معماري و نقاشيياري كودك ،كامپيوتر

و كارخانجـات   هـا  كارگـاه ن در مؤسسـات،  نفر كارفرما كه بر اساس تعـداد شـاغال   70تعداد  )ب  
  .اند دهشانتخاب 
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  گيري آماري و روش نمونه ةنمون
آمـاري بـر    جامعـة بيني شده، تصادفي ساده بوده است كه بر اساس حجـم   گيري پيش روش نمونه

نفر مـديران،   70از . نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است 325طبق جدول مورگان وكرچسي تعداد 
مـورد   د بيكاران شناسـايي شـدة  تعدا. دادندنفر به پرسشنامه پاسخ  62 ،ال در طرحؤكارفرمايان مورد س

  .اند ها پاسخ داده نفرشان به پرسشنامه 102نفر بودند كه  600سؤال بالغ بر 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوهگيري و  ابزار اندازه

بـراي سـه گـروه    اسـت كـه   محقق ساخته  پرسشنامة 3در اين پژوهش عبارت از گيري  ابزار اندازه
  .ده استشالتحصيالن شاغل و كارفرمايان طراحي  ارغالتحصيالن بيكار و ف فارغ

هاي حاصل از پژوهش از جداول فراوانـي و فراوانـي درصـدي، نمودارهـاي      به منظور تلخيص داده
گيـري   بـه فراخـور مقيـاس انـدازه    ...) ميانگين، انحراف استاندارد و (هاي آمار توصيفي  ستوني و شاخص

ضـريب تجـانس    هـاي  آزمـون هـاي پـژوهش از    سـي فرضـيه  در ضمن به منظور برر. استفاده شده است
  .استفاده شده است) خي دو(اي و آزمون كا اسكور  هاي طبقه داده

  
  هاي پژوهش يافته

  .شود بندي مي هاي پژوهش به شرح زير جمع دست آمده از آزمون فرضيه هنتايج ب
از آنجـا كـه   . شده است استفاده) كاي اسكور(دو  براي آزمون اين فرضيه از آزمون خي: اول فرضية

) درصد5(بيشتر از خطاي مفروض در پژوهش ) درصد95(ي ضريب تجانس به دست آمده معنادارسطح 
اي مختلـف فنـي و   هـ  التحصـيالن رشـته   شود يعني بين ميزان توانايي فارغ شده است اين فرضيه رد مي

ها  حجم نمونه در برخي رشته پايين بودن دليلتفاوت اندكي به . داردناي و كاردانش تفاوت وجود  حرفه
  .مشاهده شده كه قابل اغماض است

ي ضـريب تجـانس   معنـادار دو سـطح   براي آزمون اين فرضيه با استفاده از آزمون خي: دوم فرضية
فـوق   ةدر نتيجه فرضي .دست آمده است هب) درصد5(كه كمتر از خطاي مفروض در پژوهش ) درصد29(

  .شود تأييد مي
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از  .دو استفاده شده است التحصيالن نيز از آزمون خي يابي ميزان رضايت فارغبراي ارز: سوم ةفرضي
شـده  ) درصـد 5(كمتر از خطـاي مفـروض در پـژوهش    ) 00/0(ي ضريب تجانس معنادارآنجا كه سطح 

التحصـيالن بـه    دهد كه فـارغ  نتايج اين پژوهش نشان مي. شود اين فرضيه نيز تأييد مي ،در نتيجه ،است
آموزان بـا در نظـر    دانش ،ن است كه در شهر يزدآاند اين مسئله بيانگر  د عالقه داشتهتحصيلي خو رشتة

تحصيلي و آگاهي بيشـتر نسـبت بـه انتخـاب      رشتةعاطفي مناسب از قبيل عالقه به  هاي ويژگيگرفتن 
  .ندتحصيلي برخوردار رشتةكافي به  شوند و از عالقة مي ها هنرستانرشته وارد 

در  ضي از خطاي مفرومعناداردو سطح  دست آمده از آزمون خي هس نتايج ببر اسا: چهارم فرضية
ي كـه پـژوهش فـوق در    هاي نااستبا  مقايسةدر شهر يزد در . شود تأييد مي چهار رضيةفو پژوهش كمتر 

  .التحصيالن از مهارت بيشتري برخوردارند فارغ ،انجام شده هانآ
ي از خطـاي  معنـادار دهـد كـه سـطح     دو نشان مي دست آمده از آزمون خي هنتايج ب: پنجم فرضية

نتايج اين پژوهش در تأييـد  . شود فوق تأييد مي فرضيةپس . كمتر شده است) درصد5(مفروض پژوهش 
التحصـيالن   ي براي اشتغال فـارغ كاف دهد كه بازار كار انجام گرفته نشان مي هاي پژوهشهاي ديگر  يافته

د از شـغل  شـ مشـخص   2 فرضـية گونه كه در  اند همان ار شدهالبته كساني كه مشغول به ك. وجود ندارد
  .خود راضي هستند

ي از خطـاي مفـروض   معنـادار دو، سطح  دست آمده از آزمون خي هبر اساس نتيجه ب: ششم فرضية
هـاي پـژوهش حاضـر در مـورد دختـران       شـود يافتـه   كمتر شده است كه ايـن فرضـيه نيـز تأييـد مـي     

 التحصيالن براي انجـام مشـاغل محـول    فرمايان از ميزان مهارت فارغدهد كه كار التحصيل نشان مي فارغ
اي و كـاردانش   فني و حرفه هاي هنرستانمناسب در  هاي آموزش ةه راضي هستند كه اين خود نشانشد

  .است
اي و كـاردانش از   هـاي فنـي و حرفـه    التحصـيالن رشـته   توان نتيجه گرفت كه فارغ در مجموع مي

همچنـين طبـق   . تحصيلي خود برخوردارنـد  رشتةبراي احراز شغل مناسب با  استعداد و معلومات كافي
اي و كاردانش از عالقه، معلومات، احساس مسئوليت، نظـم   التحصيالن فني و حرفه فارغ ،نظر كارفرمايان

وري، استعداد، اعتماد به نفس و سازگاري بيشتري نسبت به سـاير   و انضباط كاري، مهارت، بازده و بهره
هاي تحقيق با سـاير تحقيقـات مغـاير بـوده      يكي از داليل اينكه يافته. ن مراكز شغلي برخوردارندكاركنا
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سـئوليت مسـتقيم   تـر هسـتند و چـون م    دختـران قـانع  . هـا باشـد   ممكن است به خاطر جنس آزمودني
  .دهند گيري زيادي از خود نشان نمي نيست لذا در مورد شغل سخت هانآعهده  هاي زندگي بر هزينه

  

  پيشنهادهاي پژوهش
پـنجم   فرضـية تحصـيلي و   رشـتة التحصـيالن از   در رضايت فـارغ  سوم فرضيةهاي  بر اساس يافته

    :شود التحصيالن شاغل از شغل خود توصيه مي رضايت فارغ
ــارتدرس  -1 ــه  هــاي مه ــي و حرف ــز فن ــه دروس مراك ــارآفريني ب ــا   ك ــزوده شــود ت ــاردانش اف اي و ك

ايجاد شغل برآيند و دنبال مشاغل دولتي يا پيدا كردن شـغل در بـازار    درصدد خودشانالتحصيالن  فارغ
  .كار نباشند

مـورد نيـاز را در   كار، سازمان صنايع، وزارت آمـوزش و پـرورش محصـوالت     ةمؤسساتي از قبيل ادار -2
  .التحصيالن به سمت ايجاد مشاغل مورد نياز جامعه هدايت شوند تا فارغ جامعه مشخص كنند

مشـاغل مـورد نيـاز    ايجـاد   بـراي اون نيازهاي تعاوني جامعه را بررسي و تسهيالت موجود را تع ادارة -3
  .التحصيالن تأمين شود فارغ يشغل ةو هم آيند كند تا هم نيازهاي جامعه رفعجامعه هدايت 

هاي سنجيده بـا مؤسسـات و مراكـز     اي و كاردانش از طريق كارورزي مراكز فني و حرفه هاي آموزش -4
ة جغرافيـايي  مراكـز شـغلي محـدود    ةالتحصيالن از قبل با كلي رتباط بيشتري داشته باشد تا فارغشغلي ا

  .و نسبت به بازار كار وقوف كافي داشته باشند خود آشنا



  
  
  
  
  
  

كاردانش شهر تهـران در سـال    هاي هنرستانبررسي نيازهاي آموزشي مديران 
  ريزي آموزشي  امهبراي بهبود برن راهكارهايي ارائةو  83-84تحصيلي 

  

  عليرضا بهرامي :پژوهشگر* 

  دكتر عباس عباس پور :استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشد ةنام پايان: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش تهران -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله

يكي از  و ي كشورهاافتادگ در توسعه يا عقب ها سازمانترين  آموزش و پرورش يكي از تعيين كننده
در ميان كشورهاي توسعه يافتـه از  ويژه . آيد شمار مي هب جوامع» ميزان رشد يافتگي«يين تع هاي مالك

  .شود ياد مي» گذاري بلندمدت سرمايه«آن به عنوان 
مديريت سازمان آمـوزش  . كند آموزش و پرورش، منابع انساني ايفا مي توسعةنقش را در  ترين مهم

 كـارايي نگهداري و افزايش  برايمختلف اقداماتي را  هاي درك اهميت اين نقش به روش او پرورش نيز ب

8 
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و در اين راستا اقـدام بـه    گمارد همت مي هانآدهد، از جمله به آموزش  و بهسازي منابع انساني انجام مي
عمـل   در حساسـيت و اهميـت ايـن مرحلـه،     اما بـا وجـود  . كند شي كاركنان ميي آموزها دورهبرگزاري 

  .)1372فتحي و اجارگاه، ( گيرد نميطور كه بايد نيازسنجي با اصول و معيارهاي منطقي انجام  آن
پرداختن به اين مسئله، محقق سعي دارد از طريـق پـژوهش علمـي اقـدام بـه بررسـي نيازهـاي         براي 

 ، مبناييند تا ضمن جلوگيري از هدررفتن منابعككاردانش تهران  شاخة هاي هنرستانآموزشي مديران 
  .دست دهد هريزان آموزشي سازمان آموزش و پرورش ب ن و برنامهقابل اعتماد براي استفادة مسئوال

نيازهاي «مهم  سؤال دارد تحقيقي را براي پاسخ به پژوهشگر سعي ،بنابراين با توجه به موارد فوق
نيازهاي آموزشي  ؤالسبراي پاسخ به اين . انجام دهد »كاردانش چيست؟ هاي هنرستانآموزشي مديران 

فنـي، انسـاني و    هـاي  مهـارت شامل  كارتز معين شده در نظرية هاي مهارت زمينةمديران مذكور در سه 
  .گيرد ادراكي مورد بررسي قرار مي

  

  اهداف پژوهش
دن نيازهـاي آموزشـي مـديران    كـر مشـخص  : سـت از ا هدف كلي اين پژوهش عبارت : هدف كلي

  .كاردانش شهر تهران هاي هنرستان
  :جزئياهداف 

  ؛مهارت فني زمينةكاردانش در  هاي هنرستاندن نيازهاي آموزشي مديران كرمشخص  -1
  ؛مهارت انساني زمينةكاردانش در  هاي هنرستاندن نيازهاي آموزشي مديران كرمشخص  -2
  ؛مهارت ادراكي زمينةكاردانش در  هاي هنرستاندن نيازهاي آموزشي مديران كرمشخص  -3
  .مذكور هاي مهارت زمينةكاردانش در  هاي هنرستاندي نيازهاي آموزشي مديران بن اولويت -4

  
  پژوهشهاي  سؤال

  ند؟ا مهارت فني كدام زمينةكاردانش شهر تهران در  هاي هنرستانمديران  ينيازهاي آموزش -1
  ؟ندا مهارت انساني كدام زمينةكاردانش شهر تهران در  هاي هنرستاننيازهاي آموزشي مديران  -2
  ند؟ا مهارت ادراكي كدام زمينةكاردانش شهر تهران در  هاي هنرستاننيازهاي آموزشي مديران  -3
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كاردانش شهر تهران مطـابق   هاي هنرستاندست آمده، آيا وضعيت موجود مديران  هبر اساس نتايج ب -4
  ست يا نه؟مطلوب ه وضعيتبا 
  ن مذكور از چه اولويتي برخوردارند؟بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، نيازهاي آموزشي مديرا -5

  
  روش پژوهش

  .يابي است كاربردي از نوع زمينه –روش تحقيق در اين پژوهش، روش تحقيق توصيفي 

  
  آماري جامعة

هر تهـران در  كاردانش دولتي ش هاي هنرستانمديران  ةكلي ةآماري اين پژوهش، دربرگيرند جامعة
  .نفر بوده است 98يعني  1383-84سال تحصيلي 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

كـه بـا    اسـت كاردانش تهران  هاي هنرستاننفر از مديران  50مورد مطالعه نيز شامل  ةحجم نمون
  .اند اي انتخاب شده روش تصادفي خوشه

  
  ها آوري داده ابزار جمع

 هـاي  يويژگـ با توجـه بـه مزايـا و     اي كتابخانه ةعالوه بر استفاده از روش مطالع ،در پژوهش حاضر
بـراي  . ده اسـت شـ پرسشنامه، از آن به عنوان ابزار اصلي گردآوري اطالعات مورد نياز پژوهش اسـتفاده  

ده و ضـريب پايـايي   شـ آوردن پايايي ابزار مـورد اسـتفاده نيـز روش آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه        دست به
  .دست آمده است هب درصد85
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
 آمار توصـيفي همچـون   هاي روشپرسشنامه از  هاي سؤالهاي حاصل از  يل دادهتجزيه و تحل براي

آمـار اسـتنباطي نيـز     هـاي  روشميـانگين و از   ويـژه  بهجداول توزيع فراواني، درصد انحراف استاندارد و 
  .ها استفاده شده است ي تفاوت بين ميانگينمعناداربراي بررسي  Tآزمون 

  
  هاي پژوهش يافته

كاردانش شهر تهران در تمامي موضوعات بـه   هاي هنرستانمديران فعلي  ،پژوهشبر اساس نتايج 
مهارت انساني  زمينةدر  88/2فني  هاي مهارت زمينةميانگين كل نياز به آموزش در . آموزش نياز دارند

هـا ايـن    ايـن داده . اسـت  79/2گانه   سه هاي مهارتو در مجموع  68/2مهارت ادراكي  زمينةو در  88/2
مهارت فني، انساني و ادراكي بـه آمـوزش    زمينةرسانند كه مديران مورد مطالعه در هر سه  ه را مينتيج

  .اند دهاعالم نياز كر
مهـارت فنـي اعـالم شـده      زمينةآمده، بيشترين ميزان نياز به آموزش در  دست بهبر مبناي نتايج 

مهـارت انسـاني    كـه   ايـن ا علم به ب. است كه اين نتيجه با تحقيقات مرادي و عليپور مقدم مطابقت دارد
از آنجا كه آموزش و و نظران، مهارتي است كه در تمام سطوح سازمان اهميت دارد  صاحب برطبق نظرية

ميـزان نيـاز بـه آمـوزش در       پرورش سازمان انساني است و نقش عامل انساني در آن بسيار مهم اسـت، 
در » نو مشكالت جوانان و نوجوانـا  مسائل«ري همچنين، قرارگي. مهارت انساني قابل توجيه است زمينة

شرايط خاص روحـي   دليلتواند به  مي ،مهارت انساني زمينةكاردانش در  رأس نيازهاي آموزشي مديران
تفاوت در استعداد يـادگيري و ضـعيف بـودن تعـداد زيـادي از       دليلآموزان در آن سنين و نيز به  دانش
  .باشد... آموزان و  در مقايسه با ساير دانش نظري هاي آموزشآموزان كاردانش در  دانش

ادراكي نيز نشان داد كه مديران  هاي مهارت زمينةبندي نيازهاي آموزشي مديران در  نتايج اولويت
جـه بـا   ياين نت. اند اعالم كرده» كسب ديدگاه علمي نسبت به كار خود«اولويت اول نياز خود را در مورد 

هاي غير مرتبط با مديريت آموزشي  مذكور اكثراً داراي رشته هاي تانهنرسپذيرش اين نكته كه مديران 
آموزي بوده و در مقابـل از دانـش مـديريت و     بيشتر از طريق تجربه هانآاند و روش كسب مهارت در  بوده
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تركيـب   ،ي آمدرهمچنان كه در بخش مباني نظ .بل تبيين استاند قا تحصيالت آكادميك غفلت ورزيده
  .تر است مديريتي منطقي هاي مهارتمديريت براي نايل شدن به  ةمنبع توسعاين دو  ةبهين

فني، انسـاني و   هاي مهارت هاي آموزشاين پژوهش مبني بر وجود نياز مديران به از حاصل  ةنتيج
همچنـين  . تحقيقات مرادي، بامشاد، عليپور و تا حدي هيمووتيز هماهنگ و همسوست ةادراكي با نتيج

ايـن مطلـب    ةمديران مورد مطالعه با مالحظ ةگان سه هاي مهارتاولويت  در بارةژوهش پاز حاصل  ةنتيج
نظـران از   گيرند، با نظرات صـاحب  عملياتي قرار مي ةمديران رد ءكاردانش جز هاي هنرستانكه مديران 

  .زادگان مطابقت دارد ميركمالي و  عباس  بند، جمله كارتز، هرسي و بالنچارد، عالقه

  
  پژوهش پيشنهادهاي

هاي آموزشي قابل اجـرا درآورنـد و شـرايط     را در قالب برنامه هانآبا تمركز روي نيازهاي معين شده،  -1
رفع  برايريزي در  هنگام اقدام به برنامه. فراهم كنند...) آموزش و (الزم را براي سير صحيح مراحل بعد 

  .بندي نيازها را در نظر بگيرند نيازها، بايد ترتيب اولويت
 هـا  مهـارت را در مجموع » ارزش ميانگين هر نياز«بايد  ويژه يازها برحسب تقدم و اولويت، بهدر رفع ن -2

  .ترند اقدام كنند اول نسبت به رفع نيازهاي با ميانگين باالتر كه ضروري درجةدر نظر بگيرند و در 
م تخصـيص بودجـه و   چند اولويـت اول كـه مسـتلز    ويژه بهمهارت فني،  زمينةبه آموزش مديران در  -3

  . مبذول دارند يتوجه بيشتر ،استاعتبار كافي 
 ،نـد ، شناسايي و رفع كنگيري االمكان بايد درصدد  آن باشند كه نيازها را پيش از تشديد و اوج تيح -4

  .ييعني درصدد اقدامات فراكنشي باشند تا واكنش
فاصله به اهداف آموزشي تبديل كننـد  اند، بال نيازهاي آموزشي تعيين شده را تا كهنه و قديمي نشده -5

ي آموزشـي  هـا  دورهريزي و انتخاب محتواي  و حتماً برنامه. ريزي مناسبي صورت دهند برنامه هانآو براي 
  .را بر مبناي نيازسنجي انجام دهند

ع از لحاظ نو مديرانرا با وضعيت  ي آموزشي، تناسب آنها دورهبرگزاري براي ريزي  بايد هنگام برنامه -6
موزشي ضمن خدمت به ي آها دوره. نياز، مكان، زمان، روش، مدت و شرايط موجود در نظر داشته باشند

  .آموزشي بر اساس نيازهاي همان منطقه اجرا شود تفكيك هر منطقة
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ـ  منابع انساني بر اساس الگوي سيسـتمي،   ريزي آموزشي توسعة از طريق برنامه -7 صـورت   هآمـوزش را ب

 يريـز  اصلي يعني نيازسـنجي آموزشـي، برنامـه    گيرند كه داراي چهار جزء يا مرحلةبدر نظر  فراينديك 
  .ي آموزشي و ارزشيابي آموزشي استها دورهآموزشي، اجراي 

به دليل تغييرات سريع در تكنولوژي و اطالعات، براي بهبود بخشـي بـه كيفيـت دانـش و تخصـص       -8
  .دهندبار يك نيازسنجي علمي صورت  مديران، هرچند سال يك

باالدسـتان و زيردسـتان    ،مشاركت خود آنانو اي مديران از همكاري  ريزي و بهسازي حرفه در برنامه -9
  .ندكناستفاده نيز آنان 

ريزان نسبت به آن دسته از نتايجي كه با نتايج تحقيقات ديگر هماهنگ و همسـو   الزم است برنامه -10
  .توجه بيشتري مبذول دارند هستند

موجود انتصاب مديران،  انجام اصالحات مناسب در آيين نامةمسئوالن بايد با سعي در  كهايننهايت  -11
شرط دارا بودن و تخصص مرتبط با مديريت امـر آمـوزش و پـرورش را بـه عنـوان يكـي از فاكتورهـاي        

  .اساسي انتخاب مديران مورد تأكيد قرار دهند



  

  
  
  
  
  

هـاي   مشاركت در امر آمـوزش راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع براي 
  اي  فني و حرفه

  

  محمد پاسبان  :پژوهشگر* 

  دكتر صادق ملكي   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

اي اسـتان آذربايجـان    كل  آموزش فني و حرفـه  ادارة -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  شرقي

  
  

  بيان مسئله
اي  هـاي فنـي و حرفـه    ران صـنايع، آمـوزش  ها و مطالعات حاكي از آن است كه مدي حاصل بررسي

 ةاين پديد. ده استكرتر  افزون جهتاند و اين روند اتالف منابع را از هر  فراگيران را چندان جدي نگرفته
هاي انساني را از خرد تا كالن پايين آورده و به  و اثربخشي سيستم كارايي ناموزون به هر دليلي مجموعة

 .حاصـل نشـده اسـت    ،حتي در حـد قابـل قبـول    ها منافع مادي و معنوي و هزينه گذارها نسبت سرمايه
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متوليان امر با عنايت به اين موضوع در پي يافتن راهكارهاي عملي رفـع چنـين ناهمـاهنگي، چـه بسـا      
ديدگاه مـديران از بابـت    ةرسد كه فاصل اند ولي چنين به نظر مي اي انجام داده هسخت كوشان هاي تالش

  .اي كماكان بيشتر مانده است موزش فني و حرفههمكاري با مراكز آ
اي  آشنا شدن با نگرش مديران و بررسي آنان كمكي خواهد بود تا مراكـز آموزشـي فنـي و حرفـه    

بازاريابي   زمينةاين تحقيق . ند و شكاف موجود را كمتر سازندسالت و اهداف خود را بازبيني كنكيفيت ر
بازخوردهـاي حاصـل از مشـتريان سـازماني بـا تمركـز بـر         اي را در خصوص مراكز آموزش فني و حرفه

توانـد ناهمـاهنگي كـل سيسـتم آمـوزش و       مـي همچنين  .دونگري به سمت موفقيت خواهد گش يفيتك
  .پرورش را در سطح كالن كاهش دهد

  

  اهداف پژوهش
ع مـديران صـناي   ةبررسي و شناسايي راهكارهاي افـزايش انگيـز   ،تحقيق ،هدف كلي و نهايي :هدف كلي

  .اي است براي مشاركت در امر آموزش فني و حرفه
  :اهداف فرعي

ة اين آگاهي با ميزان هاي مشاركت آنان و رابط شناخت ميزان آگاهي مديران صنايع از نحوه و زمينه -1
  ؛مشاركت آنان انگيزة

  ؛اي تشخيص علل ضعف مشاركت مديران صنايع در امر فني و حرفه -2
  ؛اي هاي فني و حرفه كيفيت آموزش در بارةع تعيين نظرات مديران صناي -3
  ؛اي مشاركت مديران صنايع در امر آموزش فني و حرفه راهكارهايي براي ارتقاي انگيزة ارائة -4
  .هاي آموزشي مورد نظر مديران صنايع تعيين اولويت -5
  

  هاي تحقيق فرضيه
و امكانـات  ...) ت، ابزارآالت مـدرن و  آال مانند تجهيزات، ماشين(افزاري  بين استفاده از امكانات سخت -1

هـاي فنـي و    تر آمـوزش  بهتر و كاربردي ارائةو ) هاي آموزشي و محيطي آموزشي مانند روش(افزاري  نرم
  .اي تفاوت وجود دارد حرفه
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تأمين نيازهاي آموزشي كاركنانشـان از   برايمديران واحدهاي صنعتي  روش آموزشي پيشنهاد شدة -2
  .استبرخوردار  هاي متفاوت اولويت

هـا از ديـدگاه    اي و اثربخش بودن آموزش هاي فني و حرفه آموزش ارائة برايهاي آموزشي  نابين مك -3
  .مديران تفاوت وجود دارد

  .نيستن بخش صنعت از ديدگاه مديران يكسان نيازهاي آموزشي شاغال -4
آموزشـي سـازمان آمـوزش فنـي و     هاي  مشاركت در برنامه برايمديران  ةعوامل مؤثر در ايجاد انگيز -5

  .نيستاي يكسان  حرفه
  

  روش پژوهش
از نظر ميزان كنترل متغيرها، تحقيـق  . تحقيق حاضر بر اساس هدف تحقيق از نوع كاربردي است

  .توان متغيرها را كنترل كرد زيرا نمي ،از نوع توصيفي پيمايشي است
  

  آماري جامعة
، متوسط و كارخانجات بـزرگ  ي صنعتي كوچكها هكارگاشامل مديران  ،كل مديران صنايع استان

  .درصد است 44هاي متوسط و كوچك  و تعداد شركت 16هاي بزرگ  تعداد شركت صنعتي؛
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
. ده اسـت شـ كوكران محاسبه  ةگيري تصادفي با استفاده از رابط آماري بر اساس روش نمونه نمونة

  .وچك، متوسط و بزرگ استان استي كها كارگاهواحدهاي صنعتي و نفر مديران  354نمونه  تعداد
  

  ها آوري داده ابزار جمع
سـؤال   3پاسـخ و   سؤال بسـته  30پرسشنامه شامل  .گيري اين پژوهش پرسشنامه است دازهابزار ان

  .استدرصد 82آمده با استفاده از روش آلفاي كرانباخ حدود  دست بهپايايي . استپاسخ باز
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  ها تجزيه و تحليل داده هاي شيوه
هـاي آمـار توصـيفي مثـل      آمـده در ايـن پـژوهش از روش    دست بهتجزيه و تحليل اطالعات  براي

ميـانگين و روش آمـار    ة، درصد افراد نمونـه، محاسـب  هانآمحاسبات انواع فراواني و نمودارهاي مربوط به 
روش تحليـل  . اده شـده اسـت  اي و روش كـار اسـكوئر اسـتف    توزيـع دو جملـه   محاسبةاستنباطي مانند 

  .استها به شرح زير  فرضيه
اول و دوم و سوم و چهارم با استفاده از روش آمار توصيفي ميانگين و توزيع فراواني مـورد   فرضية

  .گيرند آزمون قرار مي
هـا و نيـز بـا     گيري و غير پارامتريـك بـودن داده   اي بودن مقياس اندازه پنجم به دليل رتبه فرضية

. دشـو  هاي مختلف انگيزشي از روش آمـاري فريـدمن آزمـون مـي     هاي گروه ميانگين رتبه مقايسةهدف 
  .شود ها پرداخته مي دو نسبت به آزمون ميانگين سؤال همچنين بر اساس روش آماري خي

  
  و پيشنهادها هاي پژوهش يافته

عتي، هـا و نيازهـاي آموزشـي واحـدهاي صـن      نتايج حاصل از پژوهش بر ايجاد تناسب بين آموزش
مستمر از نظرات مديران  يش كيفيت آموزشي ضمن كار، استفادةاستفاده از ابزارهاي نوين آموزشي، افزا

ا مـوارد زيـر   اي تأكيد دارد كه با توجه بـه آن،  موزش فني و حرفههاي آ صنايع در تعيين اهداف و برنامه
  :دشو پيشنهاد مي

  .تر استفاده شود نات و تجهيزات جديدتر و مدرنهاي ارائه شده از امكا آموزش كاراييافزايش  براي -1
  .مورد توجه بيشتر مديران قرار گيرد استفاده از روش آموزش ضمن خدمت، -2
هاي ارتباط بـه مـديران    هاي سرپرستي و مهارت هاي فني به كارگران خطوط توليد و آموزش آموزش -3

  .سطوح مياني ارائه شود
 راظم و سيستماتيك از كارگران و نيروهاي انساني آمـوزش ديـده   ارزيابي من اي سازمان فني و حرفه -4

  .انجام دهدي صنعتي ها كارگاهمطابق با نيازهاي 
جلسات مشترك  درهاي آموزشي مورد نياز كارآموزان   ريزي اي در برنامه سازمان آموزش فني و حرفه -5

ــنعتي و     ــدهاي ص ــديران واح ــا م ــاهب ــا كارگ ــه ه ــدي، برنام ــترك  ي تولي ــزي مش ــد  ري ــام ده .انج



  
  
  
  
  
  

  در كاردانش استان قم  شاخةهاي  دروني هنرستان كاراييبررسي ميزان 
  84تا  81هاي  سال

  

  مصطفي پاك  :پژوهشگر* 
  جعفر آرشيد  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان قم -1385  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
كـه  دارد بسـتگي  ماهر و با انگيـزه   و پويا به نيروي انساني آموزش ديدة زنده ةبالندگي يك جامع 

مسلم اسـت كـه چنـين    . معجزه بيافريند هانآبهينه از  تركيب مطلوب منابع مادي و استفادةتواند با  مي
نظام آموزشـي، بـدون ترديـد     كاراييبه  نكردن لذا توجه. نيرويي محصول نظام آموزشي هر كشور است

در به حل مشكالت اين نيرو نه تنها قا. دهد ي انساني غير كارآمد و غير مولد را به جامعه تحويل مينيرو
بيكـاري تعـداد زيـاد    . پديـد آورد هـم  مشـكالتي را   جامعة خود نيست، بلكه ممكن است بـراي جامعـه  
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در بـازار   هانآ جذب زمينة نبودن و هانآها براي جذب  نداشتن دانشگاه گنجايش دليلبه التحصيالن  فارغ
  .ساز باشد تواند براي هر كشوري مشكل كار مي

 000/900و خدمات حدود  (.G.N.P)از سوي ديگر هر ساله درصد بااليي از توليد ناخالص ملي 
 ،عـالوه بـر آن  . شـود  آمـوزان مـي   نيروي انساني شاغل در آموزش و پرورش صرف تعليم و تربيت دانـش 

فرصـت از دسـت رفتـه نيـز رقـم       هاي فردي، خانوادگي و هزينـة  نههزيهاي ديگر آموزشي شامل  هزينه
ناپـذيري را   اقتصادي انساني جبـران  هاي زيانچون وقوع هريك از موارد شكست تحصيلي،  است،بااليي 

كاردانش كـه   شاخةاگرچه در سطح آموزش و پرورش استان نيز از طريق  .)1372عزيزاده، (در پي دارد 
 يـزي اشـتغال نيـروي انسـاني اسـت     ر نيازهاي بازار كار و هماهنگي با برنامهتأسيس آن توجه به  ةفلسف

واحد  53نفر هنرجوي دختر و پسر در قالب  6686تالش قابل توجهي براي زير پوشش قرار دادن تعداد 
تـاكنون   از عوامـل آموزشـي صـورت گرفتـه، ولـي      نفر 977گيري از خدمات  هنرستان كاردانش با بهره

دنبال آن ميزان اتـالف نظـام    هو ب كاراييلذا روشن كردن  .اين عنوان اجرا نشده است تحقيق مستقلي با
فوايد عمومي را در پي خواهـد   ،ريزان و معلمان اندركاران نظام اعم از مديران، برنامه آموزشي براي دست

  .داشت
اشند، هرگـز  قيقي نداشته بهاي آن اطالع د و شاخص كاراييبنابراين تا مسئوالن نظام آموزشي از 

اين تحقيق در پـي آن اسـت كـه بـا      .ريزي كنند برنامه رفع موانع يا بهبود وضع موجود براي توانند نمي
تحصـيل، درصـد    ةنسبت اتالف، ميـانگين طـول دور  ( فرايندداد  هاي درون بندي و بررسي شاخص دسته

انش آمـوزش و پـرورش   كـارد  شـاخة درون  كاراييبه بررسي ...) التحصيلي و  ترك تحصيل و درصد فارغ
  .بپردازد 84تا  81هاي  سال استان در
  

  اهداف پژوهش
 هـاي كـاردانش اسـتان قـم در     هنرسـتان  كاردانش شاخةدروني  كاراييبرآورد ميزان : هدف اصلي

  84تا  81هاي تحصيلي  سال
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  :اهداف فرعي پژوهش
هاي تحصيلي  سال درقم  هاي كاردانش استان كاردانش هنرستان رشتةداد  هاي درون بررسي شاخص -1

  84تا  81
آمـوز   شاخص تراكم دانش) ج ؛ن واجد شرايطاشاخص مهم معلم) ب ؛آموز نرخ رشد جمعيت دانش) الف

  .آموز به معلم شاخص نسبت دانش) د ؛در كالس
  84تا  81هاي  سال درهاي كاردانش استان قم  كاردانش هنرستان رشتة فرايندهاي  بررسي شاخص -2

 ؛نرخ تـرك تحصـيل  ) د ؛نرخ مردودي) ج ؛نرخ ارتقا) ب ؛عيت آموزش دختران و پسرانشاخص وض) الف
نـرخ  ) ط ؛نـرخ اتـالف  ) ج ؛بازده كلي درونـي ) ز ؛نرخ گذر تحصيلي) و ؛تحصيلي دورةميانگين طول ) هـ

  .ماندگاري يا بقا
  

  پژوهشهاي  سؤال
در  84تـا   81هـاي   سـال  م درهاي كاردانش استان ق نكاردانش هنرستا رشتةداد  هاي درون شاخص -1

  است؟ چقدرمحورهاي ذيل 
شـاخص تـراكم   ) ج ؛واجـد شـرايط   معلمـان شـاخص مهـم   ) ب ؛آمـوزي  نرخ رشد جمعيـت دانـش  ) الف

  .آموز به معلم شاخص نسبت دانش) د ؛آموز در كالس دانش
ر د 84تـا   81هـاي   سـال  درهاي كاردانش اسـتان قـم    كاردانش هنرستان رشتة فرايندهاي  شاخص -2

  است؟ چقدرمحورهاي ذيل 
 ؛نرخ تـرك تحصـيل  ) د ؛نرخ مردودي) ج ؛نرخ ارتقا) ب ؛شاخص وضعيت آموزش دختران و پسران) الف
نـرخ  ) ط ؛نسـبت اتـالف  ) بازده كمي دروني ح) نرخ گذر تحصيلي ز) تحصيلي و دورةميانگين طول ) هـ

  .ماندگاري يا بقا
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  روش پژوهش
نگـر اسـتفاده شـده     تحقيق از روش تحقيق توصـيفي گذشـته  ين هاي ا با توجه به اهداف و پرسش

رد تحقيق آموزش و پرورش قرار گي تواند مورد استفادة هاي آن مي فتهكه يا جا از طرف ديگر از آن. است
  .دآي كاربردي نيز به حساب مي

  آماري جامعة
ل بـه  كـاردانش شـاغ   شـاخة هنرجويـان   در پژوهش حاضر عبارت اسـت از كليـة   آماري جامعة -

   ؛به تفكيك جنس 84تا  81هاي تحصيلي  سال هاي كاردانش استان قم در هنرستان تحصيل در

هاي كاردانش استان قـم كـه در    هنرستان كليةها و  ندبيران شاغل به تدريس در هنرستا كلية - 

  .اند فعاليت آموزشي داشته 84تا  81سال تحصيلي 

  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
تيجـه نيـازي بـه    در ن ،آمـاري يكسـان اسـت    نمونـة آمـاري و   جامعـة  ةپژوهش حوزچون در اين 

  .اند آماري مذكور مورد بررسي قرار گرفته جامعةلذا كل  .گيري نيست نمونه

  

  ها آوري داده ابزار جمع
با استفاده از ايـن  . آوري اطالعات است ابزار اصلي اين تحقيق براي جمع ،هاي آماري جداول و فرم

التحصيالن، آمار واحدهاي درسي انتخابي و نتايج امتحانـات بـه    آموزان و فارغ جداول آمار دانش ها و فرم

بندي شده و بر اساس آن تجزيه و تحليل و  دروني ثبت و طبقه كارايينشانگرهاي  محاسبةعنوان مبناي 

  .عمل آمده است هگيري ب نتيجه
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
از  تنهـا لذا در تجزيه و تحليل آمـاري   است،ضر نمونه و حوزة پژوهش يكسان چون در پژوهش حا

آمار توصيفي به يك مجموعه از مفاهيم  تحليلي استفاده شده است و باهاي آماري توصيفي از نوع  روش

جداول و توصـيف و   تهيةسازمان دادن، خالصه كردن، رسم نمودار،  برايكار گرفته شده  ههاي ب و روش

  .ها و رسم نمودارها پرداخته شده است ها، درصدها، نرخ نسبت محاسبةها از طريق  ادهتشريح د

  

  هاي پژوهش يافته
آموزش و پرورش  81-82كاردانش ورودي سال تحصيلي  شاخةآموزان  نسبت اتالف مجموع دانش

 يبـرا  و 31/1آمـوزان دختـر    ايـن نسـبت بـراي دانـش     .بـوده اسـت   48/1 مورد نظر دورةاستان قم در 
 شـاخة آمـوزان دختـر    نسبت اتـالف دانـش   در اين دورهبدين ترتيب  .بوده است 64/1آموزان پسر  دانش

آمـوزان   بيشترين نسبت اتالف دانـش . آموزان پسر بوده است كمتر از نسبت اتالف دانش 33/0كاردانش 
 ناحيةالف به بوده است و كمترين نسبت ات 2 ةمورد بررسي مربوط به ناحي دورةكاردانش در  شاخةپسر 

  .شود مربوط مي 4
بوده  68/0مورد بررسي  دورةكاردانش استان در  شاخةآموزان  دروني مجموع دانش كاراييضريب 

بدين ترتيـب   .بوده است 77/0آموزان دختر  و دانش 61/0آموزان پسر  دروني دانش كاراييضريب  .است
آموزان پسـر   بيشتر از دانش در اين دورهكاردانش استان  شاخةآموزان دختر  دروني دانش كاراييضريب 

بـه   كـارايي و كمترين ضريب  4 ةآموزان پسر مربوط به ناحي دروني دانش كاراييبيشترين ضريب . است
كاردانش آمـوزش و   شاخةآموزان  تحصيلي مجموع دانش دورةميانگين طول . شود يك مربوط مي ناحية

تحصــيلي  دورةميــانگين طــول  .وده اســتســال بــ 37/2ي مــورد بررســي هــا دورهپــرورش اســتان در 
 دورةبـدين ترتيـب طـول     .سـال بـوده اسـت    28/2آموزان دختـر   سال و دانش 47/2آموزان پسر  دانش

آمـوزان پسـر بـوده اسـت      تحصيل دانـش  دورةسال كمتر از ميانگين  19/0آموزان دختر  تحصيلي دانش
 مربـوط  سه و كمترين ميانگين ناحية آموزان پسر مربوط به تحصيل دانش دورةبيشترين ميانگين طول 

مورد  دورةكاردانش استان در  شاخةآموزان  التحصيلي مجموع دانش يك و ميانگين درصد فارغ ناحيةبه 
بـوده   63/76و دختـر   89/60آمـوزان پسـر    التحصيلي دانـش  درصد فارغ .بوده است 67/76بررسي برابر 
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 در ايـن دوره كـاردانش اسـتان    شـاخة مـوزان دختـر   آ التحصيلي دانش درصد فارغ ،به عبارت ديگر .است
 ناحيـة التحصيلي پسر مربـوط بـه    و بيشترين درصد فارغ استآموزان پسر  درصد بيشتر از دانش 47/15

آمـوزان دختـر    التحصيلي دانـش  و بيشترين درصد فارغاست يك  ناحيةبه مربوط چهار و كمترين درصد 
  .استدو  ناحيةيك و كمترين درصد مربوط به  ناحيةه مورد بررسي مربوط ب دورةكاردانش در  شاخة

  
  پيشنهادهاي پژوهش

منظور اتخاذ و راهبردهاي مناسب  هكاردانش استان ب شاخةبررسي و بازنگري عملكرد  كميتةتشكيل  -1
  .در آينده

 جـويي عاجـل   دروني و اتالف احتياج به بررسي و چاره كاراييتعيين آن دسته از نواحي كه به لحاظ  -2
  .دارند

  .ها نايسه با ميانگين كشور و ديگر استاكاردانش در مق شاخةدروني  كاراييبررسي وضعيت  -3
كاردانش استان در دورنماي زماني متفـاوت و بررسـي عوامـل مـؤثر بـر       شاخةدروني  كاراييبررسي  -4

  .دروني نواحي موفق استان كارايي
اي ارتقـا يابـد    ها و كيفيت آموزش به گونـه  رستانتكنولوژي موجود در مراكز آموزشي كاردانش و هن -5

  التحصيالن كاردانش مشكلي براي جذب در مركز توليدي نداشته باشند و در ايـن راه از جهـات   كه فارغ
  .برخوردار شوند) اي براي ايجاد مراكز اشتغال گروهي استخدام، كمك سرمايه(مختلف 

حتـي   ،ي كـارداني ها دوره ويژه بهتحصيل  ادامةكه امكان اي انجام گيرد  ريزي آموزشي به گونه برنامه -6
  .داشته باشند، فراهم باشد كاردانش كه تمايل به انجام آن التحصيالن براي تعداد بسيار اندكي از فارغ

آمـوزان سـوم راهنمـايي يـا اول نظـام       ديگـر دانـش   هاي مناسب نايا در زم در هفتة معرفي مشاغل -7
ها  هاي كاردانش و هنرستان جمعي به مراكز آموزش و دبيرستان دسته طور بهجديد براي بازديد  متوسطة

  .اي وزارت كار و ساير مراكز مشابه برده شوند و مراكز آموزش فني و حرفه
موزان در قالب قصه، آ اي در تمام مقاطع تحصيلي و متناسب با سن دانش قداست كار و آموزش حرفه -8

هاي درسـي و كمـك آموزشـي و مجـالت ريشـه گنجانيـده و        كتابهاي اجتماعي در  نحكايت و داستا
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 شـاخة كاردانش يا  شاخةالتحصيالن  هاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه فارغ هاي موفق در زمينه چهره
  .گو معرفي شوند آموزان به شكل مصاحبه و گفت ند به دانشاي هست فني و حرفه

ادارات آمـوزش و پـرورش منـاطق و نـواحي      ايجاد تشكيالت مناسب در ستاد، واحـدهاي آموزشـي،   -9
  .كاردانش شاخةاستان براي اجراي مناسب 

هـاي   گسترش نظام جذب و تربيت نيروي انساني به عنوان اسـتادكار مـاهر بـراي آمـوزش مهـارت      -10
  .آموزان گوناگون به دانش

  .ها ي هنرستانها كارگاه توسعةمناسب و مورد نياز براي تجهيز و  تأمين بودجة -11
روزي براي مناطق روستايي و محروم و امكان تربيت نيـروي كـار    تأسيس واحدهاي آموزشي شبانه -12

  .ماهر براي مناطق مذكور
هـاي كـاردانش بـه     بندي مشـاغل و معرفـي رشـته    هاي مهارتي متناسب با طرح طبقه تأمين رشته -13

  .ردانشالتحصيالن كا تحصيل براي فارغ ادامةجامعه و فراهم كردن امكانات 
ي آمـوزش مهـارت و هـدايت    ها دورهآموزان به  سنجش استعدادها و راهنمايي دانش فرايندتقويت  -14

   .شغلي آنان
  ي بازآموزي هنرآموزانها دورهگسترش مستمر  -15
اي آموزشـي  ه وري با استفاده از روشافن توسعةهاي آموزشي در راستاي  غني كردن محتوا و برنامه -16

ها و  وري و تجهيزات جديد و ارتباط با مراكز پژوهش، بخش صنعت و دانشگاهرگيري فناكا پيشرفته و به
  .هاي كاردانش مستمر به منظور ارتقاي كيفيت برنامه طور بهمراكز آموزشي داخل و خارج كشور 

  .اعطاي تسهيالت مناسب با هاي كاردانش در بخش غيردولتي آموزش توسعةتقويت و  -17
هـاي   اردهاي مهارت موجود و تدوين استانداردهاي جديد آموزشـي و ايجـاد رشـته   بازنگري استاند -18

  .وري اطالعات و ارتباطاتفنا زمينةدر  ويژه بهمناسب 
ي هـا  دورههـاي كـاردانش و برگـزاري     ي بازآموزي مربيان و هنرآمـوزان هنرسـتان  ها دورهگسترش  -19

نيروي انساني شـاغل در بخـش آمـوزش و    هاي آموزشي و تخصصي  آموزشي به منظور ارتقاي توانمندي
  .اجرايي ستاد
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آموزان سال سوم مدارس  هاي كارآفريني در دانش بررسي ميزان پرورش قابليت
  كاردانش استان خراسان

  

  افشارياحد پور  :پژوهشگر* 

  احمد ابوترابيان  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ان آموزش و پرورش استان خراسانسازم -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
ها، ارتقا و ايجاد انگيزه و كمـك بـه    امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا راجع به طراحي برنامه

جـدي بـه تشـويق كـارآفريني      طـور  بهها  چند سال گذشته دولت ارآفريني وجود دارد به طوري كه درك
ترين اثر خود را از طريق  رود كه مهم شمار مي هاقتصادي ب توسعةمهم كارآفريني از ابزارهاي . اند پرداخته

ـ  . گذارد افزايش اشتغال بر جاي مي مهمـي اسـت كـه كشـورهاي      ةبدين لحاظ آموزش كـارآفريني مقول
انـد و پـرورش كارآفرينـان را در     داشـته  اقتصادي نسبت بـه آن توجـه جـدي    توسعة فرايندپيشرفته در 

11 
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هـاي پـرورش كارآفرينـان در     دهد كه برنامـه  مطالعات نشان مي«. اند ه قرار دادههاي توسع اولويت برنامه
اين . هاي اجرايي دولتي به سرانجام مطلوب رسيده است گذاري و پشتيباني كشورهاي مختلف با سياست

كـارآفريني، اصـالحات سـاختاري،     ةسازي و ترويج روحيـ  ها شامل فرهنگ ها و پشتيباني گذاري سياست
پرورشگاه كسب و كار  ةاندازي و ادار ، ايجاد مؤسسات آموزشي دولتي، خصوصي و كمك به راهنهادسازي

  )1380پوردارياني، مقيمي، . (»بوده است... ها و  كوچك، آموزش كارآفريني از طريق مدارس، دانشگاه
صـادي  با اذعان به نقش غير قابل انكار آموزش در ايجاد اشتغال و غلبه بر مشكالت اجتماعي و اقت

هـاي شـغلي كـه     فرصـت تأمين كسري  ويژه بههاي شغلي در جامعه،  و فرهنگي، تسريع در ايجاد فرصت
اي از آمـوزش و اشـتغال، يعنـي     اقتصادي است توجـه بـه نـوع ويـژه     توسعة برنامةهاي  ناشي از نارسايي
ارآفرينـان در  هـاي آموزشـي ك   دن برنامهكرهاي كارآفريني، جايگزين  ها و پرورش قابليت گسترش زمينه

  .رسد نظر مي هو با اهميت باست اي و مهارتي ضرورت يافته  هاي آموزش فني وحرفه برنامه
 توسـعة هـاي   توان در برنامه متوسطه مي دورةآموزان در  دانش شناختي روانوجه به خصوصيات با ت

ارآفريني، تـرويج  هـاي كـ   هاي بروز قابليت در نظام آموزش و پرورش به توسعه و زمينه اقتصادي به ويژه
هايي  اي كاردانش گام كه تأسيس مراكز آموزش فني و حرفه كردكارآفريني و ايجاد اشتغال توجه  ةروحي

  .اند اين مهم بوده راستاي رسيدن بهدر 
 .گيرد از اين نيروها صورت مي آيندهبرداري  تربيت نيروي انساني و آموزش در جامعه با هدف بهره

بـه  يـابي   در انتظـار راه  انـد،  متوسـطه مشـغول بـه تحصـيل     دورةآموزان كـه در   امروزه بسياري از دانش
متأسفانه بازار كار  .تر وارد بازار كار شوند و انتظار دارند پس از فراغت از تحصيل هر چه سريع اند دانشگاه

تي هاي از پيش تعيين شـده و بـه عبـار    در اذهان بسياري از جوانان و دانشجويان كشور يك سري پست
ا   .ستآنهاشود كه جامعه منتظر  تعبير مي«  ساخته هاي پيش صندلي«سري  يك ديـدگاه كارآفرينانـه   امـ

عـالوه بـر   . با آينده خواهد كاسـت  زيادي از مشكالت جوانان در رويارويياشتغال تا حد  نسبت به پديدة
بهينـه از منـابع،    ةاز رشد كارآفريني عبارت اسـت از اسـتفاد   حاصلاقتصادي  توسعةساير ابعاد  ،اشتغال

هـاي نسـبي    تنوع توليدات و صادرات، افزايش ارزش افزوده، رقابت بر مبناي شايستگي و شناخت مزيت
  .)1379فهيمي، (در سطح ملي 
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و ساير معضالت اجتمـاعي   با توجه به تنگناهاي اقتصادي فراوان، جواني جمعيت، نرخ بيكاري باال
كارآفريني بـر ايجـاد    توسعةاقتصادي، تأثير  توسعةه تمامي ابعاد كنند و با اذعان ب آن بروز مي كه در پي

  .سازد ضرورت و اهميت موضوع را روشن مي ،اشتغال به تنهايي نيز
توانـد   دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش و سيستم آموزشي و مؤسسـات وابسـته بـه آن مـي    

توانـد بـه عنـوان يكـي از دروس بـه       مفهوم و ابعاد كارآفريني را معرفي كند، يا مبحـث كـارآفريني مـي   
هـاي خـود را ارزيـابي     آموزاني كه تمايل به درك كارآفريني دارند، آموخته شود تا بتوانند قابليـت  دانش

هـاي كشـاورزي،    مـورد نيـاز بخـش   كاردانش با هدف تربيت نيروي انساني  شاخةكنند و  در اين راستا 
كلّيـات  (جتماعي، فرهنگي كشور ايجاد شده است اقتصادي ا توسعةخدمات بر اساس نيازهاي  صنعت و

   .)1373نظام جديد، 
منحصر به فردي از منابع بـه منظـور    ةايجاد ارزش از راه تشكيل مجموع فرايند  «يعنيكارآفريني 

از آنجا كه كارآفرينان هيچگاه بر تمـامي منـابع تسـلط ندارنـد، دنبـال كـردن       . »ها گيري از فرصت بهره
  .)1376احمدپور، (كردن شكاف منابع خواهد بود  ها مستلزم پر فرصت

شود آن را به افراد آموزش داد، تقويت  كه كارآفريني اساساً اكتسابي است يعني مي  با توجه به اين
هـاي بـروز و پـرورش     لـذا آمـوزش و پـرورش بـا شـناخت زمينـه       .)1376احمدپور، (كرد و پرورش داد 

همراه ) كاردانش(اي و مهارتي  راحل مقدماتي آموزش فني حرفههاي كارآفريني و توجه ويژه به م قابليت
تواند افراد را بـراي ورود   شناخت و ارزيابي محيط، به يقين مي ةهاي كارآفريني و تقويت روحي با آموزش

با نظـر بـه آنچـه گذشـت،     . به بازار كار و اشتغال و ساير اهداف مورد نظر و مرتبط با موضوع آماده سازد
د كـه  رس مي نظر بهآمده در اين زمينه نيز حائز اهميت  عمل بههاي   ريزي اثربخشي برنامهسنجش ميزان 
آمـوزان،   بيـران، دانـش  از ديـدگاه مـديران، د  «پاسخگويي به اين سؤال اساسـي كـه    براي تحقيق حاضر

يني تـا چـه انـدازه توفيـق     هـاي كـارآفر   كـاردانش در ميـزان نهادينـه كـردن قابليـت      مدارس متوسطة
خواهد آمد بتوان با  دست بهرود با توجه به نتايجي كه  انتظار مي .، تدوين و انجام خواهد شد»اند؟ داشته
هـاي   اصـالح و رفـع كاسـتي    وهـاي موفـق    برنامـه  توسـعة راهكارهاي عملي مشخصي در تقويت و  ارائة

  .آورد عمل بهريزي الزم را  اقدامات اصلي و برنامه ،مالحظه شده
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  اهداف پژوهش
هاي سازماني مناسب و همچنـين ميـزان بـروز و     ين ميزان برخورداري مدارس كاردانش از زمينهتعي -1

و  مدارس از ديدگاه مـديران، دبيـران   آموزان در اين كارآفريني دانش شناختي روانهاي  شكوفايي قابليت
  ؛ها برحسب مناطق جغرافيايي و جنس ديدگاه مقايسةهمچنين  و آموزان دانش

راهكارهاي عملـي   ارائة رايها ب هاي مناسب مدارس در احيا و پرورش اين قابليت زمينه بررسي تأثير -2
  .و مشخص

  
  پژوهشهاي  سؤال

هـاي   ها و قابليـت  آموزان در مدارس كاردانش به چه ميزاني ويژگي از ديدگاه مديران، معلمان، دانش -1
آموزان ايجاد شده  در دانش) خالقيت طلبي، عزم و اراده، استقالل طلبي، خطرپذيري و توفيق(كارآفريني 

  است؟
هـاي سـازماني    آموزان مدارس كاردانش بـه چـه ميزانـي از زمينـه     از ديدگاه مديران، معلمان، دانش -2
هـاي   در جهـت تقويـت قابليـت   ) حمايت مديريتي، ساختار سازماني، سيستم آموزش و سيستم تشويق(

  كارآفريني برخوردارند؟
هـاي سـازماني مـدارس     مدارس كاردانش، آيا بين زمينه) آموزان علمان و دانشمديران، م(از ديدگاه  -3

  وجود دارد؟ اي آموزي رابطه هاي كارآفريني دانش كاردانش با قابليت
 شـناختي  روانهـاي   آموزان در ميزان بـروز و پـرورش قابليـت    آيا بين ديدگاه مديران، معلمان، دانش -4

  تفاوت وجود دارد؟ ،دانشآموزان در مدارس كار كارآفريني دانش
هـاي   آموزان در ميزان برخورداري مدارس كاردانش از زمينـه  و دانش ين ديدگاه مديران، معلمانآيا ب -5

  تفاوت وجود دارد؟ ،سازماني
هـاي كـارآفريني    قابليـت  زمينـة نـواحي مختلـف در   ) آموزان مديران، معلمان، دانش(آيا بين ديدگاه  -6

  دارد؟آموزان، تفاوت وجود  دانش
آموزان برحسب  هاي كارآفريني دانش آموزان در ميزان قابليت دانش ، معلمان وآيا بين ديدگاه مديران -7

  تفاوت وجود دارد؟ ،جنس
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 ،هاي سازماني مدارس نواحي مختلف در ميزان زمينه) آموزان مديران، معلمان، دانش(آيا بين ديدگاه  -8
  تفاوت وجود دارد؟

برحسب جنس،  هاي سازماني مدارس زان زمينهدر مي آموزان و دانش ان، معلمانآيا بين ديدگاه مدير -9
  تفاوت وجود دارد؟

  
  روش پژوهش

موضـوع تحقيـق از نـوع     زمينـة هرچند انـدك دانـش كـاربردي در     ةتحقيق حاضر با هدف توسع
كـه بـا روش    اسـت گردآوري اطالعـات از نـوع تحقيقـات توصـيفي      ةتحقيقات كاربردي و برحسب نحو

  .انجام شده است) پيمايشي(يابي  ينهزم

  
  آماري جامعة

كـاردانش آمـوزش و    متوسطةمدارس  كليةاز  است عبارتآماري مورد نظر  جامعة ،در اين پژوهش
  .دان مشغول به فعاليت 83-84پرورش خراسان كه در سال تحصيلي 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

و متغير مـورد نظـر    يستمورد مطالعه مشخص ن جامعة) سيگما(كه انحراف معيار   نبا توجه به اي

ـ  استنيز پيوسته  )||()/(مناسـب از فرمـول    ةبراي برآورد حجم نمون 22  ZaZBn   اسـتفاده
  . شده است

  .اند آموزشگاه شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفته 36با استفاده از فرمول باال 

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  .عات از پرسشنامه استفاده شده استآوري اطال  براي جمع
هاي مـورد نظـر بـا روش بازآزمـايي      پرسشنامه ،هاي ابزارهاي تحقيق به منظور ارزيابي ثبات مؤلفه

(lest-relest) انـد   آزمون تشكيل شده ةچون هر دو پرسشنامه از چند جزو. اند مورد آزمون قرار گرفته
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اي اطمينان از هماهنگي درونـي نيـز از روش آلفـاي    بر ،سنجد يك مؤلفه را مي سؤالبه طوري كه چند 
  .تأييد شدند كار رفته ، پايايي ابزارهاي بهكرانباخ استفاده شده است كه در نهايت

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

ابتدا به كمك  ،روشن و قابل درك صورت بهاطالعات  ارائةتلخيص و تنظيم و  در اين پژوهش براي
عات گردآوري شـده توصـيف   ها، اطال فراواني، درصد و ميانگين محاسبةصيفي مانند هاي آمار تو شاخص

گيـري   هاي الزم بـراي تبيـين و تصـميم    همچنين به منظور آزمون و تحليل و حصول استنباط. اند شده
هاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون، روش رگرسيون چندگانه و تحليـل واريـانس و    پيرامون سؤال

  .استفاده شده است T – Testهمچنين آزمون و قيبي مناسب با تحليل واريانس هاي تع آزمون

  
  هاي پژوهش يافته

آمـوزان در مـدارس    كـارآفريني دانـش   شـناختي  روانهـاي   در ارزيابي ميزان بروز و پـرورش قابليـت   -1
به دست  در زير هاي ، يافتهطبيعي، خالقيت، خطرپذيري و كنترل طلبي، استقالل شامل توفيق ،كاردانش

  :آمد
طلبـي را بـا ميـانگين     ، قابليت اسـتقالل 86/4طلبي را با ميانگين  قابليت توفيق ،مديران به ترتيب) الف 

قابليت مركز كنترل  ،74/4، قابليت خطرپذيري را با ميانگين 76/4، قابليت خالقيت را با ميانگين 76/4
ارزيـابي   86/4ي هـم رفتـه بـا ميـانگين كـل      را رو شناختي روانهاي  تمام قابليت و 72/4با ميانگين را 

  .اند كرده
 ،50/4طلبي را با ميانگين  ، قابليت توفيق05/4طلبي را با ميانگين  قابليت استقالل ،دبيران به ترتيب) ب

، قابليـت خطرپـذيري را بـا    90/3، قابليت مركز كنترل را با ميـانگين  9/3قابليت خالقيت را با ميانگين 
  .اند ارزيابي كرده 96/3ها را با ميانگين  م قابليتو تما 86/3ميانگين 

، 8/3مركـز كنتـرل را بـا ميـانگين      ،095/4طلبي را با ميانگين  قابليت توفيق ،آموزان به ترتيب دانش) ج
كل  و 64/3، خطرپذيري را با ميانگين 68/3، خالقيت را با ميانگين 715/3طلبي را با ميانگين  استقالل
  .اند ارزيابي كرده 84/3ن ها را ميانگي قابليت
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هـاي حمايـت    هاي سـازماني مناسـب، شـامل ويژگـي     در ارزيابي ميزان برخورداري مدارس از ويژگي -2
  :دست آمد هاي زير به ، يافتهمديريت، ساختار سازماني، سيستم تشويق و سيستم آموزش

 ،13/5ويق را با ميانگين ، سيستم تش21/5ويژگي حمايت مديريت را با ميانگين  ،مديران به تربيت) الف
ها را با ميانگين  تمام ويژگي و 00/5سيستم آموزشي را با ميانگين  ،01/5ساختار سازماني را با ميانگين 

  .اند هكردارزيابي  079/5
 ،46/4، سيستم تشويق را با ميـانگين  39/4ويژگي حمايت مديريت را با ميانگين  ،دبيران به ترتيب) ب

يانگينسيستم آموزشي را با م
4
ها را بـا ميـانگين    و تمام ويژگي 95/3ساختار سازماني را با ميانگين  ، 1

  .اند ارزيابي كرده 207/4
سيستم تشويق را بـا ميـانگين    ،609/3ويژگي حمايت مديريت را با ميانگين  ،آموزان به ترتيب دانش) ج

بـا   هـا را  و تمام ويژگـي  20/3گين سازماني را با ميانساختار  ،32/3سيستم آموزش را با ميانگين ، 47/3
  .اند ارزيابي كرده 41/3ميانگين كل 

هـاي   هاي سازماني مدارس كاردانش با قابليـت  ميان ويژگي ،آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش -3
  )r=  634/0(وجود دارد  معنادار آموزان رابطة كارآفريني دانش شناختي روان

كـارآفريني   شـناختي  روانهـاي   آمـوزان در ميـزان قابليـت    هاي مـديران، دبيـران، دانـش    دگاهبين دي -4
  .وجود دارد معنادارتفاوت  ،آموزان دانش

تفاوت  ،هاي سازماني مدارس كاردانش آموزان در ميزان زمينه هاي مديران، دبيران، دانش بين ديدگاه -5
  .وجود دارد معنادار

برحسـب نـواحي    شـناختي  روانهـاي   آموزان در ميزان ويژگي دبيران، دانشهاي مديران،  بين ديدگاه -6
  .وجود دارد معنادارتفاوت  ،)شمالي، جنوبي، مركزي(جغرافيايي 

هاي سازماني مدارس برحسب نـواحي   آموزان در ميزان زمينه هاي مديران، دبيران، دانش بين ديدگاه -7
  .وجود دارد معنادارتفاوت  يجغرافياي

آمـوزان   دانـش  شـناختي  روانهـاي   آموزان در ميـزان قابليـت   هاي مديران، دبيران، دانش دگاهبين دي -8
  .وجود دارد معنادارتفاوت  ،برحسب جنس
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 ،هاي سازماني مدارس برحسب جنس آموزان در ميزان زمينه دبيران و دانش ،هاي مديران بين ديدگاه -9

  .وجود دارد معنادارتفاوت 
  

  پيشنهادهاي پژوهش
ت و نتايج تحقيقات صورت گرفته بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه گرچه خصايص ذاتـي و  نظريا

گيـري   ي در شـكل يموروثي افراد مانند هوش، خالقيت، عزم و اراده و جسارت و خطرپذيري نقش بسـزا 
هـا باشـد يـك     گونه نيست كه هـركس داراي ايـن ويژگـي    اند، اين كارآفرينان داشته شخصيت و عملكرد

  .است بلكه او يك كارآفرين بالقوه ،رين استكارآف
تواند با تغيير بينش و  هاي آموزشي خاص مي و برنامه فرايندكه  دارندتحقيقات بسياري نيز تأكيد 

احتماالً با سعي و خطـا و گذشـت    هانآهاي خاص، راهي را كه  به دانش مهارت هانآنگرش افراد و تجهيز 
 فعـل يك كارآفرين بالقوه را به يـك كـارآفرين بال   ،و به سرعت كوتاه رسند بسيار به آن مي زمان طوالني
، ايـن ضـرورت بـيش از    هاي تحقيـق حاضـر   لذا با اذعان به اهميت موضوع و بر اساس يافته .تبديل كند

هـاي   اي بـراي شـكوفايي و پـرورش قابليـت     هـاي آموزشـي ويـژه    كـه بايـد برنامـه    شود پيش آشكار مي
دهـد   به اجرا درآيد، زيرا شواهد نشان مـي  يتجد ر نظام آموزشي طراحي و بافريني دكارآ شناختي روان

  .آموزان اين مهم هنوز تحقق نيافته است كه از ديدگاه دانش
هـاي   بروز و پـرورش قابليـت   ةها و عوامل تسهيل كنند ويژگي از طرفي ديگر با آشكار شدن رابطة

حمايت مديريت، سيستم تشـويق،  (هاي سازماني  يعني ويژگي ،آموزان كارآفريني در دانش شناختي روان
هـاي كـارآفريني،    يـت مدارس بـا ميـزان شـكوفايي و پـرورش قابل    ) سيستم آموزشي و ساختار سازماني

 ،بـه ويـژه حمايـت مـديريت و سيسـتم تشـويق       ،د كه در شناسايي و تقويت اين عواملشو پيشنهاد مي
نوين سيستم آموزشي مطلـوب و تحـول سـاختار     همچنين بازسازي يا طراحي .اهتمام الزم به عمل آيد

د، زيـرا نتـايج   شـو نظر امري مهـم و ضـروري تلقـي    ورد سازماني متناسب به منظور رسيدن به اهداف م
. ود نـدارد وجـ بخش نيست و اتفـاق نظـر    رضايت ها نيز وضعيت موجود بيانگر اين است كه در اين زمينه

هاي مـرتبط بـا موضـوع     تعريفي روشن از مؤلفه ارائةي با اندركاران نظام آموزش بنابراين الزم است دست
دن تمهيـدات الزم و  كـر و فـراهم  ) هاي سازمان اثـربخش  كارآفريني و ويژگي شناختي روانهاي  قابليت(
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هم مشـترك را تـا   ها و ايجاد ف كاهش تفاوت ديدگاه زمينة، هانآراهكارهاي عملي مشخص و تفهيم  ارائة
  :دكرتوان اشاره  مي جمله به موارد زير حد ممكن فراهم كنند كه از

ب مرتبط با موضوع در ايـن  هاي مناس هاي قبل و حين خدمت و گنجانيدن سرفصل توجه به آموزش) 1
  ؛ها دوره

سنجش عملكرد مديران و دبيران و انتخاب مديران توانمند و حـامي كـارآفريني بـه منظـور  فـراهم      ) 2
  ؛ايت مديريت از كارآفرينياعمال كامل ساز و كارهاي حم زمينةشدن 

هاي برانگيزاننده و بازخوردهاي سـازنده بـراي ترغيـب افـراد در راسـتاي پـرورش        به كارگيري شيوه) 3
  هاي كارآفريني قابليت

مرتبط با كار به عنـوان بخـش   هاي علمي  با توجه به فعاليتايجاد تعادل بين مفاهيم نظري و عملي ) 4
   ؛ناپذير جريان يادگيري جدايي

ريزي در كار، خود ارزيابي، توانايي برقراري ارتباط و  آموزان با مفاهيمي چون برنامه دانش آشنا كردن) 5
  ؛ن امكان مالقات با افراد موفق و كارآفرين در جامعهراهم كردف
ماني موجود توصيف و شناسايي علمي ساختار سازماني موجود و احساس ضرورت تحول ساختار ساز) 6

كـافي   اين زمينـه اقـداماتي شـروع شـده ولـي     هرچند كه در حال حاضر در  مطلوب؛و طراحي ساختار 
  .نيست

  
  پيشنهاد براي انجام تحقيقات بعدي

سـازماني در   زمينـة هـاي كـارآفريني يـا     قابليـت  مقايسةمتوسطه و  دورةهاي مشابه در  انجام پژوهش -
  متوسط؛ دورةمدارس مختلف 

  ؛)هاي مهارتي به ويژه آموزش(حصيالن مدارس الت پژوهش طولي در مورد موفقيت فارغ -
هـاي   برحسب رشـته ) آموزش عالي(در سطوح باالتر تحصيلي ) دو مورد باال(هاي مشابه  انجام پژوهش -

  .مختلف و برحسب جنس





  
  
  
  
  
  

اي و كـاردانش   هاي فنـي و حرفـه   التحصيالن شاخه بيروني فارغ كاراييبررسي 
  81تا 79هاي  سال درآموزش و پرورش شهرستان اصفهان 

  

  رضا جعفري هرندي  :پژوهشگر* 

  دكتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان -1386 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي و كـاردانش   و حرفـه  هـاي فنـي   التحصيالن شاخه ميزان پاسخگويي فارغ ،اصلي تحقيق حاضر مسئلة 

يـا  ) بـازار كـار  (به نيازهاي فردي، اجتمـاعي، اقتصـادي    81تا 79هاي سال درآموزش و پرورش اصفهان 
اي و كـاردانش بـا توجـه بـه اهـداف رشـته، مسـائل و مشـكالت          هاي فني و حرفه ميزان موفقيت شاخه

الزم  توضـيح ايـن نكتـه    .اسـت  بيروني كاراييهمان  ،كه در واقع الي و راهكارهاي پيشنهادي استاحتم
و  بيرونـي توجـه شـده    كـارايي هاي انجام شده به بعـد اقتصـادي    است كه در اغلب تحقيقات و پژوهش

12  
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در حـالي كـه در ايـن     ،بيروني معادل يافتن شغل و موفقيت در آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت     كارايي
در ) هـا  كاسـتي (هـا   برخـي احتيـاط  تـا   انـد  اعي نيز مورد توجه قرار گرفتهپژوهش دو بعد فردي و اجتم

  .بيروني كاهش يابد كاراييقضاوت در خصوص 
شـده در ايـن پـژوهش     متغيرهاي بررسـي  ةو شاخ ة جنسبيروني، منطق كارايي كه استگفتني 

تـرين   مهـم  ،هاي فردي و اجتماعي تحصيل و برخي از ويژگي ادامةميزان و نوع اشتغال، همچنين  .است
  .بيروني است كارايي محاسبةهاي  شاخص
  

  اهداف پژوهش
اي و كاردانش شهر  هاي فني و حرفه التحصيالن شاخه بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان : كليهدف 

  .81تا 79هاي  سال دراصفهان 

  
  )ويژه( جزئيهاي  هدف

اي و كـاردانش   هـاي فنـي و حرفـه    التحصـيالن شـاخه   بيروني فـارغ  كاراييتعيين ميزان بعد فردي   -1
  ؛81تا  79 هاي سال دراصفهان شهرستان 

اي و كـاردانش   هـاي فنـي و حرفـه    التحصيالن شـاخه  بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد اجتماعي  -2
  ؛81تا  79هاي  سال درشهرستان اصفهان 

اي و كـاردانش   هـاي فنـي و حرفـه    التحصيالن شـاخه  بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد اقتصادي  -3
  ؛81تا 79 هاي سال در شهرستان اصفهان

اي و كـاردانش شهرسـتان    هاي فنـي و حرفـه   التحصيالن شاخه بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد  -4
اقتصادي برحسب متغيرهاي منطقه   در هر يك از ابعاد فردي، اجتماعي، 81تا  79هاي  سال دراصفهان 
  .و جنس
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  هاي پژوهش سؤال
  :اند طرح شدههاي پژوهش در چهار محور زير  سؤال

  
  اي فني و حرفه شاخة) محور اول

در بعد  81تا 79هاي  سال دراي شهرستان اصفهان  فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -1
  فردي به چه ميزان است؟

در بعد  81تا79هاي  سال دراي شهرستان اصفهان  فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -2
  به چه ميزان است؟اجتماعي 

در بعد  81تا  79هاي سال دراي شهرستان اصفهان  فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -3
  اقتصادي به چه ميزان است؟

  
  كاردانش شاخة) دوممحور 

 79هـاي   سـال  دركاردانش شهرستان اصـفهان در بعـد فـردي     شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -4
  يزان است؟به چه م 81تا
 79هـاي   سال دركاردانش شهرستان اصفهان در بعد اجتماعي  شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -5
  به چه ميزان است؟ 81تا
هـاي   سـال  دركاردانش شهرسـتان اصـفهان در بعـد اقتصـادي      شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كارايي -6

  به چه ميزان است؟ 81تا79

  
  اي فني و حرفه شاخةا در ه بررسي تفاوت) ومسمحور 

-81هـاي   سـال  دراي شهرستان اصـفهان   فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -7
  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،در بعد فردي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس 1379

-81هـاي   سـال  در اي شهرستان اصـفهان  فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -8
  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،در بعد اجتماعي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس 1379
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-81هـاي   سـال  دراي شهرستان اصـفهان   فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -9

  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،در بعد اقتصادي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس 1379

  
  كاردانش شاخةها در  بررسي تفاوت) چهارم محور

در  81تـا  79 هاي سال دركاردانش شهرستان اصفهان  شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -10
  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،بعد فردي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس

در  81تـا  79 هاي سال درصفهان كاردانش شهرستان ا شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -11
  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،بعد اجتماعي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس

در  81تـا  79 هاي سال دركاردانش شهرستان اصفهان  شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -12

  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،بعد اقتصادي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس

  
  پژوهشروش 

  .روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است

  
  آماري جامعة

اي و كـاردانش شهرسـتان    هاي فني و حرفه التحصيالن شاخه فارغ كليةآماري اين پژوهش  جامعة

 و بـن رود  ،جلگـه  ،جرقويـه عليـا   ،جرقويـه سـفلي   ،شهر اصفهان و مناطق جي ناحية 5شامل  ،اصفهان
 جامعـة (التحصـيالن   تعـداد فـارغ   ،ه با توجه به آمارهـاي موجـود  ك است 81تا 79 هاي سال دركوهپايه 

  .نفر است 21582) آماري

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

اي  طبقـه  ،گيـري تصـادفي   كه به كمك نمونه استالتحصيالن  نفر از فارغ 400آماري شامل  نمونة

  .متناسب با حجم طبقات انتخاب شده است
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  ها آوري داده ابزار جمع
روايـي   .اسـت  سؤال بسـته و بازپاسـخ   42بخش و  2داراي  ساخته ژوهش، پرسشنامة محققپ ابزار

  .است رسيدهتأييد متخصصان  بهابزار قبل از اجرا 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

ول نسـبت، درصـد، ميـانگين، جـدا    (ها از آمار توصـيفي   در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده
كروسـكال والـيس، يـومن ويتنـي اسـتفاده       همچون طيهاي آمار استنبا آزمون و) دو توافقي، آزمون خي

  .شده است

  
  هاي پژوهش يافته

و در بعـد   6/63در بعـد اجتمـاعي    6/68اي در بعد فردي برابـر   فني و حرفه شاخةبيروني  كارايي
و  2/62ماعي در بعد اجت 4/65كاردانش در بعد فردي  شاخةبيروني  كارايي. درصد است 6/59اقتصادي 

 ،بيروني كاراييسي و چند درصد از  فتن بهنيا دست بهاما با توجه  ،درصد است 63در بعد اقتصادي برابر 
جويي در اين زمينـه الزم بـه نظـر     و چاره بيروني مطلوب نيست كاراييه درصد توان نتيجه گرفت ك مي
  .رسد مي

 درو كـاردانش شهرسـتان اصـفهان     اي فنـي و حرفـه   شـاخة التحصـيالن   بيروني فـارغ  كاراييبين 
هاي  سؤال(در ابعاد فردي، اجتماعي و اقتصادي برحسب متغيرهاي منطقه و جنس  1379-81هاي  سال

  .وجود ندارد معنادارتفاوت ) هفتم تا دوازدهم
و حـاكي از زيـاد بـودن     معنـادار التحصيالن شاغل  التحصيالن بيكار و فارغ تفاوت ميان تعداد فارغ

  .آماري است جامعةدر  شاغالن بيكاران بر
اي و كـاردانش آمـوزش و پـرورش شهرسـتان      هاي فني و حرفه التحصيالن شاخه فارغ ،در مجموع

برخـوردار  ) درصـد  70بيشـتر از   در حـد زيـاد يـا   (قابل قبـولي   كارايياز  81تا 79 هاي سال دراصفهان 
هاي افزايش آن ضروري  ناسايي داليل وراهش زمينةهاي الزم در   ريزي و انديشيدن تدابير و برنامه نيستند

  .رسد به نظر مي
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  پيشنهادهاي پژوهش
اي و كاردانش زير نظر معاونت نظري و مهـارتي بـراي    فني و حرفه شاخةريزي  برنامه كميتةتشكيل  -1

انـدازها،   نگـري و تـدوين چشـم    بررسي روند گذشته و وضعيت موجود در اين شـاخه بـه منظـور آينـده    
  ؛ن درون و برون سازمانياي با عضويت متخصصا ستاني و منطقههاي ا برنامهها و  سياست

   ؛با وظايف زير) 1(بند قبل  كميتةكارشناسي زير نظر  كميتةتشكيل  -2
  ؛اي و كاردانش در مناطق هاي فني و حرفه رشته توسعةها، ضوابط و شرايط ايجاد و  تدوين مالك -الف
  ؛ها رشته ةوجود در مناطق استان به منظور ايجاد و اشاعهاي م شناسايي نيازها و پتانسيل -ب
  ؛هاي مورد نياز منطقه التحصيالن مناطق براي هدايت صحيح در رشته يابي اشتغال فارغ زمينه -ج
  ؛ها ارائه و تناسب محتواي دروس نظري و عملي و وسايل مورد استفاده در هنرستان بررسي نحوة -د
  ؛اندازي رشته در مناطق مختلف استان تصويب و راهو كار پيشنهاد،  زتعيين سا -هـ
كل تعاون،  ةاي، ادار هاي مرتبط با اشتغال مثل سازمان آموزش فني و حرفه هماهنگي با ساير سازمان -و

  ؛...كارگيري، تأسيس رشته و  هكل كار و امور اجتماعي در مورد جذب، ب ةسازمان صنايع و ادار
  ؛نار صنايع و جذب مشاركت بخش خصوصي در تربيت هنرجوياندر ك هاي جديد تأسيس هنرستان -3
ـ  تشكيل بانك اطالعاتي فارغ -4 ه منظـور اسـتفادة   التحصيالن و مشاغل موجود يا مورد نياز در مناطق ب

  ؛اي و كاردانش گذاري در بخش فني و حرفه سياست زمينةن استان در يا مسئوال التحصيالن فارغ
التحصيالن به تفكيك هنرستان، رشـته و يـا    هاي ساالنه با حضور فارغ برگزاري جلسات و گردهمايي -5

التحصيالن بـا   التحصيالن و مواجهه فارغ و مشكالت و بررسي وضعيت فارغ مسائلآشنايي با  رايمنطقه ب
  .يكديگر



  

  
  
  
  
  

اي اسـتان   هـاي حرفـه   بيروني آموزش حسابداري در هنرسـتان  كاراييبررسي 
   87تا 74 ساله پنج دورة درچهارمحال و بختياري 

  

  بهروز درخشان :پژوهشگر* 

  كرم خليلي : ناظر* 

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
د همسـويي بـا مسـائل اقتصـادي جامعـه از طريـق ايجـا        ،يكي از اهداف نظام آموزشي هر كشـور 

آموزان به ويژه در دورة متوسـطه،   دانش ،به بيان ديگر. استهاي شغلي براي جوانان در آن جامعه  زمينه
هاي اجتماعي آماده  با شناسايي استعدادها و عاليق خويش براي ورود به بازار كار و قبول مسئوليت بايد

  .شوند
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هـا و عـادات    ها، مهارت هدف: ردانهاي آموزشي، شاگ رود پس از اجراي برنامه از آنجا كه انتظار مي
توان نتيجه گرفـت   ها در رفتار آنان متجلي شود، مي كيفي را كسب كنند و آثار اين اكتسابات و آموخته

آموزان ايجاد  هاي آموزشي در ابعاد مختلف رفتاري دانش ها و فعاليت تغييراتي كه به دنبال اجراي برنامه
ـ    بنابراين .ي آموزشي استها بيروني برنامه كاراييشود معرف  مي وجـود آمـده در    ههر انـدازه تغييـرات ب

داشـته  همسـويي  هاي آموزشي با اهداف از پـيش تعيـين شـده     رفتار و كُنش شاگردان در پايان فعاليت
  .)1379مشايخ، (اند  بيشتري برخوردار بوده كاراييها از  توان گفت برنامه باشد مي

افزايـي دارد و فـرد را    مهارت آموزشي و دانش اي جنبة حرفههاي فني و  كه آموزش  با توجه به اين
هاي ديگر  تر از آموزش ها گران هاي اين آموزش د و از طرفي هزينهنكن براي احراز شغل و حرفه آماده مي

هـر سـاله منـابع     پديدآورندند اشتغال پايدار و مولد ناي نتوا هاي فني و حرفه ، بنابراين اگر آموزشاست
كشور نيـز  بخشي از نيرو و توان جوانان فعال  ،كه عالوه بر مصرف منابع اقتصادي رود مي از بينعظيمي 

  .)1381نيكنام، ( نتيجه هدر خواهد رفت بي
اي  هاي فنـي و حرفـه   گذاران آموزش ريزان و سياست الزم است برنامه ،با توجه به مطالب ذكر شده

هـاي در    برنامـه ا مطلع باشند تا در جهـت اصـالح   هاي اجرا شده و در دست اجر از نتايج حاصل از برنامه
هـايي   ، برنامـه تـر از واقعيـات موجـود    تر و بينش عميق ه و با داشتن اطالعات كاملكردحال اجراء اقدام 

قابليت اجرا نيز داشـته   ،اي هاي فني و حرفه كه ضمن انطباق با نيازهاي متقاضيان آموزش طراحي كنند
  .دنباش

آموزان قبول شـده   ي با دريافت بخشي از دانشا هاي حرفه در هنرستان سيستم آموزش حسابداري
آموزشـي و بـا    فراينـد در حسـابداري هسـتند،    رشـتة مند به تحصيل در  در سال اول متوسطه كه عالقه

سه تبديل و  درجةرا از نظر مهارتي به تكنسين  هانآ... ها و  امكانات مادي، منابع مالي، روش كارگيري به
  .دهد هايي به شرح ذيل قرار مي ر بخشدر اختيا

به عنوان ورودي اين مراكـز بـه    ،)اي هاي فني و حرفه آموزشكده(اي  مراكز آموزش عالي فني و حرفه) 1
  ؛هاي مهارتي منظور تكميل آموزش

   .)خدماتي، بازرگاني، توليدي(اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي  ،مؤسسات دولتي و خصوصي  )2
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 دراي اسـتان چهارمحـال و بختيـاري،     هاي حرفـه  حسابداري در هنرستان رشتةآموزش ، در اين تحقيق
بـا نيـاز بـازار كـار     التحصيالن  ميزان تناسب تعداد فارغ(بيروني  كارايياز بعد  )78تا 74(پنج ساله  دورة

 هـاي مربـوط و نيـز    شـاخص  محاسبةالتحصيالن و  آوري اطالعات مربوط به اشتغال فارغ جمع با) استان
ريــزان و  نتــايج حاصـل در اختيـار برنامـه    .شـده اسـت  نظرخـواهي از آنـان بررسـي و تجزيــه و تحليـل     

اي سازمان آموزش و پـرورش اسـتان چهارمحـال و بختيـاري و      هاي فني و حرفه گذاران آموزش سياست
  . گيرد ميدفاتر ستادي وزارت متبوع قرار 

  
  اهداف پژوهش

  :اهداف كلي
آمـوزش حسـابداري در   ) التحصيالن ميزان تناسب نياز بازار كار با تعداد فارغ(بيروني  كاراييبررسي  -1

   ؛)78تا 74(ساله  پنج دورة دراي استان چهارمحال و بختياري  هاي حرفه هنرستان
 بـراي پيشـنهادهايي   ارائـة التحصيالن ياد شـده بـه منظـور     آوري و تجزيه و تحليل نظرات فارغ جمع -2

  .ربط حسابداري به كارشناسان و مسئوالن ذي رشتةدروس تخصصي ها و محتواي  اصالح روش
  :اهداف جزئي

  اند؛ تحصيل شده ادامةالتحصيالني كه موفق به  درصد فارغ و محاسبة بررسي -1
  اند؛ يق موفق به اشتغال مرتبط شدهتحق دورةالتحصيالني كه در  درصد فارغ محاسبةبررسي و  -2
  اند؛ وفق به اشتغال غير مرتبط شدهتحقيق م دورةحصيالني كه در الت درصد فارغ محاسبةبررسي و  -3
  ؛مرتبط شاغالنالتحصيالن از ديدگاه  بررسي نقش دروس تخصصي گذرانده شده در موفقيت فارغ -4
 شــاغالنالتحصــيالن از ديــدگاه  بررســي نقــش دروس تخصصــي گذرانــده شــده در موفقيــت فــارغ -5

  ؛غيرمرتبط
  ؛تحصيلي خود رشتةالتحصيالن از  غبررسي ميزان رضايت فار -6
  ؛التحصيالن بررسي ميزان رضايت شغلي فارغ -7
  ؛التحصيالن بررسي نقش واحد درسي كارآموزي در موفقيت فارغ -8
  ؛التحصيالن دختر بررسي موانع فرهنگي موجود براي اشتغال فارغ -9
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  ؛ي استانها اي درصدهاي مربوط به اشتغال به تفكيك شهرستان بررسي مقايسه -10
  ؛التحصيالن اي درصدهاي مربوط به اشتغال به تفكيك جنسيت فارغ بررسي مقايسه -11
  .بررسي دورةهاي مختلف  اي درصدهاي مربوط به اشتغال به تفكيك سال بررسي مقايسه -12

  هاي پژوهش سؤال
 دراسـتان   هـاي  حسـابداري هنرسـتان   رشتةتحصيل براي فارغ التحصيالن  ادامةتا چه ميزان امكان  -1

  فراهم بوده است؟) 784تا 74(ساله  پنج دورة
پـژوهش موفـق    دورة دراي استان  هاي حرفه حسابداري هنرستان رشتةالتحصيالن  تا چه ميزان فارغ -2

  اند؟ به اشتغال شده
پژوهش در استان يكسان  دورة درحسابداري  رشتةالتحصيالن دختر و پسر  آيا وضعيت اشتغال فارغ -3

  است؟
پـژوهش يكسـان    دورة درحسابداري بـا مـدارك مختلـف     رشتةالتحصيالن  آيا وضعيت اشتغال فارغ -4

  است؟
پژوهش يكسـان   دورة درهاي مختلف  حسابداري هنرستان رشتةالتحصيالن  آيا وضعيت اشتغال فارغ -5

  است؟
يكسـان  پـژوهش   دورة درحسابداري در سـنوات مختلـف    رشتةالتحصيالن  آيا وضعيت اشتغال فارغ -6

  است؟
در اسـتان چهارمحـال و    )78تا 74(ساله  پنج دورة درحسابداري  رشتةالتحصيالن  تا چه ميزان فارغ -7

  اند؟ تحصيلي خود شده رشتةبختياري جذب مشاغل مربوط به 
 دورة درحسـابداري   رشـتة التحصـيالن   فارغ ،در اشتغال مرتبط تا چه ميزان در صورت موفق نبودن -8

  اند؟ به يافتن شغل غير مرتبط شدهساله موفق  پنج
ـ ساله كـه شـغل مـرتبط     پنج دورة درحسابداري  رشتةالتحصيالن  آيا به اعتفاد فارغ -9 محتـواي   ،ددارن

  سازگار است؟ هانآحسابداري با نيازهاي شغلي  رشتةهاي تخصصي  آموزش
، دارنـد غيـر مـرتبط    شـغل  سـاله كـه   پـنج  دورة درحسـابداري   رشتةالتحصيالن  آيا به اعتقاد فارغ -10

  سازگار است؟ آنانحسابداري با نيازهاي شغلي  رشتةهاي تخصصي  محتواي آموزش
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 درحسـابداري   رشـتة التحصـيالن   آيا گذراندن درس كارآموزي در مراكز كار واقعي در اشتغال فارغ -11
  ساله اثر مثبتي داشته است؟ پنج دورة
تحصـيلي خـود راضـي     رشـتة سـاله از   پـنج  دورة دري حسابدار رشتةالتحصيالن  تا چه ميزان فارغ -12

  هستند؟
التحصيالني كـه   تحصيلي خود رضايت دارند با فارغ رشتةالتحصيالني كه از  آيا وضعيت شغلي فارغ -13
  تحصيلي خود رضايت ندارند يكسان است؟ رشتةاز 
  راضي هستند؟ ساله از شغل خود پنج دورة درحسابداري  رشتةالتحصيالن  تا چه ميزان فارغ -14
 هـا نآتـأثير بيشـتري در موفقيـت شـغلي      هـا  حسابداري كـدام درس  رشتةالتحصيالن  به نظر فارغ -15

  ؟اند داشته
افزوده شدن چه دروسـي   ،گذرانده شده ها عالوه بر درس ،يرحسابدا رشتةالتحصيالن  به نظر فارغ  -16
  بخشد؟ ارتقال و انجام وظيفه به نحو كاراتر را براي يافتن شغ نآناتواند توانايي  حسابداري مي رشتةبه 
 دورة درحسـابداري   رشـتة التحصـيالن دختـر    موانع فرهنگي اشتغال براي دختران به اعتقاد فـارغ  -17
  ؟اند كدامساله  پنج

  
  روش پژوهش

با توجه به موضوع تحقيق، اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي و از نظـر كنتـرل متغيرهـا از    
  .استتحليلي  نوع توصيفي

  
  آماري جامعة

هـاي   حسـابداري از هنرسـتان   رشـتة التحصيالن  نفر فارغ 469آماري در اين تحقيق تعداد  جامعة
  .بوده است )78تا 74(ساله  پنج دورةاي استان در  حرفه

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

ـ   است،آماري  جامعةآماري پژوهش برابر  نمونة  ويـژه  بـه حقيـق و  هـاي ت  دليـل محـدوديت   هولـي ب
 .سـت ا  شـده مصـاحبه   نفـر  443 بافقط  ،به نشاني و تلفن تماس بعضي از افراد جامعه نداشتن دسترسي
  .ندنفر 443افراد نمونه  بنابراين
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  ها آوري داده ابزار جمع
محقـق طراحـي   سؤال باز كه  4سؤال بسته و  10يك پرسشنامه مشتمل بر  بااطالعات مورد نياز 

  .آمده است دست به %71پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ . ه استشدآوري  جمع كرده
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
ها و ابزارهـاي   با توجه به توصيفي تحليلي بودن نوع تحقيق براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش

و بـراي  ) هـا  فراواني، درصدها و نسبت جداول، توزيع فراواني، نمودارهاي توزيع تهية(آمار توصيفي نظير 
دو  آزمـون خـي   ويـژه  بههاي مشاهده شده از ابزارهاي آمار استنباطي  بودن تفاوت فراواني معناداربررسي 

  .استفاده شده است
افزارهـا انجـام    ايـن نـرم   راهـاي نهـايي    ارسال و تحليـل  spssو  Excelافزارهاي  اطالعات به نرم

  .اند داده

  
  هشهاي پژو يافته

حسـابداري   رشتةالتحصيالن  هاي پرسشنامه از سوي فارغ هاي داده شده به سؤال با توجه به پاسخ
درصـدها و   محاسبةو تنظيم جداول فراواني و  )87تا  74(تحقيق دورةاي استان در  هاي حرفه هنرستان

آزمـون  براي دو  پرسش تحقيق و با استفاده از آزمون خي 17رسم نمودارهاي فراواني و تجزيه و تحليل 
  :به دست آمدنتايج زير ،ها بودن تفاوت توزيع فراواني معنادار

 دليـل  هـا نآدرصـد از   4با توجه به اينكـه تنهـا    .اند تحصيل نداده ادامةالتحصيالن  درصد از فارغ 42 -1
اصـلي   دليـل كه  شود ، مشخص مياند تحصيل ابراز داشته ادامةخود را نداشتن عالقه به  نكردن تحصيل

هـاي فنـي و    محـدوديت پـذيرش آموزشـكده    دليلتحصيل به  ادامةادامه ندادن تحصيل، نبودن فرصت 
  .اي بوده است حرفه

و ) درصد دانشجو 1/8درصد سرباز و  9/5درصد بيكار،  9/41(درصد از افراد نمونه، غير شاغل  9/55 -2
 7/0و  بخش خصوصـي درصد شاغل در  1/31درصد شاغل در بخش دولتي،  2/12(درصد شاغل  9/43

در زمـان   هـا نآالتحصيالني كه وضعيت  پس از كنار گذاشتن شدن فارغ. ندهست) درصد دانشجوي شاغل
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درصـد   50مـورد بررسـي برابـر     نمونـة نرخ اشتغال براي  ،تنظيم پرسشنامه سرباز يا دانشجو بوده است
  .خواهد بود

بـين ميـزان فراوانـي وضـعيت اشـتغال       معنـادار  رابطـة درصـد   95دو با اطمينان  اجراي آزمون خي -3
درصـد و   71اي كه نرخ بيكاري بـراي دختـران    د، به گونهكن را تأييد مي نآناالتحصيالن و جنسيت  فارغ

درصـد،   16درصد و براي پسران  12درصد، نرخ اشتغال در بخش دولتي براي دختران  31براي پسران 
  .درصد است 53اي پسران درصد و بر16نرخ اشتغال در بخش خصوصي براي دختران 

بـين ميـزان فراوانـي وضـعيت اشـتغال       معنـادار  ةدرصـد رابطـ   95دو با اطمينان  اجراي آزمون خي -4
معكـوس   توان يك رابطـة  اي كه مي ، به گونهدكن رك تحصيلي مختلف را تأييد ميالتحصيالن با مدا فارغ

غال و مدرك تحصيلي را اسـتنباط  مستقيم بين نرخ اشت بيكاري و مدرك تحصيلي و يك رابطة بين نرخ
التحصـيالن   درصد بيشترين و نرخ بيكـاري فـارغ   1/54رقم با التحصيالن ديپلمه  نرخ بيكاري فارغ. (دكر

  .)درصد كمترين است 40نسه با رقم ليسا
بـين ميـزان فراوانـي وضـعيت اشـتغال       معنـادار  ةدرصـد رابطـ   95دو با اطمينان  اجراي آزمون خي -5

اي كه بيشترين نـرخ بيكـاري متعلـق بـه      به گونه كند ها مختلف را تأييد مي نرستانبا ه التحصيالن فارغ
درصد و پس از آن به ترتيـب مربـوط بـه هنرسـتان      92التحصيالن هنرستان الزهراء سامان با نرخ  فارغ
هنرسـتان شـهيد حـائري شهرسـتان      ،درصـد  66يك شهرستان شهر كرد با نـرخ   ناحيةاي فرزانه  حرفه

  .درصد است 27ن شهر كرد با رقم دو شهرستا ناحيةاي طالقاني  درصد و هنرستان حرفه 35با  بروجن
بـين ميـزان فراوانـي وضـعيت اشـتغال       معنـادار  رابطـة درصـد   95دو با اطمينان  اجراي آزمون خي -6

يـن  ا ةنتيجـ . كنـد  حقيق را در استان تأييد ميت دورةحسابداري با سنوات مختلف  رشتةالتحصيالن  فارغ
كمتـرين نـرخ   ) تحقيـق  دورةاولـين سـال   ( 1373التحصـيالن سـال    ن دارد كه فارغبررسي حكايت از آ

بـه   .اند بيشترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده 1378التحصيالن سال  و فارغ) درصد35(بيكاري 
  .توان دريافت كه نرخ بيكاري روندي افزايشي داشته است طور كلي مي

التحصيالن داراي اشتغال مرتبط بـا   درصد از فارغ 32شده حاكي است كه در مجموع بررسي انجام   -7
آنـان  درصـد   50يعنـي   هبقيـ تحصـيلي و   رشـتة درصد داراي شغل غير مـرتبط بـا    18تحصيلي،  رشتة
  .ندبيكار
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تناسب زيادي بين دروس گذرانـده شـده و    ،التحصيالن داراي شغل مرتبط فارغ از درصد 52به نظر  -8

كـم ارزيـابي    هـا نآدرصـد از  1اين تناسب را متوسـط و   هانآدرصد از  36وجود دارد،  هانآاي شغلي نيازه
  .ندا هدرصد نظري نداشت 10ده و كر
ميزان سـازگاري دروس تخصصـي گذرانـده     ،آلتحصيالن داراي شغل غير مرتبط درصد از فارغ 8/15 -9

 هـا نآدرصـد از  50كـم و   هـا نآدرصـد از   3/33هنرستان با وظايف شغلي خود را متوسـط،   دورة درشده 
  .اند كرده خودارياز پاسخ به اين پرسش  هاند و بقي دهلي كم ارزيابي كرخي
بـين تناسـب دروس گذرانـده     معنـادار  ةدرصد وجود رابط 95دو با اطمينان  هاي خي اجراي آزمون -10

  ، شـاغل )مـرتبط يـا غيـر مـرتبط    ( هانآو وضعيت شغلي ) التحصيالن به نظر فارغ(شده با نيازهاي شغلي 
داراي شغل مرتبط و  شاغالناي كه اين تناسب براي  به گونه كند را تأييد مي) دولتي يا خصوصيبخش (

  .بخش دولتي بيشتر است شاغالن
 14واحد درسـي كـارآموزي خـود را در ادارات و مؤسسـات دولتـي،       ،التحصيالن از فارغ درصد 75 -11

ايـن واحـد    هـا نآدرصد از  10ها و مؤسسات بخش خصوصي  و  سي را در شركتاين واحد در هانآدرصد 
  .اند گذراندهعنوان دروس اضافي و در محل هنرستان  هدرسي را ب

 هاآندرصد از 35التحصيالن ميزان تأثير كارآموزي را در موفقيت شغلي خود زياد،  درصد از فارغ 30 -12
  .اند درصد به اين پرسش پاسخ نداده 3اند و  هكردابي درصد خيلي كم ارزي9درصد كم و  23متوسط، 

يـزان فراوانـي وضـعيت اشـتغال و     بـين م  معنادار درصد رابطة 95دو با اطمينان  ن خياجراي آزمو -13
  .كند گذراندن واحد درسي كارآموزي را تأييد مي نحوة

ـ درصـد   30يـاد،  تحصـيلي خـود ز   رشـتة ميزان رضايتشان را از  ،التحصيالن درصد از فارغ 26 -14  انآن
پرسـش پاسـخ   ايـن  به  هو بقي. اند دهكرخيلي كم ارزيابي  انآندرصد از  6كم و  نآنادرصد  26متوسط، 

بين ميزان فراواني رضايت تحصيلي  معنادار دو انجام شده وجود رابطة هاي خي ناند، همچنين آزمو نداده
بـه   كنـد  را تأييـد مـي  ) تي يا غيـر دولتـي  اشتغال مرتبط يا غير مرتبط، اشتغال دول(با وضعيت اشتغال 

  .ندرضايت تحصيلي بيشتري داردولتي،  داراي شغل شاغالنداراي شغل مرتبط و  شاغالناي كه  گونه
 19درصـد متوسـط،    41التحصيالن شاغل ميزان رضايت از شغل خـود را زيـاد،    درصد از فارغ 24 -15

همچنـين   و انـد  پرسش پاسـخ نـداده  اين به  بقيهو اند  دهخيلي كم ارزيابي كر هاآندرصد  7درصد كم و 
بين ميزان فراواني رضايت شغلي بـا وضـعيت اشـتغال     معنادار رابطةدو انجام شده وجود  هاي خي آزمون
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 شـاغالن اي كـه   بـه گونـه  . دكنـ  را تأييد مي) اشتغال مرتبط يا غير مرتبط، اشتغال دولتي يا غير دولتي(
  .نددولتي، رضايت شغلي بيشتري دارشغل  داراي شاغالنداراي شغل مرتبط و 

التحصيالن به ترتيـب دروس، اصـول حسـابداري، حسـابداري صـنعتي، امـور عمـومي         به نظر فارغ -16
  .داشته است انآنبيشترين نقش را در موفقيت شغلي  ،بازرگاني، سازمان و مديريت و آمار

هـاي   افزارهـاي سيسـتم   ، نـرم اي نـه راياافـزوده شـدن دروس حسـابداري     ،التحصـيالن  به نظر فـارغ  -17
هـا و حسـابداري    داري حقوق و دستمزد، حسابداري شركتب، حسابداري عملي، حسااي رايانهحسابداري 
  .بخشد ارتقااي را  ي حرفهها انحسابداري هنرست رشتةالتحصيالن  اي فارغ حرفه كاراييتواند  دولتي مي

ها مانع اشتغال دختران در بخش خصوصـي   ند خانوادهالتحصيالن دختر معتقد نفر از فارغ 74تعداد  -18
نفـر   92شـود،   التحصيالن دختر دست كم گرفتـه مـي   هاي فارغ توانايي نفر معتقدند 19شوند، تعداد  مي

اصـلي بيكـاري گسـترده در بـين      دليـل اشتغال دختران مشكل خاصي وجود ندارد و  برايمعتقدند كه 
معتقدنـد كـه در مراكـز دولتـي در      آنـان نفـر از   9لي است و غشهاي  التحصيالن دختر نبود فرصت فارغ

  .شوند التحصيالن پسر نسبت به دختر ترجيح داده مي فارغ ،شرايط برابر
  

  پيشنهادهاي پژوهش
  پيشنهاد به دفاتر ستادي سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري: الف

  هاي تحقيق پيشنهاد بر اساس يافته -1
الزم اسـت در رونـد    ،التحصيالن و نرخ كم اشـتغال مـرتبط   به باال بودن نرخ بيكاري فارغ با توجه -1-1

بلكه بايد از  ،آيد عمل بهكمي آن جلوگيري  ةحسابداري تجديد نظر شود و نه تنها از توسع رشتة توسعة
  .كاسته شود رشتةآمار هنرجويان شاغل به تحصيل در اين 

 حسـابداري در اسـتان و توزيـع    رشـتة التحصـيالن   ري در ميان فـارغ بيكا ةبا توجه به نرخ فزايند -1-2
هاي مختلف و تقريباً دو برابر بودن اين نرخ براي  التحصيالن شهرستان يكنواخت آن در ميان فارغ نكردن
التحصيالن پسر، الزم است سازمان آموزش و پرورش اسـتان در   التحصيالن دختر در مقايسه با فارغ فارغ

ر اسـتان مشـاركت   اي د بلندمدت در خصوص آموزش و پرورش فنـي و حرفـه   توسعةهاي  تنظيم برنامه
ها و نهادهاي مرتبط با امر اشتغال نظير ادارات كل كار و  با همكاري سازمان همچنين. فعال داشته باشد

را بـه  زار كـار اسـتان   انداز با چشم ،...امور اجتماعي، صنايع و معادن، تعاون و سازمان جهاد كشاورزي و 
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تا  كنداي به تفكيك جنسيت تعيين  التحصيالن فني و حرفه ها و نياز بازار كار به فارغ نتفكيك شهرستا
بين پذيرش  اي براي ايجاد تناسب رفههاي فني و ح آتي آموزش توسعةريزي  ي مناسب براي برنامهيمبنا

  .دنه نيروها فراهم شوتصادي به اين گوهاي اق با نيازهاي بخش ) تكنسين(و تربيت نيروي ماهر 
اي بـه منظـور ايجـاد ارتبـاط بـين       التحصـيالن فنـي و حرفـه    كه كـارآموزي فـارغ    با توجه به اين -1-3

در شـرايط واقعـي فعاليـت     هـا آنهاي فنـي و مهـارتي    التحصيالن و مراكز اشتغال و تكميل آموخته فارغ
د تا اين واحد درسـي  داتي فراهم شوتمهي ١ستاد كارآموزي استان كردنده الزم است با فعال طراحي ش

 رشـتة التحصـيالن   ممكن و در شرايط واقعـي فعاليـت اجـرا شـود و در خصـوص فـارغ       ةبه بهترين شيو
هنرستان با مؤسسـات   ةدو سال دورةدر  هاآنمحتواي دروس تخصصي  تناسب طراحيدليل  هحسابداري ب

در پـيش گرفتـه   زم اسـت تـدابيري   ال )رگاني و توليديمؤسسات خدماتي، باز(انتفاعي بخش خصوصي 
  .ددرآي اجرا به هاي خصوصي التحصيالن در مؤسسات و شركت تا واحد درسي كارآموزي اين فارغ شود

شغلي ايـن   ةاي، آيند هاي تحصيلي فني حرفه رشته آشنا بهاستفاده از خدمات مشاوران تحصيلي  -1-4
 ،در سال اول دبيرسـتان  ويژه بهمايي تحصيلي و راهن دورةها و وضعيت بازار كار استان و كشور در  رشته

اي و كشـف و هـدايت تحصـيلي     آموزان در خصوص مشاغل فني حرفـه  بخشي به دانش به منظور آگاهي
  .اي هاي فني و حرفه اي به هنرستان مند به دروس عملي فني و حرفه آموزان مستعد و عالقه دانش

  

  پيشنهاد بر اساس نظرات محقق -2
از بين بـردن   ويژه بهحسابداري در بازار كار استان و  رشتةالتحصيالن  يش جذب فارغبه منظور افزا

مكـاري  است با ه ،تبعيض جنسي در اين ارتباط و از ميان برداشتن موانع فرهنگي اشتغال دختران الزم
هــاي  توانمنــدي ،هــاي ذيــل گيــري از شــيوه در امــر اشــتغال و بــا بهـره  هــاي ســهيم نهادهـا و ســازمان 

بازار كار  درالتحصيالن دختر  فارغ ويژه بهاي استان،  هاي حرفه حسابداري هنرستان رشتةالتحصيالن  فارغ

                                                 
 شود و از جملـه  پ هر استان تشكيل مي.سازمان آ اين ستاد طبق قانون به رياست استاندار هر استان و به دبيري رياست -١

هاي اجرايي بخش دولتي و مؤسسات بخـش   ، سازماندهي، هدايت و ايجاد هماهنگي بين تمام دستگاهريزي وظايف آن برنامه
 .خصوصي است
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و بخش خصوصي معرفي شده و تأثير مثبت استقرار سيستم حسـابداري كارآمـد و نـوين در مؤسسـات     
  .شودتبيين  هاآنبخش خصوصي براي 

داري در مديريت كارآمد مؤسسات و افـزايش  نقش سيستم حساب«هايي با عنوان  برپايي نمايشگاه -2-1
حسـابداري   رشتة التحصيالن دختر و پسر هاي فارغ و معرفي توانمندي »هاي اقتصادي سودآوري فعاليت

 رشـتة براي صنوف و مؤسسات مختلـف اقتصـادي بـا همكـاري گـروه آموزشـي        اي هاي حرفه هنرستان
ادارات كـل بازرگـاني، صـنايع و    (ربـط   اي ذيهـ  حسابداري سازمان آموزش و پرورش و نهادها و سازمان

   ؛)معادن، تعاون و سازمان جهاد كشاورزي و مجامع امور صنفي
  ؛آن ةموارد ياد شده و توزيع گسترد براي تبيينتهيه، انتشار و توزيع بروشورهايي  -2-2
و برپايي سمينارهايي با شركت مديران مؤسسات اقتصادي و فعـاالن اقتصـادي بخـش خصوصـي      -2-3

تبيين جايگاه سيستم  براي) ها ها و آموزشكده نشگاهاساتيد محترم دا(حسابداري  رشتةنظراني از  صاحب
اطالعات حسابداري و نقش مؤثر آن در مديريت كارآمدتر مؤسسات و تشـويق فعـاالن اقتصـادي بخـش     

  .حسابداري رشتةالتحصيالن  گيري از خدمات فارغ خصوصي به بهره
  .صدا و سيماي جمهوري اسالمي مركز شهر كرد ويژه بههاي عمومي  سانهگيري از ر بهره -2-4





  
  
  
  
  
  

 مدت بر اي غير رسمي كوتاه ي و حرفهي آموزش فنها دورهتأثير گذراندن بررسي 
  اي استان تهران عملكرد مربيان مراكز فني و حرفه

  

  حميده ساالرحسيني :پژوهشگر* 

  دكتر خدابخش داشگرزاده :استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشد نامة پايان :نوع سند *

  اي تهران كل آموزش فني و حرفه ةادار -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
اي رشـد يافتـه    صنعتي و فراصنعتي به گونه ةهاي مورد استفاده در كشورهاي توسعه يافت شاخص

تبـديل  » گـذاري  سـرمايه «ه نـوعي  خارج شده و ب» هزينه«از رديف » براي اقتصادي آموزش«كه امروزه 
پيشـرفت  » «وري افـزايش بهـره  «هايي ماننـد    آموزش عالوه بر تغييرات مثبت رفتاري، مزيت. شده است

و » گسترش خالقيت و نـوآوري «، »مشاركت فعال و پويا«، »رضايت دروني«، »ترك اجتماعي«، »شغلي
  .را در پي خواهد داشت... 

قرار گيـرد  اجتماعي جامعه  –اقتصادي  توسعةايي كه در خدمت ه ها، آموزش در بين انواع آموزش
. توانـد بيشـترين تـأثير و فايـده را بـه همـراه داشـته باشـد         مي ،آن عمل كند و به عنوان موتور محركة

14
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شـود و هـدف آن افـزايش     هـاي اقتصـادي طراحـي مـي     اي بر اساس نياز بخش هاي فني و حرفه آموزش
در » كـار «تـر   ت انجام مطلـوب در جه شاغالندرك و تجزيه و تحليل  هاي دانش، مهارت، قدرت توانايي

يافتگـان   آموزش آيا: آن است كه شود حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي .است» وظايف شغلي« محدودة
اند به اهداف فوق دست يابند؟ آيا بهبـودي در عملكـرد    اي پس از اشتغال توانسته ي فني و حرفهها دوره

  شود؟ شان مشاهده مي ظايف شغليو ةآنان در محدود
  

  اهداف پژوهش
  .ك هدف كلي و چند هدف جزئي استاين پژوهش داراي ي

  : هدف كلي
اي غير رسمي بـر عملكـرد مربيـان مراكـز      ي آموزش فني و حرفهها دورهآگاهي از ميزان تأثير گذراندن 

  .اي استان تهران فني و حرفه
  : جزئياهداف 

اي بر افزايش تخصصي و مهارت بيشـتر   ي فني و حرفهها دورهمورد تأثير  آگاهي از نظرات مربيان در -1
  ؛آنان در امر آموزش به كارآموزان

 اي بر افـزايش روحيـة   زش فني و حرفهي آموها دورهآگاهي از نظرات مربيان در مورد تأثير گذراندن  -2
 ؛كاري و حس مسئوليت پذيري

اي بر استفاده بهينه از  ي آموزش فني و حرفهها دورهاندن آگاهي از نظرات مربيان در مورد تأثير گذر -3
 ؛تجهيزات و ابزار كار در آموزش

اي بـر خالقيـت و    ي آمـوزش فنـي و حرفـه   هـا  دورهآگاهي از نظرات مربيان در مورد تأثير گذراندن  -4
 .نوآوري آنان در امر آموزش

  
  هاي پژوهش فرضيه

اي غير رسمي و عملكرد مربيـان مراكـز    ي و حرفهي آموزش فنها دورهبين گذراندن : اصلي فرضية
  .رابطه وجود دارد ،اي استان تهران فني و حرفه
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  :هاي فرعي فرضيه
اي باعث افـزايش مهـارت و تخصـص مربيـان مراكـز فنـي و        ي آموزش فني و حرفهها دورهگذراندن  -1

  .شود اي مي حرفه
پـذيري مربيـان    قوي و حس مسئوليت ةحياي باعث ايجاد رو ي آموزش فني و حرفهها دورهگذراندن  -2

  .شود مراكز مي
باعث افزايش خالقيت و نوآوري مربيـان در امـر آمـوزش     اي ي آموزش فني و حرفهها دورهدن گذران -3

  .شود مي
باعـث مهـارت مربيـان در اسـتفاده از ابـزار و تجهيـزات        اي ي آموزش فني و حرفـه ها دورهدن گذران -4

  .شود  مي
  

  روش پژوهش
  .ق حاضر از نوع بررسي يا پيمايشي استتحقي

  
  آماري جامعة

اي غيـر   ي آموزش فني و حرفهها دورهشود كه از  مربياني مي كليةآماري اين تحقيق شامل  جامعة
  .است نفر 267تعداد كل مربيان مراكز  .اند مند شده رسمي بهره

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

گانـه  24 در اين تحقيق از ميان مراكـز  .ده استانتخاب ش ي به عنوان حجم نمونهآمار جامعةكل 
ي آمـوزش فنـي و   ها دورهاني كه نفر از كس 117ميان مربيان، تعداد  انتخاب و از) همه(مركز  23تعداد 
  .اند اند انتخاب شده اي غير رسمي را گذرانده حرفه

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  :است ابزار گردآوري در اين تحقيق شامل موارد زير
  هاي آموزشي اي و مالك بازديد از مراكز فني و حرفه -3مصاحبه  -2پرسشنامه  -1
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
و  آمده در جـداول مـاتريس وارد   دست بهآوري پرسشنامه، اطالعات  در تحقيق حاضر پس از جمع

اين اطالعات بـا  . اند تحليل قرار گرفتهمورد توصيف و  spssافزار  با استفاده از نرم و به رايانه سپرده شده
هـاي   استفاده از آمارهاي توصيفي رسم نمودار و جداول پراكندگي اخذ نما، مد، ميانگين و ساير شاخص

هـاي   براي بيـان فراوانـي   (x2)دو  شوند و همچنين از آمار استنباطي خي پراكندگي مركزي توصيف مي
آزمون كاي دو براي تحليـل فرضـيات مـورد     .ه شده استمورد انتظار مشاهده شده در هر سؤال استفاد

  .استفاده قرار گرفته است

  
  هاي پژوهش يافته

  :استشرح زير  هنتايج حاصل از تحقيق به ترتيب اولويت ب
اي غيـر رسـمي بـر افـزايش      ي فنـي و حرفـه  ها دورهتوان ادعا كرد كه گذراندن  مي% 99با اطمينان  -1

رد  oH شـود و  تأييد مي1Hپس فرض اول ما يعني . ير داشته استتخصص و آگاهي شغلي مربيان تأث
  .شود مي

اي غيـر رسـمي بـر افـزايش      ي فنـي و حرفـه  ها دورهتوان ادعا كرد كه گذراندن  مي% 99با اطمينان  -2
  .شود رد ميoHشود و  يتأييد م دوم فرضيةپس  .روحيه و حس مسئوليت پذيري تأثير داشته است

اي غيـر رسـمي بـر افـزايش      ي فنـي و حرفـه  ها دورهتوان ادعا كرد كه گذراندن  مي% 99با اطمينان  -3
  .شود رد مي oHشود و  سوم تأييد مي فرضيةپس  .خالقيت و نوآوري مربيان تأثير داشته است

 اي غير رسمي باعـث اسـتفادة   و حرفه هاي فني دورهان ادعا كرد كه گذراندن تو مي% 98با اطمينان  -4
  .شود چهارم تأييد مي فرضيةدر مورد 1Hپس فرض  .بهينه از ابزار و تجهيزات كار نشده است

اي غيـر رسـمي    ي آموزش فني و حرفهها دورهتوان نتيجه گرفت كه گذراندن  پس به طور كلي مي
  .شود اي استان تهران مي ث بهبود عملكرد مربيان مراكز فني و حرفهباع
  

  پيشنهادهاي پژوهش
هـاي مربيـان توجـه     هاي كاربردي و مهارتي در آموزش شود به جنبه آموزشي توصيه مي مسئوالنبه  -1

  .بيشتري داشته باشند
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هـاي انگيزشـي    جنبـه كـه تقويـت   توجـه كننـد   اين واقعيت  هشود بيشتر ب پيشنهاد مي مسئوالنبه  -2
 مسـئوالن لـذا   ،را بـه مراتـب افـزايش دهـد     هـا آنتواند كيفيت كـار   در كار مربيان مي) معنوي و مادي(

شـغلي و   يارتقاهاي آموزشي،  شركت در كالس برايبه مربيان آموزش ديده مأموريت  دادنتوانند با  مي
يت پـذيري و روحيـه در ميـان    ها در افـزايش حـس مسـئول    شركت در كالس برايايجاد تسهيالت الزم 

  .داشته باشند اييمربيان نقش بسز
 كليةشركت  برايتوانند با ترغيب و تشويق بيشتر مربيان و ايجاد شرايط زماني مناسب  مي مسئوالن -3

  .مربيان فراهم آورند كليةهاي ايجاد خالقيت و نوآوري را در  ، زمينهها دورهمربيان در 
هـاي جديـد    انـدازي رشـته   ايجاد و راه دربا تخصيص اعتبار مالي ويژه  ودش پيشنهاد مي مسئوالنبه  -4

 بـراي  را الزم زمينـة  ،ي آموزشـي هـا  كارگاهآموزشي و پيشرفته و همچنين نوسازي تجهيزات موجود در 
هـاي   پيشـرفت  آشنايي هر چه بيشتر مربيان با ابزار و تجهيـزات جديـد و همگـام شـدن بـا تغييـرات و      

  .فراهم آورند تكنولوژي عصر حاضر
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كارآموزي بر اساس رعايـت اهميـت نسـبي هـر      دورةهاي پايان  آزمونبررسي 
  بخش از استانداردهاي مهارت و آموزش 

  

  ابوالفضل شاهسون :پژوهشگر* 

  ابوالحسن ماهرويي :نام ناظر *

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  كرج ةاي منطق رفهكل آموزش فني و ح ادارة -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
در حد مالكي براي قبولي يا مـردودي   تنهاهاي آن،  ويژگيآزمون و مؤسسات آموزشي به نكردن توجه  

و  هـا  عدم تجزيـه و تحليـل آزمـون    به دليل حتي. تنزل داده استها را  كيفيت آزمون ،آموزشي دورةدر 
چـون   ،از طرفـي  .سـنجد  را كه بايد بسنجد، نمـي  آنچه ها آزمون رخياز كارشناسان آزمون ب بهره نبردن

از ايـن نظـر    هاي طراحي شده سؤال دانند، ها را به خوبي نمي طراحان سؤال اصول و قواعد ساخت سؤال
مؤسسات آموزشي را در ارتباط با ارزشـيابي پيشـرفت    به طور كلي مشكالت عمدة .نيز دچار نقص است

  :توان در سه عامل خالصه كرد تحصيلي مي
  ؛به عنوان مالكي براي قبولي يا مردودي فراگيران تنهاها  استفاده از آزمون -1

15



116  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

 ؛ها طراحان سؤال و كارشناسان آزمون با اصول و قواعد طراحي سؤال نبودن آشنا  -2

هـاي مختلـف مطالـب آموزشـي و در نتيجـه طراحـي        به اهميت نسبي بخش نداشتن توجه  -3

 .ها با توجه به ساليق شخصي طراحان سؤال سؤال

موزش و پرورش فنـي  كل آ ةكارآموزي ادار دورة يها رسد سؤال با توجه به مطالب فوق به نظر مي

تـرين   ز عمدهداراي اشكال باشند و ا  كرج نيز در طراحي و رعايت اصول و قواعد سؤال اي منطقة و حرفه

ها  در طراحي آزمونها  طراحان سؤال. ستهانآها به روايي  طراحان آزمون نكردن توجه ها اشكاالت آزمون

اي كـه احتمـال    هاي مختلف استانداردهاي آموزشي توجه الزم را ندارند به گونـه  به اهميت نسبي بخش

تـر   هـاي مهـم   بيشـتر و از بخـش   يهـا  تـر سـؤال   هاي كم اهميت از بخش پايان دورههاي  آزموندر دارد 

هـاي مختلـف مطالـب     بخـش  بدون توجـه بـه اهميـت نسـبي    ها  در واقع سؤال. دنوركمتر بيا يها سؤال

  . آموزشي به ميزان زيادي به سوابق شخصي طراحان سؤال ارتباط دارد

  

  اهداف پژوهش
بررسي ميزان توجه طراحان سؤال به اهميت نسبي هـر بخـش از اسـتاندارد     ،هدف اصلي پژوهش

  .است پايان دورههاي  مهارت و آموزش در آزمون

  : جزئياهداف 

  ؛و آموزش بر اساس شباهت محتواي مطالب آموزشيبندي استاندارد مهارت  بخش -1

 ؛عنوان براي هر بخش از استاندارد آموزشي تهية -2

 ؛آموزشي رشتةها براي هر  سؤال تعدادتعيين  -3

 ؛تشخيص اهميت نسبي هر بخش از استاندارد آموزشي -4

  .هدورآمون پايان  بخش از استاندارد آموزشي در نمرة تعيين سهم هر -5
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  هاي پژوهش سؤال
بنـدي شـده    هـا فصـل   يا توانايي استانداردهاي مهارت و آموزش با توجه به شباهت محتواي تواناييآ -1

  است؟
بندي شـده   به صورت طبقه پايان دورههاي  با محتواي آموزشي مرتبط به هم در آزمون يها آيا سؤال -2

  شوند؟ و با عنوان جداگانه ارائه مي
  هاي آموزشي است؟ متناسب با رشته رهپايان دوهاي  آزمون يها آيا مقدار سؤال -3
  دارد؟ اطالعات الزم را در جهت راهنمايي فراگيران در بر پايان دورههاي  آيا سربرگ آزمون -4
همـاهنگي   ،هاي مختلف اسـتاندارد مهـارت آموزشـي    آيا بين نظر مربيان از نظر اهميت نسبي بخش -5

  وجود دارد؟
همـاهنگي   ،هاي آموزشي هاي مناسب براي رشته تعداد سؤال آيا بين نظر كارشناسان آزمون در مورد -6

  وجود دارد؟
كارآموزي به اهميت نسبي هر بخش استاندارد مهارت و آموزش توجه شده  دورةآيا در آزمون پايان  -7

  ؟است
  

  روش پژوهش
  .استكاربردي  –توصيفي  ،روش تحقيق مورد استفاده در اين روش

  
  آماري جامعة

 هاي مهارت و آمـوزش تـدوين شـده در   استاندارد كليةدر اين پژوهش شامل  مورد مطالعه جامعة
ثابـت يـا    هاي مربوط به آن اسـتاندارد در مراكـز   اي كشور است كه آموزش سازمان آموزش فني و حرفه

  .شوند كرج برگزار مي منطقةاي  كل آموزش فني و حرفه هاي آزاد ادارة آموزشگاه
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
هريك از استانداردهاي مهارت و آموزش برابر براي شانس انتخاب  باگيري  از نمونهر اين پژوهش د

: نـد از ا پژوهش حاضر شامل بيست اسـتاندارد مهـارت و آمـوزش اسـت كـه عبـارت      . استفاده شده است
يـك،   هاي سواري درجـة  تعميركار اتومبيل دو، درجةكشي ساختمان  دو، نقشه ةكشي صنعتي درج نقشه
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دو، بـرق   درجةدو، برق كار صنعتي  درجةدو، تعميركار برق خودرو  هاي سواري درجة تعميركار اتومبيل
نشـر  ، power point ،اينترنـت، فتوشـاپ   ةدو، كـارورز شـبك   درجةدو، رايانه كار  درجةكار ساختمان 

 ، آرايشـگر زنانـة  دو درجة ةدو، پيرايشگر زنان درجة دوزي زنانة دو، نازك درجة، قاليبافي wordروميزي 
  .دو، حسابداري مقدماتي و پداكتوري عمومي درجةدو، عكاسي  درجةدو، تصويربرداري  درجة

  
  تجزيه و تحليل ةو شيو ها آوري داده ابزار جمع

هـاي عينـي هريـك از     توانـايي  ةفهرسـت مجموعـ   ةمشـاهد  ،گيري پرسـش اول پـژوهش   ابزار اندازه -1
چـه  چنان :هـا بـه ايـن صـورت اسـت      آوري داده روش جمـع  .است استانداردهاي مهارت و آموزشي نمونه

هـاي   يـا فـرض   داردهاي مهـارت آموزشـي داراي بخـش   هاي هريك از اسـتان  توانايي مجموعةيا  فهرست
در ستون مربوط طبـق جـداول مربـوط ثبـت     ) (بندي نداشته باشند با عالمت  جداگانه باشند يا فصل

صد مـوارد مشـاهده شـده اسـتفاده     آمار توصيفي فراواني و درهاي فوق از  براي تحليل پرسش. دنشو مي
  .ده استش
اي است كه پژوهشـگر طراحـي    پرسشنامه ،هاي دوم و سوم و چهارم پژوهش گيري پرسش ابزار اندازه -2

  .است كرده
  

  هاي پژوهش يافته
  .اند بندي نشده ها بخش ستانداردهاي مهارت و آموزش از نظر شباهت محتوايي تواناييا -1
بندي شده با عنوان مجزا ارائـه   كارآموزي به صورت طبقه دورةهاي پايان  هاي مشابه در آزمون سؤال -2

 .نشده است

را در اختيـار كـارآموزان    هـا آناطالعات مورد نيـاز   ةكارآموزي هم دورةهاي پايان  هاي آزمون سربرگ -3
 .ناقص است هاآندهد و از اين نظر اطالعات  قرار نمي

مناسب براي هر بخش از استانداردهاي مهارت و آمـوزش در آزمـون    در مورد نمرة رشتةن هر مربيا -4
 .در بيشتر موارد هماهنگي الزم را ندارند پايان دوره

 .ندي هماهنگي الزم را دارآموزش ةهاي مناسب براي هر رشت كارشناسان آزمون در مورد تعداد سؤال -5
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 55مناسب براي هر بخش از استاندارد مهارت و آموزش را در  مرةنكارآموزي  دورةهاي پاياني  آزمون -6
 .اند هاي آموزشي رعايت نكرده درصد رشته

 ،هـا  رعايـت نسـبي مطالـب آموزشـي اسـتانداردهاي مهـارت و آمـوزش در آزمـون         بـراي  ،در نهايت -7
  .اي طراحي و ارائه شد نامه شيوه

  
  پيشنهادهاي پژوهش

  .ندسازي شركت كن موني آزها دورهدر مربيان  كلية -1
 .شودبندي شده با عنوان فصل ارائه  هاي استاندارد مهارت و آموزش به صورت فصل توانايي مجموعة -2

 .ها طراحي شود كارآموزي بر اساس اصول و قواعد طراحي آزمون دورةهاي پايان  هاي آزمون سؤال -3

 .دنشوندي شده ارائه ب كارآموزي به صورت طبقه دورةهاي پايان  هاي آزمون سؤال -4

االت نامناسـب اسـتفاده   بـراي اصـالح سـؤ    ها از نتايج تجزيه و تحليل سؤال ها پس از برگزاري آزمون -5
 .شود

 .سازي را بگذرانند آزمون ي ويژةها دوره ،واحدهاي آزمون و ارزشيابي مسئوالن -6





  
  
  
  
  

هاي  رشته اي و كاردانش و شناسايي هاي فني و حرفه بررسي مشكالت هنرستان
ـ  هاي شهرستان تحصيلي قابل توسعه در هنرستان اي بيجـار سـال تحصـيلي           ه

82-1381   
  

  محمد شريفيان :پژوهشگر* 

  ابوالقاسم خامسي : ناظر* 

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان كردستان -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
همواره سعي بر اين است كـه افـرادي بـه     ،آموزش و پرورش هاي پيشرفتة ظامدر حال حاضر در ن

اي هدايت شوند كه هم از استعداد علمي كافي برخوردار باشند و هم توانايي  هاي فني و حرفه دبيرستان
آمـوزان در   براي اين منظور دانـش  .خود را داشته باشند ةتحصيلي مورد عالق رشتةجسماني متناسب با 

هـاي   بـراي تحصـيل در رشـته    هـا آنگيرنـد و بهتـرين    ان تحصيل بارها مورد آزمايش قرار مـي طول دور
اي از  هـاي فنـي و حرفـه    اما در كشورهاي جهان سـوم رشـته   .شوند اي انتخاب مي تحصيلي فني و حرفه

16
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يك و تواننـد در تحصـيالت كالسـ    آموزاني كه نمي شأن و اعتبار وااليي برخوردار نيستند و معموالً دانش
كـه حتـي     پردازند بـدون ايـن   تحصيل مي ادامةها به  علمي به امتيازاتي نايل آيند به ناچار در اين رشته

كاالهاي خود در  جهان براي عرضة كشورهاي صنعتي. ها داشته باشند اي به تحصيل در اين رشته عالقه
هـاي فنـي و    ر در آمـوزش كننـد و بـراي ايـن منظـو     استفاده مـي  ية امكانات خودبازارهاي جهاني از كل

هم در اين  ها بلكه از امكانات ساير سازمان ،اي متكي نيستند هاي مدرسه ژي خود تنها به آموزش تكنولو
ي بـه  رايج است و مراكز علمـ  هاآندر كشورهايي كه نظام كارآموزي و شاگردي در  .جويند رابطه بهره مي

ـ  مـي هر براي جذب بازار كـار  تربيت نيروهاي ماهر و نيمه ما نحوي نظام يافته به از ايـن حيـث    ،دپردازن
  .اند د همواره با مشكل مواجههايي ندارن چنين برنامهولي كشورهايي كه  ،مشكلي وجود ندارد
اي و كاردانش  هاي فني و حرفه هايي كه صرف توسعه و تجهيز هنرستان هزينه باوجوددر كشور ما 

اي كه در دسترس  تجهيزات مناسب به گونه ،ي تعريف شدهها برابر استانداردها در بعضي رشته ،شود مي
تمامي هنرجويان قرار داشته باشد به اندازة كافي وجود ندارد و يا ممكن است تجهيزات باشد ولي دبيـر  

رسـتان بيجـار كـامالً    ايـن مشـكل در شه   .فني و هنرآموز ماهر و مرتبط با آن رشته وجود نداشته باشد
هاي فنـي و   رصدد شناسايي مشكالت، تنگناها، و كمبودهاي هنرستانپژوهش حاضر د.  محسوس است

يلي هاي تحصيلي قابل توسعه در شهرستان بيجـار در سـال تحصـ    اي و كاردانش و شناسايي رشته حرفه
هـاي فنـي و    ترين مشكالت هنرستان اين سؤال اساسي مطرح است كه عمده در اينجا. است 82-1381

در  آينـده هـاي   هـاي تحصـيلي در سـال    يجـار چيسـت؟ و چـه رشـته    اي و كاردانش شهرسـتان ب  حرفه
  ؟استهاي شهرستان بيجار قابل اجرا  هنرستان
  

  اهداف پژوهش
  :هدف كلي 
هاي تحصيلي قابل  اي و كاردانش و شناسايي رشته هاي فني و حرفه شناسايي مشكالت هنرستان 

  .هاي شهر بيجار توسعه در هنرستان
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  :اهداف جزئي 
اي و كاردانش شهرستان بيجار در مقايسه بـا   هاي فني و حرفه كالت نيروي انساني هنرستانبيان مش -1

  ؛استانداردهاي مربوط
اي و كاردانش شهرستان بيجار به تفكيك  هاي فني و حرفه تعيين مشكالت فضاي كارگاهي هنرستان -2

  ؛جنسيت
اي و كاردانش  هاي فني و حرفه هاي موجود هنرستان تبيين مشكالت تجهيزات و مواد مصرفي رشته -3

   ؛بيجار به تفكيك جنسيت
  ؛آموزان تبيين مشكالت هدايت تحصيلي دانش -4
  ؛اي و كاردانش قابل توسعه در منطقه به تفكيك جنسيت هاي تحصيلي فني و حرفه تعيين رشته -5
  ؛هاي شهرستان بيجار هاي تحصيلي قابل توسعه در هنرستان تعيين رشته -6
  .اي و كاردانش هاي فني و حرفه نهادها و راهكارهايي براي حل مشكالت هنرستانپيش ارائة -7
  

  پژوهشهاي  سؤال
اي و كـاردانش در شهرسـتان بيجـار از     هاي فني و حرفه با توجه به چارت سازماني موجود، هنرستان -1

  نظر نيروي انساني چه مشكالتي دارند؟
تان بيجار از نظر فضـاهاي كارگـاهي چـه مشـكالتي     اي و كاردانش شهرس هاي فني و حرفه هنرستان -2

 دارند؟ 

اي و كاردانش شهرسـتان بيجـار از نظـر تجهيـزات و مـواد مصـرفي چـه         هاي فني و حرفه هنرستان -3
 مشكالتي دارند؟

 شود؟ آموزان مي چه مشكالتي مانع هدايت تحصيلي صحيح دانش -4

هـايي امكـان توسـعه بـراي      جار در چـه رشـته  اي و كاردانش شهرستان بي هاي فني و حرفه هنرستان -5
 دارند؟ ندهيهاي آ سال

هاي تحصيلي  كدام رشته ،ها و نياز بازار كار منطقه با توجه به امكانات فيزيكي، نيروي انساني، قابليت -6
 ند؟هستقابل اجرا  آيندههاي  هاي شهرستان بيجار در سال اي و كاردانش در هنرستان فني و حرفه
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اي و كـارداني چـه    هـاي فنـي و حرفـه    شكل نيروي انساني، فضـا و تجهيـزات هنرسـتان   براي حل م -7

  راهكارهايي وجود دارد؟

  
  روش پژوهش

  .انجام گرفته است (Survey)اين پژوهش به روش توصيفي پيمايشي 

  
  آماري جامعة

آموزان دختر و پسر سالي واحدي نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه      دانش كليةمورد مطالعه  ةجامع
اي و كـاردانش در   هـاي فنـي و حرفـه    نظري، دوم و سوم شاخه شاخةهاي اول عمومي، دوم و سوم  ايهپ

  .استنفر  3990هرستان بيجار با مجموع  1381-82سال تحصيلي 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

ل بـا اسـتفاده از فرمـو   ) كـوكران (و حجم آن با روش  را داردآماري  جامعةهاي  ويژگي  گروه نمونه
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  =n  96/1(درصد  95با سطح اطمينان  =t  (  درصـد  5و دقـت)5/0  =d ( و  محاسـبة

اي انجـام گرفتـه    گيري در اين پژوهش به روش تصـادفي طبقـه   نمونه. ه استدنفر برآورد ش 348تعداد 
  .است

  

  ها آوري داده ابزار جمع
مصـاحبه   -2پرسشنامه  -1: آوري شده است معاطالعات مورد نياز در اين پژوهش به دو طريق ج

آمـوزان پايـة اول    دانش ةپرسشنام: از اند عبارتمحقق ساخته تهيه شد كه به ترتيب  سه نوع پرسشنامة
هاي دوم و سوم فني  آموزان پايه دانش موزان پاية دوم سوم نظري و پرسشنامةآ دانش نامةعمومي، پرسش

اجراي مصـاحبة   وآمد  دست بهها به روش آلفاي كرونباخ  پرسشنامهميزان اعتبار . اي و كاردانش و حرفه
ها  با مديران، مشاوران، معاونان، هنرآموزان و استادكاران هنرستان) از پيش تعيين شده مصاحبة(منظم 
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هاي مهارتي كـاردانش   و همچنين اجراي مصاحبة منظم با صاحبان اصناف و مشاغل آزاد مجري آموزش
هـاي مشـاغل آزاد و عقـد قراردادهـاي      هاي كاردانش به كمك امكانات و آمـوزش  تهرش توسعةبه منظور 

  .صورت گرفته است يندهآ

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
 هاي آمار توصيفي از قبيل جـداول توزيـع فراوانـي،    آوري شده با استفاده از شاخص هاي جمع داده

  .ندشدتجزيه و تحليل  بندي و درصد، ميانگين، طبقه

  
  هاي پژوهش يافته

درصد دختران  14هاي دوم و سوم به ترتيب  تحصيلي نظري در پايه ةآموزان دختر و پسر شاخ دانش -1
آموزان  اين دانش. اي گرايش دارند هاي تحصيلي فني و حرفه درصد پسران به تغيير رشته در رشته 27و 

اي را امكان اشتغال بيشتر پس از  رفههاي فني و ح تحصيل در رشته ادامةگرايش به تغيير رشته و  دليل
اين مسئله در آينده باعث افزايش تقاضا به تحصيل در . اند دهكرشخصي اعالم  ةفراغت از تحصيل و عالق

شود كه در نهايت بـه تعـادل    هاي نظري مي آموزان رشته اي و كاهش تعداد دانش حرفه و هاي فني رشته
  .رساند اي و كاردانش در آينده آسيب مي حرفه و فنيالتحصيالن  جذب بازار كار و اشتغال فارغ

درصـد   32هـاي دوم و سـوم بـه ترتيـب      تحصيلي كاردانش در پايه آموزان دختر و پسر شاخة دانش -2
ايـن   .اي گـرايش دارنـد   هاي تحصيلي فني و حرفـه  درصد پسران به تغيير رشته در رشته 25دختران و 

زلت اجتماعي ايـن  اي را باالبودن من هاي فني و حرفه در رشته گرايش به تغيير رشتهدليل  آموزان دانش
تحصـيل در مـدارك    ادامـة فـراهم بـودن امكانـات بيشـتر دانشـگاهي و       نيـز شخصي و  ها و عالقة رشته

اند كه اين مسئله بازنگري و توجـه   دهكراي اعالم  هاي فني و حرفه تحصيلي باالتر از كارداني براي ديپلم
  .طلبد كاردانش را مي هاي بيشتر به آموزش

 20درصـد دختـران و    32اي و كاردانش به ترتيـب   حرفه هاي فني و آموزان دختر و پسر رشته دانش -3
ميزان استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي كارگاهي را در ساعات دروس عملـي كارگـاهي    ،درصد پسران

ها به آموزش  آموزي در هنرستان زي و حرفهآمو كه مهارت  لذا با توجه به اين .اند دهكردر حد كم ارزيابي 
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عملي و استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي در حد متعارف نياز دارد توجه به اين مسئله ضروري به نظر 
  .رسد مي

هاي فني و  با رشتهنداشتن آشنايي آموزان روستايي قبولي سال اول متوسطه به دليل  بعضي از دانش -4
اين مسئله  .شوند ها محروم مي ل در هنرستانروزي از تحصي  ود امكانات شبانهاي و كاردانش و كمب حرفه 

اي و كـاردانش در   حرفـه  هـاي فنـي و   در رشـته   متوسـطه  ةدور موجب شده است نرخ پوشش تحصيلي
  .ترين سطح باشد روستاها در پايين

 52رصـد دختـران و   د 53اي و كاردانش به ترتيـب   حرفه هاي فني و آموزان دختر و پسر رشته دانش -5
اي و كـاردانش اظهـار    حرفـه  و هـاي فنـي   هـاي تخصصـي رشـته    درصد پسران از تأخير در توزيع كتاب

  .اند دهنارضايتي كر
درصـد   29نظـري و   ةهاي تحصيلي شاخ آموزان دختر سال اول متوسطه به رشته درصد از دانش 52 -6

نش گرايش دارند كه در مقايسـه بـا پسـران    هاي كاردا درصد به رشته 19اي و  حرفه و هاي فني به رشته
بـراي رفـع ايـن    . كـاردانش گـرايش دارنـد    ويژه بهاي و  حرفه و هاي فني درصد كمي از دختران به رشته

اي و كـاردانش در بخـش دختـران در شهرسـتان      حرفه و هاي تحصيلي فني مشكل توسعه و تنوع رشته
  .رسد بيجار ضروري به نظر مي

تحصيلي  ةد كه به رشتان نظري اظهار كرده ةو سوم شاخهاي دوم  موزان پسر پايهآ درصد از دانش 29 -7
بـه شـغل مـورد     از قبولي در كنكور و دست نيافتن خود را نااميدي ةعدم عالق دليلخود عالقه ندارند و 

ي ا هاي فني و حرفه آموزان پسر سال اول متوسطه به رشته درصد از دانش 58. اند اعالم كرده شانانتظار
  .گرايش دارند

هـاي قابـل    ها رشته هنرستان اييآموزان، هنرآموزان، مشاوران و عوامل اجر با توجه به اظهارات دانش -8
  : استهاي آينده به شرح زير  هاي شهرستان بيجار در سال توسعه در هنرستان

خت و افزار، مكانيك خودرو، برق صـنعتي، سـا   هاي ماشين رشته: در هنرستان فني استقالل )الف
  بندي تيرچه بلوك؛ مان و قالب، سي)متالوژي(گري  توليد تأسيسات، ريخته

اشـي و  بـرداري، عكاسـي، گرافيـك، نق    هاي فـيلم  رشته: اي شهيد مطهري در هنرستان حرفه )ب
  ؛)نمايش(بازيگري 
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كاري، هنـر،   هاي الكترونيك، گرافيك، معرق رشته): 2( انديشة ةاي دختران رستان حرفهدر هن )ج
  ؛، طراحي و دوخت، عكاسي، صنايع غذايي، و صنايع شيميايي)نمايش(يگري باز
هـاي الكترونيـك، تعميـر لـوازم صـوتي و       رشـته ): 1( ةانديشـ  ةدر هنرستان كاردانش دختران )د

ســازي و  عتعقــد، ســا ةين ســفريبــرداري، عكاســي، بافنــدگي بــا ماشــين، تــز تصــويري، فــيلم
  تصويربرداري؛

سـازي،   كاري، سـاعت  هاي برق صنعتي، معرق رشته  :سازندگان ةپسران در هنرستان كاردانش  )هـ
اري، تراشـكاري،  ريـزي، فلزكـ   بنـدي تيرچـه بلـوك، بتـون     پيچـي موتـور، قالـب    اتومكانيك، سيم

  .يينات و نقاشي ساختمان، مبارزه با آفات غالت، تزها  نهطالسازي، كشت گلخا
 ي فنـي و هـا  مشكالت هنرستان ترين  عمده ،استادكارانبا توجه به اظهارات هنرجويان، هنرآموزان، و  -9

  :استاي و كاردانش شهرستان بيجار به شرح زير  حرفه
  ؛ها يزات كارگاهي در بعضي از رشتهفرسوده بودن تجه )الف
  ؛ها كارگاهناسب بودن فضاي بعضي از نام) ب
  ؛ها فضاي كارگاهي در بعضي از رشتهكمبود  )ج
  ؛ها تخصصي در بعضي از رشته ب دروسكمبود دبيران مجر )د
 64ي كـه  طـور  بـه كمبود مربيان و استادكاران تحصيل كـرده و مـرتبط دروس كارگـاهي     )هـ

هـاي غيـر مـرتبط     لمبدون استادكار هستند و براي تأمين اين كمبود از ديپ ها كارگاهدرصد از 
  ؛شود استفاده مي

  ؛جدي طور بهاي و شغلي  راهنمايي حرفه بودنن) و
  ؛آموزان و نبود رقابت درسي بين آنان رسي دانشضعف د )ز
كمبود نيروهاي اجرايي از قبيل استادكار، انباردار، سرپرست بخش و معاون فني در بعضي  )ح

هستند و براي تأمين اين كمبود   بدون سرپرست ها كارگاهدرصد از  55ي كه طور بهها  از رشته
  ؛هاي غير مرتبط استفاده شده است از ديپلم

درصـد از هنرآمـوزان    46ي كـه  طـور  بهبودن مدارك تحصيلي مربيان و استادكاران  پايين ) ط
  .ندهستدرصد ديپلم غير مرتبط  16وقت فوق ديپلم و  رسمي و پاره
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آشـنايي والـدين    ،اوليا از ضوابط هدايت تحصيلي و انتخاب رشته درصد 57 آگاه نبودنبا توجه به  -10
  .يلي و شغلي بسيار ضروري استآموزان با مسائل هدايت تحص دانش

ريزي تحصـيلي و شـغلي و هـدايت تحصـيلي در زمـان مـؤثر        توجيه و تفهيم محتواي كتاب برنامه -11
  .ضروري است

اي و  حرفـه  هـاي فنـي و   هـاي موجـود در هنرسـتان    تهآموزان سال اول بـا رشـ   براي آشنايي دانش -12
  :كاردانش اقدامات زير مطرح شده است

  ؛ها ي هنرستانها كارگاهشاوران از م آموزان سال اول همراه با نشزديد دابا )الف
آموزان سـال   هاي دانش خانوادههاي تحصيلي و ارسال بروشورها براي  بروشورهاي معرفي رشته ةتهي )ب
  ؛اول
ها و توزيـع و نمـايش    هاي تحصيلي در هنرستان هاي معرفي رشته دي هاي ويديويي و سي فيلم تهية) ج
  ؛آموزان دانشبراي  هاآن
معرفي  نظري و ةآموزان سال اول مدارس متوسط ها براي دانش سخنراني مديران و مشاوران هنرستان )د

  ؛هاآنهاي تحصيلي به  رشته
هاي تحصـيلي بـه والـدين     معرفي رشته ةهاي آموزش خانواده ويژ تشكيل جلسات توجيهي و كالس )هـ

  .آموزان سال اول متوسطه دانش
  

  وهشپيشنهادهاي پژ
تحصيلي فرزنـدان اثـر    هاي ها و گرايش توانند بر نگرش معموالً والدين بيش از معلمان و مشاوران مي -1

هـايي را   كننـد رشـته   بگذارند و اغلب بدون در نظر گرفتن عالقه و توان فرزندانشان آنان را ترغيـب مـي  
خـانواده در طـول سـال     هاي آمـوزش  لذا تشكيل كالس .انتخاب كنند كه بيشتر مورد نظر والدين است

  .آموزان سال اول اثربخش خواهد بود اي دانش هدايت تحصيلي و هدايت شغلي و حرفه تحصيلي ويژة
اي و كاردانش، توسـعه و   حرفه و هاي فني براي افزايش تقاضا و گرايش دختران به تحصيل در رشته -2

  .رسد يجار ضروري به نظر ميهاي دخترانه در شهرستان ب هاي تحصيلي در هنرستان تنوع اين رشته
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ي ضمن خدمت كشوري يـا اسـتاني   ها دورهبراي افزايش تسلط و مهارت تدريس استادكاران، اجراي  -3
  .مفيد خواهد بود

ن امكانات فيزيكي و نيروي عالوه بر تأمي ،اي و كاردانش حرفه و هاي تحصيلي فني رشته براي توسعة -4
  .استاهميت  كار نيز بسيار باتوجه به شناسايي نياز بازار  انساني،

اي و كـاردانش در روسـتاها،     هاي فني و حرفـه  متوسطه در رشته ةبراي افزايش پوشش تحصيلي دور -5
آمـوزان روسـتايي و افـزايش ظرفيـت پـذيرش       هـا بـه دانـش    هاي هنرسـتان  تخصيص بخشي از ظرفيت

  .روزي ضرورت دارد هاي شبانه هنرستان





  

  
  
  
  
  

  اي فني و حرفه هاي هنرستانوري در  هرهيك مدل براي سنجش ب
  

  وانير كرم شياهللا :پژوهشگر* 

  دكتر محمد صالح اولياء :استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشد نامة پايان :نوع سند* 

  آموزش و پرورش استان فارسسازمان  -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
دهنـد و   تبارات هر كشور را به خـود اختصـاص مـي   هاي آموزشي هر كشور سهم بزرگي از اع نظام

اي كـه مراكـز    در ايـن ميـان ميـزان بودجـه    . يابـد  الزم براي آموزش نيز معموالً افزايش مي مقدار هزينة
 هـاي  فعاليـت هاي مـواد،   زيرا هزينه ،دهند قابل توجه است اي به خود اختصاص مي آموزش فني و حرفه

زيادتر  ها دبيرستاناي در مقايسه با  فني و حرفه هاي هنرستانشي آموز هاي فعاليتآموزشي و پشتيباني 
عمـومي   متوسـطة آموزش ) عمراني(اي  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي 81براي مثال در سال . است

در ايـن  . ميليون ريال بـوده اسـت   63250اي و كاردانش  ميليون ريال و آموزش فني و حرفه 272770
اي و كـاردانش   آموزان فني حرفه نفر و تعداد دانش 3968000عمومي  متوسطة آموزان سال تعداد دانش

اي بيشتر از  آموزان كاردانش و فني و حرفه دانش سرانة هزينةاست كه اين بدان معن. نفر بودند 761800

17



132  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

آموزان فنـي بيشـتر از    همچنين ساعت آموزشي در هفته براي دانش. نظري است ةآموزان متوسط دانش
فنـي پـايين باشـد يـا      هـاي  هنرسـتان درونـي   كـارايي بنابراين اگر  .استعمومي  متوسطةزان آمو دانش
التحصيالن اين مراكز به دليل كمبود مهارت و تخصص جذب بازار كـار نشـوند يـا در مشـاغل غيـر       فارغ

دولـت بـه    و هـاي شخصـي افـراد    گذاري اي از سرمايه بخش عمده ،تحصيلي جذب شوند رشتةمرتبط با 
  .رود و هدر مي شود مطلوب تبديل نمي سرماية

اي كه اين مراكز به خـود اختصـاص    هزينهو ميزان اي  فني و حرفه هاي آموزشبا توجه به اهميت 
گيـري   اولين گام در اين راستا اندازه. اي ضروري است وري در آموزش فني و حرفه دهند، ارتقاي بهره مي
اي و ارزيابي آن  وري آموزش فني و حرفه توجه به ميزان بهره ريزان آموزشي با زيرا برنامه ،وري است بهره
، هـا آناي را شناسايي كنند و با بررسي نقاط ضعف  فني و حرفه هاي آموزشتوانند نقاط ضعف و قوت  مي

اي را تعيين و بـراي برطـرف    فني و حرفه هاي آموزشموانع و مشكالت موجود در راه رسيدن به اهداف 
وري در  محاســبه و تحليــل بهــره ،ايــن موضــوع ةهــدف از بررســي و مطالعــ. نــدنكاقــدام  هــاآنكــردن 

هـاي   مدل ،براي دستيابي به هدف فوق. ي مناطق مختلف استان فارس استا فني و حرفه هاي هنرستان
متـدولوژي ايجـاد    ،نهايـت  در و گيـرد  وري مـورد مطالعـه قـرار مـي     بهـره  گيري و تحليـل  مختلف اندازه

  .شود براي اين منظور استفاده مي وري هاي بهره شاخص
  

  اهداف پژوهش
  اي مناطق مختلف استان فارس فني و حرفه هاي هنرستانوري در  محاسبه و تحليل بهره

  
  روش پژوهش

ي ايجـاد  ژلوواي از متـد  فنـي و حرفـه   هـاي  هنرستانوري در  گيري بهره در اين تحقيق براي اندازه
  .وري استفاده شده است هاي بهره شاخص
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة، آماري معةجا
در سـال تحصـيلي   . اي استان فـارس اسـت   فني و حرفه هاي هنرستان ،آماري مورد مطالعه جامعة

نفر بودند كه از اين تعداد  55967و  73268دوم و سوم استان فارس  ةآموزان پاي عداد دانش 81-1380
نفر در  5971و  12381  )درصد 68/71(نظري  طةهاي دوم و سوم متوس نفر در پايه 42068و  50564

فنـي و   شـاخة نفر در كالس دوم و سوم  7923و  10224 ،)درصد 2/14(هاي دوم و سوم كاردانش  پايه
 ةآمـوزان پايـ   تعداد دانـش  1381-82در سال تحصيلي . مشغول تحصيل بودند) درصد 04/14(اي  حرفه
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 شاخةدر ) درصد 74/67(نفر  49173و  50961كه  نفر بودند 71017و  76806دوم و سوم اين استان 
 شـاخة در ) درصد 1/15(نفر  9997و  12320در كاردانش، ) درصد 17(نفر  11835و  13297نظري، 

دوم و  ةآمـوزان پايـ   تعداد دانـش  1382-83در سال تحصيلي . اي مشغول به تحصيل بودند فني و حرفه
نظـري،   شـاخة در ) درصـد  47/65(نفر  48451و  47601ند كه دنفر بو 72809و  73895سوم استان 

در  )درصـد  97/16(نفـر   12021و  12871كاردانش،  شاخةدر ) درصد 53/17(نفر  12329و  13386
سـوم سـال    آموزان پايـة  گام اجراي تحقيق، دانشدر هن. اي مشغول به تحصيل بودند فني و حرفه شاخة

 1382-83التحصيالن سال  بودند و آمار فارغ التحصيل نشده هنوز فارغ) 82ورودي (1383-84تحصيلي 
التحصـيلي،   هـاي نـرخ فـارغ    شـاخص  محاسـبة ه همين دليل در ب .در دسترس نبوده است) 81ورودي (

مـالك محاسـبه    هـا  سـال التحصيلي اين  فارغ سرانة  وري نيروي انساني، وري از فضاي آموزشي، بهره بهره
كارداني پيوسته قبل از سـال   هاي آزمونشدگان  و پذيرفته كنندگان همچنين آمار شركت. اند قرار نگرفته

، مـالك  تحصيل ادامةنسبت موفقيت براي  ها شاخص محاسبةبنابراين براي  .است در دسترس نبوده 83
  .است بوده 83سال 

  
  ها آوري داده ابزار جمع

مثل تابع توليـد   هايي روشتوان از  اي مي فني و حرفه هاي هنرستانوري در  گيري بهره براي اندازه
گيـري   در ايـن تحقيـق بـراي انـدازه    . وري استفاده كـرد  هاي بهره يا روش تحليل پوشش داده يا شاخص

هـاي   مراحـل ايجـاد شـاخص   . وري اسـتفاده شـده اسـت    هاي بهـره  وري از متدولوژي ايجاد شاخص بهره
  :از اند عبارتوري  بهره

   ؛مأموريت ةبياني تهية -1
   ؛تعيين انتظارات -2
   ؛هاي كليدي تعيين خروجي -3
   ؛تعيين كاركردهاي اصلي -4
   ؛گيري ساده انتخاب اندازه -5
  ؛گيري داده  انتخاب اندازه -6
  ؛ساخت شاخص -7
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
از  ،التحصيلي مناطق مختلف استان تفاوت دارنـد يـا نـه    آيا نرخ فارغ اينكهبراي بررسي   :تحليل واريانس

  .اريانس استفاده شده استتحليل و
درونـي از   كـارايي براي بررسي تأثير سطح تحصيالت هنرآموزان و دبيران بر : ضريب همبستگي محاسبة

و درصد مربيان و هنرآموزان  yمتغير  التحصيلي درصد فارغ. ه شده استروش تحليل همبستگي استفاد
ده متغير محاسـبه شـ   گي بين اين دوو ضريب وابست فرض xمتغير  ا سطح تحصيالت ليسانس و باالتر،ب

  .است
روي نمـودار پـارتو نشـان داده     تحصيل ادامةالتحصيلي و نسبت موفقيت در  هاي نرخ فارغ شاخص

 محاسبةبراي  Excellافزار  از نرم .نيز استفاده شده است) دو خي(از آزمون برازندگي كاي مربع . اند شده
دو و  براي تحليل واريانس، آزمون خـي  spssافزار  و از نرموري و رسم نمودارهاي پارتو  هاي بهره شاخص

  .ضريب وابستگي استفاده شده است
  

  هاي پژوهش يافته
بـه   1382-83و 1381-82و  1380-81تحصـيلي   هـاي  سالي در ا آموزان فني و حرفه درصد دانش -1

آمـوزان بـه     انـش رسد گـرايش د  بنابراين به نظر مي .درصد بوده است 97/16و  14/15و  04/10ترتيب 
  .افزايش يافته است 83 تا 79 هاي سال اي در فني و حرفه شاخة

توان نتيجه گرفت كـه   مي) درصد 61( 1382و ) درصد 5/69( 1381التحصيلي  با توجه به نرخ فارغ -2
. دروني بـااليي برخـوردار نبـوده اسـت     كارايياي از  فني و حرفه شاخةدر مجموع نظام سالي واحدي در 

التحصـيلي منـاطق    درصـد بـين نـرخ فـارغ     95تحليل واريانس با اطمينـان   ةبا توجه به نتيج همچنين
  .اختالف وجود دارد دورهمختلف در اين دو 

 هـاي  اسـتان اي  هاي فني و حرفـه  آموزشكده ةبا توجه به آمار درصد پذيرفته شدگان كارداني پيوست -3
فـارس در مرتبـه نهـم، اسـتان سيسـتان و       درصد مقام نخسـت و اسـتان   03/19مختلف، استان يزد با 

تـه  پذيرف       بـا توجـه بـه درصـد      .قـرار دارد ) بيست و هشتم(درصد در مقام آخر  04/6بلوچستان با 
تـوان گفـت كـه در     مراكز آموزش عالي دولتي و آزاد از اين نظـر مـي   شدگان در آزمون كارداني پيوستة

  .استاخه فراهم تحصيل اين ش ادامةمناسبي براي  زمينة ،مجموع
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مترمربـع زيربنـا بايـد يـك نفـر       15/22ل بـه ازاي هـر   ا در حالـت ايـده   81-82در سال تحصـيلي   -4
التحصيل شـده   مترمربع زيربنا يك نفر فارغ 69/35در حالت واقعي به ازاي هر اما  ،شد التحصيل مي فارغ
برابر مقدار فضـاي آموزشـي    61/1التحصيل در حالت واقعي  مقدار فضاي آموزشي به ازاي هر فارغ. است

وري  يـك بيشـترين و سروسـتان كمتـرين بهـره      ناحية. است ال به ازاي هر فارغ التحصيل در حالت ايده
التحصيلي  براي بررسي تأثير فضاي آموزشي بر روي نرخ فارغ. را در اين سال داشته است يفضاي آموزش
دليلي بـراي   ،آموز بيشتر به ازاي هر دانش) ازيربن(در اختيار داشتن فضاي آموزشي كه شود  مالحظه مي

  .التحصيلي نيست افزايش نرخ فارغ
 هاي هنرستانالتحصيالن  توان گفت كه فارغ مي %95دو انجام شده با اطمينان  با توجه به آزمون خي -5

  .ندا انتخابي از نظر مهارت و توانايي انجام كار يكسان
  

  پيشنهادهاي پژوهش
ضمن خدمت توأم با افـزايش رضـايت شـغلي     هاي آموزشتحصيل و  ادامة مان باافزايش كيفيت معلّ -1
اين تحقيق و تحقيق انجام شده در كشـور پاكسـتان    ةبر اساس نتيج .شود وري مي باعث بهبود بهره هاآن
گذاري براي فضاي  نتايج بهتري از سرمايه ،گذاري براي افزايش كيفيت معلمان رسد كه سرمايه مي نظر به

  . شي داردآموز
تحصيلي از طريق مشاوره در موقع انتخاب رشته و ايجـاد انگيـزه    رشتةآموزان با  آشنا ساختن دانش -2

براي انجام هر كـاري بايـد اسـتعدادهاي     زيرا انسان ،دهد وري را ارتقا مي بهره ،و پيگيري والدين هاآندر 
  .پذير نيست ن بدون داشتن انگيزه امكانهاي خود تسلط يابد و اي خود را نظم دهد و بر اميال و خواسته

 هاي اقتصـادي از راه  كردن زمينهبه روز بودن دانش و تكنولوژي مورد استفاده براي آموزش و فراهم  -3
اي  فنـي و حرفـه   هـاي  هنرسـتان زيـرا نصـف مطالـب آموزشـي      دهد، وري را افزايش مي زسنجي بهرهنيا

نيمي  ،نباشد هاآنتحصيلي  رشتةاين مركز متناسب با  التحصيالن بنابراين اگر شغل فارغ. تخصصي است
  .رود و به هدر مي ودش ميهاي انجام شده تبديل به بازده مطلوب ن گذاري از سرمايه
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كاردانش با توجه به اهداف از پيش تعيـين   شاخةهاي  گزارش ارزشيابي آموزش
  شده در استان كرمان

  

  رضا صابري  :پژوهشگر* 

  عليرضا شريفي  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان كرمان -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
كـاردانش تربيـت نيـروي انسـاني در سـطوح نيمـه مـاهر، مـاهر، اسـتادكاري و           شاخةهدف كلي 

متناسـب بـا امكانـات    ورود به اين شـاخه  . هاي صنعت، كشاورزي و خدمات است سرپرستي براي بخش
كليـات   ،وزارت آموزش و پرورش( آموز قابل انعطاف است هر دانشآموزش متوسطه و امكانات تحصيلي 
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كه در نظـام آمـوزش    است  كاردانش از جمله عواملي شاخةهاي مجري  وضعيت موجود هنرستان 
امكانـات آموزشـي بايـد از منـابعي نظيـر       در جهـت شناسـايي مشـكالت و   . استكشور نيازمند بررسي 

هـاي   كارشناسان آموزشي، مديران، هنرآموزان، والدين، هنرجويان، نظرات و باورهـاي عمـومي و رسـانه   
  .دكراستفاده  هاآنهاي آموزشي از   ريزي گروهي بهره گرفت و در برنامه

جـذب نيـرو و ارزش   هاي مختلف اقتصادي به هنگام  نگرش در نزد مسئوالن بخش ،از سوي ديگر
ندادن به نيروهاي آموزش ديده و ماهر و در نزد اولياي هنرجويان و معلمـان يـا منزلـت نـدادن و قابـل      

هـاي   هاي نظري در مقايسه با رشته اي و منزلت بخشيدن به رشته حرفه آموزشاحترام نشمردن جايگاه 
  .شود آموزي نمايانگر مي مهارت
ت مختلف كه قرار بود طبق اهداف كاردانش و مصوبات هيأت ها و مؤسسا سازمان نكردن همكاري 

نگـرش منفـي    ،كـاردانش  شـاخة هاي  كمي و كيفي آموزش ةتوسع زمينةوزيران با آموزش و پرورش در 
هاي مختلف جامعه از قبيل هنرآموزان، هنرجويان، مديران، كارشناسان و والدين را نسبت بـه ايـن    گروه

ـ   هاي شاخة آموزان به رشته نداشتن دانشراي گرايش و زمينه را ب كردهشاخه ايجاد  وجـود   هكـاردانش ب
با توجه به اين مطالب و تأثير نگـرش در  . ه استايجاد كردهدايت تحصيل نيز اختالل  زمينةآورده و در 

هـاي سـتادي ادارات و سـازمان آمـوزش و      رفتار هنرجويان، والدين، هنرآموزان و افراد شـاغل در حـوزه  
 ،كـاردانش، ضـرورت پـرداختن بـه وضـعيت موجـود       شاخةهاي  كرمان نسبت به آموزشپرورش استان 

 كندتواند تا حدودي وضعيت موجود را بيان  هاي ذكر شده به عنوان عاملي كه مي نگرش و گرايش گروه
كـامالً  دهـد  ريزي براي رسيدن به وضعيت مطلـوب يـاري    گيري و برنامه و مسئوالن را در جهت تصميم

  .شد احساس مي
كرد ايـن بـود كـه     تر بيان مي كاردانش را روشن شاخةارزشيابي  از جمله مسائل ديگري كه مسئلة

وزارت وابسـته بـه    اي خود را در مراكز فني و حرفـه هاي مهارتي  آموزان تمايل دارند آموزش اغلب دانش
ن مراكز مراجعه كاردانش براي تقويت آموزش به اي شاخةببينند و حتي بعد از فراغت از تحصيل در  كار
  . كنند مي

تناسب  ،هاي مختلف از جمله رشد كمي كاردانش در زمينه شاخةخواهد بداند آيا  اين پژوهش مي
متناسب بـا   توسعةفت تحصيلي، كاردانش، ترويج فرهنگ كار، كاهش اُ شاخةهاي درسي با اهداف  برنامه
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هـا موفـق بـوده     ات در اجراي آمـوزش نيازهاي منطقه، اولويت جذب در بازار كار و همكاري ساير مؤسس
آمـوزي اسـت كـه     مهـارت  اشـاعة "كـاردانش   شـاخة يكي ديگر از اهـداف   است يا خير و به چه ميزان؟

بنـابراين   ).29، ص 1373نجفـي،  ( "آن آماده كردن جوانان براي اشتغال مفيد اسـت  گيري عمدة سمت
اي به نيروي كـار، بهبـود شـرايط     طقهمتوسطه، رفع نيازهاي ملي و من دورةهاي  كاربردي كردن آموزش

كمـك بـه    ،هاي برابر براي دستيابي به شغل و بازار كار و در نهايت التحصيالن، ايجاد فرصت زندگي فارغ
كه در حال حاضر به دليل نرخ رشد جمعيـت فعـال و عـدم رونـق      ،التحصيالن حل مشكل بيكاري فارغ

  .ودر اقتصادي يكي از معضالت اساسي كشور به شمار مي
عملكرد همراه با موفقيت اين شاخه نه تنها براي آموزش و پرورش و نظام آمـوزش   به همين دليل

اين اهميت از جهتي ديگر به شـاخص بـودن عملكـرد     .اي، بلكه براي كل كشور حائز اهميت است حرفه
  .شود اين شاخه براي تشخيص و تعيين موفقيت يا عدم موفقيت نظام جديد آموزش مربوط مي

گيري و اقدامات اجرايي  و نيز در نظر گرفتن مستمر عوامـل   ريزي، تصميم رو دقت در برنامه اين از
كـاردانش و   شـاخة نسـبتاً پايـدار    توسعة دتوان هايي است كه مي و موانع همراه و بازدارنده از جمله روش

  .اي را به همراه داشته باشد هاي حرفه آموزش
ي روانـي، اجتمـاعي و فرهنگـي در جهـت افـزايش كـار ايـن        ها توان گفت زمينه بر اين اساس مي

ايـن  . آفـرين يـا حمايـت كننـده باشـند      توانند مشـكل  مطلوب آن مي توسعةآموزي و  هاي مهارت شاخه
گيري مردم را در ميزان استفاده و اسـتقبال از   دهند، جهت ها كه نگرش معيني به افراد جامعه مي زمينه

  .ندساز اي مشخص مي هاي حرفه آموزش
  

  هاي پژوهش سؤال
  ؟استكاردانش  شاخةكاردانش تا چه اندازه متناسب با اهداف  شاخةهاي درسي  برنامه -1
  آيا هدايت تحصيلي در مورد هنرجويان كاردانش به خوبي صورت گرفته است؟ -2
عـه  هنگ كـار را در جام قانونمند شدن اشتغال و فر زمينةكاردانش توانسته است  شاخةتا چه اندازه  -3

  د؟پياده كن
  كاردانش تا چه اندازه متناسب با نيازهاي منطقه توسعه پيدا كرده است؟ شاخة -4
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  ده است؟كربيني شده رشد  كاردانش از نظر كمي تا چه اندازه متناسب با اهداف پيش شاخة -5

  كاردانش تا چه اندازه موجب كاهش افت تحصيلي شده است؟ شاخة -6

  روش پژوهش
  .استتحقيقات توصيفي و پيمايشي  اين تحقيق از نوع

  
  آماري جامعة

كارشناسـان سـتادي ادارات    كليـة هنرجويان پسر و دختر و  كليةآماري اين تحقيق شامل  جامعة

  .استو هنرآموزان، والدين مدارس كاردانش استان كرمان  زش و پرورش و مديران مدارس مربوطآمو

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

گيري انجام شد كه بـراي   هاي مختلف به شكل متفاوت نمونه گيري از گروه نمونهدر انتخاب روش 

اي و  ناسـان فنـي و حرفـه   كارش ،هـاي اسـتان كرمـان    انتخاب كارشناسان از تمـام منـاطق و شهرسـتان   

در . استخراج گـردآوري شـد   برايپرسشنامه  64نفر بودند كه  80 هاآنانتخاب شدند و همگي  كاردانش

 ،عالوه در ادارات و مناطق آموزش و پـرورش  هب .دران كاردانش پرسش شتمام مدي از ن نيزانتخاب مديرا

اسـتخراج   پرسشنامه براي 94ه مسئول آموزش متوسطه و مسئول اداره به عنوان مدير انتخاب شدند ك

اي سـاده بـه ترتيـب     هاي مربوط به هنرجويان و والدين به روش تصـادفي طبقـه   در گروه. شدگردآوري 

 شـد پرسشنامه تهيه  225اي ساده تعداد  پرسشنامه و از هنرجويان به شكل تصادفي طبقه 240و  360

  .تجزيه و تحليل بررسي شد برايپرسشنامه  215كه تعداد 
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  هاي پژوهش يافته
كارشناس  64مدير و  94آموز،  ولي دانش 207هنرآموز،  215هنرجو،  340آمده از  دست بهنتايج 

هـاي درسـي    دارد كه آيا برنامه سؤال تحقيق بيان مي 7در  ،دادند فر را تشكيل مين 920كه در مجموع 
آمـده   دست بهكاردانش بدهد كه با توجه به اينكه عدد  شاخةتوانسته است مهارت الزم را به هنرجويان 

سـت  ا تر كوچك 05/0از آلفاي ) هنرجويان، هنرآموزان، والدين، مديران و كارشناسان(ها  در تمامي گروه
هاي درسي موجود نتوانسته است  يعني برنامه نيست،ها مورد قبول  سؤال اول تحقيق از ديدگاه اين گروه

  .كاردانش بدهد شاخةدانش و مهارت الزم را به هنرجويان فعلي 
كـاردانش   شاخةدوم تحقيق كه مربوط به چگونگي هدايت تحصيلي در هنرجويان  سؤالدر مورد 

 شاخةروه كارشناسان بيان داشتند كه هدايت تحصيلي مناسب در هنرجويان ها به جز گ گروه ةهم است
هـاي مربـوط بـه كـاردانش و      طـرح  حمايـت از  گروه كارشناسـان بـه دليـل   . گيرد كاردانش صورت نمي

معتقدند كه هدايت تحصيلي مناسب در ارتبـاط   و ها دارند نظري مخالف با ساير گروه ،مسئوليت اجرايي
  .اردانش صورت گرفته استك شاخةبا هنرجويان 

مناسب را براي قانونمنـد شـدن    زمينةكاردانش توانسته است  شاخة توسعةكه آيا در ارتباط با اين
 05/0از آلفـاي   تـر  كوچـك كـه   هـا  آمده در تمامي گروه دست بهامر اشتغال فراهم آورد با توجه به عدد 

 شـاخة ها اعتقاد داشتند كـه   گروه ةهم .يق قابل قبول نيستتحق سؤالشود و  رد مي H فرضيه است،
  .مناسب را براي قانونمند شدن امر اشتغال فراهم آورد زمينةكاردانش نتوانسته است 

 دارنـدگان بينند تفاوت محسوسـي بـين    افراد مي ةهم جامعهشايد دليل اين مورد آن باشد كه در 
مجوز فعاليت در  داران در اين كار براي گرفتن تجربهيا هاي فني  آموزش ديدگان دورهمدرك كاردانش با 

  .دنيستناولويت 
بايـد   ،كاردانش مناسب با نيازهاي منطقه توسعه پيدا كـرده اسـت   شاخةكه آيا  سؤالاين  در بارة

صفر  ي فرضيةمعناداربنابراين . بود تر كوچك05/0ها از آلفاي  گروه ةآمده در هم دست بهگفت كه اعداد 
كاردانش متناسب با نيازهـاي منطقـه توسـعه     شاخةهاي  گيريم كه آموزش نرسيد و نتيجه ميبه اثبات 

هاست كه بدون توجه بـه نيازهـاي منـاطق     دليل آن هم احتماالً مربوط به برخي رشته .پيدا نكرده است
ي كامپيوتر كه امروزه به عنـوان يـك دانـش عمـومي تلقـ      رشتةل امث براي .اند مختلف توسعه پيدا كرده
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دهـيم و   كنـيم و آن را توسـعه مـي    در سطح كاردانش به صورت نيمه تخصصي به آن نگاه مـي  ،شود مي
هـا و   پنجم تحقيق كه آيـا سـازمان   سؤالدر مورد . كنيم زياد هم ايجاد مي يكنيم و تقاضا تبليغ هم مي

جـواب   السـؤ ها به ايـن   گروه ،ند يا خيركن هاي كاردانش كمك مي سسات مختلف در اجراي آموزشؤم
پاسـخگويان از همكـاري سـاير    دست آمد بنـابراين همـة    به 05/0از آلفاي  تر كوچكمنفي دادند و عدد 
ها را برخالف مصوبات هيئت دولـت و   ها ابراز نارضايتي كردند و عملكرد اين دستگاه مؤسسات و سازمان

با توجه . انش را ياري دهندكارد شاخةها  اند در اجراي آموزش دانند كه متعهد شده امضاكنندگان آن مي
 هاي كارشناسان به همة به جز گروه ها گروه ةتوان نتيجه گرفت كه هم پرسشنامه مي ةهاي بست به سؤال

كاردانش  شاخةمربوط به هدايت تحصيلي جواب مثبت ندادند و عملكرد  سؤالهاي تحقيق به جز  سؤال
  .را متناسب با اهداف از پيش تعيين شده ندانستند

هداف از پيش تعيـين  كاردانش متناسب با ا شاخةششم تحقيق كه آيا از نظر كمي  سؤالرد در مو
موجود در سازمان آموزش و پرورش توصيفي كه با توجه به مطالعات  بايد گفت است شده حركت كرده

 شـاخة كـه در   شـد مشـاهده   1382-83تـا   1378-79و بررسي روند گذشته و وضعيت موجود از سال 
آمـوزان   آموزان پسر و دختر شهري هر سال با افزايش تعداد و درصـد دانـش   توزيع دانش كاردانش نحوة

در حـالي كـه در    .استكاردانش  شاخة توسعةبه  مسئوالناستقبال و تمايل  ةمواجه بوده و نشان دهند
هش با كا ها ها با افزايش و در برخي سال آموزان پسر و دختر در برخي سال مناطق روستايي تعداد دانش

شده كه نشان  د تعطيل ميهاي بع اي تأسيس و در سال يا سال ها رشته در برخي سال .است مواجه بوده
 ادامـة بـه   مسـئوالن نداشـتن  ها، تمايل  آموزان، غير اقتصادي بودن آموزش دانش نكردن استقبال دهندة
كاردانش  شاخة توسعة ،در مجموع. استآموزان  امكانات كافي براي تعداد كمي از دانش ها و نبودن رشته

  .استبا توجه به اطالعات ذكر شده متناسب با اهداف از پيش تعيين شده 
اين وضعيت قبـل و بعـد از تأسـيس     مقايسةكاردانش بر افت تحصيلي و  شاخةدر ارتباط با تأثير 

سـبت  شود اين ن فت تحصيلي مشاهده ميكاردانش با توجه به نسبت بازماندگي كه در آن تلويحاً اُ شاخة
سـوم   پايةكه عدد باالي يك در  است 0706/1دوم به سوم  پايةز و ا 838/0پاية اول به دوم متوسطه از 

 پايـة كمي نسبت بازمانـدگي از   دليلو  استامتحانات نهايي سال سوم  دليلبه معناي مردودي زياد به 
ميـانگين ايـن    .اسـت اول به دوم محيط جديد، حجم كتب و دشواري دروس نسبت به محيط راهنمايي 
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 پايةو در  681/0دوم در مناطق روستايي و شهري در دختران و پسران  پايةدر  82تا  77نسبت از سال 
متوجـه   72تـا   68هـاي   اين دو رقم نسبت به ميـانگين سـال   مقايسةكه با  است 278/1سوم متوسطه 

از  82تـا   77هاي  در سال بنابراين احتمال افت و بازماندگي ،كمتر است 838/0از  681/0شويم رقم  مي
 پايـة بيشتر و نشان دهنده افت زيادي در  0706/1از  278/1سوم عدد  پايةو در پاية اول به دوم بيشتر 
  .است 72تا  68هاي  نسبت به سال 82تا  77هاي  سوم متوسطه در سال

 شـاخة باز پرسشـنامه مبنـي بـر چگـونگي و ميـزان موفقيـت اهـداف         سؤالدر چگونگي پاسخ به 
كـه اكثـر    شـد بررسـي و تجزيـه و تحليـل     هـاي مختلـف   از نظـر گـروه   سؤالهاي اين  جواب ،اردانشك

درصـد از هنرآمـوزان نيـز آن را     31 .درصد ارزيابي كردند 6/50ا متوسط ر هنرجويان ميزان موفقيت آن
د پاسخ درص 4/34درصد و كارشناسان با  9/31درصد، مديران با  9/31والدين با . دكردنمتوسط ارزيابي 

  .موفقيت يا عدم موفقيت آن اظهار نظر خاصي نكردند در بارةباز پرسشنامه دادند و  سؤالمبهم به 
 افـراد در مـورد موفـق    بيشـتر توان نتيجه گرفت كه  باز پرسشنامه مي سؤالدر مجموع از ارزيابي 

نفـر    920داد كـل  د كـه از تعـ  كردنتر از متوسط ارزيابي  كاردانش متوسط و پايين شاخة نبودنيا  بودن
درصـد   6/22درصد نـاموفق و   3/20درصد متوسط،  8/35درصد موفق،  8/11درصد خيلي موفق،  5/9

  .مورد نظر ندادند سؤالپاسخ روشني به 

  
  پيشنهادهاي پژوهش

 شـاخة كـاردانش را متناسـب بـا اهـداف      شـاخة هـاي درسـي    ها برنامه كه اكثر گروه  با توجه به اين -1
اي  كاردانش را به گونه شاخة هاي باريزان درسي كت ن و برنامهتند الزم است كه مؤلفادانس نش نميكاردا

و همچنـين بـا اسـتفاده از     باشـند طراحي و تدوين كنند كه متناسب با نيازهـاي بـازار كـار و علـم روز     
بـه  نـد  تكنولوژي آموزشي در اختيار گذاشتن مواد و وسايل و تجهيزات به مقدار كافي، هنرجويـان بتوان 

  .و مهارت الزم را پيدا كنند تنهايي به كار عملي بپردازند
اي صورت گيرد تا افـراد   كاردانش به گونه شاخةورود به  برايآموزان  هدايت تحصيلي در مورد دانش -2

 كـم موجـب   ، چرا كـه علـم پـايين و انگيـزة    كم به اين شاخه وارد نشوند پايين و با عالقةبا توانايي علم 
  .دكن آموزان ديگر را فراهم مي انشدجذب نشدن  زمينةو  شود مي راييكاآمدن  پايين
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و  اخه به صورت روشـن و شـفاف بيـان   التحصيالن اين ش تحصيل و كار براي هنرجويان و فارغ آيندة -3

چرا  ،كار و تحصيل براي ورود به اين شاخه ايجاد شود ةمقدمات اجراي آن به خوبي فراهم شود تا انگيز
 ادامـة نبـود   ،هاي نداشتن عالقه و انگيزه براي ورود به اين شـاخه را برخـي هنرجويـان    تكه يكي از عل

  .كنند تحصيل و دورنماي روشن براي اين شاخه بيان مي
هـاي   آمـوزش  سرانةدر اين شاخه افزايش يابد و حداقل مانند  ها كارگاههنرجويان براي تجهيز  سرانة -4

آمـوزش بـه    بـراي زيـادي از هنرجويـان تمايـل دارنـد       ةعـد  چـرا كـه   ،شـود فني وابسته به وزارت كار 
  .كاردانش آموزش ببينند شاخةهاي  كار مراجعه كنند تا در هنرستان هاي فني ادارة آموزش

التحصيالن  و منطقه از نظر تنوع و تعداد فارغ جامعةكاردانش متناسب با نيازهاي  شاخةهاي  آموزش -5
 برايشود كه بعداً نياز چنداني از  هايي تأسيس مي طق و شهرها رشتهتوسعه پيدا كند، زيرا در برخي منا

التحصيل وجود دارد امـا كـار بـراي     كامپيوتر كه در برخي مناطق فارغ رشتةنيست مثل  هاآنبازار كار به 
  .نبايد به كار و اشتغال بيانجامد تنهاآموزش و پرورش  دردانيم كه تربيت افراد  هرچند مي .نيست هاآن
هاي بيشتري با مؤسسات ديگـر از   كاردانش الزم است هماهنگي شاخةهاي  اجراي بهتر آموزش براي -6

  .اي و ساير صاحبان حرف و مشاغل مختلف صورت گيرد هاي فني و حرفه جمله وزارت كار و آموزش
 ينـة زمكـاردانش در اولويـت قـرار گيرنـد تـا       شاخةالتحصيالن  كار و اشتغال، فارغ دادن مجوز براي -7

  .قانونمند شدن امر اشتغال با توجه به تحصيالت علمي و عملي فراهم شود
عـال  هـا  ف  كـاردانش در تابسـتان   شاخةهاي  هنرستان ،وري از امكانات گروهي به منظور افزايش بهره -8

هرچنـد  . هاي مثبتي بردارند و بتوانند با استفاده از هنرجويان در جهت توليد و تقويت مهارت گام شوند
  .ها را به سمت توليد و كسب درآمد نيز سوق داد توان آموزش ه در طول سال تحصيلي نيز ميك
دستاوردهاي علمـي و عملـي    ،نمايشگاهي در توان هر ساله به منظور ترويج فرهنگ كار و تالش مي -9

  .اين هنرجويان را در معرض ديد عموم قرار داد
هاي علمي و  ذب و نگهداشت نيرو به تخصص و تواناييريزي نيروي انساني و گزينش و ج در برنامه -10

بتواننـد يـادگيري خـود را     هـا آنعملي افراد توجه زيادي صورت گيرد تا هنرجويان با استفاده از مهارت 
  .افزايش دهند
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نيـز   هـا آنكاردانش بايد در پرداخت حقـوق و دسـتمزد    شاخةبه منظور جذب نيروهاي توانمند در  -11
  .تجديدنظر شود

بـه طـور    هـا  ايـن برنامـه  كـاردانش،   شاخةهاي  به منظور گرفتن بازخورد از چگونگي اجراي برنامه -12
  .دنمستمر و مداوم مورد ارزشيابي تكويني و پاياني قرار گير

، هنرآمـوزان، هنرجويـان و امكانـات،    آمـوزان  دانـش تهيه و تدوين يك نظام اطالعات جـامع بـراي    -13
، فـراوان اي ايـن اطالعـات بـه روز،     كاردانش فراهم شود به گونه شاخةط به تجهيزات و ساير منابع مربو

  .گيري به سرعت در دسترس قرار گيرند  تا در مواقع تصميم اشنددقيق و صحيح ب
در مناطق روسـتايي و در دختـران    ويژه بهكاردانش توسعه پيدا كند  شاخةها بايد به سمت  آموزش -14

البتـه ممكـن   (هاي كاردانش در مناطق روستايي مواجـه بـوديم    ستانكه با كاهش و تعطيلي برخي هنر
 شـاخة هـا در   ، با اجراي اين آمـوزش )اقتصادي نداشته باشد اين آموزش در مناطق روستايي صرفة است

  .توان به افزايش توليد در كشور كمك كرد و نرخ بيكاري را هم كاهش داد كاردانش مي
 توان در همـة  اردانش زياد است و ميك شاخةي مربوط به ها كارگاهز تجهي هزينةكه   با توجه به اين -15

با توجه به مزيت هر منطقه و نياز آنان  بايدهاي استان چنين مراكزي را ايجاد كرد  ها و شهرستان بخش
آمـوزان منـاطق همجـوار     روزي تأسيس كرد تا دانش ها را به صورت شبانه در برخي مناطق، بعضي رشته

آموزان كم  در مناطقي كه تعداد دانش ويژه به ها استفاده كنند، بودن اين رشتهاياي متمركز د از مزنبتوان
  .است





  
  
  
  
  
  

رَف و مشـاغل از عملكـرد      بررسي ميزان رضايت مديران صنايع و صـاحبان حـ
  اي و كاردانش شهرستان زرين شهر  هاي فني و حرفه التحصيالن آموزشگاه فارغ

  

  ديغالمرضا عاب  :پژوهشگر* 

  سيد مهدي ميرهادي  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
پذيرش كارفرمـا را در نظـر بگيـريم،     و اگر براي اشتغال به كار دو وجه اصلي آمادگي متقاضي كار

 عهـده  بـه متقاضـيان را   كـردن ژه واحدهاي كاردانش نقش آماده اي به وي هاي فني و حرفه مراكز آموزش
هاي علمي  مهارتهاي تكنولوژي و علوم وابسته و كسب  اي، آموزش هاي فني و حرفه در هنرستان. دارند

د كـه شـامل دو بخـش    نشـو  اي ارائه مي هاي فني و حرفه به مشاغل در قالب آموزش هاي مربوط و دانش
هاي كاردانش، دانـايي و   همچنين در هنرستان .هستنداي تئوري و عملي ه هاي عملي و آموزش آموزش

19
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شود كه باز هـم   هاي كاردانش ارائه مي توانايي در انجام كار بخصوص و كاربرد ابزار ويژه در غالب مهارت
  .هاي تئوري و عملي است هاي عملي و آموزش داراي دو بخش آموزش

هاي عملي وي براي پـرداختن بـه    ملي و آمادگيهاي ع سپس آمادگي متقاضي كار شامل آمادگي
اشـتغال پـذيرش    دوماز طرف ديگر وجه . ستهاي او اين مسئله مرتبط با آموزشاي خاص است و  حرفه

كه يك بعد پذيرش كارفرما ميزان رضايت كارفرمايان از عملكرد متقاضيان كار اسـت كـه    كارفرما است
التحصـيالن   فـارغ  كاراييميزان مطلوبيت نظر كارفرمايان از  ،منظور از رضايت كارفرمايان در اين تحقيق

مسـتقيم بـه عملكـرد     طـور  بـه  رضايت كارفرمايـان  خواهد بوداي و كاردانش  هاي فني و حرفه آموزشگاه
التحصـيالن در   اي و كاردانش بستگي دارد و منظور از عملكرد، كفايت فـارغ  التحصيالن فني و حرفه فارغ

  .هاي مختلف شغلي است در زمينهه شد انجام وظايف محول
درصد مديران براي رفع نيازهاي نيروي انسـاني خـود از    95تحقيقات ديگري نشان داده است كه 

التحصيالن فني  فارغ كاراييكه  حكايت از آن دارداند و اين  اي استفاده كرده التحصيالن فني و حرفه فارغ
دفتـر  (هـا بيشـتر اسـت     و مؤسسـه  هـا  كارگـاه ظري در التحصيالن ن فارغ كارايياي در مقايسه با  و حرفه

هاي الكترونيك، بازرگاني، خـدمات و   التحصيالن هنرستاني در رشته و فارغ) 71ريزي،  تحقيقات و برنامه
  .دهند رياضي فيزيك تشكيل مي رشتةالتحصيالن  را نسبت به فارغ شاغالنتعداد بيشتري از ... 

اين تحقيق در نظر دارد  ،كاردانش در آموزش و پرورش شاخةبنابراين بعد از اجراي ده سال طرح 
رَف را از عملكـرد فـارغ     هـاي فنـي و    التحصـيالن آموزشـگاه   ميزان رضايت مديران صنايع و صـاحبان حـ

  .زرين شهر بررسي كند را در منطقة 1381تا  1377ي از اي و كاردانش در پنج سال اخير يعن حرفه
  

  اهداف پژوهش
  : هدف كلي

رَف و مشـاغل از عملكـرد فـارغ        تعيين  التحصـيالن   ميزان رضـايت مـديران صـنايع و صـاحبان حـ
  .اي و كاردانش شهرستان زرين شهر هاي فني و حرفه آموزشگاه
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  :اهداف فرعي
التحصــيالن  تعيــين ميــزان رضــايت مــديران صــنايع و صــاحبان حــرَف و مشــاغل از عملكــرد فــارغ -1

  ؛انش به تفكيك جنسيتاي و كارد هاي فني و حرفه آموزشگاه
هـاي عملـي متناسـب بـا      تعيين ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از آموختـه  -2

  ؛التحصيالن هاي تحصيلي فارغ رشته
شـروع بـه كـار     وبـه روز شـدن اطالعـات     برايي تكميلي ها دورهها و  تعيين ميزان ضرورت آموزش -3

  ؛احبان حرف و مشاغلالتحصيالن از نظر مديران و ص فارغ
اط شـغلي و نكـات   تعيين ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حـرف و مشـاغل از رعايـت انضـب     -4

  .التحصيالن فارغ ايمني در كار

  
  هاي پژوهش سؤال

هـاي   التحصـيالن آموزشـگاه   ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از عملكرد فارغ -1
  است؟ چقدرهاي مختلف  انش به تفكيك رشتهاي و كارد فني و حرفه

هـاي   التحصـيالن آموزشـگاه   ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از عملكرد فارغ -2
  است؟ چقدراي و كاردانش به تفكيك جنسيت  فني و حرفه

 رشـتة هـاي عملـي متناسـب بـا      ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از آموختـه  -3
  است؟ چقدرالتحصيالن  تحصيلي فارغ

هاي تئوري و عملـي متناسـب بـا     ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از آموخته -4
  است؟ چقدرالتحصيالن  تحصيلي فارغ رشتة

ــرَف و مشــاغل از رعايــت انضــباط شــغلي در كــار    -5 ميــزان رضــايت مــديران صــنايع و صــاحبان ح
  است؟ چقدرهاي مختلف  در رشتهالتحصيالن  فارغ

رَف و مشـاغل از رعايـت بهداشـت و ايمنـي در كـار             -6 ميزان رضـايت مـديران صـنايع و صـاحبان حـ
  است؟ چقدرهاي مختلف  التحصيالن در رشته فارغ
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به روز  برايهاي تكميلي  شاغل نسبت به لزوم آموزشمميزان باور مديران صنايع و صاحبان حرف و  -7

  است؟ چقدرالتحصيالن  فارغشدن اطالعات 

  روش پژوهش
بنـدي   و تحقيقات كاربردي طبقهرا جز توان آن همچنين به لحاظ هدف مي. روش پژوهش توصيفي است

  .كرد

  
  آماري جامعة

مـديران صـنايع و صـاحبان حـرف و مشـاغل و كارفرمايـان        كليـة آمـاري   جامعـة در اين تحقيق 
هاي شهرستان زرين شهر اعـم   هنرستان 1381تا  1377 هاي التحصيالن سال كه فارغ است ييها كارگاه

  .اي زير نظارت آنان اشتغال دارند فني و حرفه شاخةكاردانش يا  شاخةاز 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

. انـد  شـده آماري نظر سـنجي   جامعةگيري استفاده نشده است و كل  در اين تحقيق از روش نمونه
هـاي   الن سالالتحصي اند كه فارغ آماري كساني بوده جامعةافراد  .استنفر بوده  108آماري  جامعةحجم 
  .اند نظارتشان اشتغال داشته در حيطة 1381تا  1377

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  :آوري اطالعات از دو ابزار استفاده شده است جمع برايدر اين تحقيق 
  باز ةمصاحب -2پرسشنامه  -1

هـاي پرسشـنامه    دو قسمت مربوط به مشخصات كارفرما و سؤالساخته از  اين تحقيق محقق پرسشنامة
  .تشكيل شده است
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
و بـراي   راف معيار و نمودارها اسـتفاده ها از جداول فراواني، درصد، ميانگين، انح توصيف داده براي

  .ه استشدبرداري  بهره spss افزار  دسترسي به اين اطالعات از نرم

  
  هاي پژوهش فتهيا

بيشـترين ميـزان رضـايت كارفرمايـان از عملكـرد       كـه  دنـ ده هاي ايـن تحقيـق نشـان مـي     يافته
 هـا آنو پس از  استهاي تزييني  هاي طراحي و دوخت، خياطي و دوخت التحصيالن مربوط به رشته فارغ

ت كارفرمايـان  كمترين ميزان رضاي. شود هاي كامپيوتر و ساختمان مربوط مي بيشترين رضايت به رشته
هاي  در آموخته. هاي ساخت و توليد، گرافيك و مكانيك است التحصيالن مربوط به رشته از عملكرد فارغ

هاي ساختمان، كـامپيوتر   بيشترين ميزان رضايت كارفرمايان به رشته ،التحصيالن عملي و كارگاهي فارغ
اي صـنايع فلـز، سـاخت و توليـد و     هـ  و الكترونيك و كمترين ميزان رضايت كارفرمايان مربوط به رشته

مربـوط بـه   ) علمي(هاي تئوري و تخصصي  بيشترين ميزان رضايت كارفرمايان از آموخته. استگرافيك 
هاي سـاخت و توليـد و    مربوط به رشته هاآنو كمترين ميزان رضايت  ياري كودكهاي ساختمان و  رشته

شترين ميزان رضايت كارفرمايان از انضباط شغلي بي. الكترونيك و صنايع فلز است هاآنمكانيك و بعد از 
كمترين ميزان . است ياري كودك هاآنهاي حسابداري، ساختمان و بعد از  التحصيالن مربوط به رشته فارغ

  .هاي گرافيك، مكانيك و صنايع فلز است رضايت كارفرمايان از انضباط شغلي مربوط به رشته
التحصـيالن مربـوط بـه     ايت بهداشت و ايمني در كار فارغبيشترين ميزان رضايت كارفرمايان از رع

هاي ساختمان و كامپيوتر و گرافيك است و كمترين ميزان رضايت از رعايت بهداشت و ايمنـي در   رشته
بيشترين ميزان موافقت نسبت بـه  . ، صنايع فلز و ساخت توليد استياري كودكهاي  كار مربوط به رشته

هاي تزييني، گرافيك و  هاي طراحي و دوخت، خياطي، دوخت به رشته هاي تكميلي مربوط لزوم آموزش
هـاي كـامپيوتر،    هـا مربـوط بـه رشـته     كمترين ميزان نسبت به لزوم ايـن آمـوزش  . استساخت و توليد 

هـاي سـاختمان،    بيشترين ميزان رضايت از عملكرد كلي مربوط به رشـته . الكترونيك و صنايع فلز است
هاي صنايع فلز،  و طراحي و دوخت و كمترين ميزان رضايت مربوط به رشتهيني يهاي تز خياطي، دوخت

  .استساخت و توليد و مكانيك 
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. التحصيالن پسـر اسـت   بيشتر از فارغيالن دختر التحص همچنين ميزان رضايت كارفرمايان از فارغ
. باالتر است كلي ميانگين رضايت كارفرمايان بدون در نظر گرفتن رشته و جنسيت از حد متوسط طور به

التحصـيالن   اشتغال نسبت به فـارغ  ها براي التحصيالن هنرستان نعت، فارغاز نظر كارفرمايان در بخش ص
  .ها در اولويت قرار دارند دبيرستان

  
  پيشنهادهاي پژوهش

هـاي سـاخت و توليـد،     ترين ميزان رضايت كارفرمايـان مربـوط بـه رشـته     پايين ،در عملكرد عمومي -1
بـاالبردن كيفيـت    بـراي  ،هاي درسي مربوط بـه هـر رشـته    لذا الزم است گروه استيك گرافيك و مكان

  .هاي الزم را انجام دهند و نقاط ضعف را بهبود بخشند ها بررسي آموزش در اين رشته
هاي صنايع فلز، ساخت و توليد  ترين ميزان رضايت كارفرمايان مربوط به رشته در عملكرد كلي پايين -2

ها انتظـارات   اي و كاردانش منطقه و مديران هنرستان الزم است كارشناس فني و حرفه. استو مكانيك 
را جويا شوند و باعث بهبـودي   هاآن پايين بودن رضايت دليلكارفرمايان را در اين زمينه بررسي كنند و 

  .التحصيالن شوند عملكرد فارغ
اي صنايع فلز، ساخت و توليد و مكانيـك  ه با توجه به پايين بودن ميزان رضايت كارفرمايان در رشته -3

و سـطح آمـوزش   تشكيل ها را در منطقه  سطح تكنولوژي در اين رشته براي بررسياي  الزم است كميته
  .ها با سطح تكنولوژي منطقه هماهنگ شود در اين رشته

 تةرشـ هاي گروه بـرق، مكانيـك و سـاخت و توليـد،      رشته توسعةاي عالوه بر  فني و حرفه شاخةدر  -4
كـاردانش عـالوه بـر     شـاخة همچنـين در  . اي منطقه اضافه شـود  هاي فني و حرفه متالوژي به هنرستان

گـري و   هـاي زيرگـروه متـالوژي، ريختـه     رشـته  ،گروه الكتروتكنيـك و الكترونيـك  هاي زير رشته توسعة
  .هاي كاردانش اضافه شود تأسيسات به هنرستان

هـاي دخترانـه بـا اسـتفاده از افـراد       و مديران هنرسـتان  اي منطقه الزم است كارشناس فني و حرفه -5
گرافيك را بررسي كنند و روي كيفيت آموزشي در اين رشـته   رشتةمتخصص، سطح انتظار بازار كار در 

  .نظارت بيشتري داشته باشند
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زايي در همـان   هايي تأكيد كنند كه احتمال اشتغال رشته هاي دخترانه بر شود هنرستان اد ميپيشنه -6
احي و دوخـت، خيـاطي و   هاي طر بر اساس نتايج اين تحقيق در رشته. التحصيالن باشد رشته براي فارغ

  .زايي بيشتري نسبت به امور مالي دارند هاي اشتغال فارغ التحصيالن فرصت ،ينيهاي تزي دوخت





  
  
  
  
  
  

بـا  اي اردبيـل   هـاي فنـي و حرفـه    حسابداري بازرگاني آمـوزش  رشتةارزيابي 
   1383-84در سال تحصيلي  (CIPP)الگوي سيپ  از گيري بهره

  

  شهروز فرجاد  :پژوهشگر* 

  سركار خانم دكتر آل آقا  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد ةنام پايان: نوع سند* 

  كل آموزش و پرورش استان اردبيل ةادار -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
بـه نيـروي كـار     دهد بيش از پيش صنعتي شدن كشورها رخ مي هاي تحوالتي كه در روند فعاليت

ترين منابع تأمين نيـروي انسـاني بـراي بخـش صـنايع       و يكي از مهمديده و متخصص نياز دارد  آموزش
ترين موانع در راه  كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص از جمله مهم .استاي  هاي فني و حرفه آموزش

اي  هاي فني و حرفـه  آموزش يدبا آنجبران براي ماعي و اقتصادي است كه اجت توسعةهاي  اجراي برنامه
  .گسترش يابد

20
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ها يكي از محورهاي اساسـي   هاي ناظر بر اين آموزش اي و پژوهش هاي فني و حرفه امروزه آموزش
 آينـد  ب مـي احسـ  بـه  زايـي در كشـور   تغالهـاي كـالن اشـ    تحقق سياست ويژه بههمه جانبه،  توسعةدر 

  ). 1382حقّي،(
هاي فنـي   آموزش زمينةپردازي در  ورزي و نظريه انديشهمجامع علمي و دانشگاهي از  ،با وجود اين

ريزي شد در اين بخش صـورت   منسجم و برنامه يبه طوري كه كارهاي پژوهش. اند فل شدهااي غ و حرفه
اي مطلوب بدون  نيل به آينده براي هاي آموزشي نظام توسعةكلي  طور به .)1380نفيسي، (نگرفته است 

  .هاي اساسي، شناخت وضع موجود است ريزي يكي از گام ريزي ممكن نيست و در برنامه برنامه
تـا   سـت دقيق از وضعيت موجود ا يتصوير استقرار نظام ارزيابي كارآمد براي ارائةاين امر نيازمند 

هـاي   جهـت مطلـوب برنامـه   آمده در  دست بهريزان اين فرصت را بدهد كه با توجه به اطالعات  به برنامه
  .ندمدرن و مناسبي طراحي كن

اي  هـاي فنـي و حرفـه    آمـوزش   نظـام  به ارزيابي نيازمند فراينداين در حالي است كه در كشور ما 
 غيـر علمـي و پراكنـده اسـت     زمينةهاي انجام شده در اين  جايگاه خودش را پيدا نكرده است و فعاليت

ز از اين كمبـود و  حسابداري بازرگاني ني ويژه بهاي  فني و حرفههاي  هاي آموزش رشته .)1380نفيسي، (
همـان  (حال ارزيابي منسجمي در اين رشته صورت نگرفته است  هو متأسفانه تاب نقصان مستثني نيستند

توانـد راهگشـاي بسـياري از     اي و ارزيـابي مـي   هـاي فنـي و حرفـه    در واقع پيوند اساسي آموزش .)منبع
اي  هـاي فنـي و حرفـه    ت مفيدي را در جهت بهبود سـازوكارهاي نظـام آمـوزش   و اطالعا اشدمشكالت ب
  .فراهم سازد

بـا اسـتفاده از اسـتعارة    «هـاي ارزيـابي    ترين مدل نيز به عنوان يكي از جامع (CIPP)مدل سيپ 
زمينـه،  (بـه چهـار نـوع ارزشـيابي     ) و محصـول  فراينـد داد،  زمينـه، درون (ها و چهار پارامتر آن  سيستم
از  (CIPP)مدل ارزيابي سـيپ   .)14، ص 1375ابيلي، / بوال (» اشاره دارد) و محصول فراينداد، د درون

منطقـي بـراي تعيـين     زمينـة گيري و كسب اطالعات در مواردي از قبيل فراهم آوردن يـك   تصميم راه
حاصـل بـا   نتايج  مقايسةپياده كردن برنامه و  ةهاي آموزشي و نيز چگونگي استفاده از منابع و نحو هدف
گيري مديران فـراهم   و سعي دارد چهارچوبي را براي تصميم است هاي برنامه به ارزشيابي پرداخته هدف
 ةدر مدل ارزيابي سيپ از قسمت زمينه براي بررسي محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطقـ . سازد
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مطلوبيـت   ،داد وندردر ارزيـابي  . شـود  و تعيين نيازهـاي منطقـه اسـتفاده مـي     اييتحت پوشش جغرافي
 طـور  بهمعلّمان، فضاي آموزشي بودجه و تجهيزات و   آموزان، هاي آموزشي، كميت و كيفيت دانش برنامه

ـ گير مورد سنجش قرار مـي  داد درونهاي آموزشي از طريق ارزيابي  برنامه ةكلي عوامل تشكيل دهند . دن
/ و پشـتيباني   يـادگيري / تي، تـدريس  سـاخ / سـازماني   :ها يعنـي فرايندسه دسته از  ،فراينددر ارزيابي 

سـنجش عملكـرد برنامـه اسـت     ) محصـول ( داد بـرون ارزيـابي   نهـايي  هدف شوند و ميبررسي  خدماتي
  .)1375بازرگان، (

  

  اهداف پژوهش
  :اهداف كلي

الگـوي   گيـري از  با بهرهاي اردبيل  هاي فني و حرفه آموزش متوسطة دورةحسابداري  رشتةارزيابي 
و محصـول بــه منظـور تشــخيص    فراينـد ، داد درونبــا چهـار پـارامتر زمينــه،    (CIPP)ارزيـابي سـيپ   

تعيـين   پيش آن با حد مطلوب انتظارات از مقايسةحسابداري بازرگاني و  رشتةهاي وضع موجود  ويژگي
  .83-84در سال تحصيلي ) اين رشته ريزي گروه تأليف و برنامه دست به(شده 

  :تحقيق ةويژاهداف جزيي 
شهر اردبيل كه از نظر جغرافيايي ) اقتصادي، فرهنگي هاي اجتماعي،  از جنبه(اي  ناسي منطقهبسترش -1

نيـروي  شـامل   اي حسابداري بازرگاني قرار دارند و تعيين نيازهاي محيطـي و منطقـه   رشتةزير پوشش 
 مـي و ، خـدمات عل رشـتة انساني مورد نياز منطقه، اشتياق افراد يا تقاضاي اجتماعي براي آمـوزش ايـن   

  اجتماعي مورد نياز افراد منطقه؛
رجويـان،  حسـابداري بازرگـاني از جملـه كميـت و كيفيـت هن      رشـتة هاي آموزشي داد درونارزيابي  -2

  ؛درسي، فضاها و تجهيزات آموزشي برنامة هنرآموزان، مديران، بودجة
يـادگيري، فعاليـت    تدريس و فراينداز جمله چگونگي  ،حسابداري بازرگاني رشتةهاي فرايندارزيابي  -3

  ؛هاي هنرجويان و هنرآموزان، فعاليت كتابخانه هنرستان مديريت هنرستان، فعاليت
التحصـيالن ايـن    شـامل نظرخـواهي از فـارغ    ،حسابداري بازرگاني  رشتةارزيابي نتايج و بازده اجراي  -4

  .هاي درسي آموزشي و برنامه دورةتأثير  در بارةرشته 
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  پژوهشهاي  سؤال
عامل نيروي انساني مورد نياز منطقه، عامل تقاضا براي  همچون(حسابداري بازرگاني  رشتة مينةزآيا  -1

آموزش در اين رشته و عامل خدمات علمي مورد نياز و خدمات فردي و اجتماعي مورد نيـاز منطقـه يـا    
  تعيين شده است؟ پيشمطابق با حد مطلوب انتظارات از ) افراد

درسـي،   برنامـة هنرآمـوزان، هنرجويـان، مـديران،     همچـون (اري بازرگاني حسابد رشتة داد درونآيا  -2
تعيـين شـده   پـيش  فضا و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، مطابق با حد مطلوب انتظارات از  ةبودج
  است؟

 فراينـد فعاليت هنرجو، فعاليت هنرآموز، فعاليت مدير،  همچون(حسابداري بازرگاني  رشتة فرايندآيا  -3
  .تعيين شده است پيشمطابق با حد مطلوب انتظارات از ) دگيري و فعاليت كتابخانهتدريس و يا

التحصــيالن و دســتيابي   عامــل فــارغ: از قبيــل(حســابداري بازرگــاني  رشــتةآيــا نتــايج و محصــول  -4
  تعيين شده است؟ پيشمطابق با حد مطلوب انتظارات از ) درسي برنامةالتحصيالن به اهداف  فارغ

  
  روش پژوهش

اي اردبيـل بـر    هـاي فنـي و حرفـه    حسابداري بازرگاني آمـوزش  رشتةعنوان ارزيابي  اين تحقيق با
  .گيرد مي  بهرهو از روش تحقيق پيمايشي و ارزشيابي  استاز نوع توصيفي  CIPPاساس مدل 

  
  آماري جامعة

  :هاي زير است لعه شامل مجموعهمورد مطا جامعة ،در اين تحقيق
  .كارفرمايان -5التحصيالن  فارغ -4مديران  -3زان هنرآمو -2هنرجويان -1

  .نفر 8مديران  ،نفر 120هنرآموزان  ،نفر 770هنرجويان  ،نفر 620التحصيالن  آماري فارغ جامعة
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
  . هاي زير مطالعه شدند نمونه ،اي هاي فني و حرفه حسابداري بازرگاني آموزش رشتةدر ارزيابي 

التحصـيالن   فـارغ  )د  ؛)نفر 8(مديران  )ج  ؛)نفر 66(هنرآموزان  )ب  ؛)نفر 150(هنرجويان  )الف 
   .)نفر 20(كارفرمايان  )هـ  ؛)نفر 121(
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در . گيري متفاوت استفاده شده است هاي نمونه مناسب از روش نمونةانتخاب  برايدر اين تحقيق 
كـار   هگيري صرف نظر و روش سرشماري ب از نمونه جامعةگيري از مديران با توجه به محدود بودن  نمونه

التحصيالن از روش تصادفي ساده و براي هنرجويان و هنرآموزان از  فارغبراي گيري  نمونهدر . گرفته شد
  .روش تصادفي ساده استفاده شده است براي كار فرمايان از و اي روش خوشه

  

  ها آوري داده ابزار جمع
آوري  هاي الزم را جمـع  كند تا داده اي است كه به پژوهشگر كمك مي ها وسيله ابزار گردآوري داده

 انـد  عبارت شده هاي مورد نظر در اين تحقيق ابزار استفاده برحسب روش تحقيق و نوع داده. دو ثبت كن
 نامةپرسشـ  ،هنرجويـان  ةپرسشـنام  شـامل  ،هاي ايـن تحقيـق   پرسشنامه و پرسشنامه و فرم مصاحبه: از

  .استكارفرمايان  پرسشنامة و التحصيالن فارغ مةناپرسش ،هنرآموزان

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

فراوانـي، درصـد    محاسبةها،  بندي داده ها از روش آمار توصيفي در طبقه براي تجزيه و تحليل داده
هاي مدل ارزيـابي سـيپ    قضاوت براي هريك از شاخص. ها استفاده شده است ميانگين و امتياز شاخص

(CIPP) هاي فني و  آموزش حسابداري بازرگاني رشتةريزي  نيز بر اساس انتظارات گروه تأليف و برنامه
  .دست آمد اي به حرفه

  
  هاي پژوهش يافته

  ) يك پژوهشپاسخگويي به سؤال ( زمينةارزيابي  -1
رزيـابي  ا بـراي هـاي الزم   شاخص تدوين و تحليل و ارزيـابي و داده  8عامل و  4 ،براي ارزيابي زمينه -1

هـاي   ضعيت ايـن عوامـل و شـاخص   و اينجادر  .اند كارفرمايان گردآوري شده پرسشنامة با استفادهزمينه 
  .شود كل زمينه قضاوت مي در بارةآيد و در نهايت  مي هاآن مربوط به
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  عامل نيروي انساني ماهر مورد نياز منطقه -

هاي  رضايت كارفرمايان از يافته ميزان( 1براي اين عامل دو شاخص تدوين شده است كه شاخص 
اي در  هاي فنـي و حرفـه   ميزان موفقيت آموزش( 2در سطح نامطلوب و شاخص ) التحصيالن علمي فارغ

عامـل نيـروي    ،ند، در كـل شدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يدر سطح) هاي حسابداري بازرگاني تربيت ديپلمه
  .ه استشدمطلوب ارزيابي  در سطح نسبتاً 3/3انساني مورد نياز منطقه با امتياز 

  
  حسابداري بازرگاني رشتةاشتياق افراد منطقه براي ورود به  -

كه در سطح نامطلوب  وتدوين ) ميزان پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي(شاخص  1براي اين عامل 
حسـابداري   رشـتة ، عامل اشـتياق افـراد منطقـه بـراي ورود بـه      3، در نتيجه شاخص است هشدارزيابي 
  .ه استشدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يدر سطح 3ي با امتياز بازرگان

  

  خدمات علمي مورد نياز منطقه يا افراد -
هـا و تحـوالت    آخـرين پيشـرفت   ارائـة ( 4كه شـاخص   اند براي اين عامل سه شاخص تدوين شده

 6و شـاخص  ...) بنـدي اطالعـات فرهنگـي و     ميزان گردآوري و طبقه( 5، شاخص )به حسابداريمربوط 
عامـل خـدمات علمـي     ،در كـل  .ندا هشدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يدر سطح  )ها نتايج پژوهش ارائةيزان م(

  .ه استشددر سطح نامطلوب ارزيابي  45/2مورد نياز منطقه يا افراد با امتياز 

  عامل خدمات فردي و اجتماعي -
در ) التحصيالن نظم و دقت كاري فارغ( 7براي اين عامل دو شاخص تدوين شده است كه شاخص 

در كـل عامـل خـدمات     .ندشـد نسبتاً مطلوب ارزيـابي   يدر سطح) خالقيت و ابتكار عمل( 8شاخص  و
  .ه استشدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يدر سطح 07/3فردي و اجتماعي با امتياز 

هـاي   و عامـل  2عامل مـورد ارزيـابي در بخـش زمينـه عامـل       4شود از  كه مالحظه مي طور همان
در ) 78/2(با در نظر گرفتن امتياز كـل زمينـه   . ندا هشدمطلوب ارزيابي   نسبتاً يدر سطح  3،4،5،6،7،8

شامل نيروي انساني مورد نياز منطقه، اشتياق افراد منطقه براي ورود  ،سطح نامطلوب با نيازهاي منطقه
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ار دارد و خـدمات فـردي و اجتمـاعي قـر     و حسابداري، خدمات علمي مورد نياز منطقه يا افراد رشتةبه 
  .تعيين شده نيست پيشمطابق با حد مطلوب انتظارات از 

  

  )دو پژوهشپاسخگويي به سؤال ( داد درونارزيابي  -2
هـاي   و داده انـد  قرار گرفتـه شاخص تدوين و تحليل و ارزيابي  21عامل و  6 داد درونبراي ارزيابي 

مـديران   ، هنرآمـوزان و فـرم مصـاحبة   هنرجويـان  پرسشـنامة  بـا اسـتفاده از   داد درونارزيابي  برايالزم 
در  ،و در نهايـت  آيـد  مـي  هـا آن به هاي مربوط وضعيت اين عوامل و شاخص زيركه در  اند گردآوري شده

  .شود قضاوت مي داد درونمورد كل 

  هنرجويان -
 ،نـامطلوب ) نسبت هنرجو بـه هنرآمـوز  ( 1كه شاخص  اند براي اين عامل سه شاخص تدوين شده

نسـبتاً مطلـوب   ...) آگاهي از بازار كـار و  ( 3مطلوب و شاخص ) ندي هنرجو به رشتهم هعالق( 2شاخص 
ه و كامالً مطابق شددر سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي  35/3عامل هنرجو با امتياز  ،ند، در كلا هشدارزيابي 

  .تعيين شده نيستپيش از  با حد مطلوب انتظارات 

  هنرآموزان -
و ) مـدرك تحصـيلي هنرآمـوزان   ( 4ن شـده اسـت كـه شـاخص     براي اين عامل دو شاخص تـدوي 

عامـل هنرآمـوزان در    ،در كـل  .ندا هشددر سطح مطلوب ارزيابي ) تحصيلي هنرآموزان رشتة( 5شاخص 
  .تعيين شده نيست طابق با حد مطلوب انتظارات از پيشسطح مطلوب ارزيابي شده است و م

  مديران -
در سـطح   )آشنايي مـدير بـا قـوانين   ( 6ه شاخص براي اين عامل سه شاخص تدوين شده است ك

) تحصـيلي مـديران   رشـتة ( 8در سـطح مطلـوب و شـاخص    ) مدرك مديران( 7نسبتاً مطلوب، شاخص 
ابق بـا  و مط است هشدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يعامل مديران در سطح ؛در كل. اند هشدنامطلوب ارزيابي 

  .تعيين شده نيست از پيش  حد مطلوب انتظارات
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  درسي برنامة -

مطلوب، ) وضوح اهداف درسي( 9هاي  براي اين عامل هشت شاخص تدوين شده است كه شاخص
تناسب برنامه با زمان و حجم ( 11مطلوب،  شاخص ) درسي برنامةتركيب عمودي و افقي ( 10شاخص 

شـاخص  نسبتاً مطلـوب،  ) نيازهاي درسي تناسب برنامه با پيش( 12نسبتاً مطلوب، شاخص  ) تعيين شده
) تناسب برنامه با پيشرفت علم و تكنولوژي( 14شاخص  ،مطلوب) تناسب برنامه با عاليق هنرجويان(13

در  .انـد   هشـد نسبتاً مطلوب ارزيـابي  ) درسي برنامةپذيري  انعطاف( 15شاخص  و در سطح نسبتاً مطلوب
ت و مطابق با حد مطلوب ه اسشددر سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي  15/3درسي با امتياز  برنامةعامل  ،كل

  .تعيين شده نيست پيشهاي از  انتظارات

  فضا و تجهيزات -
نسـبت فضـاي آموزشـي بـه     ( 17هـاي   براي اين عامل پنج شاخص تدوين شده است كه شـاخص 

نسبت رايانـه  ( 19شاخص  نسبتاً مطلوب، ) نسبت رايانه به هنرآموز( 18نسبتاً مطلوب، شاخص ) هنرجو
در ) ي هنرجويـان تناسب امكانات و تجهيزات با نيازها( 20شاخص  بتاً نامطلوب،در سطح نس) به هنرجو

در  .نـد ا هشـد نسبتاً مطلوب ارزيابي ) به روز بودن امكانات و تجهيزات( 21شاخص سطح نسبتاً مطلوب و
ه است و مطابق با حـد مطلـوب   شددر سطح نامطلوب ارزيابي  39/2عامل فضا و تجهيزات با امتياز  ،كل

  .تعيين شده نيست پيشاز   راتانتظا

  بودجه -
در سطح نـامطلوب ارزيـابي    تدوين و )كفايت بودجه( 16شاخص  يعنيشاخص  1براي اين عامل 

ه اسـت و مطـابق بـا حـد مطلـوب      شـد عامل بودجه در سطح نـامطلوب ارزيـابي    ،در نتيجه .ه استشد
  .تعيين شده نيست پيشاز   انتظارات

عامـل در سـطح    3 ،داد درونعامـل مـورد ارزيـابي در بخـش      6ز شود ا كه مالحظه مي طور همان
با در نظر گـرفتن   .اند هشدعامل در سطح نامطلوب ارزيابي  2عامل در سطح نسبتاً مطلوب و  1مطلوب، 

در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي شده اسـت و كـامالً مطـابق بـا حـد مطلـوب       ) 6/3( داد درونامتياز كل 
  .ده نيستتعيين ش پيشاز   انتظارات
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  )سوم پژوهشپاسخگويي به سؤال  براي( فرايند -3
هـاي   داده. انـد  شاخص تدوين و مورد تحليل و ارزيـابي شـده   21پنج عامل و  ،فرايندبراي ارزيابي 

مديران گردآوري  ةهنرجويان، هنرآموزان و فرم مصاحب پرسشنامة با استفاده از فرايندارزيابي  برايالزم 
و در نهايت در مورد كـل   آيد مي هاآن به هاي مربوط ضعيت اين عوامل و شاخصشده است كه در ذيل و

  .شود قضاوت مي فرايند

  فعاليت هنرجويان -
در سـطح  ) ارتباط هنرجو با هنرآمـوز ( 1براي اين عامل سه شاخص تدوين شده است كه شاخص 

شـاركت هنرجـو در   م( 3نسبتاً مطلـوب، شـاخص   ...) ها و  حضور هنرجو در كالس( 2مطلوب و شاخص 
عامل فعاليت هنرجويـان بـا    ،ند، در كلا هشددر سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي ) هاي آموزشي گيري تصميم
تعيين شـده   پيشاز   در سطح نامطلوب ارزيابي شده است و مطابق با حد مطلوب انتظارات  88/2امتياز 
  .نيست

  يادگيري -تدريس  فرايندفعاليت هنرآموزان و  -
) تبادل تجربيات ميـان هنرآمـوزان  ( 4شاخص  .دو عامل يازده شاخص تدوين شده استبراي اين 

توجـه  ( 6نسبتاً مطلوب، شاخص ) هاي تدريس هنرجو محور استفاده از روش( 5نسبتاً مطلوب، شاخص 
در سـطح  ) هنرجويـان  هـاي فـردي   توجـه بـه تفـاوت   ( 7نسبتاً مطلوب، شـاخص  ) به نظرات هنرآموزان

آشنايي هنرجو با اهداف ( 9مطلوب، شاخص ) شنايي هنرآموز با دروس حسابداريآ( 8شاخص  مطلوب،
نسـبتاً مطلـوب،   ) هنرآمـوز از وسـايل و مـواد آموزشـي     ةاسـتفاد ( 10در سطح مطلوب، شاخص ) رشته

تناسب مطالب نظري و عملـي  ( 12شاخص  ،مطلوب) ميزان ارزيابي از پيشرفت هنرجويان( 11شاخص 
نسبتاً مطلوب و شـاخص  ) تناسب امتحانات با اهداف رشته( 13مطلوب، شاخص  نسبتاً) مطالب ارائةدر 
  .اند هشدارزيابي  در سطح نسبتاً مطلوب) الب آموزشيبندي مط سازمان( 14

نسبتاً مطلوب ارزيابي شده است و  يدر سطح) 11/3(عامل فعاليت هنرآموزان با امتياز  ،در نتيجه
  .تعيين شده نيست شپياز   مطابق با حد مطلوب انتظارات
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  فعاليت كتابخانه -

ميـزان كتـب و نشـريات بـا نيازهـاي      ( 15شاخص  .سه شاخص تدوين شده است ،براي اين عامل
) تناسب كتب و نشريات كتابخانه با نيازهاي هنرآموزان( 16در سطح نسبتاً مطلوب، شاخص ) هنرجويان

نسبتاً مطلوب  يدر سطح) با اهداف رشته تناسب كتب و نشريات كتابخانه( 17نسبتاً مطلوب و شاخص 
و در سطح نـامطلوب ارزيـابي شـده اسـت      27/2عامل فعاليت مديران با امتياز  ،در كل .ندا هشدارزيابي 

  .تعيين شده نيست پيشاز   مطابق با حد مطلوب انتظارات

  فعاليت مدير -
ر بـا قـوانين و   ميـزان آشـنايي مـدي   ( 18  شـاخص  .براي اين عامل سه شاخص تدوين شده اسـت 

) تحصـيلي  رشتة( 20شاخص  و مطلوب) مدرك تحصيلي مدير( 19نسبتاً مطلوب، شاخص ) ها نامه آيين
نامطلوب ارزيابي  يكل عامل فعاليت مدير در سطح ،در نتيجه. اند هشدنسبتاً مطلوب ارزيابي  يدر سطح

  .شده است
در سطح نسـبتاً مطلـوب، فعاليـت     88/2هاي هنرجويان با امتياز  عامل فراينددر نتيجه در ارزيابي 

عامـل تـدريس    نسبتاً مطلـوب،  11/3ان با امتياز نسبتاً مطلوب، فعاليت هنرآموز 27/2كتابخانه با امتياز 
كـل عامـل   . انـد  هشد ل مديران در سطحي نامطلوب ارزيابنسبتاً مطلوب و عام 09/3يادگيري با امتياز 

تعيـين   پـيش از   و مطابق با حد مطلوب انتظارات ه استشدابي نسبتاً مطلوب ارزي 83/2با امتياز  فرايند
  .شده نيست



  
  
  
  
  
  

اي در  هاي فني و حرفـه  الكتروتكنيك در هنرستان رشتةدروني  كاراييبررسي 
  )1381-82و  1380-81هاي  سال(دو ساله  دورةيك 

  

  مسعود فرخي  :پژوهشگر* 

  مهندس ابراهيم آزاد  :نام ناظر *

  پژوهشيطرح : نوع سند* 

  اي دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
البتـه  . است يننسبت به ظهور تكنولوژي نو هاآنماندگي  عقب ،هاي رسمي يكي از اشكاالت آموزش

 فراينـد هـاي آمـوزش رسـمي و طـوالني بـودن       توان در سنگين و حجيم بـودن دسـتگاه   را مي  آن دليل
هاي رسمي از يك سو  اي آموزش هاي بودجه از تجهيزات مناسب و محدوديتنكردن استفاده  موزشي وآ

تـوان گفـت بـرخالف آنكـه مراكـز       به بيان ديگـر مـي  . و رشد روزافزون تكنولوژي از سوي ديگر دانست
نايع و صـ  به ويـژه هاي اجرايي  تكنولوژي به ساير دستگاه ةآموزشي و تحقيقاتي رسمي بايد منتقل كنند
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داشـتن   دليـل  بـه هاي اجرايي هسـتند كـه    در بسياري موارد اين صنعت و ساير دستگاه ،دنخدمات باش
بـر ايـن    .كننـد  اي و تجهيزاتي بهتر فراوري جديد را به مراكز آموزش رسمي معرفي مـي  امكانات بودجه

واد و مطالب مـورد نيـاز   اساس كه بسياري از هنرجويان پيش از آنكه وارد بازار كار شوند با بسياري از م
نـد  نتوا اي مـي  هـاي فنـي و حرفـه    زماني آموزش. آورند نمي دست بهيا احتماالً شناخت كافي را  اند بيگانه

ريـزي   به درستي ايفا كند كـه برنامـه   جامعةوري د را در پيشبرد اهداف صنعتي و فنانقش و اهميت خو
هـاي   بـا روش  هـا آنو آمـوزش   باشـد  فنـاوري  هاي مختلف صنعتي و منطبق با نيازهاي واقعي بخش هاآن

  .مناسب و استفاده از تجهيزات آموزشي الزم انجام پذيرد
 بـا اي تنهـا   هاي آموزش فنـي و حرفـه   مناسب و ارتقاي كيفي در برنامه توسعةترديدي نيست كه 

اي  هـاي رسـمي فنـي و حرفـه     آمـوزش  ةتاكنون نيز در حـوز  .پذير است هاي معتبر امكان انجام پژوهش
هاي فنـي   مربوط به آموزش مسائل زمينةهايي از سوي بعضي از مؤسسات علمي و تحقيقاتي در  پژوهش
هـاي   تـا جنبـه   اندمجـزا از يكـديگر موجـب شـد     ها به شيوة اين پژوهش. ذيرفته استاي انجام پ و حرفه

  .شودكاربردي آن محدود 
بـه   تـا آن حـد   يا ني و حرفـه هاي ف تماتيك از آموزشمند و سيس در حال حاضر يك بررسي نظام

اين پژوهش در نظر دارد . اجزاي داخلي اين نظام مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد كه ،عمل نيامده است
 رشـتة اي يعنـي   هـاي فنـي و حرفـه    فنـي آمـوزش   رشـتة تـرين   درونـي پرجمعيـت   كـارايي به بررسـي  

  .ندشومند  بهرهمند  نظام از نتايج آناندركار  بپردازد تا افراد دست  طور بهالكتروتكنيك 
  

  اهداف پژوهش
   :هدف كلي

اي نظـام جديـد آمـوزش     فنـي و حرفـه   شـاخة الكتروتكنيـك   رشـتة دروني  كاراييتعيين ميزان  
   .متوسطه

  :جزئياهداف 
  ؛درسي برنامةبررسي نرخ استفاده از تجهيزات در تناسب با  -1
  ؛تحاناتدرسي از طريق موفقيت در ام برنامةبررسي ميزان تحقق اهداف  -2
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 ؛تحصيلي دورةبررسي جريان حركت و عملكرد هنرجويان در يك  -3

 ؛درسي برنامةالكتروتكنيك با استانداردهاي  رشتةبررسي مطابقت منابع كالبدي  -4

تـدريس شـده    ،درسـي مصـوب   برنامةدرسي تدريس شده در مقايسه با  برنامةكه بررسي اين -5
  .است يا خير

 رشـتة  بـه  1380بـه هنرجويـاني اسـت كـه در سـال      مربـوط   جزئـي اهـداف   كليـة بديهي است 
  .اند التحصيل شده فارغ 1382و در سال  اي وارد فني و حرفه شاخةالكتروتكنيك 

  
  هاي پژوهش سؤال

  است؟ چقدردرسي  برنامةنرخ استفاده از تجهيزات در تناسب با  -1
 ند؟ا درسي دست يافته برنامةالكتروتكنيك به اهداف  رشتةتا چه اندازه هنرجويان  -2

الكتروتكنيـك بـا فضـاي اسـتاندارد آن مطابقـت       رشتةتا چه حد فضاي آموزشي اختصاصي  -3
 دارد؟

 الكتروتكنيك با تجهيزات استاندارد آن مطابقت دارد؟ رشتةتا چه حد تجهيزات اختصاصي  -4

 كامل تدريس شده است؟ صورت به) هاي درسي محتواي كتاب(درسي مصوب  برنامةآيا  -5

  

  روش پژوهش
  .گرفته شده در اين تحقيق از نوع توصيفي است كار بهروش 

  
  گيري ، نمونه و روش نمونهآماري جامعة

 80-81الكتروتكنيـك ورودي سـال    رشـتة هنرجويـان   ،آماري پـژوهش  جامعةكه   با توجه به اين
 15080هـاي آن سـال    كه تعداد ورودي استاي آموزش متوسطه  فني و حرفه شاخةهاي فني  هنرستان

از بـين   انـد  بـوده  1380-81نفـر در سـال تحصـيلي     28523و سوم  دومهنرجويان سال نفر و مجموع 
در ايـن  . ندتصادفي برگزيده شـد  صورت بهاستان  5هاي كشور با استفاده از جدول اعداد تصادفي  نااست
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فضـاي مناسـب   پنج استان ده هنرستان داراي شرايط الزم به لحاظ داشتن تجهيزات، نيروي انسـاني و  
  .ندشدانتخاب  استانداردهابرابر 

  ها آوري داده ابزار جمع
بـراي   هـا  ابزارهـاي متناسـب بـا آن سـؤال     هاي اصـلي  سؤالاز  هر يك در اين بخش براي پاسخگويي به

  :به شرح ذيل به كار گرفته شدند هاي آوري داده جمع
  است؟ چقدردرسي  برنامةنرخ استفاده از تجهيزات در تناسب با  -1
  آماري  جامعةهاي از پيش تعيين شده بين هنرجويان مشمول  و تقديم فرمتپرسش حضوري  با
  اند؟ درسي دست يافته برنامةالكتروتكنيك به اهداف  رشتةتا چه اندازه هنرجويان  -2

  هاي آماري تحصيلي و نمرات دروس تخصصي و انجام فعاليت ةكارنام به كمك
 سـتاندارد آن مطابقـت دارد؟ بـا   يك با فضـاي ا الكتروتكن رشتةتا چه حد فضاي آموزشي اختصاصي  -3

  آماري جامعةمشاهده حضوري و متراژي فضاي كارگاهي ده هنرستان مشمول 
  الكتروتكنيك با تجهيزات استاندارد آن مطابقت دارد؟ رشتةتا چه حد تجهيزات اختصاصي  -4
  يآمار جامعةهاي مشمول  الكتروتكنيك هنرستان رشتةحضوري در انبار  ةمشاهد با
  كامل تدريس شده است؟ صورت به) هاي درسي محتواي كتاب(درسي مصوب  برنامةآيا  -5
در ده هنرسـتان   1381-82و  1380-81هـاي   سال درهاي امتحاني دروس تخصصي  مشاهده سؤالبا  

  .با سرفصل دروس انجام گرفت ها سؤال مقايسةآماري و  جامعةمشمول 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

نتـايج تحليـل كمـي    . هاي تحليل كمي و كيفي اسـتفاده شـده اسـت    ها از روش تحليل داده براي
 برنامـة  ،بـراي تحليـل كيفـي مـالك     .ميانگين، واريانس و درصد فراواني در جداول آمده است صورت به

  .دهندگان بوده است پاسخ ييادرسي و همگر
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  هاي پژوهش يافته
هـاي   درسـي در درس ماشـين   برنامةدرصد اهداف  46د كه ده ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -1

 .برآورد شده است acالكتريكي 

هـاي   درسـي در درس ماشـين   برنامةدرصد اهداف  78دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -2
 .مكانيك برآورد شده است

هـاي   اشـين درسـي در درس م  برنامةدرصد اهداف  50دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -3
 .پيچي برآورد شده است سيم

درسـي در درس كارگـاه بـرق     برنامةدرصد اهداف  49دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -4
 .صنعتي برآورد شده است

درسـي در درس اصـول    برنامـة درصـد اهـداف    64دهـد كـه    ها نشان مـي  توزيع ميانگين ميانگين -5
 .گيري الكتريكي برآورد شده است اندازه

درسـي در درس كارگـاه            برنامـة درصـد اهـداف    76دهـد كـه    ها نشان مـي  وزيع ميانگين ميانگينت -6
 .برآورد شده است) 1(سيم كشي 

درسـي در درس تعميـر لـوازم     برنامةدرصد اهداف  76دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -7
 .خانگي برآورد شده است

هـاي   درسـي در درس ماشـين   برنامةدرصد اهداف  53هد كه د ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -8
 .برآورد شده است dcالكتريكي 

درسـي در درس مـدارهاي    برنامـة درصـد اهـداف    50دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -9
 .الكتريكي برآورد شده است

درس مبـاني و   درسـي در  برنامـة درصـد اهـداف    62دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين  -10
 .كاربرد رايانه برآورد شده است

) 2(كشي  درسي در درس سيم برنامةدرصد اهداف  76دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -11
  .برآورد شده است
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درسـي در درس رسـم فنـي     برنامـة درصد اهداف  69دهد كه  ها نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -12
 .برآورد شده است

درسـي در درس الكترونيـك    برنامـة درصد اهداف  54دهد كه  ها نشان مي يع ميانگين ميانگينتوز -13
  .كاربردي برآورد شده است

درسي در درس رياضي  برنامةدرصد اهداف  51دهد كه  هاي فوق نشان مي توزيع ميانگين ميانگين -14
 .برآورد شده است) 3(

 

  پيشنهادهاي پژوهش
پيچـي و   درسي كارگـاه سـيم  درصد  اهداف  50الكتروتكنيك به  رشتةويان كه هنرج  با توجه به اين -1

هاي ضمن خدمت براي هنرآموزان و  لزوم برگزاري آموزش ،اند كارگاه برق صنعتي دست يافته درصد49
  .ي فوق ضروري استها كارگاهتجهيز 

تـر   برگزاري جديلزوم  ،است 75/1نمرات درس كارآموزي ) چولكي( skew nesكه   با توجه به اين -2
  .تر اجراي آن ضروري است ريزي صحيح درس كارآموزي برنامه

شـود آمـوزش هنرآمـوزان و     درصد كارگاه تعمير لوازم خانگي تدريس مي60كه فقط   با توجه به اين -3
  .استحياتي رشته  مسائلتجهيز كارگاه تعمير لوازم خانگي از 

لـزوم   ،و تعميـر لـوازم خـانگي    2و  1كشي  گاهي سيمبا توجه به كمبود فضاي استاندارد دروس كار -4
  .ريزي خواهد بود هاي برنامه اختصاص فضاي مناسب جزو اولويت

  .جبران كند ها كارگاهرا در  هاآنتجهيزات بايد طوري باشد كه كمبود  تهية -5
د براي باالبردن پايين است كه باي هاآنولي نرخ استفاده از  ،بسياري از وسايل در هنرستان وجود دارد -6

  .يافت ه از تجهيزات موجود راهكارهايينرخ استفاد
د بايد نظـارت بيشـتري صـورت    نشو درسي مصوب كه تدريس نمي نامةهايي از بر صفحات و فصل در -7

  .گيرد



  

  
  
  
  
  

كشـاورزي، خـدمات و    زمينـة بررسي استعدادها و نيازهاي شهرستان سقز در 
  صنعت

  

  يا كلهرؤر  :پژوهشگر* 

  ابوالقاسم جمشيدلو  :ظرنا *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ازمان آموزش و پرورش كردستانس -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
توجه به امر آمـوزش و اشـتغال مـديران اسـت و در      ،سوم توسعه برنامةهاي مهم  يكي از سياست

زشي با شرايط اقتصـادي و اجتمـاعي هـر    هاي آمو ، تناسب برنامهمسائلترين  آموزش يكي از مهم زمينة
زيـرا در غيـر    ،وسيله امكان اشتغال فراهم شود ، هر شهرستان است تا بدينتر كوچكاستان و در مقياس 

فقدان تناسـب بـا نيازهـا     به دليل ،دنگير هاي بسيار انجام مي هايي كه با صرف هزينه صورت آموزش اين
  .انجاميدد نبه اشتغال خواه كمتر

22
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هاي جـاري و زيرزمينـي،    هاي زراعي، آب اي همچون زمين سقز با داشتن امكانات بالقوهشهرستان 
هاي مختلف خدماتي،  د كه در زمينهنذخاير معدني و نيروي انساني جوان و جوياي كار اين قابليت را دار

د و بـه  نگمار كار بهكشاورزي، و صنعت، قشر جوان و نيروي كار ماهر را در واحدهاي توليدي و خدماتي 
اي مهـارت   كـاردانش و فنـي و حرفـه    شـاخة كه در نظام فعلي آموزشـي در  را اين ترتيب نيروي جواني 

  . دكنناند، در مشاغل مرتبط با نوع مهارت جذب  ديده
كـه از   اسـت   در خصوص شناخت استعدادهاي استان كردستان، تحقيقات متعـددي انجـام شـده   

 ةسازمان برنامـه و بودجـ  (اقتصادي استان كردستان  ماعي واجت توسعةتوان به مطالعات جامع  جمله مي
 ةسـازمان برنامـه و بودجـ   (استان كردسـتان   ةو آمارنام) 1375استان كردستان، گروه مطالعاتي هامون 

تاكنون تحقيقـي كـه عـالوه بـر شناسـايي اسـتعدادها در پـي         ولي ،اشاره كرد) 1377استان كردستان 
  .انجام نشده است ،دشناساندن نيازمنديهاي منطقه باش

  :تا بر اساس آخرين اطالعات موجوداست  كوشيدهتحقيق حاضر  
هاي مرتبط بـا   اوالً استعدادها و منابعي كه قابليت جذب نيروي جوان ماهر و كارآزموده در بخش 

  ؛كشاورزي، خدمات و صنعت دارند شناسايي شوند
   ؛ي شوندالذكر شناساي هاي فوق نيازهاي منطقه در زمينه : ثانياً
هـا و   ميزان هماهنگي بين اين رشـته  ،هاي تحصيلي ارائه شده به هنرجويان با شناخت رشته :ثالثاً

آمـوزان روسـتايي در    استعدادها و نيازهاي منطقه تعيين و در نهايت مشخص شود چـه تعـداد از دانـش   
  اند؟ اي جذب شده كاردانش و فني و حرفه شاخةهاي  رشته

  

  اهداف پژوهش
  :هدف كلي

  .شناخت استعدادها و نيازهاي موجود در بخش كشاورزي، خدمات و صنعت در شهرستان سقز
  :جزئياهداف 

   ؛هاي كشاورزي، صنعت و خدمات شناخت منابع و استعدادهاي منطقه در بخش -1
   ؛صنعت و معدنو هاي كشاورزي  شناخت نيازهاي منطقه در بخش -2
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 ؛آمـوزان  هـاي تحصـيلي دانـش    نيازهاي منطقه بـا رشـته  شناخت ميزان هماهنگي بين استعدادها و  -3
  ؛اي كاردانش و فني و حرفه

  ؛اي و كاردانش هاي فني و حرفه آموزان روستايي در رشته تعيين ميزان جذب دانش -4
  .آموزان هاي مهارتي به دانش رشته ارائة برايريزي آموزشي  كمك به امر برنامه -5

  
  هاي پژوهش سؤال

  صنعت چيست؟ كشاورزي، خدمات و زمينةن سقز در استعدادهاي شهرستا -1
  صنعت چيست؟ و كشاورزي، خدمات زمينةنيازهاي شهرستان سقز در  -2
اي با استعدادها و نيازهاي منطقـه   آموزان كاردانش و فني و حرفه هاي تحصيلي دانش آيا بين رشته -3

 هماهنگي وجود دارد؟

هـاي كـاردانش و فنـي و     تحصيل در رشته آموزان روستايي براي آيا مراكز آموزشي در جذب دانش -4
  اند؟ اي موفق بوده حرفه

  
  روش پژوهش

واقعـي از وضـعيت    و عينـي  يتوصـيف  استكوشيده زيرا اين تحقيق  ،روش تحقيق توصيفي است
  .گونه تغيير يا دخالت ذهني ارائه شود بدون هيچ ،موجود و آنچه هست

  
  آماري جامعة

اي شـهر سـقز و    هاي تحصـيلي كـاردانش و فنـي و حرفـه     آموزان رشته دانش آماري شامل جامعة
 هاي كشـاورزي، صـنعت و   آن از نظر شناسايي، منابع، ذخاير و امكانات موجود در زمينه ةروستاهاي تابع

  .است خدمات
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوهو آوري  ابزار جمع
آمـده   دست بهموجود و آخرين اطالعات براي شناسايي استعدادها و منابع منطقه از اسناد و مدارك  -1

براي آشـنايي و مشـاهدة وضـعيت موجـود و اسـتعدادهاي      . ها و ادارات بهره گرفته شده است از سازمان
  .مراجعه شده است) قبله رستمان، شنجله درة –متلو (منطقه به چند روستا 

اي كـه داراي   ي حرفـه فنـ  كـاردانش و  رشـتة التحصـيالن   فـارغ (براي تعيين نيازهـا و نيـروي مـاهر     -2
تـوان بـه روش    مي هاآنهاي متفاوتي وجود دارد كه از جمله  روش ،مورد نياز) مهارتي هستند نامة گواهي

ي و در اين تجقيق با توجه به اينكه روش برآورد مديريتي سـادگ . فن دلفي اشاره كرد برآورد مديريتي و
  .از اين روش استفاده شده است جامعيت بيشتري دارد

جوابگـوي   ،فراوانـي و درصـد   استفاده از آمارهاي توصيفي نظير ،توجه به روش تحقيق توصيفيبا 
آمـده از   دسـت  بـه عالوه بـراي مقايسـه و نمـايش گرافيكـي اطالعـات       هب .استو اهداف تحقيق  ها سؤال

  .اي و هيستوگرام استفاده شده است نمودارهاي دايره

  
  هاي پژوهش يافته

 162200برداران روستايي شهرسـتان در   مده در بخش كشاورزي بهرهآ دست بهبراساس اطالعات 
درصد سطح زير كشـت   65/9اند كه از اين مقدار  به كار زراعت اشتغال داشته) آبي و ديم(هكتار اراضي 

در حـال   .سطح زير كشت اراضـي آيـش اسـت   درصد  76/49درصد سطح زير كشت ديم و  6/40آبي و 
هكتـار از باغـات    6ر هاي زراعي تحت پوشش آبياري بـاراني اسـت و د   هكتار از سطح زمين 300حاضر 

دهـد كـه ميـزان عملكـرد در هـر       ها نشان مـي  بررسي. (شود اي استفاده مي آبياري قطره منطقه از شيوة
هاي  و به جز برخي از محدوده) ديم است ةبرابر زراعت به شيو 5/5زراعت آبي حدود  ةهكتار اراضي شيو
رواج يافتـه اسـت، كشـاورزي اساسـاً داراي      هاآنهاي نوين زراعت در  ا حدودي از روشتوسعه يافته كه ت

  .ساختاري سنتي و از نوع تركيبي است
اي و هر آموزش ديگر بايد در خـدمت   هاي فني و حرفه در بخش خدمات با توجه به اينكه آموزش

ازهاي حال و آينده سنخيت داشـته  ها، منابع و ني اي كه با سنت نيازهاي فردي و اجتماعي باشد به گونه
هـاي   مشاغل مربـوط بـه رشـته    زمينةنفر متقاضي دريافت تسهيالت در  468شود از  باشد، مالحظه مي
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اند و پس از آن برق و ساختمان و خدمات كـامپيوتري بـه    نفر متقاضي شغل مكانيكي بوده 65مهارتي، 
بـا  (مشاغل جوشـكاري   ،م قرار دارند، در مقابلهاي دوم و سو نفر متقاضي در رده 55نفر و  60ترتيب با 

تعداد كمي از ) نفر متقاضي 7با (و نقاشي ساختمان ) نفر متقاضي 10با (برداري  نقشه) نفر متقاضي 10
هاي خيـاطي، قاليبـافي، و خـدمات كـامپيوتري      اند، همچنين در رشته متقاضيان را به خود جذب كرده

قاليبـافي             ،درصـد  85انـد بـه طـوري كـه بـراي خيـاطي        يل دادهبيشترين تعداد متقاضيان را زنان تشك
 زمينـة در  عـالوه  بهاند،  درصد متقاضيان دريافت تسهيالت بوده 8/68درصد و خدمات كامپيوتري  7/85
انـد كـه از    خدمات كامپيوتري بوده زمينةنفر متقاضي كار در  63با تقاضيان كار، بيشترين تعداد مردم م

نفـر متقاضـي    48ساختمان با  ند و تعداد متقاضيان برقدارنفر تحصيالت ديپلم متوسطه  65اين تعداد 
انـد   بوده) نفر 103(بيشترين زنان متقاضي كار مربوط به خياطي و طراحي لباس . دوم قرار دارند در ردة

 در بـين واحـدهاي صـنفي،   . دوم قـرار دارنـد   ةنفـر متقاضـي در رد   49كه پس خدمات كـامپيوتري بـا   
بيشترين تعداد را دارد و جوشكاري و مصنوعات فلـزي بـا   ) درصد 4/25(واحد  225خدماتي، خياطي با 

واحـد صـنفي    44آلومينيوم كـاري و صـنايع فلـزي بـا      .در رتبة دوم قرار دارد) درصد9/18(واحد  167
  .كمترين تعداد را در اين واحدهاي صنفي داراست) درصد5(

ي شهرستان سقز به بخش صنايع غذايي و آشاميدني اختصاص گذار غلب سرمايهادر بخش صنعت 
واحد صنفي است كه از  69اين شهرستان داراي . دوم قرار دارد ةپس از آن صنايع غير فلزي در رد. دارد

واحـد غيـر    23واحـد نيمـه فعـال و     5) واحـد صـنفي   6واحد صنعتي و  35(واحد فعال  41اين تعداد 
. نـد ا معـادن سـيليس و سـنگ آهـك از جملـه معـادن فعـال        ،ل حاضـر در بخش معادن در حا. اند فعال

نكـه روز   –هاي ديگري نيز در منطقه شناسايي شده كه از جمله به معـادن طـالي پيرعمـران     پتانسيل
  .توان اشاره كرد مي

درصـد   6/46كاردانش را دختران و  شاخةآموزان  درصد دانش 4/35، 1380-81در سال تحصيلي 
 74درصد دختران و  26اي  فني و حرفه شاخةاند و در  داده شاخه را پسران تشكيل ميآموزان اين  دانش

هاي كامپيوتر  آموز را در رشته اي بيشترين جذب دانش مراكز فني و حرفه ،عالوه به .اند درصد پسران بوده
) نفـر  91(حسـابداري   رشـتة آموزان در  بيشترين تعداد دانش ،و در مراكز كاردانش) نفر 103(اند  داشته

) 82تـا سـال   (در دو سال آينده  كه دهد بررسي آمارها نشان مي .دخترند هاآننفر  50اند كه  جذب شده
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اي مربـوط بـه خـدمات كـامپيوتري، حسـابداري،       كاردانش فني و حرفه شاخةالتحصيالن  بيشترين فارغ
هـاي   ان در رشـته آمـوز  بررسـي توزيـع دانـش   . كشي معماري و ساختمان است گرافيك و نقاشي و نقشه

آموزان روستايي تمايل بـه   دانش كه دهد نشان مي) روستايي -شهري (مهارتي به تفكيك محل سكونت 
دارنـد و    هاي حسابداري، طيور صنعتي، كـامپيوتر را بـه ترتيـب بـيش از سـاير رشـته       تحصيل در رشته

و بـرق سـاختمان،   ينـات داخلـي چـوب    اري و نقاشي اتومبيـل و خيـاطي، تزي  هاي تحصيلي صافك رشته
آمـوزان   تراشكاري، تعمير برق خودرو مكانيـك، تراكتـور و موتورهـاي ديزلـي كمتـرين تعـداد از دانـش       

  .اند روستايي را به خود جذب كرده
  

  پيشنهادهاي پژوهش
هاي مهارتي و هر آموزش ديگري بايد در خدمت نيازهاي فردي و اجتماعي باشـد   از آنجا كه آموزش -1

 جامعـة مناسب با مشاغل موجود و مـورد نيـاز    بايدهاي تحصيلي  ريزي تحصيلي در رشته هرو برنام از اين
  .صورت گيرد

اي و در جهـت همـاهنگي هـر چـه بيشـتر       كاردانش و فني و حرفـه  شاخةپذيري  با توجه به انعطاف -2
اي  گونـه هـاي ايـن شـاخه بـه      التحصيالن اين رشته با نيازهاي بازار كار، به جاي آموزش در رشـته  فارغ

  .خاص بكاهد ةريزي شود كه از تمركز متقاضيان در يك رشت برنامه
ميزان  زمينةدر  ويژه بهبا توجه به موقعيت برتر مناطق روستايي اين شهرستان نسبت به كل كشور،  -3

بـه بخـش صـنايع تبـديلي      بايـد ها و ذخاير معدني  تملك بر اراضي ديم، منابع طبيعي و وجود پتانسيل
هاي صنايع غذايي امـور   هاي تحصيلي مرتبط از جمله رشته رشته ارائةهاي معدني و  وردهافر كشاورزي و

  .زراعي و باغباني و معدن توجه شود
شـود و از نظـر توليـدات     ضعف عمل مشاهده مـي  ،صنعتي اين شهرستان توسعةدر بخش صنعت و  -4

هاي تحصيلي مهارتي ارائه شده بـه   شتهريزان در ر از اين رو برنامه .صنعتي پيشرفت مطلوبي وجود ندارد
هاي تحصيلي ماننـد متـالوژي، سـراميك، صـنايع غـذايي،       به رشته هاآنآموزان و هدايت تحصيلي  دانش

توانند به عنـوان يكـي از    مي... و ) وجود معادن سيليس دليلبه (صنايع نساجي، صنايع مرتبط با شيشه 
  .هاي رفع اين معضل عمل كنند اهرم
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آموزان روستايي توجه بيشـتري شـود و هـدايت تحصـيلي      هاي مهارتي دانش حصيل در رشتهت براي -5
بـه  ... هاي امور زراعي و باغي، امـور دامـي، تعميـر ادوات كشـاورزي و      آموزان به تحصيل در رشته دانش
  .آموزان روستايي جذب شوند اي باشد كه بيشتر دانش گونه

تعـاون و هميـاري و    هـاي مهـارتي، پـرورش روحيـة     لي رشتهيريزي تحص شود در برنامه پيشنهاد مي -6
هـاي   ايجـاد انگيـزه در اجـراي طـرح     برايتا اين امر عاملي  شودآموزان تقويت  پذيري در دانش مشاركت

  .شان باشد التحصيلي تعاوني پس از فارغ





  
  
  
  
  
  

وضـعيت موجـود محـيط يـادگيري بخـش عملـي دروس اختصاصـي         مقايسة
اي استان كردسـتان بـا وضـعيت مطلـوب در سـال       حرفههاي فني و  هنرستان
  1382-83تحصيلي 

  

  محمد سعيد كنعاني  :پژوهشگر* 

  دكتر ولي اهللا فرزاد  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

  ريزي استاد آرام مديريت و برنامه دانشكدة -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
ب احسـ بـه  يكي از كاركردهاي اصلي نظام آموزش و پـرورش   ،وزي، انتقال و توليد دانشآم مهارت

و انتقال  جامعةهاي مختلف به افراد  اين دسته از كاركردها معطوف به آموزش مهارت و تخصص. دآي مي
 ،د و بـا انباشـت آن  واين ميراث بايد از نسلي به نسل ديگر منتقـل شـ  . ميراث دانشي و علمي بشر است

عمل پوشاندن به چنين كاركردي نيازمند  جامة. د بيشتر دانش را فراهم سازدهاي زايندگي و تولي مينهز

23
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ناگفته پيداسـت  . هاي عمومي و تخصصي است پوشش تحصيلي مناسب و همچنين فراگيركردن آموزش
زش آمـو بر عهـدة  كلي آن به عنوان پايه و مبناي تحقق چنين كاركردي  توسعةكه آموزش و پرورش و 

  .اي است عالي يا فني و حرفه
گيري محيط يادگيري نقش اصلي را برعهـده دارنـد و در    هاي اصلي كه در شكلداد دروناز جمله 

توان از معلّم مسـلط بـه موضـوع درس و مجهـز بـه       بانك جهاني نيز به آن اشاره شده است، مي ةمطالع
  .)1381مشايخ، (ام برد فنون تدريس، ابزار و تجهيزات الزم براي تدريس و يادگيري ن

 35رشـته و در   24هنرجـو در   6143سازمان آموزش و پرورش استان كردستان با پذيرش تعداد 
سـال مانـده بـه     آموزشي در يـك  ةمنطق 11اي و كشاورزي در  فني و حرفه ةهنرستان مستقل و ضميم

پوشش دسـت  درصد  29/16موفق شده است به شاخص ) 1382-83سال تحصيلي (سوم  برنامةسامان 
دست يافته است، بلكه درصدي بيش از آنچـه  ) در بعد كمي(سوم  برنامةيابد و در واقع نه تنها به هدف 

  .)1383آمار رسمي وزارت آموزش و پرورش، (رفت، حاصل شده است  انتظار مي
اي، برابر با استانداردها،  هاي فني و حرفه آموزش بخش عملي دروس اختصاصي در هنرستان براي

متناسـب بـا تعـداد نفـر سـاعت هنرجـو       (بط و مقررات موجود، نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز ضوا
متناسـب بـا نـوع    (و فضاي آموزشي ) ها كارگاههاي كارگاهي و ساعت فعاليت  پذيرش شده، تعداد سالن

  .گيرد تعلق مي) ها رشته
بـا تـأمين    ارتبـاط بتـوان در  كه هر چه به حدود استانداردها در ابعاد مـذكور  آنچه مسلم است اين

بـه  . دسترسي بـه اهـداف تعيـين شـده داشـت      توان اميدواري بيشتري را براي ، ميامكانات نزديك شد
ها و از جمله اهـداف   تواند شاخص دسترسي به اهداف برنامه عبارتي ديگر، گسترش كمي به تنهايي نمي

ان كمـي اطمينـ   توسـعة ن به اعداد و ارقام توا سوم باشد، بلكه زماني مي برنامةاي در  فني و حرفه شاخة
بـا   كوشـد  ايـن پـژوهش مـي   . دنـ كدر حد مطلوب الزامات برنامه را فراهم  يافت كه نظام آموزشي بتواند

هـاي فنـي و    وضعيت موجود امكانات مورد نياز آموزش بخش عملي دروس اختصاصي هنرستان مقايسة
ميـزان روايـي رشـد كمـي ايـن      ) ات تدوين شـده استانداردها، ضوابط و مقرر(اي با سطح مطلوب  حرفه

  .كندتعيين  را هاآنو ميزان اختالف با  سوم توسعه را بررسي برنامةها در  آموزش
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  اهداف پژوهش
  :اهداف اصلي

تعيين اختالف بـين وضـع موجـود و مطلـوب محـيط يـادگيري بخـش عملـي دروس اختصاصـي           -1
  ؛اي هنرستاني فني و حرفه

 هاآنتعيين نيازمندترين  برايتابع با ميانگين استاني ها و مناطق  رشته مقايسة -2

 .اي هاي فني و حرفه كمي آموزش توسعةتعيين ميزان روايي  -3

  :اهداف فرعي
تعيين اختالف بين وضع موجود و مطلوب مقدار ساعات هنرآمـوزان اختصـاص يافتـه بـه آمـوزش       -1

  ؛اي هاي فني و حرفه بخش عملي دروس اختصاصي هنرستان
ف بين وضع موجود و مطلوب تعداد ساعات استادكار اختصاص يافته به آموزش بخـش  تعيين اختال -2

  ؛اي هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان
تعيين اختالف بين وضع موجود و مطلوب تعداد سرپرست بخش اختصاص يافته به آموزش بخـش   -3

  ؛اي هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان
وضع موجود و مطلوب تعداد انباردار اختصاص يافته به آمـوزش بخـش عملـي    تعيين اختالف بين  -4

  ؛اي هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان
 ؛تعيين تعداد هنرآموزان و استادكاران داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس -5

 ؛تعيين وضعيت استخدامي هنرآموزان و استادكاران -6

تـدريس بخـش    بـراي داراي مدرك تحصيلي غيـر مـرتبط    يين تعداد هنرآموزان اختصاص يافتةتع -7
 ؛اي هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

تـدريس بخـش    بـراي داراي مدرك تحصيلي غير مـرتبط   ين تعداد استادكاران اختصاص يافتةتعي -8
 ؛اي هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

 ؛مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس تعيين تعداد سرپرستان بخش و انبارداران داراي -9

 ؛تعيين وضعيت استخدامي سرپرستان بخش و انبارداران  -10
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بخش عملي  برايداراي مدرك تحصيلي غير مرتبط  ين تعداد سرپرست بخش اختصاص يافتةتعي  -11
 ؛اي هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان

بخـش عملـي دروس    بـراي مرتبط  داراي مدرك تحصيلي غير يافتةتعيين تعداد انباردار اختصاص  -12
 ؛اي هاي فني و حرفه اختصاصي هنرستان

تعيين اختالف بين وضع موجود و مطلوب مقدار تجهيزات اختصاص يافته به آموزش بخش عملـي   -13
  ؛اي هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان

خـش  تعيين اختالف بين وضع موجود و مطلوب فضاي كارگاهي بخش اختصاص يافته به آموزش ب -14
  .اي هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

  
  پژوهشهاي  سؤال

ميزان اختالف بين وضع موجود و مطلوب تعداد ساعات هنرآموزان اختصاص يافته به آموزش بخش  -1
  است؟ چقدراي  هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

تادكاران اختصاص يافته به آموزش بخش ميزان اختالف بين وضع موجود و مطلوب تعداد ساعات اس -2
  است؟ چقدراي  هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

ميزان اختالف بين وضع موجود و مطلوب تعداد سرپرستان بخش اختصاص يافته به آموزش بخـش   -3
  است؟ چقدراي  هاي فني و حرفه عملي دروس اختصاصي هنرستان

و مطلوب تعداد انبارداران اختصاص يافته به آمـوزش بخـش عملـي    ميزان اختالف بين وضع موجود  -4
  است؟ چقدراي  هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان

  چه تعداد از هنرآموزان و استادكاران داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس هستند؟  -5
  وضعيت استخدامي هنرآموزان و استادكاران چگونه است؟ -6
هـاي   هنرسـتان  تدريس بخش عملي دروس اختصاصـي  براينرآموزان اختصاص يافته چه تعداد از ه -7

  ند؟دارمدرك تحصيلي غير مرتبط با رشته  اي فني و حرفه
مدرك تحصيلي  دريس بخش عملي دروس اختصاصيت برايچه تعداد از استادكاران اختصاص يافته  -8

  ند؟مرتبط با رشته دارغير 
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  ند؟دارانبارداران مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس  چه تعداد از سرپرستان بخش و -9
  ؟استوضعيت استخدامي سرپرستان بخش و انبارداران چگونه  -10
مـدرك   دريس بخش عملي دروس اختصاصيت برايچه تعداد از سرپرستان بخش اختصاص يافته  -11

  ند؟ير مرتبط با رشته دارتحصيلي غ
درك مـ  دريس بخش عملـي دروس اختصاصـي  ت براييافته چه تعداد از انبارداران بخش اختصاص  -12

  ند؟تحصيلي غير مرتبط با رشته دار
ميزان اختالف بين وضع موجود و مطلوب مقدار تجهيزات اختصاص يافته به آموزش بخش عملـي   -13

  ؟است چقدر اي هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان
متـراژ، نـوع سـوله يـا     (گاهي اختصاص يافتـه  ميزان اختالف بين وضع موجود و مطلوب فضاي كار -14

اي  هـاي فنـي و حرفـه    به آموزش بخش عملي دروس اختصاصـي هنرسـتان  ) سالن، اتاق سرپرست، انبار
  است؟ چقدر

  
  روش پژوهش

اسـتفاده  ) يـابي  از نـوع زمينـه  (در اين پژوهش بر اساس ماهيت و اهداف تحقيق از روش توصيفي 
  .شده است

  
  آماري جامعة

) هـاي صـنعت و خـدمات    مجري زمينه(اي  هاي فني و حرفه ري شامل تمامي هنرستانآما جامعة
تعداد  با 1382-83آموزشي در سال تحصيلي  منطقة 11دولتي استان كردستان در  روزانه دولتي و غير

  .استنفر هنرجو  5952هنرستان و  27
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
هـاي   هنرسـتان  كليـة  و بايـد  استق از نوع توصيفي تحليلي كه بافت علمي، تحقي  با توجه به اين

لـذا   ،گيرنـد   اي در ابعاد فضاي كارگاهي، تجهيزات و نيروي انساني موجود مورد بررسي قرار فني و حرفه
 جامعـة آماري برابر  نمونة ،به عبارتي .عوامل در تحقيق دخالت دارند كليةو  گيري نيست يازي به نمونهن

  .ته شده استآماري در نظر گرف
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوهو  آوري ابزار جمع
ساخته در سه بخش نيـروي انسـاني، فضـا و تجهيـزات      محقق پرسشنامةنوع  5در اين پژوهش از 

صـنعت   زمينـة هـاي   هاي مربـوط بـه رشـته    بندي اطالعات، شامل داده ترتيب جمع. استفاده شده است
ق تابعه، وضعيت استان و در موارد ضروري رسم نمودار سـتوني  دمات، وضعيت مناطخة هاي زمين رشته
عـدد و درصـد ميـانگين بيـان      صـورت  بـه هـا   تمامي داده. آمده است دست بهتفهيم بهتر اطالعات  براي
  .ه استشدو در مواردي نيز از عالئم و نمادهايي استفاده  اند شده

  
  هاي پژوهش يافته

تعداد سرپرست  درصد، 46، استادكار درصد 15ختصاص يافته ميزان كمبود تعداد ساعات هنرآموز ا -1
  .استدرصد  72درصد و انباردار  61
داراي  بقيـه درصد اسـتادكاران داراي مـدرك ليسـانس و بـاالتر و      34درصد هنرآموزان و 64ميزان  -2

  .مدرك فوق ديپلم و كمتر هستند
 صـورت  بـه  بقيـه اسـتخدام رسـمي و   درصد استادكاران به صورت  60درصد هنرآموزان و  73ميزان  -3

  .وقت يا سرباز معلم هستند پاره
مـورد   ةدرصد از هنرآموزان اختصاص يافته داراي مدرك تحصـيلي غيـر مـرتبط بـا رشـت      12ميزان  -4

  .تدريس خود هستند
مـورد   ةدرصد از استادكاران اختصاص يافته داراي مدرك تحصيلي غيـر مـرتبط بـا رشـت     13ميزان  -5

  .تندتدريس خود هس
 كليةو  هاآن بقيةداراي مدرك ليسانس و باالتر و  ها كارگاهدرصد سرپرستان بخش موجود  45ميزان  -6

  .انبارداران داراي مدرك فوق ديپلم و كمتر هستند
 صـورت  بـه  بقيـه اسـتخدام رسـمي و    صورت به ها كارگاهدرصد سرپرستان بخش موجود  78مديران  -7

  .وقت يا سرباز معلم هستند پاره
مـورد   رشتةدرصد سرپرستان بخش اختصاص يافته داراي مدرك تحصيلي غير مرتبط با  32ميزان  -8

  .تدريس خود هستند
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مورد تـدريس   رشتةدرصد انبارداران اختصاص يافته داراي مدرك تحصيلي غير مرتبط با  81ميزان  -9
  .خود هستند

  .استدرصد  42 ها كارگاهميزان كمبود تجهيزات مورد نياز  -10
  .استدرصد  45ميزان كمبود متراژ فضاي كارگاهي مورد نياز  -11
هـاي كـامپيوتر، معمـاري،     صنعت و رشـته  رشتةهاي متالوژي و تأسيسات  وضعيت يادگيري رشته -12

، طراحي و دوخت، حسابداري، تربيت بدني و موسيقي در مجمـوع  ياري كودكنقاشي، مديريت خانواده، 
هاي ساختمان، صنايع فلزي، صـنايع چـوب، سـاخت و     گين استاني و رشتهها كمتر از ميان شاخص كلية

 زمينـة بـرداري تمامـاً از    كشي عمومي، الكترونيـك، الكتروتكنيـك و نقشـه    توليد، مكانيك خودرو، نقشه
خـدمات هـم برابـر بـا ميـانگين       ةگرافيك از زمين رشتة. شوند صنعت بيشتر از ميانگين استاني اجرا مي

  .شود استاني اجرا مي
سـنندج، بيجـار، كاميـاران،     2و  1اي نـواحي   هـاي فنـي و حرفـه    وضعيت محيط يادگيري آموزش -13

دهگالن و كراني كمتر از ميانگين استاني و مناطق سقز، بانه و ديواندره و قروه بيشتر از ميانگين استاني 
  .استضمناً وضعيت محيط يادگيري شهرستان مريوان برابر ميانگين استاني . است
اي در استان با توجـه بـه وضـعيت محـيط يـادگيري       هاي فني و حرفه ميزان روايي اجراي آموزش -14

  .استبخش عملي دروس اختصاصي متوسط 
  

  پيشنهادهاي پژوهش
تواند در بهبود وضـعيت محـيط يـادگيري     از تحقيق كه در صورت كاربرد مي دست آمده پيشنهادهاي به

  :شود مؤثر باشد، ارائه مي ها بخش عملي دروس اختصاصي هنرستان
به ميزان روايـي  لذا با توجه  .چهارم توسعه قرار گيرد برنامةاطالعات اين پژوهش مبناي تدوين  كلية -1

هاي عملي، تعداد پذيرش هنرجـو در مجمـوع و در    ميزان امكانات مورد نياز آموزش متوسط در خصوص
بـه  بايـد  چهارم توسعه نه صورت كمـي بلكـه    امةبرنهدف اصلي . تعديل يابدبايد ها و مناطق  بين رشته

  .شودصورت كيفي تعيين 



186  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

. چهارم توسعه پذيرش شـود  برنامةدر صورتي كه همين تعداد پذيرش هنرجو در طول  شود يادآوري مي
 توانسـت  چهـارم خواهـد   برنامـة اسـتان در پايـان    ،متوسطه دورةآموزان  تعداد دانشروند نزولي  دليل به

 متوسـطة آمـوزان مقطـع    اي از كـل دانـش   سهم هنرجويان فني و حرفـه  زمينةدر شاخص كمي خود را 
درصد شـاخص كمـي    8/15از (درصد افزايش دهد  5/1هاي دوم و سوم حداقل به ميزان  استان در پايه

  .)يابد چهارم افزايش مي برنامةدرصد شاخص  3/17سوم به  برنامة
هـا ضـمن    ايـن آمـوزش   ارائـة امكـان   در جهت اصـالح هـرم شـغلي و    شود ضمن پيشنهاد ميدر 

 برنامـة كـاردانش در   شـاخة آموزان  در مناطق كوچك و محروم، سهم افزايش دانش درنظرگرفتن آمايش
  .اي باشد فني و حرفه شاخةبيشتر از  توسعةچهارم 

به حداقل رساندن كمبودهـا بـاالخص در بخـش     زمينة ريزي الزم در رنامهب ،چهارم توسعه برنامةدر  -2
  .و تجهيزات به عمل آيدفضا 

اي و  هـاي فنـي و حرفـه    كارشناسـي  هاي آينـده در  سالالگوي تشكيل پايگاه اطالعاتي  اين پژوهش -3
  .دانش مناطق تابعه و استان قرار باشكارد

ريزي و شوراي آموزش  سازمان مديريت و برنامه ويژه  ههاي پژوهش به اطالع مسئوالن استاني ب يافته -4
  .رسانده شودو پرورش استان 

نـد  دارهايي كه كمتر از ميانگين استاني هستند يا روانـي ضـعيف    ربط به مناطق و رشته مسؤالن ذي -5
  .اي در جهت رفع مشكالت به عمل آيد توجه ويژه

نيز بـه بخـش دختـران     هاآن كه بيشتر(ة خدمات نزميهاي  كه وضعيت محيط يادگيري رشته از آنجا -6
ضروري است در جهـت رعايـت    ،ندداري ضعيف يروا تر است يا ي پاييناستان از ميانگين) اختصاص دارد

توجـه ويـژه قـرار     اين زمينةبه دسترسي به امكانات،  زمينةهاي برابر در  عدالت آموزشي و ايجاد فرصت
  .دشو
اي اسـتان الزامـاً از هنرآمـوزان داراي مـدرك      هاي فنـي و حرفـه   دروني آموزش اييافزايش كار براي -7

  .شودها استفاده  سوم اين آموزش پايةلي ليسانس به ويژه در تحصي
ها به استخدام استادكار، سرپرست بخـش و انبـاردار    هاي استخدامي الزاماً بخشي از ظرفيت در رديف -8

  .اختصاص يابد
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تحصـيلي غيـر   هنرآموزان، استادكاران، سرپرستان بخش، استادكاران و انبارداران داراي مدرك  براي -9
  .شودتبيين شرح وظايف ارائه  زمينةدر  ويژه بههاي تخصصي،  الزم، آموزش ط و يا فاقد تجربةمرتب
  .هاي سرپرست بخش به همكاران داراي مدرك ليسانس و تجارب مديريتي اختصاص يابد پست -10
كه با كمبود شديد فضاي كارگاهي  اييه در جهت افزايش ميزان متراژ فضاي كارگاهي در هنرستان -11
صـورت   در غيـر ايـن  . اقدام شود. دباشهنرستان  ةچنانچه امكان ايجاد كارگاه در محوط اند، شته مواجهر

  .شودارائه ) هنرستان جديدالتأسيس(مربوط از هنرستان حذف و در يك فضاي مستقل ديگر  رشتة
دختران  نيز به بخش هاآنكه اكثريت (خدمات  زمينةهاي  از آنجا كه وضعيت محيط يادگيري رشته -12

رعايت عدالت  ، ضروري است برايندداري ضعيف ييا روا استتر از ميانگين استاني پايين) اختصاص دارد
در حـل  دسترسي به امكانات، اين زمينه مـورد توجـه ويـژه     زمينةهاي برابر در  آموزشي و ايجاد فرصت

  .قرار گيرد مشكالت
اران، سرپرستان بخش، استادكاران و انبارداران شرح وظايف و حدود انتظارات از هنرآموزان، استادك -13

در  ارت الزم، سازماندهي و تقسيم كارنظ برايروز و منطبق بر ماهيت رشته تدوين و  به طور واقعي و به
  .در اختيار عوامل مذكور قرار گيرد) پيشنهادها 9ضمن انجام بند (اجرا  براياختيار مدير و 

ساماندهي و بهبود فضا، تجهيـزات و   كميتةورش استان با عنوان اي در سازمان آموزش و پر كميته -14
هـا از   اي تشكيل و هدف آن افزايش ميزان رواني ايـن آمـوزش   هاي فني و حرفه نيروي انساني هنرستان

  .باشد 4فعلي به عدد  3.24





  
  
  
  
  
  

ايجاد هماهنگي بين آمـوزش و پـرورش    برايبررسي راهكارهاي عملي مناسب 
  هاي مهارتي كاردانش  اي در اجراي آزمون ان آموزش فني و حرفهاستان با سازم

  

  داود محمدي :پژوهشگر* 

  مهندس اسماعيل يحيوي : ناظر* 

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقيس -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي مهارتي كه آزمونگرهاي سـازمان آمـوزش فنـي و    ه هاي حاكي از وضعيت اجراي آزمون گزارش

هايي از لحاظ  و نارسايي يستد رضايت بخش ندهن ها انجام مي ان كاردانش هنرستاناي از هنرجوي حرفه
هـاي ارزيـابي و    هـاي آموزشـي، آشـنايي بـا روش     از محـيط  هـا آنسطح اطالعات آزمونگرهـا، انتظـارات   

  .)1381الياسي، (شود  دركاران آموزش و پرورش مشاهده ميان گيري و چگونگي تعامل با دست اندازه

24
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مهـارتي در   ةرشـت  250اسـتاندارد مهـارتي در قالـب     700كه در حال حاضر حدود با توجه به اين
اي به عنـوان يـك سـازمان فـرابخش      سطح كشور در حال اجراست و چون سازمان آموزش فني و حرفه

ياست جمهوري قرار دارد و به عنوان تنها مرجع تصـويب و  متولي استانداردسازي مهارت زير نظر نهاد ر
هـاي   شـيوه  گرهانآزمو هاي درسي و استاندارد آموزشي شناخته شده، پس الزم است تأييد و ابالغ برنامه

، )1379تكميل همـايون،  (د دهنبه منظور بخش سطح استانداردهاي آموزشي مورد توجه قرار  را علمي
ها در ارزشيابي كيفيت آموزشي به منظور اعتباربخشـي واحـدهاي    استانچرا كه سازمان و شعب آن در 

  .)1380آيت اللهي، ( استهاي آن فعال  آموزشي و برنامه
بايد بيشتر مورد توجـه   همكاري سازمان فوق با آموزش و پرورش زمينةرسد كه  چنين به نظر مي

رد استفاده از روايي و پايـايي مطلـوبي   هاي عملكردي مو آمده و آزمون عمل بههاي  و ارزشيابي قرار گيرد
  .هاي آموزشي اين شاخه دور از امكان خواهد بود صورت احتمال تحقق هدف در غير اين .برخوردار باشند

 فراينـد هـاي موجـود در    بنابراين در پژوهش كنوني قصد بر اين است تا ضمن شناسـايي كاسـتي  
بـا سـازمان   ظـور همـاهنگي آمـوزش و پـرورش     هاي مهارتي و راهكارهاي كاربردي بـه من  اجراي آزمون

است كه چون اخيراً كـار   آنله ديگر ئمس .ها افزوده شود بر مؤثر بودن اين آزمون اي آموزش فني و حرفه
اي بـين دو شـيوه نيـز     مقايسـه  ه شده لذا تالش شده است تا مطالعةآزمون نيز به آموزش و پرورش داد

  .انجام گيرد
  

  اهداف پژوهش
  : هدف اصلي

ايجاد هماهنگي بين سازمان آموزش و پـرورش اسـتان و    برايناسايي راهكارهاي عملي مناسب ش
  هاي مهارتي كاردانش اي در اجراي آزمون سازمان آموزش فني و حرفه

  :)اختصاصي ويژهفرعي هاي  هدف
  ؛هاي مهارتي كاردانش شناسايي مشكالت موجود در اجراي آزمون -1
 ؛اي اي سازمان آموزش فني و حرفههاي فردي آزمونگره شناسايي ويژگي -2

 ؛هاي مهارتي كاردانش برگزاري بهتر آزمون برايهاي مطلوب  شناسايي شيوه -3
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اي در ارتباط با اجـراي   تشخيص ميزان هماهنگي آموزش و پرورش با سازمان آموزش فني و حرفه -4
 ؛هاي مهارتي كاردانش آزمون

اي در  و سازمان آموزش فني و حرفهمشخص كردن ميزان رضايت عوامل اجرايي آموزش و پرورش  -5
  .تصميم واگذاري آزمون به آموزش و پرورش زمينة

  
  پژوهشهاي  سؤال

  هاي كاردانش چگونه است؟ هاي مهارتي در هنرستان وضعيت اجراي آزمون -1
هـا،   هـاي مهـارتي كـاردانش از ديـدگاه مـديران هنرسـتان       اجـراي آزمـون   زمينـة چه مشكالتي در  -2

اي و كاردانش، رؤساي مراكز، كارشناسان آزمون و آزمونگرهاي سازمان آمـوزش   حرفه كارشناسان فني و
  اي وجود دارد؟ فني و حرفه

هـا و كارشناسـان فنـي و     از ديـدگاه مـديران هنرسـتان   (هاي مهارتي  ريزي براي اجراي آزمون برنامه -3
  مناسب انجام پذيرفته است؟ صورت بهتا چه حد ) اي و كاردانش حرفه

كارشناسـان آزمـون و     از ديـدگاه رؤسـاي مراكـز،   (هـاي مهـارتي    ريـزي بـراي اجـراي آزمـون     نامهبر -4
  تا چه حد به صورت مناسب انجام پذيرفته است؟) اي آزمونگرهاي سازمان آموزش فني و حرفه

اي و كـاردانش،   ها، كارشناسان فني و حرفه از ديدگاه مديران هنرستان(هاي فردي آزمونگرها  ويژگي -5
اي تا چه حد در برگيرنـده   ؤساي مراكز، كارشناسان آزمون و آزمونگرهاي سازمان آموزش فني و حرفهر

  هاي مهارتي كاردانش بوده است؟ اي براي انجام آزمون هاي حرفه صالحيت
 زمينـة اي و كاردانش در  هاي كاردانش و كارشناسان فني و حرفه نآيا بين طرز تلقي مديران هنرستا -6

 ،اي آزمونگرهاي سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه    /هاي مهارتي كاردانش ود در اجراي آزمونمشكالت موج
  تفاوت وجود دارد؟

اي در  آيا بين طرز تلقي رؤساي مراكز، كارشناسان آزمون و آزمونگرهاي سازمان آموزش فني و حرفه -7
ن آمـوزش فنـي و   آزمونگرهـاي سـازما   /هاي مهـارتي كـاردانش   مشكالت موجود در اجراي آزمون زمينة
  تفاوت وجود دارد؟ ،اي حرفه
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اي و كـاردانش، رؤسـاي    هاي كاردانش، كارشناسان فني و حرفـه  آيا بين طرز تلقي مديران هنرستان -8

مشـكالت موجـود در    زمينةاي در  مراكز، كارشناسان آزمون و آزمونگرهاي سازمان آموزش فني و حرفه
  تفاوت وجود دارد؟ ،اي رهاي سازمان آموزش فني و حرفهگ آزمون /هاي مهارتي كاردانش اي آزموناجر

كاردانش در ارتباط با اي و  هاي كاردانش و كارشناسان فني و حرفه آيا بين ديدگاه مديران هنرستان -9
  تفاوت وجود دارد؟ ،واگذاري آزمون به آموزش و پرورش شيوة كارايي

اي در  زمونگرهاي سازمان آموزش فني و حرفـه آيا بين ديدگاه رؤساي مراكز، كارشناسان آزمون و آ -10
  تفاوت وجود دارد؟ ،واگذاري آزمون به آموزش و پرورش ةشيو كاراييارتباط با 

 اي و كـاردانش، رؤسـاي   هاي كاردانش و كارشناسان فني و حرفـه  آيا بين ديدگاه مديران هنرستان -11
 شـيوة  كـارايي اي در ارتبـاط بـا    رفـه حگرهاي سازمان آموزش فنـي و  مراكز، كارشناسان آزمون و آزمون

  تفاوت وجود دارد؟ ،واگذاري آزمون به آموزش و پرورش
هاي كـاردانش   واگذاري آزمون به آموزش و پرورش از ديدگاه مديران هنرستان شيوة كاراييميزان  -12

 ي سـازمان اي و كـاردانش، رؤسـاي مراكـز، كارشناسـان آزمـون و آزمونگرهـا       و كارشناسان فني و حرفه
  ؟است اي، چقدر آموزش فني و حرفه

اي پـس از   ميزان توافق عوامل اجرايي در سازمان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفـه  -13
هـاي مهـارتي كـاردانش تـا چـه       زمونوضعيت و مشكالت اجراي آ ةآگاهي از نظرهاي همديگر در زمين

  ؟است اندازه
  

  روش پژوهش
كاربردي،  يها اجراي آزمون زمينةهاي آن در  استفاده از يافته لدلي بهپژوهش حاضر از نوع هدف، 

 ،اي و از لحـاظ زمـان   غير آزمايشي از نوع توصـيفي و مقايسـه   ياز لحاظ چگونگي دستكاري و متغيرها
  .يابي به منظور شناسايي وضع موجود مورد توجه قرار گرفته است زمينه ةهمچنين مطالع .استمقطعي 
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  آماري جامعة
اي نـواحي و منـاطق آمـوزش و     كارشناسـان فنـي و حرفـه    -1: از اند عبارتآماري پژوهش  ةجامع

اي  رؤسـاي مراكـز فنـي و حرفـه     -3 ؛)نفـر  101(هاي كـاردانش   مديران هنرستان -2 ؛)نفر 26(پرورش 
سـتادي   كارشناسـان آزمـون حـوزة    -4؛ )نفـر  26( اي در اسـتان  وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه

اي وابسـته بـه     آزمونگرهـاي مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه      -5 ؛)نفر 5(اي  آموزش فني و حرفهسازمان 
   ).نفر 200(اي  سازمان آموزش فني و حرفه

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

 ةمسئل ،(n = N)آماري در نظر گرفته شده است  جامعةچون نمونه مساوي با  ،در پژوهش حاضر
  .دهند آماري، واحد مطالعه را تشكيل مي جامعةراد و اف يستگيري مطرح ن نمونه

  
  ها آوري داده ابزار جمع

   ؛كيفي ةيابي با تأكيد بر تحليل و مطالع استفاده از مصاحبه به منظور زمينه -1
  ؛ها نامه ها، آئين اسنادي از طريق مراجعه به بخشنامه شيوةاستفاده از  -2

شناسـايي   بـراي و توصـيف وضـعيت موجـود    مربوط به تحليـل  ) نوع الف(ساخته  محقق پرسشنامة -3
  ؛هاي كاردانش هاي مهارتي در هنرستان متغيرهاي اثرگذار بر روند اجراي آزمون

مـديران   ةبـا رعايـت مقيـاس ليكـرت و رويكـرد كيفـي ويـژ       ) نـوع الـف  (سـاخته   محقق پرسشنامة -4
ارهـاي عملـي   راهك زمينـة اي نـواحي و منـاطق در    هاي كاردانش و كارشناسان فنـي و حرفـه   هنرستان
اي در  ايجاد هماهنگي سازمان آمورش و پرورش استان بـا سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      برايمناسب 

 ؛هاي مهارتي كاردانش اجراي آزمون

با رعايت مقياس ليكرت و رويكرد كيفي ويژه رؤسا و كارشناسان ) نوع الف(ساخته  محقق پرسشنامة -5
ايجـاد همـاهنگي سـازمان     بـراي رهـاي عملـي مناسـب    راهكا زمينةاي در  سازمان آموزش فني و حرفه

 ؛هاي مهارتي كاردانش اي در آزمون آموزش و پرورش استان با سازمان آموزش فني و حرفه
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افراد مورد مطالعـه   ةبا رعايت مقياس ليكرت و رويكرد كيفي ويژ) نوع ب(ساخته  محقق پرسشنامة -6

 ؛زش و پرورش با روش قبليواگذاري آزمون به آمو شيوةكاربردي  مقايسةبه منظور 

به منظـور آگـاهي    (Group Study)گروهي  مطالعة شيوةبا استفاده از ) نوع ج(ديگر  پرسشنامة -7
  .هاي مورد نظر افراد از نقطه نظرات همديگر در ارتباط با پاسخگويي به گويه

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

اده از آمـار  تفاطالعـات بـا اسـ    ارائـة ، تنظـيم و  آوري،  تلخيص ها مانند جمع خصايص نمونهتوصيف  -1
   ؛آمارها محاسبةتوصيفي از قبيل فراواني، درصد فراواني نمودارهاي ترسيمي و 

   ؛مصاحبه فرايندهاي حاصل از  تحليل داده برايهوبرمن و مايلز  شيوةاستفاده از  -2
 دسـت  بههاي  نظور توصيف دادههاي پژوهش به م هاي آمار توصيفي مربوط به سؤال استفاده از شيوه -3

   ؛آمده
هـاي دو گـروه مسـتقل     ميـانگين  مقايسـة منظـور   هب) من يووبتني(استفاده از آزمون غير پارامتريك  -4

   ؛گيري هاي اندازه مقياسترتيبي بودن به دليل  10و  9و  7و  6هاي پژوهش  مربوط به سؤال
هاي  بوط به گروههاي مر ميانگين مقايسةمنظور پارامتريك كروسكال واليس به استفاده از آزمون غير -5

   .)11و  8(هاي پژوهش  سؤال  در بارةگانه  پنج
  

  هاي پژوهش يافته
اي همراه بـا مشـكالتي در    سازمان آموزش فني و حرفه از سوي هاي مهارتي كاردانش اجراي آزمون  -1

ه، باال بودن حجم كار و محدود بودن ها با زمان امتحانات خردادما ريزي، تداخل زمان آزمون برنامه زمينة
هـا بـوده    اي و مشكل تعامل آزمونگرها با مديران هنرستان نيروي انساني در سازمان آموزش فني و حرفه

  .است
ه از رونـد  ها نسبت به گذشت دربرگيرنده اين امر بوده كه اين آزمون ،نتايج ،با توجه به مشكالت فوق -2

  .اند خوبي برخوردار بوده
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هـاي   اي و مـديران هنرسـتان   سـازد كـه كارشناسـان فنـي و حرفـه      يه و تحليل نتايج روشن ميتجز -3
  هاي فردي آزمونگرها از قبيل نوع برخورد آزمونگرها، توجيه هنرجويان، ميزان تسـلط  كاردانش از ويژگي

  .اند هاي علمي ارزشيابي رضايت كافي نداشته هاي آموزشي و آشنايي با شيوه به هدف
  .اند دهكرواگذاري آزمون به آموزش و پرورش اظهار رضايت  شيوةها به نحوي از  روهگ همة -4
توانـد نقـش    اي در اين زمينه مـي  اند كه سازمان آموزش فني و حرفه افراد مورد مطالعه اذعان داشته -5

  .دكنخود را بيشتر به عنوان يك ناظر تخصصي ايفا 
هـاي عملـي، در    موزش و پرورش به دليل نوپا بـودن آزمـون  اين بوده است كه در آ نتايج دربرگيرندة -6

  .هنرآموزان آموزش و پرورش مهارت كمتري وجود دارد

  
  پيشنهادهاي پژوهش

 هاي انساني و كالبـدي هـر دو سـازمان آمـوزش و پـرورش و سـازمان       گيري از ظرفيت توجه به بهره -1
اين نتيجه بـه نحـوي    ؛اي مهارتي كاردانشه اي به منظور انجام ارزشيابي از آموخته آموزش فني و حرفه

رؤساي مراكز  اي و كاردانش،  درصد كارشناسان فني و حرفه 100ها،  درصد مديران هنرستان 91از سوي
  .درصد آزمونگرها مورد توجه قرار گرفته است 99و كارشناسان آزمون و 

دا هماهنگي بهتـر انجـام   شو باعث مي مسئلهاين  ؛از سوي آموزش و پرورشاجراي آموزش و آزمون  -2

اي و  درصـد كارشناسـان فنـي و حرفـه     68هـا،   درصد مديران هنرسـتان  75 از سويگيرد و اين نتيجه 
نگرها مورد تأكيد قرار درصد آزمو 87درصد كارشناسان آزمون و  60، درصد رؤساي مراكز 76كاردانش، 
هنگي با ساير امتحانـات،  مل، هماچون شناخت بهتر محيط، هماهنگي با عواهمداليلي  به و گرفته است

  .ها مورد توجه واقع شده است موقع نتايج، رسيدگي به اعتراضاعالم ب
 ي آمـوزش ضـمن خـدمت بـراي هنرآمـوزان آمـوزش و پـرورش و مـديران        ها دورهطراحي و اجراي  -3

 هـاي  آموختهگيري از  هاي مطلوب ارزشيابي و اندازه هاي كاردانش در ارتباط با آشنايي با شيوه هنرستان
  .بر اين پيشنهاد تأكيد كردنددرصد آزمونگرها  84درصد كارشناسان آزمون و  100 ؛مهارتي
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 ؛ ايـن كـار  اي بـا رويكـرد واگرايـي    توجه بيشتر به رسالت ناظر بودن سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه    -4

مورد  برخوردار سازد واز وضع بهتري ها را  هاي نظارتي بهتر، روند اجراي آزمون تواند با اتخاذ سيستم مي
  .استدرصد افراد مورد مطالعه  100انتظار تقريباً 

براي هر  هاي مهارتي الزم است شرايط آموزشي و منسجم ساختن آموزش كردنبه منظور هماهنگ  -5

. گيـرد  هاي آن كتاب انجـام  استاندارد مهارتي كتاب آموزشي تدوين شود و آزمون نيز بر اساس سرفصل
  .اند اهميت اين كار را پذيرفتهها  مودنيدرصد از آز 100

اي و  رشناسـان فنـي و حرفـه   درصـد كا  86هـا،   درصد مديران هنرستان 68كه به نظر با توجه به اين -6

درصد آزمونگرهاي سازمان در آمـوزش و   89درصد رؤساي مراكز و كارشناسان آزمون و  100، كاردانش
ورد توجـه  هاي مهارتي و عملي به حد كـافي مـ   ادگيريپرورش به دليل تأكيد بيشتر بر دروس تئوري، ي

 هاي كارگاهي هم در جريان آمـوزش و هـم در   جايگاه دروس مهارتي و عملي و شيوهبايد  اند، واقع نشده
  .آزمون بيشتر مورد توجه قرار گيرد فرايند

منظـور   گيري از كارشناسـان هـر دو سـازمان بـه     هاي تخصصي مشترك به منظور بهره ايجاد كميته -7
هـا،   درصـد مـديران هنرسـتان   100در اين زمينه نيز  ؛هاي آموزشي و ارزشيابي شيوه سامان بخشيدن به

بـر   درصـد آزمونگرهـا،  94آزمـون و   اي و كاردانش، رؤساي مراكـز، كارشناسـان   كارشناسان فني و حرفه
  .اند داشتهتأكيد چنين امري 

درصـد مـديران   65بـه طـوري كـه     :حانـات هـاي مهـارتي بـا زمـان امت     زمان آزمون كردنهماهنگ  -8

درصـد   20درصـد رؤسـاي مراكـز،     17اي و كـاردانش،   درصد كارشناسان فني و حرفه 50ها،  هنرستان
ي اشـاره  تشريحي به نحوي به چنين مسـائل  سؤالدر  درصد آزمونگرهاي سازمان 6زمون و كارشناسان آ

  .داشتند

تعريـف   استفاده از كارشناسان دو سازمان به منظـور هاي مختلف و مؤثر با  ها و روش شناسايي شيوه -9

  ؛عملياتي استانداردها و هماهنگ ساختن آموزش با استانداردها
ها نيز از روايي  پس آزمون نشده است،هاي علمي طراحي و اجراي آزمون زياد توجه  به شيوه چون -10

توجه داشته  مسئلهه نيز به اين مورد مطالع جامعةبه طوري كه  يايي مطلوبي برخوردار نخواهند شدو پا
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اين مورد بيشتر توجـه   هاي آموزشي و درسي به هاي مختلف و گروه الزم است در قالب شيوهپس  .است
  .شود
واهي در اين زمينه نيز افـراد مـورد مطالعـه از رونـد صـدور گـ       ؛مهارت نامةتسريع در صدور گواهي -11

اي است تا با توسل به اصول علمي و  زش فني و حرفهسازمان آمو پس بيشتر، وظيفة .اند رضايت نداشته
  .بخشند تصدور گواهي را سرع فرايندمنطقي، 

آمـوزش   زمينةدر  اي آموزش و پرورش از نيروهاي متخصص سازمان آموزش فني و حرفه ةاستفاد -12

  .شود در مواردي كه احساس نياز مي ويژه به

تر  سريع بايد نتايجپس  ،آموزش و آزمون است ةد دهندپيون بازخورد به هنرجويان، حلقة ارائةچون  -13

  .در حداقل زمان ممكن رسيدگي شود هاآنهاي  و به اعتراض اعالم
هاي فراسازماني به عنـوان اهـرم    استفاده از مكانيزم زمينةاستفاده از رويكرد واگرايي در به منظور  -14

 هـا حفـظ و   ظارتي خود را بر رونـد آزمـون  اي نقش ن سازمان آموزش فني و حرفهالزم است كه  ،نظارتي
  .اند ورد مطالعه بر اين امر تأكيدكردهافراد مبيشتر  زيرا، تقويت كند

درصـد   100 ؛اي و كاردانش هاي مربوط به فني و حرفه هاي درسي و آموزشي در گروه تقويت گروه -15

درصـد   80اي مراكـز،  درصـد رؤسـ   76اي و كـاردانش،   ها و كارشناسان فنـي و حرفـه   مديران هنرستان
  .اند كرده تأييد اين مسئله را درصد آزمونگرها 66كارشناسان آزمون و 





  
  
  
  
  
  

كـاردانش اسـتان چهارمحـال و بختيـاري در      شـاخة بيرونـي   كـارايي بررسي 
  1375-80هاي  سال دركشي و كامپيوتر  هاي خياطي، نقشه رشته

  

  بيژن مرادي  :پژوهشگر* 

  في شريفدكتر سيد مصط  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
هـاي خيـاطي،    التحصـيالن رشـته   ميزان پاسـخگويي فـارغ   ،اصلي تحقيق حاضر در مجموع مسئلة

-80تـا   1375-6سـالة  پنج دورة در كاردانش استان چهارمحال و بختياري شاخةكشي  كامپيوتر و نقشه
 شـاخة هاي مهـارتي   يا ميزان موفقيت آموزش )بازار كار(اجتماعي و اقتصادي  به نيازهاي فردي، 1379

 اسـت كاردانش و مسائل و مشكالت احتمالي و راهكارهاي پيشنهادي  شاخةكاردانش با توجه به اهداف 
هاي  مهارت كارگيري بهنيازهاي شخصي همچون  ،در اين پژوهش. بيروني است كاراييكه در واقع همان 
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كاردانش، استفاده از مهارت براي پركـردن اوقـات فراغـت،     شاخةكاردانش در زندگي شخصي، عالقه به 
فـرد،   عـد فـردي و نيـاز محـل سـكونت بـه رشـتة       هـاي ب  شـاخص  ءجز... گيري و  تقويت قدرت تصميم

ل، اعتماد كارفرما به مهارت فرد، ارتبـاط مهـارت بـا    ها در امر اشتغال، رضايت از شغ آموزش كارگيري به
هاي بعد اقتصـادي و  پاسـخگويي مهـارت بـه نيازهـاي اجتمـاعي شـخص،         شاخص ءجز... فرد و  ةرشت

استفاده از مهارت در بين اعضاء خانواده، دوستان و اجتماع، كمك بـه برقـراري ارتبـاط، آمـادگي بـراي      
 جـزء ... هـاي اجتمـاعي و    اجتمـاعي، مشـاركت در عرصـه    پذيرش مسئوليت، كمك به احراز موقعيـت  

  .آيند بيروني به حساب مي كاراييد اجتماعي هاي بع شاخص
  

  اهداف پژوهش
  :هدف كلي

كشـي و   هاي خياطي، نقشـه  كاردانش در رشته شاخةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان  
  .1379-80تا  1375-76 ةسال پنج دورة دركامپيوتر استان چهارمحال و بختياري 

  :فرعي فاهدا
كشـي و كـامپيوتر    هاي خيـاطي، نقشـه   التحصيالن رشته بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد فردي  -1

  ؛1379-80تا  1375-76 دورة دركاردانش استان چهارمحال و بختياري  شاخة
 كشي و كـامپيوتر  طي، نقشههاي خيا التحصيالن رشته بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد اجتماعي  -2

  ؛1379-80تا  1375-76 دورة دركاردانش استان چهارمحال و بختياري  شاخة
كشي و كـامپيوتر   خياطي، نقشههاي  التحصيالن رشته بيروني فارغ كاراييتعيين ميزان بعد اقتصادي  -3

  ؛1379-80تا  1375-76 دورة دركاردانش استان چهارمحال و بختياري  شاخة
  .فوق برحسب متغيرهاي منطقه، رشته و جنس گانة ميزان هريك از ابعاد سه عيينت -4

  
  هاي پژوهش سؤال

كـاردانش اسـتان    شـاخة كشـي و كـامپيوتر    هاي خياطي، نقشه التحصيالن رشته بيروني فارغ كارايي -1
  در بعد فردي به چه ميزان است؟ 1375-80 دورة درچهارمحال و بختياري 
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كـاردانش اسـتان    شـاخة كشـي و كـامپيوتر    هاي خياطي، نقشه التحصيالن رشته بيروني فارغ كارايي -2
  در بعد اجتماعي به چه ميزان است؟ 1375-80 دورة درچهارمحال و بختياري 

كـاردانش اسـتان    شـاخة كشـي و كـامپيوتر    هاي خياطي، نقشه التحصيالن رشته بيروني فارغ كارايي -3
  بعد اقتصادي به چه ميزان است؟ در 1375-80 دورة درچهارمحال و بختياري 

كـاردانش   ةكشـي، و كـامپيوتر شـاخ    هاي خياطي، نقشه التحصيالن رشته بيروني فارغ كاراييآيا بين  -4
در ابعـاد فـردي، اقتصـادي و اجتمـاعي      1379-80تا  1375-76 دورة دراستان چهارمحال و بختياري 

  ي وجود دارد؟معنادارتفاوت  ،برحسب متغير منطقه
كاردانش استان چهارمحال و بختياري  شاخةكشي  نقشه التحصيالن رشتة بيروني فارغ كاراييبين  آيا -5
تفـاوت   ،در ابعاد فردي، اقتصادي، اجتمـاعي برحسـب متغيـر منطقـه     1379-80تا  1375-76 دورة در

  ي وجود دارد؟معنادار
ش استان چهارمحال و بختيـاري  كاردان شاخةكامپيوتر   رشتةالتحصيالن  بيروني فارغ كاراييآيا بين  -6
در ابعاد فردي، اقتصادي، اجتمـاعي برحسـب متغيـر منطقـه تفـاوت       1379-80تا  1375-76 دورة در

  ي وجود دارد؟معنادار
  

  روش پژوهش
در اين شده روش استفاده . استاين تحقيق با توجه به اهداف و ماهيت از نوع تحقيقات كاربردي 

  .ارزشيابي است –تحقيق توصيفي 
  

  آماري جامعة
هاي كاردانش استان چهارمحـال و بختيـاري    التحصيالن هنرستان فارغ ،آماري اين پژوهش جامعة

التحصـيالن   تعداد كـل فـارغ  . است 1375-80هاي  سال دركشي و كامپيوتر  نقشه  هاي خياطي، در رشته
  .اند نفر بوده 1016 دورهاين 
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  گيري آماري و روش نمونه نمونة
گيري صورت نگرفتـه   نمونه ،است شدهآماري بررسي  جامعةكه كل   با توجه به ايندر اين تحقيق 

  .است
  

  ها آوري داده ابزار جمع
سـاخته   محقـق  پرسشـنامة هاي تحقيـق از   با توجه به اطالعات مورد نياز براي پاسخگويي به سؤال

ل و بعـد  سـؤا  26 سـؤال، بعـد اقتصـادي بـا     24اين پرسشنامه در سه بعد فردي بـا  . استفاده شده است
  .استتهيه شده پاسخ  سؤال بسته 20اجتماعي با 

درصد و  96براي بعد اقتصادي  ،درصد 94هاي بعد فردي  ضريب پايايي آلفاي كرونباخ براي سؤال
درصـد برخـوردار    98برآورد براي كل پرسشنامه نيز از ضريب پايـايي  . استدرصد  95در بعد اجتماعي 

  .بوده است
  

  ها و تحليل داده هاي تجزيه شيوه
در . هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفتـه اسـت   تجزيه و تحليل داده

 tسطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سـطح آمـار اسـتنباطي از آزمـون     
زمون توكي اسـتفاده شـده   هيلينگ، آزمون تحليل واريانس يكراهه و آ t2آزمون  ،مستقل t ،تك متغيره

  .است
  

  هاي پژوهش يافته
 5 ةدر مقايس(هاي مورد مطالعه در استان  بيروني رشته كاراييدهد كه  هاي تحقيق نشان مي يافته

بوده اسـت كـه در    63/2و در بعد اجتماعي  52/2، در بعد اقتصادي 8/2در بعد فردي ) اي ليكرت درجه
همچنـين بـه تفكيـك    . ني در حد مطلـوب حاصـل نشـده اسـت    بيرو كارايياز ابعاد ذكر شده  يك هيچ
كشي  نقشه رشتة ،84/2هاي خياطي  بيروني رشته كاراييميانگين  ،هاي مورد مطالعه در بعد فردي رشته

كشـي   نقشـه  رشـتة  ،56/2خياطي  رشتةبيروني  كاراييدر بعد اقتصادي . 59/2كامپيوتر  رشتةدر  69/2
كشـي   نقشـه  رشتة ،68/2خياطي  رشتةبيروني  كاراييبعد اجتماعي و در  59/2كامپيوتر  رشتةو  34/2
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خيـاطي در بعـد فـردي     رشـتة به تفكيـك نـواحي آموزشـي در    . بوده است 67/2كامپيوتر  رشتةو  5/2
 1 ناحيـة بيشـتري برخـوردار بـوده و در بعـد اقتصـادي       كـارايي شهرستان فارسان و منطقه گندمان از 

بيشـتري داشـته    كـارايي و شهرستان بروجن  كمتر كاراييگندمان  قةشهركرد و منط 2 ناحية ،شهركرد
 كاراييشهر كرد كمتر از بروجن و فارسان  1 ناحيةكشي  نقشه رشتةبيروني  كارايي ،در بعد فردي. است

شـهركرد و   2 ناحيـة  ،شـهركرد  1 ناحيـة در بعـد اجتمـاعي   . بيشتري نسبت بـه لردگـان داشـته اسـت    
  .اند تري برخوردار بودهكم كاراييشهرستان لردگان از 

  
  پيشنهادهاي پژوهش

  :بعد فرديدر  )الف
هـا و محتـواي    تا حد امكان رشـته  بايدها  هاي تحصيلي و تنظيم محتواي مهارت در نيازسنجي رشته -1

  .دنها با زندگي روزمره و نيازهاي فردي هنرآموزان ارتباط داشته باش اين مهارت
ابزار و وسايل كافي و متناسـب بـا پيشـرفت     تهيةت كارگاهي و هاي موجود در امكانا رفع محدوديت -2

هاي كاربرد ابزار را بياموزنـد و   شيوه ،آموزان تا در حين آموزش دانش ةعلم و تكنولوژي به منظور استفاد
  .نندكبتوانند از ابزارها در زندگي شخصي و انجام وظايف شغلي استفاده 

هـاي   كارآفريني و آموزش آن در محتواي كتب و مهـارت ن كتب درسي توجه بيشتري به بحث مؤلفا -3
  .مورد استفاده داشته باشند

  .هاي كاردانش همزمان و هماهنگ با پيشرفت علوم و تكنولوژي تدوين شود درسي هنرستان برنامة -4
  :بعد اقتصاديدر ) ب
ياز بازار كـار،  ها بر اساس ن كاردانش به منظور طراحي رشته شاخةهاي آموزشي  بازنگري در سياست -1

هـا   و انطباق بيشتر محتواي آمـوزش  فناورياقتصادي و اجتماعي منطقه و پيشرفت علم و  توسعة برنامة
  ؛با نيازهاي فردي، اجتماعي و اقتصادي

كاردانش و بازنگري و تجديـدنظر در فهرسـت مطالـب درسـي      شاخةهاي  هنرستان كردنتخصصي  -2
   ؛بيشتر كاراييكاردانش در جهت  شاخة

  ؛آموزن در مراكز صنعتي و اقتصادي صورت گيرد كارآموزي دانش -3
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هـاي   التحصيالن به منظور فـراهم آوردن امكـان تحليـل    سيستم اطالعات فارغ كردنروزآمد و كامل  -4

  ؛التحصيالن و امكان برقراري ارتباط با آنان پس از خروج از سيستم ساالنه از توزيع و روند فارغ
هـا، ادارات و مؤسسـات دولتـي و     نخود را در كارخانجات، ارگـا  ةوظيف خدمت نظامالتحصيالن،  فارغ -5

  ؛تحصيلي خود انجام دهند رشتةخصوصي و در مشاغل مرتبط با 
  واگذار شود؛ كارشناسان مربوط ةعهد ربتدريس دروس قانون كار، كارآفريني، ايمني و بهداشت كار  -6
ت نش براي اعزام نيروي كار بـه خـارج و برگـزاري مسـابقا    كاردا شاخةآموزان  اولويت دادن به دانش -7

  ؛هاآن اي، استاني و كشوري براي منطقه
  ؛هاي اقتصادي قدرت خطرپذيري و ريسك اقتصادي التحصيالن كاردانش با فعاليت درگير شدن فارغ -8
  .دنشو هايي كه آموزش داده مي هاي كارگاهي و مهارت باالبردن استاندارد محيط -9
  :بعد اجتماعيدر ) ج
اجراي طرح ساماندهي مشاغل فني در سطح استان از لحاظ نيروي انسـاني، برخـورداري از حـداقل     -1

تواند باعث افزايش ارزش  هاي وسيع يا طراحي مناسب مي االمكان تجميع آنان در مكان استاندارد و حتي
  ؛التحصيالن تأثير مثبت بگذارد د و در جذب فارغواجتماعي كار فني ش

هـاي مختلـف    آموزان، گروه دانش ي، اولياجامعةهاي تبليغي و ارشادي در سطوح مختلف  برنامه ارائة -2
  ؛كاردانش شاخةدر جهت تغيير نگرش منفي در مورد  جامعةصنعتي و در نهايت تمامي 

هـاي   ريزي براي ايجـاد رشـته   اي و برنامه هاي توسعه با توجه به برنامه جامعةدر نظر گرفتن نيازهاي  -3
  ؛هجامعمورد نياز 

هـاي كارگـاهي و    آموزي و ارتباط هر چه بيشتر هنرجويان با محـيط  باالبردن سطح و كيفيت مهارت -4
  ؛ها هاي برقراري ارتباط در اين محيط آموزش شيوه

.هـاي اقتصـادي در بخـش تعـاون     آمـوزان و انجـام فعاليـت    هـا در بـين دانـش    توجه به بحث تعاوني -5



  
  
  
  
  
  

صنعت و ميـزان انطبـاق    زمينةكاردانش در  شاخةهاي مهارتي  رشتهنيازسنجي 
  كشور در استان خوزستان توسعة ةسال پنج برنامةبا وضعيت موجود در  هاآن
  

  دكتر يداهللا مهرعلي زاده  :پژوهشگر* 

  دكتر بهمن نجاريان  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ش و پرورش استان خوزستانسازمان آموز -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
خدمات اجتماعي، تعليم و تربيت و  ةانگيزترين مفاهيم مطرح شده در حوز نيازسنجي يكي از بحث

نيـاز يـك مفهـوم    . زا بودن مفهوم نيازسنجي به دليل ابهام در تعريف نياز است چالش. ريزي است برنامه
بيت مبحثـي نوپـا بـوده و داراي مفـاهيمي پيچيـده و      چندبعدي است و نيازسنجي در قلمرو تعليم و تر

بـين وضـعيت موجـود بـا      ةاز تلقي نياز به عنوان تحليل شـكاف يـا فاصـل    است عبارتنياز . دشوار است

26
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ها و نظرات افراد، بـه معنـاي نقـض يـا مشـكل، بـه        همچنين نياز را به معناي خواسته. وضعيت مطلوب
  .اند معناي فقدان يا ضرورت چيزي تعريف كرده

زيرا تنها با شناخت دقيق نيازهـاي   ،نيازسنجي يكي از مراحل مهم و اساسي است ،ريزي در برنامه
 فرايندتعليم و تربيت به  زمينةنيازسنجي در . شود هاي آموزشي معين مي آموزشي، محور اساسي برنامه

 جامعـة هـا و مؤسسـات    كه به شناسايي نيازهاي افراد، گروه شود آوري و تحليل اطالعات اطالق مي جمع
توانـد متمركـز بـر شناسـايي نيازهـاي       كـاربرد اصـلي نيازسـنجي مـي    . خواهد انجاميـد  جامعةمحلي و 

نظـام   آيندههاي   ريزي برنامه برايآموزان، نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلّمان و تعيين نيازهايي  دانش
  .)1381فتحي واجارگاه، (اي و ملي باشد  آموزش محلي، منطقه

هـا   شود و برنامـه  دار انجام نمي نظام طور بهدر سيستم آموزش و پرورش   ه نيازسنجي آموزشامروز
در اين شكي نيست كه نيازسـنجي بـدون چـارچوب    . هاي سنجش نياز را دارند كمتر مختصات و ويژگي

 نـات مـادي و  مترادف با اتـالف وقـت، هزينـه، امكا    ،نگري در بعد نيازهاي افراد و صنايع مشخص و واقع
فرميهنـي،  (ها با نيازهـاي واقعـي بـازار كـار اسـت       محتواي رشته نداشتن همخواني انساني از يك سو و

1372(.  
بـودن مبنـاي    يتوان به غير پژوهش هاي كاردانش مي در ارتباط با شرايط كنوني رشته ،با اين حال

نيازسنجي براي تعيين  از فنون نكردن استفاده هاي مهارتي در مناطق مختلف، هاندازي رشت احداث و راه
در از رويكـردي علمـي و پـژوهش     نكردن استفاده افراد و صنايع استان و همچنينهاي مورد نياز  رشته
ريزي و اجرايي  هاي واحدهاي برنامه حمايت هاي مورد نياز، نداشتن ها و مهارت تهتعيين محتواي رش بارة

ها و وجود مديريت علمـي و واحـد در تشـكيل     وزش، پراكنده بودن آمهاآنآموختگان  ها و دانش از برنامه
  .هاي بلندمدت اشاره كرد گيري هاي آموزشي با جهت بودن ارتباط بين رشتهنها، روشن  اين رشته

هاي مهارتي كاردانش داشـته اسـت كـه     موارد مذكور آثار منفي و زيانباري را بر كاركردهاي رشته
 دليـل بـه  (آموزان ايـن رشـته    دانش ةاز دست رفتن انگيز هاي آموزشي، توان به دور باطلي از فعاليت مي
. دكـر هاي انساني و مادي اشـاره   اتالف هزينه و )هاآنها با نيازهاي شغلي و كاري  آموزشنبودن تناسب م
  ).1371فاضليان، (

اي براي تعيين و سـنجش   توان گفت كه تاكنون پروژه هاي انجام شده مي با توجه به نتايج پژوهش
هـاي مهـارتي    مهارتي مورد نياز در استان طراحي و اجرا نشده است و ايجاد و آمـوزش رشـته   هاي رشته
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اندازي آن رشته و وجود معلمان و مربيان و آموزشگران  كاردانش فقط بر اساس امكانات موجود براي راه
در اين . تها نياز واقعي مردم و صنايع مطرح نبوده اس و در تأسيس اين رشته هاست مربوط به آن رشته

  :از اند عبارترا دارد  هاآنيابي به  هايي كه اين پژوهش قصد بررسي و پاسخ راستا سؤال
هـاي   ؟ اولويـت رشـته  انـد  كدامي صنعت در استان  زمينةهاي مهارتي كاردانش مورد نياز در  رشته

د در مقايسه با هاي مهارتي كاردانش موجو ؟ وضعيت رشتهاند كداممهارتي مورد نياز در استان به ترتيب 
 برنامـة هـا بـا وضـعيت موجـود در      داراي اولويت چگونه است؟ انطبـاق رشـته   ةهاي شناسايي شد رشته
توانـد   يـابي بـه مـوارد مـذكور مـي      كشور در استان چگونه است؟ بررسـي و پاسـخ   توسعةسوم  سالة پنج

ان داشـته باشـد كـه    هاي مهارتي در سازمان آموزش و پرورش اسـت  رشته زمينةپيامدهاي مثبتي را در 
آن بـا   مقايسـة هـاي موجـود و    هاي مهارتي مورد نياز، تعيين وضعيت رشـته  توان به شناسايي رشته مي

هـاي داراي اولويـت    هاي موجود و رشته سيمايي علمي و واقعي از وضعيت رشته ارائةوضعيت مطلوب و 
در ) و بـازار كـار  (تن نقش صـنايع  گيران استان، برجسته كردن و در نظر گرف ريزان و تصميم براي برنامه
  .هاي مهارتي اشاره كرد اندازي رشته تعيين و راه

  
  اهداف پژوهش

  ؛صنعت در استان خوزستان زمينةهاي مهارتي كاردانش مورد نياز بازار كار در  شناسايي رشته -1
  ؛تانصنعت در استان خوزس زمينةهاي مهارتي كاردانش مورد نياز بازار كار در  بندي رشته اولويت -2
هاي شناسـايي شـده    رشته(هاي مهارتي كاردانش با وضعيت مطلوب  وضعيت موجود رشته مقايسة -3

 ؛در استان ) داراي اولويت

 توسـعة سـوم   سـالة  پنج برنامةداراي اولويت با وضعيت موجود در  ةهاي شناسايي شد انطباق رشته -4
 ؛كشور در استان

هـاي   ريـزي و آمـوزش رشـته    برنامـه  بـراي ن امر اندركارا مودهاي الزم به دستنارائه و پيشنهاد ره -5
  ؛مهارتي كاردانش مورد نياز استان براي رفع نيازها
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  پژوهشهاي  سؤال
  ؟اند كدامصنعت استان  زمينةهاي مهارتي كاردانش مورد نياز در  رشته -1
 صنعت در استان به چه ترتيبي است؟ زمينةهاي مهارتي كاردانش مورد نياز در  اولويت رشته -2

داراي اولويـت   ةهاي شناسـايي شـد   هاي مهارتي كاردانش موجود در مقايسه با رشته رشته وضعيت -3
 چگونه است؟

كشـور   توسـعة ساله  پنج برنامةداراي اولويت با وضعيت موجود در  هاي شناسايي شدة انطباق رشته -4
  در استان چگونه است؟

  
  روش پژوهش

توصيفي از نوع پيمايشـي   يها ي دادهو به لحاظ روش گردآور ن تحقيق از لحاظ هدف كاربردياي
هاي  بندي رشته اكتشافي دارد و به شناسايي و اولويت –پژوهش حاضر رويكردي توصيفي . استو دلفي 

  .مورد نياز صنايع استان انجاميده است
  

  آماري جامعة
مطـابق  ( آماري اين پژوهش را مديران و كاركنان مسئول صنايع بـزرگ و كوچـك اسـتان    جامعة

دفتر آمار و  –صنعتي  توسعةمعاونت  –صنايع استان وزارت صنايع و معادن  ت ثبت شده در ادارةاطالعا
  .دهد تشكيل مي) رساني اطالع

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

تـا   1و بر اساس تعداد اشتغال  31/6/1383تا  1/1/1378در اين پژوهش با توجه به تاريخ ثبت از 
ها  هاي كنوني كاردانش، به گزينش نمونه مرتبط با رشته ةا تأكيد بر زمينب) براي صنايع كوچك(نفر  49

  .شداقدام 
شهرهاي اهواز، دزفول، خرمشـهر، آبـادان، بنـدر امـام، مسـجد       ،تصادفي صورت بهدر اين پژوهش 

هـاي   آوري داده بـراي جمـع   هـا آنسليمان، و انديمشك انتخاب شدند و صنايع بزرگ و كوچك متوسـط  
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تصـادفي سـاده و    صورت بهنشاني صنايع  370تعداد  ،مطابق جداول مربوط. قرار گرفتند مناسب مدنظر
. بـه فعاليـت گـزينش شـدند    ، كامل بودن آدرس و اشتغال ه به ليست موجود برطبق شهر مربوطبا توج
سازي  ديگر به صنايع بزرگ استان مانند شركت فوالد، پتروشيمي بندر امام، بنادر و كشتي مراجعة 171
  .هاي استان و چند سد استان بوده است هاي صنعتي، كشت و صنعت مشهر، شهركخر

  
  ها آوري داده ابزار جمع
ها و فنون متعدد و مختلفي بـراي نيازسـنجي وجـود دارد كـه هركـدام اهـداف، كاربردهـا و         روش

بان، نيازسنجي مخاط ةهدف، سطح و حوز(طلبند و با توجه به عوامل موقعيتي  شرايط خاص خود را مي
در . شـود  نيازسـنجي انتخـاب مـي    ناسب با موقعيت مذكور براي مطالعةروش م...) منابع در دسترس و 

 پرسشـنامة . هـا اسـتفاده شـده اسـت     ساخته براي گـردآوري داده  راستاي اهداف تحقيق از ابزاري محقق
انباخ مقـدار ضـريب   هاي مهارتي كاردانش ابزار گردآوري داده بوده كه با استفاده از روش آلفاي كر رشته

  .كه رقم قابل توجهي است هشدمحاسبه  96/0پايايي پرسشنامه 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

درصدها  محاسبةاز آمار توصيفي از جمله  گيري بهره ،نياز براي اين پژوهش هاي آماري مورد روش
هـاي   تعيـين رشـته   بـراي ز ميانگين ا .ستها ها، ميانگين، انحراف معيار براي توصيف داده فراواني ارائةو 

ميـزان   مشـخص كـردن   بـراي هـا و از انحـراف معيـار     بنـدي رشـته   مهارتي مورد نياز بازار كار و اولويت
  .است شدهانجام  spssافزار آماري  نرم ها با ها استفاده و تجزيه و تحليل داده پراكندگي پاسخ

  
  هاي پژوهش يافته

هـاي كـاردانش و    كـه مشـكالت هنرسـتان    اذعـان كـرد  تـوان   ه در بحثي كلـي مـي  به طور خالص
 ةهـاي اوليـ   پـذيرش و عالقـه و توانـايي    ةآموختگان آن در ارتبـاط بـا صـنعت در محورهـاي نحـو      دانش
آموزشـي و درسـي، توانمنـدي و صـالحيت مربيـان، تجهيـزات و امكانـات         برنامةآموزان، كيفيت   دانش

  .ها قابل بررسي است آموخته ارزشيابي نحوةهاي كاردانش و  آموزشي هنرستان
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هـاي   آموختگان كاردانش اين است كـه آنـان ورودي   و بخش صنعت به دانش جامعةهرچند كه نگاه  -1

انـد؛ بـا ايـن     هاي تحصيلي را نداشـته  تحصيل در ساير شاخه ادامةاند و توانايي  ضعيف و ناكارآمدي بوده
هايي است كه به عنوان يك  كاردانش از مؤلفه شاخةهاي مهارتي  آموزان به رشته مندي دانش حال عالقه

در . و بر اين اساس به آموزش و اسـتخدام و ارتقـاي آنـان پرداخـت     كردتوان به آن توجه  قوت مي ةنقط
هـا و منـابع و امكانـات و تجهيـزات      مديريت كالن آموزشي به چگونگي كيفيت رشته ،هاي گذشته سال

التحصـيالن   مشـكالت فـارغ  نكـردن  پيگيـري  . ه اسـت دكـر مورد نياز براي كيفيت بخشي توجه كـافي ن 
در ايـن زمينـه بايـد    . آنان را دوچندان كـرده اسـت   يارتقاكاردانش در بازار كار عمالً مشكالت جذب و 

كـاردانش   شـاخة هـاي مهـارتي    هاي رشته آموزش توسعةافزود كه گرايش مشاركت بخش خصوصي در 
التحصـيالن   ه تاكنون بخش خصوصي در اسـتخدام فـارغ  البت. تواند راهگشاي برخي از مشكالت باشد مي

  .هاي آنان اعتماد نكرده است و به توانايي زار كار مشاركت چنداني نداشتهكاردانش در با
آموزشـي و درسـي    برنامـة آموختگـان آن در ارتبـاط بـا     هـاي كـاردانش و دانـش    مشكالت هنرستان -2

آموختگـان،   رورزي و ارزشـيابي و اسـتخدام دانـش   صنعت در آموزش و كا نداشتن مشاركت :از اند عبارت
تـر مباحـث عملـي و     آموزان و مربيان براي درك عميق بازديد از مراكز صنعتي براي دانش نامةنبودن بر

 اي و آموزشـي و  نيازهـاي برنامـه  نيازهاي بخش صنعت و بـازار كـار و    نكردن اعالم ،هاآنايجاد انگيزه در 
هاي آموزشـي، متناسـب نبـودن مهـارت مربيـان بـا ماهيـت واقعـي          هدر تدوين برنام نداشتن مشاركت

هاي كاردانش و نيازهاي بازار كار، متناسب نبودن كتب آموزشي كاردانش و نياز صنايع، متناسـب   رشته
ش از التحصيالن مراكز كاردان فارغ نشدن آموزشي كاردانش با نيازهاي صنعت، جذب دورةنبودن اهداف 

، ناتواني در به روز رسـاني تجهيـزات و   هاآنپايين بودن كيفيت آموزش  به دليل طرف صنعت و بازار كار
ساعات درسـي نظـري و عملـي،     نبودن هاي كاردانش به دليل كمبود بودجه، مطابق ها و مهارت آموزش
آمـوزان در بعضـي از    كمبود امكانات، متناسب نبودن تعداد دانـش  دليلبه مباحث نظري به  كردناكتفا 
هـاي درسـي و محتـواي     برنامـه  نكـردن  بـازبيني  ها، آموزش ارائة، رعايت نكردن استانداردها در ها رشته

  .هاآنآموزشي براي به روز كردن 
كم : از اند عبارتاند كه  مراكز كاردانش در استفاده از مربيان مناسب و با صالحيت با مشكالتي مواجه -3

ز نبودن و قديمي بـودن مهـارت مربيـان، متناسـب     بودن نيروي انساني متخصص به عنوان مربي، به رو
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ي هـا  دورهمربيـان مراكـز از    نكـردن  اسـتفاده  هـاي صـنعتي،   ن با نياز رشتهنبودن مهارت و دانش مربيا
ي بازآموزي، زياد بودن ساعات ها دورهمربيان در  نكردن شركت ،ها دورهكيفيت پايين  بازآموزي به دليل

  .رك تحصيلي مربيانكار مربيان مراكز، پايين بودن مد
هاي كاردانش از لحاظ امكانات و تجهيزات وضعيت مناسبي ندارند و قديمي بودن و به روز  هنرستان -4

مچنـان  ه ،آمـوزان  با توجـه بـه تعـداد دانـش     ها كارگاهنبودن تجهيزات و كمبود تعداد وسايل و امكانات 
  .ستها مشكل اصلي اين هنرستان

ها و مراكز آموزش عالي استان مانند دانشگاه شهيد  تواند دانشگاه مديريت كالن آموزشي استان مي
نفت چمران، جندي شاپور، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و دانشگاه دزفول و بهبهان و دانشگاه 

بـرداري از تـوان مـديريتي، نيـروي انسـاني،       كـه امكـان بهـره    بدانـد  هايي فرصت هاي آزاد، را و دانشگاه
. كنـد  فـراهم مـي  هاي كاردانش  بخشي به هنرستان و تجهيزات و منابع مالي را براي كيفيت ها آزمايشگاه

هـا،   روشـيمي هاي صنعتي كشـور در اسـتان خوزسـتان ماننـد شـركت فـوالد، پت       همچنين، وجود قطب
هاي خارجي  تمايل شركت همچنينها و گمركات و بنادر و  نيشكر، كشت و صنعت ها، كارخانة پااليشگاه

آمـوزان   هاي مناسـب بـراي آمـوزش دانـش     هاي كاردانش از فرصت آموختگان رشته استخدام دانشبراي 
  .روند هاي كاردانش به شمار مي كاردانش و تجهيز هنرستان

بـه سـمت اسـتفاده از كـارگران و      هـا آنسازي صنايع كوچك و بـزرگ اسـتان و گـرايش     خصوصي
تعداد و بعضاً غير بومي و با ميزان دسـتمزد انـدك    و كم) استخدام خويشاوندان(نيروهاي كار خانوادگي 
وجـود  . تـر كـرده اسـت    آموختگان را وخيم كارگيري دانش اين امر مشكالت به. از تهديدهاي عمده است

هاي كاردانش در استان و هزينه بري بـاالي   التحصيالن مقاطع كارداني و كارشناسي مشابه با رشته فارغ
در  هاي جديد به دليل نبود امكانات و مربيـان مناسـب   ن ايجاد رشتههاي كاردانش و مشكل بود آموزش

  .آموختگان كاردانش شده است دانش استان موجب بيكاري فزايندة
از متخصصـان و   هـا آن. انـد  هاي كـاردانش از لحـاظ ارزشـيابي مناسـب عمـل نكـرده       هنرستان -5
اي  به صورت كتبـي چهارگزينـه   تنهاها  كنند، ارزشيابي ها استفاده نمي نظران در ارزشيابي مهارت صاحب

همچنـين  . شـود  ها به دليل كمبود پرسنل نظارت كافي اعمـال نمـي   شود، بر ارزشيابي مهارت برگزار مي
آموزي به نحوي  هاي كاردانش بدون توجه به دانش و مهارت دانش مديران صنايع معتقدند كه هنرستان
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بعضـي از  اين بررسي نشان داد كه . جذب بازار كار شوند د و توقع دارند كهكنن التحصيل مي همه را فارغ
هـاي   نـايي هـا و توا  مهـارت  هاي كاردانش، ولي در همة رشته ،از دانش كافي برخوردارند نآموختگا دانش

  .ندالزم براي انجام كار را ندار
  

  ها با بازار كار مورد نياز و تناسب رشته هاي مهارتها در محور  نتايج يافته
هاي بـرق و كـامپيوتر    التحصيالن رشته معتقدند كه فارغ) ها آزمودني(نظران  از صاحبحدود نيمي 

هـاي بـرق و    رشـته . انـد  ند و نيمي ديگر مخالف اين نظـر بـوده  نايي مورد نياز بازار كار را دارمهارت و توا
بـه دليـل    تنهـا هاي اخير بدون توجه به نياز واقعـي اسـتان و    هايي هستند كه در سال كامپيوتر از رشته

هـا   آموزان و والدين آنان به اسامي چشمگير اين رشـته  ها و توجه دانش وجود امكانات آموزشِ اين رشته
هاي  همچنين وجود رشته. اند و هم اكنون بازار كار خود را از دست داده در استان گسترش فراواني دارند

هاي كشور نيز عرصه را  خير در دانشگاههاي ا در سال هاآن ةمشابه در مقطع كارداني و كارشناسي و توسع
  .تر كرده است ها تنگ آموختگان اين رشته براي دانش

هـاي   هـاي بـرق و كـامپيوتر موجـود هنرسـتان      هـا رشـته   درصد از آزمودني 73هرچند كه حدود 
درصـد هـم    27انـد و حـدود    كاردانش را متناسب با نيازهاي تخصصي بازار كار استان خوزستان دانسته

در بررسي وضـعيت موجـود   . هايي جدي وجود دارد اند؛ در اين زمينه چالش ا را نامتناسب دانستهه رشته
اذعـان كـرد كـه     توان مي) ساختمان و معماري(هاي  صنعت در گروه عمران و زيرگروه زمينةها در  رشته

درصد  65دارند و  ها مهارت و توانايي مورد نياز بازار كار را التحصيالن اين رشته فارغ درصد از 35حدود 
ن عمـدتاً عملـي و   هـاي عمـرا   آموزان در رشته هاي مورد نياز دانش نوع آموزش. آنان مهارت كافي ندارند

نظران معتقدند كه  درصد از صاحب 73چنين حدود هم. و روابط انساني براي كار است مهارتي، مديريتي
نش متناسب بـا نيازهـاي تخصصـي    هاي كاردا موجود هنرستان) ساختمان و معماري(هاي عمران  رشته

  .اند و بقيه مخالف اين نظر بوده اند بازار كار استان خوزستان
 59ند و مهارت و توانايي مورد نياز بازار كار را دار ،هاي مكانيك التحصيالن رشته درصد از فارغ 41

هـاي مكانيـك متناسـب بـا      ها معتقدند كه رشته درصد از آزمودني 63حدود . اند درصد فاقد اين مهارت
 شـاخة آمـوزان   دانـش . درصد مخالف اين نظرنـد  37نيازهاي تخصصي بازار كار استان خوزستان است و 
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درصـد از   24. هاي عملي و مهارتي براي كار نياز دارند هاي مكانيك بيشتر به آموزش كاردانش در رشته

داراي صنايع چـوبي  درودگري  ةهاي كاردانش سازمان آموزش و پرورش در رشت ن رشتهالتحصيال فارغ

آمـوزان   دانـش . درصـد مهـارت مـورد نيـاز را ندارنـد      76مهارت و توانايي مورد نياز بازار كـار هسـتند و   
بـراي كـار بهتـر بـا      و كسب علم روز هاي عملي و مهارتي نياز به آموزشتر هاي صنايع چوبي بيش رشته
هـاي صـنايع چـوبي موجـود      ها معتقدند كه رشـته  درصد از آزمودني 75چنين حدود هم. ب را دارندچو

درصد از  51همچنين . اند هاي كاردانش متناسب با نيازهاي تخصصي بازار كار استان خوزستان هنرستان

ـ كاردانش سازمان آمـوزش و پـرورش داراي مهـارت و تو   صنايع دستي هاي  التحصيالن رشته فارغ ايي ان

كـاردانش در   شـاخة آموزان  دانش. ندا ندارهاي كافي ر درصد ديگر هم مهارت 49ند و مورد نياز بازار كار
نظـران   درصـد صـاحب   58. هاي عملـي و مهـارتي نيـاز دارنـد     هاي صنايع دستي بيشتر به آموزش رشته

تخصصـي بـازار    هاي كاردانش متناسب با نيازهاي هاي صنايع دستي موجود هنرستان معتقدند كه رشته
التحصـيالن   درصـد از فـارغ   28. انـد  بـوده   درصـد مخـالف ايـن عقيـده     42كار استان خوزستان است و 

د ديگـر  درصـ  72نـد و  مـورد نيـاز بـازار كـار را دار     مهـارت و توانـايي  خدمات و كشاورزي هاي  رشته

هاي مهارتي و  به آموزش هاي خدمات و كشاورزي بيشتر التحصيالن رشته فارغ. ندهاي الزم را ندار توانايي
هـاي   درصـد از آزمـودني   59حـدود  . هاي نظري و مـديريتي نيـاز دارنـد    و آموزش عملي، روابط انساني

هاي كاردانش را متناسب با نيازهاي تخصصي بـازار كـار    هاي خدمات و كشاورزي موجود هنرستان رشته
  .اند ستهها را نامتناسب دان درصد هم اين رشته 41استان خوزستان و حدود 

انـد و   قـديمي  هـا آنهاي كـاردانش بـه روز نيسـت و تجهيـزات و امكانـات       استانداردهاي هنرستان
هـا هـم در حـد همـين      از مهارت هاآنمهارت مربيان و ارزشيابي . نديستمتناسب با استانداردهاي نوين ن

دجه دارند و قدرت هاي كاردانش كمبود بو است كه هنرستان گفتني. وسايل و استانداردها قديمي است
آموزان كـاردانش   به اين دليل دانش. توانند پا به پاي بخش صنعت پيشرفت كنند روزآمدي ندارند و نمي
توانند  شوند نمي بينند و وقتي وارد بازار كار مي قديمي و نامتناسب آموزش مي يبا وسايل و استانداردها

آمـوزان كـاردانش بعضـاً     مربيان و دانش. كنند رضايت صاحبان صنايع را جلب كنند و با كيفيت باال كار
  .اند را نياموخته هاآنكار با  شيوةاند و  ها و مراكز صنعتي را نديده بسياري از وسايل موجود در شركت
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ردانش و انطبـاق  هـاي كـا   تر هنرسـتان  توان استدالل كرد كه براي ارتباط بيش به طور خالصه مي
هاي صنعت و رفع مشكالت پيش رو و افزايش كيفيت دانـش و   ا بخشب هاآنآموختگان  هاي دانش توانايي

  :دارد التحصيالن كاردانش توجه به محورهاي زير اهميت بسيار مهارت فارغ
. آموزان آزمون علمي مناسب همان رشته به صـورت نظـري و عملـي گرفتـه شـود      در پذيرش دانش -1

در . آموزان رعايت شـوند  آن رشته در پذيرش دانشمندي و استعداد و توانايي در  هايي مانند عالقه مالك
  .دشوآموزان تجديدنظر  دانش هاي كسب شدة اي ارزشيابي از مهارته روش

. هاي مهارتي در نظر گرفته شـود  تدريس آموزش ةكار عملي و سابق در گزينش مربيان ميزان تجربة -2
هـاي كـاردانش    آمـوزان رشـته   دانـش  تدريس در آمـوزشِ  براي ها كارگاهها و  از مربيان آموزشي كارخانه

ي بازآموزي با توجه به نيازهاي آموزشي و مهارتي و علمي بـراي مربيـان در مركـز    ها دوره. شوداستفاده 
بـراي بـه   . استفاده شود ها دورهاز افراد با صالحيت و مجرب به عنوان مدرس اين . شودهر استان برگزار 

هـاي   كتابخانـه  ،هـا  هـاي كـاردانش در تمـامي هنرسـتان     هآمـوزان رشـت   روز كردن دانش مربيان و دانش
  .هاي آموزشي در نظر گرفته شود تخصصي و فيلم

كاردانش بازنگري صـورت گيـرد و متناسـب بـا      شاخةدر استانداردهاي آموزشي و محتواي آموزشي  -3
در . ندشـو روز و متناسب با پيشرفت صـنعت و تكنولـوژي    به ها كارگاهتجهيزات و امكانات . صنعت شوند

التحصيالن براي  هاي كاردانش واحدي به نام كاريابي و اشتغال و كارآفريني براي كمك به فارغ هنرستان
  .شودورود به بازار كار تشكيل 

هـاي موجـود در اسـتان و منطقـه      هاي كاردانش متناسب با نياز صنايع و شركت ها و رشته هنرستان -4
به منظـور  . اي جديد با صاحبان صنايع هماهنگي صورت گيرده در ايجاد و آموزش رشته. گسترش يابند

قسمتي از دروس عملي به صورت كـارورزي در صـنايع    ،آموزان ارتباط با صنعت و ايجاد انگيزه در دانش
  .استان انجام گيرد

  پژوهش كاربردي پيشنهادهاي
بخش صـنعت   هاي مرتبط با صنعت و رشته زمينةكاردانش در  شاخةهاي مهارتي  بر مبناي رشته

انـد، بـراي    بنـدي شـده   نيازسنجي شناسايي و اولويت فرايند مات و كشاورزي كه در نتيجةخد زمينةدر 
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شـده   بنـدي  هـاي اولويـت   ايـن رشـته  . شـود  در سطح استان پيشنهادهايي ارائه مي هاآنطراحي و ايجاد 
  .ندا مختلف ها ها و زيرگروه برحسب گروه

ريـزان كـاردانش    گيران و برنامه پرورش و مسئوالن و تصميم به دست اندركاران سازمان آموزش و
هـاي مـورد نيـاز صـنايع      هاي جديد به اولويت رشـته  شود كه در ايجاد و آموزش رشته استان توصيه مي

  .جدي داشته باشند استان توجه
  

  پيشنهادهاي مبتني بر گروه برق -1
  زيرگروه الكتروتكنيك و الكترونيك) الف

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،وتكنيك و الكترونيكگروه الكتردر زير
هـاي الكتريكـي     هـاي الكتريكـي، ماشـين    برق صنعتي، الكترونيك صنعتي، برق ساختمان، ماشين

هـاي منطقـي    كننده هاي اداري، كاربري كنترل يك، تعمير لوازم خانگي برقي، تعمير ماشين درجة
(PLC)نصب و تعمير آسانسور)الكترونيك(عمير تلويزيون رنگي هاي پزشكي، ت ، تعمير دستگاه ،.  

  
  زيرگروه كامپيوتر) ب

  :از اند عبارتها به ترتيب  رشته ،گروه كامپيوتردر زير
كشي ساختمان به كمك كامپيوتر، طراحي  نويسي كامپيوتري، تعمير عمومي كامپيوتر، نقشه برنامه

  .اي هانسصفحات وب، تصويرسازي كامپيوتري، و توليد چند ر
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  پيشنهادهاي مبتني بر گروه عمران -2

  گروه ساختمانزير) الف
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زير گروه ساختمان

 –عمـران  (ريـزي، بناسـازي    بندي و بتـون  سازي، آرماتوربندي، قالب ، ساختمان1 درجةريزي  بتون
بـري، تزيينـات و نقاشـي     كاري و گـچ  ، گچ)ساختمان(كاري  بندي، سنگ و كاشي ، قالب)ساختمان
  .ساختمان

  
  گروه معماريزير) ب

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زير گروه معماري
و  سـازي  ، طراحـي معمـاري داخلـي، ماكـت    كشي سـاختمان  ، نقشه1 درجةكشي ساختمان  نقشه
  .كاري آيينه

  

  پيشنهادهاي مبتني بر گروه مكانيك -3
  هاي فلزي سازه  هگروزير) الف

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،هاي فلزي در زير گروه سازه
، ورقكــاري و در و (CO2)جوشــكاري بــرق و گــاز، جوشــكاري بــرق، جوشــكاري گــاز محــافظ  

  .سازي آهني پنجره

  
  گروه ساخت و توليدزير) ب

  :زا اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،گروه ساخت و توليددر زير
 درجـة كشي صنعتي به كمك كامپيوتر، تراشكاري و فرزكاري، فرزكـاري   ، نقشه1 ةتراشكاري درج

  .تراشي ، تعمير ماشين ابزار، فرزكاري و صفحه1 درجةكشي صنعتي  ، تراشكاري، نقشه1



  217 اي  آموزش فني و حرفههاي  توصيف و ارزشيابي برنامه 

  گروه تأسيساتزير) ج
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،گروه تأسيساتدر زير

كشـي و   ، لوله1 درجةو گازرساني، تأسيسات برودتي، تأسيسات حرارت مركزي تأسيسات آبرساني 
  .، تأسيسات گاز خانگي و تجاري1 درجةنصب حرارت مركزي، تأسيسات بهداشتي 

  
  يابي و تعمير گروه عيبزير) د

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،يابي و تعمير در زير گروه عيب
، تعميـر موتورهـاي ديـزل، تعميـر موتـور و بـرق       1 درجـة ر برق خودرو تعمي تعمير موتور خودرو، 

سازي، تعميـر موتـور ديـزل دريـايي، مكانيـك       هاي راه خودرو، خدمات فني خودرو، تعمير ماشين
  .تراكتور و تيلر، تعمير موتور قايق و موتورسيكلت، صافكاري و نقاشي خودرو، تعمير كمباين

  

  زيرگروه چاپ) هـ
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،گروه چاپدر زير

  .چاپ باتيك چاپ، چاپ افست، چاپ سيلك اسكرين،  فرايند، كنترل )چاپ(ليتوگرافي 
  

  گروه متالوژيزير) و
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زيرگروه متالوژي

  .سازي گري، مدل ، ريخته1 درجةسازي  ، مدل1 درجةگري  ريخته
  

  هادهاي مبتني بر گروه صنايع چوبيپيشن -4
  زيرگروه صنايع چوبي ) الف

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،گروه صنايع چوبيدر زير
، درودگري، تزيينات داخلي چـوبي،  )صنايع دريايي(، ساخت شناور فايبر گالس 1 درجةدرودگري 

  .ساخت شناورهاي چوبي صيادي
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  نايع دستيپيشنهادهاي مبتني بر گروه ص -5

  زيرگروه نساجي و هنر فرش) الف
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زير گروه نساجي و هنر فرش

هنر فرش، رنگرزي الياف قالي، نساجي عمومي، مرمـت فـرش،    قالي بافي، طراحي و نقاشي فرش، 
  .ماشيني ، جوراب و كاموا بافي)نساجي(، چاپ روي پارچه )نساجي(قالي بافي ماشيني  

  
  زيرگروه صنايع دستي ظريف) ب

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زير گروه صنايع دستي ظريف
هـاي   سازي، تراش سـنگ  سازي، قلمزني، خاتم معرق چوب، عينك كاري،  طال و جواهرسازي، منبت

قلمكار، صـحافي و  آرايي، گره چيني، سازسازي تار و سه تار، سازسازي سنتور، چاپ  قيمتي، كتاب
  .جلدسازي

  

  سراميك و شيمي هاي گروهزير) ج
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،گروه سراميك و شيميدر زير
گروه مكانيك و زير (، سفالگري، آبگينه، استخراج معدن )اي صنايع شيشه –سراميك (گري  شيشه

  ).ي صنعتيشيم(، سفال و لعاب، معرق كاشي، آبكاري فلزات )گروه معدن
  

  گروه كفش و خياطيزير) د
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زير گروه كفش و خياطي

خياطي و طراحـي لبـاس زنانـه، خيـاطي لبـاس زنانـه، خيـاطي و الگوسـازي مردانـه، خيـاطي و           
، خيـاطي لبـاس شـب عـروس، رودوزي     )كفش و سراجي –پوشاك (هاي تزييني، سراجي  دوخت
  .سنتي
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  پيشنهادهاي مبتني بر گروه خدمات و كشاورزي -6
  )هاي كشاورزي گروه ماشين(كشاورزي  زمينة  )الف

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،هاي كشاورزي در زيرگروه ماشين
هـاي ثابـت    هاي برداشت محصـوالت اساسـي، تعميـر ماشـين     تعمير موتور تراكتور، تعمير ماشين

زمـين، تعميـر انتقـال نيـرو و هيـدروليك تراكتـور، كـاربري         تهيةهاي  نكشاورزي و تعمير ماشي
ور، هاي برداشت علوفـه، تعميـر سـمپاش و اره موتـ     هاي آبياري تحت فشار، تعمير ماشين سيستم

  .رانندگي كشت مكانيزه
  

  )شيالت –گروه امور دامي و طيور (كشاورزي   زمينة) ب
  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  هرشت ،شيالت –گروه امور دامي و طيور در زير

گاوداري صنعتي، مرغداري صنعتي، تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي و سرد آبي، پرورش صـنعتي  
وري آبزيـان، دريـانوردي   ا، تكثير و پرورش ميگو، تكنولوژي فر)امور دامي و طيور(هاي كوچك  دام

  .صيادي
  

  خدمات و كشاورزي) ج
  خدمات غذايي صنايع غذايي و هاي گروهزير

  :از اند عبارتها به ترتيب اولويت  رشته ،در زيرگروه صنايع غذايي و خدمات غذايي
هـاي لبنـي    وردها، توليـد فـر  )خدمات غـذايي و آشـپزي  (كنترل ميكروبي و شيميايي مواد غذايي 

، توليـد  )پزيخدمات غـذايي و آشـ  (، كنترل كيفي مواد غذايي )صنايع غذايي –كشاورزي  زمينة(
  ).صنايع غذايي –كشاورزي  زمينة(هاي گوشتي  ردهوفرا
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كـل آمـوزش فنـي و     ادارةمندي ارباب رجوع از عملكرد   بررسي ميزان رضايت
  اي استان ايالم حرفه

  

  زهرا عبداللهي  –ذبيح اهللا مهري پور   :پژوهشگر* 

  دكتر يارمحمد قاسمي  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  اي استان ايالم كل  آموزش فني و حرفه ادارة -1384 :و محل انتشارسال پايان * 
  
  

  بيان مسئله
سازي طـرح تكـريم اربـاب     نظام اداري كشور كه هدف اصلي و با اهميت پياده كردنتفكر كارآمد 
ريزي كشـور در فـروردين مـاه سـال      آيد با تدوين و تالش سازمان مديريت و برنامه رجوع به حساب مي

طـرح تكـريم   «عمل به خود گرفت و به تصويب هيئت محرم وزيران رسيد و تحت عنـوان  جامه  1382
كه هـدف از  شـد هـاي دولتـي ابـالغ     مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري به تمامي دسـتگاه 

27
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 در همين راستا بر آن شـديم تـا طـرح پژوهشـي را در    . استاجراي اين طرح جلب رضايت ارباب رجوع 
  .اي استان ايالم به اجرا درآوريم كل آموزش فني و حرفه در ادارةخصوص اين مهم 

  
  اهداف پژوهش

هـاي   كل آمـوزش  ةارباب رجوع از عملكرد ادار است بررسي ميزان رضايت ،هدف كلي اين تحقيق
  .استاي استان ايالم  فني و حرفه

  :جزئياهداف 
اي اسـتان   كل آموزش فني و حرفـه  رةقانون در ادا مندي ارباب رجوع از رعايت بررسي ميزان رضايت -1

  ؛ايالم
اي  كل آمـوزش فنـي و حرفـه    ةبررسي رضايت ارباب رجوع از كيفيت خدمات در پاسخ كاركنان ادار -2

  ؛استان ايالم
اي اسـتان   كل آموزش فني و حرفه ةبررسي رضايت ارباب رجوع از ظاهر فيزيكي مراكز آموزشي ادار -3

  ؛ايالم
  ؛اي استان ايالم كل آموزش فني و حرفه ةرجوع از امكانات آموزشي اداربررسي رضايت ارباب   -4
كل آموزش فنـي   يي مراكز ارائه دهندة خدمات ادارةارباب رجوع از موقعيت جغرافيا  بررسي رضايت  -5

  .اي استان ايالم و حرفه

  
  هاي پژوهش سؤال

اي استان ايالم به  موزش فني و حرفهكل آ ةكاركنان ادار از سويارباب رجوع از رعايت قانون   رضايت -1
  چه ميزان است؟

اي اسـتان ايـالم بـه چـه      كل آموزش فني و حرفه خدمات كاركنان ادارة ارائةارباب رجوع از   رضايت -2
  ميزان است؟

اي استان ايالم  كل آموزش فني و حرفه ةرضايت ارباب رجوع از محل استقرار واحدهاي آموزشي ادار -3
  ؟به چه ميزان است
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اي استان ايالم به چـه ميـزان    كل آموزش فني و حرفه باب رجوع از امكانات آموزشي ادارةار  رضايت -4
  است؟

اي استان ايالم بـه   كل آموزش فني و حرفه ةرضايت ارباب رجوع از ظاهر فيزيكي مراكز آموزشي ادار -5
  چه ميزان است؟

  
  روش پژوهش

  .استپيمايشي يا ميداني  ،نوع روش تحقيق
  
  گيري آماري و روش نمونه نمونةآماري و  امعةج

 اي استان ايـالم  فني و حرفه كل آموزش ةمراجعه كنندگان به ادار كلية ،آماري اين بررسي جامعة
اي متناسب با مراكز فني و  گيري طبقه كه اين نمونه بر اساس روش نمونه استنفر  400آماري  نمونةو 

  .اي توزيع شده است حرفه
  

  ها وري دادهآ ابزار جمع
  .ساختمند و پرسشنامه استفاده شده است اي گردآوري اطالعات از روش مصاحبةبر

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هـا و ورود بـه رايانـه انجـام      ها پس از گردآوري اطالعات و كنترل پرسشـنامه  تجزيه و تحليل داده
هـاي مناسـب توصـيف و     آمـار  كمكو به  كه توزيع مراجعين به سازمان مورد بررسي ته، بدين معناگرف

  .ه استشدمقايسه 

  
  هاي پژوهش يافته

  اي استان ايالم كل آموزش فني و حرفه ادارةرضايت افراد مراجعه كننده از كيفيت خدمات  -1
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كـل آمـوزش فنـي و     ادارةكاركنـان  از سـوي   ارباب رجوع از بموقع انجام نگرفتن كـار  نبودن يراض -2

  ؛اي استان ايالم حرفه
  ؛خدمات ةدهند جغرافيايي مراكز ارائه نداشتن پاسخگويان از دوري فاصلة رضايت -3
كل آموزش فني و  ادارةارباب رجوع از كمبود امكانات آموزشي و تجهيزات كارگاهي  نداشتن  رضايت -4

  ؛اي استان ايالم  حرفه
  .ي استان ايالما كل آموزش فني و حرفه ادارةكنندگان از ظاهر فيزيكي  رضايت مراجعه -5

  
  پيشنهادهاي پژوهش

آمـوزش   بـراي ن در امـور مختلـف   تفاده از اسـاتيد دانشـگاه و متخصصـا   تشكيل سمينارهايي با  اس -1
  ؛كاركنان

ايجـاد ارتبـاط موفـق بـا اربـاب رجـوع و        زمينـة منشور اخالقي به عنوان يك الگوي مطـرح در   ارائة -2
  ؛همكاران

  ؛ارائه به پيشنهادهاي مؤثر برايهايي  ركنان و در نظر گرفتن پاداشايجاد نظام پيشنهادي در بين كا -3
تواند با  دولت مي(ورزشي براي كاركنان و اعطاي پاداش و مزايا براي آنان  و افزايش امكانات تفريحي -4

  ؛)خوب كاركردن را ايجاد كند ةدر نظر گرفتن پاداش و مزايا براي كاركنان انگيز



  
  
  
  
  
  

اي  هـاي فنـي و حرفـه    وري آمـوزش  بهره يارتقاهبود كيفيت و عوامل مؤثر بر ب
  اي استان لرستان هاي فني و حرفه آموزشكده

  

  علي ميردريكوند  :پژوهشگر* 

  علي حداديان  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان لرستان -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
وري و بهبود كيفيت پرداختـه شـود و    اي ابتدا به بررسي مفاهيم بهره ن هيچ مقدمهالزم است بدو
مـورد   هـا آنوري  اي و عوامل مؤثر بر بهبـود كيفيـت و افـزايش بهـره     هاي فني و حرفه پس از آن آموزش
  .بررسي قرار گيرد
وري بـر   بهـره دوران سـنجش   ،به عبارت ديگـر . دانند وري را به معناي توليد دانش مي امروزه بهره

  .توليد دانش آن مدنظر قرار گرفته است سپري شده و جنبة... ن، كيلوگرم و اساس ت

28
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كيفيت نوعي احساس يا ديـدگاه مبنـي بـر    . براي كيفيت نيز تعاريف بسيار زيادي ارائه شده است
ر كنـد و ديـدگاه هـ    اين ديدگاه در طول زمان تغييـر مـي  . يك چيز نسبت به چيز ديگر استبهتر بودن 

  .داردوجوه گوناگون  ،هاي انساني نسلي نسبت به نسل پيشين متفاوت است و با توجه به فعاليت
بر اين باور است كه براي بهبود كيفيت، مـديريت بايـد    ،گذار مكتب كيفيت بنيان ،ادواردز دمينگ

. دكنـ ت معطوف ي بلندمدها دورهمدت به  ي كوتاهها دورهداراي تعهد پايدار باشد و تمام توجه خود را از 
بنابراين هنگامي كه سازمان هدف خود را بهبود  .در كانون هدف و قلب سازمان باشد بهبود كيفيت بايد

ـ  . كيفيت قرار دهد به طور طبيعي ساير مشكالت نيز حل خواهند شد د در هـر  براي اينكه سـازمان بتوان
در نتيجـه بايـد ديـدگاه و     .داردوجـودي خـود    فيت را بهبود بخشد نياز به تغيير در فلسفةكياي  زمينه

  .مديريت را هم در بر خواهد گرفت ةكه فلسف ، به طور كامل توجه كندكه ارائه كرده است سيستمي
شود كه فرد را با دانش و علوم مختلف آشنا و در حل  اي به آموزشي گفته مي آموزش فني و حرفه

 اي آمـوزش فنـي و حرفـه   ي امـر مهـم   دو هدف كلي يا مأموريـت بـرا  . سازد مشكالت شغلي توانمند مي
  :از اند عبارت

  ؛كسب دانش عملي توأم با دانش نظري و افزايش آگاهي عمومي -1
 .هاي خاص كسب و افزايش مهارت و تخصص فرد در رشته -2

امـروزه   .اي اسـت  ي فنـي و حرفـه  هـا  كليد موفقيت در رشد اقتصادي هر كشـور در گـرو آمـوزش   
هاي مدرن و ابزار صنعتي و وسايل و كاالهاي نو، آسايش  اع دستگاهو ساخت انو فناوريها به مدد  نانسا

هـاي اقتصـادي نظيـر سـدها، ارتباطـات، امـور كشـاورزي،         زندگي را فراهم ساخته و با ايجاد زيرساخت
بديهي اسـت كـه در ايـن    . اند هكردزندگي مطلوب و دلپذير توأم با كار را فراهم ... پروري، خدمات و  دام

اي هـر   مهمتر نيروي انساني ماهر و متخصص است كه معموالً نظام آموزش فني و حرفه ساختار از همه
  .شود سازي افراد براي كار قلمداد مي مسئول آماده ،كشور مانند يك نهاد

رسد كه استان لرستان با داشتن منابع طبيعي فراوان و همچنين نيروي انساني جوان و  به نظر مي
طوح مختلف اي در س هاي فني و حرفه برند، به آموزش باالي استان رنج مي جوياي كار كه از نرخ بيكاري

ي آموزشـي را در  هـا  دورهگونـه   ترين هدف از برگزاري ايـن  و در اين راستا، عمده نياز بسيار زيادي دارند
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هـاي آموزشـي بـراي اشـتغال و      متقاضيان برنامـه  كردنسازمان آموزش و پرورش استان لرستان، آماده 
  .دانند شدن در بازار كار مي پذيرفته

 68نفـر كـه بـيش از     1584434برابر آمار رسمي منتشر شده، استان لرستان با جمعيتي بالغ بر 
دهند و با توجه به نـرخ بيكـاري كـه در حـال حاضـر در       سال تشكيل مي 30درصد آن را افراد كمتر از 

اي بـيش از   هاي فني و حرفـه  موزشدرصد اعالم شده است، اهميت و جايگاه آ 19استان لرستان حدود 
  .شود پيش مشخص مي

دانـش علمـي و    يارتقـا اي در استان لرستان بـا هـدف    در حال حاضر مراكز آموزش فني و حرفه
ز وجـود  اتر  مهمپردازند، ولي  خدمات مختلف مي ارائةو به  اند آموزان تأسيس شده عملي جوانان و دانش

به طوري كـه  . ستها دورهوري اين گونه  اي و لزوم بهره و حرفه هاي فني ، كيفيت آموزشاين گونه مراكز
اي در  هـاي فنـي و حرفـه    وري آمـوزش  و تعيين عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت و افـزايش بهـره   اييشناس

  .دشو مطرح و بررسي ميبسيار مهم و ضروري  ةمسئلهاي فني استان لرستان به عنوان يك  آموزشكده
و با توجه به  دانند مياهداف غايي خود  وري و بهبود كيفيت را ها بهره نظر به اينكه تمامي سازمان

مـديريت، آمـوزش،   توان دريافت كه چهار عامـل بسـيار مهـم و اساسـي      هاي مختلف، مي نتايج پژوهش
 وري و بهبـود كيفيـت فـراهم    بهره يارتقاتوانند زمينه را براي  در كنار همديگر ميانگيزش و تكنولوژي 

ي ارتقادر اين راستا با اين فرض كه در هر صورت چهار عامل مذكور در بهبود كيفيت و . ندباش ميكنند 
  .پردازيم مي هاآنند، به بررسي الزم براي تعيين سهم وري مؤثر بهره

كـه  اي و با اذعان به اين فني و حرفههاي  در اين طرح پژوهشي با در نظر گرفتن اهميت و جايگاه آموزش
اي در استان لرستان از  هاي فني و حرفه وري آموزش بر بهبود كيفيت و افزايش بهرهبررسي عوامل مؤثر 

، چهـار دسـته از عوامـل بـا عنـاوين زيـر مـورد بررسـي قـرار          آيد به حساب ميهاي انكارناپذير  ضرورت
  :گيرند مي

اي هـ  منظور از عوامل مديريتي، چگونگي اعمال مديريت و سرپرسـتي آموزشـكده   –عوامل مديريتي  -1
هـاي مـديريت،    سـبك مـديريت و رهبـري، مهـارت     ةاي استان لرستان است كه دربرگيرند فني و حرفه

  .استفرهنگ سازماني، سازماندهي، كنترل و نظارت 
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منظور از عوامل انگيزشي، مجموعه عواملي است كـه موجبـات برانگيختـه شـدن      –عوامل انگيزشي  -2

نيازهـاي كاركنـان،    ةآورد و دربرگيرنـد  وري فـراهم مـي   بهرهافراد را در راستاي بهبود كيفيت و افزايش 
  .شود رضايت شغلي، نگرش افراد، نظام پاداش و تنبيه مي

ي آموزشـي و  هـا  دورهريـزي   نيازسنجي آموزشي، برنامهمجموعه عواملي است كه  –عوامل آموزشي  -3
  .دگير را دربرمي ي آموزشيها دورهارزيابي نتايج 

ابـزار، تجهيـزات،    ةمنظور از عوامل تكنولوژيـك، مجموعـه عوامـل در برگيرنـد     –عوامل تكنولوژيك  -4
هـاي   اي در آموزشكده ها و ساير ابزار مورد استفاده در امر آموزش فني و حرفه امكانات آموزشي، دستگاه

  .فني است
  

  اهداف پژوهش
  : اهداف كلي

هـاي   وري آمـوزش  زايش بهـره بهبود كيفيت و اف انجام اين تحقيق، شناسايي عواملهدف اصلي از 
شرح  هكه در اين راستا اهداف فرعي ديگري ب استهاي فني استان لرستان  اي در آموزشكده فني و حرفه
  .شود زير ارائه مي
  : اهداف فرعي

هـاي فنـي و    وري آمـوزش  بهـره  ارتقـاي شناخت ميزان و سهم عوامل مديريتي در بهبود كيفيـت و   -1
  ؛ي استان لرستانهاي فن اي در آموزشكده حرفه

هـاي فنـي و    وري آمـوزش  بهـره  ارتقـاي شناخت ميزان و سهم عوامل آموزشي در بهبـود كيفيـت و    -2
  ؛هاي فني استان لرستان اي در آموزشكده حرفه

هـاي فنـي و    وري آمـوزش  بهـره  ارتقـاي شناخت ميزان و سهم عوامل انگيزشي در بهبود كيفيـت و   -3
  ؛ان لرستانهاي فني است اي در آموزشكده حرفه

هـاي فنـي و    وري آمـوزش  بهـره  ارتقايشناخت ميزان و سهم عوامل تكنولوژيك در بهبود كيفيت و  -4
  ؛هاي فني استان لرستان اي در آموزشكده حرفه

  ؛اي در استان لرستان هاي فني و حرفه شناسايي وضعيت فعلي آموزش -5
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اي در اسـتان   هـاي فنـي و حرفـه    ي آمـوزش ور پيشنهادهايي براي بهبود كيفيت و افزايش بهره ارائة -6
  .لرستان

  
  پژوهشهاي  سؤال

اي  هـاي فنـي و حرفـه    وري در آموزش ميزان و سهم عوامل مديريتي در بهبود كيفيت و افزايش بهره -1
  است؟ چقدرهاي فني استان لرستان  آموزشكده

اي  هـاي فنـي و حرفـه    زشوري در آمو ميزان و سهم عوامل انگيزشي در بهبود كيفيت و افزايش بهره -2
  است؟ چقدرهاي فني استان لرستان  آموزشكده

اي  هـاي فنـي و حرفـه    وري در آموزش ميزان و سهم عوامل آموزشي در بهبود كيفيت و افزايش بهره -3
  است؟ چقدرهاي فني استان لرستان  آموزشكده

اي  هاي فني و حرفه آموزشوري در  ميزان و سهم عوامل تكنولوژيك در بهبود كيفيت و افزايش بهره -4
  است؟ چقدرهاي فني استان لرستان  آموزشكده

  

  روش پژوهش
هدف محقق از انجام تحقيق توصيفي، توصـيف عينـي،   . روش تحقيق مورد استفاده توصيفي است

  .واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است

  
  آماري نمونةو  آماري جامعة

تعـداد   1383ريـزي اسـتان لرسـتان در سـال      زمان مديريت و برنامهسا ةنامة منتشر شدبرابر آمار
و با در نظـر گـرفتن تعـداد مـديران و كاركنـان و       استآموزشكده  4هاي فني استان لرستان  آموزشكده

ن در ايـ . باهم برابر بوده است جامعةوجود دارد، حجم نمونه و  هاآنمربيان كه امكان دسترسي به تمامي 
ن رسـمي و  انفـر، مدرسـ   60نفر، كاركنان  10نفر، معاونان  4مديران  نفر، 200گويان  راستا تعداد پاسخ

  .نفرند 30نفر و كارشناسان  100نظري كارگاهي و  غير رسمي اعم از مربيان دروس عملي،
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  ها آوري داده ابزار جمع
ـ      فعاليت آموزشـكده  ين پژوهش با توجه به گستردگي حيطةدر ا ه هـاي فنـي اسـتان لرسـتان و ب

آوري اطالعات از پرسشـنامه اسـتفاده شـده     آوري و تحليل اطالعات، براي جمع منظور سهولت در جمع
آلفاي  محاسبةبا استفاده از . استگويه  30ساخته و مشتمل بر  بسته و محقق صورت بهپرسشنامه . است

بـراي ارزيـابي    .اسـت آمد كه نشانگر اعتبار بسـيار بـاالي پرسشـنامه     دست به 13/98كرانباخ اعتبار آن 
در خصـوص  . شـد مصاحبه نيز عالوه بر مراجعه به اظهار نظر متخصصان امر از كارت مصاحبه اسـتفاده  

  .نيز از انواع استاندارد آن با اظهار نظر متخصصان امر استفاده شد چك ليست

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

در  ،آيـد  مـي  دسـت  بـه پرسشنامه  راه از اطالعات مورد نياز در اين تحقيق ةاز آنجا كه قسمت عمد
ابتـدا بـا    هاي توصيفي استفاده شده است به همين دليل شهاي آماري از رو جهت تجزيه و تحليل داده

و  درصد به توصيف نتـايج پرداختـه   هاي مركزي و استفاده از جداول، نمودارها، ميانگين و ساير شاخص
  .گي پيرسون و ضريب تعيين استفاده شده استبراي تعيين سهم هريك از عوامل از ضريب همبست

  
  هاي پژوهش يافته

  :توان نتايج زير را ارائه داد ميبندي كلي  در جمع
اي  هـاي فنـي و حرفـه    آموزش ،وري بهره ارتقايبراي ميزان تأثير عوامل مديريتي بر بهبود كيفيت و  -1

ير باالي اين عوامل بر بهبود كيفيت و كه حاكي از تأث آمده دست به 66/0و انحراف معيار  39/4ميانگين 
 91/0در اين راستا ضريب همبستگي بين عوامل مـديريتي بـا عوامـل انگيزشـي      .وري است بهره ارتقاي

درصد است كه حاكي از همبسـتگي   71/0درصد و با عوامل تكنولوژيك  76/0درصد با عوامل آموزشي 
ضريب تعيـين، سـهم عوامـل مـديريتي در بهبـود       ةمحاسببا  ،عالوه بر آن .بود خواهد باالي اين عوامل
  .استدرصد  26هاي فني استان لرستان  هاي فني آموزشكده وري آموزش كيفيت و بهره

اي  هـاي فنـي و حرفـه    وري آمـوزش  بهره ارتقايبراي ميزان تأثير عوامل انگيزشي بر بهبود كيفيت و  -2
ه حاكي از تأثير باالي ايـن عوامـل بـر بهبـود     آمده است ك دست به 60/0و انحراف معيار  31/4ميانگين 



  231 اي  آموزش فني و حرفههاي  توصيف و ارزشيابي برنامه 

در اين راستا ضريب همبستگي بين عوامل انگيزشي يا عوامل مديريتي  .وري است بهره ارتقايكيفيت و 
كه حاكي از همبستگي باالي اين عوامل  ،است 75/0و عوامل تكنولوژيك  73/0با عوامل آموزشي  91/0

وري  بهـره  ارتقـاي ، سهم عوامل انگيزشي در بهبود كيفيـت و  ضريب تعيين محاسبةعالوه بر آن با  است
  .استدرصد  26هاي فني استان لرستان  آموزشكده

اي  هـاي فنـي و حرفـه    وري آمـوزش  بهره ارتقايبراي ميزان تأثير عوامل آموزشي بر بهبود كيفيت و  -3
كه حاكي از تأثير  آمده دست به 72/0و انحراف معيار  18/4هاي فني استان لرستان ميانگين  آموزشكده

در اين راستا ضريب همبستگي بـين عوامـل   . وري است بهره ارتقايباالي اين عوامل بر بهبود كيفيت و 
 تيـ اكاست كه ح 68/0ا عوامل تكنولوژيك ي 73/0يا عوامل انگيزشي  76/0يتي آموزشي با عوامل مدير

ضريب تعيـين، سـهم عوامـل آموزشـي در      محاسبةبا  اين،عالوه بر  .دارداز همبستگي باالي اين عوامل 
درصـد   23هاي فني اسـتان لرسـتان برابـر     هاي فني آموزشكده وري آموزش بهره ارتقايبهبود كيفيت و 

  .است
اي  هاي فني و حرفـه  وري آموزش بهره ارتقايبراي ميزان تأثير عوامل تكنولوژيك بر بهبود كيفيت و  -4

 تيـ اكآمده است كه ح دست به 74/0و انحراف معيار  29/4 هاي فني استان لرستان ميانگين آموزشكده
در اين راستا ضريب همبسـتگي بـين   . داردوري  بهره ارتقاياز تأثير باالي اين عوامل بر بهبود كيفيت و 

كـه   است 68/0و با عوامل آموزشي  75/0با عوامل انگيزشي  71/0عوامل تكنولوژيك با عوامل مديريتي 
ضريب تعيين، سهم عوامل تكنولوژيك در بهبود  محاسبةبا . داردي اين عوامل از همبستگي باال تياكح

درصد  23هاي فني استان لرستان برابر  اي آموزشكده هاي فني و حرفه وري آموزش بهره ارتقايكيفيت و 
  .است

ي و هاي فن وري آموزش بهره ارتقايميزان تأثير عوامل مديريتي و عوامل انگيزشي بر بهبود كيفيت و  -5
 نظـر  بـه  .درصد و بـا همـديگر برابـر اسـت     26 ةهاي فني استان لرستان نشان دهند اي آموزشكده حرفه
دور از  هاآنرسد كه دليل همبستگي و ارتباط بسيار زياد بين عوامل مذكور، برابر بودن ميزان و سهم  مي

درصـد و بـاهم برابـر     23است كه ميزان تأثير عوامل آموزشي و تكنولوژيك معـادل   گفتني. ذهن نباشد
  .خواهد بوداست كه نشانگر ارتباط تنگاتنگ اين گونه عوامل با همديگر 
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  پيشنهادهاي پژوهش
از ايـن تحقيـق و بـا در نظـر گـرفتن سـهم و ميـزان تـأثير عوامـل           با توجه به نتايج بدست آمده

وري  بهـره  ارتقـاي مديريتي، عوامل انگيزشي، عوامل آموزشي و عوامل تكنولوژيك بـر بهبـود كيفيـت و    
  :شود هاي فني استان لرستان، پيشنهادهاي زير ارائه مي اي آموزشكده هاي فني و حرفه آموزش

  از بعد عوامل مديريتي) الف
هاي  عضويت در گروه برايي آموزشي مناسب، مهارت مديران ها دورهالزم است كه با برگزاري  -1

در اين راسـتا  . وري افزايش يابد بهره ارتقايت و هاي الزم براي بهبود كيفي كيفيت و انجام فعاليت
هـاي جديـد مـديريتي     ، مميزي داخلي و ساير تكنيكISOهاي مديريت كيفيت،  برگزاري كالس

  ).است 32/4ميانگين مربوط برابر . (ضرورت دارد
راسـتا الزم   در ايـن . هاي فني استان لرستان ضـرورت دارد  تقسيم مجدد وظايف در آموزشكده -2

دقيق و حساب شده تمامي مراحل سازماندهي كـه مشـتمل بـر تقسـيم كـار       ا يك مطالعةاست ب
، سلسـله مراتـب   )بندي وظائف و كارهاي مشـابه  دسته(، واحدسازي )ريز يتقسيم وظائف به اجزا(
جهـت كـردن و هماهنـگ كـردن      هـم (و هماهنگي ) هاي مختلف با يكديگر تعيين روابط قسمت(

  ).است 2/4ميانگين مربوط برابر (ها انجام گيرد  آموزشكده در هريك از) ها تمامي قسمت
وري با توجه به اهميـت عوامـل مـديريتي بـا تأكيـد بـر        بهره ارتقايبه منظور بهبود كيفيت و  -3

رسد كه تأكيد بر سـهولت نظـارت بـر عملكـرد      هاي موجود، به نظر مي هاي كنترل و تئوري شيوه
و توجيه كاركنـان  ) 05/4با ميانگين (تايج كنترل و ارزشيابي ، انعكاس ن)2/4با ميانگين (كاركنان 

 ارتقـاي كه همان بهبود عملكـرد و  ) 93/3با ميانگين (در خصوص اهداف واقعي بازرسي و كنترل 
  .دارد ري و كيفيت است ضرورت بسيارو بهره

كيـد بـر   وري با توجه به اهميـت عوامـل مـديريتي بـا تأ     بهره ارتقايبه منظور بهبود كيفيت و  -4
بـا ميـانگين   (ها، تالش براي ايجاد هويت مشترك كاركنـان بـا سـازمان     فرهنگ حاكم بر سازمان

، ايجاد ساختار حمايتي براي بهبود كيفيت )78/3با ميانگين (پذيري و انتقادپذيري  ، ريسك)68/3
نـد و  كنو ايجاد شرايطي كه كاركنـان بتواننـد از تفكـر خـالق خـود اسـتفاده       ) 81/3با ميانگين (

  .دهند، ضرورت داردهاي جديد ارائه  ايده
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  از بعد عوامل انگيزشي) ب
هـاي فنـي    وري آمـوزش  از بعد كاركنان و با توجه به اهميت تأثير آن بر بهبود كيفيت و بهـره  -1

اي استان لرستان با در نظر گرفتن تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو  هاي فين و حرفه آموزشكده
و توجـه بـه خالقيـت و نـوآوري     ) 25/4بـا ميـانگين   (داوم و مسـتمر كاركنـان   تالش براي رشد م

با ميانگين (كاركنان  ها و مشكالت موجود از سوي درك پديده، نياز به )13/4با ميانگين (كاركنان 
 ة، بـه عنـوان برتـرين مرتبـ    )77/3با ميـانگين  (، نياز كاركنان به درك نظم و زيبايي كارها )98/3

  .ه استنيازها مطرح شد
توان به لزوم افزايش رضايت كاركنان از تماس و ارتبـاط   از بعد رضايت شغلي نيز به ترتيب مي -2

بـا ميـانگين   (، افزايش رضايت كاركنان از تماس و ارتباط با مديران )04/4با ميانگين (با همكاران 
ر جهـت ايجـاد   و تالش د) 90/3با ميانگين (، افزايش رضايت كاركنان از حقوق و دستمزد )93/3

در . كرداشاره ) 81/3با ميانگين (وري موجب رضايت كاركنان است  اين احساس كه كيفيت و بهره
رسد كه چون رضايت كاركنان در مشاركت آنان بـراي همكـاري در پيشـبرد     اين راستا به نظر مي

بـه  الزم اسـت بـراي افـزايش رضـايت شـغلي كاركنـان بـا توجـه          گذارد، اهداف سازمان تأثير مي
هاي موجود، ضمن تشكيل جلسات مستمر، ارتباط بين مديران و كاركنان از يـك طـرف و    تئوري

  .ارتباط بين كاركنان با همديگر از طرف ديگر بهبود يابد
وري نيز با توجـه بـه لـزوم وجـود      بهره ارتقاياز بعد نگرش كاركنان نسبت به بهبود كيفيت و  -3

توان دريافـت كـه قبـل از مشـاركت      مي آمده دست بهه نتايج مثبت در اين زمينه، با توجه ب  نگرش
وري و در تمـامي مراحـل بايـد در جهـت      بهره ارتقايهاي مربوط به كيفيت و  كاركنان در فعاليت

  ).66/3و  76/3ميانگين (تالش شود  هاآننگرش 
عملكـرد از   از بعد نظام پاداش و تنبيه نيز ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تناسب بين پاداش و -4

هاي ارزشيابي  و در اين راستا الزم است شيوه استهاي فني  هاي انكارناپذير در آموزشكده ضرورت
در اين جهت الزم است كه ابتـدا  . هاي ارزيابي عملكرد بهبود يابدفرايندمستمر كاركنان بر اساس 

رل توجيـه  ة ارزشـيابي و كنتـ  اي با حضور كاركنان و مدرسان تشكيل و در خصـوص فلسـف   جلسه
ند و در طول خدمت و در مقاطع زماني ماهانه، سه ماهه، شـش ماهـه و سـاالنه بـه ارزشـيابي      شو
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مـنعكس شـود تـا در عملكردشـان      هـا آناز ارزشيابي به  دست آمده بهو نتايج  زندپرداب هاآنمستمر 
  .تأثير بگذارد

  از بعد عوامل آموزشي) ج
ريزي و ارزيابي آموزشي وجود نداشته  سنجي، برنامهاز بعد عوامل آموزشي چون امكان تفكيك نياز

خاصـي بـراي بررسـي     فراينـد دهنـد، الزم اسـت    آموزش را تشكيل مـي  فرايندو در مجموع است 
بنـدي،   كه به طـور مسـتمر ايـن نيازهـا دسـته      شودها تدوين  مستمر نيازهاي آموزشي آموزشكده

از مشـاركت كاركنـان و مدرسـان باشـد      بايد در اين راستا تعيين نيازها. بندي و اجرا شوند اولويت
  ).10/4و  14/4ميانگين (

هـاي مربـوط بـه تكنولـوژي      آموزشي مناسب بـر اسـاس تئـوري    فرايندبراي استقرار يك روش و 
 .زدپـردا  مـي آموزشي، ابتدا با مشاركت كاركنان و مدرسان به تدوين و شناسايي اهـداف آموزشـي   

آموزشـي   فراينـد ف مذكور شناسايي و سـپس بـه اجـراي    سپس نيازهاي آموزشي مرتبط با ا هدا
بازخورد مناسـب از نتـايج آموزشـي، ارزشـيابي مسـتمر بـه عمـل         دريافتو به منظور  زندپردا مي
هاي آموزشي، استمرار آموزش به عنوان يك فرهنـگ و   پاسخگويان، ارزيابي مستمر برنامه. آيد مي

ستمر مديران در محل آمـوزش بـراي ارزيـابي    انعكاس نتايج ارزيابي آموزشي و همچنين حضور م
  .اند دانسته فيدوري م بهره ارتقايرا در سطح بااليي در بهبود كيفيت و  هاآن

  از بعد عوامل تكنولوژيك) د
و ضـريب   رنـد از آنجا كه عوامل تكنولوژيك ارتباط بسيار نزديك و تنگاتنگي با عوامل آموزشـي دا 

تـوان   پاسخگويان مي هاي ارائه شده از سوي نظر گرفتن پاسخ با در بسيار باالست، هاآنهمبستگي 
هـاي فنـي    مناسب براي آموزش مستمر در آموزشكده شيوةكه عالوه بر استقرار يك  كردپيشنهاد 

. ها به تجهيزات و ابزار ضـرورت دارد  مناسب براي تأمين نياز آموزشكده فراينداستان لرستان، يك 
 برنامـة كه استقرار يك روش مناسب براي طراحـي و اجـراي يـك    به عبارت ديگر به همان اندازه 

آموزشي الزم است، به همان ميزان نيز در جهت تدوين يك روش مناسب براي تـأمين تجهيـزات   
به همان ميزان كه مشاركت كاركنان و مدرسان در امر آموزش ضـرورت  . آموزشي بايد تالش كرد
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پژوهش مورد نيـاز بايـد   تأمين تجهيزات آموزشي و  دارد، به همان اندازه نيز در جهت شناسايي و
  .ندمشاركت كن
مناسـب بـراي    برنامـة مناسب براي تأمين، تدارك و خريـد تجهيـزات، داشـتن     برنامةداشتن يك 

مناسـب بـراي    برنامـة تـدوين   ،نگهداري و حفاظت از تجهيزات آموزشي و پژوهش و عالوه بـر آن 
. هش غير قابل استفاده به صورت مـدون الزم اسـت  خروج تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و پژو

  .مشاركت كاركنان و مدرسان ضرورت دارد ،در تمامي اين مراحل





  
  
  
  
  
  

ـ   كاراييبررسي   اي و كـاردانش  هـاي فنـي و حرفـه    تانبيروني و درونـي هنرس
  1383تا  1387 هاي سال شهر در شاهين

  

  سيد مهدي ميرهادي  :پژوهشگر* 

  دادوستانعليرضا خ  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش اصفهان -1386 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
شـهر   اي و كاردانش شـاهين  هاي فني و حرفه دروني هنرستان كاراييتحقيق حاضر بررسي  ةمسئل

يـق بررسـي وضـعيت    از طر كاردانش بيشتر شاخةبيروني در  كارايي. است 1383تا  1378هاي  سال در
اي عالوه بر اشتغال از طريـق بررسـي كيفيـت     فني و حرفه شاخةالتحصيالن آموزشي و در  اشتغال فارغ

 .آورد هـاي نظـام آموزشـي را فـراهم مـي     داد برونتحصيل نيز امكان قضاوت در مورد محصوالت و  ادامة
تحصيلي  ةوني به تفكيك شاخبير كاراييدروني و  كاراييميزان  ،در اين پژوهش شده بررسي متغيرهاي

29
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دروني نرخ اتـالف، ميـانگين    كاراييترين نشانگرهاي  مهم. استجنس رشته، آموزشگاه و سال تحصيلي 
نـوع   ،بيرونـي ميـزان اشـتغال    كـارايي هاي  ترين شاخص مهم. است كاراييتحصيلي و درصد  دورةطول 

  .)1374ان، مشايخ، ، بازرگ1379فريده مشايخ، (اشتغال و درآمدهاي حاصل از آن است 
اي و  هـاي فنـي و حرفـه    درونـي و بيرونـي هنرسـتان    كـارايي گيري و برآورد  پژوهش حاضر اندازه

  .كه اميد است نتايج آن مفيد واقع شود ا مسئلة اصلي پژوهش قرار دادهكاردانش شاهين شهر ر
  

  اهداف پژوهش
  : هدف كلي

 هاي اي و كاردانش شاهين شهر در سال ههاي فني و حرف دروني و بيروني هنرستان كاراييبررسي 
  1383 تا 1378

  :يجزياهداف 
اي شـاهين شـهر بـه تفكيـك واحـد       هـاي فنـي و حرفـه    دروني هنرسـتان  كاراييتعيين ميزان  -1

   ؛تحصيلي رشتةآموزشي، جنسيت و 
اي شـاهين شـهر بـه تفكيـك واحـد آموزشـي،        هاي فني و حرفه هنرستان كاراييتعيين ميزان  -2

   ؛تحصيلي رشتة جنسيت و
اي شـاهين شـهر بـه تفكيـك واحـد       هـاي فنـي و حرفـه    دروني هنرسـتان  كاراييتعيين ميزان  -3

   ؛تحصيلي رشتةآموزشي، جنسيت و 
اي شـاهين شـهر بـه تفكيـك واحـد       هـاي فنـي و حرفـه    بيروني هنرستان كاراييتعيين ميزان  -4

   ؛تحصيلي رشتةآموزشي، جنسيت و 
  

 هاي پژوهش سؤال

اي و كاردانش شاهين شهر در كل و به تفكيك واحد  هاي فني و حرفه دروني هنرستان كارايي ميزان -1
  است؟ چقدرآموزشي رشته و جنسيت 
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اي و كاردانش شـاهين شـهر در كـل و بـه تفكيـك       هاي فني و حرفه بيروني هنرستان كاراييميزان  -2
  است؟ چقدرواحد آموزشي رشته و جنسيت 

  
  روش پژوهش

تحليلـي   –هـاي توصـيفي    روش و با توجه به ماهيت آن از نـوع پـژوهش  ه لحاظ پژوهش حاضر ب
  .حساب آورد هتوان آن را جزو تحقيقات كاربردي ب همچنين به لحاظ هدف مي. است) ارزشيابي(

  
  آماري جامعة

اي و كـاردانش   هـاي فنـي و حرفـه    آموزان هنرسـتان  دانش كلية ،آماري سؤال اول پژوهش جامعة
آمـوز در پايـه،    نفـر دانـش   12000د كه بـيش از  هستن 1383تا1378هاي  سال درهر منطقه شاهين ش

 كليـة  ،)بيرونـي  كـارايي (آماري سؤال دوم پـژوهش   جامعة. شود هاي متفاوت را شامل مي جنس و سال
تـا   1378هـاي   سـال  درشـاهين شـهر    منطقةاي و كاردانش  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان فارغ

  . نفر است 5000بيش از ) التحصيالن فارغ( جامعةتعداد اين  ،توجه به آمار موجود كه با است 1383

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

آماري مـورد   جامعةافراد  كليةاطالعات مربوط به ) دروني كارايي(براي بررسي سؤال اول پژوهش 
بـيش از   دومي سـؤال  آمار جامعة .آماري نخواهيم داشت ةگيري و نمون لذا نمونه ،گيرد استفاده قرار مي

 360نفري حـدود   5000 جامعةالزم براي يك  ةحداقل نمون ،بر اساس جدول مورگان .نفر است 5000
با توجه به تعداد متغيرهاي تعديل كننده نظير جنسيت سال فراغت از تحصيل رشته و واحـد  . استنفر 

طلبد و همچنين استفاده  و تحليل نتايج مي استنباط برايآموزشي كه الزاماً واحدهاي فرعي بيشتري را 
  .دانند را الزم مي) درصد 40(نفر  2000حجم اوليه  ،آوري اطالعات پستي جمع شيوةاز 

تحصـيلي، جنسـيت رشـته و سـال      التحصـيالن بـه لحـاظ شـاخة     وزيع فارغبا توجه به چگونگي ت
تصـادفي   صـورت  بـه ي فرعـي  هـا  گيري سهمي و در داخل گروه تحصيلي و واحد آموزشي از روش نمونه

  .استفاده شده است
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  ها آوري داده ابزار جمع
بـا اسـتفاده از    .اسـت  هاي آماري جداول و فرم ،ابزار گردآوري اطالعات مربوط به سؤال اول )الف 

هاي آماري به عنوان مباني  آموزان و هنرجويان، نتايج امتحانات و گزارش آمار دانش ،ها اين جداول و فرم
اين . گيرند شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي بندي مي دروني ثبت و طبقه كاراييانگرهاي نش محاسبة

  .دروني مورد استفاده قرار گرفته و روايي و اعتبار آن تأييد شده است كاراييهاي  ابزار در تمامي پژوهش
كـه   تاسـ  پژوهشـگر  طراحـي شـدة   پرسشنامة ،دومابزار گردآوري اطالعات مربوط به سؤال  )ب 

زش و پـرورش اسـتان و   اي و كاردانش سازمان آمـو  كارشناسان فني و حرفه روايي محتوايي آن از سوي
اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرانباخ . نظران بررسي و تأييد شده است برخي از صاحب

  .ه استشدتعيين و مطلوب ارزيابي 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

و ...) هـا و   درصـدها، نسـبت  (زيه و تحليل آمـاري سـؤال اول پـژوهش از آمـار توصـيفي      تج براي
هـا، ميـانگين    ، نـرخ همحاسـب هـاي   فرمول(ريزي آموزشي  هاي محاسباتي مورد استفاده در برنامه تكنيك

اسـتفاده شـده   ...) آموزي يا كوهورت و  و جريان دانش كاراييمدت تحصيل، نسبت اتالف درصد ضريب 
آماري به عنوان نمونه در سؤال اول پژوهش در اين بخـش آمـار اسـتنباطي     جامعةحضور  دليل هب. است

  .شود برده نمي كار به
هاي گوناگون آمار توصـيفي   براي تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به سؤال دوم پژوهش از شاخص

توافقي و ضـريب خـي    لجدو x2دو  هاي آماري خي بندي و توصيف مقدماتي نتايج و از روش براي طبقه
  .آمار استنباطي براي آزمون فرضيات استفاده شده است كرامر در حوزة

  
  هاي پژوهش يافته

درصد از پسـران   75درصد از دختران و  85اي،  فني و حرفه شاخةآموزان  درصد از دانش 79در كل  -1
  . اند التحصيل شده شاهين شهر فارغ ةدر منطق
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درصـد از پسـران    74درصـد از دختـران و    86كـاردانش،   شـاخة وزان آمـ  درصد از دانش 80در كل  -2
  .اند التحصيل شده فارغ

كـاردانش تـرك    شاخةآموزان  درصد از دانش 20اي و  آموزان فني و حرفه درصد از دانش 21در كل  -3
  .اند تحصيل كرده

بـوده   45/1انش برابر هاي كارد و در هنرستان 47/1اي برابر  هاي فني و حرفه نرخ اتالف در هنرستان -4
  .است

هاي كاردانش برابـر   هنرستان كاراييو درصد  68اي در كل  هاي فني و حرفه هنرستان كاراييدرصد  -5
  .بوده است 69
درصـد   14درصد شـاغل،   15اي و كاردانش بيكار،  التحصيالن فني و حرفه درصد از فارغ 68بيش از  -6

معنـادار بـودن ميـزان بيكـاري را نشـان      )  x2=  807(ي دو آزمون خ. اند درصد سرباز بوده 3دانشجو و 
  .دهد مي
  .التحصيالن رابطه وجود دارد بين وضعيت اشتغال و جنسيت فارغ -7
  .انجامد اي به يافتن شغل  نمي كاردانش يا فني و حرفه شاخةتحصيل در  -8

  
  پيشنهادهاي پژوهش

اي و كـاردانش زيـر نظـر شـوراي      ههـاي فنـي و حرفـ    مطالعـاتي آمـوزش   تخصصي و كميتةتشكيل  -1
درون و  متخصصـان نگري و تدوين استراتژي مربوط با عضويت  ريزي شاهين شهر به منظور آينده برنامه

  ؛برون سازماني
ريزي  اي زير نظر شوراي برنامه هاي مهارتي و فني و حرفه رشته توسعةگذاري  سياست كميتةتشكيل  -2

اي در منطقه  هاي مهارتي فني و حرفه رشته توسعةشرايط ايجاد و  ها، ضوابط و استان براي تدوين مالك
شاهين  ةاي در منطق هاي مهارتي و فني و حرفه اندازي رشته و تعيين مكانيسم، ساختار و گردش كار راه

  ؛متناسب با نيازها، امكانات و شرايط اقتصادي اجتماعي ،شهر
هـاي شـاهين    التحصيالن هنرستان غ ورد نياز فارو مشاغل موجود و م شاغالنتشكيل بانك اطالعاتي  -3

  ؛شهر
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التحصـيالن بـه منظـور فـراهم آوردن امكـان       سيسـتم اطالعـات فـارغ    كـردن روز، كارآمد و كامل  به -4

التحصـيالن پـس از    التحصيلي و امكان برقـراري ارتبـاط بـا فـارغ     هاي ساالنه از توزيع و روند فارغ تحليل
  ؛خروج از نظام آموزشي

موجـود و   مسـائل التحصيالن بـه منظـور بررسـي     اري مجامع و گردهمايي ساالنه با حضور فارغبرگز -5
  ؛التحصيالن برقراري ارتباط بين فارغ

در تابسـتان بـه منظـور كـاهش      ويژه بههاي جبراني در طول سال تحصيلي و  كالس توسعةتوجه به  -6
  ؛از تحصيلتعداد دروس پاس نشده و جلوگيري از طوالني شدن زمان فراغت 

آمـوزان   بهبود ظرفيت كمي و كيفي مدارس بزرگسـاالن بـه منظـور كـاهش تـرك تحصـيل دانـش        -7
  ؛ها در شاهين شهر هنرستان

  .باالست هاآنهايي كه ميزان ترك تحصيل و اتالف در  ها و رشته توجه ويژه به هنرستان -8



  
  
  
  
  
  

سـتان يـزد   اي غيـر رسـمي در ا   هـاي فنـي و حرفـه    راهبردي آموزش مطالعة
  ) الگوي بهبود وضعيت ارائةهاي استان يزد و  ارزشيابي نظام آموزشي آموزشگاه(
  

  محمود نادري نبي  :پژوهشگر* 

  -   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  اي استان يزد آموزش فني و حرفه سازمان -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي غير رسمي در استان يزد بـوده   هاي فني وحرفه اهبردي آموزشر ةپژوهش حاضر مطالع ةمسئل

هـاي آزاد   هاي آموزشي حاكم بـر آموزشـگاه   محقق در پي آن است كه بداند نظام ،در اين پژوهش. است
تـا   اند كدامها  اي چيست و متغيرهاي تأثيرگذار بر سيستم آموزشي و محيطي اين آموزشگاه فني و حرفه

  .شودراهكارهاي بهبود وضعيت ارائه  ،و ضعفپس از كشف نقاط قوت 
  

30  
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  اهداف پژوهش
اي آزاد فنـي  ه سيستم آموزشي حاكم بر آموزشگاه دهندة تشكيل يشناسايي نقاط قوت و ضعف اجزا -1

  اي استان؛ و حرفه
  .اي استان هاي آزاد فني و حرفه شناسايي عوامل محيطي آموزشگاه -2
  

  هاي پژوهش سؤال
  ؟اند كداماي استان  هاي آزاد فني و حرفه نظام آموزشي حاكم بر آموزشگاه ةعناصر تشكيل دهند -1
  ها چيست؟ نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي حاكم بر اين آموزشگاه -2
  ؟اند كداممطلوب از نقاط قوت  ةهاي برطرف كردن نقاط ضعف و استفاد راه-3
  اي چيست؟ حرفه هاي نظام آموزشي مطلوب براي يك آموزشگاه آزاد فني و ويژگي -4
  

  روش پژوهش
  .اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي است

  
  آماري جامعة

اي فعـال در اسـتان يـزد     آموزشگاه آزاد فنـي و حرفـه   300آماري تحقيق را مديران حدود  جامعة
ايمني و بهداشت، طراحي و دوخت، صـنايع دسـتي،    رشتة 8هاي مذكور در  آموزشگاه .دهند تشكيل مي

ت، صنايع غذايي، امور مالي و بازرگاني، صنايع چاپ، صنايع نساجي و خـدمات آموزشـي   فناوري اطالعا
  .اند مشغول به فعاليت بوده

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

واحــد بــا اســتفاده از روش  16تعــداد  ،هــاي فعــال در اســتان در ايــن تحقيــق از بــين آموزشــگاه
  .اند هشداي انتخاب  گيري تصادفي خوشه نمونه
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوهو آوري  بزار جمعا
اي، سـاير اطالعـات مـورد نيـاز از طريـق مطالعـات        انهدر اين تحقيق پس از انجام مطالعات كتابخ

آوري شـده و بـا    جمـع  پرسشـنامة هاي مصاحبه و عمـدتاً   و با استفاده از روش (field study)ميداني 

  .اند تحليل شدهپردازش و  Excelو  spssافزار  كمك نرم

  
  هاي پژوهش يافته

كنند كه در  هايي فعاليت مي در رشته تنهااي موجود در استان يزد  هاي آزاد فني و حرفه آموزشگاه

بـا   ،گذاري كمتري دارند اي دولتي نياز به سرمايه هاي داير در مراكز آموزش فني و حرفه مقايسه با رشته

هـاي   بنابراين اگر دولت خواستار نگرش فعاليت آموزشـگاه  اين وجود بازهم داراي مشكالت مالي هستند

 باشد بايد تمهيـدات الزم ...) برق صنعتي و  ،مانند تعميركار اتومبيل، الكترونيك(هاي ديگر  آزاد به رشته

  .ددر نظر بگير تر حمايت مالي وسيع براي را

فعلـي   رونـد ند بايـد از  نكهاي آزاد اگر بخواهند كارآموز بيشتري را جذب  از طرف ديگر آموزشگاه

  .و با نيازهاي دنياي شغلي ارتباط چنداني ندارد خارج شوند ستگرا آموزش تنهاكه 

انـد   اي كـه آمـوزش ديـده    اي از رشـته  التحصيالن آموزش فني و حرفـه  بيشتر از پنجاه درصد فارغ

روز  بـه بـازنگري در سرفصـل و    زمينـة همچنـين مشـخص شـده اسـت كـه در       .انـد  نبوده كار بهمشغول 

 ،اقتصـادي، اجتمـاعي  (ي آموزشـي بـر اسـاس تجزيـه و تحليـل محـيط       ها دورهداشتن آن يا تعريف  نگه

  .شود فعاليت چنداني انجام نمي) سياسي، فرهنگي و تكنولوژيكي

  .التحصيالن خود نيستند ها داراي تعامل و ارتباط زيادي با فارغ آموزشگاه

نـد و ايـن امـر    ا ند اينترنت و آمـوزش از راه دور محـروم  ها از ابزارهاي جديد آموزشي مان آموزشگاه

اند كه كارآموزان بر اساس عواملي  نفر اظهار داشته 70حدود . شده است هاآنوري  باعث پايين آمدن بهره

  .شوند كاري تفكيك نمي ، رشتة كاري يا تجربةهمچون سطح تحصيالت
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  پيشنهادهاي پژوهش
  .آيد عمل بهبيشتري ها دقت  در گزينش مربيان آموزشگاه -1
صـنايع   ةشرح شغل كامل تهيه و ابـالغ و در ايـن زمينـه بـه رشـت      ،هاي مختلف براي مربيان رشته -2

 .دستي اولويت داده شود

هاي بازآموزي و فراگيري فنـون جديـد وضـع     الزام مربيان به شركت در كالس برايمقررات جديد  -3
 .شود

 .ر گيردسيستم ارزيابي عملكرد مربيان مورد بازنگري قرا -4

 .ها ارتباط بيشتري داشته باشد اي استان با مربيان آموزشگاه سازمان فني و حرفه -5

 .مشاوره و راهنمايي شغلي داده شود ،به داوطلبان كارآموزي -6

ــا دورهدر طراحــي  -7 ــنايع و   ه ــديران ص ــرات م ــارت از نظ ــتانداردهاي مه ــدوين اس ي آموزشــي و ت
 .اندركاران اصناف استفاده شود دست

 .شود ها توجه بيشتري زش در آموزشگاهو تدوين ميزان آمو براي تهيه -8

مورد نظـر   رشتةتحصيلي و ميزان تجربه در  رشتةاي بر اساس سطح سواد،  كارآموزان فني و حرفه -9
 .هاي جداگانه تشكيل شود هاي يكسان كالس االمكان تفكيك شوند و براي گروه حتي

ته و سرعت تغييـر تكنولـوژي در فواصـل زمـاني     ي آموزشي با توجه به ماهيت رشها دورهسرفصل  -10
  .كوتاه مورد تجديد نظر قرار گيرد

  .دنشوكامل بيان  طور بهدر استاندارد مهارت و آموزش مشاغل، اهداف آموزشي  -11



  
  
  
  
  
  

 هـاي  سـال كـاردانش در   شـاخة  متوسـطة آموزشي  هاي گروهارزيابي عملكرد 
  1380-1381و  1379-1380تحصيلي

  

  سيده مريم هدايي نيا :پژوهشگر* 

  دكتر غالمرضا جندقي :استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشد ةنام پايان :نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان قم -1381 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
ند داشته باشـد  نتوا آموزشي در باالبردن كيفيت آموزش و پرورش مي هاي گروهنظر به اهميتي كه 

ها و  به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف و رفع مشكالت و نارسايي آنمطالعه و ارزشيابي عملكرد كار 
تبـادل   و كننـد  مـي زيـر را دنبـال    اهدافآموزشي  هاي گروه .ها اهميت زيادي خواهد داشت بهبود شيوه

افزايش  هاي تدريس و افزايش اطالعات تخصصي معلمان، ايجاد هماهنگي در شيوه تجربيات و ابتكارات،
 ارائةهاي سالم بين معلّمان،  وردن رقابتوجود آ هب ،صحيح ارزشيابي هاي روش زمينةاطالعات معلمان در 
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ترغيـب در جهـت نقـد و     ،مسـائل آموزشـي تربيتـي    در بـارة علمي  هاي پژوهش نو، هاي روشها و  طرح
با  .ل و تجهيزات كارگاهيهرچه بيشتر و بهتر معلّمان از وساي ةاستفاد ،درسي هاي كتاببررسي محتواي 

بـر   ،اسـت كيفيت آموزش در سطح اسـتان   ارتقايآموزشي  هاي گروه يكي از اهداف مهم اينكهتوجه به 
آموزشـي   هـاي  گـروه پژوهش حاضر به منظور اطالع از وضعيت عملكـرد   ،اصل كنترل در سازمان اساس

بـه منظـور   . فراهم آيد ارتقايالح و تر اصسو ب شودپذيرد تا به عنوان اطالعاتي به سيستم باز صورت مي
آموزشي ارزيابي  هاي گروهعملكرد اين  كه دكن داف بيان شده ضرورت ايجاب ميبررسي ميزان تحقق اه

  .هت بهبود عملكرد آن گام برداشتتا بتوان در ج شود
  

  اهداف پژوهش
   :هدف كلي

  .استآموزشي  ايه گروهارزيابي عملكرد  فرايندتعيين ميزان اثربخشي در ابعاد مختلف 
  :اهداف جزئي

  ؛بهبود وضعيت تحصيلي زمينةآموزشي در  هاي گروهارزيابي عملكرد  -1
 ؛خالقيت پرورش زمينةآموزشي در  هاي گروهارزيابي عملكرد  -2

 ؛بهبود مديريت آموزشگاهي زمينةآموزشي در  هاي گروهارزيابي عملكرد  -3

  .پژوهشگري بهبود روحية زمينةآموزشي در  هاي گروهارزيابي عملكرد  -4

  
  پژوهشهاي  سؤال

آموزشـي تـا چـه     هاي گروهعملياتي  برنامةوضعيت تحصيلي با  آموزشي در زمينة هاي گروهعملكرد  -1
  ميزان تناسب دارد؟

آموزشـي تـا چـه     هـاي  گروهعملياتي  برنامةت با قيپرورش خال زمينةآموزشي در  هاي گروهعملكرد  -2
  ميزان تناسب دارد؟

آموزشي تـا   هاي گروهعملياتي  برنامةبهبود مديريت آموزشي با  زمينةآموزشي در  ايه گروهعملكرد  -3
  چه ميزان تناسب دارد؟
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آموزشي تا  هاي گروهعملياتي  برنامةپژوهشگري با  ةبهبود روحي زمينةآموزشي در  هاي گروهعملكرد  -4
  چه ميزان تناسب دارد؟

  
  روش پژوهش

  .استپيمايشي و تحقيق ميداني  ،روش تحقيق

  
  آماري جامعة

كـاردانش در   شـاخة اسـتان قـم در    متوسطة دورةآموزشي  هاي گروهآماري پژوهش حاضر  جامعة
و مطابق اطالعات كسب شـده از كارشناسـي فرابـري     است 1380-81و  1379-80تحصيلي  هاي سال
تعـداد   ،متوسـطه  دورةآموزشـي   هـاي  گـروه هاي سازمان آموزش و پرورش، كارشناسي كاردانش و  داده
  .گروه مهارتي تعريف شده است 11تحصيلي  هاي اين سالآموزشي كاردانش در  هاي گروه

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

گيـري   و از نمونـه  انـد  شدهآموزشي سرشماري  هاي گروه آماري همة جامعةمحدود بودن  دليلبه 
  .استفاده نشده است

  

  ها آوري داده ابزار جمع
ن، اسناد و مدارك اسـتفاده  امدرس ،يا هانها از مطالعات كتابخ آوري داده معج برايدر اين پژوهش 

  .شده است
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
آثـار توصـيفي از جـداول     زمينةو در  ها جزيه و تحليل دادهت برايدر اين پژوهش از آمار توصيفي 

اي  اري در پژوهش حاضر از نمودار ميلههاي آم به منظور نمايش توزيع داده. ه استشدنمودارها استفاده 
  .استفاده شده است
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  هاي پژوهش يافته
افزايـي بـا    عمليـاتي شـامل ابعـاد دانـش     برنامـة وضعيت تحصيلي يا كـاهش افـت تحصـيلي طبـق      -1

 ،وقـت  هاي همايش علمي دبيران، بازديد علمـي، تـدوين جـزوات علمـي، آمـوزش دبيـران پـاره        شاخص
عمليـاتي   برنامـة  هـا و  بر اساس شـاخص . استمديران اجرايي  ايي ماهانةمدهو گر ها سرگروه گردهمايي

 هـاي  گـروه همـايش علمـي    1379-80در سـال تحصـيلي    كـه  شـد  ميهمايش مهارتي برگزار  60 بايد
برنامـه   درصد 33/53همايش علمي  32با برگزاري  1380-81و در سال  برنامه درصد 62/41آموزشي 

آموزشي در راستاي برگزاري همايش علمي بايد تـالش   هاي گروهدهد  كه نشان مياست را پوشش داده 
  .بيشتري انجام دهند

از برنامـه را تحـت پوشـش قـرار      درصـد  20بازديد علمـي   زمينةدر  1379-80در سال تحصيلي 
به تـدوين   1379-80در سال تحصيلي . هيچ اقدامي نشده است 1380-81اند و در سال تحصيلي  داده

 جـزوة  9بـا تـدوين    1380-81برنامه و در سال تحصـيلي   درصد 63/63اخته شده و علمي پرد جزوة 7
 رشـتة  5در  1379-80در سـال تحصـيلي   . برنامه را تحت پوشش قرار داده اسـت  درصد 81/81علمي 

تحصيلي صددرصد برنامـه   1380-81ها و در سال  درصد برنامه 66/41وقت  مهارتي آموزش دبيران پاره
  .داده استرا تحت پوشش قرار 
برنامـه و در سـال    درصـد  75، 1379-80آموزشـي در سـال تحصـيلي     هـاي  گروهگردهمايي سـر 

عمليـاتي جلـوتر    برنامـة درصد از  50يعني  ،دهردرصد برنامه را زير پوشش ب 150 ،1380-81تحصيلي 
  .است

 1380-81و در سـال   اقـدامي نشـده   1379-80گردهمايي مـديران اجرايـي در سـال     زمينةدر 
هـا و   توجيه و تشـويق دبيـران در گردهمـايي    زمينةدر  .ستا  صد برنامه را تحت پوشش قرار دادهصددر
را تحـت   برنامـة درصـد   27/27، 1379-80ي مختلف آموزشي ضمن خدمت در سال تحصـيلي  ها دوره

تحصـيلي مـورد    هـاي  سـال برتر تدريس در  يالگوها برگزاري جشنوارة زمينةدر . پوشش قرار داده است
در سـال  . دهـد  آموزشي را نشان مـي  هاي گروهضعف  ،يچ اقدامي انجام نگرفته است و اين عملكردنظر ه

هــاي پيشــنهاد  از برنامــه درصــد 20، تنهــا 1380-81درصــد و در ســال  33/13، 1379-80تحصـيلي  
  .ضمن خدمت عملياتي شده است دورةبرگزاري 
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 را پوشـش داده  برنامـة درصـد   25آموزي  گردهمايي دانش زمينةدر  1380-81در سال تحصيلي 
  .هيچ اقدامي نشده است 1379-80و در مورد فراخوان مقاله در سال تحصيلي  است 

آمـوزي   هيچ پژوهش تحقيقي دانش 1380-81و  1379-80 هاي سالسؤال دوم پژوهش در  رةبا در -2
  .وده استبسيار ضعيف ب زمينةكاردانش در اين  شاخةآموزشي  هاي گروهصورت نگرفته و عملكرد 

كـاردانش   شـاخة آموزشي  هاي گروهبهبود مديريت  خصوصآموزشي در  هاي گروهعملكرد  زمينةدر  -3
پيشنهاد برگزاري يك كارگاه عملي و آموزشي ضمن خدمت را داشـته   عملياتي بايد برنامةطبق  ،استان

 ،ه عملـي با داشـتن پيشـنهاد برگـزاري يـك كارگـا      1380-81و  1379-80باشد كه در سال تحصيلي 
  .صددرصد برنامه را پوشش داده است

پيشـنهاد يـك گردهمـايي     بايـد عمليـاتي   برنامـة كاردانش استان طبق  شاخةآموزشي  هاي گروه
-81هيچ پيشنهادي نداشته و در سال تحصيلي  1379-80مديران را داشته باشد كه در سال تحصيلي 

  .تحت پوشش قرار داده استصددرصد برنامه را  ،با داشتن يك پيشنهاد گردهمايي 1380
 زمينـة  1380-81آموزشي در سال تحصيلي  هاي گروه در بارةرساني به مديران  در خصوص اطالع

  .برنامه را تحت پوشش قرار داده است درصد 300رساني  اطالع
عمليـاتي   برنامـة پژوهشـگري بـا    بهبـود روحيـة   زمينـة آموزشـي در   هاي گروهدر پاسخ به عملكرد  -4

برنامه و در سال تحصيلي  درصد 27، 1379-80موزشي طبق نتايج تحقيق در سال تحصيلي آ هاي گروه
از  1380-81عملكرد اسـتان در سـال تحصـيلي    . برنامه تحت پوشش رفته است درصد 72 ، 81-1380

  . عملياتي عقب است برنامةهرچند از  رشد نسبي برخوردار بوده،
درصد برنامه و در سـال   18، 1379-80تحصيلي  درسي در سال هاي كتابدر مورد نقد و بررسي 

نقـش   ةتوسـع  زمينـة در . انـد  ها را زير پوشـش قـرار داده   برنامه درصد 27/27تنها  1380-81تحصيلي 
برنامه و  درصد 75، 1379-80در سال تحصيلي  پژوهشتحقيقي و  هاي فعاليتگردهمايي آموزشي در 

  .اند ، صد درصد برنامه را پوشش داده1380-81در سال 
 27، 1379-80خوارزمي در سـال   ةجشنوار در آموزان به شركت نسبت به تشويق و ترغيب دانش

  .برنامه را پوشش داده است درصد
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  پيشنهادهاي پژوهش
 ،هاي همايش علمي دبيران با شاخص افزايي دبيران توجه به دانش ،در خصوص كاهش افت تحصيلي -1

  .استبازديد علمي ضروري 
نـوين يـاددهي و يـادگيري بـا      هاي روشتوجه به توسعه و تعميم  ،هش افت تحصيليدر خصوص كا -2

الگوهاي برتر تدريس پيشنهاد  ةهاي برگزاري جشنوار هاي توجيه و تشويق دبيران در گردهمايي شاخص
  .آموزش ضمن خدمت مورد نياز است دورةو به برگزاري 

تدوين جـزوات كـاربردي و    ،ها با شاخص فرهنگ يادگيري مستمر توسعةبراي كاهش افت تحصيلي  -3
  .ي مختلف آموزشي بايد انجام گيردها دورهتشويق دبيران براي شركت در 

آمـوزي و فراخـوان مقالـه     آموزي از طريق گردهمايي دانش مستمر دانش ةايجاد انگيزش براي مطالع -4
  .انجام گيرد بايد

ت خالقيت مربيان و مدرسان بايـد شناسـايي   هاي رشد و تقوي زمينه ،براي توسعه و پرورش خالقيت -5
  .شود

خالقيت ضـروري بـه    خصوص آموزي و فراخوان مقاله در تشويق به امور تحقيقي و گردهمايي دانش -6
  .رسد نظر مي

 هـا آنمديريت بپردازنـد و   زمينةبه تدوين جزوات آموزشي در  بايدكاردانش  شاخةآموزشي  هاي گروه -7
  .را به مدارس بفرستند

اسـتانداردهاي   زمينـة دبيران را تشويق به انجـام امـور تحقيقـي در     بايدبراي نهادينه كردن تحقيق  -8
  .كردمهارتي  هاي آموزشمهارتي و 

  .ندمهارتي تشويق شو شركت در جشنوارةآموزان به  دانش بايدآموزشي  هاي گروههاي  در گردهمايي -9
مونه را تهيه كنند و به عنوان الگوي تدريس بـه  هاي ن آموزشي طرح درس هاي گروهشود كه  توجه  -10

  .هنرآموزان قرار دهند رواحدهاي آموزشي ارسال و در اختيا
آموزشي كـاردانش بـر اسـاس اهـداف تعريـف       هاي گروههاي  دستورالعمل وينريزي و تد بايد برنامه -11

  .ستادي انجام شود ةشده در حوز
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  بخش دوم

  
  
  

  اي هاي فني و حرفه رابطه آموزش
  با نيازهاي بازار كار 

 التحصيالن و اشتغال فارغ
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  اي استان آذربايجان شرقي گان فني و حرفهديد بررسي وضعيت اشتغال آموزش
  

  بابك باقري چرخي  :پژوهشگر* 

  دكتر حسن افشين   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  اي استان آذربايجان شرقي كل  آموزش فني و حرفه ادارة -1385 :سال پايان و محل انتشار* 

  
  

  بيان مسئله
اي  هـاي فنـي و حرفـه    و آمـوزش  جامعـة يازهـاي  در اين تحقيق در نظر است ميزان تناسب بين ن

كـارآموزان و   بـراي اي  هاي فنـي و حرفـه   به عبارت ديگر ميزان دستيابي به اهداف آموزش. بررسي شود
 زمينـة اي در  هـاي فنـي و حرفـه    شود تا با ارزيابي موفقيـت آمـوزش   بازار كار در اين تحقيق بررسي مي
ة آمـوزش و  ريزي كالن در نحو برنامه زمينةييرات الزم در ديدگان، تغ نيازهاي محيطي و مشاغل آموزش

  .اي مشخص شود آموزش ديدگان فني و حرفه كارگيري به نحوة
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  اهداف پژوهش
  ؛اي استان آذربايجان شرقي ديدگان مراكز فني و حرفه ناسايي ميزان وضعيت اشتغال آموزشش -1
  بازار كارهاي داده شده با نياز  شناسايي ميزان هماهنگي آموزش -2

  
  هاي تحقيق فرضيه
  .تحصيلي آنان رابطه وجود دارد رشتة واي  بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -1
 .اي و نياز بازار كار تفاوت وجود دارد بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -2

 .رابطه وجود دارد هاآناي و رضايت شغلي  بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -3

همبسـتگي وجـود    هـا آنهاي شـغلي   اي و مهارت بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -4
  .دارد

  
  روش پژوهش

توصيف وضـع   برايپيمايشي  صورت بهاكتشافي است كه  –اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي 
  .ه استشداي اجرا  موجود اشتغال كارآموزان فني و حرفه

  
  آماري جامعة

اي در سطح استان آذربايجان  ديدگان مراكز فني و حرفه آموزش كليةحاضر پژوهش آماري  جامعة
 22نفـر در   25964 ،1381ريزي كشور در سال  سازمان مديريت و برنامه كه طبق آمارنامة استشرقي 

  .نفر زن هستند 8343نفر مرد و  17621از اين تعداد  .مركز بوده است
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة

حجم نمونه از فرمول كوكران  براي تعيين
d

TPq
n   برطبـق ايـن فرمـول   . ه اسـت شـد استفاده، 

  .ه استشدنفر محاسبه  628حجم نمونه 
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  ها آوري داده ابزار جمع
كـارآموزي،   رشـتة  در بـارة شـامل اطالعـات فـردي     سـاخته  اضر پرسشنامه محقـق ابزار تحقيق ح

هـاي شـغلي    بـراي سـنجش رضـايت شـغلي و مهـارت     . استجنسيت و سن و وضعيت تأهل كارآموزي 
گـذاري در قالـب    كارآموزان با استفاده از طيف ليكرت و وضعيت اشتغال و نياز بازار كار از تكنيك نمـره 

  .ه استشداستفاده ) 1382صداقت، ( AHPبندي  اولويت
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
گذاري و پس از آن بـا اسـتفاده از    ها نمره ، پاسخها هاي حاصل از پرسشنامه آوري داده پس از جمع

  .آوري شده است جداول مربوط جمع صورت بهآوري و  اطالعات مورد نياز جمع spssافزار  نرم
  

  هاي پژوهش يافته
  .ارتباط دارد هاآنمتوسط به شغل  طور بهدرصد  66/53كارآموزي در حد   رشتة -1
  .استدرصد  47/62تحصيل با  ادامةز كارآموزي اولويت اول كارآموزان پس از فراغت ا -2
اند كـه دليـل آن در اولويـت اول     درصد از كارآموزان پس از اشتغال مجبور به ترك شغل شده 7/28 -3

  .استدرصد  20/47كارآموزي با  رشتةمرتبط نبودن شغل مناسب با 
كـارآموزي بـا    رشتةن توجه به اي در اولويت اول اشتغال بدو ترين انتظار كارآموزان فني و حرفه مهم -4
  .استدرصد  1/32
  .شان نسبت به ميانگين باالست كارآموزي رشتةارزيابي نگرش تحصيلي كارآموزان نسبت به  -5
كـارآموزي   رشـتة اي و  اول طرح مبني بر اينكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفـه  فرضية -6
احـي وضـعيت اشـتغال متفـاوت     ي كارآموزي طرها رشتهن كه كارآموزا نشدتأييد  رابطه وجود دارد هاآن

  .ندباهم دار
اي و نياز بازار كار تفاوت  دوم طرح مبني بر اينكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه فرضية -7

  .شدتأييد  t – testوجود دارد با آزمون 
اي و رضايت شـغلي   رفهكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حسوم طرح در خصوص اين فرضية -8
  .شدرابطه وجود دارد با آزمون پيرسون تأييد  هاآن
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اي و  كـه بـين وضـعيت اشـتغال كـارآموزان فنـي و حرفـه       چهارم طرح مبنـي بـر اين   فرضيةبررسي  -9

هاي شغلي كارآموزان  رابطه وجود دارد با آزمون تحليل واريانس نشان داد مهارت هاآنهاي شغلي  مهارت
  .مؤثر است هاآندر اشتغال 

  
  پيشنهادهاي پژوهش

تثبيـت   بـراي كـارآموزي خـود الزم اسـت      رشـتة با توجه به نگرش تحصيلي باالي كـارآموزان بـه    -1
  .هاي شغل كارآمد در اختيار ايشان قرار داده شود كارآموزان در شغل خود مهارت

با بـازار كـار در    هاي تحصيلي متناسب تحصيلي مرتبط و با ايجاد رشته رشتةالزم است اشتغال در  -2
 .اي قرار گيرد اولويت سازمان فني و حرفه

چگونگي كاريابي و حفظ شغل به كـارآموزان آموختـه    ،كارآموزي رشتةالزم است عالوه بر آموزش  -3
 .شود

الزم اسـت كـارآموزان در حـين     هـا آناشـتغال   و بـين رضـايت شـغلي كـارآموزان     با توجه به رابطة -4
 .مند شوند خود به نحو مقتضي عالقه تحصيلي رشتةكارآموزي نسبت به 

 .هاي نظري مورد توجه قرار گيرد هاي عملي كارآموزان بيشتر از مهارت مهارت -5



  
  
  
  
  
  

كـاردانش   شـاخة آموختگـان   بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانـش 
  استان خراسان

  

  علي خاني  :پژوهشگر* 

  سيد ابوالقاسم حسينيون  :ناظر *

  پژوهشيطرح : نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان خراسان -1380  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
 هـاي مهـم   در دنياي خـارج از موضـوع  ارتباط آموزش و پرورش با دنياي كار، هم در مدرسه و هم 

ه هـا در آمـوزش و پـرورش و دامنـ     گـذاري  حجم سـرمايه  استگذاران  ريزان و سياست مورد توجه برنامه
دهـد كـه آمـوزش و     شود نشان مـي  تحقيقات و مطالعات كه در راستاي بهبود كيفيت آموزش انجام مي

  )1376خزاعي، ( .ي تحقق اهداف آن نقش اساسي داردجوامع به سو توسعةپرورش در هدايت جريان 
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ي المللـي و داخلـ   تحوالت و تغييرات تكنولوژيك، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بين مجموعةاما 
ايـران بـه جـاي گـذارده و      جامعـة هاي اخير، آثار و تبعات بسياري را در امور اقتصادي و اجتماعي  سال

تـوان بـه    ، مـي هـا آنتـرين   است كه از جمله مهم زدهو مشكالت خاصي را به وجود آورده و دامن  مسائل
  .كرداشاره  جامعةموضوع مهم كار و اشتغال در 

 هـاي  تـالش هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي،    و حساسيتبا در نظر گرفتن مجموع مالحظات 
 جامعـة هاي توليـدي در   اي براي كنترل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال مولد و مبتني بر فعاليت گسترده

كامل  طور بهها  كشور اين تالش توسعةسوم  برنامةدوم توسعه و در آغاز  برنامةدر پايان . گيرد صورت مي
 1378درصـد در سـال    14بـه حـدود    1375درصـد در سـال    9نرخ بيكـاري از   مؤثر و كارساز نبوده و

  .)1379عسگري، (افزايش يافته است 
المللي و داخلي، كه هريك به نوعي بـه اقتصـاد كشـور و از آن طريـق بـر       با توجه به تحوالت بين

تـوجهي از   رسد كه احتمال دارد مشكل بيكـاري بـراي بخـش قابـل     گذارند به نظر مي اشتغال تأثير مي
ها با توجه به اهميت خاصـي   التحصيالن دبيرستان و دانشگاه خصوص براي فارغ هجمعيت فعال كشور و ب

هـاي بعـد از آن بـه ميـزان بيشـتري       سوم توسعه و سال برنامةهاي  در سال ،وجود دارد هاآنكه در مورد 
  .شودمطرح 

كمتـر كشـور                .شـود  كيـد مـي  مهمـي اسـت كـه شـديداًً بـر آن تأ      مسئلةكردگان  بيكاري تحصيل
 ،كـرده  در آسـيا معمـوالً بيكـاران تحصـيل     .دارد كه اين مشـكل را نداشـته باشـد   اي وجود  توسعه يافته

  )1376خزاعي، (ند ا ة دانشگاهي و مدارس متوسطهآموخت دانش
ايـران   متوسـطه در  دورةاي  هاي فني و حرفـه  آموختگان آموزش هاي پژوهش در مورد دانش يافته
يا در هنگام ورود به بـازار   نددهد كه بخش قابل توجهي از آنان پس از فراغت از تحصيل بيكار نشان مي

هاي  مهارت ،شوند و بر خالف انتظار هاي تحصيلي خود نمي كار جذب مشاغل متناسب و مرتبط با رشته
 .)1378زاده شريعت(شوند  ميو افزايش بازده شغلي به كار گرفته ن ارتقايآموخته شده به آنان در جهت 

 1/93( 1375كه در مقايسه با سـال   درصد بوده 9/84استان خراسان  در 1379ميزان اشتغال در سال 
مـردان و   جامعـة كاهش يافته است، اين ميزان در نقاط شهري و روستايي و همچنين در هر دو ) درصد

 1/17(است كه چهار شهر بزرگ سبزوار  نتايج تحقيقات نشان داده. زنان نيز با كاهش مواجه بوده است
در مقايسه با سـاير  ) درصد 7/19(و بيرجند ) درصد 4/26(تربت حيدريه ) درصد 1/25(نيشابور ) درصد
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ريزي استان  سازمان مديريت و برنامه(اند  تري مواجه بوده با بيكاري گسترده 1379ها در سال  نشهرستا
هـاي   از اهـم هـدف  ساختن فرد براي زندگي شغلي و اجتماعي آماده با توجه به اينكه ). 1380خراسان، 

فرد پس از پايان تحصيالت كاردانش و رسيدن به سن كار و فعاليت انتظار دارد از  است،كاردانش  شاخة
انجام  ،بر اين اساس. برداري كند گذاري يك زندگي مستقل و اشتغال بهره پايه زمينةخود در  هاي تالش

براي ايـن منظـور و   . التحصيالن ضروري است راهكارهاي كارآمد براي اشتغال فارغ ارائةمطالعات الزم و 
كاردانش استان خراسان بـه اشـتغال، پـژوهش     شاخةآموختگان  مشخص ساختن ميزان دستيابي دانش

ترديد نتايج  بي .حاضر در شهرهاي بجنورد، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، گناباد و بيرجند انجام گرفت
 ةكاردانش مـورد اسـتفاد   شاخةهاي آموزشي مربوط به  گذاري تواند در سياست از اين پژوهش ميحاصل 
  .نظران قرار گيرد صاحب
  

  اهداف پژوهش
  كاردانش شاخةآموختگان  توصيف وضعيت اشتغال دانش -1
  كاردانش شاخةآموختگان  بررسي عوامل مرتبط با اشتغال دانش -2

  
  پژوهشهاي  سؤال

  كاردانش چگونه است؟ شاخةآموختگان  انشنحوه و وضعيت اشتغال د -1
 آيا بازار كار براي دختران در مقايسه با پسران متناسب است؟ -2

 هاي كاردانش متناسب است؟ آيا بازار كار براي رشته -3

 آموختگان شهرهاي مورد مطالعه متناسب است؟ آيا بازار كار براي دانش -4

 د؟هاي غير رسمي و اشتغال رابطه وجود دار آيا بين مهارت -5

 آموختگان مطابقت دارد؟ تحصيلي دانش رشتةآيا مشاغل احراز شده با  -6

 آموختگان رابطه دارند؟ هاي والدين با اشتغال دانش آيا ويژگي -7

  ؟اند كدامآموختگان  متغيرهاي مرتبط با اشتغال دانش -8
  

  روش پژوهش
  .پيمايشي استفاده شده است –در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي 
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  آماري جامعة
و  1375-76، 1374-75هـاي   آموختگـان سـال   آماري مورد مطالعه در اين تحقيـق دانـش   امعةج

 .كاردانش شهرهاي بجنورد، بيرجند، تربت حيدريه، سبزوار، گنابـاد و نيشـابور بودنـد    شاخة 77-1376
  .دگير در بر مينفر دختر را  622نفر پسر و  437كه  استنفر  1059آماري تعداد  جامعة

  
  گيري ي و روش نمونهآمار نمونة

اي بـا انتسـاب    گيـري طبقـه   مورد مطالعه باعث شد تا از روش نمونـه  جامعةپراكندگي جغرافيايي 
گيري باعث شد تا متناسب با شـهر و جنسـيت    اين نوع نمونه. انتخاب نمونه استفاده شود برايمتناسب 

وجـه بـه بررسـي اشـتغال     بـه منظـور انتخـاب حجـم نمونـه و بـا ت      . متناسب انتخاب شـود  نمونةتعداد 
   :زير استفاده شد از رابطة (p)كاردانش  شاخةآموختگان  دانش

      .استنفر  600حجم نمونه 
2

2

d

pqz
n   

  
  هاي تجزيه و تحليل  شيوهو  ها آوري داده ابزار جمع

از  هـاي محقـق   سـؤال در اين پژوهش با توجه بـه هـدف و   . گيري پرسشنامه بوده است ابزار اندازه
به منظور شناخت تفـاوت   x2)(دو  از آزمون خي. هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است روش

در ايـن تحقيـق بـا    . آموختگان استفاده شده اسـت  بين متغيرهاي مورد مطالعه و اشتغال دانش و رابطة
  .ه شداز رگرسيون لوجستيك استفاد) وضعيت اشتغال شاغل و بيكار(توجه به متغير وابسته 

  
  هاي پژوهش يافته

درصـد   4/24درصـد بيكـار،    1/34 ،آموختگان شاغل درصد دانش 6/20 كه نتايج حاصل نشان داد
بيشـترين درصـد جـذب    . انـد  درصد طلبـه بـوده   3/0دار و  درصد خانه 5/12درصد سرباز،  1/8دانشجو، 

محل كـار و آشـنايي بـا     مستقيم به ةگذاري شخصي، مراجع آموختگان به اشتغال از طريق سرمايه دانش
 ةوضعيت اشتغال بر حسب رشت. فرصت اشتغال براي پسران و دختران يكسان بود. صاحب محل كار بود
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تحصـيلي   رشتةدر شغل مناسب با  شاغالننزديك به نيمي از . تحصيلي و سال اخذ مدرك متفاوت بود
شـغل خـود را از    ،نجـام وظـايف  ا برايهاي الزم  آموختگان شاغل مهارت بيشتر دانش. خود شاغل نبودند

آموختگان  وضعيت اشتغال دانش كه نتايج حاصل نشان داد. ه بودندكردطريق تجربيات ضمن كار كسب 
  .ي نداردمعناداربرحسب شهرهاي مورد مطالعه و ميزان تحصيالت والدين تفاوت 

يون رگرسـ . بـود  معنـادار هاي غيـر رسـمي و شـغل پـدر      آموختگان برحسب مهارت اشتغال دانش
ت غيـر  بيني تنها دو متغير سال اخـذ مـدرك و مهـار    لوجستيك نشان داد با كنترل اثر متغيرهاي پيش

ارتباط متغيرهاي شهر و مهارت غير رسمي . نبودند معنادارو ساير متغيرها  رسمي با اشتغال رابطه دارند
  .بود معنادار تحصيلي با اشتغال دختران رشتةبا اشتغال پسران و متغيرهاي سال اخذ مدرك و 

  

  پيشنهادهاي پژوهش
  ؛آموختگان گذاري شخصي به عنوان اولين راه اشتغال دانش توجه به سرمايه -1
ـ  اي غير رسمي دانش هاي فني و حرفه توجه به آموزش -2 اشـتغال آنـان    بـراي ي آموزان كه عامل مهم

 بوده است؛

پدر همخوان بوده  ويژه بهنان هايي كه با شغل والدين آ كاردانش به رشته شاخةآموزان  هدايت دانش -3
 ؛است

اند همچون  هايي كه فرصت اشتغال بيشتري در سطح شهرهاي استان خراسان داشته توجه به رشته -4
 ؛هاي مكانيك و فرش رشته

هـاي كـاردانش بـر اسـاس      امكان سنجي بازار كار در شهرهاي استان و تقويـت و گسـترش رشـته    -5
كـاردانش   شاخةآموختگان  مورد موجب انحراف شغلي دانشنيازهاي هر شهر، چرا كه عدم توجه به اين 

 شده است؛

  .تواند با اشتغال ارتباط داشته باشند مورد مطالعه قرار گيرند ساير متغيرهايي كه مي -6





  
  
  
  
  
  

اي شهرسـتان   هاي فني و حرفـه  التحصيالن هنرستان بررسي ميزان جذب فارغ
  1375-82هاي  خوي در بازار كار بين سال

  

  سلطانعلي دريادل  :گرپژوهش* 

  حسن شفيعي  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
 ةشناسان معتقدند يكي از عوامل مهمي كه جهـت و سـرعت رشـد يـا توسـع      هجامعاقتصاددانان و 

بنـابراين  . هاي فيزيكي و منـابع مـادي   است، نه سرمايه جامعةمنابع انساني آن كند،  را تعيين مي هجامع
هـاي انسـاني و تربيـت نيـروي      سـرمايه  ،هجامعـ توان گفت كه شرط اساسي شكوفايي و بالندگي هر  مي

  .است جامعةانساني آن 
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مـوزش و  هـاي آ  اقتصادي و فرهنگي بـا فعاليـت   توسعةهاي رشد و  ارتباط تنگاتنگ برنامه با وجود
ـ   متأسفانه از جمله مسائلي كه نظام آموزش فني و حرفه ،پرورش روسـت، چگـونگي    هاي ايران بـا آن روب

هاست تا هـم موجبـات    راهنمايي به اين گونه آموزش دورةآموزان با استعداد و ساعي بعد از  جذب دانش
هـا از   ايـن آمـوزش   و هـم  شـود رفع نيازهاي كمي به نيروي انساني فني سطوح مياني در صنعت فراهم 

و هم از هدررفتن منـابع مـالي و انسـاني در هـر دو بخـش       باشند اي برخوردار كيفيت و منزلت شايسته
صنعت و آموزش به دليل پايين بودن كيفيـت از يـك طـرف و كمبـود نيـروي انسـاني از طـرف ديگـر         

  .جلوگيري شود
التحصـيالن   ميـزان جـذب فـارغ    ازبه اطالعات دقيـق   حد چه تا كه شود با اين توصيفات معين مي

نرجويـان  تا بر اساس اين نياز، به تعليم و تربيـت ه  ي در بازار كار نياز داريما هاي فني و حرفه هنرستان
  .ينده بپردازيمهاي آ در برنامه ويژه هاي تحصيلي به در رشته
  

  اهداف پژوهش
  :هدف كلي

اي شهرسـتان خـوي در    و حرفـه هاي فني  التحصيل هنرستان بررسي ميزان جذب هنرجويان فارغ
مند و دلسوز و مديران رده باالي نظام  مسئوالن عالقه ،هاي پژوهش همچنين با استفاده از داده ،بازار كار

هـاي نگهـداري    ها و مـالك  شاخص در بارةآموزشي كشور ضمن شناخت علل اين جذب و كسب آگاهي 
هـا وخصوصـيات فكـري و جسـمي هنرجويـان در       با آشنايي از توانايي ن در بازار كار خواهند توانستآنا

  .دنبازار كار مؤثر باش در  اي هنرجويان فني و حرفه كارگيري بهراستاي بهبود و افزايش ميزان جذب و 
 

  يجزياهداف 
اي و ميـزان جـذب    هاي فني و حرفه التحصيل رشته هاي تحصيلي هنرجويان فارغ بررسي نقش رشته -1
  ؛در بازار كار هاآن
التحصـيل   تحصيل در مراكز آمـوزش عـالي هنرجويـان فـارغ     ادامةي نقش ميزان موفقيت براي بررس -2

  ؛در بازار كار هاآناي و ميزان جذب  مراكز فني و حرفه



  267... اي با نيازهاي بازار كار و  هاي فني و حرفه رابطة آموزش

هنرسـتان و ميـزان جـذب     دورةالتحصيل در  بررسي و تعيين نقش كيفيت تحصيلي هنرجويان فارغ -3
  .در بازار كار هاآن
 

  ها فرضيه
در بـازار   هـا آناي و ميزان جـذب   هاي فني و حرفه التحصيل رشته تحصيلي هنرجويان فارغ رشتةبين  -1

  .كار رابطه وجود دارد
در بـازار   هاآناي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه التحصيل رشته بين كيفيت تحصيلي هنرجويان فارغ -2

  .كار رابطه وجود دارد
هـاي فنـي و    التحصيل رشـته  زش عالي هنرجويان فارغتحصيل در مراكز آمو ادامةبين موفقيت براي  -3

  .در بازار كار رابطه وجود دارد هاآنو ميزان جذب ) در سطح ديپلم(اي  حرفه
  

  روش پژوهش
  .آيد ميب حسابه تحقيقات كاربردي  ءتحقيق حاضر از لحاظ هدف جز

  
  آماري جامعة

رجـايي،  (اي خـوي   ي و حرفـه هـاي فنـ   التحصيالن هنرستان آماري اين تحقيق تمامي فارغ جامعة
از ايـن   1381كه مطابق آمار موجود سـال  . بوده است 1382 تا 1375هاي  بين سال) مختارپور، اييسن
  .استنفر  1381 هاآنتعداد  و اند التحصيل شده هنرستان فارغ سه

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

 Zدر اين فرمـول  . ر استفاده شده استبرآورد تعداد افراد نمونه از فرمول زي برايدر اين پژوهش 

واريانس نمونه  Sضريب اطمينان و 
2
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 و ميزان اشتباه براي باالبردن اعتبار نتايج تحقيق، 

  بنابراين  .درصد در نظر گرفته شده است1درصد يا 5درصد و اشتباه مجاز 95ضريب اطمينان 
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   ــن ــه اي ــه البت ــداد ك ــه روش  211تع ــر ب نف

هـاي تحصـيلي    آماري به تفكيك جنسيت، رشـته  جامعةاي يعني تقسيم كل  گيري تصادفي طبقه نمونه
  .ها محدود بوده است ها از بين كل كالس انتخاب نمونه ها و سنوات تحصيل و نرستانه

  

  ها آوري داده ابزار جمع
ضريب اعتبـار آزمـون   . شدساخته استفاده  محقق پرسشنامةهاي مورد نياز از  آوري داده براي جمع

  .استدرصد 99آمده از پرسشنامه  دست به

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

دو و تصـحيح يـتس    ها از آزمون خي آمده براي تمامي فرضيه دست بههاي  در تجزيه و تحليل داده
  .ه استها استفاده شد براي رد يا تأييد فرضيه

  
  هاي پژوهش يافته

  :زير به دست آمدها نتايج  بررسي فرضيهبعد از 
در بـازار كـار    هـا آناي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان بين مدرك تحصيلي فارغ -1

  .رابطه وجود دارد
در بـازار كـار    هاآناي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان بين كيفيت تحصيلي فارغ -2

  .رابطه وجود دارد
افـراد   ،اي هاي فني و حرفـه  التحصيالن هنرستان توان گفت از فارغ اساس نتايج اين پژوهش مي بر

تحصـيل در بـازار كـار     ادامـة كه موفق بـه   افراد تحصيل در مراكز آموزش عالي بيشتر از ادامةموفق به 
  .اند  بوده

نـي و  هـاي ف  هـاي تحصـيلي در هنرسـتان    معناداري بـين رشـته   ةهمچنين مشخص شد كه رابط
اين تحقيق روشن كرد كه بين كيفيت تحصـيلي و  . در بازار كار وجود ندارد هاآناي و ميزان جذب  حرفه
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از آنجـا كـه   . اي در بازار كـار رابطـه وجـود دارد    هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان ميزان جذب فارغ
يكي  سطح بااليي است،ر اي د كيفيت تحصيلي مطلوب بيانگر فراگيري دروس و واحدهاي عملي و حرفه

فنـي و تئـوري در مـورد    هـاي   التحصيالن در بازار كار داشتن مهارت از پارامترهاي مهم براي جذب فارغ
  .ستهاآنكاركرد  مشاغل و نحوة

  
  پيشنهادهاي پژوهش

هـاي فنـي و    راهبردهايي در جهت افزايش بهبود كيفيت تحصيلي هنرجويـان هنرسـتان   كارگيري به -1
  ؛اي حرفه

راهنمـايي بعـد از    دورة آمـوزان مسـتعد   ن شـده بـراي جـذب دانـش    يدوتگيري از راهبردهايي  هرهب -2
رياضي و فيزيـك، علـوم   (هاي تئوري  تحصيل در رشته ادامةبراي ممانعت از  دورهالتحصيلي از اين  فارغ

  ؛)انساني، علوم تجربي

  ؛اي اي فني و حرفهه مقام و منزلت اجتماعي هنرجويان هنرستان ارتقايكوشش در جهت  -3
  ؛هاي علمي و عملي صالحيتبه گزينش هنرجويان بر اساس اولويت دادن  -4
  ؛اي هاي فني و حرفه بهبود بخشي كيفيت تدريس در هنرستان -5
  ؛هاي نقاط مختلف كشور اي در هنرستان هاي فني و حرفه ايجاد رشته -6
   .اگون كشوراي متنوع در مناطق گون هاي فني و حرفه تأسيس دانشكده -7





  
  
  
  
  
  
  

هاي كاردانش با نيازهـاي بـازار كـار در     طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته
  شهر تهران 

  

  هدي شريعت زادهدكتر م :پژوهشگر* 

  مهندس عبدالحسين نفيسي :نام ناظر* 

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله

اي است كه هدف از طراحي و اجراي آن  فني و حرفه هاي آموزشكاردانش الگويي جديد از  شاخة
ي مختلف ها بخشكه بتوانند در تأمين نيروي انساني مورد نياز بازار كار در  استالتحصيالني  تربيت فارغ

  . آفرين باشند اقتصادي نقش
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تواند به همراه داشـته باشـد كـه از آن جملـه      را ميدستيابي به اين هدف پيامدهاي بسيار مثبتي 
متوسـطه، ايجـاد اشـتغال     دورةفارغ التحصـيالن بيكـار    انبوهكاستن از  :اين موارد اشاره كرد توان به مي

و در نهايـت تسـريع    جامعةاي در  فني و حرفه هاي آموزششأن و منزلت  ارتقايمفيد آنان در بازار كار، 
  .فرهنگي كشورو اجتماعي اقتصادي،  توسعةروند در 
دي در دسـت اسـت كـه نشـان     مهارتي كاردانش شـواه  هاي آموزشسال از اجراي  12با گذشت  

و بـا آن   اسـت  كاردانش در كشور به اهداف مصوب و مورد نظر در برنامه دست نيافته شاخةكه  دهد مي
تهـران، جاللـي پـور در     در شـهر ) 1381( رگـ زتوان به مطالعـات بر  اين شواهد مي جملةاز . فاصله دارد
 هـاي  اسـتان در سـاير  ) 1380(فتح آبـادي و حميـدي    ،)1381(استان تهران و لرستاني  هاي شهرستان

اشتغال فارغ التحصيالن  زمينةدر  اين پژوهشگراناز مطالعات  هاي به دست آمده يافته. كشور اشاره كرد
آنـان   بيشتراند و  جذب بازار كار شدهالتحصيالن در حد محدودي  فارغكه دهد  كاردانش نشان مي شاخة

اند كه در هر دو حالت بـا اهـداف در نظـر گرفتـه      تحصيل پرداخته ادامةشاغل نبوده و بخشي از آنان به 
رخـة اشـتغال   انـد در چ  زيرا اكثريت افراد موفـق نشـده  كاردانش، همخواني الزم را ندارد،  برنامةشده در 

ريـزان و   ن ديگـري نيـز موجـود اسـت كـه برنامـه      ئاهد و قـرا از طرف ديگر شو .جايگاهي به دست آورند
كننـد   التحصـيالن را در حـد مطلـوب ارزيـابي نمـي      كـاردانش نيـز اشـتغال فـارغ     شاخةگذاران  سياست

  .)1380فاني،(
هـاي   اي رشتهه داده دهد كه بين برون آيد نشان مي مي دست بهاي كه از بررسي اين شواهد  نتيجه 

هاي بازار كار در وزارت آموزش و پرورش ارتبـاط منطقـي و نظـام اداري برقـرار     مهارتي كاردانش و نياز
بـه همـين   . اين آموزش را زير سؤال برده و بر ابهامـات آن افـزوده اسـت    كارايياين روند،  ادامةه و شدن

همـواره   ،مهـارتي كـاردانش از جملـه در شـهر تهـران      هـاي  آموزشريزان  گذاران و برنامه جهت سياست
بـه همـين   . را اصـالح كننـد   هـا  آموزشمعيوب و روند فعلي حاكم بر اجراي اين  راند كه دو ودهدرصدد ب

هـاي كـاردانش و    انـدازي رشـته   تـوان بـين تأسـيس و راه    چگونه مي: مواجه هستند ها سؤالبا اين دليل 
و كار مناسـب   وجود آورد؟ الگو و ساز هنيازهاي بازار كار در سطح شهر تهران ارتباط و سازگاري الزم را ب

فـوق در چـارچوب    هاي سؤاليك پاسخ منطقي براي  ارائةدر اين رابطه چيست؟ اين پژوهش به منظور 
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هاي كـاردانش   رشته توسعةبراي ايجاد انطباق الزم بين تأسيس و يا  عملييك راهنماي  ارائةطراحي و 
  .پذيرد با نيازهاي بازار كار در شهر تهران صورت مي

 

  اهداف پژوهش
   :كلي هدف
هـاي   رشـته  توسـعة ا يـ يك راهنماي عملي براي ايجاد انطباق و سـازگاري بيشـتر تأسـيس     تهية

  .مختلف كاردانش با نيازهاي بازار كار در شهر تهران
  :اهداف جزيي

هـاي كـاردانش    رشته توسعةيا  تأسيس فرايندبررسي چگونگي و ميزان دخالت نيازهاي بازار كار در  -1
  ؛در شهر تهران

هاي كاردانش  رشته توسعةها و اطالعات مورد نياز بازار كار براي تأسيس يا  سي و شناسايي نشانهبرر -2
  ؛در شهر تهران

هـاي مـورد نيـاز     آوري اطالعات مربوط به عالئم و نشـانه  شناسايي و دستيابي و جمع هاي راه بررسي -3
هاي كـاردانش در   رشته توسعةيس يا گذاران كاردانش براي تأس ريزان و سياست برنامه از سويبازار كار، 
  ؛شهر تهران

هاي مورد نيـاز بـازار كـار در تأسـيس و      بررسي و تعيين سازوكارهاي دخالت دادن اطالعات و نشانه -4
  ).طراحي الگو(هاي كاردانش در شهر تهران  رشته توسعة

  
  پژوهشهاي  سؤال

گـذاران   ريـزان و سياسـت   برنامـه ان، هاي كاردانش در شـهر تهـر   رشته توسعةتأسيس و يا  فراينددر  -1
  ؟گيرند را در نظر مي نيازهاي بازار كارتا چه حد  چگونه و

هـا و اطالعـاتي از    چه نشانهريزان  گذاران و برنامه سياست كاردانشهاي  رشته توسعةبراي تأسيس يا  -2
  بگيرد؟ در نظربايد  را بازار كار
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هاي مورد  اطالعات و نشانه ،هاي كاردانش رشته توسعةا ريزان براي تأسيس ي گذاران و برنامه سياست -3

  آوري كنند؟ ابعي و چگونه بايد جمعنياز را از چه من
 توسـعة يـا  ت مربوط به بازار كار در تأسـيس  مسئوالن و متوليان كاردانش براي دخالت دادن اطالعا -4

تـر، اطالعـات بـازار كـار در      به عبـارت روشـن  . كاري بايد استفاده كنندهاي كاردانش از چه ساز و رشته
  كاردانش چگونه بايد تلفيق شود و مورد استفاده قرار گيرد؟ توسعةتأسيس و 

  روش پژوهش
انتخـاب   اي تحقيق و وسعت امكانـات اجرايـي  ه ؤالروش پژوهش حاضر كه با توجه به ماهيت، س

  .اسناد است شده، مصاحبه و مطالعة

  
  آماري جامعة

آموزشـي،   ش و مسـئوالن كـاردانش در سـطح منطقـة    كـاردان  شـاخة مديران واحدهاي آموزشـي  
جغرافيايي شهر تهـران   و نمايندگان بخش اشتغال در محدودةي ا فني و حرفه هاي آموزشنظران  صاحب
اسناد آماري ياد شده و  جامعةها شامل افراد  منابع داده. دهند آماري پژوهش حاضر را تشكيل مي جامعة

  .استمورد مطالعه  و مدارك علمي مربوط به حوزة
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
نفـر از   100اين . آماري انتخاب شد نمونةنفر به عنوان  100در مجموع  ،حاضر براي انجام مطالعة

كاردانش مناطق آموزشي تهران  شاخةمسئوالن   كاردانش، شاخةدولتي  يميان مديران واحدهاي آموزش
با توجه به ماهيت . انتخاب شدند اشتغالاي و نمايندگان بخش  فني و حرفه هاي آموزشنظران  و صاحب

بـرآورد پـارامتر    ،هـدف  ،در اينجـا . گيري تصـادفي اسـتفاده نشـد    نمونه شيوةآگاهانه از  ،و هدف تحقيق
آماري نبود، به همين دليل تالش شد از افرادي به عنوان منابع داده استفاده شود  جامعة در بارةخاصي 

  .ع آگاهي بيشتري داشتندكه نسبت به موضو
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  ها آوري داده ابزار جمع
. كردنـد ژوهشـگران طراحـي و اجـرا    پ يافته بود كه سازمان مصاحبة نيمهابزار اصلي پژوهش حاضر 

  .استآوري اطالعات پژوهش  اسناد و مدارك نيز روش ديگري از جمع مطالعة
 

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
نظـران   كاردانش و صـاحب  شاخةمهارتي  هاي آموزش مجريان برنامةحاصل از مصاحبه با  اطالعات

نـاظر بـر مطالعـات كيفـي      هـاي  روشاي و نمايندگان بخش اشتغال، بر اساس  فني و حرفه هاي آموزش
هاي كلي پـژوهش، همچـون اطالعـات     بندي و تركيب يافته بندي، تلخيص و تركيب شده در جمع طبقه

چـه   اينكـه  در بـارة بـراي مثـال   . علمي مـورد تأكيـد قـرار گرفـت     حاصل از مصاحبه و اسناد و مدارك
ها دخالـت   اي از تدوين و اجراي برنامه هايي از بازار كار بايد مورد توجه قرار گيرند و در چه مرحله نشانه

بـراي  . شـوندگان تركيـب شـد    در منابع مكتوب با نظرات مصاحبه هاي منعكس شده داده شوند، انديشه
عالوه بـر ايـن،   . ها در كانون توجه پژوهشگران بود عملي يافته بي مباني نظري و فايدةم چنين تركيانجا

اي  فنـي و حرفـه   هـاي  آمـوزش نظـران   تعدادي از صاحب ةاز دانش و تجرب اييپيشنهادهاي نه ارائةبراي 
 منابع مختلـف حمايـت شـده و از روايـي قابـل قبـول       هاي پژوهش به وسيلة نابراين يافتهب. استفاده شد
  .برخوردارند

  
  هاي پژوهش يافته

مهـارتي   هـاي  آمـوزش شخص بين اجراي مدار و  مانظ يهاي پژوهش نشان داد كه اوالً ارتباط يافته
يسـت و سياسـت   ن كاردانش در سطح سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و نيازهـاي بازاركـار برقـرار   

و آن را بـه   به شدت تحت تأثير قـرار داده ا آموزان، اين امر ر و پاسخگويي به تقاضاي دانش اييگر كميت
  .حاشيه رانده است

هـاي جمعيتـي، پوشـش تحصـيلي،      توان از شاخص هاي بازار كار مي م و نشانهي شناسايي عالئابر
مهـارتي   هـاي  آمـوزش ان مشاركت بخش خصوصي در اجـراي  يزو م فناورياشتغال و بيكاري، تغييرات 

  .كردكاردانش استفاده 
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ترين بخـش   و كليدي ترين مهمريزي كه  ها و عالئم بازار كار در برنامه دادن نشانه دخالت براي نحوة
گـام اول، تعيـين نسـبت    : بـه ايـن شـرح طراحـي شـد     ي متشكل از سـه گـام   يالگو  ،استاين پژوهش 

هاي مهارتي مورد نياز كـاردانش در شـهر    گام دوم، تعيين رشته ؛كاردانش شاخةآموزان ورودي به  دانش
سازمان آموزش و پرورش  ةگان 19هاي مهارتي در مناطق  آموزان و رشته گام سوم، توزيع دانش و ؛تهران

تـوان اسـتفاده    مي آن گام  هاي ويژگيهاي معيني به تناسب  ها و نشانه در هر گام از شاخص .شهر تهران
  .كرد

  
  پيشنهادهاي پژوهش

آوري  عات مورد نيـاز از منـابع معتبـر جمـع    فعلي نيازمند آن است كه اوالً اطال) كاروساز(كارآمدي الگو 
اجـرا   بنـدي و بـه مرحلـة    نتايج حاصـل جمـع   ثانياً. آيد عمل بهاز آن  درست و كارشناسي و تحليل دوش

  :شود ي ذيل ارائه ميدهاپيشنها ،در راستاي تحقق موارد فوق. گذاشته شود
آموزان نسـبت بـه    حجم دانشا در آنهعمده كه  رشتةساز و كار طراحي شده حداقل براي يك يا دو  -1

تواند  اين بازخوردها خود مي. شودو بازخورد آن دريافت  شتر است، به مورد اجرا گذاشتهها بي ساير رشته
ها  گيري يمها و تصم ريزان قرار دهد كه به اصالح و تعديل شاخص اطالعات جديدي را در دسترس برنامه

  .دكمك كن
 صـورت  بهآوري شده  و با دقت به كار گرفته شود و اطالعات جمعمرتب  طور بهسازوكار طراحي شده  -2

بـه ايـن منظـور الزم اسـت گـروه مطالعـاتي       . به كار آيدآوري شده  سري زماني در بانك اطالعات جمع
دقـت و  . شـود در سازمان شـهر تهـران تأسـيس     پژوهش هاي فعاليتباتجربه و متشكل از افراد آشنا به 

نيازهـاي مهـم    ه مطالعاتي و توجيه و آموزش مناسب آنان از جملـه پـيش  گيري گرو توجه كافي به شكل
  .اين گروه خواهد بود موفقيت

مهارتي كاردانش متشـكل از معاونـت آمـوزش     هاي آموزشريزان و مجريان  شورايي متشكل از برنامه -3
مـديران   ةتهـران، نماينـد   گانـة  19، نمايندة كارشناسان كاردانش منـاطق  متوسطه، مسئوالن كاردانش

 ةگروه مطالعاتي در سازمان آموزش و پـرورش شـهر تهـران و نماينـد     كاردانش و نمايندة هاي هنرستان
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نسبت بـه راهكارهـاي ارائـه شـده از سـوي گـروه        تا دوشادارات كاريابي مستقر در شهر تهران تشكيل 
  .اجرا درآورند ةرا به مرحل  و آن بگيرندمطالعاتي تصميم 

كـاردانش بـا نيازهـاي      مهارتي هاي آموزشدر ارتباط با طراحي ساز و كار نزديكي تري  جامع مطالعة -4
  .بازار كار شهر تهران در دستور كار شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش تهران قرار گيرد





  
  
  
  
  
  

اي  آموزش فنـي و حرفـه   پاية ةالتحصيالن ده رشت بررسي وضعيت اشتغال فارغ
  تاكنون  1375استان ايالم از سال 

  

  عباس شفيعي  :پژوهشگر* 

  مهندس عبدالرضا اكبرزاده   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ايالماي استان  كل  آموزش فني و حرفه ادارة -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي  آمـوزش فنـي و حرفـه    پايـة رشـته   10التحصيالن  بررسي وضعيت اشتغال فارغ«اين طرح كه  

التحصيالن اين  د چند درصد از فارغكنتا مشخص  دكوش مينام دارد » تاكنون 1375استان ايالم از سال 
تـاكنون چنـد درصـد از     1375بدانيم از سال  خواهيم به عبارت ديگر مي. اند ها وارد بازار كار شده رشته
بـر   اند و عوامل مـؤثر  كار شده جذب بازار) مورد نظر ده رشتة(اي  هاي فني و حرفه رشته التحصيالن فارغ

  چه بوده است؟ هاآن اكتساب يك شغل بدون تصدي

36
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  اهداف پژوهش

   :هدف كلي
اي استان ايالم از سـال   آموزش فني و حرفه پاية رشتة 10التحصيالن  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

  .تاكنون 1375
  

  اهداف اختصاصي 
  ؛نظرمورد  رشتةالتحصيالن ده  تعيين وضعيت اشتغال فارغ -1
 ؛التحصيالن آموزشي موفق در اشتغال فارغ رشتةتعيين  -2

 ؛التحصيالن تعيين شهرستان موفق در ايجاد اشتغال براي فارغ -3

  .موفقيت بيشتري داشته است ،كه كدام جنس در دستيابي به اشتغال مرتبطتعيين اين -4
  

  هاي پژوهش سؤال
  اند؟ ن مشغول به كار شدههاي مورد نظر در سطح استا التحصيالن رشته چند درصد از فارغ -1
بـه اشـتغال مـرتبط موفقيـت داشـته       هاآنالتحصيالن در دستيابي  آموزشي در بين فارغ رشتةكدام  -2

 است؟

اي موفقيـت بيشـتري    هـاي فنـي و حرفـه    التحصيالن رشته زايي فارغ كدام شهرستان از نظر اشتغال -3
 داشته است؟

ش ديده در سطح استان بيشتر مشغول به كار التحصيالن آموز كدام دسته از فارغ ،از لحاظ جنسيت -4
 اند؟ مرتبط شده

  اند؟ التحصيالن چه سالي بيشتر جذب بازار كار شده فارغ -5
  

  روش پژوهش
تحقيـق از نـوع تحقيقـات     اين تحقيق بر اساس هدف از نوع تحقيقات كاربردي و بر اساس طـرح 

  .و به روش پيمايشي اجرا شده است توصيفي
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  آماري جامعة
اي اسـتان ايـالم از    هاي فنـي و حرفـه   التحصيالن رشته ماري اين پژوهش شامل تمام فارغآ جامعة

التحصـيالن   در ايـن پـژوهش فـارغ    .سال و باالتر قـرار دارنـد   21كه در سنين  استتاكنون  1375سال 
، تراشكاري، برق )صنايع دستي(دوزي  هاي رايانه، جوشكاري، اتومكانيك، خياطي، معرق و عروسك رشته

كشي و نصب لوازم بهداشـتي كـه مـدنظر     آالت كشاورزي و لوله كشي ساختمان، ماشين اختمان، نقشهس
اري اين تحقيـق  آم جامعةافراد  .اند اند مورد بررسي قرار گرفته اي استان ايالم بوده كل فني و حرفه ادارة

  .اند نفر بوده 13122
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
 بـراي در ايـن پـژوهش   . گيري كوكران استفاده شده است از فرمول نمونهبرآورد حجم نمونه  براي

نفـر بـه    40و براي هـر رشـته   است  نفر افزايش يافته 400ها به  تعداد نمونه ،گيري باالبردن دقت نمونه
  .اند عنوان نمونه انتخاب شده

  
  ها آوري داده ابزار جمع

حضوري براي  ةشنامه به همراه مصاحبدر روش ميداني با توجه به موضوع پژوهش از تكنيك پرس
  .ها استفاده شده است آوري داده جمع

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

تشـكيل جـداول توزيـع     در اين تحقيق با استفاده از آمار توصيفي از قبيل توزيع فراواني و درصد، 
در بخش . داخته شده استآمده پر دست بهبه توصيف و بيان اطالعات  نمودارهاي مربوط تهيةفراواني و 

ي معنـادار بين متغيرهاي پـژوهش از آزمـون    رابطةآمار استنباطي و آزمون فرضيات براي آزمون وجود 
2x )افزار  تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم .استفاده شده است) كاي اسكويرspss  بوده است.  
  

  هاي پژوهش يافته
آمـوزش فنـي و    رشـتة درصـد شـاغل در    18) غيـر شـاغل  (درصد بيكار  54د نمونه از مجموع افرا -1

 .اند آموزشي خود مشغول به كار شده رشتةهاي غير از  درصد در رشته 28اي و  حرفه
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 26بـا  (شهر  از شهرستان دره آموزشي خودشان رشتةالتحصيالن در  شهرستان موفق در جذب فارغ -2

هاي ايوان با  خود اختصاص داده است و بعد از آن شهرستان هقيت را بكه باالترين ميزان موفبوده ) درصد
  .هاي بعدي قرار دارند در رده ،درصد 22درصد و ايالم با  23
ــازار كــار شــده  بيشــتر از ســال 81التحصــيالن ســال  فــارغ -3 درصــد  28(انــد  هــاي ديگــر جــذب ب

 .)التحصيالن فارغ

يعنـي افـرادي كـه داراي     ،رابطـه وجـود دارد   اي فني و حرفه رشتةمهارت و اشتغال در  درجةبين  -4
 .اند هستند بهتر جذب بازار كار شده) 1 درجة(مهارت باالتري  درجة

دهد كه افـراد داراي سـطح تحصـيالت فـوق ديـپلم و بـاالتر كمتـر در         هاي تحقيق نشان مي يافته -5
 .اند شده كار بهاي مشغول  هاي فني و حرفه رشته

اند يا بيكارند، دليل ايـن امـر را    خود مشغول به كار نشده ةر رشتدرصد از مجموع افرادي كه د 47 -6
  .اند كار عنوان كرده ةنداشتن سرماي

  
  پيشنهادهاي پژوهش

شـود بـراي    هستند پيشنهاد مي 2 درجةالتحصيالن داراي مهارت  درصد فارغ 94كه   با توجه به اين -1
  .شود اندازي در مركز استان راه 1 درجةها مهارت  برخي از رشته

  .شوداي مشخص  هاي فني و حرفه هاي مختلف به رشته نيازهاي بخش ،بر اساس طرح جامع -2
 دليـل كـار را   ةنداشتن سرماي) هاآندرصد  47(التحصيالن بيكار  كه حدود نيمي از فارغبا توجه به اين -3

  .قرار گيرد هاآنشود وام اشتغال با مبلغ مناسب در اختيار  پيشنهاد مي ،اند بيكاري عنوان كرده
 كـار  بـه آموزشـي خـود مشـغول     ةدرصد از افرادي كه بيكارنـد در غيـر از رشـت    24كه با توجه به اين -4

فـراهم   هـا آند كه بـازار كـار بـراي    نهايي در استان ايالم آموزش داده شو شود رشته پيشنهاد مي اند، شده
  .است

  .دنوش محصوالت توليدي تشكيل شوبازاريابي و فر برايهاي تعاوني  شود شركت پيشنهاد مي -5
التحصيالن  تا اطالعات فارغ شوداي سيستم جامعي طراحي  شود در سازمان فني و حرفه پيشنهاد مي -6
  .باشد ر موقع لزوم در دسترس ود



  
  
  
  
  
  

آموختگـان كـاردانش اسـتان     بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانـش 
  خراسان و شهر مشهد

  

  مهدي محتشمي پور –عطاريان  نادر :پژوهشگر* 

  ابوالقاسم حسينيون:  رظنا* 

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  كل آموزش و پرورش استان خراسان ادارة -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
هر كشور و از محورهاي اساسي  ةآموزش نيروي انساني ماهر و متخصص از ضروريات رشد و توسع

تـوان در جهـت شـناخت، جـذب و انطبـاق       وسـيله مـي   زيـرا بـدين   ،دآيـ  ب مـي اسـ حتوسعه بـه   برنامة
هاي نو و  تكنولوژي توسعةهاي تحقيق و  هاي الزم براي فعاليت و زمينه كردهاي وارداتي اقدام  ژي تكنولو

هاي آموزشي و اقتصادي دست يافتن به  گذاري از اين رو هدف مهم در سياست. فراهم ساخترا صنعتي 
سازي نسل جوان را بـراي   آماده ةوظيف ،لذا آموزش و پرورش عالوه بر آموزش. استلوب فوق شرايط مط
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هاي كاردان، ماهر و متخصـص بـا وجـود     نابر اين اساس پروراندن انس. ددار  عهده بر جامعةفرداي  ةادار
  .آيد ب مياحساز كاركردهاي بنيادين اين نهاد به  و اقتصاد كشور جامعةهاي همسو با  نظرها و گرايش

المللـي و   تحوالت و تغييرات تكنولوژيك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين مجموعة ،عالوه بر اين
جـاي   ايـران بـر   جامعـة هاي اخير، آثار و تبعات بسياري را در امـور اقتصـادي، اجتمـاعي از     داخلي سال

تـوان بـه    مـي  هاآنترين  مهم ةوجود آورده است كه از جمل هگذارده است و مسائل و مشكالت خاصي را ب
اين موضوع از آنچنـان اهميـت و حساسـيتي برخـوردار     . كرداشاره  هجامعموضوع مهم كار و اشتغال در 

فرهنگـي   و اقتصـادي، اجتمـاعي   توسـعة  برنامـة است كه هم در طرح سـاماندهي اقتصـادي و سـومين    
هـاي    ريزي ه و هم در برنامههاي اصلي و محوري ذكر شد جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از دغدغه

 اين معضـل اجتمـاعي و تـأمين   كشور توجهات محوري خاصي به كنترل  1379 ةمزبور در قوانبن بودج
هاي  در اين جهت تغيير نظام آموزشي به لحاظ كاستي سرانجام. شده است التحصيالن اشتغال براي فارغ
  .هاي مذكور صورت گرفت فراوان در زمينه

ها و ساختار جديد به اجـرا درآمـد    با ويژگي 71-72آموزشي در سال تحصيلي  در اين راستا نظام
 شـامل ايـن نظـام    .اي اسـت  هـاي فنـي و حرفـه    آموزش توسعةهاي بارز آن تقويت و  كه يكي از ويژگي

كـاردانش   شاخةاصوالً هدف اساسي . اي و كاردانش است فني و حرفه متوسطةهاي جديد آموزش  شاخه
آينده متعلـق بـه افـراد داراي مهـارت      جامعةچون  ،است جامعةگرايي در  به مهارتگرايي  تبديل مدرك

ي است كه در اكثر كرده و داراي مدرك از جمله مسائل مهم امروزه بيكاري افراد تحصيل. مدركاست تا 
ند و انجـام  هسـت حـل ايـن مشـكل     درصـدد يـافتن راه   مسـئوالن لذا  ،يافته وجود دارد كشورهاي توسعه

يكـي از راهكارهـاي   . التحصيالن ضروري است راهكارهاي كارآمد براي اشتغال فارغ ارائةالزم و  مطالعات
ريـزي و مشـخص    هاي آموزش در مدارس، برنامـه  سطح كمي و كيفي برنامه ارتقايپيشنهادي در جهت 

ايـن   كـه در  اسـت آموزان  ق دانشو عالئ جامعةها در مسائل آموزشي با عنايت به نيازهاي  كردن اولويت
آموختگـان كـاردانش در سـطح شـهر و      اساسي پژوهش به بررسي وضعيت اشـتغال دانـش   ةراستا مسئل

تحصـيلي، وضـعيت    رشـتة تحصـيلي،   شـاخة تحصيلي،  زمينةشهرهاي مختلف استان خراسان برحسب 
  .است... اقدامات انجام شده به منظور يافتن كار و  و تحصيل ادامة
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  اهداف پژوهش
  اهداف كلي 

  ؛آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان ررسي وضعيت اشتغال دانشب) الف

 وضـعيت  آموختگان كاردانش در سطح اسـتان خراسـان از نظـر پيشـينه،     بررسي ويژگي دانش) ب

  .تحصيلي و خانوادگي

  جزئياهداف 
آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان برحسب شهر محل اخـذ   بررسي وضعيت اشتغال دانش -1

  ؛ديپلم

آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان برحسـب جـنس و شـهر     بررسي وضعيت اشتغال دانش -2

  ؛محل اخذ ديپلم

  ؛تحصيلي زمينةآموختگان كاردانش در سطح استان خراسان برحسب  بررسي وضعيت اشتغال دانش -3

شـغلي و   زمينـة آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان برحسب  بررسي وضعيت اشتغال دانش -4

  ؛شهر محل اخذ ديپلم

  ؛تحصيلي رشتةآموختگان كاردانش در سطح استان خراسان برحسب  بررسي وضعيت اشتغال دانش -5

آموختگــان كــاردانش در ســطح اســتان خراســان برحســب ســال  بررســي وضــعيت اشــتغال دانــش -6

  ؛التحصيلي فارغ

 رشـتة خراسان برحسب ارتباط بـا  آموختگان كاردانش در سطح استان  بررسي وضعيت اشتغال دانش -7

  ؛تحصيلي

آموختگان كاردانش به منظور كسب شغل در سطح اسـتان   دانش از سويبررسي اقدامات انجام شده  -8

  .خراسان بر حسب جنس و شهر محل اخذ ديپلم
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  پژوهشهاي  سؤال
چگونه آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان  وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش )الف 

  است؟
اي، تحصـيلي و   هاي پيشـينه  آموختگان كاردانش در سطح استان خراسان از نظر ويژگي دانش )ب 

  اند؟ خانوادگي چگونه

  
  روش پژوهش

بررسي وضعيت و عوامل مرتبط بـا  «تحقيق حاضر از نوع تحليل ثانويه است كه در آن دو پژوهش 
هاي اسـتان خراسـان بررسـي     ساير شهرستاندر سطح شهر و » كاردانش شاخةآموختگان  اشتغال دانش

وضـعيت اشـتغال    مقايسـة كـه بـه بررسـي و     اسـت بندي  اين تحقيق در سطح توصيف و طبقه. شود مي
 در شهرهاي مختلف اسـتان خراسـان  ...) تحصيلي و  رشتةبه تفكيك جنس، (آموختگان كاردانش  دانش
  .كند نميتبيين مسئله و  زدپردا مي

  
  آماري جامعة

تحصـيلي كـاردانش شـهر و     شاخةآموخته  نفر دانش 5334آماري شامل  جامعةحاضر  در پژوهش
  .است 1377-88تا سال  1373-74التحصيلي از سال  فارغ دورةهاي استان خراسان از اولين  شهرستان

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

 8/54است كه تحصيلي كاردانش  شاخةآموخته  دانش 759نمونه شامل  جامعةوهش حاضر در  پژ
  .ندهست) نفر 343(پسر  هاآن درصد 2/45و ) نفر 416(دختر  هاآن درصد

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

جـداول فراوانـي،    تهيـة هاي آمار توصيفي شامل  از روش» تحليل ثانويه«با توجه به روش تحقيق 
غيرها با توجه به اينكه بيشـتر  بين مت شود و براي بررسي رابطة ستفاده ميجدول دو بعدي و سه بعدي ا
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اي قـرار دارنـد از آزمـون     يـا رتبـه   دو تحقيق قبلي در سطح سنجش اسـمي متغيرهاي مورد بررسي در 
  .آمده است دست بهدرصد 84ضريب پايايي از طريق آزمون به ميزان . مجذور كاي استفاده شده است

  
  هاي پژوهش يافته

آموختگـان   بيشترين فراوانـي دانـش   .ندپسران هستدرصد بيش از  8/54با آموختگان دختر  دانش
درصد، بيرجنـد   6/9درصد، نيشابور با  7/10درصد، سبزوار با  4/51برحسب شهر به ترتيب به مشهد با 

ـ  هدرصد و تربـت حيدريـ   2/7درصد، گناباد با  5/7درصد، بجنورد با  9/7با  . درصـد تعلـق دارد   17/5 اب
هـاي   بيشترين فراوانـي بـه شـاخه   . استدرصد  82صنعت با  زمينةآموختگان در  بيشترين فراواني دانش

هـاي   هـا بـه شـاخه    درصد تعلق دارد و كمترين فراوانـي  2/24درصد و پوشاك با  2/33تحصيلي برق با 
درصـد   7/3درصـد و مـديريت خـانواده بـا      6/3درصد و صنايع دستي بـا   4/0كشاورزي و دامپروري با 
درصـد و   2/24درصـد و خيـاطي بـا     2/21ي كامپيوتر بـا  ها رشتهدر  آموختگان بيشترين فراواني دانش

بيشـترين  . درصـد تعلـق دارد   4/0درصد و صـنايع فلـزي بـا     1برداري با  ي نقشهها رشتهكمترين آن به 
بيشـترين فراوانـي   . نمـره اسـت   14تـا   12و  16تـا   14آموختگـان بـين    فراواني معدل در بـين دانـش  

درصـد تعلـق    16/30بـا   1377-78درصـد و   3/40با  1376-77تحصيلي هاي  التحصيالن به سال فارغ
 درصـد  8/73انـد كـه از ايـن تعـداد      تحصـيل داده  ادامـة درصد  7/52آموختگان فقط  از كل دانش. دارد

هـاي جنبـي    آموختگان عالوه بر آموزش رسمي، آموزش درصد دانش 40فقط حدود . شهرستاني هستند
 5/81حـدود  . انـد  اي شركت كـرده  ي فني و حرفهها دورهآموختگان در  شدرصد ناچيزي از دان. اند داشته

 184از ميـان   .انـد  كشـيده انتظـار  ماه براي شغل  10التحصيلي تا  آموختگان پس از فارغ درصد از دانش
نـد بيشـترين فراوانـي بـه     كار بـه تحصـيلي خـود مشـغول     رشـتة آموختة شاغل كه در ارتبـاط بـا    دانش

درصد  62د و مشهد با درص 7/66درصد و گناباد با  4/71قبيل تربت حيدريه با  هاي استان از شهرستان
آموختگـان   در بـين دانـش   عـالوه  به. استدرصد  5/37و كمترين فراواني مربوط به نيشاپور با  تعلق دارد

بيشـترين فراوانـي   . تحصيلي خود مشـغول بـه كارنـد    رشتةشاغل، دختران بيش از پسران در ارتباط با 
درصد است  3/70درصد و خياطي با  75درصد، حسابداري با  85ي صنايع دستي با ها رشتهدر  شاغالن

از . تعلـق دارد درصـد   3/39درصد و الكتروتكنيك بـا   3/33ي تأسيسات با ها رشتهو كمترين فراواني به 
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درصـد   2/51بـا   شـاغالن آموختگـان بـه غيـر     لحاظ وضعيت اشتغال، بيشترين فراوانـي در بـين دانـش   
درصد و تربت حيدريه بـا   42همچنين بيشترين فراواني در حال تحصيل به سبزوار با . يابد ختصاص ميا

، نيز به بجنـورد، بيرجنـد و گنابـاد اختصـاص     شاغالنيابد و بيشترين فراواني غير  درصد تعلق مي 9/27
  . دارد

تران شـاغل  بيش از دخ آموختگان پسر جنس در استان، دانشدر بررسي وضعيت اشتغال برحسب 
رصـد بـيش از   د 7/52اما در بررسي وضعيت اشتغال برحسب زمينـه، صـنعت بـا    . اند و در حال تحصيل

كشاورزي نيز بيش از خدمات و صنعت  زمينة. غير شاغل داشته است ةآموخت خدمات و كشاورزي دانش
درصد و خدمات  8/24صنعت با  زمينةآموختگان شاغل در  دانش اما .در حال تحصيل دارد ةآموخت دانش

در بررسي وضعيت اشتغال برحسب شهر . هستنددرصد  3/14كشاورزي با  زمينةدرصد بيش از  3/22با 
درصد غير شاغل  5/49درصد در حال تحصيل و  4/24درصد شاغل و  1/28تحصيلي، مشهد با  زمينةو 

ت اشـتغال در  خـدمات نيـز وضـعي    زمينـة در . استهاي استان  صنعت بيش از ساير شهرستان زمينةدر 
 ،تحصـيلي  شـاخة در بررسـي وضـعيت اشـتغال برحسـب     . اسـت هاي آن  مركز استان بهتر از شهرستان

درصد بيش از  26درصد و صنايع دستي با  6/26درصد، برق با  5/37تحصيلي مكانيك با  ةشاخ شاغالن
امور مالي  تحصيلي ةآموختگان در حال تحصيل، شاخ در بررسي دانش. ندستههاي تحصيلي  ساير شاخه
همچنـين  . ندهـا هسـت   درصد بيش از ساير شاخه 4/34درصد و عمران و برق با هريك  3/36و اداري با 

درصـد و   7/66درصد، صنايع دستي با  9/67هاي تحصيلي مديريت خانواده با  نيز در شاخه شاغالنغير 
 9/42صـيلي بـرق بـا    هـاي تح  در حال تحصيل نيز در بين شـاخه افراد . درصد بيشترند 7/64پوشاك با 

بـا بررسـي اشـتغال    . هاسـت  درصد بيش از ساير شاخه 1/54درصد و عمران با  5/50درصد، مكانيك با 
 7/58ي امور اداري و مالي بـا  ها رشته به شاغالني تحصيلي، بيشترين ها رشتهآموختگان برحسب  دانش

ي امـور  هـا  رشـته در حصيل نيـز  در حال  تافراد بيشترين . نددرصد تعلق دار 5/54صد و تأسيسات با در
ي هـا  رشتهنيز به  شاغالنبيشترين درصد غير  درصد قرار دارند 2/34ر با درصد و كامپيوت 9/38مالي با 

درصـد، صـنايع چـوب و     9/67مديريت خانواده بـا   درصد،  72درصد، الكترونيك با  100صنايع فلزي با 
آموختگـان برحسـب سـال     اشـتغال دانـش  در بررسـي وضـعيت   . دتعلـق دار ... درصـد و   7/66ش بـا  فر

درصـد و سـال تحصـيلي     6/48بـا   1374-75به سال تحصيلي  شاغالنالتحصيلي، بيشترين درصد  فارغ
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با  1376-77در حال تحصيل نيز به سال تحصيلي  افراد بيشترين. درصد تعلق دارد 3/31با  76-1375
 شـاغالن بيشترين درصد غير . يابد درصد اختصاص مي 3/26با  1378-77درصد و سال تحصيلي  7/29

همچنين بيشترين . گيرد درصد تعلق مي 15با  1377-78درصد و  6/16با  1376-77به سال تحصيلي 
از طريـق   يكسب شغل انجام شده است به طـور كلـ   برايآموختگان  فراواني اقداماتي كه از سوي دانش

كمتـرين  و مـورد   153بـا  » و اداراتكارخانجـات  «مورد، سپس مراجعه بـه محـل كـار     179آشنايان با 
برحسب شهر محل اخذ ديپلم نيز بيشترين . مورد تعلق دارد 50گذاري شخصي با  فراواني نيز به سرمايه

مورد و مراجعه بـه محـل كـار بـا      155فراواني اقدامات انجام شده در شهر مشهد به آشنايان و روابط با 
  .تعلق داردمورد  120

  

  پيشنهادهاي پژوهش
  ؛التحصيالن فارغ اشتغال بهينة زمينةناسايي و ترميم نقاط ضعف مراكز كاريابي در جهت ايجاد ش -1
كـاردانش بـر اسـاس     شاخةي ها رشتهسنجي بازار كار در شهرهاي استان و تقويت و گسترش  امكان -2

  ؛نيازهاي هر شهر
اند همچـون   ن داشتهيي كه فرصت اشتغال بيشتري در سطح شهرهاي استان خراساها رشتهتوجه به  -3

  ؛...ي مكانيك و فرش و ها رشته
كاردانش به منظور حذف واحـدهاي اضـافي و    شاخةبازنگري و تجديدنظر در فهرست مطالب درسي  -4

 رشتةبيشتر و پذيرش اين  كاراييتحصيلي كاردانش در جهت  رشتةواحدهاي مرتبط با  كردنجايگزين 
   جامعه؛در 
هاي مختلف اقتصـادي   مرتبط با نيازهاي شغلي با توجه به مسائل بخش هاي متناسب و آموزش ارائة -5
  ؛صنعت ويژه به
  ؛ندكنهاي الزم را در آنان ايجاد  اي كه از لحاظ كيفي مهارت گونه هتربيت نيروها ب  -6
انـدركاران   آموزان در مراكز اقتصادي و صنعتي و جـدي گـرفتن آن از سـوي دسـت     كارآموزي دانش -7
   ؛)داش در قبال كسب مهارت باالتر از انتظارحتي اعطاي پا(
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هـاي   انش در آزمونكارد ةالتحصيالن ديپلم پذيرش فارغ برايها  هماهنگي بيشتر با ادارات و سازمان -8

  استخدامي مربوط؛
ايـن  ا داري و ارتباطات بلندمدت ب هاي صنعتي و سرمايه قبلي بين نظام آموزشي و بخش ايجاد رابطة -9

  ؛ين نيروي انساني مورد نياز مراكز اقتصاديتأم براينظام 
  ؛آموختگان گذاري شخصي به عنوان اولين راه اشتغال دانش توجه به سرمايه -10
  ؛آموزي ي آموزشي و افزايش ساعات كار عملي و مهارتها كارگاهافزايش استانداردها در  -11
  ؛تحصيلي كاردانشهاي  علمي در شاخه ةتحصيل و افزايش رتب ادامةگسترش امكانات  -12
جـذب نيروهـاي مـورد نيـاز خـود از ميـان        بـراي يـا خصوصـي    هاي دولتـي  سازمان كردنموظف  -13

  .تحصيلي شاخةآموختگان اين  دانش



  
  
  
  
  
  

مراكز آموزش فنـي   ةديد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آماده به كار آموزش
  83 تا 81هاي  اي سوادكوه در سال فهو حر

  

  شنگ علي زادههو  :پژوهشگر* 

  سيد عبداله خاوري   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  اي استان مازندران كل  آموزش فني و حرفه ادارة -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي براي دسترسي راحـت بـه شـغل     موضوع اصلي تحقيق حاضر، بيان اهميت آموزش فني و حرفه

آموزش و پرورش همگاني و تأمين ابـزار و منـابع،    جامعةهاي شغلي براي افراد  سازي زمينه فراهم .است
 كليـة پس ضـروري اسـت   . فرهنگي و تربيت نيروي انساني متخصص از وظايف دولت است ارتقاي براي

كـه چـه    شـود ورود به بازار كارند مورد مطالعه قرار گيرند تا مشـخص   ةكارآموزان خدمت كرده كه آماد
  .اند با استفاده از مهارت كسب شده به شغل دست پيدا كنند افراد توانستهتعداد از اين 
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اي در سـطح   جايگاه سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه    ارتقايهاي اخير سعي بر آن بود تا با  در سال
سـازي بـراي احسـاس مالكيـت      زمينه ،آموزي كشور و با وارد كردن بخش صنعت به بحث فراگير مهارت

آمـوزي و   و دولت نسبت بـه مهـارت   جامعةكلي تغيير ديدگاه  طور بهر اين عرصه و هاي اقتصادي د بنگاه
پافشاري بر اصل انكارناپذير مهارت در پيشرفت، توسعه و آباداني ايران بـه عنـوان هـدفي اسـتراتژيك و     

بـر ايـن اسـاس     .اي به جايگاه اصـلي آن هـدايت شـود    هاي فني و حرفه و آموزش شودبلندمدت مطرح 
آموزي گشوده شود و در عين حال نبايد ترديد كرد  مهارت بيني كرد كه فصلي نو در حوزة پيش توان مي

انـدركاران آن   كه تحقق عملي هرگونه تحولي در اين حوزه بستگي مستقيم به تحول عمل تمامي دسـت 
كاران انـدر  بـه اعتقـاد يكـي از دسـت    . ها دارد نااي و مراكز تابعه در است در سازمان آموزش فني و حرفه

تاكنون به روشني بيان نشـده اسـت    جامعةاي، تأثير عوامل مهارت آموزي افراد در  آموزش فني و حرفه
ديـدگان فنـي و    هاي مختلف بازار كـار را آمـوزش   هاي موجود در بخش كه تعداد زيادي از شغل در حالي

ستان سـوادكوه آمـوزش   اي شهر كن تعداد افرادي كه در آموزش فني و حرفهياند، ل اي اشغال كرده حرفه
  .شوداميد است نتايج روشن در اين بخش ارائه  .اند اند تاكنون بررسي نشده هشداند و راهي بازار كار  ديده

  

  اهداف پژوهش
  تحقيق  ةاهداف عمد

اي شهرسـتان سـوادكوه بـر     مراكز آموزش فنـي و حرفـه   از سويبررسي تأثيرگذاري آموزش مهارت  -1
  ؛شهرستان وضعيت اشتغال جوانان اين

اي بـر   مركـز آمـوزش فنـي و حرفـه    سـوي   از بررسي اهميت و ضـرورت برگـزاري آمـوزش مهـارت     -2
   ؛يافتگان زايي و موفقيت شغلي مهارت اشتغال

  .اي سوادكوه آموزشي مراكز آموزشي مركز آموزش فني و حرفه برنامةبهبود وضعيت  -3
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  هاي پژوهش سؤال
  اند؟ اي سوادكوه جذب بازار كار شده حرفه آيا آموزش ديدگان مركز آموزش فني و -1
 اند؟ تخصصي خود جذب شده رشتةاي در  آيا آموزش ديدگان مركز آموزش فني و حرفه -2

  اند؟ هشداي در شهرستان سوادكوه جذب بازار كار  آيا آموزش ديدگان مركز آموزش فني و حرفه -3
ن سواد كوه جـذب بـازار كـار    اي در خارج از شهرستا آيا آموزش ديدگان مركز آموزش فني و حرفه -4

  اند؟ هشد
هـاي صـنعت و    اي سـوادكوه در بخـش   آموختگان مركز آمـوزش فنـي و حرفـه    ميزان جذب مهارت -5

 خدمات چگونه است؟

 ترين عوامل مؤثر در جذب چه بوده است؟ مهم ،ديدگان در صورت جذب آموزش -6

  است؟ ترين موانع تأثيرگذار چه بوده مهم ،ديدگان در صورت جذب نشدن آموزش -7

  
  روش پژوهش

  .استيابي  تحقيق توصيفي از نوع زمينه ،اين پژوهش با توجه به موضوع و اهداف
  

  آماري جامعة
اي  مركز آموزش فني و حرفه آموزش ديدة كار بهكارآموزان آماده  كليةآماري اين تحقيق را  جامعة

  .ستانفر  117 هاآندهند كه تعداد  تشكيل مي 83و  81هاي  سوادكوه در سال
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
بـر اسـاس جـدول حجـم     . شـد آماري تعيين  نمونة ،گيري تصادفي ساده با استفاده از روش نمونه

  .استنفر  65آماري  نمونةتعداد  .كرجسي و مورگان حجم نمونه مشخص شده است ةنمون
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  ها آوري داده ابزار جمع
استفاده شـده  پاسخ  هاي بازپاسخ و بسته سؤال باشنامه در انجام اين تحقيق از ابزارهايي مانند پرس

  .ه استشداي سوادكوه استفاده  همچنين از اطالعات و ابزار موجود در مركز آموزش فني و حرفه .است
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
هاي مركزي و پراكندگي  شاخص محاسبةبندي نمرات، رسم نمودارها و  در بخش توصيفي از دسته

  .جمله ميانگين و واريانس استفاده شده است از
  

  هاي پژوهش يافته
  .نددرصد بيكار 62/36ديدگان شاغل و  درصد آموزش 08/63دهد كه  نتايج تحقيق نشان مي -1
در بخـش   ،درصـد  63/14در بخش دولتي  درصد، 61/75ديدگان در بخش خصوصي جذب آموزش  -2

  .هيچ شاغلي نداشته است ها درصد و در بخش تعاوني 76/9خود اشتغالي 
درصد  32/7درصد و در كشاورزي  71/31در خدمات  ،درصد 97/60ميزان اشتغال در بخش صنعت  -3

  .است
درصـد در   9/43و بقيـه يعنـي    نيسـتند تخصصي خود مشغول به كار رشتةدر  شاغالندرصد  1/56 -4

  .ندا تخصصي خود شاغل رشتة
درصـد آنـان    59/36هرستان سوادكوه مهاجرت كرده و كسب شغل از ش براي شاغالندرصد  41/63 -5

  .اند هشددر شهرستان سوادكوه موفق به كسب شغل 
هـاي موجـود و همچنـين     مجامع فني و صنعتي و درآمد پـايين شـغل   نبودندر ديدگاه پاسخگويان  -6

آنـان در   نشـدن  غلاظرفيت پايين جذب نيرو در مؤسسات موجود در شهرسـتان سـوادكوه موجـب شـ    
  .ه استشدتان شهرس

  .در استان مازندران فعاليت دارند شاغالندرصد  1/56 -7
  .مهارت افراد تأثير بسزايي در اشتغال آنان در استان مازندران داشته است -8
  .افراد بوده است نبودن لكارفرما عامل مهمي در شاغ مؤثر با نداشتن رابطة -9

  .خود اشتغالي ايجاد كنند توانند مي ساير شرايط درصد افراد معتقدند كه در صورت مهيا بودن 60 -10
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  .ي آموزشي با نياز بازار كار از ارتباط قابل قبولي برخوردار استها رشتهاز نظر آنان محتواي  -11
  

  پيشنهادهاي پژوهش
جلـوگيري از   بـراي هاي مناسب شغلي در شهرستان سوادكوه و استان مازنـدران   زمينه آوردنفراهم  -1

   ؛كارآموزان ستةمهاجرت ناخوا
  اي ديدگان فني و حرفه جذب آموزش برايها  تشويق و هدايت تعاوني -2
 كـارگيري  بـه  بـراي انـدركاران بخـش كشـاورزي     اي به دسـت  شناساندن اهداف آموزش فني و حرفه -3

   ؛اي فني و حرفه هاي افراد آموزش ديدة تخصص
  ؛ي آموزشي مبتني بر نياز بازار كارها رشتهآموزش  -4
هـاي   اي در مؤسسـات و شـركت   موزش فني و حرفـه  بهبود حقوق و مزاياي كارگران داراي تخصص آ -5

  ؛موجود در شهرستان سوادكوه و استان مازندران
  ؛پذيرش كارگران برايحذف روابط و جايگزيني ضوابط  برايسازي در بازار كار  فرهنگ -6
دادن قرار  ي كوچك اقتصادي از طريق در اختيارها كارگاهايجاد  برايديدگان  ايجاد انگيزه در آموزش -7

  ؛مكان و سرمايه مناسب
هـا، كارخانجـات و مؤسسـات مبنـي بـر اسـتفاده از دانـش فنـي و عملـي           تشويق و ترغيب شـركت  -8

   ؛ديدگان آموزش
جذب دارندگان سوابق تجربي به منظور افـزايش   براياي  ايجاد بستر مناسب در آموزش فني و حرفه -9

  .و مهارت تكميلي دانش فني
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  كارآفريني توسعةاي در  هاي فني و حرفه نقش آموزش
  

  علي عظيمي چترق :پژوهشگر* 

  دكتر ارژنگ صادقي :نام ناظر*

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

ــار *  ــل انتش ــان و مح ــال پاي ــه  ادارة -1385 :س ــي و حرف ــوزش فن ــل آم ــتان            ك اي اس
  شرقي آذربايجان 

  
  بيان مسئله
كنند، اين است كه در  اقتصادي كشور كتمان نمي توسعةواقعيت دارد و مسئوالن و متوليان  آنچه

ي در سـ مندي از ايـن عامـل مهـم و اسا    كشور ما اقدامات اساسي، جدي و قابل توجهي در راستاي بهره
از شـده  اي در ايـن زمينـه آغـ    هاي پراكنـده  اقتصادي انجام نگرفته است و اگر چه حركت توسعة فرايند
اما عموماً فرهنگ كالن كشورمان با فرهنگ كارآفريني نامأنوس است و الگوي پايداري در راستاي  ،است

اي كشور در مـوقعيتي   رسد سازمان آموزش فني و حرفه به نظر مي. كارآفريني تدوين نشده است توسعة
پـرورش، تشـويق و تـرويج     ها با هدف تواند براي تعيين سياست و طراحي برنامه قرار گرفته است كه مي

هـا،   امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا در ارتباط با طراحي برنامه. هاي اساسي بردارد كارآفريني گام
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هـاي   آمـوزش  ارائةو ايجاد انگيزش و كمك به كارآفريني از طريق  ارتقايها و راهبردها،  تدوين سياست
  .استفاده كرد آمده دست بهتطبيقي از تجربيات  ةمطالعتوان از طريق  اي وجود دارد كه مي فني و حرفه
اسـت و   اي تا چه حد در توسعه و ترويج كارآفريني در استان نقش داشته هاي فني و حرفه آموزش

 ارتقـاي تـوان از طريـق    ؟ اصوالً چگونه مياند كدامموجود در اين زمينه  هاي عمدة مشكالت و محدوديت
هـاي اساسـي    از چـالش  هـا  ايـن سـؤال   ريني در استان را توسعه داد؟كارآفاي،  هاي فني و حرفه آموزش

  .دنآي ب مياحسپژوهش حاضر به 
  

  اهداف پژوهش
و تـرويج كـارآفريني در سـطح    اي در توسـعه   هاي فني و حرفـه  بررسي نقش آموزش: هدف اصلي

  .استان
  :اهداف جزئي

  كارآفريني؛ توسعةشناخت مفاهيم و الگوهاي نظري و عملي  -1
  ؛اي هاي فني و حرفه كارآفريني از طريق آموزش توسعةهاي نظري و عملي  اخت الگوها و مدلشن -2
اي استان در توسعه و تـرويج كـارآفريني    آموزش فني و حرفه  جايگاه بالقوه و بالفعل سازمان ةمطالع -3

  ؛در سطح استان
رويج و پــرورش اي اســتان در تــ ميــزان نقــش و مســاعدت ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه ةمطالعــ -4

  ؛كارآفرينان
  ؛اي هاي فني و حرفه بررسي تجارب ساير كشورها در توسعه و ترويج كارآفريني از طريق آموزش -5
هـاي   توسعه و ترويج كـارآفريني از طريـق آمـوزش    فرايندشناسايي مشكالت و تنگناهاي موجود در  -6

  ؛اي در سطح استان فني و حرفه
پيشـنهادهاي عملـي و اجرايـي در راسـتاي توسـعه و تـرويج        ارائـة طراحي مدل و الگوي مناسب و  -7

  .اي در سطح استان هاي فني و حرفه كارآفريني از طريق آموزش
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  هاي پژوهش سؤال
اي در توسعه و تـرويج كـارآفريني در    هاي فني و حرفه نقش آموزش«: از است عبارتسؤال اصلي تحقيق 

  »سطح استان چيست؟
  :شود هاي فرعي پژوهش به شرح زير مطرح مي سؤال ،قيقدر راستاي سؤال اصلي تح

كـارآفريني از طريـق    توسـعة كـارآفريني بـه طـور اعـم و      توسـعة مفاهيم و الگوهاي نظري و عملي  -1
  ؟اند كداماي  هاي فني و حرفه آموزش

ا اي ر و وظيفهكارآفريني در سطح استان چه نقش  توسعةاي در راستاي  سازمان آموزش فني و حرفه -2
  د؟تواند ايفا كن مي
اي استان در توسعه و ترويج كارآفريني در سطح اسـتان   عملكرد بالفعل سازمان آموزش فني و حرفه -3

  چگونه بوده است؟
  اي چيست؟ هاي فني و حرفه تجارب ساير كشورها در توسعه و پرورش كارآفريني از طريق آموزش -4
هـاي فنـي و    كـارآفريني از طريـق آمـوزش    توسـعة  فراينـد مشكالت و تنگناهاي اساسي موجـود در   -5

  ؟اند كداماي  حرفه
كارآفريني را در سطح اسـتان توسـعه و تـرويج     ،اي هاي فني و حرفه توان از طريق آموزش چگونه مي -6

  ؟كدام استكارآفريني از اين طريق  توسعةداد؟ و الگوي مناسب 

  
  روش پژوهش

اي و به لحاظ روش و طرح تحقيـق   ردي و توسعهپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيق كارب
  .از نوع تحقيقات ميداني است

  
  آماري جامعة

  .دهند آماري را تشكيل مي جامعة ،آموزشي ةحرف 42ديده در  نفر آموزش 6553تعداد 
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  گيري آماري و روش نمونه نمونة
 نمونـة حجـم  . بندي شده تصادفي اسـتفاده شـده اسـت    گيري طبقه در اين پژوهش از روش نمونه

  .استنفر  95آموزش  فرايندآماري افراد در حين  نمونةنفر و حجم  363ديدگان  آماري آموزش
  

  ها آوري داده ابزار جمع
اي، مصـاحبه،   نـه كتابخا ةهـا از طريـق مطالعـ    هاي مورد نياز تحقيق بر اساس ماهيت سؤال داده

  .آوري شده است اسناد و مدارك جمع پرسشنامه و مطالعة
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
آوري شده در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائـه   هاي جمع هاي آماري روي داده تحليل
هـا و اهـداف    رفته در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت سـؤال  كار هاي آمار استنباطي به روش. شده است

هـاي   و آزمـون  (F)ي، آزمون آناليز واريانس ا دو نمونه tاي، آزمون  استيودنت يك نمونه tتحقيق آزمون 

ر     براي تحليل داده 2xهمچنين از آزمون . استكروسكال واليس و ويلكاسون  هاي مربـوط بـه دو متغيـ
  .استفاده شده است اسمي

  
  هاي پژوهش يافته

كـارآفريني داراي يـك   نشـان داد كـه   ) كـارآفريني (موضوع تحقيق  نتايج مطالعات تئوريك در حوزة -1
  .اي است هرشتتعريف قطعي و مشخص نيست و درك كامل آن نيازمند داشتن يك ديدگاه بين 

درصد از افراد مطالعه شده از يك شغل، حرفه يا كسب و كار برخوردار نيستند و عمالً  62نزديك به  -2
  .شوند به عنوان نيروي بيكار تلقي مي

مـرتبط بـا آمـوزش     هـا آناند كه مشاغل يا حرف كنـوني   اذعان كرده) درصد 74(ها  اكثريت آزمودني -3
  .اي است كسب شده در مراكز فني و حرفه

عامـل مـانع مهـم و اساسـي      5 ،عامل مورد نظر گروه پـژوهش  15نتايج نشان داد كه عمدتاً از بين  -4
هـاي كـارآفريني و    نبود آمـوزش : از اند عبارتموجود در مسير گرايش افراد به سوي كارآفريني است كه 
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اوليـه و مشـكالت غالـب بـودن      ةكمبود سـرماي  -اندازي  تأسيس و راه ةو نحو فرايندافراد با  آشنا نبودن
هـا   كمبود حمايت -به الگوهاي موفق نداشتن و دسترسي  آشنايي -رويكرد مبتني بر استخدام و كاريابي

  .هاي الزم دولتي و مشوق
تـرين مـانع مطـرح     الزم در خصوص كارآفريني به عنوان اولين و مهمهاي  ها و مشاوره فقدان آموزش -5

  .شده است
اي در سـطح زيـاد و خيلـي     هاي فني و حرفـه  مهارت ارتقايها را در  درصد افراد تأثيرات آموزش 74 -6

  .اند زياد اعالم كرده
پـردازي و   ايدهها گرايش كمتري به سمت  اند كه اين افراد پس از كسب مهارت درصد اعالم كرده 46 -7

  .اند ها داشته شناسايي فرصت زمينة رتالش د
اطالعـات در گـرايش    ارائـة هـا و   هـا و مشـاوره   آمـوزش  ارائـة درصـد معتقدنـد    75 ،بر اساس نتـايج  -8

  .ديدگان به كارآفريني مؤثر است آموزش
  .شنايي دارندكارآفريني و ماهيت فعاليت آن در حد كم و خيلي كم آ ةدفتر مشاور درصد افراد با 6 -9

درصد شناسايي و معرفي الگوها در گرايش به سوي كارآفريني  82دهد به اعتقاد  ها نشان مي يافته -10
  .استمؤثر 

ي هـا  كارگاهمدت، سمينارها،  ي آموزشي كارآفريني كوتاهها دورهطراحي  ،ديدگان از ديدگاه آموزش -11
  .ردبراي گرايش افراد به سوي كارآفريني ضرورت دا آموزشي

حضـور در   برايمندي خود را  آمادگي و عالقه) درصد 80(نتايج تحقيق نشان داد كه اكثريت افراد  -12
اعـالم    هـا آنرساني و دعوت  كارآفريني در صورت برگزاري، اطالع ةي آموزشي و مشاورها دورهها و  كالس
  .اند هكرد

  
  پيشنهادهاي پژوهش

هـاي كـارآفريني بـه صـورت يـك       ها و مشاوره فريني آموزشبه منظور ترويج و افزايش اطالعات كارآ -1
  .شودي مختلف ارائه ها رشتهديدگان و براي  آموزش ةدرس يا دورة اجباري به هم

ها و وظايف دفتر مشاوره و كارآفريني  فعاليت توسعةشود كه نسبت به تقويت و تجهيز و  پيشنهاد مي -2
  .اقدام شود
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جزوات و بروشـورهاي   تهيةكارآفريني نسبت به  ةبودن دفتر مشاورشود در صورت فعال  پيشنهاد مي -3

  .بسترسازي اقدام شود برايآموزشي به زبان ساده 
  .ي آموزش كارآفرينيها دورهاي به  ديدگان فني و حرفه معرفي الزامي آموزش -4
بـل اجـرا   اي استان كه طـرح كـارآفريني قا   اي از آموزش ديدگان فني و حرفه حمايت مالي و سرمايه -5

  .دهند ارائه مي
هـاي   فعاليت ارائةشناسايي و معرفي الگوهاي موفق كارآفريني و ايجاد تعامل مؤثر با صدا و سيما در  -6

  .كارآفريني
گام به گام كارآفرينان و مساعدت در انجام مكاتبـات و ايجـاد ارتباطـات     ةهدايت، راهنمايي و مشاور -7

هاي كارآفريني در خصـوص تـأمين منـابع مـالي،      ربط با طرح اي ذيه الزم با ادارات و ستادها و دستگاه
  ...امكانات و تجهيزات ايمني و كسب مجوزهاي الزم ثبت قانوني و 



  
  
  
  
  
  

ـ  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان مهارت اي در بخـش   فنـي و حرفـه   ةآموخت
 سـوم توسـعه در   برنامـة هاي آزاد در  و آموزشگاه) هاي ثابت آموزشگاه(دولتي 

  استان هرمزگان
  

  فريبا قاسمي نژاد  :پژوهشگر* 

  پرويز اوسپيد   :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  اي استان هرمزگان كل  آموزش فني و حرفه ادارة -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اهميـت  ديـده در توسـعه و پيشـرفت صـنعت و      ت نقش نيروي انساني ماهر و آموزشنظر به اهمي

اي در ايـن خصـوص و از آنجـا كـه وضـعيت اشـتغال كـارآموزان فنـي و          هاي فني و حرفه نقش آموزش
اي در استان هرمزگان به روشني مشخص نيست و تاكنون تحقيقات زيادي در اين زمينـه صـورت    حرفه

د    غلي و چگـونگي جـذب افـرا   در اين تحقيق به بررسي وضعيت شـ كه نگرفته است، نگارنده بر آن است 

40
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  برنامـة با در دست داشتن اطالعات كافي در  شود اين امر سبب مي. ديده در سطح استان بپردازد آموزش
هايي متناسب با نيازهاي آنـان تـدوين شـود و نـرخ اشـتغال و علـل و        آموزشي تجديدنظر شود و برنامه

  .داي را بياب التحصيل مراكز فني و حرفه عوامل مؤثر در بيكاري كارآموزان فارغ
  

 اهداف پژوهش

اي اسـتان   ديـده در مراكـز فنـي و حرفـه     آوردن تصوير روشني از وضعيت كارآموزان آموزش دست به -1
اي از نظر ميزان  هاي آزاد فني و حرفه و آموزشگاه) آموزش در مراكز ثابت(هرمزگان در دو بخش دولتي 

   ،وصاي در اين خص هاي فني و حرفه جذب در مشاغل مرتبط و تأثير آموزش
  ؛اي در مراكز فني و حرفه هاآن شدة شتغال كارآموزان با مهارت كسببررسي ميزان مرتبط بودن ا -2
  ؛سوم توسعه برنامةو جنسيت در  رشتةديده به تفكيك  تعيين ميزان كارآموزان آموزش -3
  ؛تعيين نرخ اشتغال و بيكاري در بين كارآموزان -4
  .ارآموزانك تعيين عوامل مؤثر بر شاغل نبودن -5

  
  هاي پژوهش سؤال

هـاي آزاد   اي و آموزشگاه ديده در مراكز فني و حرفه نرخ اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان آموزش -1
  است؟ چقدر

  است؟ چقدرنرخ اشتغال و بيكاري برحسب سن  -2
  ؟استدر صورت اشتغال كارآموزان وضعيت استخدامي آنان به چه شكل  -3
  ؟اند كدامفتن شغل از ديدگاه كارآموزان عوامل مؤثر بر نيا -4
  اي وجود دارد؟ آيا بين جنسيت و اشتغال رابطه -5
  اي وجود دارد؟ آيا بين تأهل و اشتغال رابطه -6
  اي وجود دارد؟ آيا بين مدرك تحصيلي و اشتغال رابطه -7
  اي وجود دارد؟ رابطهو اشتغال ) هاي آزاد اي و آموزشگاه مراكز فني و حرفه(آيا بين محل اخذ مدرك  -8
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  روش پژوهش
  .روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايشي است

  آماري جامعة
اي در  التحصيل مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه    از كارآموزان فارغ است آماري پژوهش عبارت جامعة

هرمزگان كه  سوم توسعه در استان برنامةهاي آزاد در  و آموزشگاه) آموزش در مراكز ثابت(بخش دولتي 
 80265برابر  1383تا1379هاي  كارآموزان در فاصلة سالتعداد  ،طبق آمار ارائه شده از سوي اين مركز

  .استبوده نفر 
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
گيـري در ايـن تحقيـق     روش نمونـه . شدنفر تعيين  386با استفاده از آزمون كوكران حجم نمونه 

  .استاي  تصادفي طبقه
  

  ها آوري داده ر جمعابزا
تأييـد   هاآنكه روايي و پايايي  استساخته  محقق پرسشنامة ،ها در اين پژوهش ابزار گردآوري داده

  .ه استشدن
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
همچنـين از  . استفاده شـده اسـت   spssدر اين تحقيق براي تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار 

دو، ضـريب همبسـتگي    نظير جدول و فراواني و آمار استنباطي نظير مجذور خيهاي آمار توصيفي  روش
  .هاي باز از روش تحليل محتوا استفاده شده است همچنين براي سؤال. ي استفاده شده استف

  
  هاي پژوهش يافته

بين جنسيت و بـين تأهـل و اشـتغال     وبين مدرك تحصيلي و اشتغال  كه نتايج تحقيق نشان داد
. ي وجود نـدارد معنادار رابطةاي و اشتغال  بين مراكز آموزش فني و حرفه. ي وجود داردعنادارماي  رابطه

درصـد   65درصد و نرخ بيكـاري در ايـن گـروه     35هاي ثابت  نرخ اشتغال در ميان كارآموزان آموزشگاه
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 62ه درصـد و نـرخ بيكـاري در ايـن گـرو      38هـاي آزاد   نرخ اشتغال در ميان كارآموزان آموزشگاه. است
  .استدرصد 

  پيشنهادهاي پژوهش
ريزي آموزشي  هاي هر منطقه و برنامه ها و توانايي شناسايي دقيق نيازهاي بازار كار با توجه به قابليت -1

   ؛جامعةي جديد و مورد نياز ها رشتهو ايجاد 
  ت؛ه بيشتر مورد نياز بازار كار اسهايي ك آموزي در زمينه هدايت كارآموزان به سمت مهارت -2
و شناسايي نيازهاي آنان  و بزرگ در سطح منطقهارتباط تنگاتنگ با مراكز صنعتي و صنايع كوچك  -3

  ؛به منظور تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص
انـد و انتقـال تجربيـات     اطالعات تجارب موفقي داشته فناوري زمينةالگوبرداري از كشورهايي كه در  -4

   ؛جامعةت آنان با توجه به شرايط و امكانا
  ؛اندازي شغل جديد راه برايشغلي  ةافزايش سطح تسهيالت خوداشتغالي به همراه مشاور -5
هـاي آمـوزش    و بازآموزي مهـارت  ارتقايبهبود كيفيت آموزش و سنجش دقيق مهارت كارآموزان و  -6

  .داده شده



  
  
  
  
  
  

ـ  ي فني و حرفهها رشتهنيازسنجي از  هـا و   تاي و كاردانش و تناسب آن با ظرفي
  ساختار بازار كار استان قزوين

  

  محمدرضا قلي بگلو  :پژوهشگر* 

  منوچهر كلهر  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان قزوين -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اجتمـاعي بـه    – اقتصـادي  توسـعة  فراينداي در  هاي فني و حرفه خوشبختانه امروزه نقش آموزش

سـازي آمـوزش    سـعي دارنـد بـا تجديـد سـاختار و بهينـه      خوبي درك شده است و بسياري از كشـورها  
 رابطـة در ايـن  . نـد كنهاي صـنعتي شـدن ايجـاد     تحقق اهداف برنامه برايهاي الزم را  متوسطه، زمينه

ي هـا  رشـته در شامل مهارت آموزي  مهم آموزش متوسطه شاخةاي و كاردانش  هاي فني و حرفه آموزش
هـاي صـنعت، كشـاورزي و     تربيت نيروي انساني مورد نياز بخـش  ها رشتهاهداف اساسي اين . اند مختلف
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هاي مهارتي و نظام جديد، حركتي اسـت   بنابراين آموزش. استكشور  توسعةخدمات بر اساس نيازهاي 
. توجه خواهد بودوژي مورد هم انسان و هم تكنول فرايندوري نيروي كار كه در اين  بهره ارتقايدر جهت 
هـاي بالفعـل و    ها و ظرفيت ها با توانمندي تطابق آموزش همي كه بايد مورد توجه قرار گيرد،م اما مسئلة

انسـاني را   هم نيازسنجي عواملي است كه سرمايةو دست يافتن به اين م. استهر بخش و منطقه  ةبالقو
  .دهد ها سوق مي ها و مهارت به سمت فراگيري اين آموزش

 گيري هر اقتصادي در جهت اي هاي فني و حرفه آموزش ين زمينه طراحي خوب و جامع برنامةدر ا
ها و دانش مـورد نيـاز بـازار     هاي آموزشي افراد را با مهارت اين برنامه ، زيرااستترين اهداف  يكي از مهم

توسـعه و تجـارت بـرآورده    كارفرمايان بـه كـارگران مـاهر را بـراي      ضروري و نيازهاي كند ميكار آماده 
  .سازد مي

، اسـت اي مسـتلزم زمـان و هزينـه     هاي فني و حرفه ي آموزشها دورهكه برگزاري  ابنابراين از آنج
اسـت و  اي با هدايت منابع مـالي   هاي فني و حرفه نيازسنجي يك ابزار عملي براي تحقق اهداف آموزش

بنابراين . هاي فرصت در اقتصاد ارتباط دارند هزينه ها با د كه اين نوع آموزشكن اين اطمينان را ايجاد مي
هـا تبيـين شـود و     اي الزم است در ابتدا اهداف اين نوع آمـوزش  ي فني و حرفهها رشتهبراي نيازسنجي 

  .اين اهداف باشد انتخاب شود ةكه منعكس كنند هاآنگيري و ارزيابي  سپس تعدادي شاخص براي اندازه
اجتماعي استان و  –هاي اقتصادي  بخش ةآيندطبق با نيازهاي حال و هاي ارائه شده من آيا آموزش

هـاي   زمينـه  است اي صرف شده هاي فني و حرفه هاي هنگفتي كه براي آموزش ؟ آيا هزينهاستمناطق 
در زمان حـال و آينـده فـراهم     هاآنتخصصي  رشتةالتحصيالن را به كار در مشاغل مرتبط به  جذب فارغ

هاي شغلي در سطح استان ايجـاد شـده اسـت؟ و     بين بازار نيروي كار ماهر و مهارت؟ آيا تعادلي كند مي
هاي مذكور در انطباق با تحوالت بخش صنعت، كشـاورزي، و خـدمات بـوده     آيا اين سطح و نوع آموزش

  ...است و 
نيازهـاي آمـوزش فنـي و     كـردن لذا بر اساس چنين واقعيات اقتصادي الزم است بـراي مشـخص   

 ،اي و كشاورزي در سطح استان مناطق تابعـه  ي تحصيلي فني و حرفهها رشتهان به تفكيك اي است حرفه
اندازه، روند، تركيب (هاي جمعيت و نيروي كار  اقتصاد استان در بخش آيندةوضعيت متغيرهاي جاري و 

سـطح اشـتغال، روندبخشـي،    (بخـش اشـتغال    ،)صـنعتي، كشـاورزي، خـدمات   (بخش اقتصـادي   ،...)و 
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بررسـي و تجزيـه و   ...) سطح كلي آموزش افراد، نـرخ آمـوزش و   (و بخش آموزش ...) شغلي و  هاي گروه
هاي مختلف استان بر اساس امكانات بالفعل  نيازهاي آموزشي بخش ،د تا در يك بررسي جامعتحليل شو

  .شوداي طراحي و تدوين  هاي فني و حرفه و بالقوه براي مهارت
  

  اهداف پژوهش
  ؛اي رسمي در سطح استان هاي فني و حرفه آموزش بررسي وضعيت موجود -1
هـاي   اي بر اساس نيازها و امكانات منطقـه در بخـش   هاي فني و حرفه بررسي ميزان انطباق آموزش -2

 ؛صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در زمان حال و آينده

ي بـا  ا ي فنـي و حرفـه  هـا  رشـته آموختگـان   هاي ارائه شده بـه دانـش   بررسي ميزان انطباق آموزش -3
 ؛هاي مورد نياز بازار كار استان ها و مهارت توانايي

زيـر نظـر   (هاي بالقوه  بر اساس پتانسيل اي موجود ي فني و حرفهها رشته توسعةنيازسنجي ايجاد و  -4
 .)هاي صنعت و معدن و كشاورزي و خدمات و بالفعل استان بخش

  
  پژوهش هاي فرضيه

اردانش تابعي از رونـد حـال و   اي و ك هاي فني و حرفه وزشهاي آم مهارت دورةو  ها رشتهتقاضا براي  -1
  .است جامعةآموزان و تحوالت شغلي در  وضعيت جنسي دانش آيندة

 –هـاي اقتصـادي    هاي كاردانش استان بـا تحـوالت بخـش    اي و مهارت هاي فني و حرفه بين آموزش -2
  .اجتماعي و الزامات و نيازهاي بازار كار تناسب وجود دارد

 شـاخة ي مهـارتي  هـا  دورهاي و  ي آموزش فني و حرفهها رشتهعرضه و تقاضاي نيروي كار ماهر بين  -3
  .كاردانش در بازار كار استان تعادل وجود دارد

ي آموزشـي مهـارتي جديـد بـر اسـاس ظرفيـت بالفعـل        هـا  دورهبرخي از  توسعةنيازسنجي ايجاد و  -4
  .موجود استان وجود دارد) ها كارگاه(هاي  فعاليت

  
  وش پژوهشر
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  .روش تحقيق از نوع مطالعات توصيفي تحليلي است

  
  آماري جامعة

هـايي كـه    افراد و گـروه  مركب است و همة جامعةآماري مورد مطالعه، يك  جامعةدر اين تحقيق 
داوري در  پـيش  ةبالفعل و يا بالقوه مؤثرند يا در آينده مـؤثر خواهنـد بـود بايـد بـدون هرگونـه محاسـب       

مـورد   جامعـة بنابراين با توجه به اهداف اين مطالعـه،  . زسنجي مورد توجه قرار گيرنداجراي نيا ةمحدود
هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خـدمات اسـتان    هايي است كه در زيربخش فعاليت كليةمطالعه شامل 

  .وجود دارد

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

هـاي فنـي و    آموزشي استان به مهـارت  بيني نيازهاي كه در اين مطالعه، نيازسنجي و پيش از آنجا
بـه   اسـت هـاي مختلـف    هاي بالقوه در بخـش  اي و كشاورزي تابعي از روند تحوالت بالفعل و مزيت حرفه

  .بيني قرار گرفته است مبناي پيش) به جاي نمونه( جامعةمنظور يك بررسي جامع، اطالعات 

  
  ها آوري داده ابزار جمع

... اي و  ز از طريق آمارهاي رسمي ثبتـي، اسـنادي و پرسشـنامه   هاي مورد نيا در اين پژوهش داده
ريزي، وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان صـنايع و معـادن،       مراكز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه

به عبارت ديگر در اين پژوهش اطالعاتي كه قـبالً   .آوري است قابل جمع... وزارت كار و امور اجتماعي و 
هـا   پس از تنظيم و سازماندهي مبنـاي تجزيـه و تحليـل    اند هاي آن گردآوري شده خشو زيرب جامعةدر 

  .قرار خواهند گرفت
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
اي و كشاورزي از اطالعاتي كـه قـبالً    بيني نيازهاي آموزش فني و حرفه براي آزمون فروض و پيش

هـاي تـراكم بـا الگوهـاي بـين       گيري، نسبت برون هاي از روش اند مورد مطالعه گردآوري شده جامعةدر 
هـا و اطالعـاتي    سپس داده. و اقتصادسنجي كاربردي استفاده شده است) ستانده –جدول داده (بخشي 

هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خـدمات   و مقاطعي در زيربخش) 1370-82(سري زماني  صورت بهكه 
 Eexcel , Ewievsي هـا افزار از طريق نـرم  اند شدهآوري، تنظيم و سازماندهي  در مورد متغيرها جمع

  .دنمؤثر واقع شو جامعةد در كشف مسائل مهم و نيازهاي نتوان تجزيه و تحليل شده و مي

  
  هاي پژوهش يافته

متوسـطه نشـان داده    دورةي تحصيلي ها رشتهآموزان ورودي به  تجزيه و تحليل روند زماني دانش
نظـري كـاهش يافتـه و در مقابـل سـهم       شاخةآموزان  سهم دانش 84تا76تحصيل  دورة دراست كه در 

 1383-84درصـد در سـال تحصـيلي     9/12و  7اي و كـاردانش بـه رقـم     فني حرفه شاخةآموزان  دانش
نظـري،   شـاخة التحصـيالن   درصـدي فـارغ   8/1رشـد منفـي    بـا وجـود   دورهدر اين . افزايش يافته است

درصد رشد ساالنه همـراه   21و  6/30نش به طور متوسط با اي و كاردا فني حرفه شاخةالتحصيالن  فارغ
آمـوزان و   اخير به دليل وجود شـرايط بحـران بيكـاري، دانـش     ةتوان گفت در ده به عبارتي مي. اند بوده

دسترسي آسان به بازار كار تمايالت خود را بـه سـمت يـادگيري     برايدهند  ترجيح مي هاآنهاي  خانواده
ي تحصيل در يـافتن شـغل   تر برا هاي زماني كوتاه و با انتخاب افق نددهسوق  و عمليي مهارتي ها رشته

ايـن شـرايط باعـث شـده اسـت كـه سـهم        . ي نظري داشـته باشـند  ها رشتهبيشتري نسبت به  موفقيت
آموزان دختـر   دانش جامعةدرصد بيشتر از  12هاي مذكور حدوداً  آموزان فارغ التحصيل پسر شاخه دانش
اي و  ي فنـي حرفـه  هـا  رشـته گـروه آموزشـي    15كـه در بـين    ندنشان داد آمده دست هبهاي  يافته. باشد

نيروي كار ماهر از  ةدرصد از تقاضاي ثبت نامي و عرض 32كاردانش، گروه برق با متوسط سهمي معادل 
 هـاي آموزشـي مكانيـك، مـالي و اداري، هنـر و      باالترين ميزان برخوردار شده و در تركيب با سهم گروه

از سوي ديگر بررسي . اند نيروي كار ماهر را به خود اختصاص داده درصد از عرضة 6/94مجموعاً پوشاك 
هاي اخيـر   سال درروند زماني توزيع تقاضاي ثبت نامي به تفكيك نوع مهارت حكايت از آن دارد كه در 
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بـرق   ،ودروكشي ساختمان، امور مالي، مكانيك خـ  هاي الكترونيك، نقشه تقاضاي كارآموزي براي مهارت
هـاي   آموزي كامپيوتر، مديريت خانواده، برق صنعتي، ماشين ن كاهش يافته و تقاضا براي مهارتساختما

  .الكتريكي و تعمير راديو و تلويزيون افزايش يافته است
هـاي فنـي و    آمـوزش  توسـعة بررسي تحوالت بازار كار استان حكايت از آن دارد كه هنوز هـم بـا   

اســتان داراي  شــاغالندرصــد از  30فقــط  جامعــةان در قشــرهاي مختلــف اي و كــاردانش اســت حرفــه
ي صـنعتي  هـا  كارگـاه در امـور توليـدي    شاغالنتوزيع  ةنحو. ندهاي عملي و تئوريك كاري هست رتمها

ايـن   شاغالندرصد از كل  5/36متوسط كارگران ساده  طور بهاستان برحسب مهارت بيانگر آن است كه 
هـا و   ي مهـارتي، تكنسـين  هـا  دوره ةديد ده و سپس كارگران ماهر و آموزشدابخش را به خود اختصاص 

از نظـر تحصـيالت نيـز بـه طـور      . انـد  درصد برخوردار شده 7/2و  3/3، 7/2مهندسين از سهمي معادل 
نفر كاركن و بيشتر تحصيالتي كمتر از ديپلم دارنـد كـه    10صنايع  شاغالندرصد از كل  6/63متوسط 

لـذا ارزيـابي وضـعيت نيـروي كـار شـاغل برحسـب        . اند در امور توليدي تمركز يافته هاآندرصد از  1/48
دهد كه يك ظرفيت بااليي براي جايگزيني نيروي كار ماهر و آمـوزش   مهارت در صنايع استان نشان مي

اي و كار دانش به جاي كـارگران سـاده و شـاغالن مقطـع ابتـدايي و       هاي فني و حرفه گيرندگان مهارت
فعاليـت و   –در همـين زمينـه بررسـي مـاتريس سـطح تحصـيلي       . ي و فاقد مهارت وجـود دارد راهنماي

گروه شغلي در اسـتان قـزوين حـاكي از آن اسـت كـه دانـش و مهـارت بـه          –ماتريس سطح تحصيلي 
هـاي   اي در فعاليـت  امور عمـومي و بهداشـت هنـوز از جايگـاه ويـژه      ادارةهاي آموزش،  استثناي فعاليت

گـروه شـغلي آن    –قابل توجه در ماتريس سـطح تحصـيلي    نكتة. برخوردار نشده است دي استاناقتصا
است كه در گروه شغلي صنعتگران و كاركنان شاغل بخش ساختمان و استخراج، فلزكاران، تراشـكاران،  

  . درصد از تحصيالت برخوردارند 5/16بافان تنها  سازندگان صنايع دستي و قالي
 توسـعة هـاي جديـد از طريـق     فنـاوري هـا و انتقـال    شدن فعاليت كلي خصوصيت دانش بر طور به
در كنار نقشي اي به عنوان يكي از ابزارهاي توليد در نظام جديد اقتصاد جهاني  هاي فني و حرفه آموزش

درصدي نيروي انساني  3/7رود، با سهم  اقتصاد استان انتظار مي ةفعاليت در عرص هاي عمدة كه از گروه
اي  هـاي فنـي و حرفـه    بنابراين از آنجـا اكثـر آمـوزش   . غير قابل دسترسي است ،هرشاغل متخصص و ما

ي مهارتي منطبق بر نيازهاي بازار كار است، ولي ساختار سنتي بخش اشـتغال  ها دورهموجود و برگزاري 
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هاي شـغلي اسـتان    هاي مورد نياز در گروه هاي موجود بازار كار استان مانع از جذب مهارت و چسبندگي
ها نشان داده است كـه در   گيري از نمونه آمده دست بهاز طرف ديگر تجزيه و تحليل اطالعات . است هشد

هـاي مختلـف داراي    كارفرمايـان بخـش   از سويدرصد از نيروي كار جذب شده  1/31سطح استان تنها 
ه ترتيب بررسي شاخص مهارت فني و غير فني نيروي كار حكايت از آن دارد كه ب. اند مهارت شغلي بوده

 ةمقايسـ  ،در مجمـوع . اند درصد از نيروي كار جذب شده داراي مهارت فني و غير فني بوده 2/18و  2/3
تعـادل   كـه  دهد اي نشان مي هاي فني و حرفه عرضه و تقاضاي نيروي كار برحسب سطح مختلف مهارت

  .شود گمارده شدگان رعايت نمي كار بهسهمي مهارت فني و غير فني در بين جويندگان و 
هاي آموزشي  التحصيالن برحسب نوع مهارت نتايج حاصل از بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي فارغ

درصـد از كـل    28آموزشي بـرق بـا    رشتةآماري نشان داد كه  نمونةاي و كاردانش در يك  فني و حرفه
 فنـاوري انـه و  هاي راي سپس مهارت .است جويندگان كار داراي باالترين فراواني در بازار كار استان بوده

. ندنيروي كار ماهر دار ةرا از عرض بيشترين سهم ترونيك، مكانيك و اتومكانيككشي، الك اطالعات، نقشه
از سوي ديگر در طرف تقاضاي بازار كار نيز بيشترين تقاضاي كارفرمايان بخش خصوصي و دولتي جذب 

تجزيه و تحليـل وضـعيت   . بوده استاطالعات و الكترونيك  فناوريكشي، رايانه و  هاي برق، نقشه مهارت
 11ي آموزشي نشان داده است كه بـه طـور متوسـط    ها رشتهالتحصيالن برحسب  عرضه و تقاضاي فارغ

شـش ماهـه    دورةمورد مطالعه قـادر بـه يـافتن شـغل در يـك       از افراد ماهر جوياي كار در نمونةدرصد 
بيانگر آن اسـت كـه يـك    ) عدم تعادل(اهر نيروي كار م نسبت تقاضا به عرضة محاسبةبنابراين . اند شده

ي مهـارتي وجـود دارد و بـه طـور     هـا  دوره ةديـد  بين عرضه و تقاضاي نيروي كار آمـوزش  بزرگشكاف 
هـاي مختلـف اقتصـادي و خـدماتي اسـتان جـذب        التحصيالن در بخش درصد از فارغ 15متوسط فقط 

  .شوند مي
ي هـا  كارگاهبررسي تطبيقي و همزمان  در بخش ديگري از پژوهش نيازسنجي نيازهاي آموزشي و

اسـتان بـراي    ةهاي آموزشي مصوب موجود حكايت از ظرفيـت بـالقو   موجود استان با مهارت) ها فعاليت(
بنـدي، سـراجي    هاي آموزشي از قبيل بهداشت دام و طيور، طراحي بسته توسعه و ايجاد برخي از مهارت

 هـا  كارگـاه اسـتقرار   در همين رابطـه نحـوة  . است. ..هاي پزشكي و  سازي، تعمير دستگاه ، عينك)كفش(
هـاي پيشـنهادي،    در صورت ايجاد و آموزش مهارتكه دهد  برحسب تعداد كاركن نشان مي) ها فعاليت(
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و در امـر   ي كوچك دارنـد ها كارگاهجذب در اين  برايتري  ها شرايط مناسب التحصيالن اين مهارت فارغ
  .خواهند شد زايي با موفقيت بيشتري همراه اشتغال

  
  پيشنهادهاي پژوهش

هـاي بالفعـل    كاردانش كه بر اسـاس نيازسـنجي از ظرفيـت    شاخةي مهارتي ها دورهو  ها رشتهايجاد  -1
  .شدهاي موجود استان مشخص  فعاليت

ي فنـي و  هـا  رشـته پسران بـه تحصـيل و يـا كـارآموزي در      ويژه آموزان به ر هدايت تحصيلي دانشد -2
  .هاي شغلي و شرايط بازار كار در نظر گرفته شود وضعيت گروه يدبااي و كاردانش  حرفه

تري بر اساس  هاي متنوع هاي مهارتي بررسي و تخصص همسويي و تعادل نيازهاي بازار كار با آموزش -3
  .شودهر منطقه ايجاد  آيندهنيازهاي 

جديـد يـا حـذف    ي آموزشـي مهـارتي   ها دورهبيني نيازهاي آموزشي استان و تدوين و طراحي  پيش -4
هـاي صـنعت، كشـاورزي و     هاي بالفعل و موجود بخش بر اساس نياز بازار كار و ظرفيت ها دورهبرخي از 

  .خدمات استان صورت پذيرد
كارآموزان به صـورت   بررسي تحوالت بازار كار برايايجاد واحد مناسب در سازمان آموزش و پرورش  -5

  .مستمر و علمي
  .هاي توليدي و اقتصادي ها و صنايع در بخش حرفهضرورت ارتباط با صاحبان  -6
  اي ي فني و حرفهها رشتهو باال بردن اعتبار  جامعةاي براي عموم  تصريح اهداف آموزش فني و حرفه -7
نيازهاي بازار كار با يكـديگر   نيروي انساني ماهر و تأمين بهينة ربط به منظور تربيت هاي ذي دستگاه -8

  .ي داشته باشندارتباط و هماهنگي بيشتر
ريزان  گذاران، برنامه اي به مديران واحدهاي توليدي، سياست هاي مهارتي فني و حرفه معرفي آموزش -9

  .اجتماعي و اقتصادي استان توسعةدر  هاآنگيرندگان استان و تأكيد بر نقش مؤثر و كارآمد  و تصميم
و خدماتي به منظـور جـذب نيـروي     هاي تشويقي براي واحدهاي توليدي برقراري و اتخاذ سياست -10

  .كار ماهر به جاي نيروي كار فاقد مهارت
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ب نيـروي كـار مـاهر    گذاري بخش خصوصـي و جـذ   هاي انگيزش براي تشويق سرمايه ايجاد زمينه -11
  .هاآن وسيلة آموزش ديده به

  .ساله 34تا15ديده در گروه سني  اولويت دادن به اشتغال نيروي كار جوانان آموزش -12
  .تالش بيشتر در جهت جذب كارآموزان با سطح تحصيالت متوسطه و باالتر -13
  





  
  
  
  
  
  

هـاي   آمـوزش  توسـعة بررسي راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   
  كاردانش استان لرستان

  

  منصور  اهيرضا س  :پژوهشگر* 

  رضا بيرانوند علي  :ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش  استان لرستان -1384  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
هـاي مهـارتي كـاردانش     آمـوزش  توسـعة راهكارهاي عملي جذب مشـاركت بخـش خصوصـي در    

  ؟ اند كدام
 ،دارد و در واقـع  جامعـة اي بستگي به توانمنـدي نيـروي انسـاني آن     جامعةتوسعه و پيشرفت هر 

آموزش و پرورش با هدف باال بردن . است جامعةيروي انساني آن برابر با توانمندي ن جامعةتوانمندي هر 
عهده  جامعه برهاي مهارتي كاردانش را به نيروي انساني  ارائه آموزش ، وظيفةجامعةتوان نيروي انساني 
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ها و محدوديت منابع و امكانات، آموزش و پرورش  وسعت مشاغل و مهارت دليل بهبديهي است كه . دارد
قطـع نيازمنـد همكـاري بخـش      طـور  بـه و  سـت يي در حد مطلوب نمم چنين مهبه انجا به تنهايي قادر

ز در اختيـار آن قـرار   هاي دولتي كه محصول سازمان آموزش و پرورش ني خصوصي و حتي ساير دستگاه
  .گيرد خواهد بود مي

ش هـاي بخـ   ياست كـه منـابع و امكانـات و توانـاي     مورد بررسي در اين تحقيق آن بنابراين مسئلة
با توجه به تحقيقات انجـام  . گرفته شوند كار بههاي مذكور شناسايي و  آموزش توسعة زمينةخصوصي در 

تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي، تأمين فضـاهاي   تهيةتأمين نيروي انساني : رسد كه گرفته به نظر مي
ن منابع مالي، تأسـيس  درسي و  آموزشي، تأمي برنامة تهيةمشاركت در  ،...)آموزشي، رفاهي و (كالبدي 

هـا بـه عنـوان     هـا و كارخانـه   اي شدن آموزش كارداني، استفاده از نام شركت ها، منطقه آموزشگاه ادارةو 
متغيرهـاي اساسـي تحقيـق     ،هـا  ها و شركت التحصيالن براي اشتغال در كارخانه ها، تعهد فارغ آموزشگاه

  .باشند
 ،هـاي جديـد   اجراي طرح وجود با 1382-83رستان در سال تحصيلي بخش خصوصي در استان ل

 .ردانش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    در آموزش مهارتي كـا ) درصد 5كمتر از (سهمي بسيار ناچيز 
  .بر دوش بخش دولتي بوده است) اي كاردانش  و فني و حرفه(درصد بار آموزش  89بنابراين 

شـاركت نكـردن بخـش    رين دليل مت مهمها سودجويي بخش خصوصي  مديران هنرستانهمچنين 
با توجه به موارد باال پژوهش حاضر در پي راهكارهاي  .دندان مي اي هاي فني و حرفه در آموزش خصوصي

تـا در   اسـت هـاي مهـارتي كـاردانش     آمـوزش  توسـعة عملي براي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   
  .كندرا كمك و ياري  هاآنهاي آموزشي و مديريتي بتواند   ريزي برنامه

  

  پژوهش اهداف 
  : كليهدف 

  .هاي كاردانش آموزش توسعةبررسي راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در 
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  :اهداف جزئي
 زمينـة توانـد   شناسايي منابع و امكانات شامل منابع انساني، مالي، فيزيكي بخش خصوصي كـه مـي   -1

  ؛هاي مهارتي كاردانش فراهم آورد آموزش توسعةمشاركت بخش خصوصي را در 
  ؛هاي كاردانش آموزش توسعةايي موانع و مشكالت موجود در امر مشاركت بخش خصوصي در شناس -2
  .هاي مهارتي كاردانش آموزش توسعةشناسايي عوامل مؤثر بر مشاركت بخش خصوصي در  -3

  
  پژوهشهاي  سؤال

  سؤال كلي
  ؟اند كدامهاي كاردانش  آموزش توسعةراهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در 

  جزئيهاي  سؤال
هاي كاردانش  آموزش توسعةآيا مشاركت بخش خصوصي در تأمين نيروي انساني يكي از راهكارهاي  -1

  ؟است
 توسـعة آيا مشاركت بخش خصوصي در تأمين تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي يكي از راهكارهـاي   -2

  ؟استهاي كاردانش  آموزش
هاي كـاردانش   آموزشگاه...) ي، رفاهي، آموزش(آيا مشاركت بخش خصوصي در تأمين فضاي كالبدي  -3

  ؟استهاي كاردانش  آموزش توسعةيكي از راهكارهاي 
هـاي   آموزش توسعةريزي درسي و آموزشي يكي از راهكارهاي  آيا مشاركت بخش خصوصي در برنامه -4

  ؟استكاردانش 
هـاي   مـوزش آ توسـعة هاي كاردانش بخش خصوصي يكي از راهكارهـاي   هنرستان ادارةآيا تأسيس و  -5

  ؟استكاردانش 
هـاي مهـارتي كـاردانش يكـي از راهكارهـاي افـزايش مشـاركت بخـش          اي كردن آمـوزش  آيا منطقه -6

  ؟استهاي كاردانش  خصوصي در آموزش
  هاي كاردانش چيست؟ بخش خصوصي در آموزشنكردن مشاركت  داليل -7
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  روش پژوهش
شـده تحـت بررسـي و تحليـل قـرار       آوري هاي جمع روش تحقيق توصيفي است و از آن نظر داده

  .استپس روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي  .اند گرفته

  
  آماري جامعة

  :آماري عبارت است از جامعةدر اين پژوهش 

هاي  شامل كارشناسان كاردانش، كارشناسان غير انتفاعي و مشاركت يآموزش –عوامل اداري  -1 

ــت   ــاطق و شهرس ــرورش و من ــوزش و پ ــازمان آم ــي س ــديران   انمردم ــابع و ادارات وابســته و م ــاي ت ه

  .در سطح استان لرستان) 1383-84(هاي غير انتفاعي كاردانش سال تحصيلي  آموزشگاه

مديران واحدهاي فعال صنعتي، خدماتي و كشاورزي بخش خصوصي در سطح استان لرسـتان   -2

نجام شده تعـداد كارشناسـان   بر اساس بررسي ا. نفر و بيشتر بوده است 50 هاآنكه تعداد پرسنل شاغل 

هـاي             نفـر، تعـداد مـديران هنرسـتان     74هـاي مردمـي    كاردانش و كارشناسان غير انتفاعي و مشـاركت 

 ،كل صنايع اسـتان لرسـتان   ادارةرساني  نفر و طبق گزارش واحد آمار و اطالع 15غير انتفاعي كاردانش 

  .استواحد  67) نفر باشد 50بيش از  هاآنل كه پرسن(تعداد واحدهاي صنعتي خدماتي و كشاورزي 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

يعني نوع آمارگيري سرشـماري اسـت و    ،گيرند مورد بررسي قرار مي جامعةتمام  ،در اين پژوهش

 هـا آنآوري  آوري اطالعات با استفاده از توزيع پرسشـنامه و جمـع   جمع شيوة .است جامعةنمونه نيز برابر 

  .ه استاجرا شد

  
  ها آوري داده ابزار جمع
  صورت بهكه مشخصات اين ابزار  اند آمده دست بههاي مورد نياز اين پژوهش از دو ابزار اساسي  داده
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  :استزير 
سـؤال در   28شـنامه شـامل   هاي كاردانش كه ايـن پرس  عوامل اداري و آموزشي هنرستان پرسشنامة -1

  .استدرصد  88پايايي پرسشنامه  مقدار و با روش آلفاي كرانباخ طيف ليكرت
كسب امكان پياده كردن راهكارهاي جذب مشاركت ساخته شـده   برايساخته دوم  محقق پرسشنامة -2

 سؤال 22اين پرسشنامه از  .استمديران عامل مرتبط با موضوع تحقيق  ،و جمعيت هدف اين پرسشنامه
  .استدرصد 91ده كه آلفاي كرانباخ آن در طيف ليكرت تشكيل ش

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

عالوه بر آمارهـاي توصـيفي نظيـر درصـد، ميـانگين،       6تا  1 جزئيهاي  هاي كلي و سؤال براي سؤال -1
  .استفاده شده است) هاي اصلي تجزيه به مؤلفه(انحراف معيار، ميانه و نمودارها از روش تحليل عاملي 

رهاي توصيفي نظير درصد، ميانگين، انحراف معيار، ميانه و براي پاسخ به سؤال هفتم نيز عالوه بر آما -2

  .بودن اطالعات از نظر آماري استفاده شده است معنادارنيز براي  2xنمودارها از 

  
  هاي پژوهش يافته

كه اين راهكار فاقد بار  شود مي هستفادچنين اپاسخ سؤال اول  خصوصتحليل عاملي در  ةاز نتيج
مستقل و نه به عنوان يك متغير همبسته با عامل يـا راهكارهـاي ديگـر هـيچ      صورت بهلي بوده و نه عام

يـك  ة مورد مطالعه هـردو گـروه   لذا از ديدگاه نمون. هاي كاردانش نداشته است آموزش توسعةنقشي در 
  .اند يامدهب ناحسهاي كاردانش به  آموزش توسعةراهكار براي 

كـه ايـن راهكـار داراي بـار      شود مي هستفادچنين اارتباط با پاسخ سؤال دوم تحليل عاملي در  ةاز نتيج
عاملي الزم بوده و از ديدگاه عوامل آموزشي و اداري مراكز كاردانش يك راهكـار مسـتقل تحـت عنـوان     

يـك راهكـار شـامل    اين مبادله . ه استدحساب آم به) مت و امكانات با بخش خصوصيخد ةانجام مبادل(
  :تموارد زير اس

آب، برق،  يسات واحدهاي آموزشي كاردانش همچوندعوت از اصناف به منظور رسيدگي به امور تأس -1
  ؛هاي داوطلبانه در قالب تشكل... تعميرات ساختماني و 
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  ؛استفاده از امكانات فني در محيط كاري در خارج از شيفت كاري -2
  .است .با انعقاد قرارداد... ، اردوهاي علمي و ها استفاده از خودروهاي محلي براي بازديد از نمايشگاه -3
استفاده از امكانـات مـالي و   «عنوان  نيز، يك راهكار مستقل باها  ديدگاه مديران عامل شركت همچنين 

  .ه استشد دانسته» هاي كاردانش صوصي در هنرستانتجهيزات و توليدات رايگان بخش خ
هـا   آموزشي هنرسـتان  –از ديدگاه عوامل اداري  اين راهكار ،ملي سؤال سوتحليل عام ةبنابر نتيج

ريـزي درسـي و    برنامـه «عنوان  با ولي از نظر مديران بخش خصوصي همراه با عوامل ديگر ،هشدمطرح ن
  .درصد از سهم واريانس كل را به خود اختصاص داده است 2/8 »بيني فضاي آموزشي پيش

كه از ديدگاه هر دو گـروه مـورد مطالعـه    حكايت از اين دارد سؤالتحليلي عاملي چهارمين  نتيجة
اين راهكـار مـورد تأييـد و بـه      ،ها مراكز كاردانش و مديران عامل شركت ،آموزشي –يعني عوامل اداري 

ريـزي   مشـاركت در برنامـه  «مالي الزم بوده است و با عنوان عنوان يك عامل يا راهكار مستقل واجد بار 
بينـي امكانـات و    ريـزي درسـي و پـيش    اداري و برنامـه  – از ديدگاه عوامل آموزشـي  »درسي آموزشي و

تحليـل عـاملي پاسـخ     ةنتيجـ . ناميده شـده اسـت   »ها از ديدگاه مديران عامل شركت فضاهاي آموزشي 
دهد كه اين راهكار از ديدگاه هريك از دو گروه مورد مطالعه داراي بـار   پنجمين سؤال پژوهش نشان مي

هاي كاردانش مؤثر  آموزش توسعةدر جذب مشاركت بخش خصوصي در تواند  و مياست عامل الزم بوده 
  .باشد

هـاي مهـارتي    اي كردن آمـوزش  ششمين سؤال پژوهش به اين مسئله پرداخته است كه آيا منطقه
؟ نتـايج  اسـت هـاي كـاردانش    كاردانش يكي از راهكارهاي افزايش مشاركت بخش خصوصي در آمـوزش 

ه هر دو گروه مورد مطالعه اين راهكار از بارهاي الزم برخوردار بـوده  رساند كه از ديدگا مي  تحليل عاملي
هـاي   يافتـه  ،در پاسـخ هفتمـين سـؤال پـژوهش    . استو به عنوان يك راهكار مستقل قابل طرح و دفاع 

مشـاركت   دليـل تـرين   آموزشي مهم –گويان عوامل اداري درصد از پاسخ 40دهد كه  نشان مي پژوهش
درصـد نيـز   35دانند و همچنين نظر مديران عامل با  مشاركت مي زمينةدن بخش خصوصي را فراهم نبو

  .استمؤيد اين موضوع 
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  پيشنهادهاي پژوهش
  :كردتوان مطرح  پيشنهادهاي زير را مي ،با توجه به نتايج حاصل از پژوهش

جنبـه  سنتي به مشاركتي، پيامد تغيير از سه  جامعةتحول  به نظرية دانيل لرند در خصوص با توجه -1
هـا   يابد، سپس در درون شهر دو عامـل سـواد و دسترسـي بـه رسـانه      ابتدا شهرنشيني افزايش مي: است

تبليغـي در رأس   –هـاي فرهنگـي    فعاليـت  ،هاي اين تحقيـق  طبق يافته ،بنابراين. كند گسترش پيدا مي
آگاهي  ايبر شود لذا پيشنهاد مي اند ترين عوامل مؤثر در جذب مشاركت بخش خصوصي قرار گرفته مهم

هـاي   آمـوزش  توسـعة مشـاركت و تـأثير مشـاركت بـر      نحـوة دادن به مردم در خصوص انواع مشاركت، 
  .ريزي شود كاردانش برنامه

شـود   توصيه مـي  ردانش در افزايش مشاركت مؤثر است،هاي كا با توجه به اينكه بومي كردن آموزش -2
  .يزي شودر ي كاردانش برنامهها رشتهاي كردن دروس و  روي منطقه

هاي جاري هنرسـتان،   عنوان نام آموزشگاه در قبال تأمين بخشي از هزينه هها ب استفاده از نام شركت -3
تـوان روي آن   هاي كاردانش اسـت و مـي   آموزش توسعةيكي از راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در 

  .ريزي كرد برنامه
ـ  كارخان در كناري يها كه تأسيس آموزشگاهبا توجه به اين -4 عنـوان يكـي از راهكارهـاي جـذب      هجـات ب

شـود در خصـوص    پيشـنهاد مـي   ،شـد هاي كاردانش مطرح  آموزش توسعةمشاركت بخش خصوصي در 
  .ريزي صورت گيرد كارخانجات برنامه ي در كنارهاي صدور مجوز تأسيس هنرستان

لذا بـه  . آورده است دست بهكه بار عاملي الزم را  استهاي دوگانه يكي از راهكارهايي  آموزش ياجرا -5
را بخـش خصوصـي و در    هـا آنهايي كه دروس تخصصـي   توان براي اجراي آموزشگاه رسد كه مي نظر مي

  .كردريزي  دهد، برنامه كند و دروس نظري را آموزش و پرورش آموزش مي محل كارخانجات اجرا مي
ت كـه بـار عـاملي الزم را    بيني امكانات و فضاهاي آموزشي از عـواملي اسـ   ريزي درسي و پيش برنامه -6
ز اهميـت  ها نيز ا اي كردن آموزش كه منطقه  لذا با توجه به اين. آورده است دست بهعنوان يك راهكار  هب

با مشـورت  (ي مورد نياز ها رشتهمحتواي دروس و  تهيةشود براي  توصيه مي زيادي برخوردار بوده است،
  .ريزي صورت گيرد برنامه) بخش خصوصي متخصصان



322  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 
ل نقليـه و  يخدمت و امكانات با بخش خصوصي به منظور استفاده از امكانات فني، وسـا  نجام مبادلةا -7

  .ريزي كرد توان روي آن برنامه آورده است كه مي دست بهتجهيزات و تأسيسات نيز بار عاملي الزم را 
هـا   ابع مالي هنرسـتان ها به عنوان نام آموزشگاه در قبال تأمين من ها و كارخانه استفاده از نام شركت -8

و بايد روي آن  استهاي كاردانش  آموزش توسعةيكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در 
  .ريزي كرد برنامه

يكي از راهكارهاي جذب مشاركت  ،هاي جلب مشاركت اصالح برخي قوانين و مقررات از جمله شيوه -9
  .ريزي كرد وي آن برنامهو بايد ر استهاي كاردانش  آموزش توسعةبخش خصوصي در 

ها در سطح مدارس در قبـال مشـاركت در آمـوزش كـاردانش      تبليغ توليدات كارخانجات و شركت -10
و بايد روي آن  استهاي كاردانش  آموزش توسعةيكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در 

  .ريزي كرد برنامه
يكي از راهكارهاي جذب مشـاركت بخـش    ،اجازه تأسيس آموزشگاه از طريق صدور موافقت اصولي -11

  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استهاي كاردانش  آموزش توسعةخصوصي در 
ها استفاده كنـد، يكـي از    ايجاد شرايطي كه بخش خصوصي بتواند از سود سهام تأسيس آموزشگاه -12

د روي آن و بايـ  اسـت هـاي كـاردانش    آمـوزش  توسـعة راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   
  .ريزي كرد برنامه

 بـراي هـا و كارخانجـات    دولـت بـراي اكثريـت شـركت     از سـوي هاي مناسب  فراهم ساختن فرصت -13
و  اسـت هـاي كـاردانش    آموزش توسعةيكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در  ،مشاركت

  .ريزي كرد بايد روي آن برنامه
احتيـاجي   هـا آناز خودروهاي جمعي در مواقعي كه به قرارداد با بخش خصوصي به منظور استفاده  -14

يكـي از راهكارهـاي جـذب مشـاركت بخـش      ... هـا، اردوهـاي علمـي و     نيست براي بازديد از نمايشـگاه 
  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استهاي كاردانش  آموزش توسعةخصوصي در 

ي بـه امـور تأسيسـات واحـدهاي     بخش خصوصي در مورد رسـيدگ  ةهاي داوطلبان استفاده از تشكل -15
يكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   ... آموزشي نظير برق، آب، تعميرات ساختمان و 

  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استهاي كاردانش  آموزش توسعة
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 هـاي  كتابخانه آموزشي همچون –هاي بخش خصوصي در مورد امكانات فرهنگي  استفاده از توانايي -16
هـاي   آمـوزش  توسـعة يكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   ... الكترونيكي، اينترنت و 

  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استكاردانش 
يكـي از راهكارهـاي    ،هاي كاردانش حمايت از تأسيس آموزشگاه تعيين سهمية سرباز معلم فني در -17

  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استاردانش هاي ك آموزش توسعةجذب مشاركت بخش خصوصي در 
يكي از راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در    ،ايجاد رقابت سالم بين مشاركت كنندگان -18

  .ريزي كرد و بايد روي آن برنامه استهاي كاردانش  آموزش توسعة
يكـي از   ،خـش خصوصـي  انتخاب مديران با تجربه، معتمد و توانمند در برقراري ارتباط با مديران ب -19

و بايـد روي آن   اسـت هـاي كـاردانش    آمـوزش  توسـعة راهكارهاي جذب مشاركت بخـش خصوصـي در   
  .ريزي كرد برنامه

يكـي از راهكارهـاي    ،ساخت يا تعمير آموزشـگاه  براييا مصالح مورد نياز  در اختيار گذاشتن زمين -20
  .ريزي كرد ايد روي آن برنامهو ب استهاي كاردانش  آموزش توسعةجذب مشاركت بخش خصوصي در 





 

  
  
  
  
  
  

خوداشـتغالي   توسـعة اي در  هاي مراكز فني و حرفه بررسي ميزان تأثير آموزش
  كرج كارآموختگان منطقة

  

  احمد حسام محمودي نژاد :پژوهشگر* 

  موسي زمانفر :نام ناظر* 

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  كرج اي منطقة و حرفه كل آموزش فني ادارة -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
هـا اعـم از توسـعه     هاي دولت كه بر بودجه گذاري عظيم اجتماعي سرمايه ،امروز در جهان پيچيدة

هاي دولتي را به خـود اختصـاص    گذاري قسمت اعظم سرمايه وكند،  يافته و در حال توسعه سنگيني مي
گـذاري الزم در تـدريس،    ، ارزش سـرمايه رياين سرمايه گـذا  ةدر پهن .شيده نيستدهد، بر كسي پو مي

. جوامـع ثابـت شـده اسـت     ةهمـ هاي آموزشي در كشورهاي مختلف بر  آمايش و استقرار و كنترل نظام
هـاي آموزشـي موجـود در اجتمـاع پافشـاري       نظام وم اين نگرش بر اصالح و رفع نقيصةمتفكران در تدا

هـاي آموزشـي در تـأمين نيـروي      و بهبـود زمينـه   فرهنگي ارتقايهاي  كنند و در اين راستا در شيوه مي
ـ  هـدايت صـحيح و روشـن    ،و در نهايـت  جامعـة انساني ماهر در حد انطبـاق بـا احتياجـات     شـغل   ةگران

43
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شـهري   ي و علمي در ميان نيروهاي موجود يا بـالقوة ا كارآموختگان و ارتقاي سطح آموزش فني و حرفه
توفيـق در  . دهنـد  سعي وافر از خود نشان مـي  ،انيهاي جه رقابت ةدر جهت نيرومندي و حضور در عرص

هاي آموزشي و فرهنگـي و   ريزي گردآوري و استفاده از اطالعات دقيق در جهت برنامه ،چنين امر مهمي
تنگنـاي   ةمشـروط بـر اينكـه در بحبوحـ     ،كند هاي اقتصادي و اجتماعي را ايجاب مي منطبق با ضرورت

بنـابر  . بيهوده از دست نـرود  ،مفيد بدون دستيابي به يك نتيجة ينه شدهپولي، منبع هز رمايةاعتبار و س
كه فـرد را بـراي احـراز     هايي هستند اي فعاليت هاي فني و حرفه تعريف سازمان برنامه و بودجه، آموزش

بـه  . دهـد  افـزايش مـي   هـا آنو توانايي او را در انجـام   كاراييكنند يا  كسب و كار آماده مي و شغل، حرفه
 هـاي مختلـف صـنعت، كشـاورزي و     بخش ،ها و ترغيب نيروي انساني مورد نياز اين فعاليت منظور انجام

رود كه كارآموختگان اين مركز  ه است بنابراين انتظار ميشداي ايجاد  هاي فني و حرفه خدمات هنرستان
  .الزم برخوردار باشند كاراييحصيلي خود اشتغال داشته و از ت رشتةدر مشاغل مرتبط با 

  
  پژوهش اهداف

اي كـرج كـه در شـرايط اشـتغال قـرار دارنـد پـس از         آن دسته از كارآموختگان مراكز فني و حرفـه  -1
  اند يا خير؟ ي آموزشي به خود اشتغالي رسيدهها دورهگذراندن 

ي آموزشي بوده اسـت يـا   ها دورهآنان در  ةآيا خود اشتغالي كارآموختگان ناشي از مهارت كسب شد -2
  خير؟

  
  ژوهشهاي پ فرضيه

  .ي وجود داردمعنادار ، رابطةو دستيابي به اشتغال... هاي شخصيتي نظير جنسيت، سن،  بين ويژگي -1
  .ي وجود داردمعنادار ية كارآفريني و خود اشتغالي رابطةبين داشتن روح -2
  .ي وجود داردمعنادار رابطةهاي مديريتي و خوداشتغالي  بين داشتن مهارت -3
  



  327... اي با نيازهاي بازار كار و  هاي فني و حرفه رابطة آموزش

  هاي پژوهش سؤال
  اند؟ عداد از آموزش ديدگان به خوداشتغالي رسيدهچه ت -1
 اي وجود دارد؟ اشتغالي چه رابطهبين سن با خود -2

 اي وجود دارد؟ خوداشتغالي چه رابطه ديده و بين درآمد والدين فرد آموزش -3

 اي وجود دارد؟ بين ميزان تحصيالت والدين فرد آموزش ديده با خوداشتغالي چه رابطه -4

 اي وجود دارد؟ اي با خوداشتغالي چه رابطه در سازمان فني و حرفه بين نوع مهارت كسب شده -5

اي وجـود   آموزشي با خوداشـتغالي چـه رابطـه    دورةديده در  مهارت عملكرد فرد آموزش درجةبين  -6
 دارد؟

 ؟اي وجود دارد ديده با خوداشتغالي چه رابطه بين جنسيت شغلي آموزش -7

 .اي وجود دارد تغالي چه رابطهاشديده با خود ت شغلي آموزشبين ميزان تحصيال -8

هاي ديگري بـراي خوداشـتغالي    چه مهارت ،اي هاي كسب شده در مراكز فني و حرفه غير از مهارت -9
  الزم است؟

  
  روش پژوهش

  .در اين تحقيق براي رسيدن به اهداف مورد نظر از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است
  

  آماري جامعة
  .نداي كرج هست مراكز فني و حرفه 1382تا  1376هاي  سالآموختگان بين  آماري دانش جامعة

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

بـه صـورت تصـادفي انتخـاب      1382تـا   1376هاي  كه در سال استپرسشنامه  970تعداد نمونه 
  .برگزيده شده است انتخابي نمونة 970سهم هر مركز از  .شدند

  
  ها آوري داده ابزار جمع

 .استالعات پرسشنامه ابزار گردآوري اط
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
هاي آمار توصيفي ماننـد جـداول فراوانـي     آماري از روش جامعةدر اين تحقيق ابتدا براي توصيف 

هـاي بيكـار، شـاغل مزدبگيـر و      هـاي مختلـف بـين گـروه     شاخص مقايسةبه منظور . استفاده شده است
دو اسـتفاده شـده    انند تحليل واريانس يك طرفه و آزمون خيهاي آمار استنباطي م خوداشتغال از روش

  .است

  
  هاي پژوهش يافته

غل مزدبگير درصد شا 6/54د از ميان كارآموختگان شهرستان كرج نده هاي تحقيق نشان مي يافته
درصـد كـل    8/11در گروه خوداشـتغاالن كـه   . درصد بيكارند 6/33اشتغال و درصد شاغل خود 8/11و 

درصـد از   5/2(درصد از كارآموختگـان خوداشـتغال    21اشتغالي دهند، خود ا تشكيل ميآماري ر جامعة
هاي تحقيق بـين توانـايي و    بر اساس يافته. استاي  هاي فني و حرفه ناشي از آموزش) كل كارآموختگان

در . ي وجـود نـدارد  معنـادار هاي فردي كارآموختگان خوداشتغال، شاغل مزدبگير و بيكار تفـاوت   ويژگي
ي معنادارتفاوت،  ،اجتماعي والدين –بين خود اشتغالي كارآموختگان و وضعيت اقتصادي  رابطةرسي بر

  .بين سه گروه خوداشتغال، شاغل مزدبگير و بيكار مشاهده نشده است
ي بين سه معناداركارآفريني كارآموختگان و خوداشتغالي آنان تفاوت  ةبين روحي رابطةدر بررسي 

مراكز آمـوزش فنـي و    هاي توان گفت كه آموزش با توجه به نتايج تحقيق مي. گروه مشاهده نشده است
خود اشتغالي كارآموختگان اين منطقه نداشته و اصوالً ايـن   توسعةكرج هيچ تأثيري در  اي منطقة حرفه

  .هاي خوداشتغالي بوده است ها، ابعاد و جنبه ها فاقد دروس، سرفصل آموزش

  
  پيشنهادهاي پژوهش

يـف و اجـراي يـك    اين كـار بـا تعر   ؛خوداشتغالي توسعةريزي و مديريت استراتژيك در  برنامه استفاده از
ايجاد و تشكيل كميته، گروه يا مركز كارآفريني بـا حمايـت مـديريت    . ر خواهد بودسپروژة تحقيقاتي مي

  .شود پيشنهاد مي كل ادارة



 

  
  
  
  
  
  

  كرج اي منطقة رفهمراكز آموزش فني و ح وضعيت اشتغال كارآموختگانبررسي 
  

  دكتر علي نقي مصلح شيرازي :پژوهشگر* 

  علي اصغر قالوند :نام ناظر*

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  كرج اي منطقة كل آموزش فني و حرفه ادارة -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
باشد كـه جايگـاه   اي كارآموختگاني داشته  هاي فني و حرفه چنانچه نظام آموزشي به ويژه آموزش

هـاي   گـذاري  اي از سـرمايه  بخـش عمـده   ،روشن و مشخصي در بازار كار و نظام اشتغال نداشـته باشـند  
  .شود و به اتالف سرمايه تبديل مي انجامد و دولتي به بازده مطلوب ميشخصي 

هـاي   اي و بـراي جلـوگيري از خسـارت    هاي آموزش فني و حرفـه  بنابراين با توجه به گراني هزينه
 اي منطقـة  كارآموختگـان فنـي و حرفـه    آموزش و اشتغال رابطةالزم است كه چگونگي  ،ادي و معنويم

  .كرج مورد بررسي قرار گيرد
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  اهداف پژوهش
پـس از   انـد  كرج كه حائز شرايط اشتغال منطقةاي  آن دسته از كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه -1

  يا نه خير؟ اند ي آموزشي اشتغال رسيدهها دورهگذراندن 
ي آموزشي بوده است يا ها دورهآنان در  ةآيا دستيابي به اشتغال كارآموزان ناشي از مهارت كسب شد -2

  خير؟
  اي موفقيت بيشتر بوده است؟ ي آموزش فني و حرفهها رشتهدر كدام يك از  -3
  

  هاي پژوهش سؤال
كـرج بـه    منطقةاي  فني و حرفهمراكز آموزش  1382تا  1376هاي  ديدگان سال چه تعداد از آموزش -1

  اند؟ اشتغال رسيده
در شـاغل   1382تـا   1376هـاي   كرج در سال منطقةاي  آيا آموزش ارائه شده در مراكز فني و حرفه -2

  شدن كارآموختگان اين مراكز تأثير داشته است؟ 
أهـل،  جنسـيت، ت (كـرج   منطقـة اي  هاي فردي كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفـه  بين ويژگي -3

  اي وجود دارد؟ با دستيابي آنان به اشتغال چه رابطه...) سن، 
كرج، با  منطقةاي  اجتماعي والدين كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه –بين وضعيت اقتصادي  -4

  اي وجود دارد؟  دستيابي آنان به اشتغال چه رابطه
اي  ها چه رابطه كرج با اشتغال منطقة اي بين عملكرد فردي كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه -5

  وجود دارد؟
  

  روش پژوهش
  .در اين تحقيق براي رسيدن به اهداف مورد نظر از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است

  
  آماري جامعة

  .نداي كرج هست مراكز فني و حرفه 1382ا ت 1376هاي  دانش آموختگان بين سال ،آماري جامعة
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  گيري نهآماري و روش نمو نمونة
اي انتخاب شده است كه بدين منظور ابتـدا درصـد تعـداد كـارآموزان را در      نمونه به صورت طبقه

گيـري دخالـت داده شـده     ه و سپس به نسبت همان درصد كلـي در نمونـه  كردهريك از مراكز مشخص 
  .است 266تعداد نمونه  .است

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  :زير به دست آمده است ةسه منبع عمد اطالعات مورد نياز در اين تحقيق از
ـ  ويـژه  بهها  اسناد و مدارك موجود در كتابخانه )الف  اي  سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه     ةكتابخان

  ؛هاي اينترنتي مقاالت و سياست ،كشور
كـرج   منطقـة اي  ديدگان مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه    آموزشهايي كه  نامهاستفاده از پرسش )ب 

  ؛دان تكميل كرده
  .كرج منطقةاي  مصاحبه با مربيان و كارشناسان مراكز آموزش فني و حرفه )ج 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هاي آمار توصيفي ماننـد جـداول فراوانـي     آماري از روش جامعةدر اين تحقيق ابتدا براي توصيف 
مزدبگيـر و  هـاي بيكـار، شـاغل     هـاي مختلـف بـين گـروه     شاخص مقايسةبه منظور  .استفاده شده است

اسـتفاده  ) دو خـي (و آزمون مربع كـاي اسـكوئر    Tهاي آمار استنباطي مانند آزمون  خوداشتغال از روش
  .شده است

  
  هاي پژوهش يافته

درصد كارآموختگان مراكز آموزش فني و  4/66دهد كه در حال حاضر  هاي تحقيق نشان مي يافته
درصــد  6/23انــد شــاغل و  زش ديــدهآمــو 1382تــا  1376هــاي  كــرج كــه در ســال منطقــةاي  حرفــه

را  1و  2 درجـة هاي سـطوح   درصد از كارآموزاني كه مهارت 40تر  به عبارت ساده. كارآموختگان بيكارند
  .اند بيكارند گذرانده
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كـرج   منطقـة اي  هاي مذكور مراكز آموزش فني و حرفـه  درصد از آموختگان سال 51تنها اشتغال 
 رشتةدرصد از كارآموختگان با  15به عبارت ديگر شغل  .بوده استاي  هاي فني و حرفه ناشي از آموزش

درصد كه با اسـتفاده از گواهينامـه و مـدارك     51همچنين از ميان . اي ندارد و مهارت كسب شده رابطه
  .آنان رابطه دارد ةدرصدشان با مهارت كسب شد 49اند، شغل  اي به كار مشغول شده فني و حرفه

اشـتغال در   خصـوص كرج در  منطقةاي  بخشي مراكز آموزش فني و حرفهاز نظر كارآموختگان اثر
. مـدنظر قـرار دارد  مراكـز از نظـر كارآموختگـان    آموزشـي   كاراييهمچنين . شدبندي  سطح خوب رتبه

بيشـترين   ،ماهـه  18و طـرح   2 درجـة ، 1 درجـة آموزشـي شـامل    درجـة همچنين از ميـان سـه نـوع    
درصد و  6/63با  1 درجةهاي  درصد است و سپس آموزش 9/90 ماهه با 18زايي مربوط به طرح  اشتغال

  .استزايي  درصد اشتغال 4/63با  2 درجةهاي  در نهايت آموزش
هاي فردي كارآموختگان شاغل و بيكار تفـاوت   ها و ويژگي ن بين تواناييهاي محققا بر اساس يافته

  . ي وجود نداردمعنادار
اجتماعي والدين تفاوت  –وختگان و وضعيت اقتصادي بين وضعيت اشتغال كارآم ةدر بررسي رابط

بـه طـور كلـي در بررسـي وضـعيت اشـتغال        .ي بين دو گروه شاغل بيكار مشاهده نشـده اسـت  معنادار
هـاي كـارآموزان بـه     سازي و تغييـر سـطح مهـارت    اي در آماده هاي فني و حرفه كه آموزش شدمشخص 

رسـد مشـكالت بيكـاري و     مـي  نظـر  بهولي  اند فق بودهمنظور رسيدن به شرايط اشتغال كامالً مؤثر و مو
كـل آمـوزش    ادارةكنتـرل   ها و حيطة گردد كه خارج از توانايي ميغال به عوامل غير قابل كنترلي براشت

  .اي منطقه است فني و حرفه
  

  پيشنهادهاي پژوهش
بنـابراين   .شـغلي كارآموختگـان تـأثيري نـدارد     ةهاي شخصيتي در آيند به جز جنسيت ساير ويژگي -1

هـا و   در عـين حـال ويژگـي   . رسـد  بررسي اين موارد در هنگام پذيرش كارآموزان ضروري به نظـر نمـي  
ميـزان   )الـف  : از انـد  عبـارت ايـن مـوارد    .مواردي هستند كه بايد به ميزان حداقلي وجود داشته باشـند 

 )ج  ؛انگيـزه  )ب ؛)هـاي مختلـف   هاي مختلـف بـراي ديـپلم    حداقل ديپلم و ترجيحاً با معدل(تحصيالت 
   .)در صورت امكان(نامه از محل كار آينده  داشتن معرفي )د  ؛توانايي فيزيكي
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هاي  ريزي آموزشي، استفاده از منابع و امكانات كمك آموزشي در روش كرج الزم است برنامه منطقة -2
  .ي عمده نياز داردبازنگر نتخاب و گزينش مربيان به اصالح وتدريس را به وضعيت مطلوب برساند و در ا

جلوگيري از به هدررفتن منابع و امكانات آموزشي، طراحي و ايجـاد يـك سيسـتم نيازسـنجي      براي -3
  .شود و تعيين ظرفيت پذيرش پيشنهاد مي ها رشتهمستمر با روزآمد كردن 

تگـان و  هـاي كارآموخ  هـا و نـوآوري و كـارآفريني    ابتكارات و خالقيت ارائةها براي  برگزاري نمايشگاه -4
  .ضرورت دارد ،هاي برقراري ارتباط پس از آموزش از جمله روش ،بررسي و شناسايي مشكالت آنان





 

  
  
  
  
  
  
  

كشـاورزي اسـتان فـارس بـا اشـتغال       هاي هنرستان هاي آموزش بررسي رابطة
  79تا69 هاي سال در هاآنالتحصيالن  فارغ

  

  نوذر منفرد :پژوهشگر * 

  دكتر عبدالحميد رضوي: ناظر* 
  طرح پژوهشي :نوع سند *

  سازمان آموزش و پرورش استان فارس -1381 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
التحصــيالن  ي كـه فــارغ هــاي آمـوزش آيــا « اينكـه تحقيــق ايـن پــژوهش عبـارت اســت از    مسـئلة 

بط بـا  مـرت  رشتةاند، موجب اشتغال آنان در  تحصيل در هنرستان ديده دورة كشاورزي در هاي هنرستان
ـ   فارغ اين گونه ،صورت در غير اين» شان شده است؟تحصيل ه چـه مشـاغلي جـذب    التحصيالن بيشـتر ب

چـه عـواملي بـر     ،نهايـت  در و ي مربـوط چـه بـوده اسـت؟     ها رشتهآنان در  نشدن جذب شوند؟ علل مي
  ؟استموفقيت شغلي آنان مؤثر 
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ه بـه وضـعيت اشـتغال    ي كشـاورزي بـدون توجـ   هـا  رشـته تاكنون بيشتر ابعاد كمـي و گسـترش   
در اسـتان بـدون    هنرستان 6كشاورزي از  ةتعدادي ديپلم ساالنهالتحصيالن آن مدنظر بوده است و  فارغ

 ندسـت ه... كشاورزي و جهاد سازندگي و مراكز تحقيقاتي و  هاي سازمانتوجه به نياز بازار كار كه عمدتاً 
التحصـيالن از يـك طـرف تـوان كـافي بـراي        فارغ بازار كار، اين عالوه بر نبودن. شوند تحصيل ميال فارغ

و از  رندتحصيل ندا ادامةشركت و رقابت در آزمون كنكور سراسري در گروه علوم تجربي و رياضي براي 
 هـاي  وامتحصيلي و مـواد آموزشـي آن و خصوصـاً كمبـود تسـهيالت       دورةطرف ديگر با توجه به طول 

. دارنـد ...) زراعت، باغباني، دامداري و (ش كشاورزي اعطايي، فرصت كمي براي اشتغال خصوصي در بخ
كشاورزي استان با توجـه بـه نيـاز بـازار      هاي هنرستانالتحصيالن   بنابراين بررسي وضعيت اشتغال فارغ

  .استضروري  ،كار
   

  اهداف پژوهش
  : هدف كلي

اورزي كشـ  هـاي  هنرسـتان التحصـيالن   هدف كلي تحقيق اين است كه وضعيت آموزش و اشـتغال فـارغ  
التحصـيالن در   ي كـه فـارغ  هـاي  آموزشمورد بررسي و مطالعه قرار دهد تا معلوم شود آيا را استان فارس 

در   .اسـت يـا نـه    ي مربوط فراهم ساختهها رشتهدر را موجب اشتغال آنان  اند هنرستان ديده دورةطول 
؟ علل عدم جـذب آنـان در   شوند التحصيالن بيشتر به چه مشاغلي جذب مي فارغ گونه اينصورت،  غيراين
التحصـيالن   هاي موفقيت شـغلي فـارغ   كننده تعيين كه  اين ي مربوط چه بوده است؟ و در نهايتها رشته

  هنرستان كشاورزي چه بوده است؟
  : ياهداف جزئ

التحصيالن  اجتماعي مرتبط با تحصيالت فارغ و جمعيت شناختي، اقتصادي هاي ويژگيتبين برخي  -1
  ؛يكشاورز هاي هنرستان

هـاي آموزشـي و غيـر آموزشـي      التحصـيالن هنرسـتان كشـاورزي از برنامـه     تبيين رضامندي فـارغ  -2
 ؛هنرستان

 هـاي  روشميزان مطلوبيت ابزار و مواد آموزشي،  در بارةالتحصيالن مورد مطالعه  تبيين نظرات فارغ -3
 ؛تدريس، دروس ارائه شده و آموزشگران هنرستان
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 ؛كشاورزي در دوران تحصيل هاي هنرستانتحصيالن ال تبيين نوع و ميزان مشكالت فارغ -4

  ؛التحصيالن مورد مطالعه تبيين وضعيت شغلي فارغ -5
  ؛التحصيالن تعيين موفقيت شغلي فارغ  -6
التحصيالن مـورد مطالعـه    شناختي، اقتصادي و اجتماعي فارغ جمعيت هاي ويژگيبين  تبيين رابطة -7

  ؛با موفقيت شغلي آنان
  .كشاورزي در استان هاي هنرستانالتحصيالن  شتغال فارغبررسي وضعيت بازار كار يا ا -8
  

  پژوهش هاي فرضيه
  .شناختي فارغ التحصيالن با موفقيت شغلي آنان رابطه وجود دارد جمعيت هاي ويژگيبين  -1
 .التحصيالن با موفقيت شغلي آنان رابطه وجود دارد اجتماعي فارغ و اقتصادي هاي ويژگيبين  -2

 .ن با موفقيت شغلي آنان رابطه وجود داردالتحصيال بين رضامندي فارغ -3

 .بين ميزان مطلوبيت عوامل آموزشي هنرستان كشاورزي  با موفقيت شغلي آنان رابطه وجود دارد -4

  
  روش پژوهش
 .استروش تحقيق پيمايشي  ،انجام اين پژوهش برايگرفته شده  كار بهتكنيك 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونةآماري،  جامعة

كشـاورزي اسـتان    هاي هنرستانالتحصيالن   فارغ كليةمطالعه در اين تحقيق شامل  جمعيت مورد
كـه بـر    اسـت  1379تـا   1369 هاي سال در) آب باريك فيروزآباد، نورآباد، ممسني، اقليد و آباده(فارس 

نفر بوده است كه  1815الذكر شامل  كشاورزي فوق هاي هنرستاناساس آمار و اطالعات دريافت شده از 
  .آمده است دست بهها  از طريق هنرستان هاآننفر از  1100رس حدود آد

 1100(التحصـيالن داراي آدرس   فـارغ  كليـة تمام شماري بوده و براي  صورت بهگيري  روش نمونه
التحصـيالن و   براي فارغ پرسشنامةمرحله  2در نهايت با ارسال . ه استشدتحقيق ارسال  پرسشنامة )نفر

ا يـ آدرس محـل كـار    تهيـة خدمات روستايي و همچنـين   مراكزشاورزي در سطح استفاده از مروجين ك
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تحقيـق تكميـل    پرسشنامة 580تعداد  ،ي كه در دسترس بودندنالتحصيال التحصيل از فارغ سكونت فارغ
  .شد

  
  ها آوري داده ابزار جمع

ده كـه  در چندين بخش عمـ  ها سؤال. آوري اطالعات اين پژوهش، پرسشنامه بوده است ابزار جمع
التحصيالن، رضامندي تحصيلي، مطولبيـت عوامـل آموزشـي، مشـكالت      به سنجش موفقيت شغلي فارغ

آموزان بـراي موفقيـت در شـغل     هاي مورد نياز دانش يها و تواناي ر ايام تحصيل، لياقتالتحصيالن د فارغ
  .هاي استاندارد استخراج شدند پرداخته است، اغلب از شاخص

ها  آوري تعدادي از پرسشنامه ارسال و جمع برايت كشاورزي روستايي نيز كز خدماااز مروجين مر
  .شداستفاده 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

انـواع آزمـون ضـريب     .انجـام گرفتـه اسـت    spssافـزار   نـرم  محاسبات آماري اين تحقيق بـا  كلية
آمـاري ايـن    هـاي  روش ها و از تكنيك ، تحليل واريانس يك طرحي (T – Test)همبستگي، آزمون تي

و در بخش آمار توصيفي نيز از آمارهاي ميانگين، درصدها و جداول فراواني اسـتفاده شـده    بودهمطالعه 
  .است

  
  هاي پژوهش يافته

محـل   صـلة فا«و » التحصـيالن  سـن فـارغ  «متغير  2اول تحقيق مشخص شد كه  فرضيةدر خصوص  -1
  .التحصيالن ندارد فقيت شغلي فارغاي با مو هيچ رابطه» سكونت خانواده از هنرستان

ا يعنـي  هـ  متغيـر ايـن ويژگـي    4هاي تحقيق بيانگر اين است كـه   يافته ،تحقيق دوم فرضيةدر مورد  -2
 ،»آمـوز در هنگـام تحصـيل    خانواده به دانـش  ةمتوسط كمك مالي ماهان« ،»پدر ةمتوسط درآمد ماهان«
. نـدارد  معنـادار  اي التحصيالن رابطـه  لي فارغنيز با موفقيت شغ» سطح سواد مادر«و » سطح سواد پدر«

در هنگـام   هـا آنا خصوصـيات خـانوادگي   بالتحصيالن  است كه موفقيت شغلي فارغ آنبيانگر  اين مطلب
  .تحصيل ارتباط نداشته است
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ميـزان  » «و معـدل سـوم راهنمـايي   » «معـدل ديـپلم  «ارتباط بين  ،سوم تحقيق فرضيةدر خصوص  -3
بـا  » تحصـيل  دورةآمـوزان در   ميزان ارتباط با دبيران و دانش«و » ر زمان تحصيلها د همكاري با تشكل

بـا  » وران تحصـيل ميـزان مشـكالت د  «و متغيـر   معنـادار مثبـت   ةالتحصيالن رابطـ  موفقيت شغلي فارغ
» روز در دوران تحصـيل  شـبانه  مدت زمان مطالعه در«و متغير  دارد معنادارمنفي  موفقيت شغلي رابطة

گيـريم كـه ميـزان كوشـش و ممارسـت       بنابراين نتيجه مي .با موفقيت شغلي وجود ندارد دارمعنا رابطة
وجـود   ،و از طـرف ديگـر   رددر آينـده رابطـه دا   هـا آنآموزان در هنگام تحصيل با موفقيـت شـغلي    دانش

توفيـق   عـدم مانـدگي تحصـيلي و    عقـب  ،نهايتدر آموزان و  مشكالت در هنرستان باعث دلسردي دانش
  . شود در آينده مي هاآنشغلي 

بـا موفقيـت   » التحصيالن از هنرسـتان  ميزان رضامندي فارغ«بين  چهارم كه به بررسي رابطة فرضية -4
  . بين اين دو متغّير نشان نداد معنادار ةرابط ،هاي تحقيق پردازد كه يافته شغلي آنان مي

اعتقاد بـه ميـزان مطلوبيـت ابـزار     «پنجم نشان داد كه متغيرهاي  فرضيةهاي تحقيق در مورد  يافته -5
 معنـادار  رابطـة التحصيالن  با موفقيت شغلي فارغ» اعتقاد به ميزان مطلوبيت دبيران«و » كمك آموزشي

اعتقاد به ميزان مطلوبيت دروس اصلي و «و » تدريس هاي روشاعتقاد به مطلوبيت «و متغيرهاي  ندارند
بنابراين تأكيـد بـر انتخـاب    . اند التحصيالن داشته ارغبا موفقيت شغلي ف معنادارمثبت  ةرابط» اختصاصي

هـاي شـغلي    در موفقيـت  هاآندروس اصلي كشاورزي و بهادادن به  تدريس مناسب و تأكيد بر هاي روش
  .توجه كرد هاآنآموزان در آينده تأثيرگذار خواهد بود و بايد به  دانش

  
  پيشنهادهاي پژوهش

تان و منطقـه  ي مناسـب اقلـيم اسـ   ها رشتهاستان با تأكيد بر  هاي هنرستاني كشاورزي در ها رشته -1
  انتخاب و تأسيس شوند؛

آمـوزان سـال سـوم راهنمـايي منـاطق مختلـف اسـتان از         هـاي بازديـد بـراي دانـش     اجراي برنامـه  -2
  ؛متوسطه دورةكشاورزي در  يها هرشتبا  هاآنكشاورزي به منظور آشنايي  هاي هنرستان

كشـاورزي نظيـر يـادگيري از طريـق عمـل،       عملـي تدريس مناسب با آموزش  هاي روشاستفاده از  -3
  ؛گشايي همراه با كار گروهي مشكل
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آموزان  هنرستان به مناطق مختلف روستايي استان به منظور تشويق دانش) هنرآموزان(اعزام دبيران  -4

  ؛ثبت نام در هنرستان كشاورزي براي هاآنو والدين 
هـاي   ورود به دانشـكده  براي) كنكور(هاي كشاورزي در آزمون سراسري  هاختصاص سهميه به ديپلم -5

  ؛كشاورزي
به منظور جلب رضـايت   ها هنرستانهاي مورد نياز  ريزي تأمين امكانات و نهاده تجديد نظر در برنامه -6

  ؛به هنرستان هاآنآموزان و جذب  دانش
دبيـران و   تفادةاسـ  زمينـة م آوردن بـه ابـزار و وسـايل كمـك آموزشـي و فـراه       هـا  هنرستانتجهيز  -7

  ؛هاآناز آموزان  دانش
   ؛ريزي براي آشنايي دبيران با منابع و مراجع علمي تدريس متنوع و برنامه هاي روش كارگيري به -8
  ؛سب بيشتر دروس اصلي و اختصاصي با نيازهاي اجتماع و نيازهاي شغلياريزي براي تن برنامه -9

  ؛در دروس اصلي و تخصصي استفاده از دبيران مجرب -10
تسـهيالت بـانكي و    ارائةاشتغالي كشاورزي از طريق در جهت ايجاد مشاغل خصوصي و خود تالش -11

  ؛تأمين نهادهاي كشاورزي
  ؛كردن اطالعات آنان نگامه براي به ها هنرستاناجراي سيستم آموزشي حين خدمت براي دبيران  -12
  ؛آموزي هاي دانش تالش در جهت تشكيل تشكّل -13
بـه منظـور    تـدريس  هاي روشمطلوبيت  و توجه ويژه به ميزان مطلوبيت دروس اصلي و اختصاصي -14

   ؛التحصيالن در آينده افزايش موفقيت شغلي فارغ
  ؛ها هنرستانآموزان در داخل  ريزي براي رفع مشكالت رفاهي دانش برنامه -15
: مورد نياز براي موفقيت در مشاغل كشاورزي از قبيلهاي  يها و تواناي يزي براي ايجاد لياقتر برنامه -16

زراعـي، باغـداري،    هـاي  فعاليـت مربـوط بـه    هـاي  مهـارت  ،واحدهاي كشاورزي و دامـداري  ادارةتوانايي 
ي خصوصـي و  هـا  شـركت توانايي اشـتغال و فعاليـت در   ... مرغداري، گاوداري، دامداري، حفظ نباتات و 

مديريت  ،آشنايي با اقتصاد كشاورزي ،آالت و ادوات كشاورزي ماشينتوانايي كار با  مشاغل خوداشتغالي،
  .مهارت در برقراري ارتباط وو حسابداري و بازاريابي 



 

  
  
  
  
  
  

اي در  هاي فني و حرفـه  التحصيالن دختر هنرستان فارغبه بررسي نياز بازار كار 
و  و تحليـل علـل آن   81تـا 78هاي  دوم و سوم توسعه استان قم در سال برنامة
  راهكارهاي مناسب در اين زمينه ارائة

  

  نجمه السادات ميرناصري   :پژوهشگر* 

  خنيفردكتر حسين   :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد ةنام پايان: نوع سند* 

  ريزي استان قم سازمان مديريت و برنامه -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي  هـاي انفـرادي داراي هزينـه    اي نسـبت بـه آمـوزش    حرفـه هاي فني و دانيم كه آموزش همه مي

هـاي   هاي هنرسـتان  آموزان و خروجي صرف شده براي دانش هزينةو برقراري ارتباط بين  استچندبرابر 
در شرايطي كه مشكل اصلي . يك نياز اساسي است ،اي از لحاظ مهارت و توانمندي مطلوب فني و حرفه

اي پيش برويم  هاي فني و حرفه آموزش توسعةه بر است بايد به سمت ما اشتغال و آن هم اشتغال سرماي

46  
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اندك براي خود  فراغت از تحصيل بتوانند با سرمايةهايي را ارائه دهيم كه فراگيران آن پس از  و آموزش
آمـوز در   كه يكي از معضالت نظام آموزشي ما در گذشته و حال تورم دانـش  شغلي ايجاد كنند و از آنجا

  .شود است، لزوم توجه به اين امر دو چندان ميبخش نظري 
ميليـون نفـر    100حـدود   1400كشـور ايـران در سـال     ،بر اساس محاسبات تقريبي انجام شـده 

كـه   بـا فـرض آن   .دهند ميليون نفر آن را جمعيت فعال تشكيل مي 50جمعيت خواهد داشت كه حدود 
ميليون نفر بايد تـدارك شـغل    5/47راي صورت ب درصد از جمعيت فعال كشور شاغل باشند، در اين 95

يون در بخـش خـدمات   ميل 5/29ميليون در بخش كشاورزي و  3ميليون در بخش صنعت،  15شود كه 
سال آينده بـه   25در طي  هاآنميليون نفر  10ميليون نفرند كه  15تعداد شاغالن فعلي  .شود برآورد مي

ميليون نفر فرصت شـغلي ايجـاد شـود     5/32ل براي بايد حداق دورهو طي اين  اند تدريج بازنشسته شده
توجـه ويـژه بـه آمـوزش فنـي       ةاين جز در سـاي  ).24، ص 80سال  38، 37ة كاردانش، شمار ةفصلنام(

و در مـورد   سـت ريـزي آمـوزش فنـي بـرآورد و تعيـين نيازها      پذير نيست و اولين گـام در برنامـه   امكان
 .يابند افراد پس از فراغت از تحصيل در بازار كار اشتغال اي نظر بر اين است كه  هاي فني و حرفه آموزش

  .ي تحصيلي متناسب با بازار كار باشدها رشتههاي آموزشي در   ريزي لذا ضروري است كه برنامه
توجـه بـه    كنـيم اي را بررسي  التحصيالن دختر فني و حرفه از آنجا كه تصميم داريم بازار كار فارغ

ز پـيش  هاي كاري دارد موضوعي است كه بيش ا كه جنسيت در تجربه نقشي. جنسيت نيز اهميت دارد
زيـرا بـه نتـايج منفـي و مثبـت مشـاركت        ،ما اشتغال دختران را مطرح كـرديم  .به آن توجه شده است

  :سه عامل مهم مدنظر قرار گرفته استدر اينجا  .ايم كنندگان در نيروي كار توجه داشته
هاي بيشتري براي  ا افزايش دهد و عزت نفس را تقويت كند و فرصتتواند امكانات مالي ر اشتغال مي -1

  .رفته سبب سالمتي بيشتر شود هم برخوردهاي اجتماعي به وجود آورد و روي
شرايط خطرنـاك شـغلي    ممكن است زنان را دچار استرس شغلي كند و .اشتغال مشكالتي نيز دارد -2

  .بينجامدهاي اجتماعي نيز  به آسيب ممكن است
ممكن است فرد را از آسيب ناشـي از سـاير   رود  به شمار مياي از پاداش  كار از آن رو كه منبع بالقوه -3

  .هاي زندگي محافظت كند نقش
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اطالعـات   ةروزنامـ (برابـر زنـان اسـت     7بايد توجه داشته باشيم كه نسـبت اشـتغال مـردان در كشـور      
كشـور   توسعةدوم  برنامةبود كه تا پايان ه شدبر اساس سياست وزارت آموزش و پرورش مقرر  .)4/2/83

درصـد از   63/3اي كشـور شـوند كـه     فنـي و حرفـه   شـاخة آموزان متوسـطه جـذب    درصد از دانش 10
كمبود فضاهاي مناسب آموزشي  دليللذا به . اند اي شده فني و حرفه شاخةآموزان استان قم جذب  دانش

 ،44 ةشـمار  ،كـار  يةنشـر (عه تحقق نيافته اسـت  دوم توس برنامةو تجهيزات الزم اهداف منظور شده در 
اي تنظيم شده بود كه بتواند نرخ  زايي به گونه هاي اشتغال سوم توسعه نيز سياست برنامةدر  .)78تيرماه 

هـاي شـغلي    در اين برنامه عالوه بـر ايجـاد فرصـت   . درصد كاهش دهد 6/12درصد به  16بيكاري را از 
  .كاهش بيكاري توجه شده است كيفي نيروي كار و ارتقايجديد به 

  

  اهداف پژوهش
استان  ةاي دختران هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان فارغ نشدن يا جذب شدن تعيين علل جذب -1
  ؛قم
  ؛اي نظام جديد التحصيالن دختر فني و حرفه تعيين ميزان بيكاري در بين فارغ -1-1
  ؛اي نظام جديد دختر فني و حرفهالتحصيالن  جذب و اشتغال فارغ ةشناسايي و نحو -2-1
  ؛اي نظام جديد التحصيالن دختر فني و حرفه ميزان تأثير تأهل در بيكاري فارغ -3-1
  ؛تحصيلي آنان رشتةالتحصيالن با  تعيين تناسب شغل فارغ -2
 رشـتة اي نظام جديـد بـه تفكيـك     التحصيالن دختر فني و حرفه تعيين ميزان تناسب شغلي فارغ -1-2

  ؛تحصيلي
اي نظـام جديـد بـه تفكيـك سـال       التحصيالن دختر فني و حرفه تعيين ميزان تناسب شغلي فارغ -2-2

  ؛فراغت از تحصيل
  مربوط؛ رشتةاي نظام جديد در  التحصيالن دختر فني و حرفه شناسايي موانع اشتغال فارغ -3-2
  ؛ي موجود با نياز بازار كارها رشتهتعيين هماهنگي  -3
سـوم   برنامةاز وام خوداشتغالي اي و نظام جديد  التحصيالن دختر فني و حرفه فارغ ةميزان استفاد -1-3

   ؛توسعه
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  ؛هاي استان قم ي مختلف موجود در هنرستانها رشتهالتحصيالن در  تعيين ميزان فارغ -2-3
  .اي به تفكيك مشاغل دولتي و غير دولتي التحصيالن دختر فني و حرفه تعيين ميزان جذب فارغ -3-3

  اصلي پژوهش هاي  لسؤا
ها به بـازار كـار اسـتان ارتبـاط      التحصيالن هنرستان فارغ نشدن جذب شدن يا چه عواملي با جذب -1

  دارد؟
 د؟ونش مي جذب خود رشتةمشاغل مربوط به  التحصيالن به آيا فارغ -2

 ها با نياز بازار كار استان تا چه حد ارتباط دارد؟ ي موجود در هنرستانها رشته -3

  پژوهش فرعي هاي سؤال
تحصيلي آنـان تـا چـه حـد      رشتةاي نظام جديد با  التحصيالن دختر فني و حرفه تناسب شغلي فارغ -1

  ارتباط دارد؟
اي نظام جديد با سال فراغت تحصيلي آنان تـا چـه    التحصيالن دختر فني و حرفه تناسب شغلي فارغ -2

  حد ارتباط دارد؟
  اي نظام جديد چه ميزان است؟ ني و حرفهالتحصيالن دختر ف ميزان بيكاري در بين فارغ -3
  اي نظام جديد چگونه است؟ التحصيالن دختر فني و حرفه جذب و اشتغال فارغ نحوة -4
سوم توسـعه بـه    برنامةاز وام خوداشتغالي اي نظام جديد  التحصيالن دختر فني و حرفه فارغاستفاده  -5

  چه ميزان است؟
  اي نظام جديد مؤثر است؟ دختر فني و حرفه التحصيالن آيا تأهل در بيكاري فارغ -6
  مربوط چيست؟ رشتةاي نظام جديد در  التحصيالن دختر فني و حرفه موانع اشتغال فارغ -7
  ي غير مرتبط چگونه است؟ها رشتهاي نظام جديد در  التحصيالن دختر فني و حرفه جذب فارغ -8
  است؟ چقدرهاي استان قم  نرستاني مختلف موجود در هها رشتهالتحصيالن در  فارغتعداد  -9

اي به تفكيك مشاغل دولتي و غيـر دولتـي چگونـه     التحصيالن دختر فني و حرفه ميزان جذب فارغ -10
  است؟

  
  روش پژوهش

  .است) پيمايشي(مطالعه از نوع توصيفي 



  345... اي با نيازهاي بازار كار و  هاي فني و حرفه رابطة آموزش

  آماري جامعة
التحصـيل   غفـار  82تـا   78هـاي   اي استان قم كه در سـال  التحصيالن دختر فني و حرفه فارغ كلية

 1319وع طبق مستندات آمـوزش و پـرورش   در مجم) سال فرصت شغلي با در نظر گرفتن يك(اند  شده
  .ندنفر
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
از هر هنرسـتان  ) احتمال ازدواج يا نبودن در قم دليلبه (درصد ريزش  3 محاسبةدر اين طرح با 
 ندالتحصـيالن انتخـاب شـد    تعـدادي از فـارغ   ،اي في طبقـه التحصيالن به طور تصاد به نسبت تعداد فارغ

 جامعةبودن  تر بزرگگيري  استفاده از نمونه دليل. نفرند 387 هاآنكه مجموع ) دازة طبقاتمتناسب با ان(
  .است 1000آماري از 

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  ؛ساخته محقق پرسشنامة -1
  ؛اشتغال ادارة براينامه  معرفيكل كار و امور اجتماعي و  ادارةمراجعه به  -2
  ؛هاي مربوط فصلنامه و ها، كتاب، مجالت پايان نامه عةمطال -3
  ؛هاي اينترنتي بازار كار مراجعه به سايت -4
آوري شده آنـان از كارشناسـان خـود در سـال      كار و امور اجتماعي و اخذ آمار جمع ادارةمراجعه به  -5

  ؛)هاي شغلي مربوط به فرصت( 1381
كـه هنـوز منتشـر     1382هاي شـغلي سـال    اشتغال و اخذ آمار توزيع سني و فرصت ادارةراجعه به م -6

دوم و سوم توسـعه و   برنامةنشده است و مصاحبه با كارشناسان هر دو اداره و مطالعه و ارزيابي عملكرد 
  ؛ها اخذ آمار كمبود نيروي هنرستان

اي و  و فنـي و حرفـه   برنامـه ارشناسـان طـرح و   مراجعه به سازمان آموزش و پرورش و مصاحبه با ك -7
  .دوم و سوم توسعه برنامةاجرا نشدن اهداف در  دليلبررسي 
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
هاي مختلف بيكاري و اشـتغال و   هاي اصلي از نوع توصيفي و براي تعيين نسبت در اين پژوهش سؤال

اطمينان بـراي نسـبت اسـتفاده     ةدارهاي آماري، درصد فاصلاز جداول توزيع فراواني، نمو .استبازار كار 
بـين دو متغيـر كيفـي     تحقيق رابطة 6و  2و  1هاي  ر سؤالدر روش استنباطي از آنجا كه د. ه استشد

  .استفاده شده است spssافزار  براي تجزيه و تحليل از نرم. شددو استفاده  مدنظر است از آزمون خي
  

  هاي پژوهش يافته
در  .شـد پاسخ به سه سؤال اصلي بـود كـه بـراي آن ده پرسـش فرعـي نيـز مطـرح         هدف تحقيق

درصـد از طريـق معرفـي     47دهد كـه بيشـترين عامـل     هاي پژوهش نشان مي  اول يافته سؤالخصوص 
نشـدن را   انـد و جـذب   كاريابي جذب بازار كـار شـده   ادارةدرصد از طريق  10آشنايان و كمترين عامل 

انـد   هكـرد درصد مخالفت همسر مطـرح   9/18از مراكز كاريابي و  نداشتن اطالع ددرصد افرا 8/20تعداد 
آمـاري    نمونـة از كل  .ي بين تأهل و بيكاري وجود نداردمعنادار رابطةآمده  دست بهدو  كه بر اساس خي

بيكـاران   ءدار و دانشـجو را جـز   و اگـر خانـه   انـد  بوده) جوياي كار(درصد بيكار  8/25درصد شاغل و  18
 2/81دهد كـه   ش نشان ميهاي پژوه يافته ،دوم سؤال در بارة. اند درصد جذب بازار كار نشده 82انيم بد

آمـده   دسـت  بـه انـد و خـي دو    خود را مثبت اعالم كرده رشتةدهندگان تناسب بين شغل و  درصد پاسخ
 يز رابطـة التحصيلي ن لي و سال فارغتحصيلي و تناسب شغلي و بين تناسب شغ رشتةدهد بين  نشان مي
 69انـد و   غول بـوده ي غير مرتبط به فعاليت مشها رشتهدرصد افراد در  18در كل . ي وجود داردمعنادار

 در بـارة  .انـد  عنوان كرده رشتةرا وجود متقاضي زياد در آن  مربوط رشتةدر نداشتن اشتغال  درصد افراد
آمـاري بـه ترتيـب     نمونـة ژوهش در هاي پـ   با بازار كار است يافته رشتةسوم كه تعيين هماهنگي  سؤال
درصـد،   10درصـد، گرافيـك    14درصد، طراحـي و دوخـت    29كامپيوتر  ،درصد 39حسابداري  ،رشتة
نشـان   هـا  ايـن يافتـه  . درصد بوده است1درصد، صنايع دستي  2درصد، مديريت خانواده  5 ياري كودك

درصـد در مشـاغل    3ي و درصد در مشاغل خصوصـ  51درصد در مشاغل دولتي، 46د كه تعداد نده مي
درصـد افـراد    4/20انـد و   درصد افراد از وام خوداشتغالي اسـتفاده كـرده  8اند و تنها  شخصي جذب شده

  .اند نداشتن امكانات مالي براي خوداشتغالي را مانع دريافت وام دانسته
  

  پيشنهادهاي پژوهش
  اند بهتر است با گذاشتن  دهكار ش غير مرتبط مشغول به رشتةدرصد افراد در  18كه   با توجه به اين -1
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هـا و   مديران كارخانـه  رايهاي هنرجويان ب ها و دادن اطالعات در مورد توانايي بازديد از هنرستان برنامة
  .ي مرتبط افزايش دهندها رشتهاحتمال پذيرش هنرجويان را در  ،ها شركت

ت الزامـات قـانوني بـراي    درصـد بيكـار بهتـر اسـ     8/25درصـد افـراد جـذب شـده و      82با توجه به  -2
ها براي صاحبان مشاغل در نظر گرفته شود كه درصدي از نيـروي   التحصيالن هنرستان فارغ كارگيري به

  .نظام جديد مطرح بود ةطور كه در طرح اولي همان ،كار خود را از اين قشر تأمين كنند
درصد از اين  47و در اين تحقيقنيرو بسيار مهم است  كارگيري بهكه شناخت افراد در با توجه به اين -3

پذيرنـد در   اند، بهتر است براي كارفرماياني كه هنرجويان را براي كارورزي مـي  شده كار بهطريق مشغول 
التحصيلي امكانات رفاهي از جمله كاهش ماليات يـا نپـرداختن بيمـه     اجراي پذيرش هنرجو بعد از فارغ

ن امر باعث شناخت كارفرما از هنـرورز و باعـث شـناخت    اي .براي چند ماه براي آنان در نظر گرفته شود
  .گيرد اين امر بهتر صورت مي ،با افزايش ساعت كارورزي .شود هاي مرتبط كاري مي هنرآموز از محيط

 .آموزش و پرورش تمهيداتي فراهم كند كه مشاوران و مراكز كاريابي در ارتباط تنگاتنگ قرار بگيرند -4
  .شود ي مورد نياز ميها رشتهآموزان و دانشجويان به  اين امر باعث هدايت دانش

انـات بـراي اشـتغال خصوصـي و حتـي      رساني راجع به وام خوداشتغالي و ايجاد امك بهتر است اطالع -5
  .ها قرار گيرد وظايف راهنمايي تحصيلي و شغلي مشاوران هنرستان ءكارگيري ديگران جز به
انـد   دانسته رشتةي از موانع اشتغال را متقاضي زياد در اين درصد در اين تحقيق يك 2/69كه  ااز آنج -6

ي هـا  رشـته اشـباع شـده، حـذف و     هاآنيي كه بازار كار ها رشته ،هاي استان بهتر است با توجه به ويژگي
  .شودجديد داير 

 هـاي توسـعة   برنامـه  هايي را براي اشتغال زنـان كـه يكـي از    هاي شغلي بايد مكان براي ايجاد فرصت -7
  .رم است در نظر بگيرندچها

 شـود بهتر است تمهيـداتي فـراهم   . هستند) جوياي كار(درصد  8/25هاي تحقيق كه  بر اساس يافته -8
شوند و افراد بيكـار نيـز    كار بهمشغول ) يكي رسمي و يكي آموزشي(كه افراد نتوانند در دو شغل دولتي 

درصد شـاغالن   2/7، 1380ن در بهمن ماه سال هاي مركز آمار ايرا بر اساس يافته. بتوانند اشتغال يابند
  .اند و اين آمار كمتر از ميزان واقعي است حداقل داراي دو شغل بوده جامعةدر 
  .ها التحصيلي در هنرستان نگهداري آدرس و تلفن هنرجويان حتي بعد از فارغ برايالزام  -9
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غالي در اسـتان  خوداشـت  توسـعة اي در  هاي فني و حرفـه  نقش آموزشبررسي 
  1385 تا 1382هاي  سال درهرمزگان 

  

  محمدرضا نهال طهماسبي :پژوهشگر* 

  عباس دبيري –پرويز اوسپيد  –دكتر رحماني  :نام ناظر*

  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  اي استان هرمزگان كل آموزش فني و حرفه ادارة -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
 ن بيكـاري در كشـور خواهـد داشـت،    هاي آموزشي تأثير مثبتي در گذر از بحـرا  كه مهارت از آنجا

هاي مهـم بخـش آموزشـي و اشـتغال بـراي       يكي از سياست عنوان بهاي  هاي فني و حرفه آموزش توسعة
اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي كشـور      توسـعة چهـارم   برنامةمقابله با معضل بيكاري جوانان در قانون 

مشكالت و پيامـدهاي   در پي آناما اين امر به معناي حجيم شدن بخش دولتي و  .بيني شده است پيش
التحصيالن مراكز دانشگاهي  چرا كه از يك طرف با افزايش سطح سواد جوانان و فارغ ،ستيناشي از آن ن

هاي  و از ديگر سو آموزش است و آموزش عالي در مقاطع مختلف تحصيلي سطح انتظار جوانان باال رفته
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 ةلذا هـم بـه واسـط    .ستيهاي علمي و كاربردي ن ها، معموالً در راستاي جنبه گرفته شده در دانشگاهفرا 
تجارب و  نبودنافزايش سطح سواد و سطح توقع جوانان براي اشتغال در مشاغل متفاوت و هم به دليل 

ايـن مراكـز از    التحصيالن ي فني و مهندسي، فارغها رشتهديده به ويژه در  مهارت كافي در علوم آموزش
هاي آموخته شده در مراكز مختلف به ويژه در مراكز غيـر دولتـي نـاتوان و     خدمات مناسب آموزش ارائة

هـاي   سطوح مهارت ارتقايعالوه بر افزايش و  ،اي هاي فني و حرفه در اين ميان آموزش. ناكارآمد هستند
هاي خوداشتغالي بـا   قالب فعاليتمختلف شغلي براي كارآموزان، امكان ايجاد صنايع و حرف كوچك در 

هاي  اي عالوه بر تسرّي فعاليت هاي فني و حرفه آموزش ،به عبارت ديگر. آورد حداقل هزينه را فراهم مي
مـر خوداشـتغالي جوانـان    گذاري محدود در ا شغلي در كارآموزان، امكان پذيرش ريسك ناشي از سرمايه

هـاي   ان در فعاليـت نفس بيشتر آن  به  رسانده و به اعتماداي را به حداقل  ديده مراكز فني و حرفه آموزش
  .خوداشتغالي انجاميده است

  
  اهداف پژوهش
  :هدف اصلي

اي در ميزان خوداشـتغالي فراگيـران مراكـز فنـي و      هاي فني و حرفه تحقيق بررسي نقش آموزش
  .1385 تا 1382هاي  سال دراي استان هرمزگان  حرفه

  :اهداف فرعي
هاي فردي، اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آموزش فراگيران مراكـز   اي برخي از ويژگي هتبيين مقايس -1

  ؛85 تا 82هاي  سال دراي استان  آموزش فني و حرفه
  ؛ديدگان با شغل فعلي هاي آموزش رتباط بين تناسب مهارتابررسي  -2
  ؛هاي آزاد بررسي وضعيت اشتغال در آموزش ديدگان مراكز دولتي و آموزشگاه -3
  ؛هاي آزاد بررسي وضعيت خوداشتغالي آموزش ديدگان مراكز دولتي با آموزشگاه -4
  ؛ديدگان اي وضعيت خوداشتغالي آموزش ديدگان با ميزان كل اشتغال آموزش بررسي مقايسه -5
اي  هـاي دولتـي و آزاد فنـي و حرفـه     كارآموزان آموزشـگاه  نبودن اشتغالخود بررسي عوامل مؤثر بر -6

  .اناستان هرمزگ
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  هاي پژوهش سؤال
اي دولتي  نرخ خوداشتغالي، اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان آموزش ديده در مراكز فني و حرفه -1

  است؟ چقدر 85 تا 82هاي  سال درهاي آزاد استان  و آموزشگاه
  است؟ چقدراشتغالي، اشتغال و بيكاري در ميان كارآموزان برحسب شاخص سن نرخ خود -2
  اي وجود دارد؟ ن جنسيت و خوداشتغالي رابطهآيا بي -3
  اي وجود دارد؟ آيا بين تأهل و خوداشتغالي رابطه -4
  اي وجود دارد؟ آيا بين مدارك تحصيلي و خوداشتغالي رابطه -5
اي  و خوداشتغالي رابطه) هاي آزاد اي دولتي و آموزشگاه مراكز فني و حرفه(آيا بين محل اخذ مدرك  -6

  وجود دارد؟
  اي وجود دارد؟ يا بين درآمد خانواده و خوداشتغالي رابطهآ -7
شده با ميزان خوداشتغالي فراگيران  هاي فراگرفته ها و مهارت آيا بين رضايتمندي فراگيران از آموزش -8

  اي وجود دارد؟ رابطه

  
  روش پژوهش

  .توصيفي است ةروش تحقيق مبتني بر مطالع
  

  آماري جامعة
التحصـيل مراكـز آمـوزش فنـي و      كارآموزان فارغ كليةر اين تحقيق آماري مورد پژوهش د جامعة

 هاآنتعداد  هستند كه 1385تيرماه  تا 1382هاي  سال درهاي آزاد  اي در بخش دولتي و آموزشگاه حرفه
نفـر مربـوط بـه     41850نفـر مربـوط بـه مراكـز دولتـي و       14587از اين تعداد  .رسد مينفر 56437به 

 درالتحصـيالن مراكـز دولتـي     تعـداد كـل فـارغ    ،ي مورد مطالعـه ها رشتهالبته در  .ندهاي آزاد آموزشگاه
  .نفر محاسبه شدند 9993هاي آزاد  نفر و در آموزشگاه 6020هاي مورد مطالعه  سال
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  گيري آماري و روش نمونه نمونة
اين  از .مركز است 44اي بخش دولتي استان  هاي فني و حرفه تعداد كل مراكز آموزشي آموزشگاه

مركز دخترانه و دو مركز دو منظوره مـورد   5 ،مركز آن پسرانه 6كه  استمركز آموزشي ثابت  13تعداد 
كـل   ،واحد به صورت نيـاز  28يك مركز در زندان، دو مركز در پادگان و  عالوه به. گيرند استفاده قرار مي

مراكـز   ،اي دولتـي  حرفـه از ميان چهاربخش آمـوزش فنـي و   . دهد مراكز استان را به خود اختصاص مي
  .اند آموزشي ثابت به عنوان منابع نمونه انتخاب شده

  
  ها آوري داده ابزار جمع

ضـريب پايـايي    .اسـت سـؤال   22سـاخته متشـكل از    محقـق  پرسشـنامة آوري اطالعات  ابزار جمع
  .است محاسبه شده 83/0نامه پرسش

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هاي آمار توصيفي همچون  جزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از روشبه منظور بررسي آمار و ت
به منظور بررسي و ارزيـابي روابـط    همچنين. شدگيري در قالب جداول استفاده  فراواني، درصد و نسبت

  .بين متغيرها و فرضيات تحقيق از آمار استنباطي نظير كاي دو استفاده شده است
  

  هاي پژوهش يافته
درصد بـوده و كمتـرين درصـد     8/63سال با  30تا  20ها در گروه سني  آزمودنيبيشترين درصد 

هـا   درصـد آزمـودني  . درصد برآورد شده اسـت  3/2سال با  40ها مربوط به گروه سني بيشتر از  آزمودني
درصد داراي مدرك تحصـيلي ليسـانس و    1/6درصد و كمترين با  3/56داراي مدرك تحصيلي ديپلم با 

التحصـيل مراكـز دولتـي فنـي و      هـا فـارغ   درصد كل آزمـودني  6/37اين در حالي است كه . باالتر بودند
  .اند هاي آزاد آموزش ديده درصد در آموزشگاه 4/62اي دولتي و  حرفه

درصـد   7/27رايانه با  رشتةها برحسب نوع مهارت كسب شده مربوط به  بيشترين فراواني آزمودني
هـا   همچنين بيشترين فراواني آزمودني. استدرصد  7/0كاري با جوش رشتةو كمترين فراواني مربوط به 
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ها و  درصد كل آزمودني 8/49هزار تومان با  200تا  100مدي بين مد ماهيانه مربوط به درآآبرحسب در
بيشـترين درصـد    .استهزار تومان  400درآمدي بيشتر از  ةدرصد مربوط به طبق 1/1كمترين مقدار با 

درصد مربوط به شهرستان قشم و كمترين مقدار مربوط  8/34مورد مطالعه با  اشتغال در ميان شهرهاي
 رشـتة درصد متناسب و  9/92جوشكاري با  رشتة. درصد برآورد شده است 8/19به شهرستان ميناب با 

هاي شاغل برحسـب   بيشترين فراواني آزمودني. مندي است درصد نامتناسب از نظر رضايت 37نقاشي با 
هـاي   درصد و كمترين تعداد مربوط به سـازمان  8/60وط به مراكز غير دولتي و آزاد با محل اشتغال مرب

هـاي آزاد   هـايي كـه در آموزشـگاه    نرخ اشتغال و خوداشتغالي آزمـودني . استدرصد  9/6نيمه دولتي با 
معنـاداري وجـود    رابطـة بين جنسيت و خوداشتغالي آنـان  . اند بيشتر از مراكز دولتي است آموزش ديده

معنـادار   رابطـة بين مدرك تحصيلي و خوداشتغالي . درصد خوداشتغالي مردان بيشتر از زنان است. اردد
محل اخذ مدرك با بين . هاي با مدرك فوق ديپلم و ليسانس بيشتر از مدارك پايين است آزمودني. است

  .معناداري وجود ندارد خوداشتغالي رابطة
  

  پيشنهادهاي پژوهش
هـاي اشـتغال در هـر     ها و پتانسيل عيت بازار كار و نيازهاي آن با توجه به قابليتارزيابي دقيق از وض -1

   ؛منطقه
هاي ارائه شده در مراكز دولتي و آزاد مبتني بر نياز بازار كار و  و مهارت ها رشتهرشد، توسعه و ايجاد  -2

  ؛ي كوچكها كارگاهقابليت خوداشتغالي در قالب صنايع و 
هـاي محـدود اقتصـادي در     طرح توجيهي بـراي فعاليـت   تهيةمدت  اري و كوتاههاي اجب آموزش ارائة -3

 برايقالب مراكز كوچك صنعتي و كارگاهي در مراكز دولتي و آزاد به همراه مهارت تخصصي كه فراگير 
 بيني وجـوه  هرگونه خوداشتغالي پيش تا در صورت ايجاد شود ه است، سبب ميكردآموزش آن ثبت نام 

  ؛شودمتقاضي لحاظ  از سويذاري گ مختلف سرمايه
التحصـيل مراكـز دولتـي و آزاد اسـتان و برپـايي سـمينارها و        معرفي الگوهاي برتر خوداشتغال فارغ -4

  ؛هاي كشوري و استاني همايش
هـاي نـو    ايش فعاليـت پ برايهاي متفاوت  بازرسي و نظارت افراد كارشناسي و خبره در حرف و شغل -5

  .اي استان فني و حرفه و خوداشتغال مراكز افراد
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اي در اشتغال زنـان اسـتان مازنـدران در     هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش
  1384سال 

  

  حميد يوسفي :پژوهشگر* 

  دكتر محمد صالحي :استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشد نامة پايان :نوع سند* 

  ريدانشگاه آزاد اسالمي سا -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
 ،هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي    ايراني در فعاليـت  جامعةحضور فعال زنان به عنوان نيمي از  قدرمسلم

بـراي تقويـت دسترسـي    . شـود ها  تواند باعث رشد، توسعه و شكوفايي اين فعاليت فرهنگي مي و سياسي
مؤثر هدايت شغلي و مشـاوره   هاي شيوه بايداي  هاي آموزشي فني و حرفه برابر زنان و دختران در برنامه

بـه   .بيني شـده باشـد   خدمات مشاوره و هدايت شغلي به جنسيت پيش ارائةامكان  هاآندر  وفراهم شود 
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هاي آموزشـي و كـار بـراي مشـاركت زنـان و دختـران بـه شـكل مسـاعدتري           طور همزمان بايد محيط
همچنـين تصـوير مثبتـي همـراه بـا      . هاي پنهان و آشكار از ميان برداشته شـود  دهي شده و تبعيض سازمان
   .اي در قرن بيست و يكم در پيش خواهد بود آموزش فني و حرفه درهاي مناسب براي مشاركت زنان  انگيزه

برطـرف كـردن    و اي افزايش مشاركت دختران به ويژه دختران روستايي در آموزش فنـي و حرفـه  
و كارفرمايان فراتـر از تسـهيل اشـتغال     امعةجريزي آموزشي، والدين،  تبعيض جنسي از نقطه نظر برنامه

تحقيـق ايـن گونـه مطـرح      مسـئله بنـابراين   .)1382نفيسي، (آيد  هاي عمده به شمار مي زنان از چالش
  اي در اشتغال زنان استان مازندران تأثير دارد يا خير؟ هاي فني و حرفه شود كه آيا آموزش مي

  
  اهداف پژوهش

  :اهداف كلي
  ؛اي در اشتغال زنان استان مازندران هاي فني و حرفه ير آموزشبررسي ميزان تأث) 1
  .اي هاي فني و حرفه ريزان آموزش اصولي در اين خصوص به برنامه ياهپيشنهاد ارائة) 2
  :يئجزاهداف  
  ؛اي بر مهارت و توانايي زنان هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش) 1
  ؛نوآوري و ابداع زناناي بر  هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش) 2
  ؛اي بر افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت زنان هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش) 3
  .اي بر كسب درآمد زنان هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش) 4

  
  هاي پژوهش سؤال

  دهد؟ مهارت و توانايي زنان را افزايش مي ،اي ي فني و حرفهها دورهآيا شركت در  -1
 شود؟ اي موجب نوآوري و ابداع در زنان مي هاي فني و حرفه وزشآيا آم -2

 شود؟ اي موجب افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت در زنان مي هاي فني و حرفه آيا آموزش -3

  شود؟ كسب درآمد بيشتر در زنان مي اي موجب هاي فني و حرفه آيا آموزش -4
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  روش پژوهش
  .رويدادي است ستوصيفي از نوع پ روش پژوهش

  
  آماري جامعة

ات استان مازندران اطالع فناوري رشتةافراد آموزش ديده در  كليةآماري اين تحقيق شامل  جامعة
  .استنفر  900تعداد  با 1384در سال 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

در ايـن   .اسـت نفـر   269آماري اين تحقيق با استفاده از جدول كرجسي و مورگـان شـامل    نمونة
  .اي استفاده شده است تصادفي طبقه تحقيق از روش

  
  ها آوري داده ابزار جمع

ضريب آلفاي كرانباخ  .سؤال بوده است 32ساخته شامل  محقق پرسشنامة ،ابزار گردآوري اطالعات
  .گزارش شده است% 90

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

 هـا آن، نمـودار و تفسـير   در اين تحقيق در بخش آمار توصيفي از درصد فراواني، ميانگين، جـداول 
  .ه استشداستفاده  zدر آمار استنباطي از آزمون  .استفاده شده است

  
  هاي پژوهش يافته

مهـارت و توانـايي زنـان را     ،اي ي فنـي و حرفـه  هـا  دورهشركت در  كه دهد نتايج تحقيق نشان مي
همچنـين  . شـود  اي موجـب نـوآوري و ابـداع در زنـان مـي      هاي فنـي و حرفـه   دهد و آموزش افزايش مي

اي موجب افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت در زنان و موجب كسـب درآمـد    هاي فني و حرفه آموزش
  .شود بيشتر زنان مي
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  پيشنهادهاي پژوهش
ـ  اي مـي  ي آموزشـي فنـي و حرفـه   هـا  دورههـاي شـغلي    افزايش سطح مهـارت  -1 ي ارتقـاي امكـان   دتوان

  .سازدهاي شغلي براي زنان را فراهم  مهارت
ي ديگـر  ها رشتهيا  ICDLيا  wordاگر . اي مطابق با نياز بازار كار ارائه شود ي فني و حرفهها دوره -2

  .توجه بيشتري شود ها رشتهمورد نياز بازار كار است به اين 
اي باعث افزايش تسلط و پيشرفت در كـارآموزان   ي فني و حرفهها دورهبايد تمهيداتي فراهم شود تا  -3

  .شود
را افـزايش   هـا  دورهشود طول مدت  پيشنهاد مي .مدت هستند اي كوتاه ي آموزش فني و حرفهها دوره -4

  .آيد دست بهدهند تا مهارت الزم 
  .روز به كارآموزان كوتاهي نشود  اي بايد مجرب و آگاه باشند تا در انتقال دانش مربيان فني و حرفه -5



 

  
  
  
  
  
  
  

ـ   شاخةتأثير تحصيل در  ت خـود و سـالمت عمـومي و    كاردانش بر سـطح حرم
هـاي شـهر    دوم و سـوم دبيرسـتان   پايةآموزان دختر  پيشرفت تحصيلي دانش

  تهران
  

  ملوك اسداللهي  :پژوهشگر* 

  خانم دكتر پريرخ دادستان : استاد راهنما* 

  كارشناسي ارشدنامة  پايان: نوع سند* 

  نسازمان آموزش و پرورش شهر تهرا -1382 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
عوامل موجود  ،دهد اي از زندگي اجتماعي انسان را تشكيل مي بخش عمده ،كه كار يا حرفه از آنجا

از ديگـر  ). 1987كـاليمو،  (خود نيز از الگوي فوق پيروي خواهند كـرد   ،در محيط تحصيلي كار يا حرفه
ها، باورها، عقايـد،   ارزش عةمجموند نك ابزارها و عواملي كه به فرد در حفظ موجوديت خودش كمك مي
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اي كه از منـابع   مجموعه. بازخوردها و تصويري است كه از خود به عنوان يك انسان منحصر به فرد دارد
ايـن   .هاي ذاتي و جز آن كسب شده است ، خانواده، همساالن، مدرسه و قابليتجامعةز جمله گوناگون ا

هاي  رزشي است كه هر فردي براي خود در زمينهشده و بيانگر ا هها حرمت خود ناميد مجموعه پنداشت
  .گوناگون قائل است
هاست و از آنجا كه  يكي از عوامل مهم واساسي در تحول شخصيت و شكوفايي انسان ،حرمت خود
شناسـان بـاليني و اجتمـاعي بـر      سـزايي دارد روان ود در سالمت روحي و رواني نقـش ب سطح حرمت خ

نياز بـه  . اند اخير تحقيقات الزم را در مورد آن انجام داده دهةچند  اهميت حرمت خود تأكيد دارند و در
نيـاز بـه احتـرام،    . حرمت خود يا خودارزشمندي و احترام به خود از جمله نيازهاي طبيعي انسان اسـت 

قسـمت   و بـا  انـد  عشق و  با ارزش بودن از جانب ديگران از نيازهاي آمـوختني از اجـزاي خودپنداشـت   
كه اگر فردي نياز ديگران را  ، بدين معنااين نياز يك نياز دو جانبه است .ندا فرد همراهاعظمي از تجارب 

شود و فـرد از بـرآورده شـدن     به احترام و نظر مثبت ارضا كند لزوماً نياز خود وي به نظر مثبت ارضا مي
  .كند آن احساس خشنودي مي

ارزشمند  ةيك سرماي ةها به مثاب نانسا خود و اعتماد به نفس قوي براي همةبرخورداري از حرمت 
هاي فراينـد كلـي   طـور  بـه . اسـت ه ت و شـكوفايي اسـتعداد و خالقيـت   ترين عوامل پيشرف حياتي از مهم

هاي ما قويـاً از   ها و انتخاب زندگي، تصميم شيوةمابين،  ها، برقراري روابط في شناختي، احساسات، انگيزه
  .)1373وز، راف(ماست  چگونگي احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس

... شـوند از مشـكالت رفتـاري و درسـي و      آموزاني كه وارد مدارس كـاردانش مـي   از آنجا كه دانش
 شناختي روانگونه تحقيقي مبني بر تأثير احتمالي مدارس كاردانش بر وضعيت  زيادي برخوردارند و هيچ

اي بـر   ررسي تـأثير كـارآموزي حرفـه   اين تحقيق ب بنابراين مسئلة ،آموزان صورت نگرفته است اين دانش
 در صـورتي . آموزان كاردانش است افزايش سطح حرمت خود، سالمت عمومي و پيشرفت تحصيلي دانش

  .بيني خواهيم كرد كه به نتيجه برسيم كاربردهاي بسيار مؤثري را براي افزايش اين مدارس پيش
  

  اهداف پژوهش
  ؛آموزان مدارس كاردانش اي دانش فهتعيين اثر سالمت عمومي بر پيشرفت تحصيلي و حر -1
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  ؛آموزان مدارس كاردانش اي دانش تعيين اثر سطح حرمت خود بر پيشرفت تحصيلي و حرفه -2
 ؛آموزان مناطق مختلف آموزشي از نظر سالمت عمومي و حرمت خود بررسي تفاوت دانش -3

ت عمـومي  هاي مختلف تحصيلي از نظر سطح حرمت خود و سـالم  آموزان پايه بررسي تفاوت دانش -4
  .)اول و دوم كاردانش(

  
  پژوهشهاي  فرضيه

آمـوزان سـال اول همـين شـاخه      كاردانش از دانـش  شاخةآموزان سال آخر  سطح حرمت خود دانش -1
  .بيشتر است

آموزان سال اول همين شاخه  كاردانش از دانش شاخةآموزان سال آخر  خوابي در دانش تنيدگي و بي -2
  .كمتر است

آموزان سال اول همين شاخه  كاردانش از دانش شاخةآموزان سال آخر  عي در دانشنارساكنش اجتما -3
  .كمتر است

آمـوزان سـال اول همـين شـاخه      كاردانش از دانش شاخةآموزان سال آخر  افسردگي وخيم در دانش -4
  .كمتر است

ين شـاخه  آمـوزان سـال اول همـ    كاردانش از دانش شاخةآموزان سال آخر  هاي بدني در دانش نشانه -5
  .كمتر است

آموزان مشغول به تحصيل در مدارس كاردانش در مناطق مختلف آموزش و  سطح حرمت خود دانش -6
  .پرورش شهر تهران متفاوت است

آموزان مشغول به تحصيل در مدارس كاردانش در منـاطق مختلـف آمـوزش و     سالمت عمومي دانش -7
  .پرورش شهر تهران متفاوت است

مثبـت وجـود    رابطة هاآن) معدل(آموزان كاردانش با پيشرفت تحصيلي  ود دانشبين سطح حرمت خ -8
  .دارد

 هـا آن) معـدل (آموزان كاردانش و پيشرفت تحصيلي  بين نمرات حاصل از تست سالمت عمومي دانش -9
  .منفي وجود دارد رابطة
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  روش پژوهش
ن دستكاري متغيرهـا را  زيرا پژوهشگر امكا ،رويدادي است وش تحقيق در اين پژوهش از نوع پسر
  .ندارد

  
  آماري جامعة

گانـه   بيسـت هـاي كـاردانش منـاطق     آموزان دختر دبيرستان دانش كليةآماري اين تحقيق  جامعة
نفـر   4873 هـا آنتعداد  ،اند وم و سوم مشغول به تحصيلد پايةآموزش و پرورش شهر تهران است كه در 

  .است

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

اي اسـت و  بـدين    گيـري تصـادفي يعنـي خوشـه     اب نمونه در اين پژوهش نوعي نمونهروش انتخ
و  10و  6و  3 منطقةآموزش و پرورش شهر تهران پنج  ةگان بيستمنظور در اين پژوهش از بين مناطق 

ند بـه روش  هسـت كه به ترتيب نمايندگان شمال، مركز، غـرب، شـرق و جنـوب شـهر تهـران       16و  13
هـا   آموزشـگاه  كليـة منطقـه   5و از مراكز آموزشي موجود در اين  شدي ساده انتخاب گيري تصادف نمونه

تصادفي دو كالس دوم و دو كالس سوم انتخاب شـدند و   طور بهپس از هر مركز آموزشي  .انتخاب شدند
آموزان سوم مورد آزمون قرار گرفتند كـه در سـال    نفر دانش 240آموز دوم و  نفر دانش 240در مجموع 

  .در شهر تهران مشغول به تحصيل بودند 1380-81ي تحصيل

  
  ها آوري داده ابزار جمع

حرمـت خـود و نيـز دريافـت      پرسشـنامة سـالمت عمـومي و    پرسشـنامة ابزارهاي پژوهش شامل 
اعتبار ابزار حرمت خـود بـا اسـتفاده از    . بوده است هاآنفعلي و سال اول  پايةآموزان در  هاي دانش معدل

برآورد شده  %84درصد و ميزان اعتبار آزمون سالمت عمومي برابر با  81/85اخ برابر ضريب آلفاي كرونب
  .است
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
ميـانگين، انحـراف،   (هـاي آمـار توصـيفي     جداول و نمودارها بر مبناي روش ارائةدر اين تحقيق با 

دو گـروه مسـتقل،    tآزمـون  (ر اسـتنباطي  و با استفاده از آمـا ) استاندارد، واريانس و همبستگي پيرسون
ميـزان تـأثير    spssافـزار   بر اساس نـرم ) گيري مكرر طرفه و تحليل واريانس با اندازه تحليل واريانس يك

 پايـة آمـوزان دختـر در دو    حرمت خود و سالمت عمومي در مدارس كاردانش و پيشرفت تحصيلي دانش
  .ه استشدسه و تجزيه و تحليل مقاي ،دوم و سوم و مناطق مختلف آموزش و پرورش

  
  هاي پژوهش يافته

  .زير برجسته ساخت گونة توان به اي پژوهش حاضر را مينتايج و پيامده
تحصـيل   ادامـة آموزان مدارس كاردانش با  كه دانشكنند  را تأييد مي  هاي تحقيق اين مطلب يافته

رفت تحصـيلي بهتـري برخـوردار    در اين مراكز از سطح حرمت خود باالتر، سالمت عمومي بيشتر و پيش
  . شوند مي

هاي  ين نگرانيتر بزرگامروزي، يكي از  جامعةشغلي افراد تحصيل كرده در  عدم اطمينان به آيندة
آوردن شـغل   دست بهدر حالي كه راه يافتن به مدارس كاردانش، احتمال  ،دهد نسل جوان را تشكيل مي
  .دهد در آينده را افزايش مي

توانـد بـر تصـور از خـود      در كنار جو پوياي آموزشي در چنـين مدارسـي مـي    اين اطمينان خاطر
افزايش حرمـت خـود يكـي از    . نوجوانان تأثير مثبت بگذارد و در نهايت حرمت خود آنان را افزايش دهد

پيامـد چنـين تغييـرات     ،دهـد و در نهايـت   عوامل مؤثر بر سالمت عمومي افراد را به خود اختصاص مي
  .يشرفت و موفقيت تحصيلي نخواهد بودمثبتي چيزي جز پ

توانـد تأكيـد بـر شـناخت و      رسد كه يكي از نتايج كاربردي پژوهش حاضر مـي  بنابراين به نظر مي
بدين ترتيب با هدايت درست افـراد بـه    .آموزان باشد معرفي مدارس كاردانش و تأثير مثبت آن بر دانش

هـاي   يابند كـه بـا توانمنـدي    فراد به مدارسي راه ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه ا مدارس كاردانش مي
در . شـود  شغل مناسـب اجتمـاعي مـي    هاي افراد براي نيافتن آنان مطابقت دارد و موجب كاهش نگراني
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آموزاني مواجه شويم كـه از سـالمت روان بهتـري     با دانش ه باشيمانتظار داشت يمتوان چنين شرايطي مي
  .ف اقتصادي و اجتماعي پوياترندبرخوردارند و در دستيابي به اهدا

  

  پيشنهادهاي پژوهش
هـاي   شـود از آزمـون   پذيري نتايج، پيشنهاد مـي  به منظور اطمينان بيشتر و در جهت افزايش تعميم -1

  .مكمل ديگر نيز استفاده شود
آمـوزان،   كاردانش و سالمت عمومي و حرمت خود دانـش  شاخةدر  رشتةبين نوع  رابطةتبيين  براي -2

  .شود توصيه مي رشتةاين تحقيق با توجه به نوع انجام 
چون هوش، همگيري  گر در امر نمونه انجام اين تحقيق با توجه به كنترل بعضي از متغيرهاي مداخله -3

  .شود ها پيشنهاد مي اجتماعي و مشكالت اقتصادي آزمودني –استعداد، خالقيت، بافت فرهنگي 
  .شود نيز پيشنهاد ميبراي مدارس پسران   انجام اين تحقيق -4
به لحاظ اهميت موضوع و به منظور تعميم نتايج  است،از آنجا كه اين پژوهش محدود به شهر تهران  -5

  .تر و در سطح كشور صورت گيرد شود چنين تحقيقي در سطح وسيع پيشنهاد مي
موزش و پرورش وزارت آ مسئوالنشود كه  آمده از تحقيق فوق پيشنهاد مي دست بهبا توجه به نتايج  -6

  .به گسترش مدارس كاردانش بپردازند
آموزان مدارس كاردانش مورد تفسـير قـرار    بر مبناي دانش تنهاآمده  دست بهكه نتايج با توجه به اين -7

آمـوزان سـاير    انتخاب گروه كنتـرل از بـين دانـش    براي رسد انجام پژوهش ديگر گرفته است به نظر مي
  .مدارس ضروري است
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  بخش سوم

  
  
  

  اي زان فني و حرفهآمو دانش
 ...)جذب، هدايت تحصيلي و (
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روزي بر سازگاري اجتماعي دانشـجويان   هاي شبانه بررسي تأثير عملكرد محيط
  اي استان سيستان و بلوچستان  هاي فني و حرفه آموزشكده

  

  زميفرا انصاري :پژوهشگر * 

  دكتر مسعود رودباري :ناظر* 

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  ن سيستان و بلوچستانسازمان آموزش و پرورش استا -1384 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
هـاي   اهداف بنيادي آموزش، اجتمـاعي كـردن و درونـي سـاختن ارزش     ترين مهمترين و  از اصولي

در وجـود  لي هـاي متعـا   ر است كه ارزشيسوقتي م جامعةزيرا بقا و سالمت  ،در دانشجويان است جامعة
رورشـي ناميـد كـه سـازگاري اجتمـاعي      پ هـاي  هـدف  تـوان  مـي  اين اهداف را .افراد ريشه دوانيده باشد

 بـراي . كه عملكرد تحصيلي شـاخص آن اسـت   استهدف ديگر هدف آموزشي  .نمود آن است ترين مهم
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چنانچه اين . روزي و آموزشي مؤثر است هاي شبانه رضايت دانشجويان از محيط ،دستيابي به اهداف فوق
اي  مـاعي دانشـجو تـأثير قابـل مالحظـه     از آن بـر سـازگاري اجت   يهاي ناش ناكامي ،رضايت حاصل نشود

  .خواهد داشت
هـاي   اي فراهم كند تا بر اساس آن توانايي اي درصدد است زمينه اصوالً هر سازمان و هر آموزشكده

اين منظـور عمـدتاً از    ةزمين. شودكاركنان و دانشجويان به فعل درآيد و استعدادهاي آنان شكوفا  ةبالقو
هـاي فنـي و    آموزش دانشجويان در آموزشـكده . يابد انشجويان تحقق ميي براي دهاي فرصتطريق ايجاد 

ي است كه انطباق و سازگاري دانشجويان را با محيط متحول داخلي و انطباق فراينداي هر استان  حرفه
ديده نسبت به تغييرات  دانشجويان آموزش ،در نتيجه .آورد بهتر آموزشكده را با محيط بيروني فراهم مي

زندگي هـر آموزشـكده تـا     ادامةاز آنجا كه حيات و . دهند تري نشان مي روني واكنش آگاهانهداخلي و بي
بـا محـيط اطـراف بسـتگي      هـا آنعملكرد و سازگاري  به دانش و مهارت دانشجويان و نحوةحدود زيادي 

  .وري آموزشكده خواهند داشت ديده و ماهر نقش مؤثرتري در كارآمدي و بهره افراد آموزش ،دارد
 هاي ويژگيسازگاري يكي از  .شود تر مي  آسانبيان مسئله  ،آورده شددر اول بحث ا توجه به آنچه ب

اي از  مجموعـه  زيـرا  د،انساني است كه نقش اساسـي در تـأمين بهداشـت روانـي و جسـماني آدمـي دار      
هـاي   پاسخ ائةاربا  تواند آورد كه آدمي مي ديد فراهم ميهاي ج ها و رفتارها را در شرايط و موقعيت كنش

زيـرا   ،رواني و هم جسماني قابل مشاهده اسـت  ةاين پيشرفت هم در مقول .مناسب راه كمال را بپيمايند
حـال چـون   . آورد همـراه مـي   هكه فرد براي آن اجتماعي شده است ب را كاركرد مؤثر در نقش و تكاليفي

حتي  و كند ود و در گروه كار ميش كند و اجتماعي مي شود، در گروه زندگي مي انسان در گروه متولد مي
آيـد كـه پـس     اين سؤال پيش مي شود، دهد و ناسازگار مي از دست ميدر گروه قدرت سازگاري خود را 

درماني گروهي  لذا به لحاظ اهميت روان .نياورد و درمان نشود دست بهچرا در گروه اين كاركرد را دوباره 
هـاي   نه به همراه دارد، سعي بر آن است تا اثر محـيط كه نقش اساسي در جلوگيري از اتالف وقت و هزي

ـ    زگاري دانشجويان كـه بـه نـوعي خصيصـة    روزي بر ميزان سا شبانه سـازگاري   ةمـذكور را در سـه مقول
كـاهش پيـدا    هـا آنيا سطح آن در بين  اند اجتماعي، سازگاري آموزشي و سازگاري عاطفي از دست داده

  .ار گيردكرده است مورد بررسي علمي و تجربي قر
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  اهداف پژوهش
  :ف كليهد

  .روزي بر ميزان سازگاري دانشجويان هاي شبانه بررسي تأثير عملكرد محيط
  : اهداف ويژه

  ؛روزي بر ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان هاي شبانه شناسايي تأثير عملكرد محيط -1
  ؛شجويانروزي بر ميزان سازگاري عاطفي دان هاي شبانه شناسايي تأثير عملكرد محيط -2
  ؛روزي بر ميزان سازگاري آموزشي دانشجويان هاي شبانه شناسايي تأثير عملكرد محيط -3
روزي بـر ميـزان افـزايش رشـد شخصـيت و شـكوفايي اسـتعداد و         هاي شـبانه  بررسي تأثير محيط -4

 ؛همكاري و تفاهم دانشجويان

ت رفتـاري  روزي بـر ميـزان كـاهش انحرافـات اخالقـي و مشـكال       هـاي شـبانه   بررسي تأثير محـيط  -5
 ؛دانشجويان

شـاد و بـا    زايش اطالعات مـذهبي و ايجـاد روحيـة   روزي بر ميزان اف هاي شبانه بررسي تأثير محيط -6
  .نشاط دانشجويان

  

  پژوهشهاي  سؤال
  : سؤال اصلي تحقيق

هـاي فنـي    روزي باعث افزايش ميزان سازگاري دانشـجويان آموزشـكده   اي شبانهه آيا عملكرد محيط    
  شود؟ و بلوچستان بيش از حد متوسط مي استان سيستان

  :هاي فرعي تحقيق سؤال
هاي  روزي باعث افزايش سطح سازگاري اجتماعي دانشجويان آموزشكده هاي شبانه آيا عملكرد محيط -1

  فني استان سيستان و بلوچستان بيش از حد متوسط شده است؟
هـاي   عاطفي دانشجويان آموزشـكده  روزي باعث افزايش سطح سازگاري هاي شبانه آيا عملكرد محيط -2

  فني استان سيستان و بلوچستان بيش از حد متوسط شده است؟
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هاي  روزي باعث افزايش سطح سازگاري آموزشي دانشجويان آموزشكده هاي شبانه آيا عملكرد محيط -3

  فني استان سيستان و بلوچستان بيش از حد متوسط شده است؟
ي و ري باعث افزايش رشد شخصيت و شـكوفايي اسـتعداد و همكـا   روز هاي شبانه آيا عملكرد محيط -4

  ؟هاي فني استان سيستان و بلوچستان بيش از حد متوسط شده است تفاهم دانشجويان آموزشكده
روزي باعث افزايش مشكالت رفتـاري و انحرافـات اخالقـي دانشـجويان      هاي شبانه آيا عملكرد محيط -5

  ؟لوچستان كمتر از حد متوسط شده استهاي فني استان سيستان و ب آموزشكده
نشـاط  باشـاد و   روحيـة روزي باعث افزايش اطالعـات مـذهبي و ايجـاد     هاي شبانه آيا عملكرد محيط -6

  ؟اي استان سيستان و بلوچستان بيش از حد متوسط شده است هاي فني و حرفه دانشجويان آموزشكده
  

  روش پژوهش
 .اسـت عـي و مـنظم خصوصـيات موضـوع پـژوهش      هدف از انجام اين تحقيق توصـيف عينـي، واق  

از  ،اسـت روزي بر سازگاري دانشـجويان   هاي شبانه از آنجا كه هدف پژوهش يافتن تأثير محيط همچنين
اي نيز استفاده شده است كه در آن به دنبـال كشـف و بررسـي روابـط بـين       مقايسه -يروش تحقيق علّ

  .ايم عوامل ذكر شده بوده
  

  آماري جامعة
ان هـاي اسـت   روزي آموزشـكده  دانشجويان شبانه كلية آماري مورد بررسي، جامعةق حاضر در تحقي

  .استنفر  720 سيستان و بلوچستان به تعداد

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

  :شود فاده از فرمول زير محاسبه ميبا است جامعةمتناسب با تعداد افراد  نمونةحجم 
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  ها آوري داده ابزار جمع
در ايـن  . ه استشد، پرسشنامه و اسناد و مدارك استفاده اي كتابخانهدر تحقيق حاضر از مطالعات 

 1961در سـال   را سـازگاري  پرسشـنامة . اسـتفاده شـده اسـت   » بـل «ي سـازگار  ةپژوهش از پرسشنام
درصـد  93/73تحقيـق   ةمقدار آلفـاي پرسشـنام  . دكروين شناسي آمريكايي تد پروفسور روان) Bellبل(
  .آمده است دست به

  
  هاي پژوهش يافته

هـاي فنـي و    روزي آموزشـكده  هاي شـبانه  آمده معلوم شد كه عملكرد محيط عمل هاي به با بررسي
ه البتـ  .كلي باالببرنـد  صورت بهاند سازگاري دانشجويان را  اي استان سيستان و بلوچستان نتوانسته حرفه

  .در اين تحقيق سطوح مختلف سازگاري آزموده شده است

  
  پيشنهادهاي پژوهش

روزي در جهت تعميـق روحيـات اجتمـاعي و عـاطفي      هاي شبانه شود تحولي در محيط پيشنهاد مي -1
و پيگيري از جانب  هاآنو نظرات دانشجو در جهت ابراز مشكالت  پيشنهادهادانشجويان به عمل آيد و به 

  .ه شودتوج مسئوالن
  .دانشجويان وجود داشته باشد ةها محيطي براي مطالع شود در خوابگاه پيشنهاد مي -2
هاي عمومي دانشجويان و تأمين امكانات از ايـن   سرويس كردنشود نسبت به بهداشتي  پيشنهاد مي -3

  .لحاظ توجه شود
  .دشو لي و معنوي دانشجويان توجهاتأمين امنيت م شود به پيشنهاد مي -4
  .توجه كامل شود ،تلفني دانشجويان در جهت تعداد و وقت مكالماتشود به امورات و  پيشنهاد مي -5
شـان   يشود به مدت زمان رفت و آمد دانشجويان از لحاظ انجام كارهاي ضروري و بـانك  پيشنهاد مي -6

  .شود در طول مدت روز، توجه
  .غيره در اسرع وقت پرداخت شوداز لحاظ غذايي و  هاآندانشجويي  ةشود سهمي پيشنهاد مي -7
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 هـا آنخوابگاهي و در جهـت تعميـق روحيـات و تـأمين نظـم       مسئوالنشود در برخورد  پيشنهاد مي -8

  .تغييراتي صورت گيرد
گيـرد و ايـن    تأمين جا و فضاي الزم تغييراتي صـورت   برايها از  شود در محيط خوابگاه پيشنهاد مي -9

ي كم بيرون بيايد، چرا كه همين امر به روحيات اجتماعي و عاطفي ها از آن حالت شلوغي و فضا محيط
  .كند را مستأصل ميان سازد و به نوعي آن لطمه وارد مي هاآن



 

  
  
  
  
  
  
  

اي از ديـدگاه   تحصيلي فني و حرفـه  شاخةآموزان به  بررسي علل گرايش دانش
  در شهرستان اهواز  هاآن يآموزان و اوليا دانش

  

  بانوئي جاسم   :پژوهشگر* 

  پور دكتر حسين الهام  :نام ناظر *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي در رشـد و شـكوفايي اقتصـاد كشـور و      هاي فني و حرفه با توجه و اهميت بسزاي نقش آموزش

و مربيان  ها كارگاههاي نظري و امكانات،  ها در مقايسه با دبيرستان نباال در هنرستا سرانةصرف هزينه و 
كـافي جـذب    آمـوزان بـا عالقـه و انگيـزة     كه دانشيم كن توانيم شرايط مناسبي ايجاد مي ،در اين مراكز

با عنايت به اين امـر كـه مسـئوالن آمـوزش و     . شوددروني و بيروني حاصل  كاراييند تا شوها  هنرستان

51
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عظيمـي صـرف    ةنـد، بودجـ  ا اي و كـاردانش اهميـت خاصـي قائـل     هاي فني و حرفه شاخه پرورش براي
هـا چنـدين    آموزي در هنرستان دانش ةاختصاص يافت سرانةميزان . كنند اي مي هاي فني و حرفه آموزش

توسعه  برايقابل توجهي هر سال  ةبودج همچنين. نظري است شاخةآموزي در  دانش سرانة ةبرابر بودج
ها بـراي دبيـران فنـي و     و حق التدريس بيشتري در هنرستان ي فني و مهارتي صرفها كارگاه و تجهيز

كشور، ضرورت تربيت و آمـوزش نيروهـاي مـاهر و     توسعةهاي  برنامه. شود هنرآموزان در نظر گرفته مي
و  فنـي  توسـعة  آمارهاي منتشر شدة. ه استكرداي را اجتناب ناپذير  نيمه ماهر و متخصص فني و حرفه

 22اي از  هـاي فنـي و حرفـه    كند كه سهم آموزش بيني مي كشور و پيش سوم توسعة برنامةاي در  حرفه
  .)1379همشهري، (درصد افزايش يابد  35متوسطه به  دورةآموزان  درصد دانش

محـدود بـه    هـا آناما بيشتر  ،هايي در اين زمينه صورت گرفته است خوشبختانه تا به حال پژوهش
اي را مورد پـژوهش   فني و حرفه شاخةعوامل مؤثر بر گرايش  ما درصدديم .است امل بودهي چند عبررس

وري درونـي و بيرونـي نظـام     تقويـت و گسـترش بهـره    بـراي قرار دهيم تا عوامل كشف نشده و مجهول 
  .يمكنآموزان را بررسي قرار  اي و هدايت تحصيلي دانش فني و حرفه ويژه بهآموزش و پرورش و 

  

  وهشاهداف پژ
  ؛اي تحصيلي فني و حرفه شاخةكشف و شناسايي و تعيين عوامل مؤثر در گرايش هنرجويان به  -1
در استفاده از عوامل كشف شده  براياي  راهكارهاي عملي و مناسب به كارشناسان فني و حرفه ارائة -2

  .اي ي فني و حرفهها رشتهجذب هنرجويان به  جهت

  
  هاي پژوهش سؤال

اي را از روش تحليـل   تحصيلي فني و حرفه شاخةآموزان به  وامل مهم در گرايش دانشتوان ع آيا مي -1
  عوامل تعيين كرد؟

اي را از ديـدگاه   تحصـيلي فنـي و حرفـه    شـاخة آمـوزان بـه    توان عوامل مهم در گرايش دانش آيا مي -2
  والدين با استفاده از روش تعيين عوامل سنجش كرد؟
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هـاي دوم و سـوم تفـاوت     اي پايـه  فني و حرفه رشتةآمده در گرايش به  دست بهعوامل  نمرةآيا بين  -3
  وجود دارد؟

  اي پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ فني و حرفه رشتةآمده در گرايش به  دست بهعوامل  ةآيا بين نمر -4
آمـوزان   اي و نگرش والدين دانـش  فني و حرفه رشتةآمده در گرايش به  دست بهعوامل  آيا بين نمرة -5

  دوم و سوم تفاوت وجود دارد؟ پاية
آمـوزان   اي و نگرش والدين دانـش  فني و حرفه رشتةآمده در گرايش به  دست بهعوامل  ةآيا بين نمر -6

  دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
آمـوزان و وضـعيت    اي دانـش  فنـي و حرفـه   رشـتة آمده در گـرايش بـه    دست بهعوامل  ةآيا بين نمر -7

  ابطه وجود دارد؟ر ،و اقتصادي اجتماعي
  

  روش پژوهش
  .استروش توصيفي اكتشافي  ،روش پژوهش

  
  آماري جامعة

اي  نـي و حرفـه  هـاي ف  هنرجويان سال دوم و سوم هنرستان ةآماري اين پژوهش شامل كلي جامعة
آمـوزان پسـر و دختـر     وع دانـش از مجمـ . ندا داشته به تحصيل 1381-82ند كه در سال شهرستان اهواز

آمـاري را تشـكيل    جامعـة نفـر هنرجـوي دختـر     1749نفر هنرجـوي پسـر و    4510 ،نفر 6259 يعني
  .دهند مي

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

نفر از  361تعداد . اي و تصادفي ساده استفاده شده است گيري طبقه در اين پژوهش از روش نمونه
در اين پژوهش براي تعيـين  . اند هآماري انتخاب شد نمونةبه عنوان  هاآننفر از والدين  361هنرجويان و 

آماري كرجسي و مورگان و نيز كوهن اسـتفاده شـده    جامعةحجم نمونه از جدول تعيين حجم نمونه از 
  .است
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  ها آوري داده ابزار جمع
يكي براي : ساخته استفاده شده است تلفيقي محقق پرسشنامةآوري اطالعات از دو نوع  براي جمع

ها و اهـداف   پاسخ در ارتباط با سؤال سؤال بسته 57 با هاآنري براي والدين سؤال و ديگ 71 هنرجويان با
  .اند و تدوين شده ،تحقيق تهيه

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هاي تجربي و نتايج عيني پـژوهش از   توصيف و بيان دقيق داده برايآوري پرسشنامه  پس از جمع
ميـانگين و انحـراف    محاسـبة ، رسم جداول، نمودارهـا و  هاي آماري توصيفي مانند درصد، فراواني روش

  .ه استاستفاده شد... يار و مع
از  هـا آنتبيين نتايج، تغييـر و تعيـين ميـزان اهميـت و اعتبـار       برايبا استفاده از روش استنباطي 

زار اف با استفاده از نرم  4(F.A)و روش تحليل عوامل  tضريب همبستگي پيرسون، آلفاي كرانباخ، آزمون 
 بـراي ي در ايـن پـژوهش   معنـادار همچنـين سـطح    .انجام گرفته اسـت  50/9نسخة  spssكامپيوتري 

  .انجام شده است P > 05/0آزمايي  فرضيه

  
  هاي پژوهش يافته

م در گرايش به عامل مه 3آموزان  از ديدگاه دانشدهد كه  آمده نشان مي دست بههاي  تحليل داده
 -3اجتماعي  وعامل شخصي  -2عامل آموزشگاهي  -1 :ندأثيرگذاراي ت ي فني و حرفههاي تحصيل شاخه

اي  هـاي تحصـيلي فنـي و حرفـه     عامل مهم در گرايش به شاخه 3اما از ديدگاه والدين . عامل خانوادگي
  .پيامدي وعامل شخصي  -3عامل عمومي  -2عامل آموزشگاهي  -1: مؤثر است

وجـه  ) عامـل آموزشـگاهي  (وزان در عامـل اول  آمـ  آمده بين والدين  دانش دست بهبر اساس نتايج 
  .تفاوت وجود دارد بقيهولي در  ،اشتراك وجود دارد
  :از اند عبارتهاي ديگر پژوهش  از جمله يافته

وجود دارد، اما  معنادارآموزان دوم و سوم تفاوت  از لحاظ عامل اول، سوم و كل پرسشنامه بين دانش -1
  .ي وجود نداردنادارمعها تفاوت  ميان گروه دومدر عامل 
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  .كنند اي را تقريباً به يك ميزان ارزيابي مي ي فني و حرفهها رشتهدختران و پسران علل گرايش به  -2
اي ابـراز   فني و حرفه رشتةآموزان به  سوم ارزيابي بيشتري از عامل اول در گرايش دانش پايةوالدين  -3

   .دوم پايةاند تا والدين  داشته
آموزان پسر  بيشتر از والدين دانش) والدين ةويژ(آموزان دختر در عامل پرسشنامه  نشوالدين دا نمرة -4

  .است
 نمـرة باالتر است از عامـل اول و كـل پرسشـنامه     هاآناقتصادي  و وضعيت اجتماعي نمرةكساني كه  -5

  .اند باالتري كسب كرده

  
  پيشنهادهاي پژوهش

  الن آموزشيي براي معلّمان و مسئوپيشنهادهاي كاربرد )الف 
اي مناسب با جنسيت  ي مختلف فني و حرفهها رشته توسعةريزي براي ايجاد گسترش و  برنامه -1

  ؛ها دانش آموزان بر اساس نياز هر منطقه و ارزشيابي و بازنگري پيوسته روي اين برنامه
  ؛هاي تدريس تئوري در دروس كارگاهي و آزمايشگاهي جاي روش ههاي عملي ب تقدم روش  -2
  ؛آموزش هنرجويان ارتقاي براي جامعةهاي مختلف  بهينه بين بخش رابطةايجاد  -3
  ؛ريزي براي بازديد هنرجويان ها و برنامه و آزمايشگاه ها كارگاهتجهيز  -4
 ادامـة ها براي  خانواده كردناي و آگاه  فني و حرفه شاخةالتحصيالن  شغلي فارغ تضمين آيندة -5

  ؛اي ي فني و حرفهاه رشتهتحصيل فرزندانشان در 
  ؛هنرجويان دستاوردهايهايي از  تشكيل نمايشگاه -6
هـاي تحصـيلي فنـي و     آموزش مداوم مشاوران نظام جديد و ايجـاد نگـرش مثبـت بـه شـاخه      -7

  ؛اي در بين عوامل اجرايي و مدارس حرفه
  ؛هجامعتدوين بانك اطالعات شغلي و شناسايي نيازهاي شغلي  -8
  ؛اي التحصيالن فني و حرفه ت استخدام به فارغدر نظر گرفتن اولوي -9

اي به مديران صنايع و صـاحبان   هاي فني و حرفه هاي هنرجويان آموزشكده معرفي توانمندي -10
  ؛حرف
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  ؛آموزان سال اول دبيرستان درس كارگاه خوداتكايي براي تمامي دانش كردنالزامي  -11
  .تي در سطح استان و كشوراي و صنع هاي موفق فني و حرفه شناساندن چهره -12

  پيشنهادهايي به والدين) ب
ي در زنـدگي    والدين نيز با ايجاد تجارب موفقيت آميز براي فرزندانشان مي -1 توانند مهارت خاصـ

  ؛بياموزند هاآنچگونه زيستن را به  ةتوانند نحو و به عنوان الگو و سرمشق مي دكننپيدا 
آگاهي يافتن از وضعيت تحصيلي و مهارتي  براياده هاي آموزشي خانو در كالس كردنشركت  -2

  ؛فرزندانشان
فرزندانشان را مهيا  ةهاي مورد عالق توانند فعاليت والدين با برقراري محيطي آرام و پرعشق مي -3

  .سازند

  آموزان پيشنهادهايي به دانش) ج
  .كنيدبندي  اي را اولويت ي فني و حرفهها رشتهمندي خود به  ميزان عالقه -1
  .كنيدتوجه  رشتةهاي مشاور در هنگام انتخاب  به توصيه -2
  .كنيد اهميت دهيد مشاغل كسب مي به اطالعاتي كه در هفتة -3
  .اي را مالك قرار دهيد ي فني و حرفهها رشتهميزان رغبت به  -4
  .كنيد به كار گيريد ن و مديران آموزشگاه دريافت ميالعات مفيدي كه از دبيران، معاونااط -5
  .توجه كنيد اي ي فني و حرفهها رشتههاي گروهي در تبيين  به رسانه -6



 

  
  
  
  
  
  
  

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت 
  تحصيلي هنرجويان هنرستان

  

  فرحناز تمدني: پژوهشگر * 

  كديورخانم دكتر پروين  :استاد راهنما* 

  ناسي ارشدكارش ةنام پايان :نوع سند* 

  دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
سـاله مبـالغ    نهادهاي دولتي از جمله آمـوزش و پـرورش همـه    يم كه در كشور ما همةدان همه مي

كشور را صرف مسائل آموزش و پرورش از جمله تربيت معلّـم، تهيـه و چـاپ كتـاب،      هنگفتي از بودجة
مختلـف آموزشـي و غيـره     هـاي  روشبازآموزي و كارآموزي، تدريس  هاي كالسق كاركنان، تدارك حقو
كنند و حتي بسياري از  نيز سرمايه و وقت زيادي را صرف يادگيري فرزندان خود مي ها خانواده .كنند مي

52



380  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

اما بـازهم   .كنند نيروي زيادي را صرف مطالعه، آموزش و يادگيري مي و وقت ،آموزان و دانشجويان دانش
 تيجـة بـه ن  هاآنيست و ن شويم كه يادگيري درست صورت نگرفته است يا در حد مورد انتظار متوجه مي

لذا نه تنها دولت به بازخورد الزم نيروي انساني  .اند هاي الزم را كسب نكرده اند و آمادگي دلخواه نرسيده
 هـا آن ه نظام آموزشي كشورهاست كه همة بمسائل مبتال ترين مهمبلكه حتي افت تحصيلي از  ،رسد نمي

  .)تعليم و تربيت فصلنامة(دهد  ت گرانبها را هدر ميها و اوقا سرمايه
ليـت  ظرفيـت بـاالي يـادگيري و فعا    فتنگرنكـار  بـه يادگيري مطلوب،  نبوددر  مهميكي از عوامل 

صـحيح   ةالعه و استفادآموزان با راهبردهاي يادگيري و مط دانش نبودن آشنا آموزان مدارس در اثر دانش
يا مطالعـه و يـادگيري،    هدف اساسي خواندن) 1990(مكاران و ه (Tierny)به نظر تايرني . ستآنهااز 

عاليق و استعدادهاي خود را رشـد دهنـد،    آموزان است تا خود را بشناسند، نشتوانايي فني كودكان و دا
د و مسـتقل  نبخشباهبردهاي خود را تحول بتوانند ر هايي بيابند و حل و فردي راهبراي مشكالت گروهي 

  .از ديگران مطالب را درك كنند
، شناخت و درك صحيح مطلب آموختني به عنوان يكي از اهـداف و  داف فوقدستيابي به اه براي

اي است كـه مسـتلزم تعامـل     اين درك، مهارت بسيار پيچيده .شود م آموزشي مطرح ميمه هاي فعاليت
شـناختي و دانـش فردشـناختي اسـت و در يـادگيري درسـت و        هـاي  مهارتهاي ادراكي و فرايندميان 

  .ب در ابعاد مختلف اهميت زيادي داردوعملكرد تحصيلي مطل
آزمـايش   هاي گروهآزمايشي روي  لذا پژوهش حاضر سعي دارد با استفاده از يك روش تحقيق شبه

را در پيشـرفت تحصـيلي و   شـناختي  اختي و فراآموزان، تـأثير آمـوزش راهبردهـاي شـن     و كنترل دانش
يادگيري هنرجويان هنرستان كه از تنـوع دروس عمـومي و تخصصـي نظـري و مهـارتي برخوردارنـد و       

  .آورد دست به آيند به حساب ميآماري مناسبي براي اين منظور  جامعة
  

  اهداف پژوهش
  :اهداف كلي

گيري بهتـر و پيشـرفت   تعيين نوع و ميزان تأثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در ياد
  .تحصيلي فراگيران
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  : خاص اهداف
ي مختلـف  هـا  رشـته تعيين نوع و ميزان تـأثير آمـوزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي در       

  ؛هنرستان
  فراشناختي در موضوعات دروس مختلف؛تعيين نوع و ميزان تأثير آموزش راهبردهاي شناختي و 

 رشـتة بـا   يـاري  كـودك  رشـتة ختي و فراشـناختي در  ميزان تأثير آموزش راهبردهاي شنا مقايسة
  .مديريت

  
  هاي پژوهش فرضيه

  : اصلي فرضية) الف 
آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرسـتان تـأثير   

  .دارد
    :هاي فرعي فرضيه )ب 
ي هـا  رشـته تحصيلي هنرجويـان   آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت -1

  .مختلف تأثير متفاوت دارد
آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي هنرجويان در موضوعات  -2

  .مختلف درسي تأثير متفاوت دارد
  

  روش پژوهش
ي روش تحقيق در اين پژوهش با توجه به هدف آن، كه بررسي ميزان تـأثير آمـوزش و راهبردهـا   

  .يك روش شبه آزمايشي است ،شناختي و فراشناختي در پيشرفت تحصيلي هنرجويان است
  
  آماري جامعة

اي و كاردانش شهرستان  ي فني و حرفهها رشتههنرجويان دختر  كليةآماري اين تحقيق از  جامعة
اي  هي مختلف فني و حرفـ ها رشتهدر  هنرجونفر  2006مورد نظر  جامعةحجم . شود سبزوار تشكيل مي



382  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

، طراحي دوخت، حسابداري، كامپيوتر ياري كودكشامل گرافيك، نقاشي،  ها رشتهاين . و كاردانش است
  .و مديريت خانواده است

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

اي  و از نـوع خوشـه   اي گيري چند مرحلـه  نمونه شيوةگيري به كار رفته دراين تحقيق،  روش نمونه
  .استنفر  110آماري  نمونةحجم . است

  
  ها آوري داده ابزار جمع

  :رسمي آموزشگاه شامل هاي آزمون -1
  نظري، عملي كتبي و شفاهي و معدل؛دروس  شامل همة: رسمي نيمسال اول هاي آزمون )الف
   .دروس نظري، عملي، كتبي، شفاهي با ميانگين معدل شامل همة : رسمي پايان سال هاي آزمون )ب 
ت آموزشگاه براي كسب اطالعات الزم پيرامون مشخصات و نيز معدل و نمـرات  دفاتر آمار در امتحانا -2

  ؛هنرجويان
شـدة راهبردهـاي يـادگيري و     جـزوات و نمودارهـاي چـاپ    مجموعةصوت،  ، ضبطCD ،نوار، فيلم -3

  .هاي فردي و گروهي خودسنجي راهبردها، مشاوره هاي پرسشنامه
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
ي شامل جدول توزيع فراواني مطلق، درصد فراوانـي مطلـق، درصـد فراوانـي تراكمـي،      آمار توصيف

هاي گرايش به مركز و پراكندگي متغيرهاي مورد مطالعه، ميـانگين معـدل و نمـرات دو نوبـت،      شاخص
پـس   و آزمون هاي پيش انحراف معيار و آمار استنباطي تحليل واريانس، نمره محاسبةواريانس،  محاسبة
پيشرفت تحصيلي دو گروه آزمايش و كنترل و تحليل  مقايسةمستقل براي  tها، آزمون  آزمودنيآزمون، 

  .است  )رشتةدو گروه در دو (واريانس دو عاملي 
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  هاي پژوهش يافته
آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشـرفت تحصـيلي هنرجويـان هنرسـتان      -1

  .تأثير دارد
ي هـا  رشـته ي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي هنرجويـان  آموزش راهبردها -2

  .مختلف تأثير متفاوت ندارد
آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي هنرجويان در موضوعات  -3

  .تأثير متفاوت دارد درسيمختلف 
  

  پيشنهادهاي پژوهش
  ؛خواندن و درك مطلب از آموزان ناتوان شناختي مؤثر به دانشآموزش راهبردهاي شناختي و فرا -1
  ؛متناسب با موضوع درس در ضمن هر كالس فراشناختيآموزش راهبردهاي شناختي و  -2
  ؛اختصاص ساعاتي ويژه و فوق برنامه براي تمرين و راهبردها در شاگردان ضعيف -3
  ؛جانبه در قالب يك درس دو واحدي همهكلي و  صورت به فراشناختيآموزش راهبردهاي شناختي و  -4
نظير روش مو در روش پـس ختـام،    فراشناختيمختلف آموزشي مبتني بر دانش  هاي روشآموزش  -5

  ؛هاي يادگيري خود آموزان براي جبران نقص به دانش... روش يادگيري دو جانبه، 
  ؛ناس معلمدر تدري فراشناختيمختلف آموزشي مبتني بر دانش  هاي روشاستفاده از  -6
 فراشـناختي هاي مختلف درسي در مورد راهبردهاي شناختي و  و پايه ها رشتهن آموزش دادن معلما -7

  ؛آموزشي هاي گروهواحد دانشگاهي يا ضمن خدمت يا جلسات  صورت بهمتناسب 
آن موضـوع و اطالعـات الزم راجـع بـه هـدف،       ةمناسب مطالع هاي روشدر ابتداي هر كتاب درسي  -8

اي شود و در تنظيم كتب درسي و كمـك درسـي هـم اصـول راهبردهـ      ارائةبندي مطالب  زمان محتوا و
  تأكيد شود؛ هاآن ،ها يادگيري لحاظ و در تمرين

ال مهـارت  و اساتيد باتجربه استفاده شود تا انتقـ  رشتةمتخصص آن  معلماندر دروس فني حتماً از  -9
  درست و دقيق انجام گيرد؛
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آمـوزش   دورةاي خـود، يـك    تحصيلي فني و حرفـه  رشتةبل از انتخاب قطعي براي هر هنرجويي ق -10
ل امثـ  بـراي  ي گنجانده شودهاي مهارت رشتةتابستاني گذاشته شود كه در آن از هر  ةموقت دو، سه ماه

و نيز استعداد عملي و عالقه  رشتةهنرجويان امكان شناخت  دورهتا در اين » جلسه براي هر مهارت 5«
  .اي داشته باشند  ني خود را پيدا كنند و انتخاب شايستهو انگيزة درو



 

  
  
  
  
  
  
  

 پايـة آمـوزان   تحصيلي دانش رشتةهاي شخصيتي فرد و انتخاب  بين تيپ رابطة
  شهرستان ايالم دوم متوسطة

  

  همت جوهري  :پژوهشگر* 

  دكتر هادي بحيرايي  :استاد راهنما *

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان ايالم -1382 :ارسال پايان و محل انتش* 
  
  

  بيان مسئله
 رشـتة تصـادفي   طـور  بـه تـوان   ها و اسـتعدادها مـي   بدون توجه به خصوصيات شخصيتي و توانايي

شـش محقـق   لذا هدف و كو .به احتمال زياد اين روش مطلوب نخواهد بود يلو ،تحصيلي را انتخاب كرد
و روشن ساختن مواردي  هاآنتحصيلي  رشتةتي فرد با انتخاب تيپ شخصي در اين پژوهش بررسي رابطة

  .گيرد است كه از اين ارتباط نشأت مي
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  اهداف پژوهش
تحصـيلي   رشـتة هـاي شخصـيتي فـرد بـا انتخـاب       تيـپ  مقايسـة شناسـايي عوامـل،    : هدف كلي

و سازمان  وزارت آموزش و پرورش ةمشاور ةپيشنهاد به هست ارائةآموزان مقطع متوسطه به منظور  دانش
تحصيلي  رشتةتغيير، نوآوري، بهسازي و بازسازي معيارهاي انتخاب  برايآموزش و پرورش استان ايالم 

بـه   هـا آنهـاي شخصـيتي    ها و تيپ آموزان سال دوم متوسطه با توجه به ويژگي و هدايت تحصيلي دانش
تحصـيل   ادامةبيشتر براي  ةها و باال بردن پيشرفت تحصيلي و انگيز منظور كاستن افت تحصيلي و تنش

  .آموزان در دانش

  
  هاي تحقيق فرضيه

  .تحصيلي آنان رابطه وجود دارد رشتةآموزان و انتخاب  هاي شخصيتي دانش بين تيپ -1
اي را  فنـي و حرفـه   رشتةند دارگرا  آموزاني كه از نظر خصوصيات شخصيتي تيپ واقع دانش -1-1

 .دهند ترجيح مي

ادبيات و  رشتةهاي هنري هستند  نظر خصوصيات شخصيتي داراي تيپآموزاني كه از  دانش -1-2
 .دهند علوم انساني را ترجيح مي

علوم  رشتةهاي اجتماعي هستند  آموزاني كه از نظر خصوصيات شخصيتي داراي تيپ دانش -1-3
 .دهند و معارف اسالمي را ترجيح مي

ي هـا  رشتهكاردانش  شاخةتند آموزاني كه از نظر خصوصيات شخصيتي قراردادي هس دانش -1-4
 .دهند حسابداري را ترجيح مي امور اداري، كامپيوتر و

 .تحصيلي و عامل جنسيت رابطه وجود دارد رشتةهاي شخصيتي هالند و انتخاب  بين تيپ -2

  
  روش پژوهش

  .تحقيق همبستگي است ةميداني در محدود ةيك مطالع ،روش تحقيق
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  آماري جامعة
ي هـا  رشـته  كلية متوسطةآموزان دختر و پسر سال دوم  آماري شامل دانش جامعةدر اين تحقيق 

تعـداد كـل   . انـد  داشـته بـه تحصـيل اشـتغال     1381-82شهرستان ايالم است كـه در سـال تحصـيلي    
پسر  193(نفر  382اند  سنج تحصيلي  و شغلي پاسخ داده رغبت ةبه پرسشنام آموزان پاسخ دهنده دانش

  اند بوده )دختر 189و 
  
  گيري آماري و روش نمونه ونةنم

كـه نسـبت   با توجه به اين. جام گرفته استاي ان گيري با روش تصادفي طبقه نمونه ،در اين پژوهش

ــ ــه ةنمون ــه حجــم  دســت ب  جامعــةآمــده ب
N

n  ــود 5بيشــتر از ــا اســتفاده از فرمــول   ،درصــد ب ــذا ب ل

Nno

no
nc

/1
 ندنفر انتخاب شد 351مذكور  جامعةاز بنابراين  .اصالح شد.  

  
  ها آوري داده ابزار جمع

جـان  ) شـغلي شخصـيتي   ةپرسشـنام (سنج  رفته در اين تحقيق پرسشنامة رغبت كار بهابزار اصلي 
  .استمربوط به آن  ةآزمون و يك پاسخنام ةهالند بوده است كه شامل يك كتابچ

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

ميـانگين و انحـراف    محاسـبة نمودار (با استفاده از روش آمار توصيفي و استنباطي در اين تحقيق 
 رشـتة هـاي شخصـيتي    بـين تيـپ   رابطـة ميـزان   spssافزار  معيار، آزمون مجذور خي با استفاده از نرم

  .ه استشدبررسي  آموزان تحصيلي دانش

  
  هاي پژوهش يافته

مبنـي بـر وجـود    ) اول فرضية(اصلي تحقيق  ةفرضيتوان نتيجه گرفت كه  هاي تحقيق مي از يافته
تحصيلي با توجه به مجذور خي محاسبه شـده كـه    رشتةهاي شخصيتي افراد و انتخاب  بين تيپ رابطة
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و رد شدن فرض صـفر تأييـد    است =  01/0از خي دو جدول در سطح  تر بزرگ x=  171/250برابر 
  .دداروجود  رابطةآموزان  تحصيلي دانش رشتةصيتي و انتخاب هاي شخ بنابراين بين تيپ .شد

از خي دو جدول  تر بزرگكه است  725/76محاسبه شده برابر  با توجه به مجذور خي 1-1 فرضية

انجـام   2-1 فرضـية در مـورد  . شـود  هم تأييد ميتحقيق  ةاين فرضي. خواهد بود =  001/0در سطح 

از خـي دو فرمـول در سـطح     تـر  بـزرگ  66/47وط به مجذور خي دو محاسبه شـده برابـر   محاسبات مرب
  .شود ميتأييد  نيز 3-1 فرضية و هفرضيبنابراين اين  .درصد است99

از نظر خصوصيات شخصيتي اجتماعي  داراي تيپ غالب آموزان كه دانش  مبني بر اين 4-1 فرضية
 .دهند به اثبـات نرسـيد و فـرض صـفر تأييـد شـد       ميعلوم و معارف اسالمي را ترجيح  رشتةشخصيتي 

آموزاني كه داراي تيپ غالب شخصيتي اجتماعي  گيريم دانش نتيجه مي و رد شدمذكور   فرضيةبنابراين 
نتيجـه   4-1 فرضـية هاي مرتبط بـا   با توجه به بررسي. دهند معارف اسالمي را ترجيح نمي رشتةهستند 

ادبيات و علـوم انسـاني را بيشـتر     رشتةغالب شخصيتي اجتماعي  آموزان داراي تيپ گيريم كه دانش مي
 داراي تيپ غالب فراواني آموزان كه دانش  مبني بر اين) 5-1 فرضية(فرض آخر تحقيق . دهند ترجيح مي

دو  بـا توجـه بـه خـي     دهنـد،  را ترجيح مي) تر و حسابداريامور اداري كامپيو(ي ها رشتهكاردانش  شاخة

دو جدول بود  از خي تر بزرگكه   = درصد 1در سطح  df=  4با  2x=  44/26 يعنيمحاسبه شده 
شود كه بين تيـپ غالـب شخصـيتي     بنابراين نتيجه گرفته مي .تحقيق تأييد شد فرضيةفرض صفر رد و 

ش اصـلي پـژوه   فرضيةهاي فوق  تهياف. وجود دارد معنادار رابطةي كاردانش ها رشتهقراردادي و انتخاب 
  .دكنن مي حاضر را تأييد قرار 

  
  پيشنهادهاي پژوهش

ون سن، وضعيت تحصيلي چهمآموزان  تحصيلي دانش رشتةبه منظور بررسي ساير عوامل بر انتخاب  -1
  .هاي دقيقي در هر يك از عوامل صورت گيرد محل سكونت خانواده، پژوهش شغلي والدين و

و عاليق شغلي در  رشتةهاي شخصيتي و انتخاب  بين تيپ رابطةه به بررسي دقيق هاي آيند پژوهش -2
  .تر بپردازند مقياس وسيع
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اي بـه نتـايج و    شايسته است بررسـي در چنـد شـهر تكـرار شـود تـا در نهايـت از بررسـي مقايسـه          -3
  .تر دست يافت رهنمودهاي جالب

ن دقـت بيشـتري   ي تحصيلي و شغلي شـاگردا ن مدارس نظام جديد در امر راهنماياالزم است مشاور -4
مركـز راهنمـايي شـغلي و     ،تحصـيلي و شـغلي   ةخـدمات راهنمـايي و مشـاور    ارائةو براي  داشته باشند

  .اندازي شود راه مربوط متخصصانتعداد مورد نياز و مجهز به  بهتحصيلي 
تماعي و فرهنگـي  هاي شخصيتي وسايل و ابزارهاي دقيق و مناسب با شرايط اج براي تشخيص تيپ -5

  .شودساخته و استاندارد  جامعة
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ي كـارآموزي در  هـا  رشتهبررسي عوامل اجتماعي و جنسيتي مرتبط با انتخاب 
  اي استان مازندران مراكز آموزش فني و حرفه

  

  دكتر محمد اسماعيل رياحي :پژوهشگر* 

  - :نام ناظر* 
  طرح پژوهشي :نوع سند* 

  اي استان مازندران كل آموزش فني و حرفه ادارة -1384 :ارسال پايان و محل انتش* 
  
  

  بيان مسئله
ي هـا  رشـته آيا بين عوامل خانوادگي و فـردي بـا نـوع     :پرسش اساسي تحقيق حاضر اين است كه

اي وجـود دارد؟ در   اي استان مازندران رابطـه  كارآموزان دختر و پسر در مراكز فني و حرفه انتخاب شدة
پذيري جنسيتي متغيرهاي كلي نظير وضعيت اقتصـادي   جامعةگي با تأكيد بر بحث بخش عوامل خانواد

فـت و در بخـش   اجتماعي والدين و نحوة برخورد والدين با فرزندانشان مورد بررسـي قـرار خواهـد گر    –
نظير سن، محل، سكونت، ميـزان تحصـيالت و   (جمعيتي ي و متغيرهاي اجتماع عوامل فردي به مطالعة
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ي فعلـي، نگـرش جنسـيتي،    ها رشتهاي براي كارآموزي، علل انتخاب  اب مراكز فني و حرفهعلل انتخ...) 
  .شود نگرش شغلي و نگرش شخصيتي پرداخته مي

  

  اهداف پژوهش
    :هدف كلي

اجتمـاعي و   –روانـي  (عوامـل اجتمـاعي   ) توصيف و تجزيـه و تحليـل  (دنبال شناسايي  هتحقيق حاضر ب
اي  ي كارآموزي كارآموزان مراكز اموزش فنـي و حرفـه  ها رشتهانتخاب مرتبط با  ) اجتماعي –خانوادگي 

  .استعملي  يراهكارها و پيشنهادها ارائةاستان مازندران و نيز 
  :جزئياهداف 

  ؛ي تحصيلي انتخاب شدهها رشتهخواني ميان جنسيت كارآموزان و نوع شناسايي همبستگي و هم -1
  ؛هاآن ي تحصيلي انتخاب شدةها رشتهوزان و نوع شناسايي ارتباط ميان نگرش جنسيتي كارآم -2
ي تحصـيلي انتخـاب   هـا  رشتهاجتماعي والدين كارآموزان با  –شناسايي ارتباط بين پايگاه اقتصادي  -3

  ؛هاآنفرزندان  شدة
 ي تحصـيلي انتخـاب شـدة   هـا  رشـته برخـورد والـدين بـا فرزندانشـان و      نحـوة بين  رابطةشناسايي  -4

  ؛كارآموزان
نگرش (ها و مشاغل مناسب براي مردان و زنان  ميان نگرش كارآموزان راجع به نقش رابطةيي شناسا -5

  ؛ي انتخاب شدهها رشتهو نوع ) شغلي
  ؛بررسي ميزان ارتباط بين محل سكونت كارآموزان و نگرش جنسيتي آنان -6
  .برخورد آنان با فرزندانشان يزان ارتباط بين سن والدين و نحوةبررسي م -7

  
  پژوهشروش 

  .روش تحقيق حاضر روش پيمايشي است
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  آماري جامعة
اي  نفر كارآموز دختر و پسر از مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه     10944آماري تحقيق شامل  جامعة

  .استاستان مازندران 

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

آموز مراكـز  نفـر كـار   402اي بوده و تعداد حجم نمونـه   تصادفي چند مرحله صورت بهگيري  نمونه
  .استاي در سطح استان مازندران  آموزش فني و حرفه

  
  ها آوري داده ابزار جمع
  .تكميلي استفاده شده استها از پرسشنامة خود گردآوري دادهبراي 

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

  .استفاده شده است  spssافزار آماري  ها از نرم تجزيه و تحليل داده براي

  
  وهشهاي پژ يافته

جوانان شهرنشين و مجرّدي هستند  ،اي استان مازندران اكثر كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه
هايي با بعد خانوار باال  كارآموزان در خانواده. ندو دبيرستان و بيكار تحصيالتي در حد ديپلم با داشتن كه

 ةميـل و عالقـ  . رخوردارندين باجتماعي پاي –پايگاه اقتصادي  ازو والدينشان  كنند ميو متوسط زندگي 
ي فعلـي  هـا  رشـته اي براي كارآموزي و نيز انتخـاب   ترين دليل انتخاب مراكز فني و حرفه مهم ،شخصي

هـا حـاكي از رابطـه و همبسـتگي معنـادار بـين        تجزيه و تحليل داده. كارآموزان دختر و پسر بوده است
برخورد والـدين   شغلي، نحوة ي، نگرشبرخي عوامل اجتماعي و خانوادگي نظير جنسيت، نگرش جنسيت

اجتماعي والدين، محـل سـكونت، بعـد خـانوار، وضـع تأهـل و سـطح         –با فرزندانشان، پايگاه اقتصادي 
  .استكارآموزان  ي انتخاب شدةها رشتهتحصيالت والدين با نوع 
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  پيشنهادهاي پژوهش
جتمـاعي و جنسـيتي مـردان و    هـاي ا  رسد كه نسبت به بازنگري و بازتعريف نقش مي نظر بهضروري  -1

و  دريـ سـاز صـورت گ   هـاي فرهنـگ   اقداماتي بنيادين از سوي نهادهـا و سـازمان   جامعةزنان در فرهنگ 
امروز ايران به روشـنايي و بـا شـفافيت هـر چـه       جامعةهاي نوين مردان و زنان در  انتظارت و مسئوليت

  .شودبيشتر براي دختران و پسران ترسيم 
رسـد   بـه نظـر مـي    ،ي انتخـاب شـده  ها رشتهبرخورد والدين با فرزندانشان در نوع  ةنحونظر به تأثير  -2

گيـري و   سازي والدين در چگونگي برخورد با فرزندانشـان و فـراهم آوردن فضـايي عـاري از سـخت      آگاه
 كـردن دهي فرزندانشان بـراي شـكوفا    گيري افراطي در فضاي خانه بتواند نقش والدين را در جهت سهل

  .كندتر  پررنگ، هايشان بدون اعمال هرگونه فشار مبتني بر جنسيت فرزندان و توانايي استعدادها
ي آموزشـي موجـود بـه منظـور ارتقـاي سـطح كيفـي        ها دورهضروري است اوالً در محتوا و كيفيت  -3

 يهـا  رشتهثانياً . بازنگري اساسي صورت گيرد جامعةبا نيازهاي فعلي  هاآنو نيز هماهنگ كردن  ها رشته
  .ندجديدي با سطوح كيفي عالي داير شو تخصصي

يان در بـين كـارآموزان   يروستا ،اي در مناطق روستايي مهم مراكز آموزش فني و حرفه كردنبا داير  -4
هـاي نـوين كشـاورزي باغـداري،      اي بـا آمـوزش صـحيح روش    مراكز آموزش فني و حرفه. دنافزايش ياب

  .ديابن يان ارتقايدامداري و صنايع دستي به روستا
  هاآنزنان و نيز برداشتن موانع كارآموزي براي  ي مورد عالقةها رشتهافزايش  -5
  .در بين جوانان و نوجوانان ويژه به جامعةاي در سطح  شناساندن مراكز فني و حرفه برايريزي  برنامه -6
 كـارآموزي  پـس از اشـتغال كـارآموزان    ةمسئلو پيگيري  هاآن، باال بردن كيفيت ها دورهكوتاه كردن  -7

   .يندها دورهرسيدن به اهداف  برايراهكارهاي اساسي 



 

  
  
  
  
  
  
  

ي هـا  رشـته آموزان سال اول مقطع متوسطه بـه   بررسي علل عدم گرايش دانش
  در شهرستان گيالن غرب) اي فني و حرفه شاخة(
  

  حيدر صفري :پژوهشگر* 

  دكتر هدايت نقيبي محمودآبادي  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد ةنام پايان :نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اي اين موضوع يكي  ي فني و حرفهها رشتهمتوسطه به  دورةآموزان  بررسي علل عدم گرايش دانش

با توجـه بـه    .مؤثرند هاآن ننداشت مهم نظام آموزشي كشور است كه عوامل مختلفي در گرايش مسائلاز 
به نيروهاي متخصـص و كـاردان    جامعةاي در نظام آموزشي كشور و نياز  ي فني و حرفهها رشتهاهميت 

اي  ي فني و حرفـه ها رشتهترين هدف تأمين  كه مهماين باوجود ،تكنيك و صنعتپيشرفت دانش و  براي

55  
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بينـي   و پـيش  اسـت اراي مهارت و قابليت اي و د آموختگاني فني و حرفه تربيت دانش متوسطةدر مقطع 
رسـد ايـن    بـه نظـر مـي    ،مشكل اشتغال كمتري داشته باشـند  ها رشتهآموختگان اين  د كه دانشوش مي

ـ  در مقطع متوسطه با استقبال و گرايش كمتر دانش ها رشته گـرايش  (رو شـده اسـت و ايـن     هآموزان روب
چنـدان همخـواني و    ها رشتهن شده براي تأمين اين با اهداف تعيي )ها رشتهآموزان به اين  دانشنداشتن 

پـژوهش ايـن اسـت كـه چـه عـواملي روي گـرايش         ةمسـئل حال با توجه به موارد فوق  .سازگاري ندارد
 دورةاي مؤثر اسـت و چـون    ي فني و حرفهها رشتهگيالن غرب به  متوسطةآموزان مقطع  دانشنداشتن 
كننـد   ايراني تحصيل مي سالة 18يا  17تا  14گروه سني زان آمو اي است كه در آن دانش  هدورمتوسطه 

اين پژوهش در ايـن برهـه از    ،ي تحصيلي فرصت انتخاب دارندها رشتهها و تعداد  تنوع برنامه دليلو به 
  .كند زمان ضرورت پيدا مي

 داشتن يا نداشـتن گرايش و  ژوهش سعي دارد تا عوامل مؤثر براين پ ،با توجه به مسائل بيان شده
جذب آنـان   راهكارهاي و دنكشناسايي را اي  فني و حرفه شاخةمتوسطه به  دورةآموزان سال اول  نشدا

ي آنـان و  آموزان و اوليـا  را پيشنهاد دهد تا شايد اين شناخت بتواند نتايج مفيد و سودمندي براي دانش
  .بار آورد هب در آينده اندركاران نظام آموزشي ريزان و دست برنامه ويژه به

  

  داف پژوهشاه
  :هدف كلي

شهرسـتان گـيالن غـرب بـه      متوسطةآموزان مقطع  دانشنداشتن بررسي عوامل مؤثر بر گرايش   
منـدي   عـواملي را كـه سـبب عالقـه     بـرآن اسـت تـا   اين پژوهش  .اي فني و حرفهي ها رشتهتحصيل در 

تأثير  رشتةنتخاب اين شوند و همين طور عواملي را كه در ا اي مي ي فني و حرفهها رشتهآموزان به  دانش
اندركاران امر تعليم و تربيت كشور و همچنين  براي دست اين پژوهش نتيجة. ندمنفي دارند شناسايي ك

  .از اهميت بسيار بر خوردار است ريزان آموزشي برنامه
  :جزئياهداف 

  ؛اي حرفه ي فني وها رشتهآموزان به تحصيل در  دانشنداشتن گرايش  بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر -1

  ؛بررسي عوامل شناختي -2



  397 ...) جذب، هدايت تحصيلي و (اي  آموزان فني و حرفه دانش

  ؛اي بررسي عوامل سازماني و عوامل مدرسه -3
  ؛مفهوم گرايش شناسايي ابعاد چندگانة -4
  .اي فني و حرفه شاخةآموزان به  راهكارهاي جذب دانش ارائة -5

  
  پژوهشهاي  سؤال

ي و نبـود تبليغـات   ا فنـي و حرفـه   شاخةي ها رشتهآموزان به  دانش نداشتن عالقه و گرايش آيا بين -1
  كافي در شهرستان گيالن غرب ارتباط وجود دارد؟

اي و كمبـود امكانـات    فني و حرفه شاخةي ها رشتهآموزان به  دانش نداشتن آيا بين عالقه و گرايش -2
 موجود در شهرستان گيالن غرب ارتباط وجود دارد؟

اي و ميـزان درآمـد    و حرفـه فنـي   شاخةي ها رشتهآموزان به  دانش نداشتن عالقه و گرايش آيا بين -3
 ارتباط وجود دارد؟ هاآنوالدين 

اي  ي فني و حرفهها رشتهبه  هاآن نداشتن آموزان و عالقه آيا بين ميزان سواد و آگاهي والدين دانش -4
 ارتباط وجود دارد؟

آموزان به فراگيري علم و  دانشنداشتن آيا بين وجود بازارهاي غير رسمي و درآمد كاذب و گرايش  -5
 نش فني و رسمي ارتباط وجود دارد؟دا

اي در  ي فنـي و حرفـه  ها رشتهالتحصيالن  اشتغال فارغ زمينةآيا فقر صنعتي منطقه و نبود امكانات  -6
 آموزان به تحصيل در اين شاخه تأثير دارد؟ گرايش دانش

به اين آنان نداشتن گرايش  اي در آينده و فني و حرفه شاخةالتحصيالن  آيا بين ابهام در جذب فارغ -7
 شاخه ارتباط هست؟

بـه مشـاغل   نداشـتن  عالقـه   بـه مشـاغل دولتـي و اداري و   نداشتن قه عال علتآموزان به  آيا دانش -8
 دهند؟ تحصيل نمي ادامةاي  فني و حرفه شاخةكارگاهي و صنعتي در 

ي هـا  رشـته تحصـيل در   ادامـة اي و  ي فني و حرفهها رشتهآموزان به  دانش نداشتن گرايش آيا بين -9
 اي وجود دارد؟ و كسب مدارج علمي باالتر رابطه نظري
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اي  فنـي و حرفـه   شـاخة آنان بـه   نداشتن آموزان و گرايش آيا بين استعداد و توانايي جسمي دانش -10
 ارتباط وجود دارد؟

  روش پژوهش
  .توصيفي است وهش، روشروش پژ

  
  آماري جامعة

هـاي شهرسـتان گـيالن     سـتان آموزان پسـر و دختـر دبير   آماري پژوهش موجود كل دانش جامعة
اشـتغال  به تحصيل  1382-83در سال تحصيلي ) سالي واحدي( متوسطةكه در سال اول نظام  اند غرب
  .نفر پسرند 748نفر دختر و  629نفر شامل  1417آموزان  مجموع كل دانش. دارند

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

اي  اي چند مرحله تصادفي و خوشه صورت بهش گيري براي انجام و اجراي اين تحقيق و پژوه نمونه
 دبيرستان 3 دبيرستان پسرانه و 3هاي شهرستان گيالن غرب  به اين ترتيب كه از تعداد دبيرستان است

آمـوز   نفـر دانـش   30تعداد از اند و در هر دبيرستان انتخاب شده  هشدتصادفي انتخاب  صورت بهدخترانه 
 ،بـه ايـن ترتيـب در كـل     .شده است و به تفكيك جنسيت سؤالنمونه  صورت بهسال اول سالي واحدي 

  .دنده اي آماري را تشكيل مي نمونه) نفر دختر 90نفر پسر و  90(نفر به عنوان نمونه  180
  

  ها آوري داده ابزار جمع
شـامل  سنج ليكرت تهيه شده و  نگرش كه بر اساس الگوي وهش حاضر، ابزار پرسشنامه بودهدر پژ

  .است قسمتي 5سؤال  33
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

تعيين ضريب ابزار پژوهش از فرمـول  براي  )الف 
ST

iSTS  22
 

1K

K  =x     آلفـاي كرانبـاخ اسـتفاده

  .شده است
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 پاسـخ ارائـه شـدة    ويـژه  بـه آمـاري و   نمونـة با توجه به فراواني موجود و درصـد پاسـخ كـل افـراد      )ب 
ها  هريك از سؤال ي داده شده بهها پاسخ ،هاي پرسشنامه به سؤال) به تفكيك(آموزان دختر و پسر  دانش

  .اند مورد تفسير قرار گرفته
شامل ميـانگين،  (ها جداولي در خصوص متغيرهاي كمي از آمار توصيفي  براي تجزيه و تحليل داده )ج 

 دو ها از آمار استنباطي شامل آزمون خي ي دادهو براي تحليل استنباط) انحراف معيار وانحراف استاندارد
  .همان مجذور خي استفاده شده است يعني

  
  هاي پژوهش يافته

اي از  ي فنـي و حرفـه  هـا  رشتهشناخت دقيق در مورد  نداشتن، نبود تبليغات كافي و اطالع دليلبه  -1
  .دارند اي ي فني و حرفهها رشتهگرايش كمتري به  ،آنان ةآموزان و خانواد دانش سوي

در  اي د هنرسـتان مسـتقل فنـي و حرفـه    نبو ويژه بهاي در منطقه و  ي صنعتي و حرفهها كارگاهنبود  -2
آموزان بـراي عزيمـت بـه منـاطق دور دسـت و همچنـين نبـود مراكـز          شهرستان و مجبور شدن دانش

وزان به ايـن  آم دانشنداشتن گرايش  اي در منطقه از داليل و حرفه ي فنيها رشتهدانشگاهي خاص  پيش
  .ستها رشته

آمـوزان از كـاربرد    دانـش  ياوليـا  نداشـتن  هاي فني ارائه شده در منطقه و اطالع الزم مهارت كارايي -3
  .نداشتن هستندگرايش  ي، عوامل ديگرا ي فني و حرفهها رشته

 يـل ي مـذكور از دال هـا  رشتهالتحصيالن در منطقه و كمبود مشاغل مناسب با  بيكاري بعضي از فارغ -4
  .دنآي به حساب مي نداشتن گرايش

راهنمــايي  بــرايهــاي كــاذب و كمبــود نيــروي متخصــص در منطقــه  درآمــدزايي از طريــق شــغل -5
  .است نداشتن از داليل گرايش ها رشتهگرايش به سوي اين  برايآموزان و توجيه و تشويق آنان  دانش

مالي  صوص پرداخت وام و تقويت بنيةدر خ اي در مركز استان سازمان فني و حرفه نداشتن همكاري -6
هـا از داليـل مهـم     ديگر دستگاه نان در مراكز توليدي و صنعتي از سويالتحصيالن و جذب بموقع آ فارغ

  .است نداشتن گرايش
ي نظري و مشاغل اداري و پشت ميز نشيني و اهميت آن در منطقه و ها رشتهآموزان به  دانش ةعالق -7

از طريـق  آموزان مبني بر ورود به دانشـگاه فقـط    دانش يتقويت ذهنيت اوليا آموزان و دانش يبين اوليا
  .اي است ي فني و حرفهها رشتهبه  نداشتن آنان ي نظري باعث گرايشها رشته
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آمـوزان   دانـش  نبـودن  و اميدوار جامعهاي در  ي فني و حرفهها رشتهنبود تضمين استفاده از مدارك  -8

  .ته اسشد نداشتن آنان باعث گرايش
  

  پيشنهادهاي پژوهش
 ويـژه مشـاوران   مسئوالن بهاي را انتخاب كنند ضرورت دارد  رشتةآموزان بخواهند  كه دانشاينقبل از  -1

نسـبت بـه    هـا آنتـا   نددهب) سال سوم(راهنمايي  دورةحتي در ي مختلف ها رشته در بارةاطالعات كلي 
گيـري مـردد    در آينـده در تصـميم   تـا  پيدا كننـد شناخت كامل هاي مختلف تحصيلي  و شاخه ها رشته
  .نشوند

صدا و سيما از طريق راديـو و تلويزيـون و بروشـور و تراكـت و از همـه       ويژه بهها  با استفاده از رسانه -2
مجـرب و دلسـوز اقـدام شـود تـا       مسـئوالن  به كمكآموزان  دانش يتر جلسات سخنراني براي اوليا مهم

تـر   تا تصميمات اصولي دنكنو اوليا هم پشتيباني  ن خصوص كسبهاي الزم را در اي آموزان آگاهي دانش
  .تر انجام شود و درست

  .اي اهميت داده شود ي فني و حرفهها رشتهو در آن به  دستورالعمل هدايت تحصيلي بازنگريدر  -3
 اي و دادن امكانات الزم با همكاري نهادهـاي  ي فني و حرفهها رشتهالتحصيالن  تسريع در جذب فارغ -4

   .هاي كاذب بازار اشتغال در منطقه زندگي و مقابله با جاذبه ادامةمربوط و كسب درآمد براي 
آموزان براي تشويق بـه   هاي دانش خانواده ةتقويت بني برايبهره  هاي طوالني مدت و كم پرداخت وام -5

  .اي ي فني و حرفهها رشته
ه اين شاخه براي حمايـت آنـان از فرزنـدان    آموزان ب تالش در جهت تقويت ديدگاه مثبت اوليا دانش -6

  .خود
اي و  فنـي و حرفـه   شاخةتحصيل در  ادامةمتوسطه براي  دورةآموزان  ايجاد انگيزه و رغبت در دانش -7

   .در جهت تخصيص وام و ديگر امكانات هاآنحمايت دولت از 
نياز مملكت و همچنـين   ضروري و مورد يها رشتهتا انگيزه انتخاب  هندداقداماتي صورت  مسئوالن -8

  .آموزان به مطالعه و درس خواندن بيشتر و بهتر شود ترغيب دانش



 

  
  
  
  
  
  

ي مهـارتي  هـا  رشـته التحصـيالن   بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شـغلي فـارغ  
   82تا77هاي  سال درهاي كاردانش شهرستان فارسان  هنرستان

  

  علي غفاري فارساني  :پژوهشگر* 

  سيد علي سعادت دكتر  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

  سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري -1385 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
  حيـات اجتمـاعي آنـان و شـكوفايي      ادامـة سازگاري جوانان بـا شـرايط زنـدگي و     رين عاملت مهم

شغل موجـب احسـاب هويـت اجتمـاعي در فـرد       ،به واقع. استماهيت شغلي  هاآنو بالندگي شخصيت 
ا در ايـن زمينـه هر   . كردتر خواهد  د و عملكرد وي را نسبت به محيط مناسبوش مي سـطح   قـدر  چـه امـ

 1970و  1960هـاي   در دهـه . تر خواهد مانـد  رضايت شغلي وي باالتر باشد بهداشت رواني وي محفوظ
ترين عامـل در ايجـاد رضـايت     كه خود شغل را به عنوان اصلي بازنگري در مورد شغل انجام گرفته است
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انگيزشـي مثـل كسـب      دهد كه عوامل نشان مي» بهداشتي هرزبرگ -انگيزشي« نظرية .دانند شغلي مي
نـد ولـي نارضـايتي شـغلي تـابعي از محـيط،       ا برانگيز و محرك قدرداني براي انجام كار، تالشموقعيت و 

تحقيقـات   1980ة در دهـ . خوانـد  را عوامل بهداشتي مي هاآن» هرزبرگ«كه  استسرپرستي و همكاران 
و » آرنولـد «هـاي   نـام  همثال تحقيقات دو دانشمند آمريكايي ب براي .انجام شده است وسيعي در اين باره

 ارتقـاي هـاي   پنج عامل مؤثر در رضايت شغلي، يعني درآمد، ماهيـت شـغل، فرصـت    بارةدر » فيلدمن«
فهرسـت توصـيفي شـغلي     مكـاران كـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامة     رستي و گـروه ه شغلي، نظارت و سرپ

در ايران نيز تحقيقاتي از ). 1985آرنولد و فيلدمن، (انجام گرفته است » هالين«و » كندال«و » اسميت«
 ،)1379(طهماسـبي بروجنـي    ،)1378(هاشـمي    حـاجي  ،)1370(جمله تحقيقات شفيعي سروسـتاني  

پژوهش حاضر نيز به بررسي عوامل مؤثر . رضايت شغلي انجام گرفته است در بارة ،)1381(نژاد   قاسمي
  .ي كاردانش شهرستان فارسان پرداخته استها رشتهالتحصيالن  بر رضايت شغلي فارغ

  

  اهداف پژوهش
  ؛ي كاردانشها رشتهالتحصيالن  تعيين ميزان تأثير عوامل سازماني بر رضايت شغلي فارغ -1
 ؛ي كاردانشها رشتهالتحصيالن  عوامل محيطي بر رضايت شغلي فارغتعيين ميزان تأثير  -2

 ؛ي كاردانشها رشتهالتحصيالن  تعيين ميزان تأثير عوامل فردي بر رضايت شغلي فارغ -3

 ؛ي كاردانشها رشتهالتحصيالن  تعيين ميزان تأثير ماهيت كار بر رضايت شغلي فارغ -4

عوامل مؤثر بر رضايت شغلي بر اساس  زمينةالتحصيل در  آموزان فارغ تعيين ديدگاه دانش -5
  .وضعيت تأهلو تحصيلي  رشتةمتغيرهاي جنسيت، سن، 

  
 هاي پژوهش سؤال

  است؟ مؤثري مهارتي كاردانش ها رشتهالتحصيالن  آيا عوامل سازماني بر رضايت شغلي فارغ -1
  است؟ مؤثري مهارتي كاردانش ها رشتهالتحصيالن  آيا عوامل محيطي بر رضايت شغلي فارغ -2
  است؟ مؤثري مهارتي كاردانش ها رشتهالتحصيالن  آيا عوامل فردي بر رضايت شغلي فارغ -3
  است؟ مؤثري مهارتي كاردانش ها رشتهالتحصيالن  آيا ماهيت كار بر رضايت شغلي فارغ -4
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عوامـل مـؤثر بـر     زمينـة ي مهارتي كـاردانش در  ها رشتهالتحصيل  آموزان فارغ آيا بين ديدگاه دانش -5
  تفاوت وجود دارد؟ ،و وضعيت تأهل رشتةاساس متغيرهاي جنسيت، سن، رضايت شغلي بر 

  
  روش پژوهش

  .روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است

  
  آماري جامعة

 دري مهـارتي كـاردانش شهرسـتان فارسـان     هـا  رشـته التحصيالن  فارغ كلية پژوهش حاضر جامعة
  .رسد مينفر  1611 هب هاآن كه تعداد است 1382تا  1377هاي تحصيلي  سال

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

 ة مقـدماتي ، انجـام يـك مطالعـ   استآماري نامعلوم  جامعةواريانس  از آنجا كه در تحقيق حاضر
به همين منظـور يـك گـروه    . ضرورت دارد جامعةبه منظور تعيين واريانس  جامعةروي گروهي از افراد 

توزيـع و پـس از    هـا آنانتخاب شـدند و پرسشـنامه در بـين     تصادفي صورت بهآماري  جامعةاز  نفري 20
آمـاري پـژوهش بـا اسـتفاده از      نمونـة حجم  ،مذكور نمونةهاي گروه  هاي مربوط به پاسخ استخراج داده
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  =n  استنفر  161محاسبه شده  ةبنابراين حجم نمون. تعيين شد.  

ي مهـارتي  ها رشتهالتحصيل  مگني تعداد دختران و پسران فارغدر پژوهش حاضر با توجه به ناه
  .آماري استفاده شده است جامعةاي متناسب با  گيري تصادفي طبقه كاردانش شهرستان از روش نمونه

  



404  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

  ها آوري داده ابزار جمع
. ساخته استفاده شده اسـت  محقق هاي پژوهش از پرسشنامة سنجش سؤال برايدر پژوهش حاضر 

آمـده   دسـت  بهدرصد 85 آنضريب پايايي  اي بوده و سؤال طيف پنج گزينه 23مذكور داراي  پرسشنامة
  .است

  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه

هاي آمار توصيفي، توزيع فراواني، درصـد، ميـانگين، انحـراف معيـار،      از شاخص در پژوهش حاضر
گيـري از   آمـده از ابـزار انـدازه    تدسـ  بـه تحليـل اسـتنباطي    ايبر. جدول و نمودارها استفاده شده است

  .تك متغيره و آزمون تحليل واريانس چند متغيري استفاده شده است tهاي آماري  روش

  
  هاي پژوهش يافته

  ؛45/3 < 3از سطح متوسط بود  تر بزرگميانگين عوامل سازماني مؤثر بر رضايت شغلي  -1
 ؛99/3 < 3وسط بود از سطح مت تر بزرگميانگين عوامل محيطي مؤثر بر رضايت شغلي  -2

 ؛89/3 <  3       از سطح متوسط بود   تر بزرگميانگين عوامل فردي بر رضايت شغلي  -3

  .42/3 < 3   بود از سطح متوسط تر بزرگميانگين عوامل ماهيت كار مؤثر بر رضايت شغلي  -4
جنسيت،  التحصيالن بر اساس ي را بين نظرات فارغمعنادارتفاوت  p=  % 5مشاهده شده در سطح نتايج 
  .عوامل مؤثر بر رضايت شغلي نشان نداد زمينةتحصيلي و وضعيت تأهل در  رشتةسن، 

  

  پيشنهادهاي پژوهش
كـه    هاي پژوهش مبني بر تأثير عوامل سازماني بر رضايت شغلي و با توجه بـه ايـن   با توجه به يافته -1

مشغول به كار شوند پيشـنهاد   ي خصوصيها كارگاهالتحصيل در مراكز و  ممكن است برخي از افراد فارغ
  . را تحت آموزش مديريت صحيح و مؤثر قرار دهند هاآنشود كه كارفرمايان  مي
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هاي پژوهش مبني بر تأثير عوامل محيطي بر رضايت شغلي به كارفرمايان و مديران  با توجه به يافته -2
ه طوري كه يك جو همـراه  هاي سازماني خود داشته باشند ب شود نظارت بيشتري بر محيط پيشنهاد مي
  .و روابط دوستانه در آن محيط حاكم باشد سالمت و صميميت در آن برقراربا آرامش و 

شود مديران و كارفرمايان به موضوع چرخش شغلي در سـازمان بـراي كاركنـان توجـه      پيشنهاد مي -3
  .دنكنه گيري امور كاري بيشتر توج و به مشاركت كاركنان در تصميم دداشته باشنبيشتري 

  .دنكنشود كه مديران و كارفرمايان به سالمت رواني كاركنان توجه بيشتري  پيشنهاد مي -4
پيشـنهاد   ،هاي پژوهش مبني بر تأثير آزادي عمل در انجام وظايف بر رضايت شغلي با توجه به يافته -5

 از مسـئوليت يعنـي مـدير بخشـي     ،شود در محيط كاري آزادي عملي بيشتري به كاركنان داده شود مي
  .گيري آزادي عمل بيشتري داشته باشند تا آنان در تصميم كند خود را به زيردستان واگذار

وري به تأثير عوامل مؤثر بر رضـايت   شود كه مديران و كارفرمايان به منظور افزايش بهره پيشنهاد مي -6
د و به عوامـل شخصـيتي   تر كن يعني مدير جو سازماني را صميمانه ،كنيدشغلي كاركنان توجه بيشتري 

  .كندكاركنان مانند انگيزش، نيازها، سالمت رواني، اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري توجه 
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آمـوزان شـاهد و    اي دانش ي آموزش فني و حرفهها رشتهبررسي داليل انتخاب 
 متوسـطة هاي دوم و سوم  اي سال آموزان فني و حرفه از منظر دانش(غير شاهد 

  )مازندراناستان 
  

  ابوبكر كريمي  :پژوهشگر* 

  دكتر حجت صفار حيدري  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

  دانشگاه علوم انساني و اجتماعي –مازندران  -1386  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
قائمي، (كشند  را بر دوش ميج فقدان والدين بار سنگيني از محروميت و رندليل  هفرزندان شاهد ب

آمـوزش و   مسـئله هسـتند كـه    رو روبهاجتماعي و اقتصادي بسياري نيز  ،و با مشكالت فرهنگي ،)1366
دهد كه براي رفع  مطالعات نشان مي. دآي ما نيز به حساب مي جامعةاز جمله مسائل اساسي  هاآناشتغال 

اشـتغالي و ملـزم كـردن    اي، افـزايش وام خود  ش فنـي و حرفـه  تـوان از آمـوز   بيكاري فرزندان شاهد مي
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غالمـي،  (در زمان اسـتخدام نيـروي انسـاني كمـك گرفـت       هاآن كارگيري بهها براي  ها و سازمان دستگاه
1383.(  

تحصـيلي و شـغل در زنـدگي     رشـتة انتخـاب   در بارةگيري  فتن نقش اساسي تصميمبا در نظر گر
بـراي انتخـابي آگاهانـه و     را بايـد بسـتر الزم   جامعـة ر هـر  نوجوانان و جوانان، سازمان تعليم و تربيت د

در اين زمينه بايد تالش كرد كه تمامي عوامل تـأثير گـذار بـر    . فراهم آورد جامعةمنطقي براي افراد آن 
ايـن  ) 1383اصـغري پـور،   (هاي انجام شده  در همين ارتباط با بررسي. مورد توجه قرار گيرد فراينداين 

  :بندي شده است بقهعوامل به شرح زير ط

   ـ عوامل فردي و شخصي شامل هـوش، اسـتعداد، عال شخصـيتي، جنسـيت،    هـاي  ق، ويژگـي ئ
 معلومات و مهارت؛

 فرهنگـي، شـرايط اقتصـادي، اقليمـي و     هاي اجتماعي و عوامل محيطي شامل خانواده، ارزش 
 .اي دوستان و خويشاوندان نگرش حرفه

و نقـش   جامعـة و رشـد اقتصـادي    بـراي اعـتال   ربيت نيروي انسـاني تحقيقات گوناگوني اهميت ت
؛ غالمـي،  1380؛ دريكونـد،  1379عمادزاده، (اي را در اين باره نشان داده است  هاي فني و حرفه آموزش
؛ 2000؛ گاسـكوف،  2003؛ االقيـل،  1994؛ كـايلودس،  1385  ؛ صـالحي عمـران،  138؛ صالحي، 1383

 ة انساني، به ويژهگذاري بر روي سرماي يق سرمايهكيفيت نيروي كار از طر). 2006آكوجي و مك گراث، 
بـه   دهـا و افـرا   ها، خـانواده  دولت ،به همين دليل. يابد مي اي بهبود و ا رتقا زش فني و حرفهاز طريق آمو

اين باور عموميت يافته است  زيرا، دنكن گذاري مي اي سرمايه هاي فني و حرفه طور روزافزوني در آموزش
جوينـد   از داشـتن آن بهـره مـي    جامعـة اال و خدمت مفيدي است كه اشـخاص و  كه اين نوع آموزش، ك

  ).1383صالحي عمران، (
هـاي فنـي و    هاي آموزشي در بسـياري از كشـورها گسـترش آمـوزش     بر اين اساس است كه نظام

  . اند آموزان بدان سو را جزء دستور كار خود قرار داده و هدايت دانش )رسمي يا غير رسمي(اي  حرفه
آموزان دبيرستاني به  هاي اساسي نظام جديد آموزشي، سوق دادن دانش ايران نيز يكي از هدف در

. ي نظري به ويژه علوم انسـاني اسـت  ها رشتهآموزان  اي و در نتيجه كاهش دانش ي فني و حرفهها رشته
كه پـس از   كند ي آشنا مييها آموزان را با كار و حرفه اي دانش هاي فني و حرفه طبيعي است كه آموزش
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خود از يك سو از بيكاري موجـود   به نوبة مسئلهاين . تواند مورد استفاده قرار گيرد فراغت از تحصيل مي
ها خواهد  كند و از سوي ديگر از ميزان فشار براي ورود به دانشگاه هاي فاقد مهارت جلوگيري مي ديپلمه
  .)1381؛ قلي بگلو، 1380دريكوند،   ؛1370صفار حيدري، (كاست 

اي  ي آمـوزش فنـي و حرفـه   هـا  رشـته بررسي كند چه داليلي در انتخـاب   كوشد حاضر مي ةمطالع
آموزان شاهد و  رود از طريق گردآوري نظرات دانش انتظار مي. آموزان شاهد و غير شاهد مؤثر است دانش

ونـه  ند، داليـل انتخـاب ايـن گ   ا اي مشغول به تحصيل فني و حرفهي آموزش ها رشتهغير شاهدي كه در 
  .و بررسي شوند ايياز ديدگاه آنان، شناس ها رشته

، هـا  رشـته آموزان براي انتخاب اين  هاي انگيزشي دانش دستيابي به داليل وراه پژوهش حاضر براي
طلبد كـه مسـئوالن آموزشـي بنيـاد      از اين رو مي. گيران آموزشي را ياري خواهد داد مسئوالن و تصميم

ريـزان اقتصـادي كشـور، مسـئوالن و كارشناسـان آمـوزش و        ن و برنامـه شهيد و امور ايثارگران، مسئوال
نـد  اي مؤثر ي آمـوزش فنـي و حرفـه   هـا  رشـته انتخاب  اي از داليلي كه بر ي و حرفهپرورش و آموزش فن
، ايـن  ها رشتهآموزان به تحصيل در اين  در تصميمات آموزشي و براي هدايت دانش اطالع حاصل كنند و

اي منـافع   ي فنـي و حرفـه  هـا  رشـته همچنين به دليل اينكه تحصـيل در  . باشند داليل را مدنظر داشته
  .درصدد رفع موانع سر راه آن برآيند ،فردي، اجتماعي و اقتصادي بسياري به همراه دارد

  
  اهداف پژوهش
  :هدف كلي

غيرشـاهد اسـتان   آمـوزان شـاهد و    اي دانـش  ي و حرفهي آموزش فنها رشتهبررسي داليل انتخاب 
  .ان استمازندر

  :جزئياهداف 
آمـوزان شـاهد و غيـر     اي دانش ي آموزش فني و حرفهها رشته  انتخاب بررسي ميزان تأثير اشتغال بر -1

  ؛شاهد استان مازندران
آموزان شـاهد   اي دانش ي آموزش فني و حرفهها رشتهبررسي ميزان تأثير اعتبار اجتماعي بر انتخاب  -2

   ؛و غير شاهد استان مازندران
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اي  ي آمـوزش فنـي و حرفـه   هـا  رشـته هاي شـغلي بـر انتخـاب     ررسي ميزان تأثير هدايت و مشاورهب -3

  شاهد و غير شاهد استان مازندران؛ آموزان دانش
آمـوزان شـاهد و    اي دانـش  ي آموزش فني و حرفهها رشتهانتخاب سي ميزان تأثير نفوذ والدين بر برر -4

  ؛غير شاهد استان مازندران
آمـوزان شـاهد و    اي دانش ي آموزش فني و حرفهها رشتهأثير نفوذ دوستان بر انتخاب بررسي ميزان ت -5

  .غير شاهد استان مازندران
  

  :هاي اصلي فرضيه
آموزان شاهد و غير شاهد يكسـان   اي دانش ي فني و حرفهها رشتهميزان تأثير اشتغال براي انتخاب   -1

  .است
آمـوزان شـاهد و غيـر شـاهد      اي دانش ي فني و حرفهها تهرشانتخاب زان تأثير اعتبار اجتماعي بر مي -2

  .يكسان است
آمـوزان شـاهد و غيـر     ي دانـش هـا  رشتهاي مدرسه براي انتخاب  ميزان تأثير هدايت شغلي و مشاوره -3

  .شاهد يكسان است
ن آموزان شاهد و غير شاهد يكسا اي دانش ي فني و حرفهها رشتهميزان تأثير نفوذ والدين در انتخاب  -4

  .است
آمـوزان شـاهد و غيـر شـاهد      اي دانـش  ي فنـي و حرفـه  ها رشتهانتخاب ميزان تأثير نفوذ دوستان بر  -5

  .يكسان است
  :هاي فرعي فرضيه

ي معنـادار  رابطـة  هـا آنانتخـابي   رشـتة غير شاهد با نوع (آموزان شاهد  بين نوع شغل والدين دانش -1
 .وجود ندارد

ي معنـادار  رابطـة  هـا آنانتخابي  رشتةبا نوع ) غير شاهد(د آموزان شاه بين سطح سواد والدين دانش -2
 .وجود ندارد

 رابطـة  هـا آنانتخـابي   رشـتة بـا نـوع   ) غيـر شـاهد  (آموزان شـاهد   دانش ةخانواد ةبين درآمد ماهيان -3
 .ي وجود نداردمعنادار
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 .نداردي وجود معنادار رابطة هاآنانتخابي  رشتةو نوع ) غير شاهد(آموزان شاهد  بين جنسيت دانش -4

  روش پژوهش
  .استپيمايشي و با توجه به هدف كاربردي  -پژوهش حاضر بر اساس ماهيت توصيفي 

  
  آماري جامعة

هاي دوم و سوم شاغل به تحصيل  آموزان شاهد و غير شاهد سال آماري شامل تمامي دانش جامعة
مطابق آمـار سـتاد    .است 1385-86اي استان مازندران در سال تحصيلي  هاي فني و حرفه در هنرستان

آموز شاهد مشغول به تحصـيل هسـتند و مطـابق آمـار آمـوزش و پـرورش اسـتان         نفر دانش 75شاهد، 
  .استنفر  16191اي شهري و روستايي غير شاهد  فني و حرفه دورةآموزان  تعداد دانش ،مازندران
  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

بـر  . آيـد اسـتفاده شـده اسـت     نمونه كه در زير ميآماري از فرمول برآورد حجم  نمونةدر انتخاب 
 بـا نفـر   380آموزان غير شاهد  نفر و از كل دانش 63آموزان شاهد  اساس فرمول مذكور از مجموع دانش

  .اند اي انتخاب شده گيري تصادفي طبقه نمونه

    N=  جامعةحجم        
P g.Z1)N(d

p g/2 . NZ
n 22

2

α

α


  

   = (Z= درصد 5(مقدار جدول نرمال به ازاي 
               5/0  =P 

  ها آوري داده ابزار جمع
پرسشــنامة مــورد اســتفاده . پرسشــنامه انجــام شــده اســتتهيــه و اجــراي  بــاهــا  گــردآوري داده

بـراي سـنجش ميـزان اعتبـار     . ه اسـت شدمقياس ليكرت تنظيم  5ساخته بوده و بر اساس طيف  محقق
درصـد  83اعتبار پرسشنامه نزديـك بـه    .ه استشدري آلفاي كرانباخ استفاده پرسشنامه نيز از معيار آما

  .است
  
  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
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هـاي اسـتنباط آمـاري بـه ويـژه       و با استفاده از روشها  هاي آمار توصيفي داده شبا استفاده از رو
 .مورد سنجش قرار گرفت هاي اصلي فرضيه) استيودنت و آزمون نسبت tبا كمك آمارهاي (آزمون فرض 

تحليل آمـاري بـا اسـتفاده از    . دو استفاده شد –هاي فرعي هم آزمون كاي  براي تجزيه و تحليل فرضيه
spss انجام شده است.  

  
  هاي پژوهش يافته

اي  ي فنـي و حرفـه  هـا  رشـته اهميت دستيابي بـه شـغل در انتخـاب     پژوهش حاضر نشان دهندة
 ،ايـن  با وجـود  .استل به تحصيل در اين شاخه از آموزش متوسطه آموزان شاهد و غير شاهد شاغ دانش

بـه بيـان    .دهد ي را بين دو گروه مذكور نشان نميمعناداراستيودنت، تفاوت  tو هاي نسبت  نتايج آزمون
  .اند خود معرفي كرده رشتةمي در انتخاب گروه دستيابي به شغل را دليل مهديگر هر دو 
دهد كسـب اعتبـار و منزلـت اجتمـاعي در انتخـاب       دوم نشان مي فرضيةهاي آماري براي  تحليل

بـا   .آموزان شاهد و غير شاهد استان مازندران مؤثر نبـوده اسـت   اي دانش ي آموزش فني و حرفهها رشته
ي را در معناداراستيودنت تفاوت  tهاي نسبت و  ها با استفاده از آزمون تحليل استنباطي داده ،اين وجود

ميزان تـأثير اعتبـار اجتمـاعي بـر انتخـاب       ،به عبارت ديگر .ير شاهد نشان داده استدو گروه شاهد و غ
  .اي در دو گروه يكسان نبوده است ي فني و حرفهها رشته

اي  كند، يعني هدايت شـغلي و مشـاوره   سوم پژوهش را تأييد نمي رضية، فهاي آماري نتايج تحليل
با  .آموزان شاهد و غير شاهد استان ندارد اي دانش فهي فني و حرها رشتهمدرسه تأثير زيادي در انتخاب 

نشـانگر آن   ها در طيف ليكرت مشاهده شـده و  سخي بين سطوح پامعناداردر دو گروه تفاوت  ،اين همه
اي  ي آموزش فنـي و حرفـه  ها رشتههاي مدرسه در انتخاب  ميزان تأثير هدايت شغلي و مشاورهكه است 
  .تان مازندران يكسان نيستآموزان شاهد و غير شاهد اس دانش

 هـا آني هـا  رشـته چهارم نشان داد كه نفوذ والدين در انتخاب  فرضيةهاي آماري براي  نتايج تحليل
ي را بـين دو گـروه   معناداراستيودنت تفاوت  tهاي نسبت و  نتايج آزموناين، با وجود  .تأثير داشته است
كه ميـزان تـأثير نفـوذ    دهد  پنجم نشان مي ضيةفرهاي آماري براي  نتايج تحليل. دهد مذكور نشان نمي

ي آمـوزش فنـي و   هـا  رشـته همچنين نفوذ دوستان در انتخاب  .يكسان است ها رشتهانتخاب  دوستان بر
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هـاي فرعـي نشـان     دو بـراي فرضـيه   –نتايج آزمـون كـاي   . اي شاهد و غير شاهد مؤثر بوده است حرفه
 هـا آنانتخـابي   رشـتة با نوع ) غير شاهد(موزان شاهد آ اول بين شغل والدين دانش فرضيةدر كه دهد  مي

 هـا آنانتخـابي   رشـتة دوم بين سطح سواد والدين شاهد بـا نـوع    فرضيةدر . ي وجود نداردمعنادار رابطة
ي انتخابي ها رشتهآموزان غير شاهد با نوع  اما بين سطح سواد والدين دانش ،ي وجود نداردمعنادار رابطة

) غير شاهد(آموزان شاهد  دانش ةخانواد ةسوم بين درآمد ماهيان فرضيةدر . جود داردو معنادار رابطة هاآن
آموزان شاهد  چهارم بين جنسيت دانش فرضيةدر . ي وجود نداردمعنادار رابطة هاآنانتخابي  رشتةبا نوع 

هـا و   هبـا توجـه بـه نتـايج فرضـي      .ي وجـود دارد معنـادار  رابطـة  هـا آنانتخابي  رشتةيا نوع ) غير شاهد(
ي هـا  رشـته آموزان غير شاهد شـاغل بـه تحصـيل در     كه در بين دانش شدهاي توصيفي مشاهده  تحليل

اشتغال، نفوذ والدين و نفـوذ دوسـتان     استان مازندران به ترتيب، متوسطةاي مقطع  آموزش فني و حرفه
رتيـب اشـتغال، نفـوذ    بـه ت  آمـوزان شـاهد   در بين دانـش  .تأثير زيادي داشته است هاآن  رشتةدر انتخاب 

  .ندمؤثر هاآن رشتةنفوذ دوستان و نفوذ والدين در انتخاب  والدين،
اي  ي آمـوزش فنـي و حرفـه   هـا  رشتهميزان تأثير اشتغال، نفوذ والدين و نفوذ دوستان در انتخاب 

ميزان تأثير اعتبار اجتمـاعي و هـدايت شـغلي و     ، وليآموزان شاهد و غير شاهد يكسان بوده است دانش
اي در دو گروه يكسان نبوده و تفـاوت   هاي فني و حرفه ي آموزشها رشتههاي مدرسه بر انتخاب  مشاوره
  .مشاهده شده است هاآني در معنادار

  
  پيشنهادهاي پژوهش

1- اغلـب   .اسـت اي  ي فنـي و حرفـه  ها رشتهآموزان به انتخاب  ي در روي آوري دانشاشتغال دليل مهم
بـدين منظـور    .آورنـد  آموزش روي مـي  ازار كار و احراز شغل به اين شاخةهنرجويان به دليل جذب در ب

  .التحصيالن اولويت داده شود شود كه در جذب بازار كار به اين فارغ پيشنهاد مي
آمـوزان   دانـش از سـوي  اي  ي فني و حرفهها رشتههاي شغلي مدارس تأثير زيادي در انتخاب  مشاوره -2

شود مـديران و كاركنـان راهنمـايي مـدارس از طريـق       ذا پيشنهاد ميل .شاهد و غير شاهد نداشته است
يي راجع نمايش فيلم راجع به مشاغل، نصب تابلوها و دعوت از صاحبان مشاغل به منظور ايراد سخنراني
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هـاي   مختلف و گردش هاي ههاي آموزشگاهي به حرف شغلي، تشكيل انجمن به مشاغل، تشكيل كتابخانة
  .كننداي تشويق  ي فني و حرفهها رشتهبه انتخاب آموزان را  علمي، دانش

اي  ي فنـي و حرفـه  هـا  رشتهآوردن اعتبار و جايگاه اجتماعي در انتخاب  دست بهآموزان  از نظر دانش -3
 هاي درجـة  آموزش ءاي را جز و حرفه هاي فني آموزش جامعةشايسته است افراد . تأثير نداشته است هاآن

خدمات مناسب  ارائةتوان با  اي را مي ر عمل موفقيت اجتماعي آموزش حرفهد. اول و معتبر قلمداد كنند
  .بهبود بخشيد كاراييو راهنمايي شغلي و مشاوره، به موازات خدمات اشتغال و 

 نند شايسته استك كشور ايفا مي توسعةاي نقش مهمي در  هاي فني و حرفه با توجه به اينكه آموزش -4
داشـته   هـا  رشتهآموزان به اين  ر راستاي آشنا كردن و راهنمايي دانشمشاوران مدارس توجه بيشتري د

  .باشند
هاي مربوط به مشاغل، ربط دادن مـواد درسـي    توانند با تعيين تكاليفي در جهت فعاليت معلمان مي -5

  .اي آشنا سازند ي فني و حرفهها رشتهرا با  ، آنانآموزان با مشاغل دانش
اي از طريق برقراري ارتبـاط آمـوزش و اشـتغال در     آموزش فني و حرفه التحصيالن شغلي فارغ آيندة -6

  .تضمين شود جامعة
  .راهنمايي كنند ،دبيرستان دورةدر  ها رشتهشود كه والدين، فرزندانشان را به انتخاب اين  توصيه مي -7
اطي قـرار  اي تا حد زيادي تحت تأثير نوع رابطه و مسير ارتبـ  موقعيت اجتماعي آموزش فني و حرفه -8

لـذا   .كنـد  دار تربيت متخصصان اسـت مـرتبط مـي    گيرد كه اين آموزش را به آموزش عالي كه عهده مي
 ،اي در سطح آموزش عالي التحصيالن مراكز فني و حرفه هاي تحصيلي براي فارغ توان با ايجاد فرصت مي

  .بخشيد ارتقارا  هاآنموقعيت اجتماعي 
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  بخش چهارم  

  
  
  

  اي نيروي انساني فني و حرفه
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شهرسـتان   متوسطة دورةن، دبيران و هنرآموزان امعاون بررسي نظرات مديران،
امـور   ادارةگلپايگان در خصوص ميزان و نوع مشاركت دبيران و هنرآمـوزان در  

  آموزشگاه
  

  مرتضي شاهرضايي  :پژوهشگر* 
  احمد عابدي  :نام ناظر*

  طرح پژوهشي: نوع سند* 

  تان اصفهانسازمان آموزش و پرورش اس -1383  :سال پايان و محل انتشار* 
  

  بيان مسئله
گروهي به  ةامكانات بالقو كليةمشاركت به معناي شركت مؤثر افراد در امور جمعي از طريق بسيج 

اوكلـي  (برداري و ارزشيابي اسـت   ريزي، اجرا، بهره گيري ، برنامه تصميم فراينددر  هاآنمنظور استفاده از 
   .)35، ص 1370

58
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هـاي گونـاگون برحسـب ضـرورت و      ختلف سازمان در ردهنظران دخالت و ورود كاركنان م صاحب
هـاي مناسـب را مـديريت     حـل  تبيين مشكل، تجزيه و تحليل موقعيت، بررسي و دستيابي بـه راه  فرايند

  .)17ص  ،1371 ،انجمن مديريت(اند  مشاركتي تعريف كرده
بسـتگي  بشري به تعاون و مشاركت اعضـاي آن   جامعةدر مجموع نظام اجتماعي و حيات سياسي 

 ،آموزش و پـرورش بـه عنـوان يـك سيسـتم اجتمـاعي       .شود دارد و از طريق همياري مردمي استوار مي
آموزان، مـديران اوليـا،    معلمان، دانش(اجزا و عناصر اين سيستم است  نيازمند مشاركت و همكاري همة

يعنـي   ،در امـر آمـوزش و پـرورش    معلمـان آموزان و ساير كاركنان آمـوزش و پـرورش مشـاركت     دانش
توان گفـت   بندي مي در يك جمع. تعليم و تربيت است فراينددر  معلمانگستردگي و تعميم نقش مؤثر 

  .مي داردآموزش و پرورش ابعاد مختلف و مه رويكرد مشاركتي به
مدرسه بـه عنـوان يـك واحـد اجتمـاعي،       ادارةاي معلّمان، مشاركت در  مشاركت در تربيت حرفه

هـا و   برنامـه  تهيـة آمـوزان در   با آموزش و پرورش، مشاركت معلّمان و دانشمشاركت نهادهاي اجتماعي 
  .)1380سركاراني، (محتواي درسي و آموزشي 

اگر مدرسه را يك واحد اجتماعي بپذيريم و با رويكرد مشاركتي به اين واحـد اجتمـاعي بنگـريم،    
هاي  با تنش ،كمتر هزينةآن و با هاي آموزشي و پرورشي را در تعامل متقابل با اعضاي  بسياري از برنامه

  .توانيم اجرا كنيم كمتر و با كيفيت بهتر مي
به منظور جلب مشاركت معلّمان و ايجاد يك كانون ارتباطي صحيح ميـان معلمـان بـا يكـديگر و     

هـاي   هـاراه  امـور آموزشـگاه   ادارةدر  هـا آنآمـوزان و همفكـري و كمـك     دانش يو اوليا معلمانهمچنين 
توان به شوراي معلّمان، انجمن اوليـا و مربيـان، شـوراي مدرسـه،      بيني شده است كه مي متعددي پيش

  .اشاره كرد... هاي آموزشي و  گروه
هاي الزم براي مشاركت معلّمـان را   هاي موجود زمينه نامه قوانين و آئين وقتيمسئله اين است كه 

هايي و به چه ميـزان   يگان در چه زمينهگلپا متوسطة دورةدبيران  ،كند فراهم و حتي تأييد و تشويق مي
  .كنند ها مشاركت مي امور آموزشگاه ادارةدر 
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  اهداف پژوهش
  :هدف اصلي

ميـزان   در بـارة شهرسـتان گلپايگـان    متوسـطة  دورةبررسي نظرات مديران و معاونـان و دبيـران    
  .آموزشگاه ادارةمشاركت دبيران در 

  :جزئياهداف  
ــه -1 ــين زمين ــه هــاي مشــاركت  تعي ــوزان فنــي و حرف ــران و هنرآم ــاردانش در  دبي ــور  ادارةاي و ك ام

  ؛هاي شهرستان گلپايگان آموزشگاه
شهرسـتان گلپايگـان در مـورد ميـزان مشـاركت دبيـران و        متوسـطة بررسي نظرات مديران مدارس  -2

  ؛ها امور آموزشگاه ادارةاي و كاردانش در  هنرآموزان فني و حرفه
شهرسـتان گلپايگـان در مـورد ميـزان مشـاركت دبيـران و        متوسطةارس بررسي نظرات معاونان مد -3

  ؛ها امور آموزشگاه ادارةاي و كار دانش در  هاي فني و حرفه هنرآموزان هنرستان
شهرستان گلپايگان در خصوص ميـزان مشـاركت    متوسطةنظرات مديران و معاونان مدارس  مقايسة -4

  ؛ها امور آموزشگاه ادارةاي و كاردانش در  ههاي فني و حرف دبيران و هنرآموزان هنرستان
اي و كـاردانش واحـدهاي آموزشـي     هاي فنـي و حرفـه   بررسي نظرات دبيران و هنرآموزان هنرستان -5

  ؛ها امور آموزشگاه ادارةشهرستان گلپايگان در مورد ميزان مشاركت آنان در  متوسطة
شي به منظور بهبود و ايجـاد فرهنـگ مشـاركت    اندركاران نظام آموز پيشنهاد به مديران و دست ارائة -6

  .ها امور آموزشگاه ادارةاي و كاردانش در  هاي فني و حرفه دبيران و هنرآموزان هنرستان
  

  پژوهشهاي  سؤال
هـاي آموزشـي و    فعاليـت  گيـري بـراي   و كاردانش در تصميم اي آيا دبيران و هنرآموزان فني و حرفه -1

  د؟پرورشي واحد آموزشي مشاركت دارن
هاي انضباطي واحـد   فعاليت گيري براي اي و كاردانش در تصميم آيا دبيران و هنرآموزان فني و حرفه -2

  آموزشي مشاركت دارند؟
هـاي اداري  مـالي    فعاليـت  گيري براي اي و كاردانش در تصميم آيا دبيران و هنرآموزان فني و حرفه -3

  واحد آموزشي مشاركت دارند؟
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اي و  ميزان مشاركت دبيران و هنرآموزان فني و حرفـه  ران و معاونان در خصوصن ديدگاه مديآيا بي -4

ي معنـادار مالي واحد آموزشـي تفـاوت    –هاي آموزشي، پرورشي، انضباطي و اداري  كاردانش در فعاليت
  وجود دارد؟

ركت در خصوص ميزان مشا) نادبيران هنرآموزان، مديران و معاون(هاي پاسخگو  آيا بين نظرات گروه -5
مـالي آموزشـگاه تفـاوت     –هـاي آموزشـي و پرورشـي، انضـباطي، اداري      دبيران و هنرآموزان در فعاليت

  ي وجود دارد؟معنادار
  

  روش پژوهش
  .توصيفي پيمايشي است ،روش پژوهش مورد استفاده در اين پژوهش

  

  آماري جامعة
هـاي نظـري    زان آموزشگاهن و دبيران و هنرآموامديران و معاون كليةآماري در اين پژوهش  جامعة
است  1382-83شهر و روستاهاي گلپايگان در سال تحصيلي  متوسطة دورةاي و كاردانش  فني و حرفه

  .رسد مينفر  480 به هاآنكه تعداد 
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
ونـه  آماري به عنـوان نم  جامعةكل  ،نفر است 60آماري مديران و معاونان  جامعةبا توجه به اينكه 
دبير و  79(نفر در نظر گرفته شده است  100دبيران و هنرآموزان  نمونةحجم . مورد بررسي قرار گرفت

 صـورت  بـه اي متناسب بـا حجـم نمونـه و در هـر طبقـه       گيري به شكل طبقه روش نمونه .)هنرآموز 21
  .گيري تصادفي انجام گرفت نمونه

  

  ها آوري داده ابزار جمع
گردآوري  برايها و فرضيات تحقيق از پرسشنامه  ماهيت موضوع و سؤال در اين تحقيق با توجه به

اعتبار پرسشنامه از آلفاي كرانباخ استفاده شـده   برايبراي پايايي آزمون و  .اطالعات استفاده شده است
  .است %95اين ضريب برابر  .است
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
از آمار توصيفي و هم از آمـار اسـتنباطي   هم آمده  دست بههاي  حاضر براي تحليل دادهدر تحقيق 

هاي آماري نظيـر فراوانـي، درصـد فراوانـي،      در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه .استفاده شده است
هـا   ميانگين، انحراف معيار و واريانس براي سنجش ميزان مشـاركت معلمـان بـه تجزيـه و تحليـل داده     

آوري شده غير فعـال   هاي جمع كه توزيع دادهاستنباطي با توجه به اين ح آماردر سط. پرداخته شده است
) متغيرهاي دو سطحي ةمقايس(دو يومان ويتني  خي tهاي غير پارامتريك همچون آزمون  از آزمون است

هاي پژوهش اسـتفاده   فرضيةها و  براي آزمون سؤال) متغيرهاي چندسطحي مقايسة(كروسكال واليس و 
  .شده است

  
  هاي پژوهش يافته

در مورد متغيرهاي پژوهش روشـن   tدو، كروسكال واليس، يومن ويتني و آزمون  نتايج آزمون خي
ـ  كند كه دبيران و هنرآموزان در امـور سـه   مي مـالي   و اداري و انضـباطي  ، امـور آمـوزش و پـرورش   ةگان

زش هاي آمـو  يتدبيران و هنرآموزان در فعال كه دهد همچنين نتايج نشان مي. ركت دارندآموزشگاه مشا
  .مشاركت دارند) انضباطي، اداري، مالي(آموزشگاه  هاي و پرورش بيش از ساير زمينه

چهـار شـاخص كـه     ،گانـه در مدرسـه   شاخص مربوط به امـور سـه   30ز ميان نتايج نشان داد كه ا
پيگيري بررسي و : از اند عبارت اند آموزان را به خود اختصاص دادهباالترين درصد مشاركت دبيران و هنر

هـاي اخالقـي    رسـيدگي بـه ناهنجـاري    ،شـوراي معلّمـان   شركت در جلسة ،آموزان ساعات غيبت دانش
هـاي رسـيدگي بـه امـور      همچنـين شـاخص   .آمـوزان ضـعيف   آموزان و شناسايي و معرفـي دانـش   دانش

و نظارت بر نـوع  ) درصد 7/0(هاي مدرسه  نظارت و حسابرسي در هزينه) درصد 6/4(ساختماني مدرسه 
. انـد  ترين مشكالت دبيران و هنرآموزان را به خود اختصاص داده پايين) درصد 7/0(آموزان  وشش دانشپ

هـاي اداري مـالي    فعاليـت  زمينـة كمتـرين ميـزان مشـاركت دبيـران و هنرآمـوزان در       ،به عبارت ديگر
  .آموزشگاه بوده است
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  پيشنهادهاي پژوهش
مان در حل مسائل مدرسه ريزي از نظريات و افكار معلّ مههاي مشورتي و برنا مديران با تشكيل كميته -1

  .داستفاده كنن
هـا نظـر آنـان را      ريـزي  در برنامـه  ،احتـرام بگذارنـد   هاآنبه  ،مديران به معلمان خود شخصيت بدهند -2

  .پذيري بيشتر معلمان باشند بخواهند و به نظر آنان اهميت دهند تا باعث مشاركت
ـ    مديران به نوع ارتباط -3  دور از تهديـد و تشـويش   هات توجه داشته باشند و در سـازمان خـود جـوي ب
  .اطالعات آزادانه به جريان بيفتد وجود آورند تا مبادلة به
مديران با فراهم كردن محيطي دوستانه و صميمي تعامل بـين همكـاران را بيشـتر كننـد و محـيط       -4

ا همكاري و همفكري مسائل و مشكالت را حل ب معلمانآورند تا  وجود بهآموزشي مطبوع و پرتحركي را 
  .كنند

توانند موجب شوند كه افراد سازمان با مشـاركت در كارهـا و    مديران با ايجاد فضاي مورد اعتماد مي -5
بـا رضـايت در آن سـازمان     بسـيار هـاي   سـال  براي خود را به سازمان وفادار بدانند و ،ايفاي نقش مثبت

  .بمانند و خدمت كنند
  .ن فضاي الزم را براي خالقيت فراهم آورندمديرا -6
هاي افراد توجـه   هاي الزم در مشاركت، نياز به نظام كارآمدي است كه به توانمندي براي ايجاد زمينه -7

  .، اقتصادي و سياسي از آن جمله استفناوريتوانايي ذهني، ايدئولوژيكي، فرهنگي،  .كنند
هـاي   شـيوه  ،ن خدمت به مديران و دبيـران و هنرآمـوزان  ي ضمها دورهبا برگزاري  شود پيشنهاد مي -8

  .مديريت مشاركتي آموزش داده شود
هـاي گروهـي در    هاي استبدادي در آموزشـگاه پرهيـز كننـد و از سـبك     مديران بهتر است از سبك -9

  .كنندسازمان استفاده 
عوامـل رفتـاري و   تمـام   كـارگيري  بـه مديران بايـد بـه كاركنـان آموزشـگاه احتـرام بگذارنـد و بـا         -10

ريزي بـه ترغيـب دبيـران، هنرآمـوزان و      فردي و گروهي، ابتكار، خالقيت، طراحي و برنامه شناختي روان
  .كاركنان مدرسه بپردازند



 

  
  
  
  
  
  

هـاي آزاد شـهر شـيراز از ديـدگاه      بررسي نيازهاي آموزشي مربيان آموزشگاه
  مديران و كارآموزان

  

  زهرا فرامرزي  :پژوهشگر* 

  دكتر پرويز ساكتي  :راهنما استاد *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

  اي فارس آموزش فني و حرفه -1383 :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اگـر  . ديده و با تجربه نياز دارد تا مأموريت خود را به انجـام برسـاند   هر سازماني به افرادي آموزش

ا اگـر چنـين     ،آموزش ضرورت چنـداني نـدارد   ،وي اين نياز باشدهاي كاركنان موجود پاسخگ توانايي امـ
تـر شـدن    همگام بـا پيچيـده  . نباشد الزم است سطح مهارت و توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد

زماني كه مشاغل ساده بودنـد بـه آسـاني فـرا     . مشاغل، بر اهميت آموزش كاركنان نيز افزوده شده است
چنـداني بـه   از ايـن رو كاركنـان نيـاز     ،داشـت  هاآنهاي فني تأثير اندكي در  رگونيشدند و دگ گرفته مي

59
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ا دگرگـوني   .خود نداشتند افزايش يا تغيير مهارت اخيـر در جوامـع    سـال  25هـاي پرشـتابي كـه در     امـ
ها وارد آورده است تا محصوالت و خـدماتي را   فشار روزافزوني را بر سازمان پيشرفته و پيچيده روي داده

هاي ضروري بـا وضـعيت موجـود     نوع مشاغل مورد نياز و مهارت ةتوليد كنند كه چگونگي توليد و عرض
  .وفق داشته باشد

، ضرورت آگاهي مربيـان و كارشناسـان بـه علـم روز يكـي از      فناوريبا توجه به تغييرات سريع در 
هـاي آموزشـي    د برنامهكه در اين خصوص باي استاي  كيفي در سازمان فني و حرفه ارتقايهاي  اولويت

  .مناسب و متنوعي براي مربيان و كارشناسان به اجرا درآيد
اين پژوهش سعي دارد با توجه به مباني نظري كه در تشريح نيازسـنجي آموزشـي مطـرح اسـت     

فـارس بـه مـورد    اي اسـتان   هاي آزاد سازمان فني و حرفه طرحي به منظور نيازسنجي مربيان آموزشگاه
  .رداجرا و بررسي گذا

  

  اهداف پژوهش
بررسي تفاوت نظرات مديران، مربيان و كارآموزان راجع به نيازهاي آموزشي مربيان آموزشـگاههاي   -1

  ؛آزاد
هـاي   هـاي تخصصـي، مهـارت    بررسي تفاوت نظرات مديران، مربيان و كارآموزان نسـبت بـه مقولـه    -2

 ؛هاي آزاد شناسي يادگيري مربيان آموزشگاه تدريس، روابط انساني و روان

 ؛اي استان فارس ي آزاد سازمان فني و حرفهها هشناسايي نيازهاي آموزشي مربيان آموزشگا -3

ريـزي   برنامه در جهتاي استان  رهنمودهاي الزم به مديران و كارشناسان سازمان فني و حرفه ارائة -4
 ؛براي تأمين نيازهاي آموزشي مربيان از طريق نيازسنجي مربيان

 .هاآنهاي  كردن مهارتروز مهارت مربيان و به ايارتقتعيين محورهاي آموزشي و  -5

  
  هاي پژوهش سؤال

نيازهاي آموزش شغلي مربيـان   در بارةي بين نظرات مديران، مربيان و كارآموزان معنادارآيا تفاوت  -1
  ي آزاد وجود دارد؟ها هآموزشگا
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 وجود دارد؟ ي بين نظرات مديران، مربيان و كارآموزان در مورد تخصص مربيانمعنادارآيا تفاوت  -2

هـاي تـدريس    ي بين نظرات مديران، مربيان و كارآموزان در مورد عامـل مهـارت  معنادارآيا تفاوت  -3
 مربيان وجود دارد؟

ي بين نظرات مديران، مربيان و كارآموزان در مورد مهارت روابط انسـاني مربيـان   معنادارآيا تفاوت  -4
 وجود دارد؟

شناسي يـادگيري   يان و كارآموزان در مورد مهارت رواني بين نظرات مديران، مربمعنادارآيا تفاوت  -5
 مربيان وجود دارد؟

هـايي از عوامـل چهارگانـه     ي آزاد در چـه زمينـه  ها هكمبودهاي آموزشي و مهارتي مربيان آموزشگا -6
  ؟است) شناسي يادگيري هاي تدريس، روابط انساني و روان تخصصي، مهارت(

  
  روش پژوهش
  .است توصيفي و كاربردي ،ژوهش روش پ

  
  آماري جامعة

پـژوهش را تشـكيل    آمـاري مـورد   جامعةي آزاد شهر شيراز ها همديران و كارآموزان آموزشگا كلية
  .كارآموزند شاننفر 800نفر مرّبي و  200مدير، آنان نفر  50 دهند كه مي

  
  گيري آماري و روش نمونه نمونة

برحسـب   و في انتخـاب شـدند  تصـاد  صـورت  بـه آموزشگاه  50تعداد  ،به منظور انجام اين پژوهش
يي هـا  ه، آموزشـگا هـا  هاين آموزشـگا . آمد عمل به ها هاي از آموزشگا شهوگيري خ ي آموزشي نمونهها رشته

تـدريس   هـا آنكشـي، خيـاطي و آرايـش در     ي كامپيوتر، حسابداري، يا كامپيوتر، نقشهها رشتهبودند كه 
  .شد مي
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  ها آوري داده ابزار جمع
 يو ديگـر  اي گويـه  38مقيـاس   ييكـ  :اسـت عات در اين تحقيق دو مقيـاس  آوري اطال ابزار جمع

  .دكربندي  محقق ساخت و بر اساس مقياس ليكرت درجهرا اين دو مقياس  .اي ويهگ 36مقياس 

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
نس حليلـي واريـا  از روش ت هايي داشتند ود زيرسؤالبراي پاسخگويي به سؤاالت اول تا پنجم كه خ

  .ه استها از آزمون تعقيبي كوتي استفاده شد سؤالطرفه و براي زير يك

  
  هاي پژوهش يافته

ي نمونـه نشـان   هـا  هطرفه در بررسـي تفـاوت نظـرات گـرو     نتايج حاصل از تحليل واريانس يك -1
 p/ 0001(كلـي   طـور  بهدهد كه بين نظرات مدير مربي و كارآموز راجع به نيازهاي آموزشي مربيان  مي

<، 22/39  =F  (    همچنين راجـع بـه تخصـص)0001 /p < ،03/3908  =F ( هـاي تـدريس                 و مهـارت
)0001 /p <  ،58/14  =F(  ي وجود داردمعنادارمربيان تفاوت.  

  
  پيشنهادهاي پژوهش

هـاي آموزشـي شـركت     ي آموزشي و تخصصي مورد نياز براي تدريس مهارتها دورهمربيان در  كلية -1
  .كنند

  .شود شناسي يادگيري توجه بيشتري هاي تدريس و روان هاي عملي آموزش و مهارت به جنبه -2
  .آموزش مطلوب اقدام كنند زمينةوسايل و امكانات الزم در  ها نسبت به تجهيز آموزشگاه -3
ا هـ  ، ضرورت آگاهي مربيان و كارشناسان به علـم روز از اولويـت  فناوريبا توجه به تغييرات سريع در  -4

  .باشد



 

  
  

  
  
  
  
  

هـاي   ها و هنرسـتان  فرهنگ سازماني با سبك مديريت مديران دبيرستان رابطة
  شهرستان ايالم

  

  سيدرضا كريميان  :پژوهشگر* 

  دكتر ناصر جواهري زاده  :استاد راهنما *

  كارشناسي ارشد نامة پايان: نوع سند* 

   وجرددانشگاه آزاد اسالمي بر -1385  :سال پايان و محل انتشار* 
  
  

  بيان مسئله
اين تحقيق با هدف بررسي فرهنگ سازماني موجود، بررسي سبك مديريت موجود و بررسي تأثير 

فرهنگ  يك از اجزاي هر رابطةهاي ايالم و بررسي  فرهنگ سازماني بر سبك مديريت مديران دبيرستان
ارائـه   ،مـديريت  سازماني با سبك مديريت و نيز نشان دادن اهميت توجـه بـه بحـث فرهنـگ و سـبك     

  .شود مي

60
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شـان،   پيشـينگي پيـدايي   ،شـان  ها به عنوان يك نظام اجتماعي برحسب اهداف و مأموريت سازمان
كلي عواملي از اين دسـت، داراي فرهنـگ    طور بهشان و  هاي اجرايي تكنولوژي، ساختار سازماني و روش

يسـته بـراي آن دسـته از    اي بايسـته و شا  فرهنـگ عبـارت اسـت از كيفيـت يـا شـيوه       .متفاوت هستند
آنان  ةها كه مستند به طرز تعقل سليم و احساسات تصعيد شد هاي حيات مادي و معنوي انسان فعاليت

هاي مشترك يـا ادراكـات    اما فرهنگ سازماني را ارزش .)2000جعفري، (در حيات معقول تكاملي باشد 
  .ندكن تعريف ميشود،  ة اعضاي يك سازمان حفظ ميوسيل هعمومي كه ب

، فرهنـگ  در بـارة  تعريف از دانشـمندان مختلـف   164با در نظر گرفتن حدود  گوردون.جورج جي
هاي مشترك و ثابت كه در يـك سـازمان در    الگوي اعتقادات و ارزش: كند گونه تعريف مي فرهنگ را اين

ئـوري  هاي فرهنگ سازماني مبتني بـر ت  برخي ويژگي .)51-72زارعي متين (يابد  طول زمان توسعه مي
 -5يكپـارچگي   -4 رهبـري  -3ذيريپـ  ريسك -2خالقيت فردي  -1 :توان چنين عنوان كرد رابينز را مي

الگـوي   -10) تضاد(تعارض  ةسازش با پديد -9سيستم پاداش  -8هويت  -7كنترل  -6حمايت مديران 
  .ارتباطي
م تـا بسـيار زيـاد    گيرند كه دامنـه آن از بسـيار كـ    ها بر روي طيفي قرار مي هر يك از اين ويژگي 

  .شود كشيده مي
بنابراين چنانچه فرهنگ سازماني از زاوية اين ده ويژگي مورد توجه قرار گيرد تصوير كـاملي از آن  

  .آيد مي دست به
د كه الگوهاي متعـددي بـراي تبيـين و شـناخت فرهنـگ      ناز سوي ديگر مطالعات نشان از آن دار

شـركت   Sالگـوي هفـت    -2الگـوي پارسـونز    -1: از انـد  عبـارت  هـا آنترين  سازماني وجود دارد كه مهم
بنابراين با توجـه بـه مطالـب فـوق      .الگوي پيتر و واترمن -4الگوي ويليام اوشي  -3اي مكينزي  مشاوره
هنـگ  هاي استان ايـالم متـأثر از فر   هاي معمول مديران دبيرستان اساسي اين است كه آيا سبك مسئله

بين فرهنـگ سـازماني مطلـوب و شـيوة مـديريت       رابطة توان له ميسازماني هست يا خير؟ و بدين وسي
  .دبخشيبهبود را شهرستان ايالم  متوسطةمديران مدارس مقطع 

  
  هاي پژوهش فرضيه
  .فرهنگ سازماني با سبك مديريت رابطه دارد: اهم فرضية
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  : فرضيات اخص
هـاي   هـا و هنرسـتان   تانبا سـبك مـديريت مـديران دبيرسـ    ) خودمختاري(دانش ابتكار فردي افراد  -1

  .شهرستان ايالم رابطه دارد
هـا و   با سـبك مـديريت دبيرسـتان   ) هدايت و مديريت(وجود اهداف و استانداردهاي عملكرد روشن  -2

  .هاي شهرستان ايالم رابطه دارد هنرستان
 هـاي  هـا و هنرسـتان   با سبك مديريت دبيرسـتان ) يكپارچگي(وجود همكاري و هماهنگي بين افراد  -3

  .شهرستان ايالم رابطه دارد
هـاي   هـا و هنرسـتان   در سازمان با سـبك مـديريت مـديران دبيرسـتان    ) برخورد آرام(پذيرش تضاد  -4

  .شهرستان ايالم رابطه دارد
هاي شهرسـتان ايـالم    ها و هنرستان حمايت مديريت از كاركنان با سبك مديريت مديران دبيرستان -5

  .رابطه دارد
هاي شهرسـتان ايـالم رابطـه     ها و هنرستان رلي با سبك مديريت مديران دبيرستانوجود قوانين كنت -6

  .دارد
  .هاي ايالم رابطه دارد ها و هنرستان تعيين هويت افراد با سازمان با سبك مديريت مديران دبيرستان -7
م هـاي ايـال   هـا و هنرسـتان   ها بر اساس عملكرد با سبك مديريت مديران دبيرسـتان  پرداخت پاداش -8

  .رابطه دارد
هـاي شهرسـتان ايـالم     هـا و هنرسـتان   نوع ارتباطات در سازمان با سبك مديريت مديران دبيرستان -9

  .رابطه دارد
  .هاي شهرستان ايالم رابطه دارد ها و هنرستان تحمل ريسك افراد با سبك مديريت دبيرستان -10

  
  روش پژوهش

مربـوط  ) فرهنگ سازماني و سبك مديريت(ت در اين تحقيق در نظر است ارتباط دو دسته اطالعا
بنـابراين هنگـامي كـه پژوهشـگر دو يـا چنـد دسـته از         .مورد بررسي قرار گيـرد ) مديران(به يك گروه 



430  اي؛ چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه  
 

از طريـق ايـن    .كندتواند از روش همبستگي استفاده  اطالعات مختلف از يك گروه را در اختيار دارد مي
  .هاي مختلف مديريت مدارس را مورد مطالعه قرار داد سبكفرهنگ سازماني و  رابطةتوان ميزان  روش مي

  

  آماري جامعة
نـد كـه   گير در بر مـي  آماري تحقيق را جامعةهاي شهرستان ايالم  ها و هنرستان مديران دبيرستان

  .استواحد آموزشي  64مشتمل بر 
  

  گيري آماري و روش نمونه نمونة
آمـاري   جامعـة كـل   در بـارة گيـري نبـود و    ونهنيازي به نم ،آماري جامعةبا توجه به محدود بودن 

  .تحقيق به عمل آمد
  

  ها آوري داده ابزار جمع
آوري اطالعـات   روش گردآوري اطالعات به شكل ميداني است و با استفاده از پرسشنامه بـه جمـع  

  .پرداخته شده است
  

  ها هاي تجزيه و تحليل داده شيوه
فراوانـي، درصـد   (هـاي آمـار توصـيفي     تكنيـك  از آماري بررسي شـد  جامعةكه كل با توجه به اين

ضـريب  (هاي آمـار اسـتنباطي    و نيز از تكنيك) فراواني، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، حداقل و حداكثر
بين متغيرهـا   رابطةتعيين  براي) LSDهمبستگي پيرسون، تحليل واريانس يك راهه و آزمون تعقيبي 

  .ه استشدتجزيه و تحليل   spssافزار  ا استفاده از نرمهاي اين پژوهش ب داده. استفاده شده است
  

  هاي پژوهش يافته
  بين خودمختاري با سبك مديريت رابطةبررسي  -1 ةشمار فرضية

از           > P 001/0كــه و اين) r=  741/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   
5 % = و جدول تحليل واريـانس تفـاوت معنـاداري بـين      شدمذكور تأييد  رضيةفلذا  .تر است كوچك
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جـز مقايسـه    LSDآزمون تعقيبـي   .دهد ميزان خودمختاري در چهار سطح سبك مديريت را نشان مي
  .دهد تفاوت معناداري را نشان مي ،ها بين سبك استبدادي و استداللي ساير سبك

  ريت با سبك مديريتبين هدايت و مدي رابطةبررسي  -2 ةشمار فرضية
ــه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضــريب همبســتگي   و           P=  014/0و اينكــه ) r=  345/0(تجزي

5 %  = و جدول تحليل واريـانس تفـاوت معنـاداري بـين      شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .تر است ككوچ
نشـان   LSDآزمـون تغييـر    .دهـد  نشـان مـي   ميزان هدايت و مديريت در چهار سطح سبك مديريت را

 ةدهد كه بين سبك استبدادي با استداللي و سبك مشاركتي تفاوت معنادار وجود ندارد و از مقايسـ  مي
همچنـين بـين سـبك مشـورتي و     . ستيتفاوت معنادار ن ،سبك استداللي با سبك مشورتي و مشاركتي

  .مشاركتي تفاوت معنادار نيست

  بين يكپارچگي با سبك مديريت رابطةبررسي  -3 ةشمار فرضية
از             > P 001/0و اينكــه ) r=  549/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   

1 %  = و جدول تحليل واريانس تفـاوت معنـاداري بـين     شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .تر است كوچك
 دهـد  نشان مـي  LSDآزمون تعقيبي  .دهد بك مديريت را نشان ميميزان يكپارچگي در چهار سطح س

سـاير   ،سـبك مشـورتي و مشـاركتي    ت با شاخص يكپارچگي غير از مقايسـة بين چهار سبك مديري كه
  .استروابط معنادار 

  بين برخورد آرام با سبك مديريت رابطةبررسي  -4 مارةش فرضية
از             > P 001/0كــه و اين) r=  506/0(تجزيــه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضــريب همبســتگي 

5 %  = و جدول تحليل واريانس تفـاوت معنـاداري بـين     شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .تر است كوچك
دهـد   نشان مي LSDآزمون تعقيبي  .دهد ميزان برخورد آرام در چهار سطح سبك مديريت را نشان مي

 ،ار سبك مديريت با شاخص برخورد آرام به غير از سـبك اسـتداللي و مشـورتي   كه در مقايسه بين چه
  .معناداري وجود دارد رابطةها  بين ساير سبك

  بين حمايت و مديريت با سبك مديريت رابطةبررسي  -5 ةشمار فرضية
از             > P 001/0و اينكــه ) r=  559/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   

1 %  = و جدول تحليل واريانس تفـاوت معنـاداري بـين     شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .تر است كوچك
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نشـان   LCDآزمـون تعقيبـي    .دهـد  ميزان حمايت مديريت در چهار سطح سبك مديريت را نشان مـي 
سـبك اسـتداللي بـا    دهد كه در مقايسه بين چهار سبك مديريت با شاخص حمايت مديريت غير از  مي

  .ها تفاوت معناداري وجود دارد بين ساير سبك ،سبك مشورتي

  بين نظارت و كتنرل با سبك مديريت رابطةبررسي  -6 شمارة فرضية
از             = P 014/0و اينكــه ) r=  347/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   

1 % = و جدول تحليل واريـانس تفـاوت معنـاداري بـين      شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .است تر كوچك
نشـان    LCDآزمـون تعقيبـي   .دهـد  ميزان نظارت و كنترل در چهار سطح سبك مديريت را نشان مـي 

اما در سـاير   ،استدهد كه بين سبك استبدادي با مشاركتي و استداللي با مشاركتي تفاوت معنادار  مي
  .ستيدار نها تفاوت معنا سبك

  بين تعيين هويت با سبك مديريت رابطةبررسي  -7 ةشمار فرضية
از             = P 02/0و اينكــه ) r=  328/0(تجزيــه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضــريب همبســتگي  

5 %  = بـين  و جدول تحليل واريانس تفـاوت معنـاداري    شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .است تر كوچك
دهد  نشان مي  LCDآزمون تعقيبي .دهد ميزان تعيين هويت در چهار سطح سبك مديريت را نشان مي

امـا در سـاير    اسـت كه بين سبك استبدادي با مشاركتي و سبك استداللي با مشاركتي تفاوت معنـادار  
  .ستيها تفاوت معنادار ن سبك

  ريتبين تخصيص پاداش با سبك مدي رابطةبررسي  -8 ةشمار فرضية
از             = P 002/0و اينكــه ) r=  002/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   

1 %  = و جدول تحليل واريانس تفـاوت معنـاداري بـين     شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .است تر كوچك
نشـان    LCDآزمـون تعقيبـي   .دهـد  ميزان تخصيص پاداش در چهار سطح سبك مديريت را نشان مـي 

دهد كه بين سبك استبدادي با سبك استداللي و سبك مشورتي با سبك مشاركتي تفاوت معنـادار   مي
  .ستيها تفاوت معنادار ن اما در ساير سبك ،است
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  بين الگوهاي ارتباطي  با سبك مديريت رابطةبررسي  -9 شمارة فرضية
از             = P 049/0و اينكــه ) r=  280/0(گي تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســت  

1 %  = بـين   را و جدول تحليل واريانس تفاوت معناداري شدمذكور تأييد  فرضيةلذا  .است تر كوچك
دهد كـه   نشان مي  LCDآزمون تعقيبي .دهد نشان مي رتباطي در چهار سطح سبك مديريتالگوهاي ا
  .يريت با الگوهاي ارتباطي تفاوت معناداري وجود نداردهاي مد بين سبك
  پذيري با سبك مديريت بين ريسك رابطةبررسي  -10 ةشمار فرضية

از             = P 123/0و اينكــه ) r=  221/0(تجزيـه و تحليــل اطالعــات حاصــل از ضـريب همبســتگي   
5 %  = و جدول تحليل واريـانس تفـاوت معنـاداري بـين      شدييد مذكور تأ فرضيةلذا  .است تر بزرگ

نشـان    LCDآزمـون تعقيبـي   .دهـد  ر سطح سبك مـديريت را نشـان مـي   پذيري در چها ميزان ريسك
  .وجود نداردپذيري تفاوت معناداري  دهد كه بين چهار سبك مديريت با شاخص ريسك مي

بر اسـاس تجزيـه و    استيريت بين فرهنگ سازماني و سبك مد رابطةاهم اين تحقيق كه  فرضية
 =  % 1از  > P  001/0 تر بـودن  كوچكو ) r=  598/0(تحليل اطالعات حاصل از ضريب همبستگي 

  .گيرد لذا وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت مورد تأييد قرار مي . ريزي شده است پايه
هـاي پرسشـنامه از توصـيف متغيـر فرهنـگ سـازماني بـا         هبر اساس تجزيه و تحليل اطالعات داد

و حداكثر نمـرات   116حداقل نمرات  ،نفر 50به تعداد  16/27و انحراف معيار  96/171ميانگين نمرات 
مديريت به ترتيب سبك استداللي  ةهاي چهارگان توصيف متغير سبك مديريت، سبك برايو  است 224

درصد، سبك استبدادي با  34و  17، سبك مشورتي با فراواني امعةجدرصد از افراد  50و  25با فراواني 
از . دهنـد  درصد بيشترين نمرات را نشـان مـي   6و  3درصد و سبك مشاركتي با فراواني  10و  5فراواني 

هاي مديريت چنين نتيجه گرفته شده است كه ميـانگين   هاي فرهنگ سازماني با سبك توصيف شاخص
  .دهد و سبك استبدادي كمترين را نشان مي نمرات سبك مشاركتي بيشترين
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  پيشنهادهاي پژوهش
  آموزش و پرورش شهرستان ايالم مسئوالنپيشنهاد براي  )الف 

نگ نسبت به شناخت هر چه بيشتر فره بايد اسالمي ما جامعةبا توجه به اهميت موضوع فرهنگ در  -1
  .ها قرار دهيم ر سازمانآن را در اختيار ساي ةو نتيج و فرهنگ سازماني اهتمام ورزيم

مـديريت باشـند يـا     رشـتة  ها انتصاب شوند كه يا تحصيلكردة نها و هنرستا مديراني براي دبيرستان -2
  .ي مديريت آموزشي را گذرانده باشندها دوره

تا به اهميت فرهنگ سازماني و ميـزان   ،ي ضمن خدمت براي مديران مقطع متوسطهها دورهتشكيل  -3
  .سبك مديريت پي ببرند تأثيرپذيري آن از

مـورد بررسـي    جامعـة فرهنـگ سـازماني و سـبك مـديريت      رابطـة در اين تحقيق خاص به بررسي  -4
لذا با در نظر داشتن تأثير مديريت بر فرهنگ . دهند مثبت را نشان مي رابطةكه يك  است پرداخته شده

شود در جهت بهبود هـر چـه    پيشنهاد مي ،به آموزش و پرورش شهرستان ايالم) در بلندمدت(سازماني 
هـاي   سـبك (هـاي بـاالتر    استفاده از سـبك  ةبيشتر فرهنگ سازماني و ارتقاي آن اهتمام ورزيده تا زمين

  .مديران فراهم شود) مشورتي و مشاركتي
با شناخت فرهنگ سازماني موجود و تعيين فرهنگ سازماني مطلوب، بـا توجـه بـه مـدل مـديريت       -5

  .د فرهنگ سازماني گام برداشته شودبهبو برايفرهنگ سازماني 

  بعدي هاي پژوهشپيشنهاد براي  )ب 
 نـد توان حتي مـي  .ندكن هاي ديگر نيز بررسي ، آن را در سازمانمند به اين موضوع افراد مايل و عالقه -1

تـر و در حـد يـك     عميـق  صـورت  بـه  را هاي فرهنگ سازماني با سبك مـديريت  ك از شاخصيهر رابطة
  ي قرار دهند؛بررسنامه  پايان

  ؛فرهنگ سازماني با سبك مديريت در مدارس ابتدايي رابطة -2
  ؛فرهنگ سازماني با سبك مديريت در مدارس راهنمايي رابطة -3
  .فرهنگ سازماني با سبك مديريت در ادارات آموزش و پرورش رابطة -4
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  بخش پنجم

  
  
  

ها پيوسـت  



  

ـ   300فهرست عناوين مشخصات  ه طرح پژوهشي انجام شـده در زمين
اي به تفكيك نام پژوهشگر، نام ناظر يا استاد  هاي فني و حرفه آموزش

ـ   حمايت كننـده، تـاريخ انتشـار و محـل     ةراهنما، نوع سـند، مؤسس
ـ . شـود  در اين بخش ارائـه مـي   ،نگهداري سند گـزارش ايـن    ةخالص

ها در كتاب حاضر و چهار جلد قبلي انتشار يافته است كه هر  پژوهش
 .پژوهش است 60جلد شامل 



 ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

1  
ــه   ــي و حرف ــوزش فن ــي    اي، آم ــرز تلق ــرايش و ط گ

آمـوزان از آن در آمـوزش و پـرورش آذربايجـان      دانش
  شرقي

    فر سياوش جمال
پ .كل آ ادارة

  آذربايجان شرقي
  1366  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2  
هـاي   عوامل مؤثر در جذب هنرجويان پسر به آمـوزش 

  منوچهر گودرزي  اي در شهرستان اصفهان فني و حرفه
دكتر حسين 

  عي الحسينيرفي
 ةنام پايان  دانشگاه اصفهان

  كارشناسي ارشد
1370  

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3  
شهرسـتان   متوسـطة آموزان مقطـع   علل گرايش دانش

هــاي مختلــف تحصــيلي در ســال  ســنندج بــه رشــته
  71-72تحصيلي 

  سيدمحمد هيبت الهي
دكتر پروين 

  كديور
پ .كل آ ةادار

  كردستان
  1372  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

4  
هــاي اجتمــاعي  اي برخــي از ويژگــي بررســي مقايســه

هـاي نظـري و هنرجويـان     آموزان پسر دبيرستان دانش
  اي در شهر اراك هاي فني و حرفه پسر دبيرستان

 ةنام پايان    دكتر كمال دراني  مهوش ذوالقرنين
  كارشناسي ارشد

1373  
دانشكدة علوم 
تربيتي دانشگاه 

  تهران

5  
آمـوزان نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه       نگرش دانـش 

هاي شهرسـتان   كاردانش در دبيرستان شاخةنسبت به 
  74-75اراك در سال 

  محمدحسن غريب
دكتر مهرداد 

  نوابخش
پ .ادارة كل آ
  مركزي

  1374  طرح پژوهشي 
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

6  
آموزان بـه   تأثير طرح هدايت تحصيلي در هدايت دانش

  دكتر علي دالور  ابراهيم آزاد  اي هاي فني و حرفه رشته
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
 ةنام پايان

  كارشناسي ارشد
1374  

دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران



 ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست     

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  شعنوان پژوه
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

7  
هاي فنـي و   آموزان به رشته علل عدم گرايش دانش

اي در نظام جديد آمـوزش و پـرورش اسـتان     حرفه
  ايالم

سيدمهدي محمود 
  نظري

رضا  دكتر علي
  محسني

پ . ادارة كل آ
  ايالم

 نامة پايان
  اسي ارشدكارشن

1374  
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

8  
هــاي  آمــوزان بــه آمــوزش علــل روي آوردن دانــش
  سيدرضا ميري چيمه  آموزان شهر تهران كاردانش از ديدگاه دانش

دكتر مصطفي 
  عسگريان

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1374  
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

9  
هـاي فنـي و    به رشتهآموزان  چگونگي ترغيب دانش

  اي حرفه
  پور يونس اروج

دكتر 
  نسب حسيني

پ .ادارة كل آ
  آذربايجان شرقي

  1374  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

10  
امور زراعي و باغي از گـروه تحصـيلي    انتخاب رشتة

كشاورزي نظام جديـد آمـوزش متوسـطه در سـال  
  ...و رابطة آن با ميزان رضايتمندي و  72-71

  فاطمه امير افشاري
دكتر هاشم 

  فردانش
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1375  

دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران

11  
آمـوزان شـاخة كـاردانش     مندي دانـش  هميزان عالق
كـاردانش در   شـاخة هاي شيراز نسبت به  دبيرستان

  1374-75سال 
  عباس شهسواري فرد

دكتر محمدتقي 
  رضويان

ه آزاد دانشگا
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1375  
دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران

12  
آموزان دختر و پسر سال  دانش ةميزان عالق مقايسة

هـاي شهرسـتان بوشـهر     اول نظام جديد دبيرستان
  كاردانش شاخةنسبت به انتخاب 

  دكتر علي دالور  علي راياني
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
 نامة پايان

  رشدكارشناسي ا
1375  

دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  مؤسسة

  حمايت كننده
  نوع سند

تاريخ 
  انتشار

   محل
  نگهداري سند

13  
ــران در      ــهم دخت ــزايش س ــا اف ــرتبط ب ــل م عوام

اي از طريـق هـدايت در    هاي فنـي و حرفـه   آموزش
  مدارس راهنمايي شهر تهران

  دكتر علي دالور  زهرا اصفهاني
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1375  

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

14  
برخـي  بارة  وزان درآم نظرات دبيران مشاور و دانش

از عوامل گرايش به شاخة كاردانش نظام جديـد در  
  شهرستان دزفول

 نامة پايان  دانشگاه تهران  دكتر كمال دراني  حسين افشاري غالم
  كارشناسي ارشد

1375  
دانشكدة علوم 
تربيتي دانشگاه 

  تهران

15  
مقايسة عوامل مؤثر در جذب بزرگساالن به تحصيل 

  علي نيك پور  يا در آموزش فني و حرفه
دكتر حيدرعلي 

  هومن
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1375  

دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران

16  
استعداد تحصيلي رشتة هنر بـراي ورود   آزمون ويژة

  به دورة متوسطه
  امان اهللا صفوي

دكتر عليرضا 
  كيامنش

معاونت آموزش 
  متوسطه

  1375  طرح پژوهشي
زي و ري دفتر برنامه

  تأليف كتب درسي

17  
اي  هاي فنـي و حرفـه   بررسي تطبيقي تأثير آموزش

آمــوزان  بـر ميـزان اضـطراب و افسـردگي در حرفـه     
  آموزان عادي معلول و حرفه

يحيي  طباطبايي شهناز
  آبادي

دكتر حيدرعلي 
  هومن

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1376  
دانشگاه آزاد 
  اسالمي تهران

18  
هـا  اي بـا اشـتغال آن   هاي فني و حرفه رابطة آموزش

اي  فني و حرفه در آموزشكدة66تا 62هاي  بين سال
  شهيد صدوقي يزد

  عليرضا برائمي
  محمدعلي فضيلتي

  1370  طرح پژوهشي  يزد.پ.كل آ ادارة  فاطمه احمدي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

19  
اي با اشتغال  هاي رسمي فني و حرفه رابطة آموزش

ــارغ ــال  فـ ــيالن سـ ــاي  التحصـ ــا  63هـ در  67تـ
  هاي استان تهران شهرستان

  محمد طالقاني نيا
نظارت  كميتة

  )دكتر گودرزي(

پ .كل آ ادارة
هاي  شهرستان
  تهران

  1371  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

20  
اي با اشتغال  هاي رسمي فني و حرفه آموزش رابطة

  در استان مركزي
    محمدرضا صيافي

معاونت آموزش 
  متوسطه

  1371  طرح پژوهشي
معاونت آموزش 

  متوسطة

21  
اي و كشـاورزي بـا    هاي فني و حرفـه  آموزش رابطة

استان 67تا 63هاي  التحصيالن در سال اشتغال فارغ
  سمنان

  نظارت كميتة  محمد بيناييان سفيد
پ . كل آ ادارة

  سمنان
  1372  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

22  
اشتغال اي با  هاي رسمي فني و حرفه رابطة آموزش

  67تا63هاي  التحصيالن در سال فارغ
آمنه  –يحيي جوادي 

  محمودي زاده
  نظارت كميتة

پ . كل آ ادارة
  سمنان

  1372  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

23  
اي بــا اشــتغال  هــاي فنــي و حرفــه آمــوزش رابطــة
  التحصيالن در استان زنجان فارغ

  نظري كميتة  هادي نظري
پ . كل آ ادارة

  زنجان
  1372  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

24  
اي و كشـاورزي بـا    هاي فني و حرفـه  آموزش رابطة

در  67تـا   63هـاي   التحصيالن در سال اشتغال فارغ
  استان گيالن

  نظارت كميتة  هوشنگ مزروعي
پ .ادارة كل آ
  گيالن

  1372  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

 



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةانجام شده  هاي پژوهشي مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

25  
اي با اشتغال  هاي فني و حرفه آموزش رابطة
استان  67تا 63هاي  تحصيالن در سالال فارغ

  آذربايجان شرقي
  نظارت كميتة  نقي كريمي

پ .ادارة كل آ
  آذربايجان شرقي 

  1373  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

26  
اي با اشتغال  هاي رسمي فني و حرفه رابطة آموزش

  67تا 63هاي  التحصيالن در سال فارغ
  مجيد فرشاد 

مركز تحقيقات 
  آموزشي

هشكدة تعليم پژو
  و تربيت

  1374  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

27  
هاي فني  التحصيالن هنرستان علل عدم جذب فارغ

  اي در مشاغل مربوطه و حرفه
  مسعود قربان حسيني

دكتر فتاح 
  زاده شريف

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

نامة  پايان
  كارشناسي ارشد

1374  
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

28  
ها و  التحصيالن دختر هنرستان اشتغال فارغمسائل 

  اي هاي فني و حرفه آموزشكده
  دكتر علي دالور  مهري نوحي

معاونت آموزش 
  متوسطة

  1375  طرح پژوهشي
دفتر تأليف و 

ريزي درسي  برنامه
  اي فني و حرفه

29  
رابطة بين رشتة تحصيلي و شغلي مورد انتظار 

  آموزان شاخة كاردانش در شهر تهران دانش
  حد نويديا

دكتر عباس 
  بازرگان

معاونت آموزش 
  متوسطة

  1375  طرح پژوهشي 
دفتر تأليف و 

ريزي درسي  برنامه
  اي فني و حرفه

30  
اي با نيازهاي  فني و حرفه هاي تناسب آموزش

  در استان تهران جامعه
    دكتر فريدون كامران

وزارت كار و امور 
  اجتماعي

  1376  طرح پژوهشي
وزارت كار و امور 

  اعياجتم
  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

31  
التحصيالن  اشتغال فارغبررسي وضعيت 

اي و كشاورزي استان  هاي فني و حرفه هنرستان
  سمنان

  حبيب صالحي
محمد بيناييان 

  سفيد
پ . كل آ ادارة

  سمنان
  1369  طرح پژوهشي

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

32  
 متوسطةهاي  هاي كمي و كيفي آموزش شاخص

 62هاي  اي استان اصفهان در سال فني و حرفه
  ...و برآورد  68تا

  حسين نوابخش
دكتر قربان علي 

  سليمي
نامة  پايان  دانشگاه اصفهان

  كارشناسي ارشد
1370  

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

33  
اي در  عوامل مؤثر در ايجاد مدارس فني و حرفه

  ايران از دارالفنون تا امروز
نامة  پايان  دانشگاه تهران  دكتر كمال دراني  بهناز مرجاني

  كارشناسي ارشد
1370  

كدة علوم دانش
تربيتي دانشگاه 

  تهران

34  
جوار با  هاي هم هنرستان كاراييميزان  مقايسة

  اي تهران هاي معادل فني و حرفه هنرستان
  يحيي مهاجر  علي اصغر سالكي

پ .كل آ ادارة
  تهران

  1371  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

  هشپروين د  اي استان كرمان هاي فني و حرفه آموزش سرانةنرخ   35
مهندس 

محمدرضا       
  مصلي نژاد

پ .ادارة كل آ
  كرمان

  1372  طرح پژوهشي 
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

36  
اي  سرانه فني وحرفههاي پ عملكرد مديران هنرستان

  وظائف مديريت در بارةاستان يزد 
  زاده حسين فالح غالم

دكتر مصطفي 
  عسگريان

دانشگاه تربيت 
  معلم

 نامة پايان
  دكارشناسي ارش

1372  
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  اري سندنگهد

37  
اجرايـي كـاردانش نظـام جديـد     مسائل و مشكالت 

دانشگاه آزاد   دكتر علي دالور  علي فوالدوند  1373-74متوسطه در استان لرستان در سال 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد   1374
  اسالمي تهران

38  
هـاي مختلـف بـا     عوامل مؤثر در همكـاري دسـتگاه  

هـاي   رش براي اجراي آمـوزش وزارت آموزش و پرو
  ...كاردانش از  شاخة

دكتر مصطفي   سيدمحمود مشايخي
  عسگريان

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

پژوهشكدة   1374
  تعليم و تربيت

39  
ردانش در نظـام جديـد آمـوزش    ارزشيابي شاخة كا

از ديد مديران، مشاوران، مربيان پرورشـي   متوسطه
  ...و 

ه لويي احمد حمز
  كهريزي

دكتر عليرضا 
  كيامنش

دانشگاه تربيت 
  معلم

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت   1374
  معلم

40  
اي در شهرسـتان   هـاي فنـي و حرفـه    آموزش رابطة

دانشگاه تربيت   دكتر محمد توكل  سعداله سرخوش  استان همدان
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت   1375
  مدرس

41  
هاي جبراني تابستاني در چهـارچوب   عملكرد كالس

ــي وزارت آمــوزش و   سياســت هــاي آمــوزش جبران
  ... پرورش در 

 نامة پايان  دانشگاه تهران  دكتر فريده آل آقا  حسن ديناروند
  كارشناسي ارشد

  دانشگاه تهران  1375

42  
مشكالت اجرايي نظام جديد آمـوزش متوسـطه در   

ن از ديدگاه معلمان اي شهر تهرا فني و حرفه شاخة
  و هنرجويان

دكتر حيدرعلي   ولي مقيمي
  هومن

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد   1375
  اسالمي تهران



  ...ند و اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري س هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

43  
كاردانش نظـام   شاخةبرخي عوامل مرتبط با توسعة 

آموزش متوسطه در مناطق آموزش و پرورش شـهر  
  تهران

  حسين ابراهيم آبادي
دكتر عباس 

  بازرگان
 نامة پايان  دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد
1376  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  تهران

44  
اي اسـتان   مندي واحدهاي فني و حرفـه  ميزان بهره

اصفهان از تجهيزات تخصصي در مقايسـه بـا خـط    
  تعادل

  سيد حسن نوربخش
مهندس حسين 

  نوابخش
پ .ادارة كل آ
  اصفهان

  1372  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

45  
ــهن ــزات   حــوة بهين ــاربرد تجهي ــازي اقتصــادي ك س

  هاي فني تهران آموزشي در هنرستان
  محمدمهدي مالكي

مهندس حميد 
  منصورنيا

معاونت آموزش 
  متوسطه

  1373  طرح پژوهشي
معاونت آموزش 

  متوسطه

46  
 رشـتة هاي سـوم   برنامة آموزش كامپيوتر در كالس

  هاي كشور فيزيك دبيرستان –رياضي 
دكتر حسن پاشا 

  يفيشر
دكتر عباس 

  بازرگان
معاونت آموزش 

  متوسطه
  1374  طرح پژوهشي 

معاونت آموزش 
  متوسطه

47  
هاي دولتي و خصوصي  امكانات مؤسسات و دستگاه

ــارةاســتان خوزســتان  هــاي  آمــوزش توســعة  در ب
  كاردانش

  ابوالقاسم مفتخر
دكتر حسين 

  شكركن
پ . ادارة آ

  خوزستان
  1375  طرح پژوهشي 

پژوهشكدة 
  تربيت تعليم و

48  
درس فني، حساب فني، (هاي درسي  محتواي كتاب

هاي  اول هنرستان رشته پاية) كارگاهي و رسم فني
  ...كشي  برق، معماري و نقشه

    چي محمدتقي تهران
دفتر تحقيقات و 

  ريزي برنامه
  اي فني و حرفه

  1370  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةم شده هاي پژوهشي انجا مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

49  
تناسب كيفيت و كميت محتواي آموزشي دروس تخصصي 

  ....ها  ماشين ابزار در هنرستان رشتةي و كارگاه
گروه پژوهش 

  ...مطالعات  مؤسسة
دفتر تحقيقات و 

  ريزي برنامه
معاونت آموزش 

  متوسطه
  1373  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

50  
هاي درسي تخصصي سال چهارم  محتواي كتاب ارزشيابي

  اي  رشتة بهداشت محيط در آموزش حرفه
 نامة پايان  دانشگاه تهران  ايار ابيليخد  محمد مشاهري فرد

  كارشناسي ارشد
1373  

علوم  دانشكدة
 –تربيتي 

  دانشگاه تهران

51  
هاي جوار كارخانه و  ميزان موفقيت آموزشي هنرستان

هاي فني و   عوامل مؤثر بر آن در مقايسه با هنرستان
  متعارف استان تهران

  علي اصغر خالقي
دكتر محمد 
  حسن پروند

 نامة پايان  اندانشگاه تهر
  كارشناسي ارشد

1369  
علوم  دانشكدة

 –تربيتي 
  دانشگاه تهران

52  
آن با  مقايسةاي و  هاي جوار كارخانه عملكرد هنرستان

  هاي عادي هنرستان
قاسمي پويا، سارا 

  احمدي
معاونت آموزش 

  اي فني و حرفه
معاونت آموزش 

  اي  فني و حرفه
  1371  طرح پژوهشي

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

53  
كيفيت آموزش و ميزان عالقه به ادامة تحصيل در 

آن با  مقايسةاي و  هاي جوار كارخانه هنرستان
  ...هاي  هنرستان

  محمدي حسين گل
ابراهيم صالحي 

  عمراني
پ .كل آ ادارة

  مازندران
  1373  طرح پژوهشي 

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

54  
كارشناسي  دورةهاي آموزشي و درسي  برنامه رابطة

دبير فني تأسيسات با نيازهاي شغلي  ةپيوستنا
  التحصيالن فارغ

محمدحسين 
  نجاريان

دكتر 
محمدحسين 

  پروند

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1374  
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت



  ...اريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و اي به تفكيك نوع سند، ت هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

55  
هاي تخصصي ضمن خدمت  كيفيت آموزش

كشاورزي از ديدگاه هنرآموزان شركت كننده در 
  73هاي سال  دوره

مصطفي  دكتر  مجيد ريسمانچيان
  عسگريان

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد   1374
  اسالمي تهران

56  
ن مؤثر بر ميزان استقبال هنرآموزا عوامل

كوتاه  هاي هاي فني شهر تهران از دوره هنرستان
  ...مدت آموزش ضمن خدمت 

دكتر محمدرضا   غالمحسين جواديان
  بهرنگي

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد   1374
  اسالمي تهران

اي  فني و حرفه  مقايسه و بررسي تطبيقي آموزش  57
 نامة پايان  دانشگاه تهران  آقا دكتر فريده آل  فاطمه زيباكالم مفرد  در ايران و هندوستان

  كارشناسي ارشد
1364  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  تهران

اي  آموزش و پرورش فني و حرفه بررسي تطبيقي  58
  ايران و ژاپن

حجت صفار حيدري 
  ثابت

دكتر محمدعلي 
  طوسي

دانشگاه تربيت 
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

پژوهشكدة   1370
  تعليم و تربيت

ساختار نظام آموزش كشاورزي كشورهاي ايران،   59
دكتر زهرا   ناصر تاج لي  كانادا و ژاپن 

  صباغيان
دانشگاه آزاد 

  سالميا
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد   1375

  اسالمي تهران

60  
تطبيقي آموزش كشاورزي وزارت آموزش و  مقايسة

پرورش جمهوري اسالمي ايران، انگلستان، پاكستان 
  و كره جنوبي

دكتر زهرا   اسداللهي... عبدا
  صباغيان

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

ه آزاد دانشگا  1375
  اسالمي تهران



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

61  
تجزيه و تحليل و ارزشيابي آزمون ورودي شاخة فني 

استان  متوسطةآموزان نظام جديد  اي دانش وحرفه
  فارس

پ . ادارة كل آ  دكتر محمد خير  عبدالحميد رضوي
پژوهشكدة تعليم و   1377  طرح پژوهشي  فارس

  تربيت

اي استان  تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه  62
آموزش سازمان     محمد شباني  كردستان

  1379  طرح پژوهشي  اي فني و حرفه
سازمان فني و 

اي وزارت كار و  حرفه
  اجتماعي امور

اي در  بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه  63
سازمان آموزش     جواد پيرحاجاتي  سطح استان قم

  1379  طرح پژوهشي  اي  فني و حرفه
سازمان فني و 

اي وزارت كار و  حرفه
  اجتماعي امور

64  
اشتغال كارآموزان آموزش ديدة ررسي وضعيت ب

اي  در مراكز آموزش فني و حرفه77و 76 هاي  سال
  استان خراسان

ملك محمد قديمي 
سازمان آموزش     مقدم

  1378  طرح پژوهشي  اي  فني و حرفه
سازمان فني و 

اي وزارت كار و  حرفه
  اجتماعي امور

بررسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و   65
   77 و 76هاي  استان قم در سال اي حرفه

سيدسعيد حسيني 
سازمان آموزش     جبلي

  1378  طرح پژوهشي   اي فني و حرفه
سازمان فني و 

اي وزارت كار و  حرفه
  اجتماعي امور

66  
بررسي وضعيت كارآموزان آموزش ديده و وضعيت 

اي استان  اشتغال آنان در مراكز آموزش فني و حرفه
  گلستان

ن آموزش سازما    نصرت حيدري
  1378  طرح پژوهشي   اي فني و حرفه

سازمان فني و 
اي وزارت كار و  حرفه

  اجتماعي امور



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- ااستاد راهنم  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

67  
اي استان  بررسي و تعيين نيازهاي آموزش فني و حرفه

  اردبيل
    قاسم رحيمي

سازمان آموزش 
  اي فني و حرفه

  1378  طرح پژوهشي
سازمان فني و 

اي وزارت كار  حرفه
  اجتماعي و امور

68  
انش نظام جديد آموزش هاي شاخة كارد ارزشيابي برنامه

  آموزان  متوسطه از ديدگاه معلمان و دانش
  پور بهرام محسن  عليرضا بيرانوند

دانشگاه تربيت 
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1377  
دانشگاه تربيت 

  مدرس

69  
اي آموزش و  هاي فني و حرفه بررسي ميزان انطباق رشته

نيروي  هاي استان سمنان و نيازسنجي پرورش با نيازمندي
  اي در استان تا هفت سال آينده انساني فني و حرفه

  فرحناز كهك
... خليل ا

  عبداللهي
پ . كل آ ادارة

  سمنان
  1377  طرح پژوهشي

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

    محمدمهدي مالكي  هاي فني تهران طراحي مدل رياضي براي تجهيز هنرستان  70
دانشگاه تربيت 

  مدرس
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1373  

دانشگاه تربيت 
  مدرس

71  
هاي فني  آموزان در شاخه هاي جذب دانش ارزشيابي مالك

  1379اي و كاردانش شهرستان شهرضا در سال  و حرفه
  مسعود ملكيان  محمدرضا همت

پ .كل آ ادارة
  اصفهان

  1379  طرح پژوهشي
دة تعليم و كپژوهش

  تربيت

72  
 آموزشي نظام جديد نامةهاي بر بررسي برخي ويژگي

آموزش كشاورزي از ديدگاه مديران و هنرآموزان 
  هاي كشاورزي هنرستان

  نورمحمد ميري
غالمرضا 
  پزشكي راد

دانشگاه تربيت 
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1376  
دانشگاه تربيت 

  مدرس



  ...ريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و اي به تفكيك نوع سند، تا هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

73  
بررسي وضعيت هنرجويان شاغل به تحصيل در 

  اي فني و حرفه شاخةهاي موفق و ناموفق  رشته
  سيدهادي علويون  محمود طهماسبي

پ .كل آ دارةا
  زنجان

  1378  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

74  
اي  بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه

  در سطح استان خراسان
ملك محمد قديمي 

  مقدم
  

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  كشور

  1378  طرح پژوهشي
سازمان فني و 

اي وزارت كار  حرفه
  و امور اجتماعي

75  
شاخة  متوسطةت صنايع در آموزش هاي مشارك راه

  اي  فني و حرفه
  منصور كلهر

پور  دكتر علي تقي
  ظهير

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1376  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

76  

هاي  هاي مؤثر براي سوق دادن ظرفيت شيوه ةمطالع
فني و  هاي متوسطه به سوي آموزش دورةآموزش 

اي از ديدگاه كارشناسان ستادي وزارت  حرفه
  آموزش و پرورش

  منيژه زكريائي
دكتر تقي پور 

  ظهير
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1376  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 

77  

هاي آموزش شاخة  بررسي مسائل و محدوديت
وسطه از ديدگاه كاردانش نظام جديد آموزش مت

دبيران و مديران با توجه به اهداف نظام آموزش 
  متوسطه

  ايرج رستمي آقاجري
دكتر داريوش 

  نوروزي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1377  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  فني و حرفه هاي آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  مؤسسة

  حمايت كننده
  نوع سند

تاريخ 
  انتشار

  محل 
  نگهداري سند

78  
بررسي مشكالت و تنگناهاي آموزشي شاخة كاردانش 

  ه مديران و معلماننظام جديد آموزش متوسطه از ديدگا
  سعادت شريعتي

پور  دكتر علي تقي
  ظهير

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1374  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

79  
 آموزان براي ورود و ادامة اي دانشه بررسي انگيزه

  هاي دامپروري تحصيل در دبيرستان
    جمشيد اسكندري

بيت دانشگاه تر
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1374  
دانشگاه تربيت 

  مدرس

هاي تدريس متداول و  روش كاراييبررسي نوع و ميزان   80
  اي در مراكز آموزش كشاورزي هاي حرفه مناسب آموزش

دانشگاه تربيت     محمد صداقت نيك
  مدرس

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت   1373
  مدرس

81  
اي نوجوانان ناشنوا و  هاي شغلي و حرفه رغبت مقايسة

 نامة پايان  دانشگاه تهران    ور سوسن پيله  شنوا در مشهد
  كارشناسي ارشد

1377  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  تهران

82  
وري تجهيزات موجود در  هاي افزايش بهره بررسي راه

  اي استان اصفهان واحدهاي آموزش فني و حرفه
  سيدحسين مدني

ر دكتر اصغ
  شناس حق

كل آموزش  ادارة
و پرورش استان 

  اصفهان
  1379  طرح پژوهشي

پژوهشكدة تعليم 
  و تربيت

83  
 در بارةاي  هاي حرفه بررسي نظرات هنرآموزان هنرستان
اي با  هاي حرفه انطباق عملكرد مديران هنرستان

  هاي روابط انساني در مديريت نظريه
  هاشم جبلي صفريان

دكتر احمد 
  صادقي

آزاد  دانشگاه
  اسالمي مشهد

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1376  
پژوهشكدة تعليم 

  و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  مايت كنندهح

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

84  
هـاي   وري آموزش بررسي عوامل مؤثر در افزايش بهره

تان بــا فنــي واحــدهاي كارگــاهي، در اســتان خوزســ
  ن كارگاهياستفاده از تجربيات كاركنا

  دكتر علي سيادت  جمشيد كمائي
پ . كل آ ادارة

  خوزستان
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1377  

وهشكدة تعليم و پژ
  تربيت

85  

ــي از     ــه برخ ــبت ب ــوزان نس ــرش هنرآم ــي نگ بررس
هاي بهسازي عملكرد مديران و رابطـة آن بـا    شاخص

 هـاي پسـرانة   هنرآموزان در هنرستان نتايج ارزشيابي
  شهر تهران

 نامة پايان  دانشگاه تهران  دكتر فريده آل آقا  محمدرضا زمانيان
  كارشناسي ارشد

1378  
علوم  دانشكدة

بيتي دانشگاه تر
  تهران

86  
وري در  بررســــي برخــــي از نشــــانگرهاي بهــــره

 متوسـطة هاي فنـي نظـام جديـد آمـوزش      هنرستان
  تهران

  ژاله ميرصنايع
دكتر سيد محمد 

  ميركمالي
 نامة پايان  دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد
1377  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  تهران

87  
محتـواي   بررسي نحـوه انتخـاب و تنظـيم و تـدوين    

هاي حرفه و فن دورة راهنمايي از نظر معلمان،  كتاب
  اي آموزان و متخصصان آموزش فني و حرفه دانش

  عبدالوهاب قطراني
دكتر محمدحسن 

  پروند
 نامة پايان  دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد
1371  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  تهران

88  
ي بـا  اي رسم هاي فني و حرفه بررسي ارتباط آموزش

ــديران و   ــان، م ــار از نظــر هنرجوي ــازار ك نيازهــاي ب
  ن صنايع در استان آذربايجان شرقيمسئوال

  دكتر خدايار ابيلي  مدد كريمي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1375  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش رةدر باهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

89  
نيروي انساني با  توسعةرسمي در نقش آموزش 

التحصيالن فني و  ارغنگاهي به وضعيت اشتغال ف
  اي حرفه

مرتضي پور موسي 
  سرا صومعه

اله  دكتر حبيب
  زنجاني

 نامة پايان  دانشگاه تهران
  كارشناسي ارشد

1373  
علوم  دانشكدة
دانشگاه  اجتماعي

  تهران

90  
هاي شغلي  بررسي عوامل مؤثر بر زمينه

  قالي بافي رشتةآموزان كاردانش  دانش
  ناصر سلطانيان 

دكتر عبداله 
  آبادي يعشف

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1375  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

91  
هاي مختلف شاخة  بررسي رابطة بين رشته

كاردانش با نيازهاي بازار كار در سطح 
  هاي استان تهران شهرستان

  محمود خراساني  ناصر مرادي
پ .كل آ ادارة

هاي  شهرستان
  هرانت

  1377  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

92  
التحصيالن  فارغ كاراييبررسي وضعيت شغلي و 

كاردانش و عوامل مؤثر بر آن در استان  شاخة
  1371- 72هاي  مازندران، ورودي

  اسفنديار ابراهيمي  پرست اله حق نبي
پ . كل آ ادارة

  مازندران
  1377  طرح پژوهشي 

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

93  
بررسي مشكالت بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال 

التحصيالن آموزش كشاورزي نظام آموزش  فارغ
  كشور متوسطة

  دكتر علي دالور  محسن مطيعي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1375  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 
  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةشده هاي پژوهشي انجام  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

94  
هاي  راهنماي عملي ارزشيابي جامع برنامة آموزش

  ة كاردانشمهارتي شاخ
  احد نويدي تازه كند

عبدالحسين 
  نفيسي

پژوهشكدة تعليم 
  و تربيت

  1379  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم و 

  تربيت

95  

مشاغل بومي موجود در مناطق  و ها هبررسي حرف
استان گيالن با توجه به استانداردهاي مهارتي  تابعة

كاردانش و ايجاد ارتباط با صاحبان مشاغل مذكور 
...  

 سفردوست احمد 
  سياه مزگي

  حسن كريمي
پ . كل آ ادارة

  گيالن
  1376  طرح پژوهشي

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

96  
هاي فني و  درسي آموزش نامةبررسي ارتباط بر

  اي رسمي با نيازهاي بازار كار در شهر تهران حرفه
    حسين سلطاني

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1379  
وم عل دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

97  

بررسي تأثير تقدم و تأخر اخذ دروس مهارتي و 
دروس عمومي نسبت به يكديگر در پيشرفت 

كاردانش جهاد  شاخةآموزان  آموزي دانش مهارت
  سازندگي

  محمدحسين رضواني
دكتر مصطفي 

  نيكنامي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1377  

علوم  شكدةدان
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 

98  
هاي فني و  هاي جذب و گرايش به رشته بررسي راه

  اي در استان لرستان حرفه
  داريوش نوروزي   علي امرايي

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1379  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةپژوهشي انجام شده  هاي مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

99  
 نكنندگا تحصيلترك  نكردناستقبال  بررسي علل
  هاي شبانه از هنرستان

    عبدالرضا گودرزي
وزارت آموزش و 

  پرورش
  1373  طرح پژوهشي

پژوهشكدة تعليم و 
  تربيت

100  
 ةبررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديد

  77 و76 هاي سال دراي استان سمنان  فني و حرفه
    ابوالفضل سمناني

سازمان آموزش 
  اي فني و حرفه

  1379  طرح پژوهشي
موزش سازمان آ

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

101  
بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديده در 

  77 و76 هاي سال درسطح استان آذربايجان شرقي 

ادارة آموزش و پژوهش 
سازمان آموزش فني و 

  اي حرفه
  

سازمان آموزش 
  اي فني و حرفه

  1378  طرح پژوهشي
سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

102  
كل  ادارةسي وضعيت اشتغال آموزش ديدگان برر

  اي استان گيالن آموزش فني و حرفه
سيد محمد شبگو 

  منصف
  

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

  استان گيالن
  1378  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

وزارت كار و امور 
  اجتماعي

103  
ة بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديد

اي استان كرمانشاه  فني و حرفه كل آموزش ادارة
  77 و76 هاي سال در

    مينو زردتشتيان
سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  كرمانشاه

  1378  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

وزارت كار و امور 
  اجتماعي



  ...، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و اي به تفكيك نوع سند هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

104  
بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان سازمان آموزش 

  77 و76 هاي اي استان مركزي در سال فني و حرفه
    صحرائيان –ن 

ن آموزش سازما
  اي فني و حرفه

  1378  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

وزارت كار و امور 
  اجتماعي

105  
 ةبررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديد

اي استان زنجان در  كل آموزش فني و حرفه ادارة
  77 و76 هاي سال

حميد ماكوئي و 
  همكاران

  
سازمان آموزش 

  اي فني و حرفه
  1378  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

وزارت كار و امور 
  اجتماعي

106  
 ضعيت اشتغال كارآموزان آموزش ديدةبررسي و

  اي در استان كردستان آموزش فني و حرفه
    محمد شباني

سازمان آموزش 
  اي فني و حرفه

  1379  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه

وزارت كار و امور 
  اجتماعي

107  
هاي فني  ي آموزشپيرامون ميزان همسويپژوهش 
  اي با نيازهاي بازار كار و حرفه

  مهين حسن فاميان
دكتر مسعود 

  منصوري
پ .كل آ ادارة

  آذربايجان شرقي
  1377  طرح پژوهشي

   پژوهشكدة
  تعليم و تربيت

  جواد خانجان  اي  هاي آموزش حرفه مقايسة تجربي روش  108
دكتر محمدتقي 

  براهني
  نامة   ايانپ  دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد
1359  

  دانشگاه 
  علوم تربيتي



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

109  

 نداشـــتن گـــرايشبررســـي وضـــعيت و عوامـــل 
تحصيل در شاخة كاردانش از  ةآموزان به ادام دانش

وران اسـتان  اآمـوزان، دبيـران و مشـ    ديدگاه دانـش 
  چهارمحال و بختياري

  اردوان رحيمي  قاسم سليماني
پ .ادارة كل آ

چهارمحال و 
  بختياري

  1376  طرح پژوهشي
  دة پژوهشك

  تعليم و تربيت

110  
ل و مشكالت شاخة كاردانش در استان مسائ بررسي
بهبـود   هـاي مناسـب بـراي    حل راه ارائةتان و كردس

  وضعيت موجود

  سيد محمد 
  هيبت الهي

  عطا اهللا حنيفي
پ .كل آ ادارة

  كردستان
  1376  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

111  

هـاي   بررسي مسائل و مشـكالت آموزشـي آمـوزش   
اي در نظـام جديـد    حرفـه و شاخة كاردانش و فني 

ــوزان و هنر ــدگاه هنرآمـ ــان متوســـطه از ديـ جويـ
اي كشـاورزي اسـتان    هـاي فنـي و حرفـه    هنرستان
  مازندران

  محمدي حسين گل
مهندس علي 

  صابري

كل آموزش  ادارة
و پرورش استان 

  مازندران
  1377  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

112  

الت و موانع اجرايي شاخة كـاردانش از  بررسي مشك
ريزان آموزشـي، مـديران و    نظر كارشناسان و برنامه

هاي كـاردانش اسـتان    مشاوران تحصيلي دبيرستان
  مازندران

محمدعلي بابائي 
  پيرنعيمي 

  نامة  پايان  دانشگاه تهران  
  كارشناسي ارشد

1376  
  علوم  دانشكدة

  تربيتي



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةجام شده هاي پژوهشي ان مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند

113  
آموزان مراكز  بررسي ميزان يادگيري و يادآوري دانش

هاي آموزش از طريق فيلم  موزش كشاورزي در روشآ
  متحرك و سخنراني

    اميرحسين مينايي
دانشگاه تربيت 

  مدرس
  نامة  پايان

  كارشناسي ارشد
1374  

  دانشگاه تربيت 
  مدرس

114  
هاي دولتي و خصوصي  بررسي امكانات مؤسسات و دستگاه
 توسعة خصوصبخش صنعت آذربايجان شرقي در 

  شاخة كاردانش هاي آموزشي نيازمندي
    داوود فريادي

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي

  نامة  پايان
  كارشناسي ارشد

1378  
علوم  دانشكدة

تربيتي دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

115  
 متوسطةهاي موجود نظام جديد آموزش  بررسي نارسايي

كاردانش از ديدگاه مدرسان هنرآموزان و  شاخة
  اين نظام هاي تحت پوشش آموزان پسر دبيرستان دانش

  دكتر سليمي زاده  مسلم بشارتي
دانشگاه عالمه 

  طباطبايي
  نامة  پايان

  كارشناسي ارشد
1376  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 

116  
هاي مهارتي شاخة  آموزش توسعةبررسي چگونگي 

كاردانش نظام جديد متوسطه از ديدگاه كارشناسان و 
  آموزان دانش

  ناصريان يحيي  واحد زهرايي
  پ .كل آ ادارة

  ايالم
  

  1376  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

117  

بررسي چگونگي اجراي شاخة كاردانش نظام جديد 
هاي بخش صنعت و مشكالت  رشته متوسطةآموزش 

اجراي آن در نواحي مرزي شمال شرق استان خراسان در 
  1376-77سال 

  اسماعيل گنجي
دكتر محمد 

  احديان
المه دانشگاه ع

  طباطبايي
  نامة  پايان

  كارشناسي ارشد
1377  

علوم  دانشكدة
تربيتي دانشگاه 

  طباطباييعالمه 



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- اهنمااستاد ر  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

118  
هاي دولتي و خصوصي  بررسي امكانات مؤسسات و دستگاه

هاي  توسعة آموزش ش صنعت استان خوزستان در خصوصبخ
  نظام جديد كاردانش متوسطة

ابوالقاسم 
  مفتخر

دكتر علي 
  پور تقي

  ظهير

  دانشگاه 
  طباطباييعالمه 

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1375  

دانشكدة علوم 
تربيتي دانشگاه 

عالمه 
  طباطبايي

  

119  
تحصيلي  شاخةآموزان در  بررسي عوامل مؤثر بر جذب دانش

  آموزان و والدين كاردانش از نظر دانش
عليرضا شعبان 

  نژاد
دكتر عبداله 

  آبادي شفيع
  دانشگاه 

  طباطباييعالمه 

  نامة پايان
اسي كارشن

  ارشد
1375  

دانشكدة علوم 
تربيتي دانشگاه 

عالمه 
  طباطبايي

  

120  
بررسي وضعيت اشتغال و تركيب شغلي در استان ايالم با 

  اي و كاردانش تأكيد بر بخش فني و حرفه
فريدون 
  محمدي

نصرت اهللا 
  جالليان

  پ.كل آ ادارة
  ايالم

طرح 
  پژوهشي

1379  
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

  

121  
آموزان  نظرات دبيران، مشاوران و دانش مقايسة بين
برخي از عوامل كه  در بارةهاي شهرستان بهبهان  دبيرستان

  آموزان به شاخة كاردانش شموجب گرايش دان
  محمود افشون

دكتر قربانعلي 
  سليمي

  پ.كل آ ادارة
  1376   نامة پايان  خوزستان

   پژوهشكدة
  تعليم و تربيت

1008  

122  
مدرسين و كاركنان  اييكاربررسي عوامل مؤثر بر 

از ديدگاه (ي جنوب شرق كشور ا هاي فني و حرفه آموزشكده
  )ن و كاركنانمدرسا

  محمد فرزانجو
دكتر 

عبدالوهاب 
  پورفاز

پ .كل آ ادارة
استان سيستان 
  و بلوچستان

   پژوهشكدة  1378  نامة پايان
  تعليم و تربيت

1896  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

123  
راهكار براي نگهداري و تعمير  ةبررسي وضعيت و ارائ

هاي  هاي ساخت و توليد هنرستان آالت در كارگاه ماشين
  .فني استان خراسان

سيد ابوالفضل 
  احمدي

دكتر علي 
  حائريان

پ استان .آ
  1379  نامه  پايان  خراسان

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2197  

124  
هاي  آموزان به رشته بررسي عوامل مؤثر بر گرايش دانش

ه هنرجويان و آباد از ديدگا اي شهرستان خرم فني و حرفه
  1379- 80دبيران در سال تحصيلي 

خدانظر 
  دريكوند

عليرضا 
  بيرانوند

پ .كل آ ادارة
  1379  نامه پايان  استان لرستان

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2389  

125  
هاي فني و  آموزان به انتخاب رشته هاي ترغيب دانش راه

  اي و كاردانش حرفه
جواد سقاي 

  سعيدي
ميرتقي 

  گروسي فرشي

ش و آموز
پرورش استان 
  آذربايجان شرقي

  1379  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3283  

126  
هاي كارآفريني  بروز و پرورش قابليتهاي  بررسي زمينه

آموزان مدارس كاردانش از ديدگاه مديران،  در دانش
  آموزان معلمان، دانش

  اشرف يعقوبي
دكتر محمد 

حسن 
  پرداختچي

  1379  هنام پايان  پ شهر تهران.آ
   پژوهشكدة

  تعليم و تربيت
2458  

127  
التحصيالن شاخة كاردانش  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

هاي استان تهران در سه سال گذشته  در شهرستان
  )1372-73هاي سال تحصيلي  ورودي(

محمد حسيني   ياور جاللي پور
  قهرجي

پ .كل آ ادارة
هاي  شهرستان

  استان تهران
  1379  طرح پژوهشي

  پ.سازمان آ
هاي  شهرستان

  استان تهران
  

  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  ي سندنگهدار
كد 
  بازيابي

128  

هاي فني و  التحصيالن آموزشكده بررسي و ارزشيابي فارغ
اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در استان  حرفه

و ارتباط رشتة تحصيلي با اشتغال سيستان و بلوچستان 
  1377- 78 تا 1372- 73هاي  در سال آنها

محمدعلي فخر 
  رحيمي

  مهوش رقيبي
پ .كل آ ادارة

سيستان و 
  لوچستانب

  1379  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2213  

129  
آموختگان كاردانش و فني و  بررسي جايگاه اشتغال دانش

  اي در استان اردبيل حرفه
  1379  طرح پژوهشي  پ اردبيل.كل آ ادارة  پور عظيم علي  پور حسن حسن

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2411  

كاردانش در  شاخةيالن التحص بررسي وضعيت اشتغال فارغ  130
  79 تا76 هاي شهرستان اردبيل در سال

  حسينعلي پناهي
دكتر عبدالرضا 

  گودرزي

ريزي و  معاونت برنامه
آموزش نيروي انساني 

  پ.وزارت آ
      1379  نامه  پايان

131  
اي و  هاي فني و حرفه ن در هنرستانابررسي عملكرد مشاور

نرآموزان و كادر كاردانش شهر اصفهان از ديدگاه هنرجويان، ه
  1379-80اداري در سال تحصيلي 

رضا طهماسبي 
  بروجني

مريم السادات 
  فاتحي زاده

پ استان .كل آ ادارة
  اصفهان

  1380  طرح پژوهشي
پژوهشكدة تعليم 

  و تربيت
2547  

اي ه هاي هنرستان ات موجود در كارگاهبررسي امكانات و تجهيز  132
پ استان .كل آ ادارة  عليرضا بيرانوند  عليداد برزوئي  ستانداردهاي مربوطهاي استان و مقايسة آنها با ا فني و حرفه

پژوهشكدة تعليم   1380  طرح پژوهشي  لرستان
  3025  و تربيت

 آموزان براي ادامة و نگهداري دانشبررسي عوامل مؤثر بر جذب   133
استان  پ.كل آ ادارة  اصغر علي اقدم  بهزاد نيرومند  اي هاي فني و حرفه تحصيل در هنرستان

پژوهشكدة تعليم   1380  طرح پژوهشي  غربي آذربايجان
  3239  و تربيت

  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  كنندهحمايت 

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

134  
 آموزان به مي و عملي جذب دانشبررسي راهكارهاي عل
  اي و كاردانش در شهرستان سلماس مدارس فني و حرفه

كاظم تيموري 
  سلماسي

دكتر مسعود 
  منصوري

پ استان .كل آ ادارة
  آذربايجان غربي

  1380  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 

  و تربيت تعليم
2678  

135  
آموزان مستعد به  هاي جذب دانش بررسي راه

  اي و كاردانش استان همدان هاي فني و حرفه هنرستان
سعيد حوله 

  كيان
حسين 
  سپهري

پ استان .كل آ ادارة
  همدان

  1380  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2574  

136  
م دو پايةآموزان پسر  مقايسة باورهاي خودكارآمدي دانش

اي شهر  هاي نظري و فني و حرفه شاخه متوسطةمقطع 
  تهران

  مجيد كندري
  دكتر

نيك چهره 
  محسني

آموزش و پرورش شهر 
  تهران

   نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1380  

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2516  

137  
بررسي وضعيت اشتغال و عوامل مرتبط با اشتغال 

  آموختگان شاخة كاردانش استان خراسان دانش
  علي خاني

  سيد ابوالقاسم
  حسينيون

  پ. كل آ ادارة
  استان خراسان

  1380  طرح پژوهشي
پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2758  

  بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش  138
  سيد ابوالقاسم  نادره عطاريان  آموختگان شاخة كاردانش مشهد

  حسينيون
  پ. كل آ ادارة

  استان خراسان
پژوهشكدة   1380  طرح پژوهشي

  2758  تعليم و تربيت

139  
هاي فني و  بيروني هنرستان كاراييبررسي ميزان 

: مورد(هاي كاردانش استان گلستان  اي و دبيرستان حرفه
  )1376-78التحصيالن  فارغ

حسينعلي   حميد اكرامي
  سرگزي

  پ. كل آ ادارة
  استان گلستان

پژوهشكدة   1380  طرح پژوهشي
  2791  تعليم و تربيت

  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: تپيوس

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

140  
هاي رسمي مهارتي شاخة كاردانش  آموزش بررسي رابطة

استان  74 تا72 هاي التحصيالن در سال با اشتغال فارغ
  كردستان

  عطاءاهللا حنيفي
دكتر احمد 
  قاضي زاده

  پ. كل آ ادارة
  استان كردستان

  1380  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2871  

141  
 1374هاي  آموختگان سال بررسي وضعيت اشتغال دانش

  شاخة كاردانش استان مركزي 1376تا 
محمدباقر 

  آبادي فتح
  ندابخش

  پ. كل آ ادارة
  استان مركزي

  1380  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2746  

142  
هاي  هاي شغلي مديران هنرستان بررسي ميزان مهارت

  اي و كاردانش استان قزوين فني و حرفه
  پ.سازمان آ  منوچهر كلهر  فرهاد زندپور

  1380  طرح پژوهشي  قزويناستان 
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2993  

143  
هاي فني و  بررسي ميزان آشنايي مديران هنرستان

هاي نظارت و رهبري  اي و كاردانش با مهارت حرفه
  آموزشي از نظر مديران و مقايسة آن با نظرات معاونان

  آرش 
  خيري خواه

  پ.سازمان آ  منوچهر كلهر
  1380  طرح پژوهشي  استان قزوين

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2710  

144  
بررسي چگونگي كاربرد تكنولوژي آموزشي در 

هاي فني و  اي هنرستان هاي فني و حرفه آموزش
  اي دولتي شهرستان كرج حرفه

دكتر محمد   محسن ميرالي
  دانشگاه آزاد اسالمي  احديان

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
پژوهشكدة   1381

  3161  تعليم و تربيت

آموزان مستعد به  دانشنشدن جذب  عوامل مؤثر در  145
عليرضا   عليرضا ميناگر  اي و كاردانش استان لرستان هاي فني و حرفه هنرستان

  بيرانوند
  پ. كل آ ادارة

  استان لرستان
پژوهشكدة   1380  طرح پژوهشي

  3418  تعليم و تربيت

  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  ني و حرفههاي ف آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

146  
هاي  آموزان به شاخه دانش نداشتن تمايل بررسي علل
  ردانش در استان اردبيل اي و كا فني و حرفه

  عظيم علي پور  شفيع شفيعي
پ .سازمان كل آ

  استان اردبيل
  1381  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3004  

147  
آموزان سوم راهنمايي با  بررسي ميزان آشنايي دانش

  اي هاي فني و حرفه رشته
  محمود بهنام

مهندس 
اسماعيل 
  يحيوي

پ .سازمان كل آ
استان آذربايجان 

  شرقي
  1381  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3274  

148  
هاي مختلف فني و  بررسي ميزان نياز بازار به رشته

هاي استان قزوين و چگونگي اشتغال  اي هنرستان حرفه
  آنها

  رحمان حميدي
بهاءالدين 

فروتن و احمد 
  رئيسي

  پ .سازمان كل آ
  1381  طرح پژوهشي  استان قزوين

  پژوهشكدة 
  تربيت تعليم و

2605  

149  
التحصيالن كاردانش استان  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

  كرمانشاه
  ايرج لرستاني

خدامراد 
  مؤمني

  پ .سازمان كل آ
  1381  طرح پژوهشي  استان كرمانشاه

پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2839  

هاي موجود در شاخة  بيروني رشته كاراييبررسي   150
  كاردانش در استان خوزستان

اهللا  سيد همت
  حسيني

جمشيد 
  كمايي

  پ .سازمان كل آ
      1381  طرح پژوهشي  استان خوزستان

 شاخةهاي  بررسي تناسب نيازهاي آموزشي آموزشگاه  151
دكتر محمد   غالمرضا رضاپور  كاردانش با امكانات موجود آنها در شهرستان كاشان

  اميني
  پ .سازمان كل آ

  استان اصفهان
پژوهشكدة   1382  طرح پژوهشي

  3650  و تربيت تعليم

آموزان به  بررسي راهكارهاي افزايش گرايش دانش  152
حسينعلي   پرويز فرزانه  هاي كاردانش رشته

  سرگزي
  پ .سازمان كل آ

  گلستاناستان 
پژوهشكدة   1382  طرح پژوهشي

  3298  تعليم و تربيت



  ...كيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و اي به تف هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

153  
بررسي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تحصيلي 

ل فراهان در سا ةآموزان شاخة كاردانش منطق دانش
  1381- 82تحصيلي 

  مريم اسفيني
سيد 

الدين  شمس
  هاشمي

  پ .سازمان كل آ
  استان مركزي

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

  پژوهشكدة   1382
  3538  تعليم و تربيت

154  
هاي  التحصيالن رشته وضعيت اشتغال فارغ مطالعة
كشي ساختمان و حسابداري شاخة كاردانش در  نقشه

  هاي تهران شهرستان
پ .سازمان كل آ  احد نويدي  ر محمود برزگ

      1382  طرح پژوهشي  هاي تهران شهرستان

هاي شاخة كاردانش در تأمين  بررسي تأثير آموزش  155
  نيروي انساني واحدهاي صنعتي استان سمنان

معصومه صالح 
  پ.كل آ ادارة  غالمرضا غنوي  ضيابري

  استان سمنان
  نامة پايان

  ارشد كارشناسي
  پژوهشكدة   1378

  1937  تعليم و تربيت

156  
هاي  التحصيالن مهارت بررسي ميزان اشتغال فارغ

كاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان در سال 
1379  

سيد مهدي 
  پ.كل آ ادارة  محسن زماني  ميرهادي

پژوهشكدة   1380  طرح پژوهشي  استان اصفهان
  2381  تعليم و تربيت

157  
ر ارتباط با بررسي ميزان اثربخشي شاخة كاردانش د

 75 تا71 هاي التحصيالن اين شاخه در سال اشتغال فارغ
  در استان كرمان

  عباس مهديزاده
دكتر 

عبدالحميد 
  كرباسي

  پ.كل آ ادارة
پژوهشكدة   1376  طرح پژوهشي  استان كرمان

  3411  تعليم و تربيت

اي  هاي آموزش فني و حرفه بررسي ميزان اثربخشي دوره  158
  دگيرسمي وزارت جهاد سازن

علي اصغر 
  هدايت نژاد

  دكتر 
  نامة پايان  دانشگاه تهران  آقا فريده آل

  ارشد كارشناسي
1378  

دانشكدة علوم 
تربيتي 

  تهران دانشگاه
  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

  فردي

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

159  
هاي هنرستان كشاورزي شهيد باهنر  آموزشبررسي رابطة 

التحصيالن آن در  استان بوشهر با اشتغال فارغ
  1379تا1366هاي سال

  حسن آبروشن  نوذر منفرد
  پ.آ كل ادارة

  استان بوشهر
  1379  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2687  

160  
بررسي امكانات اجراي نظام جديد در مناطق كم جمعيت 

  الگوي مناسب ارائةاي و  در زمينة كاردانش و فني و حرفه
  بهزاد باجووند

عبدالحميد 
  رضوي

  پ.كل آ ادارة
  استان فارس

  1370  طرح تحقيقاتي
  پژوهشكدة 

  تربيت تعليم و
3224  

161  
هاي مشاركت بخش خصوصي در  بررسي زمينه

اي از ديدگاه مديران  هاي فني و حرفه آموزشگاه
  استان كرمان) بخش خصوصي(ها و صنايع  هنرستان

عليرضا عبداهللا 
  پور

... ا دكتر عزت
  نادري

  پ.كل آ ادارة
  استان كرمان

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

1380  
  پژوهشكدة 
  تتعليم و تربي

2724  

162  

هاي مهارتي  بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش
اي  آموزان شاخة تحصيلي كاردانش و خالقيت حرفه دانش

آموزان و  از ديدگاه دانش) هنرآموزان(آموز  مربيان مهارت
  مربيان

  ياور جاللي پور
مهدي 
  زاده شريعت

  پ.كل آ ادارة
  استان تهران

      1380  طرح پژوهشي

163  

اي  هاي فني و حرفه آموزش ارائةيي بررسي مشكالت اجرا
و كاردانش در واحدهاي آموزشي از ديدگاه هنرجويان، 

- 80هنرآموزان و مديران شهر اصفهان در سال تحصيلي 
1379  

دكتر مهناز 
  لنكراني

دكتر مصطفي 
  عمازاده

  پ.كل آ ادارة
  استان اصفهان

پژوهشكدة   1380  طرح پژوهشي
  2370  تعليم و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  طرحمشخصات : پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

164  
اي  ر شاخة فني و حرفهبررسي مشكالت آموزشي د

  استان آذربايجان شرقي
حبيب رحماني 

  دباغ
مهندس 
  يحيوي

  پ.كل آ ادارة
استان آذربايجان 

  شرقي
  1380  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3290  

165  
هاي فني و  آموزش ارائةبررسي مشكالت و موانع اجرايي 

اي و كاردانش در واحدهاي آموزش شهر تهران از  حرفه
  آموزان، مديران و دبيران گاه دانشديد

غالمعلي 
  يوسيلياني

دكتر حسن 
  شعباني

شوراي تحقيقات 
  پ شهر تهران.آ

  1380  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2338  

166  
هاي شاخة كاردانش  بررسي نظرات مديران هنرستان

نظام جديد متوسطه پيرامون مشكالت اجرايي كاردانش 
  در استان قم

  اسيمحسن الي
دكتر اصغر 
  كليشادي

دانشگاه واحد تهران 
  مركز

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

80-1379  
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2414  

167  
بررسي مسائل و مشكالت شاخة كاردانش از ديدگاه 

  1379- 80آموزان دورة متوسطه در سال تحصيلي  دانش

مژگان 
 هآهنگرزاد
  رضايي

  بهناز مهاجران
پ .كل آ ادارة
ن آذربايجان استا

  غربي
  1380  طرح تحقيقاتي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

2268  

هاي  بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان رشته  168
  كاردانش در شهر تهران شاخةكامپيوتر و الكترونيك 

محمود برزگر و 
آموزش و پرورش   احد نويدي  سريه محمدي

پژوهشكدة   1382  طرح پژوهشي  شهر تهران
  2588  تعليم و تربيت

اي نظام  پسر فني و حرفهالتحصيالن  تناسب شغلي فارغ  169
مهندس   يوسف ايراني  در استان قم 76تا74هاي  جديد سال

  حسين صفري
سازمان آموزش و 
  پرورش استان قم

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

پژوهشكدة   1381
  3367  تعليم و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

اي بر  كاردانش و فني و حرفه سرانةبررسي تأثير نرخ   170
دكتر احمد   بهروز سوداگري  كيفيت آموزشي هنرجويان استان كردستان بهبود

  هومن
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
  نامة پايان

  ارشد كارشناسي
  پژوهشكدة   1381

  3070  تعليم و تربيت

) الكتروتكنيك(هاي فني  آموزش ةفايد –تحليل هزينه   171
علي رضا   رضا صابري  پسران در شهرستان كرمان

  شريفي

  سازمان 
زش و پرورش آمو

  استان كرمان
  پژوهشكدة   1381  طرح پژوهشي

  3412  تعليم و تربيت

172  
هاي كارآموزي و كارورزي  بررسي ميزان اثربخشي دوره

اي و كاردانش استان  بر مهارت هنرجويان فني و حرفه
  لرستان

محمدحسن 
  پيريايي

دكتر مجتبي 
  حسيني

  سازمان 
آموزش و پرورش 
 استان لرستان

  1381  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  3143  تعليم و تربيت

اي  هاي فني و حرفه دروني آموزش كاراييبررسي   173
دكتر مصطفي   اردشير فاتحي  75تا70 هاي سال درآموزش و پرورش استان اصفهان 

  شريف

  سازمان 
آموزش و پرورش 
  استان اصفهان

  پژوهشكدة   1381  طرح پژوهشي
  3444  تعليم و تربيت

كاردانش در استان  شاخةني درو كاراييبررسي   174
حسين الهام   سيامك بهمني  خوزستان

  پور

  سازمان 
آموزش و پرورش 
  استان خوزستان

پژوهشكدة   1381  طرح پژوهشي
  3122  تعليم و تربيت

هاي  وري در آموزشگاه مؤثر در ارتقاي بهرهبررسي عوامل   175
  آذردكتر عادل   رضا اميدعلي  كاردانش دولتي و غير انتفاعي استان قم

  سازمان 
آموزش و پرورش 

  استان قم

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

پژوهشكدة   1381
  3050  تعليم و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- اد راهنمااست  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

176  

آموزان  بررسي مشكالت كارورزي و كارآموزي دانش
  اي و كاردانش در سال تحصيلي هاي فني و حرفه شاخه

آموزان و  از ديدگاه مربيان، مديران، دانش 81-1380
  اصفهانربط استان  هاي ذي ديگر دستگاه

مهندس 
غالمرضا 

  نيا اكرام

  ...دكتر نصرا
محبوبي 
  صوفياني

  سازمان 
  آمورش و پرورش
  استان اصفهان

  1381  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3040  

177  
التحصيالن دختر و پسر  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

اي شهر تهران  هاي فني و حرفه رشتة گرافيك هنرستان
  80تا 75هاي  در فاصلة سال

  جو الهام هدف
اكبر  دكتر علي

  خسروي
  دانشگاه

  آزاد اسالمي 
  نامة پايان

  ارشد كارشناسي
1382  

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

  رودهن
  

178  
التحصيالن پسر  عوامل مؤثر در عدم اشتغال فارغ

 هاي اي شهر تهران در سال هاي فني و حرفه هنرستان
  80تا 73

جعفر 
  حسيني شاه

دكتر محمد 
  يمني

  سازمان 
  آمورش و پرورش

  شهر تهران
  1382  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3356  

179  
اي پسران  هاي حرفه بررسي وضعيت آموزش دورة مهارت

هاي توسعة  و دختران كم توان ذهني استان كرمان و راه
  عملي آن

  اسد محمد بني
دكتر يداهللا 

  جوادي

  سازمان 
  آمورش و پرورش
  استان كرمان

  1382  پژوهشيطرح 
  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3603  

180  
اي استان  هاي فني و حرفه بيروني هنرستان كاراييبررسي 

هاي برق، مكانيك، ساخت و توليد، طراحي و  اصفهان در رشته
  79تا77 هاي سال دردوخت و حسابداري 

رضا جعفري 
  احمد عابدي  هرندي

  سازمان 
  آمورش و پرورش
  استان اصفهان

پژوهشكدة   1382  شيطرح پژوه
  3724  تعليم و تربيت



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
   محل

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

181  
بررسي مسائل و مشكالت آموزشي، اداري، مالي، تربيتي 

اي  هاي فني و حرفه روزي آموزشكده عاطفي و شبانه
  استان هرمزگان

  صديقه 
  يوسفي نژاد

  دكتر غالمعلي
  احمدي

  مركز آموزش
  مديريت دولتي

  نامة پايان
  ارشد كارشناسي

  مركز آموزش  1379
    مديريت دولتي

182  

اي  هاي فني و حرفه بررسي امكان تطابق رشته
هاي مناطق مختلف و  هنرستاني با استعدادها و قابليت

ارائة الگوي اي استان فارس و توابع و  هاي توسعه برنامه
  )شمال فارس و توابع شهرستان شيراز(اسب من

  بهزاد باجووند
دكتر 

عبدالحميد 
  رضوي

  كل  ادارة
آموزش و پرورش 

  فارساستان 
  پژوهشكدة   1381  طرح پژوهشي

  3224  تعليم و تربيت

ريزي نيروي انساني براي  يك الگوي چندبخشي برنامه  183
  استان فارس

دكتر حسين 
  -   ذوالنور

آموزش سازمان 
اي  فني و حرفه

 استان فارس
  1381  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

كز آموزش فني و بررسي نيازهاي آموزشي مربيان مرا  184
  اي استان تهران حرفه

دكتر 
  محمدحسين 
  ميرزا محمدي

دكتر اكبر 
  رهنما

  كل آموزش ادارة
اي  فني و حرفه

  استان تهران
  1382  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

كار در بهبود  كارگاهي و ضمن هاي بين نقش آموزش  185
  وري كاركنان بهره

سعيد باقر 
  -   سليمي

  سازمان 
آموزش و پرورش 

  قماستان 
  1382  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

  



  ...اي به تفكيك نوع سند، تاريخ انجام پژوهش، محل نگهداري سند و  هاي فني و حرفه آموزش در بارةهاي پژوهشي انجام شده  مشخصات طرح: پيوست

يف
رد

  

- اهنمااستاد ر  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

اي و انطباق  بررسي محتواي دروس آموزش فني و حرفه  186
  آن با نيازهاي صنايع استان مركزي

  اعظم السادات 
  فاطمي

دكتر هادي 
  غفاري

  كل آموزش ادارة
اي  فني و حرفه

  استان مركزي
  ازمان آموزشس  1382  طرح پژوهشي

    اي فني و حرفه

187  
به بازار در  ارائةبررسي موانع توليد محصول و 

هاي استان هرمزگان از ديدگاه هنرآموزان و  هنرستان
  مديران

  رضا برومند  فاطمه موسايي 
  كل  ادارة

  آموزش و پرورش
  استان هرمزگان

  پژوهشكدة   1383  طرح پژوهشي
  3777  تعليم و تربيت

188  
ساخت و توليد در  رشتةدروني  كاراييبررسي 

دو ساله  دورةاي در يك  هاي فني و حرفه هنرستان
  )1381-82و  1380- 81هاي  سال(

علي اصغر 
  هدايتي

دكتر 
غالمحسين 

  پايگانه
  3832    1382  طرح پژوهشي 

 شاخةآموزان سال دوم و سوم  مندي دانش هبررسي عالق  189
  خود تحصيلي رشتةكاردانش مدارس شيراز نسبت به 

مدجواد مح
  مسرور

عالءالدين 
  اعتماد اهري

   دانشكدة
و علوم  شناسي روان

  تربيتي رودهن

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1382  

 دانشكدة
و  شناسي روان

علوم تربيتي 
  واحد رودهن

  

  مد مح  اي  دروني آموزش فني و حرفه كاراييگيري  اندازه  190
  عبدالغني زاده

  مهندس
  پيوندي

  كل  ادارة
  و پرورش آموزش

  استان سمنان
  پژوهشكدة   1374  طرح پژوهشي

    تعليم و تربيت

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

ريس فعال بر عملكرد تحصيلي هاي تد تأثير روش  191
  هاي شهر تهران اي هنرستان هنرجويان فني و حرفه

دكتر 
  مدكاظم مح

  سليمي زاده

  دكتر محمود
  913    1379  طرح پژوهشي    مهر محمدي

هاي فني و  نگرش صاحبان صنايع نسبت به آموزش  192
  -   صادق صالحي  اي در استان مازندران حرفه

  كل آموزش ادارة
  اي فني و حرفه

  ستان مازندرانا
  1383  طرح پژوهشي

  سازمان آموزش
  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

193  

آموزان به  شناخت عوامل بازدارنده در گرايش دانش
راهكارهاي تشويق و  ارائةاي و  هاي فني و حرفه رشته

در ها در استان لرستان  آموزان به اين رشته ترغيب دانش
  1381- 82سال تحصيلي 

  سهراب 
  مرادي زاده

عليرضا 
  بيرانوند

 سازمان 
 آموزش و پرورش
 استان لرستان

  1382  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة 
    تعليم و تربيت

194  
بررسي راهكارهاي الزم به منظور افزايش مشاركت 

هاي دولتي و غير دولتي خارج از آموزش  مديران دستگاه
  هاي مهارتي آموزش ارائةو پرورش براي 

  مد مح
  حاجي زاده

  نعمت بقايي
  يواش

 سازمان 
 آموزش و پرورش
  استان مازندران

  پژوهشكدة   1382  طرح پژوهشي
  3485  تعليم و تربيت

 توسعةاي در  هاي فني و حرفه بررسي نقش آموزش  195
  خوداشتغالي در استان سمنان

  علي اكبر 
  زاده سعيد زال  امين بيدختي

كل آموزش ادارة  
اي فني و حرفه  

  استان سمنان
  1383  طرح پژوهشي

  مان آموزشساز
  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

در ) با تأكيد بر انگيزش(شناسي روابط انساني  آسيب  196
  -   ابوالفضل سهرابي  اي استان قم آموزش فني و حرفه 1 ةمركز شمار

  كل آموزش ادارة
  اي فني و حرفه
  استان قم

  1382  طرح پژوهشي
  سازمان آموزش

  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

197  
التحصيالن  فارغ بررسي ميزان آشنايي و انگيزة

هاي  آباد به شركت در آموزش دانشگاهي شهرستان خرم
  اي و حرفهفني 

  -   فيروز دريكوندي
 سازمان 

 آموزش و پرورش
  استان لرستان

  1382  طرح پژوهشي
  سازمان آموزش

  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

198  
ة برگزار هاي پايان دور تجزيه و تحليل و ارزشيابي آزمون

اي استان فارس در  كل آموزش فني و حرفه ادارة شدة
  1382سال 

  عبدالحمي
محمود  –رضوي 
  سبيگشتا

دكتر اصغر 
  رضويه

كل آموزش ادارة  
اي فني و حرفه  

 استان فارس
  1383  طرح پژوهشي

  سازمان آموزش
  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

ن جسمي ها و نيازسنجي آموزشي معلوال بررسي قابليت  199
  استان مازندران

منصوره 
  محمدنژاد

دكتر محمود 
  پور شارع

 سازمان 
 آموزش و پرورش
  استان مازندران

  1383  ح پژوهشيطر
  سازمان آموزش

  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  

200  

هاي موجود ساخت و  بررسي و تحليل آماري آزمون
هاي آرايش،  هاي استاندارد در رشته اعتباريابي آزمون

پيرايش، جوشكاري برق، رايانه اپراتوري، برق صنعتي، 
كشي  دوزي و نقشه ، مكانيك، نازك2و  1كار درجه 
  ساختمان

  سيدحسين  حداديانعلي 
  جزايري

كل آموزش ادارة  
اي فني و حرفه  

  لرستاناستان 
  1383  طرح پژوهشي

  سازمان آموزش
  اي فني و حرفه
  وزارت كار

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  نتشارا
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

201  
 ارائةبررسي وضعيت كارآفريني در مدارس متوسطه و 

مدلي براي پرورش مديران كارآفرين در آموزش و 
  پرورش شهر تهران

  فرشته 
  -   كردستاني

دانشگاه آزاد 
واحد (اسالمي 

  )علوم و تحقيقات

   نامة پايان
  دكترا

1382  

دانشگاه آزاد 
واحد (اسالمي 
م و علو

  )تحقيقات

2520  

202  

التحصيالن  تحقيق و بررسي در وضعيت اشتغال فارغ
اي و كشاورزي  هاي فني و حرفه هنرستان 65پسر سال 

آن با وضعيت اشتغال تعداد مشابه  مقايسةو 
  هاي نظري التحصيالن پسر دبيرستان فارغ

اسفنديار خرّاط 
  -   زبردست

كل ادارة  
آموزش و پرورش  

 شهر تهران
  

 پژوهشكدة  1371  ژوهشيطرح پ
    تعليم و تربيت

اي با  حرفههاي رسمي فني و  آموزش رابطةبررسي   203
  -   مهدي وحيدنيا   67 تا 63 هاي التحصيالن در سال اشتغال فارغ

 معاونت آموزش
  اي  فني وحرفه

دفتر تحقيقات و 
  ريزي برنامه

  =  طرح پژوهشي
  پژوهشكدة

    تعليم و تربيت

204  
هاي فني و  يان هنرستانبررسي مشكالت هنرجو

اي شهر تهران در ارتباط با نيروي انساني شاغل در  حرفه
  واحد آموزشي

پژوهش  كميتة
آموزش فني  ادارة

  اي تهران و حرفه

سيدعباس 
طباطبايي 

  يزدي

كل ادارة  
آموزش و پرورش  

  شهر تهران
  پژوهشكدة  1374  طرح پژوهشي

    تعليم و تربيت

  



  اي براي كتاب جلد چهارم حرفه هاي گروه فني و عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

205  
اي با  هاي رسمي فني و حرفه آموزش رابطةبررسي 

 هاي سال درالتحصيالن در استان خوزستان  اشتغال فارغ
  67 تا 63

    شكركنحسين 

  شوراي تحقيقات 
  كل  ادارة

  آموزش و پرورش 
  استان خوزستان

 پژوهشكدة  1367  طرح پژوهشي
    تعليم و تربيت

 شاخةآموزان  آموزي دانش  بررسي عوامل مؤثر در مهارت  206
  كاردانش در سطح استان مازندران

  سيد اسماعيل 
  حسيني

 دكتر محمد حقيقي 
  دكتر مجتبي طبري
  دكتر مظفر قنبرزاده

  دانشگاه آزاد
  شهر اسالمي قائم

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1375  

  دانشگاه 
آزاد اسالمي 

  شهر قائم
  

207  
كل آموزش فني و  ادارةارزشيابي نظام آموزشي 

الگوي بهبود وضعيت به  ارائةاي استان مركزي و  حرفه
  ها  تفكيك رشته

مدعلي مح
  غالمرضا بياتي  پرويزيان

  كل آموزش ادارة
  اي  فهفني و حر

  استان مركزي
  =  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة
    تعليم و تربيت

ي ها هالتحصيالن آموزشگا بررسي وضعيت اشتغال فارغ  208
  دكتر محمد خير  سوسن جباري  اي استان فارس دولتي و آزاد فني و حرفه

  كل آموزش ادارة
  اي  فني و حرفه

  استان فارس
  1383  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

نيازهاي آموزشي كاركنان مراكز آموزش فني و بررسي   209
  اي استان تهران حرفه

دكتر 
  محمدحسين
  ميرزا محمدي

  دكتر اكبر رهنما
  كل آموزش ادارة

  اي  فني و حرفه
  استان تهران

  1383  طرح پژوهشي
سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

210  
هاي آموزش عمومي و تخصصي  بررسي و تعيين اولويت

با تأكيد بر (اي استان هرمزگان  سازمان فني و حرفه
  )موجود صنايع دريايي و صنايع

  رضا احمدي
  پور منصوراخالقي

  پرويز اوسپيد 
  سيد يوسف بهبهاني
  محمد محبي نودژ

  كل آموزش ادارة
  اي  فني و حرفه

  هرمزگاناستان 
  1383  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

هاي  هاي نيازسنجي در اجراي آموزش بررسي روش  211
  اي نوين فني و حرفه

  مدرضا مح
  نكوب نژادآه

  دكتر منيجه
  شهني ييالق

  دانشگاه آزاد
  شهر اسالمي قائم

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1383  

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

212  
 ادارةبرداري آموزشي مربيان  بررسي عوامل مؤثر بر بهره
اي استان فارس از ديد  كل آموزش فني و حرفه

  كارآموزان

  دكتر محمدتقي
  ايمان

  دكتر اكبر
  مسعودي

  كل آموزش ادارة
  اي  فني و حرفه

  استان مركزي
  1383  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

از سوي شده  ارائةهاي  مطالعه تأثير آموزش  213
  ديدگان در شيراز ي آزاد بر اشتغال آموزشها هآموزشگا

دكتر ابراهيم 
  دكتر پرويز ساكتي  هاديان

  وزشكل آم ادارة
  اي  فني و حرفه

  استان فارس
  1382  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

اي و  هاي فني و حرفه بررسي سهم دختران از آموزش  214
  كاردانش استان سيستان و بلوچستان

عصمت 
  مهر سعيدي

  عطيه عظيمي

  مهندس غالمرضا 
  جعفري

  كل آموزش ادارة
  اي  فني و حرفه

  استان تهران
   پژوهشكدة    طرح پژوهشي

    تعليم و تربيت

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

215  

اي و  هاي فني و حرفه بررسي مشكالت هنرستان
هاي تحصيلي قابل توسعه در  كاردانش و شناسايي رشته

-82هاي شهرستان بيجار در سال تحصيلي  هنرستان
1381  

ابوالقاسم   محمد شريفيان
  خامسي

  سازمان 
  آموزش و پرورش
  استان كردستان

  بيجار

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي
    تعليم و تربيت

ش هاي كاردان آموزان دبيرستان بررسي نگرش دانش  216
  كاردانش شاخةاستان قم نسبت به 

  محمدعلي
سازمان آموزش و   -   قائم پور

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي  پرورش استان قم
    تعليم و تربيت

217  
آموزان دختر  هاي عملي در بين دانش بررسي توانمندي

ها در  كاردانش آموزش ديده در هنرستان شاخةو پسر 
  قروه مقايسه با واحدهاي صنفي در شهرستان

  منوچهر مرادپور
  اقبال فيضي

  قباد
  ميمنت آبادي

  سازمان 
  آموزش و پرورش
  استان كردستان

  پژوهش كميتة
  شهرستان قروه

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي
    تعليم و تربيت

218  
متوسطه نسبت به  دورةآموزان  بررسي نگرش دانش

        كاردانش شهر كاشان در سال تحصيلي شاخة
83-1382  

  جواد يارعلي  ت چينيفرحدخ
  سازمان 

  آموزش و پرورش
  استان اصفهان

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي
    تعليم و تربيت

219  
اي  مندي واحدهاي فني و حرفه بررسي ميزان بهره

استان كردستان از تجهيزات تخصصي در مقايسه با 
  خط تعادل

مهندس ناظر   اهللا حنيفيءعطا
  رشادمنش

  سازمان 
  آموزش و پرورش

  ان كردستاناست
   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي

    تعليم و تربيت



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

اي  هاي فني و حرفه نرستاندروني ه كاراييارزيابي   220
  اصغر  دكتر علي  هما سيفي  شهر تبريز دخترانة

  كوشافر

 سازمان مديريت و 
  ريزي استان برنامه

  آذربايجان شرقي

طرح 
  1382  پژوهشي

  سازمان مديريت و 
  ريزي استان برنامه

  آذربايجان شرقي
  

221  
هاي  نظرات دانشجويان دختر و پسر دوره مقايسة

اي شهرستان سبزوار  فهفني و حر ةكارداني پيوست
  1381-82در سال تحصيلي 

مدعلي مح
  خيرآبادي

  سيدعباس
  طباطبايي يزدي

  دانشگاه 
  آزاد اسالمي
  واحد رودهن

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1382  

  دانشگاه 
  آزاد اسالمي
  واحد رودهن

  

222  
 ادارةعيت خوداشتغالي آموزش ديدگان ضبررسي و

ارمحال و اي استان چه كل آموزش فني و حرفه
   1382 تا 1380هاي سال دربختياري 

  ولي اهللا 
  لطفي پور

  شوراي پژوهشي 
  كل آموزش ادارة

  اي فني و حرفه
  استان چهارمحال و 

  بختياري

  كل آموزش ادارة
  اي فني و حرفه

استان چهارمحال 
  و 

  بختياري

طرح 
  1384  پژوهشي

  سازمان آموزش
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

223  
هاي درسي  عنوان از كتاب 13اي ارزشيابي محتو

هاي فني و  آموزش شاخةهاي تحصيلي  رشته
  )از ديدگاه هنرآموزان(اي  حرفه

دكتر كوروش فتحي   ابراهيم آزاد
  و اجارگاه

سازمان پژوهش و 
ريزي  برنامه

  آموزشي

طرح 
  1380  پژوهشي

سازمان پژوهش و 
ريزي  برنامه

  آموزشي
  

اي بر صنعت  ههاي فني و حرف بررسي تأثير آموزش  224
  ) از نظر كارآموزان و كارفرمايان(كشاورزي 

عليرضا خواجه 
  شاهكوهي

  دكتر يحيي مقصودلو
  دكتر غالمرضا 

  خوش فر
  علي وطتي

  كل آموزش ادارة
  اي فني و حرفه

  استان گلستان

طرح 
  1384  پژوهشي

  سازمان آموزش
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  



  براي كتاب جلد چهارماي  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

225  
بررسي عاليق تحصيلي و شغلي و وضعيت اشتغال 

ها و مراكز آموزش  التحصيالن هنرستان فارغ
  كشاورزي در ايران

  مهدي 
  -   شريف زاده

احد علوم و و
  تحقيقات 

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

  نامة پايان
كارشناسي 

  ارشد
1380  

واحد علوم و 
  تحقيقات

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

  

226  
ديدگان سازمان  بررسي وضعيت اشتغال آموزش

اي و برآورد الگوي عوامل موثر  آموزش فني و حرفه
  ) سي ميداني شهر تهرانربر(بر آن 

  -   معصومه اميري
  موزشسازمان آ

  اي  فني و حرفه
  كشور

  طرح 
  1383  پژوهشي

  سازمان آموزش
اي  فني و حرفه
  كشور

  

تحصيل  ةبررسي وضعيت اشتغال و ادام  227
  التحصيالن مراكز آموزش كشاورزي فارغ

  محمدرضا
طرح   وزارت كشاورزي  -   عبدالمكيان

    وزارت كشاورزي  1372  پژوهشي

228  
اي  رفهشناسي تربيت ح بررسي و نقد مباني معرفت

گرايي  شناسي حرفه آن با معرفت مقايسةدر ايران و 
  جديد

  دكتر فاطمه   بهناز مرجاني
  زيبا كالم

   دانشكدة
   شناسي روان

  دانشگاه تهران
  نامة پايان

  1381  دكترا
   دانشكدة

   شناسي روان
  دانشگاه تهران

  

هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي  بررسي ويژگي  229
  اي استان مازندران كارآموزان فني و حرفه

غالمرضا 
  فر  خوش

  صادق صالحي
  دكتر قربانعلي
  ابراهيمي

  كل آموزش ادارة
  اي فني و حرفه
  مازندران

  طرح
  1383  پژوهشي

  سازمان آموزش
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

  

230  
اي  فني و حرفه شاخةدروني و بيروني  كاراييبررسي 
 75 هاي سال درشهرستان شهر كرد  متوسطةآموزش 

  80ات
  دكتر مصطفي شريف  محمد نيكخواه

علوم  دانشكدة
 و  تربيتي

 شناسي روان 
  دانشگاه اصفهان

  1382  نامه پايان
علوم  دانشكدة
  و  تربيتي

دانشگاه  شناسي روان
  اصفهان

3903  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  رناظ- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

231  
التحصيالن  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

اي دختران آموزش و پرورش  هاي حرفه هنرستان
  زنجان 1 ةناحي

سوسن 
  حسين احمدي  سرايي باغچه

  سازمان 
  آموزش و پرورش 

  استان زنجان

  طرح 
  پژوهشكدة  1382  پژوهشي

  3630  م و تربيتتعلي

هاي فني و  دروني و بيروني شاخه كاراييبررسي   232
  اي و كاردانش در استان آذربايجان شرقي حرفه

  بابك باقري
  چرخي

  دكتر ميرتقي 
  گروسي

كاربردي  پژوهشكدة
تعليم و تربيت استان 

  آذربايجان شرقي

  طرح 
  پژوهشكدة  1383  پژوهشي

  3849  تعليم و تربيت

233  

هاي  تناسب محتواي كتاب بسته بررسي ارتباط و
اي با  كامپيوتر آموزش فني و حرفه رشتة 2افزاري  نرم

هاي مورد نياز بازار كار از ديد دبيران و مديران  مهارت
افزارهاي آموزشي در  هاي كامپيوتري توليد نرم شركت

  1382-83تهران در سال تحصيلي 

  دكتر مجيد  اكرم دهباشي
  علي عسگري

  تيعلوم تربي دانشكدة
تربيت  شناسي روان  و

  معلم

  نامة پايان
  كارشناسي

  ارشد
1382  

علوم  دانشكدة
  و  تربيتي

تربيت  شناسي روان
  معلم

  

234  
 رشتةبررسي ميزان انطباق محتواي دروس تخصصي 

اي با نيازهاي صنعت  فني و حرفه شاخةساخت و توليد 
  در اين رشته

سوسن نوروزي 
  محمود برزگر

  دكتر علي اصغر
  ياخالق

  سازمان پژوهش و
  آموزشي ريزي برنامه

  )پژوهشي مؤسسة(

  طرح
  1381  پژوهشي

  سازمان پژوهش و
  آموزشي ريزي برنامه

  )پژوهشي مؤسسة(
  

235  
هاي  آموزان در رشته بررسي عوامل مؤثر بر جذب دانش

از نظر والدين و (اي و كشاورزي  تحصيلي فني و حرفه
  در سطح استان قزوين) آموزان دانش

  ا محمدرض
  منوچهر كلهر  قلي بگلو

  شوراي تحقيقات 
  پرورش و آموزش سازمان

  استان قزوين

  طرح
  پژوهشكدة  1383  پژوهشي

  3878  تعليم و تربيت

  



  اي براي كتاب جلد چهارم هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
  ناظر

  مؤسسة
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  تشاران
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

236  
اي  فني و حرفه متوسطة دورةدروني  كاراييبررسي 

واحدي و ترمي  –كشاورزي در دو نظام آموزش سالي 
  واحدي در سطح استان قزوين –

  محمدرضا 
  قلي بگلو

  بهاءالدين 
  فروتن 

محمدرضا 
  جعفريان

  شوراي تحقيقات 
  پرورش و آموزش سازمان

  استان قزوين
  1382  رح پژوهشيط

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

3679  

237  
) الكترونيك(هاي فني  فايده، آموزش ةتحليل هزين

  ) 1380(پسران در شهرستان كرمان 
  رضا صابري

  رضا  علي
  شريفي

  شوراي تحقيقات 
  پرورش و آموزش سازمان

  استان كرمان
  1381  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

  

238  
فني و  شاخةهاي متوليان  تخصصبررسي تناسب 

راهكارهاي الزم  ارائةاي با موقعيت شغلي آنان و  حرفه
  در اين زمينه

  اردشير شيري
نصرت اله 
  جالليان

  سازمان 
  آموزش و پرورش

  ايالم
  1382  طرح پژوهشي

  پژوهشكدة 
  تعليم و تربيت

  

239  
ديدگان طرح پتروشيمي  بررسي وضعيت اشتغال آموزش

  ه و بويراحمددر استان كهگيلوي
دكتر فردين 

  بوستاني
 -  

  كل آموزش ادارة
اي  فني و حرفه

  كهگيلويه و بويراحمد
  1383  طرح پژوهشي

   پژوهشكدة
  تعليم و تربيت

  

شاغل در واحدهاي ) مربيان(نيروي انساني ارزشيابي   240
  كاردانش تهران شاخةآموزشي 

سيما درفش 
  كاوياني 

  پروانه قدسي

دكتر احد 
  نويدي

   آموزشكده
  آموزشكده   1384  طرح پژوهشي  تعليم و تربيت

    تعليم و تربيت



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

  هاي كشور اضي هنرستانهاي آموزشي ري بررسي نظام  241
محمد ابراهيمي 

  مطلق
دكتر اسماعيل 

  بابليان
  دانشگاه آزاد اسالمي
  علوم تحقيقات تهران

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسالمي   1385
  تهران علوم تحقيقات

5557  

242  
كاردانش بر سطح حرمت خود و  شاخةتأثير تحصيل در 

آموزان دختر  شرفت تحصيلي دانسالمت عمومي و پيش
  هاي شهر تهران دوم و سوم دبيرستان پاية

  ملوك اسداللهي
خانم دكتر پريرخ 

  دادستان

  سازمان 
  آموزش و پرورش

  تهران

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

  دانشگاه آزاد اسالمي  1382
  تهران مركزي

4186  

243  
در اي  هاي فني و حرفه بررسي نظرات مديران هنرستان

هاي فني و  و آموزشي هنرستان مشكالت اجرايي بارة
  1382-83 در سال تحصيلي اي استان قم حرفه

  ناصر الياسي
دكتر حسين 

  حنيفر
سازمان آموزش و 

  پرورش قم
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
   ةپژوهشكد  1383

  تعليم و تربيت
4980  

244  
هاي  بررسي ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش

راهكارهايي جهت  ارائةاي و كاردانش و  فني و حرفه
  جلب مشاركت آنان

  فرشته امامي
محمدتقي 

  بيگي آئينه

سازمان آموزش و 
پرورش خراسان 

  شمالي
   ةپژوهشكد  1385  طرح پژوهشي

  تعليم و تربيت
5700  

 رشتةالتحصيالن  يي بيروني و اثربخشي فارغابررسي كار  245
مهندس حميد   حسن اميني  78تا75هاي  ساخت و توليد در سال

  امنصورني
  دفتر آموزش 
   ةپژوهشكد  1383  طرح پژوهشي  اي فني و حرفه

  تعليم و تربيت
5096  

246  
روزي بر  هاي شبانه بررسي تأثير عملكرد محيط

هاي فني و  سازگاري اجتماعي دانشجويان آموزشكده
  اي استان سيستان و بلوچستان حرفه

دكتر مسعود   زميفرا انصاري
  رودباري

  سازمان 
  آموزش و پرورش

  ان و بلوچستانسيست
   ةپژوهشكد  1384  طرح پژوهشي

  تعليم و تربيت
5011  

  



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

247  
كاردانش از نظر  اخةشبررسي نقاط ضعف و قوت 

محتوا و امكانات و روش اجرا در استان سمنان 
  از ديدگاه دبيران و مسئوالن

  حميد باباخاني
  دكتر عالالدين 
  اعتماد اهري

  سازمان 
  و پرورش آموزش

  سمنان

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1383  
  دانشگاه آزاد 
  واحد رودهن

4145  

248  
ني و ديدگان ف بررسي وضعيت اشتغال آموزش

  اي استان آذربايجان شرقي حرفه
بابك باقري 

  چرخي
  دكتر حسين افشين

  كل آموزش ادارة
اي  فني و حرفه 

  آذربايجان شرقي
  1385  طرح پژوهشي

   ةپژوهشكد
  تعليم و تربيت

174  

249  
 شاخةآموزان به  بررسي علل گرايش دانش

آموزان  اي از ديدگاه دانش تحصيلي فني و حرفه
  شهرستان اهوازدر  آنها يو اوليا

  جاسم بانوئي
دكتر حسين 

  پور الهام

  سازمان 
  آموزش و پرورش

  خوزستان
  1382  طرح پژوهشي

   ةپژوهشكد
  تعليم و تربيت

4195  

250  
هاي كارداني آموزش فني و  يابي دورهارزش
  اي در وزارت آموزش و پرورش حرفه

  محمود برزگر
مهندس عبدالحسين 

  نفيسي
تعليم و  پژوهشكدة

  تربيت
  1384  پژوهشيطرح 

   ةپژوهشكد
  تعليم و تربيت

5281  

اي و  هاي آموزشي مدارس فني و حرفه وردهابررسي فر  251
  فر عليرضا مصباح  اي بتول برقه  86تا81 هاي هاي دختر در سال كاردانش هنرستان

  سازمان 
  آموزش و پرورش 

  يزد
  ةپژوهشكد  1384  طرح پژوهشي

  تعليم و تربيت
4929  

252  
هاي  موزش مديران هنرستانبررسي نيازهاي آ

و  1383-84كاردانش شهر تهران در سال تحصيلي 
  ريزي آموزشي راهكارهايي براي بهبود برنامه ارائة

دكتر عباس   عليرضا بهرامي
  پور عباس

  سازمان
آموزش و پرورش 

  تهران

 نامة پايان
  كارشناسي ارشد

   ةپژوهشكد  1384
  تعليم و تربيت

4939  



  پنجماي براي كتاب جلد  ني و حرفههاي گروه ف عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

راهكارهاي افزايش انگيزش مديران صنايع براي   253
  اي هاي فني و حرفه مشاركت در امر آموزش

  يدكتر صادق ملك  محمد پاسبان
سازمان آموزش و 

  پرورش تهران
  1385  طرح پژوهشي

فني و  آموزش سازمان
  اي وزارت كار حرفه

151  

 شاخةهاي  بررسي ميزان كارايي دروني هنرستان  254
  84 تا 81هاي تحصيلي  سال كاردانش استان قم در

  جعفر آرشيد  مصطفي پاك
  سازمان 

  آموزش و پرورش قم
  1385  طرح پژوهشي

   پژوهشكدة
  تربيت تعليم و

5595  

هاي كارآفريني در  بررسي ميزان پرورش قابليت  255
  آموزان سال سوم مدارس كاردانش استان خراسان دانش

  احمد ابوترابيان  احد پورافشاري
  سازمان 

آموزش و پرورش 
  خراسان

  1384  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  تعليم و تربيت
5063  

شناختي بررسي تأثير آموزش راهبردهاي شناختي و فرا  256
  در يادگيري و پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان

  فرحناز تمدني
خانم دكتر پروين 

  كديور
  دانشگاه آزاد 

  واحد تهران مركزي
   نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1383  

   پژوهشكدة
  تعليم و تربيت

4503  

257  
هاي فني و  التحصيالن شاخه يي بيروني فارغبررسي كارا

و پرورش شهرستان  آموزش اي و كاردانش حرفه
  81تا 79هاي سال اصفهان

رضا جعفري 
  هرندي

دكتر سيدابراهيم 
  ميرشاه حسيني

سازمان آموزش و 
  پرورش اصفهان

  1386  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  تعليم و تربيت
5646  

 رشتةهاي شخصيتي فرد و انتخاب  بين تيپ رابطة  258
  شهرستان ايالم متوسطةآموزان پايه دوم  تحصيلي دانش

  دكتر هادي بحيرايي  ت جوهريهم
سازمان آموزش و 

  پرورش ايالم
  1382  طرح پژوهشي 

   پژوهشكدة
  تعليم و تربيت

3917  

بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال   259
  كاردانش استان خراسان شاخةآموختگان  دانش

  علي خاني
سيد ابوالقاسم 

  حسينيون
سازمان آموزش و 
  پرورش خراسان

  1380  طرح پژوهشي
   ژوهشكدةپ

  تعليم و تربيت
2516  

  



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

260  
يي بيروني آموزش حسابداري در بررسي كارا

اي استان چهارمحال و  ههاي حرف هنرستان
  )1374- 78(ساله  پنج دورة بختياري در

  كرم خليلي  بهروز درخشان

  سازمان 
  آموزش و پرورش
چهارمحال و 

  بختياري

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي
  4752  تعليم و تربيت

261  
هاي  التحصيالن هنرستان بررسي ميزان جذب فارغ

 اي شهرستان خوي در بازار كار بين فني و حرفه
  82تا 75هاي سال

  حسن شفيعي  سلطانعلي دريادل
  سازمان 

  آموزش و پرورش 
  آذربايجان غربي

   پژوهشكدة  1384  طرح پژوهشي
  5008  تعليم و تربيت

262  
بررسي عوامل اجتماعي و جنسيتي مرتبط با 

هاي كارآموزي در مراكز فني و  انتخاب رشته
  اي استان مازندران حرفه

  دكتر محمد
  -   اسماعيل رياحي

كل آموزش  ادارة
اي  فني و حرفه
  مازندران

  1384  طرح پژوهشي
  سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

146  

263  
هاي آموزش فني و  بررسي تأثير گذراندن دوره

اي غير رسمي كوتاه مدت در عملكرد مربيان  حرفه
  اي استان تهران مراكز فني و حرفه

حميده 
  ساالرحسيني

دكتر خدابخش 
  هداشگرزاد

  دانشگاه آزاد اسالمي
  تهران مركزي

   نامة پايان
  كارشناسي ارشد

1384  
  سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

159  

بررسي راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي   264
سازمان آموزش و   رضا بيرانوند علي  رضا سياه منصور  هاي كاردانش استان لرستان آموزش توسعةدر 

   پژوهشكدة  1384  هشيطرح پژو  پرورش لرستان
  5220  تعليم و تربيت

265  

كارآموزي بر اساس  دورةهاي پايان  بررسي آزمون
رعايت اهميت نسبي هر بخش از استانداردهاي 

  مهارت و آموزش
  

ابوالفضل 
سازمان آموزش و   ابوالحسن ماهرويي  شاهسون

  1382  طرح پژوهشي  پرورش لرستان
  سازمان آموزش 

اي  فني و حرفه
  وزارت كار

89  



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

266  

ن، دبيران، و ابررسي نظرات مديران، معاون
ان در شهرستان گلپايگ متوسطة دورةهنرآموزان 

خصوص ميزان نوع مشاركت دبيران و هنرآموزان 
  امور آموزشگاه ادارةدر 

مرتضي 
سازمان آموزش و   احمد عابدي  شاهرضايي

   پژوهشكدة  1383  طرح پژوهشي  پرورش اصفهان
  4214  تعليم و تربيت

هاي  طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته  267
  كاردانش با نيازهاي بازار كار در شهر تهران

تر مهدي دك
  زاده شريعت

مهندس عبدالحسين 
  نفيسي

سازمان آموزش و 
   پژوهشكدة  1385  طرح پژوهشي  پرورش تهران

  4819  تعليم و تربيت

268  

اي و كاردانش  هاي حرفه بررسي مشكالت هنرستان
هاي تحصيلي قابل توسعه در  و شناسايي رشته

       سال تحصيلي در هاي شهرستان بيجار هنرستان
82-1381  

سازمان آموزش و   ابوالقاسم خامسي  محمد شريفيان
   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي  پرورش كردستان

  4302  تعليم و تربيت

269  
 رشتةالتحصيالن ده  بررسي وضعيت اشتغال فارغ

اي استان ايالم از سال  آموزش فني و حرفه ةپاي
  تاكنون 1375

مهندس عبدالرضا   عباس شفيعي
  اكبرزاده

 كل آموزش ادارة
  1383  طرح پژوهشي  اي ايالم فني و حرفه

  سازمان آموزش 
اي  فني و حرفه
  وزارت كار

155  

هاي  وري در هنرستان يك مدل براي سنجش بهره  270
دكتر محمد صالح   كرم شيرواني اهللا  اي  فني و حرفه

  اولياء
سازمان آموزش و 

  پرورش فارس
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
   پژوهشكدة  1384

  5047  يتتعليم و ترب

كاردانش با  شاخةهاي  يابي آموزش گزارش ارزش  271
سازمان آموزش و   عليرضا شريفي  رضا صابري  توجه به اهداف تعيين شده در استان كرمان

   پژوهشكدة  1383  طرح پژوهشي  پرورش كرمان
  5402  تعليم و تربيت



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  پژوهشعنوان 
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

272  
آموزان سال اول  دانشنداشتن بررسي علل گرايش 

در ) اي فني و حرفه شاخة(هاي  مقطع متوسطه به رشته
  شهرستان گيالن غرب

دكتر هدايت نقيبي   حيدر صفري
  محمودآبادي

ازمان آموزش و س
  پرورش كرمانشاه

 نامة پايان
دانشگاه آزاد واحد   1383  كارشناسي ارشد

  4107  تهران مركزي

273  
بررسي ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرف و 

هاي فني و  التحصيالن آموزشگاه مشاغل از عملكرد فارغ
  شهر يا اي و كاردانش شهرستان رزين حرفه

سازمان آموزش و   ميرهادي سيد مهدي  غالمرضا عابدي
   پژوهشكدة  1383  طرح پژوهشي  پرورش اصفهان

  4086  تعليم و تربيت

بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال   274
  آموختگان كاردانش استان خراسان و شهر مشهد دانش

  نادر عطاريان
سازمان آموزش و   ابوالقاسم حسينيون  پور محتشمي مهدي

جهاد دانشگاهي   1383  طرح پژوهشي  پرورش خراسان
  4235  مشهد

  دكتر ارژنگ صادقي  علي عظيمي چترق  كارآفريني توسعةاي در  هاي فني و حرفه نقش آموزش  275
كل آموزش فني و  ادارة

اي استان  حرفه
  آذربايجان شرقي

سازمان آموزش فني   1385  طرح پژوهشي
  144  اي وزارت كار وحرفه

276  
التحصيالن  رغبررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي فا

هاي كاردانش شهرستان  انهاي مهارتي هنرست رشته
  82 تا 77 هاي سال فارسان در

  دكتر سيدعلي سعادت  علي غفاري فارساني
  سازمان 

  آموزش و پرورش
  چهارمحال و بختياري

   نامة پايان
  1385  كارشناسي ارشد

  عالي  مؤسسة
  ريزي وبرنامه مديريت

  
5722  

277  
رآموزان آماده به كار آموزش بررسي وضعيت اشتغال كا

اي سوادكوه در  مراكز آموزش فني و حرفه ةديد
  83 تا 81هاي  سال

كل آموزش فني و  ادارة  سيدعبداهللا خاوري  زاده هوشنگ علي
سازمان آموزش فني   1385  طرح پژوهشي  اي مازندران حرفه

  182  اي وزارت كار وحرفه

ي آزادشهر ها بررسي نيازهاي آموزشي مربيان آموزشگاه  278
  اي فني و حرفه آموزش  دكتر پرويز ساكتي  زهرا فرامرزي  شيراز از ديدگاه مديران و كارآموزان

  فارس
  نامة پايان

  1383  كارشناسي ارشد
  سازمان آموزش

اي وزارت  فني و حرفه 
  كار

117  

  



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

279  
هاي فنـي و   حسابداري بازرگاني آموزش رشتة ارزيابي
در  (CIPP)اي اردبيل از طريـق الگـوي سـيپ     حرفه

  1383-84سال تحصيلي 
سازمان آموزش و   آقا خانم دكتر آل  شهروز فرجاد

  پرورش اردبيل
 نامة پايان

  دانشگاه تهران  1383  كارشناسي ارشد
  5127  ريزي برنامه و مديريت

280  
ــي   ــارايي درونـ ــي كـ ــتةبررسـ ــك در  رشـ الكترونيـ

دوسـاله   دورةاي در يـك   هاي فنـي و حرفـه   هنرستان
  )1381-82و  1380-81        هاي سال(

دفتر آموزش و پرورش   مهندس ابراهيم آزاد  مسعود فرخي
   پژوهشكدة  1383  رح پژوهشيط  اي فني و حرفه

  5095  تعليم و تربيت

281  
  

 ةبررسي وضعيت اشـتغال كـارآموزان مهـارت آموختـ    
هاي ثابت و  آموزشگاه(اي در بخش دولتي  فني و حرفه

سـوم توسـعه در اسـتان     نامـة هاي آزاد در بر آموزشگاه
  )هرمزگان

كل آموزش فني  ادارة  پرويز اوسپيد  فريبا قاسمي نژاد
سازمان آموزش فني   1384  طرح پژوهشي  رمزگاناي ه و حرفه

  176  اي وزارت كار وحرفه

282  
اي و كـاردانش و   هاي فني و حرفـه  نيازسنجي از رشته

هـا و سـاختار بـازار كـار اسـتان       تناسب آن با ظرفيت
  قزوين

محمدرضا قلي 
سازمان آموزش و   منوچهر كلهر  بگلو

   پژوهشكدة  1384  طرح پژوهشي  پرورش قزوين
  5521  تربيت تعليم و

283  

هــاي آمــوزش فنــي و  بررســي داليــل انتخــاب رشــته
آموزان فني  از منظر دانش(اي شاهد و غير شاهد  حرفه

اســتان  متوســطةهــاي دوم و ســوم  اي ســال و حرفــه
  )مازندران

  دكتر حجت   ابوبكر كريمي
  صفار حيدري

  دانشكده علوم انساني
  و اجتماعي مازندران

 نامة پايان
   پژوهشكدة  1386  كارشناسي ارشد

  5613  تعليم و تربيت

هـا   فرهنگ سازماني با سبك مديريت دبيرستان رابطة  284
دكتر ناصر   سيدرضا كريميان  هاي شهرستان ايالم  و هنرستان

  زاده جواهري
سازمان آموزش و 

  پرورش ايالم
 نامة پايان

دانشگاه آزاد واحد   1385  كارشناسي ارشد
  5462  بروجرد



  پنجماي براي كتاب جلد  گروه فني و حرفههاي  عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

بررسي استعدادها و نيازهاي شهرستان سقز در   285
زمان آموزش و سا  ابوالقاسم جمشيدلو  رويا كلهر  زمينه كشاورزي، خدمات و صنعت

   پژوهشكدة  1382  طرح پژوهشي  پرورش كردستان
  2501  تعليم و تربيت

286  

مقايسه وضعيت موجود محيط يادگيري بخش عملي 
اي  هاي فني و حرفه دروس اختصاصي هنرستان

  استان كردستان با وضعيت مطلوب در سال تحصيلي
83-1382  

محمد سعيد 
مديريت و  ةدانشكد  اله فرزاد دكتر ولي  كنعاني

  ريزي استاد آرام برنامه
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
   پژوهشكدة  1383

  5367  تعليم و تربيت

287  
ايجاد  برايبررسي راهكارهاي عملي مناسب 

هماهنگي بين آموزش و پرورش استان با سازمان 
  هاي مهارتي كاردانش اي آزمون آموزش فني وحرفه

مهندس اسماعيل   داود محمدي
  يحيوي

  زمانسا
آموزش و پرورش  

  آذربايجان شرقي
   پژوهشكدة  1383  طرح پژوهشي

  4510  تعليم و تربيت

288  
هاي مراكز فني و  بررسي ميزان تأثير آموزش

خود اشتغالي كارآموختگان  توسعةاي در  حرفه
  كرج منطقة

احمد حسام 
  فر موسي زمان  محمودي نژاد

  كل آموزش  ادارة
  اي فني و حرفه

  منطقه كرج 
سازمان آموزش فني   1383  پژوهشيطرح 

  106  اي وزارت كار وحرفه

289  
كاردانش استان  شاخةبررسي كارايي بيروني 

اي خياطي، ه چهارمحال و بختياري در رشته
  80تا 75 هاي سال كشي و كامپيوتر در نقشه

دكتر سيد مصطفي   بيژن مرادي
  شريف

  سازمان
آموزش و پرورش  

  چهارمحال و بختياري
  1384  طرح پژوهشي

   پژوهشكدة
  5732  تعليم و تربيت

بررسي وضعيت اشتغال كارآموختگان مراكز آموزش   290
  كرج نطقةاي م فني و حرفه

دكتر علي نقي 
  علي اصغر قالوند  مصلح شيرازي

كل آموزش فني  ادارة
 اي منطقة و حرفه

  كرج
سازمان آموزش فني   1382  طرح پژوهشي

  اي وزارت كار وحرفه
96  



  پنجماي براي كتاب جلد  اي گروه فني و حرفهه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  مؤسسة  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

291  
  

هـاي كشـاورزي    هـاي هنرسـتان   آمـوزش  رابطةبررسي 
  هـاي  سـال  در التحصـيالن  استان فارس با اشتغال فـارغ 

  79تا 69
  نوذر منفرد

دكتر عبدالحميد 
  رضوي

سازمان آموزش و 
  پرورش استان فارس

  1381  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  3435  تعليم و تربيت

292  
 ةكاردانش در زمينـ  شاخةهاي مهارتي  نيازسنجي رشته

 نامةبا وضعيت موجود در بر آنهاصنعت و ميزان انطباق 
  كشور در استان خوزستان توسعة ةسال پنج

  ر يدالهدكت
  مهرعلي زاده 

  دكتر بهمن نجاريان
سازمان آموزش و 
  پرورش خوزستان

  1384  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  5061  تعليم و تربيت

293  
مندي ارباب رجوع از عملكـرد ادارة  بررسي ميزان رضايت

  پور ذبيح اله مهري  اي استان ايالم كل آموزش فني و حرفه
  زهرا عبداللهي

دكتر يارمحمد 
  قاسمي

  كل آموزش  رةادا
  اي ايالم فني و حرفه

  1384  طرح پژوهشي
سازمان آموزش 

اي  فني وحرفه
  وزارت كار

152  

294  
ــر بهبــود كيفيــت و ارتقــا  وري  بهــره يعوامــل مــؤثر ب

هـاي فنـي و    اي آموزشـكده  هـاي فنـي و حرفـه    آموزش
  اي استان لرستان حرفه

  علي حداديان  علي ميردريكوند
سازمان آموزش و 
  پرورش لرستان

  1384  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  5224  تعليم و تربيت

295  

التحصــيالن دختــر   بررســي نيــاز بــازار كــار فــارغ    
اي در مشـاغل مـرتبط بـا     هاي فنـي و حرفـه   هنرستان

اسـتان قـم    توسعةدوم و سوم  نامةتحصيلي در بر رشتة
ــال ــاي  در س ــا 78ه ــل آن و  81 ت ــل عل ــةو تحلي  ارائ

  راهكارهاي مناسب در اين زمينه

جمه السادات ن
  ميرناصري

  يفرنخدكتر حسين 
سازمان مديريت و 

  ريزي قم برنامه
 نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1384  

عالي  مؤسسة
آموزش و پژوهش 

مديريت و 
  ريزي برنامه

4982  



  پنجماي براي كتاب جلد  هاي گروه فني و حرفه عناوين پژوهش

يف
رد

  

  ةمؤسس  ناظر- استاد راهنما  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش
تاريخ   نوع سند  حمايت كننده

  انتشار
  محل 

  نگهداري سند
كد 
  بازيابي

296  
  

هاي فنـي و   بررسي كارايي بيروني و دروني هنرستان
تـا   78هاي  اي و كاردانش شاهين شهر در سال حرفه

83  

سيدمهدي 
  ميرهادي

  عليرضا خدادوستان
سازمان آموزش و 
  پرورش اصفهان

  1386  طرح پژوهشي
   پژوهشكدة

  5684  و تربيتتعليم 

297  

اي غيـر   هـاي فنـي و حرفـه    راهبردي آموزش مطالعة
ــزد  ارزشــيابي نظــام آموزشــي (رســمي در اســتان ي

ــةهــاي اســتان يــزد و  آموزشــگاه الگــوي بهبــود  ارائ
  )وضعيت

محمود نادري 
  نبي

 -  
  كل آموزش  ادارة

اي استان  فني و حرفه
  يزد

  1384  طرح پژوهشي
سازمان آموزش 

اي  فني وحرفه
  كار وزارت

132  

298  
 توسـعة اي در  هاي فني و حرفـه  بررسي نقش آموزش

 1382هـاي   سال درخوداشتغالي در استان هرمزگان 
  1385الي 

  محمدرضا 
  نهال طهماسبي

  دكتر رحماني
  پرويز اوسپيد
  عباس دبيري

  كل آموزش  ادارة
اي  فني و حرفه
  هرمزگان

  1385  طرح پژوهشي
سازمان آموزش 

اي  فني وحرفه
  روزارت كا

172  

299  
 شـاخة  متوسـطة هاي آموزشـي   ارزيابي عملكرد گروه

  1380-81و  1379-80هاي  كاردانش در سال
سيده مريم 

  نيا هدايي
دكتر غالمرضا 

  جندقي
  سازمان 

  آموزش و پرورش قم
  نامة پايان

  كارشناسي ارشد
1381  

   پژوهشكدة
  3664  تعليم و تربيت

300  
ر اشـتغال  اي د هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش

  دكتر محمد صالحي  حميد يوسفي  1384زنان استان مازندران در سال 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  ساري
  1385  طرح پژوهشي

سازمان آموزش 
اي  فني وحرفه
  وزارت كار

183  

 




